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สารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากทรัพยากรราของไทย
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: vatcharin.r@psu.ac.th

จากงานวิจัยดานสารออกฤทธิ์ ทางชีวภาพจากทรัพยากรราของไทย ไดคนพบ
สารสําคัญที่แสดงฤทธิ์ตานแบคทีเรีย Staphylococcus aureus ที่ดื้อตอยาเมธิซิลลิน
(MRSA) และตานมะเร็งจากเชื้อราประเภทตางๆ ตลอดจนสารที่มีโครงสรางใหม โดยมี
สาระสําคัญของงานวิจัยดังนี้

ราเอนโดไฟทจากพืชสกุลการซีเนีย
ไดศึกษาเมทาบอไลทของราเอนโดไฟทจํานวน 17 สายพันธุที่แยกจากพืชสกุล
การซีเนียจํานวน 5 ชนิด พบวา primin จากรา Botryosphaeria mamane PSU-
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M76 แสดงฤทธิ์ตานแบคทีเรีย MRSA ในระดับที่นาสนใจ นอกจากนี้ยังสามารถแยก
griseofulvin ซึ่งเปนสารตานเชื้อรา Microsporum gypseum จากราที่ยังไมจําแนก
PSU-N24 และแยกสารได จํานวน 142 สาร โดยจั ดเป นสารใหม จํานวน 49 สาร
ตลอดจนไดตีพิมพผลงานในวารสารนานาชาติในฐานขอมูล Web of Science จํานวน
16 เรื่อง

ราทะเล
การศึกษาราทะเลที่แยกจากกัลปงหาในสกุล Annella จํานวน 15 สายพันธุ
พบวาอนุพันธ anthraquinone-citrinin จาก Penicillium citrinum PSU-F51 แสดง
ฤทธิ์ตานแบคทีเรีย MRSA ในระดับที่นาสนใจ และไมแสดงความเปนพิษตอเซลลปกติ
(Vero cell lines) สวนอนุพันธ anthraquinone จาก Trichoderma aureoviride
PSU-F95 แสดงฤทธิ์ตานแบคทีเรีย MRSA ในระดับดีมากเชนกัน นอกจากนี้พบวา
สารประเภทเดียวกันจาก Fusarium sp. PSU-F14 แสดงความเปนพิษตอเซลลมะเร็ง
เตานม (MCF-7 Cell lines) เทานั้น แตไมมีพิษตอเซลลมะเร็งชองปาก (KB cell lines)
และเซลลปกติ และ pentacyclic cytochalasin จากรา Diaporthaceae sp. PSUSP2/4 ที่ แยกไดจากฟองน้ําทะเล แสดงฤทธิ์ ตานแบคที เรี ย MRSA ในระดับดี มาก
จากการศึกษานี้สามารถแยกสารไดจํานวน 144 สาร โดยจัดเปนสารใหมจํานวน 45
สาร และได ผลิ ตผลงานตี พิ มพ ในวารสารระดั บนานาชาติ ในฐานขอมู ล Web of
Science จํานวน 13 เรื่อง
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ราเอนโดไฟทจากพืชปาชายเลนและหญาทะเล
ไดแยกเมทาบอไลทของราเอนโดไฟทจากพืชปาชายเลนและหญาทะเล จํานวน
10 และ 5 สายพันธุ ตามลําดับ สามารถแยกอนุพันธ diphenyl ether, meroterpene
และ penicillide จากราในสกุล Pestalotiopsis เปนครั้งแรก แยกสารไดจํานวน 128
สาร โดยจัดเปนสารใหมจํานวน 43 สาร และมีผลงานตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ
ที่อยูในฐานขอมูล Web of Science จํานวน 15 เรื่อง

รา Lentinus conatus BCC 8996
เป นงานวิ จั ยที่ รว มกั บ Dr.Masahiko Isaka แห งศู นย พั นธุ วิ ศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ พบวา รานี้ผลิต panepoxydone ที่แสดงฤทธิ์ตานมาลาเรีย
แลความเปนพิษตอเซลลในระดับที่นาสนใจ และขณะนี้ทางบริษัท Sigma-Aldrich
ไดรับอนุญาตในการนําเชื้อรานี้ไปผลิต panepoxydone เพื่อการคา
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ครูวทิ ยาศาสตรดเี ดนแหงชาติ ประจําป 2558

ผลงานนวัตกรรม/สิง่ ประดิษฐ
ทีน่ ําไปใชประโยชนดานการเรียนการสอน
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th

ไดสรางสิ่ งประดิษฐ ที่เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่ เกี่ ยวของกับการเรียนการ
สอนซึ่งตอยอดมาจาการผลงานวิจัย โดยไดนําไปใชประโยชนดานการเรียนการสอนใน
รายวิชา “นิติเคมีไฟฟา” “เซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับสิ่งแวดลอม” และ “รายวิชา
วิทยาศาสตรอุตสาหกรรมการชุบโลหะดวยไฟฟา” รวม 10 ผลงาน ดังรายละเอียด
ตอไปนี้
สิ่งประดิษฐที่ 1-7 เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยงของกับการเรียนการสอน
รายวิชา “เซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับสิ่งแวดลอม” เพื่อใหนักศึกษาเขาใจในหลักการ
ตรวจวัดโดยการเห็นของจริ งและสรางแรงบันดาลใจใหสามารถนําองคความรู ที่ ไดใน
การเรียนไปบูรณาการตอยอดในอนาคต ซึ่งมี 7 สิ่งประดิษฐ
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1. สิ่งประดิษฐ “electrochromic pen”
เพื่อใหนักศึกษาเห็นหลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดโดยใช
ขั้วไฟฟาทํางานที่สามารถเปลี่ยนสีได ที่สําคัญสามารถใชซ้ําไดมากกวา 300 ครั้ง และ
สามารถนําไปใชตรวจวัดภาคสนามได
ตัวอยางการนําเอาสิ่งประดิษฐ electrochromic pen ไปประยุกตใชสําหรับ
ตรวจวัดคลอรีนในน้ําและในสระวายน้ํา จะพบวาสีน้ําเงินจะเขมขนเมื่อความเขมขน
ของคลอรีนเพิม่ ขึ้น

รูปที่ 1 สิ่งประดิษฐ “electrochromic pen”

รูปที่ 2 ตัวอยางผลงาน “electrochromic pen”
จากรายวิชาเซนเซอรทางเคมีไฟฟาสําหรับสิ่งแวดลอม

2. สิ่งประดิษฐ “Electrochemical flow cell type 1”
สิ่งประดิษฐ “Electrochemical flow cell type 1” เพื่อใหนักศึกษาเห็น
หลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดโดยใชขั้วไฟฟาทํางานขนาดเล็กสามารถ
นําไปใชตรวจวัดภาคสนามได (ราคาขายในตางประเทศ 40,000-60,000 บาท/ชิ้น)
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รูปที่ 3 สิ่งประดิษฐ
“Electrochemical flow cell type 1”

3. สิ่งประดิษฐ “Electrochemical flow cell type 2”
สิ่งประดิษฐ “Electrochemical flow cell type 2” เพื่อใหนักศึกษาเห็น
หลักการทํางานของเซนเซอรที่ใชในการตรวจวัดโดยใชขั้วไฟฟาทํางานขนาดมาตรฐาน

รูปที่ 4 สิ่งประดิษฐ “Electrochemical flow cell type 2”

4. สิ่ งประดิ ษฐ ไฮบริ ดแบทซ -โฟลวเซลล (hybrid batch-flow cell)
สําหรับการวิ เคราะหเชิงเคมี ไฟฟ า (electrochemical analysis)
ไดประดิษฐไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลล (hybrid batch-flow cell) สําหรับ
การวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา (electrochemical analysis) ที่ใชงานงายเนื่องจากไฮบริด
แบทซ-โฟลวเซลลนี้ประดิษฐจากพลาสติกอะคริลิกที่มีความความโปรงใส ผูใชสามารถ
สังเกตเห็นฟองอากาศที่ เกิดขึ้นในเซลลและสามารถแกปญหาไดทันที ใชปริมาตรของ
สารตัวอยางนอย (100 ไมโครลิตร) โดยไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลลนี้สามารถประยุกต
ใชงานไดถึง 4 แบบ คือ แบบที่ 1 เปนระบบแบทซที่ใชขั้วไฟฟาทํางานชนิดแทงโลหะ
แบบที่ 2 เปนระบบแบทซที่ใชขั้วไฟฟาทํางานชนิดแบบใชแลวทิ้ง แบบที่ 3 เปนระบบ
โฟลวที่ ใช ขั้ วไฟฟาทํางานชนิดแทงโลหะ และแบบที่ 4 เปนระบบโฟลวที่ ใชขั้ วไฟฟา
ทํางานชนิดแบบใชแลวทิ้ง นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกตใชในการวิเคราะหสาร
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ที่ปนเปอน และ/หรือตกคางทั้งในสิ่งแวดลอม อาหาร เครื่องดื่ม และยา รวมไปถึงการ
วิเคราะหสารบงชี้โรคทางการแพทย

รูปที่ 5 สิ่งประดิษฐ ไฮบริดแบทซ-โฟลวเซลล (hybrid batch-flow cell)
สําหรับการวิเคราะหเชิงเคมีไฟฟา (electrochemical analysis)

5. สิ่งประดิษฐ “microfluidic device”
สิ่งประดิษฐ “microfluidic device” เพื่อใหนักศึกษาเห็นหลักการเคลื่อนที่
ของสารละลาย และการผสมของสารละลายที่ เกิดขึ้นภายในทอเล็ก ซึ่งจะใชรวมกับ
เครื่ องฉายแผนใสทําใหนักศึกษาเห็นพฤติกรรมการไหลของสารละลาย และการผสม
อยางชัดเจน

รูปที่ 6 สิ่งประดิษฐ “microfluidic device”
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6. สิ่งประดิษฐ “Bubble trap”
สิ่ งประดิษฐ “Bubble trap” เพื่ อให นั กศึกษาเห็ นหลักการเคลื่ อนที่ ของ
ฟองอากาศในสารละลาย และการกําจัดฟองอากาศในสารละลายกอนเขาสูระบบการ
ตรวจวัดดวยเซนเซอร

รูปที่ 7 สิ่งประดิษฐ “Bubble trap”

7. สิ่งประดิษฐ “Injection valve”
สิ่งประดิษฐ “Injection valve” เพื่อใหนักศึกษาเห็นหลักการฉีดสารตัวอยาง
เขาสูระบบของการตรวจวัดที่มีความถูกตองและแมนยํา

รูปที่ 8 สิ่งประดิษฐ “Injection valve”

สิ่ งประดิษฐที่ 8-10 เปนนวัตกรรมทางการศึกษาที่เกี่ยงของกับการเรียนการ
สอนรายวิชา “รายวิ ชาวิทยาศาสตรอุตสาหกรรมการชุ บโลหะดวยไฟฟา” เพื่ อให
นักศึกษาเขาใจในหลักการเกาะของโลหะที่ตองการชุบ โดยการเห็นของจริงและสราง
แรงบันดาลใจใหสามารถนําองคความรูที่ไดในการเรียนไปบูรณาการตอยอดในอนาคต
ซึ่งมี 3 สิ่งประดิษฐ
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8. สิ่งประดิษฐ “ปากกาชุบโลหะ ลดโลกรอน”
สิ่งประดิษฐ “ปากกาชุบโลหะ ลดโลกรอน” เพื่อใหนักศึกษาเห็นหลักการ
ชุบโลหะไดไฟฟาดวยวิธีที่งาย ใชสารเคมีนอย เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

รูปที่ 9 สิ่งประดิษฐ “ปากกาชุบโลหะ ลดโลกรอน”

ตัวอยางการนําเอาสิ่งประดิษฐ “ปากกาชุบโลหะ ลดโลกรอน” ไปประยุกต
ชุบเหรียญดวยทองคําดังแสดงในรูปที่ 10 เพื่อเพิ่มความสวยงาน และปองกันการกรอน
ทําใหสามารถเก็บรักษาเหรียญได ยาวนานขึ้ น และในอนาคตคาดวานาจะมีประโยชน
ตอวงการเครื่องประดับในเมืองไทย

รูปที่ 10 ตัวอยางการนําเอาสิ่งประดิษฐ
“ปากกาชุบโลหะ ลดโลกรอน”
ไปประยุกตชุบเหรียญดวยทองคํา
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9 สิ่ งประดิ  เคร่ องแยกโลหะเงินออกนําทิง
สิ่งประดิษฐ “เครื่องแยกโลหะเงินออกน้ําทิ้ง” เพื่อใหนักศึกษาเห็นหลักการ
การแยกโลหะเงินออกจากน้ําทิ้งหองปฏิบัติการที่มีการใชซิลเวอรคลอไรดในการทดลอง
จากผลการใชสิ่งประดิษฐเครื่องแยกโลหะเงินออกจากน้ําทิ้งนี้พบวาสามารถแยกโลหะ
เงินจากน้ําทิ้งไดถึง 75

รูปที่

สิ่งประดิษฐ “เครื่องแยกโลหะเงินออกน้ําทิ้ง”

สิ่งประดิ 
สิ่ งประดิษฐ “Smartphone spectrophotometer” เพื่ อใหนักศึกษาเห็น
หลักการตรวจวัดน้ํายาชุบโลหะอยางงายโดยใชโทรศัพทมือถือ Smartphone

รูปที่ 2 สิ่งประดิษฐ “Smartphone spectrophotometer”
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รางวัล Spallanzani Award 2016

นักวิจยั รางวัล Spallanzani Fellow
ดร.พิพัฒน สรอยสุข
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pipat.s@psu.ac.th
www.nhm.psu.ac.th

หัวขอวิจัยที่สนใจ
อนุกรมวิธาน (Systematics) ของคางคาวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต (ครอบคลุม
เรื่ องของ ความหลากหลาย รูปแบบการแพรกระจาย ความสัมพันธทางวิวัฒนาการ
และ Echolocation ของคางคาว)
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รางวัลที่ไดรับ
ดร.พิพัฒน สรอยสุข ไดรับเลือกใหเปนผูไดรับรางวัล Spallanzani Fellow
ประจําป ค.ศ. 2016 จาก North American Society for Bat Research หรือ NASBR
ซึ่ งเปนสมาคมที่ จัดการประชุมวิชาการนานาชาติเกี่ ยวกับงานวิจั ยคางคาวมาตั้ งแตป
ค.ศ. 1970 เปนการประชุมของนักวิจัยคางคาวที่มีประวัติศาสตรยาวนานที่สุด และมี
การพิจารณามอบรางวัล Spallanzani Fellow หรือ Spallanzani Senior Fellow
เพื่อเปนเกียรติกับนักวิจัยดานคางคาวจากประเทศนอกอเมริกาเหนือที่มีประวัติผลงาน
โดดเดน ตลอดการทํางานทางดานการพัฒนางานวิจัยมีผลงานวิจัยตีพิมพที่มีผลตอ
วงการวิชาการอยางกวางขวาง รวมถึงการพัฒนาการศึกษาและการอนุรักษคางคาว
ดร.พิพัฒน สรอยสุข นับเปนคนที่ 4 จากเอเชียตะวันออกเฉียงใต และเปนคนที่
2 จากประเทศไทย ที่ไดรับรางวัลนี้ถัดจาก ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี ที่ไดรับรางวัลนี้เมื่อป
ค.ศ. 2010 ซึ่งที่ผานมามีเพียง 2 ประเทศเทานั้นที่ไดรับรางวัลซ้ํา 2 คน (ประเทศคิวบา
และประเทศไทย) สําหรับในประเทศไทยนักวิจัยที่ไดรับรางวัลทั้ง 2 คน มาจากคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งเปนสิ่งแสดงใหเห็นถึงความโดดเดน
และความเป นผู นํา งานวิ จั ย ค างคาวในประเทศและในเอเซี ยตะวั นออกเฉี ยงใต
ของมหาวิ ทยาลัยสงขลานคริ นทร

งานวิจัยเดน
คนพบและตั้งชื่อคางคาวสายพันธุใหม จํานวน 10 taxa โดยเปนคางคาวชนิด
ใหม (new species) 6 ชนิด และชนิดยอย (new subspecies) 4 ชนิดยอย
โดยในจํานวนนี้ มี ค างคาวสกุ ลใหม (new genus) คื อ ค างคาวแวมไพร
แปลงทองอารีย (Eudiscoderma thongareeae) พบเฉพาะที่ จังหวัดนราธิ วาส
ถือวาเปนการคนพบที่นาตื่นเตนในวงการวิทยาศาสตร เพราะการพบสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมสกุลใหมในยุคปจจุบันนี้ มีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก และในรอบ 5 ปที่ผานมามีการ
คนพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสกุลใหมเพียง 3 ครั้งเทานั้น โดย 2 สกุลใหมในจํานวนนั้น
คือคางคาว แสดงใหเห็นวาเรายังรูจักสัตวเลี้ยงลูกดวยนมกลุมนี้นอยมาก
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ทําไมตองศึกษาวิจัยคางคาว
กวา 40% ของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมในประเทศไทยคือคางคาว นับวาเปนสัตว
เลี้ ยงลูกดวยนมกลุมที่มีความหลากหลายมากที่สุดในประเทศไทย แตเรารูจักคางคาว
นอยมาก ไมวาจะเปนในแงความหลากหลาย ความสัมพันธเชิงวิวัฒนาการ ชีววิทยา
นิเวศวิทยา ยกตัวอยางเชน การศึ กษานิเวศวิทยาค างคาวจะทําใหรูถึงความสัมพันธ
ของพวกมันกั บสิ่ งมี ชี วิตอื่ นๆ ในระบบนิเวศ รวมถึ งมี ความสําคั ญต อมนุ ษยอย างไร
การศึ กษาชี ววิ ท ยาและวิ วั ฒ นาการค างคาวจะช ว ยให เ ราเข าใจถึ งความลั บที่ ทํา ให
ค างคาวมีวิ วั ฒนาการอยู บนโลกมานานกวา 60 ล านป และเป นสั ตว ที่ อายุ ยื นมาก
เมื่อเทียบขนาดตัวที่เล็กขนาดนั้น

คางคาวสําคัญอยางไร
คางคาวเปนสัตวผูลาอันดับตนๆ ของระบบนิเวศที่ทําหนาที่ ควบคุมประชากร
แมลงในธรรมชาติ โดยเฉพาะแมลงศัตรูพืชในพื้นที่สวนและไรนา เชน #กําจัดแมลง
กลุ มเพลี้ ย และตั๊ กแตน ช วยให เกษตรกรลดความจํา เป นในการใช ยาฆ าแมลงลง
รวมทั้ งคางคาวยังชวย #กําจัดยุง ที่ เปนพาหะนําเชื้ อไวรัสไขเลือดออก และไขซิกา
ใหเราอีกดวย คางคาวสามารถกินแมลงไดถึง 6,000 ตัว/ชั่วโมง และแตละคืนจะกิน
แมลงมากกวาน้ําหนักตัวของมันเอง
ค างคาวกิ นผลไม มีความสําคั ญในการช วยกระจายเมล็ ดพันธุ ชวยผสมเกสร
ค างคาวกลุ มนี้ บิ นหากิ นไกล ช วยกระจายเมล็ ดไม ใหไกลจากต นแม เกิดความหลาก
หลายทางพันธุกรรม สรางกลาไมใหมในพื้นที่วางเปลาใหฟนกลับมาเปนปาอีกครั้งตาม
ธรรมชาติ โดยที่เรา #ไมตองปลูกเลย ชวยรักษาสมดุลของสังคมพืชในปาและชวย
ผสมเกสรใหพืชหลายชนิดทั้งพรรณไมปาและพืชผลทางการเกษตรอีกดวย นอกจากนี้
ค างคาวกิ น ผลไม และน้ํ า หวานยั ง ช วยผสมเกสรให กั บพื ชหลายชนิ ดที่ ดอกบานตอน
กลางคืน ซึ่งตองใชคางคาวเปนตัวผสมเกสรโดยเฉพาะ เชน สะตอ ทุเรียน และกลวย
ซึ่ งเปนพืชที่ มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับเกษตรกร ตัวอยางเชน
สะตอ ที่ผลผลิตสามารถตีมูลคาตอเกษตรกรในภาคใตไดถึงกวา 4 พันลานบาท/ป
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มูลคางคาวกินแมลงยั งเปนปุ ยอย างดีต อพื ชอี กด วยประโยชนทางเศรษฐกิจที่
สําคั ญอีกอย างหนึ่ งคือ มูลจากคางคาวกินแมลงเปนเป นปุ ยอยางดี ปุ ยมู ลค างคาว
มีราคาสูง ถ้ําขนาดใหญอาจจะผลิตมูลคางคาวไดถึง 85-100 ตัน/ป รายไดรวมอาจถึง
100 ลานบาท/ป

นักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิจัยสัตวปาจากสถานีวิจัยสัตวปา ปาพรุ-ปาฮาลาบาลา
คนพบคางคาวสกุลใหมของโลก

นักวิจัยสัตวปาจากสถานีวิจัยสัตวปา ปาพรุ-ปาฮาลาบาลา กลุมงานวิจัยสัตวปา
กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช รวมกับนักวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลานครินทร รวมกันคนพบคางคาวแวมไพร
แปลงสกุลใหมและชนิ ดใหมของโลก (new genus and new species of false
vampire bat)
ทีมนักวิจัยนําโดย ดร.พิพัฒน สรอยสุข นักวิจัยจากพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติ
วิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราชกุมารี ม.สงขลานครินทร รวมกับสถานีวิจัยสัตวปา
ปาพรุ-ปาฮาลาบาลา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช ไดคนพบคางคาวสกุล
ใหมและชนิดใหมของโลก ซึ่งคางคาวชนิดนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตรวา Eudiscoderma
thongareeae มีชอื่ ไทยวาคางคาวแวมไพรแปลงทองอารีย และชือ่ สามัญวา Thongaree’s
Disc-nosed Bat โดยคางคาวสกุลใหมนี้จัดอยูในวงศคางคาวแวมไพรแปลง (family
Megadermatidae) แตมีลักษณะที่แตกตางจากอีก 4 สกุลที่มีในวงศนี้ โดยมีแผนจมูก
เปนรู ปวงกลม จึงตั้ งชื่ อสกุลว า Eudiscoderma ที่ หมายถึ งแผนจมูกเป นรู ปวงกลม
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คลายแผนดิสก และตั้งชื่อชนิดวา Eudiscoderma thongareeae เพื่อเปนเกียรติแก
คุณศิริพร ทองอารีย อดีตหัวหนาสถานีวิจัยสัตวปาปาพรุ-ปาฮาลาบาลา ผูทํางานวิจัย
เพื่ อการอนุรักษสั ตว ปาในพื้ นที่ ภาคใตของไทยมาตลอดชีวิตราชการจนกระทั่ งเกษียน
อายุเมื่อไมนานมานี้
บทความการค นพบและตั้ งชื่ อค างคาวแวมไพร แปลงทองอารี ย นี้ ได รั บการ
ตีพิมพรายงานอย างเปนทางการในวารสารวิชาการ Zootaxa โดยค างคาวชนิดนี้ ถูก
พบครั้ งแรกโดยคุณอมร ประจักษจิตร หนึ่งในผู เขียนรวมของการศึกษานี้เมื่อ 14 ป
ที่ แล ว ซึ่ งขณะนั้ นคุณอมรเป นผู ช วยวิ จั ยของคุ ณศิ ริพรที่ สถานีวิ จั ยสั ตว ป าป าพรุ ปาฮาลาบาลา และเขาใจวานาจะเปนคางคาวชนิดใหมในสกุล Megaderma ที่พบได
ทั่ วไปในเอเชีย แตหลังจากมี ตัวอยางเพิ่ มเติ มและคณะผู เขี ยนบทความไดเทียบเคียง
กับตัวอยางคางคาวสกุลอื่ นๆ ในออสเตรเลียและอาฟริกาแลว พบวาจริงๆ แลวเปน
คางคาวสกุลใหมเลยดวย
การตั้ งชื่ อค างคาวสกุ ลใหม นี้ ถื อเป นข าวใหญ ในวงการวิ ทยาศาสตร ซึ่ งทาง
ดร.พิพัฒน สรอยสุ ข ผู เขียนหลักของบทความเผยวา “การพบสัตวเลี้ ยงลูกดวยนม
สกุลใหมในยุคปจจุบนั เรียกไดวา เปนเรือ่ งทีน่ า ประหลาดใจสําหรับคนในวงการวิทยาศาสตร
เพราะปกติการคนพบสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดใหมนั้นไมไดเกิดขึ้ นบอยนัก แลวครั้งนี้
เปนการพบสัตวเลี้ ยงลูกดวยนมสกุลใหมดวย ยิ่ งถือเปนเรื่องที่ ทาทายและนาตื่ นเตน
คางคาวสกุลใหมนี้ยังถือวาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมสกุลเดียวที่เปน endemic genus
หรือสกุลที่พบเฉพาะในประเทศไทยที่เดียวเทานั้น การคนพบครั้งนี้ชวยทําใหเราเขาใจ
รูปแบบการกระจายและความหลากหลายทางชีวภาพของคางคาวดียิ่ งขึ้น และแสดง
ให เ ห็ น ว า งานวิ จั ย พื้ นฐานด า นอนุ ก รมวิ ธ านและความหลากหลายทางชี ว ภาพใน
ประเทศไทยมีความสําคัญและยังมีโอกาสพบสิ่งมีชีวิตชนิดใหมอีกเยอะ”
คางคาวแวมไพรแปลงทองอารียพบไดเฉพาะในปาดิบชื้นที่ราบต่ําของปาบาลา
จ.นราธิ วาสเท านั้ น ซึ่ งปาผื นนี้ มี ความสําคั ญมากในแง ความหลากหลายทางชีวภาพ
ทั้งยังตองการการสํารวจสัตวปาอีกมาก และทางสถานีวิจัยสัตวปาปาพรุ-ปาฮาลาบาลา
กําลังเรงดําเนินการสํารวจและวิจัยสัตวปาในพื้นที่อยางเต็มที่ เพื่อสงเสริมการอนุรักษ
สัตวปาผานงานวิจัยทางวิชาการ
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การจัดการอาหารสัตวน้ําโดยใชเทคโนโลยีของ
เอนไซมยอ ยอาหาร
ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแกว
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: karun.t@psu.ac.th

เอนไซมยอยอาหาร (digestive enzyme) มีความเกี่ ยวของโดยตรงกับความ
สามารถในการยอยและใชประโยชนจากอาหารของสัตว ดังนั้นการศึกษากิจกรรมของ
เอนไซม จึงเป นแนวทางหนึ่ งที่ จะทําใหทราบเกี่ ยวกับโภชนาการของสัตว ซึ่ งสามารถ
นํามาประยุกตใชในการจัดการอาหารไดอยางมีประสิทธิภาพ
ผลงานวิจัยของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว เกี่ยวของกับ
การใชเทคโนโลยีของเอนไซมยอยอาหารเพื่ อชวยใหสัตวน้ําสามารถยอย และใช
ประโยชนจากอาหารไดดีขึ้น ทิศทางแรกของงานวิจัยคือ การดัดแปรผลพลอยได
ทางการเกษตรและจากอุ ตสาหกรรมที่ มี คุณค าทางโภชนาการต่ํา ให มี โครงสร าง
และสมบัติทางเคมีกายภาพที่ เหมาะสมตอการไฮโดรไลสของเอนไซมย อยอาหาร
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จากสัตวน้ํา โดยใชเทคนิคการประเมินประสิทธิภาพการยอยในหลอดทดลอง (in vitro
digestibility) ที่เลียนแบบสภาวะการยอยใหใกลเคียงกับในตัวสัตว และใชเอนไซมที่
สกั ดจากสิ่ งมี ชี วิ ตที่ สนใจมาย อยวั ตถุ ดิ บอาหาร การตรวจสอบโดยวิ ธี นี้ ส ามารถ
วิเคราะหไดรวดเร็ว มีคาใชจายนอย ไมมีผลกระทบเนื่ องจากพฤติกรรมการเลือกกิน
ของสัตว และสามารถเปรียบเทียบความสามารถในการยอยของสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
หรือตางชนิดกันก็ได ขอมูลที่ไดสามารถใชคัดเลือกชนิดวัตถุดิบกอนการประกอบสูตร
อาหารจริง รวมทั้งใชปรับปรุงกรรมวิธีการเตรียมวัตถุดิบอาหารที่ยอยงาย และจําเพาะ
ตอชนิดและความสามารถในการยอยของสัตว
การดัดแปรผลพลอยไดในงานวิจัยจะเนนการใชวิธีทางกายภาพ เชน การแชน้ํา
การใชคลื่นไมโครเวฟ คลื่นเสียงความถี่สูง รังสีแกมมา และลําแสงอิเล็กตรอน เปนตน
เพื่อทําลายลิกโนเซลลูโลส (lignocellulose) และโครงสรางที่เปนผลึกในวัตถุดิบ ซึ่ง
ขัดขวางการยอย ขอดีของการดัดแปรดวยวิธีนี้คือ มีศักยภาพสูงในการเปลี่ยนแปลง
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โครงสรางของวัตถุดิบใหอยู ในรูปอสัณฐาน (amorphous) ไมมี สารเคมีตกคางที่ เปน
อันตรายตอสัตว และสามารถดัดแปรวัตถุดิบไดในปริมาณมาก
งานวิจัยในทิศทางที่สอง เนนการพัฒนาระบบการเลี้ยง การจัดการอาหาร
และกรรมวิ ธี การผลิ ตอาหารที่ ทําให สัตว มี การเจริ ญเติ บโตเร็ วและใช ประโยชน
จากอาหารไดสูงสุด ผลงานวิจัยในสัตวน้ําเศรษฐกิจที่ ศึกษาแลวบางสวนมีทั้งในกลุม
ที่เลี้ยงเพื่อบริโภค เชน ปลานิล (Oreochromis niloticus) ปลากะพงขาว (Lates
calcarifer) ปลาชอน (Channa striata) ปลากะรังจุดฟา (Plectropomus leopardus)
ปลาเสือตอทะเล (Epinephelus coioides x E. lanceolatus) และกุ งกามกราม
(Macrobrachium rosenbergii) และอยู ในระหวางการศึ กษาในหมึ กหอม (Sepioteuthis lessoniana) สําหรับในกลุมที่เลี้ยงเพื่อความสวยงาม มีการศึกษาในปลากัด
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(Betta splendens) ปลาหางนกยูง (Poecilia reticulata) และอยูในระหวางการศึกษา
ในปลาทอง (Carassius auratus)
ความรู ดานเอนไซมยอยอาหารสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการใชประโยชนจาก
อาหารได เชน การศึกษาผลของความถี่ ในการใหอาหารตอกิจกรรมของเอนไซมยอย
อาหารเพื่ อหาความถี่ มื้ ออาหารที่ เหมาะสมต อการเลี้ ยงสั ตวน้ํา และเกิ ดความคุ มทุ น
การอดอาหาร (starvation) เพื่อใหทอทางเดินอาหารวาง และกลับมาใหอาหารอีกครั้ง
(re-feeding) เพื่อกระตุนใหสัตวน้ําอยากกินอาหารมากขึ้น (appetite) หรือการกระตุน
ใหมีการเจริญเติบโตชดเชย (compensatory growth) หลังจากที่ใหสัตวน้ําอดอาหาร
และใหอาหารเปนรอบ เปนตน สําหรับการศึกษาในระบบนิเวศขนาดใหญ รูปแบบของ
เอนไซมยอยอาหารของสัตวก็สามารถบงบอกความหลากหลายของอาหารหรือเหยื่อใน
ธรรมชาติไดเชนกัน โดยหากความแตกตางของไอโซฟอรมเอนไซมที่สกัดมีมาก แสดงวา
สัตวชนิดนั้นมีอาหารในธรรมชาติที่ หลากหลาย
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นอกจากจะเนนศึกษาในกลุม สัตวน้ําเศรษฐกิจแลว ผูช วยศาสตราจารย ดร.การุณ
ทองประจุแกว ยังศึกษาเอนไซมยอยอาหารจากมูลเพื่อการจัดการอาหารและระบบ
การเลี้ยงเตาตนุ (Chelonia mydas) ที่อยูในภาวะใกลสูญพันธุ ขอมูลจากงานวิจัย
ในสวนนี้สงผลอยางมีนัยสําคัญตอการอนุบาลเตาตนุในประเทศไทย ตั้งแตหลังจาก
ฟกจนถึงอายุหนึ่งปกอนที่ จะมี การปลอยคืนสู ธรรมชาติ (head-started) โดยทํางาน
วิจัยรวมกับศูนยวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝงอันดามัน มูลนิธิ และ
ภาคเอกชนต างๆ ป จจุ บั นโครงการดั งกล าวสามารถพั ฒนาระบบการเลี้ ยง และการ
จัดการอาหารจนมีอัตราการรอดมากกวา 95% และมีคุณภาพการเจริญเติบโตในระดับ
ดีเยี่ยม ซึ่งอยูระหวางการขยายผลเพื่อการอนุรักษและฟนฟูเตาทะเลชนิดอื่นตอไป

เอนไซมจากมูลของสั ตว สามารถใช ตรวจสอบการเปลี่ ยนแปลงทางสรีรวิทยา
ชีวเคมี และนิเวศวิทยาของสัตวได เนื่องจากรูปแบบเอนไซมจากมูลและจากทอทางเดิน
อาหารมี ความคลายคลึงกั น การใช เอนไซม จากมู ลอาจมี ขอดี หลายประการ เช น
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เอนไซมที่สกัดไดอยูในรูปที่ทํางานไดจริง ซึ่งแตกตางจากการสกัดจากทอทางเดินอาหาร
ที่อาจมีไซโมเจนและตัวยับยั้งอยูดวย เอนไซมเหลานี้เมื่อผานกระบวนการยอยจะแทรก
อยูในรูพรุนของมูล และในสัตวบางชนิดจะมีเยื่อบางๆ หุมไว เพื่อใหงายตอการขับถาย
ของสัตว รวมทั้ งช วยป องกั นกระจายตั วของเอนไซม หลั งจากที่ สั ตวขั บถ ายลงในน้ํา
นอกจากนี้การเก็บตัวอยางมูลยังไมรบกวนสัตวหรือไมตองฆาสัตว ซึ่งสามารถประยุกต
ใชกับการศึกษาในสัตวน้ําใกลสูญพันธุไดเปนอยางดี
ปจจุบัน ผูชวยศาสตราจารย ดร.การุณ ทองประจุแกว ไดเริ่มทํางานวิจัยที่
เกี่ ยวข องกั บการพั ฒนาและจั ดการอาหารในสัตว เศรษฐกิจกลุ มอื่ นๆ เช นกั น ได แก
หนอนไหม แพะ และไกเนื้อ เปนตน รวมกับนักวิจัยจากหลายสถาบัน สําหรับทิศทาง
งานวิจั ยในอนาคตคื อ การบู รณาการความรู ด านเอนไซม ยอยอาหารเพื่ อการจัดการ
อาหารที่ครอบคลุมในสัตวทุกกลุม และเริ่มตั้งแตตนน้ําสูปลายน้ําคือ “From feedstuff
to fork”
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รางวัลทุนลอรีอัลเพื่อสตรี สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ

การคัดแยกและคัดเลือกเชื้อราไขมันสูงเพือ่ ประยุกตใช
ในการเปลี่ยนวัสดุเศษเหลือลิกโนเซลลูโลสโรงงานสกัด
น้ํามันปาลมใหเปนน้ํามันสําหรับผลิตไบโอดีเซล
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: benjamas.che@psu.ac.th

ป จจุบั นประเทศไทยมี ความต องการใช พลังงานเชื้ อเพลิงในภาคอุ ตสาหกรรม
และการขนสงสูงขึ้นตามจํานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น โดยเชื้อเพลิงดังกลาวสวนใหญแลว
ตองนําเขามาจากตางประเทศ ทําใหประเทศไทยประสบปญหาเกี่ยวกับความเสียเปรียบ
ดานพลังงานและเศรษฐกิจ ไบโอดีเซลซึ่ งเปนพลังงานที่ผลิตไดจากน้ํามันพืชภายใน
ประเทศจึงเปนแหลงพลังงานทดแทนที่กําลังไดรับความสนใจอยางมาก อยางไรก็ตาม
ปริ มาณวั ตถุ ดิ บ น้ํ า มั นพื ชที่ มี อยู ภ ายในประเทศก็ ยั ง ไม เพี ยงพอกั บ ความต องการใช
เชื้อเพลิงที่เพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นจึงมีความจําเปนตองหาแหลงวัตถุดิบน้ํามันใหมที่มีศักยภาพ
ทั้ งในเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยน้ํามันจากจุลินทรียถือเปนแหลงวัตถุดิบน้ํามันใหม
ที่ มีศั กยภาพสูง เนื่ องจากจุ ลินทรี ยมีการเจริญเติบโตเร็วและน้ํามันภายในเซลลที่ มี
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รูปที่ 1

องคประกอบคล ายกั บของน้ํา มันพื ชทําให สามารถนํามาผลิ ตเป นไบโอดี เซลได เรี ยก
จุลินทรียที่สามารถสะสมน้ํามันภายในเซลลไดสูงกลุมนี้วา “จุลินทรียไขมันสูง”
อยางไรก็ตามเนื่องจากตนทุนการเลี้ยงจุลินทรียที่สูง ทําใหยังไมสามารถพัฒนา
สู ระดับอุ ตสาหกรรมได จึงจําเป นต องมี งานวิ จัยที่ ศึ กษาการลดตนทุ นโดยการนําเอา
วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรหรือโรงงานอุตสาหกรรมมาใชเลี้ยงเชื้อจุลินทรียเพื่อผลิต
น้ํามัน ปจจุบันภาคใตมีโรงงานอุตสาหกรรมเกษตรเกิดขึ้นมาก โดยเฉพาะโรงงานสกัด
น้ํามั นปาลม ทําใหมี ปริ มาณวัสดุ เศษเหลื อเพิ่ มขึ้ นตามไปด วย วัสดุ เศษเหลื อโรงงาน
สกั ดน้ํา มั นปาล มที่ เ ป นของแข็ ง ส วนใหญ จะเป นวั สดุ ประเภทลิ กโนเซลลู โลส ได แก

รูปที่ 2
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เสนใยปาลม ทะลายปาลมเปลา และกะลา ซึ่ งมีอยู เป นปริมาณมาก วัสดุเศษเหลือ
เหลานี้มีการนําไปใชประโยชนนอยมาก เนื่องจากมีโครงสรางที่แข็ง ยากตอการบดฉีก
และเมื่อนําไปเผาเขาโรงงานผลิตกระแสไฟฟา จะทําใหเกิดควันที่ มีธาตุกํามะถันเกาะ
ตามทอไฟ และกอใหเกิดปญหามลพิษ ถึงจะมีการนําไปเพาะเห็ดหรือหมักเปนปุยบาง
แตก็มีปริมาณการใชนอยกวาปริมาณที่ เกิดขึ้ นในแตละวัน ซึ่งวัสดุเศษเหลือเหลานี้
หากไมมี การจัดการที่ ดี ก็ จะทําให เกิ ดปญหาสิ่ งแวดล อมและทําให เกิดตนทุนในการ
จัดการของเสียตามมา ดังนั้นการที่โรงงานสกัดน้ํามันปาลมจะแขงขันไดจะตองคํานึงถึง
สิ่งแวดลอมและมีการนําวัสดุเศษเหลือเหลานี้ไปใชใหเกิดประโยชน
การนําเอาวัสดุลิกโนเซลลูโลสไปใชเลี้ยงจุลินทรียเพื่อผลิตน้ํามันนั้น จําเปนตอง
ทําการยอยวัสดุเหลานี้ใหเปนน้ําตาลกอนดวยกรดหรือเอนไซม จากนั้ นจึงใชจุลินทรีย
ไขมันสูงเปลี่ยนจากน้ําตาลใหเปนน้ํามัน แตหากใชเชื้อราไขมันสูงที่ มีกิจกรรมเอนไซม
ยอยวัสดุลิกโนเซลลูโลส ก็จะทําใหสามารถเพาะเลี้ยงเชื้อราดังกลาวบนวัสดุเหลานี้ได
โดยตรง ทําใหสามารถลดขั้นตอนและตนทุนการผลิตน้ํามันได และยังไดน้ํามันที่ มี
องคประกอบของกรดไขมันที่หลากหลาย ซึ่งเปนการเพิ่มทางเลือกในการนําน้ํามันที่ได
ไปประยุกตใชตอ งานวิจัยนี้ถือเปนการสรางนวัตกรรมองคความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยี
การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเศษเหลือโดยกระบวนการทางชีวภาพ ซึ่งนอกจาก
จะเป นการลดต นทุ นการผลิ ตพลั ง งานทดแทนแล ว ยั งถื อเป นการหมุ น เวี ยนนํา เอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ลดการเกิดของเสีย ลดการใชวัตถุดิบ
ทางการเกษตรเพื่ อผลิ ตพลั งงานทดแทน และยังสามารถประยุ กต ใช กับระบบบําบั ด
ของโรงงานทําใหเกิดผลดีตอสิ่งแวดลอม ซึ่งผลงานวิจัยนี้สามารถตอยอดและถายทอด
ใหกับอุตสาหกรรมเพือ่ เปนการสงเสริมศักยภาพการผลิตพลังงานทดแทนภายในประเทศ
ลดการนําเขาพลังงาน และเพิ่มความยั่งยืนทางดานพลังงานของประเทศไทย
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การพัฒนายางคอมพาวนดที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
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ยางล อเป นกลุ มของผลิ ตภั ณฑ จากยางที่ ใช ปริมาณยางมากที่ สุดเมื่ อเทียบกับ
อุตสาหกรรมยางอื่นๆ โดยใชทั้ งยางธรรมชาติหรือยางพารา และยางสังเคราะหหรือ
ยางเที ยมในการผลิ ต รวมกั น คิ ดเป น ประมาณ 70% ของปริ มาณการใช ยางทั้ งหมด
อุ ตสาหกรรมยางล อมี ก ารพั ฒนาอย างต อเนื่ องทั้ งในด านวั ตถุ ดิ บ สมรรถนะ และ
คุณภาพของผลิตภัณฑ เทคโนโลยีการผลิตและเครื่องจักร นอกจากนี้การมีขอกําหนด
และกฎหมายใหม ๆ ที่ เกี่ ยวข องกั บยางล อเป นส วนหนึ่ งในการขั บเคลื่ อนให เกิ ดการ
พั ฒนาผลิตภั ณฑ ชนิดนี้ ให มีคุ ณภาพและเป นมิ ตรกั บสิ่ งแวดล อมมากขึ้ น สมรรถนะ
หลักของยางลอ ไดแก การยึดเกาะถนนพื้นถนนเปยก (Wet grip) แรงตานทานการ
หมุ นของล อ (Rolling resistance) และความตานทานตอการสึ กหรอของดอกยาง
(Tread wear resistance) ดังแสดงในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 “ Magic tire triangle” ของยางลอประกอบดวย
สามสมบัติที่แสดงสมรรถนะหลักของดอกยาง

การริเริ่มนําระบบสลากยางลอ (Tire labeling) มาใชในสหภาพยุโรปตาม EU
Regulation No. 1222/2009 ไดแบงเกรดยางลอตามระดับการประหยัดพลังงานหรือ
คาความตานทานตอการหมุนของลอ ความสามารถในการยึดเกาะถนนหรือประสิทธิภาพ
การเบรกบนถนนเปยก และระดับเสียงที่เกิดขึ้นภายนอกรถในขณะขับขี่ กอใหเกิดการ
พัฒนาระบบสลากยางลอขึ้นในประเทศอื่นๆ ตามมา เชน ในประเทศญี่ปุน เกาหลีใต
และสหรั ฐอเมริ กา นอกจากนี้ ในป จจุบั นได มี การผลั กดันใหเกิ ดระบบสลากยางลอใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนขึ้นซึ่งนาจะเกิดขึ้นไดสําเร็จในเร็วๆ นี้ และคาดวาจะ
ส ง ผลกระทบต ออุ ต สาหกรรมยางล อทั่ ว โลกเพราะจี น เป นตลาดยางล อขนาดใหญ

รูปที่ 2 ตัวอยางสลากยางลอของประเทศตางๆ :
(a) กลุมประเทศสหภาพยุโรป (EU); (b) สหรัฐอเมริกา; (c) ญี่ปุน
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ตั วอย างสลากสําหรับยางล อแสดงดั งรู ปที่ 2 สําหรับกลุ มสหภาพยุ โรปจัดเกรดตาม
ระดับการประหยัดพลังงานซึ่งขึ้นกับแรงตานการหมุนของลอ การเกาะถนนเปยก และ
ระดับเสียง ในสหรัฐอเมริกาพิจารณาระดับการประหยัดพลังงาน การเกาะถนนเปยก
และการสึกหรอของดอกยางที่บงบอกถึงระยะเวลาการใชงาน (Durability) และในญี่ปุน
ใหความสําคั ญกับการประหยัดพลังงานควบคู กั บความสามารถในการเกาะถนนเปยก
ดังนั้นผูผลิตยางลอจําเปนตองปรับตัวเพื่อใหสามารถแขงขันไดในตลาดโลก
การพั ฒนาด านสู ตรดอกยางล อเพื่ อให มี ความต านทานต อการหมุ นของล อ
ลดลงทําใหใชน้ํา มันหรื อพลั งงานในการขับเคลื่ อนนอยลงทําโดยการเปลี่ ยนชนิ ดของ
สารตั วเติมเสริมแรงในดอกยางลอจากเขม าดําเปนซิลิ กา ซึ่ งเทคโนโลยีการใชซิ ลิกา
ร วมกับสารคู ควบไซเลนในดอกยางรถยนต โดยสาร ได มี การพัฒนาและจดสิ ทธิ บั ตร
ครั้งแรกโดยบริษัทมิชลินของประเทศฝรั่งเศสในป คศ. 1992 (พ.ศ. 2535) พบวาการ
ใชซิลิการวมกับสารคูควบไซเลนอยางเหมาะสมมีผลทําใหดอกยางลอมีความตานทาน
ตอการหมุนลดลงเมื่อเทียบกับการใชเขมาดําแบบเดิม มีสมบัติการยึดเกาะถนนเปยก
ดี ขึ้ น และลดการปลดปล อยก าซคารบอนไดออกไซดทําใหไดยางลอที่ เป นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น จากการพัฒนาสูตรดอกยางรถยนตโดยสารที่ใชยางสังเคราะหใน
ระยะแรก ทําใหตอ มามีการพัฒนาการใชซลิ กิ าในสูตรดอกยางรถบรรทุกทีใ่ ชยางธรรมชาติ
เปนองคประกอบหลัก
เนื่ องจากสารตั วเติ มซิ ลิ กามี ความไม เข า กั น ระหว างซิ ลิ กากั บยางธรรมชาติ
เมื่อใสลงไปในยางจะเกิดแรงยึดเหนี่ยวระหวางยางกับผิวซิลิกาต่ํา และโดยธรรมชาติ
แลวอนุ ภาคซิ ลิกาจะเกาะกลุ มกันเปนกลุ มก อนเหนียวแนนเนื่ องจากพั นธะไฮโดรเจน
ทําใหกระจายตัวในยางได ยาก สงผลใหไมเกิดการเสริมแรงในยางไดดี ตามที่ ต องการ
หากไมสามารถแกปญหาเหลานั้นได โดยทั่วไปแลวซิลิกาจะใชรวมกับสารคูควบไซเลน
หรือสารเพิ่มความเขากันไดอื่นๆ เพื่อใหไดการเสริมแรงที่ดี งานวิจัยเรื่องการใชซิลิกา
เสริมแรงในคอมพาวนดยางธรรมชาติสําหรับดอกยางลอรถบรรทุกที่ ไดดําเนินการมา
อยางตอเนื่องหลายปภายใตโครงการความรวมมือกับทีมวิจัยดานยาง ณ Elastomer
Technology and Engineering, University of Twente ประเทศเนเธอรแลนด
แบงออกไดเปนสองแนวทางคือ 1) การใชซิลิการวมกับสารคูควบไซเลน และ 2) การ
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ใชยางธรรมชาติอิพอกซิไดซเปนสารเพิ่มความเขากันไดทดแทนการใชสารคูควบไซเลน
ซึ่งสรุปสาระโดยสังเขปไดดังนี้
ในกรณีแรกที่ใชสารคูควบไซเลนชนิด Bis-(triethoxysilylpropyl) tetrasulfide
(TESPT) รวมกับซิลิกา ไดแสดงใหเห็นวาสมบัติของยางที่ไดขึ้นอยูกับสภาวะการผสม
และการออกสูตรยางคอมพาวนดที่เหมาะสม โดยอุณหภูมิของยางกอนที่จะเทออกจาก
เครื่ องหรืออุ ณหภูมิ สุ ดทายของยางในขณะผสมมี ผลอย างมากต อสมบั ติ ของยางที่ ได
เนื่ องจากอุณหภูมิมีผลตอระดับการเกิดปฏิกิริยาไซลาไนเซชันระหวางหมูไซลานอลบน
ผิ วซิ ลิ ก ากั บหมู ฟ งก ชั นอั ลคอกซี ของสารคู ควบ หากปฏิ กิ ริ ยาไซลาไนเซชั นเกิ ดได ดี
จะทําให เพิ่ มอั นตรกริ ยาระหว างซิ ลิ กากั บยางและซิลิ กากระจายตั วดี สม่ําเสมอทําให
เพิ่มประสิทธิภาพการเสริมแรงของซิลิกาในยาง นอกจากนี้ผลการแปรปริมาณของสาร
คูควบไซเลน TESPT ปริมาณไดฟนิลกัวนิดีน (DPG) และผลการใชซิลิกาชนิด
ตกตะกอนปกติ (Conventional precipitated silica) เปรียบเทียบกับซิลิกาชนิดที่
กระจายตัวไดงาย (Highly dispersible (HD) silica) ในยางธรรมชาติเสริมแรงดวย
ซิลิกาไดแสดงใหเห็นวาเราจําเปนตองออกแบบสูตรยางใหเหมาะสม
ในกรณี การใช ยางธรรมชาติ อิพอกไซด (ENR) ที่ มี ระดั บหมู อิพอกไซด ต างๆ
ทั้งแบบที่ไมลดน้ําหนักโมเลกุลและยางที่มีน้ําหนักโมกุลต่ํา (Low molecular weight
epoxidized natural rubber, ELMWNR) เปนสารเพิ่มความเขากันไดโดยหมูอ ิพอกไซด
สามารถเกิดอันตรกริยากับหมูไซลานอลบนผิวซิลิกาทําใหมีผลปรับปรุงสมบัติของยาง
คอมพาวนด และยางวั ลคาไนซ โดยทําให ยางคอมพาวนด แปรรู ปได ง ายขึ้ น ซิ ลิ กา
กระจายตัวไดดีขึ้น และยางหลังวัลคาไนซมีสมบัติเชิงกลดีขึ้นอยางชัดเจนเมื่อเทียบกับ
การใชซิลิกาโดยไมมีสารเพิ่มความเขากันได แตพบวายังมีสมบัติของยางหลังวัลคาไนซ
ด อยกว าการใช สารคู ค วบไซเลนแบบเดิ ม ซึ่ งสามารถปรั บ สู ต รยางคอมพาวนด เ พื่ อ
ปรับปรุงสมบัติใหใกลเคียงกับการใชไซเลนได ซึ่งการใชยางธรรมชาติอิพอกไซดเพิ่ม
ความเข ากั นได ทดแทนการใช สารคู ควบไซเลนบางส ว นส งผลดี ด านความปลอดภั ย
และสิ่ งแวดลอมเนื่องจากจะลดปริมาณการปลดปลอยแอลกอฮอลหรือสารที่ ระเหยได
ที่เกิดจากปฏิกิริยาไซลาไนเซชัน ทําใหกระบวนการแปรรูปปลอดภัยและเปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมมากขึ้น
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ตั วอย างผลงานวิ จั ยที่ ตี พิมพ เผยแพร ในวารสารวิ ชาการระดั บนานาชาติ จาก
ผลการศึกษาการใชสารตัวเติมซิลิกาในสูตรดอกยางรถบรรทุกจากยางธรรมชาติ ไดแก
1. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2012. Optimization of mixing conditions for silica-reinforced natural
rubber tire tread compounds. Rubber Chemistry and Technology. 85(2),
277-294.
2. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2013. Optimization of rubber formulation for silica-reinforced natural rubber compounds. Rubber Chemistry and Technology. 86(2), 313-329.
3. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2014. Silica-reinforced tire tread compounds compatibilized by using epoxidized natural rubber. European Polymer Journal. 51, 69-79.
4. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2014. Cooperative effects of epoxide functional groups on natural
rubber and silane coupling agents on reinforcing efficiency of silica. Rubber
Chemistry and Technology. 87(2), 291-310.
5. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, W.K. and
Noordermeer, J.W.M. 2014. Comparative properties of silica- and carbon
black-reinforced natural rubber in the presence of epoxidized low molecular
weight polymer. Rubber Chemistry and Technology. 87(2), 320-339.
6. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2015. Mechanistic aspects of silane coupling agents with different
functionalities on reinforcement of silica-filled natural rubber compounds.
Polymer Engineering & Science. 55 (4), 836-842.
7. Saramolee, P., Sahakaro, K., Lopattananon, N., Dierkes, W.K. and
Noordermeer J.W.M. 2016. Compatibilization of silica-filled natural rubber
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compounds by combined effects of functionalized low molecular weight
rubber and silane. Journal of Elastomers and Plastics. 48(2), 145-163.
8. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2016. Reinforcement efficiency of silica in dependence of different
types of silane coupling agents in natural rubber-based tire compounds,
KGK-Kautschuk Gummi Kunststoffe, 69(5), 44-52.
9. Kaewsakul, W., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2016. Flocculation kinetics and filler-rubber interaction in silicareinforced natural rubber compounds. Journal of Elastomers and Plastics.
DOI: 10.1177/0095244315580456
10. Sengloyluan, K., Sahakaro, K., Dierkes, W.K. and Noordermeer,
J.W.M. 2016. Reduced ethanol emissions by a combination of epoxidized
natural rubber and silane coupling agent for silica-reinforced natural rubberbased tire treads. Rubber Chemistry and Technology, doi: http://dx.doi.org/
10.5254/rct.16.84813
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รางวัล Gold Medal จาก Brussels Innova Expo 2015, ประเทศเบลเยียม
และ Special Award “This is a Good Idea in 2015”
จาก Taiwan Prominent Inventor Association ประเทศไตหวัน

ยาเจลรักษาแผลในชองปากทีเ่ ตรียมจากสารสกัด
เปลือกมังคุดที่มีสาร alpha-mangostin
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th

เปลือกผลมังคุดเปนวัตถุดิบเหลือใช (by-product) จากโรงงานอุตสาหกรรม
น้ําผลไม แตสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมีคุณคาทางการแพทยและเภสัชมากเนื่องจาก
สารสกัดจากเปลือกผลมังคุดอุดมไปดวยสารกลุมแซนโทน (xanthone) โดยเฉพาะสาร
แอลฟา-แมงโกสติ น ( -mangostin) ซึ่ งมั ก ถู กใช เป นสารมาตรฐานในการควบคุ ม
คุณภาพสารสกัดจากเปลือกผลมังคุด มีรายงานวาสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมีฤทธิ์
ทางเภสัชวิทยามากมาย เชน ฤทธิ์ ต านจุ ลินทรีย ตานการอักเสบ ต านออกซิ เดชั น
และสมานแผล ดังนั้ นจึงนิยมนําสารสกัดจากเปลือกผลมังคุดมาใชในอุตสาหกรรมยา

35

และเครื่องสําอาง มีรายงานวา ไดคลอโรมีเทน (dichloromethane) เปนตัวทําละลาย
ที่ดีที่ สุดในการสกัดสารแอลฟา-แมงโกสติน อยางไรก็ตามในอุตสาหกรรมดังกลาว
ไมสามารถใช ไดคลอโรมี เทนเป นตั วทําละลายในการเตรี ยมสารสกัดได เนื่ องจากมี
ความเปนพิษตอผูบริโภค
ในปจจุบัน “ตัวทําละลายที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (green solvent)” จึงไดรับ
ความสนใจในการนํามาใชเตรียมสารสกัดสมุนไพร เนื่องจากชวยลดความเสี่ยงตอการ
เกิดพิษในขณะเตรียมสารสกัด และสารสกัดที่ ไดมีความปลอดภัยมากกวา งานวิจัยนี้
จึ งมุ งเน นในการเตรี ยมสารสกั ดเปลื อกผลมั งคุ ดโดยใช องค ป ระกอบในตํารั บยาครี ม
ไดแก ไอโซโพรพิล เมอริสเทรต (isopropyl myristate) และเซตทิล แอลกอฮอล (cetyl
alcohol) เพื่ อเป นตั วทํา ละลายในการสกั ดสาร และสกั ด สารด ว ยเครื่ องไมโครเวฟ
ซึ่ งถื อว าเป นวิ ธีการสกัดที่ เปนมิ ตรตอสิ่ งแวดล อม สารทั้ งสองชนิดนี้ มีความมีขั้ ว
ใกลเคียงกับไดคลอโรมีเทน แตมีความปลอดภัยและมีราคาที่ถูกกวา

สารสกั ดที่ ได จากวิ ธี การนี้ มี สารแอลฟา-แมงโกสติ นความเข มข นไม น อยกว า
2.0% w/w และสามารถนํามาใชเตรียมยาไดโดยไมตองผานขั้นตอนการระเหยตัวทํา
ละลายออก ทําใหชวยลดตนทุนการผลิต และไดนําสารสกัดดังกลาวมาใชเตรียมยาใน
รูปแบบยาเจลเพื่อใชสําหรับรักษาแผลอักเสบในชองปาก โดยยาเจลที่เตรียมไดมีความ
เขมขนของสารแอลฟา-แมงโกสติน 0.1-0.2% w/w และสามารถควบคุมคุณภาพของ
ยาใหมีสารออกฤทธิ์แอลฟา-แมงโกสติน ในปริมาณคงที่เหมือนกันทุกครั้งที่ผลิตยา
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จากงานวิจัยดังกลาวผูวิจยั ไดดําเนินการจดสิทธิบัตรสิง่ ประดิษฐแลว 2 สิทธิบัตร
ไดแก
1. สิทธิบัตร เรื่อง “กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดเปลือกผลมังคุดที่มีแอลฟาแมงโกสติน” (เลขที่คําขอสิทธิบัตร 1401006486 วันที่ 28 ตุลาคม 2557)
2. สิทธิบัตร เรื่ อง “สูตรตํารับยาเจลที่มีตั วยาสําคัญเปนสารสกั ดเปลือกผล
มังคุดที่มีแอลฟา-แมงโกสติน” (เลขที่คําขอสิทธิบัตร 1501006689 วันที่ 4 พฤศจิกายน
2558)
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รางวัล Gold Medal จาก ITEX 2016, มาเลเซีย
และ Special Award จาก
World Invention Intellectual Property Association, ไตหวัน

ยาน้ําสารสกัดใบทองพันชั่งที่เตรียมดวยวิธีการสกัด
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม สําหรับทารักษาโรคเชื้อรา
ที่ผวิ หนัง
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
ยาสมุนไพรจากสารสกัดใบทองพันชั่งไดบรรจุอยูในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชี
ยาหลักแหงชาติ ตั้งแตฉบับป พ.ศ. 2554 จนถึงฉบับปจจุบัน (พ.ศ. 2558) ในรูปแบบ
“ยาทิงเจอรทองพันชั่ ง” โดยมีสรรพคุณใชทารักษาโรคผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา กลาก
เกลื้อน และน้ํากัดเทา
อยางไรก็ตาม ตํารั บยาทิงเจอรทองพันชั่ งในบัญชียาหลักแห งชาติยังไมมีการ
กําหนดชนิดและปริมาณสารสําคัญในการออกฤทธิ์ รักษาที่ แน นอน ระบุไวแตเพี ยงวา
“ตั วยาสําคั ญในยาทิ งเจอร ทองพั นชั่ งประกอบด วยสารสกัดเอทิ ลแอลกอฮอล จากใบ
ทองพันชั่งสด 10% โดยน้ําหนัก/ปริมาตร” เทานั้น ซึ่งขอกําหนดดังกลาวไมไดบงบอก
ถึงปริมาณตัวยาสําคัญที่ออกฤทธิ์ในการรักษาโรคนี้คือ ไรนาแคนธิน-ซี (rhinacanthinC) และสารสําคัญดังกลาวอาจมีปริมาณแปรปรวนไดในแตละครั้งที่ผลิตยา เนื่องจากมี
ปจจัยมากมายที่สงผลตอปริมาณสารสําคัญในใบทองพันชั่ง เชน สถานที่เพาะปลูก อายุ
ฤดูการเก็บเกี่ยว และกระบวนการหลังการเก็บเกี่ยว เปนตน ปจจัยตางๆ เหลานี้จึงสง
ผลกระทบตอคุณภาพของยาทิงเจอรทองพันชัง่ ที่ผลิตขึน้ ในแตละครัง้ (batch) ดังนั้นการ
ที่ยังไมมีการกําหนดชนิดและปริมาณตัวยาสําคัญในตํารับยาจากสารสกัดใบทองพันชั่ง
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จึ งยั งเป นจุดอ อนในการผลิ ตยาที่ ต องได รับการพั ฒนา เพื่ อใหไดยาที่ มี ตั วยาสําคั ญ
เพียงพอตอการรักษาและเทากันทุ กครั้ งที่ ผลิ ตยา นอกจากนี้ยาในรูปแบบทิงเจอรยัง
กอใหเกิดการระคายเคืองบริเวณที่ทา โดยเฉพาะในบริเวณเนื้อเยื่อออนหรือบริเวณที่มี
แผลเปด และทําใหผิ วแหงจึงทําใหอาการคันเพิ่ มขึ้ น ทําให ผู ที่ใชยาไม ยอมรับในการ
ใชยานี้ในครั้ งตอไป จึงตองมีการพัฒนาตํารับยาเพื่ อลดปริมาณแอลกอฮอล และเพิ่ม
สารที่ชวยทําใหผิวหนังชุมชื้นในตํารับ เพื่อลดการระคายเคืองผิวหนัง
การประดิ ษฐนี้ จึงมุ งเน นการพั ฒนากรรมวิ ธีการเตรียมสารสกั ดใบทองพั นชั่ ง
โดยใช ตั วทําละลายและวิ ธี การสกั ดที่ เป น มิ ตรต อสิ่ งแวดล อม (green extraction)
โดยการเตรียมสารสกัดจากใบทองพันชั่งดวยตัวทําละลายที่มีอยูในตํารับยาน้ําอยูแลว
และใชวิธีการสกัดที่ประหยัดเวลาและพลังงาน รวมถึงลดขั้นตอนในการเตรียมสารสกัด
สามารถนําสารสกัดมาใชเตรียมตํารับยาน้ําไดโดยที่ไมตองระเหยตัวทําละลายออกจาก
สารสกัด ทําใหชวยลดตนทุนการผลิตยา และพัฒนาสูตรตํารับยาน้ําใชเฉพาะที่ (topical solution) โดยกําหนดปริมาณตัวยาสําคัญไรนาแคนธิน-ซี ในตํารับยาใหเพียงพอ
ตอประสิทธิภาพในการรักษาโรค และที่สําคัญคือสามารถควบคุมปริมาณไรนาแคนธินซีในสารสกัดที่เตรียมไดในแตละครั้ง โดยการวิเคราะหดวยเทคนิคไฮเพอร-ฟอรแมนซ
ลิควิด โครมาโตกราฟ (high performance liquid chromatography, HPLC) ทําให
สามารถกําหนดปริ มาณที่ แน นอนของสารออกฤทธิ์ ไรนาแคนธิน-ซี ในสู ตรตํารั บยาได
และในสูตรตํารับยามีปริมาณไรนาแคนธิน-ซีที่เพียงพอตอการออกฤทธิ์ในการรักษาโรค
เพื่ อใหไดตํารับยาที่ มีมาตรฐานและเปนที่ยอมรับของผู ใชยามากยิ่ งขึ้ น และเปนการ
ยกระดับยาสมุนไพรสูมาตรฐานยาในระดับสากล
ดังนั้ นการประดิษฐนี้ ไดก อใหเกิดกรรมวิธีการเตรียมสารสกั ดใบทองพันชั่ งที่ มี
ไรนาแคนธิน-ซี และสูตรตํารับยาน้ําใชเฉพาะที่ ที่เตรียมจากสารสกัดใบทองพันชั่ งที่ มี
ไรนาแคนธิน-ซี โดยสกัดผงใบทองพันชั่ งดวยสารละลายกลีเซอริน (glycerin) ใน
เอธานอล (ethanol) ความเขมขน 20% ถึง 30 (v/v) โดยสกัดดวยวิธีการใชคลื่น
ไมโครเวฟชวยในการสกัดสาร (microwave-assisted extraction) สารสกัดที่ ไดมี
ปริมาณของไรนาแคนธิน-ซี ไมนอยกวา 2.0 มก./มล. ไมมีสีเขียวของคลอโลฟลล
(chlorophyll) สามารถนําสารสกั ดที่ ไดมาเตรี ยมยาน้ําใช เฉพาะที่ ไดทั นที โดยไม ตอง
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มีการระเหยตัวทําละลายออก และไดสูตรตํารับตํารับยาน้ําใชเฉพาะทีม่ สี ารไรนาแคนธินซี 0.1% (w/v) สําหรับรักษาโรคผิวหนัง หรือโรคผิวหนังอักเสบที่ เกิดจากเชื้อราหรือ
แบคทีเรีย โดยลดการกอใหเกิดการระคายเคืองตอผูใช นอกจากนี้ตํารับยาน้ํามีความ
คงตัวดีกวาในรูปแบบยาทิงเจอรมาก
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รางวัล Gold Prize งาน “Seoul International Invention Fair”
ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี

ระบบออนไลนไมโครชาแนลสําหรับเพิ่มความเขมขน
ในการวิเคราะหยาฆาแมลง
สถานวิจัยการเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
www.tab-rc.psu.ac.th
คาร โบฟู แรน (carbofuran) เป นยาฆ า แมลงในกลุ มคาร บาเมตที่ เกษตรกร
ใช สําหรั บคลุ มเมล็ ดพื ชก อนปลู ก พื ชจะดู ดซึ มยาฆ าแมลงดั งกล าวผ านเข าทางราก
และลําเลียงจากราก ใบ ไปทั่วลําตน จากผลการศึกษาวิจัยพบวาเมื่อสารดังกลาวเขาสู
รางกายมนุษยแลว อาจทําใหเกิดอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเดิน น้ําตาไหล เหงื่อออก
มานตาหด การเกร็งของหลอดลม ในป พ.ศ. 2552 สหภาพยุโรป (European Union)
จึงไดกําหนดคาปริมาณการตกคางสูงสุดของคารโบฟูแรนในน้ําไมเกิน 40 ไมโครกรัม/ลิตร
จากความสําคัญดังกลาว สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
จึ ง ได พั ฒ นาเทคนิ คการเตรี ยมตั วอย างแบบออนไลน เพื่ อพั ฒนาให สามารถตรวจวั ด
คารโบฟูแรนไดงาย และใหผลวิเคราะหรวดเร็ว โดยพัฒนาไมโครชาแนลที่บรรจุดวย
ตั วดูดซั บที่ สั งเคราะหจากโพลีเอทิ ลีนไกลคอลเคลือบบนผิวหน าของอนุ ภาคแม เหล็ ก
ตัวดูดซับจะถูกยึดไวในไมโครชาแนลโดยอาศัยสนามแมเหล็กภายนอก (รูปที่ 1) และ
นําไมโครชาแนลที่พัฒนาขึ้นดังกลาวไปติดตั้ งในระบบโฟลอินเจคชัน (flow injection
system) (รูปที่ 2) จากการศึกษาภายใตสภาวะที่เหมาะสม พบวาระบบการเตรียม
ตัวอยางแบบออนไลนที่พัฒนาขึ้ นมีชวงความเปนเสนตรงสองชวงคือ 0.01 ถึง 10.0
มก./ลิตร และ 10.0 ถึง 130.0 มก./ลิตร และมีขีดจํากัดการตรวจวัดอยูที่ 8.68±0.11
ไมโครกรั ม/ลิตร ใหผลการเตรี ยมไมโครชาแนลซ้ําที่ ดี โดยมีค าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน
สัมพัทธนอยกวา 1.0% สามารถใชในการวิเคราะหคารโบฟูแรนอยางตอเนื่องไดถึง 326
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ครั้ง และมีความจําเพาะเจาะจงตอคารโบฟูแรนดีเยี่ยม เมื่อนําระบบที่พัฒนาขึ้นไปใช
ในการวิเคราะหปริมาณคารโบฟูแรนในน้ําตัวอยางที่เก็บจากขางแปลงปลูกผักและผลไม

รูปที่ 1 ลักษณะพื้นผิวของไมโครชาแนล (ก) และ ตัวดูดซับโพลีเอทิลีนไกลคอล
เคลือบบนผิวหนาของอนุภาคแมเหล็ก (ข) โดยถูกยึดไวในไมโครชาแนล
โดยอาศัยสนามแมเหล็กภายนอก (ค)

รูปที่ 2 ระบบโฟลอินเจคชันรวมกับไมโครชาแนลสําหรับวิเคราะหคารโบฟูแรน
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พบความเข ม ข นของคาร โบฟู แรนในช วงไม สามารถตรวจวั ดได ถึ ง 0.0474 ±0.0012
มก./ลิตร และมีคารอยละการไดกลับคืนอยูในชวง 83.9±4.8 ถึง 103.8±4.7% และ
เมื่ อเปรี ย บเที ยบผลการวิ เ คราะห ที่ ได ในเชิ งคุ ณภาพกั บเทคนิ ค แก สโครมาโทกราฟ แมสสเปกโทรเมทรี พบวาใหผลการวิเคราะหที่สอดคลองกัน ดังนั้นระบบที่พัฒนาขึ้น
จึ งเป นอี กทางเลือกหนึ่ งที่ สามารถนํามาประยุกต ใช วิเคราะห คาร โบฟู แรนในตัวอยาง
น้ําได สามารถสกัดและวิ เคราะหคารโบฟูแรนได ในขั้ นตอนเดียว ใช เวลาสําหรับการ
วิเคราะหไมนาน โดยใชเวลานอยกวาการวิเคราะหด วยเทคนิ คแกสโครมาโทกราฟฟแมสสเปกโทรเมทรีซึ่ งตองมีการเตรี ยมตัวอย างกอนการวิเคราะห นอกจากนี้ แลว
เทคนิคที่ พัฒนาขึ้ นเหมาะสําหรั บใช ควบคู กั บเครื่ องมือวิ เคราะห ชนิดอื่ นๆ เพื่ อนําไป
ประยุกตใชในการตรวจวัดการปนเปอนของสารอินทรียที่มีขั้วกลุมอื่นๆ ได
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รางวัล Gold Medal งาน “2015 Kaohsiung International Invention
Exhibition” ณ เมืองเกาสง ประเทศไตหวัน

กลองบันทึกภาพรากของพืชระบบอิเล็กทรอนิกส
(PSU-ARDA Minirhizotron)
รศ.ดร.สายัณห สดุดี1 ดร.สมชัย หลิมศิโรรัตน3 สัตยา บุญรัตนชู4
ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา1 ดร.เจษฎา โสภารัตน2 และ ศักดิ์อนันต แซลิ่ม1
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภาคธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sayan.s@psu.ac.th
1
2

กลองบันทึกภาพรากพืช (Minirhizotron) เปนอุปกรณที่มีประสิทธิภาพในการ
ประเมินการเจริญเติบโตของรากพืชและสามารถคํานวณพลวั ตการเปลี่ ยนแปลงของ
รากพืชในรอบปไดอยางตอเนื่ องโดยไมต องทําลายสวนของพืชที่ ศึกษา เพราะในอดีต
การศึกษารากของพืช จําเปนตองมีการขุดดินลงไปตามความลึกของระบบรากและนํา
ดินขึ้ นมาลางราก เปนงานที่ต องใชแรงงานมากและเป นการทําลายสวนของพืชดวย
ดั งนั้ นการใช กล องบั นทึ กภาพรากพื ชจึ งมี ความนิ ยมในการนํามาใช ในการศึ กษาทาง
ดานสรีรวิทยาของพืช รวมไปถึงศึกษาการเขาทําลายของโรคระบาดของรากพืช ดังเชน
โรครากขาว (white root disease) ซึ่ งเกิ ดจากเชื้ อ Rigidoporus microporus
ซึ่งการระบาดในหลายพื้นที่ของภาคใต ดวยเหตุนี้คณะวิจัยจึงไดพัฒนาอุปกรณขึ้นมา
เพื่อประโยชนในการวิจัย ที่ผานมาอุปกรณนี้จําเปนตองซื้อจากตางประเทศและมีราคา
คอนขางสูง ผลจากการพัฒนาอุปกรณนี้และไดมีการทดสอบในการใชกับพืชหลายชนิด
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เชน ยางพารา ปาลมน้ํามัน สละ กาแฟ และตนไมปา พบวาสามารถถายภาพรากพืช
ไดอยางมีประสิทธิภาพรวดเร็ว สามารถนําไปใชงานในภาคสนามไดและวัดผลไดอยาง
ต อเนื่ อง จากประสิ ทธิ ภาพของอุ ปกรณ ดั งกล าวยั งสามารถนําไปประยุ กต ใช กั บพื ช
เศรษฐกิจอื่น เชน ออย มันสําปะหลัง และขาว เพราะสามารถศึกษารากพืชในสภาพ
น้ําขังได เพื่ อดูทิศทางการเปลี่ยนแปลงของรากพืช ดังนั้นจะมีประโยชนในการศึกษา
การเจริญของรากในสภาวะภูมิอากาศแปรปรวน เพื่ อช วยในการจัดการใหปุ ยและน้ํา
ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น จากประสิทธิภาพดังกลาวนี้บริษัทมุงที่จะพัฒนาใหเปน
เครื่องมือเชิงพาณิชยเพื่อทดแทนการนําเขา

รูปเครื่องมือและองคประกอบการทํางาน
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การติดตั้งและการวัดผลในสภาพแปลง

การนําไปใชประโยชนในการวัดศักยภาพของพืช
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รางวัล Gold Medal งาน “The 64th Brussels Eureka:
The World Exhibition on Inventions, Research and
New Technologies” ณ กรุงบรัสเซลส ราชอาณาจักรเบลเยี่ยม

ซีรมั แตมสิวไลโปโซมโรโดไมรโทน
Liposomal Rhodomyrtone Acne Serum
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย1 รศ.พญ.เสาวรัตน เอื้อเพิ่มเกียรติ2
รศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ3 ดร.จงกล สายสิงห1 นางสาวจุฬาลักษณ ชอระชู1
และ นางสาวสุทธิวรรณ วุนหนู1
1
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
สิวเปนปญหาที่พบไดบอยในวัยรุน ถึงแมวาสิวจะไมใชโรครายแรงแตก็สงผลตอ
การดําเนินชี วิตและทําใหสูญเสียความมั่ นใจในตนเอง ผู มีปญหาสิวสวนใหญมักจะใช
ยาปฏิชีวนะและสารเคมีในการรักษา ซึ่งสงผลขางเคียง เชน มีอาการแสบ แดง ลอก
และอาการแพได คณะผูวิจัยสนใจนําสารสกัดจากธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ดีในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียกอสิวมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใชสําหรับแตมสิว เพื่อหลีกเลี่ยงผลขางเคียง
และเพื่อลดปญหาการดือ้ ยาของเชื้อแบคทีเรีย
การพัฒนาสูตรตํารับไลโปโซมโรโดไมรโทนสําหรับใชแตมสิวอักเสบ โดยใชสาร
บริสุทธิ์โรโดไมรโทนที่แยกไดจากสารสกัดเอทานอลจากใบกระทุรวมกับไลโปโซม ซึ่งชวย
ในการนําสงสารโรโดไมรโทนผานเขาสูผิวหนังไดอยางมีประสิทธิภาพ จากการทดสอบ
กอนนําไปใชกบั อาสาสมัคร พบวาสูตรตํารับไมกอใหเกิดการระคายเคืองตอผิว (สิทธิบัตร
เลขที่คําขอ 1201002043 ยื่นคําขอวันที่ 27 เมษายน 2555)
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การศึกษาทางคลินิก
ซี รัมแต มสิ วไลโปโซมโรโดไมรโทนสามารถยั บยั้ งการเจริ ญของเชื้ อแบคทีเรี ย
กอสิว เชน Propionibacterium acnes Staphylococcus aureus และ Staphylococcus epidermidis ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพเที ยบได กั บเวชสํา อางที่ มี ส ว นผสมของยา
clindamycin ซึ่งเปนที่นิยมสําหรับใชแตมสิวในปจจุบัน และผลการศึกษาประสิทธิภาพ
ของซีรัมแตมสิวไลโปโซมโรโดไมรโทนในอาสาสมั ครเพศชายและเพศหญิงจํานวน 90
คน เปนระยะเวลา 2 เดือน ติดตามและบันทึก ชนิด จํานวนสิว กอนใชผลิตภัณฑและ
หลังใชผลิตภัณฑในอาสาสมัคร และประเมินระดับการเกิดสิวโดยใชเกณฑ Investigator’s Global Assessment (IGA) for acne vulgaris พบวาซีรัมแตมสิวไลโปโซม
โรโดไมรโทนมี ประสิ ทธิ ภาพในการรั กษาสิ ว โดยเฉพาะอยางยิ่ งสิวอั กเสบ และมี
ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ clindamycin
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รางวัลทะกุจิ ประจําป 2558

น้ํายางโปรตีนต่ําและการใชเปนวัตถุดบิ ชนิดใหม
สําหรับเภสัชภัณฑและเครื่องสําอางหลายชนิด
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร1 รศ.ดร.ประภาพร บุญมี1 ผศ.ดร.วิรัช ทวีปรีดา2
และ ศ.ดร.กาญจนพิมล ฤทธิเดช3
1
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
E-mail: wiwat.p@psu.ac.th
พอลิเมอรจากยางพาราในรูปน้ํายางโปรตีนต่ํา เตรียมจากน้ํายางสดโดยการ
ยอยดวยเอนไซมอัลคาเลสและการปนแยก สามารถใชเปนวัตถุดิบในการเตรียมเปน
ผลิตภัณฑทางเครื่องสําอางและเภสัชกรรมไดหลายรูปแบบ เชน มาสคพอกหนาแบบ
เพสต แผนขจัดสิวเสี้ยน กัมเบสสําหรับหมากฝรั่งเคี้ยว ระบบนําสงยาทางผิวหนังใน
รูปแผนแปะชนิดเมทริกซ แผนแปะชนิดถุงกักเก็บยา สารละลายพอลิเมอรเกิดฟลม
พอลิเมอรจากยางพารามีสมบัติทางกายภาพที่ดีคือ มีความยืดหยุน ทนตอแรง
ดึงไดดี มีการยึดเกาะดี มีการสะสมความรอนต่ํา เหมาะแกการผลิตเปนผลิตภัณฑที่
ตองการเตรียมในรูปแบบแผนฟลมบางแตแข็งแรง หรือวัสดุที่มีความยืดหยุนสูง แตการ
นํามาใชทางเครื่องสําอางและเภสัชกรรมอาจทําใหเกิดปญหาดานโปรตีนกอแพ และการ
ระคายเคืองจากสวนประกอบของวัตถุดิบยางทางการคาบางชนิด เชน แอมโมเนีย
สําหรับคงสภาพน้ํายาง
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สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
1. กรรมวิธกี ารเตรียมน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ําจากน้ํายางสด (1101000718)

2. มาสคพอกหน าแบบเพสตที่ เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติ โปรตี นต่ํา และ
กรรมวิธีผลิ ตผลิตภัณฑดั งกลาว (1101000719)

3. แผนขจัดสิวเสี้ ยนที่ เตรียมจากน้ํายางธรรมชาติโปรตีนต่ํา (1101001546)
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4. หมากฝรั่ งเคี้ ยวที่ ใช ท างยาซึ่ งเตรี ย มจากน้ํ า ยางธรรมชาติ โปรตี น ต่ํ า
(1101001547)

5. แผ นแปะผิ วหนั งชนิ ดเมทริ กซ ที่
ใช ทางยา ซึ่ ง เตรี ย มจากน้ํ า ยางธรรมชาติ
โปรตี นต่ํา (1203000176)
6. แผ น แปะผิ ว หนั งชนิ ดถุ ง กั กเก็ บ
ที่ ใช ทางยา ซึ่ งเตรี ยมจากน้ํา ยางธรรมชาติ
โปรตี นต่ํ า และกรรมวิ ธี ผลิ ตผลิ ตภั ณฑ
ดั งกล าว (1203000282)
7. สารละลายพอลิ เมอร เกิ ดฟ ล มที่
ใช ท างยาซึ่ งเตรี ย มจากน้ํ า ยางธรรมชาติ
โปรตี นต่ํา (1203000414)
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รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2015
สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑนวัตกรรม

ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม (Zinc field test kit)
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร1 รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา2 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร3
และ ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา1
1
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th, lwarakorn@yahoo.com
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐขึ้นมี 2 ชุด ไดแก ชุดทดสอบสังกะสีใน
น้ํายางพารา และชุดทดสอบสังกะสีในดินและในปุย ดังแสดงในรูปที่ 1 สําหรับชุด
ทดสอบสังกะสีในน้ํายางพาราประกอบดวยสารละลาย Zn-ก สารละลาย Zn-ข สาร
Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 13 และ 10 มล. หลอดทดสอบ
พลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือ มีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน คือ การเตรียม
ตัวอยางและการทดสอบ ในขั้นการเตรียมตัวอยางดําเนินการดังนี้ 1. ใชกระบอกฉีดยา
ดูดสารละลาย Zn-ก ปริมาตร 2.8 มล. ใสในน้ํายางตัวอยาง 0.2 มล. เขยา ในขั้นนี้
เปนการแยกแมกนีเซียมไอออนออกจากน้ํายางโดยการตกตะกอน 2. ใชกระบอกฉีดยา
ดูดสารละลาย Zn-ข ปริมาตร 7 มล. เติมลงในสารละลายในขอ 1 และเขยา ในขั้นนี้
เปนการแยกอนุภาคยางออกจากน้ํายางโดยอนุภาคยางจะจับตัวเปนกอนและแยกออก
จากสารละลาย และ 3. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา
ในขั้นนี้เปนการกําจัดไอออนโลหะชนิดอื่น โดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันกลาย
เปนโลหะ ในสวนของการทดสอบโดยมีขั้นตอนดังนี้ 1. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลาย
Zn-ง ปริมาตร 0.8 มล.ใสในหลอดทดสอบ 2. ใชกระบอกฉีดยาดูดสารละลายที่ไดจาก
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ขั้นเตรียมตัวอยางปริมาตร 0.2 มล. ใสในสารละลายขอ 1 เขยาอยางแรงดวยมือ 5
วินาที 3. ประเมินผลการทดสอบโดยการสังเกตการเปลี่ยนแปลงสีของสารละลายโดย
- หากความเข มข นของไอออนสั งกะสี ในตั วอย า งมี ค าน อยกว าค าที่ ต องการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีฟา
- หากความเข มข น ของไอออนสั ง กะสี ในตั ว อย างมี ค าเท า กั บค า ที่ ต องการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีฟาอมมวง
- หากความเข มข น ของไอออนสั งกะสี ในตั วอย างมี ค ามากกว าค าที่ ต องการ
ทดสอบสารละลายจะมีสีมวงแดง
สําหรับชุดทดสอบสังกะสีในดินและปุย ประกอบดวยสารละลาย Zn-ก สารละลาย
Zn-ข สาร Zn-ค สารละลาย Zn-ง กระบอกฉีดยาพลาสติกขนาด 1 และ 5 มล.
หลอดทดสอบพลาสติกขนาด 2 และ 15 มล. และคูมือโดยมีวิธีการทดสอบ 2 ขั้นตอน
เช นกั น ในขั้ นการเตรี ยมตั วอย างมี ดั งนี้ 1. ใชกระบอกฉี ดยาดู ดสารละลาย Zn-ก
ปริมาตร 5 มล. ใสในดินหรือปุยตัวอยาง 1 กรัม และเขยา ขั้นนี้เปนการสกัดสังกะสี
ออกมาจากตัวอยางดินหรือตัวอยางปุยโดยใชสารละลายกรด 2. ใชกระบอกฉีดยาดูด
สารละลาย Zn-ข ปริมาตร 4.5 มล. ใสในหลอดทดสอบ 3. ใชกระบอกฉีดยาดูดสาร
ละลายขอ 1 ปริมาตร 0.5 มล.เติมลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปนการ

รูปที่ 1 แสดงชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่พัฒนาขึ้น
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รูปที่ 2 ผลงานสิ่งประดิษฐเรื่อง ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนาม “Zinc Field Test Kit”
ไดรับรางวัลระดับเหรียญเงินจากสมาคมสงเสริมการประดิษฐของเกาหลี
และรางวัลพิเศษ (special prize) จากประเทศไตหวัน
ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติมอบใหกับผลงานวิจัยที่มีลักษณะโดดเดน นาสนใจ

แยกแมกนีเซียมไอออนออกโดยการตกตะกอนและเปนการปรับ pH ของสารใหอยูใน
สภาวะเบส 4. ฉีกซองสาร Zn-ค เทลงในสารละลายในขอ 2 และเขยา ในขั้นนี้เปน
การกําจัดไอออนโลหะชนิดอื่ นโดยไอออนโลหะจะเกิดปฏิกิริยารี ดักชันกลายเปนโลหะ
ในสวนของการทดสอบมีขั้นตอนเชนเดียวกันกับชุดชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา

ความโดดเดนของผลงานวิจัย
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามเปนชุดทดสอบที่ผลิตขึ้นเองในประเทศไทย ราคา
ถูกกวาชุดทดสอบที่วางจําหนาย 2-5 เทา ลดการนําเขาจากตางประเทศ มีคูมือการ
ใชงานที่ เข าใจไดง าย ผู ใช ไมจําเป นต องมี ความชํานาญก็ สามารถใชชุ ดทดสอบนี้ ได
สามารถใชชุดทดสอบไดทั้งในและนอกสถานที่ พกพาไดสะดวก ใชสารเคมีนอย ใหผล
การทดสอบที่รวดเร็วภายใน 5 วินาทีหลังจากเติมสารละลายที่ไดจากขั้นเตรียมตัวอยาง
ในการลดผลรบกวนจากไอออนของโลหะชนิดอื่นๆ ที่มีอยูในตัวอยาง ใชตัวรีดิวซ (re-
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ducing agent) ซึ่งไมเปนอันตรายตอผูใชและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม แทนไซยาไนด
ที่ ใช ในชุดทดสอบอื่นๆ สามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ ระดับความเขมขนตางๆ
ตามความตองการ ไมตองทํา standard calibration curve สามารถใชทดสอบสังกะสี
ในตัวอยางดานการเกษตร ไดแก การทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา ในดิน และในปุย
รวมทั้งทดสอบสังกะสีในตัวอยางอื่นที่เปนสารละลาย

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
ไดใชชดุ ทดสอบสังกะสีภาคสนามทีป่ ระดิษฐขนึ้ นีท้ ดสอบสังกะสีในน้าํ ยางพารา 15
ตัวอยาง ในดิน 10 ตัวอยาง และในปุย 5 ตัวอยาง และเปรียบเทียบผลการทดสอบที่
ไดกับเทคนิคมาตรฐานอินดักทีฟรี่คัฟเปลพลาสมาออพติคัลอีมิสชั่นสเปคโตรโฟโตมิเตอร
(Inductively Coupled Plasma–Optical Emission Spectrometer, ICP-OES)
ผลจากชุ ด ทดสอบและจากวิ ธี ม าตรฐาน ทั้ งในตั ว อย างน้ํ า ยางพารา ดิ น และปุ ย
สอดคลองกัน ซึ่งขอมูลที่ไดจากการทดสอบสังกะสีภาคสนามมีประโยชนอยางยิ่งตอ
- โรงงานอุตสาหกรรมผลิตภัณฑจากยางพาราเพื่อนําไปใชพิจารณาแกไขหรือ
ดําเนินการปรับความเขมขนของสังกะสีในน้ํายางกอนสงเขากระบวนการผลิต
- เกษตรกรเพื่ อใช ในการประเมิ นหรือติ ดตามภาวะขาดธาตุสั งกะสีในดิ นเพื่ อ
สามารถแกปญหาไดทันทวงที
- เกษตรกรเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อปุย
- เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบปุยปลอมเพื่อใชในการเฝาระวัง
และจับกุมผูกระทําผิด
นอกจากนี้ ได นําผลงานประดิ ษฐ คิ ดค นนี้ ไปใช ประกอบการการเรี ยนการสอน
รายวิชาเซนเซอรทางเคมีสําหรับสิ่งแวดลอม สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี เปดสอนโดย
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต และนําไปใชในการพัฒนาเปน
ชุดทดสอบสังกะสีในน้ําทิ้งและในเลือด สําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ในรายวิชาโครงงาน
ทางวิทยาศาสตรประยุกต ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต
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กลุมเปาหมายผูใชประโยชน
ชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามดานการเกษตรที่ประดิษฐขึ้นนี้เปนชุดทดสอบที่ใช
ไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใชสารเคมีนอย ราคาถูก รูผลรวดเร็ว
และสามารถทดสอบสังกะสีเชิงคุณภาพที่ระดับความเขมขนตางๆ ตามความตองการ
โดยมีกลุมเปาหมายที่สามารถนําชุดทดสอบสังกะสีภาคสนามที่ประดิษฐคิดคนนี้ไปใชคือ
- โรงอุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑจากยางธรรมชาติ
- โรงงานอุตสาหกรรมน้ํายางขน
- เกษตรกรชาวสวนยางพารา
- ผูประกอบการ หรือเกษตรกรที่เกี่ยวของกับการปลูกพืช เชน พืชไร ผลไม
เปนต น
- เกษตรกรที่ ต องการทดสอบ เฝ าระวั ง ควบคุ ม หรื อติดตามการแก ปญหา
การขาดธาตุสังกะสีในดิน ทั้งกอนและหลังการใหปุยที่มีสังกะสี
- โรงงานอุตสาหกรรมการผลิตปุยที่มีการเพิ่มธาตุสังกะสี
- เกษตรที่ตองการทดสอบปุยสังกะสีเพื่อใชในการตัดสินใจเลือกซื้อ
- หนวยงานของรัฐ หรือสถาบันที่ เกี่ ยวของกับการตรวจสอบปุ ยปลอมเพื่อใช
ในการเฝาระวัง และจับกุมผูกระทําผิด

รางวัลที่เคยไดรับ
1. รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2557
สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา รางวัลประกาศเกียรติคุณ
2. รางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) ในงาน “Seoul International Invention
Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริมการประดิษฐ
ของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA
3. รางวัลพิเศษ (Special Prize) จากประเทศไตหวัน ซึ่งเปนรางวัลที่ตางชาติ
มอบให กั บผลงานวิ จั ยที่ มี ลักษณะโดดเดน น าสนใจ ในงาน “Seoul International
Invention Fair (SIIF) 2013” ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดโดยสมาคมสงเสริม
การประดิษฐของเกาหลี (Korea Invention Promotion Association; KIPA)
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แหลงทุนที่ใหการสนับสนุน
สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
1. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร นางสาวภัทรวรรณ ยาติกุล นางสาวณัฐทกาณ หวันลาโสะ
อนุสิทธิบัตรชื่อ ชุดทดสอบสังกะสีในน้ํายางพารา เลขที่อนุสิทธิบัตร 7073 ออกใหเมื่อ
28 มีนาคม 2555 หมดอายุ 23 มิถุนายน 2558
2. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ยืน่ ขอรับสิทธิบตั ร เรือ่ งชุดทดสอบสังกะสีในน้าํ ยางพาราภาคสนาม
หมายเลขคําขอ 1301004967 ๑๓o๑oo๔๙๖๗
ยื่นเมื่อ 6/9/2556
3. ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร ผศ.อดุลย เที่ยงจรรยา รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรั งกูร ยื่ นขอรับอนุ สิทธิบั ตร เรื่ องชุ ดทดสอบสังกะสีในดินและปุ ย
ภาคสนาม หมายเลขคําขอ 1303001048 ยื่นเมื่อ 6/9/2556
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รางวัลชนะเลิศ MOST Innovation Awards 2016
สาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย ผลิตภัณฑนวัตกรรม

ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ
(สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน)
ดร.เอกวิภู กาลกรณ สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ekwipoo.k@psu.ac.th

แนวคิด (ที่มา) ของนวัตกรรม
งานดานการพิสูจนหลักฐาน (forensic investigation) ในปจจุบันมีความสําคัญ
เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดการปญหาอาชญากรรมซึ่งผู กระทําความผิด
ไดพั ฒนาเทคนิ ควิ ธีการกออาชญากรรมให ซับซ อนมากขึ้ น จึงทําให การหาหลั กฐาน
เพื่อนําผูกระทําผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีความยากลําบากมากขึ้น ทั้งนี้
เนื่ องจากเทคนิควิธีการที่เจาหนาที่พิสูจนหลักฐานใชอยู ในปจจุบันยังเปนการถายภาพ
การลอกรอยด วยการป ดผงฝุ นเพื่ อลอกรอยนิ้ วมือแฝง ซึ่ งได ผลเป นภาพ 2 มิ ติ ที่ มี
ขอจํากัดในการตรวจพิสูจน วิธีการหลอปูนพลาสเตอรเป นทางเลือกหนึ่ งในการสราง
ภาพวัตถุพยานแบบ 3 มิติ เชน รอยยางรถยนต รอยเทา การใชเครื่องมือของอาชญากร
ทําใหไดขอมูลที่มีความแมนยํามากขึน้ อยางไรก็ตามวิธีนี้มีความยุงยากและตองใชเวลา
นานในการทําใหปูนพลาสเตอรแข็งตัว ภาพที่ไดไมคมชัด โดยเฉพาะวัตถุพยานที่มี
ความละเอียดสูง เชน ลายนิ้วมือ ลายฝาเทา รอยรูกระสุนปน และรอยจากการใช
เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงานดานการพิสูจนเอกลักษณบุคคลที่ เสียชีวิต ซึ่งจําเปน
ตองใชทักษะความชํานาญสูงมาก
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ปจจุบั นเครื่ องมือที่ ใชในการตรวจพิสูจนที่ ไดมี การพัฒนาขึ้ นมาบางแล ว เชน
การใชดินน้ํามันลอกลายลาย จะมีขอดอยคือมีโอกาสผิดเพี้ยนสูงและเก็บรักษาลายพิมพ
ที่ไดยาก หรือแมกระทั่งการใชยางซิลิโคนก็จําเปนตองใชเวลาในการขึ้นรูปที่นานและ
เปนวัสดุที่มีราคาแพง ตองนําเขาจากตางประเทศ นอกจากนี้ยังจําเปนตองอาศัยทักษะ
ความชํานาญของผูปฏิบัติงานสูงอีกดวย เพื่อแกปญหาดังกลาว คณะผูวิจัยจึงพัฒนา
“ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใชทดแทนวิธีการลอกลาย
แบบเดิม

รายละเอียดโดยสังเขป
ยางธรรมชาติ เทอร โมพลาสติกที่ ลอกลายได (พั ฒนาขึ้ นมาในหองปฏิบั ติการ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ) สามารถใชงานไดงายในภาคสนาม สามารถ
แปรรูปไดโดยอาศัยการใหความรอนที่อุณหภูมิไมต่ํากวา 70oC (แหลงความรอนสามารถ
หาไดงาย เชน น้ํารอนจากการตมน้ําหรือไดรเปาผม) จากนั้นนําไปพิมพในจุดที่ตองการ
ลอกลาย กดไวประมาณ 10 วินาที ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกจะแสดงภาพพิมพ
แบบ 3 มิติ ตามแบบของพื้ นที่ นั้ นๆ (วิธี การใชงานโดยสรุปแสดงดั งแผนภาพที่ 1)
ผลิ ตภั ณฑ ต นแบบที่ ทําการทดลองตามกระบวนการเพื่ อทดลองลอกลายนิ้ วมื อแสดง
ดังรูปที่ 1-2 และการลอกรองรอยวัสดุแตกหักแสดงดังรูปที่ 3
การพัฒนาวัสดุชนิดนี้จึ งตอบสนองความตองการของเจาหนาที่ ตํารวจ และมี
ความเปนไปไดในการผลิตเชิงพาณิชยเพือ่ เปนอุปกรณลอกลายสําหรับการพิสจู นหลักฐาน
นอกจากนั้ นวั สดุชนิดนี้ ยังมียางธรรมชาติเปนองคประกอบหลัก จึงนับเปนผลงาน
นวัตกรรมที่สงเสริมการนํายางธรรมชาติมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่มีมูลคามากขึ้น และ
ยั งสามารถนําไปต อยอดเป นผลิ ตภัณฑ ที่ มี คุ ณคาโดยการประยุ กต ให ตอบสนองความ
ตองการของผูใชงานดานอื่นๆ และมีศักยภาพในการผลิตเชิงพาณิชยได
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แผนภาพที่ 1 วิธีการใชงานยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลาย

รูปที่ 1 ลักษณะวัสดุกอนแปรรูป (ซาย) วัสดุหลังพิมพลายนิ้วมือ (ขวา)
รูปที่ 2 รองรอยนิ้วมือขนาดกําลังขยาย 20 เทา

รูปที่ 3 วัสดุเมื่อถอดแบบจากรองรอยจริงแบบ 3 มิติ
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การประยุกตใชประโยชนของนวัตกรรม
1. งานดานความมั่นคง



วัสดุสําหรับพิสูจนหลักฐาน (นําไปทดลองใชงาน

แลว)
2. งานดานการแพทย  วัสดุสําหรั บลดแรงกระแทก เชน รองเท าเฝอก
หรือแผนรองเทาเฉพาะบุคคล เปนตน (กําลังหานักวิจัยรวม)
3. งานด านวิ ศวกรรม  สําหรั บการลอกลายอุ ปกรณ ที่ ชํารุดโดยที่ ไม ตอง
หยุดเครื่องจักร/เครื่องยนต เปนตน (กําลังหาผูทดลองใช)

จุดเดน/จุดแข็งของนวัตกรรม
ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลาย 3 มิติ มีขอเดนหลายประการ ไดแก
1. สามารถลอกลายไดแบบ 3 มิติ
2. ใชระยะเวลาสั้นเพือ่ ใหไดผลการลอกลาย
3. ผูใชงานไมจําเปนตองมีทักษะสูง
4. เมื่อยางคงรูปแลว ลายที่ลอกไดจะไมเปลี่ยนแปลง
5. สามารถขึ้นรูปไดงาย (ที่อุณหภูมิประมาณ 75oC)
6. มีความยืดหยุ น
7. สามารถนํากลับมาใชใหม (Recycle) ได
8. สวนผสมหลักประกอบดวยยางธรรมชาติ สามารถหาไดงายและมีราคาถูก
ในทองถิ่น
ระดับของการพัฒนานวัตกรรม : Prototype

แนวทางการดําเนินงานตอและรูปแบบที่เปนไปได
การประยุกตใชยางลอกลายแบบ 3 มิติ แบบเฉพาะทาง (เฉพาะอุตสาหกรรม)
จะทําใหมูลคาสูงขึ้น โดยหลังจากที่ไดการประยุกตใชทางดานความมั่นคงเรียบรอยแลว
(ยางสําหรับพิสูจนหลักฐาน) จะมุงเนนวิจัยขยายขอบเขตการใชงานใหใชไดหลากหลาย
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มากขึ้น เพื่อใหผูใชในอุตสาหกรรมอื่นเขาใจหลักการและวิธีการใชงาน สงผลใหสามารถ
ขยายขอบเขตการใชงานไดงายยิ่งขึ้นโดยเปาหมายในการประยุกตใชตอไป จะมุงเนน
วัสดุทางการแพทยและงานลอกลายสําหรับชิ้นสวนเครื่องจักร/เครื่องยนตสําหรับงาน
ทางวิศวกรรม

ขอมูลทางการตลาด
สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน: ดวยเทคโนโลยีที่ไดมีขอเดนหลายประการ สามารถ
แขงขั นกั บการใชงานในรู ปแบบเดิ มได เปนอยางดี และเพิ่ มความสามารถในการเก็ บ
รองรอยหรือหลักฐาน (ตารางที่ 1) จึงมีความเปนไปไดสูงในการนําไปใชจริง ขอเดนอีก
ประการคื อต นทุ นวั ตถุดิ บที่ ต่ํา จะทําให สามารถสร างกลไก/เงื่ อนไขในการแข งขั นกั บ
วัสดุลอกลายเดิมไดหลากหลาย
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบคุณสมบัติของยางลอกลายที่พัฒนาขึ้นเปรียบเทียบกับ
เทคนิคอื่นๆ สําหรับงานพิสูจนหลักฐาน

* เกรดที่ใชกับงานพิสูจนหลักฐาน
** ราคาตนทุนวัตถุดิบ ยังไมไดรวมทั้งกระบวนการผลิต
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นอกจากนี้ การประยุกตใชเทคโนโลยี เริ่ มตนนี้กั บงานพิสู จนหลักฐาน เปนการ
เป ดมุมมองการประยุกต ใช ให กั บผู ใช ในหลากหลายอุ ตสาหกรรม นําไปประยุกต ใช
มากขึ้ น จึงมีความเปนไดที่จะสามารถเขาสู ตลาดอุตสาหกรรมอื่ นๆ ไดงายมากยิ่งขึ้น
(ประโยชนแผง)

ผลกระทบจากนวัตกรรม
1. ผลงานชิ้นนี้มีวัตถุดิบคือยางพารา สามารถเพิ่มมูลคายางพาราได
2. ลดการนําเขาวัสดุที่ใชเทคโนโลยีที่เทียบเคียงได ลดการขาดดุลการคา
เนื่องจากเปนเทคโนโลยีใหมจึงมีโอกาสสงออกไดอีกดวย
3. สามารถชวยใหผูปฏิบัติงานในภาคสนาม (ตํารวจพิสูจนหลักฐาน) ใชเวลา
การทํางานภาคสนามลดลง และไดขอมูลที่แมนยํามากขึ้น
4. ไดหลักฐานแบบ 3 มิติที่ใกลเคียงกับรองรอยมากขึ้น สงผลโดยตรงตอการ
ตัดสินคดี
5. ผลงานชิ้นนี้สามารถประยุกตใชไดในหลากหลายอุตสาหกรรม
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งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบกระทุในสัตวน้ํา
โดยใชเซลลมาโครเฟจทีส่ กัดจากไตสวนตนของ
ปลาเทราตสายรุง
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย และ ปนอนงค ณ พัทลุง
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ
และภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
ปลาเทราตสายรุงเปนปลาชนิดหนึ่งในวงศปลาแซลมอน โดยปกติอาศัยอยู ใน
น้ําที่ มีอุณหภู มิต่ํา (นอยกวา 20oC) เปนปลาเศรษฐกิจที่สําคัญในประเทศเขตอบอุ น
และเขตหนาว นิยมเลี้ยงเพื่อเปนอาหารในประเทศแถบยุโรป อเมริกาเหนือ และ
ออสเตรเลีย ปลาเทราตสายรุ งถูกนําเขามาเพาะเลี้ยงในประเทศไทยครั้งแรกโดย
กรมประมงและสถานี เพาะเลี้ ยงในโครงการหลวงที่ ดอยอิ นทนนท จั งหวั ดเชี ยงใหม
ปจจุบนั เกษตรกรชาวไทยภูเขาสวนหนึง่ มีรายไดจากการเลีย้ งปลาเทราตสายรุง จนสามารถ
เปนอาชีพหลักของครอบครัว
การเพาะเลี้ยงปลาเทราตสายรุงมักประสบปญหาผลผลิตผลลงจากการระบาด
ของโรค โดยเฉพาะโรคที่ มีสาเหตุ มาจากการติ ดเชื้ อแบคทีเรียที่ เกษตรกรนิยมใชยา
ปฏิชีวนะและสารเคมีเพื่ อรักษาและควบคุมการระบาดของโรค แตการใชยาปฏิชีวนะ
และสารเคมี ที่ ไม เ หมาะสมเป นระยะเวลานานส งผลให เชื้ อแบคที เรี ย เกิ ด การดื้ อยา
นอกจากนั้ นยั ง เกิ ด การตกค า งในผลิ ต ภั ณฑ ป ลาซึ่ งอาจเป น อั น ตรายต อผู บริ โภค
จากการคํานึงถึงผลกระทบดังกลาวการใหอาหารเสริมจากธรรมชาติเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพ
ตอระบบภูมิคุมกันจึงเปนอีกทางเลือกในการปองกันและรักษาโรคที่เกษตรกรในปจจุบัน
หันมาใหความสนใจ
กระทุ เปนพืชไมพุมที่พบไดทั่วไปในเขตภาคใตของประเทศไทย จากงานวิจัยใน
ระดั บห องปฏิ บั ติ การของสถานวิ จั ยความเป น เลิ ศ ด านผลิ ตภั ณฑ ธ รรมชาติ เกี่ ยวกั บ
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สารสกัดใบกระทุ พบวาสารสกัดมีฤทธิ์ทางชีวภาพมากมาย เชน ฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรีย
ฤทธิ์ ต านอนุมูลอิสระ และมีประสิ ทธิ ภาพในการกระตุ นการทํางานของเม็ ดเลือดขาว
ของมนุษย งานวิจัยนี้จึงทําการศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดใบกระทุในการกระตุน
ระบบภูมิคุมกันในสัตวน้ํา โดยทําการศึกษาการแสดงออกของสารพันธุกรรมในเม็ดเลือด
ขาวชนิดมาโครเฟจที่สกัดจากไตสวนตนของปลาเทราตสายรุง (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 เซลลมาโครเฟจที่สกัดจากไตสวนตนของปลาเทราตสายรุง

จากการศึกษา พบวา สารสกั ดใบกระทุสามารถเหนี่ ยวนําให เกิ ดการเพิ่ มการ
แสดงออกของสารพันธุกรรมที่เกี่ยวของกับการกระตุนการทํางานของเซลลมาโครเฟจ
ทําใหเซลลมีประสิทธิภาพในการจับกินสิ่งแปลกปลอมและเพิ่มการชุมนุมของเม็ดเลือด
ขาวซึ่งจะสงผลดีตอระบบภูมิคุมกัน (รูปที่ 2) ทําใหปลามีความสามารถในการตอตาน
การติดเชื้อแบคทีเรียมากขึ้น

รูปที่ 2 เซลลมาโครเฟจที่ทดสอบดวยสารสกัดใบกระทุ (ก.)
และเซลลมาโครเฟจชุดควบคุม (ข.)
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ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัยครั้งนี้
ทราบถึ งประสิ ทธิ ภ าพของสารสกั ดใบกระทุ ในการกระตุ นภู มิ คุ มกั น ของปลา
เทราตสายรุง ซึ่งผลทดสอบจากงานวิจัยนี้จะเปนองคความรูพื้นฐานในการพัฒนาสาร
สกัดใบกระทุเปนผลิตภัณฑทสี่ ามารถนําไปใชในการปองกันและรักษาโรคในปลาเพาะเลีย้ ง
สงเสริมใหเกษตรกรใชผลิตภัณฑจากธรรมชาติเพื่ อการเพิ่มผลผลิตและหลีกเลี่ ยงการ
ใชสารเคมีและยาปฏิชวี นะ
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“ปูดเบญกานี
สําหรับรักษาแผลเรือ้ รังในผูป วยเบาหวาน”
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, น.ส.จุฬาลักษณ โชคไพศาล, ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี
และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th

ที่มาและความสําคัญ
โรคเบาหวานเปนปญหาสาธารณสุขที่สําคัญตอประเทศ จากขอมูลการสํารวจ
จํา นวนผู ป วยโรคเบาหวานของกระทรวงสาธารณสุ ข ประจํา ป พ.ศ. 2557 พบว า
คนไทยเจ็บปวยดวยโรคเบาหวานประมาณ 7 แสนคนตอป การควบคุมระดับน้ําตาล
ที่ ไมดีในผูปวยมั กกอใหเกิดภาวะแทรกซอนเรื้ อรังได มากมาย โดยเฉพาะอย างยิ่งการ
เกิดบาดแผลที่มักพบการติดเชื้อรวม การติดเชื้อของบาดแผลนับเปนภาวะแทรกซอน
ที่รุนแรงและอันตรายตอผูปวย เนื่องจากผูปวยมีความเสี่ ยงตอการติดเชื้อลุกลามจน
ยากแกการรักษา นําไปสู ความจําเปนในการตัดอวัยวะทิ้ ง กอใหเกิดความสูญเสีย
ทรัพยสินทั้งตอตัวผูปวยและระบบสาธารณสุข
ปูดเบญกานี เปนสมุนไพรในตํารับยาไทยที่ใชประโยชนทางการแพทยทางเลือก
เพื่อการรักษาโรคหลายชนิด รวมถึงโรคผิวหนังและรักษาบาดแผล
เบญกานี (Quercus infectoria)
 สมุนไพรลักษณะกลม แข็ง มีรสฝาดจัด
 เกิดจากการสรางของตนไม เพื่อหอหุมแมลงที่มา
วางไข
 การแพทยทางเลือกใชรักษาโรคทองรวง ทองเสีย
โรคริดสีดวงทวาร โรคแผลในชองปาก โรคผิวหนัง
และบาดแผลทั่วไป
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ขอมูลจากงานวิจัย พบวาสารสกัดปูดเบญกานีมีฤทธิ์ทางชีวภาพดังนี้
 ฤทธิ์ตานแบคทีเรียไดทั้งชนิดกรัมบวก และกรัมลบ
 ฤทธิ์ตานการอักเสบ
 ฤทธิ์ตานอนุมูลอิส ระ

ผลการศึกษาประสิทธิภาพของตํารับยาเบญกานี ในผูปวยแผลเบาหวานจํานวน
50 ราย ทั้งเพศชายและเพศหญิงที่ทําการรักษาในสถานพยาบาลชุมชนจํานวน 5 แหง
เขตพื้นที่อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยสุมผูปวยออกเปน 2 กลุมคือ กลุมศึกษา
ซึง่ ไดรบั การรักษาบาดแผลดวยตํารับยาเบญกานีรว มกับการลางแผลตามวิธมี าตรฐานของ
โรงพยาบาล และกลุมควบคุม ซึ่งไดรับการรักษาบาดแผลดวยการลางแผลตามวิธี
มาตรฐานของโรงพยาบาลเพียงอยางเดียว พบวา….
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ชุดทดสอบฟอรมาลินในอาหารทะเล
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และ ผศ.ดร. โอภาส บุญเกิด
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
ฟอรมาลินหรือที่รูจักกันดีในชื่อน้ํายาดองศพ สวนมากนิยมนํามาใชในการดอง
ศพเพื่อไมใหศพเนาเปอย จากคุณสมบัติดังกลาวทําใหมีพอคาแมคาและผูประกอบการ
บางรายลักลอบนําฟอรมาลินมาใชในการแชผักและเนื้อสัตวตางๆ เพื่อใหอาหารเหลานั้น
ไมเนาเสียเร็ว เก็บไดนาน และดูสดอยูเสมอ อาหารที่มักตรวจพบฟอรมาลิน ไดแก
อาหารทะเลสด ผักสด และเนื้อสัตว เปนตน ซึ่งหากใชฟอรมาลินในปริมาณมากเกินไป
และมีการตกคางในอาหาร ยอมกอใหเกิดอันตรายตอผูบริโภค เชน เกิดอาการระคาย
เคืองและปวดแสบปวดรอนที่ ปากและคอ ผู ที่ มี ความไวต อสารนี้ จะแสดงอาการปวด
ศีรษะ หายใจติดขัด แนนหนาอก การสัมผัสกับสารละลายฟอรมาลินที่มีความเขมขน
2-10% เปนเวลานานจะทําใหผิวหนังอักเสบ นอกจากนี้ ฟอรมาลินยังถูกจัดใหเปน
สารที่กอใหเกิดมะเร็งในมนุษย
จากความเป นพิ ษดั งกล าวจึ งจําเป นต องมี การตรวจวั ดฟอร มาลิ นในตั วอย าง
อาหาร โดยวิธีการทั่วไปที่นิยมใชวิเคราะหฟอรมาลินไดแก เทคนิคทางโครมาโทกราฟ
แตเทคนิ คดั งกลาวมีข อจํากัด เนื่ องจากเครื่ องมื อที่ ใช มีราคาแพง ตองใชผู ที่ มีความ
ชํานาญในการวิเคราะห มีคาบํารุงรักษาสูง และมีขนาดใหญ ดังนั้นเพื่อลดคาใชจาย
ในการวิเคราะห และสะดวกในการใชงาน จึงไดพัฒนาชุดตรวจวัดฟอรมาลินที่สามารถ
เตรียมไดงาย มีราคาถูก สามารถใชงานไดสะดวก พกพาได เหมาะสมสําหรับการนํา
ไปใชตรวจวั ดฟอร มาลินในอาหารทะเลและตัวอย างอื่ นๆ ซึ่ งชุ ดทดสอบฟอร มาลินที่
พัฒนาขึน้ อาศัยการปฏิกริ ิยาระหวางฟอรมาลินกับรีเอเจนตทเี่ หมาะสมคือพาราโรซานิลนี
โดยเมื่ อฟอร มาลิ นทําปฏิ กิ ริยากั บพาราโรซานิ ลี นเกิ ดเป นผลิ ตภัณฑ ที่ มี สี ซึ่ งสามารถ
สังเกตไดดวยตาเปลา และสามารถวิเคราะหเชิ งปริมาณไดโดยการวัดคาการดูดกลืน
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แสงดวยเครื่องสเปกโตรโฟโตมิเตอร ซึง่ ใชงานไดงาย และมีราคาไมแพงเมือ่ เปรียบเทียบ
กับเครื่องมือชนิดอื่นๆ และเปนเครื่องมือที่มีอยูทั่วไปในหองปฏิบัติการ

หลักการและขั้นตอนในการตรวจวัดฟอรมาลิน
ชุ ดทดสอบฟอรมาลินที่ พั ฒนาขึ้ นอาศัยการทําปฏิกิ ริยาระหว างฟอร มาลิ นกั บ
สารละลายพาราโรซานิลีนไดสารผลิตภัณฑที่ มีสีมวง โดยผลิตภัณฑที่ เกิดขึ้ นสามารถ
สังเกตการเปลี่ ยนสีไดดวยตาเปลา และสามารถวิเคราะหเชิงปริมาณที่ แนนอนไดโดย
การวัดคาการดูดกลืนแสงที่ความยาวคลื่น 580 นาโนเมตร ซึ่งมีขั้นตอนในการตรวจวัด
ดังแสดงในรูปที่ 1 โดยคาการดูดกลืนแสงและความเขมของสีเพิ่มขึ้นตามความเขมขน
ของฟอร มาลิ น ดั งรู ปที่ 2 ชุ ดทดสอบที่ พั ฒนาขึ้ นสามารถตรวจวั ดฟอร มาลิ นได ใน
ชวงความเขมขนตั้งแต 5.0 ไมโครโมลาร ถึง 200 ไมโครโมลาร และมีขีดจํากัดการ
ตรวจวัด 4.0 ไมโครโมลาร

รูปที่ 1 ขั้นตอนการตรวจวัดฟอรมาลิน

รูปที่ 2 แสดงการเปลี่ยนสีของชุดทดสอบฟอรมาลินที่ความเขมขนตาง ๆ
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การประยุกตใชชดุ ทดสอบฟอรมาลิน
ได ป ระยุ ก ต ใช ชุ ดทดสอบฟอร มาลิ น ที่ พั ฒนาขึ้ น ตรวจวิ เ คราะห หาปริ ม าณ
ฟอรมาลินในตัวอยางอาหารทะเล และไดเปรียบเทียบผลการวิเคราะหกับวิธีมาตรฐาน
(HPLC) พบวาชุดทดสอบที่พัฒนาขึ้นใหผลไมแตกตางอยางมีนัยสําคัญกับวิธีมาตรฐาน
(ตารางที่ 1) แสดงให เ ห็ นได ว าชุ ดทดสอบฟอร มาลิ นที่ พั ฒนาขึ้ นมี ความน าเชื่ อถื อ
สามารถนําไปประยุ กต ใช ในการตรวจวั ดฟอรมาลินได โดยมีข อดี กว าวิ ธี HPLC คือ
สามารถตรวจวัดไดโดยตรง ใชงานไดงาย ใหผลการตรวจวัดที่รวดเร็ว ไมจําเปนตอง
ใชเครื่องมือราคาแพง และผูบริโภคสามารถตรวจวัดไดเอง
ตางรางที่ 1 แสดงผลการตรวจวิเคราะหฟอรมาลินในตัวอยางอาหารทะเล
ดวยชุดทดสอบฟอรมาลินที่พัฒนาขึ้นกับวิธีมาตรฐาน HPLC
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ลักษณะเดนของชุดทดสอบฟอรมาลิน
โดยชุ ดทดสอบฟอร มาลินที่ พั ฒนาขึ้ นสามารถเตรี ยมไดง าย ใชงานไดสะดวก
มีราคาถูก สามารถตรวจวัดฟอรมาลินไดทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ โดยการสังเกต
สีดวยตาเปลา และตรวจวัดความเขมขนที่แนนอนดวยเครื่องสเปกโตโฟโตมิเตอรอยาง
งายโดยไมจําเปนตองใครเครื่องมือวิเคราะหที่มีราคาแพง ผูบริโภคหรือประชาชนทั่วไป
สามารถตรวจวัดเองได โดยไมจําเปนตองใชผูที่มีความชํานาญในการตรวจวัด
ตั วอยางอาหารทะเลที่ ตรวจวิเคราะห ฟอรมาลิ น
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กระบวนการสังเคราะหผวิ เคลือบวัสดุผสมภายใน
ทอเหล็กกลาดวยวิธีการเทคนิคปฏิกิริยากาวหนา
ดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูงที่อาศัยเทคนิคแรงเหวี่ยง
หนีศูนยกลาง
รศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
กลุมวิจัยวิศวกรรมเซรามิกสและวัสดุผสม สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email : sutham.n@psu.ac.th
ปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูง (Self-Propagating High-Temperature Synthesis: SHS) เป นกระบวนการที่ ถูกพัฒนาขึ้ นเพื่ อสั งเคราะหวัสดุเซรามิก
ขั้นสูงทางดานวิศวกรรม อาทิเชน วัสดุทนไฟ (Refractory) วัสดุผสมเนื้อพื้นเซรามิก
(Ceramic matrix composites) และสารประกอบเชิ งโลหะ (Intermetallic
compounds) รวมไปถึงวัสดุจําเพาะฟงกชัน (Functional grade materials) เนื่องจาก
มีข อดีทางด านการประหยั ดพลังงานและตนทุ นการผลิตต่ํากว ากระบวนการผลิตวั สดุ
ดวยวิธีการดั้งเดิม ดวยเหตุผลขางตนนี้ปฏิกิริยา SHS จึงถูกนํามาปรับใชรวมกับการ
หลอโหละโดยอาศั ยแรงเหวี่ ยงหนี ศูนย กลาง (Centrifugal casting) เพื่ อใช ในการ
สังเคราะหผิวเคลือบวัสดุผสมภายในทอเหล็กกลาที่ตองการเพิ่มอายุการใชงานใหยาว
นานยิ่งขึ้น ซึ่งกระบวนการสังเคราะหผิวเคลือบวัสดุผสมเริ่มจากการกรอกผงผสมตั้งตน
เขาไปในท อเหล็กกลาที่ ปดทายดวยแทงไมและปดปลายอีกดานของทอเหล็ กกลาดวย
แทงไมที่ มีลักษณะคลายวงแหวน เมื่อไดชิ้ นงานทอเหล็กกลาดังกลาวแลวจึงนํามา
ติดตั้งบนเครื่องหมุนเหวี่ยงหนีศูนยกลาง ปรับความเร็วรอบของเครื่องใหไดตามกําหนด
ปลอยใหเครื่องหมุนตอเนื่ องไปอีก 1-2 นาที เพื่ อใหเกิดผิวเคลือบตั้ งตนขึ้น สุดทาย
จึงทําการจุดระเบิดจากปลายดานหนึ่งของชิ้นงานทอเหล็กกลา เพื่อเริ่มปฏิกิริยา SHS

76

เมื่อปฏิกิริยาเสร็จสิ้นลงแลวจึงทําการปรับลดความเร็วรอบของเครื่องลงมาตามลําดับ
และปดเครื่ อง เพียงเทานี้ ก็จะไดชิ้นงานทอเหล็กกลาที่ ถูกเคลือบภายในดวยวัสดุผสม
ที่ตองการ โดยการสังเคราะหผิวเคลือบมีลําดับขั้นตอนดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 ขั้นตอนการสังเคราะหผิวเคลือบวัสดุผสมภายในทอเหล็กกลาดวยวิธีการ
เทคนิคปฏิกิริยากาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูงที่อาศัยเทคนิคแรงเหวี่ยงหนีศูนยกลาง

ทั้งนี้วัสดุผสมที่สนใจสังเคราะหนั้น ไดแก วัสดุผสมที่มีเหล็กเปนเนื้อพื้น เชน
เหล็ก-ทังสเตนบอรไรด (Fe-WB) และเหล็ก-ไททาเนียมไดบอรไรด (Fe-TiB2) ซึ่งจะ
เห็นวาระบบวัสดุผสมที่สังเคราะหนั้นเปนระบบที่มีสวนเสริมแรง (Reinforcement) ที่มี
ความแข็งสูงทั้งสิ้น (WB = 28.9±0.8 GPa และ TiB2= 25.3±1.8 GPa) ดวยความ
สามารถนี้จึงมั่นใจไดวาทอเหล็กกลาที่ถูกเคลือบผิวภายในดวยวัสดุผสมนี้แลวจะมีอายุ
การใชงานที่ยาวนานขึ้น นอกจากนี้เพื่อการลดตนทุนในการผลิตไดอีกระดับหนึ่งในงาน
วิจัยนี้จึงเลือกใชสารตั้งตนที่มาจากธรรมชาติอีกดวย นั่นคือ สินแรอิลเมไนต (Ilmenite,
FeTiO3) และสินแรวุลเฟลมไมต (Wolflamite, Fe(Mn)WO4) ซึ่ งเปนสารตั้ งตนที่มี
ราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับสารตั้งตั้นที่มีขายตามทองตลาด
ผิวเคลือบวัสดุผสมที่สังเคราะหไดจากทั้งสองระบบดังกลาวถูกแบงออกเปน 2
ชั้ นอย างชัดเจนและมีลักษณะดังรูปที่ 2 โดยผิวเคลือบที่ สังเคราะหไดจากระบบที่ ใช
สินแรวุลเฟลมไมตมีผิวเคลือบชั้นแรก คือ วัสดุผสมเหล็ก-ทังสเตนบอรไรด (Fe-WB)
และชั้นที่สอง คือ วัสดุผสมเหล็ก-อะลูมินา (Fe-Al2O3) ดังรูปที่ 2ก และผิวเคลือบที่
สังเคราะหไดจากระบบที่ ใชสินแรอิลเมไนตเปนสารตั้งตนหลักมีผิวเคลือบชั้ นแรก คือ
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วัสดุผสมเหล็ก-ไททาเนียมไดบอรไรด (Fe-TiB2) และชั้นที่สองคือ อะลูมินา (Fe-Al2O3)
ดังรูปที่ 2ข

รูปที่ 2 (ก) ผิวเคลือบที่สังเคราะหไดจากระบบที่ใชสินแรวุลเฟลมไมต และ
(ข) ผิวเคลือบที่สังเคราะหไดจากระบบที่ใชสินแรอิลเมไนต

78

การเชื่อมซอมตูโ ดยสารรถไฟอะลูมิเนียม
ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี และ นายศุภชัย สุขเวช
สถานวิจัยวิความเปนเลิศดานศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: prapas.m@psu.ac.th
ในป จ จุ บั น การคมนาคมขนส ง ทางรางกํ า ลั ง มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในการพั ฒ นา
ประเทศในหลายๆ ดาน การขนสงทางรางจัดเปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงและประหยัด
ระบบโครงสร างพื้ นฐาน โดยเฉพาะตั วรถไฟหรื อตู โดยสาร (Rolling stocks) จึ งมี
ความสําคัญทั้งในดานการผลิต (Production) และการซอมบํารุง (Maintenance) เปน
อยางมาก
ปจจุบันตัวรถไฟผลิตมาจากโลหะในกลุมอะลูมิเนียมผสมเปนหลัก เชน
อะลู มิเนี ยมผสมในกลุ ม 6xxx เนื่ องจากอะลู มิ เนี ยมผสมมี น้ํา หนั กเบา และมี ความ
แข็งแรงดี

อยางไรก็ตาม เมื่อรถไฟเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายก็จะมีการเชื่อมซอม
ตามมา ซึ่ งถ าหากใชกรรมวิ ธีการเชื่ อมซอมที่ ไมถู กตอง ก็ จะส งผลต อความแข็ งแรง
และการใชงานทางวิศวกรรม แนวเชื่อมอะลูมิเนียมเปนตัวรับความแข็งแรงของชิ้นสวน
ตัวรถไฟ

79

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อวิจัยหากรรมวิธีการเชื่อมและตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสมกับการเชื่อม
ซอมอะลูมิเนียมผสมของตัวตูโดยสารรถไฟ
2. เพื่อศึกษาโครงสรางจุลภาค/มหภาคของแนวเชื่อมอะลูมิเนียมผสมจากการ
เชื่อมมิกเพื่อวิเคราะหคุณภาพของแนวเชื่อม
3. เพื่อหาคาสมบัติทางกลของแนวเชื่ อม (Joint mechanical Properties)
ของการเชื่อมมิกของอะลูมิเนียมผสม
4. เพื่อจัดทําเอกสารทางวิศวกรรมการเชื่อมเกี่ ยวกับขอกําหนดการเชื่อมและ
การทดสอบขอกําหนดการเชื่อมสําหรับการเชื่อมซอมอะลูมิเนียมผสมของตัวตูโดยสาร
รถไฟ

วิธีการทดลอง
โครงการวิจั ยนี้ ศึ กษาการเชื่ อมซอมอะลู มิเนียมผสมเกรด 6082T6 ดวยลวด
เชื่อม 2 ชนิด ไดแก 5356 และ 4043 โดยวิธีการเชื่อมมิกและวิเคราะหความสมบูรณ
ของแนวเชื่อมโดยวิธีทางโลหะวิทยา และวิเคราะหสมบัติทางกลของแนวเชื่อม ไดแก
คาความแข็งแรงดึง (Joint tensile strength) การดัดงอ (Bend test) และคาความแข็ง
(Hardness) เพื่อนําผลจากงานวิจัยมาปรับปรุงและเปนฐานขอมูลทางวิศวกรรมในการ
กําหนดเลือกใชกรรมวิธกี ารเชื่อมและตัวแปรการเชื่อมที่เหมาะสม (Welding Procedure
Specification for repair welding, WPS) เพื่อใชงานในการเชื่อมซอมตูโดยสารรถไฟ
อะลูมิเนียมตอไป
สําหรับการศึกษาการเชื่อมซอมอะลูมิเนียมเกรด 5083 ดวยลวดเชื่อม 5356
โดยวิธีการเชื่อมมิก วิเคราะหความสมบูรณของแนวเชื่อมโดยวิธีทางโลหะวิทยา และ
วิเคราะหสมบัตทิ างกลของแนวเชือ่ มไดแก คาความแข็งแรงดึง (Joint Tensile Strength)
การดัดงอ (Bend test) และคาความแข็ง (Hardness) เปนตน
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ผลการวิจัย
ผลการวิจัยการศึกษาสมบัตเิ ชิงโลหะวิทยาของการเชือ่ มซอมอะลูมเิ นียม 6082T6
ดวยลวดเชื่อม 5356 และลวดเชื่อม 4043 พบวาลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อม
ทุกกรณีมีความสมบูรณดี โครงสรางในระดับมหภาคทุกกรณีมีการซึมลึกที่ดี พบรูพรุน
ในกรณี การเชื่ อมซ อมมากกว าการเชื่ อมใหม และโครงสรางในระดั บจุ ลภาคของการ
เชื่อมอะลูมิเนียม 6082T6 ทั้งการเชื่อมใหมและการเชื่อมซอม มีลักษณะที่คลายกัน
ทุกกรณี สําหรั บผลการวิจัยการศึ กษาสมบัติ เชิ งกลพบว าการเชื่ อมซ อมอะลูมิเนียม
6082T6 ดวยลวดเชื่อม 5356 มีความเหมาะสมกวาการเชื่อมซอมดวยลวดเชื่อม 4043
แมวาคาความแข็งแรงดึงของแนวเชื่อมจะใกลเคียงกัน แตผลการดัดงอของการเชื่อม
ซอมดวยลวดเชื่อม 5356 ใหผลที่ดีกวาลวดเชื่อม 4043 อยางชัดเจน แสดงดังรูปที่ 1
สาเหตุของการแตกหักในกรณีลวดเชื่อม 4043 เนื่องจากรูพรุนในแนวเชื่อม (Porosities) และคาความเหนียวที่ต่ํา และจากการทดสอบคาความแข็งของแนวเชื่อมทุกกรณี
พบวา บริเวณที่ออนตัว (Softened zone) คือบริเวณที่ไดรับผลกระทบเนื่องจากความ
รอน (Heat affected zone, HAZ) หรือบริเวณขางแนวเชื่อม ซึ่งมีระยะหางจากกลาง
เนื้อเชื่อมประมาณ 6-8 ม.ม. แสดงดังรูปที่ 2-3
สําหรั บการศึ กษาสมบั ติ เชิ งโลหะวิ ทยาของการเชื่ อมซ อมอะลู มิ เนี ยม 5083
ดวยลวดเชื่อม 5356 พบวาลักษณะทางกายภาพของแนวเชื่อมทุกกรณีมีความสมบูรณดี
โครงสรางในระดับมหภาคทุกกรณีมีการซึมลึกที่ ดี พบรูพรุนในกรณีการเชื่ อมซอมมาก
กวาการเชื่อมใหมและโครงสรางในระดับจุลภาคของการเชื่อมอะลูมิเนียม 5083 ทั้งการ

รูปที่ 1 แสดงผลการดัดงอแนวเชื่อมซอมของอะลูมิเนียม 6082T6
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รูปที่ 2 แสดงคาความแข็งของการ
เชื่อมใหม และการเชื่อมซอมของ
อะลูมิเนียม 6082T6 ดวยลวดเชื่อม 5356

รูปที่ 3 แสดงคาความแข็งของการ
เชื่ อมใหมและการเชื่อมซอมของอะลูมิเนียม
6082T6 ดวยลวดเชื่อม 4043

เชื่อมใหมและการเชื่ อมซอมมีลักษณะที่คลายกันทุกกรณีสําหรับผลการวิ จัยการศึกษา
สมบัติเชิงกลของการเชื่อมซอมอะลูมิเนียม 5083 ดวยลวดเชื่อม 5356 พบวาคาความ
แข็งแรงดึงไมผานมาตรฐาน (270 MPa) สําหรับผลการดัดงอของการเชื่อมซอมใหผล
ที่สามารถยอมรับได แสดงดังรูปที่ 4 และจากการทดสอบคาความแข็งของแนวเชื่อม
ทุกกรณี พบวาบริเวณที่ออนตัวคือบริเวณเนื้อเชื่อม (Weld metal) แสดงดังรูปที่ 5

บทวิเคราะห
การเชื่อมซอมอะลูมิเนียมเกรด 6082T6 ดวยลวดเชื่อม 5356 มีความเหมาะสม
กวาการเชื่อมซอมดวยลวดเชื่อม 4043 ดวยเหตุผลดังตอไปนี้
1. ถึงแมวาคาการทดสอบความแข็ งแรงดึ งของแนวเชื่ อมของการเชื่ อมซอม
ใกลเคียงกัน อยางไรก็ตามคาความแข็งแรงดึงของลวดเชื่อม 5356 (ลวดเชื่อม 5356

รูปที่ 4 อะลูมิเนียม 5083 เชื่อมดวยลวดเชื่อม 5356 แสดงการดัดงอ
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รูปที่ 5

แสดงคาความแข็งของการเชื่อมใหมและการเชื่อมซอมของอะลูมิเนียม 5083
ดวยลวดเชื่อม 5356

มีคาความแข็งแรงดึงตาสุด 265 MPa) จะใกลเคียงกับเนื้อโลหะเดิม 6082T6 มากกวา
ลวดเชื่อม 4043 (ลวดเชื่อม 4043 มีคาความแข็งแรงดึงต่ําสุด 165 MPa)
2. คาการดัดงอของการเชื่อมซอมดวยลวดเชื่อม 5356 ใหผลที่ดีกวาการเชื่อม
ซอมดวยลวด 4043 อยางชัดเจน
สําหรับการศึกษาการเชื่อมซอมอะลูมิเนียมเกรด 5083 ดวยลวดเชื่อม 5356
การเชื่ อมใหม สงผลทําใหเกิ ดการลดลงของค าความแข็ งแรงดึงอยางชัดเจน เหลื อ
ประมาณ 70-77% ของความแข็งแรงดึงของเนื้อโลหะเดิม อยางไรก็ตามอลูมิเนียม
เกรด 5083 ก็สามารถทําการเชื่อมซอมได แตคาความแข็งแรงดึงตากวามาตรฐาน

สรุปผลการวิจัย
จากผลการวิจัยสามารถสรุปไดวา สามารถเชื่อมซอมตูโดยสารรถไฟอะลูมิเนียม
เกรด 6082T6 ได โดยใชตัวแปรที่ถูกตองตามขอกําหนดการเชื่อม (WPS) และควร
เลือกใชลวดเชื่อมชนิด 5356 โดยแนวเชื่อมซอมใหคาความแข็งแรงและผลการดัดงอที่
เหมาะสมตามมาตรฐาน
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การสังเคราะหเม็ดสีเทอรโมโครมิกระดับนาโนของ
วาเนเดียมไดออกไซดเจือทังสเตนไตรออกไซดและ
ซิงคออกไซด
รศ.ดร.เล็ก สีคง
กลุมวิจัยวัสดุนาโน สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-Mail: lek.s@.psu.ac.th
ปจจุบันไดมีการพัฒนาสีที่ มีสมบัติในการลดอุณหภู มิภายในอาคาร เช น สีกัน
ความรอนนาโน (รู ปที่ 1) โดยสี กันความรอนชนิดนี้ สามารถสะท อนการแผ รังสีจาก
แสงอาทิ ตย ได ทั นที ถึ ง 94.6% ทําให เราสามารถประหยั ดพลั งงานและยั งได รับรอง
การชดเชยการปลอยกาซคารบอนอีกดวย สีฉนวนกันความรอนและกันน้ํามีสมบัติเปน
ฉนวนสุ ญญากาศป องกั นความร อน พร อมทั้ งยั งสามารถปกป ดรอยแตกร า วลายงา
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ในงานวิจัยนี้ ไดศึ กษาและทําการสั งเคราะหเม็ดสีระดับนาโน

รูปที่ 1 อุณหภูมิภายในอาคารภายหลังการใชสีที่มีสมบัติกันความรอน
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ที่ มี สมบั ติ เทอร โมโครมิ กใช สําหรั บเป นส วนผสมในสี ทาผนั งอาคาร รวมถึ งสี เคลื อบ
หลังคา เพื่อลดปริมาณรังสีอินฟาเรดที่จะผานเขาไปในอาคาร เมื่อผนังไดรับความรอน
และแสงจากดวงอาทิตย ก็จะเกิดสมบัติเทอรโมโครมิกเปลี่ยนโทนสีใหจางลงเนื่องจาก
วัสดุที่มีสีออนนั้นความสามารถในการดูดกลืนความร อนไดต่ํากวาวัสดุ สีเขม จึงเปน
แนวทางที่สามารถลดการใชพลังงานจากภายใหอาคารใหนอ ยลงได และหลักการทํางาน
เพื่อประหยัดพลังงานของสีกันความรอนนั้น เมื่ออุณหภูมิภายในของตัวอาคารมีอุณหภูมิ
ใกลเคียงกับหลังคาและผนังจากการวิเคราะหพบวา เมื่อเปรียบเทียบกับสีทาบานทั่วไป
ที่ อุณหภู มิภายนอกเท ากัน เมื่ ออุ ณหภู มิลดลง 1oC อัตราการประหยัดพลังงานของ
เครื่องปรับอากาศสามารถประหยัดการใชพลังงานไดถึง 9%
การใชเทคโนโลยีสีทาบานที่ มีสมบัติเทอรโมโครมิกนั้น เปนวิธีที่ สามารถทํามา
ใช ลดพลั งงานได เนื่ องจากสารเทอร โมโครมิ กมีสมบั ติพิ เศษสามารถเปลี่ ยนสี ได เมื่ อ
อุ ณหภู มิ ของสารเปลี่ ยนแปลง และอี กทั้ ง ยั งช ว ยสะท อนรั งสี จ ากแสงอาทิ ตย ทํา ให
พลังงานความรอนที่มากับแสงอาทิตยนั้นผานผนัง อาคารเขาสูภายในอาคารไดนอยลง
ทําใหอุณหภูมิภายในอาคารเย็นลงสงผลใหอัตราการใชเครื่องปรับอากาศนอยลง และ
ช วยประหยัดค าใช จ าย สารที่ มีสมบั ติ เทอร โมโครมิกที่ นิ ยมใช กั นอย างแพร หลายใน
ปจจุบันคือ วาเนเดียมไดออกไซด (VO2)

การพัฒนางานวิจัย
ป จจุ บั นมี การคิ ดคนเทคโนโลยีใหมๆ เพื่ อพัฒนาสีทาบ านให มีสมบัติ ที่ ดี เช น
สะทอนความรอน คายความรอน มีการวิจั ยการผลิตสีทาบานที่ มีสวนประกอบของ
นาโนไทเทเนี ย มที่ มี สมบั ติ ในการทําความสะอาดตั วเองได เป นสี ทาบ านสามารถฆ า
เชื้อโรค เชน เชื้อราและแบคทีเรีย เมื่อไดรับการกระตุนจากแสงฟลูออเรสเซนส และ
เปนสีทาบานที่ ลดการสะสมเชื้อโรคเหลานี้ได ปกติสีทาบานที่วางขายอยูในทองตลาด
จะมีสวนผสมของอนุภาคไทเทเนียมไดออกไซดชนิดรูไทล เพื่อใหสีทาบานมีความขาว
และมีความสวางขึ้นแตการใชซิงคออกไซดซงึ่ มีสมบัติคลายคลึงกับไทเทเนียมไดออกไซด
ในดานนี้แตราคาถูกกวาและยังไมคอยแพรหลายนัก ดังนั้นหากใชอนุภาคซิงคออกไซด
ระดับอนุภาคนาโนเมตรผสมลงไปจะทําใหสีทาบานเหลานั้นมีสมบัติที่สามารถทําความ
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สะอาดตัวเองได รวมทั้งสามารถกําจัดฝุนละอองและแบคทีเรียไดอีกดวย การวิจัยนี้
จึงมี การพัฒนาสี ทาผนังที่ มี สมบั ติหลายหนาที่ สําหรั บอาคารด านนอกที่ ต องสั มผั สกับ
สภาวะอากาศและมลพิษรวมถึงฝุนควันตางๆ และผนังอาคารภายใน เชน โรงพยาบาล
หรือบานเรือนเพื่อลดการสะสมของเชื้ อโรคและปองกันการแพรกระจายของเชื้อตางๆ
เนื่องจากสีนาโนจะสามารถกําจัดเชื้อโรคไดเมื่อไดรับการกระตุนดวยแสง เชน แสงจาก
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต เทานั้น สําหรับการประหยัดพลังงานในอาคารนั้นจะใชสมบัติ
เทอร โมโครมิ กของสี ที่ จะพั ฒนาโดยวัสดุ เทอร โมโครมิ กที่ เปนองค ประกอบหนึ่ งของสี
มีหนาที่เปลี่ยนโครงสรางตามเงื่อนไขของอุณหภูมิ และสามารถทําใหสะทอนความรอน
ออกจากอาคารทําใหภายในอาคารเย็นลงได ซึ่งจะชวยประหยัดการใชเครื่องปรับใน
อาคารได

รูปที่ 2 (A) ผงวาเนเดียมไดออกไซดเจือทังสเตนไตรออกไซด
(B) ผงวาเนเดียมไดออกไซดเจือทังสเตนไตรออกไซดผสมซิงคออกไซด

การประยุกตใช
เมื่ อนําเม็ ดสี เทอร โมโครมิ กผสมในสี ท าอาคาร พบว า สามารถช วยสะท อน
ความร อนที่ ได รั บได อย างมี ประสิ ท ธิ ภ าพเมื่ อเปรี ยบกั บสี ทาอาคารทั่ วไป ทํา ให เ รา
สามารถลดอัตราการใชพลั งงานไฟฟ าลงทําให เกิ ดการประหยัดพลังงาน ซึ่ งเปนข อดี
ของการประยุกตใชสารที่มีสมบัติเทอรโมโครมิกมาเปนสวนผสมในสีทาอาคาร เพื่อชวย
ลดและสะทอนความร อนที่ จะผานผนังเข าสู ภายในอาคารได และเมื่ อศึกษาการใช
ซิ งค ออกไซด รวมกั บเม็ ดสี เทอร โมโครมิกผสมในสี ทาอาคารสําหรั บการประยุกต ใชใน
ดานการตานการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียชนิด E. coli พบวา สามารถฆาเชื้อ
E.coli ไดถึง 99.99%
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รูปที่ 3 ตัวอยางแผนปูนซีเมนตที่ทาดวยสีทาบาน
ผสมดวยเม็ ดสีเทอรโมโครมิค

รูปที่ 4. แสดงสมบัติการทําความสะอาดตัวเองได

งานวิจัยอื่นๆ ของกลุมวิจัยนาโน
นอกจากนี้ กลุ มวิ จั ยวั สดุ น าโนยั งมี งานวิ จั ยวั ส ดุ ที่ น าสนใจอี กมากมาย และ
การประยุ ก ต วั สดุ นาโนทางด านพลั ง งานในการประหยั ดพลั งงานในอาคาร และใน
ยานพาหนะ เชน วัสดุเทอรโมโครมิค วัสดุโฟโตโครมิค และวัสดุอิเล็กโตรโครมิค
การสั ง เคราะห ผิ ว เคลื อบระดั บนาโน รวมถึ งและการประยุ กต ใช วั สดุ นาโนทางด าน
สิ่งแวดลอม เชน การสังเคราะหวัสดุเรงปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซด และการสราง
เครื่ องบําบัดน้ําดื่ มทําดวยเส นใยแก วที่ เคลื อบดวยไทเทเนียมไดออกไซด เจื อดี บุกและ
ไนโตรเจน บรรจุอยูภายในหลอดแกวที่มีการเคลือบไทเทเนียมไดออกไซด เปนตน

ตัวอยางงานวิจัย:
1. การทําความสะอาดน้ําดื่มดวยไทเทเนียมไดออกไซดนาโนฟลม (Cleaning
Drinking Water with TiO2 Nano-Films)
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2. การสั งเคราะหฟ ล มอิ เล็กโทรโครมิกของทังสเตนไตรออกไซดเจื อซิ ลเวอร
ออโธฟอสเฟตและกราฟน Synthesis of Ag3PO4 / graphene co-doped WO3
electrochromic film
3. การสังเคราะหอนุภาคโฟโต-เทอรโมโครมิก ทังสแตนไตรออกไซด และโมลิบ
ดินัมไตรออกไซดที่มีขนาดระดับนาโน Synthesis of Photo-Thermochromic WO3 /
MoO3 Nanoparticles
4. การสั งเคราะห ฟ ล มอิ เล็ กโทรโครมิ กของทั งสเตนไตรออกไซด เจื อลิ เที ยม
โมลิบเดตและเงิน Synthesis of Li2MoO4 / Ag co-doped WO3 electrochromic
film
5. การสั งเคราะห ฟ ล มอิ เล็ กโทรโครมิกของทั งสเตนไตรออกไซด-โมลิ บดี นั ม
ไตรออกไซดเจือไนโอเบียมเพนทอกไซด Synthesis of Nb2O5 doped WO3 / MoO3
electrochromic film
6. การสั ง เคราะห ฟ ล ม อิ เ ล็ ก โทรโครมิ ก ของทั ง สเตนออกไซด เ จื อลิ เ ที ย ม
วาเนเดตและทอนาโนคารบอน Synthesis of lithium vanadate / carbon nanotube
co-doped tungsten oxide electrochromic film
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การออกฤทธิข์ ับไลดวงงวงขาวโพด
(Sitophilus zeamais Motschulsky)
ของน้ํามันจากพืชบางชนิด
รศ.ดร.อรัญ งามผองใส1,2 กนกอร วุฒิวงศ1,2 และ เยาวลักษณ จันทรบาง1
1
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ ระยะที่ 2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: aran.n@psu.ac.th
ปญหาสําคัญของการเก็บรักษาผลผลิตขาวหลังการเก็บเกี่ยวคือ การเขาทําลาย
ของแมลง โดยเฉพาะดวงงวงขาวโพด (Sitophilus zeamais Motschulsky) สงผลให
เกิดความเสียหายแกผลผลิตทั้งทางดานคุณภาพและปริมาณ

ปจจุบันการใชสารสกัดจากธรรมชาติที่สลายตัวไดงาย และปลอดภัยมีบทบาท
มากขึ้น เพื่อทดแทนการใชสารฆาแมลงสังเคราะห ซึ่งสวนใหญมีอันตรายและตกคาง
ในผลผลิ ตมากกว าสารสกั ดจากพื ช สารสกั ดที่ มี สมบั ติ ดั งกล าวพบได ในส วนต างๆ
ของพืช เชน เมล็ด ผล เปลือก เหงา เปนตน มีรายงานวาในน้ํามันหอมระเหยจาก
พืชมีสารสําคัญซึ่งมีผลตอโครงสรางและออกฤทธิ์ตอแมลงในรูปแบบตางๆ เชน สัมผัส
แลวตาย ไลแมลง ยับยั้งการวางไข ยับยั้งการกินอาหาร และควบคุมการเจริญเติบโต
ดังนั้นสารสกัดจากพืชจึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ใชควบคุมแมลงศัตรูในโรงเก็บ เพราะ
นอกจากจะมี การออกฤทธิ์ ต อแมลงหลายรู ปแบบแล ว ยั งปลอดภั ยและเป น มิ ตรกั บ
สิ่งแวดลอมอีกดวย
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วิธีการศึกษา
ศึ กษาการออกฤทธิ์ ขั บไล ด ว งงวงข า วโพดของน้ํ า มั น จากพื ช 5 ชนิ ด คื อ
พริกไทยดํา ขมิ้นชัน กานพลู ตะไครหอม และสะเดาชาง ดวยการทดสอบแบบมี
ทางเลือก โดยปลอยตัวเต็มวัยในจานทดสอบซึ่ งมีกระดาษกรองรูปวงกลม ที่ครึ่งหนึ่ง
มีสารทดสอบที่ความเขมขนแตกตางกัน สวนอีกครึ่ งหนึ่งไมมีสารทดสอบ ดังรูปที่ 1
นับจํานวนแมลงที่พบบนกระดาษทั้งสองฝง เพื่อนําไปคํานวณเปอรเซ็นตการขับไลที่
เวลาตางๆ

รูปที่ 1 ก. แสดงกระดาษกรอง (แบงครึ่ง) ข. ครึ่งสีเขียวมีสาร ครึ่งสีแดงไมมีสาร

สรุปผลการทดลอง
การศึกษาการออกฤทธิ์ ขับไล ตัวเต็ มวัยของดวงงวงขาวโพด พบว า สารสกัด
น้ํามั นพริกไทยดํามี ประสิทธิ ภาพในการขั บไล ด วงงวงขาวโพดดี ที่ สุ ด (90.11%) รอง
ลงมาคือ ขมิ้นชัน (89.44%) สะเดาชาง (73.22%) ตะไครหอม (62.34%) และกานพลู
(49.89%) ตามลําดับ นอกจากนี้ยังพบวา น้ํามันพริกไทยดํา ขมิ้นชัน และสะเดาชาง
สามารถไลตัวเต็มวัยดวงงวงขาวโพดไดดี หลังจากทดสอบสารเปนเวลานาน 12 ชั่วโมง
ดังตาราง และรูปที่ 2
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รูปที่ 2 แสดงความเขมขนของน้ํามันหอมระเหย (%)
และประสิทธิภาพในการขับไล (ชั่วโมง)
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เครือ่ งเก็บตัวอยางจากการแยกแบบอัตโนมัติ
นายสัตยา บุญรัตนชู, นางสาวทรงสุดา พรหมทอง, นายอุทัย ไทยเจริญ,
นายกองเกียรติ รักษวงศ และ นายฮัมดัน มะเซ็ง
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sathaya.b@psu.ac.th
เครื่อง Liquid Chromatograph (LC) เปนเครื่องมือที่ใชแยกและวิเคราะห
สารประกอบที่มีคุณสมบัติเปนของเหลว หากเราตองการแยกเก็บตัวอยาง (Fraction)
ที่ ผ านการแยกจากเครื่ อง LC เพื่ อนําไปทดสอบด วยเครื่ องมื อวิ จัยอื่ น ทําไดโดยนํา
ภาชนะมารองรับสารตัวอยางที่ไหลออกมาจากทอของตัวตรวจวัดของเครื่อง LC สาร
ประกอบแตละชนิดจะถูกแยกออกมาดวยเวลาที่ตางกันขึ้นกับประเภทของสารประกอบ
นั้นๆ ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 Diagram การเก็บตัวอยางจากการแยกของอุปกรณ LC

ปริมาณสารที่ ไดจากการแยกในแตละครั้ งมีปริมาณนอยมาก ไมเพียงพอตอ
การนําไปทดสอบตอดวยเครื่องมือวิจัยอื่น หากตองการปริมาณที่มากพอจะฉีดตัวอยาง
หลายๆ ครั้ง ทําใหใชเวลาคอนขางนานหากใชคนคอยใชภาชนะรองรับตัวอยางจากการ
แยกก็จะเปนการสิ้นเปลืองแรงงานและเวลา ปจจุบันเครื่องเก็บตัวอยางจากการแยก
(Fraction Collector) มีหลายบริษัทในตางประเทศที่ ผลิตเพื่ อจําหน าย แตมีราคาที่
สูงมาก (หนึ่งแสนถึงสามแสนบาท ขึ้นกับคุณสมบัติในการเก็บ เชน จํานวน Fraction
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การรั กษาอุณหภูมิ ของสารตั วอย าง เป นตน) ดังนั้ น ศูนยเครื่ องมื อวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดพัฒนาเครื่องเก็บตัวอยางจากการแยกแบบอัตโนมัติ
โดยออกแบบชุ ดควบคุมการหมุ นของขวดเก็บตัวอย างขึ้ นมาเพื่ อเลือกเก็ บ Fraction
ของตัวอยางลงในขวดรับสารแบบอัตโนมัติไดดวยไมโครคอนโทรเลอรและคอมพิวเตอร
สามารถทําซ้ํากระบวนการเดิมไดอัตโนมัติเมื่อมีการฉีดตัวอยางใหม
คณะวิจั ยได ติดตั้ ง Servo motor สําหรับควบคุมการเก็บตัวอย างของแตละ
Fraction ที่ตรวจวัดได สามารถกําหนดไดวาจะเก็บลงขวดเก็บตัวอยางแยกตามเวลา
ที่สารถูกแยกออกมาหรือทิ้งไป ดังรูปที่ 2 และภาพเครื่องเก็บตัวอยางจากการแยก
แบบอัตโนมัติตนแบบ แสดงดังรูปที่ 3

รูปที่ 2 Servo motor ควบคุมทิศทาง
ของการเก็บตัวอยาง

รูปที่ 3 เครื่องเก็บตัวอยางจาก
การแยกโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ไดออกแบบเครื่องเก็บตัวอยางแบบถาดหมุน สามารถบรรจุขวดเก็บ
ตัวอยางไดสูงสุด 12 ขวด ความจุขวดละ 20 มล. โดยใชไมโครคอนโทรลเลอร เปน
ตัวควบคุม สามารถเชื่ อมตอกับคอมพิวเตอรพรอมทั้ งไดพัฒนาโปรแกรมสวนติดตอ
กับผูใชงาน ทําใหสะดวกตอการใชงานเปนอยางมากดัง รูปที่ 4
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รูปที่ 4 โปรแกรมสวนติดตอกับผูใชงานของเครื่องเก็บตัวอยางจากการแยกโดยอัตโนมัติ

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1) ใชในการเก็บตัวอยางจากการแยกดวยอุปกรณ LC สามารถทําซ้ํากระบวน
การเดิมไดโดยการตั้งโปรแกรมผานคอมพิวเตอร
2) ใชในการชักตัวอยางจากกระบวนการผลิตไดโดยอัตโนมัติโดยการโปรแกรม
การตั้งเวลา
3) ประยุกตใชในการเก็บตัวอยางทางธรรมชาติตามชวงเวลาตางๆ เชน เก็บ
ตัวอยางละอองเกสรดอกไมตามชวงเวลาตางๆ
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เครือ่ งไทเตรทอัตโนมัตโิ ดยใชการตรวจวัดแบบแสง
นางสาวทรงสุดา พรหมทอง และ นายสัตยาบุญรัตนชู
ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: songsuda.p@psu.ac.th
ปญหาและอุปสรรคที่นักวิจัย/ผูทดสอบสวนใหญคือ ความลาชาและเวลาที่เสีย
ไปจากการทดลองซึ่งตองอาศัยทั้งเวลาและทักษะของผูทําการทดลองเอง หนึ่งในการ
ทดลองที่วานี้คือการไทเตรท (titrate) ดวยมือ เพื่อหาจุดยุติของการทําปฏิกิริยาของสาร
ที่ผูวิจัยสนใจ ซึ่งตัดสินจุดยุติคอนขางยากเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสีที่คอนขาง
ดู ยากด วยตาเปล า หากการไทเตรทต องทํา ซ้ํ า หลายๆ ครั้ ง ทํา ให ใช เวลามากขึ้ น
สําหรับการไทเตรททุกชนิด จุ ดที่ สารที่เรานํามาไทเตรททําปฏิกิริยากันพอดี เรียกวา
จุดสมมูล สวนจุดที่อินดิเคเตอร เปลี่ยนสี เรียกวา จุดยุติ (end point) ซึ่งเปนจุดที่
จะยุ ติ การไทเตรท หากเราดู จุ ดยุ ติ คลาดเคลื่ อนทําให ผลการทดลองคลาดเคลื่ อนได
เมื่อตองการความรวดเร็วก็จะตองแกปญหาโดยการจางผู ชวยวิจัยเพื่ อลดเวลาในการ
ทําการทดลอง สิ่งหนึ่งที่ ผูวิจัยมักกังวลคือทักษะในการทําการทดสอบซึ่งจะสงผลตอ
ความถูกต องและน าเชื่ อถื อของผลการทดสอบ ดังนั้ นเพื่ อให ได ผลการทดสอบที่ นา
เชื่ อถือและรวดเร็ว การใชเครื่ องไทเตรทอัตโนมัติจึงเปนทางเลือกที่ดี แตเครื่องมือมี
ราคาแพงเนื่ องจากต องนํา เข าจากต า งประเทศ และไม ค รอบคลุ ม ทุ ก การทดสอบ
เนื่ องจากเครื่ องไทเตรทอั ต โนมั ติ ออกแบบการตรวจสอบจุ ด ยุ ติ โดยใช อิ เ ล็ ก โทรด
ซึ่งสวนใหญใชหลักการทางไฟฟาเคมี ทําใหการไทเตรทของสารแตละประเภทตองใช
อิเล็กโทรดที่ตางกัน
ทีมวิจัยจึงไดวิจัยและพัฒนาเพื่อสรางเครื่องไทเตรทอัตโนมัติ โดยใชหลักการ
ตรวจจับทางแสง ซึ่ งจะใหผลการตรวจวัดเพื่ อหาจุดยุติของการไทเตรทที่ แมนยําและ
ใชได กั บการไทเตรทที่ หลากหลายโดยใชตั วตรวจจั บแบบโฟโตไดโอดซึ่ งตอบสนองต อ
ความยาวคลื่นแสงที่แตกตางกันสามชวงคือ ชวงแสงสีแดง สีเขียว และสีน้ําเงิน
ซึ่ งสามารถตรวจจั บหาจุดยุติของการไทเตรทได แม นยํา แมว ามี การใช อินดิเคเตอร ที่
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ตางกัน หรือมีการเปลี่ยนแปลงของสีที่ไมแตกตางกันมาก ก็ยังสามารถคํานวณจุดยุติ
ไดอยางถูกตอง ดวยหลักการนี้ทําใหสามารถเปลี่ยนจากการไทเตรทดวยมือซึ่งปกติจะ
ใชอินดิเคเตอรแสดงจุดยุติซึ่งอานคาจุดยุติคอนขางยาก มาใชเครื่องไทเตรทอัตโนมัติ
ที่ออกแบบขึ้นไดทันที ขอดีอีกประการของตัวตรวจจับทางแสงคือ บํารุงรักษางายและ
อายุการใชงานนานเนื่ องจากไมไดสัมผัสกับสารเคมีโดยตรง ตางจากอิเล็กโทรดซึ่ งใช
หลักการไฟฟาเคมีซึ่งจะเสื่อมสภาพไปเรื่อยๆ ตามอายุการใชงาน ไดอะแกรมการทํางาน
ของเครื่องไทเตรทอัตโนมัติโดยใชการตรวจวัดแบบแสง แสดงดังรูปที่ 1

รูปที่ 1

แสดงไดอะแกรมของเครื่องไทเตรทอัตโนมัติโดยใชการตรวจวัดแบบแสง

ที มวิ จัยได ออกแบบส วนป มสารโดยใช ป มแบบ Syringe pump เพื่ อดู ดสาร
titrant ซึ่งใหผลลัพธของปริมาตรที่แมนยํา ตนแบบที่ไดจากการพัฒนาแสดงดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 แสดงภาพเครื่องไทเตรทอัตโนมัติตนแบบที่สรางขึ้น
แสดงภาพดานหนาและดานหลัง

รูปที่ 3 แสดงเครื่องไทเตรทอัตโนมัติ
โดยใชการตรวจวัดแบบแสง
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นอกจากนี้ ทีมวิจัยยังไดพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อใชงานรวมกับเครื่อง
ไตเตรทอัตโนมั ติใหสามารถใชงานไดง ายขึ้ น สามารถแสดงผลและบันทึกขอมูลขณะ
ทําการไตเตรทได ในรูปแบบกราฟ สามารถคํานวณหาค าจุดยุติของการไตเตรทไดโดย
อัตโนมัติ ใหคาการทําซ้ําที่แมนยําลดความผิดพลาดจากการสังเกตจุดยุติดวยตาเปลา
ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 4

แสดงโปรแกรมคอมพิวเตอรที่พัฒนาขึ้นสามารถคํานวณหาจุดยุติอัตโนมัติ

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
1) ใชไทเตรทหาคากรด-เบสทั่วไป
2) ใชไทเตรทหาคาปริมาณไอโอดีน ปริมาณกรด คาเปอรออกไซด ในน้ํามัน
ไบโอดีเซล น้ํามันปาลมดิบ
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เทคโนโลยีการผลิตไบโอไฮเทนจากซีรัมน้ํายางสกิม
และน้ําทิง้ โรงงานสกัดน้ํามันปาลม
ประวิทย คงจันทร, กุลชาติ สามะ และ รัตนา จริยาบูรณ
หนวยวิจัยการแปรรูปชีวมวลเพื่อพลังงานและเคมีภัณฑ (Bio-MEC)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail prawit.k@psu.ac.th
เชื้ อเพลิงชี วภาพเป นเชื้ อเพลิ งที่ ผลิ ตได จากชีวมวล (Biomass) และจั ดเป น
พลังงานหมุนเวียนศักยภาพสูงที่สามารถผลิตขึ้นใหมได อีกทั้งการใชเชื้อเพลิงชีวภาพ
ไมทําใหการปลอยแกสคารบอนไดออกไซดของโลกเพิ่มขึ้น เนื่องจากคารบอนไดออกไซด
จากบรรยากาศจะถูกใชในกระบวนการสังเคราะหแสงสําหรับการผลิตชี วมวลทดแทน
รุ นต อไป การใช เชื้ อเพลิ งชี วภาพทดแทนเชื้ อเพลิ งป โตรเลี ยมเป นแนวทางที่ ยั่ งยื น
สําหรับบรรเทาปญหาการขาดแคลนเชื้อปโตรเลียม และปญหาภาวะภูมิอากาศเปลี่ยน
แปลงเนื่ องจากการปล อยคาร บอนไดออกไซด จากการเผาไหม เชื้ อเพลิ งป โตรเลี ยม
ไฮโดรเจนและมี เ ทนที่ ถู ก ผลิ ต จากชี วมวลด วยกระบวนการย อยสลายไร อากาศสอง
ขั้ นตอนเป นอี กทางเลื อกหนึ่ งของการเชื้ อเพลิ งชีวภาพที่ มี ศั กยภาพการผลิ ตในระดั บ
อุตสาหกรรม และเมื่อนํามาผสมดวยกันพบวามีองคประกอบใกลเคียงกับเชื้อเพลิงที่มี
ชื่อทางการคาคือไฮเทน ซึ่งมีไฮโดรเจนและมีเทนผสมอยู 10-25% และ 75-90% โดย
ปริมาตร ตามลําดับ เชื้อเพลิงไฮเทนชวยสงเสริมใหการเผาไหมของเครื่องยนตดีขึ้น
และลดอัตราสวนอากาศต อเชื้ อเพลิง เปนผลให การเผาไหม มีเสถียรมากขึ้ นและการ
ปลดปลอยแกสไนโตรเจนออกไซด (NOx) นอยลง ดังนั้นไฮเทนที่ผลิตจากชีวมวลดวย
การยอยสลายไร อากาศสองขั้ นตอนจึ งถู กเรี ยกว าไบโอไฮเทน ถึ งแมว ากระบวนการ
ผลิตไบโอไฮเทนเปนแนวแกปญ
 หาอยางยัง่ ยืน เนือ่ งจากสามารถผลิตเชือ้ เพลิงคุณภาพดี
ในรูปของไฮเทนและสามารถกําจัดสารอินทรียจากชีวมวลไดพรอมๆ กัน แตกระบวนการ
ผลิตไบโอไฮเทนยังอยูในขั้นตอนการวิจัยพัฒนาในระดับหองปฏิบัติการและระดับนํารอง
(Pilot Scale)

98

อุ ต สาหกรรมเกษตรต น น้ํ า หลั ก ที่ สํา คั ญของประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้ น ที่
ภาคใต ไดแก การผลิตน้ํายางขนและการผลิตน้ํามันปาลมดิบอุตสาหกรรมทั้งสองไดกอ
ให เกิ ดน้ําเสี ยปริ มาณมากที่ สงผลกระทบต อสิ่ งแวดลอมหากไม ได รับการบําบั ดอย าง
เหมาะสม เนื่องจากเปนน้ําเสียมีความเขมขนสารอินทรียสูง ซีรัมน้ํายางสกิม (Skim
latex serum, SLS) ถู ก ผลิ ตโดยเฉลี่ ย ต อป ป ระมาณ 1.85 ล าน ลบ.เมตร จาก
อุตสาหกรรมผลิตน้ํายางขน ในขณะที่ อุตสาหกรรมผลิ ตน้ํามันปาลมดิบมีการผลิต
น้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม (Palm Oil mill Effluent, POME) ประมาณ 6 ลาน
ลบ.เมตร ซีรัมน้ํายางสกิมเปนน้ําเสียจากที่มีความเขมขนของสารอินทรียสูงประมาณ
43 กรัมของแข็ งระเหยได/ลิตร และมีไนโตรเจน (แอมโมเนียจากการเติมเพื่ อรั กษา
สภาพน้ํายางสดและโปรตีนจากน้ํายางสด) และซัลเฟต (จากการใชกรดซัลฟูริกเพื่อจับ
ตัวหางน้ํายาง) ในปริมาณสูง และถูกจัดเปนสารอินทรียที่มีอัตราสวนคารบอนไนโตรเจน
(C/N Ratio) ต่ําประมาณ 3.27 ซึ่งเปนอุปสรรคตอจุลินทรียในระบบการยอยสลาย
ไรอากาศสองขั้นตอนสงผลใหไดผลผลิตไบโอไฮเทนต่ํา
แนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตแกสไบโอไฮเทนจากซีรัมน้ํายาง
สกิม ไดแก การประยุกตใชเทคโนโลยีการยอยสลายรวม (Co-Digestion) กับสารอินทรีย
ที่มีคารบอนสูง ซึ่งในงานวิจัยนี้ไดทดลองนําน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม โดยความ
เขมขนสารอินทรียประมาณ 43 กรัมของแข็งระเหยได/ลิตร และถูกจัดเปนสารอินทรีย
ที่มีอัตราสวนคารบอนไนโตรเจน (C/N ratio) สูงประมาณ 27 สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตแกสชี วภาพได สูงกวาการยอยสลายแบบไรอากาศของสารอินทรียเพียงชนิด
เดียว เนื่องจากการยอยสลายรวมจะเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวก (Positive Synergisms)
ตอจุลินทรียในระบบการยอยสลาย ดวยการเพิ่มปริมาณสารอินทรียที่สามารถถูกยอย
สลายดวยจุลินทรีย ปรับสัดสวนสารอาหารหลัก เชน อัตราสวนระหวางคารบอน/
ไนโตรเจน และอัตราสวนระหวางคารบอน/ฟอสฟอรัส ใหเหมาะสมตอการเจริญของ
จุ ลิ นทรี ย ลดการเกิ ดสภาวะกรดเฉี ยบพลั นภายในเครื่ องปฏิ กรณ โดยปรั บค าความ
เปนกรดดาง (Alkalinity) ใหเหมาะสม และชวยเจือจางความเขมขนของสารพิษ
ผลการศึกษาศักยภาพการผลิตไฮโดรเจน โดยใชอัตราสวนการผสมตางกันของ
ซี รัมน้ํา ยางสกิ มและน้ํา เสียขาออกโรงงานสกั ดน้ํามั นปาลม และที่ ความเข มขนของ
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สารอินทรียเริ่มตน 7 กรัมของแข็งระเหย/ลิตร และ 21 กรัมของแข็งระเหยได/ลิตร
ภายใตสภาวะเทอรโมฟลิกโดยไมเพิ่มสารอาหารสําหรับจุลินทรีย พบวาที่อัตราสวนผสม
ของแข็งระเหยไดของ SLS/POME เทากับ 55/45 และมีความเขมขนเริ่มตน 7 กรัม
ของแข็งระเหย/ลิตร ใหผลผลิตไฮโดรเจนเปนที่ นาพอใจประมาณ 72 มล.ไฮโดรเจน/
กรัมของของแข็งระเหย เมื่ อใชน้ําหมักจากขั้ นตอนการหมักไรแสงผลิตไฮโดรเจนที่
อัตราสวนผสมและความเขมขนดังกลาวไปผลิตมีเทน พบวาใหผลผลิตมีเทนสูงประมาณ
312 มล.มีเทน/กรัมของของแข็งระเหยได ซึ่งสูงเปน 2 เทาเมื่อเทียบกับผลผลิตที่ไดรับ
จากการหมัก SLS เพียงอยางเดียว ซึ่งเปนผลจากการเกิดปฏิสัมพันธเชิงบวกของการ
ยอยสลายรวม ผลผลิตที่ ไดแสดงใหเห็นถึงศักยภาพการผลิตไบโอไฮเทนจากการยอย
สลายไรอากาศสองขั้ นตอนของซีรัมนํายางสกิมรวมกับน้ําทิ้ งโรงงานสกัดน้ํามันปาลม
โดยสามารถใชซีรัมน้ํายางสกิมที่ผลิตตอปประมาณ 1.85 ลาน ลบ.เมตร สามารถใช
ผสมกับน้ําทิ้งโรงงานสกัดน้ําปาลมประมาณ 2.03 ลาน ลบ.เมตร โดยจะสามารถผลิต
ไบโอไฮเทนตอปไดประมาณ 55.5 ล าน ลบ.เมตร ซึ่ งเทียบเท าการผลิตไฟฟ า 94.4
ลานหนวยไฟฟา (kWH) (1.9 kWH/m3-Bio-Hythane)
การผลิตไบโอไฮเทนในระดับอุตสาหกรรมจําเปนตองใชเลือกใชรูปแบบเครื่ อง
ปฏิกรณ (Reactor configuration) แบบตอเนื่อง ซึ่งไดรับการประเมินวามีความ
เปนไปไดในเชิงเศรษฐศาสตร การเลือกรูปแบบเครือ่ งปฏิกรณสําหรับการผลิตไบโอไฮเทน
จําเปนตองคํานึงถึงความเขมขนของชีวมวลที่ใชปอนเขาเครื่องปฏิกรณที่หนึ่งเพื่อผลิต
ไฮโดรเจน ถาชีวมวลมีปริมาณของแข็งทั้งหมดอยูระหวาง 2-12% ควรเลือกใชเครื่อง
ปฏิกรณชนิด Continuously Stirred Tank Reactor (CSTR) สําหรับน้ําหมักจากการ
ผลิตไฮโดรเจน สามารถนําไปใชผลิตมีเทนไดดวยเครื่องปฏิกรณอัตราสูงชนิด Up-Flow
Anaerobic Sludge Blanket (UASB) ดังนั้นในงานวิจัยนี้ การยอยสลายรวมไร
อากาศสองขั้นตอนระหวาง SLS กับ POME ที่มีอัตราสวนผสม 55:45 ภายใตสภาวะ
เทอร โมฟลิ ก โดยขั้ นตอนการหมั กไร แสงผลิ ตไฮโดรเจนดําเนินการในเครื่ องปฏิ กรณ
CSTR ที่ระยะเวลากักเก็บ (HRT) 4.5 วัน และเครื่องปฏิกรณขั้นที่สองชนิด UASB
ที่ระยะเวลา HRT 18 วัน (รูปที่ 1) ซึ่งสอดคลองกับภาระการบรรทุกสารอินทรีย
(Organic loading rate; OLR) คือ 20 กรัมของของแข็งระเหย/ลิตรของถังปฏิกรณ/
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วัน และ 10 กรัมของของแข็งระเหย/ลิตรของถังปฏิ กรณ/วัน ตามลําดับ ผลการ
ทดลองพบว ามี ความเป นได สํา หรั บการผลิ ตไบโอไฮเทนแบบต อเนื่ อง แต ผ ลผลิ ต
ไฮโดรเจนและมี เทนจากการผลิตต อเนื่ องยั งไม สูงเท ากั บศั กยภาพผลผลิ ตได ดังนั้ น
การพัฒนาปรับสภาวะที่ เหมาะสมเพื่ อเพื่ อเพิ่ มผลิ ตไบโอไฮเทนแบบต อเนื่ อง จําเป น
ตองมีการศึกษาตอไป ผลการทดลองจากงานวิจัยนี้ ซึ่งไดรับการสนับสนุนจากสํานัก
นโยบายและแผนพลังงานสําหรับบัณฑิตศึกษาประจําป 2556 โดยผลการทดลองจาก
งานวิจัยนี้ในหัวขอเรื่อง 1) Productivity of hydrogen and methane via batch
two-stage anaerobic process by co-digesting skim latex serum with palm
oil mill effluent และ 2) Thermophilic anaerobic co-digestion of skim latex
serum (SLS) and palm oil mill effluent (POME) for continuous biohythane
production กําลังอยู ในระหวางการเตรียมรางบทความวิจัยสําหรับสมัครเขารับการ
ตีพิมพในวารสาร Bioresource Technology

รูปที่ 1 รูปแบบระบบเครื่องปฏิกรณผลิตไบโอไฮเทนแบบตอเนื่อง
ดวยการยอยสลายรวมไรอากาศสองขั้นตอนของ SLS กับ POME
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ศรีตรัง...ความงามที่นาคนหา
ผศ.ดร.ระวี เจียรวิภา1 ดร.ขวัญตา ขาวมี2 อมรรัตน จันทนาอรพินท3
และ วรัญู ขวดหรีม4
1
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาธรณีศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร?
3
นักวิจัย งานวิจัยและวิเทศสัมพันธ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาพืชศาสตร? คณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail : rawee.c@psu.ac.th
ศรีตรังเปนไมดอกยืนตนชนิดหนึ่งที่มีสีสันสวยงาม จึงมีการปลูกประดับบริเวณ
สวนหย อมหรื อสถานที่ ราชการหลายๆ แห ง สําหรับความสําคัญในเชิงสัญลักษณนั้ น
ต นศรี ตรังจั ดเป นต นไมประจําหน วยงานราชการ ทั้ งระดับจั งหวั ด และสถานศึ กษา
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร (ม.อ.) ซึ่งไดมีการบันทึกไววา ศ.ดร.สตางค
มงคลสุข ไดรเิ ริม่ ใหนํามาปลูกทีม่ หาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกลายเปนตนไมประจํา
มหาวิทยาลัยนับแตนั้นมา ซึ่งสายพันธุที่นํามาปลูกบริเวณมหาวิทยาลัยคือ Jacaranda
filicifolia D.Don (หรือชื่อพอง J. obtusifolia Bonpl.) และยังเปนสายพันธุที่พบเห็น
ไดทั่วไปในประเทศไทยอีกดวย
ดวยนโยบายของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทรที่ ต องการส งเสริมการปลูกตน
ศรีตรังทั่วประเทศไทย พรอมกับการจัดโครงการปลูกตนศรีตรังเฉลิมพระเกียรติ 90,000
ตน ภายในป พ.ศ. 2560 นี้
และจากการประสานงานความรวมมือกับทางคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยการริเริ่มของ รศ.ดร. พีระพงศ ทีฆสกุล (รองอธิการบดีฝาย
ระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา) และศาสตราจารย ดร. เสาวภา อังสุภานิช (รองคณบดี
ฝ าย วิจั ยและนวัตกรรม) คณะผู วิ จัยจึงไดรับโอกาสทําวิ จัยดานนิเวศสรี รวิทยาของ
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ศรีตรัง ซึ่งนาจะเปนประโยชนกับผูที่ชื่นชอบหรือสนใจไมดอกชนิดนี้มากขึ้น เนื่องจาก
ยังมีขอมูลและการศึกษาคอนขางนอยนั่นเอง สําหรับประเด็นที่นาสนใจพอสรุปไดดังนี้

ศรีตรัง...ไมไดมเี พียงพันธุเดียว
ศรีตรัง (J. filicifolia) ที่พบเห็นไดบริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นอกจาก
จะเปนสายพันธุที่นิยมปลูกและมีจํานวนมากในประเทศไทยแลว ยังมีอีกบางสายพันธุ
ที่นิยมปลูกในตางประเทศและนํามาปลูกในประเทศไทย เชน สายพันธุ J. mimosifolia
หรือศรีตรังออสเตรเลีย (นิยมปลูกกันมากที่ออสเตรเลีย และรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐ
อเมริกา เปนตน) ซึ่ งมีลักษณะสีมวงเขมหรือมวงบานเย็น และลักษณะการออกดอก
แนนทั้งทรงพุม หรือสายพันธุ J. cuspidifolia (นิยมเรียกวา ศรีตรังฉัตรมวง) ดอกมี
สีมวงเขมและออกดอกเปนกลุ มชอขนาดใหญคลายรู ปฉัตร นอกจากนี้ยั งพบวาบาง
สายพันธุมีลักษณะดอกสีขาวแตมีขนาดเล็กกวาปกติ

ศรีตรัง...ไมไดบานครั้งเดียว
ตนศรีตรังเปนพืชที่มีชวงเวลาในการออกดอกเชนเดียวกับไมดอกยืนตนหลายๆ
ชนิด และจําเปนตองมีปจจัยที่เหมาะสมตอการออกดอกดวย เชน สภาพอากาศ ความ
สมบูรณของตน และอายุตน เปนตน โดยสวนใหญมีการออกดอกในชวงตนฤดูรอนถึง
ตนฤดูฝน หรือตั้งแตชวงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และยังเปนชวงเวลาเดียวกับฤดูกาล
ออกดอกของไมดอกยืนตนอื่นๆ ไดแก เสลา ตะแบก และอินทนิล ซึ่งมีสีสันของดอก
เปนโทนสีมวงสวยงามคลายคลึงกันอีกดวย ทั้งนี้จากความแปรปรวนของสภาพอากาศ
และการกระทบแลง อาจเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สงผลใหมีการบานของดอกศรีตรัง
ไดอีกครั้งในชวงเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม แตอาจมีปริมาณนอยกวาในชวงตนป จึงทําให
เห็นดอกศรีตรังบานไดแทบตลอดทั้งป
สวนการออกดอกของศรีตรังจะมีลักษณะเปนกลุมชอดอก มีดอกยอยขนาดใหญ
สีที่พบเห็นไดบอยคือ สีมวงออน และอาจพบเห็นดอกสีมวงเขมในบางตน การออกดอก
ของตนศรีตรังจะเกิดขึ้นจากกลุมตาดอกบริเวณซอกใบ ซึ่งภายในกิ่งเดียวกันนั้น มักมี
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การออกดอกหลังจากใบรวงไปแลว แตบางครั้งอาจเห็นทั้งดอกและใบพรอมกันได ทั้งนี้
ดอกยอยจะทยอยรวงภายใน 3-4 วัน และการที่ ในแตละกลุมชอดอกทยอยออกดอก
อยางตอเนื่อง จึงเสมือนวาดอกสามารถบานอยูบนตนไดนานนับเดือนนั่นเอง

ศรีตรัง...ความงามที่เลือกไดทั้งตนใหญและตนเล็กๆ ในกระถาง
การปลูกศรีตรังดวยตนกลาเพาะเมล็ดจะทําใหตนมีขนาดสูงใหญ แตหากไมได
รั บการดู แลที่ เหมาะสมนั้ น จะทําให โตช าและอาจใช เวลานานถึ ง 5-6 ป จึ งจะเริ่ ม
ออกดอก และหากไมมีการตัดแตงทรงพุม จะทําใหมีขนาดทรงพุมใหญและไมสวยงาม
นัก ดังนั้นการใชเทคนิคการตัดแตงและควบคุมทรงตน จะทําใหมีขนาดและรูปทรง
สวยงาม เมื่อดอกบานเต็มตนจะยิ่งมีความสวยงามมากขึ้น (หากไมเปนการกลาวเกิน
เลยไปนัก การไดเดินชมดอกศรีตรังบานสะพรั่งเต็มตน ก็นารื่นรมยไมนอยไปกวาไดชม
ดอกซากุระก็เปนได) ขณะที่การทดลองปลูกศรีตรังในกระถางนั้น หากใชการขยายพันธุ
ด วยวิ ธี การเสี ยบยอดและทาบกิ่ ง สามารถร นระยะเวลาในการออกดอกใหเร็ วขึ้ นได
ทั้งยังสามารถควบคุมทรงพุมใหมีขนาดเล็กและออกดอกไดภายในระยะเวลาเพียง 1 ป
หลังจากปลูกเทานั้น

ศรีตรัง...ไมดอกที่ยังมีสิ่งใหนา คนหาอีกมาก
จากความสวยงามของดอกศรี ตรั ง ได ทําให มีผู ชื่ นชอบและสนใจนําไปปลู ก
เปนไมดอกไมประดับมากขึ้น จนมีการซื้อขายในราคาที่สู งทั้ งเมล็ดพันธุและตนกลา
อยางไรก็ตาม ปจจุบันยังมีขอมูลเกี่ยวกับศรีตรังคอนขางนอย และนาจะมีการศึกษาอีก
หลายประเด็น เชน ความหลากหลายของสายพันธุ เทคนิคการขยายพันธุ การจัดการ
น้ําและปุย ฯลฯ เพื่อเปนแนวทางในการดูแลรักษา และสามารถนําไปสูการผลิตเปน
ไมดอกทางการคาในอนาคตได ทั้ งนี้ยั งมีขอมูลที่ นาสนใจบางส วนของศรีตรังที่ยั งอยู
ระหวางการวิจัย ซึ่งคณะผูวิจัยยังหวังวาจะมีโอกาสนํามาเลาสูกันฟงในครั้งตอไป
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รูปศรีตรัง
แถวซาย (บน-ลาง): ลักษณะตนศรีตรังเมื่อออกดอกเต็มตน
บริเวณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และการออกดอกของตนศรีตรังในกระถาง
แถวขวา (บน-ลาง): ลักษณะกลุมชอดอกศรีตรังที่บานเต็มที่และความสวยงามของดอก
ที่รวงหลนบริเวณริมถนนในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สารสกัดใบกระทุ: ทางเลือกใหมเพื่อการควบคุม
โรคเตานมอักเสบในฟารมโคนมอินทรีย
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, นางสาวเอื้อมพร หมวดเมือง,
รศ.ดร.อุษา เชษฐานนท และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
สถานวิจัยความเปนเลิศดานผลิตภัณฑธรรมชาติ และภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: supayang.v@psu.ac.th
ฟารมโคนมอินทรีย (Organic Dairy Farm) เปนรูปแบบการเลี้ยงโคนมตาม
ธรรมชาติ ซึ่ งสัตวจะไมได รับสารเคมี ใดๆ ในระหวางการเลี้ยงเพื่ อผลิตน้ํานมสําหรับ
ส งขายผู บริ โภค ไม ว า จะเป นการได รั บอาหารจากแหล ง วั ตถุ ดิ บอิ นทรี ย ที่ ไม มี ก าร
ปนเปอนของสารเคมี ไมมีการกระตุนดวยฮอรโมน ไมใชสารเคมีในการจัดการโรงเรือน
หรือการใชยาปฎิชีวนะเพื่ อรักษาโรค ดังนั้นน้ํานมอินทรียที่ ไดจึงมีความปลอดภัยและ
มีราคาที่สูงกวาน้ํานมทั่วไปตามทองตลาด จึงเปนทางเลือกที่นาสนใจของเกษตรผูเลี้ยง
โคนมในปจจุบัน

โรคเต านมอั กเสบในโคนมเป นโรคติ ด เชื้ อที่ เป นป ญหาที่ สํา คั ญอย า งยิ่ ง ต อ
เกษตรกร ทําใหเกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจตอเกษตรกรรมการเลี้ยงโคนมเนื่องจาก
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งปริมาณและสวนประกอบของน้ํานม เชน มีการเพิ่มขึ้น
ของโซมาติ กเซลล ซึ่ ง ส ง ผลทํา ให คุ ณภาพน้ํ า นมรวมถึ งผลผลิ ตน้ํ า นมลดลง ทําให
เกษตรกรสูญเสียรายไดจากการตองรีดน้ํานมทิ้ง เสียคาใชจายในการรักษาโรค แมโค
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ถูกคัดทิ้งกอนเวลาอันควรและมีคาใชจายสูงขึ้นในการดูแลรักษาสุขลักษณะของอุปกรณ
ตางๆ ในฟารมเมื่อมีการแพรระบาด การเกิดโรคเตานมอักเสบในโคนมอาจเกิดไดจาก
หลายสาเหตุ พบรายงานวาเชื้อสแตฟโลคอคคัส ออเรียส (Staphylococcus aureus)
เปนเชื้ อสาเหตุหลักและมีความรุนแรงในการกอโรค สามารถกอให เกิดเตานมอักเสบ
ไดทั้งแบบแสดงอาการและแบบไมแสดงอาการ การติดเชื้อเขาสูเนื้อเยื่อเตานมมักมี
สาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรียที่อาจพบอยูตามพื้นคอก วัสดุรองนอน อุปกรณตางๆ ในการ
รีดนม การรีดดวยมือ หรือผิวหนังของโค โดยระยะแรกเชื้ อจะเขาทําลายเยื้อบุโพรง
น้ํา นม กระเปาะสรางน้ํา นมและเซลล ต อมสร างน้ํา นม โดยแบคทีเรี ยสามารถสร าง
สารพิษที่เปนอันตรายตอเซลล เพื่ อชวยในการเกาะติดและบุกรุกเขาสูเซลล สามารถ
สรางสารพิษที่กอโรคในทางเดินอาหาร ซึ่งนอกจากจะเปนอันตรายตอสุขภาพของสัตว
แล ว ยั งสงผลก อให เกิดความเสี่ ยงตอสุ ขภาพของมนุ ษย จากการบริ โภคน้ํานมที่ อาจ
ปนเปอนสารพิษอีกดวย การบุกรุกเขาสูเซลลดังกลาวของแบคทีเรียทําใหเชื้อสามารถ
แฝงตัวและเพิ่ มจํานวนอยูไดภายในเซลล โดยสามารถหลบหลีกกลไกการตอตานของ
ระบบภูมิคุมกันทําใหยาปฏิชีวนะไมสามารถเขาถึงตัวเชื้อได นอกจากนี้พบวามีรายงาน
การดื้ อยาปฏิ ชี ว นะของเชื้ อแบคที เ รี ย ต อยาเพนิ ซิ ลลิ นและเมทิ ซิ ล ลิ น เพิ่ ม มากขึ้ น
เนื่องจากเชื้ อสามารถสรางเอนไซมที่ทําใหเชื้อมีความทนตอยา ซึ่ งสงผลใหการรักษา
การติ ดเชื้ ออาจไม ได ผลเท าที่ ควร ดั งนั้ นวิ ธี การป องกั นและการควบคุ มการเกิ ดโรค
จึงมีความสําคั ญและสามารถแกปญหาการแพรระบาดของโรคเตานมอักเสบในฟารม
ปศุสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวาการรักษาโรคภายหลัง
โดยทั่ วไปในการจัดการฟาร มโคนมได มี การใช ยาปฏิ ชี วนะและสารเคมีในการ
ควบคุมและรักษาโรคเตานมอักเสบกันอยางแพรหลาย เชน การใชสารปฏิชีวนะใน
รูปแบบฉีด ไดแก แอมพิซิลลิน เพนิซิลลิน เจนตามัยซิน คลอกซาซิลลิน ไรแฟมพิซิน
โนโวไบโอซิน และไตรเมทโธพริม การใชสารเคมีฆาเชื้อในรูปแบบน้ํายาจุ มทําความ
สะอาดเตานม ไดแก โพวิโดนไอโอดีน คลอเฮกซิดีน และซีทรีไมด การใชสารตาน
อักเสบที่เปนสวนผสมอยูในรูปแบบครีมนวดเตานม ไดแก เพรดนิโซโลน และสารตาน
อักเสบที่ใชในรูปแบบยาฉีด ไดแก แอสไพริน ฟลูนิซิน และเดกซาเมทาโซน ซึ่งการ
รั กษาดั งกล า วยั งก อให เกิ ดความเสี่ ยงจากการตกค างของสารปฏิ ชี ว นะและสารเคมี
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ในน้ํานมที่อาจกอใหเกิดผลกระทบโดยรวมตอสุขภาพของผูบริโภค เชน รบกวนสมดุล
ของแบคทีเรียที่เปนประโยชนในทางเดินอาหาร และการโอนถายจีนสดื้อยา ดังนั้น
ผลิตภั ณฑ ธรรมชาติหรือสารสกั ดจากสมุนไพรจึ งเป นทางเลือกหนึ่ งที่ มีความน าสนใจ
และมี ความปลอดภั ยในการนํา มาใช กั บ เกษตรกรรมการปศุ สั ตว ที่ มี ความสํา คั ญกั บ
หวงโซอาหาร โดยเฉพาะอยางยิ่งกับการทําฟารมปศุสัตวเชิงอินทรีย เพื่อลดความเสี่ยง
หรือผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับผูบริโภค
กระทุ (Rhodomyrtus tomentosa) เปนพืชสมุนไพรในวงศ Myrtaceae พบได
ทั่ วไปโดยเฉพาะแถบบริ เวณชายฝ งทะเลในประเทศไทย มีรายงานแสดงถึงฤทธิ์ ของ
สารสกัดเอทานอลจากใบกระทุในการยับยั้งเชื้ อแบคที เรียกรัมบวก รวมถึงแบคทีเรีย
กลุ มสแตฟโลคอคคัสที่เปนแบคทีเรียสาเหตุ กอโรคเตานมอั กเสบในโคนม มีฤทธิ์ ตาน
การอักเสบโดยลดการแตกของเม็ดเลือดแดงและการเสียสภาพของโปรตีนที่เปนปจจัย
ในการเกิดสภาวะอักเสบ ลดการเกาะกลุมของเชื้อแบคทีเรียโดยเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติ
ของโปรตี นบนเยื่ อหุ มเซลล ทําให ลดความสามารถในการก อโรคของแบคที เรียลงได
มีฤทธิ์ต านการเกาะติ ดของเชื้ อแบคทีเรียบนชิ้ นเนื้ อผิวหนั งเตานม ลดการบุ กรุกของ
เชื้อแบคทีเรี ยกลุมดังกลาวเขาสู เซลล เตานมโคไดอยางมีประสิทธิภาพ และผานการ
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ทดสอบวาปริมาณความเขมขนสารสกัดที่จะนํามาใชกับสัตวไมมีความเปนพิษตอเซลล
ผิวหนังและเยื่ อบุเตานม ดังนั้นสารสกัดธรรมชาติจากใบกระทุจึงถูกนํามาพัฒนาเปน
ผลิ ตภั ณฑ เพื่ อเป นแนวทางหนึ่ งในการนํามาใช ป องกั นและลดจํานวนเชื้ อแบคที เรี ย
ภายหลังการรีดนมทดแทนการใชสารเคมีและยาปฏิชีวนะในฟารมโคนม
คําขอสิทธิบัตรไทย เลขที่ 1603000119 โดยคณะผูวิจัย ไดมีการนําสารสกัด
ใบกระทุ มาเปนองค ประกอบในครี มปายเต านมโค และอยู ในระหวางการพั ฒนาสู ตร
องค ประกอบน้ํา ยาจุ มเตานมโค สําหรั บใชทําความสะอาดและฆ าเชื้ อบริ เวณผิ วหนั ง
ภายนอกเต านมโคหลังจากการรี ดนม เพื่ อลดจํานวนเชื้ อแบคที เรียกอโรคบนผิวหนัง
และปองกันการติดเชื้อเขาสูเตานมดวยสารสกัดจากธรรมชาติ ซึ่งเปนการทดแทนการ
ใช สารเคมี หรื อยาปฏิ ชี วนะในฟาร มโคนมที่ ก อให เกิ ด ป ญหาอุ บั ติ การณ ดื้ อยาในเชื้ อ
แบคทีเรียกอโรค และลดความเสี่ยงตอปญหาการตกคางของสารเคมีในน้ํานมดิบ
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แหลงน้ําพุรอนเค็มคลองทอม จังหวัดกระบี่
ผศ.ดร.เฮลมุท ดือราสส, วิภาดา งานสม, ไกรพัฒน เพชรฤทธิ์
และ เมธิภา ผลาการ
สถานวิจัยธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: helmut.j@psu.ac.th
ศาสตรแห งวารีบําบัดกําลังเปนที่ นิ ยมกั นอย างแพรหลาย แหลงน้ําพุ รอน
ธรรมชาติกลายเปนสถานที่สําคัญสําหรับกิจกรรมวารีบําบัด เชน แหลงน้ําพุรอนจังหวัด
ระนอง และแหลงน้ําพุรอนจังหวัดกระบี่ โดยเฉพาะอยางยิ่งแหลงน้ํารอนเค็มคลองทอม
ซึ่งเปนน้ําพุรอนเค็มแหงเดียวของประเทศไทย ตั้งอยู อ.คลองทอม จ.กระบี่ ทางดาน
ทิศตะวันออกเฉียงใตของตัวเมืองกระบี่ ประมาณ 70 กม. แสดงพิกัด GPS ณ ละติจูด
7.904972o เหนือ และ 99.108841o ตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศ ประกอบดวย
ปาโกงกาง และพื้นที่ทางการเกษตร เชน สวนปาลมน้ํามัน และฟารมกุง โดยดาน
ทิศตะวันออกของพื้นที่เชื่อมตอกับคลองเพหลาซึ่งเปนคลองสาขาหลักที่ไหลออกสูทะเล
อันดามัน พื้นที่แนวเขตปาโกงกางถูกกําหนดใหเปนเขตปาชุมชนซึ่งอยูภายใตการดูแล
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยน้ําขาว สําหรับแนวทางการศึกษาวิจัยแหลงน้ําพุรอน
เค็มคลองทอม ประกอบดวย การสํารวจดานธรณีวิทยาของชั้นหินเพื่อศึกษาคุณสมบัติ
พื้นฐานของหินแตละชนิด การสํารวจดานธรณีฟสิกส โดยการวัดสภาพตานทานไฟฟา
เพื่อศึกษาโครงสรางและคุณสมบัติทางกายภาพของชั้นดินและชั้นหินอุมน้ํา และการ
วิเคราะหดานธรณีเคมี เพื่อวิเคราะหคุณสมบัติและองคประกอบทางเคมีของแรธาตุที่
ละลายอยูใ นแหลงน้ํา
ผลการสํารวจเบื้องตนของแหลงน้ําพุรอนเค็มคลองทอม พบบอน้ําพุรอนเค็ม
ธรรมชาติ รวมทั้งสิ้น 15 จุด ดังนี้ ภายในแนวเขตปาโกงกาง จํานวน 10 จุด โดย
พบบอ KB4/10 (บอจระเข) เปนบอน้ําพุรอนธรรมชาติขนาดใหญที่สุด อุณหภูมิน้ํารอน
ประมาณ 45oC นอกจากนี้ยังพบแนวภูเขาหินทราย ยุคไทรแอสซิก (หมวดหินไสบอน)
และบริ เวณรอบบ อน้ําพุ รอนธรรมชาติเกื อบทั้ งหมดพบแผ นคาร บอเนตล อมรอบหนา
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ประมาณ 30 ซม. ถึง 2 เมตร สําหรับการสํารวจแหลงน้ําพุรอนเค็มบริเวณรอบนอก
แนวเขตปาโกงกาง พบจํานวน 5 จุด และไดมีการพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยว จํานวน
2 จุด คือ KB4/1 (บอพอ) และ KB4/5 (บอแม) (รูปที่ 1) อุณหภูมิน้ํารอนประมาณ
45 ถึง 47oC โดยองค การบริ หารส วนตําบลห วยน้ํา ขาวพั ฒนาบ อแช ไว คอยบริ การ
นักทองเที่ยว (รูปที่ 2)

รูปที่ 1 แนวทางการสํารวจและศึกษาลักษณะโครงสรางทางธรณีวิทยาของแหลง
น้ําพุรอนเค็มคลองทอม (ก) บอน้ําพุรอนเค็ม KB4/5 พัฒนาเพื่อการทองเที่ยว
(ข) แนวทางการสํารวจทางธรณีวิทยา (ค) แนวทางการสํารวจดานธรณีเคมี
(ง) แนวทางการสํารวจดานธรณีฟสิกสโดยการวัดคาสภาพตานทานทางไฟฟา

รูปที่ 2 แผนที่ศึกษาและแนวการสํารวจทางธรณีฟสิกสของแหลงน้ําพุรอนเค็มคลองทอม
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ผลการวิเคราะหทางดานธรณีเคมีของตัวอยางน้ําพุรอนเค็มบอ KB4/5 พบคา
ความเปนกรด-ดาง (pH) ประมาณ 6.8-7.2 คาความเค็มของตัวอยางน้ําพุรอนประมาณ
21 สวนในพันสวน สอดคลองกับคาความเค็มของน้ํากรอย และผลการวิเคราะหคา
ความเขมขนของคลอไรด (Cl) โพแทสเซียม (K) แคลเซียม (Ca) แมกนีเซียม (Mg)
และโซเดียม (Na) สู งกวาเกินเกณฑมาตรฐานน้ําบาดาล แตเมื่ อพิ จารณาค าความ
เขมขนของฟลูออรีน (F) แบเรียม (Ba) และเหล็ก (Fe) มีคาคอนขางต่ํา (ตารางที่ 1)
นอกจากนี้ยงั พบวาตัวอยางน้ําพุรอนเค็มแสดงลักษณะเดนของน้ําประเภทไบคารบอเนต
และคลอไรด
ตารางที่ 1 การวิเคราะหคาความเขมขนของแรธาตุที่ละลายอยูในบอน้ํารอน KB4/5

ผลการสํารวจดานธรณี ฟสิ กส ดวยวิธีการวั ดสภาพต านทานไฟฟาแบบหยั่ งลึก
แนวดิ่ง (Vertical Electrical Sounding: VES) ครอบคลุมพื้นที่แหลงน้ําพุรอนจํานวน
15 จุดสํารวจ แนวสํารวจมีความยาวประมาณ 200-300 เมตร และวิธีการวัดคา
ความตานทานแบบภาพตัดขวาง (Electrical Resistivity Tomography: ERT) ได
ถูกนํามาตีความรวมกันเพื่ออธิบายความสัมพันธระหวางคาสภาพตานทานกับโครงสราง
ทางธรณีวิทยาความลึกประมาณ 50 เมตร กําหนดใหสีฟาคือ พื้นที่ที่คาสภาพตานทาน
ต่ํา ซึ่งมีความเปนไปไดวาเปนชั้ นน้ํารอนหรือชั้ นน้ําบาดาลเค็ม และสีแดงคือพื้ นที่ที่
คาสภาพตานทานสูงซึ่งมีความเปนไปไดวาเปนชั้ นของหินทราย (รูปที่ 3) ซึ่งมีความ
สอดคลองกับขอมูลทางธรณีวิทยาและขอมูลหลุมเจาะภายในพื้นที่
ผลการแบบจําลองทางธรณีวิทยาของแหลงน้ําพุรอนเค็ มคลองทอมสรางจาก
การบูรณาการขอมูลผลการศึ กษาดานธรณีวิทยา การสํารวจดานธรณีฟสิกส การ
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วิเคราะหด านธรณีเคมี และขอมูลการเจาะบอบาดาลทองถิ่น อธิบายโครงสร างทาง
ธรณีวิทยาของชั้นใตดิน กระบวนการเกิดน้ําพุรอนเค็ม และระบบกักเก็บน้ํารอน (รูปที่
4) เมื่อน้ํารอนจากแหลงกักเก็บระดับลึกถูกดันใหเคลื่อนที่ตามแนวรอยแตกของชั้นหิน
(รอยเลื่อน) เมื่อน้ํารอนนี้ไหลเขาสูชั้นตะกอน (หินทราย) ซึ่งปดทับดานบนเกิดการผสม
ระหวางน้ํารอนกับชั้ นน้ําเค็ม (น้ํากรอย) ระดับตื้ นกอนไหลขึ้นสูผิวโลกทําใหน้ําพุรอน
ที่ปรากฏมีรสชาติเค็มซึ่งเรียกวา น้ําพุรอนเค็ม

รูปที่ 3 ภาพตัดขวางคาสภาพตานทานไฟฟาใตผิวดิน (ERT) บริเวณแนวการสํารวจ R01

รูปที่ 4 แบบจําลองทางธรณีวิทยาของแหลงน้ําพุรอนเค็มคลองทอม
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การใชชีวภัณฑ Bacillus subtilis
เพือ่ ผลิตผักไฮโดรโพนิกสปลอดภัย
รศ.ดร อัจฉรา เพ็งหนู1,3, ดร.จุฑามาศ แกวมโน1,3, ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย2,3,
ปรารถนา อัตตะมณี3, และ ปฐมพงษ วงศเลี้ยง1
1
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
2
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,
3
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติ ภาคใต
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ความสําคัญและที่มา
จากการตระหนั ก ถึ ง ความปลอดภั ย และคุ ณค า ของอาหารเพื่ อสุ ขภาพของ
ผู บริ โภค ทํา ให ผั กสลั ดโฮโดรโพนิ กส ได รับความนิ ยมในการบริ โภคสู งขึ้ นอย างมาก
การปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกสจึงไดรับความสนใจทั้ งเพื่ อผลิตเป นการคาและ
เพื่อบริโภคภายในครอบครัว แตปญหาหลักดานศัตรูพืชในการผลิตผักสลัดที่เกษตรกร
ประสบคือ โรครากเน าและโรคใบจุ ด ซึ่ งนับวั นยิ่ งทวีความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในฤดูรอน และในชวงการเปลี่ยนฤดู มักมีการระบาดของโรครากเนาและใบจุด
รุนแรงมาก และสามารถเขาทําลายไดทุกระยะการเจริญเติบโต สงผลตอปริมาณและ
คุณภาพของผักไฮโดรโพนิกส การแกปญหาเพื่อยับยั้ งการแพรระบาดของโรคโดยการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชอาจมีพิษตกคางในผลผลิต ซึ่งเกษตรกรหลายรายเลือกใชวิธี
หยุดการผลิต พักแปลงเปนเวลาไมต่ํากวา 3 เดือน จึงทําใหการควบคุมศัตรูพืชโดย
ชีววิ ธีเปนวิธี การที่ เกษตรกรตองการ แต จุลิ นทรีย ชนิดตางๆ ที่ เกษตรกรใชกั นทั่ วไป
ไมสามารถควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในช วงฤดู รอน และประสบ
ปญหาการปนเปอนจากจุลินทรียอื่นๆ ทําใหไมสามารถควบคุมโรคได ดังนั้นชีวภัณฑที่มี
ประสิทธิภาพในการควบคุมโรคทุกชวงฤดู สะดวก ปลอดภัยในการใช และไมมีสารพิษ
ตกคาง จึงเปนผลิตภัณฑทจี่ ําเปนและสําคัญยิง่ สําหรับการปลูกผักไฮโดรโพนิกสปลอดภัย
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การพัฒนาชีวภัณฑ Bacillus subtilis
การควบคุ มโรคผั กไฮโดรโพนิ กส โดยใช Bacillus subtilis เป นผลงานวิ จั ย
ดําเนินการโดยคณะนักวิจัยจากคณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะเศรษฐศาสตร และศูนย
วิ จัยควบคุ มศั ตรูพื ชโดยชีวิ นทรีย แห งชาติ ภาคใตอย างต อเนื่ องตั้ งแต ป 2551 โดย
คัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษจากธรรมชาติ Bacillus subtilis ที่สรางเอนโดสปอร และ
ทนตออุณหภูมิสูง 80oC และมีประสิทธิภาพในการควบคุมเชื้อรา Pythium sp. และ
Alternaria sp. ซึ่งเปนสาเหตุโรครากเนาและใบจุด ตามลําดับ แตเซลลสดของ
Bacillus subtilis มีอายุการเก็บรักษาสั้น ไมสะดวกในการใชงาน และมีโอกาสปนเปอน
สูง ซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการควบคุมโรค จึงพัฒนาเปนชีวภัณฑ Bacillus
subtilis แบบแกรนูล โดยใชสารสําหรับการผลิตยาและอาหารเปนสวนผสม เพื่อยืด
อายุเซลล มีความสะดวกและปลอดภัยในการใชงาน โดยที่ประสิทธิภาพในการควบคุม
โรคยังคงเดิม และชีวภัณฑนี้สามารถใชไดทันทีหรือเตรียมเปนชีวภัณฑขยาย

ลักษณะโรครากเนาและใบจุดของผักสลัดไฮโดรโพนิกส
วิ ธีการใช ชีวภัณฑ
1) โรครากเนา
เพื่อปองกัน: ชีวภัณฑ 100 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย 1 ลิตร ใสในระบบ
ปลูกที่มีสารละลายธาตุอาหาร 100 ลิตร เมื่อยายปลูก
เพื่อควบคุม: ชีวภัณฑ 100 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย 1 ลิตร ใสในระบบ
ปลูกที่มีสารละลายธาตุอาหาร 100 ลิตร และใสเพิ่มทุก 7 วัน
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2) โรคใบจุด
เพื่อปองกันและควบคุม: ชีวภัณฑ 80 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย 200 มล.
ผสมน้ํา 20 ลิตร พนบนใบผักทุกๆ 7 วัน

จุดเดนของชีวภัณฑ Bacillus subtilis
1. มีประสิทธิภาพทั้งการปองกันและควบคุมโรครากเนาและใบจุด แมแตใน
ชวงฤดูรอนที่มีอุณหภูมิสูง การระบาดของโรครุนแรง
2. มีความปลอดภัยในการใชงาน การฟุงกระจายต่ํา และสามารถเก็บรักษาใน
อุณหภูมิหองปกติไดนานถึง 2 ป
3. มีความสะดวกในการใชงาน เนื่องจากสามารถนําไปใชทันที หรือขยายเชื้อ
เพื่อเพิ่มปริมาณกอนใชทําใหสามารถลดปริมาณการใชชีวภัณฑ 5-20 เทา
4. ไมมีผลตอการสะสมไนเทรตของผัก
5. สามารถนําไปใชไดจริงในแปลงเกษตรกร ทําใหผลผลิตปลอดโรค ยืดอายุ
การเก็บรักษาผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว และใหผลตอบแทนที่คุมคาทางเศรษฐกิจ
6. สารละลายธาตุอาหารที่เหลือจากการผลิตผักไฮโดรโพนิกสไมมีการปนเปอน
ของโรค จึงสามารถนําไปใชประโยชนเปนแหลงธาตุอาหารกับพืชชนิดอื่ นๆ ทําใหลด
ปริมาณปุยตกคางในสิ่งแวดลอม

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน
องคความรู การผลิ ตผักสลั ดไฮโดรโพนิกส โดยใช ชี วภั ณฑ Bacillus subtilis
เพื่อควบคุมโรค รวมถึงการควบคุมแมลงศัตรูพืชโดยชีววิธี การจัดการธาตุอาหาร และ
การจั ดการระบบปลูกผักไฮโดรโพนิกส ไดถู กถ ายทอดไปยังผู ปลูกผักไฮโดรโพนิกสใน
องคกรตางๆ เชน มูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ โครงการพัฒนาสวนพระองคสะพานสูง โครงการลูกพระดาบส สมุทรปราการตามพระราชดําริ มณฑลทหารบกที่ 42
สํานักงานประสานงานชายแดนไทย-มาเลเซีย กองทัพภาคที่ 4 กลุมเกษตรกรจังหวัด
สงขลา สตูล นครศรี ธรรมราช กระบี่ รวมทั้งเกษตรกรที่ ผลิตผักเพื่ อการคา ซึ่ ง
ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ รวม 52 จังหวัด
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จากประโยชนที่กลาวมา จะเห็นไดวาการใชชีวภัณฑ Bacillus subtilis สําหรับ
ปองกันและควบคุมโรคผักในระบบไฮโดรโพนิกสเปนการผลิตผักที่ มีความยั่งยืนในดาน
ตางๆ ดังนี้
(1) ความยั่งยืนของผูผลิต คือ ทําใหเกษตรกรผูผลิต สามารถผลิตผักปลอดภัย
และไดผลผลิตอยางตอเนื่อง ไดผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ รวมทั้งปลอดภัยจาก
สารเคมีกําจัดศัตรูพืช
(2) ความยั่ งยื นของผู บริโภค คือ ผู บริโภคไดผักที่ มีคุ ณภาพและปลอดภัยตอ
สุขภาพ ซึ่งเปนสวนชวยใหมีความตองการผักไฮโดรโพนิกสในตลาดเพิ่มขึ้นในอนาคต
(3) ความยั่งยืนของสิ่งแวดลอม คือ ลดปริมาณสารตกคางในสิ่งแวดลอม ทั้ง
สารกําจั ดศั ตรู พื ชและสารละลายธาตุ อาหารซึ่ งช ว ยลดการเกิ ดสารมลพิ ษต างๆ ใน
สิ่งแวดลอมได และสงเสริมใหมีการใชทรัพยากรน้ําและแรธาตุไดอยางมีประสิทธิภาพ
ระบบการผลิตผั กที่ มี ความยั่ งยื นดั งกล าว สามารถนําไปใช เพื่ อรองรั บความ
ตองการของตลาดที่ ตองการผั กคุ ณภาพปลอดภั ยในอนาคตได รวมทั้ งใช เพื่ อแขงขัน
ในดานราคาและคุณภาพของผลผลิตผักกับประเทศอื่นๆ ในกรณีที่มีการผลิตเพื่อสงออก
โดยเกษตรกรผู ผลิตจําเปนตองเพิ่ มคุณภาพผัก ประกันความปลอดภั ยใหกั บผู บริ โภค
และขณะเดียวกันตองรักษาสิ่งแวดลอมของการผลิตไดดวย
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งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
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ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียมดวย
ยางพาราสกัดโปรตีน
ผศ.นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ, รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล, ดร.วิวัฒน พิชญากร,
ดร.วิรัช ทวีปรีดา, ดร.เอกวิภู สกลการณสุปราณี และ พว.สมพร วรรณวงศ
หนวยวิจัยนวัตกรรมผลิตภัณฑทางการแพทยจากพอลิเมอรเชิงคลินิก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: worawitwanich@gmail.com
มะเร็งลําไสใหญเปนโรคมะเร็งที่พบไดบอยเปนอันดับตนๆ โดยเฉพาะในประเทศ
ไทยมี แนวโน มจํานวนผู ป วยมากขึ้ นทุ กป แต ด วยเทคโนโลยีการตรวจและรั กษาใน
ปจจุบันทําใหการตรวจพบและรักษาทําไดอยางรวดเร็ว ไดผลการรักษาที่ดีขึ้น สงผลให
ผูปวยมีอายุยืนยาว แตกระนั้นการมีชีวิตที่ยืดยาวออกไปนั้น ผูปวยบางรายอาจจะไมได
มีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปดวย หลายรายมีความพิการบางอยางติดตามมา โดยเฉพาะ
การมีทวารเทียม หรือการที่ แพทยตองผาตัดใหลําไสใหญมาเปดที่หนาทองเพื่ อผูปวย
จะได ขั บ ถ ายอุ จ จาระหรื อขอเสี ย แทนการขั บ ถ า ยทางทวารหนั กเหมื อนก อนผ า ตั ด
รูเปดเชนนี้มีชื่อเรียกทางการแพทยวา “ทวารเทียม”
ผู ปวยที่มีทวารเทียมจะต องขับถายอุจจาระทางรูเป ดของลําไสที่ ผนังหนาทอง
ซึ่งไมมีหูรูดเหมือนทวารหนัก ดังนั้นจะมีของเสียไหลทั้งอุจจาระและผายลมออกมาได
ตลอดเวลา จึงมีความจําเปนตองใชชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียมตลอด
เวลา และบางรายตองใชไปตลอดชีวิต ชุดอุปกรณดังกลาวประกอบดวยแปนติดผิวหนัง
และถุงรองรับสิ่งขับถายประกอบติดกัน สามารถถอดนําถุงออกมาลางทําความสะอาดได
ปญหาที่ สําคั ญของการที่ ตองใช ชุดอุปกรณรองรับสิ่ งขั บถ ายจากทวารเทียมนี้
คือ ความขาดแคลน การไมสามารถเขาถึงบริการของชุดอุปกรณที่ มีจํานวนจํากัด
ราคาสูง รวมถึงการเกิดภาวะแทรกซอนจากการใชอุปกรณดงั กลาว เชน ผื่นแพที่ผวิ หนัง
การหลุดลอกของชุดอุปกรณกอนเวลาอันควร ทําใหเกิดกลิ่นอันไมพึงประสงค สงผลให
เกิดผลเสียตอคุณภาพชีวิต
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จากการศึ กษาย อนหลังของโรงพยาบาลสงขลานครินทร (2556-2558) ไดใช
แปนและถุงทวารเทียมจาก 2 ยี่หอบริษัทตางประเทศ โดยไมมีการใชของที่ผลิตจาก
ภายในโรงพยาบาล ราคาจําหนายในโรงพยาบาล แผนละ 122-188 บาท ตามขนาด
และชื่อของผลิตภัณฑ ผูปวยหรือญาติตองเดินทางมาติดตอซื้อใหมที่โรงพยาบาลเกือบ
ทุกเดือน และมีจําหนายเฉพาะบางโรงพยาบาลใหญๆ บางแหงเทานั้น โดยหากคิด
คาใชจายในการใชแผนติดผิวหนังรอบทวารเทียมของตางประเทศสําหรับผูปวย จํานวน
การใชและมูลคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นในแตละป ดังแสดงในตารางที่ 1
นอกจากนี้ ยังไมนับรวมคาใชจายของผูปวยและญาติในการเดินทางมาซื้อวัสดุ
คาที่พัก และการเสียเวลาในการทํางานของญาติอีกดวย จากปญหาดังกลาวจึงมีความ
พยายามที่ จะหาวัสดุทดแทนที่ สามารถผลิตไดเองในประเทศ ใชวัสดุ ภายในประเทศ
เพื่อลดตนทุนการผลิต สงเสริมการใชจายภายในประเทศ และมีรูปแบบของชุดอุปกรณ
ที่เหมาะกับผิวและผนังหนาทองของคนไทย จึงเปนที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑจาก
ยางพารามาใชเปน “ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม”

รูปซาย :
การใชงานอุปกรณสําหรับผูปวยที่มีทวารเทียม
จากยางพาราสกัดโปรตีนที่ผลิตขึ้น
รูปขวา :
อุปกรณสําหรับผูปวยทวารเทียมเพื่อรองรับ
สิ่งขับถายจากยางพาราสกัดโปรตีนที่ผลิตขึ้น

122

123

จํานวนเงิน

จํานวนชิ้ น

จํานวนเงิน

คาเฉลี่ยตอป

52,719

4,664,678.00

47,860 4,210,572.00 54,001 4,778,408.00 56,296 5,005,054.00

จํานวนเงิน จํานวนชิ้ น

ป 2558

รวม

จํานวนชิ้ น

ป 2557

27,870 3,081,457.00 30,256 3,409,446.00 32,151 3,614,739.00 30,090 3,368,547.33
19,990 1,129,115.00 23,745 1,368,962.00 24,145 1,390,315.00 22,626.67 1,296,130.67

จํานวนชิ้ น จํานวนเงิน

ป 2556

แปน
ถุง

รายการ

ตารางที่ 1 ปริมาณการใชและคาใชจายของชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียมในโรงพยาบาลสงขลานครินทร
ระหวางป พ.ศ. 2556-2558

ประโยชนที่ไดรับจากการดําเนินการพัฒนาบริการ
คุณภาพชีวิตของผูปวย ความตองการไดรับการรักษาที่ดีสุด อยากหายจากโรค
คือความคาดหวังของผูปวยและทีมรักษา แมปจจุบันประชากรไทยทุกคนตางมีสิทธิ์ใน
การเขาถึงบริการทางการแพทยไดอยางเสมอภาคและเทาเทียม แตในทางปฏิบัตินั้น
ยังคงมีขอจํากัดหรืออุปสรรคบางอยางเกิดขึ้นที่หนางาน เชน ยารักษาโรคและอุปกรณ
บางอย างผู ป วยยั งตองเป นผู รับผิ ดชอบ ดั งตัวอยาง อุ ปกรณ ทวารเที ยมที่ ปจจุบั น
ภาครัฐไดใหการสนับสนุนเพียง 3-10 ชิ้ น/เดือน โรงพยาบาลรัฐบางแหงใหผู ปวยใช
เพียงแค 3 ชุด/เดือน ถาตองใชเพิ่มตองจายเงินเอง หรือตองหาซื้อจากรานคาภายนอก
ผูปวยหลายรายตองมีความทุกขจากกลิ่นอันไมพึงประสงคเนื่องจากไมมีเงินซื้ออุปกรณ
ชุดใหมยังจําเปนตองใชอุปกรณเดิม กอใหเกิดคุณภาพชีวิตที่ไมดีตอผูปวยและครอบครัว
ทั้ งที่ ไดรับความทุ กขจากโรคมากพอแล ว การผลิ ตอุปกรณเหล านี้ ได เองในประเทศ
อาจเปนหนทางชวยเหลือผูปวยเหลานี้ ไมตองซื้ออุปกรณที่นําเขาจากตางประเทศ ซึ่ง
ปจจุบันเราตองนําเขาอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียมจากตางประเทศ 100%
หากมีการสนับสนุนการใชวัตถุดิบยางธรรมชาติภายในประเทศ ซึ่งยางหลังจากแปรรูป
สามารถจัดเก็บไดนานถึง 5 ป พรอมกับผลิตภัณฑมีมาตรฐานและไดรับการจดสิทธิบัตร
อั นจะส งประโยชน ทางตรงแก ผู ป วยได ใชผลิ ตภั ณฑ ที่ ไดมาตรฐานและประโยชน ทาง
ออมคือ เกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดเพิ่มขึ้น เปนการแกปญหาและยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางและผูประกอบกิจการยางของไทย
โดยประโยชน ที่ ได รับจากการดําเนิ นการพั ฒนาบริการ จึงเปนผลประโยชน ที่
หนวยงานโรงพยาบาลในภาครั ฐที่ เกี่ ยวกับสามารถลดคาใชจาย โดยจากข อมูลของ
โรงพยาบาลสงขลานครินทรยอนหลัง 3 ป มีปริมาณการใชอุปกรณรองรับสิ่งขับถาย
จากทวารเที ยมที่ มี การจั ดซื้ อจากบริ ษั ทต างประเทศโดยเฉลี่ ย 4,664,678 บาท/ป
หากใชผลิ ตภั ณฑ ที่ ผลิตเองรั ฐจะจายเงิ นแค เฉลี่ ย 2,709,458 บาท/ป สามารถลด
คาใชจายลงเปนเงิน 1,955,220 บาท/ป คิดเปนการลดลง 41.92% ของงบประมาณ
เดิมที่ตองโรงพยาบาลตองจาย ไดความคุมคา สงผลที่ไดรับตอเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และความมั่นคง เปนที่ยอมรับแกทุกฝายที่เกี่ยวของมากกวาการ
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ผลิตยางพาราที่เปนวัตถุดิบแลวสงใหตางชาตินํายางมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑแลวกลับ
มาขายประเทศไทยผูซ ึ่งผลิตยางพาราเอง
ในมุมมองเชิงผูปวย ผูปวยเปนปจจัยสําคัญที่ สุดที่จะไดรับประโยชนจากการ
พัฒนางานนี้ ในมุมมองเชิงกวางพบวามีผูปวยจําเปนตองใชประมาณจํานวนเฉลี่ยตอป
ตอโรงพยาบาล 1 แหง จํานวน 30,000 ชุด คาดการณโรงพยาบาลใหญในภาครัฐรวม
ทั้งโรงเรียนแพทย โรงพยาบาลศูนย โรงพยาบาลจังหวัด โรงพยาบาลชุมชนในประเทศ
ไทยมี จํานวนมากกว า 7,000 แห ง ซึ่ งถ า มี การใช อุป กรณ ที่ มี ทวารเที ยมในจํา นวน
ครึ่ งหนึ่ งในราคาครึ่ งหนึ่ งของราคาเดิ ม จะสามารถช วยประหยั ดเงิ นภาครัฐไดและ
สามารถตอบสนองความตองการ และเพื่ อเป นการเพิ่ มคุณภาพชี วิตใหกั บผู ปวยและ
ครอบครัวไดอยางมาก
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ปองกันปลายประสาทอักเสบเหตุจากเบาหวาน
ดวยผักพื้นบาน
รศ.ดร.เจษฎี แกวศรีจันทร
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jasadee.k@psu.ac.th
เบาหวาน คือภาวะที่รางกายมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติ แบงออกเปน
สองชนิดใหญๆ คือ เบาหวานชนิดที่ 1 และเบาหวานชนิดที่ 2 โดยเบาหวานชนิดที่ 1
เกิดขึ้นเมื่อรางกายไมผลิตอินซูลินหรือผลิตไดนอยมาก มักตรวจพบตั้งแตวัยเด็ก หรือ
เริ่มเขาวัยผูใหญ ผูปวยตองรับการรักษาดวยการฉีดอินซูลินตลอดชีวิต สวนเบาหวาน
ชนิดที่ 2 เปนชนิดที่พบมากในผูปวยเบาหวาน (ประมาณ 95%) แมตับออนยังคงผลิต
อินซูลินไดแตอาจไมเพียงพอเพราะอินซูลินที่ผลิตออกมานั้นทํางานไดไมเต็มที่ ทางการ
แพทยเรียกภาวะนี้วา ภาวะดื้อตออินซูลิน
อาการเบาหวาน ผูปวยเบาหวานมักมีอาการโดยทั่วไปคือ คอแหง กระหายน้ํา
ทําใหตองดื่มน้ํามาก จึงปสสาวะบอยและมาก ปสสาวะกลางคืน หิวบอย รับประทาน
อาหารมากขึ้นแตน้ําหนักลดลง ออนเพลีย ติดเชื้อราโดยเฉพาะบริเวณชองคลอดและ
ตามผิวหนังไดงาย ถาเปนแผลแผลจะหายยาก ตาพรามัว ชาปลายมือ ปลายเทา
หากผูปวยควบคุมเบาหวานไดไมดี จะทําเกิดโรคแทรกซอนเฉียบพลันจากระดับน้ําตาล
ในเลือดที่สูงมากได ผูปวยมีอาการซึมจนถึงหมดสติ บางรายมีอาการชักกระตุกเฉพาะที่
หรือหายใจหอบถ ามีภาวะเลื อดเป นกรดรวมดวย ที่ สําคั ญกว านั้ นคือโรคแทรกซอน
เรื้อรังที่เกิดกับระบบหลอดเลือดใหญ หลอดเลือดตีบแคบหรืออุดตัน ปวดนองเวลา
เดินนานๆจากหลอดเลือดที่ ขาตีบ ความดันโลหิตสูง หัวใจขาดเลือด กลามเนื้ อหัวใจ
ตายเฉียบพลัน อัมพฤกษและอัมพาตจากหลอดเลือดสมองอุดตัน หรือเกิดแผลจากการ
ขาดเลือด และโรคแทรกซอนเรื้อรังที่เกิดกับระบบหลอดเลือดฝอย เชน โรคแทรกซอน
ทางตา ทําใหตาพรามัว เบาหวานขึ้นตา โรคแทรกซอนทางไต ทําใหไตเสื่อม ไตวาย
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และโรคแทรกซอนทางระบบประสาท ทําใหชาหรือปวดตามเทาและมือ เปนตน พบวา
โรคแทรกซอนเรื้ อรั งในผู ป วยเบาหวานมี ความสั มพันธ กับระยะเวลาการเป นโรคและ
ระดับการควบคุมเบาหวาน กลาวคือ ถายิ่งเปนเบาหวานนานหรือควบคุมระดับน้ําตาล
ไดไมดี โอกาสเกิดโรคแทรกซอนก็จะสูงขึ้นมาก อยางไรก็ตามถาผูปวยไดรับการตรวจ
วินจิ ฉัยและรักษา รวมถึงดูแลตนเองเปนอยางดี ก็จะชวยลดและชะลอหรือแมแตปองกัน
การเกิดโรคแทรกซอนเหลานี้ได
การอั กเสบของเสนประสาทและผลกระทบ ภาวะเบาหวานมี ผลต อระบบ
หลอดเลือดและอวัยวะตางๆ ดังที่กลาวแลวขางตน และในที่สุดจะมีการทําลายเยื่อหุม
เสนประสาทจากความเรื้อรังของโรคและการควบคุมเบาหวานที่ไมดี
รอยโรคที่ระบบประสาทจากเบาหวานเกิดไดหลายตําแหนง ดังนี้
(1) เสนประสาทที่สงไปบังคับกลามเนื้อ เรียก motor nerve ถาเสนประสาทนี้
เสียหายจะทําใหกลามเนื้อออนแรง หนังตาตก กลอกตาไปมาไมได ทําใหมองเห็นภาพ
ซอนและปวดศีรษะตลอดเวลา
(2) เสนประสาทรับความรูสึก เรียก sensory nerve ทําหนาที่รับสัมผัสสงไป
ยังสมอง ถาเสนประสาทนี้ เสียหายจะทําใหผู ปวยรับความรู สึกไม ได มีอาการชาหรือ
อาจรูสึกปวดแสบปวดรอนบริเวณมือและเทา ลักษณะจะคอยๆ ลามมากขึ้นแบบคอย
เปนคอยไป จากปลายนิ้วขึ้นมาจนถึงขอมือ ขอเทา ขอศอก ขอเขา ผูปวยจะเดินเซ
เพราะระบบประสาทสวนการเคลื่อนไหวของขอตอและการสั่นสะเทือนของรางกายเกิด
ความผิดปกติ
(3) เสนประสาทอัตโนมัติ เรียก autonomic nerve ทําหนาที่ควบคุมการเตน
ของหัวใจ ความดันโลหิต การขับเหงื่อ เปนตน ถาเสนประสาทนี้เสียหายจะทําใหผูปวย
เกิดอาการหนามืด เปนลมไดงายเมื่อเปลี่ยนอิริยาบถ หัวใจเตนผิดปกติ ลําไสทํางาน
ผิดปกติ ทองเสีย ทองผูก หรือติดเชื้อในทางเดินปสสาวะไดงาย
การรั กษาโรคเส น ประสาทอั กเสบจากเบาหวาน โดยทั่ ว ไปแล ว อาศั ย การ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดใหดี อาการผิดปกติตางๆ ก็จะคอยๆ ดีขึ้น แมการอักเสบ
ของเสนประสาทสวนปลายและระบบประสาทอั ตโนมั ติจะรักษาไดคอนขางยาก และ
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สวนใหญไมสามารถรักษาใหหายเปนปกติได แตสามารถรักษาใหอาการคงที่ไมลุกลาม
ขึ้นโดยควบคุมระดับน้ําตาลใหดีรวมกับใหยารักษาตามอาการ สวนการรักษาดวยวิธีการ
ใหมๆ เชน การกระตุนดวยไฟฟา (Transcutaneous electrical nerve stimulation)
นั้น ยังไมมีขอมูลวาไดประโยชนชัดเจน
การใชวิตามินบี 1-6-12 รักษาอาการเสนประสาทอักเสบ วิตามินบี 1-612 เปนวิตามินที่จําเปนตอกระบวนการเผาผลาญพลังงานของเซลลประสาท มีสรรพคุณ
ใชรักษาโรค อาทิเชน โรคเสนประสาทอักเสบเหตุจากเบาหวานที่มักมีอาการชามือและ
เทา โรคเสนประสาทอักเสบเหตุจากแอลกอฮอล อาการปวดเสนประสาท (neuralgia)
การอักเสบของปลายประสาทเหตุจากโรคงู สวัด อาการปวดปลายประสาทบริเวณคอ
และหลัง และรักษาภาวะขาดวิตามินบี เปนตน อยางไรก็ตามวิตามินดังกลาวทําให
เกิดผลไมพึงประสงคขึ้นได เชน เหงื่อออกมาก หัวใจเตนเร็ว พบอาการคันคลายเปน
ลมพิษในผูปวยบางราย และอาจมีอาการคลื่นไส อาเจียน ทองเสียหรือปวดทองรวม
ด วย
รั กษาอาการปลายประสาทอั กเสบด วยสมุ นไพรและผั กพื้ นบ าน ตํารั บยา
สมุนไพรโบราณที่ใชรักษาอาการปลายประสาทอักเสบประกอบดวย ใบยานาง ใบมะกา
โคคลาน เถาเอ็นออน สะคาน ยาดํา ลูกกระดอม รากคูน มะตูมออนแหง ลูกขี้กาแดง
และรากชาพลู โดยนํามาอยางละ 30 กรัม ตมในน้ํา แลวดื่มน้ําที่ไดจากการตมครั้งละ
ครึ่งแกว ทุกวันติดกัน วันละ 3 ครั้ง อาการชาจะหายไดเมื่อดื่ม 4-5 หมอยา สวนผัก
พื้นบานอื่นๆ ที่ถูกนํามาใชรักษาอาการเหน็บชาและปลายประสาทอักเสบ ไดแก
พริก สารแคปไซซินและแคปแซนทีนในพริก มีสรรพคุณลดอาการปวดปลาย
ประสาท เพิ่มการไหลเวียนเลือด ลดและปองกันการเพิ่มขึ้นของ LDL และ cholesterol จึงลดการแข็งตัวของหลอดเลือด
ขิง ชวยยอยอาหาร รักษาอาการทองอืด ขับลม รักษาอัมพาต โรคปวดปลาย
ประสาท โรคเกาท และชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือด
ขาวสีดําพันธุไรซเบอรี่ สีดําของขาวเกิดจากสารกลุ มแอนโธไซยานินซึ่งมี
สมบัติตานอนุมูลอิสระและตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่น ชวยกระตุนการไหลเวียนของเลือด
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ชวยใหเลือดไมจับกันเปนก อนจึงชวยลดการเกิดโรคหัวใจ การอุดตันของเสนเลือดใน
สมอง และชวยชะลอการเสื่อมของเซลล นอกจากนี้ยังมีสารแกมมาโอไรซานอลที่ชวย
กระตุนการทํางานของฮอรโมนในรางกาย ทําใหรางกายเจริญเติบโต สรางภูมิตานทาน
และบําบัดโรคเรื้อรังตางๆ อาทิ โรคความจําเสื่อม มะเร็ง เบาหวาน หัวใจ อัมพฤกษ
ความดั นโลหิ ตสูง รวมถึงโรคของระบบประสาทตางๆ ชวยใหจิตสงบและนอนหลับ
งายขึน้
ขาวขาวสายพันธุสินเหล็ก เปนสายพันธุขาวที่มีธาตุเหล็กสูง แตมีสารขัดขวาง
การดูดซึมธาตุเหล็กต่ําจึงทําใหรางกายสามารถดูดซึมธาตุเหล็กไปใชไดดีกวาขาวสาย
พันธุอื่นๆ นอกจากนี้ยังมีน้ําตาลต่ําดวย จึงเหมาะกับผูปวยเบาหวาน
ขาวหอมนิล เปนพันธุขาวตั้ งตนของขาวสายพันธุสิ นเหล็กและขาวไรซเบอรี่
มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีวิตามินบีครบถวน มีวิตามินอี โปรตีน และสารอาหารอื่นๆ
สูง ชวยในเรื่องการทํางานของระบบประสาทและผิวหนัง ชวยเสริมสรางกระดูกและฟน
ชวยปองกันโรคโลหิตจางและการเปนตะคริว ธาตุเหล็กที่มีอยูในขาวหอมนิลนั้นรางกาย
สามารถดูดซึมไปใชประโยชนไดทันที อีกทั้งยังมีเสนใยสูงจึงชวยในเรื่องของการขับถาย
ปองกันมะเร็งลําไส ชวยดูดซับไขมันจึงชวยลดระดับคลอเรสเตอรอลและปองกันการ
สะสมไขมันในเสนเลือด และมีสารตานอนุมูลอิสระจึงชวยปองกันโรคเรื้อรังตางๆ ไดดี
ขาวกลองงอกสีนิล มีสาร GABA ในปริมาณที่มากกวาขาวกลองงอกแบบอื่น
หลายเทา ทั้งยังมีวิตามินบี 1 ชวยปองกันเหน็บชาและชวยเรื่องการทํางานของระบบ
ประสาท วิตามินบี 2 ซึ่งชวยปองกันโรคปากนกกระจอกและชวยเรื่องการเผาผลาญ
อาหาร และวิตามินบีรวมซึ่งชวยปองกันและบรรเทาอาการออนเพลีย แขนขาไมมีแรง
ปวดกลามเนื้อ บํารุงสมอง ชวยปองกันโรคอัลไซเมอร
ขาวแดง มีหลายสายพันธุ เชน ขาวมันปู ขาวประดูแดง ขาวสังขหยด เปนตน
มีสาร GABA สูง มีคารโบไฮเดรต ไขมัน โปรตีน ธาตุเหล็ก ฟอสฟอรัส ทองแดง วิตามินเอ
วิ ตามิ นบี วิ ตามิ นซี ในปริ มาณที่ สู ง และยั งมี สารแคโรที นที่ จะเปลี่ ยนเป น
วิตามินเอสูงกวาขาวขัดสี ชวยในเรื่องของระบบประสาท สมอง และหัวใจ ระบบยอย
อาหาร ชวยรักษาอาการมือเทาบวมหรือผื่นขึ้น และปองกันโรคนอนไมหลับ
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ขาวกลอง เปนขาวที่สีเอาเปลือกออกโดยที่ยังมีจมูกขาวและเยื่อหุมเมล็ดขาว
อยู มีคุณคาทางโภชนาการสูง มีเสนใยอาหารมากกวาขาวขัดสี 3 เทา จึงชวยใหระบบ
ขับถายทํางานไดดีขึ้น
ถั่ ว พู เป นหนึ่ งในพื ช เพี ย งไม กี่ ชนิ ด ที่ นํ า มารั บประทานได ทุ ก ส ว นของต น
มี ป ริ มาณสารขั ด ขวางต่ํ า จึ งช วยให รางกายดู ดซึ มแคลเซี ยมไปใช ได สู งถึ ง 40-50%
การรับประทานถั่วพูสัปดาหละ 2-3 ครั้ง ชวยปองกันมะเร็งและสงผลดีตอฮอรโมนเพศ
หญิง มีเสนใยอาหารสูงจึงชวยลดคอเลสเตอรอล เมล็ดแกมีน้ํามันอยู 16-18% นํามา
สกัดน้ํามันสําหรับใชปรุงอาหารได น้ํามันถั่วพูมีกรดไลโนเลอิกและกรดโอเลอิกในปริมาณ
ที่ สูง อีกทั้ งยังมีกรดบีเฮนิกและกรดพารินาริกอยูดวย จึงไมทําใหเกิดคอเลสเตอรอล
ในหลอดเลือด และยังมีสารโทโคฟรอลในปริมาณที่สูง จึงชวยตอตานอนุมูลอิสระและ
ชะลอความเสื่อมของเซลลไดเปนอยางดี
ถั่วลิสง เปนพืชที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง เปนแหลงของโปรตีนและพลังงาน
โดยมีโปรตีนเทียบเทากับถั่วแดง ถั่วดําและถั่วเขียว แตนอยกวาถั่วเหลือง มีกรด
อะมิโนที่จําเปนและสารอาหารอื่นๆ มากกวา 30 ชนิด มีโซเดียมต่ํา มีไขมันไมอิ่มตัว
นอยและปราศจากคอเลสตอรอล ถั่วลิสงมีน้ํามันประมาณ 47% น้ํามันจากถั่วลิสง
สามารถนําใชแทนน้ํามันมะกอกได ชวยลดคอเลสเตอรอลและไมทําใหเสี่ยงตอการเกิด
อนุมูลอิสระ แตมีขอเสียคือเปนน้ํามันที่เหม็นหืนงาย ใชความรอนสูงๆ ไมได เหมาะ
สําหรับผัด ตม หรือทําน้ําสลัด
ถั่ วฝ กยาว มีฟอสฟอรั สสูงช วยบํารุงกระดู กและฟ น ป องกั นโรคกระดู กพรุ น
ปองกันและรักษาโรคเลือดออกตามไรฟน ฟอสฟอรัสมีสวนชวยเผาผลาญคารโบไฮเดรต
ไขมันและโปรตีน วิตามินซี ชวยเสริ มสร างภูมิ คุ มกันและปองกันโรคหวั ด ทั้ งยั งชวย
บรรเทาอาการทองอืด ทองเฟอ แนนทอง เรอเปรี้ยว ไดดวย
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ปจจัยทํานายผลการรักษาของฝในสมอง
นพ.ธาราณ ตันธนาธิป, นพ.คเณศ กาญจนประดิษฐ, รศ.นพ.ศักดิ์ชัย แซเฮง,
ผศ.นพ.ฐากูร เอี้ยวสกุล และ นพ.อิทธิชัย ศักดิ์อรุณชัย
หนวยประสาทศัลยศาสตร ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: tsus4@hotmail.com
โรคฝในสมอง (Brain abscess) เป นโรคที่ เกิ ดจากการติ ดเชื้ อภายในสมอง
สวนใหญผูปวยมีปจจัยเสี่ยง เชน โรคหัวใจชนิดเขียว (left to right shunt congenital heart disease), ไซนัสอักเสบ หรือภูมิคุมกันบกพรอง เปนตน การรักษาฝในสมอง
ประกอบดวย การรักษาดวยการใหยาปฏิชีวนะและการรักษาโดยวิธีการผาตัด อัตรา
ตายจากโรคฝในสมองพบได 20% นอกจากนี้ผลการรักษาและพยากรณของโรคนี้ขึ้นกับ
หลายปจจัย ไดแก สภาพรางกายผูปวย, ชนิดของเชื้อโรค เชน เชื้อแบคทีเรีย แกรมลบ
เชื้อรา เปนตน
วั ตถุ ประสงค ของงานวิ จั ยเพื่ อศึ กษาป จจั ยที่ ทํานายผลของการรั กษาโรคฝ ใน
สมอง และวิธีการวิจัยเปนการศึกษาทบทวนยอนหลัง ผู ปวยโรคฝ ในสมองระหวางป
พ.ศ. 2542 – พ.ศ. 2556
ผลการศึกษา มีผูปวย 114 คนในการศึกษานี้ ปจจัยที่ทํานายตอผลการรักษาที่ดี
ไดแก คะแนนระดับความรู สึกตัวกลาสโกว อยู ในช วง 13-15 (OR 14.64; 95% CI
2.70-79.34; p=0.02) ในทางตรงกันขาม ปจจัยที่ทํานายตอผลการรักษาที่ไมดี ไดแก
ฝในสมองชนิดเชื้อรา (OR 40.81; 95% CI 3.57-466.49; p=0.003) และการแตก
เขาโพรงสมองของฝในสมอง (Intraventricular rupture of a brain abscess) (OR;
5.50; 95% CI 1.34-22.49; p=0.017) และการเพิ่ มขึ้ นของระยะห างระหว างฝ กับ
โพรงสมอง ยิ่งลดโอกาสการเกิดการแตกเขาโพรงสมองของฝอยางมีนัยสําคัญทางสถิต
(OR 0.62; 95%CI 0.45-0.87; p=0.005) นอกจากนี้พบวาผูปวยทุกคนที่ มีการแตก
เขาโพรงสมองมีระยะหางระหวางฝกับโพรงสมองนอยกวา 7 มม. (p<0.000)
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โดยสรุป จากผลการศึกษาพบวาการรักษาฝในสมองนั้นขึ้นกับปจจัยตางๆ ไดแก
สภาพทางคลินิกของผูปวยในระดับที่ดี, ชนิดของเชื้อโรค และการแตกเขาโพรงสมอง
ของฝ ในสมองซึ่ งป จจั ยนี้ สามารถป องกั นไม ให เกิ ดขึ้ นได โดยการผ าตั ด ดั งนั้ นฝ ใน
สมองที่มีความเสี่ยงสูงที่จะแตกเขาโพรงสมอง จึงเปนขอบงชี้ที่สําคัญขอหนึ่งในการ
พิจารณารักษาโดยการผาตัด

(ก) ภาพถายรังสี MRI สมองผูปวยฝในสมอง
ที่แตกเขาโพรงสมอง

(ข) ภาพถาย Diffusion weighted imaging
แสดงฝที่แตกเขาโพรงสมอง

(ค) ลักษณะฝที่แตกเขาโพรงสมองที่ไดจากการผาตัด aspiration
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ผลกระทบตอสุขภาพจากการดืม่ น้ําหวาน ชาเย็น
กาแฟเย็น และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่มีสวนผสม
ของน้าํ ตาลและฟรุคโตส
ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ1 และ รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง2
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1
Email: sununta.y@psu.ac.th, sasitorn.ph@psu.ac.th
การดื่ มเครื่ องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลและฟรุตโตสสงผลกระทบตอสุขภาพ
ของผูบริโภคมากมาย เปนสาเหตุทําใหอวน เปนโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง
อัมพฤกษ อัมพาต ไตเสื่อม จอประสาทตาเสื่อม สมองเสื่อม เขาเสื่อม ทําใหแกเกินวัย
และเสียชีวิตกอนวัยอันควร ดังนั้นทุกคนควรใหความสําคัญ ศึกษาหาความรูเพิ่มเติม
เพื่อใหเขาใจผลกระทบตอสุขภาพอยางถองแท จนกระทั่งสามารถสรางความตระหนัก
และเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเอง และบุคคลในครอบครัว สังคมตอไป
ปจจุบันจะเห็นไดวากลุมบุคคลทั่วไป นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรวัยทํางาน
อาชีพตางๆ นิยมดื่มเครื่องดื่ม เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม ชาเย็น กาแฟเย็น เครื่องดื่ม
บรรจุขวดชนิดตางๆ มากมาย ซึ่ งเป นกระแสความนิ ยมในการบริโภคที่ สงผลกระทบ
ตอสุขภาพในอนาคตโดยที่บางคนอาจรูเทาไมถึงการณ งานวิจัยที่ผานมาพบวาปจจุบัน
คนทั่ ว โลกบริ โภคน้ํ า ตาลในรู ป ของอาหารและเครื่ องดื่ ม มากเกิ นข อแนะนํ า ที่ ค วร
รั บประทานแตละวั น โดยเฉลี่ ยแต ละคนดื่ มเครื่ องดื่ มซึ่ งให พลังงานวันละ 300-500
กิโลแคลอรี/วัน ซึ่งมีผลทําใหประชากรทั่วโลก 48% มีภาวะน้ําหนักเกิน 23% มีภาวะ
อวน และอัตราการเปนโรคเบาหวานสูงขึ้นเปน 7.5%
จากการศึกษาพบวาสตรีทเี่ ปนเบาหวานขณะตัง้ ครรภสว นใหญ 85% ดืม่ เครือ่ งดืม่
ทีม่ ีสวนผสมของน้ําตาลและฟรุคโตส เชน น้ําหวาน น้ําอัดลม น้ําผลไม ชาเย็น กาแฟเย็น
โกโกเย็น และเครื่องดื่มบรรจุกลองหรือขวดชนิดตางๆ ตั้งแตในวัยเด็ก วัยรุน หรือกอน
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ตั้งครรภ และในสตรีหลังคลอดที่มปี ระวัตเิ ปนเบาหวานในระยะตัง้ ครรภ รอยละ 26.67%
ยังคงมีระดับน้ําตาลในเลือดสูงกวาปกติซึ่งเปนปจจัยเสีย่ งในการเปนโรคเบาหวานภายใน
1-5 ป
นอกจากนี้การดื่มเครื่องดื่มที่มีสวนผสมของน้ําตาลและฟรุคโตส มีผลกระทบตอ
สุขภาพของสตรี ไดแก ภาวะถุงน้ํารังไข ภาวะมีบุตรยาก ภาวะตับอักเสบเนื่องจากมี
ไขมันสะสมที่ตับ และกลุมอาการเมตาบอลิก เนื่องจากน้ําตาลที่บริโภคเขาไปในรางกาย
ปริมาณมากเกินความตองการใชงานของรางกายจะถูกนําไปสะสมไวในรูปของไกลโคเจน
เนื้อเยื่อไขมัน ทําใหอวน มีระดับน้ําตาลและไขมันในเลือดสูง เกิดภาวะดื้อตออินซูลิน
และน้ําตาลจะไปทําปฏิกริยาจับกับโปรตีน ไขมัน และดีเอ็นเอ มีผลทําลายการทําหนาที่
ของเซลลทุกเซลลในรางกาย ทําใหผิวหนังเหี่ ยวยน หลอดเลือดแข็ง จึงทําใหแกเร็ว
และเจ็บปวยเปนโรคตางๆ มากมาย ดังนั้นทุกคนควรหันมาดูแลสุขภาพโดยการลดหรือ
งดการดื่ มเครื่ องดื่ มที่ มีส วนผสมของน้ําตาลและฟรุคโตสทุกชนิดเพื่ อปองกั นการเปน
โรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดั นโลหิตสู ง โรคหลอดเลื อดสมอง โรคไต และภาวะ
แทรกซอนตางๆ
“ใสใจสุขภาพ วาดภาพอนาคต ลดการดื่มน้ําหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และ
เครื่ องดื่ มที่ มี สว นผสมของน้ํา ตาลและฟรุ คโตสทุ กชนิ ด เพื่ อพิ ชิ ตโรคเบาหวาน
โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ อัมพาต ไตเสื่อม สมองเสื่อม จอประสาท
ตาเสื่อม เขาเสื่อม ใบหนาเหี่ยวยน ซึ่งทําใหแกเกินวัย และเสียชีวิตกอนวัยจาก
โรคและภาวะแทรกซอนที่ปองกันได เพียงแตทานลด/งดการดื่มน้ําหวาน ชาเย็น
กาแฟเย็น และเครื่องดื่มที่ใสน้ําตาลและฟรุคโตสอื่ นๆ....”

135

การศึกษาและพัฒนาน้ํามะพราวออนเปนสารทดแทน
ฮอรโมนธรรมชาติสําหรับสตรีวัยทอง
รศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด1 ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ2
ผศ.ดร.กิจจา สวางเจริญ3 นางพัชรา ศุภธีรสกุล1 ผศ.พรพิมล คีรีรัตน1
ทพญ.มุทิตา วองสุวรรณเลิศ4 ทพญ.ประพรรณศรี เรืองศรี4
นางสาวปยากร บุญยัง1 นายวิลาด รัญดร3 และ ศ.นพ.วิญู มิตรานันท5
1
ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาเภสัชวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nisaudah.r@psu.ac.th; nisaudah@gmail.com

Menopause คือการหมดประจําเดือนอยางถาวร เนื่องจากไมมีฮอรโมนจาก
รังไขมากระตุนมดลูกอีกตอไป ในแตละปทั่วโลกมีสตรีที่เขาสูวัยหมดประจําเดือน (หรือ
ที่เรียกวา “สตรีวัยทอง”) ประมาณ 50 ลานคน ผลขางเคียงที่สําคัญอันเกิดจากการ
หมดประจําเดือนคือ โรคหัวใจ โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease) และกระดูกพรุน
สตรี วัยทองมั กไดรับฮอร โมนทดแทน (HRT) และพบวาอั ตราเสี่ ยงต อการเกิ ดโรค
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อัลไซเมอรในสตรีวัยทองที่ไดรับ HRT ลดลง แตหากไดรับ HRT มากกวา 5 ปขึ้นไป
จะพบผลขางเคียงอื่นๆ มากขึ้น ที่พบไดบอย ไดแก มะเร็งตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
มะเร็งเตานม มะเร็งลําไสใหญ หลอดเลือดในสมองตีบ จึงมีความพยายามหาสารหรือ
พืชทดแทนจากธรรมชาติมาทดแทนฮอรโมนสังเคราะห ในปจจุบันมีงานวิจัยเกี่ ยวกับ
ถั่ วเหลือง หรือผลิ ตภัณฑจากถั่วเหลืองซึ่ งมี ฮอรโมนเอสโตรเจนสูง เพื่ อนํามาเปน
ฮอร โมนทดแทนจํานวนมาก และพบว าสตรี วัยทองอเมริกั นที่ เริ่ มรั บประทานอาหาร
จํา พวกถั่ วเหลื องหรื อผลิ ตภั ณฑ จากถั่ วเหลื องเมื่ อเริ่ ม เข าสู วั ย ทองแล วมี อัต ราการ
เปนมะเร็งตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งมะเร็งเตานมสูง แตอุบัติการณเชนนี้ไมพบในสตรี
วัยทองในประเทศจี นหรือญี่ ปุ น ซึ่ งคุนเคยกับการรั บประทานอาหารจําพวกถั่วเหลือง
หรือผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองมาตั้งแตเด็ก
การวิ จั ย ก อนหน า นี้ ได มุ ง หาสารอื่ น นอกจากถั่ ว เหลื องหรื อผลิ ต ภั ณฑ จ าก
ถั่ วเหลื องที่ มีฮอร โมนเอสโตรเจน อั นไดแก น้ํามะพราวอ อน โดยเป นผลจากการใช
ความรูของภูมิปญญาไทย ที่วาหากดื่มน้ํามะพราวออนขณะมีประจําเดือนจะมีผลทําให
ประจําเดื อนหยุ ดหรื อกลายเป นประจําเดื อนกะปริ ดกะปรอยและทําให มี ประจําเดื อน
ครั้งตอไปลาชากวาปกติ โดยไดรับทุนจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
และพบวาน้ํามะพราวออนมีฮอรโมนเอสโตรเจนสูง และมีสวนชวยลดพยาธิสภาพของ
โรคอัลไซเมอร โดยใชหนูขาวเพศเมียที่ถูกตัดรังไขออกเปนแบบจําลอง
นอกจากนี้ยังพบวาน้ํามะพราวออนมีผลทําใหการสมานแผลเร็วขึ้น ผูวิจัยจึงได
ขอทุนจากเงินรายไดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเพื่อศึกษาในเชิงลึกในระดับจุลพยาธิ
กายวิภาคศาสตร นอกจากนั้นยังพบวาอุบัติการณในชายวัยทองเปนไปไดชาเชนเดียวกัน
และฮอรโมนเอสโตรเจนชวยเรงการสมานแผลไดเชนเดียวกัน ผูวิจัยจึงไดขอทุนจาก
งบประมาณแผ นดิ นประจําป 2554-2555 เพื่ อศึ กษาผลของน้ํา มะพร าวอ อนตอการ
สมานแผลในหนูขาวที่ถูกตัดเอาอัณฑะออกซึ่งเปรียบเทียบไดกับชายวัยทอง และเนื่อง
จากยังไมมีผูใดทําการวิเคราะหวาสารคลายฮอรโมนเอสโตรเจนในน้ํามะพราวออนเปน
สารตั วใด วั ตถุ ประสงคของการขอทุนจึงมุ งไปที่ การวิเคราะห หาสารสําคั ญซึ่ งผู วิจั ย
ตั้งสมมติฐานวาเปนสารประเภทไฟโตเอสโตรเจน (phytoestrogen) ดวย
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นอกจากจะพบวาน้ํามะพราวออนชวยสมานแผลในหนูขาวเพศผูแลว ผูวิจัยยัง
ไดทําการวิจัยเบื้องตนโดยใชโมเดลเดียวกันนี้ พบวามวลกระดูกของกระดูกขากรรไกร
รวมทั้ งพารามิ เตอร ที่ ใช วั ดชั้ นต างๆ ของกระดู ก อ อน (condyle cartilage) และ
เปอร เซนตของมวลกระดู ก (% bone volume) ของข อต อขากรรไกร (temperomandibular joint) ในหนู ขาวที่ ถู กตั ด เอาอั ณฑะออกเป นเวลา 4 สั ปดาห ล ดลง
เมื่ อเปรียบเที ยบกับหนูขาวที่ ถู กตั ดเอาอัณฑะออกและไดรับน้ํา มะพราวอ อนเปนเวลา
2 สั ปดาห โดยผู วิ จัยไดตั้ งสมมติฐานวาสารคลายฮอร โมนเพศหญิง (estrogen-like
hormone) ในน้ํามะพราวออนอาจมี ผลตอการเปลี่ ยนแปลงดังกลาว เนื่ องจากการ
ดูดซึมแคลเซียมตองอาศัยปจจัยหลายอยาง และปจจัยที่สําคัญอยางหนึ่งคือฮอรโมน
เอสโตรเจน และจะไดทําการวิจัยผลของน้ํามะพราวออนตอการชะลอภาวะกระดูกพรุน
ในสตรีวัยทองตอไป
ผลจากการวิจัยในครั้งนี้ จะไดนําไปพัฒนาใหเปนยาเพื่อชวยใหการสมานแผล
เร็วขึ้ นอั นจะเป นประโยชน ตอผู ปวยที่ แผลหายชากวาปกติ เชน ผู ป วยโรคเบาหวาน
หรือผู ปวยที่ ตองทําผาตัดบริเวณใบหนาเพื่อปองกันการเกิดรอยแผลเปน หรือเปนยา
ปลูกผม ในผู ปวยที่ มีป ญหาผมบาง หรือเปนอาหารเสริมป องกันภาวะกระดู กพรุ นใน
ชายวัยทอง
นอกจากนี้ ผลจากงานวิ จั ยในครั้ งนี้ ก อให เกิ ดความร วมมื อกั บคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการทดสอบเบื้องตน เพื่อพัฒนาให
น้ํามะพร าวออนขึ้ นสู ระดับอุตสาหกรรม เพื่ อการพั ฒนาเป นอาหารเสริ ม เวชสําอาง
เครื่องสําอาง เปนยาเพื่อชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอร เปนยาเพื่ อชวยการสมานแผล
และเปนเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพตอไปในอนาคต

ผลการวิจัย
1. การวิจั ยในครั้ งนี้ เป นการวิ จัยครั้ งแรกในโลก (Novel findings) ที่ ไดนํา
น้ํามะพราวออนมาทําการศึกษาในสัตวทดลอง ผลการวิจัยทั้งกอนหนานี้ รวมทั้ งงาน
วิจั ยโครงการนี้ จัดเปน “Novel findings” ทั้ งหมดที่ ยั งไม มีผู ใดเคยทําการศึกษาใน
สั ตว ทดลองระดั บจุลพยาธิ วิทยามาก อน การวิ จั ยในครั้ งนี้ บรรลุ ผลมากกวาที่ ได ตั้ ง
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เปาหมายไว ไดคนพบองคความรู ใหม (novel findings) ที่ ไม เคยมีผู ใดพบมากอน
แมจะตองรอการพิสูจนทางวิทยาศาสตรเพื่อใหไดความเขาใจถึงกลไกการออกฤทธิ์แต
สามารถนําไปใชประโยชนโดยตรง เพราะน้ํามะพราวออนเปนเครื่องดื่มตามธรรมชาติ
ที่ผูคนนิยมดื่มทั่วไปเปนเวลานานหลายศตวรรษมาแลว และจะไดนําไปสูการวิจัยและ
การพัฒนาเพื่อใหเกิดประโยชนในเชิงพาณิชย เชิงอุตสาหกรรม เชิงวิชาการ และจะเปน
ประโยชนตอเกษตรกรชาวสวนมะพราวโดยตรง
2. การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยครั้งแรกที่พบวาสารคลายฮอรโมนเอสโตรเจน
ในน้ํามะพราวออนคือเบตาไซโตสเตอรอล (-sitosterol) ซึ่งมีคุณสมบัติออกฤทธิ์เปน
สเตียรอยดในมนุษยได
3. สรุปผลการทดลอง การใชน้ํามะพราวออนทําการวิจัย โดยใชหนูขาวทั้งเพศ
เมียที่ ตัดรั งไขและเพศผู ที่ ตั ดอั ณฑะออกเป นโมเดลของสตรีวั ยทอง และชายวั ยทอง
ตามลําดับ มีดังนี้
1) ชวยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอรในสตรีวัยทอง
2) ชวยสมานแผลทั้งในหนูขาวเพศผูและเพศเมีย และไมทําใหเปนแผลเปน
3) ชวยทําใหผิวขาวใส ออนนุม ลดรอยเหี่ยวยน
4) ชวยเพิ่มขนาดและจํานวนของเสนผม
5) ชวยปองกันภาวะกระดูกพรุน
6) ชวยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของเซลลในระบบทางเดินอาหาร

การนําผลการวิจัยไปใชประโยชน
1. น้ํา มะพร าวอ อนเป นน้ํา ดื่ มจากธรรมชาติ เป นเครื่ องดื่ มที่ ได รับความนิ ยม
อยางแพรหลาย นอกจากจะมีรสชาดดี หอมหวาน อรอยแลวยังมีคุณคาตางๆ มากมาย
มีทั้งวิตามิน ไดแก วิตามินบี 3 (niacin), วิตามินบี 7 (biotin), วิตามินบี 2 (riboflavin), กรดโฟลิก (folic acid), วิตามินบี 1 (thiamin), วิตามินบี 6 (pyridoxine), และ
เกลือแร ที่เปนสวนประกอบสําคัญ เชน โซเดียม โพแทสเซียม แคลเซียม แมกนีเซียม
เหล็ก ทองแดง ฟอสฟอรัส จนเป นที่ รูจั กกันดีในนามน้ํา เกลื อแรจากธรรมชาติ
(Mineral water) ซึ่งปจจุบันทางองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO)
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ไดสงเสริมใหมีการพัฒนาน้ํามะพราวเปนเครื่องดื่มสําหรับนักกีฬา (sport drink) เนื่อง
จากมีปริมาณเกลือแรที่ สูง ผลงานวิจัยนี้จึงเปนประโยชนโดยตรงตอประชาชนทั่วไป
เพราะหาซื้อมาดื่มไดงาย ไมตองรอการสกัดหาสารสําคัญดังเชนพืชอื่นๆ ที่มีเอสโตรเจน
เชน กวาวเครือขาว ว านชักมดลูก ซึ่ งมีความเปนพิษตองสกัดอยางถูกวิธี และยังมี
ขอดอยกวา เชน กลิ่นแรง การนําไปประยุกต เชน ผสมกับเครื่องดื่มอื่นๆ เชน ผสม
กับกาแฟก็ยังมีรสและกลิ่นที่ทําลายอโรมาของกาแฟหรือเครื่องดื่มนั้นใหดอยลง
2. ชวยชะลอการเกิดโรคอัลไซเมอรในสตรีวัยทอง
3. ชวยสมานแผล ในผูปวยที่มีการสมานแผลชา เชน ผูปวยโรคเบาหวาน
4. ผูปวยที่ ตองทําผาตัดเพื่อการเสริมสวยโดยเฉพาะอยางยิ่งที่บริเวณใบหนา
สามารถดื่มน้ํามะพราวออนเพื่อปองกันการเกิดรอยแผลเปน
5. ประชาชนทั่วไปสามารถดื่มน้ํามะพราวออนเพื่อชวยทําใหผิวขาวใส ออนนุม
ลดรอยเหี่ยวยน
6. ชวยเพิ่มขนาดและจํานวนของเสนผมในผูปวยที่ มีปญหาผมบาง
7. ชวยเพิ่มการดูดซึมแคลเซียมของเซลลในระบบทางเดินอาหาร จึงสามารถ
ดื่มน้ํามะพราวออนเพื่อปองกันภาวะกระดูกพรุนได
8. มะพราวเปนพืชเศรษฐกิจของภาคใต จึงเปนประโยชนตอชาวสวนมะพราว
เพราะทําใหไดราคาดี โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่มะพราวขาดตลาดจากภาวะตางๆ เชน
น้ําทวม มีโรคระบาดทําใหตนมะพราวตายเปนจํานวนมาก
9. ทําใหธุรกิจการสงออกน้ํามะพราวออนมากขึ้น

ขอควรระวังในการดื่มน้ํามะพราว
1. ไมควรดื่ มขณะมีประจําเดือน
2. ผูปวยโรคไต โรคหัวใจ ควรดื่มครั้งละนอยๆ
3. สตรีที่ มีประวัติเคยเป นซีสตหรือกอนเนื้ อที่ เตานม มดลูก หรือรังไข ควร
ดื่มอยางระมัดระวัง และหมั่นตรวจสุขภาพอยูเสมอ
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4. การดื่ มน้ํา มะพร าวอ อนเพื่ อหวั งผลเป นฮอร โมนทดแทน ควรดื่ มสลั บกั บ
เครื่องดื่มชนิดอื่น เชน น้ําเตาหู ไมควรดื่มเครื่องดื่มเสริมสุขภาพชนิดใดชนิดหนึ่ง
ตอเนื่องเปนระยะเวลานาน
5. ไมควรทานยาพรอมกับน้ํามะพราว เพราะอาจทําใหฤทธิ์ การของยาลดลง
ควรดื่มน้ํามะพราวกอนหรือหลังจากทานยาประมาณครึ่งชั่วโมง
6. ควรดื่มน้ํามะพราวจากลูกโดยตรงหรือซื้อจากรานที่เชื่อถือได เพราะผูขาย
อาจผสมน้ําตาลทําใหรสหวานดีขึ้น
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การพัฒนารูปแบบการเคลื่อนยายและสงตอแบบครบวงจร
สําหรับกลุม เปราะบางในสถานการณภัยพิบตั ิ
รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1, ผศ.ดร. วิภา แซเซี้ย1, ดร.จินตนา ดําเกลี้ยง1,
นพ.ชนนท กองกมล2, โชติกา ภูชัยศิริ3
1
สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผูบาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเวชศาสตรชุมชน คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
พยาบาลวิชาชีพ ศูนยบริการสาธารสุขพอพรหมทองสองยอด
เทศบาลนครหาดใหญ
E-mail: praneed.s@psu.ac.th
การศึกษานี้ เปนการวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อพั ฒนาศั กยภาพของแกนนําชุมชนใน
การเคลื่อนยายผูปวยเมื่อเกิดน้ําทวมเปนการเตรียมความรูและทักษะของแกนนําชุมชน
ใหพรอม และนําไปสูรูปแบบการเคลื่อนยายผูปวยแบบครบวงจรในทุกระยะ ทั้งกอน
ขณะและหลังเกิดน้ําทวม กลุม ตัวอยางทีเ่ ขารวมคือแกนนําอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน
(อสม.) ในพื้ นที่ ที่ ไดรับผลกระทบจากการเกิดน้ําท วมในเทศบาลนครหาดใหญ ที่ เคย
เขาร วมกระบวนการพั ฒนาศั กยภาพเครือข ายชุ มชนเมื อง ในการให ความช วยเหลื อ
ผูประสบอุทกภัยกลุมเปราะบางของเทศบาลนครหาดใหญมาแลวในปที่ผานมา จํานวน
37 ราย แบงการศึกษาเปนสองระยะคือ ระยะที่ 1 เปนการพัฒนาความรูและทักษะ
ของแกนนําชุมชนในการเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธี และเปนไปตามมาตรฐานการเคลื่อน
ย า ยและนําส งที่ ปลอดภั ย ระยะที่ 2 เป นการติ ด ตามประเมิ นผลการนํา ความรู ไป
ประยุกตใชในสถานการณจําลอง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ประกอบดวย คูมือการ
อบรมการเคลื่อนยาย แบบประเมินความรูความสามารถ และทักษะในการเคลื่อนยาย
ผู ป วยเมื่ อเกิ ดน้ํา ท วม โดยคาดหวั งว าระดั บคะแนนหลั งฝ กอบรมต องสู งกว าก อน
ฝกอบรมไมต่ํากวา 70% รวมทั้งการประเมินความพึงพอใจ โดยใชการวิเคราะหขอมูล
ดวยสถิติเชิงบรรยาย
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ผลการวิจั ยในระยะที่ 1 จากการพัฒนาความรู และทั กษะของแกนนําชุ มชน
ในการเคลื่อนยายผูปวยที่ถูกวิธี พบวาแกนนําชุมชนมีความรูและทักษะหลังจากที่เขารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ( x = 19.86, SD = 1.45) สูงกวากอนเขาอบรม ( x =
17.91, SD = 2.90) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.01) โดยเฉพาะความรู ในเรื่ อง
การประเมินสภาพผูปวยกอนการเคลื่อนยาย การใชขอมูลเกี่ยวกับความเจ็บปวยของ
ผูปวยเพื่อสามารถเตรียมอุปกรณใหพรอมเมื่อตองเคลื่อนยาย การรูแผนที่บานของ
ผูปวย และทักษะในเรื่องการจัดทาทางผูปวยกอนการเคลื่อนยาย ทักษะในการประคอง
ตัวผู ป วยขึ้ นนั่ งจากทานอน การให จังหวะการยก การยื นทางด านหนายอตัวลงจับที่
ขอเท าของผู ปวยใหกระชับกอนการยก และการจัดแขนใหผู ปวยกอดอกใชมือสอดไป
ใตรักแรของผูปวย โดยจับแขนของผูปวยใหกระชับ นอกจากนี้ผู เขาอบรมมีความ
พึงพอใจสูงและไดเสนอแนะใหมีการจัดฝกอบรมใหกับเครือขายชุมชนเมืองในพื้นที่อื่นๆ
ดวยเพื่ อให ครอบคลุมทุกพื้นที่ และควรจั ดอบรมฟ นฟู วิชาการผนวกกับการฝ กปฏิบัติ
ซึ่งเชื่อวาการพัฒนาแกนนําชุมชนอยางเปนระบบครั้งนี้จะชวยเพิ่มความปลอดภัยในการ
เคลื่อนยายประชาชนกลุมผูเปราะบางในอนาคตไดอยางมีประสิทธิภาพ และสามารถ
พัฒนาเปนตนแบบของการมีระบบการเคลื่อนยายผู ปวยในชุมชนเมื องในสถานการณ
ภัยพิบัติได
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คุณภาพการดูแลผูบ าดเจ็บฉุกเฉินในระยะกอนถึง
โรงพยาบาล การดูแลระยะฉุกเฉินในโรงพยาบาล
และการสงตอระหวางโรงพยาบาล: การทบทวน
ผลการวิจัยอยางเปนระบบ
ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย1 รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา1 ดร.หทัยรัตน แสงจันทร1
ศศิธร มุกประดับ2 ณัฐษยกานต นาคทอง2 และ สินีนาฎ นาคศรี2
1
สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผูบาดเจ็บ ฉุกเฉินและสาธารณภัย
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wipa.sa@psu.ac.th
การศึ กษานี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อวิ เคราะหคุ ณภาพการดูแลผู บาดเจ็ บฉุ กเฉินใน
ระยะกอนถึงโรงพยาบาล การดูแลระยะฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการสงตอระหวาง
โรงพยาบาล ในบริบทประเทศไทย ซึ่งวิเคราะหภายใตองคประกอบ 1) บริบทและสภาพ
แวดลอม 2) ปจจัยนําเขาที่มีผลตอคุณภาพการดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน 3) กระบวนการ
การดูแล และ 4) ผลลัพธการดูแลที่ครอบคลุมทั้งสามระยะ ผูวิจัยสืบคนวรรณกรรมที่
เกี่ยวของจากฐานขอมูลทางอิเล็คทรอนิคสตางๆ และสืบคนดวยมือจากเอกสารวิชาการ
ที่ เป นภาษาไทยทั้ งหมด ได หลักฐานเชิงประจักษที่ สามารถนํามาวิ เคราะหได จํานวน
47 เรื่อง ที่เผยแพรระหวางป พ.ศ. 2549 ถึง พ.ศ. 2558 แบงเปนงานวิจัยเชิงพรรณนา
19 เรื่อง เชิงทดลอง 3 เรื่อง การทบทวนวรรณกรรมอยางเปนระบบ 3 เรื่อง การ
ศึกษายอนหลัง 5 เรื่อง การพัฒนาและประเมินมาตรฐานการดูแลและแนวปฏิบัติทาง
คลินิก 13 เรื่อง งานวิจัยเชิงทํานาย 1 เรื่อง เชิงคุณภาพ 1 เรื่อง การศึกษายอนหลัง
และไปขางหนา 1 เรื่อง และบทความที่ไมใชงานวิจัย 1 เรื่อง เปนหลักฐานเชิงประจักษ
ในการดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉินในระยะกอนถึงโรงพยาบาล จํานวน 10 เรื่อง การดูแล
ระยะฉุกเฉินในโรงพยาบาล จํานวน 28 เรื่อง และระยะการสงตอระหวางโรงพยาบาล
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จํานวน 9 เรื่อง เมื่อประเมินคุณภาพผลงานตามเกณฑที่กําหนด พบงานวิจัยระดับ 5
จํานวน 6 เรื่อง ระดับ 6 จํานวน 38 เรื่อง และระดับ 7 จํานวน 3 เรื่อง
เนื้ อหาที่ สกั ดได จากหลั กฐานเชิ งประจั กษ สรุ ปได ดั งนี้ 1) บริ บทและสภาพ
แวดล อมที่ มี ผ ลต อคุ ณภาพการดู แ ลผู บ าดเจ็ บ ฉุ ก เฉิ น ในระยะก อนถึ ง โรงพยาบาล
การดูแลระยะฉุกเฉินในโรงพยาบาล และการสงตอระหวางโรงพยาบาล ประกอบดวย
จํานวนบุคคลากรในชุดปฏิบัติการชวยเหลือ ระยะทางจากโรงพยาบาลถึงจุดเกิดเหตุ
การรวมมือกันของชุมชน 2) ปจจัยนําเขาที่มีผลตอคุณภาพการดูแลผูบาดเจ็บฉุกเฉิน
ไดแก ความรูและทักษะของผูชวยเหลือ ณ จุดเกิดเหตุ หองฉุกเฉิน หรือระหวางสงตอ
ระยะเวลาที่ ผู บาดเจ็บฉุ กเฉิ นไดรับการช วยเหลือ ณ จุดเกิ ดเหตุ ระยะเวลานําส ง
ผู บาดเจ็ บฉุกเฉินจากจุ ดเกิดเหตุถึงโรงพยาบาล ระยะเวลาจากการนําสงผู บาดเจ็บ
ฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุ ถึงการดูแลในโรงพยาบาล จํานวนเจาหนาที่ ความพรอมและ
ความเพียงพอของอุปกรณ สื่อสาร ความพรอมและความเพี ยงพอของอุปกรณที่ ให
การชวยเหลือ 3) กระบวนการการดูแล ประกอบดวย ระบบการประสานงานระหวาง
ผูสงตอและผูรับผูบาดเจ็บฉุกเฉิน แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานที่ชัดเจน ใชงาย สมรรถนะ
การตั ด สิ นใจของผู ให การช ว ยเหลื อ
การสนั บสนุ นและนโยบายของหน วยงาน
4) ผลลัพธการดูแล ไดแก อัตราตาย ระยะเวลาในการนําสงผูบาดเจ็บฉุกเฉิน ความปวด
ความสามารถเชิงสมรรถนะของพยาบาล ความพึงพอใจของผูใหการชวยเหลือ ผูปวย
และญาติ การไดรับขอมูลของผูปวยและญาติ ประสิทธิผลการทํางานของพยาบาล
ระดับแอลกอฮอล และการรับรูความรุนแรงการเจ็บปวย
งานวิจัยที่นํามาวิเคราะหครอบคลุมทั้ง 4 องคประกอบของระบบบริการสุขภาพ
แมวางานวิจัยสวนใหญเปนหลักฐานเชิงประจักษในระดับต่ํา แตใหประโยชนในการนํา
ไปใชโดยเฉพาะงานวิจัยเชิงพัฒนาที่นอกจากจะสามารถพัฒนาคุณภาพการดูแลไดตาม
เปาหมายแลว ในกระบวนการพัฒนาและการนําไปใชยังไดสงเสริมใหมีการปรับปรุง
คุณภาพในดานบริบทและปจจัยนําเขาอีกดวย ทั้งนี้ควรไดมีขยายผลการนําแนวปฏิบัติ
ที่ พั ฒนาขึ้ นไปใช และติดตามผลลั พธในระยะยาว นอกจากนี้ พยาบาลห องอุ บั ติเหตุ
ฉุกเฉินควรได รับการพั ฒนาสมรรถนะเพื่ อให สามารถเปนที มนําในการพัฒนาคุ ณภาพ
การดูแลผูบาดเจ็บตอไป
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ผลของโปรแกรมการใหการปรึกษารายกลุมแบบ
ผูร ับบริการเปนศูนยกลางตอภาวะสุขภาพจิต
ของนักศึกษาพยาบาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ และ วิลาวรรณ คริสตรักษา
หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Vineekarn.k@psu.ac.th
การบ ม เพาะนั ก ศึ ก ษาพยาบาลให จ บออกไปเป น ผู ที่ ต อ งประกอบวิ ช าชี พ
พยาบาลที่มีภาวะสุขภาพจิตที่สมบูรณ ใหการดูแลผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น
ตองใชความรูความสามารถทางการพยาบาลไดอยางดียิ่ง และตองมีการตัดสินใจทาง
คลินิกที่เหมาะสมทามกลางความคาดหวังของผูรับบริการและสังคม ปจจัยดังกลาว
ส งผลใหการเรี ยนของนักศึ กษาพยาบาลมีความแตกตางจากคณะอื่ นในมหาวิทยาลั ย
เป นอย างมาก เนื่ องจากต องใช การเรี ยนภาคทฤษฎี และภาคปฏิ บัติ ในโรงพยาบาล
และชุมชน เพื่ อใหไดใชเปนประสบการณพื้ นฐานในการดูแลผูรับบริการ จึงกอใหเกิด
ความกดดัน ความเครียดที่อาจนําไปสูปญหาทางสุขภาพจิตได เชน โรควิตกกังวล
โรคซึมเศรา เครียด เปนตน
การใหการปรึ กษา (counseling) เป นกระบวนการให การช วยเหลื อแก ผู ที่ มี
ปญหาสุขภาพจิต โดยอาศัยปฏิสัมพันธระหวางผูใหการปรึกษาที่มีคุณสมบัติและความ
ชํานาญในการให การปรึ กษาและผู รับการปรึ กษาผ านกระบวนการสร างสั มพั นธภาพ
การดําเนินการสํารวจปญหา การพิจารณาทางเลือกในการแกไขปญหาของผู รับการ
ปรึกษาโดยคํานึงถึงผูรับบริการเปนสําคัญซึ่งมีบรรยากาศที่อบอุนเปนมิตร เกิดเปาหมาย
ในการให การปรึกษา จะเปนการเพิ่ มประสบการณในการปองกันปญหา ภายใตความ
ภาคภูมิ ใจในตนเอง (self-esteem) และการไดรับประสบการณใหมๆ โดยให มีความ
สอดคลองกันระหวางอุดมคติของผูรับการปรึกษากับตัวตนที่แทจริง เปนการเพิ่มความ
เขาใจตนเอง ลดการปองกันตนเอง ความรูสึกผิด และความไมมั่นคงทางจิตใจ รวมทั้ง
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การมีสัมพันธภาพกับบุ คคลอื่ นที่ ดีขึ้น สามารถรับรู และแสดงความรู สึกในขณะที่
เกิดขึ้นไดอยางเหมาะสม
ภายใตกระบวนการการใหการปรึกษารายกลุ มแบบผู รับบริ การเปนศูนยกลาง
มี 4 ขั้นตอน ไดแก ขั้นตอนการสรางสัมพันธภาพ การแลกเปลี่ยนประสบการณ
การดําเนินการและพิจารณาทางเลือก และการสิ้ นสุดการใหการปรึกษา ซึ่งกรอบ
แนวคิดในการศึกษาวิจั ยครั้ งนี้ เปนการนํารูปแบบการใหการปรึกษาแบบผู รับบริ การ
เปนศูนยกลาง (client centered therapy) ของคารล อาร โรเจอรส (Carl R. Rogers)
(Rogers อางตาม วัชรี, 2551) การใหการปรึกษารายกลุม (Ohlsen, 1988) รวมกับ
การทบทวนวรรณกรรมการให การปรึ กษาในนั กศึ กษาพยาบาล เก็ บรวบรวมข อมู ล
โดยใชแบบวัดภาวะสุขภาพจิตของกรมสุขภาพจิต (Thai GHQ-12) จํานวน 12 ขอ
กลุ มตั วอยางเป นนั กศึ กษาพยาบาลชั้ นปที่ 3 ที่ มี คะแนนภาวะสุขภาพจิตมากกว า 2
คะแนน จํานวน 15 ราย สมัครใจเขารวมการใหการปรึกษาฯ ทั้งหมด 8 ราย ที่เหลือ
เปนกลุมควบคุม จํานวน 7 ราย
ผูวิจัยดําเนินกระบวนการกลุมทั้ง 4 ขั้นตอนๆ ละ 1 สัปดาห สัปดาหละ 90120 นาที โดยใช กลุ มตัวอย างตามคุ ณสมบัติ ที่ กําหนดดั งกลาวข างตน ผลการวิ จั ย
พบวาเมื่อใชสถิติวิลคอกซซอน ไซด แรงค (Wilcoxon Signed-rank Test) นักศึกษา
พยาบาลมีคะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพจิตกอนการทดลอง (Min = 3, Max = 8) แตกตาง
จากหลังการทดลอง (Min = .13, Max = 1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p=.01) ดัง
ตาราง
กอนการทดลอง
Mean Min Max
4.38 3
8

หลังการทดลอง
Mean Min Max
.13
.00 1.00

-2.533

0.01

และเมื่ อเปรี ยบเที ยบกลุ มทดลองกั บกลุ มควบคุ มภายหลังการทดลอง พบว า
คะแนนเฉลี่ยภาวะสุขภาพจิตของกลุมทดลองและกลุมควบคุม มีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.01) ดังตาราง
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กลุมทดลอง(n = 8)
กลุมควบคุม (n = 7)
Mean Rank Sum of Ranks Mean Rank Sum of Ranks
4.50
36
12
84
-3.433 .001
เมื่อเปรียบเทียบความแตกตางภายหลังการทดลองระหวางกลุ มควบคุม และ
กลุมทดลองแลว จะเห็นไดวาการใหการปรึกษารายกลุมแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง
สงผลใหภาวะสุขภาพจิตของนั กศึกษาพยาบาลเพิ่ มขึ้น อภิปรายผลไดว าการใหการ
ปรึกษาฯ ที่ เน นกระบวนการกลุ ม โดยเกิดการแลกเปลี่ ยนประสบการณ และป ญหา
ที่แตละบุคคลมี การรูจักปญหา และแนวทางการแกปญหาของบุคคลอื่นมาประยุกตใช
กั บป ญหาของตน การระบายความเครียด ภาวะกดดั นจากป ญหาผ านการพู ดคุ ย
เลาเรื่อง การถายทอดความรูสึกที่มี ตลอดไปจนถึงการใหกําลังใจซึ่งกันและกัน การ
เกิดความรักความสามัคคีขึ้นภายในกลุม กอใหเกิดภาวะสุขภาพจิตที่ดีขึ้น ดังเชน ขอมูล
เชิงคุณภาพของการวิจัยภายหลังเสร็จสิ้นการใหการปรึกษารายกลุมแบบมีผูรับบริการ
เปนศูนยกลางที่พบวา “การใหการปรึกษาชวยใหเรามองเห็นปญหาของคนอื่น ซึ่งเปน
ป ญหาเดี ยวกันกั บเรา ทําให เรามี มุ มมองที่ กวางขึ้ น ไม มองแตตั วเอง” “การใหการ
ปรึกษาแบบกลุมครั้ งนี้ ชวยรักษาจิตใจเราไดดวย เรื่องเลาของเพื่อนก็สามารถนํามา
รักษาใจเราไดดวย” และ“ทําใหเรารู จักเพื่ อนมากขึ้ น เพื่ อนที่ เราไม เคยรู จัก ก็ทําให
เราสนิทกัน รูวาเพื่อนก็มีปญหาเหมือนกัน”
กลาวไดวา การใหการปรึกษารายกลุมแบบผูรับบริการเปนศูนยกลาง ถือเปน
การใหการปรึกษา เพือ่ สงเสริมใหนกั ศึกษาพยาบาลมีภาวะสุขภาพจิตที่ดี และชวยใหเกิด
กระบวนการปรั บเปลี่ ยนมุ มมองในการแก ไขป ญหาภายใตบรรยากาศที่ เอื้ ออํานวยให
เกิดการเรียนรูการดูแลตนเองดานสุขภาพจิต และการชวยเหลือเกื้อกูลกันภายในกลุม
โดยผูใหการปรึกษาคํานึงถึงผูรับบริการเปนศูนยกลาง สงผลตอการเรียน และการ
ดําเนินชีวิตตอไป

148

รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ
สําหรับเทศบาลตําบลในลุม น้ําทะเลสาบสงขลา
ดร.เพ็ญ สุขมาก1 ผศ.ดร.ภก.พงคเทพ สุธีรวุฒิ1 ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย2
และ รศ.ดร.ธันวดี สุขสาโรจน3
1
สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Phen.s@psu.ac.th
การประเมินผลกระทบทางสุขภาพ หรือ HIA เปนเครื่องมือในการพัฒนา
นโยบายสาธารณะอยางหนึ่ งที่ หนวยงานองคกรปกครองส วนท องถิ่ น สามารถนํามา
ประยุกตใชเพื่อการสรางสุขภาวะของคนในชุมชนทองถิ่นได การศึกษาครั้ งนี้ มีวัตถุประสงค เพื่ อพั ฒนารู ปแบบการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพสําหรั บเทศบาลตําบล
ในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลา ในระยะแรกเปนการศึกษาศักยภาพและความพรอมของ
เทศบาลตําบล หลังจากนั้นมีการใชสถานการณในพื้นที่เพื่อพัฒนารูปแบบการประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพ
ผลการศึกษาพบวาแนวทางการประเมินผลกระทบทางสุขภาพที่ เปนไปไดและ
เหมาะสมกับบริบทของเทศบาลตําบลในพื้ นที่ ลุ มน้ําทะเลสาบสงขลาคือ การประเมิน
ผลกระทบทางสุขภาพเพื่อการเรียนรูรวมกันในในสังคม เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะ
และการส งเสริมสุขภาพประชาชนในระดับพื้ นที่ และผลการประเมิ นจะตองนําไปสู
กระบวนการตัดสินใจเพื่อการกําหนดทิศทางการพัฒนา หรือกําหนดอนาคตของชุมชน
ทองถิ่นเอง ซึ่งขั้นตอนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพดังรูปที่ 1
1. ขั้นตอนการกลั่นกรอง วัตถุประสงคและผลลัพธของการกลั่นกรองในการทํา
HIA เพื่อการเรียนรูรวมกันในสังคมมิใชเพื่อการอนุมัติหรืออนุญาต ดังนั้นวัตถุประสงค
ในการกลั่นกรองนอกจากจะพิจารณาวาควรหรือไมควรทํา HIA แลว ตองกลั่นกรองวา
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รูปที่ 1 รูปแบบการประเมินผลกระทบทางสุขภาพสําหรับเทศบาลตําบล
ในลุมน้ําทะเลสาบสงขลา

นโยบาย แผนงาน โครงการดังกลาวสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา หรือสอดคลองกับ
ความตองการของพื้นหรือไมดวย
2. ขั้ นตอนการกําหนดขอบเขตการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพ ซึ่ งเป น
ขั้ นตอนที่ ต องระบุประเด็นเนื้ อหาและขอบเขตเชิ งพื้ นที่ วิธี การ ผู รับผิดชอบในการ
ประเมินผลกระทบ โดยทั่วไปมี 2 รูปแบบ คือ การกําหนดขอบเขตเชิงเทคนิค และ
การกําหนดขอบเขตโดยชุมชน ในการกําหนดขอบเขตการประเมินผลกระทบนั้นควร
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ดําเนินการทั้ง 2 รูปแบบ แมวาเทศบาลจะดําเนินการประเมินเชิงเทคนิคไดไมครอบคลุม
ประเด็ นสําคั ญเชิ งเทคนิ คเนื่ องจากขาดผู เชี่ ยวชาญ แต เทศบาลสามารถดําเนิ นการ
ประสานงานเพื่ อขอความร วมมื อในการกํา หนดขอบเขตการประเมิ นเชิ งเทคนิ คจาก
ผูเชี่ยวชาญได ซึ่งในพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาเทศบาลสามารถขอความรวมมือจาก
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียน การสอนเรื่องการประเมินผลกระทบทางสุขภาพในพื้นที่
เชน สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร หรือขอความรวมมือจากภาคีเครือขายภายนอก เชน สํานักงาน
คณะกรรมการสุ ขภาพแหงชาติ เป นตน สําหรับการกําหนดขอบเขตการประเมิ น
ผลกระทบโดยชุมชนนั้น เทศบาลสามารถดําเนินการเองได โดยอาจดําเนินการคลายๆ
กับการจัดทําเวทีประชาคมในพื้นที่ ซึ่งเทศบาลจะมีทักษะ ประสบการณ และมีทีมหรือ
คณะทํางานการจัดเวทีประชาคม ในกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาของเทศบาลอยูแลว
หรือนอกจากนี้รูปแบบการจัดทําประชาคมเทศบาลอาจจะจัดเปนเวทียอยๆ หลายๆ เวที
ตามหมูบาน ชุมชน ก็ไดขึ้นอยูกับบริบทของเทศบาล แลวนําผลการประชุมยอยเขาสู
การพิจารณาในเวทีประชาคมระดับตําบลอีกครั้ง หรือเทศบาลอาจจัดเปนรูปแบบการ
จัดเวทีสมัชชาสุขภาพตําบลก็ได
3. ขั้ นตอนการประเมิ นผลกระทบ รู ปแบบในการประเมิ น ผลกระทบที่ ใช ใน
กรณีเพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะและสรางกระบวนการเรียนรู ตองเปนการประเมิน
แบบเสริมพลังอํานาจแบบมีสวนรวม เพื่อสนับสนุนการมีสวนรวมตั้งแตระยะแรกของ
การดําเนินงาน เพื่อใหชุมชนเปนผู รวมสรางและพัฒนานโยบายสาธารณะระดับพื้ นที่
และจะทําใหชุมชนมีความเขมแข็ง ประชาชนมีทักษะในการดูแลสุขภาพและพึ่งตนเอง
ไดมากขึ้น ในขั้นตอนการประเมินผลกระทบ บุคลากร คณะกรรมการที่เทศบาลแตงตั้ง
ขึ้ น หรือผู มีสวนเกี่ยวข องจําเปนตองไดรับการพัฒนาศักยภาพเรื่องการประเมินแบบ
เสริมพลังอํานาจและการประเมินผลกระทบทางสุขภาพของชุมชน หรือเทศบาลอาจขอ
สนับสนุนวิทยากรกระบวนการจากสถาบันการศึกษาที่สอนเรื่อง HIA และภาคีที่เกี่ยว
ของในการจัดระบบ หรือกระบวนการใหชุมชนไดเรียนรูและพัฒนาหรือสรางเครื่องมือ
ของชุมชนเอง ซึ่งเครื่องมือที่สรางขึ้นจะมีความแตกตางกันขึ้นกับบริบทของพื้นที่
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4. ขั้นตอนการพิจารณารางรายงาน เทศบาลอาจดําเนินการโดยการจัดเวที
ในการสื่อสารเพื่อนําเสนอผลการประเมินใหประชาชนในพื้นที่ทราบ และใหขอคิดเห็น
เพิ่ มเติม ซึ่งรูปแบบการสื่อสารควรเปนวิธีที่ เขาใจงาย ประชาชนมีชองทางในการ
รับทราบหรือเขารวมอยางทั่วถึง ขึ้นกับบริบทและจุดแข็งของพื้นที่ ซึ่งในชวงนี้จะมีการ
เสนอแผนงาน โครงการตางๆ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดวย
5. ขั้นตอนการตัดสินใจ รายงานที่ผานการรับฟงความคิดเห็นแลวจะถูกเสนอ
ใหผู บริ หารหรือผู ที่ เกี่ ยวข องเพื่ อตัดสิ นใจ ดังนั้ นรายงานดั งกล าวจะตองถูกนําเสนอ
ให กั บผู มี อํานาจตั ดสิ นใจอยู ในช วงระยะเวลาที่ เหมาะสม เช น การรายงานผลการ
ประเมิ นเพื่ อพิ จารณาอนุ มั ติ แผนของเทศบาล ก็ ควรถู กเสนอในระยะเวลาการจัดทํา
แผนเปนตน และรูปแบบการตัดสินใจตองเปนแบบมีสวนรวมระหวางทองถิ่นและชุมชน
อาจเป นรู ปแบบคณะกรรมการร วมหลายฝ า ยในท องถิ่ นที่ ป ระกอบด วยตั วแทนจาก
ทองถิ่นและมีตัวแทนของกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย และหนวยงานอื่นเขารวมดวย
6. ขั้ นตอนการติ ด ตามประเมิ น ผล ในการติ ดตามประเมิ นผลกระทบนั้ น
เทศบาลต องมี การแต งตั้ งคณะทํางานเพื่ อติดตามประเมิ นผลในวาระการประชุ มของ
เทศบาล และรูปแบบการประเมินจะเปนการประเมินเพื่อเชิดชูเกียรติหรือใหรางวัลเพื่อ
สรางแรงจูงใจแกคนทํางานหรือผู รับผิดชอบ การติดตามอาจดําเนินการในวาระการ
ประชุมสําคัญของชุมชนหรือเทศบาล เชน การประชุมประจําเดือน เปนตน

ขอเสนอแนะตอการพัฒนาระบบ HIA ในระดับทองถิ่น
1. การดํ า เนิ น งานเพื่ อขั บ เคลื่ อนและผลั ก ดั น การประเมิ น ผลกระทบทาง
สุขภาพในระดับทองถิน่ หนวยงานทีเ่ กี่ยวของกับการพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบ
ทางสุขภาพ เชน กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย คณะ
กรรมการพัฒนาระบบและกลไกการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สํานั กงานคณะ
กรรมการสุขภาพแหงชาติ ตลอดจนหนวยงานภาครัฐที่มีบทบาทหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนการประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับทองถิ่น เชน กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข หรือสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวของ ควรจัดทําแผนและแนวทางการพัฒนา
ศักยภาพของเทศบาลตามขีดความสามารถ ภารกิจ บทบาทหนาที่ ตามบริบท สภาพ
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ปญหา และการพัฒนาของพื้ นที่ โดยในระยะแรกอาจสนับสนุ นใหทองถิ่ นดําเนินการ
ประเมินผลกระทบทางสุ ขภาพในประเด็นที่ องคกรปกครองส วนท องถิ่ นสนใจ และมี
ความพรอมที่จะนํากระบวนการดังกลาวมาใชในพื้นที่กอน เชน ประเด็นที่อาจนําไปสู
ขอขัดแยงในชุมชน ประเด็ นการจั ดการขยะ หรือประเด็ นที่ เปนภาวะคุกคามทาง
สิ่งแวดลอมและสุขภาพอื่นๆ ในพื้นที่เปนตน
2. คณะกรรมการพั ฒนาระบบกลไกการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพ และ
มหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนเรื่องการปะเมินผลกระทบทางสุขภาพ ควรสนับสนุน
ให เกิ ดการเรี ยนรู เพื่ อพั ฒนาการประเมิ น ผลกระทบทางสุ ขภาพร ว มกั นในวงกว า ง
ทั้ งนี้ควรคํานึงถึงเงื่ อนไข ปจจัยดานการรั บรู ข อมูล ความรู ความสามารถและทั กษะ
ของบุคคล รวมทั้งกระบวนการมีสวนรวมที่ แตกตางกันตามบริบทของหนวยงานและ
พื้นที่และสงเสริมใหมีการถอดบทเรียน สนับสนุนการทําวิจัยในพื้นที่และหาเวทีในการ
แลกเปลี่ ยนเรี ยนรู เพื่ อพัฒนาและตอยอดงานวิ จัยดานการประเมิ นผลกระทบทาง
สุขภาพระดับทองถิ่น
3. เครือขายนักวิชาการดานการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ (HIA consortium) ซึ่ ง มี บทบาทในการ สนั บ สนุ น การพั ฒนาบุ ค ลากรและองค ความรู ด า นการ
ประเมินผลกระทบทางสุขภาพในทุกระดับ และในการพัฒนาศักยภาพดานการประเมิน
ผลกระทบทางสุ ขภาพสําหรั บบุ คลากรสั งกั ดองค กรปกครองส วนท องถิ่ นนั้ น ควร
ตอบสนองตามแนวทางการประเมิ นผลกระทบทางสุ ขภาพที่ แตกต า งกั นตามบริ บท
สภาพปญหาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตละประเภทดวย
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สถานการณ...ทารกในครรภและเด็กปฐมวัย
ในพื้นที่จงั หวัดสงขลา
ผศ.สุพจน โกวิทยา1 กุลทัต หงสชยางกูร2 ผศ.กมล สงวัฒนา3
และ จินดาวรรณ รามทอง2
1
สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
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ขอมูลเบื้องตนของจังหวัดสงขลา ในป 2555 เด็กวัยแรกเกิดจนถึงปฐมวัยมี
จํานวน 127,851 คน จากประชากรจํานวน 1,350,755 คน คิดเปน 9.46% หรือใน
จํานวนคนสงขลา 10 คน จะเปนเด็กปฐมวัย 1 คน การพัฒนาเด็กปฐมวัยจึงเปนเรื่อง
ที่ตองเรงใหความสําคัญในฐานะที่เปนรากฐานการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศ
คุณลักษณะปจจุบันของทารกในครรภจนกระทั่งอายุ 6 ป ในจังหวัดสงขลา
มีทั้งเด็กน้ําหนักนอย น้ําหนักเกิน เตี้ย อวนและผอมอยูในเกณฑสูงกวาระดับประเทศ
ขณะที่ คุณลักษณะในอนาคตที่ ตองการคือ เด็กเปนคนดี รูรักสามัคคี พึ่งพาตนเองได
ทุกเรื่ อง มีทักษะชีวิต รูจั กคิด รูจั กทํา ฉลาด เรียนรู โลกกวาง สามารถแขงขันกับ
คนอื่ นได พูดภาษาอั งกฤษ จีนและมลายูได มี การเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย
มีความสุขในการใชชวี ิตและการอยูในสังคม
สถานการณขององคประกอบตางๆ ที่มีผลตอการพัฒนาทารกในครรภจนกระทั่ง
อายุ 6 ป ของจังหวัดสงขลาในปจจุบัน มีรายละเอียดดังนี้
1. นโยบายและโครงการ สวนใหญเปนภาพกวางไปที่เด็ก/เยาวชน หนวยงาน
แตละหนวยงานขาดความรวมมือกันทําใหการดูแลไมครอบคลุม ขอมูลมีและเรียกใชได
เฉพาะในหนวยงาน เชน ขอมูลของสาธารณสุขมี แตหนวยงานอื่นไมรูและไมสามารถ
เรียกใชได พื้นที่ตองรับเด็กอายุต่ํากวา 3 ปเขามาดูแลเพื่อความมั่นคงของรัฐ ในขณะที่
รัฐใหการสนั บสนุนเงินในการจัดการดูแลและศึ กษาเฉพาะวัย 3-6 ป ทําใหกําลั งคน
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และงบประมาณรายหัวไมเพียงพอ สัดสวนครู ตอเด็กยังไมเปนไปตามเกณฑ พบกลุ ม
เด็ก 3-6 ป บางแหงครูแค 1 คน ดูแลเด็ก 30-40 คน (เกณฑกําหนดผูดูแล 1 คน/เด็ก
10-15 คน) อาจสงผลตอการดูแลไมทั่ วถึง การศึกษาของผู ดูแลไมเป นไปตามเกณฑ
ที่กําหนด บางแหงผู ดูแลจบชั้ นประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษา หรือหากจบปริญญาตรี
บางสวนไมไดจบการดูแลเด็กปฐมวัยมาโดยตรง (จบปริญญาตรี วิชาเอก/สาขาเพาะเลีย้ ง
สัตวน้ํา นิเทศศาสตร บัญชี การบริหารจัดการ การเงินและการธนาคาร บรรณารักษ)
โดยเฉพาะกลุมที่ อยู ในเขตพื้ นที่ความมั่ นคง ทั้ งนี้ เด็ กชวงวัย 0-2 ป มีหนวยงาน
น อยมากที่ เข าไปช วยเหลื อสนั บสนุน โดยเด็ กจะได รับการดู แลจากผู ดู แลเป นหลั ก
แตผูดูแลเหลานั้นยังเขาไมถึงการบริการของรัฐในเรื่องสิทธิและประโยชนที่ควรได
2. ศักยภาพของชุมชน แมสาธารณสุขจะมองวารัฐมีเครือขายระดับตําบล โดย
มี อสม.คอยดูแลประชาชน และรายงานขอมูลสุขภาพใหแกโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลและสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดตามลําดับ แตหญิงตั้งครรภและผูดูแลรับรูวา
ชุมชนไมมีสวนรวมในการดูแลหญิงตั้งครรภและเด็ก ขาดเครือขายในการดูแลเด็กชวง
วัยกอนเกิดถึง 6 ป ชุมชนมีขอจํากัดเรื่องพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน สนามเด็กเลน
รวมทั้งหองสมุด แหลงใหความรูเรื่องหญิงตั้งครรภและเด็ก
3. ศักยภาพของครอบครัว ผูดูแลทุกกลุมมีรายไดไมเพียงพอกับคาใชจาย
ขาดแหล งเงิ นหรื อคนสนั บสนุ นในยามจําเป น ซึ่ งรายได ครอบครั วต างกั น จะทําให
บทบาทในการดูแลเด็กกอนเรียนโดยรวมตางกันดวย แตก็พบวาผูดูแลเด็กชวงวัย 0-2
ป สวนใหญมีคนในครอบครัวมีความรูในการดูแลเด็ก มีประสบการณในการเลี้ยงดูเด็ก
โดยแหล งความรู ในการเลี้ ยงดู เด็ กส วนใหญ ไดจากประสบการณตรงของผู ดู แล ทั้ งนี้
การมีสวนรวมของพอแมและผูเลี้ยงดูมีความสําคัญมากตอการพัฒนาการ IQ และ EQ
ของเด็ก
4. การดูแลที่รับผิดชอบ หญิงตั้งครรภสวนใหญไมมีการเตรียมตัวกอนตั้งครรภ
บางสวนไมได ตั้งใจที่ จะตั้ งครรภ ผู ดูแลเด็กแรกเกิด ถึง 6 ป ส วนใหญรายได ไมพอ
กับคาใชจาย ขาดสื่อของเลนและหนังสือกระตุนพัฒนาการตามวัย ทั้งนี้การมีหนังสือ
ที่ ไมใชหนังสือสําหรับเด็กจะทําใหเด็กไดมีโอกาสเห็ นการอ านหนังสือจากเด็กที่ โตกวา
ซึ่ งจะมี ผลตอการเขาเรียนและไอคิวของเด็ก ขณะที่ ผูดูแลเด็กสวนใหญมีรูปแบบการ
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อบรมเลี้ยงดูเด็กโดยใชเหตุผล มีการฝกเด็กใหมีระเบียบวินัยตามวัยสม่ําเสมอ โดยเด็ก
ที่ ได รับการอบรมเลี้ ยงดูที่ ดีจากครอบครั วมี โอกาสที่ จะมี พัฒนาการปกติสู งกวาเด็ กที่
ไดรับการอบรมเลี้ยงดูไมดี 2.5 เทา อยางไรก็ตามยังพบการทําโทษเด็กดวยการตี
ผู ดู แลเด็ กสวนใหญ ไมใส หมวกกันน็ อคให เด็ กเมื่ อนั่ งรถมอเตอร ไซด ไมใช ที่ นั่ งเด็กใน
รถยนต และบุคคลในครอบครัวเด็ก 0-2 ป สวนใหญใชสารแอลกอฮอลหรือบุหรี่
5. สภาพแวดลอมที่มั่นคงปลอดภัย เด็กวัย 0-6 ปยังพบถูกเลี้ยงดูภายใตสภาพ
แวดล อมที่ มี กลิ่ นจากกองขยะ ไม มี การป องกั นอุ บั ติ เหตุ จากการจมน้ํา ตกจากที่ สู ง
อันตรายจากปลัก๊ ไฟ ไฟชอต มีเครือ่ งเลนสนามชํารุด และมีรานขายบุหรีแ่ ละแอลกอฮอล
ในละแวกใกลเคียง อีกทั้งยังมีการสูบบุหรี่ในบานหรือบานใกลเคียงอีกดวย
6. อาหารและโภชนาการ พบหญิงตั้ งครรภรวมทั้งเด็กที่ครอบครัวไมใชเกลือ
ไอโอดี น ไมกิ นธั ญพื ช ได เนื้ อสั ตว และผั กไม เพียงพอ แม กระทรวงสาธารณสุ ขจะมี
การรณรงคใหใช เกลือเสริ มไอโอดี นเพื่อแกปญหาขาดสารไอโอดีน แตในชวงป 2554
ถึงป 2556 ยังพบวาทุกจังหวัดในประเทศไทยมีความรุนแรงของการขาดสารไอโอดีน
ตั้งแตระดับเล็กนอยจนถึงระดับปานกลาง หญิงตั้งครรภมีคาไอโอดีนเฉลี่ยนอยกวา
มาตรฐานมีแนวโนมสูงขึ้นรอยละ 39.9%, 46.4% และ 51.3% ตามลําดับ
7. พฤติ กรรมสุ ขภาพ หญิ งตั้ งครรภ ไม ค อยออกกํา ลั ง กาย ทั้ งๆ ที่ ก าร
ออกกําลังกายในชวงตั้งครรภอาจจะชวยทําใหระบบภูมิคุมกันดีขึ้น ชวยปองกันการ
ติดเชื้อ ทําใหน้ําหนักของทารกเพิ่มขึ้น ความตึงตัวของกลามเนื้อดีขึ้น และชวยในชวง
ของการคลอดได

ข อเสนอแนะ
1. การกําหนดยุทธศาสตร นโยบายและโครงการ
- กําหนดนโยบายที่เฉพาะเจาะจงชวงวัย 0-6 ป แทนใชเด็กและเยาวชน
- ขยายขอบเขตการดูแลเด็กชวงวัย 0-2 ป เพิ่มขึ้น จากเดิมที่ดูแลเฉพาะ
ชวงวัย 3-6 ป เพราะชวงนี้การเจริญเติบโตของเซลลสมองจะกาวหนาเร็วมาก
- สรางความรวมมือในทุกหนวยงาน โดยเริ่มจากผูรับผิดชอบหลัก ทั้งจาก
ภาครัฐและภาคเอกชนที่มีอํานาจตัดสินใจเพื่อการทําแผน
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- มีผู รับผิดชอบหลั กในการทําแผน โดยตองมีอํานาจในการเรี ยกประชุม
เพื่อใหเกิดการทํางานที่เอาจริงเอาจังของทุกภาคสวนที่รับผิดชอบ
2. จัดสรรงบประมาณและกําลังคนใหเหมาะสมเพียงพอ
- โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ความมั่นคงที่รับเด็กตั้งแตอายุ 2 ป งบประมาณ
จึงควรครอบคลุมเด็กกลุมนี้ดวย รวมทั้งมีงบประมาณสนับสนุนการกอสรางอาคารเรียน
เพื่อลดความแออัดของนักเรียนตอหอง รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรใหการ
สนับสนุนศูนยเด็กเล็กเอกชนดวย โดยใหนับเปนสถานศึกษาและอาจสนับสนุนเชนเดียว
กับโรงเรียนอนุบาลของรัฐ เชน การยกเวนภาษี ยกเวนคาบริการเก็บขยะ เปนตน
- เพิ่มจํานวนครูใหเพียงพอตอสัดสวนของเด็ก
3. พัฒนาสารสนเทศ
- ปรับปรุงและพัฒนาขอมูลใหเปนขอมูลกลางของทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยกอนเกิดถึงอายุ 6 ป
- ใหมีการสื่อสารในแนวระนาบ แนวดิ่ง ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา
4. บทบาทหนาที่และความรวมมือขององคกรปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) หรือ
ชุมชนที่ครอบคลุมการพัฒนาทรัพยากรมนุษยชวงวัยกอนเกิดถึงอายุ 6 ป
- สรางเครือขายในชุมชน โดยตั้งเครือขายกลุมสนับสนุนหญิงตั้งครรภและ
เด็กชวงวัย 0-6 ป
- สรางพื้นที่ในการทํากิจกรรมรวมกัน สนามเด็กเลน หองสมุดแหลงให
ความรูเรื่องหญิงตั้งครรภและเด็ก รวมทั้งจํากัดสถานที่จําหนายบุหรี่และแอลกอฮอล
ในพื้นที่
- สนับสนุนการดํารงชีพผูดแู ล โดยใหคา ตอบแทนบางสวนและจัดสวัสดิการ
ใหอยางเหมาะสม
5. หนวยงานราชการ เชน สาธารณสุข ศึกษาธิการ พัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย และองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)
- ใหความรูหรือขอมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน การเตรียมความพรอมในการ
ตั้งครรภ การดูแลครรภและการดูแลเด็ก รวมทังการปองกันอุบัติเหตุ
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- สรางเครือขายในชุมชน โดยสงเสริมการตั้งเครือขายกลุมสนับสนุนหญิง
ตั้งครรภ และเด็กชวงวัย 0-6 ป
- พั ฒนาบุ คลากรและครู ป ฐมวั ยให มี คุ ณภาพและคุ ณสมบั ติ ที่ เหมาะสม
เชน ครูปฐมวัยมีระดับการศึกษาอยางนอยปริญญาตรี สาขาวิชาเอกปฐมวัยโดยตรง
จัดอบรมครูปฐมวัยเกี่ยวกับการดูแลเด็ก
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งานวิจยั สาขาสังคมศาสตร
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การวางปะการังเทียมในภาคใต:
ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคมตอชาวประมงพืน้ บาน
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ และ ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sutonya.t@psu.ac.th
ทรั พยากรประมงทะเล มีความสําคั ญต อเศรษฐกิ จและสั งคมของชาวประมง
ชุมชน และสวนรวมของประเทศ แตปจจุบันทรัพยากรประมงทะเลและชายฝงมีความ
เสื่อมโทรม อีกทั้งปะการังซึ่งเปนแหลงวางไขและอนุบาลสัตวน้ําวัยออน และเปนที่อยู
อาศัยของสัตว น้ําเกิดความเสื่ อมโทรมจากการกระทําของมนุ ษย ทําใหชาวประมง
ประสบปญหาจับสัตวน้ําไดนอยลง ใชเวลาและมีคา ใชจายในการจับสัตวน้ํามากขึ้น ไดรับ
ผลกระทบทั้งดานรายได การจางงาน แหลงอาหาร และความเปนอยู ดังนั้นรัฐจึงมี
ความจําเป นตองมี ส วนช วยในการแก ไขป ญหาโดยกําหนดนโยบายที่ เหมาะสมในการ
ฟนฟูทรัพยากร และคืนความอุดมสมบูรณเชิงระบบนิเวศในทะเล ทางเลือกหนึ่งในการ
ฟนฟูทรัพยากรประมงทะเลที่เสื่อมโทรม คือ รัฐโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
ไดมีโครงการจัดสรางแหลงอาศัยสัตวน้ําดวยการจัดวางปะการังเทียม ซึ่งมีประโยชน
อยางยิ่งในการอนุรักษทรัพยากรสัตวน้ําขนาดเล็ก โดยปะการังเทียมนอกจากทําหนาที่
เปนแหล งอาศั ย หลบภั ย และเปนแหลงอนุ บาลสัตวน้ําวัยออน เปนการเพิ่ มจํานวน
ประชากรสัตวน้ําแลว ยังเปนแนวปองกันการทําลายทรัพยากรจากเครื่องมือประมงที่
ผิ ดกฎหมาย ปองกันการกัดเซาะชายฝ ง รวมทั้ งเปนแหลงดําน้ําที่ สามารถดึ งดู ด
นักทองเที่ยวไดเปนอยางดี
โครงการจั ดวางปะการั งเที ยมได ดําเนินการในหลายพื้ นที่ ชายฝ งของประเทศ
ไทย ตั้งแตป พ.ศ 2544 จนถึงปจจุบัน มีทั้งโครงการที่ดําเนินการสิ้นสุดลงแลว และ
โครงการที่ อยู ระหว างการดําเนิ นการ ดังนั้ นเพื่ อใหเห็ นถึงผลประโยชน ที่ เกิ ดขึ้ นจาก
การจั ดวางปะการังเทียมตามวัตถุ ประสงค และความคุ มคาในการดําเนินการจั ดวาง
ปะการังเทียมทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนรูปธรรมชัดเจนมากขึ้น จึงจําเปน
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ตองมีการประเมิ นผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสังคมของการจัดวางปะการังเทียมวา
สามารถสนองตอบตอความตองการและสามารถแกไขปญหาทางดานตางๆ ไดมากนอย
เพียงใด และชวยในการตัดสินใจดําเนินโครงการจัดวางปะการังเทียมอยางมีประสิทธิภาพ
ทําใหทรัพยากรทางทะเลชายฝงไดรับการจัดการเพื่อความสมบูรณและยั่งยืนตอไป
งานวิจัยนี้ จึงไดดําเนินการเพื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจเเละสังคมจาก
การดําเนินโครงการฯ ต อชาวประมงพื้ นบาน และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
การดําเนินงานโครงการฯ และเเก ไขป ญหาด านเศรษฐกิจและสั งคมของชาวประมง
พื้ นบ าน โดยรวบรวมข อมู ลจากการสั มภาษณ ชาวประมงพื้ นบ านจํานวน 800 ราย
(14% ของชาวประมงในพื้นที่โครงการฯ) ในพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใตที่มีการวางปะการัง
เทียมโดยกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ตั้งแตป พ.ศ 2547-2551 ไดแก จังหวัด
ชุมพร สุราษฎรธานี ตรัง นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต และสงขลา โดยในชวงเวลา
ดังกลาวไดมีการวางปะการังเทียมมาถึง 7,045 แทง ซึ่งปะการังเทียมในที่นี้หมายถึง
แทงคอนกรีตขนาด 1.5 x 1.5 x 1.5 ลบ.เมตร (รูปที่ 1 (ก))

(ก)

(ข)

รูปที่ 1 (ก) แทงคอนกรีตที่ใชเปนปะการังเทียม (ข) การสัมภาษณชาวประมงพื้นบาน

การศึกษาพบวาชาวประมงพื้นบานสวนใหญทําประมงเปนอาชีพหลัก มีประสบการณการทําประมงเฉลี่ ย 22 ป มีเรือติดเครื่ องยนตเพียงลําเดี ยวในการจับสัตวน้ํา
เครื่องมือประมงที่ใช ไดแก อวนกุง อวนปู อวนปลาทู อวนปลาทั่วไป เบ็ดคัน เบ็ดสาย
ลอบหมึก อวนปลาทราย อวนปลาจาระเม็ด และอวนปลากระบอก ตามลําดับ
ชาวประมงพื้นบานประมาณครึ่งหนึ่งออกไปทําประมงจากฝงไมเกิน 5 กม.
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ชนิดสั ตว น้ําหลักที่ จับไดขึ้ นอยู กั บชนิ ดของเครื่ องมื อประมง เชน อวนกุ ง
สัตวน้ําหลักที่จับได ไดแก กุงแชบวย กุงแสม กั้ง กุงขาว และกุงกุลาดํา ถาใชอวนปู
สัตวน้ําหลักที่จับได ไดแก ปูมา ปูดาว ถาใชอวนปลาทู สัตวน้ําหลักที่จับได ไดแก
ปลาทู ปลาอินทรีย ปลาขางเหลือง ปลาตาโต และปลาหลังเขียว สัตวน้ําที่ จับได
ชาวประมงพื้ นบานจะใช บริโภคในครัวเรือนและจําหนายในรูปของสั ตวน้ําสดมากกวา
แปรรูป และมักจําหนายใหกับพอคาคนกลาง
ชาวประมงพื้นบานสวนใหญรับทราบวามีโครงการจัดวางปะการังเทียม มีชาว
ประมงพื้นบานประมาณสองในสามที่มีสวนรวมในกิจกรรมการสํารวจ จัดผังและจัดวาง
ปะการังเทียม ชาวประมงพื้นบานเกือบทั้งหมดเห็นวาโครงการฯ เปนประโยชนตอการ
ทําประมง แต มีชาวประมงพื้ นบาน ประมาณ 40% ที่ เห็นวาโครงการฯ มีปญหาตอ
การทําประมง เนื่องจากอวนมักเขาไปติดตามแนวปะการังเทียมทําใหอวนชํารุดเสียหาย
แต ชาวประมงพื้ นบ านมี ทั ศนคติ เชิ งบวกมากเกี่ ยวกั บผลของโครงการฯ ต อปริ มาณ
สัตวน้ํา ความหลากหลายของสัตวน้ํา และรายไดที่เพิ่มขึ้น ชุมชนประมงพื้ นบาน
สวนใหญยังไมมีกฎ ระเบียบ ขอปฏิบัติในการจับสัตวน้ําของชุมชนเอง
สํ า หรั บผลกระทบทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมหลั ง จากมี การวางประการั ง
เทียม มีขอคนพบดังนี้
1. ในภาพรวม ชาวประมงพื้นบานมีการใชเครื่องมือประมงที่สําคัญเพิ่มมากขึ้น
ไดแก อวนกุง อวนปลาทู อวนปู และเบ็ดคัน ตามลําดับ
2. ในบางพื้ น ที่ ป ริ มาณสั ต ว น้ํ า ที่ จั บ ได จ ากเครื่ องมื อหลั กเกื อบทุ กประเภท
เพิ่มขึ้น และยังพบวาในพื้นที่ศึกษาสวนใหญคือ จังหวัดชุมพร นครศรีธรรมราช สงขลา
และตรัง ปริมาณสัตวน้ําที่จับไดจากเบ็ดสายและเบ็ดคันเพิ่มขึ้น
3. ชนิดของสัตวน้ําเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนมาก เชน ปลาเกา ปลามง ปลาตะมะ
ปลาสาก ปลาทู ปลาอินทรีย ปลากะพง เปนตน (รูปที่ 2)
4. รายไดสุทธิจากการทําประมงในภาพรวมไมเปลี่ยนแปลง แตพบวาในจังหวัด
สงขลา ชาวประมงพื้ นบานมีรายได สุทธิจากการทําประมงเพิ่มขึ้ น ส วนในจังหวัด
นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานีมีรายไดสุทธิลดลง
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5. จากผลการวิเคราะหตัวชี้ วัดตางๆ ที่ กลาวขางตน และทั ศนคติของชาว
ประมงพื้ นบ านต อโครงการจั ดสรางปะการังเที ยม แม ว าตัวชี้ วั ดทางเศรษฐกิจของ
ชาวประมงพื้ นบานบางตัวอาจจะไมสะทอนผลกระทบในเชิงบวก แตเมื่อประเมินจาก
ความคิดเห็นและทัศนคติของชาวประมงพื้นบานตอโครงการฯ ตอปริมาณและชนิดของ
สัตวน้ําที่เพิ่มขึ้น ซึ่งเปนไปในเชิงบวกมาก ทําใหเชื่อไดวาโครงการฯ นี้เปนโครงการฯ
ที่ดี มีประโยชนตอชาวประมงพื้นบาน

รูปที่ 2 ตัวอยางปลาที่จับไดเพิ่มขึ้นหลังมีการจัดวางปะการังเทียม

อยางไรก็ตาม ในมุมมองของชาวประมงพื้ นบาน การดําเนินโครงการฯ ยังมี
ปญหาอุปสรรคที่สําคัญคือ ทุนไมชัดเจน ชํารุดและสูญหาย ทําใหอวนของชาวประมง
ชํารุดเสียหาย ปะการังเทียมที่วางมีจํานวนนอยและเสื่อมคุณภาพ (จมดิน) มีการวาง
ปะการังเทียมไมเปนระเบียบ และชุมชนไมมีสวนรวมในการออกแบบและวางปะการัง
เที ยมเทาที่ ควร โดยชาวประมงพื้ นบ านมี ข อเสนอแนะตอการดําเนิ นโครงการฯ คื อ
ต องการใหมี การวางปะการั งเที ยมเพิ่ มทั้ งในพื้ นที่ เดิ มและพื้ นที่ ใหม ควรทําทุ นใหมี
มาตรฐาน คงทน ถาวร อยาใหทุนชํารุดและสูญหาย หากมีการวางปะการังเทียมเพิ่ม
ในอนาคตควรมีการวางตามแนวเดิมที่ มีระเบี ยบอยู แลว ควรมีการชี้แจงรายละเอียด
ของโครงการฯใหชาวประมงพื้นบานทราบกอนการดําเนินงาน
สําหรั บการประกอบอาชี พประมงของชาวประมงพื้ นบ านในป จจุ บั น ยั งคงมี
ปญหาอุปสรรคสําคัญหลายประการ ไดแก การใชเครื่องมือประมงที่ไมเหมาะสม เชน
อวนลาก อวนรุน อวนปลากะตัก การระเบิดปลา และการกระทุงน้ํา ปญหาขาดแคลน
เงินทุน ต นทุ นการทําประมงสูง ป ญหาเรื อประมงขนาดใหญ เข ามาทําประมงใกล
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ชายฝ งมากเกิ นไป ราคาสินค าสัตวน้ํา มีความผั นผวน ปริ มาณสั ตว น้ําลดลง ปญหา
เรือประมงมีจํานวนเพิ่มขึ้น และปญหาการแยงชิงทรัพยากรประมงระหวางชาวประมง
พาณิชยและชาวประมงพื้นบาน
จากผลการศึ กษาที่ ไ ด ประมวลข า งต น ที ม วิ จั ย มี ข อ เสนอแนะในการ
ปรั บปรุ งการดําเนิ นงานตามโครงการสร างปะการั งเที ยมดั งนี้
1. สําหรับโครงการฯ ที่ ไดดําเนินการไปแลว หนวยงานที่รับผิดชอบควรไดมี
การติดตามโครงการฯ อยางสม่ําเสมอ
2. หน วยงานที่ รับ ผิ ดชอบควรหาแนวทางในการจั ดหางบประมาณเพื่ อเพิ่ ม
ปะการังเทียมใหครอบคลุมพื้ นที่ มากขึ้นและดําเนินโครงการอนุรักษอื่นๆ ควบคู กันไป
ด วย
3. โครงการสรางปะการังเทียมที่จะดําเนินการในระยะตอไป หนวยงานที่
รับผิดชอบควรไดพิจาณาประเด็นเหลานี้เพิ่มเติมในการดําเนินโครงการฯ ไดแก
(1) ตรวจสอบการวางปะการังเทียมของหนวยงานอื่นในพื้นที่เปาหมาย
(2) ในการจัดวางปะการังเทียมควรทําเครื่องหมายใหชัดเจน และมีการ
ติดตามโครงการฯ อยางสม่ําเสมอ
(3) ในการดําเนิ นโครงการอนุ รั กษ และฟ นฟู ท รั พยากรชายฝ ง ในชุ มชน
ควรเพิ่มการใหความสําคัญกับการเขามามีสวนรวมของชุมชนมากขึ้นในทุกขั้นตอนของ
การดําเนินโครงการฯ
(4) ในการดําเนินโครงการฯ ควรใหความสําคัญกับการประชาสัมพันธให
ชุมชนประมงพื้นบานไดรับทราบอยางทั่วถึง
(5) กรมทรั พยากรทางทะเลและชายฝ ง ควรได เสนอให มี หน วยงาน
เจ าภาพหลั กในการจั ดวางปะการังเที ยมตอไปในอนาคต เพื่ อให โครงการการจัดวาง
ปะการังเทียมของประเทศเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลอยางแทจริง
(6) กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝง ควรมีการทําวิจัยเกี่ยวกับปะการัง
เที ยมอย างต อเนื่ อง เช น รู ปแบบของปะการั งเที ยมที่ เหมาะสม ทั้ งขนาด น้ํา หนั ก
หรืออื่นๆ เพื่อพัฒนาการดําเนินโครงการฯ
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สํา หรั บการแก ไขป ญ หาการประกอบอาชี พประมงและพั ฒ นาสภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคมของชาวประมงพื้ นบาน ที มวิจั ยมี เสนอแนะดังนี้
1) หนวยงานที่ รับผิ ดชอบควรใหความสําคั ญกั บการบั งคั บใชกฎหมาย โดย
เฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกีย่ วของกับเรือประมงพาณิชย
2) หน วยงานที่ เกี่ ยวของควรสงเสริมและสนับสนุนการจัดตั้งกลุมชาวประมง
พื้ นบ า นและพั ฒนากลุ มให เข มแข็ ง เพื่ อเป นศู นย กลางในการดํา เนิ นกิ จกรรมที่ เป น
ประโยชนทั้งตอการพัฒนาอาชีพและอนุรักษทรัพยากรทางทะเลและชายฝง
3) หน วยงานที่ เกี่ ยวข องควรสนั บสนุ นเงิ นทุ นที่ มี ดอกเบี้ ยต่ํา แก ชาวประมง
พื้นบานเพื่อซื้อหาปจจัยการผลิต
4) หนวยงานหลักในการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงชายฝงตองรวมกับ
ชุ มชนในการวางแผนและดําเนิ นการอนุ รักษและฟ นฟู ทรัพยากรประมงชายฝ งอย าง
ตอเนื่อง
5) องค การบริ หารส วนท องถิ่ นควรให ค วามสําคั ญกั บกิ จกรรมการให ความรู
เกี่ยวกับการอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรชายฝงแกชาวประมง เด็ก และเยาวชนในชุมชน
6) ชาวประมงพื้ นบ านต องให ความร วมมื อในการปรั บเปลี่ ยนรู ปแบบการทํา
ประมง เชน ไมใชเครื่องมือทําประมงที่ทําลายลางทรัพยากร ไมจับสัตวน้ําในฤดูวางไข
การไมจับสัตวน้ําวัยออน เปนตน
7) ชาวประมงพื้นบานควรรวมกลุมกัน และรวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกีย่ วของ
ในการจัดกิจกรรมอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรประมงอยางตอเนื่อง
8) ชาวประมงพื้ น บ า นต องแสวงหาแนวทางในการลดต นทุ นการทําประมง
ของตนเองและปฏิบัติอยางสม่ําเสมอดวย
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การสงเสริมการทองเทีย่ วและกิจกรรมนันทนาการ

ทีม่ อี ตั ลักษณในพืน้ ทีป่ า ชายเลน 6 จังหวัดชายฝง อันดามัน
รศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร และ ปาริฉัตร สิงหศักดิ์ตระกูล
สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: parichart298@gmail.com
จังหวัดระนอง ภูเก็ต พังงา กระบี่ ตรัง และสตูล เปน 6 จังหวัดที่มีพื้นที่ติด
ชายฝงทะเลอันดามัน โดยมีความยาวของชายฝงตั้งแตจังหวัดระนองจนถึงจังหวัด
สตูลและชายแดนประเทศมาเลเซีย 1,014 กม. มีทรัพยากรปาชายเลนที่อุดมสมบูรณ
และมี ความหลากหลายของระบบนิเวศสูง จากการสํารวจพื้นทีป่ าชายเลนในเขตจังหวัด
ภาคใตชายฝงทะเลอันดามันของสํานักงานอนุรักษทรัพยากรปาชายเลน ป พ.ศ. 2556
ทั้ง 6 จังหวัด มีพื้นที่ถึง 1,233,383.6 ไร โดยแตละจังหวัดมีพื้นที่ปาชายเลนใกลเคียง
กัน ยกเวนจังหวัดภูเก็ตที่มีพื้นที่ปาชายเลนนอยที่สุดคือ 18,646.21 ไร ชุมชนที่ตั้งอยู
ในพื้นทีป่ าชายเลนหลายแหงมีความเหมาะสมในการสงเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการ
เพื่อการทองเที่ยวที่หลากหลาย เชน การเรียนรูระบบนิเวศปาชายเลน เรียนรูวิถีชีวิต
ของคนในพื้นที่และภูมิปญญาทองถิ่น และการอนุรักษปาชายเลน โดยกิจกรรมดังกลาว
นอกจากสามารถสร างความเพลิ ดเพลิ นให แก นั ก ท องเที่ ยวแล ว ยั งเป นการฟ น ฟู
ทรัพยากรปาชายเลนและลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอม และกอใหเกิดการพัฒนาชุมชน
ในพื้ นที่ ปาชายเลนอยางยั่งยืนตอไป อยางไรก็ตามในการจัดกิจกรรมนั นทนาการใน
พื้นที่ปาชายเลนของทั้ง 6 จังหวัด ในปจจุบันพบวามีลักษณะที่ใกลเคียง ยังไมมีความ
เปนอัตลักษณของพื้ นที่ ทําใหไมเกิดความแตกตางและกอให เกิ ดการแขงขันทางการ
ตลาดกั นเองในพื้ นที่ จึ งจําเปนจะตองศึกษาถึงความเปนอัตลั กษณของพื้ นที่ที่ นําไปสู
การจัดกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ปาชายเลนที่มีความเปนอัตลักษณ และสรางจุดเดน
ใหแกแหลงทองเที่ยวในพื้นที่ได
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่ อศึกษารูปแบบการจัด
นันทนาการทองเที่ ยวในปาชายเลนที่เปนอัตลักษณของภาคใต 2) เพื่อสงเสริมการ
จัดการทองเที่ยวใหกับชุมชนที่อยูในพื้นที่ปาชายเลน และ 3) เพื่อนํารูปแบบการจัดการ
นันทนาการทองเที่ยวในปาชายเลนถายทอดสูองคกรภายนอก
ผลการศึกษาพบวา 1) การจัดกิจกรรมนันทนาการในพื้นที่ปาชายเลนของทั้ ง
6 จั งหวัมีลั กษณะคลายคลึ งกั น ประกอบไปดวย กิ จกรรมการศึกษาวิถี ชีวิตเกี่ ยวกับ
การประกอบอาชีพของคนในพื้นที่ กิจกรรมการศึกษาระบบนิเวศปาชายเลน กิจกรรม
การฟนฟูระบบนิเวศปาชายเลน กิจกรรมการหาสัตวน้ําและทําอาหาร/ผลิตภัณฑทองถิ่น
2) ความเปนอัตลักษณของพื้นที่ป าชายเลนของทั้ง 6 จังหวัด คือ 1) จังหวัดพังงา
มีความโดดเดนในเรื่องของวิถีชีวิตของชาวประมงโดยเฉพาะการเลี้ยงหอย และการทํา
สปาโคลนรอน 2) จังหวัดกระบี่ มีความโดดเดนในเรื่ องวิถีชี วิตแบบพหุวัฒนธรรม
และการรวมอนุรักษพันธุ พืชหายากในพื้นที่ 3) ระนอง มีความโดดเดนในเรื่ องของ
พื้ นที่ ปาชายเลนที่มีความอุดมสมบู รณสูงมาก และสามารถเชื่ อมโยงไปยั งพื้ นที่ ชุมน้ํา
ที่ไดขึ้นทะเบียนเปนแรมซารไซตที่สําคัญ 4) จังหวัดภูเก็ต มีความโดดเดนในเรื่องของ
กิจกรรมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ปาชายเลนไปยังภูเขาและทะเล
5) จั งหวั ดสตู ล มีความโดดเด นในเรื่ องของฐานเรี ยนรู และการเชื่ อมโยงสู ประเทศ
มาเลเซีย และ 6) จังหวัดตรัง มีความโดดเดนในเรื่ องของทัศนียภาพที่ สวยงามและ
การอนุรักษศิลปวัฒนธรรมที่นาสนใจ
ขอเสนอแนะระดับชุมชน คือ 1) การสงเสริมรูปแบบการทองเที่ยวปาชายเลน
โดยจัดทําโปรแกรมที่มีอัตลักษณของปาชายเลนของแตละจังหวัดในอันดามัน โดยจัด
ใหมีกิจกรรมนันทนาการในปาชายเลนที่ แตกตางจากการทองเที่ยวโดยชุมชนทั่ วๆ ไป
ที่มีอยู 2) กระบวนการสงเสริมการทองเที่ยวและกิจกรรมนันทนาการในปาชายเลนที่มี
อัตลักษณแตละพื้นที่ ไดแก จังหวัดพังงา ควรสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต
ของชาวประมง โดยเฉพาะการเลี้ ยงหอย และการทองเที่ ยวเชิงสุขภาพ โดยเฉพาะ
การทําสปาโคลนรอน จังหวัดกระบี่ ควรสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิตแบบ
พหุ วั ฒนธรรม โดยการจั ดกิ จ กรรมนั นทนาการที่ เกี่ ย วข องกั บประเพณี วั ฒนธรรม
และภูมิปญญาทองถิ่ น และการรวมอนุรักษ พันธุ พืชหายากในพื้นที่ ไดแก กลวยไม

168

รองเทานารีเหลืองกระบี่ จังหวัดระนอง ควรสงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูระบบ
นิ เวศที่ มีความอุดมสมบู รณ สู งมาก และสงเสริมการท องเที่ ยวเชิ งสร างสรรค เพื่ อให
นักทองเที่ยวไดเรียนรูวัฒนธรรมที่มีลักษณะเฉพาะถิ่น เชน การเย็บจาก การปอกเปลือก
เม็ดมะมวงหิมพานต และกิจกรรมทําผาบาติก จังหวัดภูเก็ต สงเสริมการทองเที่ยวเชิง
อนุรักษที่เชื่อมโยงจากพื้นที่ปาชายเลนไปยังภูเขาและทะเล เชน การทองเที่ยวเชิง
เกษตร ไดแก การชมและชิมผลไมในสวนและการชมฟารมแพะที่นักทองเที่ยวสามารถ
รวมชิมผลไมและการรีดนมแพะ จังหวัดสตูล สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเรียนรูวิถีชีวิต
ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง และการเชื่อมโยงสูประเทศมาเลเซียที่มีประวัติศาสตร
และเรือ่ งราวของแหลงทองเทีย่ วรวมถึงวัฒนธรรมรวมกันระหวางไทยและมาเลเซีย และ
จังหวัดตรัง สงเสริมการทองเที่ยวเพื่อเยี่ยมชมทัศนียภาพที่สวยงาม เชน บอน้ําพุรอน
ในปาชายเลน และการชมพระอาทิตยตกดินที่มีความสวยงามในบริเวณหาดเก็บตะวัน
และการอนุรักษศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นที่กําลังจะสูญหายไป ไดแก การแสดงลิเกปา
ขอเสนอแนะระดั บท องถิ่ น คือ 1) หนวยงานองคกรปกครองส วนท องถิ่ นใน
พื้ นที่ ต องสงเสริ มการท องเที่ ยวในป าชายเลนโดยชุ มชนร วมกั บภาครั ฐในพื้ นที่ เช น
สถานีพัฒนาปาชายเลน ฯลฯ โดยมีเปาหมายคือการอนุรักษและฟนฟูปาชายเลนโดยใช
ทองเที่ยวเปนเครื่ องมือ เพื่ อสรางการมีสวนรวมในการเฝาระวังและรักษาปาชายเลน
ในพื้นที่ และ 2) จัดตั้งเครือขายทองเที่ยวปาชายเลนโดยชุมชนในแตละจังหวัด และ
ประสานความรวมมือระหวาง 6 จังหวัดอันดามันเปนเครือขายทองเที่ ยวปาชายเลน
อันดามันที่มีโปรแกรมนําเที่ยวปาชายเลนชุดเดียวกัน และขายภายใต brand เดียวกัน
ในอนาคต
ข อเสนอแนะระดั บประเทศคื อ ผลั กดันวาระป าชายเลนใหเป นวาระแห งชาติ
เพื่ อการฟ นฟู ทรัพยากรป าชายเลนที่ เสื่ อมโทรมในพื้ นที่ คลั สเตอร ทองเที่ ยวอั นดามั น
โดยใชรูปแบบการทองเที่ยวปาชายเลนตามศักยภาพในพื้นที่โดยชุมชน เพื่อใหมีรูปแบบ
การทองเที่ยวใหมที่ใสใจสิ่งแวดลอมและมุงสูการแขงขันในประชาคมอาเซียนตอไป
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เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอําเภอสะเดา จังหวัดขลา:

ศักยภาพของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม...เปนอยางไร
อริศรา รมเย็น, ผศ.ปริญญา เฉิดโฉม และ ผศ.ปรัตถ พรหมมี
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: arisara.r@psu.ac.th
ตามนโยบายการพัฒนาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (Special Economic Development Zones: SEZ) ของรัฐบาล เพื่อใหเกิดการพัฒนาพื้นที่โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ชายแดน ดึงดูดการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศ เพิ่มขีดความสามารถของประเทศ
กระจายความเจริญสูภูมิภาค ลดความเหลื่ อมล้ํา ยกระดับคุณภาพชีวิตและแกปญหา
ความมั่นคง โดยมีกลยุทธในการสรางพื้ นที่ เศรษฐกิจใหม สนับสนุนธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดย อมไทย ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิ เศษที่
1/2558 ระยะที่ 1 อําเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ไดรับการจัดตั้งเปนเขตพัฒนาเศรษฐกิจ
พิ เศษ ดวยศักยภาพด านเศรษฐกิจโดยเฉพาะการสร างมู ลคาการค าชายแดนสู งมาก
มี 2 ดานศุลกากรสําคัญคือ ดานศุลกากรสะเดา มูลคาการคาชายแดนสูงที่สุดของ
ประเทศ อยูที่ 330,023 ลานบาท อันดับที่สอง ดานศุลกากรปาดังเบซาร มีมูลคา
163,300 ลานบาท การคาชายแดนมีแนวโนมการเติบโตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรม
ภาคบริ การและการท องเที่ ยว สําหรั บภาคบริ การและการท องเที่ ยว ในไตรมาส 2
ป 2557 มี นั กท องเที่ ยวต างชาติ ผ านด านตรวจคนเข าเมื องที่ ด านสะเดา มี จํานวน
517,504 คน ผูโดยสารผานทาอากาศยานหาดใหญ จํานวน 628,055 คน ระดับการ
ใชจ ายอุปโภคภาคเอกชนขยายตัว สะท อนจากการจัดเก็ บภาษีมู ลคาเพิ่ มที่ จัดเก็ บได
เพิ่มขึ้น สงผลใหมูลคาการคาชายแดนโดยรวมเติบโตอยางตอเนื่อง
ธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium Enterprises: SMEs)
เปนหนึ่ งในองค ประกอบสําคัญของเศรษฐกิจประเทศ เปนกลไกขั บเคลื่ อนการเติ บโต
ทางเศรษฐกิจ รวมถึงเปนแหลงจางงานและการสงออกที่สําคัญ จากโครงสรางผลิตภัณฑ
มวลรวมภายในประเทศ (GDP) ป 2554-2556 เห็นไดวา SMEs เปนตัวขับเคลื่ อน
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สําคัญ สัดสวน GDP คิดเปน 36.6%, 37.0% และ 37.4% ตามลําดับ ในเศรษฐกิจ
ระดับยอยมีตัวชี้วัดผลิตภัณฑมวลรวมของจังหวัด (GPP) ก็มีความเชื่อมโยงกับ SMEs
ซึ่ งเปนผู ประกอบการหลากหลายในพื้ นที่ SEZ ที่ สามารถสรางมูลคาเพิ่ มใหกับธุรกิจ
ในชุมชนและจังหวัดสงขลา

ลักษณะโครงสรางเศรษฐกิจของ SMEs
จากการสํารวจโครงสรางเศรษฐกิจของ SMEs 159 รายใน 4 ตําบล คือ สะเดา
ปาดังเบซาร สํานักขามและสํานักแตว พบวา SMEs 78.6% ไมเปนนิติบุคคล
(จดทะเบียนพาณิชย) มีทุนจดทะเบียนเฉลี่ ย 1.43 ลานบาท/ราย ระยะเวลาดําเนิน
กิจการเฉลี่ ย 12.6 ป ประเภทกิจการแตกตางกันตามบริบทของพื้ นที่ สวนใหญกวา
50% เปนธุรกิจคาปลีกคาสง รานอาหาร บริการบํารุงรักษารถยนต ธุรกิจการผลิต
สิ นค าเกษตร ตั วแทนออกของ/ดําเนิ นการพิ ธีศุ ลกากร เป นต น โดยเจ าของกิจการ
86.1% เปนคนในพื้นที่ 4 ตําบล 67.9% มีการจางแรงงาน จํานวนแรงงานจางเฉลี่ย
7.1 คน 87% ของแรงงานจางเปนคนในพื้นที่ 4 ตําบล แรงงานจางสวนใหญมีการ
ศึกษาระดับมัธยมศึกษา ปวช. ปวส. และอนุปริญญา มีอายุการทํางานเฉลี่ย 5.7 ป
การวิเคราะห ศักยภาพของ SMEs ในเขตพั ฒนาเศรษฐกิ จพิ เศษอําเภอสะเดา
จั งหวั ดขลา
 การวิเคราะหปจจัยภายใน 7 ดาน (รูปที่ 1) ไดแก

รูปที่ 1 ศักยภาพธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม ในพื้นที่เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
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(1) ดานการผลิต (จุดแข็ง) คุณภาพสินคาและบริการ เชน สินคาเปน
ที่นิยม รานอาหารภัตตาคารใหบริการดี มีจิตบริการ หรือกิจการขนสงที่สงมอบสินคา
ไดตามกําหนด มีประสบการณธุรกิจอยางยาวนาน อีกทั้งปจจัยการผลิตมีคุณภาพและ
เพียงพอ
(2) ด านการตลาด (จุ ดแข็ ง) ที่ ตั้ งสถานประกอบการเข าถึ งได สะดวก
เพราะเปนดานชายแดนไทย-มาเลเซีย ราคาขายแขงกับคูคาได โดยเฉพาะสินคาเกษตร
ไทย เชน ราคาขาวสารไทยถูกกวาเทียบฝงมาเลเซีย แตยังขาดความสามารถในการ
กระจายสินคาและแผนสงเสริมการขาย
(3) ด านการเงิน (จุ ดแข็ง) เข าถึ งและจั ดสรรเงิ นทุ นได มี ประสิทธิ ภาพ
มีหลายชองทาง เชน ทุนตัวเอง เงินกู เงินสนับสนุนจากภาครัฐ แตผูประกอบการใหม
มีปญหาการเขาถึงเงินทุน ตนทุนการกูยืมสูง เชน ตองซื้อประกันชีวิตพวงการขอกูยืม
(4) ดานการบริหารจัดการและบริหารความเสี่ยง (จุดแข็ง) ดวยประสบการณทําธุรกิจมายาวนาน จึงมีความสามารถในการจัดการและบริหารความเสี่ยงไดดี
(5) ดานการจัดการทรัพยากรมนุษย (จุดแข็ง) มีแรงงานกึ่งฝมือคนไทย
มี ความชํานาญและเพียงพอ แต มี แนวโน มว าตอไปเริ่ มขาดแคลนแรงงานตางด าว
ภาครัฐจึงตองเตรียมจัดการคุณภาพชีวิต สวัสดิการสังคม
(6) ด านการสรางนวั ตกรรม (จุ ดอ อน) ไม มี การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ใหม ๆ
ตอยอด ปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ แมสถาบันการศึกษามีการวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรม แตผู ประกอบการในพื้นที่ ยังเขาไมถึงองคความรู การวิจัย ตลอดจนขาด
การประสานงานเพื่อขอรับการสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ
(7) ด า นข อมู ล สารสนเทศเพื่ อการตั ด สิ น ใจ (จุ ด อ อ น) ที่ ผ า นมา
ผู ประกอบการบางสวนมี การจดบันทึ กขอมูลทางธุ รกิจ แตยั งขาดการนํามาวิเคราะห
เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจ

172



การวิเคราะหปจจัยภายนอก 11 ดาน (รูปที่ 2) ไดแก

รูปที่ 2 สภาพแวดลอมของธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม
ในพื้นทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

(1) เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียน
(2) กรอบความรวมมือเศรษฐกิจระหวางประเทศ
(3) เสถียรภาพเศรษฐกิจในประเทศ (อุปสรรค) เศรษฐกิจทั่ วโลกตกต่ํา
เศรษฐกิจในประเทศขาดเสถียรภาพ การขับเคลื่อนกรอบความรวมมือยังไมเปนรูปธรรม
(4) การเมืองและความมั่นคง (อุปสรรค) ความไมสงบในชายแดนใต
(5) นโยบายดานเศรษฐกิจ
(6) นโยบายการทองเที่ ยว (อุปสรรค) กลยุทธในเชิงรุกไม ชัดเจน ดาน
พรมแดนมีขอจํากัดพื้นที่รองรับ
(7) กฎระเบียบหน วยงานภาครัฐ (อุปสรรค) ความไมยืดหยุน และไม
สอดคลองของกฎระเบียบรัฐ
(8) ความรวมมือองคกรเอกชน (อุปสรรค) ขาดการบูรณาการหนวยงาน
ตางๆ แตปจจุบั นมี การเร งรั ดความรวมมื อผลักดันยุทธศาสตร ขับเคลื่ อน SEZ ของ
ทุกภาคสวน
(9) สิ่งแวดลอมและภูมิภาค (อุปสรรค) ความเสื่ อมโทรมของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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(10) สังคม ชุมชนและวัฒนธรรม (โอกาส) เปนพหุ วัฒนธรรม ชาวไทย
พุทธ-มุสลิมอยูรวมกันอยางสงบสุข
(11) โครงสรางพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค (โอกาส) แผนงานไดรับ
งบประมาณโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค และระบบคมนาคมตอเนื่อง
เห็นไดวา SMEs ใน SEZ มีจุดแข็งหลายดาน หากภาครัฐเรงเสริมศักยภาพ
ใหผูประกอบการ โดยเฉพาะสงเสริมการวิจัยและพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
วิจัยอยางเรงดวนเพื่อพัฒนารูปแบบการผลิตและการตลาดในการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ
(value added) เชน การควบคุมคุณภาพ มาตรฐานสินคา การประชาสัมพันธใน
ชองทางตลาดที่หลากหลายขึ้น ก็จะชวยสรางความสามารถในการแขงขัน SMEs ได
มากขึ้ น อยางไรก็ตาม แม SMEs จะใหความเห็นวาปจจัยภายนอกเปนอุปสรรค
แตภาคสวนที่เกี่ยวของสามารถจะแกไขพัฒนากลไก การผลักดันมาตรการตางๆ เพื่อให
การขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเปนไปอยางมีผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น
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ความทาทายของเกษตรกรรายยอยของไทย...
ในการผลิตปาลมน้ํามันอยางยัง่ ยืน
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ และ ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sutonya.t@psu.ac.th
ปจจุบัน (ป 2558) ไทยเปนผูผลิตน้ํามันปาลมอันดับสามของโลก (ประมาณ
3% ของน้ํามันปาลมที่ผลิตไดทั้งโลก) รองจากอินโดนีเซียและมาเลเซีย ซึ่งเปนเจาพอ
ปาลมน้ํามัน (ผลิตมากกวา 85%) อุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมถือวา
มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของไทย เปนแหลงผลิตน้ํามันเพื่อใชเปนอาหารและไบโอ
ดีเซล ทั้งบริโภค ใชในประเทศและสงออก เปนแหลงสรางงานและสรางรายไดใหกับ
ผูเกี่ยวของจํานวนมาก ในป 2558 มีการใชที่ดินไปเพื่อปลูกปาลมน้ํามันแลวมากถึง 4.7
ลานไร มีการขยายพื้นที่ปลูกไปแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ มีเกษตรกรผูผลิตมากกวา 2
แสนราย ซึ่งสวนใหญคือประมาณ 90% เปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่สวนปาลมเฉลี่ย
ประมาณ 20-30 ไร/ราย
แม ว า อุ ต สาหกรรมปาล ม น้ํ า มั น และน้ํ า มั น ปาล ม ของไทยมี ก ารพั ฒ นามา
ประมาณ 50 ป ยังคงมีปญหาสําคัญหลายเรื่อง ทั้งในสวนการผลิตของเกษตรกร
ซึ่ งถือว าเปนต นน้ํา การแปรรูปกลางน้ํา และการตลาดปลายน้ํา รวมทั้ งปญหาจาก
นโยบายรัฐ โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรรายยอยเผชิญกับปญหาหลัก เชน 1) ความ
ผันผวนและตกต่ําของราคาผลผลิต 2) ผลผลิตเฉลี่ยตอไรต่ํา (เฉลี่ย 2.6 ตันป 2558)
3) ตนทุนการผลิตสูงกวาที่ควรจะเปน เปนตน ถาปญหาดังกลาวนี้ไมไดรับการแกไข
จะสงผลกระทบโดยตรงตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจและการเงินของเกษตรกร ซึ่งเปน
หลักการทีส่ ําคัญของความยั่งยืนในระยะยาว
ที่ ผานมาไดมีความพยายามที่ จะแกปญหาและพั ฒนาเกษตรกรรายยอยผู ปลูก
ปาลมดวยแนวทางที่หลากหลาย
หนึ่ งในโครงการที่ ผู เขียนไดมี โอกาสไปประเมิน
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ผลกระทบจากการดําเนินโครงการดังกล าว และจัดได วาเปนโครงการที่ประสบความ
สําเร็จโครงการหนึ่งคือ “โครงการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมเพื่อพลังงานชีวภาพ
อย างยั่ งยื นในประเทศไทย” เป นโครงการความร วมมื อระหว างองค กรความร วมมื อ
ระหว างประเทศของเยอรมัน (German International Cooperation: GIZ) และ
สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เพื่ อสนับสนุนการผลิตปาลมน้ํามันและน้ํามัน
ปาลมอยางยั่ งยืน และสรางระบบการรับรองสําหรับการผลิตน้ํามันปาลมอยางยั่ งยืน
ในประเทศไทย โครงการดําเนินการโดยสนับสนุนเกษตรกรเขารวมโครงการประมาณ
500 คน และโรงงานสกัดน้ํา มันปาล มดิบของเอกชน 4 โรง และสหกรณ 1 แห ง
จากจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ตราด และสระแกว เปนเวลานานกวา 2 ป
โครงการมีการอบรมใหความรู ดานต างๆ แกเกษตรกร เพื่ อชวยใหเกษตรกร
สามารถเพิ่มผลผลิตตอไร มีการปรับปรุงคุณภาพผลผลิต และมีการปฏิบัติที่สอดคลอง
กับมาตรฐานการผลิตปาลมน้ํามันอยางยั่งยืน (Roundtable on Sustainable Palm
Oil: RSPO) พรอมกับพัฒนาและจัดทําคูมือดานการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อใหสอดคลอง
กับมาตรฐาน RSPO เชน คูมือดานการใชปุย คู มือดานการจัดการสวน สมุดบันทึก
สวนปาลม คูมือดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย คูมือระบบควบคุมภายใน (ICS)
และคู มื อแนวทางปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน RSPO สํา หรั บเกษตรกรรายย อย รวมทั้ ง
ความรู ดานการจั ดการศั ตรูพื ชแบบผสมผสาน การอนุรักษดิ น น้ํา และทรั พยากร
ตลอดจนสิ่งที่มีคุณคาสูงตอการอนุรักษ เปนตน
โครงการไดรวมกลุม เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันรายยอย สรางความเชื่อมโยง
กับโรงงานที่เขารวมโครงการ และใหกลุมเกษตรกรและโรงงานฝกดําเนินการในระบบ
การเปนหุนสวนธุรกิจที่มีความสนใจและไดประโยชนรวมกัน นอกจากนี้โครงการยังได
จัดหาพี่เลี้ยงเกษตรกรเพื่อชวยสนับสนุนงานพื้นฐานของกลุมเกษตรกรและใหคําแนะนํา
เกษตรกรในโครงการ มีการตกลงกันระหวางกลุมเกษตรกรและโรงงานในการกําหนด
ราคาพรีเมี่ยมสําหรับผลผลิตปาลมที่มีคุณภาพ ในระหวางการดําเนินโครงการไดมีการ
ติดตามการบันทึกขอมูลของเกษตรกรและการจัดการฐานขอมูลของกลุมเกษตรกร
ผลการประเมิ นสรุ ปได วา โครงการนี้ เป นโครงการที่ ประสบความสําเร็ จมาก
มีประโยชนมากทั้งตอผูที่เขารวมโครงการและผลกระทบภายนอก ดังรายละเอียด

176

1. กลุมเกษตรกรรายยอยที่นํารองจากทั้ง 4 โรงงาน ไดรับการรับรองมาตรฐาน
RSPO และเปน 4 กลุมแรกของโลก
2. โครงการไดรับการคัดเลือกจากองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ
(FAO) ใหเปนโครงการดีเดนที่เกี่ยวของกับเกษตรกรรายยอยในหวงโซพลังงานชีวภาพ
และการรับรอง
3. เกษตรกรรายยอยที่ เขารวมโครงการมี ทัศนคติ ที่ ดี มากตอโครงการในดาน
การใหความรู และมีเอกสารประกอบการอบรมที่เขาใจไดงาย (รูปที่ 1)

รูปที่ 1 ตัวอยางเอกสารประกอบการอบรม

4. สําหรับกิจกรรมการจัดการสวนปาลมที่เกษตรกรเปลี่ยนแปลงมากหลังจาก
เขารวมโครงการ ไดแก การบันทึกกิจการฟารม (รูปที่ 2) การจัดการปุย การจัดการ
สวนปาลมในดานการวางทางใบ (รูปที่ 3) การใชสารเคมี การจัดการดานอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยสําหรับเกษตรกรรายยอยและแรงงาน และการอนุรักษดิน น้ํา และ
สิ่ งแวดลอม โดยการเปลี่ยนแปลงการจัดการปุยนั้ น เกษตรกรมีการให ปุยตามคา
วิเคราะหดินและใบ เปลี่ยนจากการใชปุยผสมเปนการใชแมปุย มีการใชปุยอินทรีย
มากขึ้น
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รูปที่ 2 ตัวอยางบันทึกการจัดการสวนปาลม

รูปที่ 3 ตัวอยางการวางทางใบที่เหมาะสม

5. การเปลี่ยนแปลงการจัดการสวนปาลมดังกลาว ทําใหผลผลิตปาลมเพิ่มขึ้น
อยางมีนัยสําคัญ เกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นมากจากผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 412 กก./ไร/
ป (พื้นที่ปลูกปาลมที่เขารวมโครงการทั้งหมด 15,900 ไร ดังนั้นทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
ประมาณ 6,550 ตัน/ป) และเกษตรกรขายผลปาลมสดไดในราคาเพิ่มขึ้นเฉลี่ ย 50
บาท/ตัน จากผลดังกลาวทําใหเกษตรกรรายยอยมีรายไดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 94,536 บาท/
ราย/ป
6. เกษตรกรสามารถประหยั ดต นทุ นการผลิ ตจากราคาส วนลดในการซื้ อปุ ย
จากโรงงาน ซึ่งคิดเปนจํานวนเงินที่ประหยัดได 10,810 บาท/ราย/ป (จากพื้นที่สวน
ปาลมที่ ใหผลผลิตเฉลี่ย 39 ไร) หรือราคาปุยที่ เกษตรกรซื้ อไดลดลงจากราคาตลาด
10-15%
7. นอกจากผลประโยชนจากผลผลิ ตที่ เพิ่ มขึ้ นแล ว เกษตรกรยังได ประโยชน
เพิ่มอีกหลายอยาง เชน ไดรับบริการการวิเคราะหดินและใบ ทะลายเปลา และชองทาง
ดวนในการขายผลผลิตในชวงผลผลิตมาก นอกจากนี้เกษตรกรรายยอยและคนงาน
มีความเปนอยู ที่ดีขึ้น ลดความเสี่ ยงดานสุขภาพ และลดอุบัติเหตุจากการปฏิบัติตาม
มาตรฐาน RSPO
8. โครงการมีผลกระทบเชิงบวกตอกลุมเกษตรกรและชุมชน ประโยชนหลัก
ที่เกิดขึ้ นกับกลุ มเกษตรกรและชุมชนคือเปนศูนยกลางของการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ
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สมาชิกในกลุมและระหวางกลุม เกิดผูเชี่ยวชาญดานปาลมน้ํามันในดานตางๆ และใน
แตละกลุมมีสมาชิกในกลุม ที่มีการจัดการสวนปาลมทีด่ ี (Best Management Practices:
BMPs) ซึ่งเกษตรกรอื่นๆ สามารถมีโอกาสไดเรียนรูจากสมาชิกเหลานี้ รวมถึงการเปด
โอกาสใหสมาชิกกลุมไดมีโอกาสขยายเครือขายมากขึ้น และเกษตรกรรายยอยไดเรียนรู
และตระหนักเกี่ยวกับพลังในการตอรองของกลุม
9. โรงงานไดรับประโยชนหลายอยางจากการเขารวมโครงการ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งไดผลผลิตปาลมมากขึน้ และไดปาลมทีม่ ีคุณภาพดีขึ้นกวาเดิมสงผลใหเปอรเซ็นต
น้ํามันที่สกัดไดเพิ่มขึ้น โรงงานและเกษตรกรรายยอยมีความสัมพันธที่ดีขึ้น โรงงาน
ได รั บการพั ฒนาบุ คลากรเกี่ ยวกั บการผลิ ตปาล ม น้ํา มั นและน้ํา มั นปาล มอย างยั่ งยื น
ซึ่งเปนความทาทายของโรงงาน และโรงงานสามารถใชประสบการณจากการรวมกลุม
เกษตรกรในลักษณะนี้เพื่อพัฒนากลุมเกษตรกรที่ปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่อื่นๆ
10. เกษตรกรรายยอยที่ ไมเขารวมโครงการที่ อาศัยอยูในพื้ นที่ ใกลเคียงก็ไดรับ
ประโยชนจากโครงการ โดยเฉพาะความรูที่ไดรับจากการถายทอดจากเพื่อนเกษตรกร
รายยอยที่เขารวมโครงการ ซึ่งเกษตรกรสามารถนําไปใชในการปรับปรุงการจัดการสวน
และเพิ่มผลผลิต
ในภาพรวม โครงการความรวมมือระหวางผูม ีสว นไดสวนเสียหลักในอุตสาหกรรม
ในลั กษณะนี้ มี ส วนช วยอย างมากในการกระตุ นให สั งคมไทยได ตระหนั กถึ งการผลิ ต
น้ํามันปาลมอยางยั่งยืน ดังนั้นหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยเฉพาะอยางยิ่งกรมวิชาการ
และกรมสงเสริมการเกษตร ควรนําบทเรียนจากโครงการนี้ไปพัฒนาโครงการที่คลาย
คลึงกันในพื้นที่อื่น เพื่อปรับปรุงอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมทั้งระบบ และความยั่งยืนใน
การผลิตสินคาเกษตรอื่นๆ
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วิเคราะห...มูลเหตุและทางออกของปญหาคุณภาพ
ผลผลิตปาลมน้ํามันของไทย
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ และ ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย
สาขาวิชาเศรษฐศาสตรเกษตร คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: sutonya.t@psu.ac.th
ป ญ หาคุ ณภาพทะลายปาล ม ต่ํ า ส ง ผลให เ ปอร เ ซ็ น ต น้ํ า มั น ที่ โรงงานสกั ด ได
ค อนข างต่ํ า จั ดเป น ป ญ หาเรื้ อรั ง ป ญ หาหนึ่ งในอุ ต สาหกรรมปาล ม น้ํ า มั น ของไทย
สถานการณเมื่อ 20 ปที่แลวกับในปจจุบันไมไดแตกตางกันมากนัก (เปอรเซ็นตน้ํามัน
ที่โรงงานสกัดไดอยูที่ประมาณ 16-18%) ทั้งๆ ที่หนวยงานรัฐที่เกี่ยวของหลายหนวยงาน
ไดพยายามแกไขปญหาที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่ อง อยางไรก็ ตามการแกปญหาจะรุดหนา
ไปไมไดถาไมทราบมูลเหตุที่แทจริงของปญหาดังกลาว ซึ่งการเวิเคราะหมูลเหตุของ
ปญหาที่ผู เขียนจะนําเสนอตอไปนี้ เปนสวนหนึ่งที่ผูเขียนไดศึกษาวิจัยใหกับสํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) เรื่ อง “การนํามาตรฐานปาลม
น้ํามันไปใชและวิเคราะหผลกระทบจากการประกาศเปนมาตรฐานบังคับ” ซึ่งในโครงการ
นี้ มี การรวบรวมข อมู ลจากหลายฝ าย ทั้ งจากเกษตรกร ลานเท โรงงานสกั ด และ
หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎรธานี ชุมพร สตูล และชลบุรี
และในการเก็บขอมูลนี้ใชเทคนิคทั้งการสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณรายบุคคล การ
ประชุ มกลุ มย อย การประชุ มระดมความคิ ดเห็น และการจั ดสัมมนานําเสนอผลการ
ศึกษา การนํารองรับซื้อผลผลิตปาลมคุณภาพของโรงงานสกัดผานลานเท เก็บตัวอยาง
ทะลายปาลมจากลานเทที่นํารอง และวิเคราะหเปอรเซ็นตน้ํามัน
ผลจากการวิ เคราะห พบว า ป ญหาคุ ณภาพผลผลิ ต ปาล ม น้ํ า มั นของไทยที่
ค อนข างต่ํานั้ น มี สาเหตุ รวมมาจากหลายป จจั ยเกี่ ยวข องกั บ 1) เกษตรกรและผู ที่
เกี่ ยวข องในการจั ดการการผลิ ตและเก็บเกี่ ยวผลผลิ ตระดั บสวน 2) ลานเทซึ่ งเปน
คนกลางที่รวบรวมผลผลิต 3) โรงงานสกัดซึ่งเปนผูรับซื้อทะลายปาลมน้ํามัน และ 4)
หนวยงานภาครัฐ ดังรายละเอียดในรูปที่ 1
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รูปที่ 1 สรุปมูลเหตุของปญหาคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน

(ก)

(ข)
(ค)
รูปที่ 2 (ก) การเก็บเกี่ยวปาลมดิบของเกษตรกร
(ข) การจัดการผลผลิตที่ไมไดคุณภาพของลานเท (ค) ผลผลิตปาลมที่ไดคุณภาพ

1. ป ญหาคุ ณภาพทะลายปาล มน้ํา มันที่ เกิ ดจากตนน้ํามี สาเหตุ หลั กมาจากตั ว
เกษตรกรเจาของสวนเองที่ขาดการควบคุมดูแลในการเก็บเกี่ยว ทําใหมีการเก็บเกี่ ยว
ปาล มดิบ (รู ปที่ 2 (ก)) สาเหตุที่ ยังคงดําเนิ นการเช นนี้ สวนหนึ่ งเพราะราคาขายไม
สะทอนคุณภาพ (ไมใชเพราะไมทราบคุณลักษณะของทะลายปาลมที่มีคุณภาพ)
2. สาเหตุ ที่ เกิดจากลานเทนั้ นมาจากการแขงขันในการทําธุ รกิจและทํากําไร
กระตุ นใหลานเทมีการจัดการผลผลิ ตที่ ไม ได คุณภาพ เช น การฉี ดน้ํา บมปาลม
แยกผลปาลมรวง (รูปที่ 2 (ข))
3. ปญหาจากโรงงานสกัดที่สําคัญ ไดแก ผลผลิตปาลมในรอบปจะมีนอยกวา
กําลังการผลิตของโรงงาน ทําใหโรงงานไมเขมงวดในการซื้อปาลมคุณภาพ แตจะเนน
ใหไดปริมาณมาก จึงยังคงซื้ อปาลมที่ดอยคุณภาพอยู และโรงงานสกัดสวนใหญไมให
ราคาที่สะทอนคุณภาพ ทําใหเกษตรกรขาดแรงจูงใจที่จะผลิตปาลมคุณภาพ
4. สาเหตุสุ ดท ายแต มีความสําคั ญคื อ ป ญหาจากหนวยงานภาครั ฐที่ ยั งขาด
กลไกในการกํากั บ และควบคุ มให ผู มี ส วนได ส วนเสี ยที่ กล า วข างต นให มี การปฏิ บั ติ ที่
เหมาะสม
สําหรับทางออกในการแก ปญหาคุ ณภาพผลผลิ ตปาลมน้ํา มันนั้ น ควรเป น
ทางออกที่ ผูมีส วนไดสวนเสียหลักในอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมยอมรับ
และทุกฝายไดประโยชนรวมกันอยางเปนธรรม ทางออกหนึ่งที่เหมาะสมคือเกษตรกร
เปนสมาชิกของลานเทกลุม และลานเทกลุมเปนพันธมิตรกับโรงงานสกัด ซึ่งพบวาการ
ผลิตปาลมน้ํามันคุณภาพของเกษตรกรสามารถดําเนินการได ถาโรงงานสกัดใหราคาที่
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จูงใจมากพอ ทางเลือกนี้เกษตรกร ลานเท และโรงงานสกัดมีความพึงพอใจกับประโยชน
ที่แตละฝายไดรับ และสามารถจัดการในสวนที่เกี่ยวของได ซึ่งทางออกนี้ สามารถ
ดําเนินการไดเลยโดยปราศจากการบังคับจากหนวยงานภาครัฐ และไดมีการดําเนินการ
แลวในโรงงานสกัดของเอกชนบางแหง (รูปที่ 3) และชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลม
จังหวัดกระบี่

รูปที่ 3 ตัวอยางเงื่อนไขการรับซื้อปาลมคุณภาพของโรงงานสกัดเอกชน

อีกทางออกหนึ่งคือ บังคับใหโรงงานสกัดที่มีเพียงประมาณ 100 กวาโรงเทานั้น
ทั่วประเทศ และเปนผู ไดผลประโยชนโดยตรงจากเปอรเซ็นตน้ํามันที่เพิ่มขึ้น กําหนด
ราคารับซื้อทะลายปาลมที่สูงขึ้นตามเปอรเซ็นตน้ํามันที่สกัดได เมื่อเกษตรกรไดราคาสูง
เปนสิ่งจูงใจก็จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตปาลมตามมาตรฐานโดยอัตโนมัติ ซึ่งแนวทางนี้
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สอดคลองหรือเปนที่ประจักษจากผลการวิจัยชิ้นนี้ และสอดคลองกับผลการแทรกแซง
การรับซื้ อผลผลิ ตปาลมน้ํา มั นที่ เปอรเซ็ นต น้ํามั น 17% ของคณะกรรมการนโยบาย
ปาลมน้ํามันแหงชาติ (กนป.) ในป 2554 โดยแนวทางที่บังคับโรงงานสกัดนี้ใชตนทุน
น อย รวมทั้ งมี ประสิ ทธิ ภาพและประสิ ทธิผล สามารถปฏิ บั ติ ได ง ายเพราะโรงงานมี
จํานวนน อยมากเมื่ อเทียบกั บจํานวนเกษตรกรผู ปลู กปาลม และเป นแนวทางที่ ไดรับ
การยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย
ซึ่งจากผลการวิจัยในครั้งนี้ ทีมวิจัยไดเสนอแนะใหรัฐบังคับโรงงานสกัดรับซื้อ
ปาลมที่เปอรเซ็นตน้ํามันอยางนอย 18% หากเปอรเซ็นตน้ํามันที่สกัดไดเกิน 18% ให
ปรับราคารับซื้ อผลปาลมน้ํามันในสัดสวนที่สอดคลองกัน แตถาสกัดไมได 18% ก็จะ
โดนลงโทษ หรือปดโรงงาน ซึ่งผลจากการบังคับโรงงานสกัดนี้จะชวยยกระดับการ
จัดการคุ ณภาพผลผลิตปาล มทั้ งห วงโซ กลาวคือ ลานเทก็ ไม สามารถทําปาลมที่ ไมมี
คุณภาพไดเพราะโรงงานจะไมรับซือ้ ลานเทก็จะตองซือ้ ปาลมคุณภาพ เกษตรกรก็จําเปน
ตองผลิตปาลมคุณภาพเพราะถาผลผลิตไมไดคุณภาพก็จะขายไมได ก็จะนําไปสูการผลิต
ปาล มที่ มีคุ ณภาพโดยอัตโนมัติ และปญหาคุ ณภาพปาล มน้ํามันจะลดลงในที่ สุด อนึ่ ง
การบังคับในลักษณะคลายนี้ไดดําเนินการสําเร็จมานานแลวในมาเลซีย
ในการดําเนินการตามแนวทางดังกลาว หนวยงานภาครัฐและผู เกี่ยวของควร
ดําเนินการในประเด็นที่สําคัญดังนี้
(1) มกอช. นําผลจากการวิจัยนีส้ งผานไปยัง กนป. เพือ่ ใชในการผลักดันนโยบาย
ไปบังคับใหโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดิบใหไดอยางนอยที่ 18%
(2) หนวยงานที่เกี่ยวของปรับปรุงระบบการรายงานและติดตามผลเปอรเซ็นต
น้ํามันที่ สกัดไดของโรงงาน และเปดเผยขอมูลตอสาธารณะ รวมทั้งควรปรับปรุงฐาน
ขอมูลปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมใหมีความทันสมัยตลอดเวลา
(3) รัฐ (โดย กนป.) พิจารณาหนวยงานที่มีหนาที่ดแู ลรับผิดชอบลานเทใหชัดเจน
(4) กรมส งเสริ มการเกษตรควรอบรมเกษตรกรให มีความรู ในการจัดการสวน
ที่ดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการเก็บเกี่ยวปาลมน้ํามัน อบรมผูเก็บเกี่ยวปาลมและผูรับเหมา
เก็บเกี่ ยวปาลม และใหใบรับรองผู ผานการอบรม อบรมผู คัดเกรดปาลมใหกับลานเท
และ/หรือโรงงาน และใหใบรับรองผูผานการอบรม สงเสริมการรวมกลุมของเกษตรกร
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ชาวสวนปาลมน้ํามันเพื่อพัฒนาการผลิตและการปรับปรุงคุณภาพผลผลิตปาลมน้ํามัน
รวมถึ งการรวบรวมและจําหน ายผลผลิ ต ตลอดจนส ง เสริ มวิ สาหกิ จชุ มชนในการให
บริการการเก็ บเกี่ ยวและขนส งทะลายปาล มน้ํา มันที่ มีคุ ณภาพ และสํานักงานเกษตร
จังหวัดและอําเภอควรกระตุนใหเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันมาขึ้นทะเบียนทั้งหมด
(5) โรงงานสกัด ลานเท และเกษตรกร ตองมีการปฏิบัติที่ เหมาะสมในสวนที่
ตนเองเกี่ยวของกลาวคือ โรงงานสกัดตองรับซื้อทะลายปาลมตามคุณภาพและสะทอน
เปอรเซ็นตน้ํามันที่สกัดได มีการคัดเกรดและใหราคาที่เปนธรรม รายงานเปอรเซ็นต
น้ํามั นที่ สกัดไดตามความเปนจริง และมีการปรั บปรุงประสิ ทธิภาพการผลิตอยาง
สม่ําเสมอ
(6) ลานเทควรตองไปจดทะเบียนลานเทกับหนวยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติ
ตามมาตรฐานลานเท สําหรั บเกษตรกรควรมี การปฏิ บั ติ ทางการเกษตรที่ ดี สําหรั บ
ปาลมน้ํามัน (GAP) ใหความสําคัญกับการเก็บเกี่ ยวปาลมสุกและขนสงสูลานเทและ
โรงงานภายใน 24 ชั่วโมง เพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ดวยการจัดการที่ดี และลดตนทุนการ
ผลิตอยางจริงจัง
(7) เกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันที่ยังไมไดขึ้นทะเบียน ควรไปขึ้นทะเบียนผูปลูก
ปาลมกับสํานักงานเกษตรในพื้นที่ และ
(8) รั ฐควรผลั กดั นให มี พระราชบั ญญั ติ ปาล มน้ํา มั นโดยเร็ ว จั ดตั้ งหน วยงาน
รับผิ ดชอบเรื่ องปาล มน้ํา มันและน้ํามันปาลมโดยเฉพาะ จัดตั้ งคณะกรรมการปาลม
น้ํามันและน้ํามันปาลมระดับจังหวัด และเพิ่มบทบาทของคณะกรรมการนโยบายปาลม
น้ํามันแหงชาติ
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โนราโรงครู : สื่อแหงความกตัญูและความดีงาม
สุภาพร วุกถอง และ รักษิตา สรรพอรามเดชะ
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: wookthong@yahoo.com, raksita.s@psu.ac.th
“โนรา” หรือ “มโนราห” เปนศิลปะการแสดงพื้นบานที่เปนเอกลักษณของภาคใต
ซึ่งถือกําเนิดมาจากในวังของเจาเมืองและเปนการแสดงที่สืบสานกันมาอยางยาวนาน
เปนการแสดงที่ มี เอกลักษณเฉพาะตัวทั้ ง การร ายรํา การขับรอง และการแต งกาย
ใช เครื่ องดนตรี ประกอบการแสดงที่ ให ความสนุ กสนาน เราใจ ทําให การแสดงโนรา
ยังคงไดรับความนิยมมาจนถึงปจจุบัน การถายทอดศิลปะการแสดงโนรามักถายทอด
กันภายในเครือญาติ ทายาทโดยสายเลือด และลูกศิษยซึ่งมีใจรักในการแสดงโนราเปน
พื้นฐานสําคัญ การแสดงโนราในปจจุบันอาจปรับเปลี่ยนรูปแบบไปบางเพื่อความอยูรอด
และใหสอดคลองตอบริบทของสังคมตามยุคสมัย แตมีสิ่งหนึ่ งที่โนราทุกคนตางยึดถือ
เปนแนวปฏิบัติจนเปนหัวใจสําคัญของโนราคือ “การไหวครู” หามละเลย มิฉะนั้นจะ
ทําให เจ็ บปวยหรื อเกิ ดเรื่ องทุ กข รอนใจ จะตองขอขมาไหวครู ผานการทํา “พิ ธีโนรา
โรงครู” ซึ่งโนราบางคณะอาจกําหนดการทําพิธีโนราโรงครูเปนประจําทุกป เพื่อรําลึก
และแสดงถึงความเคารพและความกตัญูตอครูหมอโนราและบรรพบุรุษโนราที่ลวงลับ
ไปแลว โดยมี “โนราใหญ” หรือเรียกวา “ราชครู” เปนผูทําพิธีอัญเชิญ “ครูหมอโนรา”
หรือ“ตายายโนรา” (บางทองที่เรียก “ตาหลวง”) มายังโรงพิธีเพื่อรับเครื่องเซนสังเวย
หรือรับของแกบนตามที่ไดบนบานไว และมีการ “เชื้อ” (การเชื้อเชิญวิญญาณ) ของ
บรรพบุรุษใหมา “จับ” หรือ “ลง” (การเขาสิง) กับคนทรงซึ่งเปนลูกหลานที่กําหนดไว
แลว เพื่อทําหนาที่เปนสื่อกลางในการพูดคุยกับลูกหลานของตนในวันทําพิธีโนราโรงครู
การทําพิธีโนราโรงครูสวนใหญนิยมทําในชวงเดือน 6 ถึงเดือน 9 ตามเดือน
จันทรคติไทย ซึ่งมีทั้งการทําโนราโรงครูใหญ (ตั้งแตเย็นวันพุธไปจนถึงวันศุกร) และ
การทําโนราโรงครูเล็ก ตั้งแตเย็นวันพุธไปถึงวันพฤหัสบดี โดยการทําโนราโรงครูเล็ก
เปนการทําเพื่อ “ค้ําครู” ขอผอนผันการทําโนราโรงครูใหญ เนื่องจากยังไมพรอม และ
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เมื่อพรอมแลวจะทําโนราโรงครูใหญตอไป สําหรับโรงพิธีจะสรางเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผามี
8 เสา ไมยกพื้น หันหนาไปทางทิศเหนือหรือใต เรียกวา “ลอยหวัน” (ลอยตะวัน) จะ
ไมสรางหันหนาไปทางทิศตะวันออกหรือตะวันตกเด็ดขาด เพราะเปนการ “ขวางหวัน”
(ขวางตะวัน) ซึ่งถือวาเปนอัปมงคล หลังคามุงดวยจาก ตรงกลางจั่วครอบดวยกระแชง
เพื่อระลึกถึงนางนวลทองสําลีเมื่อครั้งถูกลอยแพไปในทะเล ไดอาศัยกระแชงเปนเครื่อง
มุงแพกันแดดกันฝน (บางแหงเชื่อวาโรงพิธีจะมีผีนางโอกระแชงทําหนาที่รักษาเสาโรง
โนรา) พื้นโรงครูปูดวยไม การสรางโรงครูหามตอกตะปูแตใชการผูกตามความเชื่อที่
ถายทอดกันมา ดานขวามือของโรงพิธีทําเปนรานสูงเพื่อวางเครื่องบูชา เรียกวา “ศาล”
หรือ “พาไล” ดานหลังของโรงพิธีทําเปนเพิงพักของคณะโนรา หากเปนโรงครูที่มีการ
ทําพิธีตัดจุก ผูกผา และครอบเทริด จะตองทํารั้วกั้นบริเวณรอบๆ โรงครู เรียกวา
“รั้ วดูกไก” ซึ่งมีซี่รั้วจํานวน 227 ซี่ ตามจํานวนศีล 227 ขอที่พระภิกษุสงฆตองยึด
ปฏิบั ติ
ในการทําพิ ธีโรงครูจะตองจัดเครื่ องสั งเวยและเครื่ องบูชาครู ไวบนพาไล และ
เรือนพักของเจาภาพ (เจาบาน) และจัดเครื่องบูชาและอุปกรณทําพิธีบริเวณทองโรง

รูปที่ 1 เครื่องสังเวย (ก) และเครื่องบูชาบนพาไล (ข) และอุปกรณบริเวณทองโรง (ค)

เครื่องดนตรีที่ใชในการทําพิธีสวนใหญเปนเครื่องตีจังหวะ ไดแก ทับ กลองทัด
โหมง ฉิ่ง และแตระ มีเพียงปเทานั้นที่เปนเครื่องดนตรีแบบเปา (โดยมากนิยมปใน)
โดยมีลูกคูทําหนาที่บรรเลงดนตรี การแสดงโนราในพิธีโนราโรงครู ประกอบดวย 1)
การรอง มีทั้งการขับรองบทกลอนโดยมีการรองรับ เชน การกาศครู บทบูชาครูหมอ
และบทสงครู และการรองประกอบทารํา เชน บทปฐม บทครูสอน 2) การรํา ทั้งการ
รําแบบพื้นฐาน การรําขั้นสูง และการรําเฉพาะอยาง (การรําประกอบพิธี) เชน การรํา
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ในพิ ธีไหวครู รําแกบน พิธีแตงพอกผูกผาใหญ 3) การเลนหรือแสดงเป นเรื่ อง
โดยใชวรรณกรรมพื้นบานของไทยตอนสําคัญมาเลนตอเนื่องกัน 12 เรื่อง อาทิ ไกรทอง
พระรถเมรี และพระสุธน-มโนราห และ 4) การบรรเลงดนตรีประกอบพิธีกรรม
จะใชชวงทํานองที่แตกตางกัน เชน การเซนของสังเวยและประทับทรงใชทํานองเชิด
สวนการเชิญวิญญาณใชทํานองเชื้อ เปนตน
พิธีโนราโรงครูเริ่มจากเจาภาพหรือเจางานตองไปทาบทามหัวหนาคณะ (นายโรง)
เพื่อไปทําพิธีโนราโรงครู โดยเตรียม “ขันหมาก” (หมากพลู 3 คํา) ไปใหแกหัวหนาคณะ
เมื่อถึงกําหนดวันที่จะไปแสดง นายโรงพรอมลูกคูแ ละผูแสดงทุกคนจะนําเครื่องดนตรีมา
วางรวมกันที่บานของหัวหนาคณะเพื่อทํา “พิธียกเครื่อง” พิธีกรรมโนราโรงครูจะเริ่ม
จากเย็นวันพุธ “เวลานกชุมรัง” (เย็นหรือย่ําค่ํา) ตั้งแต พิธีเขาโรง การตั้งเครื่อง พิธี
เบิกโรง (ชุมนุมเทวดาและชุมนุมครู) ลงโรง กาศโรง เชิญครู รําถวายครู หลังจากนั้น
เปนการแสดงภาคบันเทิง ในวันที่สองเปนวันพฤหัสบดีซึ่งถือวาเปนวันครู จะมีการ
ประกอบพิธีใหญ เชน การแตงพอก พิธีไหวครู พิธีตัดจุก พิธีครอบเทริดหรือผูกผาใหญ
ซึ่ งในพิธีตัดจุกจะมีพระภิกษุเขาร วมพิธีตั ดจุก แลวต อด วยอุปชฌาย ครูหมอโนราใน
รางทรง และพอแมตามลําดับ สวนพิธีครอบเทริดหรือผูกผาใหญ เปนพิธีเพื่อกาวสู
การเปนโนราใหญ (นายโรง) โดยตองมีคุณสมบัติที่ครบถวนคือ ผานพิธีตัดจุก อายุครบ
22 ป และไม แต งงาน (หากแต งงานแล วต องทําการหย าสมมติ เพื่ อไม ให ปาราชิ ก)
หลังจากนั้นจะตองไปรําโนราใหครบ 3 ครั้ง เรียกวา “รํา 3 วัด” หรือ “รํา 3 บาน”
แลวเข าพิธีอุปสมบทจึงจะถือวาเป นโนราใหญโดยสมบู รณ หลังจากนั้ นมีการจั บบท
ตั้ งเมืองเพื่ อจับจองพื้ นที่ โรงโนราเปรียบเสมือนเมืองๆ หนึ่ง เพื่ อใชประกอบการเลน
เรื่องประกอบ 12 บท 12 เพลง และตอดวยการแสดงโนราเพื่อความความบันเทิงแก
ผูชม สวนพิธีกรรมในวันสุดทายมีพิธีที่สําคัญคือ การแกบน เชน การรําโนราและรํา
หนาพรานถวายครูหมอโนรา พิธีเหยียบเสนเพื่อรักษาเสน การรําคลองหงส (รําเฉพาะ
โรงครูที่มีพิธีครอบเทริดหรือผูกผาใหญเทานั้น) และการรําแทงเข (จระเข) เพื่ อลอย
เคราะห และถอดเสนี ยด (โนราโรงครูบางโรงจะรําคลองหงส หรื อแทงเข วันพฤหั สบดี
เนื่องจากมีโนรามาทําพิธีครบ 8 คน) หลังจากนั้นจึงทําพิธีสงครูเพื่อสงครูหมอโนรากลับ
พิธีตัดเหมฺรย (เพื่อตัดพันธะสัญญาที่เคยใหไวกับครูหมอโนรา) และการพลิกสาดคลา
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รูปที่ 2 พิธีเหยียบเสน ความเชื่อที่ผูกพันกับคนใต

(เสื่อคลา) และ “ถอนจัญไร” (เพื่อไลเสนียดจัญไรที่อาจทําพลังเผลอหรือผิดพลาดไป)
หลังจากนั้นนายโรงถอดเทริดเปนอันเสร็จพิธีโนราโรงครู
การทําพิธีโนราโรงครูซึ่งนอกจากจะแสดงความกตัญูตอครูแลว ความละเอียด
และพิ ถี พิ ถั นในการทําพิ ธี กรรมทุ กขั้ นตอนยั งสะท อนให เห็ นความเชื่ อที่ หยั่ งรากของ
เชื้อสายโนราและคนใตที่มีความเปนเหตุเปนผล เปนความเชื่อที่กอใหเกิดการสรางสรรค
และจรรโลงจิตใจ ดังคํากลาวของโนราสมพงษนอย ดาวรุง นายโรงคนสําคัญผูประกอบ
พิธีโนราโรงครูวัดทาแค จังหวัดพัทลุง (2557) “ทุกสิ่งในพิธีกรรมโนราโรงครูมีที่ไปที่มา
จึงทําใหโนราคงอยู ไมเปลี่ยนแปลง หรืออาจจะเปลี่ยนแปลงไปบางเล็กๆ นอยๆ ตาม
กลเม็ดของคนรําแตละคนเพื่อใหผูชมชื่นชอบ” นอกจากนี้ การขับรอง การแสดง และ
พิ ธีกรรมยังให ความรู เกี่ ยวกั บโนรา มี การสอดแทรกคําสอน แงคิ ด และคุณธรรม
การทําพิธีโนราโรงครูจึงจัดไดวาเปนชองทางปลูกฝง “การเปนคนดี” ใหแกผูเขารวม
พิธีดวย ซึ่งโนราแซม เสียงทองดาวรุง (2557) ไดกลาวไววา “สิ่งสําคัญของโนรา
โรงครูที่ทําใหเปนที่รูจักอยูที่การใหความสําคัญกับศาสตรของโนราของแตละคณะ
อยางการรายกําพรัด ก็ตองแจกแจงวาแตละบทใหคติขอคิดอะไรแกผูชม ผูฟง ตอง
แจกแจงใหละเอียด ผูฟงรุนใหมๆ บางครั้งไมรูอะไรลึกซึ้ง จึงเปนหนาที่ของโนราที่ตอง
แจกแจงใหเขาเขาใจอยางลึกซึ้ง ถาผูฟงเขาใจอยางลึกซึ้งก็เปนที่ กลาวขานวาโนรา
คณะนี้ทําโนราโรงครูไดละเอียด คนก็อยากไปดู โนราก็จะไมสูญหายไป โนรากับธรรมะ
เปนสิ่งที่อยูคูกัน ธรรมะจะอยูในวิถีชีวิตของโนรา ในการแสดงก็จะแจกแจงธรรมะ
อยางละเอียดใหผูชม ผูฟงไดเขาถึงแกน ถึงวิญญาณจริงๆ การทําเชนนี้จะทําให
โนราไม เสื่ อมสลาย”
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อาจกล าวได ว า ท ามกลางความเจริ ญ ของเทคโนโลยี และกระแสวั ฒนธรรมที่
หลั่งไหลเขามา กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมหลายประการ ทั้งคานิยม ความคิด
ความเชื่อ ตลอดจนรูปแบบการดําเนินชีวิต สงผลใหวัฒนธรรมดั้งเดิมบางอยางไดรับ
ผลกระทบหรื อเกิ ดการเปลี่ ยนแปลง ซึ่ งอาจส งผลต อการแสดงโนราในป จจุ บั นบ าง
เพื่อปรับตัวใหเขากับยุคสมัยในแงของรูปแบบการแสดง แตอยางไรก็ตามโนราก็ยังคง
รักษา “แกนแท” ของความเปนโนราได เพราะการคงอยูของโนราในสังคมไทยมีความ
เกี่ยวพันกับความรัก ความศรัทธา และความเชื่อในพิธีกรรมโนราโรงครู การทําพิธี
โนราโรงครูจึงเปนตัวแปรสําคัญที่ทําใหเกิดการคงอยูของโนรา เนื่องจากเปนเรื่อง
ที่เกี่ยวโยงกับความเชื่อซึ่งปลูกฝงกันมาอยางยาวนาน เปนการรําลึกถึงพระคุณครูและ
การแสดงความเคารพและความกตัญูตอครูหมอโนราและบรรพบุรุษของตน เปนการ
สรางศิลปนโนราที่จะทําหนาที่ในการสืบสานวัฒนธรรมการทําโนราโรงครู และสืบทอด
ศิลปะการแสดงโนราตอไป อีกทั้ งยังเปนสิ่ งที่ ปลูกฝงความรัก คุณธรรม และความ
ดีงามแกโนราและผูรวมพิธีโนราโรงครู ทําใหโนราไมเลือนหายไปจากสังคมภาคใต
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บทเรียนเรือ่ งวิถชี ีวติ พอเพียงและสุขภาพจิต
จากชุมชนบางกล่ํา จ.สงขลา
พญ.ชนกานต ชัชวาลา1 และ รศ.พญ.จารุรินทร ปตานุพงศ 2
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
1
E-mail: jchonnak@gmail.com
2
E-mail: pjarurin@medicne.psu.ac.th
ในป พ.ศ. 2540 ประเทศไทยประสบภาวะเศรษฐกิจถดถอยครั้งใหญ พระบาท
สมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภู มิพล อดุลยเดช ทรงมี พระราชดํารั สถึงปรัชญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงเพื่อเปนแนวทางแกปญหาเศรษฐกิจ ซึ่งประกอบดวยแนวทางปฏิบัติ “3 หวง
2 เงื่อนไข” คือ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ซึ่งรวมถึง
ความจํา เป นที่ จะต องมี ระบบภู มิ คุ มกั นในตั วเพื่ อรั บมื อกั บผลกระทบต างๆ จากการ
เปลี่ ยนแปลงทั้ งภายนอกและภายในอยู บนเงื่ อนไขของ “ความรู ” และ “คุ ณธรรม”
ซึ่งสอดคลองกับหลักทางพระพุทธศาสนาคือ “ทางสายกลาง” หรือ มัชฌิมปฏิปทา
ทําใหชีวิตมีสมดุล (equilibrium) และมีความพรอมตอการรองรับการเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้นในชีวิต โดยมีจุดมุงหมายสูงสุดคือ ความสุขที่ยั่งยืน (sustainable)
ผูวิจัยจึงมีสมมติฐานวา วิถีชีวิตพอเพียงอันหมายถึงทัศนคติและพฤติกรรมตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับภาวะสุขภาพจิต นาจะเปนประโยชนตอการพัฒนาสุขภาพ
จิต เพิ่มคุณภาพชีวิต และปองกันภาวะโรคทางจิตเวชได เพื่อพิสูจนสมมติฐานนี้ผูวิจัย
จึงทําการสํารวจทัศนคติ และพฤติกรรมวิถีชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดัชนี
ชี้วัดความสุข และภาวะสุขภาพทั่วไปในประชากรที่อาศัยอยูในพื้นที่ หมู 3 ต.แมทอม
อ.บางกล่ํา จ.สงขลา ซึ่งเคยไดรับความรูและมีแผนพัฒนาชุมชนที่สอดคลองตามแนว
ทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มีอายุมากกวา 15 ป อาศัยอยูในพื้นที่มานานมากกวา
6 เดือนขึ้นไป โดยไมมีแผนการจะยายถิ่นฐานภายใน 1 ป นับจากวันที่ 1 มกราคม
2554 เปนตนไป
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ผลการศึกษาพบว า ตลอดระยะเวลาป 2554 มี ประชากรเข ารวมการศึกษา
จํานวน 167 คน (83%) เปนเพศชาย 75 คน (44.9%) เพศหญิง 92 คน (55.1%)
อายุเฉลี่ย 43.6 ป สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ (99.4%) อยูในสถานภาพสมรส (62.3%)
ไมไดรับการศึกษาหรือจบชั้นประถมศึกษา (43.7%) ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (29.9%)
รายไดเฉลี่ยตอเดือน 7,459.8 บาท มีเงินออมเฉลี่ยตอเดือน 15.7% ของรายไดตอเดือน
และมีหนี้สินพอสมควรถึงหนักมาก (39.5%) อยางไรก็ตามประชากรเหลานี้มีความ
พึงพอใจในอาชีพ การงาน การเรียนในระดับมากและมากที่สุด (39.5%)
จากการประเมินตนเองพบวา ประชากรจํานวน 155 คน (92.8%) มีความรู
ความเขาใจปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยู ในระดับปานกลางถึงมากที่สุด และคิดวา
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกตใชในชีวิตไดจริง รวมทั้งมีพฤติกรรม
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับที่คอนขางพอเพียงถึงพอเพียงอยาง
เครงครัด จํานวน 106 คน (63.5%) ผลการศึกษาพบวาคะแนนที่ไดจากแบบสอบถาม
การใชชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 32 ขอ ซึ่งไดพัฒนาจากการทํา pilot study
ผลการประเมินใกลเคียงกับที่ ผู ตอบประเมินตนเอง นอกจากนี้ พบวา 72.3% ของ
ประชากรที่ มี ทั ศนคติ ว าปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยงสามารถนําไปใช ในชี วิ ตได จ ริ งนั้ น
ใชชีวิตคอนขางพอเพียงจนถึงพอเพียงอยางเครงครัด ซึ่ งพบวาผู ที่ใชชีวิตพอเพียงจะ
เปนเพศหญิงมากกวา 2.9 เทาของเพศชาย และเปนผู มีความพึงพอใจในอาชีพ/การ
เรียนในระดับปานกลางถึงมากที่สุด
เมื่อสํารวจสภาวะสุขภาพทั่วไป พบวา สวนมาก (88.6%) ประชากรมีคะแนน
สุขภาพทั่วไปปกติ มีเพียง 17 คน (10.2%) ที่มีคะแนนผลการคัดกรองสภาวะสุขภาพ
ทั่วไปผิดปกติ ซึ่งเปนอาการทางกาย (somatic symptoms) ที่มาจากโรคประจําตัว
เดิมเป นสวนใหญ นับวาสภาวะสุ ขภาพผิ ดปรกติต่ํากวาอัตราที่ พบในกลุ มประชากร
ทั่วไปในการศึกษาอื่นๆ โดยพบวาปจจัยที่สัมพันธกับความผิดปรกติของสภาวะสุขภาพ
ทั่วไป คือสถานภาพสมรส (p-value = 0.03) โดยพบวากลุมที่มีสถานภาพแยกกันอยู/
หยาราง/หมาย มีระดับคะแนนผลคัดกรองสุขภาพทั่วไปผิดปกติเปน 8.2 เทา เมื่อเทียบ
กับกลุมที่มีสถานภาพโสด จึงอาจตองคอยเฝาระวังในกลุมประชากรที่มีสถานภาพแยก
กันอยู /หยาราง/หมาย เนื่ องจากเปนกลุมเสี่ ยงตอสภาวะสุขภาพทั่วไปผิดปกติไดมาก
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กวากลุมอื่น
จากการสํารวจดัชนีความสุขพบวา 45.4% และ 32.9% ของประชากรมีคาดัชนี
ชี้วัดความสุขเทากับและมากกวาประชากรทั่วไป โดยปจจัยที่สัมพันธกับความสุขคือ
ความพึงพอใจในอาชีพ/การเรียน รายไดเฉลี่ยตอเดือน และสถานภาพสมรส (p-value
<0.001, 0.04, 0.05 ตามลําดับ) หมายความวาผู มีความพึงพอใจในอาชีพ/การเรียน
นอย มีรายไดสูงกวา 9000 บาท/เดือน และมีสถานภาพแยกกันอยู /หมาย/หยาราง
มีคาคะแนนดัชนีชี้ความสุขนอยกวาผูที่มีความพึงพอใจในอาชีพ/การเรียนมาก มีรายได
ต่ํากว า 5000 บาทหรื อไม มี รายได และมี สถานภาพโสดหรือสมรส จึ งอาจทําความ
เขาใจไดวา การมีรายไดมากแตถาไมมีความพึงพอใจในงานหรือในชีวิตนั้ นก็อาจทําให
มีความสุขไดนอยกวาผู ที่มีรายไดนอยแต พึงพอใจในงานหรือชี วิต ซึ่งสวนทางกับการ
ศึกษาในระบบทุนนิยมที่พบวาผูที่มีรายไดมากยอมมีความสุขมากกวาผูมีรายไดนอย
ผู วิ จั ย จึ งขอสรุ ป บทเรี ย นจากการศึ กษานี้ ว า การนํา แนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จ
พอเพียงลงปฏิบัติจริงในชุมชนนั้ น นอกจากใหองคความรู การทําใหเกิดความศรัทธา
หรือมีประสบการณการใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแลว การใหความสําคัญตอความ
เขาใจในเรื่ องความหมายในชีวิตการงาน/การเรียน เพื่อสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจ
ในการงานและการเรียนของประชากร นาจะเปนวิธีที่ยังประโยชนตอการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมแบบถาวรและยั่งยืน รวมทั้งเพิ่มระดับดัชนีความสุข และเปลี่ยนแปลงภาวะ
สุขภาพจิตไดอีกทางหนึ่ง
อยางไรก็ดี ขอจํากัดของการศึกษานี้คือแบบสอบถามวิถีชีวิตพอเพียงที่พัฒนา
ขึ้น อาจตองมีการพัฒนาขอคําถามโดยใชคําที่ สอดคลองกับบริบทของชุมชนที่ทําการ
ศึกษา เพื่อใหไดขอมูลทางการวิจัยที่เที่ยงตรงและแมนยําขึ้น นอกจากนี้การศึกษาโดย
ใชระยะเวลาเพียงหนึ่งปนาจะเปนชวงเวลาที่สั้นเกินไป สมควรมีการศึกษาเพิ่ มเติมใน
ระยะเวลาที่ยาวนานกวานี้
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