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ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัด
รศ.ดร.อารีย ชูดํา, รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา, ผศ.ดร.วรวิทย วงศนิรามัยกุล,
Prof. Dr. Niamh Nic Daeid, ดร.วัชรวดี ลิ่มสกุล และ จุฑาพร เกสร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail: aree.c@psu.ac.th
ปจจุบันมีการนําสารระเบิดมาใชกันอยางแพรหลายทั้งที่ถูกกฎหมาย เชน ใชใน
กิจกรรมทางทหาร อุตสาหกรรมระเบิดหิน เหมืองแร หรือการนํามาใชในทางผิด
กฎหมาย เชน การกอความไมสงบ การกอการราย ซึ่งสรางความเสียหายและความ
สูญเสียทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมเปนอยางมาก ดังนั้นการพัฒนาวิธีการตรวจวัดสาร
ระเบิดจึงมีความสําคัญอยางยิ่ง
คณะผูวิจัยจึงไดประดิษฐคิดคนชุดตรวจสารระเบิดอยางงายและราคาประหยัด
โดยอาศัยหลักการกักน้ํายาเคมีไวภายในรูพรุนของวัสดุพอลิเมอร จํานวน 8 ชุดตรวจ
เพื่อใชตรวจวัดสารระเบิด 4 กลุม ประกอบดวย
1. ชุดตรวจแบบครัยโอเจล (Cryogel) สําหรับตรวจวัดสารระเบิดกลุมไนโตร
อะโรมาติก
2. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจล (Hydrogel) ชนิดด างสําหรับตรวจวัดสารระเบิด
ไนโตรอะโรมาติก
3. ชุ ดตรวจแบบฟ ล มบางย อยสลายในธรรมชาติ สําหรั บตรวจวั ดสารระเบิ ด
ไนโตรอะโรมาติก
4. ชุดตรวจแบบฟลมบางพีวีซีสําหรับตรวจวัดสารระเบิดไตรไนโตรโทลูอีน
5. ชุดตรวจแบบไฮโดรเจลชนิดกรดสําหรับตรวจวัดสารระเบิ ดอนิ นทรี ยกลุ ม
ไนไตรท
6. ชุดตรวจสารระเบิดอนินทรียกลุมไนเตรท
7. ชุดตรวจสารระเบิดกลุมไนโตรเอมีน
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8. ชุดตรวจสารระเบิดกลุมไนเตรทเอสเทอร
ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่ประดิษฐคิดคนนี้จะเปนประโยชนอยางมาก
สําหรับการตรวจเพื่ อคัดกรอง (Screening หรือ Presumptive test) วัตถุพยานใน
สถานที่ เกิ ดเหตุ ทําให สามารถชวยลดจํานวนตั วอย างที่ ตองตรวจวิ เคราะห โดยใช
เครื่ องมื อขั้ นสู งซึ่ งมี ต นทุ นในการวิ เคราะห ตอตั วอย างสู ง อี กทั้ งยั งใช เวลาและต อง
อาศัยผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหเทานั้น หากหนวยงานที่เกี่ยวของนําไปใชทดแทนการ
นําเขาชุดตรวจสารระเบิดเบื้องตนจากตางประเทศ จะสามารถลดคาใชจายดังกลาว
ใหกับประเทศได
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
พัฒนาชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดที่ใชงาย พกพาสะดวก ทราบผลทันที
ปลอดภัย
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โครงการวิจยั และพัฒนาแขนหุน ยนตเก็บกูว ัตถุระเบิด
(EOD Manipulator) ขนาดเล็กแบบควบคุมอัตโนมัติ
ดร.กิตติคุณ ทองพูล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภายใตการสนับสนุนทุนวิจัยและความรวมมือของสถาบันเทคโนโลยีปองกันประเทศ
(องคการมหาชน)
E-mail: kittikhun_q@hotmail.com
โครงการนี้ นําเสนอการออกแบบและสรางตนแบบแขนกลสําหรับหยิ บจั บเพื่ อ
ติดตั้งบนตัวถังของหุ นยนตเก็บกูวัตถุระเบิดที่ทาง สทป. ไดวิจัยและสรางตนแบบขึ้น
มาแลว โดยมีเปาหมายที่จะสรางองคความรูทั้งในเชิงทฤษฏีและปฏิบัติในการออกแบบ
แขนกลใหมีประสิทธิภาพ มีศักยภาพในการปฎิบัติภาระกิจทางการทหาร ความแข็งแรง
และความทนทานที่ สู ง โดยอาศั ยองค ความรู และความเชี่ ยวชาญทางด านวิ ศวกรรม
แมคาทรอนิคสและวิศวกรรมไฟฟาของคณะผู วิจัย ระบบควบคุมเชิงตําแหนงแบบ
ป อนกลับจะถู กนํามาประยุกต ใช ในการควบคุ มแขนหุ นยนต ร วมกั บการควบคุ มการ
หยิบจับวัตถุแบบอัตโนมัติโดยใชเทคนิคการประมวลผลเชิงภาพ (Image processing)
การรูจําทางสัญญาณเซนเซอร (Sensor fusion and pattern recognition) เพื่อชวย
ใหการบังคับตําแหนงแขนกลเพื่อเคลื่อนอุ ปกรณมือจับไปยังวัตถุเปาหมายสามารถทํา
ไดโดยงายในเวลาอันสั้น สงผลใหการปฏิบัติภาระกิจมีความสะดวกคลองตัว อีกทั้งยัง
ลดเวลาและความยุงยากการในการฝกผูบังคับ
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. ออกแบบและสร างต นแบบแขนกลเพื่ อการหยิ บ จั บวั ตถุ สําหรั บติ ดตั้ งบน
ตนแบบหุนยนตกูระเบิดที่ทาง สทป. พัฒนาขึ้นสําหรับใชในงานเก็บกูวัตถุระเบิด
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2. ศึ ก ษาระบบกลไกลและเทคโนโลยี ขั้ น สู งเพื่ อนํ า มาถ า ยทอดและทํา การ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของตนแบบ
3. ได ม าซึ่ งกระบวนการผลิ ต และประกอบแขนกลเพื่ อการหยิ บ จั บ วั ต ถุ
สามารถลดการนําเขาและสรางโอกาสในการสงออก
4. พั ฒ นาองค ความรู แ ละสร างบุ คลากรเพื่ อการพั ฒนาเทคโนโลยี ป องกั น
ประเทศ
การนําไปใชประโยชน
ได ต นแบบแขนกลที่ สามารถใช งานได จริ งทั้ งสองรุ น ผลิ ตขึ้ นเองในประเทศ
พั ฒนาบุ คลากรและได องค ความรู ในการวิ จั ยและพั ฒนาแฃนกลสําหรั บหยิ บจั บวั ตถุ
เพื่ อใช ติ ดตั้ งบนหุ นยนต เก็ บกู วั ตถุ ระเบิ ดขึ้ นมาใช เองสําหรั บภารกิ จป องกั นประเทศ
เปนการลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศ
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ยางกันกระแทกแรงสูง
นุรนาดียา แวซู, อารีนี อาเกะ, ผศ.ดร.พรศิริ แกวประดิษฐ และ
ดร.เอกวิภู กาลกรณ สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th
ในการเลื อกวัสดุสําหรั บในการใชงานด านตานแรงกระแทก จําเปนต องศึกษา
คุณสมบัติความเหนียว (Toughness) ของวัสดุ เพื่อประเมินโอกาสการแตกหักเสียหาย
และความปลอดภั ยในการใช ง านในสภาวะต า งๆ ซึ่ ง ความเหนี ยวในที่ นี้ เป นความ
สามารถของวัสดุที่ จะดูดซับพลังงานไวไดโดยไมเกิดการแตกหัก ยุบตัว หรือการทะลุ
ของวัสดุ วัสดุตานแรงกระแทกเปนผลิตภัณฑที่ไดจากของไหลไดลาแทนต (Dilatant
fluid) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งวา ของไหลประเภทนอนนิวโตเนียน (Shear thickening
fluid, STF) เปนสารที่สามารถตานแรงกระแทกไดดี โดยการนําสาร STF ไปเคลือบ
บนผาเคฟลารหรือวัสดุไฟเบอรตางๆ เพื่อไปผลิตเปนวัสดุตานแรงกระแทก เชน นําไป
ผลิตเปนเสื้ อเกราะกันกระสุน อุปกรณที่ใชในการขับขี่ อุปกรณทางการกีฬา อุปกรณ
ทางการแพทย เป นตน ในการประเมินวัสดุตานแรงกระแทกจะมีการทดสอบดวย
วิธีการตางๆ เชน Charpy impact test izod impact test และ Drop test เปนตน
โครงการวิ จั ยนี้ มี ความสนใจที่ จะศึ กษาองค ประกอบและสมบั ติ ของของไหล
ไดลาแทนต ประกอบดวย ซิลิกาเบา (Fumed silica) แขวนลอยในตัวกลางเหลว PEG
ร ว มด ว ยสารไซเลนที่ มี คุ ณสมบั ติ ช ว ยยึ ดเกาะบนผ าเคฟลาร โดยผสมด ว ยเครื่ อง
Sonicator หรือเรียกอีกอยางวาเครื่อง Ultrasonic โครงงานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดตอยอด
ความรูเชิงวิชาการจากงานวิจัยที่ผานมา เพื่อศึกษาการเตรียมและปรับปรุงคุณสมบัติ
การตานแรงของของไหลไดลาแทนตและผลของสารไซเลนที่มผี ลตอของไหลไดลาแทนต
ในการยึดเกาะบนผาที่ดีขึ้น โดยจะมีการทดสอบ ทั้งนี้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการ
ใชงานของของไหลไดลาแทนต และสงเสริมการใชประโยชนจากงานวิจัยเพื่อเปนแนว
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ทางในการสรางนวั ตกรรมตอไปและศึกษาผลของไซเลนที่ มี ผลต อสมบัติ ของของไหล
ไดลาแทนตสําหรับการปองกันการกระแทก เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ
ดานความมั่นคงตอไป
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อพัฒนาวัสดุกันกระแทกแรงสูงจากยางพารา
การนําไปใชประโยชน
สวนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุน/อุปกรณปอ งกันการกระแทก
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ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี, ธีรรัตน เสงสุข, ดร.วิสุทธิ์ แกวสกุล,
บงกช เสวตามร และ พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ekwipoo.k@psu.ac.th
ยางธรรมชาติเทอรโมพลาสติกลอกลายแบบ 3 มิติ เปนวัสดุที่พัฒนาขึ้นสําหรับ
งานพิสูจนหลักฐานสามารถสรางแบบจําลองรองรอยตางๆ แบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุได
ชวยใหเจาหนาที่ทราบถึงรอยรอยของอุปกรณรอยงัดแงะ รอยนิ้วมือผู เสียชีวิต และ
ขนาดของรอยกระสุนปนได วัสดุที่พัฒนาขึ้นมีลักษณะการใชงานคลายยางกึ่งสําเร็จรูป
กล าวคื อสามารถแปรรู ปได ที่ อุ ณหภู มิ ต่ํา คื อระหว าง 70-75 oC โดยใช เพี ย งน้ํา ร อน
ยางจะนิ่มเมื่ อรอนและจะแข็งขึ้นเมื่ อเย็นลง ทําใหป นไดโดยใชมื อและลอกลายตาม
พื้นผิวตางๆ ได
วัสดุชนิ ดนี้ สามารถนําไปประยุกตใช กับงานพิสูจนหลั กฐานได โดยวัสดุ ชนิดนี้
มีขอเดนหลายประการดังนี้
1. ลอกลายไดแบบ 3 มิติ
2. ใชระยะเวลาสั้นเพื่อใหไดผลการลอกลาย (ต่ํากวา 2 นาที)
3. ผูใชงานไมจําเปนตองมีทักษะสูง
4. เมื่อยางคงรูปแลว ลายที่ลอกไดจะไมหดตัวหรือเปลี่ยนสภาพ
5. สามารถขึ้นรูปไดงาย (ที่อุณหภูมิประมาณ 70-75oC)
6. มีความยืดหยุ น
7. สามารถนํากลับมาใชใหมได
8. ราคาถูก
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วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่อลอกลายแบบ 3 มิติจากที่เกิดเหตุ
2. ลดภาระงานของตํารวจและเพิ่มความแมนยําในการเก็บหลักฐาน
3. เพิ่มมูลคายางพารา
การนําไปใชประโยชน
ที่ผานมาเคยนําไปใชจริงในสถานที่เกิดเหตุคดีงัดแงะ อ.เทพา จ.สงขลา (โดย
พ.ต.อ.กฤษฎากร เชวงศักดิ์โสภาคย และทีม) พบวาวัสดุสามารถใชงานไดดี สามารถ
สร างแบบจําลองแบบ 3 มิ ติ จากที่ เกิ ดเหตุ ได โดยทําให เจ าหน าที่ ท ราบว าอุ ปกรณ
งัดแงะคื อเหล็ กงัดลอจักรยานยนต สงผลใหเจาหนาที่ สามารถยอกลุมผู ตองสงสัยได
นอกจากนี้ ยังเคยนําไปใชเพื่ อลอกลายนิ้วมือผูเสียชีวิต พบวานวัตกรรมชิ้นนี้สามารถ
ลอกลายนิ้วมือผูเสียชีวิตแบบ 3 มิติได นวัตกรรมนี้ จึงเปนประโยชนในการพิสูจน
เอกลักษณบุคคลกรณีเกิดภัยพิบัติจากธรรมชาติได
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อุปกรณกดั ผิวดวยไฟฟา
สําหรับเก็บกูเลขหมายทะเบียนปน
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา และ
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th
ประเทศไทยมี การใช อาวุ ธป นในการก ออาชญากรรมมากที่ สุ ดในเอเชี ย โดย
อาวุ ธป นหมายรวมอาวุธทุกชนิดที่ ใช สงเครื่ องกระสุนปนโดยวิธี ระเบิด หรือกําลังดัน
ของแกส หรืออัดลม หรือเครือ่ งกลไกอยางใดอยางหนึง่ ซึง่ ตองอาศัยอํานาจของพลังงาน
และสวนหนึ่งสวนใดของอาวุธนั้นๆ หนวยงานราชการไดออกกฎหมายการครอบครอง
อาวุธปน โดยการจดเลขหมายทะเบียนป น (Serial number) เพื่ อเปนขอมูลสําคัญ
เฉพาะตัวที่ถูกระบุไวบนอาวุธปน ดังนั้นการตอกเลขหมายทะเบียนปนจึงเปนเอกลักษณ
บงชี้ที่มาของอาวุธปน และเพื่อระบุความเปนเจาของ การกออาชญากรรมหลากหลาย
ประเภทมี การใช อาวุ ธป น ซึ่ งผู ใช อาวุ ธมั กจะอําพรางคดี ด วยการขู ดลบเลขหมาย
ทะเบี ยนป น หรื อมี การตอกตั วเลขใหม ทํา ให ยากต อการตรวจสอบ ยิ่ งไปกว านั้ น
ผู กระทําผิ ดมั กจะนําป นไปขายในตลาดมื ดเพื่ อกําจั ดหลั กฐาน ดั งนั้ นการตรวจสอบ
รายละเอียดและการตรวจหารอยขูดลบแกไขเครื่องหมายทะเบียนและเลขประจําปน
จึ งเป นสิ่ งจําเป น เนื่ องจากทะเบี ย นป นสามารถเชื่ อมโยงไปสู ผู กระทําผิ ดหรื อผู ที่
เกี่ยวของกับคดีความนั้นได
วิธีทั่วไปที่ ใชในการกูเลขหมายทะเบียนปนคือการใชน้ํายาเคมี โดยน้ํายาเคมี
จะมีสูตรหลากหลายขึ้ นอยู กับลั กษณะของพื้นผิวของวัสดุที่ มีการขูดลบ ซึ่ งน้ํายาเคมี
เหล า นี้ จะมี ประสิ ทธิ ภาพในการกู คื นเลขหมายทะเบี ย นป นได ดี แต อย า งไรก็ ต าม
พบวาในทุกๆ สูตรประกอบดวยกรดแกที่มีฤทธิ์ กัดกรอนมาก ซึ่งไอของกรดแกเหลานี้
ก อ ให เ กิ ด อั น ตรายแก ผู ปฏิ บั ติ ง านหากมี ก ารสู ด ดมหรื อสั ม ผั ส โดยตรง ดั ง นั้ น
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กระบวนการตรวจสอบจะตองทําในตู ดูดไอสารเคมี (Fume hood) ไมสามารถนําไป
ใช นอกห องปฏิ บั ติ การได ดั งนั้ นผู วิ จั ยจึ ง ได ออกแบบและสร า งสิ่ งประดิ ษฐ คิ ด ค น
“อุปกรณกัดผิวดวยไฟฟาสําหรับเก็บกูเลขหมายทะเบียนปน” ดวยสารละลายเกลือแกง
(โซเดียมคลอไรด, NaCl) ที่ ใชงานไดงายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา
ไม ใช สารเคมี ที่ มี ฤทธิ์ กั ด กร อนทํ า ให ผู ป ฏิ บั ติ งานมี ค วามปลอดภั ย ลดการนํ า เข า
น้ํายาเคมีจากตางประเทศ ซึ่งเปนสิ่งประดิษฐที่ตอบสนองนโยบายและยุทธศาสตรการ
วิจั ยของชาติดานความมั่ นคง เพื่ อเปนลู ทางหนึ่ งในการสนับสนุ นการพั ฒนาประเทศ
ใหมั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน และนําไปสูการใชประโยชนดานความมั่งคง ตามกรอบ
ยุทธศาสตรการวิจัยแหงชาติ 20 ป
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อประดิ ษฐ อุปกรณ กั ดผิวด วยไฟฟาสําหรั บเก็บกู เลขหมายทะเบี ยนปนด วย
สารละลายเกลือแกง (โซเดียมคลอไรด, NaCl) ที่ใชงานไดงายทั้งในและนอกสถานที่
สะดวกในการพกพา ไมใชสารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย
ลดการนําเขาน้ํายาเคมีจากตางประเทศ
การนําไปใชประโยชน
1. มี ประโยชนแก ผู ที่ เกี่ ยวของกั บกลุ มงานตรวจอาวุ ธป นและเครื่ องกระสุ น
ศู นย พิ สู จน หลั กฐาน หรื อหน วยงานอื่ นที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อใช ตรวจหารอยขู ดลบแก ไข
เครื่องหมายทะเบียนและเลขหมายประจําปนที่ปนเปนของกลาง
2. ทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยในการทํางาน เนื่องจากอุปกรณฯ ไมใช
สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัย อีกทั้งยังชวยลดการนําเขา
น้ํายาเคมีจากตางประเทศ และลดการใชน้ํายาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกรอนอยางแรง
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หมายเหตุ
ไดมีการยื่นจดทรัพยสินทางปญญา 2 ชิ้น ไดแก
1. สิทธิบัตรการประดิษฐ หมายเลขคําขอ 1603001868 เรื่อง อุปกรณ
เคลือบผิวและกัดผิววัสดุดวยไฟฟาแบบพกพา ยื่นจดเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
2. สิทธิบัตรการออกแบบ หมายเลขคําขอ 1602003608 เรื่อง อุปกรณ
เคลือบผิวและกัดผิวโลหะ ยื่นเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
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เครือ่ งผลิตโลหะแบบสเลอรรี่ (GISS UNIT)
บริษัท กิสโค จํากัด และ รศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
อุทยานวิทยาศาสตร และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: jessada.w@psu.ac.th
กระบวนการขึ้ นรู ปโลหะในกระบวนการ Die casting โดยทั่ วไปในป จจุ บั น
จะขึ้ นรูปดวยสภาวะน้ําโลหะ (Liquid casting) ซึ่ งมีขอเสี ยหลายประการคือ ตอง
ขึ้ นรูปดวยอุณหภูมิที่ สูง ทําใหแมพิมพมีอายุการใชงานต่ํา และต นทุ นค าพลังงานสูง
อีกทั้งสภาวะของเหลวของน้ําโลหะ จะมีโอกาสทําใหชิ้นงานเปนโพรงอากาศทีส่ ูงขึ้นดวย
ปจจุบัน มีกระบวนการที่ไมไดขึ้นรูปโลหะในสภาวะของเหลวหลายกระบวนการ
แตเนื่องจากตนทุนของเครื่องจักรมีราคาสูง และเปนกระบวนการที่สลับซับซอน ทําให
ไมเปนเปนที่แพรหลายในการใชงานในภาคอุตสาหกรรม
กระบวนการ Gas Induced Superheat Slurry หรือ GISS เปนเทคนิคใหม
ในการผลิตโลหะแบบสเลอรรีโ่ ดยการปลอยฟองแกสที่ละเอียดมากผานแทงกราไฟตพรุน
ในน้ํา โลหะขณะที่ มี การแข็ งตั วบางส วน (ดู รูปประกอบ) ซึ่ งทําให กระบวนการใหม นี้
ใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ควบคุมตัวแปรตางๆ ไดงาย ซึ่งสามารถผลิตโลหะแบบ
สเลอรี่ ได อยางมี ประสิ ทธิภาพ และใช งานง ายรวมกั บเครื่ องจั กรที่ มีอยู แล วในภาค
อุตสาหกรรม
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อเปนกระบวนการทางเลือกที่งายตอการใชงานของภาคอุตสาหกรรม และ
เปนการใชงานไดจริง สามารถลดตนทุนการผลิตใหกับภาคอุตสาหกรรม
การนําไปใชประโยชน
ใชรวมกับเครื่องฉีด Die Casting โดยกระบวนการนี้สามารถ
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- ชวยลดปญหาโพรงอากาศ (Porosity) ของผลิตภัณฑเนื่องจากการขึ้ นรูป
มีการปนปวนของน้ําโลหะนอยกวา
- ชิ้นงานผลิตภัณฑมีสมบัติทางกลดีกวา และสามารถทําการอบชุบได
- อายุ ก ารใช งานของแม พิ ม พ เพิ่ มขึ้ น เนื่ องจากอุ ณหภู มิ ที่ ใช ในการขึ้ นรู ป
ต่ํากวาแบบดั้ งเดิม
- ผลิตชิ้ นได ไดรวดเร็วขึ้ น (Shorter cycle times) เนื่ องจากโลหะมี การ
แข็งตัวไปแลวบางสวน ชิ้นงานสามารถนําไปเชื่อม กัด กลึง หรือทําอะโนไดซ ได
- ลดการใชพลังงานจากการหลอม 25-30% เนื่ องจากอุ ณหภู มิ ที่ ใช ในการ
ขึ้นรูปต่ํากวาแบบดั้งเดิมประมาณ 100oC
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เทคโนโลยีหอ งรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูง
สําหรับสหกรณกองทุนสวนยาง
ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ 1 และ รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล2
1
สาขาวิชาเคมีประยุกต คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: racha.d@psu.ac.th
จากสถานการณการใชพลังงานที่เพิ่ มขึ้นในขณะที่ราคายางพาราตกต่ํา สงผล
ทําใหกระทบตอเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศไทย ดวยเหตุผลดังกล าวนี้ รัฐบาลจึง
มี น โยบายที่ จะส งเสริ มให มี การพั ฒ นาเทคโนโลยี การผลิ ตและการแปรรู ป ยางพารา
เพื่ อเพิ่มมูลคาและลดตนทุนการผลิต ซึ่งสําหรับกรณีของการผลิตยางแผนรมควันนั้น
ต น ทุ น หลั ก ส ว นหนึ่ ง เกิ ดจากการใช พ ลั ง งานด วยการเผาไหม ไม ฟ น ในระหว า งการ
รมควั นยางแผ น การลดค าใช จ ายด านพลั งงานจึ งเป นแนวทางหนึ่ งที่ ช วยทํา ให
ผูประกอบการ เชน สหกรณกองทุนสวนยาง ใหมีรายไดเพิ่มขึ้นซึ่งจะชวยเพิ่มศักยภาพ
และขี ดความสามารถในการผลิ ตให แกผู ประกอบการเพื่ อตอบรั บนโยบายของรั ฐบาล
ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรจึงไดศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการรมควัน
ยางแผนมาอยางตอเนื่อง จากผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลการผลิตยางแผนรมควัน
ของสหกรณ กองทุ นสวนยาง พบว าระบบห องรมควั นและเตาเผาไหม ไม ฟ นที่ ใช อยู
ในปจจุ บันมี ประสิ ทธิ ภาพต่ํา เนื่ องจากเกิ ดการสู ญเสี ยความรอนโดยเปล าประโยชน
รวมทั้งการกระจายตัวของลมรอนภายในหองรมไมสม่ําเสมอ สงผลทําใหยางแผนใน
หองรมสุกไมพรอมกัน อีกทั้ งยังทําใหยางแผนรมควันมีคุณภาพไมสม่ําเสมอ และการ
รมควันใชเวลานาน ดวยสาเหตุดังกลาวนี้ทําใหสิ้นเปลืองไมฟนและเปนตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ดั งนั้ น ที ม วิ จั ย จึ ง ได ออกแบบและพั ฒนาห องรมควั น ยางแผ นและเตาเผาไหม ไม ฟ น
ประสิ ทธิ ภาพสูงที่ สามารถควบคุมอุณหภูมิลมรอนภายในห องรมควั นได ดีขึ้ น รวมทั้ ง
สามารถควบคุ มอั ตราการเผาไหมไมฟ น และการกระจายตั วของลมร อนใหสม่ําเสมอ
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ทั่วทั้งหองรม ซึ่งจะชวยทําใหระบบมีประสิทธิภาพดานพลังงานเพิ่ มขึ้ น และสามารถ
ผลิตยางแผนรมควันใหมีคณ
ุ ภาพสูงขึ้นในขณะทีใ่ ชระยะเวลารมควันสัน้ ลง ซึง่ เทคโนโลยี
หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสู งดังกล าวนี้ สามารถลดระยะเวลาการรมควันจาก
เดิม 3 วัน เหลือเพียง 1 วัน และลดการใชเชื้อเพลิงไดประมาณ 60% เมื่อเทียบกับ
หองรมที่ ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดสูงถึง 200,000
บาท/ป ดังนั้นเทคโนโลยีหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงจึงเปนการพัฒนาระบบ
การผลิตยางแผนรมควันแกสหกรณกองทุนสวนยางใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อเพิ่ ม ศั ก ยภาพและขี ดความสามารถในการผลิ ต ยางแผ น รมควั น ให แ ก
ผูประกอบการสหกรณกองทุนสวนยาง
การนําไปใชประโยชน
ขยายผลสู การใช ง านจริ งในสหกรณ กองทุ นสวนยาง เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพและ
ขีดความสามารถในการผลิตยางแผนรมควัน โดยมีตนแบบนํารอง ณ สหกรณกองทุน
สวนยางบานทรายขาวจํากัด ต.ทุงหวัง อ.เมือง จ.สงขลา โดยเทคโนโลยีหองรมควัน
ยางแผนประสิทธิภาพสูงสามารถลดระยะเวลาการรมควันจากเดิม 3 วัน เหลือเพียง 1
วัน และลดการใชเชื้ อเพลิงได ประมาณ 60% เมื่ อเทียบกั บห องรมที่ ใชอยู ในป จจุ บัน
รวมทั้งสามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรไดสูงถึง 200,000 บาท/ป
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โครงการ พลังงานและสิง่ แวดลอมที่ยงั่ ยืน
เพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง (ระยะที่ 2)
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ, อิศรา รักงาม, เรืองรจิต บํารุงศักดิ์,
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล, ดร.ระชา เดชชาญชัยวงศ และ
ดร.อาคม ปะหลามานิต
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสํารวจและการผลิต จํากัด
E-mail: sumate.ch@psu.ac.th
สหกรณผลิตยางแผนรมควัน เปนการรวมตัวของเกษตรกรในรูปแบบสหกรณ
กองทุนสวนยาง จํากัด เพื่อรวบรวมน้ํายางสดจากสมาชิกแลวนํามาผลิตยางรมควัน
เพื่อจัดจําหนาย มีกําลังการผลิต 2-3 ตัน/วัน จากการรวมกลุมการผลิตนี้กอใหเกิด
ผลกระทบตามมาคือ มลพิษอินทรียทางน้ําในลักษณะที่เปนจุด (Point source) กอให
เกิ ด น้ํ า เสี ย ในปริ ม าณมากซึ่ งน้ํ า เสี ย ดั ง กล าวมี ศั กยภาพในการผลิ ตก าซชี ว ภาพได
มลพิ ษดั งกล า วส ง ผลกระทบทางน้ํ า และทางอากาศ ส งกลิ่ นเหม็ นรบกวนต อชุ มชน
รอบขางและสิ่งแวดลอมโดยตรง ปจจุบันทางสถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ไดประยุกตใชระบบบอหมักรวมไรอากาศไปปรับปรุงรวมกับระบบบําบัด
น้ําเสีย ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณกองทุนสวนยาง บานเการาง จํากัด
อ.คลองหอยโข ง จ.สงขลา ในป พ.ศ. 2553 และพบว าช วยเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการ
บําบั ดน้ํา เสี ย ได ก าซชี วภาพเป นผลพลอยได ลดป ญหาสิ่ งแวดลอมเรื่ องกลิ่ นเหม็ น
รบกวนชุมชนรอบขาง สามารถนําก าซชีวภาพที่ ไดไปใชรมยาง ร วมกับไมฟนชวยลด
ต น ทุ นการผลิ ตยางแผ น รมควั นให กั บสหกรณ ฯ ได ถึ ง 30% และในป พ.ศ. 2555
ได รับงบสนั บสนุ นการก อสร างและติ ดตั้ งระบบดั งกล าวจากกองทุ นเพื่ อส งเสริ มการ
อนุรักษพลังงาน สํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน จํานวน 10
แหง สําหรับการปรั บปรุ งห องรมยางเปนการเพิ่ มประสิทธิ ภาพระบบสงและกระจาย
ความรอนในหองรมยางซึ่งมีศักยภาพสามารถประหยัดการใชเชื้อเพลิงไดถึง 40% ถูก
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พัฒนาขึ้นจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่ อกอสร างและติ ดตั้ งเทคโนโลยี ระบบผลิตและใช งานกาซชี วภาพ และ
หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูงในสหกรณกองทุนสวนยางที่ไดรับการคัดเลือก
2. เพื่อจัดตั้งศูนยการเรียนรูในสหกรณกองทุนสวนยางที่ติดตั้งเทคโนโลยี เพื่อ
ใหเกิดความตระหนักในคุณคาสิ่งแวดลอมและการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อสนับสนุนการใชพลังงานทดแทนในสหกรณกองทุนสวนยาง สรางความ
เขมแข็งและความสัมพันธทดี่ ีระหวางชุมชนและสหกรณกองทุนสวนยาง ซึง่ เปนวิสาหกิจ
ของชุมชนเองในการจัดการพลังงานและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น
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การนําไปใชประโยชน
โครงการพลังงานและสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนเพื่อสหกรณกองทุนสวนยาง ดําเนิน
งานมาเป นเวลา 2 ปต อเนื่ อง เริ่ มในป พ.ศ. 2558 ดําเนินกิจกรรมลงพื้ นที่ สํารวจ
ขอมูลในสหกรณกองทุนสวนยาง 5 จังหวัดชายฝงอาวไทย รวมจํานวน 29 แหง เพื่อ
ประเมินความเปนไปไดในการติดตั้ งเทคโนโลยี ระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพและ
หองรมควันยางแผนประสิทธิภาพสูง จัดทําแบบกอสรางของทั้งสองเทคโนโลยีฯ เพื่อ
มอบใหกับสหกรณฯ ทั้ง 29 แหง และไดคัดเลือกสหกรณฯ ที่ผานเกณฑคัดเลือกจํานวน
1 แหง เพื่อติดตั้งเทคโนโลยีระบบผลิตและใชงานกาซชีวภาพ และหองรมควันยางแผน
ประสิทธิภาพสูงในปถัดไป
ผลการใช งานระบบผลิ ตก าซชี วภาพ พบว าลดป ญหาเรื่ องกลิ่ นเหม็ นรบกวน
ระบบบําบัดมีประสิทธิภาพการบําบัดสารอินทรียในน้ําเสียทั้ งหมด (TCOD) มากกวา
90% สหกรณฯ สามารถนําก าซชี วภาพที่ ผลิตไดจากบอหมักก าซชี วภาพไปใช ในการ
รมควันยางแผนรวมกับไมฟน ชวยลดปริมาณการใชไมฟนได 30-35% ลดการปลด
ปลอยกาซเรือนกระจก 67.7 ตัน/ป และผลการใชหองรมควันยางแผนประสิทธิภาพ
สูง ชวยลดระยะเวลารมยางจากเดิม 3 วันหรือ 72 ชม. เหลือเพียง 36-54 ชม. และ
ลดปริมาณการใชไมฟนได 30-60% ขึ้นอยูกับอัตราการผลิต
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การบําบัดน้ําเสียจากแหลงโรงงานอุตสาหกรรมและชุมชน
โดยกระบวนการทางชีวภาพดวยสาหรายและไรแดง
ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม และ ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: chonlatee.c@psu.ac.th
น้ําเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับการแปรรูปผลิตภัณฑการเกษตร
ปศุสัตว การประมงและการเพาะเลี้ยง รวมไปถึงน้ําเสียที่เกิดจากแหลงชุมชนและ
บ านเรื อน สามารถนําไปผ านกระบวนการบําบั ด ด วยวิ ธี การทางชี วภาพ โดยผ าน
กระบวนการของจุลิ นทรีย สาหร ายเซลลเดี ยว และแพลงก ตอนสั ตว ไดตามลําดั บ
โดยจุลินทรียทําหนาที่ยอยสลายสารอินทรียที่มีโมเลกุลใหญใหมีขนาดเล็ก หลังจากนั้น
สาหร ายเซลล เดียวจะนําของเสียที่ ถูกย อยสลายแลวก อนหนานี้ ไปใช เปนปุ ยเพื่ อการ
เติบโต เมื่อถึงขั้นตอนนี้ ของเสียที่มีอยูในน้ําจะถูกบําบัดไปจนเกือบหมดดวยสาหราย
เซลลเดียว หลังจากนั้ นจึงเขาสู กระบวนการบําบัดน้ําเสียขั้ นสุดทาย คือการกําจัด
สาหรายเซลล เดียวออกจากน้ําด วยไรแดง ผลผลิตสุดท ายจากกระบวนการบําบัดคือ
น้ําที่ มีคุณภาพดีขึ้น พรอมปลอยออกสูแหลงน้ําภายนอก หรือสามารถนําไปเก็บกักไว
สํา หรั บ เวี ย นกลั บ นํา ไปใช ในการทํา ความสะอาดภายในโรงงานใหม ได อี ก ครั้ งหนึ่ ง
สําหรับผลผลิตไรแดงที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนเพื่อเปนอาหารสัตวน้ํา หรือปลอย
ลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ เพื่อชวยสรางความอุดมสมบูรณและความยั่งยืนใหกับแหลงน้ํา
ตามธรรมชาติ ตอไป
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วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
สร า งทางเลื อกการบํ า บั ด น้ํ า เสี ย จากโรงงานอุ ต สาหกรรมและชุ ม ชนด ว ย
กระบวนการทางชีวภาพ
การนําไปใชประโยชน
1. การเวียนน้ํากลับมาใชใหมในโรงงาน หรือนําไปใชประโยชนในการเกษตร
2. นําผลผลิตไรแดงไปใชเปนอาหารสัตวน้ํา หรือปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติ
เพื่อสรางความอุดมสมบูรณและความยั่งยืนใหกับสิ่งแวดลอมทางน้ํา
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การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ํายางสดและน้ํายางขน
ดวยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด)
ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: wilairat.c@psu.ac.th

วิ ธี ก ารหาแมกนี เซี ย มซึ่ ง ต องดํา เนิ นการทุ ก วั นในห องปฏิ บั ติ การที่ มี ก ารใช
น้ํายางพารา เดิมมีการใชสารไซยาไนดในวิธีการ ซึ่งสารดังกลาวมีความเปนพิษสูง
ทั้งตอตัวผูปฏิบัติเองและตอสิ่งแวดลอมหากมีสารชนิดนี้หลุดรอดออกไป
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อพั ฒนาหาสารตั วใหม ที่ เ ป นพิ ษน อยมาใช แทนไซยาไนด ในการวิ เคราะห
น้ํายางพารา
การนําไปใชประโยชน
ใช ในระดั บสากลโดยได รับประกาศเป นวิ ธี มาตรฐานในระดั บสากลและระดั บ
ประเทศ คือ
1. ISO 17403:2014 Rubber — Determination of magnesium content
of field and concentrated natural rubber latices by titration (cyanide-free
method)
2. มอก. 2627–2558 การหาปริมาณแมกนีเซียมในน้ํายางสดและน้ํายางขน
ดวยการไทเทรต (วิธีปราศจากไซยาไนด)
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เครือ่ งวัดเปอรเซ็นตเนือ้ ยางแหงในน้ํายางแบบรวดเร็ว
ดวยหลักการไมโครเวฟ
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ, สหพงศ สมวงค และ บุรวิชญ ภมรนาค
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: mitchai.c@psu.ac.th
โดยทั่วไป น้ํายางที่ไดจากการกรีดหนายางจะมีสวนประกอบของน้ําอยูประมาณ
50-80% เนื้อยางแหง 25-45% และสวนอื่นๆ ที่ไมใชยางอีกประมาณ 2-5% เฉพาะ
ส ว นเนื้ อยางแห งเท านั้ น ที่ จะนํา ไปใช ประโยชน ในการผลิ ตผลิ ตภั ณฑ ดั ง นั้ นราคา
น้ํายางสดจึงขึ้นอยูกับปริมาณเนื้อยางแหงในน้ํายาง นั่นคือน้ํายางสดที่มีคาเปอรเซ็นต
เนื้ อยางจะไดราคาสูงในทองตลาด ในตลาดซื้อขายน้ํายางสดจะใชความเขมขนของ
น้ํายางเปนตั วกําหนดราคาและคุณภาพ โดยใชวิธีการวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหง ซึ่ ง
กระบวนการในการหาคาเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายางในปจจุบันที่นิยมกันมี 3 วิธี
คือ วิธีการวัดแบบมาตรฐาน การวัดคาความถวงจําเพาะของน้ํายาง และการอบดวย
ไมโครเวฟ ซึ่งทั้ง 3 วิธีมีขอดีและขอเสียที่แตกตางกัน
ผู วิ จั ยจึงมี แนวคิ ดในการออกแบบเครื่ องวัดเปอรเซ็ นตเนื้ อยางแหงในน้ํายาง
โดยใช หลั กการสะทอนของคลื่ นความถี่ สู ง เนื่ องจากคลื่ นความถี่ สู งสามารถควบคุ ม
การหมุนและการเคลื่อนที่ ของกลุมโมเลกุลน้ําได หากน้ํายางที่ มีเนื้อยางมาก จํานวน
โมเลกุลยางยอมมาก ปริมาตรในน้ํายางก็จะยิ่ งแออัดดวยโมเลกุลยางทําใหเหลือชอง
พื้นที่สําหรับโมเลกุลน้ําที่จะขยับและหมุนแคบลง และหากน้ํายางที่มีปริมาณยางนอย
จํานวนโมเลกุลยางจะนอย พื้ นที่ ใหโมเลกุลน้ํา หมุนตั วจะมีมากขึ้ น ทําใหโมเลกุลน้ํา
หมุนตัวไดกวางขึ้นและเร็วขึ้น แสดงวายิ่งมีเนื้อยางในน้ํายางมาก จํานวนโมเลกุลยาง
ก็ยิ่งมาก ความเร็วในการหมุนก็ยิ่งลดลงมาก ดวยคุณลักษณะตามธรรมชาตินี้นักวิจัย
จึงใชเปนหลักการพื้นฐานในการออกแบบเครื่องมือวัดปริมาณยางแหงในน้ํายางโดยการ
ปอนคลื่ นความถี่ สู งที่ เปนคลื่ นพลังงานสนามแมเหล็ กไฟฟาใหกั บน้ํายางที่ ตองการวัด
ทดสอบหาปริมาณเนื้อยางแหง
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วั ตถุ ประสงค ของการประดิ ษฐ
เพือ่ ความสะดวก รวดเร็ว และแมนยําในการวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง
การนําไปใชประโยชน
ใชสําหรับวัดเปอรเซ็นตเนื้อยางแหงในน้ํายาง
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เทคโนโลยีเคลือบสระดวยน้ํายางธรรมชาติ
รศ.อาซีซัน แกสมาน, รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค, ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
และ สมคิด ศรีสุวรรณ
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: azizon.k@psu.ac.th
เทคโนโลยี “การเคลือบสระน้ําจากน้ํายางธรรมชาติ รวมกั บวั สดุเสริม” เพื่ อ
ปองกันน้ําซึมลงสูผิวดินหรือสําหรับกักเก็บน้ําไวใชประโยชน สามารถใชเคลือบบอหรือ
สระน้ําไดทุกประเภท เชน สระกักเก็บน้ําในภาคเกษตรกรรม โดยเฉพาะเขตพื้ นที่
นอกชลประทานที่ขาดแคลนน้ําทําเกษตรในชวงหนาแลง บอเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา บอ
เลี้ยงปลา กุง บอบําบัดน้ําเสียและกักเก็บนําใชสําหรับโรงงานอุตสาหกรรม บอตกแตง
หรือบอเอนกประสงคในหนวยงานภาครัฐ สถานศึกษา หรือบานเรือนทั่วไป
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อแกไขปญหาความแหงแลงและเพือ่ มูลคาใหยางพารา
การนําไปใชประโยชน
ใช ปู บ อหรื อสระเก็ บน้ํ า สําหรั บใช ในภาคเกษตรกรรม การเพาะเลี้ ยงสั ตว น้ํา
โรงงานอุตสาหกรรม เชน บอบําบัดน้ําเสีย

27

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

สาร TMTD (Tetramethyl thiuram disulphide) ทําหนาที่เปนสารรักษา
สภาพน้ํายาง และในขณะเดียวกันก็เปนสารตัวเรงปฏิกิริยาวัลคาไนซ เกษตรกรอาจ
เติมสารนี้ในน้ํายางเพื่อรักษาสภาพน้ํายางรอจําหนายเมื่อน้ํายางมีราคาสูง เมื่อน้ํายาง
ถู กนํามาผลิ ตเป นน้ํา ยางข น ผู ผลิ ตน้ํายางข นก็ จะทําการเติ มในสาร TMTD อี กขั้ น
เพื่อควบคุมปริมาณ volatile fatty acid เพื่อลดการเจริญเติบโตของจุลินทรียน้ํายาง
เนื่องจากกอนหนานี้ไมมีวิธีการตรวจวัด ทําใหผูผลิตผลิตภัณฑปลายทางจากยางพารา
อาจประสบป ญหาการสู ญเสี ยผลิ ตภั ณฑ บางส วนจากการเติ มสาร TMTD ตามสู ตร
เพื่อเรงการวัลคาไนซ ทําใหผลิตภัณฑอาจมีการวัลคาไนซเกินความตองการ สงผลเสีย
ใหคุณภาพของผลิตภัณฑไมมีความยืดหยุนตามที่ตองการ และเนื่องจากสารนี้สามารถ
เปนสารที่กอใหเกิดโรคมะเร็ง การใชสารนี้จึงควรมีวิธีการตรวจวัดเพื่อทําการควบคุม
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อพัฒนาวิธีการอยางงายในการวิเคราะหสาร TMTD ในน้ํายางพารา
การนําไปใชประโยชน
1. ศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดใชวิธีนี้ในการ
ใหบริการวิเคราะหสาร TMTD แกผูสนใจทั่วไป
2. บริษัท ผูผลิตผลิตภัณฑตางๆ จากน้ํายางพารา
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แผนยางปูพนื้ ลานกีฬาเอนกประสงคจากยางพารา
รศ.อาซีซัน แกสมาน และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: azizon.k@psu.ac.th
วัสดุที่ ใชปูพื้ นทั่ วไปมีดวยกันหลากหลายชนิ ด ทั้ งที่ เปนกระเบื้ องเซรามิค อิฐ
แผนไม ซึ่ งส วนใหญ มีลั กษณะแข็งไมยื ดหยุ น ไดมีการนําพอลิ เมอรมาใชเป นวั สดุ
ปูพื้นเชนเดียวกัน เชน เอทิลีนไวนิลอะซิเตท พอลียูรีเทน พอลีโพรไพลีน พีวีซี เปนตน
แตวัสดุประเภทนี้เกิดการยอยสลายคอนขางยาก อาจจะเกิ ดอันตรายจากการใชงาน
การใช วั สดุ ปู พื้ นสําหรับการเล นกีฬาหรื อออกกําลังกายกําลั งเป นที่ นิ ยมมากขึ้ น โดย
วัสดุที่นํามาใชปูพื้นอาจเปนหญาเทียม เทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร ยางสังเคราะห
พอลี โพรไพลีน ไมปาเก ซึ่ งวัสดุดังกล าวจะลดอาการบาดเจ็ บจากแรกกระแทก การ
หกลม ยางพาราเปนวัสดุที่มีความนาสนใจเนื่ องจากประเทศไทยเปนผูผลิตรายใหญ
ของโลกและเปนการเพิ่ มมู ลค าดวยการแปรรู ปเป นผลิ ตภัณฑที่ สําคั ญคือ เป นวัสดุที่
ไดจากธรรมชาติ สามารถปลูกใหมทดแทนได การวิจัยและพัฒนาสูตรยางสําหรับ
แปรรูปเปนแผนยางปูพื้นสําหรับลานกีฬาอเนกประสงค เพื่อใหไดผลิตภัณฑที่มีสมบัติ
การใชงานตามตองการและไดมาตรฐานที่ กําหนด
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อเป นวั สดุ ใช สําหรั บปู ลานกี ฬาเอนกประสงค ที่ ลดอาการบาดเจ็ บจากแรง
กระแทกและการหกลมได
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การนําไปใชประโยชน
นําไปใชปูในสถานศึกษา สถานออกกําลังกาย องคกรปกครองทองถิ่น เปนตน
การนํายางพารามาใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑเพื่อสรางลานกีฬาอเนกประสงค เปนการ
เพิ่มปริมาณการใชยางพาราภายในประเทศและชวยสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ
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ดิจิตอลปาลมน้ํามัน
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา, รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ, ดร.อลิษา หนักแกว,
ดร.เอกราช นวลละออง และ ดร.สุรีพร นวลแกว
สถานวิจัยจีโนมและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pamornra@yahoo.com
ดิจิตอลปาลมน้ํามัน คือ ตนกลาปาลมที่ผานการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน
คุณภาพทางชีวภาพ โดยกระบวนการถอดรหัสและอานรหัสพันธุกรรม (Sequencing)
ของพื ชปาล มน้ํา มันที่ ปลูกโดยเกษตรกรในพื้ นที่ ภาคใตของประเทศไทย ใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรวิเคราะห สังเคราะห จนไดผลงานสําหรับตอบโจทยที่เปนปญหามาชานาน
ไดแก การปลอมปนของตนปาลมเพศผู Pisifera ในแปลงที่ควรจะเปนลูกผสม Tenera
ตลอดจนการปลอมปนของตนที่ มีผลผลิตต่ําอันเนื่ องมาจากพันธุกรรมที่ไมดี
การปลูกปาลมน้ํามัน ตองใชเวลานาน 3-5 ปกวาจะไดผลผลิต การตรวจสอบ
รหัสพันธุกรรมดวยเทคนิคที่งาย ละเอียด แมนยําและสะดวก ทําใหระบุไดวาตนกลา
ที่ นํา ไปปลู ก นั้ นจะเจริ ญเติ บ โตเป น ต น ที่ ให ผลผลิ ต เช นไรในอนาคต การคาดเดาได
ลวงหนาเสียแตเนิ่นๆ ชวยลดความสูญเสียในแงเงินทุนที่ตองใชในการดูแลพืชคุณภาพ
ต่ํา ไดผลผลิตต่ํา การเลือกปลูกเฉพาะพืชสายพันธุดี จะชวยลดพื้นที่เพาะปลูก เพิ่ม
ผลผลิต และผลิตสินคาทางการเกษตรที่แขงขันได
นอกจากนั้ นข อมู ลดิ จิ ต อลปาล มน้ํ า มั น ยั งถู กนํา ไปใช สร า งนวั ตกรรมใหม ๆ
ไดอีกมากมาย ตัวอยางที่ประสบความสําเร็จมาแลวคือ การนําขอมูลไปใชสรางตัวตั้งตน
เพื่อผลิตสารดีท็อกที่ลดความเปนพิษของยาฆาแมลง สามารถนําไปใชกําจัดสารตกคาง
ในแปลงเกษตรได อีกทางหนึ่ ง จะเห็นไดวาการถอดรหัสพันธุกรรมของสิ่ งมีชี วิตเปน
ความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เกษตรกรยุคใหมควรไดใชประโยชน
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เอทิลเอสเตอร: ไบโอดีเซลในอนาคตของไทย
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร, รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล, ดร.ธเนศ วัยสุวรรณ,
ดร.รวมพร นิคม, ทรงธรรม โพธิ์ถาวร, ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท,
ผศ.ดร.กิตติภูมิ ศุภลักษณปญญา, ดร.พิมพรรณ เกียรติซิมกุล และ
อุทัย ไทยเจริญ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
E-mail: chakrit.t@psu.ac.th
ไบโอดี เซลที่ ใช กั นอยู ในประเทศไทยขณะนี้ ได มาจากการทําปฏิ กิ ริยาระหว าง
แอลกอฮอล เมทานอลกั บน้ํามันพื ชหรือไขมั นสัตว และเรียกวาเมทิลเอสเตอร แต
เมทานอลที่ ใชกันอยู นั้ น ผลิตมาจากไฮโดรคาร บอนที่ มีแหลงตั้ งตนมาจากปโตรเลียม
ฟอสซิ ลซึ่ งต องนําเข าจากต างประเทศ และเมื่ อน้ํา มั นดิ บป โตรเลี ยมมี ราคาสู งขึ้ น
เมทานอลก็จะมีราคาสูงตามไปดวย
ประเทศไทยเปนประเทศที่มีฐานเกษตรกรรมเปนหลัก โดยสามารถปลูกวัตถุดิบ
เชน ออย มันสําปะหลัง มาแปรรูปเปนเอทานอลซึ่งเปนแอลกอฮอลที่ใชแทนเมทานอล
ได และใช เอทานอลนี้ ผสมเขากับน้ํามั นเบนซิ นหรื อเรี ยกอีกอยางหนึ่ งว าแกสโซลีน
โดยใชเปนเชื้อเพลิง “แกสโซฮอล” อยูในปจจุบันนี้
เมื่ อพิ จารณาในมุ มมองของการพึ่ งพาตนเองของประเทศไทย การใช เอทิ ล
เอสเตอร ซึ่ งเป นไบโอดีเซลที่ ได จากการทําปฏิ กิ ริยาของเอทานอลกั บน้ํา มันพื ชหรื อ
ไขมันสัตว เปนพลังงานที่มีแหลงกําเนิ ดมาจากพืชทั้ งหมด ทําใหสามารถปลูกใหม
ขึ้ นมาทดแทนทําใหมีความยั่ งยืนในการผลิต นอกจากนี้ ยังไดชวยลดการปลดปลอย
แกสคารบอนไดออกไซดสุทธิซึ่งเปนแกสเรือนกระจกที่สงผลตอกระทบตอภาวะโลกรอน
แตอยางไรก็ตาม ปจจุบันไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรยังไมมีการผลิตและใชงานอยาง
แพร หลาย เนื่ องจากราคาเอทานอลที่ สูงกว าเมทานอล ตลอดจนกระบวนการผลิ ต
เอทิลเอสเตอรยังมีปญหาเชิงเทคนิคที่ยุ งยากมากกวาการผลิตเมทิลเอสเตอร เพราะ
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หลังการทําปฏิกิริยาทรานสเอสเตอริฟเคชันเอทิลเอสเตอรและกลีเซอรอลจะไมแยกเฟส
ออกจากกัน ซึ่งตองใชเทคนิคการผลิตที่ยุงยากซับซอนขึ้น ทําใหผลไดต่ํากวาการผลิต
เมทิลเอสเตอร และมีตนทุนที่สูงกวา
หลังผ านการวิจั ยมาเป นเวลาหลายป สถานวิ จัยและพั ฒนาพลั งงานทดแทน
จากน้ํามั นปาลมและพืชน้ํามัน คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร
ได คนพบกระบวนการที่ สามารถผลิ ตเอทิลเอสเตอรที่ เป นไบโอดี เซลที่ มี ค าความร อน
สูงกวาเมทิลเอสเตอรในเชิงอุตสาหกรรมไดสําเร็จ
กระบวนการผลิ ตที่ ได พั ฒนาขึ้ นมาเป น กระบวนการผลิ ต แบบต อ เนื่ อง
ประกอบดวย ขั้นตอนเอสเตอริฟเคชัน ทรานสเอสเตอริฟเคชัน การแยกคืนเอทานอล
และกระบวนการลางน้ํารวมกับสารดูดซับ ทําใหสามารถผลิตไดจากวัตถุดิบหลากหลาย
เชน น้ํามันปาลมดิบ น้ํามันปาลมกลั่นบริสุทธิ์ และน้ํามันพืชใชแลว
นอกจากนี้ สถานวิ จั ยฯ ได พั ฒนาถังกวนผสมชนิ ด continuous dewater
reactor (CDR) ในขั้นตอนเอสเตอริฟเคชัน และ Continuous deglycerolisation (CD
process) ในขั้นตอนทรานสเอสเตอริฟเคชัน ใหเสมือนมีหนวยสมดุล 2 หนวยอยูในถัง
เดียวกัน ภายในแบงออกเปนโซนกวนผสม (Mixing zone) และโซนสงบนิ่ง (Calming
zone) เพื่อใหเกิดการแยกของน้ําหรือกลีเซอรอลซึ่งจะไหลไปสูดานลางของถังกวนผสม
จากคุณสมบัติ ความหนาแนนที่ สูงกวา การไหลออกของผลิตภัณฑถูกออกแบบโดยใช
หลักการดุลความดันของของไหล ทําใหไดเอทิลเอสเตอรที่ไดมีคุณภาพดี สม่ําเสมอ
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เครือ่ งผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลม
แบบ 3 ขั้นตอนดวยทอผสมสถิตขดเกลียว
ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กําพล ประทีปชัยกูร และ ณัฐพล สรอยสุวรรณ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: krit.s@psu.ac.th
การผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาลม (Palm fatty acid distillate, PFAD)
ซึ่ งมี คาของกรดไขมันอิ สระมากกวา 90 %โดยน้ําหนั ก เป นวั ตถุดิ บหลั กในการผลิ ต
ไบโอดีเซล โดยใชกระบวนการผลิตแบบ 3 ขั้นตอน ซึ่งขั้นตอนที่ 1 และ 2 จะเปน
การลดกรดไขมันอิสระ และในขั้นตอนที่ 3 จะเปนการผลิตไบโอดีเซล ในแตละขั้นตอน
จะใชทอผสมสถิตแบบขดเกลียว (Helical static mixer) สําหรับเปนเครื่องปฏิกรณ
ในการทําปฏิกิ ริยามาประยุ กต ใช ในกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลแบบต อเนื่ อง ซึ่ งมี
ขอดีกวาการใชการทําปฏิกิริยาดวยถังกวนแบบตอเนื่อง (Continuous stirrer tank
reactor, CSTR) คือ ลดตนทุนในการสรางเครื่อง (ไมตองใชมอเตอร เพลา และใบกวน)
และลดเวลาในการทําปฏิกิริยา และดีกวาการใชทอตรง เชน แบบ Plug flow และแบบ
Static mixer แบบทอตรงคือ ใชพื้นที่ติดตั้งนอยกวา เหมาะสําหรับการใชงานในพื้นที่
ที่ มีจํากัด
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เครือ่ งผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนือ่ งดวยอัลตราโซนิก
ชนิดแคลมปทอ
ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.กําพล ประทีปชัยกูร, ทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และ
ดุลยาวัชร พันธุยูโซะ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: krit.s@psu.ac.th
ไบโอดีเซลเปนแหลงพลังงานหมุนเวียนเพื่อใชในเครื่องยนตดีเซลโดยไมจําเปน
ตองปรับแตงเครื่องยนต นอกจากนั้นไบโอดีเซลมีการปลดปลอยมลพิษไอเสียนอยกวา
น้ํามันดีเซลจากปโตรเลียม เชน ลดควัน และลดอนุภาคในอากาศ ในดานคุณสมบัติ
ไบโอดีเซลยอยสลายไดทางชีวภาพ ความเปนพิษนอยกวาน้ํามันดีเซลจากปโตรเลียม
เชนกัน ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ตองการเทคโนโลยีการผสมเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัส
ระหวางสารที่ละลายเขากันไดยากคือ น้ํามันและแอลกอฮอล ในการศึกษานี้เครื่อง
ปฏิกรณ 4 ประเภทคือ เครื่องปฏิกรณแบบทอ (Plug flow reactor, PF) เครื่องปฏิกรณ
แบบทอผสมแบบสถิต (Static mixer reactor, SM) เครื่องปฏิกรณแบบอัลตราโซนิก
ชนิดแคลมปทอ (Ultrasound clamp on tubular reactor, US) และเครื่องปฏิกรณ
แบบทอผสมแบบสถิตรวมกับอัลตราโซนิกชนิดแคลมปทอ ถูกนํามาทดลองเพื่อเปรียบ
เทียบปริมาณเมทิลเอสเทอรของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมกลัน่ บริสุทธิ์
(Refined palm oil, RPO) ที่เงื่อนไขคือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด (KOH) เทากับ 4, 6,
8, 10, และ 12 g/L ปริมาณเมทานอล 20 vol.% และอัตราการไหลของ RPO เทากับ
20 L/hr ที่อุณหภูมิเทากับ 60oC คาความบริสุทธิ์ สูงสุดของเมทิลเอสเทอร เทากับ
81.987 wt.% (PF), 95.700 wt.% (SM), 98.980 wt.% (US), และ 97.670 wt.%
(SM/US) ที่ความยาวของเครื่องปฏิกรณเทากับ 900 มม. 900 มม. 700 มม. และ
900 มม. ตามลําดับ เมื่อใช KOH เทากับ 12 g.L-1 ในทุกๆ ประเภทของเครื่องปฏิกรณ
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โดยเครื่องปฏิกรณแบบอัลตราโซนิกชนิดแคลมปทอ (US reactor) ใชงานที่ความถี่ 20
kHz และที่ กําลังของคลื่นเสียง เทากับ 6400W (16x400W) โดย US reactor มี
ประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซลมากกวา เครื่องปฏิกรณชนิดอื่นๆ
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การพัฒนาตูอ บแบบถังหมุนสําหรับใหความรอนผลปาลม
ดร.มักตาร แวหะยี, อภิเชษฐ เลขวิริยะกุล, อามีน อาลีมัลบารี,
ดร.ชยุต นันทดุสิต และ รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
สถานวิจยั เทคโนโลยีพลังงานและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wmakatar@eng.psu.ac.th
บทนํา
ปาลมน้ํามันเปนพืชทีม่ ีความสําคัญทางเศรษฐกิจ สามารถนําไปใชอุปโภค บริโภค
รวมถึงพลังงานทดแทน สําหรับกระบวนการหีบน้ํามันปาลมในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
จะหีบแบบรวมเมล็ดในปาลม วั ตถุดิบที่ใชเปนปาลมรวง ขั้ นตอนหนึ่ งที่ สําคัญจะตอง
ใหความร อน (Sterilization) แกผลปาลม ด วยวิธีย างดวยกระบะซีเมนต (รูปที่ 1)
ลมร อนไดมาจากการเผาไม ฟนหรือน้ํามันเตา ซึ่ งมี อุณหภู มิประมาณ 120 oC ถูกเปา
ผานชั้นตะแกรงและผลปาลม เพื่อไลความชื้นและหยุดปฏิกิริยาการเกิดกรดไขมันอิสระ
(Free fatty acid, FFA) ในผลปาลม จากนั้ นจะนําผลปาล มที่ สุ กแลวมาหี บจนได
น้ํา มั นปาล มดิบชนิ ดหี บรวม (Mixed crude palm oil, MCPO) สําหรั บป ญหาที่
พบในการย างด วยวิ ธีนี้ คื อ ลู กปาล มหลั งจากยางจะมี ลักษณะดําไหม เนื่ องจากสั มผัส
กับควันไฟโดยตรงและผลปาลมสุกไมทั่วถึง ผลปาลมที่อยูชั้ นลางจะสุกเร็วกวาที่ อยู
ชั้นบน ระหวางการยางจึงตองใชคนเขาไปเกลี่ยลูกปาลมใหสุกทั่วทั้งชั้นบนและชั้นลาง
นอกจากนี้ตองใชเวลาอบนานประมาณ 30-40 ชั่วโมง
งานวิ จั ยนี้ ได พยายามแก ป ญหาดั งกล าวโดยการออกแบบเครื่ องอบผลปาล ม
แบบถังหมุน (รูปที่ 2) เครื่องอบเปนแบบกะ ลูกปาลมรวงจะถูกใสเขาไปในถังหมุน
จากนั้นจะใหความรอนจากดานลาง ถังอบจะถูกหมุนชาๆ ทําใหผลปาลมเกิดการคลุก
กันเองภายในถังหมุนและไดรับความรอนอยางทั่ วถึง ซึ่งขอดีของวิธีนี้คือเปนการให
ความรอนแกผลปาลมโดยตรงและผลปาลมที่ ไดจะไม สัมผัสกับควันไฟ ทําใหไดน้ํามัน
ปาลมดิบที่มี คุณภาพสูง สามารถใชไมฟนเป นเชื้ อเพลิ งได ชวยประหยัดเวลาและ
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พลังงานที่ใชในการอบผลปาลม ในเบื้องตนจะศึกษาผลของจํานวนรูระบายลมรอน
(รูปที่ 2) ของถังหมุนจํานวน 16 และ 24 รู ที่มีผลตอการลดความชื้นในผลปาลม

รูปที่ 1 การใหความรอนผลปาลม: วิธีที่ใชในปจจุบัน ยางในกระบะซีเมนต

รูปที่ 2 วิธีที่กําลังพัฒนา อบในถังหมุน

รูปที่ 3 โครงสรางของเครื่องอบแบบถังหมุน
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รูปที่ 4 รูปถายเครื่องอบแบบถังหมุน

ชุ ดทดลองและวิ ธี การทดลอง
ตนแบบของเครื่องอบปาล มแบบถังหมุนที่ ใชในการทดลอง (รูปที่ 3 และ 4)
ถังหมุนมีขนาดเสนผานศูนยกลาง 57.5 ซม. และมีความยาว 90 ซม. จะวางอยูบน
ลูกกลิ้ง (Bearing) สําหรับรองรับน้ําหนักทั้งหมด 4 ชุด โดยมีลูกกลิ้งดานบน 1 ชุด
ที่ อยู ดานตรงขามเฟ องขั บ ทําหน าที่ ประคองให ถังหมุนอยู ในตําแหนงคงที่ ดานขาง
ของถั ง หมุ น มี ชุ ดเฟ องและมอเตอร ขั บแบบเกี ยร ทด ซึ่ งสามารถปรั บความเร็ วรอบ
ในการหมุนของถังหมุนโดยใชอินเวอเตอร ถังอบจะถูกหมุนที่ความเร็ว 0.5 รอบ/นาที
ในการทดลอง ไดอบลูกปาลมรวงครั้งละ 50 กก. โดยใชเชื้อเพลิง LPG และ
เตาแกส 4 ชุด เผาดานลางของถังหมุน โดยควบคุมอัตราการไหลของเชื้อเพลิง LPG
เพื่อใหอุณหภูมิภายในถังหมุนมีคาคงที่เทากับ 120oC (+3oC) สําหรับตัวอยางผลปาลม
ที่จะนํามาทดสอบ ไดรับซื้อจากลานเทปาลมสถานที่และเวลาเดียวกัน (เพื่อลดผลของ
ความชื้นเริ่มตน) จากนั้นไดแบงตัวอยางปาลมออกเปนสองกอง กองละ 50 กก. โดย
แตละกองใช สําหรั บอบกรณีรูระบายลมรอน 16 และ 24 รู ในการทดลองจะนํา
ตัวอยางปาลม 500 กรัม (จาก 50 กก.) ใสในตะแกรงเหล็กที่ปดทุกดานซึ่งลูกปาลม
พร อมตะแกรงนี้ จะถู กอบพร อมๆ กั บลู กปาล มในถั งหมุ น ระหว างการอบตั วอย าง
ปาลมพรอมตะแกรงจะถูกเอาออกจากถังเพื่อชั่งน้ําหนักทุกๆ ครึ่งชั่วโมง
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ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบผลของจํานวนรูระบายลมรอนที่มีต อน้ําหนักตัวอยางปาลมที่
อบที่ระยะเวลาตางๆ (รูปที่ 5) พบวาน้ําหนักตัวอยางปาลมมีคาลดลงเมื่อระยะเวลา
การอบเพิ่มขึ้น ซึ่งน้ําหนักที่ลดลงคือปริมาณความชื้นที่หายไปจากตัวอยางปาลม สําหรับ
ในช วงระยะเวลา 0-1 ชม. จะพบว าน้ํา หนั ก ตั วอย างปาล มมี ค าเพิ่ มขึ้ น ซึ่ งอาจจะ
เกิ ดจากความชื้ น ภายในถั งหมุ นเกาะติ ด บนตะแกรง เมื่ อระยะเวลาการอบผ านไป
พบว าน้ํา หนั กตัวอย างลดลงเกื อบเชิ งเส น สําหรั บในช วงสุดท าย น้ําหนั กตั วอย าง
ปาล มลดลงน อยมาก (เกื อบคงที่ ) จากการเปรี ยบเที ยบทั้ งสองกรณี พ บว ากรณี
รูระบายลมรอน 24 รู การลดความชื้นในตัวอยางปาลมเร็วกวากรณีรูระบายลมรอน 16
รู อยางเห็นไดชัด เนื่ องจากพื้ นที่ ทางออกสําหรับระบายลมรอนกรณี 24 รู มีขนาด
กวางกวากรณี 16 รู ทําใหลมรอนที่มีความชื้นระบายออกไดดีกวา

รูปที่ 5 น้ําหนักตัวอยางปาลมที่อบที่ระยะเวลาตางๆ

รูปที่ 6 ตัวอยางปาลมที่ผาตรงกลาง (กรณี 24 รู)
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ตัวอยางปาลมที่ผาตรงกลางที่ระยะเวลาตางๆ (รูปที่ 6) กรณีรูระบายลมรอน
24 รู จากรูปที่ระยะเวลา 3 ชม. ซึ่งเปนชวงเริ่มตนการอบ ความรอนจากถังหมุนเริ่ม
ถายเทเขาสู ลูกปาลม ลักษณะเนื้ อชั้ นนอกมีสี เหลืองและเนื้ อชั้ นในมี สีขาว สําหรับที่
ระยะเวลา 6 ชม. พบวาเนื้อชั้นนอกมีสีน้ําตาลเกือบทั้งหมด สําหรับเนื้อชั้นในบริเวณ
ที่ขอบมีสีใส แตตรงกลางยังคงมีสีขาว การเปลี่ยนสีของเนื้ อชั้นในจากสีขาวเปนสีใส
แสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยูในเนื้อปาลมชั้นในเริ่มมีการแตกตัว และที่ระยะเวลา
8 ชม. ซึ่งเปนระยะเวลาสุดทายของการอบ พบวาลักษณะภายในของผลปาลมเหมือน
กับกรณีที่ระยะเวลา 6 ชม. โดยเนื้อชั้นในปาลมเปลี่ยนจากสีขาวเปนสีใสทั้งหมด
สําหรั บการอบปาล มภายในโรงงานหี บแบบรวมเมล็ ดในปาล ม ตั วชี้ วั ดอย าง
หนึ่งที่จะบงบอกถึงระยะเวลาการอบที่ทําใหผลปาลมนั้นสุกเพียงพอคือ การเปลี่ยนสี
ของเนื้อปาลมชั้นนอกจากสีเหลืองเปนสีน้ําตาล และเนื้อปาลมชั้นในจากสีขาวเปนสีใส
ซึ่งแสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยูในเนื้อปาลมทั้งสองสวนเกิดการแตกตัว พรอมที่
จะปอนเขาเครื่องอัดสกรู สําหรับผลการทดลองนี้พบวาสภาวะการแตกตัวของน้ํามันดิบ
ในเนื้ อปาล มทั้ งสองส วนที่ ใชระยะเวลาอบเพี ยง 8 ชม. ในขณะที่ โรงงานจริงจะใช
ระยะเวลาอบนานถึ ง 30-40 ชม. อย างไรก็ตาม สําหรับงานวิจั ยนี้ เปนการนําเสนอ
ผลที่ ไดศึ กษาในเบื้ องตนเทานั้ น ซึ่ งจะตองมีการศึกษาเพิ่ มเติ มต อไป เพื่ อให สามารถ
เปรียบเทียบกับวิธีที่โรงงานใชอบในเชิงปริมาณและคุณภาพของน้ํามันปาลมดิบ รวมถึง
พลังงานหรือตนทุนที่ใชในการอบ เปนตน
สรุ ปผลการทดลอง
ในงานวิจัยนี้ ไดศึกษาผลของจํานวนรูระบายลมรอนของตูอบปาลมแบบถังหมุน
ที่ มี ต อการลดความชื้ นและการแตกตั วของน้ํา มั น ปาล มดิ บ จากการศึ กษาพบว า
รูระบายลมรอนจํานวน 24 รู สามารถลดความชื้นในตัวอยางปาลมไดเร็วกวากรณี
รูระบายลมรอนจํานวน 16 รู สําหรับการอบที่ เงื่ อนไขรูระบายลมรอนจํานวน 24 รู
ระยะเวลาอบ 8 ชม. การเปลี่ยนสีของเนื้อปาลมชั้นนอกจากสีเหลืองเปนสีน้ําตาลและ
เนื้อปาลมชั้ นในจากสีขาวเปนสีใส ซึ่ งแสดงถึงสภาวะของน้ํามันดิบที่อยู ในเนื้ อปาลม
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ทั้งสองสวนเกิดการแตกตัว พรอมที่จะปอนเขาเครื่องอัดสกรู สําหรับการอบในโรงงาน
จริง ตองใชระยะเวลาอบนานถึง 30-40 ชม. ที่จะทําใหเกิดสภาวะตามที่กลาวมา
กิ ตติ กรรมประกาศ
งานวิ จั ย นี้ ได รั บ การสนั บ สนุ น จากกองทุ น เพื่ อส งเสริ มการอนุ รั กษ พ ลั งงาน
สํานักนโยบายอนุรักษพลังงานและพลังงานทดแทน เลขที่สัญญา EE-PSU-59-02
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สารทดแทนฟอสเฟตและไบคารบอเนตในการปรับปรุง
คุณสมบัติความสามารถในการอุม น้ําในอุตสาหกรรม
แปรรูปสัตวน้ํา
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล และ ภาสกร กิ่งวัชระพงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: soottawat.b@psu.ac.th
โดยทั่วไปกระบวนการผลิตกุงตมแชเยือกแข็ง จะมีการเติมสารเติมแตงในกลุม
ฟอสเฟตมาใชเพือ่ ปรับปรุงคุณภาพของกุง ในระหวางแปรรูปและการเก็บรักษา แตอยางไร
ก็ตามในปจจุบันกลุ มประเทศสหภาพยุโรปและแคนาดาไดกําหนดระดั บสารตกคางใน
กลุ มฟอสเฟตในผลิตภัณฑอาหาร อีกทั้งการใชฟอสเฟตในปริมาณที่มากเกิน จะทําให
เนื้ อสัมผัสมีลักษณะคลายเมือกและมีรสชาติฝาด ทําใหไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
จึงไดมีการนําสารทดแทนมาใชแทนฟอสเฟต
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อคนควาสารทดแทนกลุมฟอสเฟตและไบคารบอเนต
เพื่อใชเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อกุงสุก อีกทั้งสาร
ทดแทนที่พัฒนาขึ้นนี้ไมมีการตกคางของไบคารบอเนต จึงชวย
ลดประเด็นการกีดกันทางการคา ทําใหสามารถแขงขันในตลาด
โลกได
การนําไปใชประโยชน
ใชเพิ่มความสามารถในการอุมน้ําของเนื้อกุงสุก
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การนํากลีเซอรีนดิบผลพลอยไดหลักจากการผลิต
ไบโอดีเซลมาเปนสวนผสมในสูตรอาหารสัตว
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร, รศ.ดร.ปน จันจุฬา, รศ.สุธา วัฒนสิทธิ์,
อดิศร เศรษฐพงค, ธรรมธัช ปราชญาวงศ และ นัสวัล บุญวงศ
ภาควิชาสัตวศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: chaiyawan.w@psu.ac.th, chai_tum@yahoo.com
กลีเกลีเซอรีนดิบ (Crude glycerin) เปนผลพลอยหลักไดจากกระบวนการผลิต
ไบโอดี เซล ซึ่ งเป นการนําน้ํามันพืชบริ สุทธิ์ น้ํามันพืชใชแลวจากการทอดและไขสัตว
มาผลิต โดยทั่วไปกระบวนการผลิตไบโอดีเซล 1 ลิตร จะไดกลีเซอรีนดิบในปริมาณ
0.35 กก. และจะถูกสงไปทําใหบริสุทธิ์เพือ่ ใชอุตสาหกรรมอาหาร ยาและเวชสําอาง ฯลฯ
แตเนื่องจากกลีเซอรีนดิบใหพลังงานรวม (Gross energy) สูงถึง 4,100 กิโลแคลอรี/
กก. ใกลเคียงกับอาหารประเภทแปง เชน ขาวโพด และขาวฟาง จึงสามารถใชทดแทน
วัตถุดิบอาหารสัตวประเภทแปงได
จากผลการสงเสริมการผลิตไบโอดีเซลเพื่อเปนเชื้ อเพลิงทางเลือกของรัฐบาล
ไทย ทําใหการผลิตไบโอดีเซลขยายตัวเพิ่มขึ้ น โดยเฉพาะโรงงานขนาดกลาง (กําลัง
การผลิต 700 ลิตร/วัน) และขนาดเล็กระดับชุมชน (กําลังการผลิต 150 ลิตร/วัน)
แต เนื่ องจากวั ตถุ ดิ บที่ ใช ในการผลิ ตในกระบวนการผลิ ตไบโอดี เซลมี ความแปรปรวน
จึ งส งผลให กลี เซอรี นดิ บจากโรงงานไบโอดี เซลมี สิ่ งปนเป อนมากทําให ต นทุ น ในการ
ทําใหบริสุทธิ์ที่สูง การนํามาผสมในอาหารสัตวจึงเปนอีกหนึ่งทางเลือกที่เปนประโยชน
และชวยลดตนทุนวัตถุดิบอาหารสัตวกลุมคารโบไฮเดรตในชวงที่มีราคาสูงได
วั ตถุ ประสงค ของการศึ กษา
ศึ กษาความเป นไปได ในการนํากลี เซอรี นดิ บจากโรงงานไบโอดี เซลขนาดใหญ
(กําลังการผลิตมากกวา 10,000 ลิตร/วัน) ขนาดกลาง (กําลังการผลิต 700 ลิตร/วัน)
และขนาดเล็ก (ระดับชุม: กําลังการผลิต 150 ลิตร/วัน) มาเลี้ยงสัตว
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การนําไปใชประโยชน
กลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลขนาดกลางและขนาดใหญสามารถนํามาใช
ทดแทนขาวโพดในสูตรอาหารไกเนื้อไดสูงสุด 10% ในสูตรอาหารแพะขุนไดสูงสุด 20%
นอกจากนี้ยังสามารถนํามาผสมเพิ่มเติมลงไปในสูตรอาหารปกติทั่วไปเพื่อขุนไดถึง 10%
โดยไม มี ผลเสี ยใดๆ ต อตั วสัตว และสามารถทดแทนขาวโพดในช วงที่ มีราคาสูงได
แตกลีเซอรีนดิบจากโรงงานไบโอดีเซลระดับชุมชนมีความแปรปรวนในดานคุณภาพสูง
จําเปนจะตองตรวจสอบคุณภาพทางเคมีกอนนํามาใช
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ธรณีฟสิกสเพื่อศึกษาภัยพิบัติหลุมยุบ
ผศ.ดร.สวัสดี ยอดขยัน
สถานวิจัยธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sawasdee.y@psu.ac.th
เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2559 เกิดหลุมยุบลักษณะเหมือนทอทรงกระบอกในแนวดิ่ง
ปากหลุมเปนรูปวงกลมขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ 40 ซม. มีความลึกประมาณ
22 เมตร ภายในวัดปณณรสาราม หมูที่ 7 ต.นิคมพัฒนา อ.มะนัง จ.สตูล โดยหลุมยุบ
อยูหางจากโบสถประมาณ 7 เมตร และหางจากโรงธรรมประมาณ 13 เมตร ดังรูปที่ 1
สถานวิจัยธรณีฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับแจงเหตุ
และตระหนักถึงภัยพิบัติที่อาจสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชนในชุมชน
จึงไดลงสํารวจพื้ นที่ และทําการศึกษาโครงสรางทางธรณีวิทยาใตผิวดินดวยวิธีทาง
ธรณีฟสิกสเพื่อหาสาเหตุและประเมินความเสี่ยงที่เกิดจากหลุมยุบดังกลาว

รูปที่ 1 a) พื้นที่เกิดเหตุหลุมยุบพรอมแสดงแนวสํารวจธรณีฟสิกส
b) ภาพแสดงหลุมยุบที่เกิดในพื้นที่
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การสํา รวจธรณี ฟ สิกส
1. วิธีการดําเนินงาน ไดทําการสํารวจธรณีฟสิกส 2 วิธี คือ
1) วิ ธีโทโมกราฟ ของคลื่ นไหวสะเทื อนเพื่ อสรางภาพตั ดขวางแสดงการ
กระจายตั วของคลื่ นอั ด (หรื อคลื่ นพี ) ใต ผิ วดิ น และวิ เคราะห คลื่ นพื้ นผิ วเพื่ อสร าง
โปรไฟลแสดงการเปลี่ ยนแปลงความเร็วคลื่นเฉือนตามความลึกที่ตําแหนงเกิดหลุมยุบ
เก็บขอมูลจํานวน 4 แนวสํารวจ โดยมีแนวสํารวจในแนวเหนือ-ใต จํานวน 2 แนว
และแนวสํารวจในแนวตะวันออก-ตะวันตกจํานวน 2 แนว แตละแนวสํารวจมีความยาว
ประมาณ 70 เมตร (รูปที่ 2)
2) วิธีโทโมกราฟของสภาพตานทานไฟฟาเพื่อสรางภาพตัดขวาง แสดง
การกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟาใตผิวดิน เก็บขอมูลจํานวน 1 แนวสํารวจ
ในทิศเหนือ-ใต เปนระยะทางประมาณ 120 เมตร โดยแนวสํารวจนี้เปนแนวเดียวกับ
แนวสํารวจที่ 2 ของการสํารวจดวยวิธีคลื่นไหวสะเทือน (รูปที่ 1)

รูปที่ 2 ภาพแสดงการดําเนินงานสํารวจธรณีฟสิกสในพื้นที่ศึกษา

2. ผลการสํา รวจ
ภาพตัดขวางแสดงการกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟา ภาพตัดขวาง
แสดงการกระจายตัวของคลืน่ อัด และโปรไฟลแสดงการเปลีย่ นแปลงความเร็วคลืน่ เฉือน
ตามความลึ กที่ ตําแหน งเกิดหลุ มยุ บ แสดงดั งรู ปที่ 3 พบว าชั้ นดิ นในพื้ นที่ สํารวจ
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สามารถจําแนกได 4 ชั้ นเหนื อระดั บความลึ กประมาณ 40 เมตร โดยดิ นชั้ นแรกมี
ความลึกประมาณ 4 เมตร เปนชั้นหนาดิน ดินถม หรือตะกอนรวน ดินชั้นที่สองมี
ความลึกประมาณ 12 เมตร คาดวาเปนชั้นดินเหนียว ดินเหนียวปนทราย หรือตะกอน
ที่อิ่มตัวดวยน้ํา ดินชั้นที่สามมีความลึกประมาณ 18-20 เมตร คาดวาเปนชั้ นหินปูน
ที่ ผุกรอน และชั้นลางสุดที่ ระดับลึกกวา 20 เมตรคาดวาเปนชั้นหินปูนที่ เปนหินฐาน
ในพื้นที่ เมื่อพิจารณาการกระจายตัวของคาสภาพตานทานไฟฟา ตรวจพบคาผิดปกติ
ของคาสภาพตานทานไฟฟารอบตําแหนงของหลุมยุบซึง่ คาดวาเปนโพรงใตผิวดินจํานวน
2 จุด คือโพรงที่อยูติดกับหลุมยุบที่ความลึก 7-15 เมตร และโพรงที่อยูในระดับความลึก
ประมาณ 3-8 เมตร จะเห็ นวาทางด านลางของตําแหน งโพรงทั้ งสองบริ เวณที่ มี ค า
สภาพตานทานไฟฟาสูงผิดปกติปรากฏอยู คาดว าเป นชั้ นหินปูนที่ ดันตัวขึ้ นมาในระดับ
ตื้นหรือเปนผนังของโพรงที่ไปตกตะกอนทับถมอยูดานลาง บริเวณนี้มีความเสี่ยงตอ
การขยายขนาดของโพรงใตดินและอาจเกิดหลุมยุบขนาดใหญตามมาในอนาคต

รูปที่ 3 ผลการสํารวจธรณีฟสิกสบริเวณหลุมยุบ
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สรุ ปผลและข อเสนอแนะ
เหตุการณหลุมยุบ ณ วัดปณณรสาราม อาจมีสาเหตุมาจากชั้นดินบริเวณ
ดังกลาวมีชั้นหินปูนรองรับอยูดานลาง หินปูนมีคุณสมบัติละลายน้ําไดงาย เมื่อน้ําจาก
ผิวดินหรือน้ําใตดินซึมผานไปถึงชั้นหินปูนจึงเกิดเปนโพรงใตดิน เมื่อเพดานโพรงหินปูน
พังทลาย ชั้ นดินด านบนจึงยุ บตัวตามลงมาในแนวดิ่งเกิ ดเปนหลุมยุบ ในอนาคตถามี
ฝนตกลงมาในปริ มาณมาก และชั้ น ดิ น มี การอุ ม น้ํ า ไว แ ละซึ ม ผ านลงไปในระดั บลึ ก
อาจทําใหขนาดของโพรงใตดินเพิ่มขึ้นได จึงมีขอเสนอแนะวาใหหลีกเลี่ยงการสราง
สิ่ งปลูกสรางหรือทํากิจกรรมใดๆ ในรัศมี ประมาณ 30 เมตรรอบหลุมยุบ และอาจ
ทําการถมและบดอัดดินในพื้นที่ใหแนนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพของดินใหมากขึ้น
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งานวิจยั สาขาวิทยาศาสตรการแพทยและสาธารณสุข
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ระบบคอมพิวเตอรสําหรับการตรวจวินิจฉัยตาเข
และการดูแล
รศ.พญ.สุภาภรณ เต็งไตรสรณ 1 และ ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนท 2
1
ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: tsupapor@medicine.psu.ac.th
การวัดตาเขดวยระบบคอมพิวเตอรและแสดงผลแบบอัตโนมัติ ซึง่ อาศัยหลักการ
ของการถายภาพ โดยการนําภาพที่ไดมาวางจุดไวที่กลางแสงสะทอนกลางตาดํา และ
ขอบตาดําทั้ งดานหัวตาและหางตาในตาทั้ง 2 ตา จากนั้นนําระยะทางรวมระหวาง
ระยะจุดกลางตาดําจนถึงขอบตาดําดานที่ติดกับจมูกของตาดานขวา และระยะจุดกลาง
ตาดําจนถึงขอบตาดําดานที่ติดกับจมูกของตาดานซายมาหาอัตราสวนเทียบกับผลรวม
ของขนาดลูกตาทั้ง 2 ขาง ซึ่งวัดจากขอบตาขาวดานหนึ่งไปถึงขอบตาขาวอีกดานหนึ่ง
ของตาทั้ง 2 ขาง และนําอัตราสวนดังกลาวที่ไดมาเทียบกับคากลางซึ่งสามารถนํา
กรรมวิ ธีการวัดตาเขนี้ ไปบรรจุลงในโปรแกรมคอมพิ วเตอรเพื่ อใหสามารถประมวลผล
ไดอยางอัตโนมัติ และเมื่อเครื่องคอมพิวเตอรเชื่อมตออยูกับเครื่องพิมพก็สามารถพิมพ
ใบผลการวิเคราะหและคําแนะนําออกมาใหผูใชงานไดทราบแบบอัตโนมัติทันที
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อจัดทําขึ้นทดแทนการคัดกรองอาการตาเขเบื้องตน โดยอาศัยหลักการของ
การถายภาพ เพื่อนําไปประมวลผลวิเคราะหผานโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยเทียบกับ
คากลางที่กําหนดและแจงผลการวิเคราะหออกทางเครื่องพิมพแบบอัตโนมัติ
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การนําไปใชประโยชน
การนํ า กรรมวิ ธี ก ารวั ดตาเขมาใช กั บ ระบบคอมพิ ว เตอร แ ละแสดงผลแบบ
อัตโนมัติ ซึ่ งอาศัยหลักการของการถายภาพและคําแนะนําออกมาใหผู ใชงานไดทราบ
แบบอัตโนมัติทั นที
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ชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรม
ทํานายอาการแพยาในกลุม คารบามาซิพนี
รศ.ดร.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ และ นพ.คณุตม จารุธรรมโสภณ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: lpornpro@medicine.psu.ac.th
นวัตกรรมชุดตรวจคัดกรองสารพันธุกรรมทํานายอาการแพยาในกลุ มคารบามาซิพีนเปนชุดตรวจระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดีเอ็นเอ การตรวจ
คัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซี พีนเสมอ ผู ปวยที่ จะทดสอบดวยชุดตรวจ
ดังกลาวจะตองเจาะเลือดเพื่อนําตัวอยางเลือดมาสกัดดีเอ็นเอกอนการทดสอบ
ชุดตรวจคัดกรองมีหลักการทดสอบสองขั้นตอน ขั้ นแรกจากการเพิ่ มจํานวน
ดีเอ็นเออยางจําเพาะดวยเทคนิคที่เรียกวา allele-specific PCR ผูที่มีผลลบจากตรวจ
คัดกรองขั้นแรกจะสามารถใชยาได ในขณะที่ผูที่มีผลบวกในขั้นแรกจะถูกนํามาทดสอบ
ในขั้นที่สอง ซึ่งทดสอบโดยเทคนิคที่เรียกวา Direct dot blot hybridization คือการ
นําดีเอ็นเอที่เพิ่มจํานวนมาในขั้นแรกมาตรวจจับอยางจําเพาะบนแผนไนลอน ผลบวก
ที่ ไดจะปรากฏให เห็นเปนจุดสี (ดั งรู ป) ผลบวกต อการทดสอบจะหมายถึงผู ป วยมี
ลักษณะ HLA-B*15:02 ซึ่งเปนขอหามในการใชยาในกลุมคารบามาซิพีน ผูปวยจะตอง
ใชยาอื่นทดแทน ในขณะเดียวกันผลตรวจเปนลบจะบงชี้วาผูปวยไมมีลักษณะพันธุกรรม
เพิ่มความเสี่ยงตอการแพยา
นวั ตกรรมชุ ดตรวจคั ดกรองนี้ ได ผ านการทดสอบความแมนยําโดยใช ตั วอย าง
ดีเอ็นเอ จํานวน 155 ตั วอยาง พบวาชุดตรวจมีเปนความไว (Sensitivity) 100%
ความจําเพาะ (Specificity) 99.23% ซึ่ งหมายความวา ชุดตรวจคัดกรองดังกลาวนี้
สามารถระบุ ตั ว อย างที่ มี HLA-B*15:02 ได ทุ กตั วอย างโดยไม ปรากฎผลลบปลอม
และมีอัตราการใหผลบวกตอตัวอยางที่ไมมี HLA-B*15:02 ต่ํามาก นอกจากนี้ตนทุน
ตอการตรวจโดยชุดทดสอบนี้มีราคาไมเกินครั้งละ 1,000 บาท ซึ่งเปนราคาที่รองรับ
ตามระเบียบกรมวิทยาศาสตรการแพทย
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วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เปนชุดตรวจระบุลักษณะทางพันธุกรรม HLA-B*15:02 จากดีเอ็นเอ การตรวจ
คัดกรองจะทํากอนการใหยาคารบามาซีพีน
การนําไปใชประโยชน
ผลจากการพั ฒ นานี้ นํา มาสู การใช ง านจริ งในโรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร
ชวยแพทยตัดสินใจเลือกจายยา ชวยใหการรักษามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น ลักษณะเดนของนวัตกรรมคือ ทําไดงาย มีราคาถูก อาศัยเครื่องมือที่มี
ในหองปฏิบัติการทั่วไป มีความแมนยําที่เหมาะสมกับทั้งประชากรไทย และประชากร
ประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต
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อนุพนั ธ N-(1-benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)
aralkylamide ชนิดใหมเพื่อพัฒนาเปนยารักษา
โรคอัลไซเมอร
ผศ.ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม1 นางสาววรลักษณ เพชรรัตน1
ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล2 อ.ดร. ธีรภัทร นวลนอย3 และ
รศ.ดร.วรรณจันทร แสงหิรัญ ลี4
1
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4
Department of Chemistry, Faculty of Science, University of Malaya,
Malaysia
E-mail: luelak.l@psu.ac.th, lluelak@gmail.com
โรคอัลไซเมอร (Alzheimer’s disease, AD) เปนโรคที่ เกิดความเสื่ อมของ
ระบบประสาทสวนกลางที่พบไดบอยที่สุดในภาวะสมองเสื่อม (Dementia) ในผูสูงอายุ
ผูปวยโรคอัลไซเมอรจะมีความเสื่อมของเนื้อสมอง ทําใหความทรงจํา ความนึกคิด และ
การมีเหตุผลเสื่อมลงอยางมาก และมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปจนสงผลกระทบตอ
กิจวัตรประจําวันในที่สุด โดยเฉลี่ยแลวผูปวยที่เปนโรคนี้จะมีชีวิตอยูไดนานประมาณ 810 ป สําหรับสาเหตุของการเกิดโรคนั้นยังไมเปนที่ทราบแนชัด แตมีงานวิจัยบงชี้วา
เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน เกิดจากการลดลงของสารสื่อประสาทอะเซทิลโคลีน
(Acetylcholine, ACh) เกิดจากการสะสมของอะไมลอยดบีตาโปรตีน (Amyloid beta
protein) ทําใหเกิ ดการอักเสบของสมอง และเกิดจากความผิดปกติของโปรตีนเทา
(Tau protein) เปนตน
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อะเซติลโคลี น เปนสารสื่ อประสาทที่ พบในสมองและในรางกาย ซึ่ งปริ มาณ
อะเซติลโคลีนในสมองจะมีผลตอความจํา อะเซติลโคลีนถูกทําลายโดยเอนไซมอะเซติล
โคลีนเอสเทอเรส ดังนั้นการใหยาที่ มีฤทธิ์ยับยั้ งการทํางานของเอนไซมอะเซทิลโคลีน
เอสเทอเรส (Acetylcholinesterase inhibitor) ซึ่งมีผลเพิ่มปริมาณของสารสื่อประสาท
อะเซทิ ล โคลี น ในสมองจึ งเป นแนวทางหลั กในการรั ก ษาด ว ยยาของโรคอั ล ไซเมอร
ยาที่มีใชอยูในปจจุบัน ไดแก Donepezil (Aricept ), Galantamine (Reminyl )
และ Rivastigmine (Exelon)
คณะผู วิจัยไดทําการออกแบบและพัฒนาวิธีสังเคราะหอนุพันธ N-(1-benzyl1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide ขึ้น เพื่อทําการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซมอะเซทิล
โคลี นเอสเทอเรส รวมถึ งศึ กษาลั กษณะการยั บยั้ งเอนไซม อะเซทิ ลโคลี นเอสเทอเรส
และการศึกษาการเกิ ดอั นตรกิ ริยาระหว างโมเลกุ ลของสารกั บเอนไซม อะเซทิ ลโคลี น
เอสเทอเรสโดยใชการจําลองดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร อนุพั นธ เหล านี้ เปนอนุพั นธ
ชนิดใหมที่ไมเคยมีรายงานมากอน
อนุพันธที่ออกแบบขึ้นนี้ ถูกสังเคราะหโดยอาศัยปฏิกิริยาเคมีเพียง 3 ขั้นตอน
ซึ่งแตละขั้นตอนใหผลผลิตในปริมาณที่สูง (70-90%) จากการศึกษาฤทธิ์ยับยั้งเอนไซม
อะเซติ ลโคลี นเอสเทอเรสโดยทํา การทดสอบในหลอดทดลอง พบว าอนุ พั น ธ N-(1benzyl-1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide จํานวน 3 ชนิด (สารหมายเลข 1-3)
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แสดงฤทธิ์ ยั บยั้ งเอนไซม อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสไดดี กว ายา Rivastigmine โดยที่
สารหมายเลข 2 เปนสารที่มีความแรงในการออกฤทธิ์สูงที่สุด
เมื่อทําการศึกษาจลนศาสตรในการยับยั้งเอนไซมอะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสของ
สารหมายเลข 2 พบวาสารยับยั้งเอนไซมแบบไมแขงขัน (Noncompetitive) และการ
จําลองด วยโปรแกรมคอมพิวเตอร แสดงใหเห็นวาสารหมายเลข 2 จับกับเอนไซม
อะเซทิลโคลีนเอสเทอเรสไดในลักษณะที่คลายกับยา donepezil
งานวิจัยนี้ เปนงานวิจัยพื้นฐานที่สามารถคิดคนสารชนิดใหมที่มีศักยภาพที่อาจ
พัฒนาตอไปเป นยาสําหรั บรั กษาโรคอั ลไซเมอร ไดในอนาคต อนุพั นธ N-(1-benzyl1H-1,2,3-triazole-4-yl)aralkylamide ชนิ ดใหม ที่ คิ ดคนขึ้ นในงานวิ จัยนี้ ได รับการ
จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 10467 จากกรมทรัพยสินทางปญญา
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สารสกัดชะมวงโอนดวยน้ํามันรําขาว
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท, พิรุณรัตน แซลิ้ม และ
ผศ.ดร.สุปรียา ยืนยงสวัสดิ์
สถานวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
บทนํา
โรคมะเร็งนับเปนโรคในอันดับตนๆ ที่ เปนสาเหตุการตายของประชากรทั่วโลก
ปจจุ บันถึงแมจะมีการพั ฒนายาต านมะเร็ งขึ้ นมามากมาย แต ก็ไมสามารถลดอั ตรา
การตายของผูปวยโรคมะเร็งลงได นอกจากนี้ผูปวยที่ไดรับยาเคมีบําบัดยังตองทนทุกข
ทรมานจากอาการขางเคี ยงหรืออาการไมพึงประสงคจากการใชยา ผูบริโภคจึงหันมา
พึ่งพาการปองกันโรคมะเร็งดวยสารสกัดจากธรรมชาติ
วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
พัฒนาวิธีการสกัดสารชะมวงโอนจากใบชะมวง โดยใชกรรมวิธีการสกัดที่ เปน
มิ ตรตอสิ่ งแวดลอม (Green extraction) และใชน้ํา มั นพื ชเปนตั วทําละลายในการ
สกัดแทนตัวทําละลายอินทรีย จึงชวยลดการใชตัวทําลายอินทรีย รวมถึงลดขั้ นตอน
การระเหยตัวทําละลายออกหลั งการสกั ดสาร จึงช วยลดต นทุ นการผลิ ต คณะผู วิ จัย
ไดทดลองนําน้ํามันพืชชนิ ดต างๆ ที่ ผลิตในประเทศมาใชเปนตัวทําละลายในการสกัด
สารชะมวงโอนจากใบชะมวง พบวาน้ํามันรําข าวเปนน้ํามันพืชที่ เหมาะสมที่สุดในการ
นํา มาสกั ดสารชะมวงโอน และนอกจากจะสกั ดสารชะมวงโอนได ในปริ มาณสู งกว า
น้ํามันพืชชนิดอื่นแลว น้ํามันรําขาวยังมีกรดไขมันจําเปนที่มีประโยชนตอรางกาย และ
อุดมไปดวยสารตานอนุมูลอิสระ เชน วิตามินอี และ gamma-oryzanol ซึ่งมีประโยชน
ในการลดความเสี่ ยงของโรคมะเร็ ง รวมถึงโรคหลอดเลือดและหั วใจ จากการวิจั ย
และพั ฒนาสภาวะที่ เหมาะสมในการสกั ด สาร ทําให ได กรรมวิ ธี ก ารเตรี ยมสารสกั ด
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ชะมวงโอนจากใบชะมวงที่ สกั ดด วยน้ํามั นรําข าว กรรมวิ ธี การสกั ดดั งกล าวทําให ได
สารสกัดที่มีสารชะมวงโอน 1.9 มก./มล. และเมื่อนําสารสกัดที่ไดไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้ง
เซลลมะเร็งที่เปนสาเหตุการตายอันดับตนๆ 3 ชนิด ไดแก มะเร็งลําไสใหญ มะเร็ง
เตานม และมะเร็งปอด พบวาสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลลมะเร็งดังกลาวได
ดีมาก และไมเปนพิษตอเซลลปกติ
การนําไปใชประโยชน
ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับใบชะมวงและน้ํามันรําขาว
โดยนํ า มาผลิ ต เป น สารสกั ด ชะมวงโอนซึ่ งเป น สารที่ มี ฤ ทธิ์ ต านมะเร็ ง เพื่ อใช ใน
อุตสาหกรรมผลิตภัณฑเสริมอาหาร หรือผลิตเปนอาหารเพื่อสุขภาพ เชน น้ํามันปรุง
อาหาร หรือน้ํามันสําหรับทําน้ําสลัด หรือน้ําสลัดเพื่อสุขภาพ เปนตน
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ผลิตภัณฑบํารุงผิวจากสารสกัดยางพารา
(HB extract)
ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rapepun.w@psu.ac.th
น้ํ า ยางสดที่ ไหลออกมาจากท อน้ํ า ยางจั ดเป น กลุ ม สารชี วเคมี ที่ ต นยางพารา
สรางขึ้นมาเพื่อทําหนาที่รักษาบาดแผลและสรางเนื้อเยื่อเปลือกใหมขึ้นมาทดแทนสวน
ที่ถูกกรีดออกไปโดยสามารถแบงออกเปน 2 สวนหลักๆ คือ (1) สวนที่เปนอนุภาคยาง
(Rubber Particles) ในทอน้ํายางซึ่งกวา 95% เปนอนุภาคระดับนาโนที่จะถูกเหนี่ยวนํา
ใหจับตัวเปนกอนยาง เพื่อทําหนาที่อุดตันทอน้ํายางพรอมทั้งเปนกาวยางปดบาดแผลสด
ที่เกิดจากการกรีด และ (2) สวนสารชีวเคมีอื่นๆ นอกเหนือจากอนุภาคยางซึ่ งอยู ใน
สวนของของเหลวหรือเซรั่มใสในน้ํายาง จะทําหนาที่ทําลายเชื้อจุลชีพเพื่อตอตานการ
บุกรุก พรอมเยียวยารักษาบาดแผลพรอมกระตุนการสรางเนื้อเยื่อ เปลือก และทอ
น้ํายางขึ้ นมาใหม เพื่ อทดแทนส วนที่ ถูกเฉือนออกไปจากการกรีด โดยชาวสวนยางรู ดี
วาเมื่อทําการกรีดยางแลวจะตองรอนานนับสิบปถึงจะสามารถกลับมากรีดซ้ํารอยเดิม
ไดอีก
จากหน าที่ จําเป นของกลุ มสารชี วเคมี ในเซรั่ มน้ํา ยางที่ ต องตอบสนองการถู ก
คุกคาม จากการถูกกรีดดวยการเยียวยารักษาบาดแผลของตนยางพารานั้น ทีมวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นําโดย ศ.ดร.รพีพรรณ วิทิตสุวรรณกุล และคณะ
ภายใต การสนั บสนุ นจากศู นย ความเป นเลิ ศด านชี ววิ ทยาศาสตร (องค การมหาชน)
ได ทําการวิจั ยเพื่ อสร างมู ลคาใหม ให กั บน้ํายางพาราโดยการประยุ กต ใช วั ตถุดิ บเซรั่ ม
น้ํา ยางไปเป นสารตั้ งต นในการผลิ ตสารสกั ดยางพารา (Hb extract) เพื่ อนําไปใช
ประโยชนเชิงพาณิชยดานเวชสําอางสุขภาพผิว โดยขั้นตอนการผลิตจะรวมถึงขั้นตอน
การทําใหสารสกัดดังกลาวปลอดจากสารที่ไมพึงประสงค เชน โปรตีนที่ ทําใหเกิดการ
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แพและสารที่ ออกฤทธิ์ทําใหสีผิ วเขมขึ้ น พรอมทั้ งไดพบวาในน้ํายางพาราอุดมไปดวย
กลุมสารสําคัญนานาชนิดที่สามารถทําหนาที่ปรับปรุงสุขภาพ
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อนําสารสกัดที่เตรียมไดจากเซรั่มยางพารา เปนผลิตเปนผลิตภัณฑบํารุงผิว
จากสารสกัดยางพารา
การนําไปใชประโยชน
ผลิ ตภั ณฑ บํารุ ง ผิ วจากสารสกั ดยางพารา ที่ ได จากสารสกั ดที่ เตรี ยมได จาก
เซรั่ มน้ํายางพารา อุ ดมไปด วยกลุ มสารสําคัญนานาชนิ ดที่ สามารถทําหน าที่ ปรับปรุง
สุขภาพ ไดแก
- สารตานกิจกรรมการขนถายเม็ดสีจากเซลลสรางเม็ดสีไปยังเซลลผิว ทําให
ผิวขาวขึ้นเพราะเซลลผิวมีปริมาณเม็ดสีนอยลง
- สารแอนตี้ ออกซิ แด นท ช นิ ดที่ ส ามารถทํ า ลายฤทธิ์ ส ารอนุ มู ลอิ ส ระของ
ออกซิ เจน ซึ่ งเป นสาเหตุ ของการเสื่ อมสภาพของเซลล ผิ วหนั ง ทําใหเหี่ ยวย นและมี
ริ้วรอยแลว นอกจากนั้ นยังสามารถสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของกิจกรรมการสรางเม็ดสี
พี โอเมลานินซึ่ งเป นเม็ดสี หลักสําหรับผิ วฝรั่ ง และการลดลงของกิ จกรรมการสร าง
เม็ดสียูเมลานิน ซึ่งเปนเม็ดสีหลักของคนผิวเอเชียและนิโกร
- สารซูเปอรแอนตี้ออกซิแดนทที่สามารถทําลายทั้งฤทธิ์ของอนุมูลอิสระของ
ออกซิ เจน และอนุ มู ลอิ สระของไนโตรเจน รวมทั้ งสามารถต านกิ จกรรมการกระตุ น
การสรางสารไฮโดรเจนเปอร ออกไซดของเซลล ผิวหนังเมื่ อไดรับรั งสียู วีจากแสงแดด
ไดอีกดวย สงผลยับยั้งการเกิดริ้วรอยและเสื่อมสภาพของผิวหนัง
- สารน้ําตาลแอลกอฮอล น้ําตาลซูโครสฟรุคโตส และกรดอะมิโนที่สามารถ
เพิ่ มความชุมชื้นใหกับผิวหนังใหดูเตงตึงขึ้น
- สารแอลฟาและเบตาไฮดรอกซี แอซิ ดที่ สามารถช วยเอื้ อต อการหลุ ดลอก
ของเซลลผิวที่ตายแลวบนผิวชั้นนอกใหงายขึ้น โดยสารเบตาไฮดรอกซิแอซิดสามารถ
แทรกซึมเขาไปออกฤทธิ์ในระดับรูขุมขนพรอม ทั้งสามารถปองกันเซลลผิวจากการ
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แผดเผาดวยรังสียูวีบีไดดวย สงผลกระตุนการผลัดเปลี่ยนเซลลผิวใหม ทําใหผิวหนา
แลดูเนียนและสดใสขึ้น
- สารอาหารกรดอะมิโน 17 ชนิดรวมทั้งชนิดที่ใชสําหรับสรางโปรตีนคีราติน
และคอลลาเจนเพื่อสุขภาพของที่ดีของเซลลผิว สารอาหารแรธาตุสําคัญปริมาณนอย
จําพวกสังกะสีโครเมียมทองแดงแมงกานีสและซีเลเนียมที่เอื้อตอกระบวนการปรับปรุง
สุขภาพผิว
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น้ํายางโปรตีนต่ําสําหรับผลิตภัณฑทางเภสัชภัณฑ
และเครือ่ งสําอาง
ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร และคณะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wiwat.p@psu.ac.th
น้ํายางโปรตีนต่ํา เป นการนําเสนอเทคโนโลยีการลดปริมาณโปรตี นในน้ํายาง
ธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ
รูปแบบ ซึ่งจัดเปนเทคโนโลยีของการแกป ญหาจากตนน้ําคือ แกปญหาในตัววัตถุดิบ
เริ่มตน ซึ่งไดหลีกเลี่ยงการใชแอมโมเนียเปนสารคงสภาพ เนื่องจากอาจกอใหเกิดการ
ระคายเคือง โดยเฉพาะอยางยิ่งตอเนื้อเยื่อออนและผิวหนังซึ่งสัมผัสกับผลิตภัณฑยาง
ธรรมชาติโดยตรง แตไดเลือกใชสารที่มีความปลอดภัยในการใชมากขึ้น จากสารเกรด
เครื่ องสําอาง ทําให เพิ่ มความมั่ นใจด านความปลอดภั ยในการใช กั บผลิ ตภั ณฑ ต างๆ
โดยเฉพาะผลิตภัณฑสุขภาพไดเปนอยางดี
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
ลดปริมาณโปรตีนในน้ํายางธรรมชาติ ซึ่งเปนสาเหตุหลักของการกออาการแพ
ในผลิตภัณฑยางธรรมชาติหลายๆ รูปแบบ
การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในอุตสาหกรรมขึ้นรูป
ผลิตภัณฑจากยางพารา วัสดุทางการ
แพทย เภสัชกรรม และเครื่องสําอาง
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แผนแปะอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ
ดร.เอกวิภู กาลกรณสุรปราณี และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th
หนึ่ งในตํา แหน งที่ เกิ ดแผลกดทั บในผู ป วยเกิ ดขึ้ นที่ บ ริ เวณใบหู เนื่ องมาจาก
สายสวนและสายออกซิเจนที่พาดผานเปนเวลานาน นวัตกรรมชิ้นนี้คือ กาววองไวตอ
การกด (ผลิตจากยางพารา) ที่สามารถใชกับผิวหนังมนุษยได สามารถชวยแกปญหา
แผลกดทับจากสายสวนตางๆ ได
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
แผนแปะอเนกประสงคจากยางธรรมชาติ เปนกาวที่มีความสามารถเหนียวติด
ไดเมื่อมีแรงกดและสามารถดึงลอกออกไดอยางรวดเร็ว ไมมีเศษของกาวคางอยู บน
พื้นผิวที่เกาะติดสามารถประยุกตใชไดหลายอุตสาหกรรม
การนําไปใชประโยชน
นําไปใชกับผูปวยในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล
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ยาสเปรยสําหรับรักษาอาการอักเสบที่ผิวหนัง
จากใบพูล
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
ยาสเปรยสําหรับรักษาอาการอักเสบที่ ผิวหนังจากใบพูล มาจากกรรมวิธีการ
เตรียมสารสกัดจากใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอลที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซี
ชาวิคอล โดยสกัดผงใบพลูแหงดวยสารละลายเอธานอล สําหรับรักษาอาการแพผื่นคัน
อักเสบจากแมลงสัตวกัดตอย
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
การเตรี ยมสารสกั ดจากใบพลู ที่ สามารถลดการใช ตั วทําละลายอิ นทรี ย ที่ อาจ
เปนอันตรายตอมนุษยและสิ่ งแวดลอม และสามารถควบคุมปริมาณของไฮดรอกซี
ชาวิคอลในสารสกัดที่ เตรียมได ทําใหสามารถกําหนดปริมาณสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ใน
ตํารับยาได และลดปริมาณคลอโลฟลลในสารสกัด เพื่อทําใหตํารับยาที่เตรียมจาก
สารสกัดนี้มีสีที่นาใชมากยิ่งขึ้น และสูตรตํารับยาน้ําที่มีสวนผสมของไฮดรอกซีชาวิคอล
ที่เตรียมจากสารสกัดใบพลูที่มีไฮดรอกซีชาวิคอล ลดปริมาณแอลกอฮอลที่ใชในตํารับยา
เพื่ อใหไดสู ตรตํารั บยาที่ มีมาตรฐานและเป นที่ ยอมรั บของผู ใชยามากยิ่ งขึ้ น โดยลด
การกอใหเกิดการระคายเคืองตอผูใช
การนําไปใชประโยชน
การนําสารสกัดที่ไดมาเตรียมเปนตํารับยาสเปรยรักษาอาการอักเสบที่ ผิวหนัง
จากใบพูล ใหงานตอการใชงาน พกพาสะดวก
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น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาด
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th

ป ญหาสุขภาพชองปาก ไดแก ฟ นผุ โรคปริ ทันต อักเสบ นั บเป นปญหาหลั ก
ทางทันตสาธารณสุขพบไดในประเทศไทยในทุกเพศทุกวัย สาเหตุสําคัญเกิดจากปจจัย
หลายประการรวมกัน หากแตเชื้อสําคัญในคราบจุลินทรียเปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่ง
การเพิ่ มจํานวนของจุ ลินทรียสาเหตุของโรคขึ้ นจากสภาวะที่ เอื้ออํานวย สงผลใหเกิด
ปญหาสุ ขภาพชองปากขึ้ น ดังนั้ นการควบคุมจํานวนจุ ลินทรี ยสาเหตุของโรคโดยใช
สารเคมี สารตานจุลชีพ สารสกัดสมุนไพรตางๆ จะทําใหสามารถยับยั้งหรือชะลอการ
เกิดโรคได
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาดมีดวยกัน 2 สูตร ไดแก สูตรที่ผสมฟลูออไรด
และสูตรที่ผสมคลอเฮกซิดีน โดยไดนําประโยชนของมะหาดคือมีฤทธิ์ในการยับยั้งการ
เจริ ญ เติ บ โตของเชื้ อก อโรคในช องปากทั้ งชนิ ด แกรมบวกและแกรมลบได อย า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งราแคนดิดากอโรคในชองปากได จึงไดมีการศึกษาการนํามะหาด
มาผสมลงในฟลูออไรด และคลอเฮกซิดีน เพื่อชวยเสริมฤทธิ์ในการตานเชื้อกอโรคใน
ชองปาก และฟลูออไรดชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
การนําไปใชประโยชน
น้ํายาบวนปากจากสารสกัดมะหาดเปนสารสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติ มีฤทธิ์
ในการตานเชื้อกอโรคในชองปาก และชวยเสริมความแข็งแรงของฟน
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สบูย ั้งแบคทีเรียจากสารสกัดใบเฟรน
ผศ.ดร.สิรีวรรณ วิริยกุลโอภาศ และคณะ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: songsri.k@psu.ac.th
สบู ยั้งแบคทีเรียจากสารสกัดใบเฟรนที่ มีสารออกฤทธิ์ กลุ ม interruptins ใน
ปริมาณสูง โดยสารในกลุ มนี้ ไดแก interrupins A และ B ที่ สกัดแยกไดจากเฟรน
C. terminans เปนสารจากธรรมชาติที่มีศักยภาพสูงในการนําไปพัฒนา “ผลิตภัณฑยา
อาหารเสริมและผลิตภัณฑเวชสําอางสมุนไพรไทย” ซึ่งมีฤทธิ์ในการฤทธิ์ดีในการยับยั้ง
เชื้อแบคทีเรียกรัมบวก และยังมีประสิทธิภาพดีในการดักจับอนุมูลอิสระภายในเซลลได
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดเฟรน C. terminans ที่มีสารออกฤทธิ์กลุม
interruptins ในปริมาณสูงโดยมุงเนนวิธีการสกัดอยางปลอดภัย เปนมิตรกับสิง่ แวดลอม
(Green extraction)
การนําไปใชประโยชน
สารสกัดเฟรนที่ ไดทั้งในรูปแบบที่ละลายในน้ํามันและละลายในน้ํา เพื่ อความ
สะดวก/ง ายต อการนําไปประยุกต ใช เตรี ยมผลิตภัณฑ ตางๆ ทั้ งในรู ปแบบของเหลว
และของแข็ง
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กรรมวิธีการเตรียมเชื้อ Lactobacillus paracasei เพื่อ
ใชในการยับยั้งการเจริญของเชื้อกอโรคในชองปาก
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล และ ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
ภาควิชาโอษฐวิทยา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: rawee.t@psu.ac.th
จากการที่พบวาเด็กไทยมีฟนผุจํานวนสูง การมีฟนผุในวัยเด็กสงผลตอการกิน
อาหารที่มีคุณคาไดลดลง มีผลตอการเจริญเติบโตรางกายและสติปญญา มีฟนซอนเก
และทําใหฟนแทมีโอกาสผุงายในอนาคต
โพรไบโอติกที่มีอยูในปจจุบันมีแหลงที่มาจากชองทองและอื่นๆ ไมเหมาะมาใช
เปนโพรไบโอติกในชองปาก เพราะไมสามารถคงอยูไดนาน
โพรไบโอติกอื่นๆ ที่ใชเพื่อทางเดินอาหาร ไมพบผลการลดฟนผุที่ชัดเจน
ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติกเพื่อสุขภาพชองปากยังไมมีจําหนายในไทย
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
การคัดเลือกโพรไบโอติกสายพันธุใหมเพื่อใชในการปองกันฟนผุ
การนําไปใชประโยชน
- เพื่อชวยในการปองกันฟนผุในประชากรไทย ซึ่งเปนปญหาสําคัญของทันตสุขภาพ
- ชวยใหประชากรมีสุขภาวะที่ดี
- ช วยให ประเทศชาติ ประหยั ดงบประมาณที่ ต องใชในการแกไขป ญหาฟนผุ
และผลที่ตามมาของฟนผุ เชน คาอุดฟน ฟนปลอม เปนตน
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ตํารับยาโพวิโดนไอโอดีนสําหรับรูปแบบพน
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ, อนงคทิพย เอสเอ และ กิตติยา ถิ่นพันธ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
ตํารับยาโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนบนผิวหนั ง ตํารับยาพนนั้ นตองมีสวน
ประกอบในสูตรตํารับ โพวิโดนไอโอดีนเปนตัวยาสําคัญ มีโคโพวิโดนและกลีเซอรีนเปน
สารกอฟล ม มี พอลีเอทิลีนไกลคอลชวยเพิ่ มความยืดหยุ นของแผนฟล ม มี กลี เซอรีน
เปนสารใหความชุมชื้ น สารขับดันคือ HFA 134a และมีเอทานอลตัวทําละลายรวม
ที่ เหมาะสม
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อพัฒนาสูตรตํารับยาโพวิโดนไอโอดีนรูปแบบพนที่มีคุณสมบัติคงตัว ออกมา
ในรู ปแผนฟลมนาโนและมีฤทธิ์ ในการยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรีย สูตรตํารับ
ตองมีความคงตัว มีการยับยั้งหรือฆาเชื้อที่บริเวณเปาหมาย คือ ผิวหนัง และคุณภาพ
ของยา ไดแก ปริ มาณไอโอดี น และความสม่ําเสมอของตัวยาที่ พนออกมา การเกิด
ฟลมบางนาโน
การนําไปใชประโยชน
โพวิโดนไอโอดีนสามารถเตรียมเภสัชภัณฑไดหลายรูปแบบ เชน ผงแหง ยาเม็ด
รูปแบบของเหลว โดยการเตรียมยาในแบบพ นจะมีขอดีคือ สามารถพนยาในขนาดที่
ถูกตอง มีขนาดเล็ก พกพาสะดวกขึ้น เหมาะกับการปองกันการติดเชื้อในบริเวณที่ยาก
ตอการเขาถึงของยารูปแบบอื่นโดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณองคชาติ รักแร หนังศีรษะ
นิ้วมือ และมีศึกษาเพื่ อเปรียบเทียบโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนกับเทคนิคการเช็ด
หรือทาบริเวณแผล พบวาโพวิโดนไอโอดีนในรูปแบบพนหลังจากพนทิ้งไวใหแหง 3 นาที
จะใหผลเหมือนกั บการใชเทคนิคการเช็ดบริเวณแผลในการลดเชื้ อแบคทีเรียที่ บริ เวณ
เปาหมายอีกดวย
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เจลสมุนไพรแตมสิว
ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, ดร.กิ่งกาญจน บันลือพืช, ธีรวัฒน สุดขาว และ
สมพร ชาญวณิ ชย สกุล
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: surasak.l@psu.ac.th
เจลสมุนไพรแตมสิว ประกอบดวย ขมิ้นชัน เหงือกปลาหมอ และเบญจกานี
ซึ่งมีฤทธิ์ตานแบคทีเรีย ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ พรอมทั้งทดสอบความคงตัว และ
คาความเปนกรดดาง ใหผลออกมีเปนที่นาพอใจ ประกอบกับไมเคยมีสูตรเจลแตมสิว
สู ตรใดที่ ผสมสมุนไพรเหงือกปลาหมอ ซึ่ งสรรพคุ ณของเหงื อกปลาหมอ คื อมีรสเค็ ม
กรอยรอน ชวยรักษาแผลอักเสบ แกโรคผิวหนัง แกไข แกปวดตางๆ รักษากลากเกลื้อน
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
สมุนไพรประกอบกับสูตรเตรี ยมเจล เพื่ อใชรักษาแผลอักเสบ แกโรคผิวหนัง
แกไข แกปวดตางๆ รักษากลากเกลื้อน
การนําไปใชประโยชน
เจลสมุนไพรแตมสิว ทําจากสมุนไพรที่ มี การพัฒนาจากตํารับผงสมุ นไพรที่ ใช
ไดผล รูปแบบการใชงานที่งาย
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ตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิว
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย, จุฬาลักษณ ชอระชู และ ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: supayang.v@psu.ac.th
กระทุ (หรือที่บางทองถิ่นเรียกวา “โทะ”) (Rhodomyrtus tomentosa) เปน
พืชปาที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ สามารถนํามาเพาะปลูกไดงาย ผลของกระทุสามารถใช
รับประทานได และยังมีสรรพคุณทางยาอีกดวย ซึ่งปจจุบันมีการประยุกตใชกระทุใน
หลายรูปแบบ เชน นําผลกระทุมาใชรักษาโรคบิดและโรคทองรวง นอกจากนี้ยังมีการ
ใช กั บ สตรี หลั งคลอดบุ ตรเพื่ อช วยบรรเทาอาการปวดเกร็ ง เนื่ องจากการคลอดบุ ตร
อีกดวย โดยจากการศึกษาเพิ่ มเติ มพบวามีรายงานฤทธิ์ ทางชีวภาพของสารสกัดจาก
กระทุ เชน ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ (Miyake and Nojima, Jpn. Kokai Tokkyo Koho,
2006) ฤทธิ์ตานแบคทีเรียกอโรคกรัมบวก (Saising และคณะ, J Health science.
2008) (Limsuwan และคณะ, J Phytomedicine. 2009)
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
การนําสารโรโดไมรโทน (rhodomyrtone) เปนสารบริสุทธิ์ที่สกัดไดจากกระทุ
ในการประดิษฐ นี้จึงใชไลโปโซมเป นตนแบบในการนําสารโรโดไมรโดนเขาสู ชั้ นผิวหนัง
ที่ลึกขึ้น เนื่องจากไลโปโซมมีสวนประกอบและคุณสมบัติคลายคลึงกับเซลลเมนเบรน
ของสิ่งมีชีวิต
การนําไปใชประโยชน
ตํารับโรโดไมรโทนสําหรับรักษาสิว เปนเจลแตมสิวจากสารสกัดธรรมชาติ ซึ่ง
เจลที่ มี องคประกอบของสารโรโดไมรโทน ซึ่ งสกัดได จากกระทุที่ มี ฤทธิ์ ที่ ดีในการตาน
เชือ้ แบคทีเรีย และมีสารตานอนุมลู อิสระ ซึง่ ชวยตอตานการออกซิเดชันของเซลลผวิ หนัง
จึงสามารถชวยชะลอริ้วรอยแหงวัยโดยวิธีธรรมชาติ มีการประยุกตนํานาโนเทคโนโลยี
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มาเตรียมอนุภาคขนาดเล็ก นั่ นคือเทคโนโลยีไลโปโซมมาชวยในการนําส งสารสําคัญ
โรโดไมรโทน เนื่ องจากไลโปโซมสามารถช วยในการซึ มผ านของสารโรโดไมรโทนที่
เก็บกักภายในเขาสูชั้นผิวหนังที่ลึกขึ้น ที่สําคัญไมมีสวนผสมของยาปฏิชีวนะ
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อุปกรณชว ยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ
สงขลานครินทร
ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wosunton@medicine.psu.ac.th
อุปกรณช วยผ าตั ดโรคพังผื ดกดรัดเสนประสาทข อมือสงขลานคริ นทร ซึ่ ง
ประกอบดวยอุปกรณ 2 ชิ้น ไดแก สวนที่ใชในการมอง และสวนที่ใชในการตัด เพื่อใช
ในการผาตัดโรคพังผืดรัดเสนประสาทขอมือ
สวนที่ใชในการมอง ประกอบดวย เครื่องถางชองโพรงประสาท ออกแบบขึ้นมา
เพื่ อให ศั ลยแพทย มองเห็ นช องโพรงประสาทข อมื อได ชั ด ขึ้ นช วยป องกั นการกระทบ
กระเทือนที่อาจเกิดขึ้นกับเนื้อเยื่อภายในและยังชวยสรางชองสําหรับสอดอุปกรณผาตัด
เขาไปตัดพังผืด และตัวนํารอง ออกแบบมาเพือ่ การนํารองและสรางพื้นที่เหนือชองโพรง
ประสาทขอมือและชวยแยกเนื้อเยือ่ ออกจากพังผืดสรางพืน้ ที่เพื่อการสอดใสเครือ่ งถาง
และสวนที่ ใชในการตัด ประกอบดวย ใบมีดผาตัด ซึ่ งออกแบบมาโดยเฉพาะ
สําหรับการตัดพังผืดประกอบดวยใบมีดผาตัดมาตรฐานระดับโลกมีความคมสูง เพื่อให
มั่นใจวาสามารถตัดพังผืดใหขาดภายในครั้ งเดียว และฟรีเออร ไดรับการออกแบบให
เรียบ แบน บางและยืดหยุน เพื่อใชเกลี่ยสรางพื้นที่ในชองโพรงประสาทขอมือ
โดยทั้ งชุดทําจากวัสดุถึงพลาสติกใช ครั้ งเดียวทิ้ ง จึ งทําใหมี ราคาถู ก และ
รับประกันไดถึงความสะอาดและปลอดภัยทุกครั้งที่ใชงาน
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อจัดทําอุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือสงขลานครินทร
เพื่อชวยในการผาตัดแกแพทย
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การนําไปใชประโยชน
อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือสงขลานครินทร สามารถ
ชวยทําใหแพทยเห็นชองโพรงประสาทไดชัดเจน ผาตัดไดรวดเร็ว ไมยุงยาก ไมมี
อาการแทรกซอน แผลผาตัดมีขนาดเล็ก สงผลใหระยะเวลาในการพักฟนนอยเพียง
3-5 วัน อี กทั้ งเนื่ องจากการผ าตั ดเป นการผ าตั ดเล็ กทําให ลดต นทุนในการผ าตั ดลง
ไมวาจะเปนคาจางพยาบาล คาหองผาตัด คาอุปกรณ และคายา
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มีดผาตัดนิว้ ล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง (A-Knife)
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sittichoke.a@psu.ac.th
มี ดผาตั ดนิ้ วล็อคแบบเจาะผิ วหนั ง ใช รักษาอาการนิ้ วล็อคในเวลาประมาณ
1 นาที แผลกวางเพียง 2 มม. โดยมีดสามารถสอดผานผิวหนังเพื่อตัดปลอกหุมเอ็น
ไดอยางแมนยํา ไมทําลายเสนเอ็นและเนื้อเยื่อใกลเคียง ไมตองใชหองผาตัด ไมตอง
เย็บแผล ผูปวยสามารถใชมือไดปกติโดยไมตองรอ 1 สัปดาหใหแผลหายเหมือนการ
ผ าตั ดแบบเดิ ม
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
ใชรักษาอาการนิ้วล็อคในเวลาประมาณ 1 นาที แผลกวางเพียง 2 มม. ไมตอง
ใชหองผาตัด ไมตองเย็บแผล
การนําไปใชประโยชน
ใชสําหรับผาตัดรักษาอาการนิ้วล็อคโดยแพทยผูเชี่ยวชาญ
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ชุดอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม
ผศ.นพ.วรวิทย วาณิชยสุวรรณ
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ชุ ดถุ งทวารเที ยมจากยางพาราสกั ดโปรตี นต่ํา ประกอบด วย 1) แผ นติ ด
ผิวหนังรอบทวารเทียม 2) ถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม 3) ครีมปกปองผิวหนัง
รอบทวารเทียม 4) แปงรักษาแผลที่ผิวหนังรอบทวารเทียม 5) สายรัดหนาทองเพื่อ
พยุงถุงรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
ชุ ดอุ ป กรณ รองรั บสิ่ งขั บ ถ า ยจากทวารเที ยมนี้ เ พื่ อใช ในผู ป ว ยที่ ไม สามารถ
ขับถายทางทออุจจาระไดตามปกติ จําเปนตองไดรับการผาตัดทวารเทียมที่หนาทอง
ชุ ดอุ ปกรณ รองรั บสิ่ ง ขั บถ ายจากทวารเที ย มนี้ ล ดอาการแพ บ ริ เวณรอบทวารเที ยม
สามารถลดกลิ่น ลดเสียงอันไมพึงประสงค มีราคาถูดเนื่องจากใชวัตถุดิบภายในประเทศ
ลดการนําเขา อีกทั้งยังเปนการสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูปวยใหดีขึ้นอีกดวย
การนําไปใชประโยชน
ใชเปนอุปกรณรองรับสิ่งขับถายจากทวารเทียม
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อุปกรณทําหัตถการสอดใสสายสวนหลอดเลือดแดง
จากยางธรรมชาติ
ดร.นิธินาถ แซตั้ง และคณะ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nitinart.s@psu.ac.th
ผูปวยวิกฤตจะมีการเปลี่ยนแปลงของคาความดันโลหิตที่ผิดปกติไดตลอดเวลา
การเฝ าติดตามความดันโลหิตอยางตอเนื่ อง แพทย ตองทําหัตถการสอดใสสายสวน
หลอดเลือดแดง (Arterial line) สวนใหญจะเลือกใชหลอดเลือดแดงเรเดียล (Radial
artery) ที่บริเวณขอมือ วิธีการทําหัตถการนี้จะเริ่มดวยใหผูปวยวางแขนราบบนเตียง
ในลักษณะหงายฝามือ แพทยจะหาตําแหนงของหลอดเลือดแดงเรเดียลจากการคลํา
ชีพจรบริเวณขอมือของผูปวย แลวจึงแทงเข็มเมื่อปลายเข็มเขาในหลอดเลือดแดง จะมี
เลือดแดงไหลออกมา จึงทําการสอดเข็มเขาไปจนสุดเพื่อใหเข็มคาไวในหลอดเลือดแดง
แลวจึงตออุ ปกรณเพื่ อวัดความดันโลหิ ตได แต การทําหั ตถการนี้ ในผู ปวยวิกฤตจะ
คอนขางยากเนื่องจากชีพจรเบามาก คลําหาตําแหนงไดยาก มีโอกาสแทงพลาดไดสูง
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
อุปกรณทําหัตถการสอดใสสายสวนหลอดเลือดแดงจากยางธรรมชาติ ออกแบบ
เพื่อใหสะดวกใชงานไดอยางรวดเร็ว ทันทวงทีในสถานการณวิกฤต (ในหองผูปวยวิกฤต)
โดยอุ ปกรณ จ ะเตรี ย มให อยู ในรู ปของฟองนํา ยางธรรมชาติ ที่ มี ก ารเคลื อบผิ ว ด ว ย
ยางธรรมชาติอีกหนึ่งชั้นเพื่อใหมีผิวเรียบ งายตอการทําความสะอาด และยังมีจุดเดน
หลายประการ เชน (1) ใชกับขอมือของผูปวยไดทุกขนาด เนื่องจากความยืดหยุนสูง
สามารถขยายออกตามขนาดของขอมือได และมีความออนนุมเมื่อกดขอมือลงใหหงาย
ขึ้นและผู ปวยไมรูสึกเจ็บ (2) ลักษณะเฉพาะของยางธรรมชาติที่ มีความเสียดทานสูง
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จึงทําใหอุปกรณไมลื่นไถลในระหวางการปฏิบัติหัตถการ (3) สามารถลางน้ําและทนทาน
ตอการซักลางทําความสะอาดดวยสบู แอลกอฮอลเขมขน 70% และโซเดียมไฮโป
คลอไรท (Sodium Hypochlorite; NaOCl) อีกทั้งสามารถลางคราบเลือดออกไดงาย
ไมเกิดการซึมผานลงในเนื้อยางธรรมชาติ
การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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อุปกรณจบั ขวดยาทีผ
่ ลิตจากโฟมยางพารา
ดร.เอกวิภู กาลกรณ สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Ekwipoo.K@psu.ac.th
อุบัติ เหตุเข็มตํามือเกิ ดขึ้ นไดในระหว างการทําหัตถการส งยาด วยมือ อุ ปกรณ
ที่ผลิตจากยางพาราชนิดนี้ สามารถชวยปองกันอุบัติเหตุเหลานี้ได
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. ลดอุบัติเหตุ เข็มตํามือ
2. ลดภาวะความเครียดและเวลาในการทําหัตถการ
3. เล็งเข็มไดตรงเปาหมายมากขึ้น
การนําไปใชประโยชน
นําไปใชในโรงพยาบาล สถานพยาบาล หรือคลินิก
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หุน จําลองการชวยชีวติ ขั้นพื้นฐาน
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกสและกายภาพบําบัด คณะแพทยศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sittichoke.a@psu.ac.th
หุนทางการแพทยสําหรับจําลองการชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทําจากยางธรรมชาติ
มี ลักษณะเป นหุ นครึ่ งตั วจากศี รษะถึงเอว ด านหนาลั กษณะตามกายวิ ภาค ด านหลั ง
แบนราบยกเวนสวนคอที่มีลักษณะโคงเวา ทําจากยางธรรมชาติที่มีการแปรรูป 2 แบบ
คือ สวนผิวหนังที่หอหุมภายนอกหุนทั้งตัวทําจากยางธรรมชาติที่ผสมสูตรใหมีลักษณะ
แนนทึบเปนแผน คุณลักษณะผิวเรียบ มีความยืดหยุ นและเหนียว ทนตอการฉีกขาด
และทําความสะอาดไดงาย ตัวหุนดานในใตตอชั้นผิวหนังทําดวยโฟมยางธรรมชาติที่มี
2 สวน คือ โฟมยางสวนหัวใจ ทําเปนรูปทรงกระบอกวางตรงกลางหนาอกซึ่งมีความ
หนาแนนมากใช สําหรับจําลองการนวดหัวใจ โดยมีกลไกการตอบสนองเมื่ อกดให โฟม
ยางสวนหัวใจ ยุบตัว แลวแสดงออกมาเปนรูปแบบของเสียง หรือกลไกอิเลคทรอนิกได
บริเวณทรวงอกที่อยูโดยรอบตอโฟมยางสวนหัวใจ และบริเวณลําตัว คอ และศีรษะ
ทําดวยโฟมยางที่มีความหนาแนนนอยกวาโฟมยางสวนหัวใจ เพื่อใหมีความนิ่ม มีความ
ยืดหยุน และลดน้ําหนักโดยรวมของหุน ลง ทีป่ ากของหุนมีกลไกของทอลมเพือ่ ตอบสนอง
ตอการเปาลมเขาในปากในลักษณะจําลองการผายปอด แลวตอบสนองออกมาเปนเสียง
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่อผลิตหุนจําลองการชวยชีวิตขั้นพื้นฐานที่มีราคาถูก ใชงานงาย และชวย
เพิ่มมูลคาใหกับยางพารา
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การนําไปใชประโยชน
เหมาะสําหรับโรงพยาบาล สถานพยาบาล มูลนิธิ หรือโรงเรียนที่มีการฝกอบรม
การชวยชีวิตขั้นพื้นฐาน
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หมอนจากพอลิยูรเี ทนเจลที่หมุ ดวยยางพาราแปรรูป
ปองกันแผลกดทับ
ผศ.พญ.นลินี โกวิทวนาวงษ
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: nalinee_k2000@yahoo.com
ผลิ ตภั ณฑ นี้ มี แนวคิ ดและที่ มาของการประดิ ษฐ มาจากการที่ วิ สั ญ ญี แพทย
ประสบป ญหาจากการทํ างานประจํ าวั น เนื่ องจากผู ป วยที่ มาดมยาสลบและผาตั ดที่
ตองนอนนิ่งในทาเดิมเปนเวลานาน โดยเฉพาะหากผาตัดนานมากกวา 2 ชั่วโมง จะ
เกิดความเสี่ยงตอการเกิดแผลกดทับขึ้น ทําใหการดูแลรักษายุงยาก เสียคาใชจาย
มากยิ่งขึ้นในการดูแลรักษา ซึ่งจากขอมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาพบวาคาใชจาย
ในการรักษาแผลกดทับสูงถึง 11,000 ลานเหรียญ/ป และมีผูปวยเสียชีวิตดวยภาวะ
แทรกซอนจากแผลกดทับถึง 60,000 ราย/ป และถึงแมสามารถรักษาแผลหาย ผิวหนัง
บริเวณนั้นจะเกิดการหดตัวเปนแผลเปนขนาดใหญคลายคนพิการได ซึ่งปญหาเรื่องแผล
กดทับเปนปญหาใหญของระบบสาธารณสุขของทุกประเทศ ดังนั้นการปองกันการเกิด
แผลกดทับยอมไดประโยชนมากกวาการรักษา สําหรับประเทศไทยการที่จะจัดซื้อวัสดุ
ในการกระจายแรงกดตองนําเขาจากตางประเทศทั้งหมดและมีราคาสูง ทางผูประดิษฐ
จึ งพยายามคิ ดค นวั สดุ ทดแทนที่ มี คุ ณสมบั ติ ใกล เคี ย งกั บวั สดุ นํ าเข าเพื่ อสามารถลด
ปญหาใหแกผู ปวยไดอยางมี ประสิทธิ ภาพ และลดคาใชจายในการนําเขาสินคาจาก
ตางประเทศ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนมหาวิทยาลัยเพื่ อชุมชนชาวใต ซึ่งมีอาชีพ
และรายไดหลักจากการทําสวนยางพารา ซึ่งประเทศไทยสงออกยางดิบและน้ํายางเปน
ปริมาณมาก ประกอบกับน้ํา ยางที่ ได เปนน้ํา ยางคุ ณภาพสูง เหมาะแกการนํามาเพิ่ ม
มูลคา โดยกระบวนการปรับโมเลกุลใหสามารถกระจายแรงดันกดทับไดดี ชวยปองกัน
การเกิดแผลกดทับเปนการเพิ่ มมูลคายางพาราใหกลายเปนวั สดุ ทางการแพทย และ
เพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคใตและจากการออกแบบ
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กระบวนการผลิตอยางรัดกุม ทําใหวัสดุนี้สามารถสรางรูปแบบผลิตภัณฑไดหลากหลาย
เพื่อใหเหมาะสมตอการใชงาน เชน การออกแบบรูปทรงใหเหมาะสมในการรองรับ
อวัยวะต างๆ ทําให สามารถขยายผลการใชงานไปสู กลุ มลู กคาอื่ นนอกเหนื อจากทาง
การแพทย เชน กลุมสปา และคนรักสุขภาพตางๆ อีกทั้งยังสามารถขยายรูปแบบการ
ผลิตสูอุตสาหกรรมที่นอน เบาะรองนั่งในรถยนต หรือรองเทากีฬา เปนตน
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อผลิ ต วั สดุ รองรั บแรงกดทั บอวั ยวะผู ป วยขณะผ าตั ดที่ ผลิ ตจากพอลิ เมอร
หุ มยางพาราและกระบวนการผลิตวั สดุรองรั บ ซึ่ งสามารถปรั บความยื ดหยุ นไดตาม
แรงกดทับ และปรับความนิ่มของเจลใหเหมาะกับการใชงาน เพื่อชวยลดการเกิดแผล
กดทั บไดดี สามารถพัฒนาผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของผู ใชงานไดอยาง
ตอเนื่อง งานวิจัยรองรับในประสิทธิภาพของการลดภาวะการกดทับ มีความนาเชื่อถือ
มากกวาคูแขงขัน หากผลิ ตภัณฑเกิดความชํารุดหรื อเสียหาย สามารถใช Medigel
Healing ในการซอมแซมเบื้องตน มีความคงทน หากใชอยางถูกวิธี
การนําไปใชประโยชน
นําไปใช กั บในห องผ าตั ดเพื่ อป องกั นการเกิ ด แผลกดทั บในโรงพยาบาล และ
สามารถประยุ กต ใช อุ ต สาหกรรมอื่ นนอกเหนื อจากทางการแพทย เช น กลุ ม สปา
และคนรักสุขภาพตางๆ อีกทั้ งยังสามารถขยายรูปแบบการผลิตสูอุตสาหกรรมที่นอน
เบาะรองนั่งในรถยนต หรือรองเทากีฬา เปนตน
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อุปกรณฝกการยืนสําหรับเด็กเล็กทีม่ ีพัฒนาการชา
ดร.สุรพงษ ชาติพันธุ และ ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
สถาบันวิศวกรรมชีวการเเพทย คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: surapong.c@psu.ac.th
เด็กที่มีอายุครบ 3 เดือนแลวคอยังไมแข็ง หรืออายุ 9 เดือนยังไมคว่ํา หรือยัง
ไมคลานหรือกลามเนื้ อแขนขาไมมี แรง หากลักษณะดังกล าวยังคงมีอยู เมื่ อเด็กเจริญ
เติบโตขึ้น เด็กกลุมนี้จะจัดวามีพัฒนาการทางดานรางกายชา ซึ่งในปจจุบันวิธีการที่
ใชรักษาคือ การฝกให เด็กสามารถยืนและคุ นเคยกั บการยืนโดยใชอุปกรณ ชวยฝกยืน
(Standing frame) เพื่อชวยในเรื่ องการพัฒนากลามเนื้อ การพัฒนาระบบไหลเวียน
โลหิต การสรางสมดุลของรางกายทอนบน และมีผลทางออมในดานจิตวิทยา การ
เรียนรูทางสังคมของเด็กอีกดวย แตราคาของ Standing frame มีราคาสูง และ
ตองนําเขาจากตางประเทศจึงทําใหไมสามารถมีอุปกรณนี้ที่บานเพื่อชวยฝกการยืนของ
เด็ก อีกทั้งทําใหผูปกครองตองเสียคาใชจายและเวลาในการที่จะตองนําเด็กมาฝกที่
โรงพยาบาล
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
เพื่ อสรางอุ ปกรณ ชวยฝ กยื นเที่ เหมาะสมกับสรีระและการใชงานของเด็ กไทย
โดยมุงเนนใหมีลักษณะที่สามารถเข็นเคลื่อนที่ได (Movable standing frame) แก
ผู ปกครองที่มี บุตรหลานที่มี พัฒนาการชา ใหสามารถมีอุปกรณ ชวยฝกยืนไปใชฝกที่
บานได และเปนการชวยลดภาระและคาใชจายที่ตองนําบุตรหลานมาฝกที่โรงพยาบาล
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การนําไปใชประโยชน
ไดนําไปทดลองใชฝกการยืน ที่หนวยเวชศาสตรฟนฟูของโรงพยาบาลสงขลานครินทร และไดนําไปใชในกลุมของเด็กที่มีพัฒนาการชา โดยใหผูปกครองสามารถใช
ฝกเด็กไดเองที่บานไมจําเปนตองมาที่โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาล ซึ่งทางทีมงาน
ไดจัดโครงการกิจกรรมเพื่ อสังคม (CSR) โดยการบริจาคมอบอุปกรณชวยฝกยืนแก
ผูปกครองที่บุตรหลานมีพัฒนาการชา
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PaPlai แผนแปะแกปวดจากสารสกัดไพล
รศ.ดร.ภก.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ นิติมา บินดุเหล็ม
สถานวิจัยความเปนเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
ไพล เป น หนึ่ งในสมุ น ไพรไทยที่ ได รั บ ความนิ ย มนํ า มาใช ในการรั ก ษาโรค
ในประเทศไทยมีตํารับยาที่เตรียมจากน้ํามันไพลในรูปแบบยาครีมและยาขี้ผึ้ ง ซึ่งเปน
หนึ่ งในรายการยาในบั ญชี ยาหลักแหงชาติฉบับปจจุบั น (พ.ศ. 2559) โดยมีข อบ งใช
ในการบรรเทาอาการปวดเคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ มีรายงานวาสารที่มีฤทธิ์ในการรักษา
อาการปวดเคล็ดขัดยอกในไพลเปนสารกลุม phenylbutanoids ไดแก DMPBD [(E)1-(3,4-dimethoxy-phenyl)butadiene], compound D [(E)-4-(3,4-dimethoxyphenyl)but-3-en-1-ol] และ compound D acetate เปนตน ซึ่งมีฤทธิ์ยับยั้งอาการ
ปวดอั กเสบกล ามเนื้ อ โดยมีกลไกการออกฤทธิ์ เหมื อนกั บยาแผนป จจุ บั นในกลุ มยา
ตานการอักเสบที่ไมใชสเตอรอยด (หรือยากลุม NSAIDs) และในปจจุบัน นอกจาก
ยาทาแกปวดในรูปแบบยาครีมและยาขี้ผึ้งแลว ยาเตรียมในรูปแผนแปะแกปวดก็เปน
ยาอีกรูปแบบหนึ่งที่ไดรับความนิยมในการใชรักษาอาการปวดอักเสบกลามเนื้อ
วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
เพื่ อคิ ดค นกรรมวิ ธี การเตรี ยมสารสกั ดไพลที่ มี สารกลุ ม phenylbutanoids
โดยใชวิธีการสกัดที่ เปนมิตรตอสิ่ งแวดลอม (Green extraction) และสูตรแผนแปะ
แกปวดจากสารสกัดจากไพลที่ใชสารเมือกจากเมล็ดแมงลักเปนสารกอฟลม โดยเตรียม
สารสกั ดจากเหง าไพลที่ มีสารกลุ ม phenylbutanoids ด วยการใช สารเพิ่ มความ
ยื ดหยุ นในตํารับแผ นแปะเป นตั วทําละลายในการสกั ด และสามารถควบคุ มคุณภาพ
สารสกัดไพลและแผนแปะที่เตรียมไดดวยวิธี High performance liquid chromatography (HPLC) จึงทําใหผลิตภัณฑที่เตรียมไดมีคุณภาพเหมือนกันทุกครั้งที่ผลิต
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กรรมวิธีการดังกลาวยังชวยลดการใชตัวทําละลายอินทรียในการสกัด ลดระยะ
เวลาและพลั ง งานที่ ใช ในการสกั ด จึ ง ทํา ให ลดต นทุ นในการเตรี ย มสารสกั ด ไพลได
และการนําสารเมือกจากเมล็ดแมงลักมาใชเปนสารกอแผนฟลมในการเตรียมแผนแปะ
แกปวด ยังชวยลดการกอใหเกิดอาการระคายเคืองตอผิวหนังจากการใชสารเคมีชนิดอื่น
ในการเตรียมแผนแปะ และเป นนวัตกรรมแรกในโลกที่ นําสารเมือกจากเมล็ดแมงลัก
มาใชเปนสารกอแผนฟลมในการเตรียมแผนแปะ รวมถึงเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับ
สินคาทางการเกษตรดวย
การนําไปใชประโยชน
ใชแปะบริเวณที่มีอาการปวดบวมอักเสบของกลามเนื้อ เพื่อชวยบรรเทาอาการ
ปวด บวม เคล็ดขัดยอกกลามเนื้อ
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AloePatch แผนปดแผลอเนกประสงคชนิดลางออกได
จากภูมปิ ญญาไทย สูตลาดสากล
ดร.ภาณุพงศ พุทธรักษ, ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร,
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท และ มิ่งขวัญ ราชภิรมย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: wiwat.p@psu.ac.th
คณะผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการคิดคนแผนปดแผลชนิดลางออกได (AloePatch)
จากองคความรูของไทยโดยใชผงวุนของวานหางจระเขและสารสกัดบัวบก ซึง่ พืชทัง้ สอง
ชนิดมีประโยชนตอการรักษาแผลในผูปวย โดยวานหางจระเขมีสรรพคุณชวยสมาน
แผลและลดการอักเสบ สวนสารสกัดบัวบกจะชวยเรงการสรางเนื้อเยื่อ ลดการติดเชื้อ
ลดการอักเสบ รวมถึ งการเกิดแผลเป นและริ้ วรอย นอกจากนี้ AloePatch ยังมี
คุณสมบัติที่โดดเดนคือ สามารถดูดซับของเหลว เชน เลือด หรือน้ําหนองจากแผลไดดี
รักษาความชุมชื้นและสรางสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการสรางเนื้อเยื่อใหมของแผลได
อยางดี นอกจากนี้ AloePatch ยังสามารถลางออกไดงายดวย น้ํา หรือน้ําเกลือ
ที่ใชในการลางแผลปกติ จึงทําใหไมกอใหเกิดปญหาของแผลที่ ตองเปดซ้ําและชวยลด
อาการเจ็ บปวดจากการลอกผาปดแผลแบบทั่ วไป ลดการเกิ ดการอั กเสบซ้ําซอนและ
แผลหายชา นอกจากนี้ช วยใหการทําแผลมีความสะดวกมากยิ่ งขึ้น ซึ่ งถือเปนสิ่ งที่
โดดเดนกวาวัสดุปดแผลอื่ นๆ ที่ มีในทองตลาดในปจจุบัน นอกจากคุณสมบัติในการ
รักษาแผล AloePatch อาจนําไปประยุกตใชในการพัฒนาเปนผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ในการลดริ้วรอยแผลเปนและลดการอักเสบไดดีอีกดวย ประกอบกับตนทุนในการผลิต
และราคาที่นอยกวาเมื่ อเทียบกับแผนปดแผลชนิดอื่นที่มีอยูในทองตลาดทําใหมีความ
สามารถในการแขงขันที่ สู ง และการนําภู มิป ญญาไทยมาใช ยังชวยเพิ่ มมู ลค าของ
ผลิ ตผลทางการเกษตรของประเทศไทยที่ มี มู ลค า น อยให เกิ ดมู ล ค าที่ เพิ่ มมากยิ่ งขึ้ น
ลดการนําเขา และสรางนวัตกรรมของไทย
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วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
แผนปดแผลที่สามารถลางออกได ซึ่งสะดวกในการดูแผล กระตุนใหแผลหรือ
รอยแผลเปนหายเร็วขึ้ น โดยไมกอใหเกิดการระยายเคืองหรือมีแผลเปดซ้ํา พรอมทั้ง
มีราคาที่ต่ํากวาแผนปดแผลชนิดอื่นในทองตลาด
การนําไปใชประโยชน
ใชในการแปะเพื่อรักษาแผล รอยแผลเปน สิว หรือผิวหนังอักเสบ โดยทําให
บาดแผลหรืออาการทางผิวหนังหายเร็วยิ่งขึ้น และมีสวนชวยในการดูแลและบํารุง
ผิ วหนั ง
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น้ํามันยาสมานแผล และการพัฒนา YaSP dressing
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
E-mail: ttmed.psu@gmail.com
คณะผูวิจัยจากคณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทําการ
พัฒนาสูตรตํารับรักษาบาดแผลเรื้อรังชื่อ “ตํารับยาสมานแผล” ซึ่งเปนตํารับยาพื้นบาน
ไดรับความอนุเคราะหจาก หมอสมพร ชาญวนิชยสกุล ซึ่งเปนหมอพื้นบานในจังหวัด
สงขลา และเปนอาจารยผูมีความรูความสามารถพิเศษประจําคณะการแพทยแผนไทย
“ตํารับยาสมานแผล” ประกอบดวยพืชสมุนไพรทองถิ่นที่หาไดงายและตนทุนถูก โดย
คณะผู วิ จั ย ได รั บ ทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย จากสํ า นั ก งานพั ฒ นาการวิ จั ย การเกษตร
(องคการมหาชน) เพื่อพัฒนาสูตรตํารับยาสมานแผลในการใชรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรัง
ในผู ป วยเบาหวาน
โดยพบว าตํารั บยาสมานแผลในรู ปแบบยาน้ํา มั น (Hot oil
extraction) มีคุณสมบัติในการยับยั้ งแบคทีเรียกอโรคผิวหนัง สามารถยับยั้งและ
ทําลายไบโอฟลมของแบคทีเรีย มีความปลอดภัย และมีประสิทธิภาพชวยสมานแผล
โดยผลงานการวิจัยดังกลาวไดเผยแพรเปนนิพนธตนฉบับและยาน้ํามันสมานแผลและ
กรรมวิธีเตรียมยาน้ํามันดังกลาว ไดยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรเรียบรอยแลว
วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
เพื่ อสร างนวั ต กรรมทางสุ ขภาพจากตํารั บยาแผนไทยที่ เป น องค ความรู ข อง
หมอพื้ นบานภาคใต
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การนําไปใชประโยชน
1. ผลิ ต ภั ณฑ ที่ ได ส ามารถนํา ไปใช ป ด บริ เ วณแผลทั้ งแผลทั่ วไปและแผลใน
ผูปวยเบาหวาน โดยยาสมานแผลและแผนปดแผลดังกลาวมีฤทธิ์ทางชีวภาพที่สงเสริม
การหายของแผลและลดการเกิดแผลติดเชือ้ เรื้อรัง
2. เกิ ดเป นแนวทางในการพั ฒนาสร างความร วมมื อระหว างหมอพื้ น บ านใน
พื้นที่และชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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พิมเสนน้ําวานสาวหลง
โรงพยาบาลการแพทย แผนไทยฯ
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ttmed.psu@gmail.com
เนื่ องจากรู ปแบบการดําเนิ นชี วิ ตของประชากรในป จจุ บั นนั้ น มี ความเร งรี บ
และนิยมบริโภคขาวสารกันมากกวาในอดีต จึงเปนหนึ่งในปจจัยที่ทําใหเกิดความเครียด
เมื่อเกิดความเครียดรางกายจะมีปฏิกิริยาตางๆ โดยมีอาการ เชน หนามืด ปวดศีรษะ
หงุดหงิดงาย นอนไมหลับเปนตน ทําใหผลิตภัณฑตางๆ ที่ชวยผอนคลายความเครียด
แกอาการวิงเวียนศีรษะ เปนที่ตองการของตลาดมากขึ้น และพิมเสนน้ําก็เปนผลิตภัณฑ
หนึ่ งที่ เปนที่ นิ ยมใชในปจจุบั น ผลิ ตภั ณฑ เหล านี้ มักมี การนําวั ตถุ ดิบจากธรรมชาติมา
เปนสวนประกอบ เชน เกล็ดสะระแหน น้ํามันสะระแหน น้ํามันยูคาลิปตัส และการบูร
ฯลฯ จากรายงานการวิจัย น้ํามันหอมระเหยที่ สกัดไดจากพืชหลายชนิดสามารถชวย
ใหเกิดความรู สึกผอนคลายได เช น ชมนาด ลีลาวดี วาสนา และวานสาวหลง ซึ่ ง
วานสาวหลงเปนพืชที่ มีกลิ่ นหอมทั้ งสวนใบและราก มีชื่ อชวนใหนึกถึงความมี เสนห
นาหลงใหล สวนใหญมีการนํามาใชเปนสวนผสมในเครื่องสําอาง เชน สบู และโลชั่น
บํารุงผิว แตยังไมมีการใชเปนสวนผสมในสูตรตํารับยาดมพิมเสนน้ํา ยาดมพิมเสนน้ํามี
สวนผสมพื้นฐาน ไดแก เมนทอล พิมเสน และการบูรเปนหลัก ซึ่งอาจมีการผสมดวย
น้ํามั นหอมระเหย เช น น้ํามั นยู คาลิ ปตั ส น้ํามั นคารเนชั่ น เพื่ อชวยในการแตงกลิ่ น
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีความสนใจที่จะนําพืชทองถิ่น
คื อ น้ํา มั นหอมระเหยจากว านสาวหลงใชเป นส วนผสมในสู ตรตํารั บยาดมพิ มเสนน้ํา
ที่ มีสรรพคุณชวยทําใหชื่ นใจ แกหวัด บํารุ งหัวใจ เพื่ อใหเกิดการใชประโยชนจากพืช
ชนิดนี้ มากขึ้ น ทั้ งยั งเป นการพัฒนาพืชชนิ ดนี้ เปนพืชเศรษฐกิ จเสริ มให กับประชาชน
และเกษตรกรทั่ วไปได จึงไดมี การศึ กษาวิ จัยสู ตรตํารับยาดมพิ มเสนน้ํา โดยมีน้ํามั น
หอมระเหยของวานสาวหลงเปนสวนผสม แลวทําการประเมินความคงตัวของสูตรตํารับ
พรอมกับประเมินความพึงพอใจและรูปแบบบรรจุภัณฑจากอาสาสมัคร
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วั ตถุ ประสงค
เพื่ อเตรี ยมตํารั บยาดมพิ มเสนน้ํ า จากน้ํา มั นหอมระเหยของว านสาวหลงที่ มี
ความคงตัวของสูตรตํารั บที่ ดี สร างความพึ งพอใจในอาสาสมั ครมากที่ สุด และกอให
เกิดการใชประโยชนจากสมุนไพรทองถิ่นเพิ่มขึ้น
การใช ประโยชน
สูดดมแกอาการคัดจมูก บรรเทาอาการวิงเวียน ชวยใหรูสึกสดชื่นและผอนคลาย
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สูตรตํารับยาสมุนไพรแกไอ
ธีรวัฒน สุดขาว
โรงพยาบาลการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: teerawat.sud@psu.ac.th

การประดิษฐนี้เปนยาน้ําที่ตมมาจากสมุนไพร ประกอบดวย โทงเทง มะแวงเครือ
เสนียด มะขามปอม ชะเอมเทศ น้ําตาลกรวด น้ํามะนาว น้ําขิง เกลือ และเมนทอล
ที่ผานกรรมวิธี ขั้นตอนตางๆ ที่ไดยาน้ําที่ไดจากการตมสมุนไพร
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
ความมุงหมายของสิ่งประดิษฐนี้คือ เพื่อจัดทํายาแกไอที่ผลิตจากสมุนไพรสูตร
ใหมที่มีประสิทธิภาพบรรเทาอาการไอ เจ็บคอ ชวยทําใหชุมคอ รสชาติดี และไมมี
สวนประกอบที่ทําใหเกิดโทษตอรางกาย
การนําไปใชประโยชน
สูตรตํารั บยาสมุนไพรแก ไอมี สวนประกอบของโทงเทงที่ ช วยรั กษาการอั กเสบ
ของลําคอ และมีสรรพคุณครอบคลุมไปถึงการลดการบวมของทอนซิล อีกทั้งมีสมุนไพร
ไดแก ชะเอม มะขามปอม เสนียด มะแวงเครือ ชวยรักษาการอักเสบของลําคอ ลดไข
ชวยเรื่องการหายใจ และรักษาหวัดไดในตํารับเดียวกัน และสวนผสมดังกลาวทําใหได
ตํารับยาแกไอที่รสชาติที่ดี ดื่มงาย
สูตรตํารับยาสมุนไพรแกไอมีการใสน้ํามะนาวสด น้ําขิงสดและเกลือ ในตํารับยา
แทนการใช น้ํ า มะนาวแทรกเกลื อเป นกระสายร วมกั บ ผงยารั ก ษาอาการไอ เจ็ บ คอ
ในอดีตซึ่งทําใหเกิดความยุงยากในการใชยายา นอกจากทําใหเกิดความสะดวกขึ้นแลว
ยังเปนการเพิ่มสรรพคุณตํารับยา ในการชวยละลายและขับเสมหะ ทําใหชุมคอ ทําให
ไดตํารับยาที่รสชาติที่กลมกลอมขึ้น และงายตอการรับประทานไมทําใหคอแหง
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ผลิตภัณฑเครือ่ งสําอางผสมสมุนไพร
สําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผม
รศ.ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย และ ดวงแข มณีนวล
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: suwipa.u@psu.ac.th
ในปจจุบันผลิตภัณฑเครื่องสําอางเปนธุรกิจที่สรางรายไดอยางมหาศาล เพราะ
เปนธุรกิจที่ ตลาดเป ดกวางในการเขามาลงทุ น และจากกระแสนิ ยมการใชสมุนไพร
ในธุรกิจเครื่องสําอางมีมาอยางตอเนื่องทั้งตลาดในประเทศและตลาดตางประเทศ
ผลิตภัณฑเครื่ องสําอางสําหรั บทําความสะอาดผิ วและเส นผม เป นผลิตภั ณฑ
ที่ทุกคนใชในชีวิตประจําวัน อีกทั้งสมุนไพรไทยหลายชนิด เชน เหงาขมิ้นชัน เปลือก
ผลมังคุด วานหางจระเข ทองพันชั่ง น้ํามันตะไคร น้ํามันมะกรูด น้ํามันมะพราว
มีสรรพคุณในการบํารุงผิวและเสนผม จึงเปนที่มาของการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอาง
ผสมสมุนไพรสําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผม โดยมีกระบวนการในพัฒนาผลิตภัณฑ
ไดแก การคัดเลือกสมุนไพรที่มีสรรพคุณตามตองการและการจัดหาแหลงวัตถุดิบ โดย
มุงเนนการใชสมุนไพรในภาคใต เชน การใชผงเหงาขมิ้นชันจากโรงงานแปรรูปสมุนไพร
โรงพยาบาลกะพอ จังหวัดปตตานี ซึ่งอยูในโครงการลังกาสุกะโมเดล เปนตน การสกัด
สารสําคัญในสมุนไพร การพัฒนาสูตรตํารับ การทดสอบตามมาตรฐานทางเครือ่ งสําอาง
และการจดแจงเครือ่ งสําอาง
วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องสําอางผสมสมุนไพรสําหรับทําความสะอาดผิวและ
เสนผมสูการตลาดเชิงพาณิชย

100

การนําไปใชประโยชน
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจดแจงเครื่ องสําอางเพื่ อ
ผลิ ต ร วมกั บผู ประกอบการในการจั ดจําหน ายผลิ ตภั ณฑ เครื่ องสําอางผสมสมุ นไพร
สําหรับทําความสะอาดผิวและเสนผมจํานวนหลายรายการ
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การดูแลสุขภาพเพื่อปองกันและรักษา
ภาวะถุงน้าํ รังไขในสตรี
ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: sununta.y@psu.ac.th, sasitorn.ph@psu.ac.th
ภาวะถุงน้ํารังไข (Polycystic ovary syndrome) เปนปญหาสุขภาพในสตรี
วัยเจริญพันธุ ซึ่ งพบได 15-20% โดยมีปจจัยเสี่ยงที่ เกี่ ยวของทั้ งดานพันธุกรรมและ
พฤติกรรมสุขภาพ สตรีที่ มี ประวั ติมีบุตรยากและโรคเบาหวานในครอบครัวเสี่ยงตอ
การเป นภาวะถุงน้ํารั งไขไดสู งกวาสตรีทั่ วไป พฤติ กรรมในการรับประทานอาหารที่ มี
สวนประกอบของน้ําตาล ฟรุคโตส ไขมันทรานส และไขมันสัตว รวมกับการขาดการ
ออกกําลังกาย ทําใหมีภาวะอวนและมีภาวะดื้ออินซูลิน (Insulin resistant) จากการ
ศึกษาพบวาสตรีที่เปนถุงน้ํารังไข 50-70% มีภาวะดื้ออินซูลิน
ภาวะอวนและภาวะดื้ ออินซูลินทําใหมีภาวะเสียสมดุลในการทําหนาที่ของตอม
ใต สมอง ต อมพิ ทู อิทารี และตอมหมวกไตซึ่ งสร างฮอร โมนที่ ควบคุมการทํางานของ
ระบบการเจริ ญพั นธุ ในสตรี โดยพบว าระดั บของฮอร โมนที่ ช วยกระตุ นให มี ไข ตก
(Ovulation) ต่ํากวาปกติ แตมีฮอรโมนแอนโดรเจนสูงกวาปกติ ซึ่งพบได 60-80% ของ
สตรีที่มีภาวะถุงน้ํารังไข ทําใหมีอาการแสดงที่สําคัญ ไดแก ไมมีการตกของไขตามปกติ
ในรอบประจําเดื อน เลื อดประจําเดือนมาไมสม่ําเสมอ หรือขาดหายไป นอกจากนี้
อาการที่พบไดแก ผมรวง มีขนออนขึ้นบริเวณใบหนา ลําตัว และแขน ขามากกวาปกติ
เปนสิว
ผลกระทบตอสุขภาพของสตรีจากภาวะถุงน้ํารังไข ไดแก ภาวะมีบุตรยาก
เสี่ ยงต อการเป นโรคเบาหวานชนิ ดที่ สอง ภาวะความดั นโลหิ ตสู ง โรคไต โรคหั วใจ
และหลอดเลือด ดังนั้นการปองกันและการวินิจฉัยตั้งแตระยะแรกจะชวยใหสตรีไดรับ
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การรักษา ทําใหมี สุ ขภาพอนามั ยการเจริ ญพั นธุ ที่ เปนปกติ และชะลอการเกิดภาวะ
แทรกซอนตางๆ ได
จากผลการวิ จั ย พบว า สตรี ที่ มี ภาวะถุ งน้ํ า รั งไข 60-80% ไม ได ตระหนั ก ว า
ตนเองเป นโรคนี้ จึงไม ไดรับการตรวจรักษาตั้ งแต ในระยะแรก โดยอาการผิ ดปกติที่
ทําใหสตรีไปพบแพทยเพื่อตรวจรักษา ไดแก ภาวะประจําเดือนผิดปกติ และภาวะ
มี บุ ตรยาก ภาวะถุ งน้ํา รังไข สามารถตรวจวิ นิ จฉั ยได จากการตรวจด วยอั ลตราซาวด
และการรักษาโดยการรับประทานฮอรโมนคลายยาคุมกําเนิด การใชยาเพือ่ ควบคุมระดับ
น้ําตาลและไขมันในเลือด การผาตัด และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการรับประทาน
อาหารและการออกกําลังกาย
การดู แลสุ ขภาพที่ สําคั ญของสตรี เพื่ อป องกั นการเป นถุ งน้ํา รั งไข หรื อรั กษา
ภาวะถุ งน้ํา รั งไข ได แก การรั บประทานอาหารที่ มี สารอาหารที่ มี ประโยชน เพี ยงพอ
ลดการรับประทานอาหารที่มีผลเสียตอสุขภาพ รับประทานอาหารในปริมาณที่พอดีกับ
ความตองการของรางกาย และออกกําลังกายอยางสม่ําเสมออยางนอยครั้งละ 30 นาที
สัปดาหละ 5 ครั้ง
ผลการวิจั ยเกี่ ยวกับกระบวนการดู แลสุขภาพของสตรีที่ มีประจําเดือนผิ ดปกติ
จากภาวะถุ งน้ํา รังไข พบว าสตรีที่ มีการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมการรั บประทานอาหาร
และเพิ่ มการออกกําลังกายมีผลดีชวยทําให มีประจําเดือนมาตามปกติ ได โดยลักษณะ
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่ พบ ไดแก 1) ลดการดื่มเครื่องดื่ม
ที่มีสวนผสมของน้ําตาลและฟรุคโตส เชน น้ําหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก เครื่องดื่ม
ที่บรรจุขวดตางๆ 2) งดรับประทานอาหารและขนมที่มีสวนประกอบของไขมันทรานส
เชน เบอรเกอร พิชซา ขนมปง คุกกี้ เบเกอรี่ตางๆ 3) หลีกเลี่ยงการรับประทาน
อาหารที่ มีสวนประกอบของไขมั นสัตว เช น หมูกรอบ หมูสามชั้ น ไส กรอก เบคอน
4) รับประทานขาวกลอง ปลา ผักและผลไมมากขึ้ น และลักษณะการออกกําลังกาย
ที่มีผลดีทําใหหายจากภาวะถุงน้ํารังไข ไดแก การเดินเร็ว วิ่ง วายน้ํา โยคะ การปน
จักรยานตั้งพื้น และการออกกําลังกายดวยอุปกรณตางๆ ในหองฟตแนส
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การศึกษาครั้ งนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวทางในการใหความรูสตรีเพื่ อปองกัน
โรคถุงน้ํารังไขหรือรักษาอาการของโรคนี้ โดยตองใหความรูเกี่ยวกับปจจัยเสี่ยง อาการ
แสดงของภาวะถุงน้ํารังไข ผลกระทบตอสุขภาพและการเจริญพันธุของสตรี และการ
ฟนฟูสภาพการทํางานของฮอรโมนที่เกี่ยวของกับการตกไข การมีประจําเดือน และ
การตั้งครรภ
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งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีอาหาร
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ชีวภัณฑ Bacillus subtilis
เพือ่ ผลิตผักไฮโดรโพนิกสปลอดภัย
รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู1 ดร.จุฑามาศ แกวมโน1 ผศ.ดร.สิริรัตน เกียรติปฐมชัย3
ปรารถนา อัตตะมณี1 และ ปฐมพงศ วงษเลี้ยง2
1
ศูนยวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแหงชาติภาคใต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
3
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ashara.p@psu.ac.th
ผักสลัดไฮโดรโพนิกสเปนผักที่เปนที่ตองการของตลาดสูงมากประมาณ 100 ตัน
ตอวัน แตโรครากเนาและใบจุดที่มีสาเหตุจากเชื้อรา Pythium spp. และ Alternaria
spp. สามารถเข า ทําลายผั กได ทุ กระยะการเจริ ญ เติ บโตเป นป ญ หาหลั ก ที่ เกษตรกร
ประสบตลอดทั้งปทุกชวงการผลิต ตองหยุดการผลิตไมต่ํากวา 3 เดือน เพื่อตัดวงจร
โรคแทนการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช สงผลใหผลผลิตไมเพียงพอและต องนําเขาจาก
ตางประเทศ
Bacillus subtilis LPDD 3-1 เปนจุลินทรียดินที่สามารถควบคุมโรครากเนา
และใบจุดของผักสลัดไดอยางมีประสิทธิภาพ
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่ อพัฒนา Bacillus subtilis LPDD 3-1เปนชีวภัณฑแบบแกรนูลที่ สะดวก
และปลอดภัยในการใชงาน ทดแทนสารเคมีกําจัดโรคในการผลิ ตผั กไฮโดรโพนิ กส
เพื่อใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และใหผลตอบแทนคุมคาทางเศรษฐกิจ
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การนําไปใชประโยชน
1. โรครากเนา: ชีวภัณฑ 100 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย* 1 ลิตร ใสในระบบ
ปลูกที่มีสารละลายธาตุอาหาร 100 ลิตร (ใสเมื่อยายกลาปลูก เพื่อปองกันโรค และใส
ทุก 7 วัน เพื่อควบคุมโรค)
2. โรคใบจุด: ชีวภัณฑ 80 กรัม หรือชีวภัณฑขยาย* 200 มล. ผสมน้ํา 20
ลิตร พนบนใบผักทุกๆ 7 วัน ชีวภัณฑขยาย* ชีวภัณฑ 20 กรัม ตอน้ําสะอาดตมสุก
ที่เย็นแลว 1 ลิตร เขยาใหเขากัน เลี้ยงไว 2 วัน
หนวยงานที่นําชีวภัณฑ Bacillus subtilis ไปใชประโยชน ไดแก มูลนิธิ/
โครงการพระราชดําริ หนวยงานกองทัพบก สถาบันการศึกษาหนวยงานราชการ และ
ฟารมผักไฮโดรโพนิกสมากกวา 400 ฟารม ใน 53 จังหวัด
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ผลิตภัณฑผักหาสีอบแหงพรอมรับประทาน
ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ และ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: bhudsawan@gmail.com
ผักเปนแหลงของสารอาหารหลายชนิด ไดแก วิตามิน เกลือแร และใยอาหาร
อี กทั้ งยั งอุ ด มไปด วยสารพฤกษเคมี ที่ มี ป ระโยชน ต างๆ มากมาย เช น ไลโคป น
เบตาแคโรทีน แอนโทไซยานิน เควอรเซทิน และคลอโรฟลล เปนตน ซึ่งสารพฤกษเคมี
เหลานี้เปนสารตานอนุมูลอิสระที่ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคได โดยเฉพาะโรค
เรื้อรัง เชน โรคมะเร็ง โรคไขมันในเลือดสูง และโรคเบาหวาน เปนตน และเมื่อแบง
ผักตามสีของสารพฤกษเคมีในผัก สามารถแบงไดเปน 5 สี ไดแก ผักสีแดง (ไลโคปน)
ผักสีเหลือง-สม (เบตาแคโรทีน) ผักสีมวง (แอนโทไซยานิน) ผักสีขาว (เควอรเซทิน)
และผักสีเขียว (คลอโรฟลล)
ในปจจุบันผูบริโภคสวนใหญใหความสนใจอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้ น โดยเนน
การรับประทานผั กและผลไมเพิ่ มขึ้ น อยางไรก็ตามผักสดนั้ นเกิ ดการเสื่ อมเสี ยไดงาย
ไมสามารถเก็บไวได นาน อีกทั้ งเมนูอาหารที่มีผักเปนองคประกอบมีความหลากหลาย
นอย และในบางชวงฤดูกาลผักมีราคาคอนขางแพง เพื่อเปนการสงเสริมการบริโภคผัก
ใหมากขึ้น ผู วิจัยจึงไดพั ฒนาผลิตภัณฑ ผักห าสีอบแหงพร อมรับประทาน เพื่ อเปน
ทางเลือกในการบริ โภคผักด วยเมนู ที่ หลากหลาย งาย และตอบสนองตอสภาวะการ
ดําเนินชีวิตที่เรงรีบในปจจุบัน และยังคงไดรับคุณคาและสารอาหารในผักใกลเคียงกับ
ผักสดมากที่สุด
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ผั กห าสีอบแห งพร อมรั บประทานที่ ช วยเสริ มคุ ณค าทาง
โภชนาการและสะดวกตอการบริโภค
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การนําไปใชประโยชน
ผลิ ตภั ณฑ ผั กห าสี อบแห งที่ พั ฒนาขึ้ นจะช วยเพิ่ มคุ ณค า สารอาหารให กั บเมนู
อาหารที่หลากหลาย เชน การโรยบนขาวสวย ขาวตม สปาเกตตี้ หรือสลัด หรือการ
เติมลงในน้ําซุป และขาวปน เปนตน สะดวกและงายตอการรับประทาน และชวยเพิ่ม
สีสันใหกับเมนูอาหาร โดยผลิตภัณฑดังกลาวสามารถเก็บไวไดนาน เหมาะกับผูบริโภค
ทุกเพศ และทุกวัย และสามารถนําไปพัฒนาแตงกลิ่นรสอื่นๆ เพิ่มเติมตอไปได
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การประยุกตใชเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็ก
เพือ่ การเพิม่ คุณภาพผลิตผลทางการเกษตร
ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: dusida.t@psu.ac.th
เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กเปนเทคโนโลยีที่สะอาด ปลอดภัย เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม มีคุณสมบัติเดนคือมีพื้นที่ผิวสัมผัสจําเพาะสูง และมีความคงตัวอยูไดนาน
ในสารละลายตัวกลาง ทําใหสามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสัมผัสระหวางพื้นผิว
ผลิตภัณฑที่เราตองการทําความสะอาดกับสารละลายที่ใชลางทําความสะอาดได การนํา
เทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กมาใชสามารถชวยลดปริมาณยาฆาแมลงที่ปนเป อนใน
ผลิตผลทางการเกษตร และนอกจากนี้ถานํามาใชรวมกับสารละลายฆาเชื้อ ยังสามารถ
ช วยลดเชื้ อจุ ลิ นทรีย ที่ กอให เกิดโรคหรือเชื้ อจุลิ นทรีย ที่ เปนสาเหตุของการเน าเสียที่
ปนเป อนมาในผลิตภัณฑอาหารได
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กรวมกับสารละลาย
ชนิดตางๆ ตอการลดปริมาณยาฆาแมลงและเชื้อจุลินทรียปนเปอนในผลิตผลทางการ
เกษตร
การนําไปใชประโยชน
จากงานวิจัยพบวา การใชเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กควบคูกับกรดอินทรีย
สามารถชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเป อนในผักและผลไม
หลากหลายชนิดได เชน โหระพา กะเพรา พริกขี้ หนู ยอดมะพราวสดตัดแตง หรือ
แมแตในมะละกอสุกตัดแตง ก็ใหผลการลดปริมาณเชื้อจุลินทรียปนเปอนไดดีมากกวา
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สารละลายคลอรีน นอกจากนี้ เมื่ อไดศึกษาประสิทธิภาพในการลดปริมาณยาฆาแมลง
ปนเปอนในพริกขี้หนู ซึ่งมักไดรับการรายงานวาเปนพืชผักอันดับตนๆ ที่พบการปนเปอน
ของยาฆาแมลง พบวาการนําเอาเทคโนโลยีฟองอากาศขนาดเล็กมาใชรวมดวยในการ
ลางทําความสะอาด สามารถช วยลดปริมาณยาฆาแมลงปนเป อนไดดี กวาการใชน้ํา
ประปาในการลางทําความสะอาดเพียงอยางเดียว จากงานวิจั ยขางต นจึ งมีความ
เปนไปไดสูงในการนําเทคโนโลยีดังกลาวมาประยุกตใชในการชวยเพิ่มคุณภาพผลิตผล
ทางการเกษตรและชวยยืดอายุการเก็บรักษาผักและผลไมสดชนิดอื่นๆ ได
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การสกัดสารกาบาและฟนอลิกจากขาวสังขหยดงอก
โดยวิธีสกัดดวยตัวทําละลาย
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร, พฤกระยา พงศยี่หลา และ นิรณา ชัยฤกษ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: juntima.c@psu.ac.th
ป จจุ บั นคนส วนใหญ หันมาใส ใจกับสุ ขภาพของตนเองมากขึ้ น ทั้ งในเรื่ องการ
ออกกําลังกายหรือการบริโภคอาหารที่มีประโยชนตอสุขภาพ การบริโภคขาวสังขหยด
แทนขาวขัดสีถือเปนอีกหนึ่งทางเลือกในการดูแลสุขภาพ ขาวสังขหยดเปนขาวพื้นเมือง
ของภาคใต มีเยื่ อหุมเมล็ดสีแดง เมล็ดเล็กเรียว ทายงอน เมื่ อเปรียบเทียบคุณคา
ของสารอาหารในข าวพันธุ ตางๆ พบวา ขาวสั งขหยดมีคุ ณคาทางอาหารสูงกว าขาว
พันธุอื่น กลาวคือ มีวิตามินบีในปริมาณสูง มีกากใยอาหารสูงกวาขาวพันธุอื่นจึงมี
ประโยชนตอระบบขับถาย มีวิตามินอีสูง ชวยในการชะลอความแก นอกจากนี้มีโปรตีน
ธาตุเหล็ก และฟอสฟอรัสสูงกวาขาวขาว อีกทั้งยังมีกลุมสารตานอนุมูลอิสระ (Antioxidant) กลุมโอรีซานอล (Oryzanol) สารกาบา (GABA) สารประกอบฟนอลิกที่
ชวยลดอัตราเสี่ยงของการเปนมะเร็ง ชวยชะลอความแก ปองกันความจําเสื่อม และ
บํารุงโลหิต สีแดงของขาวสังขหยดเปนรงควัตถุประเภทฟลาวานอยดชนิดแอนโทไซยานิน
ซึ่งมีคุณสมบัติชวยชะลอความชราและลดความเสี่ยงในการเปนโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ
โรคมะเร็ง และโรคระบบภูมิคุมกันผิดปกติ เปนตน
จากการเจริ ญเติ บ โตอย างรวดเร็ วของตลาดเครื่ องสํา อางส งผลให เ กิ ดการ
พัฒนาและคิ ดค นเทคโนโลยี ใหมๆ โดยคุณประโยชน ที่ มากมายของข าวสังขหยดงอก
ทําใหผูประกอบการภาคเอกชนสนใจเพิ่มมูลคาใหแกขาวสังขหยด โดยการนําสารสกัด
จากขาวสังขหยดงอกเขามาใชในผลิตภัณฑเครื่องสําอางมากยิ่งขึ้น อาทิ เครื่องสําอาง
ออรแกนิก โดยมีการนําสารสกัดจากขาวสังขหยดมาเปนสวนผสมในแชมพูทชี่ วยปองกัน
ผมรวง กระตุนการงอกใหมของเสนผม ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่มีความปลอดภัย นอกจากนี้
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ในทางการแพทยมีการนําสารกาบาไปใชเปนยารั กษาโรคเกี่ ยวกับระบบประสาท เชน
โรควิตกกังวล โรคนอนไมหลับ และโรคลมชัก โดยผลิตภัณฑสารกาบา 750 มก./
แคปซูล มีราคาอยูที่ 10.56 บาท และแชมพูจากขาวสังขหยดมีราคาชุดละ 1,800 บาท
และหากมีการนําสารสกัดจากขาวสังข หยดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหมๆ จะสามารถ
เพิ่มมูลคาของขาวสังขหยดและเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรผูปลูกขาวไดเปนอยางมาก
ข าวสั งข หยดงอก
จากคุ ณค าของข าวสั งข หยดนํามาเพิ่ มสารสําคั ญให มากขึ้ นโดยผลิ ตเป นข าว
สังขหยดงอก ซึ่ งมีประโยชนตอสุขภาพและกําลังเปนที่ นิยมของผู บริ โภค การผลิต
ขาวสังขหยดงอก แบงเปน 2 ขั้นตอนคือ การแชขาว (Soaking process) และ
กระบวนการงอก (Germination process) โดยในขณะที่เมล็ดขาวเริ่มงอก สารอาหาร
ที่เก็บสะสมไวในเมล็ดขาวจะถูกยอยสลายโดยกระบวนการทางชีวเคมี ซึ่งสารอาหาร
พวกคารโบไฮเดรตจะถูกยอยสลายไดเปนคารโบไฮเดรตที่มีโมเลกุลเล็กลงและน้ําตาล
สวนสารอาหารพวกโปรตีนจะถูกยอยสลายไดเปนกรดอะมิโนและมีการสะสมสารเคมี
ที่ สําคั ญ เช น แกมมาออริ ซานอล สารประกอบฟนอลิ ก และโดยเฉพาะสารกาบา
(Gamma Amino butyric acid; GABA) ที่สูงกวาขาวธรรมดาถึง 10 เทา การงอก
ของขาวสังขหยดจะเกิดไดดีเมื่อเมล็ดขาวมีความสมบรูณ มีจมูกขาวซึ่ งเปนสวนที่ ยัง
มีชีวิตอยู และไดรับปจจัยที่มีผลใหเกิดการงอก ไดแก น้ํา อุณหภูมิ ออกซิเจน และ
แสง เพื่อกระตุนรากออนใหทะลุเปลือกหุมเมล็ดออกมาจึงจะทําใหไดขาวสังขหยดงอก
ที่ดีมีคุณภาพ
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ขั้ นตอนการผลิ ตข าวสั งข หยดงอก
1. นําข าวเปลื อกสังข หยดมาคัดเลือกเมล็ดที่ ไม สมบูรณออก แลวแชน้ําเปน
เวลา 24 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิหอง

2. หลังจากนั้นนําขาวเปลือกใสในภาชนะที่ รองดวยผาขาวบางเปยกคลุมเปน
เวลา 60 ชั่วโมงในที่มืด

3. อบแหงที่อุณหภูมิ 50oC เปนเวลา 15 ชั่วโมง ใหความชื้นสุดทายเหลือ
ประมาณ 13-15 %
4. นําขาวเปลือกที่ ผานการอบแหงมาสีกะเทาะเปลือกดวยเครื่ องสีขาวกลอง
จากนั้นนํามาบดและทําการรอนผานตะแกรงขนาด 40 mesh เก็บไวในโถดูดความชื้น
ที่อุณหภูมิหองเพื่อเตรียมสําหรับการสกัด

วิ ธี การสกั ดสาระสําคั ญจากข าวสั ง ข หยดงอก
กระบวนการสกัดขาวมีทั้งวิธีสกัดแบบบีบเย็น (Cold pressed) และวิธีสกัด
ดวยตัวทําละลาย (Solvent extraction) การสกัดแบบบีบเย็ นเปนวิธีที่ รักษาคุณคา
ทางสารอาหารของจมูกขาวและรําขาวไดอยางครบถ วนปลอดภัยจากสารเคมีเจือปน
แตจะนิยมใชวัตถุดิบที่ใหปริมาณน้ํามันเยอะ เชน มะพราว งา ทานตะวัน ถั่วเหลือง
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เปนตน วิธีการสกัดดวยตัวทําละลาย เปนวิธีที่ใชกันอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม
งายและคาใชจายคอนขางต่ํา ตัวทําละลายที่นิยมนํามาใชสกัดมีหลายชนิด เชน น้ํา
เอทานอล เมทานอล อะซิโตน และเฮกเซน เปนตน
ขั้ นตอนการสกั ดข าวสั งข หยดงอก
1. นําขาวสังขหยดงอกที่คัดขนาดแลวปริมาณ 200 กรัม ผสมในตัวทําละลาย
ดวยอัตราสวน 1:15 กวนสารที่ความเร็ว 150 รอบ/นาที เปนเวลา 1 ชั่วโมง
2. นําสวนใสไปหมุนเหวี่ยงดวยเครื่องปนเหวี่ยง (Centrifuge) ดวยความเร็ว
4,000 รอบ/นาที
3. หลังจากนั้นแยกตัวทําละลายออกจากสารสกัดดวยเครื่องระเหย (Evaporator)

4. ไดสารสกัดขาวสังขหยดงอกเพื่อเตรียมสําหรับการวิเคราะหสารกาบา และ
สารฟนอลิก
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ผลการวิ จั ย
จากผลการวิจัยพบวา การสกัดขาวสังขหยดงอกดวยเอทานอลเขมขนรอยละ
50 ใหปริมาณสารกาบาและสารประกอบฟนอลิกเพิ่มขึ้นถึง 4.6 และ 5.7 เทา ตาม
ลําดับ เมื่อเทียบกับขาวที่ไมผานกระบวนการงอก แสดงดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงผลการสกัดสารกาบาและฟนอลิกจากขาวสังขหยดและขาวสังขหยดงอก
ขาวสังขหยด

ตัวทําละลาย

% Yield

ปริมาณ
ปริมาณ
สารกาบา
สารฟนอลิก
(mg gallic/ (mg GABA/
100 g rice) 100 g rice)

ขาวสังขหยดไมงอก 95% Ethanol

1.70

185.710

12.389

ขาวสังขหยดงอก

1.99
3.65

417.034
864.168

21.19
70.289

95% Ethanol
50% Ethanol

ผลการวิจั ยครั้ งนี้ แสดงให เห็นวา ข าวสั งข หยดงอกมี ปริมาณสารกาบา และ
สารประกอบฟนอลิกสูงกวาขาวสังขหยดที่ไมผานกระบวนการงอก ซึ่งกระบวนการงอก
เป นป จจั ยที่ ทําใหเมล็ ดเกิ ดการสั งเคราะห สารกาบาและสารประกอบฟ นอลิ กภายใน
เมล็ดขาวไดเปนอยางดี อีกทั้งสารสกัดที่ไดยังสามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑทั้งดาน
สุขภาพและความงามไดอีกดวย
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การประยุกตใชสารใหสีทสี่ กัดจากหัวกุง และการใชเกลือ
ทีแ่ ตกตางกันเพือ่ พัฒนาซอสมายองเนสสําหรับจิม้
ทีม่ ีโซเดียมต่ํา
สินีนาถ สุขไกว, วิฑูรย ปริญญาวิวัฒนกุล และ ผศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: kongkarn.k@psu.ac.th
สี ของอาหารมี อิทธิ พลอย างยิ่ งตอการตั ดสินใจของผู บริ โภค รวมถึงแนวโน ม
การบริโภคผลิ ตภัณฑที่ มาจากธรรมชาติที่ เพิ่ มมากขึ้ น ทําให การใช สารใหสี จากแหลง
ธรรมชาติ ถูกเลือกมาใช ในงานวิ จัยนี้ และจากการคนควาขอมู ลพบวาสี ของอาหาร
ยั งสามารถส ง ผลต อการรั บรสของผู บริ โภคได อี กด วย ดั งนั้ นแนวความคิ ดที่ จะใช สี
รวมกับการใชสารทดแทนเกลือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑที่มีโซเดียมต่ําจึงเกิดขึ้น เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑซึ่งจะชวยลดปริมาณการบริโภคเกลือโซเดียมอันสงผล
ต อสุขภาพของผู บริ โภค งานวิ จัยดั งกลาวดําเนิ นการศึ กษาในประเทศสหรั ฐอเมริ กา
ซึ่ งซอสมายองเนสสําหรั บจิ้ มเป นผลิ ตภั ณฑ ที่ มี ผู นิ ยมบริ โภคอย างแพร หลาย ทําให
ผลิตภัณฑดังกลาวถูกเลือกมาใชในการวิจัย ซึ่งจากงานวิจัยพบวาสีจากหัวกุงสามารถ
ส งผลต อการรั บรสเค็ มของผู บริโภคได โดยตั วอย างที่ ได รับคะแนนความชอบด านสี
มากกวาจะมีแนวโนมถูกเลือกใหมีระดับความเค็มที่ ‘พอดี’ มากกวา นอกจากนี้ยัง
พบวามีแนวโนมที่ผูบริโภคจะรับรสเค็มไดมากกวาในตัวอยางที่มีสีเขมกวาอีกดวย
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่ อศึกษาผลของการใชสารให สีที่ สกั ดจากหัวกุ งและการใชสารทดแทนเกลือ
ตอความชอบ การรับรสเค็ม อารมณ และความตั้งใจซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ
ซอสมายองเนสสําหรับจิ้ม
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การนําไปใชประโยชน
เป น แนวทางในการใช สี แ ละสารทดแทนเกลื อในการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณฑ ที่ มี
โซเดียมต่ํา ซึ่งจะสงผลดีตอสุขภาพของผูบริโภค
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ชุดผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
ผศ.ดร.เสาวคนธ วั ฒนจั นทร 1 ดร.ศุ ภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อั ศวเกศมณี 1
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น2
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร เปนงานวิจัยที่มีความ
รวมมือระหวางคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และวิทยาลัย
แพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา ซึ่ งไดรับทุนสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการ
เกษตร (สวก.) โดยได ทําการสํารวจความต องการเมนู อาหารสําหรั บกลุ มทหารที่ มี
ภูมิสําเนาทางภาคอิสานและภาคใต เพื่อนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภค
สําหรับทหาร (Meal ready-to-eat, MRE) ในรูปแบบผลิ ตภัณฑพรอมบริโภคบรรจุ
ถุงทนรอน (Retort pouch) ผานการฆาเชื้อดวยความรอนใหเกิดสภาวะปลอดเชื้อใน
บรรจุภัณฑปดสนิท แบบ Commercial sterilization สําหรับผลิตภัณฑที่พัฒนาตาม
ผลสํารวจความตองการเมนูอาหารสําหรับทหารที่มีภูมิลําเนาในภาคใต ไดแก ผลิตภัณฑ
ขาวหมกไก น้ําพริกกะป น้ําพริกบูดู สําหรับทหารจากภูมิภาคอิสาน ไดแก ผลิตภัณฑ
ข าวเหนี ยว ลาบไก ไก ย าง โดยทุ กผลิ ตภั ณฑ ได ดําเนิ นการศึ กษาสูตรการผลิ ต
กระบวนการเตรียมวัตถุดิบ และการศึ กษาการส งผ านความร อนผลิตภัณฑ รวมทั้ ง
การยืนยันผลการใหความรอนโดยตรวจวิเคราะหทางจุลินทรีย เพื่อกําหนดกระบวนการ
ฆาเชื้อผลิตภัณฑสําหรับการผลิตในเชิงอุตสาหกรรมได
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วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหารแบบพรอมทาน (MRE, Meal
Ready-to-Eat) ตรงตามความตองการของทหารที่มีภูมิลําเนาในภาคใตและภาคอีสาน
2. เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑสําหรับอาหารทหารแบบพกพาและเพื่อการอุนรอนได
3. การสํารวจและทดสอบการใชงานผลิตภัณฑอาหารทหารขณะปฏิบัติภารกิจ
ในภาคสนาม
การนําไปใชประโยชน
ผูที่จะไดรับประโยชนจากผลงานวิจัยไดแก กองทัพสามารถเตรียมความพรอม
ทางด านอาหารล วงหน า ได ส ง ผลให เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพในการจั ดการด านอาหาร
ลดภาระในการเตรียมอาหารสด ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารสดที่เสื่อมเสียงาย
สร างระบบมาตรฐานกระบวนการผลิ ตอาหารได โดยผ านการประสานงานกั บกรม
พลาธิ ก ารทหารบก ทหารในพื้ นที่ ป ฏิ บั ติ ง านได รั บ อาหารตรงตามความต องการ
เทคโนโลยี กระบวนการผลิ ต สามารถถ า ยทอดสู ภาคอุ ตสาหกรรมแปรรู ปอาหารได
รวมทั้ งผลิ ตภั ณฑ สามารถประยุ กต ใช เป นอาหารสําหรั บผู ประสบภั ย หรื ออาหารใน
ภาวะฉุกเฉินได และสามารถประยุกตเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคเชิงพาณิชยได
โดยเปนผลงานพรอมใช สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุน
เชิงพาณิชย
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ชุดผลิตภัณฑขาวตมพรอมบริโภค
ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร (ผลิตภัณฑกลุมขาว)
แหลงทุนจาก สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร สํานักวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
ขาวตมเป นผลิตภัณฑที่ นิ ยมบริโภคทั่ วไป โดยเฉพาะในกลุ มเด็กและผู สูงอายุ
ที่ตองการรับประทานอาหารออน เคี้ ยวงาย ยอยงาย หรือในกลุมผูปวยพักฟน ซึ่ง
ขาวตมทั่วไปนิยมใชขาวขาวในการผลิตเนื่องจากมีราคาที่ถูกกวาขาวกลอง แตอยางไร
ก็ ตามคุ ณค าทางโภชนาการที่ ผู บ ริ โภคได รั บในข าวต ม ทั่ ว ไปจะน อยกว าข าวต มจาก
ขาวกลอง โดยขาวตมที่ผลิตจากขาวสังขหยดและขาวไรซเบอรี่มีคุณคาทางโภชนาการ
ที่สูงกวาขาวขาวทั่ วไปในดานวิตามิน แรธาตุ กากใยอาหารและสารตานอนุมูลอิสระ
นอกจากนี้ยังเพิ่มคุณคาทางโภชนาการดวยธัญพืช ไดแก ถั่วแดง ฟกทอง และเม็ด
แปะกวย ซึ่งสารอาหารเหลานี้มีประโยชนในการเสริมสรางประสิทธิภาพการทํางาน
ของระบบรางกาย รวมถึงชวยปองกันการเกิดโรคตางๆ เชน โรคหัวใจ โรคสมองเสื่อม
โรคความดันโลหิตสูง โรคมะเร็ง ฯลฯ นอกจากนี้สีของขาวยังชวยเพิ่มความอยาก
อาหารใหกั บผู สูงอายุและผู ปวยพั กฟ น ทําให สามารถรับประทานได มากขึ้ นและชวย
ลดปญหาการขาดสารอาหารในผู สู งอายุ และผู ปวยพั กฟ น โดยปกติแล วขั้ นตอนการ
เตรียมขาวตมจากขาวกลองจะตองใชระยะเวลานานเพื่อทําใหขาวกลองเปอยนุม ดังนั้น
จึงไดมี การพัฒนาผลิตภัณฑข าวตมพรอมบริโภคสําหรับผู สูงวัยและผู ที่ มีปญหาในการ
เคีย้ วอาหาร ในรูปแบบผลิตภัณฑพรอมบริโภคบรรจุถงุ ทนรอน (Retort pouch) ผานการ
ฆาเชื้อดวยความรอนใหเกิดสภาวะปลอดเชื้อในบรรจุภัณฑปดสนิท แบบ Commercial
sterilization ซึ่งผลิตภัณฑขาวตมพรอมบริโภคจะชวยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการ
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จัดเตรียม สามารถนํามาบริโภคทันที โดยเหมาะสําหรับผูสูงวัยและผูดูแลผู สูงวัยที่มี
เวลาจํากัด
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อพัฒนาตอยอดผลงานวิจัยใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารที่สามารถ
ขยายผลสูเชิงพาณิชยได
2. เพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑนวัตกรรมอาหารให สามารถตอบโจทยความตองการ
ของผูสูงอายุและผูที่มีปญหาในการเคี้ยวอาหาร สะดวกตอการพกพาและการบริโภค
รวมถึงมีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย
การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
2. ผลิตภัณฑสามารถชวยลดปญหาในการเคี้ยวใหกับกลุมผูสูงอายุ และผูที่ มี
ปญหาในการเคี้ยวอาหาร
3. ผลิตภัณฑสามารถสรางความสะดวกในการพกพา การเตรียมอาหาร และ
บริโภคใหกับผูสูงอายุรวมถึงผูดูแลผูสูงอายุ
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ชุดผลิตภัณฑขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถงุ ทนรอน
ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร, ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี และ ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
ชุดผลิตภัณฑขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน ไดรับทุนวิจัยภายใตโครงการ
เตรี ยมความพร อมด า นอาหารช วยเหลื อภั ยพิ บั ติ จากกรณี น้ํา ท วมภาคใต โครงการ
วิจัยนี้ มีจุดประสงคเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภคที่สามารถยืดอายุการเก็บ
รักษา และศึกษาขั้นตอนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑอาหาร รวมทั้งการออกแบบชนิด
บรรจุภัณฑและฉลากผลิ ตภัณฑใหเหมาะสมแก การนําไปชวยเหลือแจกจายหรือพกพา
ในกรณีเกิดภัยพิ บัติ ขาวผั ดปรุงรสพรอมบริโภคบรรจุ ถุงทนรอนเป นผลิตภัณฑหลัก
ที่งานวิจัยนี้ ทําการศึกษา โดยทําการศึกษาลักษณะคุณภาพและการคืนตัวของขาว
หลากชนิดภายหลังการทําสุก เพื่อเลือกขาวที่เหมาะสมสําหรับใชเปนวัตถุดิบ อัตราสวน
ผสมข าว และอัตราการหุงดวยน้ําและสารละลายเกลือ น้ําตาล ไดถูกศึ กษาเพื่ อหา
วิธีการที่เหมาะสมในการหุงเพื่อลดการคืนตัวของขาวสุก ขาวสุกที่ผานการเตรียมจาก
อั ตราส วนการหุ ง ที่ ผ า นการคั ด เลื อกถู กนํ า ไปพั ฒ นาสู ต รผลิ ต ภั ณฑ เ ป น ข า วผั ดไข
ขาวผัดทูนา ขาวผัดกระเพราไก และขาวผัดแกงเขียวหวานทูนา การสงผานความรอน
ของผลิ ตภั ณฑ ข าวผั ด ปรุ งรสบรรจุ ถุ ง ทนร อนป ด สนิ ท ได ถู ก ศึ ก ษาเพื่ อกํา หนดเป น
กระบวนการฆาเชื้อดวยความรอนสูงในระดับสเตอริไรส การเปลี่ยนแปลงคุณภาพดาน
เคมี กายภาพ และการยอมรับทางประสาทสัมผัสของผลิตภัณฑภายหลังการใหความ
รอน และระหวางการเก็บรักษาไดถูกวิเคราะหเพื่อกําหนดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
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วั ตถุ ประสงค การวิ จั ย
1. เพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ อาหารเมนู ยอดนิ ยมพร อมบริ โภคที่ ยื ดอายุ การเก็ บ
รักษาสามารถบริโภคไดทันที สามารถนําไปแจกจายชวยเหลือไดงายในยามเกิดภัยพิบัติ
2. เพื่ อพั ฒ นาให เกิ ด นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณฑ อาหารที่ ส ามารถขยายผลสู เชิ ง
พาณิชยได
การนําไปใชประโยชน
1. ผลิ ต ภั ณฑ ต น แบบสํ า หรั บ ผลิ ต เป น ผลิ ต ภั ณฑ อาหารยั ง ชี พ ช ว ยเหลื อ
ผูประสบภัยหรืออาหารสํารองฉุกเฉินในกรณีเกิดภัยพิบัติ ซึ่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนศูนยกลางชวยเหลือผูประสบภัยน้ําทวม และสงกําลังบํารุงใหแกประชาชน
ในพื้นที่เทศบาลนครหาดใหญและพื้นที่ใกลเคียง
2. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสู ผู ประกอบการเพื่ อการลงทุนเชิงพาณิชย
สําหรับการผลิตเปนผลิตภัณฑอาหารพรอมบริโภค เพื่อผูบริโภคที่ตองการความสะดวก
รวดเร็วหรือในภาวะเรงดวน รวมทั้งเปนอาหาร MRE สําหรับทหาร
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เครือ่ งตนแบบการใชไฟฟากระแสตรง
ความเขมสนามไฟฟาต่ํา
ดร.บุษวรรณ หิรัญวรชาติ, ดร.ดุสิดา ถิระวัฒน และ ดร.วฤทธิ์ วิชกูล
ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: bhudsawan@gmail.com

ผักและผลไมเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย ผูบริโภคนิยมบริโภคผัก
และผลไมเพื่ อใหไดรับคุณคาทางสารอาหารที่หลากหลายและครบถวน อยางไรก็ตาม
การสงออกผักและผลไมมักพบปญหาวิกฤตดานความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะ
เชื้อจุลินทรีย จึงมีการนําเทคนิคการเตรียมตัวอยางเบื้องตนมาใชในการแกปญหาวิกฤต
ดานความปลอดภัยของอาหาร เทคนิคการเตรียมตัวอยางเบื้องตนโดยไมใชความรอน
ที่นิยมใชกันวิธีหนึ่งคือการใชกระแสไฟฟา ซึ่งในที่นี้เปนการใชไฟฟาที่ความเขมสนาม
ไฟฟาต่ําเพื่อไมใหเปนอันตรายตอผูใชงาน อีกทั้งยังชวยเพิ่มสารที่มีฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ
และรักษากลิ่นรสไดดีกวาการเตรียมตัวอยางเบื้องตนที่ใชความรอน
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่อพัฒนาเครื่องตนแบบการใชไฟฟากระแสตรงความเขมสนามไฟฟาต่ํา
การนําไปใชประโยชน
เครื่ องตนแบบการใชไฟฟากระแสตรงความเขมสนามไฟฟ าต่ํา สามารถใชใน
การลางผักผลไมเพื่อลดปริมาณเชื้ อจุลินทรีย และสามารถชวยเพิ่ มสารออกฤทธิ์ ตาน
อนุมูลอิสระในผักและผลไมบางชนิด
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การผลิตโดโรตีแชเยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรําขาว
ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piyarat.n@psu.ac.th
โรตีเปนอาหารที่สามารถบริโภคไดทั้ งในรูปอาหารคาวและอาหารหวาน โรตีมี
อายุ การเก็บรักษาสั้ น จึ งนิ ยมบริโภคขณะที่ มีการปรุ งเสร็จใหมๆ เพราะเมื่ อตั้ งทิ้ งไว
เปนเวลานานเนื้อสัมผัสจะแข็งและเหนียว การผลิตเปนโดโรตีแชเยือกแข็งเปนทางหนึ่ง
ที่ชวยพัฒนาโรตีใหมีอายุการเก็บรักษาทีน่ านขึ้น และสะดวกในการนําไปปรุงรับประทาน
ดวยตัวเอง ซึ่ งเหมาะสําหรับสังคมในปจจุ บันที่ มีพฤติกรรมการบริ โภคอาหารที่ เนน
ความสะดวกรวดเร็ว แตอยางไรก็ตามลิตภัณฑโรตีมั กมี คุณค าทางอาหารไมครบถวน
โดยมีปริ มาณคาร โบไฮเดรตสู งและมี ใยอาหารค อนข างต่ํา จึ งทําให เกิ ดการบริ โภคที่
ไมไดสัดสวนสมดุลกอใหเกิดปญหาสุขภาพได จากเหตุผลดังกลาวจึงนําใยอาหารจาก
รําขาวซึ่งมีใยอาหารสูงมาใชเพิ่มคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑโรตีไดอีกทางหนึ่ง
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตโดโรตีแชเยือกแข็งเสริมใยอาหารจากรําขาว
2. เพื่ อศึ กษาผลของการแช เยื อกแข็ งและการเติ มสารไฮโดรคอลลอยด ต อ
คุณลักษณะทางกายภาพของผลิตภัณฑโรตีเสริมใยอาหารจากรําขาว
การนําไปใชประโยชน
1. ชวยพัฒนาผลิตภัณฑโรตีใหมีอายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น และสะดวกในการ
นําไปปรุงรับประทานดวยตัวเอง ซึ่งสามารถปรุงไดทั้งแบบทอดและแบบอบกรอบ
2. ชวยเพิ่มคุณคาทางอาหารของผลิตภัณฑโรตี โดยการเพิ่มปริมาณใยอาหาร
จากรําขาว
3. เปนการเพิ่มการใชประโยชนจากรําขาวที่ผานการสกัดน้ํามัน
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ขาวหอมมะลิดชั นีน้ําตาลต่ํากึง่ สําเร็จรูป
ดร.วีรยา คุมเมือง
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: weeraya.k@psu.ac.th
“ข า วหอมมะลิ ขั ดขาว” ถื อได ว าเป นข าวที่ เป นที่ นิ ยมบริ โภคทั้ งในและนอก
ประเทศ ดวยคุณลักษณะอันโดดเดนคือ มีสีขาวสะอาด มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตยหลัง
การหุง เมล็ดขาวนุมอรอยกวาขาวสายพันธุอื่นๆ ถึงแมคนสวนใหญจะรูว า “ขาวขัดขาว”
มีคุณคาทางโภชนาการต่ํากวา และมีคาดัชนีน้ําตาลสูงกวาเมื่อเทียบกับขาวกลอง และ
ยั งเป นปจจัยหนึ่ งที่ ทําให เกิ ดโรคภั ยไข เจ็บต างๆ เช น โรคหลอดเลื อด โรคความดั น
โรคอวนและโรคเบาหวาน เปนตน แตดวยเพราะยังติดในรสชาติที่หอมอรอย เนื้อสัมผัส
ที่นุม จึงเปนเรื่องยากที่จะปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับคาดัชนี
น้ํา ตาลในอาหารชนิ ดต างๆ พบว าการบริ โภคอาหารที่ มี ค าดั ชนี น้ํา ตาลสู ง จะทําให
อินซูลิ นจากตั บอ อนหลั่ งออกมามากและค างอยู ในกระแสเลือด สงผลใหรางกายเกิด
“ภาวะโหยน้ําตาลหรือน้ําตาลตก” จึงไมสามารถเลิกรับประทานอาหารทีม่ ีคาดัชนีน้ําตาล
สูงๆ ได จึงเปนการเพิ่ มความเสี่ ยงตอโรคเบาหวาน โรคอ วน โรคหลอดเลื อดสมอง
โรคหลอดเลือดหัวใจ ทําใหแกเร็ว ทําใหเทโลเมียร (หางของโครโมโซม) สั้นลง ซึ่งอาจ
จะเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหอายุสั้นลงดวย ตัวอยางอาหารที่ มีคาดัชนีน้ําตาลสูง เชน
ขาวหอมมะลิขัดขาว (คา GI = 100), ขาวเหนียว (คา GI = 87), มันฝรั่งอบ (คา GI
= 85), ขนมปงขาว (คา GI = 70) เปนตน งานวิจัยของ Sudhair A. และคณะ
จากวิทยาลัยเคมี โคลัมโบ ประเทศศรีลังกา ชี้ใหเห็นวาการหุงขาวดวยการเติมน้ํามัน
มะพราวลงในน้ําในขั้นตอนของการหุงขาว แลวนําขาวที่ไดไปแชเย็นเปนเวลาอยางนอย
12 ชั่วโมง จะทําใหแปงที่รางกายสามารถยอยไดงาย เปลี่ยนไปเปนแปงที่ทนตอการ
ยอยของเอมไซน หรือที่เรียกวา Resistant starch (RS) ซึ่งอาหารหรือผลิตภัณฑที่มี
RS สูงจะถือไดวาเปนอาหารที่มีคา Glycemic index (GI) ต่ํานั่นเอง ดวยพฤติกรรม
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การดําเนินชีวิตที่เรงรีบของคนในปจจุบัน ทําใหตองการรับประทานอาหารที่เตรียมได
หรือหาซื้ อไดง าย สะดวกรวดเร็วประหยั ดเวลา แตยั งคงต องมี ประโยชน ตอสุ ขภาพ
ดังนั้นการผลิตผลิตภัณฑพรอมรับประทาน (Ready-to-eat) ที่สามารถรับประทานได
โดยใชเวลาในการปรุงหรืออุ นเพียงเล็กนอย เก็บไวไดนาน สะดวกในการพกพา มีคา
ดัชนีน้ํา ตาลต่ํา จึ งนาจะตอบสนองความตองการของกลุ มผู บริโภคที่ หันมาใสใจเรื่ อง
การดูแลสุขภาพ การควบคุมน้ําหนัก หรือผูที่ปวยเปนโรคเบาหวานไดเปนอยางดี
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
จัดทําผลิตภัณฑตนแบบขาวหอมมะลิกึ่ งสําเร็จรูปที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา
การนําไปใชประโยชน
1. นําไปผลิตเพื่ อจําหนายเปนอาหารแปรรูป โดยเฉพาะอาหารสําหรับผูที่
ตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด ควบคุมน้ําหนัก และผูที่ปวยเปนโรคเบาหวาน
ชนิดที่ 1
2. นําวิธีการหุงไปเผยแพรเพื่อใหผู บริโภคไดรับประโยชนจากการรับประทาน
อาหารที่มีคาดัชนีน้ําตาลต่ํา
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การผลิตเครือ่ งแกงคัว่ กลิง้ รูปแบบกอน
ผศ.ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: piyarat.n@psu.ac.th

ผลิ ตภั ณฑ เครื่ องแกงส วนใหญ จําหน ายในรู ปเครื่ องแกงสด ทําให มี ข อจํากั ด
ในดานอายุการเก็บรักษา ตลาด ราคา รวมถึงการขนสง ทําใหไมสามารถขยายตลาด
ไดทั้งที่ผลิตภัณฑมีศักยภาพที่ดี นอกจากนั้นยังพบวาอาหารประเภทแกงประกอบดวย
เครื่องปรุงหลายชนิดซึ่งมีความยุงยากและเสียเวลาในการเตรียมสวนประกอบเหลานั้น
ดังนั้นการผลิตเครื่องแกงกอนสําเร็จรูปจึงเปนทางเลือกหนึ่งของการแกปญหาเพื่อใหมี
อายุการเก็บรักษาที่นานขึ้น เพิ่มตลาดในการจัดจําหนาย ทําใหราคาสูงขึ้น ชวยใหการ
ขนสงสะดวกยิ่งขึ้น และยังชวยลดความยุงยากและชวยประหยัดเวลาในการปรุง
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อศึกษากระบวนการผลิตเครื่องแกงคั่วกลิ้งรูปแบบกอน
2. ศึกษาองคประกอบทางเคมี คุณภาพทางกายภาพ คุณภาพทางจุลินทรีย
และการยอมรับของผูบริโภค ของเครื่องแกงคั่วกลิ้งรูปแบบกอน
การนําไปใชประโยชน
1. ชวยยืดอายุการเก็บรักษาเครื่องแกงคั่วกลิ้งใหนานขึ้น และ
2. ชวยลดความยุงยากและชวยประหยัดเวลาในการเตรียมเครื่องแกง
3. ชวยใหสะดวกในการนําไปปรุงรับประทานดวยตัวเอง
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ไขแดงเค็มในน้ํามันถั่วเหลือง
ดร.ธรรมรัตน แกวมณี และ ผศ.ดร.ปุณณาณี สัมภวะผล
ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: thammarat.k@psu.ac.th

ไขแดงเค็ มในน้ํา มันถั่ วเหลืองเปนผลิตภั ณฑที่ แปรรูปมาจากไข เค็ มที่ ดองนาน
เกินกําหนด ที่ระยะดังกลาวไขขาวจะมีรสชาติเค็มจัดไมเหมาะที่จะนํามาปรุงเพื่อบริโภค
สวนไข แดงเหมาะสําหรั บการทําไส ขนมหรื อปรุงประกอบเปนอาหารคาวประเภทอื่ นๆ
ตามกรรมวิธีดั้ งเดิ มของผู ประกอบการจะคั ดแยกเอาเฉพาะไข แดงแลวนําไปตากแดด
นานเปนระยะเวลาหนึ่ง กอนนํามาบรรจุและจําหนายเปนผลิตภัณฑไขแดงเค็ม แตพบวา
ผลิ ต ภั ณฑ ดั ง กล าวมี อายุ การเก็ บ รั กษาสั้ น เสื่ อมเสี ย อย า งรวดเร็ ว ทางจุ ลิ น ทรี ย
(เก็บได นานเพียง 1-2 วัน) การทิ้ งผลิตภัณฑจึ งทําใหผู ประกอบการสู ญเสี ยรายได
จึงมีแนวความคิดที่ จะนําไขแดงเค็มมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑในลักษณะอื่ นเพื่อยืดอายุ
การเก็ บไข แ ดงเค็ ม ให ยาวนานขึ้ นเป นผลิ ตภั ณฑ ใหม เพิ่ ม ผลิ ตภั ณฑ ทางเลื อกแก
ทองตลาดและสรางรายไดเพิ่มใหกับผูประกอบการ โดยนําไขแดงเค็มที่มีระยะการดอง
เกินกําหนดมาแปรรูปเปนไขแดงเค็มในน้ํามันถั่วเหลือง
วั ตถุ ประสงค ของการทําวิ จั ย
1. เพื่อศึกษาแนวทางการผลิตผลิตภัณฑตนแบบของไขแดงเค็มในน้ํามัน
2. เพื่อใหไดผลิตภัณฑตนแบบที่สามารถนําไปตอยอดไดในเชิงธุรกิจ
การนําไปใชประโยชน
ถายทอดเทคโนโลยีไปสูผ ูประกอบการเพือ่ การลงทุนเชิงพาณิชย
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ผลิตภัณฑลาบไกพรอมบริโภค
ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร 1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี 1
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น2
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
ผลิ ตภั ณฑ ลาบไก พร อมบริ โภคเป นผลิ ตภั ณฑ สําเร็ จรู ป โดยลาบไก เป นเมนู
อาหารเฉพาะถิ่ นของภาคอีสานที่ มี กลิ่ นหอมของเครื่ องปรุ งและผั กชนิ ดตางๆ ที่ เป น
เอกลักษณของลาบ จึงทําใหลาบไกเปนเมนูอาหารที่ ไดรับความนิยมและบริโภคทั่ วไป
ไมเพียงเฉพาะในภาคอีสาน ผลิตภัณฑลาบไกพรอมบริโภคมีกระบวนการผลิตโดยการนํา
เนื้อไกบดมาผานกระบวนการปรุงรสตามเมนูของลาบอีสานกอนการบรรจุในถุง Retort
pouch ซึ่งเปนภาชนะปดสนิทแลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนในเครื่องฆาเชื้อ
อัดความดันสูง ซึ่ งเปนการใชเทคโนโลยี องค ความรู ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี
ดานการแปรรูปดวยความรอน (Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชใน
การทําลายจุลินทรียและเอนไซมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะจุลินทรียที่
ทําใหเกิดโรคที่ เปนอันตรายต อผู บริโภคเพื่ อทําลายจุลิ นทรีย และปองกั นการปนเป อน
กลับและรักษาคุณภาพของอาหาร ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถ
เก็บรักษาไดนาน
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อพัฒนาอาหารเฉพาะถิ่นของภาคอีสานใหเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหาร
ที่สามารถขยายผลสูเ ชิงพาณิชยได
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2. เพื่อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3. เพื่ อพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ น วั ตกรรมอาหารให ส ามารถตอบโจทย ผู บ ริ โภคใน
ยุคปจจุบันที่ตองการความสะดวก ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย
การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
2. ผลิ ตภั ณฑ สามารถสร างความสะดวกในการพกพาและบริ โภคให กั บทหาร
และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแกวมังกร
ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: santad.w@psu.ac.th
ผลการวิจัยเบื้ องตนของ Wichienchot และคณะ (2010) รายงานวา เนื้ อ
แกวมังกรพันธุเนื้อสีขาวและพันธุเนื้อสีแดง มีปริมาณพรีไบโอติกไมแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญ โดยมีปริ มาณสูงกว าพืชชนิ ดอื่ นๆ อีกกวา 13 ชนิด โดยมี ปริ มาณโอลิโก
แซคคาไรดซึ่งที่มีศักยภาพเปนแหลงของพรีไบโอติกในเนื้อแกวมังกร เทากับ 86.2 กรัม/
กก. เมื่อสกัดดวยเอทานอล และมีปริมาณ 35-50 กรัม/กก. แกวมังกรสดเมื่อสกัดดวย
น้ําร อนซึ่ งเป นวิ ธี การสกัดที่ เหมาะ โดยใยอาหารที่ มี สมบัติ เป นพรีไบโอติ กนั้ นจะชวย
ในการยับยั้งการเจริญของแบคทีเรียกอโรคบางชนิด เชน E. coli, S. aureus,
Salmonella spp. และ B. cereus ซึ่งเปนสาเหตุโรคทองเสีย ผลการวิจัยลาสุดพบวา
สารสกัดแกวมังกรสงเสริมจุลินทรียที่มีประโยชนในลําไส โดยเฉพาะกลุม บิฟโ ดแบคทีเรีย
และแลคโตบาซิลลัสซึ่งเปนจุลินทรียโพรไบโอติก นอกจากนี้ผลการทดสอบในหนูพบวา
มีความปลอดภัย และมีแนวโนมวาสามารถเพิ่มระดับภูมิคุมกันได
ดั งนั้ นการผลิ ต ครั้ งนี้ เป นการต อยอดงานวิ จั ยเดิ ม ซึ่ งร วมกั บบริ ษัทเวลเทค
ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด จ.สมุทรสาคร รวมกับ สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA)
สําหรับบริษัทเวลเทค ไบโอเทคโนโลยี่ จํากัด เปนบริษัทที่ไดรับการรับรอง GMP สําหรับ
การผลิตผลิตภัณฑเสริมอาหาร ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแกวมังกรมีสารสําคัญคือ
โอลิโกแซคคาไรดจากแกวมังกร
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วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่อเตรียมเปนผลิตภัณฑเสริมอาหารในรูปแคปซูลนําไปสูการใชประโยชนเชิง
พาณิชยผานทางการจัดนิทรรศการแสดงผลงานการเจรจา หรือการ pitching
การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑเสริมอาหารจากแกวมังกรในรูปแคปซูล
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การพัฒนาผลิตภัณฑพุดดิง้ ไขขาวเสริมใยอาหาร
สําหรับผูปว ยติดเตียง
ดร.ปรียา เดชอรัญ และ ผศ.ดร.วัชรี สีหชํานาญธุรกิจ
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: preeya.h@psu.ac.th
จากสถานการณ สภาวะด านสุ ข ภาพของประชากรไทย พบว า แนวโน ม การ
เจ็บปวยและตายดวยโรคไมติดตอเรื้อรังเพิ่มขึ้น กระทรวงสาธารณสุขพบวาอัตราปวย
โรคหลอดเลือดสมองเพิ่มขึ้ นจาก 25.3 ในป 2548 เปน 31.7/แสนประชากร ในป
2555 ความชุกของผูปวยที่ตองนอนติดเตียง เนื่องจากโรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ
อัมพาต เพิ่มจาก 0.8% ในป 2547 เปน 1.6 ในป 2553 จากแนวโนมดังกลาวสะทอน
ถึ งความต องการการบริการดู แลแบบประคับประคองมากขึ้ น ในทางเศรษฐศาสตร
พบว าค าใช จ ายในการดู แลผู ป วยในช วงเวลาดั งกล าวจะมากกว าช วงใดๆ ของชี วิ ต
คิดเปน 8-11% ตอปของคาใชจายดานสุขภาพ
อาหารจัดเปนสิ่งสําคัญ เนื่องจากผูปวยตองนอนอยูบนเตียงเปนระยะเวลานาน
ผูปว ยจึงมีการใชพลังงานในสวนของ Resting energy expenditure (REE) เพิม่ มากขึน้
โดยรางกายจะกระตุนกระบวนการสลายกลามเนื้อใหเปลี่ยนเปนกรดอะมิโน และเปลี่ยน
เปนกลูโคสทีต่ ับเพื่อเปนแหลงพลังงานใหรางกาย ผูปวยจึงมีความเสีย่ งสูงที่จะเกิดภาวะ
ทุพโภชนาการเนื่องจากขาดโปรตีน ภาวะทุพโภชนาการดังกลาวยังมีความสัมพันธกับ
การเกิดโรคแทรกซอน และมีผลทําใหอัตราการตายของผูปว ยกลุมนี้สูงขึ้นอยางตอเนื่อง
ซึ่งปญหาที่พบบอยคือ ผูปวยมีภาวะของโปรตีนอัลบูมินในเลือดต่ําซึ่งสัมพันธกับอัตรา
ตายที่สูงขึ้น นอกจากนี้ยังพบวาผูปวยที่นอนติดเตียงยังมีการเคลื่อนไหวของลําไสนอย
อาหารยอยชา ทําใหไมอยากรับประทานอาหาร สงผลใหมีปญหาทองผูกตามมาดวย
ไขขาว (Egg white) จัดเปนแหลงของโปรตีนคุณภาพดี เนื่องจากมีกรดอะมิโน
ที่จําเปนตอรางกายครบทุกชนิด โดยมีโปรตีนเปนองคประกอบประมาณ 11% โปรตีน
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ที่เปนองคประกอบหลัก คือ โอโวบูมิน (54%) โอโวแทรสเฟอรริน (12%) โอโวมิวคอยด
(11%) โอโวมิวซิน (3.5%) และไลโซไซม (3.4%) นอกจากนี้ยังพบวาโปรตีนแตละตัว
ที่ เป นองคประกอบในไขขาวยั งสามารถแสดงคุ ณสมบั ติเชิ งหนาที่ ที่ เป นประโยชนต อ
รางกายได เชน ฤทธิ์การตานเชื้อจุลินทรีย (Antimicrobial) และกระตุนระบบภูมิคุมกัน
(Immunological activities) ดังนั้นไขขาวจึงเปนแหลงของโปรตีนที่เหมาะสมสําหรับ
นํามาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑสําหรับผูที่มีความตองการโปรตีนสูง เชน เด็ก ผูสูงอายุ
รวมถึงผูปวยติดเตียง ทางกลุมสถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ น ทร จึ ง ร ว มมื อกั บบั ณฑิ ต วิ ท ยาลั ยสหวิ ท ยาการ
ผลิตภัณฑเสริ มอาหารและอาหารสุขภาพ เพื่ อผลิตผลิ ตภั ณฑ ที่ เป นแหลงของโปรตีน
คุณภาพดี แตมี ราคาถู กคือ ผลิตภั ณฑไข ขาวเสริ มใยอาหารในรูปแบบของพุ ดดิ้ ง
พรอมบริโภคเพื่อสะดวกในการนําไปใช และมีราคาถูกเมื่อเปรียบเทียบกับไขขาวผงที่มี
จําหนายในทองตลาด
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
เพื่ อพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ อาหารที่ มี โปรตี นคุ ณภาพสู งจากไข ขาวเสริ ม ใยอาหาร
สําหรับผูปวยติดเตียง บุคคลที่มีความตองโปรตีนปริมาณสูงหรือผูปวยกลุมอื่นๆ
การนําไปใชประโยชน
เปนผลิตภัณฑไขขาวพรอมบริโภคสําหรับผูปวยติดเตียง บุคคลที่มคี วามตองการ
โปรตีนปริมาณสูงหรือผูปวยกลุมอื่นๆ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ สะดวกสําหรับการนําไปใช
มีรสชาติและลักษณะที่เปนที่ยอมรับสําหรับผูบริโภค
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ผลิตภัณฑไกยางพรอมบริโภค
ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี1
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น2
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
ผลิตภัณฑไกยางพรอมบริโภคเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยไกยางเปนเมนูอาหาร
ที่ ผู บริโภคทั่ วไปรู จั กและได รับความนิยมอย างกว างขวาง ประกอบด วยเครื่ องปรุ ง
หลายชนิด เชน พริกไทย เมล็ดผักชี กระเทียม เครื่องปรุงรส เนื้อไก ฯลฯ เปนเมนู
อาหารที่ รับประทานได งายและสามารถรับประทานไดในผู บริโภคทุกกลุ ม ผลิตภัณฑ
ไกยางพรอมบริโภค มีกระบวนการผลิตโดยเนื้อไกจะผานกระบวนการหมักปรุงรสดวย
เครื่องเทศชนิดตางๆ และอบกอนการบรรจุในถุง Retort pouch ซึ่งเปนภาชนะปดสนิท
แลวนํามาผานกระบวนการใหความรอนในเครื่องฆาเชื้ออัดความดันสูง ซึ่งเปนการใช
เทคโนโลยีองคความรู ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดานการแปรรู ปด วยความรอน
(Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชในการทําลายจุลินทรียและเอนไซม
ที่ เป นสาเหตุใหเกิดการเสื่ อมเสียโดยเฉพาะจุ ลินทรีย ที่ ทําให เกิ ดโรคที่ เปนอั นตรายตอ
ผูบริโภค ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภคสามารถเก็บรักษาไดนาน นอกจากนั้น
ยั งชวยรั กษากลิ่ นหอมของเครื่ องเทศไดอย างครบถ วน รวมถึงเนื้ อสัมผั สของเนื้ อไก
ที่ยังคงความฉ่ําน้ําไวไมแหง ทําใหผูบริโภคมีความรูสึกเหมือนรับประทานไกยางปรุงสด
ที่ไมผานการเก็บรักษา
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วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ตอง
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
2. เพื่ อพั ฒ นาผลิ ตภั ณฑ น วั ตกรรมอาหารให ส ามารถตอบโจทย ผู บ ริ โภคใน
ยุคปจจุบันที่ตองการความสะดวก ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย
3. เพื่ อพั ฒ นาให เกิ ด นวั ต กรรมผลิ ต ภั ณฑ อาหารที่ ส ามารถขยายผลสู เชิ ง
พาณิชยได
การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
2. ผลิ ตภั ณฑ สามารถสร างความสะดวกในการพกพาและบริ โภคให กั บทหาร
และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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ผลิตภัณฑขาวหมกไกพรอมบริโภค
ผศ.ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร1 ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ1 ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี1
พ.อ.หญิง ผศ.ปนัดดา หัตถโชติ 2 พ.อ.ผศ.ราม รังสินธุ 2 และ พ.อ.ศ.มฑิรุทธ มุงถิ่น2
1
คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
กองการศึกษา วิทยาลัยแพทยศาสตรพระมงกุฎเกลา
ภายใตโครงการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑอาหารยังชีพสําหรับทหาร
แหลงทุนจากสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
E-mail: saowakon.w@psu.ac.th
ผลิตภัณฑขาวหมกไกพรอมบริโภคเปนผลิตภัณฑสําเร็จรูป โดยขาวหมกไกเปน
เมนูอาหารเฉพาะถิ่นเอกลักษณของภาคใต ขาวจะผานกระบวนการผัดดวยเครื่องเทศ
สมุนไพรและหุงสุกตามเมนูข าวหมกของภาคใต ส วนเนื้ อไกจะผานกระบวนการหมั ก
ดวยเครื่องเทศและอบ จึงเปนผลิตภัณฑขาวหมกรวมไกแลวบรรจุในถุง Retort pouch
ซึ่ ง เป นภาชนะป ดสนิ ท แล วนํา มาผ านกระบวนการให ค วามร อนในเครื่ องฆ าเชื้ ออั ด
ความดันสูง ซึ่ งเปนการใชเทคโนโลยีองคความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานการ
แปรรูปดวยความรอน (Thermal processing) ในระดับ Sterilize มาใชในการทําลาย
จุลินทรียและเอนไซมที่เปนสาเหตุใหเกิดการเสื่อมเสีย โดยเฉพาะจุลินทรียที่ทําใหเกิด
โรคที่เปนอันตรายตอผู บริโภค เพื่ อทําลายจุลินทรียและปองกันการปนเป อนกลับและ
รักษาคุณภาพของอาหาร ทําใหอาหารมีความปลอดภัยตอผูบริโภค สามารถเก็บรักษา
ไดนาน
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วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่ อพั ฒ นาอาหารที่ เป น เอกลั ก ษณ เ ฉพาะของภาคใต ให เ กิ ด นวั ต กรรม
ผลิตภัณฑอาหารที่สามารถขยายผลสูเชิงพาณิชยได
2. เพื่ อพัฒนาอาหารพรอมรับประทานที่ตรงกับความตองการของทหารที่ ตอง
ปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่เสี่ยงภัย
3. เพื่ อพัฒนาผลิตภัณฑนวั ตกรรมอาหารให สามารถตอบโจทยผู บริ โภคในยุ ค
ปจจุบันที่ตองการความสะดวก ดําเนินชีวิตดวยความเรงรีบและมีเวลาจํากัด รวมถึง
มีอายุการเก็บรักษานานที่อุณหภูมิหองโดยปราศจากวัตถุกันเสีย
การนําไปใชประโยชน
1. สามารถถายทอดเทคโนโลยีไปสูผูประกอบการเพื่อการลงทุนเชิงพาณิชย
2. ผลิ ตภั ณฑ สามารถสร างความสะดวกในการพกพาและบริ โภคให กั บทหาร
และผูบริโภคที่ตองการความสะดวกในปจจุบัน
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การผลิตเครือ่ งดืม่ สุขภาพผสม
ไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดจากสตารชมันสําปะหลัง
ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ, รศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ, ดร.จุฑา ทาคาฮาชิ ยูปนคิ,
ผศ.ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร, ดร.วรพนิต จันทรสุวรรณ, ดร.วัชรี สีหชํานาญธุระกิจ
และ ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการผลิตภัณฑเสริมอาหารและอาหารสุขภาพ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: santad.w@psu.ac.th
มันสําปะหลังเปนสินคาเกษตรที่ มีความสําคัญชนิดหนึ่งของโลก มีปริมาณการ
ผลิตกวา 200 ล านตั น/ป โดยการผลิ ตมีแนวโนมขยายตัวเพิ่ มขึ้ นอยางต อเนื่ อง
มั น สําปะหลั งมี แหล งเพาะปลู กที่ สําคั ญ อยู ในแถบอเมริ กาใต แอฟริ กา และเอเชี ย
สําหรับประเทศไทย มันสําปะหลังนับเปนพืชเศรษฐกิจเชิงพาณิชยที่ สําคัญ มีปริมาณ
การผลิตมากกวา 20 ลานตันในแตละป โดยใชภายในประเทศประมาณ 30% สวนที่
เหลือสงออกไปยังตลาดโลก ผูวิจัยจึงมีแนวคิดเพื่อยกระดับคุณคาและมูลคาของแปง
และสตารชมันสําปะหลังหลังใหสู งขึ้ น
จึงเปนที่ มาของงานวิจั ยนี้ เพื่ อสังเคราะห
ไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรด จากมั นสําปะหลั ง สําหรั บใช เปนวั ตถุเจื อปนอาหารที่ มี
สมบั ติเป นพรีไบโอติ ก ซึ่ งในทางการค าวั ตถุ ดิ บที่ ใช ผลิ ตคือแป งข าวโพด งานวิจั ยนี้
จึ ง ต องการพั ฒนาวิ ธี ผ ลิ ต ไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรด จ ากสตาร ช มั น สํ า ปะหลั ง
เนื่องจากผลการวิจัยที่ผานมาพบวา สตารชมันสําปะหลังใหผลผลิตไอโซมอลโตโอลิโก
แซคคาไรดไดสูงใกลเคียงกับสตารชขาว แตสตารชมันสําปะหลังมีราคาต่ํากวา ดังนั้น
จึงมีศักยภาพในการนําไปผลิตเชิงอุตสาหกรรมได
ดั ง นั้ นงานวิ จั ย นี้ จึ ง ทํ า เพื่ อผลิ ต ไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรด จ ากสตาร ช
มันสําปะหลังหลัง และนําไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดทผี่ ลิตไดใชแทนน้ําเชื่อมหรือสาร
ใหความหวาน พัฒนาเปนเครื่องดื่ มน้ําผลไมที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา (Low glycemic
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index, GI) เหมาะกับผูที่ตองการควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เชน ผูปวยเบาหวาน
ผูตองการควบคุมน้ําหนัก เปนตน โดยผลิตภัณฑสุดทายคือ น้ําผลไมรวมซึ่ งคัดเลือก
จากผลไม 5 ชนิดที่ผานการยืนยันทดสอบในผูปวยเบาหวานแลววามีคาไกลซิมิกต่ํากวา
50 ผลไม 5 ชนิดที่คัดเลือกไดแก กลวย (ไมสุกจัด), มะมวงเบา, สับปะรด, ฝรั่ง และ
สาลี่ นอกจากนี้ยังคาดหวั งวาผลิ ตภัณฑเครื่ องดื่ มผลไม ที่พัฒนาขึ้ นจะมีผลตอการ
สงเสริมภูมิคุมกันดวย เนือ่ งจากกลวยและไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดสามารถสงเสริม
จุลินทรียชนิดที่มีประโยชนในลําไส และสามารถเสริมภูมิคุมกันของรางกายได
วั ตถุ ประสงค ของการวิ จั ย
1. เพื่ อผลิตไอโซมอลโตโอลิโกแซคคาไรดจากสตารชมันสําปะหลังสําหรับเปน
สารใหความหวานที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา
2. เพื่ อผลิ ตเครื่ องดื่ มสุขภาพน้ํา ผลไมรวมผสมไอโซมอลโตโอลิ โกแซคคาไรด
ที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ําและสงเสริมภูมิคุมกัน
การนําไปใชประโยชน
ผลิตภัณฑเครื่องดื่มน้ําผลไมที่มีคาดัชนีไกลซีมิกต่ํา (Low glycemic index, GI)
หรือมี สมบัติลดปริมาณน้ําตาลที่จะถู กดูดซึมเข าสู กระแสเลือด เหมาะกั บผู ที่ ตองการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือด เชน ผูปวยเบาหวาน ผูตองการควบคุมน้ําหนัก เปนตน
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งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
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Smart Environment
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักดิ์,
จิรศักดิ์ นพรัตน, มงคล มโนพิรุฬหพร และ สุนิสา จุลรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email: suntiamorntut@gmail.com
ระบบตรวจสอบสิ่งแวดลอมอัจฉริยะ เปนผลการประยุกตใชงาน IoT Thing
Platform ที่ ทําหนาที่ เชื่ อมต ออุ ปกรณ คน สั ตว หรื ออื่ นๆ เข าสู ระบบอิ นเตอร เน็ต
อยางชาญฉลาด ตัวอยางระบบตรวจสอบสิ่งแลอมอัจฉริยะเปนหนึ่งในการนําเทคโนโลยี
การเชื่อมตออัจฉริยะ และ IoT Thing Platform ไปใชประโยชนจริงกับเมืองอัจฉริยะ
ทําหนาที่ตรวจวัดขอมูลสภาพแวดลอม เชน อุณหภูมิ ความชื้น ระดับน้ําตามลําคลอง
คุณภาพอากาศและคุณภาพน้ําเปนตน ระบบสามารถรายงานขอมูลแบบเรียวไทม หรือ
ผานการวิเคราะหแจงเตือนภัย หรือนําไปใชในการพยากรณเหตุที่จะเกิดขึ้นได
ปจจุบันระบบมีการติดตั้งใชงานใน 2 จังหวัดคือจังหวัดสงขลา (แสดงผลผาน
ศู นย เตือนภัยพิบั ติทางธรรมชาติ ภาคใต) และจังหวัดภู เก็ตที่ มี ระบบการแสดงผลที่
ทันสมัย เชื่อมขอมูลสู Cloud และมีระบบเชื่อมตอใหสามารถนําขอมูลไปใชประโยชน
ผาน API Integration ปจจุบันไดขยายผลเปน Startup และรวมมือกับภาคอุตสาหกรรม
บริษัท Touch Technology ในการขยายผลการใชงาน
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Smart Street Light and Building
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักดิ์,
จิรศักดิ์ นพรัตน, มงคล มโนพิรุฬหพร และ สุนิสา จุลรัตน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com
ระบบไฟสองสวางทองถนนหรืออาคาร เปนผลงานการประยุกตใชงาน Core
Technology ของนักวิจัย 2 เรื่อง ไดแก 1) IoT Thing Platform ที่ทําหนาที่เชื่อมตอ
อุปกรณ คน สัตว หรือสิ่งของเขาสูเครือขายอินเตอรเน็ต ที่มีรูปแบบการบริหารจัดการ
อุปกรณอยางชาญฉลาด 2) PSU IoT Gateway ที่ทําหนาที่เชื่อมตอระหวางเครือขาย
ของสิ่งของและเครือขายอินเตอรเน็ต เปรียบเสมือนประตูเชื่อมตอที่สามารถใชงานกับ
ภายนอก และภายในอาคาร
ระบบ Smart Street Light จะเชือ่ มเสาไฟฟาบนทองถนนเขาสูร ะบบอินเตอรเน็ต
เพื่อใหสามารถทราบขอมูล บริหารจัดการทั้งแบบอัตโนมัติตามสภาพทางกายภาพ หรือ
สามารถที่สั่งการควบคุมโดยตรง รายงานสถานะการทํางานของหลอดไฟ (เปด หรือ
ปด) รายงานคาการใชพลังงาน ซึ่งระบบสามารถเลือกใชงานทั้งแบบภายใน (Smart
Building) หรือภายนอกอาคารเมื่ออุปกรณเชื่อมตอกับเครือขายได ทําใหนําไปประยุกต
ไดหลากหลาย ตัวอยางเชน การตั้งรูปแบบการใชงานเปน Pattern ไวลวงหนาได
หรือการแจงเตือนเมื่อเสาไฟ หรือระบบไฟฟาภายในอาคารทํางานผิดปกติ ทําใหเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ รวมถึงประหยัดพลังงานอีกดวย
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Smart Tourist Tracking
ผศ.ดร.สกุณา เจริญปญญาศักดิ์, ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต,
ยศชนินทร ศศิวรรธน และ สิทธิ์ ตันติศิรินทร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com
งานวิจัยและพัฒนาชิ้นนี้เริ่มจากตนทางที่เปนการพัฒนาโพรโทคอลเพื่อบริหาร
จัดการการสงขอมูลของ RFID tag ใหกับบริษัทซิลิคอนคราฟ จํากัด บริษัทที่ออกแบบ
ชิป RFID ของคนไทยที่ถูกใชงานทั้งในและตางประเทศ การพัฒนาโพรโทคอลรูปแบบ
ใหมนี้ชวยใหมีการใชพลังงานในการสื่อสารนอยลง จึงทําใหประหยัดพลังงาน และจัด
การการชนกันของขอมูลไดอยางรวดเร็ว สงผลทําให RFID tag สามารถถูกคนหาและ
ระบุตัวตนไดเปนจํานวนมากภายในระยะเวลาอันสั้น (นอยกวา 10 วินาที เปนจํานวน
1,000 tag) ในระยะกลางทางจึงไดนําโพรโทคอลที่ไดออกแบบ นําประยุกตใชจริงบน
ฮารดแวร RFID Tag ของบริษัทซิลิคอนคราฟ หมายเลขรุน SIC8630 คลื่นความถี่
433 MHz เพื่อทดสอบการทํางานจริงในระดับหองปฏิบัติการ ในระยะปลายทางกําลัง
นําเข าสู ก ารนําไปประยุ ก ต ใช ง านทั้ ง ในส วนของการติ ดตามพฤติ กรรมนั กท องเที่ ยว
หรือการยืนยันตัวตนเพื่อเขาใชงานหรือจายเงิน เปนตน โดยรูปแบบของ RFID Tag
นั้นสามารถออกแบบใหอยูในรูปแบบของเหรียญ (Coin) หรือสายรัดขอมือ (Wristband)
หรือชนิดอื่นตามความเหมาะสมของการใชงานในแตละประเภท
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Smart Transportation
ผศ.ดร.วชรินทร แกวอภิชัย
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email watcharin@coe.psuac.th
ระบบติดตามรถขนสงมวลชนสาธารณะแบบประจําทาง
เป นผลงานการ
ออกแบบระบบสมองกลฝงตัวและประยุกตใชงาน Internet of thing ในการติดตาม
การให บริ การรถขนส งมวลชนที่ วิ่ งประจําเส นทาง โดยข อมู ลการให บริ การได แก
ตําแหนงปจจุบัน ความเร็ว จํานวนผูโดยสารภายในรถโดยสาร จะถูกบันทึกเก็บไวเปน
สถิติในการใหบริการ และยังรวมไปถึงการสงเสริมความปลอดภั ยในการให บริการแก
ผูโดยสาร ไมวาจะเปนการแจงเตือนเมื่อรถโดยสารมีความเร็วเกินกวากฏหมายกําหนด
และการบันทึกจํานวนผูโดยสารปองกันการบรรทุกเกิน ผลจากการเก็บขอมูลดังขางตน
นั้นสามารถนําไปวิเคราะหประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใหบริการ อาทิ การกําหนด
ตารางความถี่เวลาปลอยรถใหเหมาะสมในแตละชวงเวลาของวัน การกําหนดจํานวน
เที่ ยววิ่งตอวันของพนักงานขับรถในแตละคันเพื่อปองกันความเหนื่ อยลาของพนักงาน
ขับรถ
โดยระบบดังกลาวไดทําการติดตั้งในรถโดยสารนํารองของ บ.โพธิ์ทอง (2505)
จํากัด เปนจํานวน 4 คัน เพื่อทําการเก็บสถิติการใหบริการและเปดใหบริการติดตาม
ตําแหน งรถโดยสารผ านทั้ งทางเวปไซต และโมบายแอพพลิเคชั่น และรองรับการให
คําแนะนําในการใหบริการรถขนสงผานโมบายแอพพลิเคชั่นจากผูโดยสารไดโดยตรง
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Town Portal
ผศ.สุธน แซหวอง, ปฐมพงศ วรเจริญ และ กรัณย ภักดี
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suthon@coe.psuac.th
Town portal เปน Platform ครบวงจร ที่ประกอบดวยเครื่องมือตามแนวคิด
ประชารัฐ ในการ digitize สินคา บริการและสถานที่ทองเที่ยวของเมือง โดยคนใน
ทองถิ่น เพื่อคนในทองถิ่น และนักทองเที่ยว ทั้งยังเปนจุดเชื่อมโยงถึงบริการตางๆ ของ
Smart city และหนวยงานทองถิ่น ทั้งนี้บริการพื้นฐานของ Platform ประกอบดวย
- นําเสนอขอมูลสิ นค าและบริการโดยแยกเปนหมวดหมู และจั ดลําดั บการ
นําเสนอตาม Profile ของผูใช
- ขอมูลโปรโมชัน และ e-Coupon
- อีเวนท และกิจกรรม
- เครื่องมือสําหรับภาครัฐในการรวบรวมขอมูลและโปรโมทเมือง
- Integrated services จากภาครัฐ และเอกชน
การจั ดการข อมูลในระบบ Town portal เปนการจั ดการแบบกระจาย โดย
ระบบ Town portal จะทําหนาที่เปนแพลตฟอรมกลางในการเชื่อมโยงบุคคล 3 กลุม
เขาดวยกัน คือ เจาเมือง เจาบาน และผูใช
เจาเมือง (Town owner) จะมีหนาที่สรางกรอบการนําเสนอเมือง กําหนด 9
หมวดหลักในการนําเสนอขอมูลของเมืองเปนหมวดหมู หากเมืองมีคามหลากลายมาก
สามารถเลือกที่ จะนําเสนอขอมูลตาม Profile ของผู ใช เชน ตองการนําเสนอ เนน
ข อมู ลเรื่ องอาหาร หรือต องการนําเสนอเน นขอมู ลดานศิ ลปะและวัฒนธรรมเป นต น
และมีบทบาทสําคัญในการสื่ อสารกับเจาบาน ในการจัดโปรโมชัน และอีเวนทเพื่อ
กระตุนเศรษฐกิจหรือการทองเที่ยวในเมือง

154

เจาบาน (Home owner) มีหนาในการอัพเตขอมูลของราน หรือสถานที่ของ
ตนเองใหทันสมัยอยูในเสมอ สามารถใช Town portal เปนเครื่องมือในการสงขาวสาร
ใหกับลูกคาได
ผู ใช (Local/visitor) เข าถึงขอมูลของรานหรือสถานที่ในหมวดหมู ที่ ตองการ
รับทราบขาวสาร เขารวมกิจกรรมตางๆ และเขาถึงขอมูลภาครัฐ ภาคเอกชนอื่นๆ ผาน
Integrated services
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Color Blinder Assistant Application for Android
ไพบูลย พัฒนเสถียร และ จรรยา สายนุย
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Email suntiamorntut@gmail.com
ตาบอดสี (Color blindness) เปนอาการที่เซลลประสาทชนิดหนึ่ งในมานตา
ซึ่ งมี ความไวตอสี ต างๆ มี ความบกพรองหรือพิ การ ทําใหดวงตาไม สามารถที่ จะมอง
เห็นสีบางสีได ภาวะตาบอดสีอาจสงผลกระทบใหเกิดความเขาใจผิดในการสื่อสารหรือ
การเลือกซื้อสิ่งของตางๆ ในชีวิตประจําวัน จึงมีแนวคิดในการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อ
เปนผูชวยในการบอกสีของสิ่งตางๆ สําหรับผูเปนตาบอดสี โดยแอปพลิเคชันถูกพัฒนา
ขึ้นบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ประกอบดวย 3 เมนูหลัก ไดแก เมนูชวยบอกสี
(Color naming) เมนูเรียนรูจําสี (Learning) และเมนูทดสอบการรูจําสี (Testing)
ในสวนเมนูชวยบอกสี แอปพลิเคชันจะบอกชื่อสีผานทางรูปภาพ ผูใชสามารถถายภาพ
ผานแอปพลิเคชันหรือเลือกรูปภาพจากแกลเลอรี่ได เมื่อผูใชชี้ตําแหนงที่ตองการทราบ
สีบนรูปภาพ แอปพลิเคชันจะแสดงขอความเพื่อบอกชื่อสีบนหนาจอสมารทโฟน สําหรับ
เมนูเรียนรูจําสีและเมนูทดสอบการรูจําสีนั้ น มีวัตถุประสงคเพื่ออํานวยความสะดวก
ใหแกผูเปนตาบอดสีที่ตองการเรียนรูจําสี ใหสามารถฝกฝน เรียนรูจําสีตางๆ ไดดวย
ตนเอง
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมารทโฟนสําหรับผูที่เปนตาบอดสี เพื่อเปนผูชวยให
คนที่เปนตาบอดสีสามารถบอกสีสิ่งตางๆ รอบตัวไดอยางถูกตองมากขึ้น
การนําไปใชประโยชน
เปนเครื่องมือสําหรับผูที่เปนตาบอดสี ใหสามารถรับรูและบอกสีของสิ่งตางๆ
รอบตัวไดอยางถูกตองมากขึ้น เพื่อลดความผิดพลาดในการสื่อสารในชีวิตประจําวัน
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แอปพลิเคชันการเรียนรูตจั ญวีด
ผศ.ดร.นทีกานต สุเมธสิทธิกุล และ นิศากร เตะเหยาะ
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: natikarn.s@psu.a.cth
ตัจญวีดเปนหลักการอานพระมหาคัมภีรอัลกุรอานใหถูกตองและชัดเจน การทํา
วิ จั ยครั้ งนี้ ได พั ฒนาหนึ่ งในเนื้ อหาของตั จญ วีดคื อนู นตายและสระซ อนสอง โดยการ
จัดทําเปนแอปพลิเคชันบนระบบปฎิบัติการแอนดรอยด ทําการศึกษา วิเคราะหระบบ
และใชโมดูล ในการออกแบบเปนความหมายของตัจญวีด และการออกเสียง รวมทั้ง
การอ านนู นตายและสระซ อนสองซึ่ งมี การอ าน 5 ฮู กุ ม(กฎเกณฑ ) : ฮู กุ มอิ ซดซ ฮาร
ฮูกุมอิดฆอมบิลาฆุนนะฮ ฮูกุมอิดฆอมมะอัลฆุนนะฮ ฮุกุมอิกลาบ และฮูกุมอิคฟาร
สําหรับการพัฒนาระบบบนแอนดรอยด แบงเปน 4 สวนคือ สวนที่ 1 เปนของผูดูแล
สวนที่ 2 หนาหลัก สวนที่ 3 หนารอง และสวนที่ 4 จะเปนหนาแบบทดสอบ ในการ
ทดสอบระบบงานโดยผูเชี่ยวชาญดานตัจญวีดและผูใชทั่วไป ผลการทดสอบใชไดและ
ทุกคนเขาใจตอแอปพลิเคชัน

รูปที่ 1 บทเรียนของตัจญวีด

ในการทําวิ จัยครั้ งนี้ไดจั ดการตัจญวีดประกอบดวยบทเรี ยนที่ หลากหลาย แต
จากรูปที่ 1 ไดแบงบทเรียนของตัจญวีดเปน 2 สวนคือ สวนที่ 1 ความหมายของ
ตัจญวีดและการออกเสียง สวนที่ 2 การอานนูนตายและสระซอนสอง ดังแสดงในรูปที่
2
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รูปที่ 2 นูนตายหรือสระซอนสอง

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

รูปที่ 3 การออกแบบระบบบนแอนดรอยด
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การออกแบบระบบบนระบบแอนดรอยดแบงไดเปน 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปน
ของผูดูแล ใชสําหรับการเพิ่ม/ลบ/แกไข บทเรียนและแบบทดสอบ สวนที่ 2 หนาหลัก
จะมี คําทั กทายแบบอิ สลามโดยใช ภาษาอาหรั บและหน าที่ ใหเลื อกประเภทของฮู กุ มที่
ตองการจะเรี ยน สวนที่ 3 หนารอง เปนหน าที่ จะแสดงรายละเอียดของแตละฮูกุ ม
ซึ่ งส วนหน ารองนี้ จะมี เสียงประกอบของคําภาษาอาหรับ และสวนที่ 4 จะเป นหน า
แบบทดสอบ แบบทดสอบนี้จะอยูสวนทายของแตละฮูกุม ซึ่งเปนคําถามวัดผลหลังจาก
ที่ไดเรียน

รูปที่ 4 หนาแรกของแอปพลิเคชัน
อักษรนูนตายและสระซอนสอง

รูปที่ 4 หนาหลักเปนการตอนรับเขาสูการใชงาน
และเปนหนาบทเรียน

การนําไปใช ประโยชน จริ ง
งานวิ จั ย นี้ เ ป นแอปพลิ เ คชั นเพื่ ออํานวยความสะดวกบนมื อถื อที่ เ ป นแอนดรอยด
บนหนาจอขนาด 4 นิ้ว ที่สะดวกพกพาในกรณีที่ตองการเรียนรู เรื่องนูนตายและสระ
ซอนสอง และผานการทดสอบจากผูเชี่ยวชาญทางภาษาอาหรับมาแลว
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แอปพลิเคชันการทองเทีย่ วแบบมีปฏิสัมพันธ
กรณีศกึ ษาหมูเกาะสาหราย จังหวัดสตูล
ผศ.เถกิง วงศศิริโชติ
สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: thakerng.w@psu.ac.th
ธุรกิจการทองเที่ยวเชิงนิเวศนเริ่มไดรับความสนใจอยางมากจากนักทองเที่ ยว
แหลงทองเที่ยวที่สําคัญ ไดแก เกาะตะรุเตา เกาะอาดัง เกาะหลีเปะ เกาะราวี เกาะ
หินงาม เกาะไข และเกาะหอขาว ฯลฯ ธุรกิจการทองเที่ ยวในเกาะ เปนการจัดการ
โดยชุมชนภายในเกาะ ซึ่งทําใหมีขีดจํากัดบางประการ เชน การสื่อสารกับนักทองเที่ยว
ตางชาติ เปนตน คณะผูวิจัยไดริเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชันฯ ที่สามารถใชงานกับโทรศัพท
แบบสมารทโฟน และแท็บเล็ตคอมพิวเตอร เพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวเชิงนิเวศใน
หมูเกาะสาหราย โดยเริ่มจากชุมชนบากันใหญ ชุมชนมีความตองการใชแอปพลิเคชัน
เปนเครื่ องมือในการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ ยวในพื้ นที่ คณะผู วิจั ยไดดําเนินการ
โครงการเปนเวลา 1 ป และการดําเนินการใกลเสร็จสิ้น โดยไดเผยแพรแอปพลิเคชันฯ
ใหดาวโหลดแลว แอปพลิเคชันฯ มีฟงก็ชันการทํางาน เชน การนําทางภายในเกาะ
การใหขอมูลของสถานที่สําคัญ ๆ ภายในเกาะ เปนตน การทํางานของแอปพลิเคชันฯ
เปนการทํางานแบบมีปฏิสัมพันธกับผูใช
วั ต ถุ ประสงค ของโครงการ
1. พัฒนาแอปพลิเคชันการทองเทีย่ วแบบมีปฏิสัมพันธ กรณีศกึ ษาเกาะสาหราย
จังหวัดสตูล เพื่ออํานวยความสะดวกตอนักทองเที่ ยว และเปนเครื่องมือในการ
ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในหมูเกาะสาหราย
2. พัฒนาระบบสารสนเทศ Backend สําหรับการปรับปรุง (เพิ่มเติม/แกไข)
ขอมูลตางๆ ที่ตองการแสดงในแอปพลิเคชัน
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3. ถายทอดเทคโนโลยีลงสูระดับชุมชน เพื่อใหเกิดการถายทอดความรูในการ
บริหารจัดการขอมูลของชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ
4. ประเมินความพึงพอใจของผูใชงานแอปพลิเคชันฯ
การนําไปใชประโยชน
1. แอปพลิเคชันฯ ไดรับการเผยแพรใน Google Play และ App Store เพื่อ
เปนชองทางในการประชาสัมพันธใหแกผสู นใจทีจ่ ะทองเทีย่ วเชิงนิเวศนในหมูเ กาะสาหราย
ไดเขาถึงขอมูลกอนเดินทาง
2. แอปพลิเคชันฯ แนะนําขอมูลพื้นฐาน เชน การเดินทาง ที่พัก อาหาร ในพื้นที่
ขอมูลการเตรียมตัวกอนเดินทาง เปนตน
3. แอปพลิเคชันฯ ใหขอมูลชองทางการติดตอกับผูนําชุมชน และผูมีสวน
เกี่ยวของในชุมชน
4. แอปพลิ เคชั นฯ จะเป นต นแบบให กั บ ชุ ม ชนอื่ น ๆ และเป น การดึ งดู ด
นักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ ทองเที่ยวในพื้นที่ได
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Smart Andaman เทคโนโลยี AR
บนโมบายแอปพลิเคชันเพื่อการทองเที่ยว
ผศ.ดร.รัตนา เวทยประสิทธิ์ และ ดร.วรวิกา วัฒนสุนทร
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail: rattana.w@psu.ac.th
เปนที่ทราบกันวา นักทองเที่ยวไดใหความสําคัญกับการใชเทคโนโลยีชวยในการ
วางแผนการทองเที่ยว ผานสื่อใหม (New media) บนโลกออนไลน และบนอุปกรณ
สื่อสารเคลื่อนที่ทั้งสมารทโฟน (Smart phone) และแท็ปเลต (Tablet) ทําใหมีการ
พั ฒ นาแอพพลิ เ คชั นเพื่ ออํา นวยความสะดวกให กั บนั กท องเที่ ยวในการท องเที่ ย วใน
ประเทศไทย รวมถึงการใชเว็บไซต เครือขายสังคมออนไลน ทั้งเฟซบุค และทวิตเตอร
เป น ช องทางในการสื่ อสารถ ายทอดประสบการณ ในหมู นั กท องเที่ ย วด วยกั นข อมู ล
เกี่ ยวกับการท องเที่ ยวในประเทศไทย สวนใหญ เปนขอมู ลในภาพกว าง มี ขอมู ลของ
แหลงทองเที่ยวทางวัฒนธรรม สถาปตยกรรม คอนขางนอย โดยเฉพาะขอมูลที่มีการ
นําเสนอสิ่งที่ไมสามารถเขาถึงได เชน สถาปตยกรรมชิโนโปรตุกีส ซึ่งมีรายละเอียดภาย
ในอาคารที่เปนเอกลักษณแตกตางจากสถาปตยกรรมอื่นๆ หนึ่งในเทคโนโลยีที่สนับสนุน
การท องเที่ ยวลั กษณะนี้ ได แก เทคโนโลยี โลกเสมือนผสานโลกจริ ง (Augmented
reality technology) ที่ อํานวยความสะดวกใหนั กท องเที่ ยวที่ ใชอุปกรณพกพา เชน
โทรศัพท Smartphone หรือ Tablet เมื่อนักทองเที่ยวใชอุปกรณดังกลาว สองไปยัง
Marker ที่จัดเตรียมไวบนสื่อตางๆ เชน แผนพับประชาสัมพันธ จดหมายขาว แผนปาย
ณ สถานที่ทองเที่ยว ฯลฯ นักทองเที่ยวจะไดขอมูลในลักษณะตางๆ เชน ขอความ
ภาพนิ่ง ภาคเคลื่อนไหว เสียง แอนิเมชัน โมเดล 3 มิติ ผสมผสานกับความสามารถ
ในการปฏิสัมพันธกับผูใช (Interactive) จะชวยเพิ่มความรู ประสบการณ และความ
เพลิดเพลินในการทองเที่ยวไดเปนอยางดี
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วัตถุประสงคโครงการ / การนําไปใชประโยชน
1. นําเสนอขอมูลการทองเที่ยว ในพื้นที่กลุมจังหวัด ภาคใตฝงอันดามัน
2. เพิม่ มูลคาในเชิงการรับรู (Brand awareness) แกอตุ สาหกรรมการทองเทีย่ ว
และเพื่ อรักษาปริมาณนักทองเที่ ยว ในกลุ มจังหวัดภาคใตฝ งอันดามันใหเพิ่มขึ้นอยาง
ตอเนื่อง
3. สงเสริมแนวคิดของการพัฒนาเมืองใหเปน Smart city ตามนโยบายของ
รัฐบาล

165

166

งานวิจัยสาขาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร
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การดูแลผูปว ยระยะทายตามวิถมี ุสลิม
รศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญและผูสูงอายุ คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Kittikorn.n@psu.ac.th
แนวโนมของประชากรสูงอายุและการเปลี่ยนแปลงของแบบแผนความเจ็บปวย
ส ง ผลให การพั ฒนาระบบการดู แลแบบประคั บ ประคองและระยะท ายมี ความสํา คั ญ
การดูแลแบบประคับประคองและการดูแลระยะทายมีเปาหมายเพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต
ของผู ปวยและครอบครัว โดยใหความสําคัญกับการจัดการอาการและบรรเทาความ
ทุ กข ทรมานอาการทั้ งทางด านร างกาย จิ ตใจและจิ ตวิ ญญาณ การดู แลแบบประคั บ
ประคองเริ่ มตั้ งแตทราบการวินิ นฉัยจนกระทั่ งถึงวาระสุดทายของชีวิต และการดูแล
ครอบครัวหลังการเสียชีวิต นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับการดูแลบนพื้นฐานภูมิหลัง
วัฒนธรรมของผูปวยและครอบครัว
จังหวัดชายแดนภาคใตมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม มีประชาชนสวนหนึ่ง
นับถือศาสนาพุทธและแตสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความเชื่อแบบแผนการ
ดู แลสุ ขภาพและธรรมเนี ยมการปฏิบั ติ เกี่ ยวกั บการดู แลในระยะทายอาจแตกต างกั น
บางสวน ดังนั้นการเขาใจถึงการรับรู ความเชื่อและการปฏิบัติการดูแลระยะทายตาม
วิถีมุสลิมจึงมีความสําคัญที่จะชวยใหบุคลากรสุขภาพสามารถออกแบบการบริการที่มี
ความสอดคล องกั บความเชื่ อและความต องการของผู อยู ในระยะท ายในชุ มชนและ
ครอบครัวไดอยางเหมาะสม บทความนี้ขอนําเสนอขอคนพบที่ไดจากการวิจัยเกี่ยวกับ
การดูแลระยะทายตามวิถีมุสลิม ผานมุมมองของผูดูแลหลักและผูมีสวนรวมในการดูแล
ผูปวยมุสลิมระยะทาย
ไดมีการศึกษาลักษณะการดูแลระยะทายและบทบาทของผูมีสวนไดสวนเสียใน
การดูแลระยะทายในชุมชนมุสลิมในภาคใต โดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแบบ
กรณีศึกษา ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูมีสวนไดสวนเสียในการดูแลผูปวยระยะสุดทาย
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ในชุมชน ไดแก เจาหนาที่องคกรภาครัฐ และองคกรทองถิ่นที่ทํางานรับผิดชอบการดูแล
ผูปวยระยะสุดทายในพื้นที่ เชน หนวยงานสาธารณสุข โรงพยาบาล อบต. ผูนําชุมชน
ผู นําศาสนา เปนต น รวมทั้ งผู ปวยระยะท ายและครอบครั ว พบว าการดู แลผู ป วย
ระยะทายในชุมชนมุสลิม แบงออกเปน 3 ระยะ โดยผูที่เขามามีสวนรวมในการดูแล
ผู ป วยในแต ละระยะมี บทบาทและความถี่ ของการเข ามาร วมในการดู แลแตกต างกั น
ดังนี้
การดูแลผู ปวยระยะทาย ระยะนี้ ผูปวยยังสามารถชวยเหลือตัวเองได จึงไม
ต องการความช วยเหลื อหรื อการสนั บ สนุ น จากภายนอก ครอบครั วมี บทบาทหลั ก
ในการดูแลผู ปวย ผู ป วยอาจจะเข าพักรักษาตั วในโรงพยาบาลเป นระยะๆ เมื่ อมี การ
กําเริบของอาการ ตอมาเมื่อผู ปวยเริ่ มมีขอจํากัดในการเคลื่ อนไหว ใชเวลาสวนใหญ
บนเตี ยง ครอบครั วมี การปรั บสภาพบ านเพื่ อความคล องตั วในการดู แลผู ป วย เช น
ปรั บพื้ นห องบริ เวณที่ ผู ป ว ยนอนให ส ามารถรื้ อเป ดออก เพื่ อทํา เป น ที่ ขั บ ถ ายและ
ระบายของเสี ย สู ท อระบายได โดยไม ต องเคลื่ อนย า ยผู ป ว ยไปห องน้ํ า เป น ต น
ช วงเวลานี้ พยาบาลจากหน วยบริ การปฐมภูมิ หรือจากโรงพยาบาลสร างเสริมสุ ขภาพ
ตําบล (รพ.สต.) และอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจะเขามามีบทบาทมากขึ้น
ในการติ ดตามเยี่ ยมผู ป วย การดู แลจากเจ าหน าที่ ในระยะนี้ เน นการบรรเทาอาการ
โดยดูแลใหผูปวยไดรับยาตามแผนการรักษาและตรวจตามนัด การใหคําปรึกษาเมื่อมี
อาการกําเริบ และการดูแลดานจิตใจและจิตวิญญาณ
การดูแลผู ปวยระยะใกลตาย เปนระยะภายหลังได รับการยื นยั นจากแพทย
วาผูปวยอาจเสียชีวิตในอีก 2-3 วัน ครอบครัวมุสลิมสวนใหญตองการนําผูปวยกลับบาน
การดูแลเนนการดูแลมิติจิตวิญญาณ การสงเสริมใหตายสงบหรือตายดีตามวิถีมุสลิม
ครอบครัวจะใหความสําคัญกับการใหผูปวยไดอยูกับพระเจา โดยการสลับหมุนเวียนกัน
อานคัมภีรอัลกุรอานใหผูปวยไดฟง อยางตอเนือ่ ง บางครอบครัวอาจเชิญผูนําทางศาสนา
โตะอิ หมาม โดยเชื่ อว าการได ยิ นเสี ยงจากคั มภี รอัลกุ รอานจะชวยใหผู ป วยได จากไป
อยางสงบ ในชวงเวลานี้ครอบครัว ญาติมิตร และเพื่อนบานจะอยูกับผูปวยตลอดเวลา
จนกระทั่งผูปวยสิ้นลมหายใจ
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การดู แลหลั งการเสียชี วิต ทันที ที่ ผู ป วยเสี ยชี วิตที่ บาน ครอบครั วจะติ ดต อ
กับพยาบาลโรงพยาบาลชุมชน หรือสถานีตํารวจ เพื่อมาตรวจสอบการเสียชีวิต และ
การแจงการเสียชีวิตตามขั้นตอน รวมทั้งแจงโตะอิหมาม จากนั้นนํารางของผูเสียชีวิต
ไปดําเนินการอาบน้ําและหอศพตามพิธีทางศาสนา นําไปละหมาดที่ มัสยิด และนําไป
ฝ งที่ สุสานให แล วเสร็ จ ภายใน 24 ชั่ วโมงเพื่ อไม ให เปนภาระแกครอบครั ว สําหรั บ
การดู แลครอบครั วหลังจากผู ป วยเสี ยชี วิ ตเป นบทบาทของเครือญาติ ของผู ป วยและ
ผูนําทางศาสนาในการใหการสนับสนุนทางจิตใจ อารมณ สังคม การเงินและจิตวิญญาณ
แกครอบครัวผูต าย ขณะทีโ่ รงพยาบาลยังไมมรี ปู แบบการใหบริการทีช่ ดั เจน อยางไรก็ตาม
พยาบาลที่ ให การดู แลผู ป วยระยะท ายมั กจะเขาร วมแสดงความเสี ยใจและทําบุ ญแก
ครอบครัว
กรณี ศึ กษา
เมื่ อป 2560 มี ดะ กิตติ กร และเยาวรั ตน ไดศึ กษาการดูแลผู ปวยไตเรื้ อรั ง
ระยะสุดทายที่ไดรับการดูแลแบบประคับประคองของผู ดูแลหลักมุสลิม โดยใชวิธีการ
วิจั ยเชิ งคุ ณภาพ ผู ใหข อมู ลเป นผู ดู แลหลักมุสลิมผู ปวยไตเรื้ อรังระยะสุดทายที่ ได รับ
การดูแลแบบประคับประคอง จํานวน 9 ราย ผลการศึกษาพบวา สามารถแบงการดูแล
ออกเปน 2 ระยะ คือ ระยะทายและระยะใกลตาย โดยการดูแลระยะทายประกอบดวย
1) ดูแลใหผูปวยรับประทานยาตามแผนการรักษาและมาตรวจตามแพทยนัด 2) แสวงหา
การรักษาเพื่อการฟนหายของไต 3) ดูแลความสะอาดของรางกายและความสุขสบาย
4) ดูแลการรับประทานอาหารที่เหมาะสม 5) ระมัดระวังการเกิดอุบัติเหตุกับผู ปวย
6) บรรเทาอาการทุ กขทรมาน และ 7) ส งเสริมให ผู ป วยอยู กั บพระเจ าตลอดเวลา
สําหรับการดูแลระยะใกลตาย ประกอบดวย 1) ดูแลความสะอาดของรางกายและ
ส งเสริมความสุ ขสบาย
2) จั ดอาหารตามความต องการของผู ปวยและไม จํากั ด
3) บรรเทาอาการทุกขทรมานจากอาการ 4) ทําตามความปรารถนาของผูปวย และ
5) สงเสริมการอยูกับพระเจาตลอดเวลา
ในป 2556 นริสา กิตติกร และวราภรณ ไดสั มภาษณเชิงลึกผู ดู แลหลักที่ มี
ประสบการณในการดูแลผู ปวยมุสลิมวิกฤตระยะสุ ดท าย จนกระทั่ งผู ปวยเสียชีวิ ตใน
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ไอซียูจํานวน 8 คน โดยผู ดูแลหลักเหลานี้สะทอนถึงประสบการณการดูแลที่ เกิดขึ้ น
ระหวางการดูแลในลักษณะ 1) การเชื่อมตอกับพระเจาดวยความศรัทธา 2) การอยู
ทามกลางความทุกขใจ 3) การอยู กับความกลั ว 4) การทุ มเทแรงกายแรงใจในการ
ดูแลจนเหนื่อยลา และ 5) การอยูอยางมีความหวัง และผูดูแลหลักใหการดูแลผูปวย
วิกฤติระยะสุดทายในไอซียู โดยเนน 1) สงเสริมใหผูปวยไดอยูใกลชิดกับพระเจาตลอด
เวลา 2) อยูดูแลใกลชิดเพื่ อไมให ผูปวยรู สึกโดดเดี่ ยว 3) สงเสริมความสุขสบาย
4) บรรเทาความทุกขทรมานตามความเชื่อ
ผลการวิจัยขางตน สะทอนใหเห็นวาความเชื่อและความศรัทธาในคําสอนของ
พระศาสดามี ผลต อการดู แลระยะท ายสําหรั บชาวไทยมุ สลิ ม โดยผู ป วยมุ สลิ มและ
ครอบครัวจะใชหลักคําสอน และองคอัลเลาะหและพระศาสดาเปนสิ่งยึดเหนี่ยวในการ
รับมือกับสิ่งตางๆ ที่เขามาในชีวิต ตลอดระยะเวลาของความเจ็บปวยจนกระทั่งเสียชีวิต
ดังนั้ นบุ คลากรสุขภาพและผู เกี่ ยวข องกับการดูแลระยะทายควรมี ความรู พื้ นฐานและ
ความเขาใจถึงความเชื่อและความศรัทธาทางศาสนาของผูปวยและครอบครัว เพื่อให
สามารถใหการดูแลระยะทายที่มีละเอียดออนทางวัฒนธรรม ชวยเหลือใหผูปวยมุสลิม
และครอบครัวสามารถใชเวลาในปนปลายของชีวิตอยางมีความสุข และเสียชีวิตอยาง
สงบตามวิถีอิสลาม
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การระลึกความหลัง ความมีคุณคาในตนเอง
และความผาสุกทางจิตวิญญาณของผูส งู อายุ
ที่มโี รคเรือ้ รัง
ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: Kanittha.n@psu.ac.th
โครงสรางประชากรของประเทศไทยในป จจุบั นมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากเดิ ม
มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุเพิ่มมากขึ้น โดยพบวา ในป 2557 มีประชากรอายุ 60 ป
ขึ้นไป มากถึง 10 ลานคน หรือคิดเปน 15% ของประชากรทั้งหมด และคาดวาในป
2564 จะมีประชากรผูสูงอายุเพิ่มเปน 20%
ซึ่ งจากสถิติเหลานี้ แสดงใหเห็นวา
ประเทศไทยกําลังกาวสูสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณ
การมีอายุเฉลี่ยที่สูงขึ้น รวมกับสภาพรางกายของผูสูงอายุที่เสื่อมถอย เปนผล
ใหมีภาวะเสี่ยงตอสุขภาพ เกิดการเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรัง รวมไปถึงความพิการที่เพิ่ม
มากขึ้น พบวาผูสูงอายุ 53% มีโรคประจําตัวอยางนอย 1 โรค อัตราการเจ็บปวย
เพิ่มสูงขึ้นสัมพันธกับกลุมอายุที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในกลุมอายุ 60 ปขึ้นไป จะมีอัตรา
การเจ็บปวยสูงสุด ถึง 63.6% โรคที่เปนสาเหตุการเจ็บปวยที่ทําใหผูสูงอายุตองนอน
พักรักษาตัวในโรงพยาบาล 5 อันดับแรก คือ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หัวใจขาด
เลือด หลอดเลือดสมอง และอัมพฤกษอัมพาต การเจ็บปวยดวยโรคเรื้อรังมีผลกระทบ
ทั้งทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ สังคม และจิตวิญญาณ ความทุกขทรมานจากการ
เจ็บปวยที่รุนแรงขึ้น สงผลตอจิตใจของผูสูงอายุ ทําใหเกิดความเครียด ทอแท หมดหวัง
หมดกําลังใจ ความรูสึกมีคุณคาในตนเองลดลง
การส งเสริ ม ความมี คุ ณค า ในตนเองและความผาสุ ก ทางจิ ต วิ ญ ญาณเป นสิ่ ง
จําเปน เมื่ อผูสูงอายุโรคเรื้อรังที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาลไดรับการแกไขภาวะวิกฤต
แลว พยาบาลและผูดูแลควรใหการบําบัดทางการพยาบาลอื่นรวมดวย เชน การระลึก

173

ถึ งความทรงจําทางบวก การสวดมนต โดยฝ กให สมาชิ กครอบครัวมี สวนรวมในการ
ชวยดูแลผูสูงอายุ ซึ่งกิจกรรมเหลานี้สามารถสงเสริมความผาสุกทางจิตวิญญาณ
การระลึกความหลัง (reminiscence) เปนกระบวนการที่สงเสริมและกระตุนให
ผูสูงอายุสะทอนคิดในเรื่องราวตางๆ ที่ผานมาผานการบอกเลาประสบการณของตนเอง
เป นการกระตุ นความจําและอารมณ ข องผู สู งอายุ โดยใช เรื่ องราวที่ ทํา ให ผู สู งอายุ มี
ความสุข มีความภาคภูมิใจ หรือทําใหผูสูงอายุไดมีโอกาสระบายความรูสึก เมื่อผูสูงอายุ
คนหาความหมายของเหตุ การณจากประสบการณ ในอดีต และระลึกถึงประสบการณ
ที่ ตนเองประสบความสําเร็จ มองเรื่ องราวในดานบวก จะทําใหผูสูงอายุเกิดความ
ภาคภูมิใจตอเหตุการณในอดีต นําไปสูการมองเห็นคุณคาในตนเอง
โปรแกรมการระลึ กความหลั งชวยให ผู สู งอายุสามารถปรั บตั วตอสถานการณ
ต างๆ โดยการปรั บความคิ ดเกี่ ยวกั บเหตุ การณ ในอดี ตนั้ น ช วยให ผู สู งอายุ สามารถ
เอาชนะเหตุการณที่ไมพึงประสงค ทําใหมีความคิดที่เขมแข็งขึ้ น โปรแกรมการระลึก
ความหลั ง ทํา ได ง าย ผู ดํ า เนิ น โปรแกรมไม จํา เป นต องมี ป ระสบการณ ท างคลิ นิ ก
สามารถใชพยาบาลหรือบุคลากรที่ผานการฝกฝน และพบวาโปรแกรมนี้ไมเปนอันตราย
ตอกลุ มทดลอง มี การนําโปรแกรมการระลึกความหลั งมาใช ในกลุ มผู สู งอายุในชุ มชน
พบวาผูสูงอายุมีภาวะซึมเศราลดลง (p < .001) ชวยเพิ่มความมีคุณคาในตนเอง (p <
.05) และจากการใชโปรแกรมกลุ มระลึกความหลั งในผู สูงอายุที่ คลินิกโรคเรื้ อรั งที่ มี
ภาวะซึมเศรา ผูสูงอายุโรคเบาหวาน ที่มารับบริการที่แผนกผูปวยนอก และผูสูงอายุ
ในชุมชนที่มีภาวะซึมเศรา พบวาสามารถลดภาวะซึมเศรา และทําใหความรูสึกมีคุณคา
ในตนเองเพิ่ มขึ้ น นอกจากนี้ เมื่ อศึ กษาโปรแกรมการระลึ กความหลั งรายบุ คคลใน
ผูสูงอายุที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล พบวาสามารถเพิ่มความผาสุกในชีวิต ลดภาวะ
ซึ มเศร า ทําให ความรู สึกมี คุณค าในตนเองเพิ่ มขึ้ น (p < .05) รวมทั้ งการศึกษา
โปรแกรมการระลึกความหลังในกลุม ผูส งู อายุโรคเรือ้ รังทีเ่ ขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
ร วมกั บสมาชิ กครอบครัว พบว าทําให ความมี คุณค าในตนเองและความผาสุ กทาง
จิตวิญญาณเพิ่มขึ้น (p < .001)
โปรแกรมระลึ กความหลั งสามารถช วยเพิ่ มความมี คุ ณค าในตนเองและความ
ผาสุกทางจิตวิญญาณใหกับผู สูงอายุโรคเรื้ อรั งทั้ งในชุมชน ในคลินิ กผู ปวยนอก และ
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เมื่ อพักรักษาตัวในโรงพยาบาล การดําเนินโปรแกรมไมซับซอน ไมตองใชผู เชี่ยวชาญ
เฉพาะเพียงบุคลากรทีผ่ านการฝกฝน จึงควรสนับสนุนใหมีการนํามาใชในการเสริมสราง
ความมีคุณคาในตนเองและความผาสุกทางจิตวิญญาณสําหรับผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
ที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นตามจํานวนการเพิ่มของประชากรผูสูงอายุ
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ภาวะเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ และความสามารถ
ในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤต: การศึกษา
เพือ่ คนหาทางเลือกในการเยียวยาปญหายาเสพติด
สามจังหวัดชายแดนใต
ชนกานต ชัชวาลา1 ผศ.อานนท วิทยานนท1 และ อดิศักดิ์ งามขจรวิวัฒน2
1
ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
โรงพยาบาลธัญรักษปตตานี กรมการแพทย กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปตตานี
E-mail: jchonnak@gmail.com
ตั้งแตป พ.ศ. 2547 เปนตนมา สถานการณความรุนแรงและความไมสงบใน
พื้นที่ชายแดนภาคใต ไดแก จังหวัดปตตานี ยะลา นราธิวาส และบางสวนของ
จั งหวั ดสงขลา (อําเภอจะนะ เทพา นาทวี และสะบาย อย) ได ดําเนิ นต อเนื่ องเป น
ระยะเวลายาวนานจนถึงบัดนี้ สงผลใหเกิดการบาดเจ็บลมตาย และทรัพยสินเสียหาย
รวมไปถึ งการบาดเจ็ บทางจิ ตใจ อั นอาจนํา มาซึ่ งโรคทางจิ ตเวชหลายประการ เช น
Post-traumatic stress disorder หรือโรคเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ (PTSD)
ซึ่ งในช วงเวลาเดียวกัน คือ ป พ.ศ. 2550 มีการศึกษาพบว าสถานการณ ยาเสพติด
ในภาคใตมีอัตราการเสพ คาและจับกุมสูงสุด เมื่อเทียบกับภาคอื่นๆ ของประเทศไทย
โดยเริ่มมียาเสพติดหลากหลายชนิดมากขึ้น ตั้งแตกระทอม กัญชา แอมเฟตามีน (ยาบา
และยาไอซ) ยาอี ยาเค และโคเคน จนกระทั่งรัฐบาลตองสูญเสียงบประมาณในการ
ปราบปรามและบําบั ดรักษาผู ปวยรวมแล วสูงกวาหมื่ นลานในแตละป และสํานักงาน
ตํารวจแห งชาติประกาศวาคดียาเสพติดมีอัตราสวนสูงมากกวา 80% ของคดี อาญา
ทั้ ง หมด
ทั้ งนี้ ผลการศึ กษาในตางประเทศ มีข อสนั บสนุนที่ นาเชื่ อถื อว าโรคเครียด
ภายหลังเหตุ สะเทือนขวัญ เป นสาเหตุ หนึ่ งที่ ทําใหประชากรจํานวนหนึ่ งต องหันไปใช
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ยาเสพติด เรี ยกวาทฤษฏี “การใชยารั กษาตนเอง” (Self-medication) ของการติด
สารเสพติด เพราะฤทธิ์ ยาจะทําใหอาการเครียดภายหลังเหตุ สะเทือนขวัญของผูปวย
ดี ขึ้ น เช น นอนหลั บง ายขึ้ น ไม มี อาการหวาดผวา ลดความวิ ตกกั ง วลหรื ออาการ
ตื่นตระหนก จนกระทั่งผูปวยเกิดการเสพติด (Substance dependence) และยากจะ
รักษาโรคตางๆ ที่สัมพันธกับสารเสพติด (Substance-related disorder) นี้ใหหายขาด
ตราบเทาที่อาการเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญยังคงมีอยู
จากขอมูลดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการสํารวจผูปวยสารเสพติดซึง่ มารับบริการ
ในแผนกผู ปวยนอกและหอผู ปวยฟ นฟู โรงพยาบาลธัญรั กษ ปตตานี กรมการแพทย
กระทรวงสาธารณสุข อ.เมือง จ.ปตตานี ที่มีอายุระหวาง 18-60 ป จํานวน 92 คน
เป นชายทั้ งหมด (เนื่ องจากผู ป ว ยหญิ ง จะได รั บ การส งตั วไปรั กษายั งโรงพยาบาล
ธั ญ รั กษ สงขลา ที่ อยู นอกพื้ นที่ ไม สงบชายแดนภาคใต แ ทน) จากการสํารวจพบว า
มีความชุกของภาวะเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญอยูที่ 4.3% โดยผูปวยทั้ง 4 คน
ระบุ ว าตนจะเกิ ดอาการหวาดกลั วตื่ นตระหนกอย างมากทุ กครั้ งที่ รับ ทราบเหตุ ความ
รุนแรงจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนภาคใต และ 75% ของผูที่มีภาวะ
เครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญ รายงานวาตนเคยประสบเหตุความรุนแรงแลวไมได
รั บ การช วยเหลื ออย างทั น ท วงที ตนเองหรื อครอบครั วได รับบาดเจ็ บ หรื อเคยเห็ น
เพื่ อนใกลชิดเสียชีวิตจากเหตุความรุนแรงมากอน อยางไรก็ตามคณะผูวิจัยพบวาไมมี
การบั นทึ ก โรคร วมทางจิ ตเวชรวมทั้ งโรคเครี ยด ภายหลั งเหตุ สะเทื อนขวั ญในการ
บําบัดรักษาโรคสัมพันธกับสารเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
คณะผู วิ จั ยจึ งขอเสนอความเห็ นว า ควรให ความสําคั ญ กั บโรคเครี ยดภาย
หลั งเหตุ สะเทื อนขวั ญ มี การซั กประวัติ ประสบการณ จากเหตุความรุ นแรง และ
ควรคัดกรองโรครวมทางจิตเวชในผูปวยสารเสพติด โดยเฉพาะผูปวยสารเสพติด
ที่ อ าศั ยในพื้ นที่ และใช ชี วิ ตภายใต สถานการณ ตึ งเครี ย ดซึ่ งไม มี ที ท า ว าจะสิ้ นสุ ด
เชนนี้ ทุ กราย เพื่อจะไดทําการรักษาให ตรงจุ ด ส งผลต อประสิทธิผลของการบําบัด
โรคสารเสพติด และลดการกลับมาเสพซ้ํามากขึ้น
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นอกจากนี้ คณะผู วิ จั ยยั งมี แนวคิ ดที่ จะศึ กษาการป องกั นป ญ หายาเสพติ ด
สามจังหวัดชายแดนใต โดยสนั บสนุนใหประชาชนสามารถปรับตั วและฟ นตั วไดไมวา
จะอยูในสถานการณยากลําบากใดๆ คณะผูวิจัยจึงมุงศึกษาความสามารถในการปรับตัว
และฟนตัวของสภาพจิตใจภายหลังผานสภาวะวิกฤตทางจิตใจ หรือ resilience ซึ่งเคย
มีการศึกษาพบวาประชาชนทั่วไปในพื้นที่ความไมสงบจังหวัดชายแดนใตมีความเครียด
ไม ต างจากประชาชนที่ อาศั ยอยู ในพื้ นที่ อื่ น และแม ม ายผู สูญเสี ยสามี จากเหตุ ความ
รุนแรงในพื้นที่กลับมีระดับความเขมแข็งทางจิตวิญญาณ ทักษะการจัดการความเครียด
และความแข็งแรงของรางกายอยูในระดับสูง เชื่อวาเปนเพราะบุคคลเหลานั้นมีความ
สามารถในการปรับตัวและฟนตัวที่ดีพอ จนทําใหสามารถผานประสบการณอันเจ็บปวด
ที่กําลังเผชิญอยูไปได
ดวยสมมติฐานดังกลาว คณะผูวิจัยจึงทําการสํารวจระดับความสามารถในการ
ปรั บตั วและฟ นตั วในประชากรกลุ มเดิ ม คื อผู ป วยสารเสพติ ดในพื้ นที่ ไม สงบจั งหวั ด
ชายแดนภาคใต และพบวากระทั่ งผู ปวยสารเสพติ ด ยังมีระดับความสามารถในการ
ปรับตั วและฟ นตั วภายหลังเหตุวิ กฤตโดยเฉลี่ ยอยู ในเกณฑ ปรกติ นั่ นแปลว า ผู ปวย
ยังมีศักยภาพที่จะปรับตัวและฟนตัวจากเหตุวิกฤตซอนอยู คือมีความมั่นคงทางอารมณ
กําลั งใจ และการจั ดการกั บป ญหาได ไม ต างจากประชากรทั่ วไปที่ ไม ติ ดสารเสพติ ด
มากนัก ทั้งยังไมพบวาระดับความสามารถในการปรับตัวและฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤต
สัมพันธกับปจจัยทางเพศ อายุ การศึกษา สถานภาพสมรส ศาสนา ลําดั บการเกิด
อาชี พ รายได ประวั ติ ครอบครั ว ประวั ติ การเสพยาเสพติ ดของตนและกลุ ม เพื่ อน
หรือแมแตความเชื่อมั่นวาตนจะกลับไปเสพหรือไมเสพอีก ลวนแลวแตไมเกี่ยวของกับ
ระดับความสามารถดังกลาวทางสถิติ
ดังนั้น คณะผูวิจัยจึงมีความเห็นวา ผู บําบัดควรคนหาศั กยภาพการปรับตัว
และฟนตัวภายหลังเหตุวิกฤตของผูปวยสารเสพติดในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต
ทุกราย และในทุกๆ ดาน ไดแก ความมั่นคงทางอารมณ กําลังใจ และการจัดการ
กับปญหา มาประยุกตเขากับการบําบัด ฟนฟู และปองกันการกลับมาเสพซ้ําของ
ผูปวยสารเสพติด
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นอกจากนี้ ยั งควรทําการศึ กษาต อเนื่ องเรื่ องการปรั บตั วและฟ นตัวภายหลั ง
เหตุวิกฤตโดยละเอียด รวมกับการศึกษาโรคเครียดภายหลังเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่
สามจังหวัดชายแดนใต ทั้งดานการรักษาและฟนฟู เพื่อคนหากระบวนการที่จะสามารถ
นําไปสงเสริมสุขภาพจิต และปองกันปญหาสารเสพติดในสามจังหวัดชายแดนใตอยาง
มีประสิทธิภาพ เพราะการปองกันนาจะใชเวลา งบประมาณและเกิดการสูญเสียดาน
ตางๆ นอยกวาการแกไขหรือเยียวยา ภายหลังจากปญหาไดเกิดขึ้นแลว
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วิกฤตสุขภาพจิตและการดูแล “เด็ก”
ในสถานการณความรุนแรงจังหวัดชายแดนใต
ผศ.ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ1 และ พ.ญ.เพ็ชรดาว โตะมีนา2
1
หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ ระยะที่ 2
สาขาวิชาการพยาบาลจิตเวชและสุขภาพจิต คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
ศูนยสุขภาพจิตที่ 12 จ.ปตตานี
E-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
วิ ก ฤตสุ ขภาพจิ ต และการดู แล “เด็ ก ” ในสถานการณ ค วามรุ น แรงจั งหวั ด
ชายแดนใต สะท อนผ า นประสบการณ ข องครู ในการดู แ ลเด็ กที่ ได รั บผลกระทบจาก
สถานการณ
ผู วิจัยไดใชระเบี ยบวิ ธีการวิ จัยเชิ งคุณภาพแบบปรากฏการณวิ ทยา
เฮอเมนนิวติกซ (Hermeneutic phenomenology) เนื่องจากเปนรูปแบบวิจัยทําให
เขาใจความหมายของประสบการณ ไดคัดเลือกผูใหขอมูลแบบเฉพาะเจาะจง จํานวน 22
ราย โดยผูใหขอมูลเปนครูในโรงเรียนจังหวัดแหงหนึ่งในภาคใต ทําการรวบรวมขอมูล
ดวยการสั มภาษณแบบเจาะลึ ก และบั นทึกเทป นําข อมู ลมาถอดความแบบคําต อคํา
และวิเคราะหขอมูลตามวิธีของ แวน มาเนน (Van Manen)
คําถามการวิ จั ย ประสบการณ ของครู ในการดู แลเด็ กที่ ได รับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใตเปนอยางไร ไดคัดเลือกผูใหขอมูลที่เปนครู
แบบเฉพาะเจาะจง โดยกําหนดคุณสมบัติดังนี้ 1) เปนครูที่อยูในโรงเรียนที่มีเหตุการณ
รุนแรงในสถานการณ 2) พูดคุยสื่ อสารด วยภาษาไทย 3) เปนครูที่ มีเด็ กในความ
รับผิดชอบดูแลชวยเหลือ จํานวนผูใหขอมูลขึ้นกับความอิ่ มตัวของขอมูลคือ ขอมูลที่
ไดมีความซ้ํา และไมมีขอมูลใหม ในการศึกษาครั้งนี้มีผูใหขอมูลจํานวนทั้งสิ้น 22 ราย
ทําการวิ จั ยระหวางเดื อนเมษายน-กรกฎาคม 2559 ทั้ งนี้ ผู วิ จั ยไดเตรี ยมผู ช วยวิ จั ย
2 คน ซึ่ งเปนพยาบาลที่มี ประสบการณทํางานวิจัยในสถานการณความรุ นแรง และ
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สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท โดยผูชวยวิจัยนําแนวคําถามไปศึกษานํารองในผูปวย
ที่ มี ลั กษณะคลายคลึงกั นภายใต การสั งเกตของผู วิ จัย 1 ราย และให คําแนะนําเพิ่ ม
แกผู ชวยวิจัย หลังจากนั้นผูชวยวิจัยคัดเลือกผูใหขอมูลดวยตนเองตามเกณฑที่ ผูวิจัย
กําหนดไว และเปนผูสัมภาษณจากแนวคําถามที่ไดสรางขึ้น
เครื่ องมื อที่ ใชในการเก็ บข อมูล มี 2 สวน สวนที่ 1 แบบสอบถามข อมู ล
ทั่ ว ไปของผู ให ข อมู ล ซึ่ งเป นครู อยู ในโรงเรี ยนซึ่ งได รั บผลกระทบจากสถานการณ
ซึ่ งประกอบดวย อายุ เพศ ความสั มพั นธ กับผู ปวย ศาสนา ส วนที่ 2 แนวคําถาม
กึ่งโครงสรางเกี่ยวกับประสบการณของประกอบดวย 3 แนวคําถาม ดังนี้
1. ให ความหมายเกี่ ยวกั บ ประสบการณ ข องครู ในการดู แ ลเด็ ก ที่ ได รั บ ผล
กระทบจากสถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต
2. มี ค วามรู สึ ก อย า งไรต อการดู แ ลเด็ ก ที่ ได รั บผลกระทบจากสถานการณ
ความไม ส งบจั งหวั ดชายแดนใต จากการซ อมแผนเสมื อนจริ งจากความรุ นแรงของ
สถานการณ
3. ป จจั ย ส งเสริ มและอุ ป สรรคต อการการดู แ ลเด็ กที่ ได รั บ ผลกระทบจาก
สถานการณ ความไม ส งบจั งหวั ด ชายแดนใต จ ากการซ อมแผนเสมื อนจริ งจากความ
รุนแรงของสถานการณชายแดนใตเปนอยางไร
โดยผูทรงคุณวุฒิ 3 ทานที่มีความชํานาญและความเชี่ยวชาญดานการดูแลเด็ก
และการดูแลชวยเหลือผูไดรับผลกระทบจากความรุนแรงของสถานการณ ประกอบดวย
อาจารยพยาบาลที่ มีความรู ความชํานาญทางดานการดูแลผู รับบริการเด็ ก 1 ท าน
อาจารยที่มีความชํานาญในการทําวิจัยเชิงคุณภาพ 1 ทาน และพยาบาลวิชาชีพที่มี
ประสบการณ ทํางานเกี่ ยวกั บการดู แลผู รับบริ การในภาวะวิ กฤตจากสถานการณ ที่ มี
อายุการทํางานมากกวา 5 ปอีก 1 ทาน
การเก็ บรวบรวมข อมู ล ทําการคั ดเลื อกครู ที่ ตรงตามคุ ณสมบั ติ ที่ กําหนดไว
โดยติดตอประสานงานกับศูนยสุขภาพจิตที่ 12 เพื่อเชิญเขารวมวิจัย เมื่อไดรับอนุญาต
แลวจึงไดรับการประสานสงรายชื่อและหมายเลขโทรศัพทใหผูชวยวิจัยเก็บขอมูล โดย
มี การเชิ ญครู มาให ข อมูล เพื่ อนั ดวั น เวลา และสถานที่ สําหรั บการสัมภาษณ ขอมู ล
ซึ่งการสัมภาษณแตละครั้งใชเวลาประมาณ 30-60 นาที โดยสัมภาษณผูใหขอมูลคนละ
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2-3 ครั้ง จากนั้ นผูชวยวิจัยทําการถอดเทปบันทึกเสียงหลังจากสิ้นสุดการสัมภาษณ
ในแตละครั้งโดยถอดเทปแบบคําตอคํา
การวิเคราะหขอมูล ผู วิจัยใชการวิ เคราะหขอมูลโดยประยุกตวิธีของแวน
มาเนน (Van Manen) โดยอ านบทสั มภาษณ ที่ ได จากการถอดเทปทุ กบรรทั ดและ
ขีดเสนใต คํา วลีและประโยคสําคัญที่สะทอนถึงประสบการณที่ตองการศึกษา จากนั้น
นําคํา วลี และประโยคที่ ไดมาจัดกลุ มเดียวกัน (Thematic category) จากนั้ นนํา
กลุ มความหมายที่ ได มาเขี ยนอธิ บายและบรรยายความหมายหลายๆ ครั้ ง เพื่ อให
สามารถสื่ อความหมายที่ ตรงและเขาใจ โดยมีการใชคําพูดของผู ใหขอมู ลมาประกอบ
และสนับสนุนความหมายแตละความหมายอยางเพียงพอ รวมทั้งมีการบรรยายบริบท
ที่ เกี่ ยวข องเพื่อใหสามารถเชื่ อมโยงและเข าใจความหมายของประสบการณไดชัดเจน
ยิ่งขึ้น
ผลการวิ จั ย
ผลการศึกษา พบว าความหมายของประสบการณ ของของครู ในการดูแลเด็ ก
ที่ ได รับผลกระทบจากสถานการณ ความไม สงบจังหวั ดชายแดนใต มี 5 ประการคื อ
1) การมีสติและเขาใจเหตุการณของครูหรือผูดูแลเด็ก 2) การใหความรักความอบอุน
การสื่อสารและใหกําลังใจ 3) การหาสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ และใชหลักศาสนา 4) การมี
กิจกรรมคลายเครียด และสรางความเขมแข็งในโรงเรียน 5) การมีแนวทางดูแลเด็ก
เปนพิเศษ การไดรับความรูและทักษะในการดูแลสุขภาพจิตเด็ก
ความหมายของประสบการณ ข องครู ในการดู แลเด็ ก ที่ ได รั บผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต คือ “การที่ครูไดรับรูขอจํากัดของการดูแล
เด็ กอย างเข าใจด วยความรู สึ กถึ งการมี ส ว นร วม และรั บรู ถึ งความรู สึ กสุ ขและทุ กข
ผานกิจกรรมที่ซอมแผนเสมือนจริงที่ไดปฏิบัติเพื่อใหมีการเตรียมพรอมในการดูแลเด็ก
ให มี ประสิ ทธิ ภาพ” โดยประสบการณ ข องครู ในการดู แ ลเด็ ก ที่ ได รั บผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต มีดังนี้
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1. ผู ดูแลตั้ งสติ ได..เด็กได ตั้ งสติ และทําความเข าใจเหตุ การณ
เด็กมี สภาพจิตใจที่ ดี สามารถใชชีวิตประจําวันไดตามปกติ และเพื่ อใหเกิด
การรูจักตนเอง และสรางที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ การเรียนรูที่จะคนหาปญหา และเยียวยา
ไดด วยบรรยากาศที่ อบอุ น การสื่ อสาร การให กําลั งใจและเขาใจความรู สึ กที่ เกิดขึ้ น
โดยการแลกเปลี่ยนประสบการณดีๆ ที่ประสบความสําเร็จ การมีกิจกรรมที่สงเสริม
ประสบการณโดยการแลกเปลี่ยนความทุกข ความสุขซึ่งกันและกันกับครูดวยกัน ทําให
เด็กมีความเขมแข็ง สามารถปรับตัวไดเร็ว มีกําลังใจเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
“ครูเองตองตั้งสติกอน” (S2)
“เปนเหตุการณเกิดขึ้นหลังเขาแถว ครูควรตั้งสติ ใหเด็กตั้งสติ ขณะเกิดกับ
แผนที่ซอมไดนําไปใช” (S2)
“การฝกสติ ควบคุมตัวเองใหได” (S2)
“รูสึกวาการซอมแผนทําใหเราเขาใจชีวิตวา “คนเราตองตาย” (S2)
2. ใหความอบอุ น สื่ อสารและใหกําลังใจ
การสามารถสํารวจความรูส กึ และบอกตนเองวาอะไรคือสิง่ ทีม่ คี าที่สดุ ในชีวติ
สามารถอธิบายไดวาสาเหตุที่เกิดขึ้นคืออะไร ดังนั้นการอยูอยางมีความรัก ความหวงใย
เปนสิ่งสําคัญยิ่งกวาสิ่งใด ลักษณะของการอยูรวมกันดังกลาวอาจเนื่องจากสังคมชนบท
ไทย ครอบครัวมีความรักใคร กลมเกลียวกัน ใหความรักเอาใจใส ใหความชวยเหลือ
เปนที่ปรึกษาเปนกําลังใจ
“ใหความอบอุนกับเด็ก ใหอบอุน ใหกําลังใจเด็กในระดับอนุบาลที่ไดรับ
ผลกระทบ โดยเฉพาะเด็กมีการปฏิบัติตัวอยากใหครูเอาใจใส เพราะฉะนั้นพฤติกรรมครู
ก็มีความสําคัญ” (S1)
“การปลอบใจนักเรียน วันซอมแผนจําลองเหตุการณ เหมือนการซอมจริง
หนาปอมยาม มีการยิงปน รปภ. และ ผอ. ไดประชาสัมพันธวาเกิดเหตุยิงกันในขณะ
เด็กเรียน ในแผนไดเตรียมกันไว มีเด็ก 2 คน ที่อยูหนาปอมยาม เด็กรองไห เพราะ
เขาเปนเด็กที่มีปญหาอยูแลว ในวันนั้นเด็กรองไหหนักมาก ครูปลอบใจไมเปนวาควรใช
คําพูดแบบไหน” (S2)
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3. การหาสิ่ งยึดเหนี่ ยวจิตใจ และใชหลักศาสนา
ซึ่งจากการศึกษา พบวากลุมตัวอยางสามารถเปนที่พึ่งทางจิตใจของผูอื่นได
สงผลใหกลุม ตัวอยางสามารถวางแผนในการดําเนินกิจกรรมของครอบครัวอยางเขมแข็ง
ทําใหการดําเนิ นชี วิตดีมากขึ้ นซึ่ งมาจากการคนพบแนวทาง ซึ่ งผู ให การชวยเหลือ
เยี ยวยาตองมี การวางแผนการชวยเหลื ออย างต อเนื่ อง และเป นหน าที่ โดยตรงของ
ที มเยี ยวยาโดยเฉพาะ เพื่ อช ว ยให ผู รั บบริ การสามารถพั ฒนาศั กยภาพของตนเอง
เกิดการปรับตัวกับบทบาทใหมที่เกิดขึ้น เพื่อดํารงไวซึ่งกําลังใจและแนวทางในการดูแล
สุขภาพและภาวะปกติสุขของตนเอง รวมทั้งสามารถดูแลบุคคลอื่นในครอบครัวได ซึ่ง
สอดคลองการศึกษาของนงลักษณ และคณะ พบวาการไดมกี ารแลกเปลีย่ นประสบการณ
เกิดความรู ความเขาใจในการดู แลจิ ตใจตนเองและบุตร การปรั บตัวกับบทบาทใหม
สงผลใหผูนําครอบครัวมีความสามารถในการจัดการกับอารมณของตนเอง การมองเห็น
คุณคา และมีความหวัง สามารถกลับมาดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุข เกิดเครือขาย
ผู สูญเสียในกลุมเปาหมายเปนที่ พึ่งพิงทางจิตใจของผู ไดรับผลกระทบจากสถานการณ
ชายแดนภาคใตได
“มีการเยี ยวยาในเด็ ก เวลาเกิดเหตุการณ ก็จะเรียกเด็ กทั้ งหมดไปยั งหอง
ละหมาด แลวครูก็ใหอานคัมภีรอัลกุรอาน ทําใหเด็กมีจิตใจเขมแข็ง มีสติ ระลึกรูวา
ตองขอความชวยเหลือจากพระองคอัลเลาะห” (S2)
“ใหกําลังใจ และบอกเด็กนักเรียนวา ครูอยูไมตองกลัว” (S2)
“ได ให นักเรียนวิ่ งไปหองละหมาด รู สึ กตื่ นเตน แต ก็ดีเหมือนกันให เด็กได
สงบจิตใจ” (S2)
4. การมีกิจกรรมคลายเครี ยด และสร างความเขมแข็ ง
การมีกิจกรรม และกระบวนการชวยเหลือทันที และตอเนื่องเปนแนวทาง
การเยียวยาทางจิตสังคม ที่เนนการใหบริการทีมเยียวยาดวยความเคารพในศักดิ์ศรี และ
ความแตกต า งระหว างบุ ค คล โดยไม จํา กั ด ในเรื่ องสถานภาพทางสั งคม เศรษฐกิ จ
คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปญหาทางดานสุขภาพอนามัยของผูปวย แสดงใหเห็นวา
กลุ มตั วอย างเกิ ดความรู สึ กที่ ดี เห็ นคุ ณค าในตนเอง มี อิสระ และความรั บผิ ดชอบ
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ยอมรั บนั บ ถื อตนเอง มี ความมั่ นใจและกําลั งใจในการดํา เนิ นชี วิ ตภายใต เหตุ การณ
ความไมสงบ สงผลใหกลุมตัวอยาง รูสึกมีพลังที่จะตอสูกับปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น
กับตนเองมากขึ้น
การมี วิ ธี ก ารจั ดการและความสามารถในการเผชิ ญกั บความเครี ยดทําให
เกิ ดการนําความรู และประสบการณ ที่ มี อยู เดิ มมาผสมผสานเกิ ดการเรี ยนรู สิ่ งใหม
นําไปสู การเปลี่ ยนแปลงที่ เกิ ดขึ้ น วิธี การจัดการกับความเครี ยดที่ เหมาะสมที่ คนพบ
และจากคําแนะนําเมื่อไดรับการเยียวยาชวยเหลือ
“เกี่ยวกับการเยียวยา สอนวาดรูป และดนตรีใหเด็กคลายเครียด ควรให
มีการซอมเพื่ อใหมี กิจกรรม ผลดี คือการซอมเปนสิ่ งที่ ดีที่ มีหลายหนวยงาน อยากให
เนนเด็ก กิจกรรมที่จัดใหเด็กเด็กก็ดีใจ” (S2)
“มีความรับผิดชอบมีโครงการชวยเหลือนักเรียน นักเรียนมี 700 คน ครู
49 คน กระบวนการช วยเหลือเน นให ครู เปนผู ปฏิ บั ติหลัก ระบบการดูแลของครูต อ
งานเยี ยวยา การเยี่ ยมบ านช วยเหลือดู แลนั กเรี ยนกลุ มเหตุ การณ ที่ ได รับผลกระทบ
เปนการไปเยี่ยมบาน ครูตองไปทันที ไมตองรอวันหยุด เสาร อาทิตยตองไปและครูไป
เยี่ยมทั้งโรงเรียน” (S2)
“การไดสรางความเขมแข็งเด็กที่ผานมาก็ดีใจที่ มีโครงการนี้เกิดขึ้น ตลอด
3 ป โรงเรียนมีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้น” (S2)
5. การดู แลเด็ กเป นพิ เศษ การใหความรู ในการเยี ยวยาเด็ ก
ความสําคัญของการดูแลเด็กเปนพิเศษนั้นคือการใหความรูและความเขาใจ
ผู ที่ จะดูแลเด็กและเยียวยาตลอดจนความพรอมของครู โรงเรี ยนและความสัมพันธ
ของครอบครัวกับเด็กผูไดรับผลกระทบเปนพื้นฐานการเยียวยาจิตใจ และอาศัยพื้นฐาน
ของสั มพันธภาพที่ ดี ระหว างผู ที่ มีความไว วางใจระหวางทีมเยียวยากับผู ไดผลกระทบ
และมีมนุษยสัมพันธที่ดี โดยสามารถเขากับผูอื่นได มีทักษะทางสังคม และมีทัศนคติ
ทางบวกตอผูอื่น สามารถมองเห็นสิ่งที่ดีในตัวผูสูญเสียทําใหเกิดความรัก ความหวงใย
กัน
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“ต องดู แลเด็กเปนพิ เศษ เพราะพวกเขาอยู ในช วงปรั บตัว ตัวเองได ดูแล
เรื่องคัดกรองสุขภาพจิต ก็จะพยายามดูแล” (S2)
“มีหนาที่ดูแลคัดกรองเด็กที่ มีผลกระทบและเด็กที่ โดนลูกหลง สรางความ
เขมแข็งทางจิตใจ” (S2)
“ดูแลผู ที่ ไดรับผลกระทบ โดยใหครูเปนผูดู แลคัดกรองเปนพิ เศษ มีเด็กที่
ได รับผลกระทบประมาณ 1 คน กิ จกรรมหลั กที่ อยากให มี คื อครู ทางด า นจิ ตใจ
ไมคอยมีความรูมาก อยากใหมีการอบรมครูกอน” (S2)
“ทํา หน าที่ ให กํา ลั ง ใจเด็ ก ซึ่ งถ าปกติ ในหมู บ าน จะซ อมแผนจากหลาย
หนวยงาน สิ่งที่อยากใหพิจารณาคือ อยากใหอบรมครูกอนซอมเรื่องการเยียวยาจิตใจ
เด็ก” (S2)
“พื้ นที่ ที่ อยูมี เหตุการณที่ เกิ ดบอย อยากใหมี การอบรมครู กอน เพื่ อพรอม
ที่จะเกิดเหตุการณกอน” (S2)
“การถายทอดตอไปใหคนอื่นไดรับความรูในการดูแลเยียวยาเด็ก โดยการ
พูดคุยแลกเปลี่ยน” (S2)
การอภิ ปรายผล
การศึ กษาครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค เพื่ อศึ กษาภาวะวิ กฤตสุ ขภาพจิตและการดู แล
“เด็ก” ในสถานการณความรุนแรงจั งหวัดชายแดนใต ประสบการณ ของครู จากการ
ซอมแผนเสมือนจริงจึงมีความสําคัญในการเตรียม การดูแลเด็กที่ ไดรับผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบมีผลการวิจัยดังนี้
บริบทของคนใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตเปนสังคมชนบทไทยมีวิถีชีวิต และ
มีวัฒนธรรมเดียวกัน เนื่องจากสังคมไทย คนไทยจะดูแลชวยเหลือจิตใจผูอื่นสูง มีความ
ผูกพันกัน ชวยเหลือกันและกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผกัน มีการพบปะพูดคุยกัน เคารพ
ความรู สึกของกั นและกั น ดังที่นู รียะ (2552) ไดกลาวไวว า ความสัมพันธระหวาง
นุษยกั บเพื่ อนหรือเพื่ อนบาน ผู อยู อาศั ยในทองถิ่ นหมู บานหรื อเมืองเดี ยวกัน จําเปน
ต องติ ดต อสื่ อสารด วยอย างต อเนื่ อง โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง ประชากรส วนใหญ นั บ ถื อ
ศาสนาอิ สลาม ซึ่ งศาสนาอิ สลามได เนนเรื่ องสุ ขภาพจิตเป นอย างมาก สนั บสนุนให
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บุคคลปฏิ บัติเพื่ อการมี สุขภาพจิตที่เขมแข็ง โดยในคัมภีรอัลกุรอานได กลาวถึ งเรื่อง
จิตใจหลายบทหลายตอน และเชื่อมโยงในเรื่องจิตวิญญาณ โดยสุขภาพจิตที่ดีนั้นตอง
ขึ้ นอยู กั บจิ ตวิญญาณที่ ดีดวย มีความศรัทธาต ออั ลลอฮ ยึดมั่ นและมอบหมายตอ
พระองค ครูสามารถใหความสนใจตอความรูสึกและเขาใจเด็กไดดวยการพูดคุยเสมอ
สื่อสารความรัก และกําลังใจกันไดอยางเขาใจ การแสดงออกของความรักและกําลังใจ
เป นสิ่ งที่ สําคั ญในการต อสู กั บขอจํากัดและความยากลําบากในพื้ นที่ จังหวั ดชายแดน
ภาคใต จากการศึกษาของนุสรา และคณะ ไดกลาวไววาบุคคลที่มีความสัมพันธที่ดี
ตอกันนั้ นจะมี การพูดจากั นอย างประคับประคอง มีการฟงอย างพิ นิจพิเคราะห บอก
ความรูสึก ความตองการของกันและกันได สัมพันธกับการศึกษาของนงลักษณพบวา
วัฒนธรรมสภาพความเปนอยูมีผลตอการสื่อสาร แตอยางไรก็ตามทั้งผูรับและผูสงสาร
จะต องมีความสามารถที่ จะปรั บตัวเขาหากันและทําความเขาใจตรงกัน เพื่ อที่ จะรวม
กันหาแนวทางแกไข และสามารถตอบสนองตอความต องการได สามารถแสดงออก
ซึ่งความรักและกําลังใจ ดังจะเห็นจากการศึกษาวากลุมตัวอยางรับรูวาตนเองสามารถ
พูดคุยกับผูอื่น เชน เพื่อนบานที่มาเยี่ยม และมีการประเมินวากลุมตัวอยางและผูอื่น
มีความเขาใจตรงกัน นอกจากนั้นประสบการณ เขาใจ ความตองการความชวยเหลือ
เยียวยาไมวาจะเปนเรื่องแหลงสนับสนุนที่เกี่ยวของกับการดูแลทางดานรางกาย จิตใจ
สังคม และจิตวิญญาณ เชน จากคนในครอบครัว เชน สามี ภรรยา พี่ นอง หรือ
หนวยงานที่ เกี่ ยวข อง การทําหนาที่ เชื่ อมโยงแหลงสนับสนุน แทนในการสื่ อสารกั บ
บุคคล เพื่ อใหได รับความชวยเหลื อเยี ยวยาดานจิตใจที่ มีคุ ณภาพและมี ประสิทธิ ภาพ
นําไปสูการเตรียมความพรอมทั้ งระดับบุคคล องคกรและชุมชน กําลังใจจากการเปน
ผูเยียวยาทั้งของตนเองและผูอื่น และการสนับสนุน มีความสัมพันธกับความมีคุณคา
ในตนเอง การมีเอกสิทธิ์ และความรับผิดชอบ อาจเนื่องจากเมื่อมีหนวยงาน องคกร
ตางๆ หรือที มเยียวยาคอยเป นพี่ เลี้ ยงและสนับสนุ น ดวยวิ ธีการที่ หลากหลาย และ
คั ดสรรคมาดวยความประณี ตและมี เปาหมาย การเยี ยวยาให ความช วยเหลือจึ งเป น
การจัดหา สนับสนุน และชวยใหมองเห็นว าในภาวะวิกฤตมีการหยิบยื่นโอกาส และ
เมื่ อเห็นวายังไมสามารถตัดสินใจเองได หรือการตัดสินใจยังไมเหมาะสม หรือกระทํา
แทนของบุ ค คลในครอบครั วในลั ก ษณะการเสริ ม แรง เพื่ อช วยให ค รอบครั วผ านพ น
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ภาวะวิกฤตจากสถานการณวิกฤตในชีวิตได ดังนั้นจําเปนที่สังคมตองเปดโอกาส และ
ผลักดันให ประสบการณของครอบครัวที่ ประสบความสําเร็จในการดูแลผู พิการออกมา
สูสังคมภายนอกและจะตองมีแผนงานสรางเสริมสุขภาพจิต และปองกันการเจ็บปวย
ทางจิตในภาวะวิกฤต และมีรูปแบบการเยียวยาจิตใจที่มีประสิทธิภาพรองรับตอไป
นอกจากนั้ นอาจไดรับผลจากการเยี ยวยาจิตใจจากที มเยียวยา ซึ่งเปนการให
ความชวยเหลือ จะมีการปรึกษาหารือเพื่อประเมินสถานการณ สภาพปญหาสุขภาพจิต
และความตองการของผูไดรับผลกระทบ เนนการใหความรู ประคับประคอง ใหกําลังใจ
ใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุนสงเสริมใหผูไดรับผลกระทบ และชุมชนสามารถดูแล
ช วยเหลื อตนเองได และเฝ าระวั งป ญหาสุ ขภาพจิ ตที่ อาจเกิ ดขึ้ นในอนาคตได และ
อาจมาจากบุคลิกภาพ และความพรอมทางจิตใจของกลุมตัวอยางเอง เนื่องจากบุคคล
ที่ มี บุคลิ กภาพที่ เขมแข็งและสุ ขภาพสมบูรณแข็ งแรง จะมองการสู ญเสียเปนเพียง
เหตุการณหนึ่งในชีวิต ยอมสามารถผานพนชวงวิกฤตของชีวิตไดดีกวา
ดังนั้ นการชวยเหลือครอบครั วจากเหตุการณ ความไม สงบ กลับสู สภาพความ
เปนจริง และควบคุมอารมณได จึงเปนสิ่งทีส่ ําคัญที่ทีมเยียวยาตองพยายามที่จะสงเสริม
ใหมีปฏิสัมพันธกับสังคมที่ เหมาะสม โดยให มีการปรั บตัวที่ เหมาะสมกั บสถานการณที่
เปนจริง ในทางกลับกั นหากปล อยใหผู ได รับผลกระทบและครอบครัวมีอาการกระวน
กระวายควบคุมอารมณตนเองไมได ก็จะทําใหยิ่ งเปนทุกขมากขึ้ น และไมสามารถ
ยอมรับเหตุการณไม สงบที่ เกิ ดขึ้ นกั บตนเองได ดั งนั้ นประสบการณในศักยภาพและ
ความสามารถของตนเองในการเผชิญและแก ไขปญหา ทําใหเกิดการนําความรู และ
ประสบการณที่ มีอยู เดิ มมาผสมผสานเกิ ดการเรียนรู สิ่ งใหมนําไปสู การเปลี่ ยนแปลงที่
เกิดขึ้น สามารถอธิบายไดวาการเยียวยาทางจิตสังคมจะเปนการสรางความตระหนัก
ถึงความสําคัญของหลักศาสนา สงผลใหครอบครัวผูพิการไดเรียนรู และปรับใชใหทุกคน
มีสติ ตองมีสมาธิและมีจิตใจที่สงบ สามารถตัดสินใจไดดวยตัวเอง ทําใหครูเขาใจถึง
จิตใจและจิตวิญญาณไดดี สามารถดูแลจิตใจ เกิดสมาธิ เกิดความเชื่อมั่นในการ
ตัดสินใจในเรื่องตางๆ จนสามารถคลี่คลายได และสามารถรับรู วาสามารถควบคุม
จัดการกับปญหาได การเยียวยาจึงเปนการใหความรูที่มีความเหมาะสมที่จะใชกับกลุม
ตัวอยางที่ มีภาวะวิกฤตทางอารมณ เนื่องจากขณะใหความรูกลุมตัวอยาง โดยเฉพาะ
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การมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่เหมาะสม สอดคลองกับการศึกษาของวินีกาญจน
และคณะ พบวาการเยียวยาของหนวยงานภาครัฐ และเจาหนาที่ สาธารณสุขจะชวย
เพิ่ มความสามารถในการพั ฒนาสรางพลั งของจิตใจในการเยียวยาตนเองของผู พิ การ
และครอบครัวได ซึ่งครอบคลุมทั้งการใหความรู การเปนพี่เลี้ยงและการสนับสนุน
การจัดเตรียม และการชวยใหตระหนัก/ยอมรับเหตุการณ สอดคลองกับแนวคิดของ
อะกลิลิลา ที่กลาววาประสบการณและการมีแหลงสนับสนุนในการปฏิบัติกิจกรรมการ
สรางกําลังใจมีความสัมพันธกันทําใหมีแนวทางในการแกไขปญหา เปนผลลัพธของการ
สรางกําลังใจที่เกิดขึ้น
สรุปและขอเสนอแนะในการนําวิจั ยไปใช
การศึ ก ษาครั้ งนี้ สามารถนํา ความหมายของประสบการณ ที่ ได ม าใช ในการ
เสนอแนะการนําไปใชในการดูแลชวยเหลือผูที่ไดรับการเยียวยาทางจิตสังคม ดังนี้
การดู แลเยี ยวยาเพื่ อตอบสนองความต องการด านจิ ตสั ง คมสามารถพั ฒ นา
ความรู ความเข าใจแนวทางการช ว ยเหลื อเยี ย วยาให ต อบสนองความต องการทาง
จิตสังคมของผูที่ประสบภาวะวิกฤตจากภัยพิบัติไดในวิชาชีพที่เกี่ยวของ ไดแก พยาบาล
จิตเวช นักพัฒนาสังคม นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห จิตอาสาและองคกรที่ทํางาน
ดานดูแลชวยเหลือและเยียวยา
การศึ กษานี้ สามารถแสดงให เห็ นแนวทางการดู แลเด็ กที่ ได รั บผลกระทบจาก
สถานการณความไมสงบจังหวัดชายแดนใต ทั้งนี้ผูที่มีสวนเกี่ยวของในการสงเสริมและ
สนับสนุนผูไดรับผลกระทบจากสถานการณรุนแรงจังหวัดชายแดนใตสามารถใชผลการ
ศึกษาเพือ่ เปนแนวทางแกทมี สุขภาพและหนวยงานทีเ่ กีย่ วของในการเยียวยาทางจิตสังคม
แกเด็ก เพื่อตอบสนองความตองการของเด็ก ครอบครัว และสถานศึกษาในการดูแล
สุขภาพรางกาย จิตใจและสังคม เพื่อใหเด็กมีความเขมแข็งและมีคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป
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การพัฒนานวัตกรรมสังคม “สามประสานเพื่อการ
ดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่บานในเขตเมืองใหญ: ตนแบบ
ระบบบริการสุขภาพเพือ่ รองรับสังคมผูส งู อายุใน
ประเทศไทย”
ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ และคณะ
คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kanittha.n@psu.ac.th
“สามเหลี่ ยมเขยื้อนภูเขา สู สามประสาน เพื่อการดูแลผู สูงอายุ”
เทศบาลนครหาดใหญ เป นองค กรปกครองส วนท องถิ่ นสาหรั บชุ มชนเมืองที่ มี
ขนาดใหญแบงการปกครองเปน 4 เขต มีชุมชนในความดูแล 102 ชุมชน มีศูนย บริการ
สาธารณสุขทั้งหมด 15 ศูนย ประชากรเดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เปนผูสูงอายุจํานวน
18,359 คน คิดเปน 11.79% ของประชากรทั้งหมด ผูสูงอายุเพศหญิงจํานวน 10,725
คน เพศชายจํานวน 7,634 คน (สํานักบริหารการทะเบียนเทศบาลนครหาดใหญ, 2556)
ซึ่งถือวาเปนสังคมสูงอายุตามนิยามขององคการสหประชาชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดมีขอตกลงความรวมมือกับเทศบาลนครหาดใหญในการพัฒนาเมืองหาดใหญ
โดยคณะพยาบาลศาสตรไดมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่
เขตเทศบาลนครหาดใหญ ผานการจัดการเรียนการสอน บริการวิชาการ การวิจัยและ
อื่นๆ มาอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุรว มกับสถานวิจัย
ระบบการดูแลผูสูงอายุไทย คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานวิ จัยฯ และเทศบาลนครหาดใหญ เห็ นภาพป ญหาการดู แลผู สู งอายุ ใน
เขตเมือง โดยเฉพาะผูสูงอายุที่ นอนติดเตียง มีความพิการ ขาดผูดูแล มีปญหาดาน
เศรษฐกิจ และการขาดการสนับสนุนทางสังคม จึงไดรวมมือกันพัฒนารูปแบบการดูแล
ผูสูงอายุในเขตเมืองใหเกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืน โดยใชแนวคิดสามเหลี่ยม
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เขยื้อนภูเขา ของศาสตราจารย นพ.ประเวศ วะสี มาเปนแนวทางในการจัดทําโครงการ
“สามประสานเพื่อการดูแลสุขภาพผูส ูงอายุที่บานในเขตเมืองใหญ” และในขณะเดียวกัน
เทศบาลนครหาดใหญ ไดจัดโครงการเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแลอาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) และตอบสนองความตองการที่จําเปนของผูสูงอายุ ผูพิการและผูปวยเรื้อรัง เปน
โครงการนํารอง 300 ราย จากทุกพื้นที่ในเทศบาลนครหาดใหญ โดยทั้ง 2 โครงการ
มีเปาหมายรวมกันในการพัฒนาระบบการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในเมืองหาดใหญ

รวมคิดรวมทําแบบพันธมิตรและหุนสวน (Partnership)
โครงการสามประสานฯ เป นโครงการนําร องในศู นย บริ การสาธารณสุ ขของ
เทศบาลนครหาดใหญจํานวน 3 ศูนย ประกอบดวย ศูนยบริการสาธารณสุขเพชรเกษม
ศูนยบริการสาธารณสุขโพธิพงษา บุญมีอินทรัศมี (ชุมชนคลองเตย) และศูนยบริการ
สาธารณสุขโรงเรียนเทศบาล 2 โดยมีภาคีเครือขายตางๆ มารวมกันทํางานเพื่อพัฒนา
ศักยภาพผูดูแลดังนี้
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ภาคีบริการสุขภาพ ไดแก ศูนยบริการสาธารณสุขเทศบาลนครหาดใหญ
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 ภาคีชุมชน ไดแก ชุมชนในเขตเทศบาลนครหาดใหญ และเครือขายชุมชน
กลุมตางๆ ที่สําคัญคือ มูลนิธิชุมชนสงขลาซึ่งเปนองคกรจัดการความรูประสานความ
รวมมือระดมทุนเพื่อการพัฒนาชุมชนในจังหวัดสงขลา และกลุมจิตอาสา
 ภาคีท อ งถิ่ น ไดแ ก องคกรปกครองส วนทองถิ่ น ในที่ นี้ คื อเทศบาลนคร
หาดใหญ องคการบริหารสวนจังหวัดสงขลา และสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ
เขต 12 (สงขลา)
การดําเนินงานโครงการเริ่มจาก การสรางความเขาใจกอนการพัฒนาระบบการ
ดูแลสุขภาพผูสงู อายุในชุมชน โดยการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของกับผูส ูงอายุกลุมเปาหมาย
และครอบครัวใน 4 ประเด็นใหญๆ ไดแก 1) ขอมูลสุขภาพและระบบบริการสุขภาพ
ที่มีอยูในสถานบริการ รวมทั้ งบริบทของพื้ นที่ ที่สงผลตอการจัดระบบบริการสุขภาพ
2) นโยบายสาธารณะที่ เกี่ยวของทั้ งระดับพื้นที่ และระดับจังหวัด 3) แหลงประโยชน
ในชุมชนและทุนทางสังคมและ 4) บริบททางสังคมและวัฒนธรรม หลังจากการศึกษา
และวิเคราะหขอมูลทั้ง 4 ประเด็นดังกลาวแลว จึงไดนํามากําหนดปญหาและเปาหมาย
ของการพัฒนารวมกัน แลวจึงไดออกแบบระบบบริการสุขภาพ 2 ระบบ คือ ระบบ
การดูแลที่บาน (Home based care) และระบบการดูแลในชมรมผูสูงอายุ (Elderly
club-based care) กับภาคีเครือขายในพื้นที่ 3 ฝาย ไดแก 1) ภาคีบริการสุขภาพ
2) ภาคีชุมชนและ 3) ภาคีทองถิ่น ภายใตเงื่อนไขการสรางกระบวนการเปลี่ยนแปลง
4 ประเด็นหลักคือ 1) การออกแบบระบบการแบงภาระในการดูแล (Task shifting)
2) การสรางทีมการดูแล (Mutual aids) 3) การสนับสนุนดานทรัพยากร (Resource
development/allocation) และ 4) การพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีสวนรวม
(Public participation/policy)
สําหรับการออกแบบพั ฒนาระบบการดู แลผู สู งอายุในเขตเมือง ประเด็นการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล ไดมีการประสานใหมูลนิธิชุมชนสงขลา ซึ่งมีเว็บไซดขอมูล
ชุมชน.com มาชวยในการพัฒนาฐานขอมูล และการจัดการขอมูลที่ จะสามารถนํามา
ใชเปนขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาระบบการเยี่ยมบาน ระบบติดตาม ระบบสงตอขอมูล
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และการจัดการดูแลผูสูงอายุ ผูพิการในเขตพื้นที่หาดใหญ ทั้งนี้มีการจัดตั้งคณะทํางาน
โครงการบริการสุขภาพผู สูงอายุ ผูปวยเรื้อรัง และผู พิการที่ บาน ซึ่ งมีหนวยงานทุก
ภาคสวนเขามาเกี่ ยวของ เพื่อรวมกันพัฒนาระบบการดูแล นอกจากนี้ ในการจัดสรร
งบประมาณเพื่อการวิจัย สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกวฺ) ไดสนับสนุน
ทุนวิจัยใหกับสถานวิจัย ระบบการดูแลสุขภาพผู สูงอายุไทยเพื่ อพัฒนาระบบการดูแล
ผูสูงอายุและสํานักงานหลักประกันสุขภาพแหงชาติ ไดสนับสนุนทุนใหกับเทศบาลนคร
หาดใหญ เพื่ อจัดทําโครงการเพื่ อตอบสนองความตองการพื้นฐานในการดูแลผู สูงอายุ
โดยทําในลักษณะคูขนาน

เกิดประโยชน รวมกันแก ผูเกี่ ยวข องทุ กฝาย
ในระยะ 6 เดือนแรกของการทํางานไดมีการพัฒนากลไกการทํางานที่เปนระบบ
และมีความตอเนื่ อง จากเดิมผู สูงอายุ ไดรับการดูแลเพิ่ มขึ้น ผู ดูแลมีความสามารถ
เพิ่มขึ้น การดูแลผูสูงอายุมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน มีการประสานงานทีมกายภาพลงไปให
บริการในพื้นที่
ผูสูงอายุ: ไดรับการดูแลที่ตอเนื่องจาก อสม.และพยาบาล
ผูดูแลและอาสาสมัครสาธารณสุข: ไดรับการพัฒนาศักยภาพดานทักษะการ
ดูแลผูสูงอายุ (จากการอบรม) มีการประเมินและติดตามผลการดูแล {จากแบบติดตาม
การเยี่ยมบาน (ตูฟา)}
หนวยงานบริการ: มีหลักสูตรพัฒนาผูดูแลและมีแนวปฏิบตั ิในการดูแลผูส ูงอายุ
ที่บานที่ ชัดเจนขึ้น มีแผนการเยี่ ยมบาน มีระบบการจัดภาระการดูแลแบบมีสวนรวม
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สําหรับผูสูงอายุติดบานและติดเตียงในชุมชน (Task shifting) และมีแบบประเมินผล
และติดตามการดูแลผูสูงอายุ
ชุมชน: มีการรวมกลุมเพื่อทํากิจกรรมในการสงเสริมสุขภาพ อาทิ เกิดชมรม
ผูสูงอายุใหมและการฟนตัวของชมรมผูสูงอายุเดิมในพื้นที่ รวมกลุมกันเพื่อทํากิจกรรม
ของผูสูงอายุ และมีผูสมัครเปนเครือขายจิตอาสา
มหาวิทยาลัย: เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน รวมทั้งเกิดโครงการวิจัย
รวมกับหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) โครงการ
มหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเกิดงาน
บริการวิชาการที่เปนประโยชนตอสังคม เชน การถายทอดองคความรูจ ัดอบรมอาสามัคร
สาธารณสุขและผูดูแล การสนับสนุนแนวปฏิบัติการดูแลผูสูงอายุใหกับหนวยงานตางๆ
ไดแก โรงพยาบาลบางกล่ํา โรงพยาบาลทาแพ และโรงพยาบาลศรีนครินทร เปนตน
ซึ่งผลจากโครงการฯ ทําใหเกิดโครงการวิจัยอยางตอเนื่องที่เปนความรวมมือระหวาง
นักวิชาการตางสาขา (พยาบาล ทันตแพทย อุตสาหกรรมเกษตร) เพื่อพัฒนาอาหาร
ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ และการดูแลผูสูงอายุระยะสุดทายที่บาน เปนการบูรณาการ
บริการวิชาการกับงานวิจัยและการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

เกิดการเรี ยนรู รวมกัน และนําไปสู ผลงานวิ ชาการ
ภายใตโครงการพั ฒนาต นแบบระบบการดูแลผู สูงอายุ ที่ บานในเขตเมืองใหญ :
กรณีศึกษาเขตเทศบาลนครหาดใหญ ซึ่งประกอบดวย 3 โครงการยอย คือ 1) การ
พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการสุขภาวะผูสูงอายุ 2) การพัฒนาแนวปฏิบัติ
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ในการดูแลผู สูงอายุที่ บานและ 3) การพัฒนารูปแบบการจัดการดู แลผูสู งอายุ ที่บาน
ผลลัพธ จากโครงการดั งกล าวข างต น ทําให ได ฐานข อมู ลสุ ขภาพผู สูงอายุ ที่ เชื่ อมต อ
กับระบบภูมิสารสนเทศบนเว็บไซทขอมูลชุมชน.com ซึ่งใชเปนชองทางในการสื่ อสาร
ระหวางผู เกี่ ยวของและสามารถแกไขข อมู ลใหถู กต องเปนปจจุบัน รวมทั้ งการบันทึก
ขอมูลการเยี่ยมบาน ไดหลักสูตรพัฒนาผูดูแลและคูมือแนวปฏิบัติในการดูแลผูสูงอายุ
ที่บาน
เกิ ดผลกระทบตอสั งคมที่ ประเมินได
จากผลการวิ จั ยและการดําเนิ นงานที่ ผ านมาทําให มี การขยายผลในด านการ
วิจัยในอนาคต ไดแก 1) การขยายผลการพัฒนาเครือขายการดูแลผูสูงอายุในกลุม
ติดบานและติดเตียง 2) การสรางเครือขายธุรกิจเพื่อสังคมดานการดูแลผูสูงอายุใน
ชุมชนในลักษณะธุรกิจโดยชุมชนเพื่อชุมชน 3) การพัฒนาเพื่อการเชื่อมตอฐานขอมูล
กับระบบออนไลนใหสมบูรณ 4) โครงการพัฒนาโปรแกรมตนแบบการดูแลแบบประคับ
ประคองที่บานสําหรับผูสูงอายุไทยในระยะสุดทายของชีวิต
หมายเหตุ โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนทุนโครงการมหาวิทยาลัยแหงชาติ (NRU)
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ดอกไมแหงรุงอรุณ: พื้นที่การตอรองของ
แรงงานขามชาติชายแดนไทย-พมา1
ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ1 ดร.เบญจพร ดีขุนทด2 และ เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ3
1
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
นักวิชาการอิสระ
3
คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
E-mail: kettawa@hotmail.com
ชนชายแดนไทย-พม าดานแมสอดภายใตเขตเศรษฐกิ จพิเศษ
อําเภอแมสอด จังหวัดตาก ปนพื้นที่ชายแดนที่มีแรงงานขามชาติเขามาทํางาน
และตั้งถิ่นฐานมากที่สุดแหงหนึ่ง จากขอมูลอยางไมเปนทางการของนักพัฒนาองคกร
เอกชนและองคกรชุมชนในพื้นที่ประมาณการวา ปจจุบันมีแรงงานขามชาติเปนจํานวน
มากถึง 3 เทาของจํานวนประชากรแมสอด จํานวนดังกลาวนี้สัมพันธอยางซับซอนกับ
บริบททางสังคมของไทยและพมาอยางนอยสามลักษณะ ไดแก 1) บริบททางวัฒนธรรม
ของคนในพื้ นที่ ที่ มีการโยกย ายหรือขามไปมาอยู เสมอเพื่ อประกอบอาชีพเป นแรงงาน
รับจาง ประกอบธุรกิจ เยี่ยมเยียนญาติพี่นอง ทองเที่ยว รักษาพยาบาล และศึกษา
เลาเรียน ซึ่งมีมาตั้งแตกอนการเปนรัฐชาติสมัยใหมจนกระทั่งปจจุบัน 2) บริบททาง
การเมื องภายในของประเทศพม าที่ ส งผลกระทบตอชี วิ ตและทรัพย สิ นของประชาชน
จนตองหนีภยั มายังฝง ไทยหลายระลอก กอนที่บางสวนจะถูกสงกลับและบางสวนเปลีย่ น
สถานะเปนพลเมืองไทยและ/หรือเปนแรงงานขามชาติ นับตั้งแตประมาณป พ.ศ. 2500
เปนตนมา 3) บริบทของการเคลื่อนตัวของทุนขามชาติที่ทําใหรัฐบาลไทยมีนโยบาย
ผลักดันใหแมสอดกลายเปนพื้นที่เขตสงเสริมพิเศษตั้ งแตป 2536 และกําหนดใหเปน
เขตเศรษฐกิจพิเศษในป 2553 ซึ่ งมีผลอยางยิ่ งตอการดึงดูดนักลงทุนตางถิ่ นและการ
ทะลักเขามาของแรงงานขามชาติ ทั้งเพื่อทํางานในอําเภอแมสอด และเพื่อเตรียมตัว
เดินทางไปยังแหลงงานอื่นๆ ทั่วประเทศ เมื่อเปนเชนนี้สถานะและปญหาของแรงงาน
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ขามชาติที่แมสอดจึงมีความสลับซับซอนตามไปดวย และกลายเปนปรากฏการณสําคัญ
ที่ดึงดูดบุคคลและหนวยงานตางๆ เปนตนวาองคการระหวางประเทศ (International
Non Government Organization - INGOs) องคกรพัฒนาเอกชน (Non Government Organization - NGOs) นักสิทธิมนุษยชน นักประชาธิปไตย ฯลฯ ใหหลั่งไหล
ไปที่ ชายแดนตะวั นตกเพื่ อศึ กษาและช วยเหลื อกลุ มคนเหล า นี้ ตั้ งแต ทศวรรษ 2520
เปนตนมา โดยในระยะแรกเนนเรื่ องการจัดหาที่ พักพิงใหแกผูหลบหนีภัยจากการสู รบ
มีศูนยพักพิงผูหนีภัยขนาดใหญที่ไดรับการดูแลจากสหประชาชาติและองคการระหวาง
ประเทศ 10 ศูนย เพื่อดูแลผูหนีภัยกวาหนึ่งแสนคน แตตอมาและสืบเนื่องถึงปจจุบัน
ไดขยายขอบเขตการชวยเหลือดูแลออกไปสูแรงงานขามชาติทุกประเภท และทุกดาน
พรอมๆ กับการหลั่ งไหลเขาไปของ “คนนอก” คนในทองถิ่นและผูอพยพบางสวนที่ มี
ศักยภาพในการประสานงานและตอรองกับหนวยงานตางๆ ก็ไดรวมตั วกั นก อตั้ งเปน
องคกรชุมชน (Community Based Organization - CBOs) เพื่อชวยเหลือผูประสบภัย
และแรงงานขามชาติเหลานี้เชนกัน จากขอมูลลาสุด จํานวนองคกรชุมชนในแมสอด
มีมากถึง 29 องคกร
เปนทีน่ า สังเกตวาผูน ําองคกรชุมชนทัง้ หมดลวนเปนผูม กี ารศึกษา และกวา 90%
ของจํา นวนดั ง กล าวคื ออดี ต นั กศึ กษามหาวิ ท ยาลั ยย างกุ ง ที่ หนี ภั ยการเมื องเข า มา
เคลื่ อนไหวและอาศัยอยู ในไทยตั้ งแตช วงกอนและหลังเหตุ การณ “8-8-88” ทั้ งบาง
สวนก็ เคยเปนแนวรวมของกองกําลังติดอาวุธในพมา จึงเป นผู มีประสบการณความรู
มีศักยภาพในการเจรจาตอรองกับหนวยงานของรัฐและกลุมองคกรความชวยเหลือตางๆ
เพื่ ออํานวยประโยชน และแก ไขป ญหาให แกผู ประสบภั ยและแรงงานข ามชาติ ได เป น
อยางดี พิจารณาในระดับของความสัมพันธแลวอาจกลาวไดวาองคกรชุมชนเปนองคกร
ที่ สามารถเขาไปใกลชิ ดและมี แนวโนมที่ จะเขาถึงป ญหาของผู ประสบภั ยและแรงงาน
ขามชาติไดมาก ขณะเดียวกันก็เปนเสมือนตัวกลางหรือพื้นที่ในการสรางเครือขายทาง
สังคมและความสัมพันธเชิงอํานาจกั บบุ คคลภายนอกใหกวางขวางออกไปทั้ งในระดับ
ปจเจกและในระดับกลุม
สําหรับในประเด็นแรงงานขามชาติกับเศรษฐกิจชายแดน การพิจารณาถึงการ
เคลื่อนตัวเขามาของทุนนิยมชายแดน เปนเงื่อนไขสําคัญของการปรับตัวของแรงงาน
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ถึงแมแรงงานขามชาติจะเปนกลไกที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชีวิตประจําวัน
ผานระบบตลาด กิจกรรมการคาขามแดน เศรษฐกิจในภาคเกษตร และภาคอุตสาหกรรม
ก็ตาม หากผูประกอบการหรือหนวยงานของรัฐไมคิดจะชวยเหลือใหแรงงานขามชาติ
มีสภาพชีวิ ตที่ ดีขึ้ น หรือการขึ้นคาแรงใหเทาเทียมกับภูมิภาคอื่น ก็อาจสงผลกระทบ
ตอระบบการผลิต และอาจสั่นคลอนเศรษฐกิจในระดับมหภาคไดเชนกัน
ทําความเขาใจดอกไมแหงรุง อรุณกับการกลายเปนพืน้ ทีต่ อ รองของแรงงานขามชาติ
ยอง จิ อู (Yong Chi Oo Worker’s Association – YCOWA) เทียบเคียง
ความหมายเปนภาษาไทยว า “แสงแรกแห งรุ งอรุ ณ” แตในงานวิ จัยนี้ ผู วิ จัยใชว า
“ดอกไมแหงรุงอรุณ” เพื่อสื่อถึงสมาชิกขององคกรที่สวนใหญเปนคนวัยหนุมสาว และ
เลือกที่ จะทํางานชวยเหลือผู อื่นหลังจากได รับการถายทอดอุ ดมการณและความรู จาก
องค กรชุมชน ยอง จิ อู เหมือนดอกไมที่ พรอมจะเบงบานเมื่ อไดรับแสงแรกจาก
ดวงอาทิตย มีโครงสรางองคกรที่ดูเหมือนเล็ก หลวม และยืดหยุน ทวากลับมีจํานวน
สมาชิกกระจายกันอยูทั่วประเทศ มีขอบขายในการทํางานครอบคลุมแทบทุกเรื่องของ
ชี วิ ต ทํางานในพื้ นที่ อย างต อเนื่ องมาตั้ ง แต แรกก อตั้ งจนถึ ง ป จจุ บั น (2542-2560)
ยอง จิ อู เนนการชวยเหลือดานสวัสดิการสังคมของแรงงานขามชาติอยางไมมีขอจํากัด
เรื่องสัญชาติ เพศ วัย และประเด็นปญหา ในระยะแรกปญหาที่พบมากในขณะนั้นคือ
การหนีภัยจากการสูรบและตองการหางานทําของแรงงานพมา องคกรจึงเนนไปที่การ
อํานวยความสะดวกเรื่องที่พักพิง จัดหาที่พักชั่วคราว จัดหาแหลงงานให ระยะตอมา
เมื่อองคกรพบวาแรงงานถูกเอาเปรียบทั้งดานคาแรงและละเมิดสิทธิมนุษยชน ก็จะหัน
ไปเนนดานกฎหมาย การฟองร องเรียกค าเสียหายจากนายจาง โดยประสานงานกับ
องคกรพี่เลี้ยงและองคกรเครือขาย เชน มูลนิธิเพื่อสุขภาพและการเรียนรูของแรงงาน
กลุมชาติพันธุ (MAP Foundation) คลินิกกฎหมายแรงงาน แมสอด (Labor Law
Clinic - LLC) นั บ จากป 2545-2551 เฉพาะกรณี สิ้ นสุ ดคดี สามารถช วยเหลื อ
แรงงานไดถึง 1,835 คน รวมคาชดเชยที่ไดรับจากเจาของโรงงาน (132 โรง) เปนเงิน
10,737,428 บาท ถึ งกระนั้ น ก็ ยั งต องปรั บเปลี่ ยนทิ ศทางในการทํางานอี กครั้ งเป น
ระยะที่ สาม เมื่ อพบวาการต อสู ด วยกฎหมายเป นกระบวนการที่ ต องใช เวลายาวนาน
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แรงงานบางสวนแสดงความจํานงขอถอนคดีกอนที่จะสิ้นสุด หรือบางครั้งแมคดีสิ้นสุด
แลวก็ไมสามารถเรียกคาเสียหายได เพราะนายจางที่เปน “ตัวจริง” อาศัยชองโหวของ
กฎหมายหลีกเลี่ยงการชดใชใดใดใหแกแรงงาน
การปรับเปลี่ ยนทิศทางในการทํางานครั้ งลาสุดนี้เกิดขึ้ นในชวงเวลาเดียวกับที่
ยุ โรปเกิ ดเหตุ ก ารณ วิ ก ฤติ เ ศรษฐกิ จเมื่ อต น ทศวรรษ 2550 ทํา ให แ หล ง ทุ นใหญ ใน
ประเทศแถบนี้กวา 90% ตองถอนตัวจากความชวยเหลือ หรือลดจํานวนเงินชวยเหลือ
ลงไป ในขณะที่การลงทุนระดับขามชาติและโครงการรวมมือทางการคาระดับภูมิภาค
ระหวางประเทศตางๆ ในอาณาบริเวณลุมน้ําโขงและบริเวณชายแดนไทย-พมา กลับ
เติบโตขึ้นเปนลําดับ รัฐบาลไทยเองก็ “เปดทาง” ใหกับแรงงานขามชาติมากขึ้นโดย
ทําขอตกลงกับพมาใหแรงงานข ามชาติสามารถพิสู จน สัญชาติและทําหนังสื อเดินทาง
เพื่อพํานักและทํางานในราชอาณาจักรไทย ไดมีการจัดเจาหนาที่ทั้งฝายไทยและฝาย
พมาประจําการที่สะพานริมเมยฝงไทย เพื่ออํานวยความสะดวกในการนี้ มีแรงงานและ
นายจางเขารับบริการไมต่ํากวาวันละ 2,000 คน มีบริษัทรถตูบริการรับสงแมสอดมหาชัยตลอดทั้งวัน และหากการกอสรางนิคมอุตสาหกรรมขามชาติขนาดใหญสองฝง
ระหว างบริ เวณแมสอดกับเมียวดีแล วเสร็จ เปนอั นคาดการณ ไดว าแรงงานที่ ไดรับ
หนังสือเดินทางเหลานี้ รวมถึงแรงงานขามชาติอื่นๆ ที่มีเอกสารเดินทางอยูกอนแลว
จะสามารถเดินทางเขาออกเพื่อหาแหลงงานไดมากขึน้ ซึ่งนัน่ หมายความวากระบวนการ
ตางๆ เกี่ยวกับการเปนแรงงานขามชาติก็จะมีมากขึ้นและสลับซับซอนขึ้นอีกดวย
อุดมการณ ดอกไมแหงรุ งอรุณ: ใหความช วยเหลือด านสวัสดิ การสังคม
สิทธิแรงงาน สิทธิสตรี
แมเปาหมายหลักของยอง จิ อู จะเนนไปที่การสรางสํานึกรูเกีย่ วกับสิทธิแรงงาน
แตในความเปนจริ งแลวกิจกรรมดังกล าวเกิดขึ้ นไปพรอมกั บการช วยเหลื อแรงงานใน
ดานอื่นๆ ดวย
ด านสวั สดิ การสั งคม
ยอง จิ อู ใหความชวยเหลือทุกเรื่องราวของชีวิต เปนตนวาขาดที่พักพิงในชวง
ที่เดินทางมาเปนแรงงานในไทย หรือถูกนายจางไลออก หรือระหวางรองาน โดยการ
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ใหมาพักที่ Safe house หรือกรณีที่เปนผูอพยพกลุมใหม ยังไมสามารถ “ปรากฏตัว”
ไดมากนัก ยอง จิ อู จะประสานกับองค กรเครือขายอื่ นๆ เขาไปสร างที่ อยู อาศัย
ชัว่ คราวรวมทัง้ สนับสนุนเสบียงอาหารทีจ่ ําเปนแกแรงงานเหลานี้ บางครัง้ กรณีทแี่ รงงาน
จะเดินทางกลับพมา เดินทางไปทํางานในจังหวัดอื่น ไมมีคาเดินทาง ยอง จิ อู ก็จะ
จายคาเดินทางให กรณีแรงงานเสียชีวิตไมมีที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา ยอง จิ อู
ก็จะชวยประสานกับวัดตางๆ จนปจจุบันแรงงานตางชาติมี “วัดประจํา” เพื่อประกอบ
พิธีศพได คนที่มาจากพมาทั้งผูหญิงผูชายที่เขามาอยูในเมืองไทยที่เย็บผาไมเปน เขาก็
จะสอนเย็บผาใหฟรี 5-7 วัน ไมมีเงินเรียนก็จะมาที่ยอง จิ อู แรงงานขามชาติมาแทบ
ทุกเดือน เดือนละครั้ง ครั้งละประมาณ 7-10 คน ปหนึ่งประมาณเกือบ 100 กวาคน
โดยผูเขามารับความชวยเหลือจะไดรับที่พักและอาหารฟรี

safe house ของยอง จิ อู หรือกลุมดอกไมแหงรุงอรุณ
กับการฝกทักษะเย็บจักรใหแรงงานขามชาติ

ความรู เรื่ องสิ ทธิ แรงงานผ านสื่ อ
การใหความรูแรงงานรูจักรักษาสิทธิของตนเอง ยอง จิ อู ไดหันมาใหความ
สนใจกับการเผยแพรขาวสาร ความรู หลายชองทางเพื่อใหเขาถึงแรงงานไดมากที่สุด
ขยายฐานสิ่ งพิ มพ จากแผ นพั บ ใบปลิ ว มาเป นนิ ตยสารรายเดื อนภาษาพม า เสนอ
ขาวออนไลน จัดรายการทางวิทยุรวมกับ Map radio
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งานสื่อสิ่งพิมพ สื่อออนไลน และสื่อวิทยุที่ใหความรูดานสิทธิมนุษยชน สิทธิแรงงาน

สิทธิ สตรี
ทุกวันที่ 8 มีนาคม กลุมดอกไมแหงรุงอรุณหรือ ยอง จิ อู รวมกับองคกรอื่น
ในพื้ นที่ แมสอดไดรวมกันจั ดกิจกรรมวันสตรีสากล (International Women’s Day)
ใชสโลแกนวา “พลังสตรี พลังสรางสรรคอนาคต” จัดงานที่หอประชุมประจําอําเภอ
แมสอด เพื่อใหสตรีทุกกลุมชาติพันธุ มารวมกิจกรรม มีผูวาราชการจังหวัดมาเปน
ประธานในการเปดงาน เปนกลุมสตรีของแตละตําบลภายในอําเภอแมสอดและอําเภอ
ใกลเคียงที่มีเครือขาย มีหนวยงาน NGOs, INGOs และ CBOs มารวมหลายหนวยงาน
กิจกรรมสวนใหญจะจะนิทรรศการใหความรูสิทธิสตรี สิทธิแรงงาน มีเวทีประกวด
ความสวยงามของสตรีที่สวมใสชุดประจํากลุมชาติพันธุ

กิจกรรมวันสตรีสากล
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กลาวโดยสรุป โลกของดอกไมแหงรุงอรุณ หรือโลกของ ยอง จิ อู ตามที่กลาว
มาขางตนจึงสัมพันธอยูกับแรงงานขามชาติ การเปนพื้นที่ตอรองของแรงงานขามชาติ
ของกลุ ม ดอกไม แห งรุ งอรุ ณ เพื่ อให ก าวข ามป ญหาที่ เกิ ด ขึ้ นกั บแรงงานข า มชาติ ได
ทั้ งที่ เปนป ญหาดานสวัสดิการสั งคม ดานสิทธิ แรงงาน ดานสิทธิสตรี หรือสิ ทธิ เด็ก
ที่ไมสามารถเรียนหนังสือได แตกลุ มดอกไมแหงรุงอรุณไดพยายามใหความชวยเหลือ
ตอรองกับภาครัฐ อํานาจทุน และอํานาจตางๆ ที่ไหลบาเขามายังพื้นที่แมสอดที่มี
ความซั บซอนขึ้ นเรื่ อยๆ เพื่ อหาวิ ธี การช วยเหลื อให สามารถแก ไขวิกฤติ ในชี วิ ตของ
แรงงานขามชาติ ได รวมไปถึ งการสัมพั นธ กั บกลุ มอํานาจตางๆ เฉพาะอยางยิ่ งกลุ ม
เจาหนาที่รัฐและกลุมนายจาง
หมายเหตุ 1. โครงการวิจัยชุด “สายธารแหงความรู”
2. ไดรับทุนวิจยั จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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โนราโรงครูกบั ความเชือ่ แหงวิถพ
ี ทุ ธและพราหมณ
รักษิตา สรรพอรามเดชะ และ สุภาพร วุกถอง
ศูนยสงเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: raksita.s@psu.ac.th, wookthong@yahoo.com
โนราโรงครู เป นพิ ธี กรรมสําคั ญสําหรั บผู ที่ มีเชื้ อสายโนรา เปนวิ ถีที่ ปฏิบั ติกั น
ตั้ งแตอดีตมาจนถึงปจจุ บัน โดยมี จุดมุ งหมายเพื่ อแสดงความเคารพบูชาและความ
กตั ญูต อวิ ญญาณบรรพบุ รุษที่ เปนโนราและครู หมอโนรา เพื่ อแก บนหรื อแกเหมฺ รย
ตามที่ไดบนบานไว เพื่อทําพิธี “ไหวครู” หรือเรียกวา “สอดเครื่อง” ใหแกศิษยโนรา
เพื่อทํา “พิธีครอบเทริด” หรือผูกผาใหญใหแกโนรารุนใหม และเพื่อรักษาโรคตางๆ เชน
การเหยียบเสน การทําโนราโรงครูมี 2 ประเภท คือ โนราโรงครูใหญ ซึ่ งเปนการ
ทําพิธีโนราโรงครูอยางเต็มรูปแบบ ใชเวลา 3 วัน 2 คืน โดยเริ่มพิธีในวันพุธถึงวันศุกร
และ โนราโรงครูเล็ก ใชเวลา 1 วัน 1 คืน เพื่อค้ําครูวาเมื่อมีความพรอมจะทําโนรา
โรงครูใหญอยางแนนอน การทําพิธีโนราโรงครูโดยทั่วไปเริ่มเดือน 6 ถึงเดือน 9 ตาม
เดือนจันทรคติของไทย
จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บรวบรวมขอมูลงานวิจยั การทําพิธีโนราโรงครู ณ วัดทาแค
อําเภอทาแค จังหวัดพัทลุง และบานพลีควาย อําเภอนาหมอม จังหวัดสงขลา ซึ่งได
ประกอบพิ ธีกรรมต างๆ ในการทําโนราโรงครู เพื่ อตั ดจุกผูกผ าก็ เปนลักษณะตามแบบ
ดั้งเดิมของจังหวัดพัทลุง ซึ่งมีชื่อเสียงและมีการสืบทอดการทําพิธีโนราโรงครูมาอยาง
ยาวนาน แมหลายขั้ นตอนจะมีความคลายคลึ งกับการตั ดจุ กผู กผาของการทําโนรา
โรงครู ที่ จั ง หวั ด สงขลา แต ลั กษณะเฉพาะที่ แ ตกต างกั นอย างชั ด เจนคื อ มี ก ารนํา
พิ ธี ก รรมของศาสนาพราหมณ ม าประกอบในพิ ธี ด ว ย ดั งจะเห็ น ได จากรายละเอี ยด
ในพิธีกรรมดังนี้
 การตั้ง โรงโนราและการจัดสถานที่ ในการตั้งโรงโนราที่มีพิธีตัดจุกผูกผา
จะเหมือนโรงโนราโรงครูทั่วไป แตรอบโรงจะมี “รั้วไก” (หรือ “ราชวัตร”) ซึ่งทําดวย
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ไมไผ มีจํานวนซี่รั้ว 227 ซี่ เทากันจํานวนขอของศีลพระ รั้วไกนี้ถือเปนหลักรอบโรง
โนรา เปรียบเสมื อนหลักรอบโบสถในวัด เพื่ อแสดงขอบเขตว า “สามารถบวชเณร
ภายในรั้วนี้ได” แตบวชพระไมได เพราะไมมีพระประธาน

รั้วไกหรือราชวัตร

นอกจากรั้ วไก แล วยั งมี การตั้ งฉั ตรซึ่ งเป นรู ปแบบจากศาสนาพราหมณปรากฏ
อยูดวย โดยตั้งฉัตรใหญ 1 ตนบริเวณหนาบานที่ทําพิธีกรรมตัดจุกผูกผา จากความเชื่อ
ดั้งเดิมวาโนรามาจากเชื้อสายของเจาเมือง นอกจากนี้ยังเปนประกาศใหรูวาที่แหงนี้
มีงานมงคล ผูที่จะมารวมพิธีก็สามารถมองเห็นไดแตไกล ฉัตรใหญนี้เรียกอีกชื่อหนึ่งวา
“เสาเทวดา” ซึ่งผูประกอบพิธีจะอัญเชิญเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหมาสถิตที่ฉัตร โดยมี
“คันทวย” แขวนที่ เสาฉัตรเปนเครื่ องบูชา และมีของเซนไหวใส ในบัตรพลี (ภาชนะ
ใสเครื่องเซนไหว) วางไวที่โคนฉัตร คูกับ “เทียว” หรือ “ทิว” ซึ่งใชเปนสัญลักษณวา
เปนเครื่องบวงสรวงเทวดา โดยทั่วไปเทียวหรือทิวจะมี 3 ชั้น 5 ชั้น 7 ชั้น หรือ 9
ชั้นตามยศศักดิ์ของเทวดาแตละองค สําหรับพิธีกรรมในครั้งนี้ใชเทียว 9 ชั้นตามจํานวน
ของฉั ตรใหญ เพราะเชื่ อว าผู เข าพิ ธี ตัดจุ กผูกผ าในครั้ งนี้ จะได ก าวหน า ส วนจํานวน
ของเทียวที่ใชก็ตามจํานวนของบัตรพลีที่เซนไหว ฉัตรในพิธีโนราโรงครูนี้จะใชก็ตอเมื่อ
มีงานบวชเทานั้น และตองเปนสีขาวลวน จะมีขอบทองไมได เพราะเปนลักษณะที่ใช
สําหรับพระมหากษัตริยเทานั้น

204

ฉัตรใหญ 9 ชั้น

คันทวย

เทียว หรือ ทิว

นอกจากฉั ตรใหญ แล ว ยั งมี ฉัตรรอบโรงโนราโดยตั้ งไวตามมุมทั้ ง 4 มุมของ
รั้วไก เปนฉัตร 5 ชั้น ที่ฉัตรแตละตนจะมีกลวย มะพราว และชุมแสงปกไวเคียงกัน
พื ช 3 ชนิดนี้ ถื อวาเป นไม มงคล เชื่ อวาจะทําให โนราใหมที่ จะตั ดจุกผู กผามี ชื่ อเสียง
มีคนมาชมการแสดงมาก สวนกลวยและมะพราวคือ พืชที่ขึ้นงาย ลําตนสูง และเปน
พืชมียอด เชื่อวาจะทําใหโนราใหมมีความเจริญ อุดมสมบูรณ นอกจากนี้ยังเปนไมมงคล
ที่ใชเซนไหวเจาที่และเทวดา

ฉัตร 5 ชั้น และไมมงคลรอบโรงโนรา

การไหว ภู มิ ในการทํา โนราโรงครู ทุ กครั้ ง ต องมี การไหว ภู มิ (พระภู มิ เ จ าที่ )
สําหรับการไหวภู มิตามทําเนียมพิ ธีของจั งหวัดพัทลุงมีลักษณะเฉพาะ คือจะใช การตั้ ง
“บั ตร” (มาจากบั ตรพลี ซึ่ งหมายถึ งภาชนะใส เครื่ องเซ นไหว ทําจากใบเตยหรื อใบ
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มะพราว มีลักษณะเปนกระทง) ไหวเจาที่เจาทาง การไหวภูมิเปนการบอกพระภูมิเจาที่
วาขอสถานที่ นี้ ในการตั้ งโรงโนราโรงครูเพื่ อใหเป นมงคลแกลูกหลาน ให เจาที่ เจาทาง
มาปกปกรักษา สิ่ งไมดี ก็ใหออกไป โดยจะตั้ งบั ตร 12 บัตร แบงเปนตั้ งที่ เสาทั้ ง 8
ตนของโรงโนรา รวมเปน 8 บัตร อีก 4 บัตรตั้งเพื่อเซนไหวพระภูมิชายคา (ตั้งที่
ชายคาตรงน้ําหยด) พระภูมิบันได (ตั้งตรงทางขึ้นศาล) พระภูมิตีนครก (ตั้งตรงที่ตั้ง
บายศรี) และพระภูมิของเจาบาน บัตรที่วางแตละที่จะเย็บไมเหมือนกัน สําหรับเครื่อง
เซนไหวที่ใสในบัตรจะมีขาวเหนียว ขาวเจา ขาวเหนียวขาว ขาวเหนียวเหลือง ถั่ว งา
ขาวตอก ดอกไม หมากยน เหลา และน้ํา และจะมีเทียวมาปกเหมือนเปนธงบอกวา
ตรงนี้เปนที่ตั้งของเครื่องเซนไหว ขอใหวิญญาณและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไดรับรูและมาสถิต ณ
ที่นี่ ซึ่ งในขั้นตอนการทําพิธีโรงครูที่ มีวิถีพราหมณมาเกี่ ยวของ จะมีพราหมณเปน
ผูประกอบพิธี เชน การทําพิธีที่เสาฉัตรใหญ และการเปาสังขในชวงพิธีตัดจุก เปนตน

ในพิธี โนราโรงครู จะมีพระภิ กษุสงฆมาประกอบพิธี ในช วงของการตัดจุ กและ
ครอบเทริด โดยพระภิกษุมาทําพิธีสงฆสวดมนตใหพร (เหมือนพิธีบวชเณร) และเปน
ผูตัดจุกกอน ตอดวยอุปชฌาย ครูหมอโนราองคสําคัญๆ ในรางทรง เชน พระมวงทอง
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ขุนศรีศรัทธา ทําพิธีรายรําถือไมหวายเฆี่ ยนพรายและกริช พ รอมกับนําน้ํามนตมา
ประพรมที่ศีรษะเด็ก และเอามือจับที่จุกของเด็ก บริกรรมคาถา ดนตรีเชิด จากนั้นจึงใช
กริชตัดจุกของเด็กพอเปนพิธี ตอมาใหพอแมตัดจุก เมื่อเสร็จแลวประพรมน้ํามนตอีกครั้ง
ซึ่ งระหว างประกอบการทําพิ ธี ตั ดจุกนี้ จะมีพราหมณ เป นผู ไกวบั ณเฑาะวและเป าสั งข
ระหวางพิธีตัดจุก

พระภิกษุสงฆรวมพิธีตัดจุกและครอบเทริด

โนราโรงครูเปนพิธีกรรมที่อยู คูชาวใตมายาวนานผานการสืบทอดโดยลูกหลาน
ที่ มีเชื้ อสายโนรา แมในปจจุบันมีโนราแตกสาขาออกเปนสายตางๆ ซึ่ งแตละสายก็มี
รู ปแบบการทําพิ ธี กรรมโนราโรงครู ที่ มี ความแตกต างและเป นเอกลั กษณ ของตนเอง
เราจึงเห็นการทําพิธีกรรมโนราโรงครูตามแนววิถีพุทธ วิถีพราหมณ รวมทั้งวิถีอิสลาม
ซึ่งในแตละวิถีแมจะมีรายละเอียดในพิธีกรรมที่ แตกตางกัน แตก็ลวนแฝงความหมาย
อันลึกซึ้ งเดียวกันคือ การทําพิธีโนราที่ ถูกต องตามศาสตร และคําสอนที่ สืบทอดกันมา
เพื่อใหพิธีนั้นมีความสมบูรณและไปสูจุดมุงหมายของการทําโนราโรงครู
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ประเพณีชักพระ อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา:
วันคืนที่เปลี่ยนไป
ผศ.ดร.กุณฑลีย ไวทยะวณิช
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: kuntalee.v@psu.ac.th
ภูมิประเทศภาคใตของประเทศไทยมีลักษณะเปนแหลมยื่นลงไปในทะเล พื้ นที่
สวนใหญอยูริมทะเลสาบ ทะเล แมน้ํา ลําคลอง อดีตชีวิตผูคนริมฝงน้ําจึงใชการ
เดินทางทางน้ํา การประกอบอาชีพ การนําน้ํามาใชดื่ม หรือใชสอยนานาประการ
อําเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา มีพื้นที่ประมาณ 208 ตร.กม. แบงการปกครอง
เปน 4 ตําบล คือ ต.รัตภูมิ ต.บางเหรียง ต.ควนโส และต.หวยลึก ประชากรมีอาชีพ
ทางการเกษตร และการประมง และมีพื้ นที่ ทางทิศตะวั นตกติ ดต อกับอําเภอรัตภูมิ
พืน้ ที่ทางทิศตะวันออกติดตอกับอําเภอสิงหนคร อําเภอบางกล่ํา และติดทะเลสาบสงขลา
พื้ นที่ ทางทิศเหนือติดตอกับอําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง พื้นที่ทางทิศใตติดตอกับ
อําเภอบางกล่ํา
อดีตควนเนียงมีหลายกิจกรรมทีอ่ าศัยการเดินทางทางน้ํา เชน การเดินทางไปมา
ระหวางอําเภอ เชนเดินทางไปอําเภอบางกล่ํา อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา หรือ
ไปอําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง หรือการจัดใหมีประเพณีพิธีกรรมเชนประเพณีชักพระ
ชาวบานก็จัดกิจกรรมชักพระทางน้ํา
ประเพณีชักพระมีขึ้นในวันแรม 1 ค่ํา เดือน 11 อดีตการชักพระทางน้ําของ
ชาวควนเนี ยงนั้ น มี ความเชื่ อว าการชั กพระจะช วยให ฝ นตกต องตามฤดู กาล มี น้ํา
เพียงพอตอการทําเกษตรกรรม และเพื่อปราศจากภัยอันตรายทั้งปวง เรือที่รวมในงาน
ประเพณีชักพระจะจัดเปนขบวนเรือ เรือที่ ประดิษฐานองค พระจะเปนเรือลําที่ประดับ
ตกแตงอยางงดงาม และมี เรื อบริวารคื อเรื อแจวที่ ใชตามบ านเรือนของชาวบ านรวม
พายคลอกันไปเป นกลุ มเป นการแหนแห เรื อพระ โดยชาวบ านจะพายเรื อชั กลากพระ

208

ลัดเลาะออกไปยังทะเลสาบสงขลา เพือ่ ไปชุมนุมเรือพระที่อําเภอปากพยูน จังหวัดพัทลุง
เรือพระของบางวัดบางก็จะชักลากพระไปชุมนุมยังแหลมโพธิ์ อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา แต หากหมู บ านใดไม มี พื้ นที่ ติดคลองหรื อแม น้ํา ก็ จะลากพระบก ระยะแรก
การลากเรือพระทางบกจะใชไม 2 ลํา นํามาขัด เหลา เกลาใหไมจากลํากลม เปนลํา
เหลี่ ยม แลัวนําไมเหลี่ยมอีก 2 ลํามาวางพาดขวาง ขนาดของไมที่ นํามาพาดก็ ตาม
ขนาดความกวางของลําเรือพระ จากนั้นก็ทํามณฑปเล็กๆ เปนที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
หรื อที่ เรี ยกว าพนมพระ และใช แรงคนลากพระไปตามท องถนน จนถึ งจุ ดนั ดหมาย
ระยะตอมาไดมีการประดิษฐกงลอรถดวยไม คลายเกวียนแตมี 4 ลอและมีขนาดยาว
คลายเรือ เรือพระนี้ มีการประดับตกแตงดวยดอกไมสด มีการแสดงฝมือเชิงชางทาง
การแทงหยวกกลวยเปนลําเรือ เปนพนมพระ เรือพระบนลอไมนี้ ชวยผอนแรงคน
ในการชักลาก
ครั้ นถึ งป จ จุ บั นการคมนาคมทางบกสะดวกสบายขึ้ นมี การตั ด ถนนหนทางไป
ทุ กหมู บ าน ตําบล การเดิ นทางทางน้ํา จึ งหมดความสําคั ญลงไป ผู คนหั นมานิ ยม
เดินทางทางทางรถยนต ประเพณีชั กพระทางน้ําจึ งไมมี ใหเราไดชื่ นชมอีกตอไป เมื่ อ
ความทันสมัยและความเจริญทางวัตถุเขามาทุกถิ่นที่ เรือพระที่ใชในประเพณีจึงพัฒนา
มาเป นการประดั บตกแต ง รถยนต ให เป นเรื อพระ และจากการประดั บตกแต งด วย
เครื่องสด ก็ปรับเปลี่ยนมาเปนการประดับตกแตงโดยใชโฟมและการระบายดวยสีสัน
ที่สดใส สามารถเก็บรักษาไวเพื่อนํามาปรับใชไดอีกในปตอไปได สวนการที่มีชาวบาน
มาชวยกันดึง ชวยกันลากเรือพระนั้นยังคงทําอยูพอเปนกิริยาดวยมีความเชื่อวาไดบุญ
แตเรือพระสามารถขับเคลื่อนดวยแรงเครื่องยนต
อยางไรก็ตามแมคืนวันจะเปลี่ยนไป แตการรวมแรงรวมใจกันประดิษฐเรือพระ
ของชาวบานและผูมีจิตศรัทธานั้ นยังคงเหนียวแนน เรือพระที่งดงามเกิดขึ้นมาไดจาก
ชาวบานหรื อพระรู ปที่ มี ความสามารถในงานศิลปะเปนผู ออกแบบ เปนหัวหนา คนที่
ไมมีฝมือก็จะมาชวยเปนลู กมือ บางก็ชวยกําลังทรัพย กําลังสิ่ งของ ทานเจ าอาวาส
พระลูกวัดก็มาเปนกําลังใจ ติชมจนรังสรรคเรือพระไดงดงามตามที่มุงหวัง และอาจ
กล าวได ว าเป นกิจกรรมที่ รวมพลั งสามัคคี ของคนในชุ มชน และเป นการร วมสื บสาน
พุทธศาสนาสวนหนึ่งดวย
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ในวันชักพระนี้ไมวาจะเปนชักพระทางน้ําหรือลากพระทางบกจะเปนบรรยากาศ
ที่ชาวบานสนุกสนานมาก เพราะชาวบานจะไมชักลากพระไปกันเงียบๆ แตจะชักลาก
พระไปอย างเอิ กเกริ ก ด ว ยความภาคภู มิ ใจในเรื อพระที่ ทุ กคนร วมกั นทํา เมื่ อครั้ ง
ชั กพระทางน้ําชาวบานจะรองเพลงเรื อไปตลอดเสนทาง โดยมี เรือลําที่ เป นพ อเพลง
และลูกคูเปนตนเสียงและรองรับ ซึ่งเรือลําพอเพลงอาจมีมากกวา 1 ลํา สวนเรือลําอื่นๆ
ก็เปนเรือที่ชวยรองรับเพิ่มความครึกครื้นไปตลอดคุงน้ํา พวกผูชายก็อาจดื่มเหลาพอให
รูสึกครึ้มอกครึ้มใจ ไมอายที่จะรองจะรํา เพลงเรือจะเปนกลอนสี่ ไมมีการรองโตตอบกัน
เรื อลํา ใดสะดวกร องก็ รองกั นไปจนจบเพลง แล วเรื อลําอื่ น ก็ รองต อเนื้ อเพลงก็ ตาม
อัธยาศัยของผูรองนํา ผูรองนําเปนหญิงหรือชายก็ได เราเรียกผูรองนําวาพอเพลงหรือ
แมเพลง และมีลูกคูคอยรองรับ เพลงเรือมักเปนเพลงที่ไมมีการฝกซอม เนื่องจากเปน
การรองโดยใชปฏิภาณไหวพริบ เนื้อหาก็เปนการชมธรรมชาติบาง เลาประวัติการลาก
พระบาง แตจะสอดแทรกสภาพสังคม เศรษฐกิจ การปกครองในชวงเวลานั้นๆ ตลอด
จนเรื่ องเพศในลั กษณะสองแง สองง ามอั นเป นเอกลักษณ ของชาวใตที่ มั กใช เรื่ องเพศ
ในการสรางอารมณขัน สวนลูกคูจะคอยรองรับทําเสียงกระแทกกระทั้นใหจังหวะเกิด
เปนความสนุกสนานรวมกัน
แตปจจุบันการรองเพลงเรือขณะลากพระทางบกนั้นไมไดกระทําตลอดเสนทาง
แตจะถูกสลับดวยเพลงรําวง เพลงลูกทุง เพลงสตริงที่เปนที่นิยม โดยเปดผานเครื่อง
ขยายเสียง คนที่รวมขบวนเรือพระนั้นก็จะรองจะเตน ทั้งนีอ้ าจเปนเพราะความนิยมของ
คนรุนใหมนั้นแตกตางไปจากคนรุนลุงปาตายาย หรืออาจเปนเพราะพอเพลง แมเพลง
และลูกคู หาไดยากเพราะตองมีความรูการแตงกลอน สงสัมผัส และมีความรู รอบตัว
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ที่จะสอดแทรกทัศนคติ โลกทัศนของคนในชุมชนที่มีตอสรรพสิ่ง นอกจากนี้ยังตองสละ
เวลาทํามาหากินมาฝกซอม จดจํา เพื่อปองกันการผิดพลาด
แตถึงกระนั้ นประเพณีชักพระในวันนี้ เรายังคงพบผู เฒาผูแกมานั่งรอเรือพระ
ที่ จะผานหนาบ านจะได รวมทําบุญ และคอยฟ งเพลงเรือที่ ครั้ งหนึ่ งเปนความสุ ขและ
ความสนุกในชีวิต
เมื่ อวันเวลาเปลี่ ยนไปโอกาสการรองเพลงเรือก็เปลี่ ยนไป ไม ได รองเฉพาะใน
งานแห เรื อพระเช นในอดี ต แต การร องเพลงเรื อเป นเพี ยงการร องตามคําเชิ ญของ
หนวยงานเนื่องในวันสงกรานต วันลอยกระทง หรือเนื่องในโอกาสพิเศษ เชน โอกาส
งานรวมใจตานภัยใต โอกาสงานถวายเทียนพรรษา โอกาสเลือกตั้ งวุฒิสมาชิก หรือ
เปนการรองเพลงเรื อเพื่ อการแข งขั นชิ งรางวั ลระหวางพ อเพลงคณะต างๆ หรื อบาง
ก็เปนการรองสาธิตใหแกนักเรียนในโรงเรียน

วันวานประเพณีลากพระเปนงานของวัดกับชาวบาน แตวันนี้ประเพณีลากพระ
เป นงานที่ ส วนราชการเขามามี ส วนร วมกั บวัดและชาวบาน ประเพณี ลากพระถูกจั ด
เปนงานใหญของจังหวัดในภูมิภาคภาคใต มีขบวนพาเหรดเรือพระ มีการประกวด
เรื อพระประเภทสวยงาม ประเภทความคิ ด ประเภทอนุ รักษ ธรรมชาติ มี ผู คนจาก
ทุกหนทุกแหงมาชมความงามของเรือพระ มีกิจกรรมทําบุญกับเรือพระที่มารวมในงาน
เกิดเปนกิจกรรมการทองเที่ยวทางวัฒนธรรม
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แมเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเพณี พิธีกรรมตางๆ ไปตามบริบททาง
สังคม เศรษฐกิจ แตสิ่งสําคัญคือสาระ แกนแทของประเพณีพิธีกรรมนั้นยังคงงดงาม
คื อความสามั ค คี รวมแรงร วมใจของชาวบ า นตั้ งแต การช วยกั นตกแต ง เรื อพระ ร วม
ชักลากเรือพระ รวมรองเพลงเรื อโหฮาไปด วยกัน และยังไดรวมทําบุ ญกั บพระกับวัด
ที่พวกเขามีจิตศรัทธาเลื่อมใส นับเปนการรวมสืบสานพระพุทธศาสนา
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งานวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและทองถิน่
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การพัฒนาผลิตภัณฑเกลือแกง
ยี่หอ เกลือหวานบานา
งานบริการวิ ชาการ คณะวิทยาการสื่ อสาร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
จังหวั ดป ตตานี เปนแหล งผลิตเกลือที่ สําคัญของคาบสมุทรมลายู ตั้ งแต พุทธศตวรรษที่ 21-23 และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงบันทึกไววา “ในเมือง
ตานี มี นาเกลือแห งเดี ยวตลอดแหลมมะลายู สิ นค าเกลื อเมื องตานี ขายได อย างแพง
ถึงเกวียนละ 16 เหรียญ ขายตลอดออกไปจนสิงคโปรและเกาะหมาก”
“เกลือหวานปตตานี” หรือภาษามลายูเรียกวา “ฆารัม ตานิง มานิส” (Garam
Taning Manis) คือ เกลือที่มีรสชาติเปนเอกลักษณ ไมเค็มจนเกินไป จึงเรียกติดปาก
วา “เกลือหวาน” ที่เปนเชนนั้นเพราะเกษตรกรผันน้ําจากทะเลใน ซึ่งเปนน้ํากรอยจาก
อาวปตตานีผสมกับน้ําจืดจากแมน้ําหลายสายเขามายังนาเกลือของตนเอง ทําใหเกลือ
มีรสชาติกลมกลอมเหมาะสําหรับการประกอบอาหาร จากความสําคัญและเอกลักษณ
ที่ ไมเหมื อนใคร จึงเกิดการรวมกลุมของเกษตรกรชาวนาเกลือ จ.ปตตานี ที่ ตองการ
อนุรักษภูมิปญญาการทํานาเกลือของบรรพบุรุษ เปนกลุมเกษตรกรที่ใชชื่อวา “วิสาหกิจ
ชุ มชนกลุ มทํานาเกลื อ” ทางกลุ มยังมุ งหวังให เกิ ดการผลิตเกลื อคุณภาพดี สู ผู บริโภค
ทั้งรสชาติและสารอาหารที่ เปนประโยชนตอรางกาย จากการตรวจสอบเกลือปตตานี
ของศู นย เครื่ องมื อวิ ทยาศาสตร คณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร พบวาเกลือปตตานีมีสารไอโอดีนตามธรรมชาติสูงกวาเกลือจากแหลง
ผลิตอื่นถึง 3 เทา สวนสารอื่นๆ ที่มีอยูในเกลือนั้นแทบไมแตกตางกัน นับเปนคุณคาที่
คูควรกับความภาคภูมิใจสําหรับเกษตรกรชาวนาเกลือปตตานี โดยคณะวิทยาการสือ่ สาร
มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตปตตานี ไดใชองคความรู ดานการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ การออกแบบผลิตภัณฑ และการตลาด เขามาชวยใหกลุมทํานาเกลือ
มีผลิตภัณฑเกลือภายใตยี่หอเกลือหวานบานาออกสูตลาด
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วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมทํานาเกลือ
3. เพื่อสรางความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
การนําไปใชประโยชน
1. กลุมทํานาเกลือมีผลิตภัณฑที่ไดรับรองมาตรฐาน อย. ที่สามารถวางจําหนาย
ไดในทองตลาด
2. ผลผลิตเกลือของกลุมทํานาเกลือมีมูลคาเพิ่มขึ้น ชุมชนรวมกลุมทํากิจกรรม
รวมกันและมีความสัมพันธที่ดีกับมหาวิทยาลัย
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การพัฒนาผลิตภัณฑกือโปะ ยี่หอ รายา
โครงการศึ กษาและพั ฒนาเพื่ อสร างชุ มชนชายแดนใต ต นแบบที่ เหมาะสม
ท ามกลางสถานการณ ความไม สงบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ดวยเงินลงทุนเพียง 30,000 บาท ในป 2549 ชาวบานรวมกอตั้งจํานวน 4
คน ผลิตขาวเกรียบปลาสดวันละประมาณ 30-50 กก. หลังจากสิบปผานไป โรงงาน
แหงนี้ มียอดผลิตเฉลี่ ย 1,500-1,800 กก./วั น ประมาณ 50,000-75,000 บาท/วั น
หรือ 1.5 ลานบาท/เดือน ทั้งนี้ในป 2555-2556 สามารถผลิตไดถึงเดือนละประมาณ
2.5 ลานบาท ปจจุ บันโรงงานได จดทะเบี ยนเป นวิ สาหกิ จชุ มชนสามารถสร างงานให
ชาวบานโดยตรงจํานวน 42 ราย โดยออมอีกเปนจํานวนมาก และมีธุรกิจตอเนื่องใน
วงกวางอีกจํานวนหนึ่ง โรงงานฯ นําเอาผลกําไรไปจัดสรรเปนระบบสวัสดิการชุมชน
ประมาณ 500,000–800,000 บาท/ป จัดสรรเปนสวัสดิการตางๆ มุงเนนที่การบริจาค
ใหแกผูสูงอายุและผูยากไรในชุมชน ทุนการศึกษาสําหรับเด็กกําพราและนักเรียนเรียนดี
ทุนการศึกษาใหแกโรงเรียนในพื้นที่ คาตอบแทนครู สอนศาสนา การปรับปรุงมัสยิด
การสรางโรงเรียนตาดีกาประจําหมูบาน สวัสดิการเขารับการรักษาพยาบาล รวมทั้ง
สรางระบบกองทุนไฟแนนซ ชุมชนที่ สมาชิกสามารถยื มเงิ นเพื่ อไปจั ดซื้ อสิ นคาจําเป น
สราง ตอเติม ซอมแซมบานเรือนได
ในป 2557 ไดเริ่มจัดสรรทุนสวัสดิการใหผู
ทํางานในโรงงานเดินทางไปประกอบพิธี “ฮัจยและ อุมเราะห” ยังเมืองเมกกะ ประเทศ
ซาอุดีอาระเบีย ปละ 3-5 ราย ซึง่ นับวาเปนเครื่องมือสําคัญของการสรางความเขมแข็ง
ขึ้นมาในชุมชน สิ่งตางๆ เหลานี้ไดนําไปสูการแกไขปญหาชุมชนที่เปนรูปธรรม สราง
ความมั่ นคงทางรายได และภู มิ ใจในความสํ า เร็ จ ให แก ชุ ม ชนแห งนี้ เป นอย างมาก
ปจจุบันโรงงานไดเปนสถานที่ศึกษาดูงานที่สําคัญ เปนแหลงฝกงานของนักศึกษา นับวา
เปนโมเดลการพัฒนาชุมชนที่ เริ่ มจากการระเบิ ดจากขางใน ภายใตการดู แลและให
คําแนะนําอยางใกลชิดของมหาวิทยาลัย เจริญกาวหนาอยางมั่นคง เผื่อแผและแบงปน
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สามารถเป นตนแบบของการพั ฒนาจั งหวัดชายแดนภาคใต ภายใต สถานการณ ความ
ไมสงบ
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑของชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนใหดีขึ้น
3. เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เพื่อสรางรายไดเสริมจากรายไดการทําอาชีพประมงของชุมชนและเพื่อเปน
การพัฒนาเปนแหลงเรียนรูชุมชน
การนําไปใชประโยชน
1. กลุ ม วิ สาหกิ จ ชุ มชนบ า นปาตาบาระมี ผ ลิ ตภั ณฑ ที่ ได รั บการยอมรั บ จาก
ผูบริโภค
2. ผลผลิ ต ทางธรรมชาติ ของชุ ม ชนได ใช ประโยชน อย างสู งสุ ดและมี มู ลค า
เพิ่มขึ้น สรางความมั่นคงทางราบได
3. ชุมชนไดรวมกลุ มทํากิจกรรมรวมกัน สามารถเพิ่ มจํานวนสมาชิกกลุ มมาก
ยิ่งขึ้น มีรายไดเสริมจากการทําการประมงพื้ นบานเพิ่ มมากขึ้นและมีความสัมพันธที่ ดี
ระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน และเปนแหลงฝกงานของนักศึกษา
4. ชุมชนมีอาชีพเสริม เกิดแหลงเรียนรูใหมเพิ่มขึ้นเพื่อเปนชุมชนตนแบบ และ
จัดสรรเปนระบบสวัสดิการชุมชน
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งานแปรรูปผลิตภัณฑจากกาบกลวยเปนบรรจุภัณฑ
ในรูปแบบตางๆ
สํานั กส งเสริ มและการศึ กษาต อเนื่ อง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิ ทยาเขตป ตตานี
กลุมวิสาหกิจชุมชนกัทลี ตําบลบาราโหม อ.เมือง จ.ปตตานี
กลุ มวิสาหกิจชุมชน “กัทลี” เกิดจากการรวมตัวของเยาวชน และแมบานใน
พื้ นที่ บานปาเระ หมู ที่ 2 ตําบลบาราโหม อําเภอเมือง จั งหวั ดป ตตานี เป นกลุ ม
“หัตถกรรมกาบกล วย” ใชวัตถุดิ บจากต นกลวยซึ่ งเปนทรัพยากรชี วภาพ มาพั ฒนา
เปนผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ไดแก กระเปา กลองกระดาษ และอื่นๆ เพื่อสรางอาชีพ
และรายได ให กั บเยาวชน แม บ าน และประชาชนในพื้ นที่ ตําบลบาราโหมและตําบล
ใกลเคียง โดยทางกลุมไดมุงเนนการใชประโยชนจากทุกสวนของตนกลวย โดยเฉพาะ
“กลวยตานี” พบมากในทองถิ่น ปจจุบันนี้ผลิตภัณฑของกลุมไดรับความสนใจมากขึ้น
โดยเฉพาะกลุ มผู บริโภคที่ เน นการอนุรักษสิ่ งแวดลอม และสนใจงานศิลปะหัตถกรรม
ผลิตภัณฑหัตถกรรมกาบกลวย เปนผลิตภัณฑในกลุม Green&Clean Innovation
และเปนหนึ่ งผลิ ตภัณฑที่ สร างโอกาสทางธุรกิจไดอย างมากในอนาคต อยางไรก็ตาม
ทางกลุ มยังพบปญหาบางประการที่ ตองการปรับปรุง เชน เชื้ อรา การหลุดรอนของ
เสนใยกลวย และการดูดความชื้นในบรรยากาศ ทําใหไมสามารถเก็บผลิตภัณฑไวไดนาน
ทางสํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง จึงไดรวมกับนักวิจัยจากภาควิชาเทคโนโลยี
ยางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี นําองคความรู และงานวิจั ยมา
พัฒนาวัสดุเคลือบผิวกาบกลวยและกาวเพื่อยึดติดวัสดุจากน้ํายางพารา ภายหลังจาก
การเคลือบผิวได เปนฟล มบางที่ มีความยื ดหยุ นสู ง สามารถป องกั นการหลุ ดรอนของ
เสนใย เชื้อราและการดูดความชื้นในบรรยากาศหรือน้ําได และสวนของกาวจากน้ํายาง
พาราสามารถเพิ่มการยึดติดและชวยปองกันเชื้อราไดดวย
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นอกจากนี้ สํานักสงเสริมและการศึกษาตอเนื่อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิ ท ยาเขตป ต ตานี ได นํา องค ความรู เกี่ ยวกั บ การเตรี ยมวั ต ถุ ดิ บกาบกล ว ยและ
เยื่ อกระดาษ การยอมสีธรรมชาติเพื่ อความสวยงามและเปนมิตรกั บสิ่ งแวดลอม
และประสานเครือขายใหการสนับสนุนและชวยเหลือเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของกลุ มใน
ดานการออกแบบ การตัดเย็บผลิตภัณฑ และชองทางการตลาดเพื่อจําหนายผลิตภัณฑ
ภายใตชื่อ “กลุมกัทลี”
วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่อนําองคความรูและงานวิจัยของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัยถายทอด
สู ชุมชนสําหรั บพัฒนากลุมหัตถกรรมกาบกลวยในการสรางสรรคผลิตภัณฑในรูปแบบ
ตางๆ ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
2. เพื่อสรางอาชีพ และรายไดใหกับสมาชิกของกลุมวิสาหกิจชุมชนกัทลี
การนําไปใชประโยชน
1. กลุมหัตถกรรมกาบกลวยสามารถสรางสรรคผลิตภัณฑจากกาบกลวย ไดแก
กระเปา กลองกระดาษ และอื่ นๆ ที่ เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและสามารถยืดอายุการ
ใชงานไดมากขึ้น
2. ผลิตภัณฑของกลุม วิสาหกิจชุมชนกัทลี สรางมูลคาเพิม่ จากทรัพยากรชีวภาพ
(ตนกลวย) แบบครบวงจร
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สารพันคุณคาจากมะพราว ชุมชนบานทอนอามาน
โครงการศึ กษาและพั ฒนาเพื่ อสร างชุ มชนชายแดนใต ต นแบบที่ เหมาะสม
ท ามกลางสถานการณ ความไม สงบ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
สตรีราว 20 คน รวมกลุมพัฒนาสารพัดผลิตภัณฑจากมะพราว ทั้งคั้นน้ํากะทิ
และทํามะพราวคั่วขาย พรอมๆ กับการทําผลิตภัณฑจากสมุนไพรที่มีหนวยงานอื่ นได
สงเสริมอยูแลว แตรายไดที่ไดรับยังมีไมมากนัก พวกเราไดเขาไปรวมพูดคุยเพื่อพัฒนา
ตอยอด เนื่องจากสิ่ งที่ เห็ นไดอยางชัดเจนคือ ความตองการอยางแทจริงที่ จะสราง
อาชีพทางเลือกใหแกชุมชน ในป พ.ศ. 2553 เริ่มมีการฝกอบรมการผลิตน้ํามันมะพราว
บริ สุทธิ์ อยางจริ งจังและทดลองขาย ผลปรากฏว าได รับการยอมรั บอย างแพรหลาย
อีกทั้งเกิดผลิตภัณฑ ใหมเพิ่มขึ้ นซึ่ งใชน้ํามันมะพราวสกั ดเย็นเปนวัตถุดิบพื้นฐาน เชน
การทําสบู แชมพู ทําโลชั่นถนอมผิว เปนตน จากการที่มีการใชวัตถุดิบเปนมะพราว
จํานวนมากนั้น สิ่งที่เหลือและไมไดใชประโยชนคือ กะลามะพราว จึงไดปรึกษาหารือ
และเห็ นถึงโอกาสที่ จะเกิดขึ้น สําหรับการพัฒนาเป นถ านอัดแทงจากกะลามะพราว
เปนความโชคดีที่ ไดมีหนวยงานของรัฐไดสนับสนุนอุปกรณบางสวนไวนานแลว แตยัง
ไมไดใชสําหรับการผลิตอยางจริงจังเสียที เพียงแคนําเอาเครื่องมือและอุปกรณเหลานั้น
มาซอมแซมและปรับปรุงใหเหมาะสมกับรูปแบบถานที่ตองการผลิต ปรับสูตรสวนผสม
สําหรับถาน ราวป พ.ศ. 2555 โรงงานผลิตถานจากกะลามะพราวของแมบานกลุมนี้
เริ่ มเดินเครื่ องนับแตวันนั้นเปนตนมามิไดหยุดจนถึงปจจุบัน พรอมกับขยายการจัดหา
วัตถุดิบไปสู พื้ นที่ อื่นๆ สรางรายได ตอเนื่ องมากมาย ถ านที่ ผลิ ตไดสามารถสงออกไป
ขายยั งประเทศเพื่ อนบ านและพื้ นที่ อื่นๆ ของประเทศ สรางงานที่ มั่ นคงให แกกลุ ม
แมบานของชุมชน เปนรายไดหลักของครัวเรือน และผลกําไรสวนหนึ่งเอื้อเฟอเผื่อแผ
จัดสรรเปนสวัสดิการใหแกชุมชนอีกดวย
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วั ตถุประสงค ของการประดิษฐ /วิจั ย
1. เพื่อพัฒนาผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนสูการเปนผลิตภัณฑชุมชน
2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุมวิสาหกิจชุมชนบานทอนอามาน
3. เพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. เพื่ อสรางรายไดเสริมจากรายไดการทําอาชีพประมงของชุมชน และเกิด
สวัสดิการคืนแกชุมชน
การนําไปใชประโยชน
1. กลุ ม วิ ส าหกิ จชุ มชนบ านทอนอามานมี ผ ลิ ต ภั ณฑ ที่ ได รั บการยอมรั บจาก
ผูบริโภคทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบาน
2. ผลผลิตทางธรรมชาติของชุมชนไดใชประโยชนอยางสูงสุด และมีมูลคา
เพิ่มขึ้น
3. ชุมชนไดรวมกลุ มทํากิจกรรมรวมกัน สามารถเพิ่ มจํานวนสมาชิกกลุ มมาก
ยิ่งขึ้น และมีความสัมพันธที่ดีระหวางมหาวิทยาลัยกับชุมชน
4. ชุมชนมีอาชีพเสริมและมีผลิตภัณฑทางธรรมชาติมาใชในชุมชน และมีการ
จัดสรรเปนสวัสดิการใหแกชุมชน

223

การพัฒนาชาสมุนไพรเพือ่ ประกอบการ
ใหบริการสปาฮาลาล
คณะการแพทยแผนไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โดยการสนับสนุนของสถาบันฮาลาล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
E-mail: ttmed.psu@gmail.com
ยาบํารุงธาตุหรือยาบํารุงกําลังในทางการแพทยแผนไทย หมายถึง ยาสมุนไพร
ที่ ใช ในการสร างเสริมสุขภาพโดยการปรับสมดุลของธาตุทั้ ง 4 ใหบริบูรณ ตลอดจน
รักษาอาการป วยจากภาวะความเสื่ อมของรางกายที่ เกิดจากความชรา ผลจากการ
ศึ กษาวิ จั ยของคณะผู วิ จัยจากคณะการแพทย แผนไทย โดยทุนสนั บสนุ นจากสถาบั น
ฮาลาล มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร เพื่ อพัฒนาผลิ ตภั ณฑเครื่ องดื่ มที่ มีเอกลั กษณ
มีฤทธิ์ทางชีวภาพที่ดี และนําไปใชตอเนื่องในการใหบริการของสปาฮาลาล ไดทําการ
ศึ กษาฤทธิ์ ในการต า นอนุ มู ลอิ สระของตํา รั บ ยาสมุ นไพรไทยในกลุ ม บํารุ งกํา ลั งและ
อายุ วัฒนะ พบวามีฤทธิ์ ดี ในการตานอนุ มูลอิสระ และจากรายงานการวิ จัยฤทธิ์ ตาน
อนุ มูลอิ สระของตํารั บยาบํารุ งกําลั งที่ ใช ในจังหวั ดพั ทลุง พบว าตํารั บของหมอโหยบ
หลาสะ มี ฤทธิ์ ในการต านอนุ มู ลอิ สระที่ ดี ที่ สุ ด และไม มี ค วามเป นพิ ษต อเซลล ปกติ
ประกอบขึ้นจากสมุนไพรทองถิ่น สามารถนําไปเพื่อการพัฒนาตอเนื่องเพื่อเปนเครื่องดื่ม
เพือ่ สุขภาพ
วั ตถุ ประสงค ของผลงาน
เพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรเพื่อสุขภาพ ทีม่ ีเอกลักษณจากองคความรู
ของหมอพื้นบานภาคใต
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การนําไปใชประโยชน
1. ผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพที่มีเอกลักษณสามารถนําไปใชประกอบการใหบริการ
สปาฮาลาลได
2. เกิ ด เป นแนวทางในการพั ฒนาสร างความร วมมื อระหว างหมอพื้ นบ านใน
พื้นที่และชุมชนวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

225

“Jonjon” สีเพนจากน้ํายางธรรมชาติ
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: rubber&polymer@bunga.pn.psu.ac.th
Jonjon คือ สี จากน้ํายางพาราที่ เราปรับปรุ งและพั ฒนาขึ้นมาเพื่ อมาเปน
สื่ อการเรียนรู ใหเด็กๆ ไดเห็นวายางพาราใชทําอะไรไดบาง และเมื่ อผูใหญเลนดูก็ยิ่ ง
สนุกขึ้นไปอีก หลายคนถามวิธีใช เลนยังไง เรายกตัวอยางเชน เด็กๆ ที่บานก็เอามา
ระบายลงบนกระจก บีบมากบีบนอยแลวแตใจเคาคิด เราอาจจะแทรกความรูไ ปนิดหนอย
เพื่ อให เด็ กๆ ลองสั งเกตว า ถ าเราระบายไปหนาเลยใชเวลานานไหม ทําไมขางนอก
มันแตะได ขางในมันยังนิ่ม เพราะขางในยังไม แหง ถาเราระบายบางๆ นานแคไหน
กวาจะแหง พื้ นผิวแตกต างกันมั นเปนอยางไร ทําไมพื้นผิวกระจก มั นลอกออกมาได
ทําไมเพนทลงผามันติดเลย ถาติดมือมันจะเปนอยางไร รอสักพักมันแหงแลวลอก
ออกมาได ไหม ทุ กอยางขึ้ นอยู กับการสังเกต การเล นเลนปลายเป ดจะมีจิ นตนาการ
ออกมาเรื่อยๆ สวนผูใหญก็ไดเลนไดทําเสื้อ เพนทอะไรก็สนุก

วั ตถุ ประสงค โครงการ
1. เพื่อสรางมูลคาเพิม่ ของน้ํายางธรรมชาติ
2. เพื่อเปนสื่อการเรียนรูใหกับเด็กๆ และประชาขนทั่วไป
การนํ าไปใช ประโยชน
1. สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับน้ํายางได
2. สามารถพัฒนาทักษะการใชมือ และสมองของเด็กใหมีดีขึ้น
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โครงการ “นางฟาชุมชน”
เพือ่ คุณภาพชีวิตที่ดกี วาของเพื่อนมนุษย
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิ เมอร คณะวิ ทยาศาสตร และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
E-mail: rubber&polymer@bunga.pn.psu.ac.th
นางฟาชุมชน เกิดขึ้ นจากการรวมพลคนใจอาสาจากทุ กภาคส วน ทั้ งหมอ
พยาบาล นักวิชาการ นักวิจัย และภาคเอกชน ที่ระดมพลังและทุนเพื่อชวยเหลือผูปวย
แผลกดทับเรื้อรัง ดวยการใชแผนเจลยางปองกันแผลกดทับซึ่งเปนผลิตภัณตที่พัฒนา
จากงานวิจัยของภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
วั ตถุ ประสงค โครงการ
การขยายผลความเป นจิ ตอาสาที่ พร อมจะหยิ บยื่ นสิ่ งดี ๆ ให แก เพื่ อนมนุ ษย
โดยกระบวนการทํางานตองอาศัยการติดตามอยางใกลชิดและตอเนื่อง พรอมทั้งมีการ
พูดคุย สื่อสารเพื่อสรางพลังใหผูปวยมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นสูอีกครั้ง
การนํ าไปใช ประโยชน
คุณภาพชีวิตของเพื่อนมนุษยดีขึ้น
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โครงการ Start Up Pattani (พลิกฟนคืนวิถีปตตานี)
คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร วิทยาเขตป ตตานี
E-mail: suchan.p@psu.ac.th
“ปตตานี” เปนจังหวัดที่มีประวัติความเปนมาอันยาวนาน และเปนศูนยกลาง
ทางการคาและเศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งของโลกมาแตครั้ งอดีต ประกอบกับปตตานี
ยังเปนเมืองทาที่ มีความสําคัญในการคมนาคมเชื่อตอระหวางเอเชียและภูมิภาคตางๆ
ทั่วโลก ทั้งตะวันออกกลาง ยุโรป อุษาคเนย และ อเมริกา เปนตน ดังนั้นจึงทําให
ปตตานีเปนเมืองที่มีการเขามาของผูคนที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมตามไปดวย
สงผลใหปตตานีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นตนท ุนเดิมของ
ปตตานีและพื้นที่ใกลเคียงมีทรัพยากรที่มีความหลากหลายและสามารถนํามาเพิ่มมูลคา
ไดอีกมาก จึงนับวาปตตานีและพื้นที่ใกลเคียงมีตนทุนในหลายมิติที่สามารถนํามาพัฒนา
มูลคาเพิ่มไดเปนอยางมาก
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วทางคณะศิ ลปกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยสงขลานคริ นทร
วิ ทยาเขตป ตตานี ในฐานะที่ เป นหน ว ยงานหลั ก ที่ มี องค ความรู ทางด านศิ ลปกรรม
แขนงตางๆ รวมถึงองคความรูในบริบททางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของ จึงไดนําองคความรู
มาบูรณาการรวมกับตนทุนดังกลาวของเมืองปตตานี เพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหกับทรัพยากร
ทั้งทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรทางธรรมชาติตทิ ี่มีอยู เพือ่ ใหเกิดมูลคาเพิ่ม
อันจะนําไปสู การขับเคลื่ อนประเทศไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ที่ เกี่ ยวของกับ
Creative and Culture ตอไป โดยการดําเนินงานประกอบดวยการพลิกฟนคืนคุณคา
ชุมชุนจีนปตตานีดวยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (กือดาจีนอ) การพัฒนาเซรามิค
สรางสรรคจากวัฒนธรรมและทรัพยากรดินในทองถิ่น หัตถกรรมสรางสรรคเครื่อง
ประดับและพัสตราภรณ และการออกแบบบาติกแนวผสมผสานเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
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วั ตถุ ประสงค
1. เพื่ อพลิ กฟ นคืนความเชื่ อมั่ นในความเปนป ตตานี ใหกลั บคืนมาดวยต นทุ น
ทางศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ
2. เพื่อเปนตนแบบและแนวทางในการสรางมูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจในปตตานี
และพื้นที่ชายแดนภาคใต
3. เพื่อจับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจสรางสรรคตามแนวทาง Thailand 4.0 ใน
ประเด็น Creative and Culture ของรัฐบาล
การนําไปใชประโยชน
1. นําไปเปนตนแบบผลิตภัณฑ/นวัตกรรมเชิงการขับเคลื่อนสังคมดวยมิติทาง
ศิลปะและวัฒนธรรมและขยายผลลงสูชุมชนและผูป ระกอบการตอไป
2. นําองคความรู สู ชุมชนเพื่ อสรางรายได อันจะนําไปสู การชวยแกไขป ญหา
ความไมสงบอีกทางหนึ่ง

หัตถกรรมสรางสรรคเครื่องประดับและพัสตราภรณ
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การพลิกฟนคืนคุณคาชุมชุนจีนปตตานีดวยมิติทางศิลปะและวัฒนธรรม (กือดาจีนอ)

การพัฒนาเซรามิคสรางสรรคจากวัฒนธรรมและทรัพยากรดินในทองถิ่น

การออกแบบบาติกแนวผสมผสานเพื่อการสรางมูลคาเพิ่ม
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บูโหลนดอน (ดางาด) แบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเล
และหาดทราย ภายใตออมกอดอันดามัน
ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ1 ผศ.สุณีย บุญกําเนิด2 เจตนสฤษฎิ์ สังขพันธ3
สุมาท ขาวกระจาง1 สุพร เกื้อพิทักษ4 โกศล ภูริวัฒนกุล5 มานพ นวลพลับ5
มนูญ นวลพลับ5 และ นันทรัฐ สุริโย6
1
คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
3
คณะศึกษาศาสตรและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยหาดใหญ
4
สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
5
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
6
นักวิจัยอิสระ
E-mail: kettawa@hotmail.com
ก าวย างสู วิ ถีโฮมสเตย ของชาวบู โหลนดอน
เกาะบู โหลนดอนเป นหนึ่ งในหมู เกาะที่ ตั้ งอยู ในพื้ นที่ อุทยานแห งชาติ หมู เกาะ
เภตรา จั งหวัดสตูล ห างจากทาเรือปากบาราประมาณ 25 กม. หมู เกาะบูโหลน
ประกอบดวยเกาะเล็กหลายเกาะคือ เกาะบูโหลนดอน เกาะบูโหลนไมไผ เกาะบูโหลน
ขี้ นก เกาะบู โหลนรั ง และเกาะบู โหลนเล ป จจุ บั น เกาะบู โหลนเลเป นที่ รู จั กของ
นักท องเที่ ยวและสภาพความเปนอยู คอนขางดี กวาชาวบานที่ อยู บนเกาะบูโหลนอื่ นๆ
และจากการสํารวจพื้นที่ พบวา บูโหลนเลมีชาวบาน และผูประกอบการจัดทํารีสอรท
และการทองเที่ยวแบบโฮมสเตยสวนบูโหลนดอน ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
บูโหลนเล บนเกาะมีเพียงชุมชนชาวประมงเล็กๆ อาศัยอยูทางทิศตะวันออกของเกาะ
เสน หของเกาะนี้ อยู ที่ หาดทรายสี ขาวที่ สวยงาม ทรั พยากรธรรมชาติ สวยงามไม แพ
เกาะอื่ น แตยั งไม เป นที่ รูจั กของนักทองเที่ ยวมากนัก เนื่ องจากขาดสิ่ งอํานวยความ
สะดวกใหกับนักท องเที่ ยว และขาดการบริหารจัดการที่ ดีจึงทําใหการทองเที่ยวที่ ควร
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จะมี รูปแบบที่ สามารถดึ งดู ดนักทองเที่ ยวมาเที่ ยวที่ เกาะบู โหลนดอนแทบไม มีทั้ งๆ ที่
หาดทรายสวยงามมาก
การพั ฒนากิ จกรรมที่ เอื้ อต อการท องเที่ ยวโฮมสเตย และปลู กจิ ตสํานึ กชุ มชน
ใหเรียนรู การอนุ รักษสิ่ งแวดล อมทางทะเลของชุมชนบนเกาะบูโหลนดอน จึงนับเปน
กาวยางที่สําคัญของชุมชนที่จัดการทองเที่ยวโดยชุมชนเอง ทั้งนี้เนื่องจากการทองเที่ยว
ทําให ชุ มชนเรี ยนรู คุ ณค าของแหล งท องเที่ ยวทางวั ฒนธรรมและธรรมชาติ ที่ มี ความ
สําคัญต อรายไดการทองเที่ ยวกระตุ นให เกิดความภาคภูมิ ใจในมรดกของท องถิ่ นและ
ของชาติยังผลใหเกิดความใสใจในการอนุรักษ การที่จะทําใหชาวบานสามารถพึ่งตนเอง
และมี รายไดเสริ มนอกเหนื อจากการทําประมงพื้ นบาน และสามารถพั ฒนาศั กยภาพ
ของชุมชนไดอยางยั่งยืนไดนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองหนุนเสริมศักยภาพชุมชนในเรื่อง
ของสิ่ งอํานวยความสะดวกที่ จําเป นพื้ นฐานนั่ นคื อ การจั ดที่ พั กให สะอาด ปลอดภั ย
การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อใหบริการ เปนตนวา หองอาบน้ํา หองสวม สถานที่
สันทนาการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม นอกจากนั้ นสิ่ งที่ สําคัญเปนอยางยิ่ งคือ การให
ชาวบานมีความรูเรื่องการบริหารจัดการการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย นั่นคือการจัดคิว
ใหเรือของคนในชุมชนมีโอกาสรับนักทองเที่ยว การบริการอาหาร การนํานักทองเที่ยว
ไปเที่ ยวยั งแหล งทองเที่ ยว การแบ งปนผลประโยชนอย างเป นธรรม และการ
ประชาสัมพันธผานสื่อสิ่งพิมพและสื่อออนไลน
แบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเล: เตรียมบาน เตรียมคนตอนรับนักทองเที่ ยว
ก อนจะเริ่ มโครงการแบ งป นบ านสั มผั สวิ ถี ชาวเล คณะวิ จั ยได รับโอกาสจาก
รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล ผูอํานวยการสํานักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ มูลนิธิชัยพัฒนา ที่ไดใหโอกาสคณะวิจัยไดดําเนินโครงการรวมกับชุมชน
ไดพาคณะวิจั ยลงชุมชนสํารวจประเมินสถานการณ ชุมชนเบื้องตน โดยมี คุณสุพรเปน
พี่ เลี้ ยงคอยใหคําแนะนําที่ มีประโยชนในการทํางานสนามในครั้ งนี้ เราประเมินสภาพ
ภู มิ ทั ศน และสถานการณ ชุ มชน โดยการสํา รวจชุ มชนและทรั พยากรการท องเที่ ยว
เพื่ อใหเขาใจสถานการณชุมชนตลอดจนประชุมชาวบาน เพื่อสรางความเขาใจในการ
ดําเนินกิจกรรมอยางมีสวนรวม กําหนดการทํางาน ตัดสินใจและวางแผนรวมกับชุมชน
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สํารวจชุมชน ประชุมชาวบาน กําหนดการทํางาน

การเตรียมบานเพื่ อต อนรั บนั กทองเที่ ยว เราไดตั ดสิ นใจว าจะรวมกันสราง
และปรับปรุงหองน้ําหองสวม เปน 3 จุด จํานวน 6 หอง และปรับปรุงใหหองสวม
ที่มีอยูเดิมใหสามารถใชการได 2 จุด จํานวน 4 หอง ตามที่ชาวบานไดใหขอเสนอแนะ
ทุกคนตางชวยกันทํางานเต็มที่
ผูชายนําทีมโดย คุณโกศล คุณมานพ คุณมนูญ
คุณเจตนสฤษฎิ์ คุณนันทรั ฐ ซึ่ งเป นคณะวิ จัย ส วนชาวบานนําโดยครอบครัวบังเทิด
ครอบครัวบังเด็น ครอบครัวบังนิรันดร ครอบครัวเจะนันท ครอบครัวบังบอน และอีก
หลายครอบครั วที่ เข ามามี สวนร วม สําหรั บผู ชายที่ แข็งแรงหน อยจะช วยกันขุ ดดิ น
วัดพื้นที่ ตีไมแบบ เพื่อเทปูน สวนผูหญิงกับเด็กจะชวยกันขนทราย ขนปูน ขนอุปกรณ
การกอสรางไปวางในแตละจุด เพราะเรากําหนดวาจะทํา 3 จุดใหครอบคลุมทั้งหมูบาน
นักวิจัยรวมกับชาวบานชวยกันสรางหองน้ําหองสวมเพื่อรองรับการทองเที่ยวแบบโฮมสเตย

สรางและปรับปรุงหองน้ําหองสม 3 จุด 6 หอง

นอกจากนั้นยังมีกิจกรรมฝกทักษะการทําอาหารที่สะอาดถูกสุขอนามัย โดยใช
วัสดุทองถิ่น และการทําอาหารวางแบบงายๆ นําโดยอาจารยสุณีย สวนคุณสุมาท
ไดฝ กทั กษะการทําบัญชี ครั วเรื อน บั ญชี กลุ มบูโหลนดอนโฮมสเตย เพื่ อใหสามารถ
บริหารจัดการการเงินของกลุมได สวนหัวหนาคณะวิจัย ผศ.ดร.เก็ตถวา และอาจารย
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สายสุ ดาจะเป นผู นําในการเสวนาชุ มชนในเรื่ องการบริ หารจัดการการท องเที่ ยวแบบ
โฮมสเตย การดูแลบานของสมาชิกที่เขารวมโครงการโฮมสเตย เพื่อใหบานทุกหลังที่
เขารวมโครงการมี ความเข าใจในการจัดการบ านใหสะอาด การดู แลสิ่ งของเครื่ องใช
เครื่ องนอน ตลอดจนความปลอดภัยของทรัพยสินและนักทองเที่ ยว และหากบานใด
ยังไมมีบานใหนักทองเที่ยวพัก ตองการจะจัดหาเต็นทมากางใหนักทองเที่ยวก็จะอธิบาย
ถึงการดูแลรักษาการเก็บเต็นทใหสะอาด

การบริการบานพักและเต็นทสําหรับนักทองเที่ยวโฮมสเตย

สอนวิธีการทําอาหาร และบัญชีครัวเรือน บัญชีกลุมโฮมสเตย

การเตรี ย มคนเพื่ อบริ หารจั ดการการท องเที่ ยว จากการศึ ก ษาศั กยภาพ
ชุมชนพบวา ภาวะผูนําของกลุมแกนนําเปนลักษณะประนีประนอม มีผูชวยผูใหญบาน
2 คน เชี่ยวชาญกันคนละแบบ คนหนึ่งจะสามารถเขาถึงหนวยงานภาครัฐได ในขณะที่
อีกคนหนึ่งสามารถเขาถึงชุมชนได การรวมมือกันของผูนําทั้งที่เปนทางการและไมเปน
ทางการจะทําใหบู โหลนดอนเป นชุ มชนที่ มี ศักยภาพสู ง ส วนกลุ มผู หญิ งเป นกลุ มที่ มี
บทบาทสูงในชุ มชนเช นกั น เป นกลุ มแม บ านรุ นใหม ที่ ลุ กขึ้ นมาทํางานเฉกเชนผู ชาย
ถึงแมจะเปนชางเทาหลัง แตก็สามารถมีสิทธิ์มีเสียงในกลุมผูชายได กลุมนี้จะทําอาหาร
ขายในชุ มชน และบางครั้ งก็ จะตามสามี ไปทํางานตามเกาะต างๆ เช น เกาะหลีเป ะ
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เกาะบูโหลนเล รวมทั้งดูแลนักทองเที่ยวพาไปชมปะการัง
การทํางานรวมกันหลังจากเตรียมบานแลว จะตองเตรียมคนโดยการนัดประชุม
หลังจากที่ทุกอยางเกือบลงตัวแลว เพื่อเลือกตัง้ คณะกรรมการกลุม บูโหลนดอนโฮมสเตย
โดยมีประธาน รองประธาน ฝายประสานงาน ฝายเหรั ญญิ ก ฝายเลขานุการ และ
ที่ ปรึ กษา ในการประชุมไดมี การวางกฎติ กาของกลุ มมี การเสวนากั นถึ งเรื่ องเส นทาง
การทองเที่ยวและทําโปรแกรมการทองเที่ยวเปน 1 วัน โปรแกรม 2 วัน 1 คืน และ
โปรแกรม 3 วัน 2 คืน มีอัตราคาที่พัก อาหาร คาเรือ โดยมีการจัดกิจกรรมดําน้ํา
ชมปะการัง บริเวณเกาะบูโหลนดอนและเกาะใกลเคียง สัมผัสวิถีชีวิตวัฒนธรรมชุมชน
และการจัดกิจกรรมชวงตอนเย็นมีการแสดงร็องเง็ง-ลิเกฮูลูใหนักทองเที่ยวชม หรือ
การพาไปตกหมึก ตกปลา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสถานการณที่จะเอื้ออํานวย

คณะกรรมการมีเสื้อทีมที่ทางคณะวิจัยแจกใหโดยใชเงินบริจาคจากชาวเรือเดินทะเล

คณะกรรมการการบูโหลนดอนโฮมสเตย

การจั ด กิ จกรรมให กลุ มเยาวชนซึ่ งเป นลู กหลานของคนบนเกาะฝ กซ อมและ
แสดงร็องเง็ง-ลิเกฮูลูใหชม โดยมีครูเปนผูฝกสอน หากมีกิจกรรมในตอนกลางคืน
ทางกลุ ม สามารถจั ด กิ จ กรรมดั ง กล าวให นั กท องเที่ ย วชมในช ว งหลั งอาหารเย็ น ได
เปนการสันทนาการ
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เยาวชนบูโหลนดอนซอมรําร็องเง็งใหทีมวิจัยไดชม

สัมผัสปะการังเจ็ดสี ทองฟาสีคราม ทะเลสีเขียว และหาดทรายภายใตออมกอด
อันดามัน
พื้ น ที่ แ หล ง ท องเที่ ยวทางทะเลบริ เวณเกาะบู โหลนมี ศั ก ยภาพเพี ย งพอที่ จะ
นํามาเปนแหลงทองเที่ยวโฮมสเตยของเกาะบูโหลนดอน ทั้งนี้เนื่องจากแหลงทองเที่ยว
ทางธรรมชาติมีใหเลือกทั้ งการดําน้ําดูปะการังที่ มีความหลากหลายของชนิด ปะการัง
เจ็ดสีที่มีอยูบริเวณหินขาว การเดินปา ปนเขา บริเวณชายหาดขาวสะอาดสามารถ
เปนสถานที่ พั กผ อนหยอนใจ และเดินชมชายหาดและศึกษาวิถี ชีวิตวัฒนธรรมชุ มชน
มีอัตลักษณเฉพาะพื้นถิ่ นซึ่ งเปนวัฒนธรรมชาวเลกลุ มอุรักลาโวย แตไดถู กกลืนกลาย
โดยกลุ มมุสลิมมีการแต งงานขามชาติพั นธุ จนวิถีชีวิตของชาวเลหั นมานับถือศาสนา
อิสลามเปนสวนใหญ แตอยางไรก็ตามวิถีชีวิตที่อยูกับทะเล อยูกับเกาะจึงทําใหชาวบาน
สวนใหญมีอาชีพประมง และคุนกับทรัพยากรธรรมชาติที่เปนแหลงทองเที่ยวบริเวณนั้น
เปนอยางดี

สัมผัสปะการังเจ็ดสีภายใตหินขาว และทองฟาสีคราม
ทะเลสีเขียวดึงดูดนักทองเที่ยวใหเริงรา
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วิถีชุมชนวิถีประมงหาอยูหากินกับทะเล

การเปดบานใหโลกไดสัมผัสออมกอดอันดามัน ณ บูโหลนดอน
สิ่งที่จะขาดไมไดในการทํางานวิจัยครั้ งนี้คือการประชาสัมพันธบูโหลนดอน
โฮมสเตย เราทําสื่อสิ่ งพิมพเปนแผนพับ และสื่ออิเล็กทรอนิกส โดยใชชื่ อเว็ปไซตวา
www.bolondonhomestay.com
ส วนพื้ น ที่ หน าเกาะเราได หาไม มาจากคณะ
วิทยาศาสตร ม.อ. และเขียนปายยินดีตอนรับเป นภาษาอั งกฤษวา WELCOMETO
BULONDON คุณมานพมีฝมือในการวาดและเขียน หลังจากนั้นก็ชวยกันขุดดิน เทปูน
และป กป ายไวที่ หนาหาดทรายเพื่ อตอนรั บนั กทองเที่ ยว ซึ่ งเปนปายที่ นักทองเที่ ยว
สามารถมองเห็นไดชัดเจนและรวมถายรูปกับปายได หลังจากนั้นเราไดจัดทําเอกสาร 3
เลม ไวให ประธานและรองประธานกลุ มไว ใชประโยชนในการบริ หารจัดการกลุ มการ
ท องเที่ ยวแบบโฮมสเตย นั่ น คื อ คู มื อการบริ หารจั ดการกลุ มบู โหลนดอนโฮมสเตย
ทะเบียนนักทองเที่ยวบูโหลนดอนโฮมสเตย และบัญชีกลุมโฮมสเตย

เราชวยกันเขียนปาย ปกปายเอง และก็รวมถายรูปกับปายที่เราภูมิใจ
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ประชาสัมพันธเพื่อเปดโลกกวางใหกับโฮมสเตยบูโหลนดอนผานพื้นที่ออนไลน

การเปดโลกของคนบูโหลนดอนเพื่อแบงปนบานสัมผัสวิถีชาวเลและหาดทราย
ภายใตออมกอดอันดามั น เปนการเปดโอกาสใหมีการเชื่ อมโยงความสั มพั นธระหวาง
นั กท องเที่ ยวและชาวบ านได มี โอกาสแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู วั ฒนธรรมและวิ ถี ชี วิ ต แล ว
ยังชวยใหชุมชนตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากรการทองเที่ ยว และใหรูถึงคุณคาของ
การมีส วนร วมในการอนุรักษ ฟ นฟู และมีความรั กความเมตตาต อทรั พยากรธรรมชาติ
ในแหลงทองเที่ยว รวมทั้งวิถีวัฒนธรรมชุมชนใหคงอยูสืบไป
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