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หุ่นจำลองกำรช่วยชีวิตขั้นพื้ นฐำน
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และกายภาพบาบัด คณะแพทยศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email sittichoke.a@psu.ac.th

ผู้ ป่ ว ยที่ มี ภ าวะหมดสติ หั ว ใจหยุ ด เต้ น
สามารถพบได้ในทุกสถานที่โดยไม่มีเหตุบอกล่วงหน้า
ถ้าผู้ประสบเหตุมีความรู้วิธีการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน
จะสามารถให้ การช่ว ยเหลื อผู้ ป่ว ยเบื้ องต้นและลด
อัตราการสู ญเสียชีวิตของผู้ป่ว ยลงได้ จึงควรมีการ
ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วน มี ความรู้ เ รื่ อ งการ
ช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยในระยะแรก
ได้ อ ย่ า งทั น ท่ ว งที ก่ อ นที่ ห น่ ว ยรั ก ษาพยาบาลจะ
มาถึงสถานที่เกิดเหตุ ปัญหาในการส่งเสริมแนวคิดนี้
คือ หน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องมีหุ่ นส าหรับใช้ฝึกสอนไม่
เพียงพอ เนื่องจากหุ่นมีราคาแพงและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ จึงได้ประดิษฐ์
หุ่นจาลองการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน ทาจากยางธรรมชาติ เรียกชื่อว่า หุ่นตังกวน เพื่อ
น าไปใช้ ส อนวิ ธี ก ารช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ยหมดสติ หั ว ใจหยุ ด เต้ น โดยออกแบบและ
ประดิษฐ์หุ่นให้มีสภาพใกล้เคียงกับการช่วยชีวิตผู้ป่วยให้มากที่สุด ใช้กลไกอย่างง่าย
เพื่อลดความซับซ้อนของหุ่น ทาให้หุ่นมีราคาถูกและมีความทนทานต่อการใช้งาน
คณะผู้ประดิษฐ์ได้เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล วิจัยการช่วยชีวิตพื้นฐานและ
สิทธิบัตรการประดิษฐ์หุ่น เพื่อนามาออกแบบหุ่นที่มีขนาดและรูปร่างเหมาะสมที่จะ
ใช้ ส าหรั บ ฝึ ก การกดหน้ า อกเพื่ อ ปั๊ ม หั ว ใจ และการเป่ า ลมเข้ า สู่ ป อด เลื อ กใช้
ยางพาราเป็นวัสดุใช้ในการประดิษฐ์หุ่น ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือ ยืดหยุ่นและคืนกลับสู่
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สภาพเดิมได้ดี ตัว หุ่นทาจากโฟมยางพารา ออกแบบให้
ทรวงอกมีความยืดหยุ่นใกล้เคียงร่างกายของมนุษย์ และ
ออกแบบให้มีกลไก twin air spaces design ตอบสนอง
ด้วยเสียงเมื่อมีการกดปั๊มหัวใจได้ถูกต้องและลึกเพียงพอ
ที่ ช่ อ งปากออกแบบให้ มี ท่ อ ทางเดิ น หายใจจ าลองใช้
สาหรับ ฝึ กการผายปอด และมีกลไกการตอบสนองด้ว ย
เสียงที่แบบ back cup opening เมื่อมีการแสดงการเป่า
ปากอย่างถูกวิธี
หุ่นนี้มีประโยชน์ในการฝึกอบรมความรู้การช่ว ยชีวิตขั้นพื้นฐาน
สาหรับภาคประชาชน โรงพยาบาล หน่วยงานสาธารณะสุข หน่วยกู้ภัย สถานศึกษา
และพนักงานโรงงาน เป็นองค์ความรู้เพื่อใช้ในการพัฒนาสาหรับจาลองการช่วยชีวิต
ขั้นสูงต่อไป เป็นหุ่นที่ราคาถูกกว่าของต่างประเทศ 4-5เท่า ช่วยลดการนาเข้าจาก
ต่างประเทศ และเป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากยางพารา ปัจจุบันได้ถ่ายทอด
เทคโนโลยีการผลิตสู่วิสาหกิจชุมชนและสามารถผลิตใช้งานได้จริง ทาให้ช่วยสร้าง
งานแก่ชุมชนอีกด้วย

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2561 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์)
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อุปกรณ์วัดก่อนฉีดยำเข้ำน้ำวุน
้ ตำ
นางดวงรัตน์ หมายดี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail mduangra@medicine.psu.ac.th

โรคทางตาที่เป็นสาเหตุสาคัญที่ทาให้ผู้สูงอายุสูญเสียการมองเห็นอย่าง
ถาวร ซึ่งปัจจุบันยังไม่พบวิธีรักษา แต่สามารถชะลอความเสื่อมของการมองเห็นได้
โดยการฉีดยาในกลุ่ม anti-VEGF เข้าน้าวุ้นตา ซึ่งในอดีตใช้การผ่าตัด หรือการยิง
เลเซอร์ แต่ในปัจจุบันจักษุแพทย์จะใช้การฉีดยาดังกล่าวเข้าน้าวุ้นตา เพื่อการชะลอ
และรักษาอาการของโรค นอกจากนี้ยังมีผู้ป่วยโรคเอดส์ที่มีจอตาอักเสบ มารับการ
ฉีดยาต้านไวรัส Ganciclovir โดยการฉีดยาเข้าน้าวุ้นตา

โดยปกติในการฉีดยาเข้าน้าวุ้นตาแต่ละครั้ง ต้องมีการวัดกาหนดตาแหน่ง
ที่ปลอดภัยก่อนการปักเข็ม ซึ่งมีโอกาสเกิดอันตรายต่อเลนส์ตา และจอตาน้อย โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการวัดกาหนดตาแหน่งนี้ เรียกว่า caliper ซึ่งเป็นโลหะและมีความ
แหลมคม ทาให้มีความเสี่ยงต่อการทิ่มมือ เจ้าหน้าที่ ผู้ประดิษฐ์จึงได้มีแนวคิดที่จะ
ประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้วัดกาหนดตาแหน่งก่อนฉีดยาเข้าน้าวุ้นตามาตั้งแต่ ปี 2551
จากการพัฒนามาเป็นลาดับ ทาให้เพิ่มความสะดวกแก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่าง
ดี อีกทั้งยังประหยัดงบประมาณ และพบว่า การนา disposable caliper มาใช้ใน
การวัดกาหนดตาแหน่งก่อนการฉีดยาเข้าน้าวุ้นตา ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนใดๆ ต่อ
ผู้ป่วยทั้งในระยะสั้นและในระยะยาว มีความปลอดภัย แม่นยา ทาให้จักษุแพทย์
และพยาบาลห้องผ่าตัดจักษุ มีความพึงพอใจในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับมาก
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สาหรับในส่วนของการประดิษฐ์ เนื่องจากต้องใช้เวลาส่วนตัวในการจัดทา
disposable caliper และใช้เวลาในการประดิษฐ์ต่อตัวค่อนข้างนาน จึงมีความคิด
ที่จะทา disposable plastic caliper แบบอัดรีดขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (mold) โดย
ได้ ป ระสานความร่ ว มมื อ กั บ บริ ษั ท เครื อ ซี เ มนต์ ไ ทย (SCG) ส านั ก งานพั ฒ นา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช./NSTDA) และอุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นอกจากนี้ได้มีการจดอนุสิทธิบัตรตามเลขที่คาขอ
1603002255 และสิทธิบัตรออกแบบเลขที่ 1602004295

ประโยชน์ที่ได้รับ
1. ทาให้ มีอุปกรณ์วัดก่อนการฉีดยาเข้าน้าวุ้นตาเสริม/ทดแทน caliper
โลหะ ซึ่ ง มี ร าคาแพงที่ ต้ อ งซื้ อ จากต่ า งประเทศ ช่ ว ยประหยั ด งบประมาณให้
ประเทศชาติได้
2. เป็นนวัตกรรมที่ช่วยให้กระบวนการฉีดยาเข้าน้าวุ้นตาที่มีผู้ป่วย 60-70
คน/วัน รวดเร็วขึ้น และเป็นไปด้วยความราบรื่น เพราะไม่ต้องเสียเวลารอการนึ่งฆ่า
เชื้อ caliper โลหะ
3. เหมาะกับการใช้ฉีดยาเข้าน้าวุ้นตาในผู้ป่วย HIV ที่มีจอตาอักเสบ (700
ราย/ปี ในรพ.ม.อ.) ซึ่งใช้แล้วทิ้งได้เลย ไม่ต้องล้างทาความสะอาดเพื่อนากลับมาใช้
ซ้า
รางวัลที่ได้รับ
เวที Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ได้รับ 2 รางวัล คือ
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
- รางวัล Special Prize จาก Korea Patent Attorneys Association
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ผลิตภัณฑ์น้ำมันทำควำมสะอำด
เครื่องสำอำงจำกน้ำมันเมล็ดยำงพำรำ
รศ.ดร.ภญ. ธนภร อานวยกิจ , ผศ.ดร.ภญ. สิริรัศมิ์ ปิ่นสุวรรณ และนายปณิธิ รักนาม
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : chomchan.a@psu.ac.th

เนื่องจากการเกิดปัญหาราคายางตกต่าและทางรัฐบาลสนับสนุนให้มีการ
วิจัยเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตผลที่มาจากยางพารา เมล็ดยางซึ่งเป็นผลิตผลอัน
เกิ ดจากต้ น ยางที่ยั ง มีก ารน าไปใช้ป ระโยชน์น้ อย และไม่แ พร่ห ลาย จึ งมี ความ
น่ า สนใจในการสกั ด น้ ามั น จากเมล็ ด ยางเพื่ อ น ามาผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ นทาง
เครื่องสาอาง โดยใช้กระบวนการสกัดโดยวิธี Solvent Extraction ที่ได้ปริมาณ
ของน้ ามั น มากที่ สุ ด และมี คุ ณ สมบั ติ เ หมาะสม ส าหรั บ ใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในทาง
เครื่องสาอาง จากนั้นทาการประเมินคุณสมบัติต่างๆของน้ามันทั้งทางด้านกายภาพ
และเคมี รวมถึ ง ความปลอดภั ย เพื่ อ น ามาใช้ เ ป็ น วั ต ถุ ดิ บ ได้ อ ย่ า งมี คุ ณ ภาพ
ผสมผสานการน าเทคโนโลยี ก ารเตรี ย มเป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ น้ ามั น ท าความสะอาด
เครื่องสาอางที่ใช้อัตราส่วนสารลดแรงตึงผิวชนิดไม่มีประจุหลายๆ ชนิดเข้าด้วยกัน
เกิดเป็นโลชั่นน้านมเมื่อน้ามันสัมผัสกับน้า
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งานวิจัยดังกล่าวสามารถใช้เป็นวัตถุดิบในทางเครื่องสาอาง โดยเตรียมเป็น
ผลิตภัณฑ์น้ามันทาความสะอาดเครื่องสาอางที่สามารถทาความสะอาดผิวหน้าได้
อย่างหมดจด ชะล้างเครื่องสาอางได้โดยไม่ต้องทาความสะอาดซ้า และยังคงความ
ชุ่มชื้นแก่ผิว พร้อมทั้งบารุงเพิ่มความสดชื่นและผ่อนคลายให้กับผิวหน้าด้วยกลิ่นที่
เป็นธรรมชาติ ก่อให้เกิดประโยชน์ในการส่งเสริมการใช้วัตถุดิบจากเมล็ดยางอย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และกระตุ้ น ให้ เ กิ ด การสร้ า งรายได้ ใ ห้ แ ก่เ กษตรกรชาวสวนยาง
รวมถึ ง การเพิ่ ม ศั ก ยภาพให้ กั บ ผลิ ต ภั ณ ฑ์ เ ครื่ อ งส าอางจากวั ต ถุ ดิ บ ใหม่ ๆ ที่ มี
ภายในประเทศได้

รางวัลที่ได้รับ
เวที Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
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ผลิตภัณฑ์สำรสกัดชะมวงโอนด้วยน้ำมัน
รำข้ำวเป็นผลิตภัณฑ์อำหำรเสริม
รศ.ดร.ภก. ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์
สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : pharkphoom.p@psu.ac.th

คณะผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจที่ จ ะศึ ก ษาสาร
ต้านมะเร็งจากผักพื้นบ้านของไทย จากงานวิจัย
เบื้องต้นพบว่าใบชะมวงซึ่งได้รับความนิยมนามา
ต้มกับเนื้อสั ตว์ช นิดต่างๆ ในประกอบอาหารนั้น
ให้สารสกัดที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งได้ดี จึงได้ศึกษาวิจัย
ต่อเพื่อแยกสารที่มีฤทธิ์ต้านมะเร็งจากสารสกัดใบ
ชะมวง และค้นพบสารชนิดใหม่เป็นครั้งแรกของ
โลก จึงตั้งชื่อสารชนิดใหม่ที่แยกได้จากใบชะมวง
ตามชื่ อ ภาษาไทยของพื ช ว่ า “ชะมวงโอน” และจาการทดสอบฤทธิ์ ยั บ ยั้ ง
เซลล์มะเร็ง พบว่าสารชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งปอดและมะเร็งเม็ดเลือด
ขาวได้ดี ดังนั้น สารสกัดจากใบชะมวงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการนามาใช้เป็น
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เพื่อลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคมะเร็ง
แต่จากการศึกษาวิธีการสกัดสารพบว่าสารชะมวงโอนเป็นสารประกอบที่มี
คุณสมบัติความไม่มีขั้วสู ง และจะถูกสกัดออกมาได้ดีด้ว ยเฮกเซน ซึ่งเป็นตัว ทา
ละลายอินทรีย์ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ในอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและยา
สมุนไพร จึงเป็นที่มาของผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้ ที่ต้องการพัฒนาวิธีการสกัดสาร
ชะมวงโอนจากใบชะมวงโดยใช้กรรมวิธีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกรรมวิธีที่
ประหยัดการใช้พลังงาน ลดการทาลายสิ่งแวดล้อม และ ลดต้นทุนการผลิต
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คณะผู้วิจัยสนใจนาน้ามันพืชมาเป็นสารสกัด เนื่องจากน้ามันพืชเป็นสารที่
คุณสมบัติความไม่มีขั้วคล้ายคลึงกับเฮกเซน และลดการใช้ตัวทาลายอินทรีย์ รวมถึง
ลดขั้นตอนการระเหยตัวทาละลายออกหลังการสกัดสาร คณะผู้วิจัยจึงได้ทดลองนา
น้ามันพืชชนิดต่างๆ เป็นสารสกัด

จากการวิจัยพบว่าน้ามันราข้าว เหมาะสมที่สุดในการนามาสกัดสารชะมวง
โอน เพราะนอกจากจะสกัดสารชะมวงโอนได้ในปริมาณสูงกว่าน้ามันพืชชนิดอื่น
แล้ว น้ามันราข้าวยังมีกรดไขมันจาเป็นที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และอุดมไปด้วย
สารต้านอนุมูลอิสระ เช่น วิตามินอี และ แกมมา-โอรีซานอล ซึ่งมีประโยชน์ในการ
ลดความเสี่ยงของโรคมะเร็ง โรคหลอดเลือดและหัวใจ และช่วยบารุงผิวพรรณด้วย
และจากการวิจัยและพัฒนาสภาวะที่เหมาะสมในการสกัดสาร ทาให้ได้กรรมวิธีการ
เตรียมสารสกัดชะมวงโอนจากใบชะมวงที่สกัดด้วยน้ามันราข้าวโดยใช้วิธีการสกัด
ด้วยคลื่นไมโครเวฟ กรรมวิธีการสกัดดังกล่าวทาให้ได้สารสกัดที่มีสารชะมวงโอน
1.9 มก./มล. และเมื่อนาสารสกัดที่ได้ไปทดสอบฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งที่เป็นสาเหตุ
การตายอันดับต้นๆ 3 ชนิด ได้แก่ มะเร็งลาไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และ มะเร็งปอด
พบว่าสารสกัดชะมวงโอนมีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งดังกล่าวได้ดี ด้วยค่า IC50 เท่ากับ
12 - 16 ไมโครกรั ม/มล. และไม่ เ ป็น พิษ ต่ อเซลล์ ป กติที่ ความเข้ม ข้น สู งถึ ง 50
ไมโครกรั ม/มล. สามารถน ากรรมวิธีก ารผลิ ตนี้ ไปใช้ประโยชน์ใ นอุต สาหกรรม
ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่บรรจุในแคปซูลนิ่ม หรือ ผลิตเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เช่น
น้ามันปรุงอาหาร หรือ นามันสาหรับทาน้าสลัดเพื่อสุขภาพ เป็นต้น
10

รางวัลที่ได้รับ
1. เวที 10th International Warsaw Invention Show” (IWIS 2016)
ณ กรุงวอซอร์ ประเทศสาธารณรัฐโปแลนด์ ได้รับ 3 รางวัลคือ
- รางวัลเหรียญทอง (Gold Medal)
- รางวัล Special Award (on Stage) จาก Malaysian Research &
Innovation Society ประเทศมาเลเซีย
- รางวั ล Special Award จาก Taiwan International Invention
Award Winners Association ประเทศไต้หวัน
2 . เ ว ที 4 6 th International Exhibition of Invention Geneva
(Geneva 2018) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (MEDALLE D’OR SILVER
MEDAL)
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ยำงธรรมชำติเทอร์โมพลำสติกลอกลำย
แบบ 3 มิติ (สำหรับงำนพิ สูจน์หลักฐำน)
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-Mail : Ekwipoo.K@psu.ac.th

งานด้ า นการพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน (forensic investigation) ในปั จ จุ บั น มี
ความส าคัญเป็ นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดการปัญหาอาชญากรรมซึ่ง
ผู้กระทาความผิดได้พัฒนาเทคนิควิธีการก่ออาชญากรรมให้ซับซ้อนมากขึ้น จึงทา
ให้การหาหลักฐานเพื่อนาผู้กระทาผิดมาลงโทษตามกระบวนการยุติธรรมมีความ
ยากลาบากมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากเทคนิควิธีการที่เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานใช้อยู่ใน
ปัจจุบันยังเป็นการถ่ายภาพ การลอกรอยด้วยการปัดผงฝุ่นเพื่อลอกรอยนิ้วมือแฝง
ซึ่งได้ผลเป็นภาพ 2 มิติที่มีข้อจากัดในการตรวจพิสูจน์ วิธีการหล่อปูนพลาสเตอร์
เป็ น ทางเลื อกหนึ่ งในการสร้ า งภาพวัตถุ พยานแบบ 3 มิติ เช่น รอยยางรถยนต์
รอยเท้า การใช้เครื่ องมือของอาชญากร ทาให้ ได้ข้อมูล ที่มีความแม่นยามากขึ้น
อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความยุ่ งยากและต้องใช้เวลานานในการทาให้ปูนพลาสเตอร์
แข็งตัว ภาพที่ได้ไม่คมชัด โดยเฉพาะวัตถุพยานที่มีความละเอียดสูง เช่น ลายนิ้วมือ
ลายฝ่าเท้า รอยรูกระสุนปืน และรอยจากการใช้เครื่องมือขนาดเล็ก รวมทั้งงาน
ด้านการพิสูจน์เอกลักษณ์บุคคลที่เสียชีวิต ซึ่งจาเป็นต้องใช้ทักษะความชานาญสูง
มาก
ปัจจุบันเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจพิสูจน์ที่ได้มีการพัฒนาขึ้นมาบ้างแล้ ว
เช่น การใช้ดินน้ามันลอกลายลาย จะมีข้อด้อย คือ มีโอกาสผิดเพี้ยนสูงและเก็บ
รักษาลายพิมพ์ที่ได้ยาก หรือแม้กระทั่งการใช้ยางซิลิโคน ก็จาเป็นต้องใช้เวลาใน
การขึ้นรูปที่นานและเป็นวัสดุที่มีราคาแพง ต้องนาเข้าจากต่างประเทศ
12

นอกจากนี้ยังจาเป็นต้องอาศัยทักษะความชานาญของผู้ปฏิบัติงานสูงอีก
ด้วย เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงพัฒนา “ยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก
ลอกลายแบบ 3 มิติ” เพื่อใช้ทดแทนวิธีการลอกลายแบบเดิม
ยางธรรมชาติ เ ทอร์ โ มพลาสติ ก ที่ ล อกลายได้ (พั ฒ นาขึ้ น มาใน
ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ) สามารถใช้งานได้ง่ายใน
ภาคสนาม สามารถแปรรูปได้โดยอาศัยการให้ความร้อนที่อุณหภูมิไม่ต่ากว่า 70 oC
(แหล่ งความร้ อนสามารถหาได้ง่ าย เช่น น้าร้อ นจากการต้มน้าหรือไดร์เป่าผม)
จากนั้นนาไปพิมพ์ในจุดที่ต้องการลอกลาย กดไว้ประมาณ 10 วินาที ยางธรรมชาติ
เทอร์โมพลาสติกจะแสดงภาพพิมพ์แบบ3 มิติ ตามแบบของพื้นที่นั้น ๆ

รูปที่ 1 ลักษณะวัสดุก่อนแปรรูป (ซ้าย) วัสดุหลังพิมพ์ลายนิ้วมือ (ขวา)

รูปที่ 2 วิธีการใช้งานยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกลอกลาย
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การพัฒนาวัสดุชนิดนี้จึงตอบสนองความต้องการของเจ้าหน้าที่ตารวจและ
มีความเป็นไปได้ในการผลิตเชิงพาณิชย์เพื่อเป็นอุปกรณ์ลอกลายสาหรับการพิสูจน์
หลักฐาน นอกจากนั้นวัสดุชนิดนี้ยังมียางธรรมชาติเป็นองค์ประกอบหลัก จึงนับเป็น
ผลงานนวัตกรรมที่ส่งเสริมการนายางธรรมชาติมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่า
มากขึ้น และยังสามารถนาไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าโดยการประยุกต์ให้
ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้งานด้านอื่น ๆ และมีศักยภาพในการผลิ ตเชิง
พาณิชย์ได้

ร
ูปที่ 3 ร่องรอยนิว้ มือขนาดกาลังขยาย 20 เท่า

รูปที่ 4 วัสดุเมื่อถอดแบบจากร่องรอยจริงแบบ 3 มิติ

รางวัลที่ได้รับ
เวที 46th International Exhibition of Invention Geneva (Geneva
2018) ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (MEDALLE D’OR SILVER MEDAL)
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กำรพั ฒนำโฟมยำงพำรำผสมสำรล่อ
แมลงเพื่ อควบคุมแมลงวันผลไม้
ผศ.ดร.นริศ ท้าวจั นทร์ 1 , ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี 2 , รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส 1 ,
นางสาวยาวารีย๊ะห์ สาเมาะ1 , นางสาวรูเฟียะห์ มะลี1 และ นางสาวคอฎียะ เถาวัลย์1
1
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : narit.t@psu.ac.th

โดยปกติเกษตรกรสวนผลไม้ เช่น มะม่วง ฝรั่ง มะละกอ แก้วมังกร และ
ละมุด จะใช้สาลีหยดสารละลายฟีโรโมนในรูปแบบน้า แล้วนาไปแขวนไว้ในกับดัก
รูป แบบต่าง ๆ ที่เกษตรกรมีบ นต้นไม้ เพื่อดึงดูดให้ แมลงเข้ามาติดในกับดัก แต่
ข้อเสียของสาลี คือ มีช่องว่างภายในขนาดใหญ่ ทาให้สารระเหยอย่างรวดเร็ว เมื่อ
ใช้ในช่วงที่มีอากาศร้อน สารในสาลีจะหมดประสิทธิภาพในการดึงดูดแมลงวันผลไม้
ทาให้เกษตรกรต้องเติมสารฟีโรโมนบ่อยครั้งขึ้น ทาให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

จากจุดนี้ทาให้คณะผู้วิจัยพัฒนาน้ายางพาราธรรมชาติ ให้อยู่ในรูปแบบ
โฟมยางพารา ด้วยเทคนิคพิเศษที่ตรึงสารฟีโรโมนล่อแมลงวันผลไม้ โดยทาหน้าที่
กักเก็บและปลดปล่อยสารฟีโรโมนออกมาอย่างช้า ๆ และสม่าเสมอ จากการทดลอง
ในห้องปฏิบัติการ พบว่าโฟมยางพาราสามารถปลดปล่อยสารและดึงดูดแมลงวัน
15

ผลไม้ได้ยาวนานถึง 90 วัน และใช้สารฟีโรโมนน้อยกว่าวิธีการเดิม 5-10 เท่า เมื่อ
เทียบกับสาลีจะอยู่ได้ 10-15 วันจึงหมดประสิทธิภาพ หากอากาศเย็นจะอยู่ได้ 20
วันปัจจุบันเริ่มให้เกษตรกรนาไปทดลองใช้ และเก็บข้อมูลพร้อมรอผู้ประกอบการ
ติดต่อนาไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์
ประสิทธิภาพสูง
ใช้งานได้ยาวนาน
ประหยัดสารฟีโรโมน
ปลดปล่อยสารได้ต่อเนื่อง
เป็นมิตรต่อสภาพแวดล้อม
ผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาโฟมยางพาราผสมสารล่อแมลงเพื่อการควบคุม
แมลงวันผลไม้ ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากงานวิจัยในงานสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ
Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิ กายน – 3 ธันวาคม 2560 จากผลิ ตภัณฑ์นวัตกรรมใน
อุ ต สาหกรรมวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี จ าก 43 ประเทศทั่ ว โลก และเป็ น
นวัตกรรมมาแปรรูปยางดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์ เพื่อใช้พัฒนาประเทศ ซึ่งไทยมีกาลัง
การผลิตกว่า 4 ล้านตัน/ปี
รางวัลที่ได้รับ
เวที Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
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เครื่องผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง
ด้วยอัลตรำโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : krit.s@psu.ac.th

ไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่
จาเป็นต้องปรับแต่งเครื่องยนต์ นอกจากนั้น ไบโอดีเซลมีการปลดปล่อยมลพิษไอ
เสียน้อยกว่าน้ามันดีเซลจากปิโตรเลียม เช่น ลดควัน และ ลดอนุภาคในอากาศ ใน
ด้านคุณสมบัติ ไบโอดีเซล ย่อยสลายได้ทางชีวภาพ ความเป็นพิษ น้อยกว่าน้ามัน
ดีเซลจากปิโตรเลียม เช่นกัน ในกระบวนการผลิตไบโอดีเซล ต้องการเทคโนโลยีการ
ผสมเพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ สั ม ผั ส ระหว่ า งสารที่ ล ะลายเข้ า กั น ได้ ย าก คื อ น้ ามั น และ
แอลกอฮอล์ ในการศึกษานี้ เครื่องปฏิกรณ์ 4 ประเภท คือ เครื่องปฏิกรณ์แบบท่อ
(plug flow reactor, PF) เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบท่ อ ผสมแบบสถิ ต (static mixer
reactor, SM), เครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบอั ล ตราโซนิ ก ชนิ ด แคลมป์ ท่ อ (ultrasound
clamp on tubular reactor, US) และเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ แ บบท่ อ ผสมแบบสถิ ต
ร่วมกับอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ ถูกนามาทดลองเพื่อเปรียบเทียบปริมาณเมทิล
เอสเทอร์ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจากน้ามันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ (refined
palm oil, RPO) ที่เงื่อนไข คือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ (KOH) เท่ากับ 4, 6, 8,
10, และ 12 g/L ปริมาณเมทานอล 20 vol.% และอัตราการไหลของ RPO เท่ากับ
20 L/hr ที่อุณหภูมิ เท่ากับ 60oC ค่าความบริสุทธิ์สูงสุดของเมทิลเอสเทอร์ เท่ากับ
81.987 wt.% (PF), 95.700 wt.% (SM), 98.980 wt.% (US), และ 97.670
wt.% (SM/US) ที่ความยาวของเครื่องปฏิกรณ์ เท่ากับ 900 มม. 900 มม. 700
มม. และ 900 มม.ตามลาดับ เมื่อใช้ KOH เท่ากับ 12 g.L-1 ในทุกๆประเภทของ
เครื่องปฏิกรณ์ โดยเครื่องปฏิกรณ์แบบอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ (US reactor)
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ใช้งานที่ความถี่ 20 kHz และที่กาลังของคลื่นเสียง เท่ากับ 6400W (16×400W)
โดย US reactor มีประสิทธิภาพในการผลิตไบโอดีเซลมากกว่า เครื่องปฏิกรณ์ชนิด
อื่นๆ

รางวัลที่ได้รับ
1. เวที Seoul International Invention Fair 2017 ณ กรุงโซล สาธารณรัฐ
เกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)
2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ผลงาน
ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ประจ าปี 2561 ระดั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ (สาขา
วิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย)
18

ตัวดูดซับของแข็งชนิดใหม่โมโนลิทคอมโพสิท
ครัยโอเจล โพลีไวนิลแอลกอฮอล์
แกรฟีนออกไซด์ เคลือบด้วยโพลีไพโรล
สำหรับสกัดและตรวจวิเครำะห์สำรซัลโฟนำไมด์
ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด , รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา , นางสาวกชพร จุลสัตย์ ,
นางสาวปิยะลักษณ์ หนูฤกษ์ , ดร.ภมรรัตน์ เกื้อเส้ง และ นางสาวธันยาภรณ์ สุขช่วย
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : opas.b@psu.ac.th

ซัลโฟนาไมด์เป็นยาปฏิชีวนะที่นิยมใช้เพื่อเร่งการเจริญเติบโตของสัตว์ใน
การเลี้ยงสัตว์ มีราคาถูกและสามารถรักษาอาการติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียแกรม
บวก แกรมลบและโพรโตซัวได้ การผสมสารซัลโฟนาไมด์ลงในอาหารสัตว์ ทาให้เกิด
การตกค้างในผลิตภัณฑ์จากสัตว์ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพของผู้บริโภค เช่น
เกิดอาการแพ้และการดื้อยาได้ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคองค์กรอาหารและ
ยาแห่งสหภาพยุโรป ได้กาหนดปริมาณตกค้างสูงสุดของซัลโฟนาไมด์ในอาหารไม่
เกิน 100 ไมโครกรัม/กก. จึงจาเป็นต้องมีวิธีการตรวจวัดการตกค้างของซัลโฟนา
ไมด์ที่เหมาะสม เนื่องจากการตกค้างของสารซัลโฟนาไมด์มีปริมาณน้อยและมีสาร
รบกวนมาก ในการวิเคราะห์ จึงต้องมีขั้นตอนการเตรียมตัว อย่างเพื่อกาจัดสาร
รบกวนและเพิ่มความเข้มข้นของสารในตัวอย่าง เทคนิคที่นิยมใช้คือ การสกัดด้วย
ตัวดูดซับของแข็ง ร่วมกับตัวดูดซับชนิด C18 ซึ่งมีจาหน่ายเชิงพาณิชย์ แต่ตัวดูดซับ

ตัวดูดซับชนิดใหม่ Polypyrrole/Graphene oxide-PVA cryogel
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ดังกล่าวมีราคาแพง ไม่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ ใช้เวลาในการสกัดนานและมัก
เกิดการอุดตันได้ง่าย ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาตัวดูดซับชนิดใหม่ที่สามารถเตรียมได้
ง่าย ใช้งานได้สะดวก มีราคาถูก ไม่เกิดปัญหาการอุดตัน สามารถใช้ซ้าได้
ตัวดูดซับชนิดใหม่มีลั กษณะของครัยโอเจลคอมโพสิ ทระหว่างโพลีไวนิล
แอลกอฮอล์แกรฟีนออกไซด์ เคลือบด้วยโพลีไพโรล โดยสารซัลโฟนาไมด์สามารถ
ดูดซับที่ตัวดูดซับด้วยการเกิดอันตรกริยาแบบ π-π และพันธะไฮโดรเจน ซึ่งตัวดูด
ซับที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถเตรียมได้ง่าย มีรูพรุนมากทาให้ไม่เกิดปัญหาการอุดตัน
และมีพื้นที่ผิวมากทาให้มีประสิทธิภาพในการสกัดสูงและใช้เวลาน้อย

ขั้นตอนการประดิษฐ์ตัวดูดซับชนิดใหม่
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การสกัดสารซัลโฟนาไมด์ด้วยตัวดูดซับของแข็งที่ประดิษฐ์ขึ้น

ลักษณะเด่นของผลงานประดิษฐ์
เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เองในประเทศ
วิธีการผลิตตัวดูดซับทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีราคาแพง ไม่จาเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญในการเตรียม และ
สามารถผลิตในปริมาณมากได้
มีราคาถูกกว่าตัวดูดซับที่มีจาหน่ายเชิงพาณิชย์มาก (ประมาณ 20 เท่า)
มีประสิทธิภาพในการสกัดสูงถึง 85 – 99 % ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้ตาม
เกณฑ์ที่กาหนดของ AOAC
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้อย่างน้อย 14 ครั้ง
ไม่ เ กิ ด ปั ญ หาอุ ด ตั น ในขั้ น ตอนการเตรี ย มตั ว อย่ า งในขณะที่ ตั ว ดู ด ซั บ
ทั่วไปมักจะเกิดปัญหาการอุดตัน
สามารถเพิ่มความเข้มข้นได้สูง สามารถตรวจวัดสารแม้มีปริมาณน้อยได้
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โดยสามารถประยุกต์ใช้สิ่งประดิษฐ์ ในขั้นตอนการเตรียมตัวอย่างเพื่อสกัด และ
ตรวจวิเคราะห์ ส ารซั ล โฟนาไมด์ ในตัว อย่า ง กุ้ง จากฟาร์มเลี้ ยงกุ้งและวิเคราะห์
คุณภาพน้าทิ้งจากบ่อเลี้ยงกุ้ง และน้าในทะเลสาบสงขลา จังหวัดสงขลา

รางวัลที่ได้รับ
1. เ ว ที Seoul International Invention Fair 2017 ณ ก รุ ง โ ซ ล
สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับรางวัลเหรียญทอง (Gold Prize)
2. รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ :
ผลงานประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ประจ าปี 2561 ระดั บ ประกาศเกี ย รติ คุ ณ
(สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
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ระบบออนไลน์ทอ
ู ินวันรำคำประหยัดสำหรับ
สกัดและแยกสำรพิ ษ
สถานวิ จั ย การวิ เ คราะห์ ส ารปริ ม าณน้ อ ยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : proespichaya.k@psu.ac.th

การวิ เคราะห์ ส ารอิ น ทรี ย์ป ริ ม าณน้ อ ยจ าเป็น ต้ อ งมีขั้ น ตอนการเตรี ย ม
ตัวอย่าง เพื่อสกัดและเพิ่มความเข้มข้นรวมทั้งกาจัดสิ่งรบกวนออกจากตัวอย่างก่อน
การวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่างด้วยการสกัดโดยตัวดูดซับของแข็งแบบปกติ มี
หลายขั้ น ตอนท าให้ มี โ อกาสที่ จ ะเกิ ด การสู ญ หายของสารที่ ต้ อ งการวิ เ คราะห์
นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการสกัดนาน อีกทั้งตัวดูดซับของแข็งที่ใช้ ส่วนใหญ่เป็นตัว
ดูดซับทางการค้าที่มีราคาแพง เพราะต้องนาเข้าจากต่างประเทศ และเมื่อเสร็จสิ้น
กระบวนการเตรียมตัวอย่างแล้ว ต้องนามาวิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องโครมาโทกราฟี
ของเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งมีราคาแพงและต้องใช้ผู้มีความชานาญในการวิเคราะห์

ระบบออนไลน์ทูอินวันที่ชาแนลสกัดบรรจุ ZIF-8-PVA cryogel และชาแนลแยกสารบรรจุ MWCNTs-PVA
cryogel มี valve A สาหรับฉีดสารตัวอย่างเชื่อมต่อกับปั๊มเพอริสตัลติก และ valve B
สาหรับฉีดสารตัวชะโดยทูอินวันติดตั้งอยู่ที่วาล์วนี้
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จากข้อด้อยดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบออนไลน์
เพื่อสกัดและแยกสารที่ต้องวิเคราะห์ โดยใช้ครัยโอเจลที่ได้จากการเตรียมพอลิเมอร์
บางประเภทที่สภาวะเยือกแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติเด่นคือมีรูพรุนขนาดใหญ่ในระดับ
ไมโครเมตรจ านวนมาก มี ลั ก ษณะยื ด หยุ่ น คล้ า ยฟองน้ า ซึ่ ง ในระหว่ า งการ
สังเคราะห์สามารถผสมวัสดุชนิดต่างๆเพื่อให้เกิดเป็นวัสดุคอมโพสิต ที่มีรูพรุน และ
สามารถดูดซั บ สารที่ส นใจได้ จึงได้ออกแบบระบบวิ เคราะห์ ออนไลน์ ทูอิน วัน ที่
ประกอบด้วย 2 ชาแนล ชาแนลแรกบรรจุตัวดูดซับ คือ วัส ดุคอมโพสิตระหว่าง
zeolite imidazolate framework-8 กับ poly (vinyl alcohol) cryogel (ZIF-8
-PVA cryogel) เพื่อใช้เป็นชาแนลสกัด (extraction channel) และชาแนลที่สอง
บรรจุวัสดุคอมโพสิตระหว่าง multiwalled carbon nanotubes กับ poly (vinyl
alcohol) cryogel (ZIF-8-PVA cryogel) เพื่อใช้เป็นชาแนลแยกสาร (separation
channel) ซึ่งจะทาหน้ าที่เหมือนคอลั มน์แยกสารของเทคนิค HPLC และเรียก
ระบบที่ พั ฒ นาขึ้ น นี้ ว่ า “ทู อิ น วั น (two-in-one)” แล้ ว น ามาต่ อ เข้ า กั บ ปั๊ ม เพ
อริสตัลติกและตัวตรวจวัดและใช้เป็นเครื่องของเหลวโครมาโทกราฟีราคาประหยัด
สาหรับการประยุกต์ใช้เพื่อสกัด แยก และวิเคราะห์สารพิษ
จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
ระบบทูอินวันสามารถเตรียมได้ง่าย
ใช้งานง่าย สะดวก สามารถสกัด แยก และวิเคราะห์สารได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพในการแยกดีโดยไม่ต้องใช้ปั๊มแรงดันสูง
ใช้วิเคราะห์ได้อย่างต่อเนื่อง 417 ครั้ง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายได้
สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ได้ 5 เท่า
ช่วยลดปริมาณตัวทาละลายอินทรีย์และตัวอย่าง
ประยุ กต์ ใช้ งานในระบบของเหลวโครมาโทกราฟี อย่ างง่ ายสาหรั บการ
วิเคราะห์สารอินทรีย์ชนิดอื่น ๆ ได้
24
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การประยุกต์ใช้ระบบออนไลน์ทูอินวัน เพื่อใช้สกัดและแยกสารที่สนใจ
วิเคราะห์ โดยเชื่อมต่อกับตัวตรวจวัดชนิดยูวีสาหรับวิเคราะห์หาปริมาณการตกค้าง
ของ BaA Chry BbF และ BaP ในใบชาจากตัวอย่างน้าชา







เมื่อเปรียบเทียบวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์สารกลุ่ม PAHs ในเวลาเพียง
32 นาที (ลดเวลาในการวิเคราะห์ด้วย HPLC ลง 4 เท่า)
ชาแนลสกัดที่พัฒนาขึ้นสามารถสกัดและเพิ่มความเข้มข้นสารกลุ่ม PAHs ได้แก่
BaA, Chry, BbF และ BaP ในตัวอย่างน้าชา โดยให้ค่าร้อยละการได้กลับคืน
อยู่ในช่วง 83±6 ถึง 108±4 %
มี ค่ า ขี ด จ ากั ด ในการตรวจวั ด (limit of detection) ของมี ขี ด จ ากั ด ในการ
ตรวจวัดของ BaA และ Chry ที่ 0.10 ไมโครกรัม/ลิตรและ 0.20 ไมโครกรัม/
ลิตรสาหรับ BaP และ BbF

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2561 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)
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ชุดตรวจสำรระเบิดรำคำประหยัด

1

คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : aree.c@psu.ac.th
2

ปัจจุบันมีการนาสารระเบิดมาใช้กันอย่างแพร่หลายทั้งที่ถูกกฎหมาย เช่น
ใช้ในกิจกรรมทางทหาร อุตสาหกรรมระเบิดหิน เหมืองแร่ หรือการนามาใช้ในทาง
ผิดกฎหมาย เช่น การก่อความไม่สงบ การก่อการร้าย ซึ่งสร้างความเสียหายและ
ความสู ญเสีย ทั้งทางเศรษฐกิจและสั งคมเป็นอย่างมาก ดังนั้นการพัฒ นาวิธีการ
ตรวจวัดสารระเบิดจึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง
แต่เดิมหลังเหตุระเบิด เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสถานที่เกิดเหตุและเก็บวัตถุ
พยานเพื่อนาส่งห้องปฏิบัติการสาหรับการตรวจพิสูจน์ซึ่งต้องรอผลการตรวจอย่าง
น้อย 2 สัปดาห์ บางครั้งอาจเกิดความล่าช้าหรือเกิดความผิดพลาดในการหาตัว
ผู้ กระทาผิ ดมาลงโทษได้ ในขณะที่การจัดการภายหลั งการเกิดเหตุระเบิดของ
ต่างประเทศ จะใช้ชุดตรวจสารระเบิดภาคสนามที่สามารถบอกชนิดของสารระเบิด
ที่ใช้ได้ทันทีภายหลังการทดสอบ ทาให้ทราบผลทันที แต่ด้วยราคาที่สูง และบาง
ยี่ห้อยังมีอายุการใช้งานสั้น ทาให้เกิดความยุ่งยากในการจัดซื้อ
คณะผู้วิจัย จึงพัฒนาชุดตรวจสารระเบิดภาคสนามให้มีราคาถูกลง แต่ยังมี
ความถูกต้อง เชื่อถือได้เทียบเท่าชุดตรวจที่มีราคาแพงและมีอายุการใช้งานนานขึ้น
อีกทั้งยังใช้งานง่าย พกพาสะดวกและปลอดภัย ทราบผลทันที ทาให้เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้องสามารถนาไปใช้ในการตรวจสารระเบิดจากวัตถุพยาน ณ สถานที่เกิดเหตุ
และแจ้งผลการทดสอบให้ผู้ที่เกี่ยวข้องดาเนินการต่อไปได้อย่างทันท่วงที
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ชุดตรวจสารระเบิดราคาประหยัดสังเคราะห์ขึ้นโดยใช้หลักการกักน้ายา
เคมีที่จาเพาะกับสารระเบิดแต่ละชนิดไว้ภายในโครงข่ายพอลิเมอร์ที่เหมาะสม เมื่อ
นาไปทดสอบตัวอย่าง น้ายาเคมีที่ถูกกักไว้ภายพอลิเมอร์เหล่านี้จะทาปฏิกิริยากับ
สารระเบิด (จากตัวอย่าง) อย่างจาเพาะเจาะจง เกิดเป็นสารประกอบที่มีสี (เรียกว่า
ผลิตภัณฑ์สี) สีของผลิตภัณฑ์จะบ่งชี้ชนิดของสารระเบิด ในขณะที่ความเข้มของสีที่
เกิดขึ้น จะสัมพันธ์กับ ปริมาณของสารระเบิดในตัวอย่าง ซึ่งได้รับความสนใจจาก
สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการพิสูจน์หลักฐานตารวจ สานักงานตารวจแห่งชาติได้นา
ชุดตรวจดังกล่าวไปทดสอบการใช้งานในสถานการณ์จริง
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ขณะนี้ ค ณะผู้ วิ จั ย อยู่ ใ นระหว่ า งแก้ ไ ขข้ อ เสนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ การ
สนั บสนุน ทุน เพื่อดาเนิน กิจ กรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยโครงการจัดการ
ความรู้ เพื่อการใช้ป ระโยชน์ ด้านความมั่ นคง ประจาปี 2561 เพื่อถ่ายทอดองค์
ความรู้ดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสถานที่เกิดเหตุระเบิด
เช่ น ต ารวจพิ สู จ น์ ห ลั ก ฐาน เจ้ า หน้ า ที่ เ ก็ บ กู้ วั ต ถุ ร ะเบิ ด เจ้ า หน้ า ที่ ส ถาบั น นิ ติ
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น รวมถึงเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่ผู้ประกอบการที่สนใจหรือ
การจาหน่ายในเชิงพาณิชย์ต่อไปในอนาคต

รางวัลที่ได้รับ
รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติจากสานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ : ผลงาน
ประดิษฐ์คิดค้น ประจาปี 2561 ระดับดี (สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช)

29

ปำกกำชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วย
ไฟฟ้ำแบบพกพำ
ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร1 , รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา2 , รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร3
และ ผศ.ดร.อดุลย์ เที่ยงจรรยา1
1
ภาควิ ช าวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ 2 ภาควิ ช าเคมี 3 ภาควิ ช าฟิ สิ ก ต์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: warakorn.l@psu.ac.th
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ส่วนที่ขั้วบวก (+) แผ่นโลหะที่ใช้เป็นตัวล่อจะเกิดการกัดกร่อนกลายเป็น
ไอออนของโลหะโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ดังแสดงในปฏิกิริยา
ที่ 2

ส่วนวิธีการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้า (electroetching) เป็นวิธีที่นิยนามา
สร้าง โลโก้ ลายเส้น หรือตราสินค้าบนชิ้นงานโดยวิธีการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้ามี
ลักษณะที่ตรงข้ามกับวิธี การชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้าดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
ซึ่งประกอบด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสตรง สารละลายอิเล็กโตรไลต์ ขั้วบวก
(anode) และขั้วลบลบ (cathode) โดยขั้วบวกจะต่อกับวัสดุที่ต้องการกัดผิวหน้าที่
มีการติดแม่แบบที่มีลวดลายที่ต้องการ และขั้วลบจะต่อกับแผ่นสแตนเลส เมื่อมีการ
จ่ายศักย์ไฟฟ้ากระแสตรงไปยังขั้ว ไฟฟ้าทั้งสองทาให้ที่ขั้ว บวกเกิด การกัดกร่อน
กลายเป็นไอออนของโลหะโดยการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน (oxidation) ดังแสดง
ในปฏิกิริยาที่ 2 ทาให้พื้นผิววัสดุเกิดเป็นลวดลายตามแม่แบบ

รูปที่ 1 แสดงวิธกี ารชุบเคลือบผิววัสดุด้วยไฟฟ้า
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รูปที่ 2 แสดงวิธีการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้า

อย่างไรก็ตาม วิธีการชุบเคลือบผิวและการกัดผิวหน้าวัสดุด้วยไฟฟ้าแบบ
ดั้งเดิมดังกล่าวข้างต้นไม่เหมาะสาหรับงานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเนื่องจาก
รูปแบบการชุบในงานเครื่องประดับ จาเป็นต้องชุบบนผิวเฉพาะที่ หรือต้องการชุบ
เคลือบผิวมากกว่าหนึ่งสี อีกทั้งพบว่าการชุบแบบดั้งเดิมเป็นวิธีการที่ต้องใช้น้ายาชุบ
ปริมาณมาก การติดตั้งชุดอุปกรณ์ยุ่งยาก ใช้เวลานาน และเครื่องมือมีขนาดใหญ่
เมื่อไม่นานมานี้ได้มีหลายบริษัทที่คิดค้นรูปแบบการชุบเคลือบรูปแบบใหม่ที่เหมาะ
สาหรับงานทางด้านเครื่องประดับที่เรียกว่า การชุบแบบทาด้วยปากกา (pen plating) ซึ่ ง มี จ าหน่ า ยทางการค้ า แล้ ว เช่ น เพน เพลทติ้ ง (pen plating) ซึ่ ง เป็ น
ผลิ ตภัณฑ์ของบริษัท Wieland ประเทศเยอรมัน ซึ่งทางานโดยคีบขั้วลบเข้ากับ
ชิ้นงานที่ต้องการชุบเคลือบ และนาขั้วบวกที่ส่วนปลายมีไฟเบอร์ทิป (fiber tip) ที่มี
คุณ สมบั ติดู ด ซับ สู งจุ่ ม ในน้ ายาชุ บ และนาไปทาบนบริเ วณชิ้ นงานที่ ต้ องการชุ บ
เคลือบ อย่างไรก็ตามพบว่าต้องนาเข้าจากต่างประเทศ ราคาสูง มีขนาดใหญ่ ไม่
สามารถพกพาได้ น้ายาชุบเสื่อมสภาพได้ง่ายเนื่องจากการชุบรูปแบบนี้ต้องจุ่มปลาย
ปากกาที่สั มผั ส กับชิ้น งานไปจุ่มสารละลายชุบโดยตรง อีกทั้งใช้ได้สาหรับงานที่
ต้องการชุ บเคลื อบผิ วเท่านั้น ไม่ส ามารถใช้ ส าหรับงานกัดผิ ว หน้าวั สดุ ผู้ วิจัยจึง
ออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์ “ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบ
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พกพา” ที่ใช้งานง่ายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ใช้สารเคมีน้อย ยืด
อายุการใช้งานของน้ายาชุบ ราคาถูก ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ และสามารถใช้
งานได้ทั้งแบบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุ โดยปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วย
ไฟฟ้าแบบพกพาที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานชุบเคลือบ
โลหะ มีค่าบนผิวตัวเรือนเครื่องประดับในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ งานชุบทอง
บนอุปกรณ์ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และขาของแผ่นวงจรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิก
งานชุบโลหะเป็นสีต่างๆบนชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ที่มีขนาดเล็กในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ และงานกัดผิวหน้าชิ้นงานเพื่อสร้างโลโก้ ลายเส้น หรือตราสินค้าบนชิ้นงานใน
อุต สาหกรรมเครื่ อ งประดั บ และอุ ต สาหกรรมครัว เรื อ น เป็ น ต้ น รวมไปถึ ง การ
นาไปใช้สาหรับสื่อการเรียนการสอนทางวิทยาศาสตร์ในหัวข้อเคมีไฟฟ้าในระดับ
มัธยมต้นปลายและระดับปริญญาตรี

รูปที่ 3 ตัวอย่างเครื่องชุบเคลือบผิวแบบทาด้วยปากกาที่มีจาหน่ายและต้องนาเข้าจากต่างประเทศ

ปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพาสามารถเลือกใช้
งานได้ทั้งแบบชุบเคลือบผิวและกัดผิวโดยแค่กดสวิทช์ไปที่ตาแหน่ง Plating หรือ
Etching โดยมี ห ลั ก การและขั้ น ตอนการใช้ ง านง่ า ยแค่ 3 ขั้ น ตอนคื อ เชื่ อ มต่ อ
(connect) กด (push) และชุบเคลือบผิว (plating) หรือ กัดผิว (etching)

รูปที่ 4 ตัวอย่างผลงานการชุบทองด้วยปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
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รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างผลงานการกัดผิวผิวสแตนเลสด้วยปากกาชุบเคลือบผิวและกัดผิววัสดุด้วยไฟฟ้าแบบพกพาที่ประดิษฐ์คิดค้นขึ้น
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จุดเด่นของงานวิจัย
เป็ น สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ที่ อ อกแบบและสร้ า งขึ้ น โดยนั ก วิ จั ย ไทย ราคาถู ก กว่ า ชุ ด
อุปกรณ์ที่วางจาหน่าย 2-20 เท่า ลดการนาเข้าจากต่างประเทศ
เป็นปากกาแบบพกพาที่สามารถเลือกใช้งานได้ทั้งแบบชุบเคลือบผิว (Plating)
และกัดผิว (Etching) ได้ด้วยอุปกรณ์ชุดเดียว ใช้งานง่ายทั้งในและนอกสถานที่
มีขนาดเล็กสะดวกในการพกพา
มีหน้าจอขนาดเล็กเพื่อแสดงค่าศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และอายุการใช้งาน
ของแบตเตอรี่
สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 16 โวลต์
สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ด้วยการเชื่อมต่อกับสาย USB
สามารถเปลี่ยนชนิดของน้ายาชุบได้ง่ายโดยการเปลี่ยนด้ามปากกา
สามารถเติมน้ายาชุบได้ง่ายและสะดวกโดยเติมจากปลายด้ามของปากกา
มีระบบวาล์วจะเปิด-ปิด ที่สามารถควบคุมอัตราการไหลของน้ายาชุบจากส่วน
ปลายมายังหัวไฟเบอร์ทิปด้วยการกดที่ส่วนปลายไฟเบอร์ทิป (fiber tip)
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากใช้น้ายาชุบน้อย













ช่ว ยลดปั ญหาเรื่ อ งน้ ายาชุ บเสื่ อ มสภาพเนื่ องจากน้ ายาชุ บบรรจุอ ยู่ภ ายใน
ปากกาซึ่งไม่มีการปนเปื้อนของน้ายาชุบ
สามารถเปลี่ ย นปลายไฟเบอร์ ทิ ป (fiber tip) ขนาดต่ า งๆ ได้ ต ามความ
เหมาะสม
สามารถนาไปใช้ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานชุบเคลือบโลหะ มีค่าบนผิว
ตัวเรือนเครื่องประดับในอุตสาหกรรมเครื่องประดับ งานชุบทองบนอุปกรณ์
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และขาของแผ่นวงจรในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ งาน
ชุบโลหะเป็นสีต่างๆ บนชิ้นส่วนตกแต่งรถยนต์ที่มีขนาดเล็กในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ เป็นต้น
สามารถน าไปใช้ ใ นอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานกั ด ผิ ว หน้ า ชิ้ น งานเพื่ อ
สร้างโลโก้ ลายเส้น หรือตราสินค้าบนชิ้นงานในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและ
อุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นต้น
สามารถนาไปใช้สาหรับการตรวจหารอยลายนิ้วมือแฝงบนผิวโลหะ และการกู้
คืนหมายเลยทะเบียนบนผิวโลหะในงานนิติวิทยาศาสตร์
สามารถนาไปใช้ส าหรั บเป็นสื่อการเรียนการสอนทางวิ ทยาศาสตร์ในหัวข้อ
เคมีไฟฟ้าในระดับมัธยมต้นปลาย ในรายวิชาวิทยาศาสตร์อุตสาหกรรมการชุบ
โลหะด้ ว ยไฟฟ้ า ในระดั บ ปริ ญ ญาตรี และในรายวิช านิ ติ เ คมี ไ ฟฟ้ า ในระดั บ
ปริญญาโท

โดยผลงานวิจัยดังกล่าวได้มีการนาองค์ความรู้ไปถ่ายทอดให้กับกลุ่มงาน
ตรวจอาวุธปืนและเครื่องกระสุน ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเก็บกู้เลขหมายทะเบียนปืน นอกจากนี้ยังใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนซึ่งได้มีการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับครูอาจารย์ และนักศึกษา ณ Yogyakartastate University ประเทศอินโดนีเซีย
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รางวัลที่ได้รับ
เ ว ที Seoul International Invention Fair 2017 ณ ก รุ ง โ ซ ล
สาธารณรัฐเกาหลี ได้รับ 2 รางวัล คือ
1.รางวัลเหรียญทองแดง (Bronze Prize)
2.รางวั ล Special Award จาก Indonesian Invention and Innovation Promotion Association
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งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
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กำรผลิตและพั ฒนำสำรสกัดหยำบจำกพริกไทย
ดำที่ปรำศจำกพิ เพอรีนสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอำหำร
และนำไปใช้ประโยชน์แบบครบวงจรและยั่งยืน
ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ์ และคณะ
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : gpotchan@medicine.psu.ac.th

จากสถานการณ์ท างด้ านเศรษฐกิ จและสั งคมมีก ารเปลี่ ย นแปลงอย่ า ง
รวดเร็ ว ทั้ ง ในเรื่ อ งของเทคโนโลยี การสื่ อ สารและการคมนาคมท าให้ รู ป แบบ
โครงสร้างทางสังคมในหลายประเทศเริ่มเปลี่ยนไปและมีธุรกิจใหม่ๆเกิดขึ้นเพื่อ
ตอบสนองต่อรูปแบบการใช้ชีวิตของคนเมืองโดยเฉพาะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
ประกอบกับ ค่านิ ยมของผู้บ ริโภคที่หันมาให้ ความสาคัญและใส่ใจในสุขภาพของ
ตนเองมากขึ้น ทาให้ การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก รวมไปถึงการ
รักษาโดยวิธีทางธรรมชาติในการบาบัดรักษาอาการเจ็บป่วยและการบารุงรักษา
ร่างกายเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจาวันมากขึ้น ส่งผลให้การบริโภคและการใช้
สมุนไพรทั้งของไทยและต่างประเทศเพิ่มสูงขึ้น
สารสกัดหยาบจากพริกไทยดาที่ปราศจากพิเพอรีน (piperine free Piper
nigrum extract, PFPE) มีฤทธิ์ยับยั้งเซลล์เพาะเลี้ยงชนิดมะเร็งเต้านมและมะเร็ง
ท่อน้าดีได้ และมีสารสาคัญที่ออกฤทธิ์ยับยั้งเซลล์มะเร็งได้ดี คือ สารคูซูโนคินิน
(kusunokinin) สารสกั ด PFPE สามารถยั บ ยั้ ง และป้ อ งกั น มะเร็ ง เต้ า นมในหนู
ขาวใหญ่ได้ โดยยั บ ยั้ งการเจริ ญเติบโตของก้อนมะเร็งได้ประมาณ 30 วัน และ
ป้องกันการเกิดมะเร็งได้ถึง 80%นอกจากนี้ยังสามารถใช้สารสกัด PFPE ร่วมกับยา
เคมีบาบัดในการรักษาหนูขาวใหญ่ที่เป็นมะเร็งเต้านมได้ และส่งผลให้หนูที่ได้สาร
สกัด PFPE ร่วมกับยาเคมีบาบัดมีสุขภาพดีกว่าหนูที่ได้รับยาเคมีบาบัดเพียงอย่าง
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เดียว และไม่พบความเป็นพิษของสารสกัด PFPE เมื่อป้อนหนูขาวใหญ่ที่ปริมาณ 43
และ 86 มก./กก./น้าหนักตัว/วัน เป็นเวลา 6 เดือน
จากผลการวิจัยข้างต้น ทาให้เกิดโครงการเชิงบูรณาการในการพัฒนาสาร
สกัดจากพืชสมุนไพรของไทยไปสู่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเพื่อช่วยให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดี
ขึ้นหรือเป็นอาหารเสริมสุขภาพสาหรับคนปกติ ซึ่งในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ในรูปแบบนี้
มีจานวนมากทั้งที่ผลิตในประเทศและนาเข้าจากต่างประเทศ แต่มีผลิตภัณฑ์จานวน
ไม่กี่ชนิดที่มีการศึกษาและรายงานฤทธิ์ที่ชัดเจน อย่างไรก็ตามในการผลิตสารสกัด
PFPE เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อขายทั้งในและนอกประเทศจาเป็นต้องยกระดับการผลิต
จากระดับห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐาน มีปริมาณวัตถุดิบที่
ได้คุณภาพ และสามารถป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตได้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะเริ่มจาก
ศึกษาจากสายพันธุ์ การปลูกทั้งในรูปแบบปลูกทดแทนหรือเป็นพืชร่วม และปริมาณ
ผลผลิตในแต่ละฤดูกาล นอกจากนี้ยังต้องศึกษาส่วนผสมของผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
ที่มีส่วนผสมของสารธรรมชาติจากพืชที่ปลูกในประเทศ การศึกษาคุณสมบัติของ
ผลิตภัณฑ์ทั้งที่ใช้กับคนปกติและผู้ป่วย รวมถึงการศึกษาปริมาณการบริโภคและ
ความเป็ นพิษของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการนากากที่เหลือจากการสกัดสาร PFPE
จากพริกไทยไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ครบวงจรและคุ้มค่าในการ
ผลิตมากที่สุด
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แผนการดาเนินงาน ขั้นตอนและการบริหารแผนบูรณาการ และความเชื่อมโยงของแต่ละโครงการวิจยั

คณะผู้วิจัย
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา , ดร.ทัศนี เนียมขาว , ดร.ณัฏฐากร วรอัฐสิน ,
ดร.กราญ์จนา ถาอินชุม , ดร.ปิตุนาถ หนูเสน , รศ.ดร.ภญ.สุชาดา สุขหร่อง ,
รศ.ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ , ผศ.ดร.จิตติมา ชัชวาลสายสินธุ์ , ผศ.ดร.สันทัด วิเชียรโชติ ,
ดร.วรัญญา เก๋อาภัย , ดร.ธีรพงศ์ ตั้งใจ , ผศ.ดร.กรกช นาคคะนอง , รศ.ดร.อรัญ งามผ่องใส ,
ดร.สุนยั นา สท้านไตรภพ , ดร.จิรกฤต แซ่ตั้ง , ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี ,
ผศ.ดร.เพ็ญนภา ชลปฐมพิกลุ เลิศ , ผศ.พญ.ศรีลา สาเภา , ผศ.นพ.สมฤทธิ์ มหัทธโนบล ,
ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร , ผศ.ดร.สุกัญญา เดชอดิศยั , ดร.สุพัตรา ลิม่ สุวรรณโชติ ,
ผศ.ดร.สมชาย ศรีวิรยิ ะจันทร์ , ผศ.ดร.สุภาภรณ์ การเสนารักษ์ , ดร.สุณีย์ หวันเหล็ม ,
ดร.มณี ศรีชะนันท์ และ ผศ.ดร.นเรศ ซ่วนยุก
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ถอดรหัสพั นธุกรรมกลุ่มโรคท่อน้ำดีตีบ
ในวัยทำรก
นางวันวิสาข์ มณีฉาย

2

และ

E-mail : surasak.sa@psu.ac.th

คณะผู้ วิ จั ย จากหน่ ว ยกุ ม ารศั ล ยศาสตร์ ภาควิ ช าศั ล ยศาสตร์ คณะ
แพทยศาสตร์ ได้ศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีน ADD3 และ ADD3AS1 ด้วยเทคนิค Taqman SNP genotyping และวิเคราะห์ความสัมพันระหว่าง
ความหลากหลายทางพันธุกรรมบนยีนดังกล่าวกับการเกิดโรคท่อน้าดีตีบ (Biliary
atresia) ในทารก การศึกษาพบความสัมพันที่มีนัยสาคัญทางสถิติระหว่างจุดแปร
ผัน rs2501577, rs11194981 และ rs17095355 บนยีนทั้งสอง กับการเกิดโรคที่
อั ต ราส่ ว น 1.81 (95% CI 1.32-2.50), 1.58 (95% CI 1.14-2.20) และ 1.92
(95% CI 1.39-2.66) ตามลาดับ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาทารกซึ่งมีลักษณะทางพยาธิ
วิท ยายื น ยั น ว่ าเป็ น โรคท่อ น้ าดี ตี บ 20 รายด้ ว ยวิธี ก ารหาล าดั บเบสตลอดส่ ว น
แสดงออกของจีโนม (Whole exome sequencing)
การศึกษาพบหลักฐานซึ่งอาจชี้ความสัมพันธ์ระหว่างโรคท่อน้าดีตีบกับ
กลุ่มอาการอื่นซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นพยาธิสภาพต่างหากจากโรคท่อน้าดีตีบ เช่น กลุ่ม
อาการ biliary hypoplasia ซึ่งมียีน JAG1 เป็นเครื่องหมายทางชีวภาพกลุ่มอาการ
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ดีซ่านน้าดีคัดคั่งในครอบครัว (progressive familial intrahepatic cholestasis)
ซึ่งมียีน MYO5B และ ABCB11 เป็นเครื่องหมายทางโมเลกุลเป็นต้น
นอกจากนี้ยังให้ข้อสังเกตว่าผู้ที่มีการกลายพันธุ์ของยีน JAG1 อาจมีผลการ
ผ่าตัดที่เลว และการศึกษานี้อาจนาไปสู่คาแนะนาให้ rapid genome sequencing เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการวินิจฉัยทารกซึ่งมาด้วยดีซ่านแบบน้าดีคัดคั่งก่อน
พิจารณาผ่าตัด

ผลงานวิจัยตีพิมพ์
1.Sangkhathat S, Laochareonsuk W, Maneechay W, Kayasut K, Chiengkriwate P. Variants associated with infantile cholestatic syndromes
detected in extrahepatic biliary atresia by whole exome studies: A 20Case Series from Thailand. J Pediatr Genet. 2018 Jun;7(2):67-73.
Laochareonsuk W, Chiengkriwate P, Sangkhathat S. Single nucleotide
polymorphisms within Adducin 3 and Adducin 3 antisense RNA1
genes are associated with biliary atresia in Thai infants. Pediatr Surg
Int. 2018 May;34(5):515-520.
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กำรออกแบบโมเลกุลโปรตีนเพื่ อ
ใช้ในกำรรักษำมะเร็ง
ผศ.ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี 1 , รศ.นพ.ดร.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา 1,2 , ดร.จิรกฤต แซ่ตั้ง 1 ,
ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย 3 และ ดร.นิรันดร์ รุ่งสว่าง 4

E-mail : tvaromya@medicine.psu.ac.th

คณะผู้วิจัยจากคณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับห้องปฏิบัติการระบบจุลินทรีย์
เพื่ อ ผลิ ต ชี ว โมเลกุ ล สวทช. พั ฒ นาโปรตี น ทางการแพทย์ อิ น เตอร์ ลิ ว คิ น 18
(Interleukin 18) ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการเติบโตของมะเร็งผ่านกลไกการอักเสบ
ให้มีฤทธิ์มากขึ้นโดยใช้โปรแกรมการจาลองแบบโมเลกุลโปรตีนบนคอมพิวเตอร์
ช่วยทานายโครงสร้างซึ่งมีประสิทธิภาพในการจับกับตัวรับบนผิวเซลล์ได้ดีขึ้น และ
มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวสร้างสารสื่อการอักเสบอินเตอร์เฟีย
รอนแกมม่ า (Interferon gamma) สู ง ขึ้ น โปรตี น ซึ่ ง ดั ด แปลงโดยการเปลี่ ย น
กรดอะมิโน 2 ตาแหน่ง ได้แก่ E6K และ T63A ได้รับการออกแบบด้วยแบบจาลอง
บนคอมพิวเตอร์ ผลิตโปรตีนในหลอดทดลองด้วยระบบ molecular cloning เข้าสู่
ระบบผลิ ต ในยี ส ต์ และทดสอบในเซลล์ เ พาะเลี้ ย งและในสั ต ว์ ท ดลองถึ ง
ประสิทธิภาพที่สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับโปรตีนดั้งเดิม สัตว์ทดลองซึ่งได้รับการ
ปลูกเนื้อเยื่อมะเร็งลาไส้และได้รับการรักษาด้วยโปรตีนดัดแปลงดังกล่าว มีอัตรา
รอดชีพที่ยาวกว่าอย่างมีนัยสาคัญเมื่อเทียบกับยาหลอกและโปรตีนดั้งเดิม
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ผลงานวิจัยตีพิมพ์
Saetang J, Puseenam A, Roongsawang N, Voravuthikunchai
SP, Sangkhathat S, Tipmanee V. Immunologic function and molecular insight of recombinant interleukin-18. PLoS One. 2016 Aug
2;11(8):e0160321. และจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา
002548 ยื่นเมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2559
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เพื่ อวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด
ดร.ปฤษณา เรืองรัตน์ และคณะ
ภาควิชาชีวเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: rpritsan@psu.ac.th

โรคมะเร็งปอดเป็นสาเหตุการเสียชีวิตลาดับต้นๆ และยังมีแนวโน้มการเกิด
โรคมากขึ้นทุกปีในคนไทย ดังนั้นนอกจากการเรียนรู้วิธีป้องกัน หรือลดความเสี่ยง
ของการเกิดโรคมะเร็ง คงจะเป็นการดีไม่น้อยหากมีวิธีการตรวจหามะเร็งได้ตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกเพื่อการรักษาได้อย่างทันท่วงที สารบ่งชี้มะเร็ง (tumor markers) คือ
สารที่ ห ลั่ ง ขึ้ น จากการที่ ร่ า งกายตอบสนองต่ อ เซลล์ ม ะเร็ ง หรื อ อาจเป็ น สารที่
เซลล์มะเร็งหลั่งขึ้นมาเอง สารบ่งชี้มะเร็งหลายชนิดที่ใช้อยู่ในปัจจุบันจะมีประโยชน์
ในการค้นหา การติดตามผล และดูการตอบสนองต่อการรักษาโรค แต่ก็ยังไม่มีสาร
บ่งชี้มะเร็งตัวใดที่สามารถช่วยวินิจฉัยมะเร็งได้ตั้งแต่ในระยะแรก หรือ สามารถคัด
แยกคนที่เป็นมะเร็ง ออกจากผู้ป่วยโรคอื่นที่มีอาการของโรคเหมือนกัน
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สารวาสคู ล าร์ เ อนโดทิ เ ลี ย ลโกรทแฟกเตอร์ (Vascular endothelial
growth factor ย่อว่า VEGF) เป็นสารที่มีบทบาทในการกระตุ้นให้มีการสร้างเส้น
เลือดขึ้นใหม่ในโรคมะเร็ง จากการค้นคว้าของทีมผู้วิจัยพบว่า นอกจาก VEGF มี
ความเกี่ย วข้อ งในแง่ ของการน ามาใช้เพื่ อการรั กษา สาร VEGF น่า จะสามารถ
นามาใช้เป็นสารบ่งชี้มะเร็งในแง่ของการตรวจวินิจฉัยได้ด้วย
จากผลการศึกษาของทีมผู้ วิจัยซึ่งตรวจวัดสาร VEGF ในเลือด (รูปที่ 1)
แสดงให้เห็นว่าสารตัวนี้มีระดับที่สูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในเลือดผู้ป่วยที่เป็นมะเร็ง
ปอด เทียบกับตัวอย่างเลือดของ 1) กลุ่มคนที่ป่วยด้วยโรคปอดชนิดอื่น 2) กลุ่มคน
สุ ขภาพดี และ 3) ทั้งกลุ่ มคนสุ ขภาพดีแ ละกลุ่ มคนที่ป่ว ยด้ว ยโรคปอดชนิดอื่ น
รวมกัน

รูปที่ 1 ภาพแสดงระดับ VEGF ในเลือด

การศึกษาวิจัยนี้เพื่อศึกษาระดับ VEGF ในเลือดในแง่ของสารบ่งชี้มะเร็ง
เพื่อช่วยวินิจฉัยโรคมะเร็งปอด ซึ่งจะเป็นประโยชน์เพื่อนาไปใช้ศึกษาต่อในกลุ่ม
ผู้ป่วยจ านวนมากขึ้น เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการนาไปใช้เพื่อช่วยวินิจฉัย
โรคมะเร็งปอดตั้งแต่ระยะแรก และนาไปสู่การพัฒนาเทคนิคการตรวจวินิจฉัยที่ง่าย
รวดเร็ว และราคาไม่แพง
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รศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ และ ศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
E-Mail : sununta.y@psu.ac.th

ภาวะไขมันสะสมในตับเป็นโรคที่มีไขมันสะสมในเซลล์ของตับมากกว่าปกติ
โดยไม่มีสาเหตุจากการดื่ม แอลกอฮอล์ (non-alcoholic fatter liver disease)
ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่พบได้บ่อยในผู้ที่มีภาวะอ้วนลงพุงและมีอาการของกลุ่มเมตา
บอลิก ทาให้มีผังผืดในตับ (liver fibrosis) ตับอักเสบ (steatohepatitis) ตับแข็ง
(cirrhosis) และมะเร็งตับ (liver cancer) ได้ และเป็นภาวะแทรกซ้อนที่เกี่ยวข้อง
กับโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และไตวายเรื้อรัง
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะ
ไขมันสะสมในตับในสตรีที่มีกลุ่มอาการเมตาบอลิก กลุ่มตัวอย่างจานวน 170 ราย
เป็ น สตรี ที่มีอาการแสดงของกลุ่ มอาการเมตาบอลิ กอย่างน้อย 3 ใน 5 อาการ
ได้แก่ 1) ภาวะอ้วนลงพุงโดยมีเส้นรอบเอวมากกว่า 35 นิ้ว 2) ระดับน้าตาลในเลือด
หลังงดอาหารสูงกว่า 100 มก./ดล. 3) ภาวะไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือดสูงกว่า
150 มก./ดล. 4) ภาวะที่เอชดีแอลคอเลสเตอรอล ต่ากว่า 50 มล./ดล. 5) ภาวะ
ความดันโลหิตสูงกว่า 130/85 มม.ปรอท
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ผลการศึกษาพบว่าสตรีที่มีอาการกลุ่ มเมตาบอลิ ก 24.70% ได้รับการ
วินิจฉัยว่ามีภาวะไขมันสะสมในตับโดยการตรวจด้วยอัลตราซาวด์ โดยมีปัจจัยที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ การรับประทานเนื้อสัตว์ที่มีไขมัน การรับประทานขนมที่มีส่วนผสม
ของไขมันทรานส์ การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้าตาลและฟรุคโตส และไม่ได้
ออกกาลังกายเป็นประจา ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพฤติกรรมการรับประทานอาหารที่มี
ไขมัน และน้าตาลสูง เกี่ยวข้องกับการเกิดภาวะไขมันสะสมในตับและกลุ่มอาการเม
ตาบอลิก ดังนั้นควรป้องกันการเกิดโรคไขมันสะสมในตับและภาวะแทรกซ้อนต่างๆ
โดยการรับประทานอาหารที่ไม่มีไขมันและน้าตาลสูง และมีการออกกาลังกายเพื่อ
เผาผลาญไขมันส่วนเกินในร่างกายเป็นประจา ดังนี้
1. หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีไขมันสัตว์ เช่น หมูกรอบ หมูสาม
ชั้น ขาหมู
2. ลดการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน้าตาลและฟรุคโตส เช่น น้าหวาน
ชาเย็น กาแฟเย็น เครื่องดื่มบรรจุขวดที่มีส่วนผสมของฟรุคโตส น้าอัดลมต่างๆ
3. ไม่ควรรับประทานอาหารและขนมที่มีส่วนผสมของไขมันทรานส์ เนย
และมาการีน เช่น เค๊ก คุ๊กกี้ มันฝรั่งทอด ขนมปัง และขนมต่างๆที่ผลิตจากโรงงาน
4. หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ประเภทต่างๆ
เช่น สุรา เบียร์
5. ควรเพิ่มกิจวัตรประจาวันที่มีกิจกรรมทางกาย และออกกาลังกายใน
รูปแบบต่างๆเป็นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 150 นาที เช่น การขึ้นลงบันได การ
เดิน การวิ่ง การปั่นจักรยาน การเล่นกีฬาต่างๆ
6. รับประทานอาหารที่มีพลังงานต่าและใยอาหารสูงซึ่งมีส่วนประกอบของ
ผักและผลไม้ต่างๆ เช่น บรอคโคลี่ ผักใบเขียว ขมิ้น กระเทียม แอปเปิล มะละกอ
และธัญพืชต่างๆ

49

กำรจัดวำงอุปกรณ์ทำงกำรแพทย์เข้ำตู้อบ
้ ด้วยแก๊สแผนกเวชภัณฑ์กลำง
ฆ่ำเชือ
โรงพยำบำลสงขลำนครินทร์

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล, นางสาวกัญญ์วรา สุนันทเกษม และ นางสาวบุษกร กาญจโนภาศ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: napis149@gmail.com

โรงพยาบาลเป็นสถานที่สาหรับให้บริการทางด้านสุขภาพ ที่มีสิ่งอานวย
ความสะดวก เครื่องมือ อุปกรณ์ เทคโนโลยีที่ทันสมัย บุคลากรที่เชี่ยวชาญ รวมถึง
ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพมาใช้ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกสบายและ
เกิดความพึงพอใจในการรับบริการ ซึ่งปัจจุบันแผนกเวชภัณฑ์กลาง โรงพยาบาล
สงขลานครินทร์ มีจานวนอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่รอเข้าตู้อบฆ่าเชื้อเป็นจานวนมาก
งานวิจัยชิ้นนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อเสนอแนวทางในการลดปริมาณอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่
ไม่สามารถให้บ ริการได้ทันตามเป้าหมาย ด้ว ยการใช้ Linear Programming ซึ่ง
จากการเก็บข้อมูลพบว่าขนาดของห่ออุปกรณ์ทางการแพทย์ GA01 มีความคลาด
เคลื่ อ นมาก และท าให้ ก ารจั ด วางอุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เ ข้ า ตู้ อ บฆ่ า เชื้ อ มี
ประสิทธิภาพลดลง จึงมีการแบ่งขนาดกลุ่มย่อยของ GA01 ใหม่ และประยุกต์ใช้
Excel solver ร่วมกับ Linear Programming เข้ามาช่วยในการคานวณหาจานวน
ที่เหมาะสมในการใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าตู้อบฆ่าเชื้อ เพื่อลดจานวนอุปกรณ์
ทางการแพทย์ที่ไม่สามารถให้บริการได้ทันตามเป้าหมายที่กาหนด และเป็นต้นแบบ
โมเดลเพื่อดูความเหมาะสม และนาไปพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดวาง
อุปกรณ์ทางการแพทย์ได้ต่อไปในอนาคต
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หมายเลข 1 คือ จานวนที่เหมาะสมแต่ละขนาดที่ใส่ในแต่ละรอบของการอบ
หมายเลข 2 คือ volume constraint
หมายเลข 3 และ 4 คือ availability constraint
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ประสิทธิผลและควำมพึ งพอใจต่อกำรใช้
อุปกรณ์ก้น
ั แขนป้องกันกำรกดทับ
สำยให้สำรน้ำ ขณะให้ยำระงับควำมรู้สึก
นางสาวณัศนา วิทยานุภากร , ผศ.ดร.มลิวัลย์ ออฟูวงศ์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : vnasana@medicine.psu.ac.th

การให้สารน้าเป็นหัตถการที่กาหนดให้เป็นหัตถการประจาที่วิสัญญีจะต้อง
ให้แก่ผู้ป่วยทุกราย และในผู้ป่วยบางรายที่จาเป็นต้องเฝ้าระวังระบบไหลเวียนเลือด
เป็นพิเศษ อาจจาเป็นต้องมีการใช้อุปกรณ์ติดตามแบบใกล้ชิดต่อเนื่องโดยเฉพาะ
การเฝ้าระวังจากความดันหลอดเลือดแดงโดยตรง การให้สารน้าได้อย่างทันท่วงที
เหมาะสมกับสภาวะของผู้ป่วย และการแปลผลจากการวัดความดันหลอดเลือดแดง
ที่มีความถูกต้องแม่นยา ไม่มีการรบกวนการไหลของสารน้าและแปลผลความดัน
เลือดแดง ส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยตลอดการผ่าตัด แต่ในผู้ป่วยบางรายที่
เข้ารับการผ่าตัดและมีการจัดท่าโดยการเก็บแขนผู้ป่วยแนบลาตัวขณะผ่าตัดอาจ
เกิดการกดทับสายดังกล่าวจากแพทย์ผาตัด หรือเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการผ่าตัด
ทาให้ไม่สามารถให้สารน้าได้ตามความต้องการของผู้ป่วย และรบกวนการอ่านค่า
ความดันเลือดแดง ทาให้การช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยเกิดความล่าช้า ส่งผลต่อการให้
การรักษา อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนและเกิดผลเสียแก่ชีวิตผู้ป่วยได้
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ปลอดภัยจากปัญหาการกดทับเข็มหรือสายที่ให้สารน้าหรือกดทับสาย
วัดความดันหลอดเลือดแดงเพื่อศัลยแพทย์สามารถทาผ่าตัดได้สะดวก ส่งผลให้
ผู้ ป่ ว ยได้รั บ ความปลอดภัย จากการเฝ้ าระวังดูแลจากทีมวิสั ญญีรวมถึงสามารถ
ป้องกันปัญหาและภาวะแทรกซ้อนที่เกิดจากการกดทับดังกล่าวได้
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการประเมินประสิทธิผลและความพึง
พอใจต่อการใช้อุปกรณ์กั้นแขนในการป้องกันการกดทับสายให้สารน้า ขณะให้ยา
ระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มีการเก็บแขนขณะผ่าตัด

รูปที่ 1 อุปกรณ์กั้นแขน (hand block)

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบพรรณนา ศึกษาในผู้ป่วยอายุ 18 ปีขึ้นไป
ที่ได้ยาระงับความรู้สึกแบบทั่วตัว และมีการจัดท่าขณะผ่าตัดโดยการเก็บแขนด้านที่
ให้ส ารน้ า หรือด้านที่ใส่ส ายวัดความดันหลอดเลื อดแดงแนบลาตัว ที่ห้ องผ่ าตัด
โรงพยาบาลสงขลานคริ น ทร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยสงขลานครินทร์
จานวน 53 ราย รายงานผลการศึกษาที่ได้เป็นคะแนน 1- 4 และค่าคะแนนเฉลี่ย
ผลการศึกษาพบว่า ประสิทธิผลของอุปกรณ์กั้นแขนอยู่ในระดับดี (> 3.20
-3.59) คือสามารถป้องกันการกดทับสายให้สารน้าและป้องกันการกดทับสายวัด
ความดัน หลอดเลื อดแดงโดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.38 และ 3.53 ตามล าดับ และมี
ความพึงพอใจต่อการใช้อุปกรณ์อยู่ในระดับดีมาก (3.60) คือในการป้องกันการเกิด
รอยกดทับ/บาดเจ็บกับผู้ป่วย ความสะดวกของแพทย์ผ่าตัด การใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มี
ให้เกิดประโยชน์ ความแข็งแรงของอุปกรณ์ ความสะดวกในการใช้งาน ความ
สะดวกในการเก็บรักษา โดยมีคะแนนเฉลี่ย 3.64, 3.77, 3.83, 3.64, 3.79, 3.74
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รูปที่ 2 อุปกรณ์กั้นแขน
ขณะใช้ป้องกันการกดทับสายให้สารน้า

รูปที่ 3 อุปกรณ์กั้นแขนขณะใช้ป้องกัน
การกดทับสายวัดความดันหลอดเลือดแดง

ตามล าดับ และมีความพึงพอใจโดยรวมต่อการใช้อุปกรณ์กั้นแขนของบุคลากร
วิสัญญีในระดับดีมาก มีคะแนนเฉลี่ย 3.77 มีผู้ป่วยจานวน 5 ราย ที่เกิดรอยกดทับ
ชั่วคราวจากสายให้สารน้า และสายวัดออกซิเจนที่แนบลาตัวผู้ป่วยซึ่งรอยกดทับ
ดังกล่าวหายไปเองขณะอยู่ที่ห้องพักฟื้น
ผู้ ป่ ว ยที่ผ่ าตัดและจั ดท่า แนบแขนด้านที่ให้ ส ารน้าหรือสายวัดความดั น
หลอดเลือดแดงติดกับลาตัว สามารถนาอุปกรณ์กั้นแขน(hand block) มาใช้กับ
ผู้ป่วยได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากใช้อุปกรณ์กั้นแขน สามารถป้องกันการกด
ทับสายให้สารน้า และป้องกันการกดทับสายวัดความดันหลอดเลือดแดง(arterial
line) ในระดับดี ซึ่งการเกิดรอยกดทับจากสาย ให้สารน้าหรือสายวัดความดันหลอด
เลื อ ดแดงได้ เ พี ย งเล็ ก น้ อ ย โดยสามารถป้ อ งกั น ได้ โ ดยบุ ค ลากรวิ สั ญ ญี มี ก าร
ตรวจสอบว่าไม่มีสายอุปกรณ์ใดๆ มีการกดทับแขนผู้ป่วย ก่อนที่จะใช้ผ้าเก็บแขน
ผู้ป่วยทุกครั้ง
อุปกรณ์กั้นแขน(hand block) เป็นการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีให้เกิดประโยชน์
มีความสะดวกในการใช้งาน ไม่รบกวนการผ่าตัดของศัลยแพทย์ มีความแข็งแรง
สามารถใช้ได้เป็น ระยะเวลานาน หากมีการปนเปื้อนสิ่ งสกปรกสามารถเปลี่ ยน
ปลอกสาหรับหุ้มอุปกรณ์ได้ เก็บรักษาได้ง่ายเสมือนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในงานวิสัญญี
มีความพึงพอใจในการใช้งานโดยรวมอยู่ในระดับดี
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ภำวะเหนื่อยล้ำจำกกำรทำงำนของแพทย์
ไทยในเขตภำคใต้ตอนล่ำง
ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา และ รศ.พญ.จารุรินทร์ ปิตานุพงศ์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : jchonnak@gmail.com , pjarurin@medicine.psu.ac.th

ภาวะเหนื่อยล้าจากการทางาน (burnout) และ ความเหน็ดเหนื่อยจาก
การทางานหนัก ถูกคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดว่าเป็นอาการเดียวกัน แต่ความจริงแล้ว
ภาวะเหนื่อยล้าจากการทางาน คือสภาวะที่มีความรู้สึกอ่อนล้า ทั้งด้านร่างกาย
จิตใจ และอารมณ์ โดยมีสาเหตุจากการทางานภายใต้ส ถานการณ์ที่กดดันทาง
อารมณ์ เป็นระยะเวลานาน โดยสามารถแบ่งภาวะดังกล่าวออกเป็น 3 ด้านคือ
ด้ า นความเหน็ ด เหนื่ อ ยทางอารมณ์ (emotional exhaustion) ซึ่ ง
หมายถึงอาการที่รู้สึกว่าตนหมดพลังใจที่จะเผชิญกับงาน ผู้คนในวันต่อๆไป
ด้านการลดความเป็นบุคคล (depersonalization) เป็นอาการที่บุคคลมี
ความรู้สึกลบต่อผู้อื่น ขาดความเชื่อมโยงกับคนรอบตัว มองผู้อื่นเหมือนไร้ชีวิตจิตใจ
ด้ า นการลดความส าเร็ จ ส่ ว นบุ ค คล (personal accomplishment)
หมายถึงอาการที่รู้ สึ กว่าตนนั้ นด้อยประสิ ทธิภ าพ ไร้ความสามารถ ไม่ส ามารถ
จัดการงานที่ได้รับมอบหมายได้
จากการศึกษาพบว่า ภาวะเหนื่อยล้าจากการทางาน ทาให้เกิดผลกระทบ
อย่างรุนแรงทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต โดยทางร่างกายจะมีภาวะเสื่อมโทรมใน
ระบบต่างๆ ทั้งระยะสั้นและระยะยาว ส่วนทางด้านจิตใจ พบว่าทาให้เกิดอารมณ์
ซึมเศร้า หงุดหงิด ฉุนเฉียว และมีภาวะแยกตัว ซึ่งนอกจากจะก่อให้เกิดปัญหากับ
เพื่อนร่วมงานแล้ว ยังส่งผลให้เกิดปัญหาต่อบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้ทางานบริการ
หรือบุคลากรด้านการแพทย์ พยาบาล เพราะทาให้ขาดความกะตือรือร้น ไม่สนใจ
การริเริ่มสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือในการทางานน้อยลง ซึ่งอาจส่งผลให้มีการขาด
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งาน หรือถึงขั้นลาออก สังเกตุได้จากการลาออกจากราชการของแพทย์ไทย หรือที่
เรียกกันว่าภาวะสมองไหล ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติทางด้านสาธารณสุขตลอดมา

กราฟที่ 1 ความชุกของภาวะเหนื่อยล้าจากการทางานของของแพทย์ในเขตภาคใต้ตอนล่างประเทศไทย

จากการเก็บข้อมูลแพทย์ในโรงพยาบาลศูนย์ ภาคใต้ตอนล่างของประเทศ
ไทย ระหว่างเดือนมกราคม-เมษายน พ.ศ.2561 โดยใช้แบบวัดความเหนื่อยล้ า
The Maslach Burnout Inventory (MBI)16-17 ฉบับภาษาไทย จานวน 245 คน
ซึ่งส่วนมากเป็นแพทย์เฉพาะทาง เพศหญิง สถานภาพโสด อายุเฉลี่ยอยู่ที่ 35.9 ปี
และมีชั่วโมงการทางานเฉลี่ย 63 ชม./สัปดาห์

กราฟที่ 2 การเปรียบเทียบภาวะเหนื่อยล้าจากการทางานด้านความเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์ ( emotional
exhaustion), ด้านการลดความเป็นบุคคล (depersonalization) และด้านลดความสาเร็จส่วนบุคคล
(personal accomplishment) ในและนอกพื้นที่ความไม่สงบจังหวัดชายแดนใต้
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จากการสารวจพบว่า แพทย์ส่วนใหญ่อยู่ในภาวะเหนื่อยล้าจากการทางาน
(99.6%) โดยมีความความเหน็ดเหนื่อยทางอารมณ์สูงกว่าด้านอื่นๆ โดยไม่พบ
ความแตกต่างระหว่างแพทย์ในและนอกพื้นที่ความไม่สงบ และจากการศึกษาพบว่า
มีแพทย์เพียง 1 ท่าน ที่ไม่มีภาวะเหนื่อยล้า ถึงแม้จะทางานในพื้นที่จังหวัดยะลา ซึ่ง
อยู่ในเขตพื้นที่ความไม่สงบดังกล่าว
อีกปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะเหนื่อยล้าของแพทย์คือ เกรดเฉลี่ย สาขาที่
เชี่ ย วชาญ คุ ณ ภาพการนอน/พั ก ผ่ อ น และความสั ม พั นธ์ ใ นครอบครั ว นั่ น คื อ
แพทย์ที่มีเกรดเฉลี่ยในการเรียนแพทยศาสตรบัณฑิตสูงจะเกิดภาวะเหนื่อยล้าได้
ง่ายกว่า ในขณะที่แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสูตินรีเวชศาสตร์ อายุรศาสตร์ กุมารเวช
ศาสตร์ และศัลยศาสตร์กลับมีภาวะเหนื่อยล้าน้อยกว่า เช่นเดียวการพักผ่อน ซึ่ง
เหล่ า แพทย์ ส่ ว นมากรู้ สึ ก ว่ า ตนได้ รั บ การพั ก ผ่ อ นที่ เ พี ย งพอแล้ ว นอกจากนี้
สัมพันธภาพในครอบครัวที่ดี ยังเป็นส่วนสาคัญที่ช่วยลดภาวะเหนื่อยล้าจากการ
ทางานลงอีกด้วย

จากการศึกษาดังกล่าว พบว่าภาวะสุขภาพกายและจิตของแพทย์ไทยใน
เขตภาคใต้ตอนล่าง กาลังตกอยู่ในภาวะที่เสี่ยงต่อการมีคุณภาพชีวิตที่แย่ลง และ
เพิ่มอัตราอาการซึมเศร้า ที่จะส่งผลกระทบต่อการทาหน้าที่ดูแลรักษา และการ
ตัดสิ น ใจของแพทย์ อัน ทาให้ เกิดผลเสี ยตามมา อย่างการลาออกจากราชการ
ขณะเดียวกัน ผู้ป่วยที่อยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ที่อยู่ในภาวะเหนื่อยล้าจากการ
ทางาน ก็มีความเสี่ยงจากการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้ง่าย และอาจได้รับการดูแล
รักษาที่ด้อยคุณภาพลงอีกด้วย
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ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นข้อเสนอแนะถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการ
ส่งเสริมปัจจัยที่ลดภาวะเหนื่อยล้าจากการทางาน ได้แก่ การเพิ่มเวลาพักผ่อนของ
แพทย์ การลดภาระงานลงเท่าที่ทาได้ และเปิดโอกาสให้แพทย์ได้เลือกวิถีชีวิต
ที่ สั ม พั น ธกั บ ครอบครั ว ไม่ ถู ก กระทบในทางลบจากการท างาน นอกจากนี้
หลั กสู ตรแพทยศาสตร์บั ณฑิตของประเทศไทยเอง ก็ควรจะมีการอบรมวิธีล ด
ความเครียด และจัดการความคาดหวังของตนเพิ่มเติมจากวิชาการทั่วไป เพราะ
จิตสานึกของแพทย์ส่ วนมากมุ่งที่จะช่ว ยเหลือคนไข้อย่างดีที่สุ ด จนกลายเป็น
ความกดดัน เมื่อเกิดความล้มเหลวหรือไม่ดีเท่าที่คาดหวังไว้ อาจทาให้แพทย์คิด
ว่าตนเองมีความสามารถไม่เพียงพอ และส่งผลให้เกิดภาวะเหนื่อยล้าจากการ
ทางานง่ายขึ้น การเตรี ย มความพร้ อมตั้ งแต่ยัง เป็ นนัก ศึก ษาแพทย์จึง มีค วาม
จาเป็นในการลดภาวะเหนื่อยล้าจากการทางานหลังจากสาเร็จการศึกษาได้อีกวิธี
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งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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กำรแก้ปัญหำกลิ่นเหม็นของโรงงำนผลิต
ยำงแท่ง STR 20 โดยใช้น้ำส้มควันไม้
รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร , ดร.จุฑารัตน์ เอี้ยวกฤตยากร และนางสาวพฤกระยา พงศ์ยี่หล้า
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

อุตสาหกรรมยางแท่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่มีความสาคัญทางเศรษฐกิจใน
ภาคใต้ของประเทศไทย กระบวนการผลิตยางแท่ง STR 20 ทาให้เกิดปัญหามลพิษ
ทางอากาศที่สาคัญที่ต้องคานึงถึง เนื่องจากปัญหากลิ่นเหม็นส่งผลรบกวนชุมชน
บริเวณใกล้เคียงที่ทาให้มีข้อร้องเรียนบ่อยครั้ง ซึ่งกลิ่นเหม็นที่เกิดขึ้นนี้มีต้นกาเนิด
มาจากทุกขั้นตอนของกระบวนการผลิตยางแท่ง STR 20 ที่เกิดจากแบคทีเรีย เชื้อ
รา การย่อยสลายของจุลินทรีย์ที่ทาให้เกิดการบูดเน่าของเนื้อยางและสิ่งปนเปื้อน
ซึ่งเกิดมีขึ้นตั้งแต่ขั้นตอนการกักเก็บยางก้อนถ้วย การล้างทาความสะอาด การตัด
และการบดย่อยเนื้อยาง และการอบแห้ง โดยสารมลพิษที่ส่งกลิ่นเหม็นเกิดจากการ
ปลดปล่อยสารระเหยที่เป็นสารจาพวกกรดอินทรีย์ระเหยง่าย ได้แก่ กรดอะซิติก
กรดบิวทิริก และกรดโอเลอิก เป็นต้น ซึ่งระเหยออกมาจากกองยางก้อนถ้วยที่บูด
เน่า น้าล้างยาง และก๊าซร้อนที่ออกจากการอบยางที่ถูกระบายออกสู่บรรยากาศ
ทางปล่องควันของโรงงาน
การแก้ปัญหากลิ่นเหม็นของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ควรทาตั้งแต่ต้น
ทางของการเกิดกลิ่น โดยเริ่มจากจัดการกับวัตถุดิบยางก้อนถ้วยและยางแผ่น ด้วย
การหาวิธีการลดการบูดเน่าของยางก้อนถ้วยที่มีสาเหตุจากการเจริญเติบโตของ
แบคทีเรีย เชื้อรา และจุลินทรีย์ที่กินโปรตีนในน้าซีรัมที่อยู่ในยางก้อนถ้วยที่เป็น
สาเหตุของกลิ่นเหม็น โดยสามารถทาตั้งแต่การผลิตยางก้อนถ้วยของชาวสวนและ
ในระหว่างการเก็บรักษายางก้อนถ้วยก่อนส่งเข้าสู่กระบวนการผลิตภายในโรงงาน
การลดการเกิดเชื้อราบนยางแผ่น ด้วยการใช้น้าส้มควันไม้ (wood vinegar) ซึ่งเป็น
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สารธรรมชาติที่ไม่ส่งผลต่อคุณสมบัติของยางแท่ง เพราะใช้ปริมาณน้อยและยังช่วย
เสริมการจับตัวของเนื้อยางในกรณีเติมในถ้วยผลิตยางก้อนถ้วย โดยน้าส้มควันไม้มี
ราคาไม่สูงและไม่เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม น้าส้มควันไม้สามารถผลิตได้เองจากไม้
ยางพาราที่เป็นวัตถุดิบในท้องถิ่น และมีคุณสมบัติที่สาคัญที่จะช่วยยับยั้งต้นเหตุของ
การเกิดกลิ่นเหม็นซึ่งจะสามารถแก้ปัญหาที่สาเหตุหลักของการเกิดกลิ่นได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
การศึกษาการกาจัดกลิ่นและการยับยั้งเชื้อราในยางก้อนถ้วย ได้ทาการ
ทดลองการเติมน้าส้มควันไม้ลงในยางก้อนถ้วยและยางเครพเพื่อลดปัญหาการเกิด
กลิ่นและเชื้อรา โดยมีกระบวนการศึกษาตามขั้นตอนในการผลิตของโรงงานผลิต
ยางแท่ง STR 20 ใน 2 รูปแบบ คือ
1) เติมน้าส้มควันไม้ในขั้นตอนการผลิตยางก้อนถ้วยของชาวสวนยางด้วย
ปริมาณ 5 มล. นายางก้อนถ้วยมาใส่ในกล่องเก็บยางเพื่อจาลองสภาวะการเก็บยาง
ก้นถ้วยที่เวลาการเก็บต่างๆ ภายในโรงงานก่อนการป้อนเข้าสู่กระบวนการผลิตยาง
แท่ง รวมถึงศึกษาการฉีดพ่นน้าส้มควันไม้บนกองของยางก้อนถ้วยในกล่องเก็บยาง
เพื่อศึกษาผลของการฉีดพ่นน้าส้มควันไม้ต่อก๊าซเสียที่ทาให้เกิดกลิ่นเหม็น
2) ศึกษาการนายางก้อนถ้วยมาผลิตเป็นยางเครพโดยผ่านกระบวนการ
อบแห้งเพื่อผลิตเป็น ยางแท่ง ทาการฉีดพ่นด้ว ยสารละลายน้าส้มควันไม้ที่ความ
เข้มข้นร้อยละ 5 ปริมาณ 20 มล. โดยทาการอบยางเครพในตู้อบที่อุณหภูมิ 70 oC
(รูปที่ 1)

รูปที่ 1 วิธีการทดลองและเก็บตัวอย่างแก๊สจากการอบแห้งยางเครพ
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ศึกษาการวัดผลของกลิ่น จากกรดอินทรีย์ระเหยง่ายที่เกิดขึ้นในก๊าซที่ปล่อย
ออกมาจากเนื้ อยาง โดยมีการดูดก๊าซเสี ยจากชุดทดลองกล่ องเก็บยางและตู้อบ
ยางเครพด้ ว ยปั๊ ม เก็ บ ตั ว อย่ า งก๊ า ซผ่ า นท่ อ ทางออก เพื่ อ น าตั ว อย่ า งก๊ า ซเสี ย ที่
ปนเปื้อนกลิ่นเหม็นมาผ่านสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ที่บรรจุอยู่ในขวดเก็บก๊าซ
เพื่ อ ดั ก จั บ กรดอิ น ทรี ย์ ช นิ ด กรดอะซิ ติ ก แอมโมเนี ย และแก๊ ส ไข่ เ น่ า (แก๊ ส
ไฮโดรเจนซัลไฟด์) ที่อยู่ในตัวอย่างก๊าซและวิเคราะห์หาค่าความเข้มข้น รวมถึงวัด
ระดับของการเกิดเชื้อราที่เกิดขึ้นในยางก้อนถ้วยที่เก็บอยู่ภายในกล่องเก็บยาง เพื่อ
เปรียบเทียบกับสภาวะควบคุมที่ไม่มีการใช้น้าส้มควันไม้ รวมทั้งหาปริมาณการใช้
น้าส้มควันไม้ที่เหมาะสมต่อคุณสมบัติพื้นฐานของยางแท่ง STR 20
ผลการเติมนาส้มควันไม้ลงในยางก้อนถ้วย
จากการทดลองเติมน้าส้มควันไม้ลงในยางก้อนถ้วยของชาวสวนยาง เพื่อลดการ
เกิดกลิ่นตั้งแต่ขั้นตอนของการผลิตยางก้อนถ้วย นายางก้อนถ้วยมาทดลองใส่ใน
กล่องเก็บยางและวัดความเข้มข้นของก๊าซ พบว่า การเติมน้าส้มควันไม้ไม่ช่วยให้
ความเข้มข้นของกรดอะซิติกลดต่าลง แต่กลับทาให้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเนื่องจากน้าส้ม
ควั นไม้มีส่ ว นประกอบหลั กเป็นเกรดอะซิติก ส่ ว นการวิ เ คราะห์ก๊าซแอมโมเนี ย
พบว่าความเข้มข้นของก๊าซแอมโมเนียคงที่อยู่ในช่วง 6-10 ppmv สาหรับผลของ
การวิเคราะห์ก๊าซไข่เน่า พบว่ากรดซัลฟิวริกที่เติมเพื่อทาให้ยางจับตัวแข็งมีผลต่อ
การเกิดก๊าซไข่เน่า โดยการเติมน้าส้ มควันไม้ส ามารถช่ว ยลดกลิ่นที่เกิดจากก๊าซ
ไข่เน่าได้
ผลการบาบัดกลิ่นจากยางเครพด้วยการใช้นาส้มควันไม้
การฉีดพ่นน้าส้มควันไม้ในยางเครพที่ระดับความเข้มข้น 5% v/v เป็นสภาวะที่
เหมาะสมส าหรั บ การลดการเกิด กลิ่ นในยางเครพได้ ผลของการวิเ คราะห์ ก รด
อินทรีย์จ ากการปนเปื้อนในกระแสก๊าซที่ปล่ อยออกมาจากห้องอบแห้งมีค่ากรด
อิน ทรี ย์ ต่าในช่ว ง 5-10 ppmv โดยที่ตั ว ควบคุมมีค่า กรดอิ นทรีย์ใ นช่ว ง 25-30
ppmv
63

ผลการยับยังเชือราบนยางด้วยนาส้มควันไม้
จากการสังเกตการเกิดเชื้อราบนผิวหน้าของยางก้อนถ้วยที่วางทิ้งไว้ พบว่า
ยางก้อนถ้วยที่เติมน้าส้มควันไม้ในถ้วยรองรับน้ายางที่ต้นยาง มีการเจริญเติบโตของ
เชื้อราน้อยกว่ายางที่จับตัวด้วยการเติมเฉพาะกรดซัลฟิวริก โดยลักษณะของยาง
ก้อนถ้วยที่มีการเจริญเติบโตของเชื้อราบนพื้นผิวหน้า (รูปที่ 2)

(ก) น้าส้มควันไม้ + กรดซัลฟิวริก
(ข) กรดซัลฟิวริก
รูปที่ 2 การเจริญเติบโตของเชื้อราที่เกิดบนยางก้อนถ้วย

จากการทดลองจุ่มแช่ยางแผ่นในน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้น 10, 20, 50
และ 100% v/v เพื่อยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเนื้อยาง แล้วนายางแผ่นมาวางแบบ
ซ้อนทับกันในบรรยากาศทั่วไป จากการสังเกตด้วยตาเปล่าพบว่าเมื่อเวลาผ่านไป 4
สัปดาห์ ยางแผ่นที่ผ่านการจุ่มน้าส้มควันไม้ที่ความเข้มข้น 50 และ 100% ไม่พบ
เชื้อราเกิดขึ้นบนเนื้อยาง ส่วนตัวควบคุมที่ 0%, 10% และ 20% มีเชื้อราเกิดขึ้น
(รูปที่ 3) ดังนั้นน้าส้มควันไม้สามารถยับยั้งการเกิดเชื้อราบนเนื้อยางได้

รูปที่ 3 ผลการเก็บรักษายางแผ่นแบบซ้อนทับจากการจุ่มน้าส้มควันไม้เพื่อป้องกันเชื้อรา
ที่ความเข้มข้น 0, 10, 20, 50 และ 100% v/v เก็บไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 4 สัปดาห์
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น้ าส้ ม ควั น ไม้ส ามารถน าไปประยุก ต์ ใช้ ในการแก้ปั ญหากลิ่ น เหม็น ที่เ ป็ น
ปัญหาของโรงงานผลิตยางแท่ง STR 20 ได้ โดยการเติมน้าส้มควันไม้ผสมในถ้วย
ผลิตยางก้อนถ้วย ฉีดพ่นที่กองเก็บยางก้อนถ้วยในพื้นที่โรงงาน จุ่มแช่ยางแผ่นและ
ยางเครพที่จะนามาเข้าเครื่องอบและอัดเป็นยางแท่ง STR 20
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กำรสร้ำงมูลค่ำเพิ่ มให้อุตสำหกรรม
น้ำยำงข้นด้วยกำรผลิตกำวติดโลหะ
นางสาวนิรมล ศรีไหม , ผศ.ดร.รัญชนา สินธวาลัย , รศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท์ และ
รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ไพศาล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: srimai.niramon@gmail.com

จากสถานการณ์ยางพาราของประเทศไทยปี 2558 และ 2559 ที่ผ่านมา ที่
ระดับราคาสูงขึ้นในอดีต ทาให้เกษตรกรขยายพื้นที่ปลูกยางพารา ส่งผลให้สต็อก
ยางพาราเพิ่มขึ้น และราคายางพาราลดลงในที่สุด ทาให้ภ าครัฐเกิดแนวคิดการ
ส่งเสริมการแปรรูปยางพารา โดยเน้นที่การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ยางพารา ซึ่ง
ปัจ จุ บั น ได้มีการน ายางพารามาแปรรูปเป็นผลิ ตภัณฑ์ต่างๆมากมาย อีกทั้งยังมี
ผลิตภัณฑ์ที่นายางพาราไปทดแทนทางการผลิต จึงทาให้เกิดการศึกษาความเป็นไป
ได้ในการทดแทนทางการผลิตด้วยยางพารา เช่น งานวิจัยทางการตลาดเพื่อพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ยางพาราภายใต้การใช้งานในประเทศ โดย ดร.กั น ยา อั ค รอารี ย์ และ
คณะ (2559) ที่จัดทาขึ้นเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการทดแทนทางการผลิตด้วย
ยางพารา ซึ่งการวิจัยเรื่องกาวติดโลหะจากยางพารานี้ ก็เป็นส่วนหนึ่งของผลลัพธ์
จากงานวิจัยข้างต้นเช่นกัน
เพื่อการเพิ่มมูลค่าและปริมาณการใช้ยางพาราของประเทศไทย ผู้วิจัยจึง
ศึกษาการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมน้ายางข้น ด้วยการผลิตกาวติดโลหะ
ประเภท Mastic ภายในรถยนต์ที่ปัจจุบันผลิ ตจากยางสั งเคราะห์ ชนิด NBR ซึ่ง
ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาคุณลักษณะผลิตภัณฑ์กาวยางสาหรับติดโลหะในอุตสาหกรรม
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ทางเทคนิ ค โดยใช้เครื่องมือการแปลงหน้าที่เชิงคุณภาพ (QFD: Quality Function Deployment) จากนั้นจะทาการศึกษาความเป็นไปได้ทางการผลิต เพื่อทา
การประเมินมูลค่าเพิ่มของอุตสาหกรรมยางพารา
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์
และความเป็นไปได้เชิงเศรษฐศาสตร์ของกาวติดโลหะจากยางพาราเพื่อการใช้งาน
ในระดับอุตสาหกรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่โซ่อุปทานอุตสาหกรรมยางพารา
ในการศึ ก ษาวิ จั ย นี้ ส ามารถใช้ เ ป็ น แนวทางในการออกแบบ และผลิ ต
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ก าวติ ด โลหะจากยางพาราให้ ต รงตามความต้อ งการของผู้ ใ ช้ ง านแก่
โรงงานผลิตในอุตสาหกรรมรถยนต์ รวมถึงสามารถวิเคราะห์และประเมินความ
เป็นไปได้ในการผลิตผลิตภัณฑ์กาวติดโลหะจากยางพารา และเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของอุตสาหกรรมยางพาราในประเทศ และประเมินการเพิ่มมูลค่า
ให้แก่อุตสาหกรรมยางพาราได้
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กำรประยุกต์ใช้เถ้ำจำกโรงไฟฟ้ำชีวมวล
เป็นวัสดุในกำรสร้ำงถนน
นางสาวสุทธิดา บุญสาราญ1, ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง1, ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต1 และ
ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ 2
2

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: khamphe.p@psu.ac.th

โรงไฟฟ้ าชี ว มวล เป็ น อีก หนึ่ งทางเลื อกที่ต อบสนองความต้อ งการด้า น
พลังงานของประเทศไทย และส่งผลให้เกิดวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตไฟฟ้า
ในปริมาณสูง โดยเฉพาะ เถ้าลอย (Fly ash) และเถ้าหนัก (Bottom ash) โดยแต่
ละปีมีค่าใช้จ่ายที่ใช้สาหรับการกาจัดวัสดุเหลือทิ้งค่อนข้างสูง คณะวิจัยจึงได้ทาการ
หาแนวทางการนาวัสดุเหลือทิ้งเหล่านั้นมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ซึ่งได้พบว่าการ
นาวัสดุเหล่านั้นมาสร้างถนน คือหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากคุณสมบัติของ
เถ้าลอยและเถ้าหนักมีความใกล้เคียงกับวัสดุทางธรรมชาติ และยังมีคุณสมบัติคล้าย
วัสดุปอซโซลาน (Pozzolan) ซึ่งเป็นวัสดุสาหรับงานคอนกรีต ส่วนผสมหลักในการ
สร้ า งถนน และเป็ น วั ส ดุป ระสานที่ ดี แต่ เ นื่อ งจากในเถ้ า ลอยและเถ้ า หนั ก ยั ง มี
ส่วนประกอบของโลหะหนักและสารมลพิษอื่นๆ ทาให้ต้องมีการศึกษาถึงผลกระทบ
ทางสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ-เคมี เพื่อให้มั่นใจว่า
วัสดุส่วนเกินทั้งสอง มีคุณสมบัติที่สามารถนาไปก่อสร้างถนนได้จริง
คณะวิจัยได้ทดสอบโดยวิธีการทดสอบวัดแรงเฉือน (California Bearing
Ratio-CBR) เป็นการทดสอบเพื่อหากาลังรับน้าหนักของวัสดุที่บดอัดแน่น ทั้งวิธีการ
บดอัดแบบมาตรฐานและวิธีแบบสูงกว่ามาตรฐาน โดยการใช้ท่อนเหล็กกลมตัน
(Piston) กดลงบนวัสดุตัวอย่างที่เตรียมไว้ด้วยอัตรา 0.05 นิ้ว/นาที แล้วนาค่าที่
ได้มาเปรียบเทียบกับค่ามาตรฐานที่ได้จากการทดสอบกับวัสดุหินคลุกบดอัดแน่น
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บนพื้ น ฐานการทดสอบแบบเดีย วกั น และบั นทึก ข้อ มูล เพื่ อคานวณค่ า CBR ซึ่ ง
สามารถบอกคุณสมบั ติวัส ดุอย่างคร่าว ๆ ว่าเหมาะที่จะใช้กับงานก่อสร้างถนน
หรือไม่

รูปที่ 1 การทดสอบ California Bearing Ratio (CBR)

นอกจากนี้ยังได้ทาการทดลองโดยวิธี การชะละลาย (Leaching) โดยการ
ให้ น้าสัมผัส หรือผานวัส ดุ โดยน้าจะซึมผานเขาไปทาใหของเสียบางสวนละลาย
ออกมา ซึ่งสามารถวัดอัตราการละลาย และบอกถึงสั ดส่ ว นขององคประกอบที่
ละลายออกมาระหวางการทดสอบ เพื่อเป็นการวัดความสามารถในการชะละลาย
ของวัสดุเหล่านั้น

รูปที่ 2 การทดลอง Leaching ของเถ้าลอยและเถ้าหนัก

และผลจากการวิจัยดังกล่าว จะทาให้ทราบถึงคุณสมบัติทางด้านวิศวกรรม
ของเถ้าลอยและเถ้าหนัก ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงเป็นแนว
ปฏิบัติในการนาเถ้าไปใช้ประโยชน์ เพื่อลดต้นทุนในการสร้างถนนและลดมูลค่าใน
การกาจัดวัสดุส่วนเกินอีกด้วย
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นายดิเทพ สงรักษา , รศ.ดร.เกริกชัย ทองหนู และ ดร.สุวลี ชูวาณิชย์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยลงขลานครินทร์
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สภาพปัญหาของชาวสวนยางในชุมชนพะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่เกิด
จากปัญหาราคายางตกต่า จึงมีความต้องการหาอาชีพเสริมในชุมชนเพื่อความอยู่
รอดและให้เกิดการพัฒนาของชุมชน สมาชิกในชุมชนจึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มย่อยๆ
ในการพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ต่างๆ ที่ส ามารถขายให้ เกิดรายได้ แต่ได้ ประสบปัญหา
ต้น ทุ น การผลิ ต ด้ านพลั ง งานที่ ค่ อ นข้า งสู ง รวมถึ ง มีค วามต้ องการพั ฒนาที่ เ ป็ น
สมาร์ทฟาร์ม และต้องการผลิตน้าส้มควันไม้สาหรับใช้ในการทาการเกษตรอินทรีย์
และขายเป็นผลิตภัณฑ์ โดยเน้นด้านการบริหารจัดการและการสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนที่เข้มแข็งและยั่งยืน
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รายได้อย่างยั่งยืนและเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอื่นๆ
การวิจัยนีมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. หาแนวทางนาความรู้จากผลการวิจัย สู่การพัฒนาชุมชนที่สามารถพึ่งพา
ตัวเองได้อย่างยั่งยืนและเป็นศูนย์เรียนรู้แก่ชุมชนอื่นๆ
2. เป็นการลดต้นทุนการผลิตจากการใช้พลังงาน การจัดการแบบ Smart
farm และสนับสนุนการทาเกษตรอินทรีย์ของชุมชนตามแนวทาง Thailand 4.0
3. พัฒนาให้ชุมชนมีผลิตภัณฑ์สาหรับเป็นอาชีพเสริมที่สามารถทดแทน
ราคายางพารา สร้างรายได้ให้ครัวเรือน และมีสังคมที่เข้มแข็ง
นวัตกรรมที่ใช้ในโครงการนีครอบคลุม 3 มิติ คือ
1. มิติพลังงานอัจฉริยะ ด้วยการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์และถุงหมักแก๊ส
ชีวภาพเพื่อการผลิตและใช้เป็นพลังงานทดแทนพลังงานไฟฟ้าในกระบวนการผลิต
ของชุมชน
2. มิติสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ มีการนานวัตกรรมการผลิตน้าส้มควันไม้เพื่อใช้
ทาเกษตรอินทรีย์ และจัดการของเสียจากการผลิตน้าลูกหม่อนสาหรับหมักเป็นแก๊ส
ชีวภาพ ที่ช่วยลดปัญหามลพิษจากของเสียและได้ปุ๋ยอินทรีย์
3. มิติเกษตรอัจฉริยะ การนาเอานวัตกรรมเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่ง หรือ Internet of Things (IoT) มาใช้ในด้านการทาเกษตรอัจฉริยะ โดย
การควบคุมความชื้นในการเพาะเห็ดผ่านทางอินเตอร์เน็ต
ชุมชนพะตงต้นแบบอัจฉริยะ เป็นตัวอย่างศูนย์เรียนรู้ที่ใช้องค์ความรู้เชิง
วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการผลิตและการประมวลผลทาง
การเกษตร ในการบูรณาการตามแนวคิดวิศวกรรมเกษตร 4.0 เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ชุมชน โดยการดาเนินโครงการแบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การติดตั้งอุปกรณ์พร้อม
ด้ ว ยศึ ก ษาวิ จั ย การใช้ ป ระโยชน์ และการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและการ
ประชาสัมพันธ์โครงการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
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การติดตังอุปกรณ์พร้อมด้วยศึกษาวิจัยการใช้ประโยชน์
1.1 แผงเซลล์แสงอาทิตย์
ติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์จานวน 2 ระบบ บนหลังคาอาคารผลิตไวน์และ
อาคารผลิตน้าลูกหม่อน สาหรับนาพลังงานไฟฟ้าไปใช้ในกระบวนการผลิต โดยมี
แอพไว้สาหรับบันทึกและรายงานผลการผลิตได้ทั้งรายวัน รายเดือน และรายปี
กระแสไฟฟ้าที่ได้นามาใช้ในการทาความเย็นเพื่อการควบคุมอุณหภูมิในการหมัก
ไวน์ลูกหม่อน ใช้กับตู้เย็นแช่วัตถุดิบผลหม่อน และให้ความร้อนในการพาสเจอไรซ์
น้าลู กหม่อนก่อนบรรจุ ขวด ซึ่งจะทาให้ สามารถลดค่าใช้จ่ายของเงินลงทุนด้าน
พลังงาน ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถแข่งขันได้และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

(ก) แผงเซลล์แสงอาทิตย์
(ข) อินเวอร์เตอร์
รูปที่ 1 การติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาของชุมชน

1.2 สมาร์ทฟาร์มสาหรับห้องเพาะเห็ดแครง
เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่งหรือ Internet of Things (IoT) เป็น
การเชื่อมต่อโครงข่ายอินเตอร์เน็ตกับอุปกรณ์ที่ทาให้สามารถติดต่อสื่อสารกันได้
อัตโนมัติ ทาให้ เกษตรกรสามารถเข้าถึงข้อมูล และควบคุมสั่งการอุปกรณ์ที่ใช้ใน
การเกษตรได้ โครงสร้างโดยภาพรวมของระบบฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเพาะเห็ด
แครงแสดงได้ดังรูปที่ 2 ซึ่งการนาเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาเกษตรกรรมโรงเพาะเห็ด
จะเรี ย กว่ า “ฟาร์ ม อัจ ฉริ ย ะ” หรื อ สมาร์ท ฟาร์ ม ช่ ว ยให้ เ กษตรกรเข้า ถึ งข้ อ มู ล
สภาวะแวดล้อมที่สาคัญและสามารถควบคุมการผลิตได้ โดยมีการติดตั้งเซนเซอร์วัด
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ความชื้นและอุณหภูมิ เกษตรกรสามารถเข้าดูข้อมูลความชื้นและอุณหภูมิบนมือถือ
ถ้าความชื้นต่ากว่าระดับที่เหมาะสม เกษตรกรจะสามารถสั่งเปิด/ปิดปั๊มน้าเพื่อให้
สปริงเกอร์รดน้าก้อนเห็ดในห้องเพาะเห็ดได้

รูปที่ 2 ภาพรวมของระบบฟาร์มอัจฉริยะสาหรับโรงเพาะเห็ดแครง

1.3 ถุงหมักแก๊สชีวภาพ (Biogas)
ทาการติดตั้งชุดถุงหมัก Biogas จานวน 2 ชุด ขนาดความยาว 4 เมตร ดัง
แสดงภาพการติดตั้งในรูปที่ 3 ทาการศึกษาการหมักร่วม (Co-digestion) ด้วยการ
นาเอากากของเสียจากการบีบผลลูกหม่อนมาหมักร่วมกับมูลสัตว์ โดยในช่ วง 1
เดือนแรกใช้มูลวัว 10 กก. เติมทุก 2 วัน ช่วงการหมักปกติใช้มูลวัวเติมทุก 3 วัน
และเติมกากลูกหม่อน 10-20 กก./สัปดาห์ ทาให้เกิดแก๊สชีวภาพที่สามารถจุดติดไฟ
ได้และเพียงพอต่อการให้ความร้อนอบฆ่าเชื้อขวดไวน์และขวดบรรจุน้าหม่อน การ
หมักร่วมช่วยลดปัญหาของเสียจากการผลิตของชุมชนและได้ปุ๋ยอินทรีย์ ทาให้ลด
ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในการผลิต และเป็นต้นแบบการจัดการขยะชุมชนในสเกลที่
ใหญ่ขึ้นได้

รูปที่ 3 การติดตั้งถุงหมักแก๊สชีวภาพและการเกิดแก๊สชีวภาพ
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1.4 เครื่องผลิตน้าส้มควันไม้
การติดตั้งเครื่องผลิตน้าส้มควันไม้สาหรับเกษตรอินทรีย์และการพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์สาหรับขาย ดังแสดงดังรูปที่ 4 โดยเครื่องผลิตน้าส้มควันไม้สร้างขึ้นจาก
วัสดุสแตนเลส ติดตั้งกับเตาเผาถ่านขนาด 200 ลิตร จานวน 2 เตา หอหล่อเย็น
จานวน 2 เครื่อง วัตถุดิบในการเผา คือ ไม้ไผ่และกะลามะพร้าว อายุของไม้ไผ่ที่ใช้
ต้องมากกว่า 2 ปี และวางไม้ไผ่ที่ตัดมาใหม่ทิ้งไว้ให้แห้งอย่างน้อย 5 วันก่อนการเผา
โดยการป้อนไม้ไผ่ 98 กก. จะได้น้าส้มควันไม้ 25 ลิตร ได้ถ่านไม้ไผ่ 13.5 กิโลกรัม
และคุณภาพน้าส้มควันไม้ pH 3.0-3.5 มีการปนเปื้อนน้ามันดินต่าสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ได้ทันทีไม่ต้องวางไว้ 3 เดือน ซึ่งน้าส้มควันไม้ที่ได้ในโครงการนี้สามารถ
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ 4 ชนิด คือ ผลิตภัณฑ์น้าส้มควันไม้พะตง ผลิตภัณฑ์ไคโต
ซานสโม๊ค ถ่านไม้ และปุ๋ยอินทรีย์สโม๊คไคโซซาน และมีการต่อยอดการนาไปใช้กับ
การแก้ปัญหาราสีส้มของการเพาะเห็ดแครง

รูปที่ 4 เครื่องผลิตน้าส้มควันไม้และผลิตภัณฑ์จากน้าส้มควันไม้ที่ผลิตได้ในโครงการ
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การมีส่วนร่วมของชุมชนและการประชาสัมพันธ์โครงการ
1. พิธีปิดโครงการศูนย์เรียนรู้ชุมชนพะตงอัจฉริยะ เพื่อเป็นการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการขับ เคลื่ อนกิจ กรรมการนาเทคโนโลยีสู่ ชุมชน รวมถึงทาให้ เกิด
การประชาสัมพันธ์ให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้เข้ามามีส่วนร่ว มสนับสนุน
กิ จ กรรมของชุ ม ชน จึงได้จัดพิธีปิด โครงการเรียนรู้ชุมชนพะตงอัจฉริยะที่มีผู้นา
ชุมชน และหน่วยงานต่างๆ และชุมชนมามีส่วนร่วมในวันศุกร์ที่ 2 มีนาคม 2561 ณ
ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
2. ประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อ ได้ประสานงานกับรายการพิราบคาบ
ข่ า ว ช่ อ ง NBT Songkhla เพื่ อ มาสั ม ภาษณ์ ที ม ท างานและชุ ม ชน ในวั น ที่ 20
มีนาคม 2561 ณ สวนยางพารา ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ไดอะแกรมแสดงการเชื่ อ มโยงนวั ต กรรมของโครงการ “ชุ ม ชนพะตง
ต้ น แบบอั จ ฉริ ย ะ” ส าหรั บ กระบวนการผลิ ต ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน การใช้ พ ลั ง งาน
ทดแทน การจัดการของเสีย และการทาเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม อันสืบเนื่องจาก
การดาเนินโครงการนี้สามารถแสดงได้ดังรูปที่ 5

รูปที่ 5 ไดอะแกรมแสดงการเชื่อมโยงนวัตกรรมของโครงการ “ชุมชนพะตงต้นแบบอัจฉริยะ”
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ผลกระทบต่อชุมชน
1. ทาให้กลุ่มชุมชนสามารถผลิตและขายผลิตภัณฑ์ สร้างรายได้เสริมให้แก่
สมาชิกในกลุ่ม
2. สมาชิกในกลุ่มได้มาร่วมประชุม ทาการผลิต การแก้ปัญหา และทากิจกรรม
ต่างๆ ร่ วมกัน ทาให้เกิดการพัฒนาและต่อยอดผลงานไปเป็นผลิตภัณฑ์
อื่นๆ ได้อย่างยั่งยืน
3. สามารถลดปัญหาการจัดการของเสียจากกระบวนการผลิตของชุมชน โดย
การนามาใช้ผลิตแก๊สชีวภาพ
4. ทาให้ลดค่าใช้จ่ายและลดต้นทุนการผลิตของชุมชนได้จากการใช้พลังงาน
ทดแทน
5. เป็ น ตั ว อย่ า งการใช้ เ ทคโนโลยี อิ น เตอร์ เ น็ ต ในทุ ก สรรพสิ่ ง กั บ การท า
การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ
6. เป็ น ศู น ย์ เ รี ย นรู้ ที่ ใ ห้ ชุ ม ชนมาต่ า งๆ มาศึ ก ษาดู ง านและสามารถขาย
ผลิตภัณฑ์ได้เพิ่มมากขึ้น
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ถ่ำนชีวภำพจำกกำกตะกอนจุลินทรีย์
เพื่ อดูดซับโลหะหนักและสีย้อม
นางสาวสุทธิดา บุญสาราญ, ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง และ ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต
สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: khamphe.p@psu.ac.th

จากปั ญ หาการตกค้ า งของสี ย้ อ มตามโรงงานสิ่ ง ทอและโลหะหนั ก ที่
ปนเปื้อนในแหล่งน้าชุมชน คณะผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาวัสดุดูดซับสารตกค้างด้วย
การใช้ ถ่ า นชี ว ภาพ (Biochar) ที่ ผ่ า นกระบวนไพโรไลซิ ส (Pyrolysis) จากกาก
ตะกอนจุลินทรีย์ (Sewage sludge) ที่ได้จากระบบบาบัดน้าเสีย เพื่อเป็นการบาบัด
กากตะกอนจุลินทรีย์ไม่ให้เกิดปัญหาการเน่าเหม็น เพิ่มภาวะมลพิษ เป็นการทาลาย
เชื้ อ โรค และเป็ น การน ากากตะกอนจุ ลิ น ทรี ย์ ไ ปใช้ ป ระโยชน์ การวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางเคมี-กายภาพของถ่านชีวภาพจากกากตะกอน
จุลินทรีย์เพื่อนาผลที่ได้มาประยุกต์ใช้และพัฒนาเป็นนวัตกรรมการดูดซับโลหะหนัก
และสีย้อม เพื่อเป็นแนวทางที่จะแสวงหาตัวดูดซับซึ่งมีราคาไม่แพงและเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

ระบบบาบัดน้าเสียที่ใช้หลักการทางชีวภาพ
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ข้อมูลที่ได้จะเป็นแนวปฏิบัติที่ทาให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการนากาก
ตะกอนจุลินทรีย์มาทาเป็นถ่านชีวภาพ ซึ่งเป็นแนวทางหนึ่งในการจัดการของเสีย
อย่างมีประสิทธิภาพ และเพิ่มมูลค่า โดยคานึงถึงผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและ
ประสิทธิภาพของถ่านชีวภาพ นอกเหนือจากการดูดซับโลหะหนักและสีย้อม ยัง
สามารถสามารถใช้ในการปรับปรุงคุณภาพของดินเพื่อแก้ปัญหาดินเป็นกรด หรือใช้
แทนดิ น เป็ น วั ส ดุ ป ลู ก นอกจากนี้ ถ่ า นชี ว ภาพจากกากตะกอนจุ ลิ น ทรี น์ นั้ น ยั ง
สามารถกักเก็บไว้ในดินได้น านหลายปีช่วยลดการปลดปล่ อยก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศอีกด้วย

รูปที่ 2 ตัวอย่างกากตะกอนจุลินทรีย์ที่ใช้ในการทดลอง

รูปที่ 3 ตัวอย่างถ่านชีวภาพจากกากตะกอนจุลินทรีย์ที่ผ่านกระบวนการไพโรไลซิส
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กำรศึกษำขีดควำมสำมำรถของกำรสอบ
เทียบและกำรวัดของ Piston pipette
แบบ Single Channel ชนิด A
นางสาวทรงสุดา พรหมทอง และ นางสาวจารุณี มหารัตน์
ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : songsuda.p@psu.ac.th

ตามปกติแล้วในการทดสอบของห้องปฏิบัติการทั่วไปแต่ละครั้ง มีการใช้
น้ายา สารเคมี ตัวทาละลาย และตัวอย่างที่เป็นของเหลวจานวนมาก ทาให้มีต้นทุน
สูง หลายห้องปฏิบัติการจึงตั้งใจที่จะลดปริมาณการใช้ส ารเคมีเหล่านั้น เพื่อลด
ต้ น ทุ น ในการทดสอบ การใช้ ปิ เ ปตแบบกระบอกสู บ (Piston Pipette) จึ ง เป็ น
เครื่องมือพื้นฐานที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมี ชีววิทยาและชีวโมเลกุล เลือกใช้ในการ
เตรียมสารเคมีเพื่อทาปฏิกิริยา โดย Piston Pipette ที่ใช้งานจะต้องดูดและปล่อย
สารได้ตามปริมาตรที่กาหนด เพื่อให้ผ ลการทดสอบมีความถูกต้องแม่นยา และ
เชื่อถือได้ การสอบเทียบ Piston Pipette เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องมือยังคงให้ ค่าที่
ถูกต้องเป็นไปตามเกณฑ์ที่กาหนด จึงเป็นสิ่งสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่ง
ห้ อ งปฏิ บั ติ ก ารสอบเที ย บ Piston Pipette ที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองขี ด
ความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 ส่วนใหญ่อ้างอิงตามวิธีมาตรฐาน ISO
8655-6:2002 ซึ่งแต่ละห้องปฏิบัติการจะมีขีดความสามารถแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ
เครื่องมือที่ใช้งาน ความชานาญของผู้สอบเทียบและสภาพแวดล้อม ห้องปฏิบัติการ
ที่มีค่าขีดความสามารถของการวัดและการสอบเทียบสูงหรือโต จะส่งผลให้ผลการ
ทดสอบนั้ น มี ค่ า ความไม่ แ น่ น อนสู ง ตามไปด้ ว ย ผลกระทบที่ ต ามมาคื อ ผลการ
ทดสอบขาดความน่าเชื่อถือ แต่หากห้องปฏิบัติการมีค่าขีดความสามารถของการวัด
และการสอบเทียบต่าหรือเล็ก จะทาให้ผลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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การวิจัยชิ้นนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อประมาณค่าความไม่แน่นอนของการสอบ
เทียบ Piston Pipette และรายงานค่าขีดความสามารถของการวัดและการสอบ
เทีย บ ตาม ISO 8655-6:2002 ทาให้ ผลการทดสอบของผู้ใช้ Piston Pipette มี
ความน่าเชื่อถือ โดยมีขั้นตอนวิจัยคือ
1. เตรียมห้ องส าหรั บสอบเทียบ เครื่องมือ อุปกรณ์ และสารมาตรฐาน
ได้แก่ น้า DI ทิป ภาชนะรองรับน้าหนักสอบเทียบและเครื่องชั่งให้อยู่ในสภาวะ
แวดล้อมของการสอบเทีย บ และมีค่าคงที่นานอย่างน้อย 2 ชม. ตลอดการสอบ
เทียบแต่ละครั้ง โดยกาหนดให้ดังนี้
1.1 อุณหภูมิน้า 20°C ± 0.2°C
1.2 อุณหภูมิห้อง 20°C ± 2°C
1.3 ความชื้นสัมพัทธ์ 60 % ± 10 %
1.4 ความดันบรรยากาศให้เปลี่ยนแปลงอยู่ในช่วง 10 mbar
2. วิธีการสอบเทียบ Piston Pipette แบบช่องเดียว ชนิด A อ้างอิงตามวิธี
มาตรฐาน ISO 8655-6:2002 ใช้วิธีการชั่งน้าหนักน้าบริสุทธิ์ ที่ปล่อยจาก Piston
Pipette ตามปริมาตรที่กาหนด สาหรับการวิจัยนี้เป็น Piston Pipette แบบปรับ
ปริมาตรได้จะสอบเทียบ 3 จุด ได้แก่ 10%, 50% และ 100% ของปริมาตรสูงสุด
ของเครื่อง แต่ละจุดปริมาตรละ 10 ซ้า นาค่าน้าหนักน้าที่ชั่งได้คูณกับค่า Z factor
เพื่อคานวณเป็นปริมาตรของน้า ณ อุณหภูมิ 20 °C และคานวณค่าทางสถิติ ได้แก่
ความแม่น พิจารณาจากความผิดพลาดสุ่ม คานวณเป็นค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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และค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ ค วามแปรปรวน รายงานเป็ น ร้ อ ยละ CV และความเที่ ย ง
พิ จ ารณาจากค่ า ความผิ ด พลาดเชิ ง ระบบ ค านวณเป็ น ค่ า ความผิ ด พลาด และ
เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาด
3. การประมาณค่ า ความไม่ แ น่ น อนของการสอบเที ย บและการวั ด
(Uncertainty) ของ Piston Pipette อ้างอิงจาก ISO/TR20461 ซึ่งมีขั้นตอนใน
การคานวณโดยการระบุสิ่งที่ต้องการวัด ระบุแหล่งที่มาความไม่แน่นอน รวมปัจจัย
ทั้ง หมดเข้ าด้ ว ยกัน ให้ เป็ น ค่ าเดี ย ว (Calculate Combined Uncertainty) แล้ ว
คานวณเป็นค่าความไม่แน่นอนขยายที่ระดับความเชื่อมั่นประมาณ 95%
4. การรายงานขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด อ้างอิงตาม
เอกสารวิชาการที่เรียบเรียงโดย สมอ. (TLA-03-00 02/2556) กาหนดให้เลือกค่าที่
เล็กที่สุดที่ห้องปฏิบัติการสามารถทาได้ในแต่ละช่วงการสอบเทียบ ค่านัยสาคัญของ
ค่าความไม่แน่นอนต้องแสดงอย่างน้อย 2 นัยสาคัญ
5. สรุปผลการขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (CMC) มี
ค่าที่ค่อนข้างต่า ดังตาราง
ตารางแสดงการสรุปค่าขีดความสามารถของการสอบเทียบ Piston pipetteทีช่ ่วงปริมาตรต่างๆ
รายการสอบเทียบ Piston

pipette
>10 mL – 200 mL
>200 mL – 1,000 mL
>1,000 mL – 5,000 mL
>5,000 mL – 10,000 mL

ขีดความสามารถของการสอบเทียบและการวัด (CMC)
0.15 mL
0.17 mL
0.38 mL
0.68 mL

จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า ว สามารถน าไปใช้ ใ นการให้ บ ริ ก ารสอบเที ย บ
Piston Pipette แบบช่องเดียว ชนิด A ช่วงปริมาตร มากกว่า 10 - 10,000 ml
ภายใต้การรับรองความสามารถของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025
นอกจากนั้นยังทาให้ได้ผลการทดสอบที่มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น
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ตัวดูดซับสำหรับสกัดและตรวจวิเครำะห์
สำรพิ ษและสำรก่อมะเร็ง
ผศ.ดร.โอภาส บุญเกิด และ รศ.ดร. เพริศพิชญ์ คณาธารณา
สถานวิ จั ย การวิ เ คราะห์ ส ารปริ ม าณน้ อ ยและไบโอเซนเซอร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : opas.b@psu.ac.th

การปนเปื้อนของสารพิษและสารก่อมะเร็งในสิ่งแวดล้อมและอาหารเป็น
ปัญหาสาคัญต่อสุขภาพ อาทิเช่น สารโพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน หรือ
สาร PAHs เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ของสารอินทรีย์จากท่อไอเสียรถยนต์
ทาให้มีการตกค้าง ปนเปื้อนในสิ่งแวดล้อมและอาหาร หากได้รับเข้าสู่ร่างกายจะทา
ให้เกิดความเป็นพิษต่อระบบต่างๆ ก่อให้เกิดมะเร็งในอวัยวะหลายชนิด องค์การ
พิทักษ์สิ่งแวดล้อมแห่งสหรัฐอเมริกา (US-EPA) จึงได้จัดให้สารในกลุ่ม PAHs อยู่ใน
กลุ่มของสารอันตราย มีค่าระดับการปนเปื้อนสูงสุดในน้าไม่เกิน 0.2 ไมโครกรัม/
ลิตร การตรวจวัดหาปริมาณของสาร PAHs จึงมีความจาเป็น โดยเทคนิคเตรียม
ตัวอย่ างที่นิยมใช้ คือการสกัดโดยใช้ตัว ดูดซับของแข็งที่จาหน่ายทางการค้า แต่
เนื่องจากตัวดูดซับดังกล่าว มีราคาแพง ไม่สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ บางชนิดต้อง
นาเข้าจากต่างประเทศ ผู้ประดิษฐ์จึงได้พัฒนาตัวดูดซับชนิดใหม่ที่มีลักษณะเป็นเม็ด
แคลเซียมอัลจิเนต มีตัวดูดซับเป็นท่อนาโนคาร์บอนแบบผนังหลายชั้นและอนุภาค
นาโนแม่ เ หล็ ก (Fe3 O4 ) อยู่ ภ ายใน ซึ่ ง สามารถเตรี ย มได้ ง่ า ย ใช้ ง านได้ ส ะดวก
สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้ มีราคาถูก และมีขั้นตอนการสกัดที่ไม่ยุ่งยาก
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เพิ่ ม ความเข้ ม ข้ น ของสารพิ ษ และสารก่ อ มะเร็ ง กลุ่ ม โพลิ ไ ซคลิ ก อะโรมาติ ก
ไฮโดรคาร์บอนในน้า อาหาร และเครื่องดื่มต่างๆ เช่น ชา กาแฟ โดยมีข้อดีคือ
1. เป็นสิ่งประดิษฐ์ชนิดใหม่ที่ประดิษฐ์ขึ้นได้เองในประเทศ และมีราคาถูกกว่า
ตัวดูดซับที่มีจาหน่ายทางการค้าประมาณ 50 เท่า
2. วิธีการผลิ ตตัวดูดซับทาได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ไม่จาเป็นต้องใช้อุปกรณ์และ
สารเคมีราคาแพง
3. มีป ระสิทธิภ าพในการสกัดสู งถึง 92 – 98 % ซึ่งเป็นค่าที่ยอมรับได้เมื่อ
เปรียบเทียบกับวิธีมาตรฐาน
4. สามารถนากลับมาใช้ซ้าได้อย่างน้อย 10 ครั้ง
ตารางแสดงต้นทุนการผลิตและการใช้งานของสิ่งประดิษฐ์ที่ทาขึ้นเทียบกับที่มีจาหน่ายเชิงพาณิชย์
รายละเอียด

จาหน่ายเชิงพาณิชย์

ประดิษฐ์ขึน

ตัวดูดซับ/ชิ้น (บาท)

~100

~2

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ร่วมในขั้นตอนการสกัด

Vacuum manifold และ pump
(~60,000 บาท)

Stirrer (~3,500 บาท)

ความสามารถในการใช้ซ้า (ครั้ง)

1

มากกว่า 10

เมื่อต้องการใช้งาน

สั่งซื้อ

ทาได้เองในห้องปฏิบัติการ

รูปแสดงลักษณะของตัวดูดซับและการสกัดสารพิษ/สารก่อมะเร็ง

83

เทคนิคกำรเลี้ยงมวนเพชฌฆำต Sycanus
collaris F. ด้วยกำรใช้หนอนนก
อย่ำงมีประสิทธิภำพ
ดร.เทวี มณีรัตน์
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E mail: tewee.m@psu.ac.th

มวนเพชฌฆาต Sycanus collaris F. เป็นแมลงตัวห้าที่สาคัญของหนอน
ผีเสื้อกินใบพืช และแมลงศัตรูพืชหลายชนิด มีพฤติกรรมการกินเหยื่อที่ดุดันทั้งตัว
อ่อนและตัวเต็มวัยจะจู่โจมเหยื่อโดยการใช้ปากที่เหมือนเข็มทิ่มเข้าไปในตัวเหยื่อ
และดูดกินของเหลวในตัวเหยื่อจนกระทั่งตาย การนามวนเพชฌฆาตไปใช้ประโยชน์
เพื่อควบคุมหนอนผีเสื้อในแปลงปลูกพืช จาเป็นต้องทาการเลี้ยงให้ได้ปริมาณมาก
เพื่อให้สามารถผลิตได้เพียงพอต่อการนาไปปล่อยในแปลง การเลี้ยงโดยทั่วไปมักใช้
หนอนนกหรื อ หนอนมอดร าข้ า วสาลี แต่ การให้ เ หยื่อ ระยะที่ เหมาะสมกับ มวน
เพชฌฆาตจะเพิ่มประสิทธิภาพให้แมลงมีการเจริญเติบโต การรอดชีวิต และการ
วางไข่เพิ่มลูกรุ่นต่อไปด้วย เนื่องจากหนอนนกแต่ละระยะการเจริญเติบโตมีคุณค่า
ทางโภชนาการที่ต่างกัน

ภาพแสดงมวนเพชฌฆาตในแต่ละระยะ (ก) ตัวอ่อนวัยต้น (ข) ตัวอ่อนวัยปลาย (ค) ตัวเต็มวัย
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เทคนิคการเลี้ยงมวนเพชฌฆาตด้วยหนอนนกควรเลี้ยงระยะตัวอ่อนด้วย
หนอนนกที่เพิ่งลอกคราบใหม่ และเมื่อเป็นตัวเต็มวัยจึงเปลี่ยนอาหารเป็นดักแด้ของ
หนอนนก เพราะตัวเต็มวัยจาเป็นต้องพัฒนาระบบการสืบพันธุ์จึงมีความต้องการ
โปรตีนในปริมาณที่สูงกว่าระยะตัวตัวอ่อน
ตารางแสดงคุณค่าทางโภชนาการของหนอนนกในแต่ละระยะ

ระยะ

คุณค่าทางโภชนาการ
(กรัม/100 กรัม)

หนอนลอกคราบใหม่

หนอนนก

ดักแด้

โปรตีน

19.96

20.02

20.50

ไขมัน

0.61

1.08

0.30

ความชืน

68.82

60.08

63.89

กากใย

9.21

17.56

14.24

คาร์โบไฮเดรต

9.32

17.51

14.05

พลังงาน

122.61

159.84

140.90
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เทคโนโลยีกำรผลิตผักในดินอย่ำง
ปลอดภัยและมีคุณภำพ
ดร.จุฑามาศ แก้วมโน 1 , รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู 1,2 , ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย 3
และ นางสาวพิชญา อินทฤทธิ์ 1
1
ภาควิชาธรณีศาสตร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ 2ศูนย์วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย์แห่งชาติ
ภาคใต้ 3สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: chutharmard.k@psu.ac.th

ปัจจุบัน คนในสังคมหันมาใส่ใจและให้ความสาคัญเรื่องสุขภาพมากขึ้น ผัก
จึงเป็นตัวเลือกแรกๆของผู้บริโภค เพราะเป็นแหล่งแร่ธาตุและวิตามินหลายชนิด แต่
ยังมีความกังวลและคาถามเรื่องผลตกค้างของสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ปริมาณไนเทรต
คุณค่าทางโภชนาการ ตลอดจนรสชาติของผักในดิน ทีมนักวิจัยจึงมีการพัฒนาแนว
ทางการผลิตผักในดินที่มีคุณภาพและปลอดภัย โดยใช้องค์ความรู้ในการจัดการ
ระบบที่ถูกต้อง ตั้งแต่การเพาะกล้า การเตรียมแปลงปลูก การจัดการระบบปลูก
โดยเฉพาะน้าและแสง การจัดการธาตุอาหารตามค่าวิเคราะห์ดินและความต้องการ
ของผั ก การควบคุ ม ศั ต รู พื ช ด้ ว ยชี ว วิ ธี โดยใช้ ชี ว ภั ณ ฑ์ Bacillus subtilis เพื่ อ
ป้องกัน โรครากเน่ าและใบจุ ด การควบคุมแมลงศัตรูผั ก โดยเชื้อรา Beauveria
bassiana ด้ ว ยระบบผลิ ต ที่ ถู ก ต้ อ งและเหมาะสม ท าให้ ไ ด้ ผ ลผลิ ต เป็ น ผั ก ที่ มี
คุณภาพ ปลอดสารเคมีกาจัดศัตรูพืช ปริมาณไนเทรตไม่เกินมาตรฐานของสหภาพ
ยุโรป และมีคุณภาพเชิงโภชนาการ เป็นระบบการผลิตผักแบบ Smart Agriculture
การวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างนวัตกรรมและเทคโนโลยีการผลิต
ผักในดินให้ปลอดภัยและมีคุณภาพ โดยใช้องค์ความรู้ที่ถูกต้องและเหมาะสมตาม
หลักวิชาการ รวมถึงยกระดับมาตรฐานและคุณภาพผักเป็นอาหารเชิงป้องกันเพื่อ
สุขภาพ (functional food) ลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืชทางการเกษตร
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และเป็นแนวทางการใช้ทรัพยากรการเกษตรที่สมดุลกับสิ่งแวดล้อมอย่าง
ยั่ ง ยื น เป็ น ต้ น แบบส าหรั บ เกษตรกร Smart farmer ในการผลิ ต ผั ก ในดิ น ทั้ ง
รูปแบบผักปลอดภัยและผักอินทรีย์ที่มีคุณภาพเชิงโภชนาการ ได้ผลตอบแทนที่
คุ้มค่าทางเศรษฐกิจและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
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กำรลดของเสียในกระบวนกำรบรรจุภัณฑ์
ปลำทูน่ำแบบถุง
ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล , นายธนวรรธ ปานศรี และ นายปัทมพร กะตากูล
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email : napisphon.m@psu.ac.th

จากการศึกษาบริษัทผู้ ผ ลิ ตและ ส่ งออกผลิ ตภัณฑ์ปลาทูน่าในจังหวัด
สงขลา พบว่าสายการผลิตปลาทูน่ามีบรรจุภัณฑ์ 2 ประเภท คือ แบบกระป๋อง และ
แบบถุง ซึ่งจากการเข้าไปเก็บข้อมูลการผลิต และวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่า
กระบวนการบรรจุแบบถุงจะเกิดของเสีย 2480 PPM และแบบกระป๋องจะเกิดของ
เสี ย 175 PPM ซึ่ง สั ดส่ ว นของเสี ย ในการบรรจุ แบบถุ งมี ม ากกว่า แบบกระป๋ อ ง
คณะวิจัยจึงศึกษาเพื่อหาวิธีในการลดของเสียที่เกิดจากกระบวนการบรรจุแบบถุง
สาหรับ สินค้าที่มียอดการสั่งผลิตต่อเนื่อง โดยใช้แผนภูมิพาเรโต้ในการจัดลาดับ
ความสาคัญของเสีย ลดของเสียที่มีปริมาณมาก คือ ปัญหาก้างผสมกับเนื้อปลาที่
บรรจุอยู่ภายในถุง และปัญหาปลาติดบริเวณซีลปิดปากถุงด้านใน

อุปกรณ์ใส่ก้างขณะคัดให้อยู่ในตาแหน่งที่สะดวกต่อการทางาน ควบคุมปริมาณปลา
บนสายพานไม่ให้มากจนเกินไป และกาหนดตาแหน่งการยืนของพนักงานใหม่ เพื่อ
ลดปัญหาการพูดคุยระหว่างการทางานลง
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ตาแหน่งการยืนของพนักงาน คัดปลาบนโต๊ะคัด (ก่อนปรับปรุง) และ คัดปลาบนสายพาน (หลังปรับปรุง)

ตาแหน่งการวางภาชนะสาหรับใส่ก้างปลา (หลังปรับปรุง)

นอกจากนี้ในการแก้ปัญหาเนื้อปลาติดบริเวณซีลปิดปากถุงด้านใน เกิดจาก
เนื้อปลากระเด็นไปบริ เวณปากถุงขณะเอียงถุงเข้าเครื่องซีลปิดปากถุง หลั งจาก
ศึกษาขั้นตอนการทางานอย่างละเอียดแล้ว คณะวิจัยได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยใน
การอัดเนื้อปลาในถุงให้แน่นก่อนที่จะเอียงถุงเข้าเครื่องซีลปิดปากถุง ซึ่งสามารถลด
ปัญหาปลาติดบริเวณซีลปิดปากถุงลงได้ถึง 67%

การจัดวางถุงปลาเข้าเครื่องซีลปิดปากถุง
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อุปกรณ์ช่วยอัดเนื้อปลา

ขนมเมอแรงค์ลดน้ำตำลหวำนกำลังดี
ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล และ นางสาวขวัญชนก เกิดทิพย์
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: napisphon.m@psu.ac.th

ขนมเมอแรงค์ แม้จะไม่ได้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย แต่ก็เป็นขนมที่มีผู้
นิยมบริโภคอย่างแพร่หลาย โดยมีส่วนประกอบหลัก คือ ไข่ขาว และน้าตาลทราย
โดยเป็ น ขนมที่ มี ร สชาติ ห วาน มี ลั ก ษณะเฉพาะคื อ สามารถละลายในปากได้
เนื่องจากมีความหนาแน่นต่า และมีฟองอากาศแทรกอยู่ภายใน ปัจจุบันผู้ผลิตได้มี
การทาขนมเมอแรงค์ในรูปแบบและสีสันสวยงาม เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้บริโภค
โดยเฉพาะกลุ่ มเด็กและวัยรุ่ น และเนื่องจากส่ว นประกอบหลั กของขนมชนิดดัง
กล่าวคือน้าตาลทราย คณะวิจัยจึงคิดหาวิธีลดปริมาณน้าตาลลงและเพิ่มคุณค่าทาง
โภชนาการด้วยการเสริมใยอาหารจากผักและผลไม้แทน โดยได้ทดลองใช้ มันม่วง
และ สตรอเบอรี่ เป็นส่วนผสมเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภควัยเด็กและวัยรุ่น
ได้บริโภคผักและผลไม้มากขึ้น และให้ผู้บริโภคได้รับประทานขนมที่ดีต่อสุขภาพ
คณะผู้วิจัยได้เริ่มจากการสารวจความต้องการของผู้บริโภค โดยสอบถาม
จากนักเรียน นักศึกษา และนาข้อมูลความต้องการมาออกแบบขนมเมอแรงค์ให้ตรง
กับความต้องการ โดยเน้นผู้บริโภคที่เป็นเด็กและวัยรุ่นที่ชอบรับประทานขนมเมอ
แรค์ โดยหวังว่าจะสามารถนาสูตรการพัฒนาขนมเมอแรงค์เพื่อสุขภาพไปผลิตและ
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จาหน่ายในเชิงพาณิชย์ได้ ซึ่งสูตรที่พัฒนาขึ้น สามารถลดปริมาณน้าตาลจากขนมที่
มีขายในท้องตลาดถึงครึ่งนึง ซึ่งนอกจากขนมเมอแรงค์แล้ว สูตรที่ได้นี้สามารถนาไป
พัฒนาต่อยอดกับขนมชนิดอื่น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจ
ดูแลสุขภาพ แต่ต้องการจะบริโภคขนมทานเล่น ให้เป็นขนมทางเลือกหนึ่งสาหรับ
ผู้บริโภคกลุ่มนี้ได้
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เกรำะกันกระสุนสำหรับรถโบกี้สัมภำระ
ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล1, ดร.สมใจ จันทร์อุดม2 และ นายจิรายุส จินดากุล1
1
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 2ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: napisphon.m@psu.ac.th

จากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ที่มักเกิด
เหตุการณ์การลอบทาร้ายประชาชนและเจ้าหน้าที่รัฐ โดยผู้ก่อความไม่สงบทาให้
ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตบ่อยครั้ง รวมถึงการก่อเหตุทางรถไฟที่ทาให้มีเจ้าหน้าที่
และผู้โดยสารที่ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) ถูกลอบทาร้าย
เช่นกัน คณะผู้วิจัยจึงออกแบบเกราะกันกระสุนสาหรับรถโบกี้สัมภาระโดยการนา
วัสดุผสม (Composite Materials) มาประยุกต์ใช้งาน เนื่องจากมีความแข็งแรงสูง
น้าหนักเบา ทนแรงกระแทก ซึ่งในการพัฒนาเพื่อกันกระสุนสาหรับยานพาหนะ
(Vehicle Armor) จาเป็นต้องมีการเพิ่มความแข็งแกร่งกับเกราะกันกระสุน

รูปที่ 1 สภาพปัจจุบันใช้เหล็กกล้าแผ่นบุรอบโบกี้สัมภาระ

จากการศึ กษา พบว่า เหล็ ก เป็ นวั ส ดุที่ มีค วามส าคั ญต่ อการสร้ างเกราะ
เพราะช่วยป้องกันการกระแทกจากกระสุนความเร็วสูงได้ ซึ่งคุณสมบัติของเกราะ
กันกระสุน นอกจากต้านการเจาะทะลุได้แล้ว ยังต้องคานึงถึงการดูดซับพลังงาน ซึ่ง
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เป็นส่วนสาคัญที่ส่งผลต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยเช่นกัน คณะวิจัยได้ทดลองใช้
วัสดุอื่นๆ อาทิ ไม้อัด ที่หาได้ง่ายและมีความแข็งแรง ยางพารา ที่มีคุณสมบัติในการ
ยืดหยุ่น และเป็นพืชเศรษฐกิจในภาคใต้ ยางรถยนต์ ซึ่งมีส่วนประกอบของเส้นใย
คาร์บอนไฟเบอร์ วัสดุที่นิยมใช้ในการสร้างเกราะกันกระสุน และฟิล์มเอกซเรย์ ที่มี
คุณสมบัติเด่นเรื่องความยืดหยุ่น เพราะมีส่วนประกอบของโพลีเอสเตอร์เป็นหลัก

รูปที่ 2 วัสดุที่นามาใช้ในงานวิจยั เรียงจากซ้ายไปขวา คือ เหล็กกล้า ยางพารา ฟิล์มเอกซเรย์ ยางรถยนต์ ไม้อัด

ในการท าวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป รงสงค์ เ พื่ อ หาวั ส ดุ ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น เกราะกั น
กระสุนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และต้านทานคมกระสุนระดับ 3 ตามมาตรฐาน
การป้องกันขีปนาวุธ (NIJ standard) เพื่อเป็นต้นแบบในการสร้างเกราะกันกระสุน
สาหรับรถโบกี้สัมภาระ และนาไปประยุกต์ใช้จริงภายในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
งานวิจัยนี้จึงเป็นประโยชน์ทั้งต่อประชาชนในพื้นที่ ในการเพิ่มมูลค่าสิ่งของเหลือใช้
และมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อเจ้าหน้าที่ทหาร ตารวจและอาสาสมัครที่ปฏิบัติหน้าที่
บนขบวนรถไฟสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปได้ ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒ นาและ
ทดลองใช้จริงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ รวมถึงมีการยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา อนุ
สิทธิบัตร หมายเลขคาขอ 1803000737 เรื่อง แผ่นเกราะกันกระสุนทาจากวัสดุ
ผสม (ยื่นจดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561)

รูปที่ 3 การทดสอบทางขีปนวิธีและการวิเคราะห์ความเสียหาย
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งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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้ เดิมที่หำยไป
“โพงพำง” วิถช
ี ีวิตดัง
ณ ชุมชนหยงสตำร์
ดร.วิสุทธิณี ธานีรัตน์
สาขาวิ ช าสั ง คมศาสตร์ แ ละวิ ท ยาศาสตร์ ป ระยุ ก ต์ คณะพาณิ ช ยศาสตร์ แ ละการจั ด การ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
E-mail: twisuttinee@gmail.com, wisuttinee.t@psu.ac.th

ชุมชนหยงสตาร์เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่ง โดยชื่อหมู่บ้านเป็นคาที่เพี้ยน
มาจากคาว่า “ตันยุง-เสตาร” ในภาษามลายู แปลว่าแหลมมะปราง ดังนั้น เมื่อมอง
จากภาพถ่ายดาวเทียมจะเห็นลักษณะชุมชนเป็นแหลมที่ยื่นลงไปสู่ทะเลอันดามัน
คล้ า ยกั บ ลั ก ษณะหั ว เผื อ ก คื อ คอดกิ่ ว ด้ า นบนแล้ ว ค่ อ ยๆ ป่ อ งตรงกลาง ส่ ว น
ด้านล่างก็จะค่อยๆ เรียวเล็กจนสุดปลาย ชุมชนหยงสตาร์เป็นชุมชนเล็กๆ แห่งหนึ่ง
ที่ตั้งอยู่ในอาเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง และเนื่องด้วยลักษณะพื้นที่เป็นเกาะและมี
น้าทะเลล้อมรอบ จึงทาให้เอื้อต่อการประกอบอาชีพการทาประมง ในชุมชนแห่งนี้
จึงเป็นชุมชนที่อุดมไปด้วยสัตว์น้านานาชนิดทั้งกุ้ง หอย ปู ปลา ซึ่งเป็นพื้นที่อีกแห่ง
หนึ่งที่ยังคงอุดมสมบูรณ์ค่อนข้างมาก

รูปที่ 1 แผนที่ชุมชนหยงสตาร์
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อย่างไรก็ดี เมื่ออาชีพส่วนใหญ่ของคนในพื้นที่คือ การทาการประมง ดังนั้น
อุปกรณ์อวนตาถี่ขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า “โพงพาง” จึงได้ถูกนามาใช้ในการดักสัตว์น้า
น้อยใหญ่ตั้งแต่สมัยอดีตที่ผ่านมา โดยโพงพางจะมีลักษณะเป็นอวนรูปทรงกรวย
คล้ายถุงปากกว้าง ชาวประมงจะนาปากอวนมายึดติดเอาไว้บริเวณปากแม่น้าและ
ชายฝั่งน้าตื้น และเมื่อกระแสน้าพัดมาก็จะนาสัตว์น้าชนิดต่างๆ ทั้งกุ้ง เคย และปลา
เล็กปลาน้อยต่างๆ เข้าไปในโพงพางด้วย สาหรับโพงพางจึงถือได้ว่าเป็นเครื่องมือ
ประมงพื้นบ้านที่สาคัญชิ้นหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของชาวประมง และมีการ
สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
แต่ เ มื่ อ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไ ด้ มี ก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ ก รม
ประมง พ.ศ.2490 และระบุว่าโพงพางเป็นเครื่องมือประมงที่ทาลายล้างทรัพยากร
สัตว์น้า ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ทางทะเลโดยรวม หลังจากนั้น จึงได้
มีประกาศสั่งให้รื้อถอนโพงพางออกจากบริเวณชายฝั่งทันที รวมทั้งมีการสั่งห้ามนา
โพงพางมาใช้ในการดักจับสัตว์น้า กรมประมงได้ดาเนินการรื้อถอนโพงพางเรื่อยมา
และมีมาตรการรื้อถอนอย่างจังในปี พ.ศ. 2550 ที่ผ่านมา ในส่วนของชาวประมงใน
ชุมชนหยงสตาร์เองก็มีทั้งกลุ่มที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยกลุ่มที่เห็นด้วยต่างก็
มองว่ามาตรการดังกล่าวเป็นแนวทางหนึ่งในการเข้ามาช่วยจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง ซึ่งเป็นบ่อเกิดของทรัพยากรสัตว์น้าที่สาคัญต่อการเจริญเติบโต
และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้าทางทะเลในทุกชนิด นอกจากนี้ ยัง
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพประมงของชาวประมงอย่างยั่งยืนในระยะ
ยาวได้อีกด้วย
“ถ้าถามว่าผมได้ประโยชน์อะไรจากชายฝั่งและทะเล ผมทาอาชีพประมง
ส่วนใหญ่ผมทาอวนปูส่งขายให้กับแพปูและแบ่งส่วนหนึ่งไว้บริโภคในครัวเรือน ผม
หาประโยชน์จากทะเลส่วนนี้เพื่อเลี้ยงชีพและเลี้ยงครอบครัว ถ้าปัญหาที่เกิดจาก
การใช้ประโยชน์จากโพงพาง ผมคิดว่าทาให้สัตว์น้าตัวเล็กโดนจับไปหมดเพราะ
อวนที่ใช้ทาโพงพางมันตาถี่ๆ ทาให้สัตว์น้าตัวเล็กตัวใหญ่โดนจับไปหมด ไม่สามารถ
หลุดออกได้ ทาให้ระบบนิเวศน์ทรุดโทรมลงและยังทาให้แหล่งทรัพยากรในทะเลลด
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น้อยลง” (ชาวบ้าน ข1)
“ผมจะเล็งเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรทะเลและชายฝั่งในอนาคตเป็นส่วน
ใหญ่ เพื่อเก็บไว้ให้แก่ลูกหลานจึงสร้างแรงกระตุ้นให้ชุมชนเห็นค่าของทรัพยากร
เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากร มีกลุ่มหรือองค์กรใดในชุมชนที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อสร้างแนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเลมีบทบาทในการจัดการ
เคยมีแต่เป็นคนกลุ่มน้อย พอระยะเวลาต่อมาก็ได้เกิดการห่างหายกันไป สาหรับ
บทบาทนักอนุรักษ์ คือ กระตุ้นสร้างกิจกรรมผูกฝังค่านิยมใหม่ๆ ให้ชุมชน” (นัก
อนุรักษ์ ก1)
“ปัจจุบันลุงได้ประกอบอาชีพทาการเกษตร เมื่อก่อนลุงทาประมงพื้นบ้าน
แต่พอทางภาครัฐประกาศมาว่าผิดกฎหมายลุงเลยเลิกทา แต่ลุงก็ยังหาปลาบ้างช่วง
ที่ไม่ได้ตัดยาง ลุงก็ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชายฝั่งทะเลไม่มากก็น้อย โดยลุงได้
ลงเรือออกทะเลเพื่อไปหา กุ้ง หอย ปู ปลา เพื่อนาไปจาหน่วยในตลาดสด ถ้าเหลือ
จากจาหน่าย ลุงก็นามาทาอาหารในครัวเรือนหรือนามาแปรรูป หลังจากนั้นก็เป็น
หน้าที่ของเหล่าแม่บ้านในการแปรรูป โดยการแปรรูปจะนามาตากแห้งหรือที่ใครๆ
เขาเรียกกันว่ากุ้งแห้ง ปลาเค็ม ก็จะเป็นการสร้างรายได้เสริมให้กับครอบครัวอีกทาง
หนึ่ง ถ้าถามว่าปัญหาที่เกิดจากการทาโพงพางมีไหม ลุงว่ามีนะ คือว่าโพงพางมัน
เป็ น อวนตาถี่ ทาให้ กุ้ง หอย ปู ปลาตั ว เล็ กๆ ติดขึ้ นมาหมดทาให้ ทรัพ ยากรลด
น้อยลง ทาให้สิ่งแวดล้อมทรุดโทรม ทาให้คนรุ่นหลังๆ อาจจะไม่เห็นธรรมชาติที่
อุดมสมบูรณ์ ” (ชาวบ้าน ข2)
“แรกๆ พี่ก็ไม่เห็นด้วยนะ เป็นแกนนาสาคัญในการต่อต้านเลยก็ว่าได้ แต่
พอหน่ ว ยงานรั ฐ เข้า มาให้ ค วามรู้ และอธิบ ายให้ ฟัง ว่า ผลของการที่ เราไม่เ ลิ ก ใช้
โพงพางจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง พี่ก็เริ่มค่อยๆ เห็นด้วยนะ เพราะมันจะส่งผลดีกับเราใน
ระยะยาว” (ชาวบ้าน ข3)
ส่วนกลุ่มที่ไม่เห็นด้วยกับการสั่งรื้อถอนต่างก็มองว่า ลักษณะดังกล่าวเป็น
การกระทาที่ขัดต่อสิทธิชุมชนตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปีพุทธศักราช
2550 มาตรา 66 ที่ระบุเอาไว้ว่า “บุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถิ่น
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หรือชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟื้นฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมอัน ดี ของท้องถิ่น และของชาติ และมีส่วนร่ วมในการ
จั ด การ การบ ารุ ง รั ก ษา และการใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ” โดย
ชาวบ้านได้ให้เหตุผลว่าการที่กรมประมงสั่งรื้อถอนโพงพาง ก็เปรียบเสมือนการ
ทาลายวิถึชีวิตของคนในชุมชนไปด้วย หรืออีกนัยยะหนึ่งชาวบ้านต้องการอนุรักษ์
โพงพางซึ่งเป็นภูมิปัญญาของท้องถิ่นที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไว้ให้ลูกหลานด้วย
นั่นเอง
“เอาจริงๆ ลุงก็เสียดายมรดกทางปัญญาที่รุ่นปู่ย่า ตายายเราได้สร้างเอาไว้
ให้นะ เพราะถ้าย้อนมองไปตั้งแต่เด็กๆ ตั้งแต่ลุงจาความได้ เราก็ได้โพงพางมาช่วย
เราดารงชีวิตมาหลายชั่วอายุคนมาแล้ว ตอนแรกที่หน่วยงานภาครัฐมีคาสั่งมาว่าให้
เลิกใช้ เพราะมันไม่ดีต่อสิ่งแวดล้อม ลุงก็ไม่เห็นด้วยนะว่าจะมาสั่งให้เราเลิกทาในสิ่ง
ที่เป็นรากเหง้าของเราได้ยังไง เราทากันมาตั้งนาน แต่ก็ไม่ขัดขืนนะ เขาไม่ให้ใช้ก็ไม่
ใช้ แต่ถามว่าเสียดายไหม บอกได้เลยว่าเสียดายแทนรุ่นลูกรุ่นหลานมาก” (ชาวบ้าน
ข4)
“ยายเกิดและอยู่ที่นี่มานานมาก ไม่เคยย้ายออกไปอยู่ที่อื่นเลย ลูกชายมา
เล่าให้ฟังว่าเขาไม่ให้ใช้โพงพางแล้ว มันผิดกฎหมาย ก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกัน แต่ไม่รู้
จะทายังไง ยายก็ยังอยากให้ใช้เหมือนเดิมนะ” (ชาวบ้าน ข5)
“ผมว่าหน่วยงานรัฐทามากเกินไป เราทาของเรากันมาตั้งแต่สมัยคนเฒ่า
คนแก่ แต่จู่ๆ ให้เราเลิกใช้ แล้วก็ไม่สนใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของเราเลย จะให้เราไปทา
อะไร ก็ในเมื่ออาชีพของเราคือทาประมง มีหลายคนเหมือนกันที่เปลี่ยนอาชีพไปเลย
ไปปลูกผัก ทาสวนแทน แต่ผมก็ยังทาอาชีพเดิม คือ ชาวประมง” (ชาวบ้าน ข6)
ลักษณะการไม่เห็นด้วยกับการยกเลิกการใช้โพงพางนั้น ชาวบ้านบางกลุ่ม
มองว่ากลุ่มที่ไม่เห็นด้วยนาเอาการอนุรักษ์ภูมิปัญญามาเป็นข้ออ้าง เพราะความจริง
แล้ว จากวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวหยงสตาร์ที่ใช้โพงพางดักจับสัตว์น้าเพื่อการยังชีพ
จนนามาสู่การใช้โพงพางเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแทน เนื่องจากมีการลักลอบทา
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โพงพางในบริเวณชายฝั่ง เพราะอาชีพในการทาโพงพางนั้นนามาสู่การมีรายได้ที่ดี
แต่ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องต่างก็ได้พยายามเข้ามาหาแนวทางใน
การจัดการทรัพยากรร่วม เพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
“แนวทางการจัดการพี่ว่าควรทาควบคู่กันทั้งการประชาสัมพันธ์ ทั้งการ
อนุรักษ์ กิจกรรมที่พี่จัดในการส่งเสริมและบูรณาการทรัพยากรชายฝั่งทะเล มี
การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมปลูกป่าโกงกาง หญ้าทะเล เพาะเลี้ยงสัตว์
น้า ตัวพี่นั้นมีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและบูรณาการทรัพยากรชายฝั่งทะเล
คือ เพิ่มผลผลิตในแหล่งน้า การปล่อยพันธุ์ สัตว์น้า ชาวประมงเลิกทาประมงที่ผิด
กฎหมาย ทรัพยากรสัตว์น้าจะฟื้นตัวเร็ว ทายังไง ให้มีอยู่มีกินไปชั่วลูกชั่วหลาน
ปัญหาและอุปสรรคที่ลุงพบในการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล คือ ชาวบ้านส่วน
ใหญ่ขาดความรู้ความตระหนักในด้านการจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิ ทธิภาพ
สูงสุด” (เจ้าหน้าที่สานักงานประมงจังหวัด ค1)
“แนวทางการจัดการทรัพยากรชายฝั่งทะเล ส่วนมากผมจะรณรงค์ให้ลด
เลิ กการใช้อวนตาถี่ การเลิ กทาโพงพาง เครื่องมือที่ผิ ดกฎหมายประมาณนี้ครับ
เพราะในตอนนี้ในชุ มชนไม่มีการจัดตั้งกลุ่ มที่สามารถสร้างบทบาทเพื่อเป็นแนว
ทางการจัดการทรัพยากรได้ ปัญหาที่พบในการจัดการทรัพยากรส่วนมากผมมองว่า
มันเกิดจากตัวชาวบ้านที่ไม่ค่อยเข้าใจแนวทางการจัดการที่ชัดเจนและแน่นอน จึง
ทาให้เกิดการขาดความร่วมมือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ” (ผู้นาชุมชน ค1)

รูปที่ 2 และ 3 สัมภาษณ์ชาวบ้านในชุมชนหยงสตาร์
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“ผมคิดว่าจะจัดการทรัพยากรชายฝั่งโดยการเพาะเลี้ยงปลาสายพันธุ์ใหม่
และปลูกป่าโกงกางเพิ่มครับ เพราะว่ามันจะมีกลุ่มอนุรักษ์และมหาวิทยาลัยเข้ามา
ให้ความรู้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าอยู่บ้างแล้วครับ ในฐานะผู้นาส่วนใหญ่ผมจะสร้าง
ความเข้าใจให้กับคนในชุมชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์อยู่ตลอดครับ จึงทาให้ไม่ค่อยมี
ปัญหาและอุปสรรคในการทากิจกรรมต่างๆ” (ผู้นาชุมชน ค2)
ถึงแม้ว่าวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพของชาวบ้านในชุมชนหยงสตาร์จะ
เปลี่ ย นแปลงไป จากอาชี พ ดั้ ง เดิ ม ก็ คื อ การท าการประมงเพี ย งอย่ า งเดี ย วได้
เปลี่ยนไปประกอบอาชีพอื่น เช่น ทาสวนยางพารา ปลูกผัก ค้าขาย หรือรับราชการ
แต่อาชีพที่ยังคงเป็นอาชีพหลักก็คือ การประมง ณ วันนี้วิถีชีวิตดั้งเดิมในการทา
โ พ ง พ า ง อ า จ จ ะ ห า ย ไ ป แ ต่ สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ จ ะ ไ ด้ รั บ ก ลั บ คื น ม า คื อ ก า ร มี
ทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไว้ให้ลูกหลานได้ต่อไปในอนาคต ซึ่งถือได้ว่าเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการส่งเสริมการบูรณาการ
ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน กลุ่มประชาชนในชุมชนเองก็ได้มีการปรับเปลี่ยน
ทั ศ นคติ เ ล็ ง เห็ น ถึ ง ความส าคั ญ ของการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากรธรรมชาติ ม ากยิ่ ง ขึ้ น
ในขณะที่กลุ่มชาวประมงก็ได้มีการเปลี่ยนแนวทางใหม่ เห็นคุณค่าของทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่งที่เป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญ นอกจากนี้ การที่ประชาชนจะเข้ามามี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์มากน้อยเพียงใดนั้น ภาครัฐก็มีส่วนสาคัญเช่นเดียวกันในการ
สร้ า งความรู้ ความเข้ า ใจที่ ถู ก ต้ อ งให้ กั บ ประชาชน ตลอดจนเป็ น กลไกในการ
ขับเคลื่อนดังกล่าว เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ต่อไป

รูปที่ 4 ด่านท่าเทียบเรือหมู่ 2 ชุมชนหยงสตาร์ รูปที่ 5 ลักษณะวิถึชวี ิตการหาปลาที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน
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ศักยภำพของชุมชนที่มีผลต่อควำมมั่นคง
ทำงอำหำร ภำยใต้วิถีโหนดนำเล
ในพื้ นที่คำบสมุทรสทิงพระ
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สถานการณ์ปัจจุบันของศักยภาพชุมชนภายใต้วิถีโหนดนาเลในพืนที่
คาบสมุทรสทิงพระ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อาเภอสิงหนคร และอาเภอสทิงพระ จังหวัด
สงขลา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระ ผู้คนดารงชีวิตอยู่ท่ามกลาง
การทานา ขึ้นต้นตาลโตนด และทาประมง หลายชุมชนที่ภาครัฐได้เข้ามาหนุนเสริม
กระบวนการเรียนรู้และจัดตั้งกลุ่มให้แก่ชุมชน บางชุมชนล้มเหลว เมื่อหน่วยงาน
ภาครัฐกลับออกไป ชุมชนไม่สามารถสานต่อโครงการหรือดาเนินกิจกรรมที่ภาครัฐ
ตั้งต้นไว้ได้ แต่บางพื้นที่สามารถรวมกลุ่มกันดาเนินกิจกรรมต่อยอดได้ ทาให้ชุมชน
เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ และหันกลับมาให้ความสาคัญกับการฟื้นฟูวิถีโหนดนา-เลซึ่ งเป็ น การช่ ว ยให้ ชุมชนสามารถอยู่ร อดได้ ภ ายใต้วิกฤติเศรษฐกิจ วิกฤติ
พลั งงาน และภัย ธรรมชาติ นั่ นคือการคานึงถึงทุนทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่ส่งผ่านมายังทุนมนุษย์
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การพัฒนาศักยภาพชุมชนถือเป็นความสาคัญอย่างยิ่งในประเทศไทยที่มี
รากฐานของเศรษฐกิจอยู่ที่ระดับชุมชนเป็นส่วนใหญ่ แต่ที่ผ่านมาการพัฒนาจะไร้
ทิศทางและเป็นไปตามความต้องการของนักวิชาการมากกว่าความต้องการจากของ
ชุม ชน เพราะขาดข้อ สนเทศของชุ ม ชนหากนัก วิ ช าการหรือ หน่ ว ยงานต่ า งๆ ที่
เกี่ยวข้อง มีข้อสนเทศที่เป็นบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงแล้ว ย่อมสามารถที่จะ
พัฒนาศักยภาพของชุมชนให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างแท้จริงทาให้ชุมชน
สามารถอยู่ได้ด้วยวิถีดั้งเดิมของบรรพชน ไม่เปลี่ยนไปตามกระแสของนักวิชาการ
หรือหน่วยงานที่เข้ามาให้ข้อเสนอแนะ
ศักยภาพของชุมชนในพื้นที่คาบสมุทรสทิงพระปัจจุบันพบว่า มีความรู้ใน
แหล่งที่มาของอาหาร ระบบการผลิต ฤดูกาลอาหาร การเข้าถึงอาหารจากแหล่ง
ธรรมชาติ การจัดการทรัพยากรโดยอาศัยความรู้ ฟื้นฟูป่าชายเลน จัดการฟาร์ม
ทะเล การมี ทุน ทางสั งคม การมีทุนทรั พยากร มีการจัดตั้งกลุ่ มด้ านเศรษฐกิจ ที่
เกี่ยวกับอาหารโดยตรงและโดยอ้อม

ความรู้เกี่ยวกับตาลโตนดแหล่งที่มาของอาหารในชุมชน

ความรู้เกี่ยวกับวิถีผลิต ทานา ทาประมง

104

ภาวะคุกคามอาหารของชุมชน
ปัญหาการลดลงของพืชอาหารก็ยังคงมีอยู่ ทั้งนี้ไม่เป็นเพียงปัญหาสาคัญที่
กาลังกลายเป็นข้อวิตกกังวลของรัฐ และชุมชนเอง แต่ยังเป็นปัญหาถักทอเชื่อมโยง
ในห่วงโซ่อาหารและสายใยอาหารระดับท้องถิ่น และระดับประเทศ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับอาหารของชุมชนเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งปัจจัยด้านกายภาพซึ่งเกิดจากที่ดิน
ถูกบุกรุกการถมที่ดินเพื่อนาไปทาบ้านจัดสรร ส่วนทางด้านชีวภาพพบว่า การปลูก
พืชเศรษฐกิจ สวนปาล์ม การใช้สารเคมีที่ทาลายหน้าดิน การระบาดของศัตรูข้าว
ความเสี่ยงในด้านเมล็ดพันธุ์ข้าว เกษตรกรบางรายไม่มีการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าว
ไว้เป็นของตนเองขายทั้งหมดและซื้อใหม่เมื่อถึงฤดูกาลการผลิต การรุกคืบของเมล็ด
พันธุ์จากบริษัท เช่น เมล็ ดข้าวพันธุ์ข้าวเบา เมล็ดข้าวโพด เมล็ดพันธุ์ดังกล่ าวมี
ความต้องการสารเคมีในปริมาณสูง การละทิ้งพันธุ์พืชพื้นบ้าน เนื่องจากมีการใช้
พันธุ์จากที่อื่นมากขึ้น พันธุ์พื้นบ้านหายากขาดการสืบทอดและอนุรักษ์พันธุกรรม
ส่วน ส่งผลต่อการทานา ทาให้ต้นทุนการทานาเพิ่มขึ้น ชาวนาหลายคนหันไปทางาน
ในภาคอุตสาหกรรม ความเสี่ ยงต่อวิถีตาลโตนดพบว่า การใช้สารเคมีในนาข้าว
ส่งผลกระทบต่อต้นตาลโตนด การทานาน้าท่วมขังเป็นเวลานานทาให้รากเน่าหรือ
เกิดเชื้อรา เพราะต้นตาลโตนดแช่น้าเป็นเวลานาน ความเสี่ยงจากอาหารโปรตีนที่
ได้จากสัตว์น้า พบว่ามีการทาประมงโดยใช้เครื่องมือประมงที่ทาลายล้าง ขยะ น้า
เสีย ที่ถูกปล่อยลงทะเลมีความเสี่ยงต่อการทาประมง และแท่นขุดเจาะน้ามันที่เป็น
ปัญหาต่อการทาประมง การปล่อยให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรม

ภาวะคุกคามวิถีนา วิถีโหนด วิถีเล: การถมที่สร้างบ้านจัดสรร น้าท่วมซ้าซาก
เครื่องมือประมงชนิดหนึ่งที่จับสัตว์น้าที่ทาลายล้าง
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สถานการณ์ด้านแรงงานในครัวเรือนที่อยู่ในระบบการผลิตภาคเกษตร ยังมี
ไม่เพียงพอ หรือมีแรงงานในภาคการเกษตรอยู่แต่โดยมากแล้วจะมีอายุเฉลี่ย 40 ปี
โดยแรงงานรุ่นใหม่ ๆไม่นิยมทาอาชีพเกษตรกรรมแล้วเพราะมองว่าเหนื่อยและไม่
คุ้มค่าในการผลิต จึงหันไปทางานในโรงงานอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น คนที่
ทานา ขึ้นตาลโตนด และทาประมงเป็นคนรุ่นพ่อรุ่นแม่ที่มีทายาทแต่ไม่สืบทอดวิถี
โหนด-นา-เล ความเสี่ ย งจากกลไกตลาดท าให้ ก ารสื บ ทอดการท านาลดลง
เนื่ อ งมาจากราคาผลผลิ ต ของข้า ว ไม่สั ม พั น ธ์กั บ ต้ น ทุ นการผลิ ต พบว่า ชาวนา
ขาดทุนทุกปี ถึงแม้จะมีกลไกการรับจานาข้าว แต่ก็ไม่ได้ช่วยให้ชาวนาอยู่รอดได้ใน
สังคมทันสมัย ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการขาดทุนสูง
แนวทางในการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร
การที่จะเพิ่มศักยภาพของชุมชนให้สามารถดูแลความมั่นคงทางอาหารของ
ชุมชนได้นั้น จะต้องปรับวิธีคิด และการทางานร่วมกัน นั่นคือ ทาอย่างไรชุมชนจะ
สามารถจัดการตนเอง และแหล่งอาหารของชุมชนได้ ไม่ใช่เพียงแค่รู้ว่าอาหารของ
ชุมชนอยู่ตรงไหน ต้องเรียนรู้ และถอดบทเรียน ร่วมกันระหว่างผู้นาแถวแรกและ
ผู้นาแถวสอง เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงและภาวะคุกคามความมั่นคงทางอาหาร ชุมชน
ควรจัดการทรัพยากรชุมชนโดยอาศัยความรู้ มีการวางแผนการใช้ทรัพยากรชุมชน
รักษาระบบนิเวศให้เกิดความหลากหลายทางชีวภาพให้มีความสมดุลอยู่เสมอและ
ปลอดภัยต่อสุขภาวะของคน ชุมชนควรมีความสามารถพัฒนาทุนชุมชนทุกมิติอย่าง
มีส่วนร่วม และจัดให้มีแผนที่ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนเพื่อแสดงให้คนใน
ชุมชนและคนต่างชุมชนรู้ว่าบริเวณใดเป็นแหล่งอาหาร หรือมีผู้รู้อยู่ที่ใด หรือกลุ่มที่

การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการค้นหาผู้นาในกิจกรรมและหนุนเสริมปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อส่งต่อภูมปิ ัญญาการ
ทานา และการทาน้าตาลแว่นผลิตภัณฑ์จากตาลโตนดให้เยาวชนซึ่งจะเป็นผู้นาแถวสอง
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ทาให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารอยู่ที่ใด มีความสามารถในการรวมกลุ่มแกนนา
และสืบทอดทายาทผู้นาแถวสอง
ดังนั้นแนวทางที่ควรจะเป็นในการพัฒนาศักยภาพชุมชนคือ
1) เสริ มสร้ างความรู้ ความเข้าใจ ความตระหนักต่อภาวะคุกคามความ
มั่นคงทางอาหาร
2) ค้นหาผู้นาพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พัฒนาศักยภาพผู้นาแถวสอง และส่งต่อ
อุดมการณ์ให้ทายาทผ่านศูนย์เรียนรู้วิถีโหนด-นา-เลของชุมชน
3) หนุนเสริมปราชญ์ชาวบ้าน กลุ่มเครือข่ายในชุมชนที่มีภูมิปัญญาด้าน
อาหาร วิถีการผลิตโหนด-นา-เลให้เป็นวิทยากรชุมชน จัดเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ใน
ศูนย์เรียนรู้ของชุมชนเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

การพัฒนาศักยภาพชุมชนโดยการเสิมสร้างความรู้ความเข้าใจ ตระหนักต่อประโยชน์ป่าชายเลนและเครื่องมือ
ประมงไม่ทาลายล้างสัตว์น้าที่มีต่อวิถีประมง

การรวมกลุ่มชุมชนผ่านการจัดตั้งศูนย์เรียนวิถโี หนดนาเลที่ท่าหิน และจัดตั้งธรรมนูญสุขภาพชุมชนที่ชะแล้

ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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อุดมการณ์ ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวอีสานถูกนามาพร้อม
กับการอพยพย้ายถิ่น
การอพยพเคลื่อนย้ายกลุ่มคนอีสานไปยังพื้นที่ภาคใต้ เนื่องจากนโยบาย
ผสมกลมกลืนชาติ ประกอบกับการต้องการให้ผู้คนบางส่วนที่ยากจนไม่มีที่ดินทากิน
ได้มีความเป็ นอยู่ที่ดีขึ้น จึงได้จัดสรรพื้นที่ตาบลภูเขาทอง อาเภอสุ คิริน จังหวัด
นราธิ ว าส ซึ่ ง เป็ น พื้ น ที่ ด้ า นหนึ่ ง ติ ด พรมแดนประเทศมาเลเซี ย การอพยพ
เคลื่อนย้ายและตั้งถิ่นฐานเริ่มต้นเมื่อปี 2518 ภายใต้โครงการ ADB การอพยพ
เคลื่ อนย้ ายผู้ คนถึงแม้ห น่ ว ยงานภาครัฐ จะไม่อนุญาตให้ นาสิ่ งของติดตัว มาด้ว ย
เนื่องจากเป็น การเดิน ทางไกล ต้องใช้เวลาเดินทางเป็นเวลานาน มีคนอพยพมา
พร้อมกันเป็นจานวนมาก กลัวว่ารถยนต์ที่ใช้ในการขนส่งจะไม่เพียงพอ และเป็น
ช่วงบุกเบิก อย่างไรก็ตามถึงแม้จะห้ามการนาวัตถุสิ่งของติดตัวมาด้วย แต่ผู้คนได้
นาอุดมการณ์ความคิด ความเชื่อ วัฒนธรรม ประเพณีของความเป็นอีสานติดตัวมา
ด้ว ย สิ่ ง เหล่ านี้ จั ด เป็ น ภู มิ ปัญ ญาของคนอีส านซึ่ งได้ผ่ านการสั่ ง สมความรู้ และ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการดารงชีพในวิถีปฏิบัติของชาวอีสานจนกลายเป็นตัวตน
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ของคนอีสาน ทั้งด้านการสื่อสารด้วยภาษาอีสาน การสร้างบ้าน ความเป็นอยู่ การ
แต่งกายด้วยผ้าซิ่นอีสานที่ทอเอง การแสดงหมอลา การเป่าแคน การเล่นโปงลาง
การเล่นพิณเป็นท่วงทานองของอีสาน และการทาบั้งไฟจุด บั้งไฟเอ้แบบอีสาน
ไม่ยอมสูญเสียตัวตนของคนอีสานแม้จะอพยพข้ามแดนมายังภาคใต้
คนอีสานที่อพยพย้ายถิ่นจากที่ราบสูง เช่น นครราชสีมา ศรีสะเกษ ชัยภูมิ
บุรีรัมย์ สุรินทร์ อุบลราชธานี นครพนม ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม สกลนคร
ขอนแก่น อุดรธานี หนองคาย และบึงกาฬ เมื่อมาอยู่ในภาคใต้ พื้นที่ตาบลภูเขา
ทอง อาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส พบว่าวัฒนธรรมแตกต่างจากคนอีสานอย่าง
สิ้นเชิง ในช่วงที่อพยพเป็นไปด้วยความยากลาบากต้องอาศัยความอดทนต่อสภาพ
ภูมินิเวศที่ไม่คุ้น เคย การเสี่ ยงต่อสั ตว์ร้าย เนื่องจากพื้นที่เป็นป่าแก่ (ป่าดิบชื้น)
พื้นที่ดังกล่าวไม่สามารถทานา หรือทาประมงได้ คนที่เข้ามาบุกเบิกป่าแก่เพื่ออยู่
อาศัยได้กลายมาเป็นคนในพื้นที่กันชนระหว่างไทยกับมาเลเซีย และระหว่างทหาร
กับโจรจีนคอมมิวนิสต์ในสมัยนั้น คนอีสานต่างอยู่อย่างหวาดกลัว ในขณะเดียวกันก็
ต้องสู้เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ การได้รับที่ดินทากิน 16 ไร่ เพื่อทาสวนทาไร่ และ
ที่ดินสร้างบ้านอีก 2 ไร่ ช่วยให้คลายจากความวิตกกังวลลงได้บ้าง แต่ก็ยังมีปัญหา
เรื่องสภาพภูมิอากาศที่ไม่คุ้นเคย ที่มีฝน 8 แดด 4 และแดด 4 เดือนดังกล่าว บาง
วันก็มีฝนตกด้วย การปรับเปลี่ยนความคุ้นเคยจากการทานามาทาสวนผลไม้ ทา
สวนยางพาราเป็ น สิ่งที่ต้องเรียนรู้ใหม่ พื้นที่ไม่ได้เป็นพื้นที่ราบอย่างเช่นในภาค
อีสาน พื้นที่มีลักษณะสูง ๆ ต่าๆ เนื่องจากอยู่ติดกับเทือกเขาสันกาลาคีรี ที่ดินทากิน
และที่อยู่อาศัยถูกสร้างอยู่บนควน (เนิน) และมีสายน้าไหลผ่านเป็นลาธารที่ผ่าน
เหมืองแร่ทองคาโต๊ะโมะและไหลผ่านหมู่บ้านทั้ง 8 หมู่บ้านของตาบลภูเขาทอง
ชาวบ้านส่วนใหญ่เมื่อว่างเว้นจากการกรีดยาง และทาสวนผลไม้ในชีวิตประจาวัน
แล้ว ก็จะมาร่อนทองเพื่อเป็นรายได้เสริม และมีการใช้ลาธารบนภูเขาทาเป็นประปา
ภูเขา และลาธารที่พอจะล่องแก่งได้ก็จัดเป็นพื้นที่ของการท่องเที่ยวมีการล่องแก่ง
จัดพื้นที่ในบ้านของตนเองให้เป็นโฮมสเตย์ การปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คน
อีสานที่อพยพข้ามแดนมายังพื้นที่ภาคใต้ไม่ยอมสูญเสียอัตลักษณ์หรือตัวตน ยังคง
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สื่อสารในชีวิตประจาวันด้วยภาษาอีสานพบในคนรุ่นปู่ย่าตายาย รุ่นพ่อแม่ และรุ่น
ลูก แต่รุ่น หลานเริ่ มจะไม่ย อมพูดภาษาอีส านจะพูดกันด้ว ยภาษาไทยมาตรฐาน
ทาอาหารอีสานกินกันในชีวิตประจาวัน เช่น ลาบ ก้อย ซอย แซ่ ตาบักหุ่ง อ่อม
แกงเปอะ ป่นปลาจิ้มผัก ปลาร้าถึงแม้จะไม่สามารถหาปลามาทาเองได้
แต่เมื่อมีเพื่อนบ้านกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดคนอีสานเหล่านี้ก็จะสั่งให้เอาปลา
ร้ามาฝาก หรือฝากซื้อที่อีสานหรือที่สุไหงโกลก ผ้าซิ่น ผ้าโสร่ง ผ้าขาวม้าอีสาน
ชาวบ้ า นจะทอใส่ เ องท าลวดลายจากพ่ อ แม่ ที่ ส อนกั น มา แต่ เ มื่ อ มี โ ครงการ
พระราชดาริของสมเด็จพระราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่มผ้าทอ
ชาวบ้ า นถื อ ว่ า เป็ น บุ ญ กุ ศ ลอั น ยิ่ ง ใหญ่ ได้ ท อถวาย โดยใช้ วั ต ถุ ดิ บ จากส านั ก
พระราชวังส่งมาให้ ลวดลายที่ทอจะเป็นลายที่ชาวบ้านถนัดอยู่แล้ว เมื่อทอเสร็จ
ส่งไปยังสานักพระราชวังชาวบ้านก็จะได้รับเงินค่าแรงตามความเหมาะสม การ
แสดงที่ยังคงมีการรวมกลุ่มนั่นคือ การแสดงพิณพาเพลินของชาวบ้านโดยอาจารย์
คาภา จาปาสิริ การเป่าแคนถูกนาไปสอนในโรงเรียนภูเขาทอง แต่เด็กบอกว่าเชย สู้
เล่นกีต้าร์ไม่ได้ ทันสมัยกว่า จึงทาให้ไม่มีผู้สืบทอด ส่วนการเล่นโปงลางก็เล่นเป็นอยู่
1 คนคือมหาดิ่ง ได้พยายามถ่ายทอดให้กับเยาวชนรุ่นใหม่

การทอผ้าใช้ในชีวิตประจาวัน และทอผ้าในโครงการพระราชดาริของสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9
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อาหารอีสานที่ชาวบ้านในตาบลภูเขาทองทากินเองในชีวิตประจาวัน

การรือฟื้นตัวตนของคนอีสานในพืนที่ชายแดนใต้ผ่านงานบุญบังไฟ
ภูมิปัญญาชาวบ้านถือว่าเป็นมรดกทางความคิดที่สั่งสมความรู้ในการดารง
ชีพจากบรรพบุ รุ ษจนถึงปั จ จุ บัน ผ่ านการเรียนรู้ในลั กษณะชุมชนปฏิบัติในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน ไม่ว่าจะเป็น ความเชื่อ การละเล่นขนบธรรมเนียมประเพณี
พิธีกรรม การประกอบอาชีพ ประเพณีบุญบั้งไฟ อาหาร ภาษา และการแสดงของ
ชาวอีสานที่มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น จึงทาให้คนอีสานยังคงมีการดารงอัตลักษณ์ทาง
วัฒ นธรรมอยู่ อย่ างเหนี ย วแน่ น ถึงแม้เวลาจะผ่ านมาอย่างยาวนานนับตั้งแต่ปี
2518 แล้วก็ตาม ชาวอีสานในพื้นที่ตาบลภูเขาทองซึ่งมีทั้งหมด 8 หมู่บ้านได้จัด
ประเพณีบุญบั้งไฟขึ้นตั้งแต่ ปี 2522 จนถึงปี 2560 จัดงานบุญบั้งไฟนับเป็นปีที่ 38
การรื้อฟื้นตัวตนของคนอีสานผ่านงานบุญบั้งไฟนับว่ามีความสาคัญ เพราะคนอีสาน
ในพื้ น ที่ ต าบลภู เ ขาทองทุ ก เพศทุ ก วั ย ต่ า งเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการท ากิ จ กรรม
นับตั้งแต่การทาบั้งไฟจุด การเอ้บั้งไฟ การซ้อมนางรา และการจัดกิจกรรมขบวน
แห่ต้องมีการพูดคุยกันเพื่อแสดงความคิดเห็น ว่าจะเอาอย่างไร ให้เด่นและสวยงาม
ต่างจากหมู่บ้านอื่น ๆ เพื่อแข่งขันกัน การทางานร่วมกันมีการจัดวางตาแหน่งแห่งที่
ของผู้คนว่าใครต้องทาอะไร มีการสื่อสารเป็นภาษาอีสาน ผู้หญิงทาอาหารอีสานมา
เลี้ยงคนทางาน ผู้ชาย และเด็กชายช่วยกันทาบั้งไฟจุด คนแก่ คนที่เชี่ยวชาญด้าน
การทาลายช่วยกันประกอบบั้งไฟเอ้ คนที่มีความเชี่ยวชาญเรื่องการราเซิ้งบั้งไฟก็จะ
ซ้อมเด็กสาววัยรุ่นในชุมชนให้ราเซิ้ง มีการราเซิ้งกระติบข้าว เซิ้งสวิง เซิ้งแหย่ไข่มด
แดง และเซิ้งร่อนทอง
ในวันงานบุญบั้งไฟจะมีพิธีเปิดโดยนายอาเภอสุคิรินและมีผู้นาจากประเทศ
มาเลเซียมาร่วมงานเป็นการกระชับสัมพันธไมตรี มีการจัดขบวนแห่บั้งไฟเอ้ และ
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ขบวนเซิ้งจากหมู่ 1-8 เพื่อเข้าสู่สนามที่จัดเป็นพิธีเปิดเสียงกลองยาว เสียงเพลง
ประกอบการราเซิ้งเป็นท่วงทานองจังหวะเร้าใจของคนอีสาน เมื่อกล่าวเปิดงานจะ
จุดบั้งไฟลูกปฐมฤกษ์ เรียกว่าบั้งไฟล้าน ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนอีสานในพื้นที่
ภูเขาทอง บริ เวณที่จั ดงานมีร้านค้าขายสินค้าที่ระลึก อาหาร เครื่องดื่ม สิ่ งของ
เครื่องใช้ในชีวิตประจาวัน ผู้ร่วมงานจะเป็นญาติพี่น้องของคนอีสานที่อพยพมาอยู่
ภาคใต้ จะเดินทางมาเที่ยวจากภาคอีสาน โดยมาช่วยกันทาบั้งไฟจุดของแต่ละค่าย
เพื่อร่วมแข่งขัน เสียงพากย์หรือประกาศจะใช้ภาษาอีสานตลอดงาน คนอีสานแสดง
ความคิดเห็นว่า การจัดงานบุญบั้งไฟเป็นการเรียกหาอัตลักษณ์และตัวตนของคน
อีสาน เป็นการสร้างสานึกรักบ้านเกิดของความเป็นอีสาน

ขบวนแห่บั้งไฟเอ้ นางราเซิ้งบั้งไฟในวันงานบุญบั้งไฟ

บั้งไฟจุดบั้งไฟล้านลูกปฐมฤกษ์ และการแสดงเล่นพิณจังหวะสนุกสนานเร้าใจท่วงทานองอีสาน

ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม
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ประเพณีตำยำยย่ำน : กำรดำรงอยู่ของ
วัฒนธรรม ชุมชนบ้ำนท่ำคุระ
อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลำ
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ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สานักศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
Email:raksita.s@psu.ac.th , wookthong@yahoo.com , natthakan08@hotmail.com
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“วัฒนธรรม” เป็นสิ่งดีงามที่มีการสืบทอดมายาวนาน การเปลี่ยนแปลง
ของยุคสมัยและสภาพสังคมอาจส่งผลให้หลายวัฒนธรรมเกิดการสั่นคลอนหรือสูญ
หายไปจากสังคม แต่จากการศึกษาและติดตามประเพณีตายายย่านของชุมชนบ้าน
ท่ า คุ ร ะ อ าเภอสทิ ง พระ จั ง หวั ด สงขลา มาตั้ ง แต่ พ.ศ. 2558 คณะผู้ วิ จั ย พบ
ปรากฏการณ์ที่น่าสนใจ คือ การคงอยู่ของประเพณีที่เหนียวแน่น นาไปสู่การลง
พื้นที่เพื่อศึกษาการดารงอยู่ของวัฒนธรรมชุมชนบ้านท่านคุระอีกครั้ง
ประเพณีตายายย่าน หรือ “งานตายายย่าน” เป็นงานสมโภชสรงน้าเจ้าแม่
อยู่หัว สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือ เป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจและ
พลังศรัทธาของคนในชุมชนบ้านท่าคุระ ตลอดจนชุมชนรอบลุ่มน้าทะเลสาบสงขลา
ที่ไม่ว่าจะไกลแค่ไหน เมื่อถึงวันพุธแรกข้างแรมเดือนหกของทุกปี บรรดาลูกหลาน
และผู้ศรัทธาจะต้องกลับมาร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยเชื่อว่าจะสร้างสิริมงคล
ให้แก่ตนและครอบครัว งานประเพณีตายายย่านจึงเป็นประเพณีที่มีลูกหลาน เครือ
ญาติ มาร่วมพิธีพร้อมกันมากกว่างานบุญหรือเทศกาลอื่นๆ รวมถึงประชาชนทั่วไป
ที่รู้จักและศรัทธาต่อเจ้าแม่อยู่หัว ก็เดินทางมาร่วมพิธีกันอย่างเนืองแน่นและเพิ่ม
จานวนขึ้นทุกปี
ประเพณีตายายย่าน จะมีการจัดขึ้นสองวัน วันแรกคือวันพุธ แรม 1 ค่า
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เดือน 6 จะมีพิธีทาบุญทอดผ้าป่าในช่วงเช้า และช่วงบ่ายคือ พิธีอันเชิญเจ้าแม่อยู่
หัวออกมาจากมณฑป เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมสรงน้า โดยมีคณะโนราเชิดเครื่อง
ดนตรีและการราถวายครู ส่วนช่วงค่าจะมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์

รูปที่ 1 เจ้าแม่อยู่หัวพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์
ศูนย์รวมแห่งจิตใจของชุมชนบ้านท่าคุระ

รูปที่ 2 ห้องประดิษฐานองค์เจ้าแม่อยู่หวั ภายในมณฑป

ในวันที่สอง จะเริ่มช่วงเช้าด้วยพิธีสมโภชเจ้าแม่อยู่หัว โดยผู้มาร่วมงานจะ
นาขนมมาร่วมพิธี มีความเชื่อกันว่าหากใครมีลูกสาวให้ทาขนมพอง ขนมลา ส่วน
ใครมีลูกชายให้ทาขนมโค ขนมขาว ขนมแดง (คือ ขนมต้ม) มาร่วมงาน เมื่อเสร็จพิธี
แล้วจะนาเครื่องสักการะไปวางไว้บนศาล (พาไล) ที่โรงโนรา เพื่อให้คณะโนราราจน
ครบ 12 บท จึงเริ่มพิธีแก้บน ซึ่งมีหลายลักษณะ ได้แก่ รามโนราทรงเครื่อง ราออก
พราน ออกทาสี บวชนาค บวชชี ร ากระบี่ ก ระบอง ติ ด ทอง หรื อ จุ ด ประทั ด
หลังจากนั้นจะเป็นพิธีทาบุญทักษิณานุปทานเพื่ออุทิศให้เจ้าแม่อยู่หัว และพิธีอัน
เชิญเจ้าแม่อยู่หัวกลับยังห้องที่ประดิษฐานในมณฑป จึงเป็นอันเสร็จพิธี ซึ่งภายใน
งาน จะมีการแสดงมหรสพต่างๆ อาทิ การแสดงโนรา และหนังตะลุง และมีร้านค้า
ให้เลือกซื้อทั้งอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น
จากการเก็ บ ข้อมู ล และสั มภาษณ์บุ คคลที่ เกี่ยวข้องกั บประเพณีนี้ ในทุ ก
ระดับ พบว่าสิ่งที่ทาให้เกิดการขับเคลื่อนและการคงอยู่ของประเพณี คือ “คุณค่า
ทางวัฒ นธรรม” ที่เกิดขึ้น จากประเพณี ทาให้ เกิดความรัก ความหวงแหนและ
พยายามรักษาวัฒนธรรมของตนเองคงอยู่สืบต่อไป ซึ่งคณะวิจัยได้แบ่งระดับคุณค่า
ดังนี้
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1. คุณค่าในระดับตัวบุคคล เป็นคุณ ค่าที่เกิดขึ้นกับบุคคลแต่ละคน แบ่ง
ออกเป็น
- คุณค่าทางจิตใจ การประกอบพิธีกรรมของประเพณีตายายย่านในทุก
ขั้นตอนจะเกี่ยวข้องกับศาสนาและความเชื่อ การที่ประชาชนได้เข้ามาสักการบูชา
เจ้าแม่อยู่หัว ทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ หรือการบนและแก้บน ล้วนเป็น
การสร้างขวัญและกาลังใจว่าได้รับพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนนับถือและศรัทธา นาไปสู่
ความสุข ความเจริ ญ และความดีงาม ก่อให้เกิดความสบายใจและมีพลั งในการ
ดาเนินชีวิตต่อไป
- คุณค่าทางกาย ร่างกายและจิตใจมีความสัมพันธ์กัน เมื่อสุข ภาพใจดีก็
จะส่งผลให้มีสุขภาพกายดีไปด้วย ผู้ที่มาแก้บนทั้งหลายต่างเชื่อว่าเมื่อบนบานแล้ว
เจ้าแม่อยู่หัวจะให้การช่วยเหลือ ทาให้กลุ่มคนเหล่านี้เกิดความสบายใจ มีกาลังใจ
ส่งผลให้สุขภาพกายดีขึ้น เช่นเดียวกับการทาพิธีเหยียบเสนในวันที่ 2 ของการทาพิธี
การเหยียบเสนเป็นการรักษาอาการทางกายทีช่ าวบ้านเชื่อว่า เมื่อโนราใหญ่เหยียบ
เสนให้แล้วจะหาย
2. คุณค่าในระดับสังคม เป็นคุณค่าทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ บุคคล ได้แก่
- ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเครือญาติ ครอบครัว เป็นสถาบันทาง
สั ง คมส าคั ญ ที่ สุ ด ที่ ส ร้ า งความสั ม พั น ธ์ ใ กล้ ชิ ด ระหว่ า งสมาชิ ก และหล่ อ หลอม
บุคลิกภาพของบุคคลให้เป็นไปตามค่านิยมของสังคม แต่สภาพความเป็นอยู่ของคน
ในสังคมปัจจุบัน ส่งผลให้คนในครอบครัวและเครือญาติมีความห่างไกลกัน ต้องจาก
บ้ า นเพื่ อ ไปศึ ก ษาเล่ า เรี ย น ไปประกอบอาชี พ หรื อ ย้ า ยถิ่ น ฐานออกไปสร้ า ง
ครอบครัว ชุมชนบ้านท่าคุระก็เกิดปรากฏการณ์เช่นเดียวกัน แต่สิ่งที่แตกต่างจากที่
อื่นและน่าสนใจ คือ ในช่วงงานประเพณีตายายย่าน สมาชิกในครอบครัวและเครือ
ญาติ ไม่ว่าอยู่ไกลแค่ไหนจะต้องมารวมตัวกันเพื่อร่วมงานและสรงน้าเจ้าแม่อยู่หัว
กันอย่างพร้อมเพรียงมากกว่างานเทศกาลหรือประเพณีอื่นๆ งานประเพณีตายาย
ย่านจึงช่วยสร้างความผูกพันของครอบครัวและเครือญาติในชุมชนแห่งนี้
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- การสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน การจัดงานประเพณี
ตายายย่านได้ประกอบพิธีต่างๆ ที่ถือเป็นขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน ทั้งพิธี
สรงน้าและสมโภชเจ้าแม่อยู่หัว พิธีทาบุญ พิธีบนบานศาลกล่าวและแก้บน และพิธี
โนราโรงครู การจั ด งานประเพณี ดั ง กล่ า วจึ ง เป็ น การสื บ ทอดขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีข องชุ ม ชน นอกจากนี้ การที่ โ รงเรี ยนบ้า นท่ าคุ ระสอดแทรกเรื่ องงาน
ประเพณีตายายย่านลงในการเรียนการสอน รวมทั้งมีการสอนราโนราให้นักเรียน
เพื่อราถวายเจ้าแม่อยู่หัว นาไปสู่การปลูกฝังคุณค่าและความศรัทธาอันส่งผลต่อการ
สืบสานประเพณีอันดีงามของชุมชนต่อไป
- ความสัมพัน ธ์ กับบุคคลอื่น การร่ว มกัน จัด งานประเพณีต ายายย่า น
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นๆ ทั้งคนในชุมชนและคนต่างถิ่น การจัดงานต้อง
อาศัยการร่วมแรงร่วมใจในการดาเนินงานของหลายๆ ฝ่าย ทั้งองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด สงขลา องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลคลองรี ส านั ก งานพั ฒ นาชุ ม ชน
คณะกรรมการจากวัดท่าคุระ และคณะกรรมการในชุมชน ตลอดจนชาวบ้านที่มี
ส่วนสาคัญในการร่วมแรงร่วมใจจัดงานอย่างแข็งขัน ซึ่งการได้ทางานร่วมกันโดยมี
วัตถุประสงค์ร่วมกันภายใต้การมีศูนย์รวมจิตใจเดียวกัน ทาให้เกิดความกลมเกลียว
จนเป็นสัมพันธภาพที่มีความยั่งยืนของคนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนได้
มิตรไมตรีและความประทับใจจากคนที่มาร่วมงาน
- การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม งานประเพณีตายายย่านก่อให้เกิดการ
ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม ได้แก่ ความสามัคคี จากการร่วมแรงร่วมใจกัน
จัดงาน ความเสียสละ จากการสละทั้งแรงกาย แรงใจ และปัจจัยต่างๆ ที่ใช้ในงาน
ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ อัน มีผ ลทาให้ง านประเพณีนี้ส ามารถด าเนินงานได้
สาเร็จลุล่วงด้วยดี และ ความกตัญญูกตเวที โดยเฉพาะต่อเจ้าแม่อยู่หัวและบรรพ
บุรุษ ซึ่งลูกหลานได้มาร่วมพิธีสรงน้าและทาบุญอุทิศส่วนกุศลให้ รวมทั้งได้มีโอกาส
กลับมาเยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่าตายาย และญาติผู้ใหญ่ ถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้แสดง
ความกตัญญูรู้คุณต่อท่าน
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- การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชน การจัด งานประเพณีต ายายย่า น
ก่อให้เกิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจของชุมชนที่สาคัญใน 2 รูปแบบ คือ การจ้างงาน เช่น
การจัดเตรียมสถานที่ และการจัดแสดงมหรสพ เป็นต้น และการจาหน่ายสินค้าและ
ให้บริการ คนในชุมชนและชุมชนใกล้เคียงมีรายได้จากการจาหน่ายขนมสาหรับ
ทาพิธี การจาหน่ายผลิตภั ณฑ์ในท้องถิ่น เช่ น ขนมดู แมลงพลับผัดกะทิ น้าตาล
ตาลโตนด กุ้งส้ม ปลาส้ม และการให้บริการห้องพักและที่จอดรถ ส่วนคนภายนอก
มีรายได้จากการจาหน่ายสินค้าต่างๆ ขณะเดียวกันวัดก็มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่
- การทานุบารุงพุทธศาสนา การจัด งานประเพณีตายายย่า นช่ว ยทานุ
บารุ งศาสนา ทาให้ ผู้ คนได้มีโ อกาสมาทาบุญและถวายปัจจัย เงินที่ได้จากการ
ทาบุ ญนี้ วั ดน ามาใช้ ใ นการท านุ บารุ ง ศาสนาและจัด งานประเพณี ในครั้ งต่ อ ไป
นอกจากนี้ การแก้บนด้วยการบวชพระและบวชชีทาให้เหล่าพุทธศาสนิกชนได้มี
โอกาสมาศึกษาพระธรรม อันส่งผลต่อการทานุบารุงศาสนาต่อไป

รูปที่ 3 ประชาชนมาร่วมสรงน้าเจ้าแม่อยู่หัวอย่างเนืองแน่น

งานประเพณีตายายย่าน จึงเป็นงานที่หลอมรวมใจคนให้เป็นหนึ่งเดียว
ด้วยพลังศรัทธาต่อเจ้าแม่อยู่หัว ส่งผลให้เกิดคุณค่าทางวัฒนธรรมนานาประการ
ในทุกระดับ (บุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม) ส่งผลให้เกิดการดารงอยู่
และสืบสานประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามสืบไป
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ค่ำนิยมที่สะท้อนผ่ำนควำมหมำยของ
ชื่อเล่นชำวไทยเชื้อสำยจีน ในอำเภอหำดใหญ่
จังหวัดสงขลำ

นางสาวธนัชชา ทีปรักษพันธ์ , นางสาวพฤศจีก์ เศรษฐทอง , นางสาวศิรินาถ พานิชวรพันธ์
และ ดร. จอมขวัญ สุทธินนท์
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: jomkwan.sud@psu.ac.th

ด้วยอิทธิพลของบริบทแวดล้อมในสังคมแต่ละท้องที่และช่วงเวลา ส่งผลให้
ทัศนะของบุคคลและสังคมที่มีต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงการให้คุณค่าสิ่งต่าง ๆ รอบตัว
แตกต่างกัน ดังนั้ น ความหมายชื่อเล่ นของสมาชิกในครอบครัว จึงเป็นสิ่ งหนึ่งที่
สะท้อนทัศนะของสังคมได้ อนุมานได้ว่ากลุ่มคนที่ช่วงอายุแตกต่างกัน ย่อมอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมที่แตกต่างกัน ชื่อของสมาชิกในครอบครัวที่มีช่วงอายุแตกต่างกัน จึง
สะท้อนค่านิยมของสังคมตามบริบทและทัศนะของสังคมที่แตกต่างกัน อย่างไรก็
ตาม ลักษณะร่วมคือตัวแปรด้านท้องที่และช่วงเวลาไม่อาจเปลี่ยนแปลงทัศนะของ
สังคมได้ นั่นคือค่านิยมที่สะท้อนความต้องการของมนุษย์ด้านความอุดมสมบูรณ์อัน
นามาซึ่งความมั่งคั่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นได้พร้อมทั้งอาหาร
และสินค้าที่ผู้ตั้งชื่อให้สมาชิกในครอบครัวเชื่อว่าจะส่งผลให้บุคคลเจ้าของชื่อพรั่ง
พร้อม ร่ารวย และเจริญรุ่งเรือง
บริเวณอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีประชากรไทยเชื้อสายจีนจานวน
มาก และชุม ชนชาวไทยเชื้ อสายจีน ในอาเภอหาดใหญ่ยั งคงรั กษาลั กษณะทาง
วัฒนธรรมด้านความเชื่อ ธุรกิจ รวมถึงการดาเนินชีวิต น่าสนใจว่าความหมายของ
ชื่อเล่นของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุต่างช่วงวัย ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
จะสะท้อนค่านิยมร่วมกันหรือแตกต่างกันอย่างไร
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งานวิจัยชื่นนี้ทาขึ้นเพื่อศึกษาค่านิยมที่
สะท้อนผ่านความหมายของชื่อเล่นของชาวไทย
เชื้ อ สายจี น โดยใช้ แ บบสอบถาม 2 ส่ ว น คื อ
ค าถามเกี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และส่วนที่เป็นข้อมูลเรื่องชื่อเล่น
ของผู้ ต อบแบบสอบถาม ซึ่ ง มี ทั้ ง ค าถามแบบ
ตัวเลือกและเขียนตอบ โดยเก็บข้อมูลจากชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีช่วงอายุระหว่าง
20-40 ปี เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 50 คน และช่วงอายุระหว่าง 50-70 ปี
เพศชาย 50 คน และเพศหญิง 50 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ตามสถานที่ต่าง ๆ ใน
หาดใหญ่ ได้แก่ สถานศึกษา ย่านการค้า และบ้านพักคนชรา เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
จากผลการวิจัย ค่านิยมที่สะท้อนผ่านความหมายของชื่อเล่นของชาวไทย
เชื้อสายจี น พบว่าครอบครั ว ชาวไทยเชื้อสายจีนนิยมตั้งชื่อเล่ นให้ มีความหมาย
เกี่ยวกับธรรมชาติ และความมั่งคั่งมากที่สุด สะท้อนให้เห็นอัตลักษณ์ด้านค่านิยมที่
สะท้อนผ่านชื่อเล่นว่า ช่วงอายุซึ่งสัมพันธ์กับบริบททางสังคมของเจ้าของชื่อ ไม่อาจ
เปลี่ยนแปลงความเชื่อด้านค่านิยมของคนกลุ่มนี้ ชื่อเล่นที่มีความหมายเกี่ยวกับ
ธรรมชาติสะท้อนค่านิย มเกี่ยวกับความอุดมสมบูรณ์ และชื่อเล่นที่มีความหมาย
เกี่ยวกับความมั่งคั่ง ร่ารวย สะท้อนวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการประกอบธุรกิจ
หรืออาชีพค้าขายซึ่งเป็นอาชีพส่วนใหญ่ของชาวไทยเชื้อสายจีน ส่วนค่านิยมด้านอื่น
ๆ เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและทัศนะของสังคมที่แตกต่างกัน
จากการศึกษาครั้งนี้ ทาให้รู้ว่าค่านิยมเป็นปรากฏการณ์ทางทัศนะและการ
ให้คุณค่าแก่สิ่งต่าง ๆ อันเป็นบริบทของสังคม ผลการศึกษาค่านิยมที่สะท้อนผ่าน
ความหมายของชื่อเล่นของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี และ 5070 ปี ในอาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จึงเป็นประโยชน์ในเชิงการเรียนรู้ เข้าใจ
และการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม ทั้งวิถีการดาเนินชีวิตรวมถึงแนวทางความ
ประพฤติ ของบุค คล เนื่ องจากอ าเภอหาดใหญ่ จัง หวั ดสงขลามี ส มาชิ ก ในสั ง คม
หลากหลายชาติพันธุ์
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“เป็ดไล่ทง
ุ่ ” ผูพ
้ ิ ทักษ์ผืนนำไทย
ภำยใต้กระแสกำรเปลี่ยนแปลง
นายภาสกร ธรรมโชติ 1, ผศ.ดร.เจษฎา รัตนวุฒิ 2 และ ดร.อารีรัตน์ ทศดี 1
1
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ 2คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
E-mail : pasakorn.t@psu.ac.th

การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง คือภูมิปัญญาชาวบ้านที่สะท้อนแนวคิดการใช้ทรัพยากร
ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด และเกื้ อ ต่ อ อาชี พ ท านา ภายใต้ ก ารเปลี่ ย นแปลงของ
สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน ที่ต้องมีการปรับระบบการเลี้ยงเป็ดแบบไล่ทุ่งเพื่ออยู่รอด
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทาให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบการเลี้ยง
เป็ดไล่ทุ่ง งานศึกษานี้เล็งเห็นความสาคัญซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อระบบเศรษฐกิจ
การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ทั้งในด้านรายได้ รายจ่ายของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในการ
ดารงชีพ ระบบการผลิต ต้นทุนและผลตอบแทน ห่วงโซ่อุปทานของการเลี้ยงเป็ดไล่
ทุ่ง รวมทั้งปั จ จั ย เสี่ ย งและผลกระทบของปัจจั ยเสี่ ยง แนวทางการปรั บตัว และ
จัดการความเสี่ ย งของเกษตรกรผู้ เลี้ ยงเป็ดไล่ ทุ่งในเขตภาคใต้ เพื่อนาไปพัฒ นา
ศักยภาพในการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง และเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดไล่
ทุ่งให้เหมาะสมกับปัจจัยในพื้นที่ และภายใต้กระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นให้
เป็ น ไปอย่ างมีประสิ ทธิภ าพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาระบบการผลิ ต ระบบ
ตลาด ต้นทุนและผลตอบแทน ความเชื่อมโยงของห่วงโซ่อุปทานการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง
ในเขตภาคใต้ รวมถึงศึกษาปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของปัจจัยเสี่ยงต่อการเลี้ยง
เป็ ดไล่ ทุ่งในเขตภาคใต้ และหาแนวทางการปรับตัว การจัดการความเสี่ ยงของ
เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในเขตภาคใต้ได้
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาวิเคราะห์โครงสร้าง การผลิต การตลาด และ
วิถีการตลาดการเลี้ยง เป็ดไล่ทุ่งในเขตภาคใต้ ปัจจัยเสี่ยงและผลกระทบของปัจจัย
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เสี่ยงต่อการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในเขตภาคใต้และ แนวทางการปรับตัว การจัดการความ
เสี่ยงของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในเขตภาคใต้ การศึกษาครอบคลุมเกษตรกรผู้
เลี้ ย งเป็ ด ไล่ ทุ่ ง ที่ ขึ้ น ทะเบี ย นและไม่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นจากพื้ น ที่ ใ นจั ง หวั ด พั ท ลุ ง
นครศรี ธรรมราช และสงขลา จานวน 124 ครัว เรือน การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง ตลอดจนการสัมภาษณ์เชิงลึก

รูปที่ 1 ลักษณะการเลี้ยงเป็ดของเกษตรกรในคอกกาลังฝึกปล่อยทุ่งหลังบ้าน อายุ 3 เดือนครึ่ง

จากการวิจั ยพบว่า เกษตรกรผู้ เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จบ
การศึกษาในระดับประถมศึกษา อายุโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 48 ปี และมีประสบการณ์ใน
การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งโดยเฉลี่ย 9 ปี ในภาพรวมสมาชิกในครัวเรือนของเกษตรกรผู้
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตรเป็น โดยมี 49.16% ที่ระบุว่ารายได้จาก
การเลี้ยงเป็ดลดลง โดยมีเกษตรกร 78.2% ประสบปัญหามีหนี้สิน หนี้สินส่วนใหญ่
59.70% เป็นการกู้ยืมไปประกอบการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่เลี้ยงเป็ด
บนที่นาคนอื่น

รูปที่ 2 เพิงพักที่ผู้เลี้ยงทาให้เป็ดในพื้นทีน่ า

ในภาพรวมมีการเลี้ยงเป็ดโดยเฉลี่ย 1,188.60 ตัว/การเลี้ยง 1 รอบ การ
เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งในภาคใต้มี 4 ลักษณะ ได้แก่ เป็นการเลี้ยงเป็ดปลดระวาง การเลี้ยง
เป็ดไล่ทุ่งตั้งแต่ลูกเป็ดจนกระทั่งปลดเป็ด แบบที่สอง คือ การเลี้ยงลูกเป็ด แบ่งขาย
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เป็ดสาว และเก็บเป็ดไว้เลี้ยงจนกระทั่งปลดเป็ด แบบที่สาม คือการเลี้ยงเป็ดสาว
จนกระทั่งปลดเป็ดและแบบสุดท้าย คือ การเลี้ยงเป็ดปลดจากฟาร์มเลี้ยงไข่เป็ด
แบบปิด
ในเรื่องต้นทุน พบว่ามีการลงทุนน้อย ทาให้ต้นทุนคงที่ โดยต้นทุนหลักเป็น
ค่าอาหารและอาหารเสริม ค่าลูกเป็ด เป็ดสาว หรือเป็ดปลดระวาง โดยจะจาหน่าย
ไข่เป็ ดให้ กับ ผู้ ค้ าไข่ ทั้งผู้ ค้าที่อ ยู่ในพื้นที่ และผู้ ค้าที่มารับซื้อนอกพื้นที่ ไม่มีเจ้ า
ประจ า ซึ่ ง ผู้ ค้ า ไข่ นั้ น เป็ น บุ ค คลที่ มี อิ ท ธิ พ ลต่ อ เกษตรกรผู้ เ ลี้ ย งเป็ ด ไล่ ทุ่ ง ใน
กระบวนการกลางน้า

รูปที่ 3 เพิงพักของผู้เลี้ยงเป็ดสาหรับเฝ้าฝูงเป็ดและที่อาศัย

สรุปผลการศึกษา พบว่า โครงสร้างอายุของเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งโดย
ส่วนใหญ่เมื่อเทียบกับอาชีพเกษตรกรรมอื่นๆ ยังอยู่ในวัยกลางคนที่กาลังเข้าสู่วัย
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในด้านผลิตภาพต่อความยั่งยืนใน
ระยะยาวของอาชีพเกษตรกรจึงยังคงมีความเสี่ ยงน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
อาชีพเกษตรกรอื่น ๆ โดยเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งมีการพึ่งพิงภาคเกษตรอยู่ใน
อัตราที่สูง โดยอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่งและอาชีพทานายังคงมีความสัมพันธ์
กันค่อนข้างมากในลักษณะการพึ่งพาและเกื้อกูลกัน เนื่องจากต่างเป็นส่วนหนึ่งของ
ห่วงโซ่การผลิต
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และจากลั กษณะการเลี้ ย งที่พบโดยส่ วนใหญ่เป็นการซื้อเป็ดปลดระวางมาเลี้ ยง
เพราะใช้ร ะยะเวลาในการเลี้ ย งสั้ น และมี ต้น ทุ นต่ ากว่า จึง ถื อว่ า มี ผ ลตอบแทน
ค่อนข้างดี
ในแง่ของปัจจัยเสี่ยง การเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จะพบความเสี่ยงเรื่องการลดลง
ของพื้นที่นาและแหล่งน้า ความอุดมสมบูรณ์ของอาหารที่ล ดลงเนื่องจากการใช้
สารเคมีในนาข้าว ความเสี่ยงจากโรคระบาด การอพยพเข้ามาของนกปากห่าง ที่จะ
เข้ามาเก็บกินหอยเชอร์รี่ซึ่งเป็นอาหารสาคัญของเป็ดไล่ทุ่ง รวมถึงการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่จะส่งผลกระทบต่อการเลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง โดยในปีคณะวิจัยได้ทาการ
สารวจ ภัยแล้งมีส่งผลต่อผลผลิตของเป็ดไข่ไล่ทุ่งเป็นอย่างมาก

รูปที่ 4 ภาพผู้เลี้ยงเป็ดก่อนส่งไข่เป็ดไปขาย

จากผลการศึ ก ษาที่ ผ่ า นมา คณะวิ จั ย จึ ง มี ข้ อ เสนอแนะ ในเรื่ อ งการ
สนับสนุนด้านการเลี้ยง เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรร่วมมือ
กัน โดยหน่วยงานของรัฐควรให้การสนับสนุนด้านการเลี้ยง เช่น เงินทุน วัคซีน องค์
ความรู้ต่าง ๆ เช่นการลดต้นทุน การจดบันทึกฟาร์ม เป็นต้น นอกจากนี้ยังควรให้มี
กาอนุ รั กษ์ พัฒ นา ปรั บปรุ งทรัพยากรน้า และแหล่ งน้าในพื้นที่ให้ คงความอุดม
สมบูรณ์ รวมถึงส่งเสริมให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมเพื่อรองรับความเสี่ยงจากการผลิต
ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้การ
จัดทาสามะโนผู้เลี้ยงเป็ดไล่ทุ่ง จะช่วยในการกาหนดพื้นที่ที่เหมาะสมในการเลี้ยง
เป็ดไล่ทุ่งได้อีกด้วย
ขอขอบคุณ ทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันคลังสมองของชาติ
และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
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ควำมสำคัญของควำมเชื่อทำงศำสนำและ
วัฒนธรรมในกำรดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้ำน ของ
ผู้ดูแล ในสถำนกำรณ์ควำมไม่สงบในชำยแดนใต้
ผศ.ทิพย์ภา เชษฐ์เชาวลิต และ นางสาววิลาวรรณ คริสต์รักษา
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เป็ น ที่ทราบกัน ดีว่า เหตุการณ์ความไม่ส งบในชายแดนใต้ ยังคงเกิดขึ้น
อย่างต่อเนื่องและรุนแรง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา สร้างความหวาดกลัว วิตก
กังวล และความรู้สึกไม่ปลอดภัยแก่ประชาชนอย่างถ้วนหน้า ไม่ว่าจะเป็นประชาชน
ในพื้นที่ หรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่ต้องหวาดผวากับสถานการณ์ที่ไม่คาดคิด ทาให้
เกิดผลกระทบต่อการดาเนินชีวิต เช่น การงดเว้นการทาพิธีกรรมทางศาสนา การ
เปลี่ยนเส้นทางการเดินทางไปทางาน เพี่อให้มีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งการไม่
มีรถรับจ้างบริการบางช่วงเวลาในบางพื้นที่ เป็นต้น ปัจจัยต่างๆ ที่กล่าวมานี้ย่อม
ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการมารับบริการด้านจิตเวชด้วยเช่นกัน
คณะวิ จั ย ได้ มีโ อกาสลงพื้นที่ เพื่อเก็บข้อ มูล เกี่ ยวกับ ความต้องการของ
ผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้าน ได้มีโอกาสพบปะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วย
จิตเวชร่วมกับทีมสุขภาพในโรงพยาบาลศูนย์ยะลา และตอบคาถามปัญหาที่ผู้ดูแล
ต้องการ ทาให้ทราบว่า ผู้ดูแลหลายคนมีความกังวล และต้องการข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวชอยู่มาก เมื่อนาข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับความ
ต้องการของผู้ดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่บ้านในสถานการณ์ความไม่สงบในชายแดนใต้ที่
พัฒนาจากแบบสอบถามของ วรรธยา และคณะ (2553) ซึ่งประกอบด้วย ความ
ต้องการของผู้ดูแล 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีส่วนร่วมในการวางแผนการดูแลผู้ป่วย
ด้านความรู้และข้อมูลข่าวสาร ด้านการฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วย ด้านการดูแลตาม
ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม และด้านการสนับสนุนประคับประคอง
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เมื่อนาข้อมูลมาวิเคราะห์ ก็พบว่าสอดคล้องกัน คือ ผู้ดูแลมีความต้องการ
ด้า นความรู้ แ ละข้ อ มู ล ข่ า วสารอยู่ ใ นระดั บ มาก ไม่ ว่า จะเป็ น ลั ก ษณะโรค การ
เจ็บป่วย สาเหตุของโรค วิธีการดูแลรักษาที่ผู้ป่วยได้รับ อาการเปลี่ยนแปลงทาง
อารมณ์ การออกฤทธิ์ของยา อาการข้างเคียงของยา รวมถึงความต้องการข้อมูลจาก
แหล่งข้อมูลที่หลากหลายอื่นๆ เช่น เอกสาร แผ่นพับ ซึ่งทีมสุขภาพต้องหากลยุทธ์
ในการส่งเสริมและสนับสนุนด้านข้อมูลข่าวสาร เนื่องจากข้อมูลข่าวสารและความรู้
เกี่ยวกับการดูแลผู้ป่วยจิตเวช และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลข่าวสาร มีความสาคัญที่จะ
ช่วยลดการเดินทาง ลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตของผู้ป่วยจิต
เวชและผู้ดูแลมากยิ่งขึ้น
อีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจ คือ ประเด็นของความต้องการดูแลผู้ป่วยด้าน
ความเชื่อทางศาสนาและวัฒนธรรม พบว่า ผู้ดูแลมีความต้องการในระดับมากเป็น
อันดับหนึ่ง จากทั้งหมด 5 ด้านข้างต้น ซึ่งผู้ดูแลต้องการการดูแลตามหลักความเชื่อ
ทางศาสนาและวัฒนธรรมควบคู่ไปกับแผนการรักษาในปัจจุบัน ต้องการทราบวิธี
แนะนาให้ผู้ป่วยรู้จักการนาหลักศาสนามาช่วยในการรักษาสุขภาพจิต ต้องการให้
ผู้ ป่ ว ยปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ ทุ ก วั น เช่ น สวดมนต์ ไหว้ พ ระ ท าละหมาด ฟั ง บทสวด
อ่านอัลกรุอาน ต้องการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในวันสาคัญทางศาสนา เช่น ไป
วัด/ไปสุเหร่า ต้องการคาแนะนาให้ผู้ป่วยรู้จักมีสติ และทาสมาธิ ต้องการให้ผู้ป่วย
บวช หรือดาวะห์ตามหลักศาสนา รวมถึงต้องการให้ผู้นาศาสนาเข้ามามีส่วนร่วมใน
การดูแลผู้ป่วยด้วย ซึ่งหลักศาสนาอิสลาม ที่ผู้ดูแลส่วนใหญ่นับถือนั้น เป็นความ
ศรัทธาในพระเจ้า ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และการมีมุมมองความเชื่อที่ว่า การเกิด
มาเป็นมนุษย์ และการได้รับอุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต ล้วนแล้วแต่มองว่าเป็น
การทดสอบจากพระเจ้ า ซึ่งมีหลักการสาคัญในการดูแลผู้ ป่วย คือ ผู้ ดูแลต้องให้
กาลังใจผู้ป่วย พูดจาดีๆ พูดแต่เรื่องดีๆ กับผู้ป่วย หากผู้ป่วยมีกาลังใจดี ร่างกายก็
จะดีตาม เช่นเดียวกับผู้ดูแลที่นับถือศาสนาพุทธ ก็มีความต้องการให้ ผู้ป่วยผ่อน
คลายสบายใจ รวมทั้งการพูดให้กาลังใจเพื่อให้ผู้ป่วยดูแลตนเองให้แข็งแรง สามารถ
ดูแล พึ่งพาตนเองได้
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เพราะฉะนั้นการเยียวยาทางจิตใจทางศาสนา โดยใช้หลักศาสนา ทั้งหลักศรัทธา
และหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลามและพุทธ ซึ่งเป็นสิ่งที่มุสลิมและชาวพุทธทุกคน
คานึงถึงและมีอยู่แล้ว ในใจ ทาให้ เข้าถึงจิตใจและจิตวิญญาณของผู้ ป่วยได้ดี ซึ่ง
ปัจจุบันความสนใจเกี่ยวกับการใช้ศาสนามาดูแลผู้ป่วยจิตเวช เช่น สมาธิบาบัด สวด
มนต์ ไหว้พระ มีมากก็จริงอยู่ แต่จะยากยิ่งที่การลงมือ ปฏิบัติการแนะนา ส่งเสริม
หรือสนับสนุน ให้เหมาะกับลักษณะและบริบทแวดล้อมของผู้ป่วยแต่ละคน ดังนั้น
ทีมสุขภาพจึงควรหาวิธีที่เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ซึ่งแตกต่างจากบริบทในพื้นที่อื่นๆ ทั้งทางด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต
และศาสนาที่หลากหลาย ผู้ป่วยจิตเวชก็ไม่ใช่ใครอื่น หากดูแลเขาให้ดี และมองเขา
เสมือนญาติ เขาก็จะสามารถอยู่กับคนอื่นได้อย่างมีความสุข และการดูแลโดยใช้
ความเชื่อและศาสนาก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิต และเป็นส่วนที่เข้าถึงจิตวิญญาณซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย และจิตใจของผู้ป่วยได้ดี

ขอขอบคุณ ข้อมูลและทุนสนับสนุนการวิจัยจากมูลนิธิหม่อมเจ้าหญิงมัณฑารพ กมลาศน์
ของสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย
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ประโยชน์และคุณค่ำของโขน
ต่อผู้สืบสำนโขนสงขลำนครินทร์
นางสาวสุภาพร วุกถ้อง
ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email: wookthong@yahoo.com

โขน ศิล ปะการแสดงชั้น สูง ของไทยที่มีค วามสง่า งาม อ่อ นช้อ ย และ
เป็นศูนย์รวมของศาสตร์และศิลป์หลายแขนงอาทิ วรรณศิลป์ วิจิตรศิลป์ ดุริยางค
ศิลป์ และนาฏยศิลป์ ซึ่งมีคุณค่าและมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบ
ของไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ตระหนักในความสาคัญของศิลปะแขนงนี้
จึ ง ได้ ส่ ง เสริ ม อนุ รั ก ษ์ และสื บ สานโขนตั้ ง แต่ พ.ศ. 2523 ภายในวิ ท ยาเขต
ปัตตานี ต่อมามีการขยายมายังที่วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยศูนย์ส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมได้จัดสอนโขนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2548 และได้จัดแสดงโขนชุดแรกใน
วิทยาเขตหาดใหญ่ร่วมกับคณะนักแสดงโขนจากวิทยาเขตปัตตานี ชื่อ ชุดโมกขศักดิ์
หอกสังหาร ซึ่งผลจากการแสดงในครั้งนั้นทาให้เกิดการต่อยอดและพัฒนาความรู้
ทั ก ษะการแสดง และการสร้ า งประสบการณ์ ก ารแสดงบนเวที เ รื่ อ ยมา โดยมี
นักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมฝึกโขนรุ่นต่อรุ่นอย่างไม่ขาดสาย ซึ่งมูลเหตุสาคัญที่
ทาให้นักศึกษาและเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมโขนเพราะต้องการเรียนรู้และสืบทอด
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ
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กระบวนการพั ฒ นาโขนสงขลานคริ น ทร์ ส อนทั้ ง ทฤษฎี แ ละทั ก ษะการ
ปฏิบัติ ผู้เรีย นต้องอาศัย ใจรั กและความอดทนเป็นส าคัญ และด้ว ยความมุ่งมั่น
ทุ่มเท บวกกับความตั้งใจของนักศึกษาและเยาวชนที่ฝึกซ้อมอย่างสม่าเสมอ โดยมี
ครูฝึกโขนคอยดูแลชี้แนะและมีทีมงานคอยสนับสนุน ทาให้โขนสงขลานครินทร์เกิด
การพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเป็นกิจกรรมที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย ทาให้
โขนเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากผู้คนใต้มากยิ่งขึ้น กระบวนการพัฒนาโขน
สงขลานครินทร์ ซึ่งนอกจะทาให้ เกิดการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะการแสดงอัน
เป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยแล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์แ ละคุณ ค่า แก่นักศึกษา
และเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการอย่างรอบด้าน อาทิ
1. เกิดการเรียนรู้และตระหนักในคุณค่าของการสืบทอดวัฒนธรรมไทย
โขนสงขลานครินทร์เปิดโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีทักษะการแสดง แต่มีความสนใจที่จะฝึก
โขนได้เข้ามาร่วมฝึก กระบวนการฝึกโขนทาให้ผู้ฝึกเกิดความรัก หวงแหน ความ
ภาคภูมิใจ ซาบซึ้งและตระหนักในคุณค่าของ “โขน” ตลอดจนเห็นความสาคัญของ
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม และการสืบทอดให้แก่คนรุ่นหลัง
2. เกิดการพัฒนาตนเอง การที่นัก ศึก ษาและเยาวชนได้มีโ อกาสท า
กิจกรรมร่วมกันบ่อยๆ ทาให้เกิดการเรียนรู้ การทางานร่วมกับผู้อื่น พัฒนาและบ่ม
เพาะตนเองในหลายๆ ด้าน ทั้งด้านคุณธรรมจริยธรรม ด้านทักษะชีวิต และด้าน
ทักษะสังคม เพื่อพร้อมที่จะเป็นบัณฑิตและเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพออกสู่สังคม
1) ด้ า นคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม กระบวนการฝึ ก โขนท าให้ เ กิ ด การ
เรียนรู้คุณธรรมและจริยธรรมจากการทางานร่วมกับผู้อื่น การเรียนรู้คุณค่า
แก่นสาระของตัวละครโขน วรรณคดี และบทบาทที่รับผิดชอบ อาทิ การ
ยึดมั่นในความดี ความซื่อสัตย์ ความอดทน ความมุมานะเพียรพยายาม
ความไม่ประมาท และความมีน้าใจความสามัคคีในหมูค่ ณะ
2) ด้ า นทั ก ษะชี วิ ต กระบวนการฝึ ก โขนท าให้ ผู้ ฝึ ก เกิ ด การพั ฒ นา
ทักษะชีวิตอย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นทักษะและประสบการณ์นอกห้องเรียนที่
เป็นประโยชน์ตอ่ การเรียนและการดาเนินชีวติ อาทิ ความรักในสิง่ ทีท่ า
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มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ความอดทน และเพียรพยายามเพื่อให้งานสาเร็จ ฝึก
ความมีระเบียบวินัย สร้างทักษะความเป็นผู้นา การวางแผนการทางาน
การแก้ไขปัญหา การใช้ปฏิภาณไหวพริบ การบริหารจัดการเวลาเพื่อไม่ให้
กระทบต่อการเรียน และการรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเอง

3) ด้ า นทั ก ษะสั ง คม กระบวนการฝึ ก โขนท าให้ ผู้ ฝึ ก เกิ ด การพั ฒ นา
ตนเองด้านทักษะสังคมในหลายเรื่อง อาทิ การยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ นื่
การท างานเป็นทีม ความตรงต่อเวลา ความรักใคร่สามัคคี ความมีน้ าใจ
ช่วยเหลือกัน การแสดงมารยาททีด่ ตี อ่ เพือ่ นนักแสดงด้วยกัน

3. สร้างความเป็นผู้นาทางวัฒนธรรม ในแง่ข องการสร้างแรงบันดาลใจ
ในการสืบสานศิลปะการแสดงโขน การอนุรักษ์สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของ
ชาติ เป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม จริยธรรมผ่านการแสดงโขน
และสร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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4. เกิดสายสัมพันธ์อันดีในทุกระดับ โขนสงขลานครินทร์ช ่ว ยสร้างความ
ผูกพันระหว่างบุคคล ครู ศิษย์ พี่ น้อง และผองเพื่อน และสร้างสายสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างหน่วยงาน ทั้งในระดับคณะ มหาวิทยาลัย วิทยาเขต ชุมชน สถานบัน
การศึกษาใกล้เคียง ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการ
จัดแสดงโขนสงขลานครินทร์ และให้การสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด

5. ได้ รั บความสุขจากการเข้าร่ วมกิจกรรม การเข้า ร่ว มกิจ กรรมโขน
สงขลานครินทร์ทาให้ผู้ฝึกได้รับความสุขจากการทากิจกรรมร่วมกัน อาทิ มิตรภาพ
จากเพื่อน โขนสร้า งโอกาสในการมีกัล ยาณมิตรใหม่ๆ ที่อยู่ร่วมกันเหมือนเป็น
ครอบครัว มีความเป็นเพื่อนและพี่น้องที่คอยห่วงใย มีน้าใจ เป็นเพื่อนที่สามารถ
ปรึกษาหรือคุยด้วยกันทุกเรื่อง “เป็นการพบปะอย่างมีความสุข ” มิตรภาพจากครู
ได้เรี ยนรู้ กับครู โ ขนที่มีความเป็นกันเอง ให้ ค วามส าคั ญ กั บ ศิ ษ ย์ อ ย่ า งเท่ า เทียม
วางตัวเป็ นกลาง เอาใจใส่ รับฟังความคิดเห็นของผู้ ฝึกทุกคน ดูแลลู กศิษย์ทุกๆ
ด้าน ทาให้รู้สึกถึงความอบอุ่น ทุ่มเทกับการฝึ ก เสี ยสละเวลา และมิตรภาพจาก
ผู้ชม รอยยิ้มจากการผู้ช มเป็น กาลังใจให้นักแสดง และนักแสดงเองต่า ง “รู้สึกดี
เมื่อทาให้ผู้ชมมีความสุข ” การสร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กระบวนการฝึกโขน
สร้ า งประสบการณ์ ใ นการเรี ย นรู้ ง านอื่ น ๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย และได้ รั บ
ประสบการณ์ที่หลากหลายก่อให้เกิดการพัฒนาความคิดและการเรียนรู้การทางาน
กับผู้อื่นได้ง่ายขึ้น สร้างสุขภาพดีทังกายและใจ การฝึกโขนทาให้มีสุขภาพจิตดี
ผ่ อ นคลายความเครี ย ด มี สุ ข ภาพร่ า งกายและกล้ า มเนื้ อ แข็ ง แรง ได้ รั บ ความ
สนุกสนาน สร้างสมาธิ ความมุ่งมั่น และมีความรับผิดชอบมากขึ้น ซึ่งส่งผลที่ดีต่อ
การเรียน
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6. สร้างความภาคภูมิใจต่อการเป็นผู้สืบสานวัฒนธรรมไทย การฝึกโขน
ทาให้ มี ความสุ ข และภาคภูมิ ใ จกั บ การเป็ นส่ ว นหนึ่ งในการอนุ รั กษ์ แ ละสื บสาน
ศิลปวัฒนธรรมอันมีค่าของไทย เกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในครอบครัว
โขนสงขลานครินทร์ ได้รู้จักวรรณคดีไทยอย่างท่องแท้มากขึ้น เกิดความภาคภูมิใจ
ทุกครั้งที่ได้แสดงโขน และทาให้ผู้ชมการแสดงมีความสุข ตลอดจนการสร้างชื่อเสียง
ให้กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โขนสงขลานครินทร์ เกิดจากการมีส่วนร่วมจากหลายทุกฝ่าย ทั้ง นักแสดง
ครูฝึกซ้อม ทีมนักพากย์ นักบรรเลงดนตรีวงปี่พาทย์ ฝ่ายช่าง ฝ่ายสถานที่ และ
ทีมงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกาลังใจจากผู้ชม ทาให้ การแสดงโขนสงขลานครินทร์
เป็นการแสดงที่ทุกฝ่ายต่างมีความสุข โขนสงขลานครินทร์นอกจากจะเป็นการ
อนุรักษ์และสืบทอดศิลปะการแสดงชั้นสูงของไทยแล้ว ยังสร้างความประทับใจและ
สร้ า งความตระหนั ก ในคุ ณ ค่ า ของวั ฒ นธรรมไทยให้ แ ก่ ผู้ ช ม และสิ่ ง ส าคั ญ คื อ
นักศึกษาและเยาวชนมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการแสดงและได้รับการบ่มเพาะให้มี
คุณภาพในมิติต่างๆ ทั้งในแง่ของตนเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่น การจัดการแสดง
โขนสงขลานครินทร์ จึงนับเป็นก้าวสาคัญของการพัฒนาคน สังคม และความ
เจริญงอกงามของศิลปวัฒนธรรมไทย
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กำรพั ฒนำระบบกำรไกล่เกลี่ยข้อพิ พำท
ตำมบทบัญญัติศำสนำอิสลำม
่ ังหวัดชำยแดนภำคใต้
ในพื้ นทีจ
1

วิทยาลัยอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
คณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี
E-mail: smaro1432@hotmail.com
2

การระงับ ข้อพิพาทด้ว ยการไกล่ เกลี่ ยประนีประนอม เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการสร้างความเป็นธรรม ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สอดคล้องกับบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามที่คณะกรรมการอิสลามประจา
มัสยิดและคณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้นามาใช้ในการ
อานวยความยุติธรรมกรณีพิพาทครอบครัวและมรดก ในขอบเขตของอานาจตาม
กฎหมาย นโยบาย และแผนงานต่าง ๆ ของภาครัฐ
กระทรวงยุติธรรม โดยส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
ส านั ก นโยบายและยุ ท ธศาสตร์ ส านั ก งานปลั ด กระทรวงยุ ติ ธ รรม เล็ ง เห็ น ถึ ง
ความสาคัญของการพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและ
มรดก ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ริเริ่ม
กระบวนการพั ฒ นาให้ เ ป็ น รู ป ธรรม โดยร่ ว มมื อ กั บ วิ ท ยาลั ย อิ ส ลามศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สานักจุฬาราชมนตรี และสานักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดก ตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง ศาสนา
อิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ อย่างต่อเนื่อง
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบั ญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ดาเนินการศึกษามา
ตั้งแต่ พ.ศ. 2553 – 2558 โดยมีทั้งสิ้น 7 โครงการคือ
1. การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกของคณะกรรมการอิสลามประจา
จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. การพัฒนาระบบและศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้

5. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2557
6. การแลกเปลี่ย นความคิดเห็ นและประสบการณ์การบริห ารจัดการสานักงาน
คณะกรรมการอิ ส ลามในประเทศไทย : ศึ ก ษาระบบไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
7. การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. 2558 โดย
โครงการต่าง ๆ ดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สู่การพัฒนา
ศักยภาพ การปรั บ ปรุ งระบบ และการพัฒ นาประสิ ทธิภ าพระบบ และการ
ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการยอมรับและการสร้างเครือข่าย
เพื่อให้การขับเคลื่อนระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเรื่องครอบครัวและมรดก
ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนาคตเป็นไป
อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ จึ ง ต้ องมี การทบทวนผลการดาเนิน งานในระยะที่ ผ่ านมา
รวมถึงรับการวิพากษ์จากผู้ทรงคุณวุฒิที่เสนอแนะและให้ความคิดเห็นในการต่อ
ยอดการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนในระยะต่อไป
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จากการศึ ก ษา พบว่ า ในทางปฏิ บั ติ การไกล่ เ กลี่ ย โดยส านั ก งาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดและมัสยิด ดาเนินการตามพระราชบัญญัติการ
บริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 นั้น มีการดาเนินการอย่างเข้มแข็ง สามารถ
แก้ปัญหาข้อพิพาทครอบครัวและมรดกของมุสลิมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เห็นได้จากการที่มีชาวมุสลิมมาขอรับบริการเป็นจานวนมาก ในแต่ละปีสามารถไกล่
เกลี่ยข้อพิพาทได้เฉลี่ยประมาณ 700 - 1,000 ข้อร้องเรียน/ปี
ถึ ง แม้ ก ารไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดกตามบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง
ศาสนาอิ ส ลามโดยคณะกรรมการอิ ส ลามประจ าจัง หวั ด และกรรมการอิ ส ลาม
ประจ ามัส ยิ ด จะมีตัว บทกฎหมายรับรองอานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการ
บริ ห ารองค์ กรศาสนาอิส ลาม พ.ศ. 2540 แต่ใ นทางปฏิบั ติกลั บพบปัญ หาที่ตั ว
กฎหมายมิได้กาหนดรายละเอียดการดาเนินการ เพียงแต่มอบให้คณะกรรมการ
กลางอิสลามแห่งประเทศไทยทาหน้าที่กาหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งตั้งแต่มี
การใช้พระราชบัญญัติดังกล่าวจนปัจจุบัน ยังไม่มี ระเบียบ ข้อบังคับที่ชัดเจน ทาให้
คณะกรรมการอิ ส ลามประจ ามั ส ยิ ด และคณะกรรมการอิ ส ลามประจ าจั ง หวั ด
ดาเนินการไปตามสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละท้องที่ รวมถึงยังเกิดปัญหา
จากการดาเนินการต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมกระแสหลัก ในการบังคับ
ตามข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลี่ยขององค์กรศาสนาอิสลามทั้งสองมิได้มีปัญหาอุปสรรคในเรื่อง
ข้อกฎหมายเพียงอย่างเดียว แต่ยังมีอุปสรรคทั้งในเชิงโครงสร้าง ตัวบุคคล รวมถึง
งบประมาณสนั บ สนุ น เพื่ อ การส่ ง เสริ ม ปรั บปรุ ง และพั ฒ นาการไกล่ เกลี่ ยให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholder) ในการไกล่เกลี่ย
เช่น คณะกรรมการอิส ลามประจ ามั ส ยิ ด คณะกรรมการอิ ส ลามประจาจัง หวั ด
นักวิชาการ โต๊ะครู และผู้ที่เคยขอไกล่เกลี่ย เห็นว่ามีความจาเป็นที่จะต้องจัดระบบ
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกให้มีมาตรฐานเดียวกัน และไม่ขัดแย้งกับ
กฎหมายอื่น ๆ ของประเทศ
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การจั ด ท าให้ ร ะบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดกตาม
บทบั ญญัติแห่ งศาสนาอิส ลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกที่ดาเนินการอย่างต่อเนื่องจนสังคมในพื้นที่ยอมรับ เชื่อมั่น และ
เลือกใช้ระบบดังกล่าว เป็นแนวทางสันติวิธีในการจัดการความขัดแย้งในสังคมได้
นาไปสู่การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในสังคมจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้
โดดเด่น สามารถเผชิญกับความท้าทายในหลายรูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถขับเคลื่อน พัฒนา เพิ่มศักยภาพให้กับระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัว
มรดกตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามได้ในอนาคต จึงมีการจัดทากิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กับการพัฒนาระบบกลไก การอบรม ศึกษาดูงาน การประสานงาน การประชุม การ
ประชาสัมพันธ์ การจัดทาแผนงาน การจัดตั้งคณะกรรมการเฉพาะ เพื่อขับเคลื่อน
ระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
การขั บ เคลื่ อ นระบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในระยะต่อไป จึงต้อง
เป็นการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้นให้ลุล่วง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแก้ไข
ปัญหาระบบกลไก ด้านกฎหมายและระเบียบ คู่มือเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ
รวมถึ ง เปิ ด โอกาสให้ ส ตรี เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในระบบไกล่ เ กลี่ ย ตลอดจนสร้ า ง
เครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน

พิธีแถลงข่าวการเปิดตัวโครงการวิจยั
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกฯ

พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงยุติธรรม วิทยาลัยอิสลามศึกษา
และสานักงานคณะกรรมการอิสลาม 5 จ.ภาคใต้
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การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก
ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในครั้งนี้ สาเร็จ
ลุล่วงด้วยการสนับสนุนจากส่วนนโยบายและยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนภาคใต้
สานักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม โดยเฉพาะนายชาญเชาวน์ ไช
ยานุกิจ ปลัดกระทรวงยุติธรรม ที่ได้ผลักดันให้การวิจัยเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สามารถดาเนินการได้จนสิ้นสุดกระบวนการวิจัย
ด้ ว ยความร่ ว มมื อ อย่ า งดี ยิ่ ง จากส านั ก จุ ฬ าราชมนตรี คณะผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
จุ ฬ าราชมนตรี คณะกรรมการกลางอิ ส ลามแห่ ง ประเทศไทย ส านั ก งาน
คณะกรรมการอิสลามประจาจังหวัดทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จากจังหวัด
ปั ต ตานี ยะลา นราธิ ว าส สตู ล และสงขลา มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยฟาฎอนี ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทน
ระดับนโยบายจากองค์กรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ผู้แทนกองอานวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ สานักงานบริหารกิจการศาสนาอิสลามรัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย ศาลชะ
รีอะฮฺ ประเทศสิงคโปร์และศาลศาสนา จังหวัดเมดาน ประเทศอินโดนีเซีย ที่มีส่วน
ร่วมในการวิจัยและการพัฒนาการไกล่เกลี่ยในจังหวัดชายแดนภาคใต้และประเทศ
ไทยโดยรวม ตลอดจนผู้ ประสานงานทุกท่านที่ทาให้กิจกรรมการพัฒนาการไกล่
เกลี่ย ดาเนินไปด้วยความราบรื่นด้วยดีตลอดมา และยังคงมีพันธกิจร่วมกันในการ
ขับเคลื่อนระบบการไกล่เกลี่ยในพื้นที่ต่อไปอันจะนามาซึ่งการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรศาสนาอิสลามในพื้นที่ในบทบาทที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงยุติธรรมที่
ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือก การระงับข้อพิพาทโดยการมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน รวมถึงการส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว การมีส่วน
ร่วมของสตรี อันจะเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้อย่างยั่งยืนต่อไป
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ท่านอาซิศ พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการประชาสัมพันธ์งานวิจัยฯ

ปลัดกระทรวงยุติธรรม ท่านชาญเชาว์ ไชยนุกิจ คณะผู้วิจัยและคณะกรรมการขับเคลื่อนทางวิชาการ
ร่วมศึกษาดูงานศาลชารีอะห์ ประเทศมาเลเซีย

อบรมให้ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวฯแก่กลุ่มเยาวชน

การอบรมผู้ทาหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ หลักสูตรมืออาชีพ
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รู้เท่ำทันผลกระทบของประชำคมเศรษฐกิจ
อำเซียน...เกษตรกรชำวสวนยำงได้หรือเสีย?
นายพลากร สัตย์ซื่อ 1, ดร.ปุรวิชญ์ พิทยาภินันท์ 2
1
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2
คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ
E-mail: palakorn.sa@psu.ac.th

การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศในนาม “ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC)” เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการ
ตั้งแต่ปลายปี 2558 ประกอบด้วยประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน 10 ประเทศ
ได้แก่ กัมพูชา บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย พม่า ลาว เวียดนาม สิงคโปร์ อินโดนีเซีย
และประเทศไทย โดยมีเป้าหมายเพื่อเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกัน สร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ของประเทศสมาชิกในตลาดโลก พั ฒ นาเศรษฐกิ จ
ระหว่างประเทศสมาชิกให้เสมอภาค และบูรณาการอาเซียนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก
การรวมกลุ่มดังกล่าวคาดว่าจะช่วยลดข้อจากัดและอุปสรรคด้านการค้าและการ
ลงทุนในกลุ่มประเทศสมาชิก และช่วยเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของสินค้าที่
สาคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มสินค้าเกษตรในตลาดโลก อย่างไรก็ตามด้วยที่ตั้ง
ทางภูมิศาสตร์และสภาพภูมิอากาศที่แทบจะไม่เห็นถึงความแตกต่างในกลุ่มประเทศ
สมาชิก ทาให้สินค้าเกษตรที่ผลิตได้มีความคล้ายคลึงกัน
ยางพารา เป็ น หนึ่ ง ในสิ น ค้ า เกษตรที่ ป ระเทศมาเลเซี ย เวี ย ดนาม
อินโดนีเซีย รวมถึงประเทศไทยผลิตเป็นสินค้าส่งออกได้ ถึงแม้ปัจจุบัน ไทยยังคง
เป็นผู้ผลิตและส่งออกยางพารามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่สินค้าที่ส่งออก
ยังอยู่ในรูปของสินค้าขั้นกลาง กอปรกับเกษตรกรชาวสวนยางภายในประเทศ เป็น
เกษตรกรรายย่อยที่มีสวนขนาดเล็ก การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ
ประเทศไทยจึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรชาวสวนยางอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เป็นความ
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จ าเป็ น ที่ เกษตรกรชาวสวนยางจะต้ องรั บรู้ ผ ลกระทบที่ เกิ ด ขึ้น จากการเข้ าร่ ว ม
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย และเป็นที่มาของการวิจัยครั้งนี้
คณะผู้ วิ จั ย ได้ ท าการศึ ก ษาการรั บ รู้ ผ ลกระทบของเกษตรกรชาวสวน
ยางพาราจากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยใช้จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่
วิจัย เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีผลผลิตยางพารามากเป็นอันดับที่สองรองจากจังหวัดสุ
ราษฎร์ธานี รวมทั้งมีความเชื่อมโยงของโซ่อุปทานทั้งระดับต้นน้า กลางน้า และ
ปลายน้า ตลอดจนมีพื้นที่ติดต่อกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านศุลกากรสะเดาและ
ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ ซึ่งเป็นด่านที่ถูกกาหนดให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
(Special Economic Zone หรือ SEZ) สาหรับรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน
จากผลการสารวจเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสงขลาจานวน 400 ราย
(1 ครัวเรือน/เกษตรกรสวนยาง 1 ราย) พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางรับรู้ว่าจะ
ได้รับผลกระทบทางตรงโดยภาพรวมในระดับปานกลาง และผลกระทบทางอ้อมโดย
ภาพรวมในระดับ มาก เมื่ อ พิ จ ารณาผลกระทบทางตรงเป็ น รายประเด็ น พบว่ า
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่ รับรู้ว่าการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ช่วยเพิ่มรายได้จากการขายผลผลิตยางพารามากขึ้น

รูปที่ 1 การรับรู้ผลกระทบทางตรงของเกษตรกรชาวสวนยาง
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่วิจัย
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นอกจากนี้ ยั ง มีเกษตรกรชาวสวนยางที่ รับรู้ ว่า การเข้า ร่ว มประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียนจะส่งผลกระทบทางลบต่อแรงงานในการทาสวนยางพารา คือ ทา
ให้แรงงานเคลื่อนย้าย/อพยพไปทางานนอกพื้นที่มากขึ้น และทาให้จานวนแรงงาน
มี ไ ม่ เ พี ย งพอ เช่ น เดี ย วกั บ ประเด็ น ค่ า จ้ า งแรงงานในการท าสวนยางพารา ซึ่ ง
เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่รับรู้ว่า การเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะ
ส่ ง ผลให้ ค่ าจ้ า งแรงงานเพิ่ม ขึ้น ส าหรั บประเด็น ต้ นทุ นวั ส ดุที่ ใช้ ใ นการท าสวน
ยางพารา เช่น ปุ๋ย สารเคมี พบว่า เกษตรกรชาวสวนยางส่วนใหญ่รับรู้ว่า การเข้า
ร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนจะทาให้ต้นทุนวัสดุเพิ่มขึ้น
ส าหรั บ ผลกระทบทางอ้ อม เมื่อ แยกเป็ นรายประเด็น พบว่า เกษตรกร
ชาวสวนยางส่ ว นใหญ่ รั บ รู้ ว่า การเข้ าร่ ว มประชาคมเศรษฐกิจ อาเซีย นจะส่ ง ผล
กระทบต่ออานาจในการต่อรองราคากับผู้รับซื้อผลผลิตยางพาราที่เพิ่มขึ้น ในส่วน
การแข่งขัน พบว่าเกษตรกรชาวสวนยางรับรู้ว่าจะส่ งผลกระทบทางบวกต่อการ
แข่งขันในการผลิต ผลิตภัณฑ์ยางพารา

รูปที่ 2 การรับรู้ผลกระทบทางอ้อมของเกษตรกรชาวสวนยาง
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในพื้นที่วิจัย

ในมุม มองของเกษตรกรชาวสวนยาง การเข้า ร่ว มประชาคมเศรษฐกิ จ
อาเซี ย นของประทศไทยส่ ง ผลกระทบทั้ง ทางบวกและทางลบ เช่น ผลกระทบ
ทางบวกในเรื่ อ งการลดอุ ป สรรคทั้ ง ที่ เ ป็ น ภาษี แ ละมิ ใ ช่ ภ าษี ท าให้ ก ารส่ ง ออก
ยางพาราไปขายยังตลาดอาเซียนมีความสะดวกมากขึ้น แต่ในการผลิตของเกษตรกร
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ชาวสวนยางอาจได้รับผลกระทบทางลบ เพราะแรงงานมีทางเลือกในการประกอบ
อาชีพมากขึ้น สามารถเคลื่อนย้ายไปทางานนอกพื้นที่ หรือนอกภาคการเกษตร
รวมถึงอพยพไปทางานในกลุ่มประเทศสมาชิกที่ให้ค่าจ้างสูงกว่า ก่อให้เกิดความ
เสี่ยงที่จะเกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในการทาสวนยางพาราตามมา ทาให้ต้อง
จ้างแรงงานจากภายนอกด้วยค่าจ้างที่สูงขึ้น เป็นผลให้เกษตรกรชาวสวนยางต้อง
รับภาระต้นทุนมากขึ้น
การวิจัยครั้งนี้มีข้อเสนอแนะต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการ
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนดังนี้
1. มาตรการสนับสนุนกลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางเพื่อแสวงหาโอกาสจาก
การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดสงขลา
โดยการส่งเสริมให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางมีการแปรรูป หรือเพิ่มมูลค่าผลผลิต
ยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาด
2. มาตรการส่งเสริมความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง โดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อที่
เกษตรกรชาวสวนยางสามารถเข้าถึงได้ง่าย และใช้ภาษาที่เกษตรกรชาวสวนยาง
สามารถเข้าใจได้ง่าย รวมถึงการสอดแทรกเรื่องดังกล่าวเมื่อมีการจัดอบรมในเรื่อง
ต่าง ๆ ให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง
3. มาตรการส่งเสริมความหลากหลายของกิจกรรมการผลิตทางการเกษตร
ในระบบการผลิตยางพารา เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนยางมีภูมิคุ้มกันเมื่อประสบกับ
ภาวะราคายางพาราตกต่า ไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชร่วมยาง หรือการ
เลี้ยงสัตว์ในสวนยางพารา ทั้งนี้ควรมีการศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
และจัดอบรมเกี่ยวกับระบบการผลิตยางพาราที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันแก่
เกษตรกรชาวสวนยาง รวมถึ ง การแก้ ไ ขกฎระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ส อดรั บ กั บ
มาตรการนี้
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ส่วนร่วมในกำรผลิตปำล์มน้ำมันอย่ำง
ยั่งยืนตำมมำตรฐำน GAP และ RSPO
รศ.ดร.สุธัญญา ทองรักษ์ 1, นายธีระพงศ์ จันทรนิยม 2 และ ผศ.ดร.สิริรัตน์ เกียรติปฐมชัย1
1
สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์เกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ 2ศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามัน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ปาล์ ม น้ ามั น เป็ น พื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคั ญ ของไทย สร้ า งรายได้ ใ ห้ กั บ ผู้ ที่
เกี่ยวข้องจานวนมากทั้งในอุตสาหกรรมต้นน้า กลางน้า และปลายน้า ในปี 2559
ไทยมีพื้นที่ปลูกประมาณ 5.1 ล้านไร่ เป็นพื้นที่ที่ให้ผลผลิตแล้วประมาณ 4.4 ล้าน
ไร่ มี แ หล่ ง ปลู กที่ ส าคั ญ อยู่ ในภาคใต้ ได้แ ก่ จั งหวั ดสุ ราษฎร์ ธ านี กระบี่ ชุม พร
นครศรีธรรมราช พังงา ตรัง และสตูล ในการผลิตวัตถุดิบให้กับอุตสาหกรรมต้นน้า
ต้องเกี่ยวข้องกับผู้ปลูกปาล์มน้ามันจานวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
มีพื้นที่ปลูกปาล์มประมาณ 25 ไร่/ราย โดยในปี 2559 ไทยมีเกษตรกรรายย่อยผู้
ปลูกปาล์มน้ามันประมาณ 2 แสนราย ผลิตปาล์มได้ผลผลิตเฉลี่ย 2.6 ตัน/ไร่ ซึ่ง
ค่อนข้างต่าเมื่อเทียบกับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ คือมาเลเซียและ
อินโดนี เซีย สาเหตุสาคัญที่ทาให้ประสิทธิภาพการผลิ ตต่ามีห ลายประการได้แก่
เกษตรกรขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการสวนปาล์มน้ามันที่ดีที่เหมาะสม
ขาดการบันทึกข้อมูล ขาดการรวมกลุ่ม ขาดแรงจูงใจในการผลิตปาล์มคุณภาพ ทา
ให้ต้นทุนในการผลิตปาล์มของเกษตรกรรายย่อยสูงกว่าที่ควรจะเป็น
ปั จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมปาล์ ม น้ ามั น โดยรวมก าลั ง เผชิ ญ กั บ กระแส
วิพากษ์วิจารณ์ถึงการขยายพื้นที่เพาะปลูกปาล์มน้ามันไปในพื้นที่ป่า ส่งผลกระทบ
เชิงลบในวงกว้าง เช่น การทาลายพรรณพืชและพันธุ์สัตว์หายาก การขับชนพื้นเมือง
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และคนยากคนจนในชนบทออกจากแหล่ งอาหารในป่ า เป็นต้น ท าให้ ผู้ ซื้อและ
ผู้บริโภคน้ามันปาล์มหันไปหาน้ามันพืชชนิดอื่นทดแทน ดังนั้น องค์การกองทุนสัตว์
ป่าโลกสากล (World Wildlife Fund: WWF) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบดังกล่าว จึง
ได้ตั้งคณะทางานในการพัฒนามาตรฐานความยั่งยืนของพลังงานชีวภาพและวาง
ระบบรับรองมาตรฐานสากลที่ใช้ในการพิสูจน์ถึงการดาเนินกิจกรรมของสวนปาล์ม
น้ามันที่ไม่ทาลายสิ่งแวดล้อม และไม่ส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมในด้านต่าง ๆ โดย
ได้จัดตั้งองค์กร Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) ขึ้น(มาจากการ
ประชุมโต๊ะกลม) เพื่อพัฒ นามาตรฐานการผลิ ตปาล์ มน้ามันและน้ามันปาล์ มให้
เป็ น ไปในทิ ศ ทางเดี ย วกั น ซึ่ ง มาตรฐาน RSPO เป็ น มาตรฐานแบบสมั ค รใจ
(voluntary standards) ในการรับรองน้ามันปาล์มที่ได้รับการยอมรับมากที่สุดใน
ปัจจุบัน ซึ่งผู้ปลูกปาล์มน้ามันและโรงงานสกัดน้ามันปาล์มสามารถดาเนินการใน
การขอการรับรองเพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตปาล์มน้ามันอย่างยั่งยืน
จากปัญหาดังกล่าว รัฐได้มีความพยายามในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกร
โดยการเสริมศักยภาพให้เกษตรกรรายย่อยมีการจัดการสวนปาล์มอย่างยั่งยืนตาม
มาตรฐาน RSPO ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และผลักดันให้มีการพัฒนากลุ่มเกษตรกร
รายย่ อ ยที่ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามมาตรฐาน RSPO เพิ่ ม มากขึ้ น โดยน าบทเรี ย นจาก
โครงการนาร่องซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่างองค์กรความร่วมมือระหว่าง
ประเทศของเยอรมั น (GIZ) และส านั ก งานเศรษฐกิ จ การเกษตร (สศก.) มา
ศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเพื่อให้มั่นใจได้ว่ารูปแบบการจัดการการผลิตปาล์มน้ามันสาหรับ
เกษตรกรรายย่ อ ยที่ ก ล่ า วข้ า งต้ น นี้ ส ามารถน าไปขยายผลได้ จ ริ ง ในบริ บ ทของ
อุตสาหกรรมปาล์มน้ามันและน้ามันปาล์มของไทย
งานวิ จั ย นี้ มี วัต ถุป ระสงค์ห ลั ก 4 ประการ คื อ 1) เพื่อ การส่ งเสริ มและ
พัฒนากลุ่มเกษตรกรปลูกปาล์มน้ามันรายย่อยที่ผ่านการรับรอง RSPO ให้ยึดมั่น
แ ล ะ รั ก ษ า ร ะ บ บ ค ว บ คุ ม ภ า ย ใ น 2 ) เ พื่ อ พั ฒ น า ก ลุ่ ม เ ก ษ ต ร ก ร
ผู้ปลู กปาล์มน้ามันรายย่อยเพื่อมุ่งเข้าสู่ การรับรอง GAP และ RSPO 3) เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามันบนฐานความรู้ของเกษตรกรแบบมืออาชีพ และ
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4) เพื่อประมวลและจั ด ทากรณีศึกษาเกษตรกรมื ออาชีพ (best management
practice farmers หรือ smart farmers) ด้านการผลิตปาล์มน้ามัน
งานวิจัยนี้ดาเนินงานระหว่างปี 2557-2560 ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ สุราษฎร์
ธานี ตรัง และสระแก้ว มีผู้ที่เกี่ยวข้องคือ กลุ่มเกษตรกร 8 กลุ่ม (กลุ่มจากโครงการ
นาร่อง 4 กลุ่ม และกลุ่มที่จัดตั้งใหม่ 4 กลุ่ม) โรงงานสกัดน้ามันปาล์มดิบเครือข่าย
6 โรง และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันรายย่อยประมาณ 900 คน
กิจกรรมหลักที่ดาเนินการในกลุ่มจากโครงการนาร่องและกลุ่มที่จัดตั้งใหม่
สรุปได้ดังรูปที่ 1 ในการอบรม โครงการวิจัยได้จัดทาเอกสารประกอบการอบรมใน
รูปแบบที่ง่ายต่อการเรียนรู้ด้วยตนเองของเกษตรกร ดูตัวอย่างเอกสารประกอบการ
อบรมและภาพบรรยากาศการอบรมและดูงานของเกษตรกรดังภาพที่ 2 และภาพที่
3 ตามลาดับ นอกจากนี้ยังมีการติดตามและประเมินผลการดาเนินงาน และเก็บ
รวบรวบข้อมูลจากสมาชิกกลุ่มจากโครงการนาร่อง 236 ราย และกลุ่มที่จัดตั้งใหม่
341 ราย เพื่ อ วิ เ คราะห์ ป ระสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ปาล์ ม น้ ามั น บนฐานความรู้ ข อง
เกษตรกรแบบมืออาชีพ

รูปที่ 1 รูปแบบการดาเนินงานและกระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ของโครงการวิจยั
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สาหรับการสนับสนุนการดาเนินงานกลุ่มของโรงงานเครือข่ายนั้น แต่ละ
โรงงานให้การสนับสนุนมากน้อยแตกต่างกันไป ซึ่งหากโรงงานสนับสนุนกลุ่มมากจะ
ส่งผลต่อความเข้มแข็งของกลุ่มมากเช่นกัน ตัวอย่างการสนับสนุนของโรงงานที่
ให้กับกลุ่มและสมาชิกกลุ่ม เช่น สถานที่ทาการกลุ่ม สถานที่จัดอบรม งบประมาณ
สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม สมาชิกกลุ่มขายปาล์มได้ราคาสูงกว่าราคาตลาด
กิโลกรัมละ 10 สตางค์ สมาชิกได้รับสิทธิพิเศษในการขายผลผลิตกรณีมีการติดคิว
ในช่วงปาล์มมาก สมาชิกที่ขายผลผลิตให้กับโรงงานได้รับทะลายเปล่าฟรี สมาชิก
ได้รับแจกต้นพันธุ์พวงชมพูเพื่อให้มีการจัดการศัตรูพืชแบบผสมผสาน เป็นต้น
ผลการศึกษาในกลุ่มจากโครงการนาร่องทั้ง 4 กลุ่ม มีสมาชิกรวม 552 ราย
มีพื้นที่ปลูกปาล์ม 24,911 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 64,087 ตัน มี 3 กลุ่ม ยังคงรักษา
ระบบ ICS และผ่ า นการตรวจติ ด ตามประจ าปี (surveillance audit) ตาม
มาตรฐาน RSPO ส่ วนอีก 1 กลุ่ ม ไม่ได้ขอรับการตรวจติดตามประจาปี แต่กลุ่ ม
ดังกล่าวมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและได้รับการสนับสนุนจากโรงงานเครือข่ายมาก
เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยจากสวนปาล์มทุกอายุที่เข้าร่วมกลุ่ม 3.6 ตัน/ไร่ (เฉลี่ยปี
2556-2558) ซึ่ ง สู ง กว่ า ค่ า เฉลี่ ย ของประเทศในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น และจั ด ท า
กรณีศึกษา smart farmers จานวน 9 ราย

รูปที่ 2 ตัวอย่างเอกสารประกอบการอบรม
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ผลการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ามันรายย่อยในการผลิตปาล์ม
น้ ามั น อย่ า งยั่ ง ยื น ตามมาตรฐาน RSPO ของกลุ่ ม ที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ 4 กลุ่ ม พบว่ า มี
สมาชิกรวม 348 ราย มีพื้นที่ปลูกปาล์มรวม 14,182 ไร่ ได้ผลผลิตรวม 32,202 ตัน
ทุกกลุ่มจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนในปี 2558 มีการจัดระบบการบริหารจัดการ
กลุ่มตามกรอบมาตรฐาน RSPO และมีการ pre-audit สาหรับการจัดอบรมแต่ละ
หลักสูตรมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรมมากกว่าครึ่งหนึ่ง โดยหลักสูตรที่มีเกษตรกรเข้า
ร่ว มอบรมมากที่สุ ด คือหลั กสูตรการใช้ปุ๋ย การจัดการสวน และการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับกลุ่ม ซึ่งเกษตรกรส่วนใหญ่ (86%) ได้ประโยชน์มากและมากที่สุดจาก
การเข้าอบรม และเห็นว่าเอกสารประกอบการอบรมและวิทยากร มีความเหมาะสม
มากและมากที่สุด นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดูงานได้ช่วยกระตุ้นให้เกษตรกรนา
ความรู้จากการอบรมไปปฏิบัติได้เร็วขึ้น ผลจากการเริ่มปรับเปลี่ยนการปฏิบัติตาม
คาแนะนาจากโครงการวิจัย ทาให้เกษตรกรได้ผลผลิตเฉลี่ยจากสวนปาล์มทุกอายุที่
เข้าร่วมกลุ่ม 3 ตันต่อไร่ (เฉลี่ยปี 2557-2559) ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของประเทศใน
ช่วงเวลาเดียวกัน และจัดทากรณีศึกษา smart farmers จานวน 5 ราย
โดยสรุป โครงการวิจัยนี้ เป็นโครงการที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาเกษตรกร
และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตปาล์มน้ามัน เกษตรกรมีความพึงพอใจมากจาก
การเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่ม ได้รับความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้จริง ส่งผลดีต่อ
ผลิตภาพการผลิต โดยเฉพาะในกลุ่มที่จัดตั้งใหม่ที่เริ่มปรับเปลี่ยนการจัดการสวน
และการใช้ปุ๋ย มีผลเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของเกษตรกรจากการลดและ
เลิกการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูปาล์ม และนา IPM ไปปฏิบัติ

รูปที่ 3 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการอบรม
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รูปที่ 4 ตัวอย่างภาพบรรยากาศการดูงานของเกษตรกร

กลุ่มได้วางระบบการบริหารจัดการกลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อสู่การรับรอง
มาตรฐาน RSPO ทาให้เกษตรกรได้เผชิญกับความท้าทายใหม่ ๆ ในการผลิตปาล์ม
น้ามัน นอกจากนี้ กลุ่มยังเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์
ทาให้สมาชิกเข้าถึงความรู้และข้อมูลข่าวสารใหม่ ๆ เห็นทางออกในการแก้ปัญหา
และที่สาคัญยิ่งเกษตรกรที่เป็นสมาชิกได้เรียนรู้และตระหนักถึงพลังในการรวมกลุ่ม
ในการต่อรองประโยชน์ต่าง ๆ ของเกษตรกร ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทั้งต่อเกษตรกร
และผู้เกี่ยวข้องในระยะยาว การดาเนินการในลักษณะนี้ทาให้เกษตรกรและโรงงาน
ได้เป็นพันธมิตรทางธุรกิจกันอย่างแท้จริง
โรงงานเครือข่ายได้ผลผลิตปาล์ มที่มีคุณภาพและมีทางเลื อกในการขาย
น้ามันปาล์มอย่างยั่งยืน ได้พัฒนาบุคลากรเกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ามันและน้ามัน
ปาล์มอย่างยั่งยืน และโรงงานสามารถใช้บทเรียนจากโครงการไปจัดตั้งและพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรในพื้นที่อื่น การจัดทากรณีศึกษาเกษตรกรมืออาชีพ (smart farmer)
นอกจากจะเป็นประโยชน์ต่อสมาชิกกลุ่มแล้ว ยังเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรที่ไม่ได้
เข้าร่วมกลุ่ม เป็นการเปิดโอกาสในพัฒนาการผลิตปาล์มน้ามัน
นอกจากประโยชน์โ ดยตรงที่เกิดขึ้นกับสมาชิกแล้ว ยังเกิดประโยชน์กับ
เกษตรกรนอกกลุ่มจากการมาสอบถามความรู้และดูงานที่สวนของสมาชิก และ
ท้ายที่สุด หน่วยงานภาครัฐสามารถนาบทเรียนจากโครงการไปปรับใช้กับโครงการ
ของรัฐที่ลักษณะคล้ายคลึงกัน
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กำรศึ กษำกิจกรรมโลจิสติกส์เพื่ อสนับสนุนกล
ยุทธ์ทำงกำรตลำดผลิตภัณฑ์หมอนยำงพำรำ
ของกลุ่มวิสำหกิจชุมชนในภำคใต้
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: N.chodchuang@gmail.com

จากการที่ประเทศไทย ประสบปัญหาราคายางพาราตกต่ามาหลายปี ทาให้
นั ก วิ จั ย คิ ด ค้ น วิ ธี ก ารแก้ ปั ญ หาในรู ป แบบต่ า งๆ จนเกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ร้ า ง
มูลค่าเพิ่มจากการนายางพาราไปแปรรูป หมอนยางพารา ก็เป็นหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่
เกิ ด จากการแปรรู ป ยางพารา และได้ รั บ ความนิ ย ม จนสามารถส่ ง ออกไปยั ง
นักท่องเที่ยวชาวจีน และญี่ปุ่น ถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคสูง
เพราะมีคุณสมบัติที่ดี มีความนุ่มและยืดหยุ่นสูง ไม่ทาให้ปวดเมื่อย ช่วยกระจายแรง
กดทับ ช่วยในการไหลเวียนของโลหิต รองรับและโอบกระชับศีรษะอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติในการระบายอากาศที่ดี ทาให้ไม่อับชื้น
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และจากความนิยมของหมอนยางพารา ทาให้คณะวิจัยเล็งเห็นถึงปัญหา
ทางการตลาด การผลิตและการขาย ซึ่งสามารถตั้งข้อสังเกตได้ถึงปัญหาหลักสอง
ด้านที่เ กิดขึ้น กั บ ธุร กิจ หมอนยางพารา คือ ด้านการจัดการโลจิส ติกส์ และด้า น
การตลาด ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นหนึ่งในผู้ผลิตรายใหญ่ และผู้บริโภคมีความ
ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์ในปริมาณที่สูงขึ้น ทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ยังพบว่าขาด
ประสิทธิภาพในการดาเนินธุรกิจ การจัดการคาสั่งซื้อ จึงทาให้ขาดความสามารถใน
การแข่งขันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

งานวิ จั ย นี้ จึ ง ได้ ป ระยุ ก ต์ แ นวคิ ด และหลั ก การของโลจิ ส ติ ก ส์ ก ารตลาด
(Marketing Logistics) มาใช้ ใ นการศึ ก ษาและวิ เ คราะห์ ต ลาดผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห มอน
ยางพารา และกระบวนการโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน เพื่อให้รู้ถึงโครงสร้างการตลาด
และความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู้บริโภค นอกจากนี้ การบริหารจัดการกิจกรรมโล
จิสติกส์ จะนาไปสู่การเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาด ลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ในโซ่อุปทานของผลิตภัณฑ์หมอนยางพารา ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นประโยชน์กับผู้ผลิต
รายย่อย แต่ยังส่งผลถึง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมยางพารา และหน่วยงาน
ภาครัฐ อาทิ องค์การสวนยาง สหกรณ์กองทุนสวนยาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
อีกด้วย
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โซ่อุปทานหมอนยางพารา
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กำรจัดกำรเวลำรถขนส่งสินค้ำระหว่ำง
พรมแดนไทย – มำเลเซีย
กรณีศึกษำ ด่ำนสะเดำ จังหวัดสงขลำ

นางสาวปาลิดา สุทธิชี , รศ.ดร. นิกร ศิริวงศ์ไพศาล และ ผศ.ดร. วนัฐฌพงษ์ คงแก้ว
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: Suttishe.p@gmail.com

ในกระบวนการพิ ธีทางศุล กากรจะมีกระบวนการที่ยุ่ งยากและซั บซ้อ น
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการขนส่ง และใช้เวลามากในการรอคอยอยู่ที่ด่าน รวมถึง
จานวนตัวแทนออกของที่มีจานวนมากขึ้นเรื่อย ๆ ทาให้ใช้เวลาในการต่อแถวคอย
รับบริการจานวนมาก ส่งผลให้เกิดความสูญเปล่าในด้านของการรอคอย รวมถึง
ต้นทุนที่เกิดขึ้นในการรอคอย เช่น ต้นทุนที่เกิดในการจอดพักรถเพื่อรอการตรวจ
สินค้า ต้นทุนการจ้างพนักงานในการเฝ้าสินค้าหากมีการตรวจสอบสินค้าข้ามวัน
และต้นทุนสินค้าที่มีอายุการใช้งานสั้น (Perishable Goods) เป็นต้น
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เนื่ อ งจากระยะเวลารอ
คอยที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ ให้ เ กิ ด ต้ น ทุ น
ส่ ว นเกิ น และถ้ า หากมี ก ารจั ด
ตารางลาดับการเข้ารับบริการของ
รถบรรทุ ก แก่ ตั ว แทนออกของที่
แน่นอนและชัดเจน จะเป็นตัวช่วย
ที่สาคัญของการจัดล าดับการเข้า
มาใช้บริการของลูกค้าที่ด่าน ซึ่งระบบคิวจะมาช่วยจัดการเรื่องการเรียงลาดับการใช้
บริการใครมาก่อนก็ได้ใช้บริการก่อน โดยไม่ต้องมาจอดรถรอเป็นเวลานาน ซึ่งระบบ
คิวถือว่ามีประโยชน์อย่างมากในธุรกิจการให้บริการ ในปัจจุบันหน่วยงานต่าง ๆ ก็
หันมาใช้งานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาล กรมขนส่ง หรือธุรกิจเอกชน
จากการสัมภาษณ์พนักงานขับรถบรรทุกสินค้า (สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจั ย ฝ่ ายนโยบายชาติและความสั มพันธ์ข้า มชาติ) พบว่าพนักงานขับรถให้
ความสาคัญต่อสิ่งอานวยความสะดวกทางการขนส่งสินค้า ในด้านของการจราจร
บริเวณด่านพรมแดนมากที่สุด (คิดเป็น 42.7%) เนื่องจากเป็นสาเหตุหลักของความ
ล่าช้าในการขนส่งสาหรับด่านพรมแดนสะเดา แต่ทั้งนี้ปัญหาการจราจรที่เกิดขึ้นมี
สาเหตุมาจากอัตราการให้บริการของจุดยื่นเอกสารตรวจคนเข้าเมืองและผ่านพิธี
ศุ ล กากร ณ ด่ า นพรมแดนไม่ ส ามารถรองรั บ ปริ ม าณรถบรรทุ ก สิ น ค้ า ได้ อ ย่ า ง
เพีย งพอ ดั งนั้ น จึ งมีค วามจ าเป็น ในการศึกษาวิธีก ารจัด ตารางล าดั บคิว รถของ
ตัว แทนออกของในการขนส่ งสิ นค้าผ่ านพรมแดนไทย - มาเลเซีย ด่านศุล กากร
สะเดา จังหวัดสงขลา เนื่ องจากเป็นด่านศุลกากรที่มีการขนส่งสินค้าเข้า – ออก
ประเทศเป็ น จ านวนมากที่สุ ดในภาคใต้ และมีค วามส าคัญอย่างมากในการเพิ่ ม
รายได้ทางเศรษฐกิจให้กับชาวจังหวัดสงขลา การจัดตารางคิวรถให้แก่บริษัทตัวแทน
ออกของที่แน่นอนและชัดเจนจะทาให้การทางานและการให้บริการ มีประสิทธิภาพ
สูงสุดในด้านของเวลา และยังช่วยให้บริษัทตัวแทนออกของสามารถลดอัตราการรอ
คอย และต้นทุนที่เกิดขึ้นขณะรอคอยได้
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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการจัดตารางคิวรถสาหรับการขนส่งข้าม
พรมแดนของบริ ษั ทตัว แทนออกของ ให้ ส อดคล้ องกับ สภาพการท างานที่มีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่องานวิจัยนี้แล้วเสร็จจะเป็นแนวทางในการจัดตารางการ
เดินรถขนส่งสินค้าชายแดน จะทาให้ 1) ลดระยะเวลารอคอย และต้นทุนเกิดขึ้นใน
กระบวนการขนส่งข้ามพรมแดน 2) ตารางคิวรถสาหรับการขนส่งข้ามพรมแดนของ
บริ ษั ท ตั ว แทนออกของ 3) ลดปั ญ หาจราจรติ ด ขั ด บนถนนบริ เ วณด่ า น อั น
เนื่ องมาจากการปริ มาณการเข้ าใช้บ ริก ารพร้ อมกัน หรือ เวลาใกล้ เ คีย งกั นเป็ น
จานวนมาก และ 4) เพิ่มศักยภาพในการให้บริการของด่านศุลกากร
ในการดาเนินการวิจัย คณะผู้วิจัยแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 ส่วน คือ การ
วิเคราะห์ด้านเวลาที่ใช้ในการรอคิวข้ามพรมแดนทั้งระบบ และการวิเคราะห์ต้นทุน
ที่เกิดขึ้นขณะรอคิวทั้งระบบซึ่งได้แก่ต้นทุนรวมที่เกิดจากค่าใช้จ่ายในการให้บริการ
กับค่าใช้จ่ายที่เกิดในแถวคอย เพื่อนาไปสู่การจัดตารางคิวรถที่เหมาะสม
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สิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรจัดกำรซำก
ถ่ำนไฟฉำยของครัวเรือน
นางสาวมณฑี พฤกษ์ปาริชาติ1, ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต2 และ ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย3
1
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม 2สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการ
ของเสียอันตราย คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
3
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail:montee.mtp@gmail.com , kuaanan.t@psu.ac.th , isangarun@hotmail.com

บทความนี้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ท ยานิ พ นธ์ เ รื่ อ ง “แบบจ าลองสมการ
โครงสร้างพฤติกรรมการจัดการซากถ่านไฟฉายของครัวเรือน กรณีศึกษา: เทศบาล
นครหาดใหญ่ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา” ที่ต้องการอธิบายความสามารถของ
กลุ่มปัจจัยครัวเรือนกับกลุ่มปัจจัยสังคมที่จะนาไปสู่พฤติกรรมการคัดแยกและทิ้ง
ซากถ่ า นไฟฉายของครั ว เรื อ นด้ ว ยการวิ เ คราะห์ ด้ ว ยสถิ ติ ขั้ น สู ง ที่ เ รี ย กว่ า สถิ ติ
แบบจ าลองสมการโครงสร้ า ง (Structural Equation Modeling) งานวิ จั ย นี้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันว่าปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการจัดการของเสีย
อันตรายในบ้านเรือนที่นามาจากทฤษฎีและงานวิจัยก่อนหน้าสามารถนาไปใช้กับ
ข้อมูลในพื้นที่วิจัยได้จริง และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทั้งหมดที่ส่งผล
ต่อพฤติกรรมการจัดการซากถ่านไฟฉายพร้อมกัน
สาหรั บรายละเอีย ดทั้ง 2 กลุ่ มปัจจัย ได้แก่ กลุ่มปัจจัยครัวเรือน ที่เป็น
อิทธิพลจากภายในบ้าน ประกอบด้วย การรับรู้ความเสี่ยงหรืออันตรายจากซาก
ถ่านไฟฉาย, อิทธิพลทางสังคมเกี่ยวกับการคัดแยกและทิ้งซากถ่านไฟฉายจากนอก
บ้านตัวเอง, การมองความแตกต่างระหว่างการคัดแยกและทิ้งซากถ่านไฟฉายที่ถูก
และไม่ถู กวิ ธี และความรู้ เกี่ ย วกับ อัน ตรายและวิธี การจั ดการซากถ่ านไฟฉายที่
ถูกต้อง
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ข้อค้นพบสาคัญในบทความนี้ คือ
1) ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการซากถ่านไฟฉายของ
ครั ว เรื อ นอย่ า งแท้จ ริ ง เพราะผลทางสถิติ แ สดงให้ ว ่ า การมี ค วามรู้ เ กี่ย วกั บ
อัน ตรายและวิธีการจั ดการซากถ่านไฟฉายที่ถูกต้องไม่ได้ส่ งผลให้ ครัว เรือนเกิด
พฤติกรรมที่ถูกต้องตามความรู้ที่มี ซึ่งสอดคล้องกับการสุ่มสัมภาษณ์ครัวเรือนจาก
พื้นที่วิจัยที่ส่วนใหญ่บอกว่า รู้ว่าต้องแยกและทิ้งถ่านไฟฉายที่ไม่ใช้แล้วยังไง แต่พอ
ถึงเวลาจริงไม่สามารถทาได้หรือเลือกที่จะไม่ทา เหตุผลสาคัญ คือ “แยกแล้วแต่ไม่รู้
เอาไปทิ้งที่ไหน” “ถึงแยกแต่สุดท้ายคนที่มาเก็บขยะก็ทิ้งรวมอยู่ดี ” นั่นหมายความ
ว่า หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องสามารถลดหรื องดกิจกรรมให้ ความรู้เกี่ยวกับของเสี ย
อันตรายแก่ครัวเรือน และสร้างกิจกรรมอื่นๆ เพื่อกระตุ้นพฤติกรรมฯ แทนได้
2) เมื่อตัดความรู้ออก ผลทางสถิติแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่เหลือจากทฤษฎี
และงานวิจัยก่อนหน้ามีความสอดคล้องกับข้อมูลจริงในพืนที่ โดยปัจจัยทั้งหมด
ส่งผลต่อพฤติกรรมการจัดการซากถ่านไฟฉายของครัวเรือนได้ถึง 72.1% โดยปัจจัย
ต่างๆ จะมีขนาดที่จะส่งผลต่อพฤติกรรมฯ แตกต่างกัน
3) กลุ่มสังคมมีผลต่อพฤติกรรมการจัดการซากถ่านไฟฉายของครัวเรือน
มากกว่ากลุ่มครัวเรือนประมาณ 2 เท่าตัว (60% ต่อ 30%) ดังนั้นเพื่อกระตุ้นให้
ครัวเรือนเกิดพฤติกรรมดังกล่าวในวงกว้างควรวางแผนนโยบายและให้การสนับสนุน
กิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มครัวเรือนเพิ่มมากขึ้น เพื่อกระตุ้นให้ครัวเรือนที่ยัง
ไม่มีหรือยังลังเลที่จะคัดแยกและทิ้งซากถ่านไฟฉายเกิดความรู้สึกหรือพร้อมที่จะ
กระทาจริง ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้องหนุนเสริมให้กิจกรรมต่างๆ ในกลุ่มสังคมให้มี
อยู่ต่อเนื่อง เพื่อรักษาสิ่งที่มีผลต่อพฤติกรรมนี้ให้คงอยู่ต่อไป
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4) รายละเอีย ดอิทธิพลสิ่ งที่ส่ งผลต่อพฤติกรรมฯ แบ่งตามกลุ่มปัจจัย มี
รายละเอียดดังนี้ กลุ่มครัวเรือน พบว่า อิทธิพลทางสังคมฯ มีผลต่อพฤติกรรมฯ มาก
ที่สุด รองลงมาคือ การมองความแตกต่างระหว่างการคัดแยกและทิ้งซากถ่านไฟฉาย
ที่ถูกและไม่ถูกวิธี และการรับรู้ความเสี่ยงหรืออันตรายจากซากถ่านไฟฉาย ส่วน
กลุ่มสังคม พบว่า ประสบการณ์และการเข้าร่ว มในกิจกรรมฯ มีผ ลต่อพฤติกรรม
ฯ มากที่สุ ด รองลงมาคือ การได้รับสนับสนุน/ส่ งเสริมฯ, การประเภทสื่ อ และ
ประเด็นข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับของเสียอันตรายในบ้านตามลาดับ ประโยชน์จาก
ลาดับที่กล่าวมา คือ ทาให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบว่า หากต้องการจะเน้นจุดแข็ง
ที่มีอยู่เดิมให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกควรเน้นที่ปัจจัยใด หรือหากต้องการหนุนเสริมปัจจัย
ที่ยังมีผลต่อพฤติกรรมฯ น้อยควรหนุนที่ปัจจัยใดบ้าง
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5) จากงานวิ จั ย พบว่ า การที่ชุ มชนมีจุ ดทิ้ ง ของเสี ยอั นตรายแต่ ไ ม่มี ผู้ ที่
เกี่ยวข้องเข้ามาดูแล และการรณรงค์ให้ความรู้ที่ไม่มีกิจกรรมสนับสนุน เป็นสาเหตุ
สาคัญที่ทาให้ ครั วเรื อนไม่เห็นความสาคัญในการคัดแยกและทิ้งขยะอันตรายให้
ถูกต้อง ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรพิจารณาสนับสนุนให้มี กิจกรรมหรือพืนที่
สาหรับการคัดแยกและการทิงของเสียอันตรายที่เป็นรูปธรรม มีการดาเนินอย่าง
แท้จริง และง่ายต่อการเข้าร่วม
6) นอกจากกิจกรรมที่ครัวเรือนสามารถเข้าได้ สิ่งสาคัญในการจัด กิจกรรม
เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครัวเรือน คือระยะเวลาทากิจกรรมที่ต้องต่อเนื่องเป็น
ระยะยาว จากงานวิจัยพบว่า กิจกรรมคัดแยกและทิ้งซากถ่านไฟฉายได้รับความ
ร่วมมืออย่างต่อเนื่องและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่เมื่อสิ้นสุดกิจกรรมครัวเรือนส่วน
ใหญ่หั น กลั บ ไปทาพฤติกรรมแบบบเดิม ในระยะติดตามผลหลั งสิ้ นสุ ดกิจกรรม
เหตุผลสาคัญ คือ ไม่มีที่ทิ้งเหมือนตอนมีกิจกรรม และการเสนอความก้าวหน้าของ
กิ จ กรรมให้ ค รั ว เรื อ นรั บ รู้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของการสร้ า งขวั ญ และก าลั ง ใจรวมถึ ง
แรงจูงใจให้ครัวเรือนกระทาอย่างต่อเนื่อง จากงานวิจัยพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมี
ความยินดีที่ได้รับทราบว่าถ่านไฟฉายที่พวกเขานามาทิ้งถูกนาไปทิ้งต่ออย่างถูกต้อง
หรือสามารถนาไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นได้
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กำรปรำกฏและกำรละหน่วยกรรมใน
“เจ้ำชำยน้อย” ฉบับภำษำไทย
นางสาววิภาวี รัตนานุกูล และ ดร. จอมขวัญ สุทธินนท์
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: wipawee.ratta@gmail.com

วรรณกรรมเยาวชนเรื่ อ ง “เจ้ า ชายน้ อ ย” (The Little Prince) ของ
อองตวน เดอ แซงเตก-ซูเปรี (Antoine de Saint-Exupéry) นักเขียนชาวฝรั่งเศส
เป็นที่รู้จั กทั่วโลก ได้รับการแปลเป็นภาษาต่าง ๆ กว่า 210 ภาษา รวมถึงอักษร
เบรลล์และภาพสัมผัส ได้รับการตีพิมพ์หลายครั้งมาเป็นระยะเวลายาวนานจนมีการ
เฉลิมฉลองครบรอบ 70 ปีของวรรณกรรมเรื่องเจ้าชายน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ประเทศไทยที่ยกย่องให้วรรณกรรมเรื่องนี้ เป็น 1 ในวรรณกรรมชั้นดี 50 เล่มที่
เยาวชนควรอ่านก่อนโตอีกด้วย
อาพรรณ โอตระกูล เป็นผู้แปลวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง “เจ้าชายน้อย”
เป็นภาษาไทยจากภาษาฝรั่งเศสโดยตรงสานวนแรก ผู้วิจัยสังเกตว่า ผู้แปลใช้สานวน
ต่างประเทศในการแปลเพื่อคงไว้ซึ่งรูปแบบสานวนอันเป็นอัตลักษณ์ของซูเปรีให้
มากที่สุด นอกจากนี้ ผู้วิจัยยังสังเกตได้อีกว่า การปรากฏและการละหน่วยกรรมอัน
เกิดจากการใช้สานวนต่างประเทศ แตกต่างจากโครงสร้างประโยคในภาษาไทย ซึ่ง
เป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ จึงเป็นเหตุผลสาคัญที่ทาให้คณะวิจัยศึกษา
การปรากฏและการละหน่วยกรรมใน “เจ้าชายน้อย” ฉบับภาษาไทย
วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ค ณะวิ จั ย เลื อ กวรรณกรรม เรื่ อ ง “เจ้ า ชายน้ อ ย” ฉบั บ
ครบรอบ 70 ปี เนื่องจากเป็นวรรณกรรมแปลสานวนแรกที่แปลจากภาษาฝรั่งเศส
เป็นภาษาไทยโดยตรง โดยได้ทาการรวบรวมประโยคที่มีโครงสร้าง ทั้งที่ปรากฏและ
ละหน่ ว ยกรรม จ านวนทั้ ง สิ้ น 111 ประโยค และน ามาตรวจสอบเพื่ อ จ าแนก
โครงสร้างประโยคที่ปรากฏและละหน่วยกรรมต่อไป โดยใช้แนวคิดเรื่องหน่วยกรรม
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และโครงสร้ างประโยค แล้ ว นาเสนอผลการวิ จัย ในรู ป แบบพรรณนาวิเ คราะห์
ประกอบตัวอย่าง
จากการวิเคราะห์ข้อมูลทั้ง 111 ประโยค แล้ว พบว่าโครงสร้างประโยคที่
ปรากฏและละหน่ ว ยกรรมใน “เจ้ า ชายน้ อ ย” ฉบั บ ภาษาไทย 4 รู ป แบบ คื อ
โครงสร้างประโยคที่ละหน่วยกรรม ซึ่งพบมากที่สุด เนื่องจากผู้แปลต้องการให้ภาษา
มีค วามเป็ น ธรรมชาติ แ ละสมจริ ง โดยมัก เป็น บทสนทนาของตั ว ละคร ที่ ผู้ อ่ า น
สามารถอนุมานหน่วยกรรม ที่ละไว้ได้จากบริบท
โครงสร้ า งประโยคต่ อ มาคื อ ประโยคที่ ห น่ ว ยกรรมอยู่ ข้ า งหน้ า หน่ ว ย
ประธาน ซึ่ง พบรองลงมา โดยเป็น สนทนาที่ มีก ารสลั บ โครงสร้ างเป็น กรรม +
ประธาน + กริยา โดย กริยา สามารถสื่อได้ว่า กรรมของประโยคคืออะไร รวมทั้ง
บริบทของการสนทนาเป็นตัวบ่งชี้กรรมได้เช่นกัน
โครงสร้ างแบบที่ 3 ที่พบในวรรณกรรมเรื่องนี้คือ โครงสร้างประโยคที่
ปรากฏทั้ง กรรมตรงและกรรมรอง โดยเป็นบริบทการสนทนาของตัวละครที่ผู้อ่าน
สามารถทราบได้ โดยสังเกตได้ว่า กรรมตรงมักปรากฏก่อนกรรมรองเสมอ
โครงสร้างประโยคแบบสุดท้ายคือ โครงสร้างประโยคที่ปรากฏเพียงคา
แสดงหน่วยกรรม ซึ่งพบประโยคลักษณะนี้น้อยที่สุด โดยเป็นการถามคาถามซ้าไป
ซ้ามาของตัวละคร มีการละ ประธานและ กริยาเพื่อให้ภาษามีความเป็นธรรมชาติ
เหมาะสมกับบริบทของการสนทนามากขึ้น
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การศึก ษานี้ นอกจากจะเป็น ประโยชน์ ต่ อ วงการการแปล และแวดวง
ภาษาไทยแล้ว ยังช่วยให้กลุ่มคนในแวดวงภาษา เข้าใจในลักษณะการใช้สานวน
ต่างประเทศในการแปล และได้ข้อสังเกตถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาจากการใช้
สานวนต่างประเทศในการแปล ซึ่งจะเกิดประโยชน์แก่ผู้อ่านวรรณกรรมแปล ที่ให้
ความส าคัญ และสนใจเรื่ อ งราว อั น จะส่ งผลและช่ ว ยให้ผู้ อ่ านเข้า ใจวั ฒ นธรรม
ต่างชาติที่สะท้อนผ่านเรื่องราว และยังได้กลิ่นอายของวรรณกรรมที่ผู้อ่านเข้าถึง
อารมณ์และความรู้สึกที่ผู้ประพันธ์ต้องการสื่อได้ตามเจตนาของวรรณกรรมได้เป็น
อย่างดีด้วย
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คำแสดงอำรมณ์ในชุดนิทำนป๋องแป๋ง
ของสองขำ
นางสาวมาลิษา ยอดประดิษฐ์ และ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: Yodpradit.a@gmail.com

ชุดนิทานป๋องแป๋งโดยผู้ประพันธ์ที่มีนามปากกาว่าสองขา ได้รับความนิยม
ในแวดวงแม่ และเด็ก กระทั่ งมี ก ารตี พิ มพ์ ซ้ า ทั้ ง ส านั กพิ ม พ์ไ ต้ ห วัน สาธารณรั ฐ
ประชาชนจีน สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และมาเลเซียได้ซื้อลิขสิทธิ์ไปแปล
และจัดจาหน่าย ไม่ว่าจะเป็นชุดนิทานป๋องแป๋งเล่นน้าฝน ป๋องแป๋งอยากรู้ ป๋องแป๋ง
ไม่สบาย สวนสัตว์ของป๋องแป๋ง ป๋องแป๋งหกล้ม ป๋องแป๋งหลงทาง เสียงอะไรนะป๋อง
แป๋ง ป๋องแป๋งปั้นแป้ง ป๋องแป๋งรักแม่ ป๋องแป๋งรักพ่อ ป๋องแป๋งรักปู่ ป๋องแป๋งรักยาย
ป๋องแป๋งกลัวความมืด ป๋องแป๋งกลัวหมอ ป๋องแป๋งหน้ายู่ และป๋องแป๋งโกรธ (ศรีสมร
โซเฟร, 2561)
สองขา (ศรี สมร โซเฟร) มีประสบการณ์สอนเด็กระดับอนุบาล ประถม
รวมถึงเด็กพิเศษกว่า 20 ปี จึงเชี่ยวชาญ และเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการการเรียนรู้
และอารมณ์ของเด็ก เป็นผลนามาสู่การแต่งนิทานให้ตัวละครมีหลากหลายอารมณ์
ไม่ว่าจะโกรธ น้อยใจ ตกใจ สนุกสนาน และมีความสุข ช่วยดึงดูดความสนใจในเด็ก
ที่กาลังอยู่ในวัยซุกซน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงอายุระหว่าง 4 - 6 ปี ให้มีนิสัยรักการ
อ่าน ส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ไม่ว่าด้านความคิด สติปัญญา และอารมณ์
ซึ่งสั่ งสมให้ เด็กมีป ระสบการณ์ทางด้านภาษาที่ส ามารถต่อยอดต่อไปในอนาคต
คณะวิจัยจึงตั้งใจศึกษาคาแสดงอารมณ์ในชุดนิทานป๋องแป๋งของสองขา
ในการวิจัย คณะวิจัยเลือกชุดนิทานป๋องแป๋ง ของสองขา จานวนทั้งสิ้น 11
เรื่อง ได้แก่ ป๋องแป๋งอยากรู้ , ป๋องแป๋งเล่นน้าฝน , ป๋องแป๋งไม่สบาย , ป๋องแป๋งหก
ล้ม , ป๋องแป๋งหลงทาง , ป๋องแป๋งปั้นแป้ง , เสียงอะไรนะป๋องแป๋ง , ป๋องแป๋งโกรธ
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แล้ ว นะ , ป๋ องแป๋ งกลั ว ความมืด , ป๋องแป๋ง กลั ว หมอ และ ป๋องแป๋ งหน้ายู่ เพื่ อ
รวบรวมคาแสดงอารมณ์ วิเคราะห์ตามแนวคิดเกี่ยวกับคาแสดงอารมณ์ ใช้แนวคิด
เกี่ยวกับคาแสดงอารมณ์ และจาแนกข้อมูลตามประเภทพร้อมยกตัวอย่างประกอบ
จากการศึกษา พบคาแสดงอารมณ์ที่แสดงความรู้สึกอากัปกิริยาตกใจมาก
ที่สุด คิดเป็น 23% ส่ว นคาแสดงอารมณ์ลักษณะอื่น ๆ ได้แก่ คาแสดงอารมณ์ที่
แสดงความแปลกใจ คาแสดงอารมณ์ที่แสดงว่ารู้แจ้ง เข้าใจแล้ว หรือนึกได้ คาแสดง
อารมณ์ที่แสดงความรู้สึกเจ็บปวด คาแสดงอารมณ์ที่แสดงความรู้สึกมีแรงบันดาลใจ
ที่จะกระทาการบางอย่าง คาแสดงอารมณ์ที่แสดงอากัปกิริยายามอธิษฐาน และคา
แสดงอารมณ์ที่แสดงความพอใจพบจานวนเท่ากัน คิดเป็น 11% / แต่ละประเภท
ของคาแสดงอารมณ์ สะท้อนให้เห็นว่าสองขามุ่งใช้คาที่เหมาะสมตามวัยของเด็ก
โดยเน้นให้ตัวละครแสดงอารมณ์ที่ดึงดูดความสนใจจากเด็กที่อยู่ในวัยซุกซน ให้มี
ความอยากรู้อยากเห็น และจดจา ซึ่งเป็นส่วนช่วยพัฒนาการในด้านต่าง ๆ ของเด็ก
เช่น ด้านอารมณ์ ความคิด สติปัญญา และภาษา ทั้งสามารถเป็นการสะสมความรู้
ความเข้ า ใจในค า ให้ เ ด็ ก มี ป ระสบการณ์ ท างภาษาที่ ดี และเป็ น ไปตามความ
เหมาะสมของช่วงวัยอายุ
การศึกษาเรื่องคาแสดงอารมณ์
ใน ชุ ด นิ ท า นป๋ อง แ ป๋ ง ข อ งส อง ข า
นอกจากเป็นประโยชน์ต่อเด็กในช่วงอายุ
ระหว่าง 4 - 6 ปีแล้ว ยังมีประโยชน์ต่อ
ผู้ปกครอง เนื่องจากนิทานป๋องแป๋งเป็น
นิทานที่แสดงให้เห็นถึงปัญหาของเด็ก ไม่
ว่าจะเป็นในด้านอารมณ์ ความคิด และ
การกระทา อันอาจเป็นตัวอย่างที่จะทาให้ผู้ปกครองเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับเด็ก
ในช่วงวัยนี้ ทั้งยังสะท้อนวิธีการแก้ปัญหาของเด็กอันอาจตรงกับประสบการณ์ตรง
ของผู้ปกครองที่สังเกตเห็นได้จากบุตรหลานของตนอีกด้วย
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กำรแปรรูปคำตำมเสียงพู ดในเครือข่ำยสังคม
ออนไลน์ เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียงดำรำ”
นางสาวสุทธิยา มาหาเจริญ และ ดร.จอมขวัญ สุทธินนท์
ภาควิชาสารัตถศึกษา คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail: dah_suttiya@hotmail.com

เครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียงดารา” เป็นเครือข่าย
สังคมออนไลน์ไทยที่ถ่ายทอดเรื่องราวและข้อมูลของดาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียงในสังคม
ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่สังคมสนใจในช่วงเวลานั้น ๆ โดยแอดมินเพจฯ
มักใช้ภาษาตามความนิยมของกลุ่มผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ไทยทั่วไป
เช่น การยืมคา การย่อคา รวมถึงการแปรรูปคาตามเสียงพูด ซึ่งลักษณะของคาที่
เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดดังกล่าวเป็นปรากฏการณ์การใช้ภาษาของ
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารเครื อ ข่ า ยสั ง คมออนไลน์ ไ ทยซึ่ ง สามารถอธิ บ ายได้ ด้ ว ยแนวคิ ด ทาง
ภาษาศาสตร์ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาคาที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูด
ของแอดมินในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียงดารา” อันเป็น
ปรากฏการณ์การใช้ภาษาของผู้ใช้บริการเฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียงดารา” ระหว่าง
เดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคาที่เกิดจาก
กลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดของแอดมินในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟน
เพจ “ใต้เตียงดารา” ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ในการศึกษาดังกล่าว ผู้วิจัยรวบรวมโพสต์จากเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟ
ซบุ๊กแฟนเพจ "ใต้เตียงดารา" ระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
เฉพาะโพสต์ที่แอดมินแฟนเพจ “ใต้เตียงดารา” โดยไม่รวมโพสต์ที่เกี่ยวกับการ
โฆษณาสินค้า ได้จานวนทั้งสิ้น 344 โพสต์ แล้วนามาวิเคราะห์ตามแนวคิดคาที่เกิด
จากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดต่อไป
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ผู้วิจัยได้วิเคราะห์คาที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูป คาตามเสียงพูดของแอดมิ
นจากโพสต์ที่ปรากฏในเครือข่ายสังคมออนไลน์เฟซบุ๊กแฟนเพจ “ใต้เตียงดารา”
โดยปรับใช้แนวคิดเรื่องการเปลี่ยนเสียงหรืออักขรวิธีของคาในภาษาไทยมาตรฐาน
ตามลักษณะการสร้างคาสแลงแท้ แล้วนาเสนอผลการวิจัยโดยใช้รูปแบบพรรณนา
วิเคราะห์ประกอบตัวอย่างและตารางสรุปผลเชิงสถิติ

ผลการวิเคราะห์คาที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดของแอดมิน
ในการศึกษานี้ พบกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูด 10 กลวิธี จากคาที่เกิดจาก
กลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดทั้งสิ้น 61 คา ดังนี้
1. กลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดมากกว่าหนึ่งกลวิธี เป็นกลวิธีการแปร
รูปคาตามเสียงพูดที่พบมากที่สุด พบทั้งสิ้น 18 คา คิดเป็น 29.51% เช่น ชุ้น มา
จากคาว่า ฉัน มีกลวิธีการแปรรูปคาตามรูปพยัญชนะต้นของคา จาก ฉ เป็น ช มี
กลวิธีการแปรรูปคาตามรูปสระ จาก -ะ เป็น -ุ และมีกลวิธีการแปรรูปคาตามรูป
วรรณยุกต์ จาก ไม่มีรูปวรรณยุกต์ เป็น มีรูปวรรณยุกต์ -้
2. กลวิ ธี ก ารแปรรู ป ค าโดยเปลี่ ย นรู ป สระ พบทั้ ง สิ้ น 12 ค า คิ ด เป็ น
19.67% เช่น ตั่ง มาจากคาว่า ต่าง เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเปลี่ยนรูปคาตามรูป
สระ จาก -า เป็น -ั
3. กลวิธีการแปรรูปคาโดยเปลี่ยนพยัญชนะต้น พบทั้งสิ้น 8 คา คิดเป็น
13.1% เช่น ฉาม มาจากคาว่า สาม เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเปลี่ยนรูปคาตามม
พยัญชนะต้นของคา จาก ส เป็น ฉ
4. กลวิธีการแปรรูปคาโดยเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกดซึ่งไม่ทาให้เสียงของ
คาเปลี่ยน พบทั้งสิ้น 6 คา คิดเป็น 9.84% เช่น เขิล มาจากคาว่า เขิน เป็นกลวิธี
การแปรรูปคาโดยเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกดของคา จาก น เป็น ล
164

5. กลวิ ธีก ารแปรรู ป ค าโดยเพิ่ มรู ปวรรณยุ กต์ พบทั้ งสิ้ น 6 คา คิ ดเป็ น
9.84% เช่น หม๊ด มาจากคาว่า หมด เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปวรรณยุกต์
ของคา จาก ไม่ปรากฏรูปวรรณยุกต์ เป็น ปรากฏรูปวรรณยุกต์ -๊
6. กลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปพยัญชนะต้น พบทั้งสิ้น 4 คา คิดเป็น
6.56% เช่น ตรีน มาจากคาว่า ตีน เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปพยัญชนะต้น
ของคา จาก ไม่ปรากฏพยัญชนะต้นควบ เป็น ปรากฏพยัญชนะต้นควบ ร
7. กลวิธีการแปรรูปคาโดยเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกดซึ่งทาให้เสียงของคา
เปลี่ยน พบ 3 คา คิดเป็น 4.92% เช่น คุง มาจากคาว่า คุณ เป็นกลวิธีการแปรรูป
คาโดยเปลี่ยนรูปพยัญชนะสะกดของคา จาก ณ เป็น ง
8. กลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปอักษรการันต์ พบ 2 คา คิดเป็น 3.28%
เช่น แรงส์ มาจากคาว่า แรง เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปอักษรการันต์ของ
คา จาก ไม่ปรากฏรูปอักษรการันต์ เป็น ปรากฏรูปอักษารการันต์ ส
9. กลวิ ธี ก ารแปรรู ป ค าโดยเพิ่ ม รู ป พยั ญ ชนะสะกด พบ 1 ค า คิ ด เป็ น
1.64% เช่น สู้ว มาจากคาว่า สู้ เป็นกลวิธีการแปรรูปคาโดยเพิ่มรูปพยัญชนะสะกด
ของคา จาก ไม่ปรากฏรูปพยัญชนะสะกด เป็น ปรากฏรูปพยัญชนะสะกด ว
10. กลวิธีการแปรรูปคาโดยตัดเสียงพยัญชนะสะกด พบกลวิธีละ 1 คา คิด
เป็ น 1.64% เช่น เลอ มาจากค าว่า เลย เป็ นกลวิธี การแปรรูป ค าโดยตั ว เสี ย ง
พยัญชนะสะกดของคา จาก ย เป็น ไม่ปรากฏเสียงพยัญชนะสะกด
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คาที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูดต่าง ๆ ข้างต้น เป็นไปเพื่อ
สนองตอบความต้อ งการด้ านอารมณ์แ ละความรู้ สึ ก รวมถึงความเร่ง รีบ ในการ
สื่อสารของผู้ใช้บริการเครือข่ายสังคมออนไลน์ฯ ที่สะท้อนผ่านภาษาเฉพาะกลุ่ม
อันมีลักษณะเฉพาะตัว ทั้งการเลียนแบบเสียงพูดของเด็กที่อวัยวะในช่องปากยังไม่
สมบูรณ์ รวมถึงความสามารถในการใช้ภาษาที่อยู่ในระดับนั้นเริ่มต้น และการใช้คา
ในความหมายเชิงสแลง อย่างไรก็ตาม คาที่เกิดจากกลวิธีการแปรรูปคาตามเสียงพูด
บางกลวิธีไม่เป็นที่นิยม เนื่องจาก ไม่สื่อความหมาย ไม่สื่ออารมณ์ และเลียนเสียงได้
ยาก
จากการวิเคราะห์ คาเหล่ านี้ทาให้ เห็ นว่าภาษาของผู้ ใช้บริการเครือข่าย
สั ง คมออนไลน์ ในปั จ จุ บั น เปลี่ ยนแปลงไปเพื่อ การสื่ อสารที่ส ะดวก รวดเร็ ว สื่ อ
ความหมายด้านอารมณ์และความรู้สึ ก ทั้งยังเป็นปรากฏการณ์การใช้ภาษาของ
สังคมที่มีเทคโนโลยีด้านโทรคมนาคมที่ทันสมัยเป็นสื่อกลางอันสามารถอธิบายได้
ด้วยแนวคิดทางภาษาศาสตร์ และสะท้อนให้เห็นโลกทัศน์ของผู้ใช้ภาษา ส่งผลให้
เห็นชัดทั้งวิวัฒนาการเชิงเทคโนโลยี รวมถึงความคิดของสังคมที่สะท้อนผ่านการใช้
ภาษาได้
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ระบบแนะนำคำที่ใช้ทดแทน
สำหรับงำนเขียนภำษำอังกฤษ
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ , นายศุภโชค หนูปาน , นายจิรายุ ชิณวงศ์ และ Mr.Borey Sok
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : nattapong.t@phuket.psu.ac.th

Alt+W คืออะไร?
Alt+W คือ ระบบที่สามารถวิเคราะห์การใช้คาศัพท์ และแนะนาคาศัพท์
ภาษาอั ง กฤษที่ มี ค วามหมายเหมื อ นหรื อใกล้ เ คี ยงกั น (Synonym) รวมถึ ง ค าที่
สามารถนามาใช้ทดแทนกันได้ (Alternative word) เพื่อช่วยผู้ใช้สามารถพัฒนา
ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษให้ดีขึ้น

Alt+W เหมาะกับใคร?
เหมาะสาหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ และคนไทยทุกคน ที่มีปัญหา
การเลือกใช้คาศัพท์ในงานเขียนบทความภาษาอังกฤษ เช่น ใช้คาศัพท์เดิมซ้า ๆ
ส่งผลให้งานเขียนไม่น่าอ่าน ไม่มีความดึงดูดให้ผู้อ่านสนใจ
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Alt+W ทางานอย่างไร?
Alt+W จะช่วยแนะนาคาศัพท์ให้กับผู้เขียนภาษาอังกฤษ โดยผู้ใช้สามารถ
ที่จะอัพโหลดไฟล์เอกสารหรือพิมพ์ข้อความภาษาอังกฤษ หลังจากนั้นระบบจะไฮ
ไลท์คาหรือประโยคที่เปลี่ยนแปลงได้ ผู้ใช้สามารถเลือกคาหรือประโยคจากรายการ
ที่แนะนา พร้อมทั้งสามารถดูผลลัพธ์ของการแก้ไขคาหรือประโยคก่อนและหลังการ
เปลี่ ย นแปลง และสามารถส่ งออกไฟล์ (export file) ได้ทั้งไฟล์ แบบ .txt, .pdf,
หรือ .docx
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เกมส่งเสริมกำรเรียนรู้แบบเล่นตำมบทบำทและ
ระบบสำหรับจัดกำรข้อสอบปรนัย
ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ และ นายชนะชัย สิริพันธ์วราภรณ์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : nattapong.t@phuket.psu.ac.th

MuliEx คืออะไร?
MuliEx เป็นระบบที่เปลี่ยนการวัดผลด้วยข้อสอบปรนัยให้อยู่ในรูปแบบ
เกมที่เล่นตามบทบาท (Role-Playing Game) ที่ช่วยกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา
ที่เป็นผู้เล่น ตั้งใจทาข้อสอบปรนัยมากขึ้น ช่วยลดความเบื่อหน่ายของการทาสอบ
ข้อสอบในรูปแบบเดิม ๆ และกระตุ้นให้ผู้เล่นสามารถแสดงความรู้ความสามารถได้
ชัดเจนขึ้น

MuliEx เหมาะกับใคร?
เหมาะสาหรับ ครู อาจารย์ ผู้ฝึกสอน หรือผู้ให้ บริการด้านการศึกษา ที่
ต้ อ งการสร้ า งและออกแบบสื่ อ การเรี ย นรู้ ( Instructional Design) แบบ
สาระบั น เทิง (Edutainment) เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงรุก
(Active Learning)
MuliEx ทางานอย่างไร?
MuliEx จะช่ว ยให้ผู้ส อนสามารถอัพโหลดไฟล์ข้อสอบปรนัยเข้าสู่ระบบ
ส าหรั บ จั ดการข้ อสอบปรนั ย หลั งจากนั้นระบบจะแปลงข้อสอบปรนัย ให้ อยู่ใ น
รูป แบบที่สามารถน าไปสร้างเกมส่ งเสริมการเรียนรู้ตามเนื้อหาที่ผู้ ส อนต้องการ
ภายในเวลาอันรวดเร็ว
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กด New Game เพิ่มเริ่มเกมใหม่

เลือกจานวนข้อสอบปรนัย

เมื่อเข้าสู่หน้าตอบคาถาม จะแสดงคาถามขึ้นมาก่อนเป็นอันดับแรก
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ตามด้วยตัวเลือก 4 ตัวเลือก

หากตอบผิด มอนสเตอร์จะโจมตี และมีโอกาสตอบได้อีก 1 ครั้ง

มุมขวาบนเป็นส่วนแสดงคะแนนที่ได้รับทั้งหมด, จานวนข้อที่ตอบถูกทั้งหมด,
จานวนข้อที่ทาไปแล้วทั้งหมด และจานวนครั้งของการถูกโจมตี
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