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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

PSU-VisDNA Kit :
ชุดน�้ำยาเรืองแสงและอุปกรณ์ครบวงจร
ส�ำหรับเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจพิสูจน์
ดีเอ็นเอจากวัตถุพยานชีวภาพ

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : pthanakiatkrai@gmail.com
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ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับดีมาก
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

ที่มาของนวัตกรรมนี้มาจากปัญหาจากการปฏิบัติงานของศูนย์พิสูจน์หลักฐานทางภาคใต้ ที่มัก
เกิดเหตุอาชญากรรมและเหตุระเบิดบ่อยครัง้ แต่ในการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ เก็บหลักฐานและดีเอ็นเอ ยังไม่มวี ธิ ที ด่ี ที สี่ ดุ
ที่จะเก็บดีเอ็นเอได้อย่างมีคุณภาพ มีแค่ 10-20% จากตัวอย่างที่เก็บมาทั้งหมดที่สามารถใช้ ได้ ศูนย์พิสูจน์
หลักฐานทางภาคใต้ จึงต้องการนวัตกรรมที่ช่วยให้มองเห็นดีเอ็นเอของคนร้ายในสถานที่เกิดเหตุว่ามีอยู่ใน
ต�ำแหน่งใดบ้าง ซึ่งเดิมต้องใช้กับอุปกรณ์ที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งมีราคาแพงและจ�ำกัดการใช้งานภายใน
ห้องมืดเท่านั้น
PSU-VisDNA Kit ประกอบด้วย 3 ส่วนหลักคือ ชุดน�้ำยาสารเรืองแสง แหล่งก�ำเนิดแสงทางเลือก
และกระบวนการตรวจพิสจู น์ดเี อ็นเอด้วยเทคนิคไดเรคพีซอี าร์
สามารถตรวจระบุ ต� ำ แหน่ ง ของวั ต ถุ พ ยานชี ว ภาพ ทั้ ง
คราบเลือด น�้ำลาย อสุจิ และดีเอ็นเอที่เกิดจากการสัมผัสได้
ทัง้ ในห้องปฏิบตั กิ ารและภาคสนาม ส่งผลให้สามารถเพิม่ อัตรา
ความส�ำเร็จ และคุณภาพรูปแบบสารพันธุกรรมจากวัตถุพยาน
ชีวภาพในคดีความมั่นคงได้อย่างมีนัยส�ำคัญ ลดการสูญเสีย
งบประมาณ และเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

เกตเวย์ส�ำหรับสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์ม
สรรพสิ่งส�ำหรับเมืองอัจฉริยะ

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์,
นายจิระศักดิ์ นพรัตน์, นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และนางสาวสุนิสา จุลรัตน์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
E-mail : suntiamorntut@gmail.com
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ConnexThings และ IoT Gateway เป็น
แพลตฟอร์มของการเชือ่ มต่อสรรพสิง่ ทีป่ ระดิษฐ์โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ส�ำหรับใช้ในงานด้าน
ระบบชาญฉลาดในอนาคต เนื่องจากแพลตฟอร์ม
มีความสามารถในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ได้จ�ำนวน
มหาศาลแบบไร้รอยต่อผ่านโพรโทคอลมาตรฐาน
สากล เช่น MQTT , HTTP และ CoAP มีการรวบรวม
ข้อมูลจากหลากหลายแหล่งส�ำหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบเรียลไทม์และการบริหารจัดการ นอกจากนี้
ยังมีการสร้าง API เพือ่ รองรับการแลกเปลีย่ นข้อมูล
ส� ำ หรั บ การพั ฒ นาต่ อ ยอดส� ำ หรั บ อนาคต และ
สามารถบริหารจัดการอุปกรณ์ ได้ในหลากหลาย
งานประยุกต์ รองรับผู้ใช้งานได้จ�ำนวนมาก

ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL
(เหรียญเงิน) จากงาน “47th International
Exhibition of Inventions of Geneva”
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การเพิ่มผลผลิตไฮโดรเจนและมีเทน
จากน�้ำทิ้งโรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มดิบ
ด้วยการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
สองขั้นตอนที่อุณหภูมิสูง

ดร.ชลธิชา มามิมิน, ผศ.ดร.สมพงศ์ โอทอง, ศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ์
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ผศ.ดร.ประวิทย์ คงจันทร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : chonticha51@gmail.com

6:

ได้รับรางวัลวิทยานิพนธ์ ระดับดีมาก
สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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กระบวนการหมักไร้อากาศแบบสองขัน้ ตอน พัฒนา
ใช้เพื่อผลิตก๊าซชีวภาพจากของเสียชีวมวลหรือน�้ำเสียที่มี
ของแข็งแขวนลอยสูง โดยแยกกระบวนการสร้างกรดเป็นถัง
ปฏิกรณ์แรก และตามด้วยกระบวนการสร้างมีเทนในถังที่สอง
ส่งผลให้ระบบมีประสิทธิภาพการย่อยสลายของแข็งสูง ลดการ
สะสมของแข็งในระบบ และระบบมีความเสถียรในการด�ำเนิน
ระบบสูง ระบบมีความเหมาะสมกับน�ำ้ เสียทีม่ สี ารอินทรียส์ งู และ
ของแข็งสูง โดยมีอัตราการผลิตไฮโดรเจน 1.8 ลิตรไฮโดรเจน
ต่อลิตรต่อวัน อัตราการผลิตมีเทน 2.6 ลิตรมีเทนต่อลิตรวัน
คิดเป็นผลได้พลังงานรวม 15.34 เมกะจูลต่อกิโลกรัมซีโอดี
การผลิตไฮโดรเจนควบคู่กับการผลิตมีเทนให้ผลได้พลังงาน
สูงกว่าการผลิตมีเทนระบบเดี่ยวร้อยละ 34

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดก
ตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้

ผศ.ดร.มะรอนิง สาแลมิง, ผศ.ดร.อะห์มัด ยี่สุ่นทรง, นายซัยนูรดีน นิมา
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
E-mail : smaro1432@hotmail.com
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โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ด�ำเนินการศึกษามาตั้งแต่
พ.ศ.2553 - 2558 รวมทั้งสิ้น 7 โครงการ คือ 1) การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและ
มรดกของคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัดชายแดนภาคใต้ 2) การพัฒนาระบบและ
ศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนา
อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3) การปรับปรุงระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2555 4) การปรับปรุงระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2556 5) การพัฒนาประสิทธิภาพระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
พ.ศ.2557 6) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์การบริหารจัดการ
ส�ำนักงานคณะกรรมการอิสลามในประเทศไทย : ศึกษาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลาม และ 7) การพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ.2558 โดยโครงการต่างๆ ดังกล่าวนั้นเริ่มต้นจาก
การศึกษาข้อมูลเบื้องต้น สู่การพัฒนาศักยภาพ การปรับปรุงระบบ และการพัฒนา
ประสิทธิภาพระบบ และการประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการยอมรับและการสร้างเครือข่าย

พิธีแถลงข่าวการเปิดตัว
โครงการวิจัยการไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทครอบครัวและ
มรดกฯ
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พิธีลงนามข้อตกลง
ความร่วมมือระหว่าง
กระทรวงยุติธรรม
วิทยาลัยอิสลามศึกษา
และส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลาม 5 จังหวัดภาคใต้

ทั้งนี้ เพื่อให้การด�ำเนินงานและการขับเคลื่อนระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
เรื่องครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ในอนาคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงจ�ำเป็นต้องมีการทบทวนผลการด�ำเนินงาน
พัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติศาสนา
อิสลามในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ในระยะที่ผ่านมารวมถึงได้รับการวิพากษ์จาก
ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเสนอแนะให้ความคิดเห็นในการต่อยอดการวิจัย และแนวทางในการ
ขับเคลื่อนในระยะต่อไป
จากการศึกษาพบว่า ในทางปฏิบตั ิ การไกล่เกลีย่ โดยส�ำนักงานคณะกรรมการ
อิสลามประจ�ำจังหวัดและมัสยิด ด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการบริหารองค์กร
ศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 นั้น มีการด�ำเนินการอย่างเข้มแข็ง สามารถแก้ปัญหา
ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกของมุสลิมในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่ง
และมีประชาชนชาวมุสลิมมาขอรับบริการเป็นจ�ำนวนมาก ในแต่ละปีสามารถไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทได้จ�ำนวนมาก โดยในแต่ละจังหวัดมีการร้องเรียนจ�ำนวนเฉลี่ยประมาณ
700 - 1,000 ข้อร้องเรียนต่อปี
อย่างไรก็ดี ถึงแม้การไกล่เกลีย่ ข้อพิพาทครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัติ
แห่งศาสนาอิสลามโดยคณะกรรมการอิสลามประจ�ำจังหวัด และกรรมการอิสลาม
ประจ�ำมัสยิดจะมีตวั บทกฎหมายรับรองอ�ำนาจหน้าทีต่ ามพระราชบัญญัตกิ ารบริหาร
องค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ.2540 แต่ในทางปฏิบัติจะมีปัญหาอุปสรรคบางประการ
เพราะตั ว บทกฎหมายมิ ไ ด้ ก� ำ หนดรายละเอี ย ดการด� ำ เนิ น การ เพี ย งแต่ ม อบให้
10 :
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อบรมให้ความรู้ด้านไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวฯ แก่กลุ่มเยาวชน

คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยท�ำหน้าที่ก�ำหนดระเบียบข้อบังคับต่างๆ
ซึ่งตั้งแต่มีพระราชบัญญัติดังกล่าว จนกระทั่งปัจจุบัน ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ก็ยังไม่มี
ท� ำ ให้ ค ณะกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ มั ส ยิ ด และคณะกรรมการอิ ส ลามประจ� ำ
จังหวัดด�ำเนินการไปตามสถานการณ์และความพร้อมของแต่ละท้องที่ รวมถึงปัญหา
การด�ำเนินการต่อเนื่องที่เชื่อมโยงกับระบบยุติธรรมกระแสหลัก ในการบังคับตาม
ข้อตกลงจากการไกล่เกลี่ย
การไกล่เกลีย่ ขององค์กรศาสนาอิสลามทัง้ สองมิได้มปี ญ
ั หาอุปสรรคในเรือ่ ง
ข้อกฎหมายอย่างเดียว แต่ยังมีปัญหาอุปสรรคอีกหลายอย่าง ประมวลได้ทั้งในเชิง
โครงสร้าง ตัวบุคคล รวมไปถึงงบประมาณสนับสนุนเพื่อการส่งเสริม ปรับปรุง และ
พั ฒ นาการไกล่ เ กลี่ ย ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากยิ่ ง ขึ้ น ตลอดจนผู ้ ที่ มี ส ่ ว นเกี่ ย วข้ อ ง
(Stakeholder) ในการไกล่เกลีย่ เช่น คณะกรรมการอิสลามประจ�ำมัสยิด คณะกรรมการ
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การอบรมผู้ท�ำหน้าที่ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทฯ หลักสูตรมืออาชีพ
ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขานิติศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562

อิสลามประจ�ำจังหวัด นักวิชาการ โต๊ะครู และผู้ที่เคยขอไกล่เกลี่ย เห็นว่ามีความจ�ำเป็น
ที่จะต้องจัดระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวและมรดกให้มีมาตรฐานเดียวกัน
หรืออย่างน้อยต้องใกล้เคียงกัน และไม่ขัดแย้งกับกฎหมายอื่นๆ ของประเทศ
การจั ด ท� ำ ให้ ร ะบบการไกล่ เ กลี่ ย ข้ อ พิ พ าทครอบครั ว และมรดกตาม
บทบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ถือเป็นกระบวนการ
ยุติธรรมทางเลือกอย่างหนึ่งให้ด�ำเนินการไปอย่างต่อเนื่องจนสังคมในพื้นที่เกิดการ
ยอมรับ เชื่อมั่น และเลือกใช้ระบบการไกล่เกลี่ยฯ อันเป็นแนวทางสันติวิธีในการจัดการ
ความขัดแย้งในสังคมได้ อันจะน�ำไปสูก่ ารปฏิรปู กระบวนการยุตธิ รรมทางเลือกในสังคม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้โดดเด่น สามารถเผชิญกับความท้าทายในหลากหลาย
รูปแบบได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถขับเคลือ่ นพัฒนา เพิม่ ศักยภาพให้กบั ระบบ
ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครอบครัวมรดกตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลามต่อไปในอนาคต
จึงมีการจัดท�ำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบกลไก การอบรม ศึกษาดูงาน
การประสานงาน การประชุม การประชาสัมพันธ์ การจัดท�ำแผนงาน การจัดตั้ง
คณะกรรมการเฉพาะเพื่อขับเคลื่อนระบบและเพิ่มศักยภาพการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
ครอบครัวและมรดกตามบทบัญญัตแิ ห่งศาสนาอิสลามในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้
ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
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การผลิตไบโอดีเซลและแผ่นพลาสติก
ชีวภาพ จากพอลิเมอร์ชีวภาพที่สะสม
ในแบคทีเรีย โดยใช้น�้ำทิ้งโรงงาน
สกัดน�้ำมันปาล์ม

นายพิพัฒน์ จันทร์ประดิษฐ์ และ รศ.ดร.ปิยะรัตน์ บุญแสวง
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
E-mail : piyarat.n@psu.ac.th
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การพัฒนาวัตถุดบิ เพือ่ ใช้ผลิตพลังงานทดแทนน�ำ้ มันปิโตรเลียม ซึง่ ตัวเลือก
หนึ่งที่น่าสนใจ คือ การผลิตพอลิเมอร์ชีวภาพจากแบคทีเรีย เพื่อการประยุกต์ใช้เป็น
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ไ บโอดี เ ซล ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากพอลิ เ มอร์ ชี ว ภาพดั ง กล่ า วมี คุ ณ สมบั ติ ที่
เทียบเท่ากับกรดไขมันจากน�้ำมันพืช อีกทั้งด้วยความสามารถในการเจริญเติบโตที่
รวดเร็ว การใช้พื้นที่เพาะเล็กน้อย และความสามารถในการใช้แหล่งอาหารได้อย่าง
กว้างขวาง รวมถึงการใช้วัสดุเศษเหลือทางการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรของ
แบคทีเรีย ท�ำให้พอลิเมอร์ชีวภาพจากแบคทีเรียมีคุณลักษณะโดดเด่น ส�ำหรับใช้เป็น
วัตถุดิบในการผลิตน�้ำมันไบโอดีเซลได้โดยทั่วไปแล้ว PHA สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ ได้
หลายด้าน เช่น ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตพลาสติกชีวภาพ (ภาชนะบรรจุอาหารที่ย่อยสลาย
ได้) หรือเป็นวัสดุทางการแพทย์ เป็นต้น ซึ่งจ�ำเป็นต้องผลิตจากสายพันธุ์แบคทีเรียที่มี
ความปลอดภัยซึ่งต้องเพาะเลี้ยงในอาหารสังเคราะห์ (ต้นทุนหลักในการผลิต) และ
หลังจากการเก็บเกี่ยว พอลิเมอร์จะต้องท�ำให้บริสุทธิ์ค่อนข้างสูง (ต้นทุนในการผลิต
เพิ่มขึ้น) รวมทั้งพอลิเมอร์ต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสมก่อนน�ำมาใช้งาน เช่น มีความ
ยืดหยุน่ สูง ละลายน�ำ้ ได้ดแี ละทนต่อแสงยูวี เป็นต้น ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับของผูบ้ ริโภค
อีกหนึ่งทางเลือกการผลิต PHA โดยใช้อาหารราคาถูก ซึ่ง PHA ที่ได้ มีความบริสุทธิ์
ต�่ำ ไม่เหมาะส�ำหรับใช้เป็นวัตถุดิบผลิตภัณฑ์ที่สัมผัสกับอาหาร หรือใช้เป็นวัสดุทาง
การแพทย์ แต่จะเป็นการลดต้นทุนให้เกิดความคุ้มค่าที่ยั่งยืนสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชนิดอืน่ ๆ ได้ เช่น การผลิตเป็นไบโอดีเซลเพือ่ ใช้เป็นเชือ้ เพลิงชีวภาพทดแทนน�ำ้ มันดีเซล
จากปิโตรเลียม
ได้รับรางวัล “นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ ประจ�ำปี 2562”
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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การพัฒนาแผ่นปิดแผล
ผสมต�ำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผล
ในผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ผศ.ดร.ศศิธร ชูศรี, รศ.ดร.สนั่น ศุภธีรสกุล, อาจารย์อรพรรณ สกุลแก้ว,
ดร.สุรศักดิ์ ลิ้มสุวรรณ, อาจารย์กชกร สุขจันทร์ และแพทย์แผนไทยธีรวัฒน์ สุดขาว
คณะเภสัชศาสตร์
E-mail : sasitorn.chu@psu.ac.th
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ยาสมานแผลเป็ น ต� ำ รั บ ยาแผนไทยส� ำ หรั บ ใช้ ใ นการรั ก ษาแผลเรื้ อ รั ง
โดยเฉพาะแผลเบาหวาน พัฒนามาจากต�ำรับยาสมานแผลเพื่อรักษาแผลในผู้ป่วย
โรคเบาหวาน โดยมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีฤทธิ์ต้านแบคทีเรีย ต้านการก่อตัวของไบโอฟิล์มของแบคทีเรีย ซึ่งจะ
ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดแผลติดเชื้อเรื้อรัง
2. มีฤทธิต์ า้ นอนุมลู อิสระและลดการอักเสบ ทัง้ นีแ้ ผ่นปิดแผลบรรจุอยูใ่ นซอง
ปราศจากเชื้อ ระบุปริมาณสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพไว้ชัดเจน สะดวกในการใช้งาน
และสามารถเก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องโดยไม่มีผลกับสารออกฤทธิ์
ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL (เหรียญทองแดง) และรางวัล Special prize จากประเทศ
ไต้หวัน จากงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva”
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ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สาย
แบบปฏิสัมพันธ์

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ และ ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์
คณะแพทยศาสตร์
E-mail : surapong.c@psu.ac.th
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การผ่าตัดแบบส่องกล้องได้รบั ความนิยมขึน้ เป็นอย่างมาก
ภาพวิดีโอที่ได้จากระบบ นอกจากจะช่วยท�ำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นและ
สามารถถ่ า ยทอดเทคนิ ค การผ่ า ตั ด ให้ กั บ แพทย์ ที่ ส นใจง่ า ยขึ้ น
ชุดอุปกรณ์ผา่ ตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสมั พันธ์นจี้ ะท�ำให้การผ่าตัด
ของแพทย์สามารถท�ำงานได้ง่ายและถูกต้อง แม่นย�ำมากขึ้น ด้วย
การใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนั้น
การวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ยงั สามารถช่วยตรวจจับความผิดปกติ
ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างอัตโนมัติ

ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR BRONZE MEDAL
(เหรียญทองแดง) และรางวัล Special prize
จากประเทศรัสเซีย จากงาน “47th International
Exhibition of Inventions of Geneva”
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ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขมันปาล์ม
แบบต่อเนื่อง ด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
แบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก

ผศ.ดร.กฤช สมนึก, รศ.ก�ำพล ประทีปชัยกูร, นายทนงศักดิ์ ประสิทธิ์ และดุลยาวัชร์ พันธุ์ยูโซ๊ะ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
E-mail : krit.s@psu.ac.th
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ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562

ไบโอดีเซลเป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนเพื่อใช้ในเครื่องยนต์ดีเซลโดยไม่จ�ำเป็นต้อง
ปรับแต่งเครือ่ งยนต์ นอกจากนัน้ ไบโอดีเซลมีการปลดปล่อยมลพิษไอเสียน้อยกว่าน�ำ้ มันดีเซล
จากปิโตรเลียม เช่น ลดควัน และ ลดอนุภาคในอากาศ ในด้านคุณสมบัติ ไบโอดีเซล ย่อยสลาย
ได้ทางชีวภาพ ความเป็นพิษน้อยกว่าน�้ำมันดีเซลจากปิโตรเลียม เช่นกัน ในกระบวนการผลิต
ไบโอดีเซล ต้องการเทคโนโลยีการผสมเพื่อเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างสารที่ละลายเข้ากันได้ยาก
คือ น�้ำมันและแอลกอฮอล์ ในการศึกษานี้ เครื่องปฏิกรณ์ 4 ประเภท คือ เครื่องปฏิกรณ์
แบบท่อ (plug flow reactor, PF) เครือ่ งปฏิกรณ์แบบท่อผสมแบบสถิต (static mixer reactor,
SM), เครือ่ งปฏิกรณ์แบบอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ทอ่ (ultrasound clamp on tubular reactor,
US) และเครื่องปฏิกรณ์แบบท่อผสมแบบสถิตร่วมกับอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ ถูกน�ำ
มาทดลองเพื่อเปรียบเทียบปริมาณเมทิลเอสเทอร์ของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลจาก
น�้ำมันปาล์มกลั่นบริสุทธิ์ (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) ที่ความยาวของเครื่องปฏิกรณ์เท่ากับ 900 มม. 900 มม. 700 มม. และ 900 มม.
ตามล� ำ ดั บ เมื่ อ ใช้ KOH เท่ า กั บ 12 g.L-1 ในทุ ก ๆ ประเภทของเครื่ อ งปฏิ ก รณ์ โดย
เครื่องปฏิกรณ์แบบอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ (US reactor) ใช้งานที่ความถี่ 20 kHz
และที่ก�ำลังของคลื่นเสียง เท่ากับ 6400W (16×400W) โดย US reactor มีประสิทธิภาพใน
การผลิตไบโอดีเซลมากกว่าเครื่องปฏิกรณ์ชนิดอื่นๆ
20 :
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ระบบออนไลน์ทูอินวันราคาประหยัดส�ำหรับ
สกัดและแยกสารพิษ

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย, รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : proespichaya.k@psu.ac.th
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การวิเคราะห์สารอินทรีย์ปริมาณน้อยจ�ำเป็นต้องมีขั้นตอนการ
เตรียมตัวอย่างเพือ่ สกัดและเพิม่ ความเข้มข้นรวมทัง้ ก�ำจัดสิง่ รบกวนออกจาก
ตัวอย่างก่อนการวิเคราะห์ การเตรียมตัวอย่างด้วยการสกัดโดยตัวดูดซับ
ของแข็งแบบปกติมีหลายขั้นตอน ท�ำให้มีโอกาสที่จะเกิดการสูญหายของสาร
ที่ต้องการวิเคราะห์ นอกจากนี้ยังใช้เวลาในการสกัดนาน อีกทั้งตัวดูดซับ
ของแข็งทีใ่ ช้ ส่วนใหญ่เป็นตัวดูดซับทางการค้าทีม่ รี าคาแพง เพราะต้องน�ำเข้า
จากต่างประเทศ และเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการเตรียมตัวอย่างแล้ว ต้องน�ำมา
วิเคราะห์ต่อด้วยเครื่องโครมาโทกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง ซึ่งมีราคาแพง
และต้องใช้ผู้มีความช�ำนาญในการวิเคราะห์
Mobile phase

Valve
A

Valve
B

UV-Vis
detector

Load
Waste Eluting
solvent

Load
Sample
solution

Waste

ZIF-8-PVA cryogel
micro-preconcentrator
MWCNTs-PVA cryogel
micro-separation column

Two-in-one system

ZIF-8-PVA cryogel

ชาแนลสกัด
ชาแนลแยกสาร

MWCNT-PVA cryogel

ระบบออนไลน์ทูอินวันที่ชาแนลสกัดบรรจุ ZIF-8-PVA cryogel และชาแนลแยกสารบรรจุ
MWCNTs-PVA cryogel มี valve A ส�ำหรับฉีดสารตัวอย่างเชื่อมต่อกับปั๊มเพอริสตัลติก และ valve B
ส�ำหรับฉีดสารตัวชะโดยทูอินวันติดตั้งอยู่ที่วาล์วนี้
22 :

ขั้นตอน 1 : เตรียมชาแนลจากแผ่นอะคริลิก

ขัน้ ตอน 2 : การเตรียมตัวดูดซับซีโอไลท์อมิ ดิ าโซเลตเฟรมเวิรก์ -8 (zeolite imidazolate
framework-8; ZIF-8)

ขั้นตอน 3 : การเตรียม ZIF-8-PVA cryogel และ MWCNTs-PVA cryogel
ZIF-8-PVA cryogel

MWCNTs-PVA cryogel
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จากข้อด้อยดังกล่าว คณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบออนไลน์เพื่อสกัดและแยกสารที่
ต้องวิเคราะห์ โดยใช้ครัยโอเจลที่ได้จากการเตรียมพอลิเมอร์บางประเภทที่สภาวะเยือกแข็ง ซึ่งมีคุณสมบัติ
เด่นคือมีรูพรุนขนาดใหญ่ในระดับไมโครเมตรจ�ำนวนมาก มีลักษณะยืดหยุ่น คล้ายฟองน�้ำ ซึ่งในระหว่างการ
สังเคราะห์สามารถผสมวัสดุชนิดต่างๆ เพื่อให้เกิดเป็นวัสดุคอมโพสิต ที่มีรูพรุน และสามารถดูดซับสารที่
สนใจได้ จึงได้ออกแบบระบบวิเคราะห์ออนไลน์ทอู นิ วันทีป่ ระกอบด้วย 2 ชาแนล ชาแนลแรกบรรจุตวั ดูดซับ คือ
วัสดุคอมโพสิตระหว่าง zeolite imidazolate framework-8 กับ poly (vinyl alcohol) cryogel (ZIF-8-PVA
cryogel) เพื่อใช้เป็นชาแนลสกัด (extraction channel) และชาแนลที่สองบรรจุวัสดุคอมโพสิตระหว่าง
multiwalled carbon nanotubes กับ poly (vinyl alcohol) cryogel (ZIF-8-PVA cryogel) เพือ่ ใช้เป็นชาแนล
แยกสาร (separation channel) ซึ่งจะท�ำหน้าที่เหมือนคอลัมน์แยกสารของเทคนิค HPLC และเรียกระบบที่
พัฒนาขึ้นนี้ว่า “ทูอินวัน (two-in-one)” แล้วน�ำมาต่อเข้ากับปั๊มเพอริสตัลติกและตัวตรวจวัดและใช้เป็น
เครื่องของเหลวโครมาโทกราฟีราคาประหยัดส�ำหรับการประยุกต์ใช้เพื่อสกัด แยก และวิเคราะห์สารพิษ
ขั้นตอนการเตรียมทูอินวันราคาประหยัด

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

จุดเด่นของสิ่งประดิษฐ์
ระบบทูอินวันสามารถเตรียมได้ง่าย
ใช้งานง่าย สะดวก ท�ำให้สามารถสกัด แยก และวิเคราะห์สารได้อย่างต่อเนื่อง
มีประสิทธิภาพในการแยกดี โดยไม่ต้องใช้ปั๊มแรงดันสูง
สามารถใช้วิเคราะห์ ได้อย่างต่อเนื่อง 417 ครั้ง จึงช่วยลดค่าใช้จ่ายในการวิเคราะห์
ตัวดูดซับพัฒนาขึ้น สามารถเพิ่มความเข้มข้นของสารที่ต้องการวิเคราะห์ ได้ 5 เท่า
ช่วยลดปริมาณตัวท�ำละลายอินทรีย์และตัวอย่าง
สามารถประยุกต์ใช้งานในระบบของเหลวโครมาโทกราฟีอย่างง่ายส�ำหรับการวิเคราะห์
สารอินทรีย์ชนิดอื่นๆ ได้
ประยุกต์ใช้ระบบออนไลน์ทอู นิ วัน เพือ่ ใช้สกัดและแยกสารทีส่ นใจวิเคราะห์ โดยเชือ่ มต่อกับตัวตรวจวัด
ชนิดยูวีส�ำหรับวิเคราะห์หาปริมาณการตกค้างของ BaA Chry BbF และ BaP ในใบชาจากตัวอย่างน�้ำชา

1. ชาเขียว

BaA
ND

ความเข้มข้น ( g L-1)
Chry
BaP
BaF
1.392+0.071 ND
ND

2. ชาเขียว

ND

0.174+0.026 ND

3. ชาเขียว

ND

ND

0.371+0.059 0.152+0.048*

4. ชาเขียวมะลิ ND

NDA

ND

ND

5. ชาเขียว

1.135+0.065 0.932+0.082 ND

ND

6. ชาด�ำ

1.837+0.098 2.725+0.073 0.632+0.044 1.918+0.060

7. ชาอูหลง

ND

ตัวอย่าง

ND

NDA

ND

NDA

ND = ความเข้มข้นต�่ำกว่า LOD, NDA = LOQ < ความเข้มข้น < LOQ

ได้รับรางวัลเหรียญเงิน (Silver Prize) และรางวัล Special Prize
จากประเทศโปแลนด์ จากงาน “Seoul International Invention Fair
2018 (SIIF 2018)”

-
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เมื่อเปรียบเทียบวิธีที่พัฒนาขึ้นสามารถวิเคราะห์สารกลุ่ม PAHs ในเวลาเพียง 32 นาที (ลดเวลา
ในการวิเคราะห์ด้วย HPLC ลง 4 เท่า)
ชาแนลสกัดทีพ
่ ฒ
ั นาขึน้ สามารถสกัดและเพิม่ ความเข้มข้นสารกลุม่ PAHs ได้แก่ BaA, Chry, BbF
และ BaP ในตัวอย่างน�้ำชา โดยให้ค่าร้อยละการได้กลับคืนอยู่ในช่วง 83±6 ถึง 108±4 %
มีค่าขีดจ�ำกัดในการตรวจวัด (limit of detection) ของมีขีดจ�ำกัดในการตรวจวัดของ BaA และ
Chry ที่ 0.10 ไมโครกรัม/ลิตรและ 0.20 ไมโครกรัม/ลิตรส�ำหรับ BaP และ BbF

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา

ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์, ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกร์สุรปราณี, นางสาวนุสรา แหละหมัน,
นางสาวอรัญญา คงชู และนางสาวพรรณราย ชลธาร
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : pornsiri.k@psu.ac.th
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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

วั ส ดุ ซั บ แรงกระแทกผลิ ต จากยางพารา ถู ก พั ฒ นาขึ้ น เพื่ อ เพิ่ ม สมบั ติ
การดูดซับแรงกระแทกของยางพารา ผลทดสอบความสามารถการดูดซับแรงกระแทก
ที่แรงเริ่มต้น 7,500 นิวตัน (10 จูล) ด้วยเครื่องทดสอบ Drop test พบว่า วัสดุซับ
แรงผลิตจากยางพาราซึง่ ขึน้ รูปเป็นสนับเข่า (NRF และ NRI) สามารถดูดซับแรงกระแทก
ได้สูงถึง 71 – 74% ซึ่งมีประสิทธิภาพเทียบเท่าสนับเข่าทางการค้าที่มีสมบัติรับ
แรงกระแทก (ดูดซับได้ 70%) (ดังแสดงในรูปที่ 1 และ 2) แต่วัสดุซับแรงผลิตจาก
ยางพารามีราคาถูกกว่าถึง 3 – 4 เท่า และเมื่อทดสอบชิ้นงาน กว้าง x ยาว x หนา =
8 x 8 x 1.5 ซม. ที่แรงเริ่มต้นประมาณ 11,000 นิวตัน (22 จูล) (ทดสอบที่สถาบัน
ยานยนต์ นิคมอุตสาหกรรมบางปู จ.สมุทรปราการ) พบว่า วัสดุซับแรงจากยางพารา
สามารถดู ด ซั บ แรงได้ ร าว 70% โดยชิ้ น งานเสี ย รู ป หลั ง ทดสอบมี ค วามลึ ก เพี ย ง
0.7 มม. (รูปที่ 3)

รูปที่ 1 แสดงชิ้นงานวัสดุซับแรงกระแทกขึ้นรูปเป็นสนับเข่า
26 :

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

7000

Absorbed energy (N)

6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Blank (NR)

NRF

NRI

Commercial

รูปที่ 2 แสดงผลการดูดซับแรงกระแทกของโฟมยางพาราเปล่า (Blank, NR)
สนับเข่าซับแรงจากยางพารา (โมเดล 1, NRF) สนับเข่าซับแรงจากยางพารา
(โมเดล 2, NRI) และสนับเข่าซับแรงทางการค้า
รูปที่ 3 แสดงภาพสามมิติ
การเสียรูปของชิ้นงานหลังทดสอบทันที
(หน่วยมิลลิเมตร)

ได้รับรางวัล MEDALLE D’OR SILVER MEDAL
(เหรียญเงิน) จากงาน “47th International
Exhibition of Inventions of Geneva”
: 27

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

สเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติ
คอมโพสิตส�ำหรับสกัดสารอินทรีย์

รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา, ผศ.ดร.จงดี บูรณชัย,
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร และนางสาวชรินรัตน์ ศิริธรรม
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : proespichaya.k@psu.ac.th
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ขั้นตอนการเตรียมสเตอร์โฟม-โฟมยางธรรมชาติคอมโพสิตของ กราฟีนออกไซด์-พอลิเอทิลีนไกลคอล

กราฟีนออกไซด์และพอลีเอทิลีนไกลคอลผสมใน
สารละลายไดเมทิลฟอร์มาไมด์และไดคลอโรมีเทน

โฟมยาง
(0.50 cm. O.D., 0.50 cm. Length

ท�ำให้กระจายตัวด้วยเครื่องอัลตร้าโซนิค
เป็นเวลา 1 ชั่วโมง

แช่โฟมยางในสารละลายผสม
กราฟีนออกไซด์กับพอลิเอทิลีนไกลคอล อบให้แห้ง 60 ํC เป็นเวลา
12 ชั่วโมง
เป็นเวลา 12 ชั่วโมง

สารผสมกราฟีนออกไซด์กับพอลิเอทิลีน
ไกลคอล

ตัวดูดซับแบบสเตอร์โฟม

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช
จากสภาวิจัยแห่งชาติ ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

เป็นการพัฒนาตัวดูดซับแบบสเตอร์โฟมขึน้ ครัง้ แรก โดยการประยุกต์ใช้โฟม
จากน�้ำยางธรรมชาติในการเตรียมตัวดูดซับโดยอาศัยรูพรุนที่มีอยู่จ�ำนวนมากของ
โฟมยางมากักตัวดูดซับ ซึง่ เป็นคอมโพสิตของกราฟีนออกไซต์ และพอลิเอทิลนี ไกลคอล
เมื่อใช้ลวดโลหะสอดผ่านแกนกลางของโฟมยางจะได้ตัวดูดซับที่มีลักษณะเป็นแท่งคนที่
ใช้งานได้ง่าย เพียงน�ำตัวดูดซับโฟมยางนี้ใส่ลงในขวดบรรจุสารตัวอย่าง และวางบน
เครื่องคนแม่เหล็กไฟฟ้า ตัวดูดซับก็จะหมุนพร้อมทั้งสกัดสารที่สนใจวิเคราะห์ จึงเรียก
ตัวดูดซับนีว้ า่ “สเตอร์โฟม” เป็นวิธกี ารสกัดทีง่ า่ ย ลดค่าใช้จา่ ย ลดปริมาณของตัวอย่าง
และตัวท�ำละลายอินทรีย์ โดยสามารถประยุกต์ ใช้สกัดสารอินทรีย์ปริมาณน้อยใน
ตัวอย่างสิ่งแวดล้อม เครื่องส�ำอาง อาหาร และเครื่องดื่ม

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้า
ส�ำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน

ผศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร, รศ.ดร.เพริศพิชญ์ คณาธารณา และ รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : warakorn.l@psu.ac.th
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วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
เพือ่ ประดิษฐ์อปุ กรณ์กดั ผิวด้วยไฟฟ้าส�ำหรับเก็บกูเ้ ลขหมายทะเบียนปืนด้วยสารละลายเกลือแกง
(โซเดียมคลอไรด์, NaCl) ที่ใช้งานได้ง่ายทั้งในและนอกสถานที่ สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์
กัดกร่อนท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย ลดการน�ำเข้าน�้ำยาเคมีจากต่างประเทศ
การน�ำไปใช้ประโยชน์
- มีประโยชน์แก่ผทู้ เี่ กีย่ วข้องกับกลุม่ งานตรวจอาวุธปืนและเครือ่ งกระสุน ศูนย์พสิ จู น์หลักฐาน หรือ
หน่วยงานอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ใช้ตรวจหารอยขูดลบแก้ ไขเครือ่ งหมายทะเบียนและเลขหมายประจ�ำปืนทีป่ นื เป็น
ของกลาง
- ท� ำ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านมี ค วามปลอดภั ย ในการท� ำ งาน เนื่ อ งจากอุ ป กรณ์ ฯ ไม่ ใ ช้ ส ารเคมี ที่ มี
ฤทธิ์กัดกร่อนท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความปลอดภัย อีกทั้งทั้งยังช่วยลดการน�ำเข้าน�้ำยาเคมีจากต่างประเทศ
และลดการใช้น�้ำยาเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อนอย่างแรง
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

“อุปกรณ์กัดผิวด้วยไฟฟ้าส�ำหรับเก็บกู้เลขหมายทะเบียน” เป็นอุปกรณ์ที่ใช้งานได้ง่าย ทั้งในและ
นอกสถานที่ รู้ผลรวดเร็ว สะดวกในการพกพา ไม่ใช้สารเคมีที่มีฤทธิ์กัดกร่อน ท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความ
ปลอดภัย ลดการน�ำเข้าน�้ำยาเคมีจากต่างประเทศ สามารถปรับค่าแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 0 ถึง 50 โวลต์ และ
สามารถปรับค่ากระแสได้ตั้งแต่ 0 – 20 แอมแปร์ ด้วยวิธีก�ำหนดเองหรือแบบอัตโนมัติ มีปุ่มเมนูลัดที่ผู้ใช้ ได้
ก�ำหนดค่าแรงดันไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าที่เหมาะสมไว้ก่อนหน้านี้ถึง 9 แบบ ที่ซึ่งสามารถเลือกใช้ให้เหมาะสม
กับงาน มีหน้าจอทีแ่ สดงค่าศักย์ ไฟฟ้า และกระแสไฟฟ้าทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ รวมไปถึงแสดงค่าศักย์ ไฟฟ้า และกระแส
ไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจริงระหว่างเปิดเครื่อง

งานวิจัยที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ

อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง

ผศ.ดร.ชิตนนท์ บูรณชัย และคณะ
คณะวิทยาศาสตร์
E-mail : chittanon.b@psu.ac.th
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ส่วนควบคุมการท�ำงาน
ส่วนวัดการแทรกสอด

แหล่งก�ำเนิดแสงเลเซอร์

แหล่งก�ำเนิดแสงเลเซอร์
ส่วนควบคุมการท�ำงาน

ส่วนวัดการแทรกสอด
อุปกรณ์ขยายล�ำแสง

อุปกรณ์ขยายล�ำแสง

เลนส์นูน
เลนส์นูน

ตัวอย่างที่ต้องการวัดความหนา
ตัวอย่างที่ต้องการวัดความหนา

ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ระดับประกาศเกียรติคุณ
สาขาวิทยาศาสตร์กายภาพและคณิตศาสตร์ จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจ�ำปี 2562
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อุปกรณ์วัดความหนาแบบไม่สัมผัสตัวอย่าง โดยใช้เทคนิคทางแสงไม่ท�ำให้เกิด
ความเสียหายแก่ตัวอย่างที่ต้องการวัด อาศัยหลักการท�ำงานของอินเตอร์เฟอโรมิเตอร์
ร่วมกับการโฟกัสแสงเป็นกรวย ซึ่งให้ผลดีคือสามารถวัดการแทรกสอดของล�ำแสงที่
เดินทางผ่านชิน้ ตัวอย่าง และล�ำแสงอ้างอิงทีต่ กกระทบผิวด้านนอกได้ทหี่ ลายมุมตกกระทบ
ในเวลาเดียวกัน จึงไม่จ�ำเป็นต้องมีมอเตอร์ช่วยในการเปลี่ยนมุมตกกระทบ ท�ำให้สามารถ
ทราบค่าความหนาได้อย่างรวดเร็วในเวลาเพียงไม่ก่ีวินาที โดยใช้อุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อน
และมีส่วนประกอบจ�ำนวนน้อยชิ้น จึงท�ำให้มีราคาถูกและใช้งานได้ง่าย เหมาะกับการใช้งาน
วัดความหนา เพื่อตรวจสอบคุณภาพ เช่น การเคลือบฟิล์มกระจกบนรถยนต์ การผลิต
ฟิล์มเคลือบกันรอยบนหน้าจอโทรศัพท์

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล, รศ.ดร.นิกร ศิริวงศ์ ไพศาล และนางสาวทักษพร ประเศรษโฐ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : napisphon.m@psu.ac.th
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การลดระยะเวลารอคอยและปรับปรุงต้นทุน
อัตราค่าบริการวัสดุทางการแพทย์
ของหน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง
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เมือ่ ประสบปัญหา อาการเจ็บป่วย สุขภาพไม่แข็งแรง มีโรครุมเร้า เราจะนึกถึง
ที่ไหน ? ค�ำตอบนั้นก็คือ “โรงพยาบาล (Hospital)” นั่นเอง ซึ่งเป็นสถานที่ส�ำหรับ
ให้บริการด้านสุขภาพส�ำหรับผู้มาใช้บริการ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และ
ฟื้นฟูภาวะความเจ็บป่วย หรือโรคต่างๆ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู้ที่เข้ามารับบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล
แล้วเคยสงสัยไหม ? วัสดุทางการแพทย์ที่ให้บริการ เมื่อเรามาโรงพยาบาล
ท�ำไมต้องมีห่อบรรจุ แล้วใครเป็นผู้ดูแลท�ำความสะอาดวัสดุทางการแพทย์เหล่านี้ ผู้อยู่
เบื้องหลังนั่นก็คือ “หน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง (Central Sterile Supply Department:
CSSD)” มีหน้าที่ให้บริการวัสดุทางการแพทย์ด้วยความสะอาดปราศจากเชื้อ อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ จะรับผิดชอบตั้งแต่กระบวนการล้างท�ำความสะอาดวัสดุ
ทางการแพทย์ การบรรจุหีบห่อ ไปจนถึงการท�ำให้ปราศจากเชื้อ

รูปที่ 1 ห่อบรรจุวสั ดุทางการแพทย์สำ� หรับแก๊สเอทธิลนี ออกไซด์ (Ethylene Oxide: EtO) และแก๊สไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Per Oxide: H2O2) ตามล�ำดับ
จากการศึกษากระบวนการท�ำงานการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สของหน่วยงานเวชภัณฑ์กลาง
ทางหน่วยงานมีการให้บริการด้วยแก๊สสองชนิดคือ แก๊สเอทธิลนี ออกไซด์ และแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ พบว่า
ในปัจจุบันประสบปัญหาการให้บริการวัสดุทางการแพทย์ ไม่สามารถส่งกลับสู่หน่วยงานต้นทางได้ทันตาม
เวลาทีก่ ำ� หนด โดยวัสดุทางการแพทย์ทเี่ ข้ามารับบริการมีการจ�ำแนกออกเป็น 2 กรณี คือกรณีดว่ น (Urgent
Case) และกรณีธรรมดา (Regular Case) ซึง่ ทางหน่วยงานได้ตงั้ เป้าหมายส�ำหรับการให้บริการในกรณีดว่ น
ต้องส่งวัสดุทางการแพทย์ที่เข้ามารับบริการกลับสู่หน่วยงานต้นทางภายใน 48 ชั่วโมง และกรณีธรรมดา
ต้องส่งวัสดุทางการแพทย์ที่เข้ามารับบริการกลับสู่หน่วยงานต้นทางภายใน 72 ชั่วโมง ซึ่งสาเหตุของปัญหา
ทีพ
่ บนัน่ ก็คอื วัสดุทางการแพทย์ทรี่ อเข้าเครือ่ งนึง่ ฆ่าเชือ้ ด้วยแก๊ส เนือ่ งจากจ�ำนวนเครือ่ งนึง่ ฆ่าเชือ้ ด้วยแก๊ส
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คณะผูว้ จิ ยั จึงเริม่ จากการศึกษากระบวนการท�ำงานของหน่วยงาน หาสาเหตุ
ของปัญหาไปจนถึงการน�ำทฤษฎีต่างๆ เข้ามาปรับปรุงแก้ ไขปัญหา ทั้งการจ�ำลอง
สถานการณ์ การลดระยะเวลารอคอย และการค�ำนวณต้นทุนทางตรง ทางอ้อม
แต่เนื่องจากการปรับปรุงในสถานที่ปฏิบัติงานจริงไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะจะท�ำให้
เกิดความขัดข้องในการปฏิบัติงาน จึงต้องท�ำการสร้างตัวแบบจ�ำลองของระบบจริง
และท�ำการทดลองแบบจ�ำลองสถานการณ์ (Simulation Model) ผ่านโปรแกรม
ProModel® 2016 โดยงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดระบบการด�ำเนินงานเพื่อ
ลดเวลารอคอยที่เข้ามารับบริการด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส แล้วท�ำการวิเคราะห์
ต้นทุนของวัสดุทางการแพทย์ เพื่อปรับปรุงอัตราการให้บริการของหน่วยงานส�ำหรับ
วัสดุทางการแพทย์ที่เข้ามารับบริการด้วยวิธีการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส

รูปที่ 2 ขั้นตอนการท�ำงานวัสดุทางการแพทย์ส�ำหรับการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส
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ในการรองรับปริมาณวัสดุทางการแพทย์ทเี่ ข้ามารับบริการต่อวันมีมากกว่า 2,000 ชิน้
และระยะเวลาการท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊สทั้งสองชนิดในแต่ละรอบใช้ระยะเวลานาน
ในระหว่างการเก็บข้อมูลคณะผูว้ จิ ยั สังเกตถึงอัตราค่าบริการวัสดุทางการแพทย์สำ� หรับ
การท�ำให้ปราศจากเชื้อด้วยแก๊ส พบว่าอัตราค่าบริการที่ทางหน่วยงานใช้ในปัจจุบัน
เป็นข้อมูลเก่า มีการค�ำนวณตัง้ แต่ปี พ.ศ.2546 และไม่มกี ารจ�ำแนกการให้บริการระหว่าง
แก๊สทั้งสองชนิด โดยจะคิดอัตราค่าบริการตามขนาดของวัสดุทางการแพทย์ ซึ่งทาง
หน่วยงานได้จ�ำแนกออกเป็น 5 ขนาด คือ GA01 GA02 GA03 GA04 และ GA05
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จากการด�ำเนินงาน ผลที่ได้จากการวิจัยสามารถอธิบายได้ 2 เรื่อง ดังนี้ (1)
การค�ำนวณต้นทุนการให้บริการวัสดุทางการแพทย์ของหน่วยงาน ได้จัดประเภทการ
ปรับปรุงต้นทุนแต่ละขนาดของวัสดุทางการแพทย์ ออกเป็น 2 ประเภท คือ ประเภทที่ 1
การค�ำนวณต้นทุนทางตรงของห่อวัสดุทางการแพทย์ (Direct Cost) และประเภทที่ 2
การค�ำนวณต้นทุนทางอ้อม (Indirect Cost) ของห่อวัสดุทางการแพทย์ ผ่านตัวแปร
ทั้งหมด 7 ตัวแปร ซึ่งผลที่ได้จากการค�ำนวณตามการจ�ำแนกขนาดของห่อวัสดุทาง
การแพทย์ทั้ง 5 ขนาด (GA01 GA02 GA03 GA04 และ GA05) มีการเปลี่ยนแปลง
ร้อยละ 144.04 ส�ำหรับห่อวัสดุทางการแพทย์ทเี่ ข้ารับบริการด้วยแก๊สเอทธิลนี ออกไซด์
และร้อยละ 287.67 ส�ำหรับห่อวัสดุทางการแพทย์ที่เข้ารับบริการด้วยแก๊สไฮโดรเจน
เปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Per Oxide: H2O2) เมื่อเทียบจากราคาการให้บริการ
ในปัจจุบัน (2) การจ�ำลองสถานการณ์ของรูปแบบข้อเสนอทางเลือก 4 สถานการณ์
โดยการพิจารณาบนพื้นฐานของตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว คือ สัดส่วนค่าอรรถประโยชน์
(Utilization) ระยะเวลาเฉลีย่ ของงานทีอ่ ยูใ่ นแถวคอย (Average Waiting Time) จ�ำนวน
ห่อวัสดุทางการแพทย์ที่ออกจากระบบ (Total Exits) และตัวชี้วัดต้นทุนค่าเสียโอกาส
(Opportunity Cost) ซึ่งจากการพิจารณาบนพื้นฐานตัวชี้วัดทั้ง 4 ตัว ปรากฎว่า
ทางเลือกที่ 4 เป็นทางเลือกทีเ่ หมาะสมทีส่ ดุ ส�ำหรับการปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของ
หน่วยงาน อีกทั้งยังสามารถลดต้นทุนทางการผลิตได้ร้อยละ 24.02 ดังนั้นจาก
การเปิดเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ หมายเลข 1 ปรับสัดส่วนของวัสดุ
ทางการแพทย์โดยให้ร้อยละ 40 เข้าฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ และร้อยละ 60
เข้าฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ และปรับให้วัสดุทางการแพทย์มีความ
ต้องการเพียงกรณีเดียว คือ กรณีด่วน (Urgent Case) จะสามารถช่วยลดระยะเวลา
รอคอยวัสดุการแพทย์ที่จะเข้ามารับบริการด้วยเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยแก๊ส และเพื่อ
จัดแถวคอยวัสดุทางการแพทย์ ได้อย่างเหมาะสม
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การผลิตสารสกัดจากใบหม่อน
ส�ำหรับใช้เป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์ชุมชน
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1. ใบหม่อน (Mulberry leave)
หม่อน (Mulberry) เป็นพืชยืนต้นที่ปลูกมากในประเทศไทย เพื่อใช้เลี้ยงตัวไหมและ
ผลิตชาเขียวจากใบ เนื่องจากใบหม่อนมีโปรตีนประมาณ 20-29% และมีสารต้านอนุมูลอิสระ
ที่ส�ำคัญหลายชนิด คือ สารดีอ็อกซิโนจิริมายซิน (Deoxynojirimycin) มีผลในการลดระดับ
น�้ ำ ตาลในเลื อ ด สารฟายโตสเตอรอล (Phytosterol) มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดระดั บ
คอเลสเตอรอล สารเควอซิติน (Quercetin) และเคมเฟอรอล (Kaempferol) เพื่อป้องกัน
การดูดซึมน�้ำตาลในล�ำไส้เล็ก ท�ำให้กระแสเลือดหมุนเวียนดีและหลอดเลือดแข็งแรง อีกทั้งมี
แร่ธาตุต่างๆ เช่น แคลเซียม โพแทสเซียม และแมกนีเซียม นอกจากนี้ยังมีปริมาณสารกาบาที่
สูงกว่าข้าวถึง 10 เท่า
โดยทั่วไปในการเก็บผลหม่อนจะต้องตัดแต่งกิ่งต้นหม่อนทุกครั้ง ท�ำให้มีใบหม่อนทิ้ง
เป็นจ�ำนวนมากหลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งใบหม่อนเป็นแหล่งสารส�ำคัญโดยมีปริมาณกาบาที่
ค่อนข้างสูง การสกัดกาบาจากใบหม่อนส�ำหรับน�ำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารเสริมเพื่อ
ขายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน จึงเป็นประโยชน์ที่ท�ำให้เกิดการสร้างรายได้แก่เกษตรกรภายใน
ชุมชนและน�ำของเสียมาใช้ให้เกิดประโยชน์สงู สุด โดยกระบวนการทีจ่ ะได้มาซึง่ กาบาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตามต้องการนัน้ ต้องอาศัยขัน้ ตอนทีต่ อ้ งค�ำนึงถึงปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อสภาพธรรมชาติของกาบา
เพื่อให้สารกาบาที่ได้ยังคงคุณสมบัติตามต้องการอยู่ได้
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3. กระบวนการเตรียมและสกัดใบหม่อน
3.1 การบ่มใบหม่อนในสภาวะไร้อากาศและเตรียมใบหม่อนส�ำหรับการสกัด
1. น�ำใบหม่อนสดทีเ่ ก็บมาจากต้นทีม่ กี ารปลูกแบบเกษตรอินทรียม์ าล้างท�ำความสะอาด
ด้วยน�้ำสะอาด ใส่ในกล่องปิดขนาด 50 ลิตร
2. สร้างสภาวะไร้ออกซิเจนด้วยการเติมไนโตรเจนเพือ่ ไล่ออกซิเจนออกจากกล่อง แล้วปิด
กล่องบ่มเป็นเวลา 8 ชั่วโมง แสดงดังรูปที่ 1
3. น�ำใบหม่อนทีไ่ ด้จากการบ่มไปอบแห้งทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 50oC เป็นเวลานาน 8 ชัว่ โมง หลังจาก
นั้นน�ำมาบดด้วยเครื่องบดและร่อนผ่านตะแกรงขนาด 40 mesh เก็บตัวอย่างในโถดูดความชื้น
เพื่อเตรียมสู่กระบวนการสกัดต่อไป

N2 Gas inlet

O2 Gas outlet

รูปที่ 1 การหมักใบหม่อนในสภาวะไร้อากาศ
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2. สารกาบา (Gamma aminobutyric acid, GABA)
สารกาบาเป็นสารออกฤทธิ์ทางชีว ภาพ มีหน้าที่ส�ำคัญในการเป็น สารสื่อประสาท
(Neurotransmitter) ประเภทสารยับยัง้ ในระบบประสาทส่วนกลาง GABA จึงเป็นสารอาหารทีร่ า่ งกาย
ต้องการเนื่องจากมีสารป้องกันการเสื่อมของสมอง สารกาบาเป็นองค์ประกอบของกรดอะมิโนอิสระ
โดยรวมของพืชชั้นสูงหลายชนิด เช่น ข้าว พืชตระกูลถั่ว และธัญพืชอื่นๆ มีคุณสมบัติในการปรับลด
ความดันโลหิต (Hypertension) อีกทั้งยังเป็นสารที่รักษาสมดุลในสมองที่ได้รับการกระตุ้น เพื่อช่วย
ป้องกันโรคเกีย่ วกับระบบประสาท เช่น โรคอัลไซเมอร์ โรคลมชัก ช่วยให้รสู้ กึ สงบ ลดอาการวิตกกังวล
และช่วยรักษาโรคนอนไม่หลับ ซึ่งยังเพิ่มอัตราการเผาผลาญของเซลล์สมอง ยับยั้งและป้องกัน
การเกิดเซลล์มะเร็ง
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3.2 กระบวนการสกัดใบหม่อน
1. น�ำใบหม่อนปริมาณ 100 กรัม เติมตัวท�ำละลาย คือ เอทานอลเข้มข้นร้อยละ 50 ที่
อัตราส่วนใบหม่อนต่อตัวท�ำละลาย 1:10 กวนสารด้วยเครื่องกวนสารแบบแกนหมุนที่ความเร็ว
200 rpm เป็น 1 ชั่วโมง
2. น�ำสารที่ได้มากรองและน�ำเข้าเครื่องหมุนเหวี่ยงที่ 4000 rpm เป็นเวลา 5 นาที
จะได้ ส ารสกั ด ที่ มี ลั ก ษณะใสสี เ ขี ย ว หลั ง จากนั้ น แยกตั ว ท� ำ ละลายออกจากสารสกั ด ด้ ว ย
เครือ่ งระเหยตัวท�ำละลาย (Rotary evaporator) ทีค่ วามดันไอ 100 mbar อุณหภูมอิ า่ งน�ำ้ ที่ 40oC
จะได้สารสกัดลักษณะข้นมีสีเขียวเข้ม แสดงกระบวนการสกัดดังรูปที่ 2

เหวี่ยงแยก

สารสกัดก่อนระเหยตัวท�ำละลาย
ระเหยตัวท�ำละลาย

กวนผสมตัวท�ำละลายกับใบหม่อน
ตะกอนหลังเหวี่ยงแยก
ตัวท�ำละลาย

รูปที่ 2 กระบวนการสกัดสารกาบาจากใบหม่อน
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สารสกัด

5. การน�ำไปใช้ประโยชน์
การพัฒนากระบวนการสกัดกาบาจากใบหม่อนที่เป็นของเสียจากการท�ำ
เกษตรอินทรีย์ เพือ่ น�ำมาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมส�ำหรับการต่อยอด
เป็นผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ถือเป็นการเพิม่ มูลค่าของใบหม่อน การจัดการของเสียทีเ่ หลือทิง้
และการท�ำให้เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพ อันจะท�ำให้วิสาหกิจชุมชนสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และกระบวนการได้อย่างต่อเนื่อง ด้วยการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่
เหมาะสมจากผลงานวิจัย ที่ท�ำให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้และน�ำไปสู่การพัฒนา
ได้อย่างยั่งยืน
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4. ปริมาณสารกาบาในใบหม่อน
การสกัดสารกาบาจากใบหม่อนด้วยตัวท�ำละลายเอทานอลที่ความเข้มข้น
ร้อยละ 50 ในการศึกษาการเพิ่มของปริมาณสารกาบาด้วยการบ่มใบหม่อนในสภาวะ
ไร้อากาศของใบหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60 พบว่า ใบหม่อนที่บ่มในสภาวะไร้อากาศ
มีปริมาณสารกาบาเพิ่มขึ้นจาก 116.24 เป็น 205.52 มิลลิกรัมกาบาต่อ 100 กรัม
ใบหม่ อ นแห้ ง เนื่ อ งจากในระหว่ า งกระบวนการบ่ ม สารเคมี ใ นใบหม่ อ นเกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงเป็นกรดอะมิโนและกลูโคซิเดสเกิดเป็นสารกาบา ท�ำให้มีปริมาณกาบา
สูงขึ้น หากเปรียบเทียบปริมาณสารกาบาของใบหม่อนสายพันธุ์เชียงใหม่ 60 กับ
ใบหม่อนพันธุบ์ รุ รี มั ย์ 60 พบว่า ปริมาณสารกาบาในใบหม่อนพันธุเ์ ชียงใหม่ 60 สูงกว่า
ใบหม่อนพันธุบ์ รุ รี มั ย์ 60 ทีม่ ปี ริมาณกาบาเพียง 121.24 มิลลิกรัมกาบาต่อ 100 กรัม
ใบหม่อนแห้ง แสดงให้เห็นว่าใบหม่อนพันธุเ์ ชียงใหม่ 60 (พันธุห์ ม่อนผล) มีการสะสมของ
สารกาบาสูงกว่าใบหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 (พันธุ์หม่อนใบ) ซึ่งปริมาณสารกาบาที่
ได้จากใบหม่อนมีปริมาณสูงกว่าข้าวสังข์หยดงอกถึง 20 เท่า โดยข้าวสังข์หยดงอก
มีปริมาณสารกาบาเพียง 10.45 มิลลิกรัมกาบาต่อ 100 กรัมข้าวแห้ง
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การลดความสูญเสีย
ในแผนกขูดแยกเลือดปลาทูน่า

ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล, นางสาวอรอนงค์ สุวรรณแท้ และนายปวรุษฒ์ สอวัฒนชาติ
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Email : napisphon.m@psu.ac.th
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จากการศึกษาบริษัทผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารทะเลและปลาทูน่า
กระป๋องในจังหวัดสงขลา พบว่ามีการผลิตปลาทูน่ากระป๋องเป็นผลิตภัณฑ์หลัก จาก
การเข้าไปศึกษากระบวนการผลิตปลาทูน่ากระป๋องที่เริ่มตั้งแต่กระบวนการน�ำปลาทูน่า
จากห้องเย็นมาละลาย และผ่าท้องปลา ล้างท�ำความสะอาด จากนัน้ น�ำไปอบ เมือ่ อบเสร็จ
จะท�ำการขูดหนังปลาทูน่า และเข้าสู่กระบวนการขูดแยกเลือดปลา จะได้ออกมาเป็นส่วน
ของเนื้อปลาที่เรียกว่า ชิ้นลอยด์ และส่วนอื่นๆ เช่น เลือดปลา ไส้ปลา ก้างปลา เป็นต้น
จากนั้นส่วนของชิ้นลอยด์จะน�ำเข้าสู่กระบวนการบรรจุในแผนก Packaging และน�ำไป
ฆ่าเชื้อ ปิดฉลากผลิตภัณฑ์และส่งออก ในส่วนของอื่นๆ นอกเหนือจากชิ้นลอยด์จะจัดส่ง
ให้กับผู้รับซื้อ จากกระบวนการทั้งหมด กระบวนการขูดแยกเลือดปลาจัดเป็นขั้นตอนที่
เกิดการสูญเสียเนื้อปลามากที่สุด คณะผู้วิจัยจึงเข้าไปศึกษาการท�ำงานของพนักงาน
ขูดแยกเลือดปลาทูน่ากลุ่มตัวอย่างที่มีก�ำลังการผลิตต�่ำ (ต�่ำกว่า 6 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
จ�ำนวน 20 คน น�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่ท�ำให้พนักงานเหล่านี้มีก�ำลัง
การผลิตต�ำ่ โดยใช้ผงั เหตุและผล พบปัญหาจากการด�ำเนินงาน 5 ปัญหาคือ ปัญหาแรก
คือ พนักงานเกิดความเมื่อยล้าในการท�ำงาน เนื่องจากต้องก้มตัวลงเพื่อทิ้งก้างลงใน
กระบะ ปัญหาที่สอง คือ พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการท�ำงาน ปัญหาที่สาม
การท�ำงานของพนักงานบริการท�ำให้พนักงานขูดแยกเลือดปลาต้องหยุดชะงักชั่วคราว
ปัญหาที่สี่ คือพนักงานขูดแยกเลือดปลาท�ำงานผิดวิธี และปัญหาที่ห้า คือ การไม่มี
รูปแบบกิจกรรมร่วมกันระหว่างพนักงานขูดแยกเลือดปลากับพนักงานบริการ
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หลังจากทราบปัญหา ทางคณะผู้วิจัยได้
ด�ำเนินการแก้ ไข ดังนี้

พนักงานก้มตัวลงทิ้งก้างใหญ่ (ก่อนปรับปรุง)

ทางลาดส�ำหรับใส่ก้างใหญ่ (หลังปรับปรุง)

ปัญหาที่หนึ่ง เนื่องจากกระบะส�ำหรับใส่
ก้างใหญ่วางอยู่ใต้โต๊ะท�ำงาน ท�ำให้พนักงานขูดแยก
เลือดปลาเกิดความเมือ่ ยล้าในการท�ำงาน เพราะต้อง
ก้มตัวลงเพื่อทิ้งก้างปลาให้ลงในกระบะ คณะผู้วิจัย
ปรั บ ปรุ ง โดยท� ำ ทางลาดส� ำ หรั บ ใส่ ก ้ า งใหญ่ เ พื่ อ
ล�ำเลียงก้างให้ลงกระบะโดยพนักงานไม่ตอ้ งก้มตัวลง
ช่วยลดความเมือ่ ยล้าของพนักงานได้ และลดเวลาใน
การทิ้งก้างใหญ่ไป 4.04 วินาทีต่อการทิ้ง 1 ครั้ง

ป้ายแสดงสถานะการท�ำงาน

ปัญหาที่สอง คือ พนักงานขาดความกระตือรือร้นในการท�ำงานเพราะไม่รู้ว่ายัง
ท�ำงานไม่ถึงเป้าหมาย จึงจัดท�ำป้ายแสดงสถานะการท�ำงานเพื่อให้พนักงานมองเห็นสถานะ
การท�ำงานและตั้งใจท�ำงานมากขึ้น
ปัญหาทีส่ าม คือ พนักงานเก็บก้างใหญ่แทรกตัวเข้าไปหยิบถาดใส่กา้ งใหญ่ใต้โต๊ะ
ท�ำให้พนักงานขูดแยกเลือดปลาต้องหยุดชะงักชั่วคราวเพื่อรอพนักงานเก็บกระบะก้างใหญ่
จะออกแบบที่เกี่ยวกระบะเพื่อให้พนักงานสามารถเกี่ยวดึงกระบะออกมาโดยไม่ต้องแทรก
พนักงานขูดแยกเลือดปลา
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พนักงานเก็บก้างใหญ่แทรกตัวเข้าไปหยิบ
ถาดใส่ก้างใหญ่ใต้โต๊ะ

ที่เกี่ยวกระบะ (หลังปรับปรุง)

ปัญหาที่สี่ คือพนักงานขูดแยกเลือดปลาผิดวิธีหรือไม่เหมาะสม และปัญหาของ
การไม่มีรูปแบบกิจกรรมระหว่างพนักงานขูดแยกเลือดปลากับพนักงานบริการ เนื่องจาก
กระบวนการขูดแยกเลือดปลามีมาตรฐานการขูดถึง 14 ขั้นตอน และภายในแผนกขูดแยก
เลือดปลานีม้ พ
ี นักงานทีท่ ำ� งานร่วมกันหลายหน้าที่ ไม่วา่ จะเป็น พนักงานแจกปลา พนักงาน
เก็บเศษ หรือพนักงานชั่งน�้ำหนัก เป็นต้น ท�ำให้พนักงานบางส่วนเกิดการท�ำงานที่ผิดพลาด
และไม่ได้เคร่งครัดในการท�ำหน้าที่ของตนเองเนื่องจากไม่มีมาตรฐานการท�ำงานระหว่าง
พนักงานขูดแยกเลือดปลาและพนักงานอื่นๆ เช่น พนักงานแจกปลาไม่วางถาดใส่ปลาให้
ตรงต�ำแหน่งท�ำให้พนักงานขูดเลือดปลาต้องยกไปวางเอง ส่งผลให้เสียเวลา เป็นต้น หรือ
การขูดปลาที่ผิดวิธีก็ท�ำให้เกิดการเสียเนื้อปลาและการเสียเวลาเช่นกัน ปัญหาเหล่านี้ส่งผล
ให้ก�ำลังการผลิตต�่ำลงนั่นเอง คณะผู้วิจัยจึงเข้าไปจัดท�ำมาตรฐานที่ถูกต้อง

วางมีดตามแนวยาวของตัวปลา

ใช้มีดกรีดตามแนวยาวบริเวณท้องปลา

ใช้มือดึงก้างโดยไม่ต้องวางมีด ใช้มือดึงก้างลงตามแนวยาวตัวปลา

ตัวอย่างมาตรฐานที่ถูกต้อง : การดึงก้างเข็มหมุด
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อีกทัง้ ได้จดั ท�ำวีดโิ อเพือ่ น�ำไปอบรมพนักงาน เพือ่ ให้พนักงานมีความรูค้ วาม
เข้าใจที่ถูกต้องในการท�ำงานทั้งในส่วนของมาตรฐานการขูดแยกเลือดปลา และในส่วน
ของการท�ำงานร่วมกันระหว่างพนักงานบริการและพนักงานขูดเลือดปลา ส่งผลให้
พนักงานกลุ่มตัวอย่าง 20 คน มีก�ำลังการผลิตเพิ่มสูงขึ้น 7.87%

อบรมพนักงาน
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ผศ.ดร.นภิสพร มีมงคล, นายพชรดล ไชยสงคราม
และนางสาวรวิภัทร ค�ำมณีย์
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งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเพิ่มก�ำลังการผลิต
ผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากปลาทูน่าแบบถุง
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จากการศึกษาสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากปลาทูนา่ แบบถุงของบริษทั
ผู้ผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์ปลาทูน่าแห่งหนึ่งในจังหวัดสงขลา พบว่าเกิดปัญหาสายการ
ผลิตมีก�ำลังการผลิตไม่ถึงจ�ำนวนผลผลิตที่วางแผนไว้ คือ 1,500 ถุงต่อชั่วโมง ซึ่งปัจจุบัน
ก�ำลังการผลิตอยู่ที่ 1,348 ถุงต่อชั่วโมง คณะวิจัยจึงศึกษาเพื่อหาวิธีเพิ่มก�ำลังการผลิตให้
กับสายการผลิตอาหารสัตว์จากปลาทูน่าแบบถุงที่มียอดการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่องขึ้น
เป็น 12% โดยได้ดำ� เนินการศึกษาสภาพปัจจุบนั พบว่าในสายการผลิตอาหารสัตว์จากปลา
ทูน่าแบบถุง แบ่งการท�ำงานออกเป็น 3 สถานีงาน ได้แก่ สถานีงานตัดและชั่งชิ้นปลา สถานี
งานบรรจุชิ้นปลาลงถุง และสถานีงานท�ำความสะอาดปากถุง ซึ่งมีกระบวนการท�ำงานเรียง
กันตามสถานีงานที่กล่าวมา จึงได้ท�ำการเก็บข้อมูลผลิตภัณฑ์ ข้อมูลต่างๆ ในแต่ละสถานี
งาน เช่น รูปแบบการหั่นชิ้นปลาทูน่า ผังการท�ำงาน และกระบวนต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง นอกจาก
นี้ยังได้ศึกษาวิธีการท�ำงานของพนักงานในสายการผลิต เพื่อน�ำมาวิเคราะห์หาสาเหตุที่
ส่งผลให้สายการผลิตมียอดผลผลิตต่อชั่วโมงไม่ถึงเป้าหมายที่วางแผนไว้ โดยใช้แผนผัง
เหตุและผลหรือแผนผังก้างปลา ร่วมกับหลักการ 4M (Man, Machine, Method, Material)
จากการวิเคราะห์สามารถสรุปสาเหตุทสี่ ง่ ผลให้สายการผลิตมียอดผลผลิตต่อชัว่ โมงไม่ถงึ
เป้าหมายที่วางแผนไว้ ได้ดังนี้
สาเหตุที่เกิดจากพนักงาน (Man)
1. พนักงานบางคนไม่ทราบวิธีการการท�ำงานที่รวดเร็ว และถูกต้อง
2. พนักงานขาดความตั้งใจในการท�ำงาน
สาเหตุที่เกิดจากอุปกรณ์ท�ำงาน (Machine)
1. อุปกรณ์วดั ความยาวชิน้ ปลาของสถานีงานตัดและชัง่ ชิน้ ปลาไม่ยดึ ติดกับเขียง
ท�ำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่ไม่จ�ำเป็น
2. อุปกรณ์ตักชิ้นปลาในสถานีงานบรรจุชิ้นปลาไม่สามารถประคองชิ้นปลาได้
ท�ำให้สูญเสียเวลาจากการตักชิ้นปลาขึ้นมาบรรจุใหม่
สาเหตุที่เกิดจากวิธีการท�ำงาน (Method)
1. ไม่มีเอกสารการสอนงานที่เป็นมาตรฐานและไม่มีการอบรมวิธีการท�ำงาน
เพื่อพัฒนาทักษะการท�ำงานให้กับพนักงาน
2. การจัดวางต�ำแหน่งอุปกรณ์บนโต๊ะท�ำงานของพนักงานส่งผลให้ทำ� งานได้ลา่ ช้า
3. สถานีงานตัดและชั่งชิ้นปลามีภาระงานมากเกินไปจึงท�ำให้เกิดกระบวนการ
คอขวดที่สถานีงานนี้
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แนวทางที่ 1 : จัดท�ำคู่มือวิธีการปฏิบัติงานและการอบรมทักษะการปฏิบัติงานให้เป็น
มาตรฐานเดียวกัน
จัดท�ำเอกสารการท�ำงานและอบรมทักษะการท�ำงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งได้จาก
การศึกษาวิธกี ารท�ำงานของพนักงานทีม่ ที กั ษะการท�ำงานทีร่ วดเร็ว เพือ่ เป็นการส่งเสริมให้พนักงาน
มีความคิดริเริ่มในการพัฒนาการท�ำงานด้วยตนเอง
คู่มือวิธีการปฏิบัติงาน (Job Instruction)
ผลิตภัณฑ์ : Salmon Food
Code HXPPPS SSE822R2G
ล�ำดับ
ขั้นตอน

กระบวนการ : บรรจุลงถุง Packing

หน้าที่ : 1/1

ค�ำอธิบาย

จุดส�ำคัญ

จัดต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน
บนโต๊ะ

จัดต�ำแหน่งผู้ปฏิบัติงาน ดังรูป
หมายเลข 1 คือ พนักงานตัดปลาชิ้นใหญ่
หมายเลข 2,3 คือ พนักงานตัดปลาชิ้นเล็ก
หมายเลข 4 คือ พนักงานบรรจุใส่ถุง

พนักงานตัดปลาชิ้นใหญ่และพนักงาน
บรรจุใส่ถุงยืนด้านนอกเพื่อท�ำให้การ
ขนส่งไปยังกระบวนการถัดไปได้รวดเร็ว

2

จัดวางอุปกรณ์
และวัตถุดิบ

จัดต�ำแหน่งอุปกรณ์และวัตถุดิบ ดังรูป
หมายเลข 1 คือ อุปกรณ์ตักชิ้นปลา
หมายเลข 2 คือ ถาดใส่ชิ้นปลาที่ได้จาก
ขั้นตอนก่อนหน้า
หมายเลข 3 คือ ถาดใส่ถุงเปล่า
หมายเลข 4 คือ ถาดใส่ถุงที่บรรจุปลาแล้ว

สามารถปรับเปลี่ยนต�ำแหน่งได้ตาม
ความถนัด แต่ต้องไม่ท�ำให้เกิดการเอื้อม
หรือเคลื่อนย้ายตัวพนักงานมาก
จนเกินไป และควรได้รับการยินยอม
จากหัวหน้างาน

3

หยิบถุงเปล่า

ใช้มือซ้ายหยิบถุงเปล่าขึ้นมา
และใช้มือทั้งสองคลี่ถุงเพื่อเปิดปากถุง

1. สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามมือข้าง
ที่ถนัด
2. วางถุงแนวนอนและหันปากถุงเข้าหา
ชิ้นปลาที่เตรียมไว้

ตักปลาใส่ถุง

1. ใช้มือขวาหยิบอุปกรณ์ตักชิ้นปลา
2. ช้อนปลาจากถาดให้ชิ้นปลาไหลลงไป
สุดช้อน
3. ใช้ปากช้อนขยายปากถุง โดยการใช้
ปลายช้อนแทงลงไปที่ปากถุง
4. ใส่ช้อนตักลงไปจนสุด แล้วค่อยดึงช้อน
ออกจากถุง

1. ไม่ควรให้ชิ้นปลาล้นออกมาจาก
ปลายช้อน เพราะชิ้นปลาจะแตกเมื่อ
สัมผัสกับขอบถุง ส่งผลให้ชิ้นปลาที่ได้
เป็นของเสียทันที
2. ควรเปิดปากถุงให้กว้างเพียงพอต่อ
ขนาดชิ้นปลาที่จะบรรจุ หากไม่กว้างพอ
จะไม่สามารถช้อนปลาใส่ลงในถุงได้

วางลงถาด

น�ำถุงที่บรรจุชิ้นปลาเรียบร้อยแล้ว
ใส่ถาดใหญ่ เพื่อส่งต่อให้กับพนักงาน
ท�ำความสะอาดปากถุงในสถานีงานถัดไป

ควรวางเรียงให้เป็นระเบียบ
และจ�ำนวนถุงเท่ากันทุกถาด
โดยปกติจะวางเรียง 5 แถว แถวละ 5 ถุง
รวม 25 ถุง/ถาด

1

4

5

รูปประกอบ

ตัวอย่างเอกสารคู่มือมาตรฐานวิธีการปฏิบัติงาน
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จากสาเหตุข้างต้น คณะผู้วิจัยจึงได้ก�ำหนดแนวทางการแก้ ไขปัญหาโดยการแบ่งการแก้ ไขปัญหา
ออกเป็น 6 แนวทาง ดังนี้
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แนวทางที่ 2 : จัดท�ำป้ายควบคุมการผลิต
ใช้ส�ำหรับการนับหรือควบคุมการผลิตใน
สายการบรรจุผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์จากปลาทูน่า
แบบถุง เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการควบคุมการผลิต
และประสิทธิภาพในการท�ำงานของพนักงาน โดยใช้
หลักการของ Visual Control ซึ่งพนักงานทุกคนจะมี
ส่วนร่วมในการควบคุมนี้ โดยป้ายควบคุมการผลิตที่
ได้ออกแบบขึ้นนี้ นอกจากจะเป็นการกระตุ้นพนักงาน
ในการท� ำ งานเพื่ อ ให้ บ รรลุ เ ป้ า หมายที่ ว างไว้ ยั ง
สามารถใช้ เ พื่ อ ควบคุ ม และลดความสู ญ เสี ย จาก
การผลิตไม่เพียงพอหรือผลิตเกินความต้องการได้

ป้ายควบคุมการผลิต

แนวทางที่ 3 : จัดท�ำอุปกรณ์วัดความยาวชิ้นปลาอันใหม่ในสถานีงานตัดและชั่งชิ้นปลา
เพือ่ ลดความสูญเปล่าจากการเสียเวลาเอือ้ มมือหยิบและวางอุปกรณ์วดั ความยาวชิน้ ปลาแบบเก่า
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการออกแบบและจัดท�ำอุปกรณ์ที่ใช้วัดขนาดความยาวของชิ้นปลาแบบใหม่ โดยออกแบบให้
หนีบติดกับตัวเขียงและมีสเกลบอกขนาดความยาวชิ้นปลาที่ได้มาตรฐาน แทนการใช้อุปกรณ์วัดความยาว
ชิ้นปลาแบบเก่า ซึ่งมีลักษณะเป็นแท่งวัดขนาดความยาวชิ้นปลา ที่พนักงานต้องหยิบและวางอุปกรณ์วัดนี้
ทุกครั้งที่มีการตัดปลา 1 ตัว

อุปกรณ์วัดความยาวชิ้นปลาในสถานีงานตัดและชั่งชิ้นปลาก่อนและหลังปรับปรุง
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20 mm.
117 mm.

150 mm.
120 mm.

27 mm.
45 mm.

อุปกรณ์ตักชิ้นปลาในสถานีงานบรรจุชิ้นปลาลงถุงก่อนและหลังปรับปรุง
แนวทางที่ 5 : ปรับปรุงต�ำแหน่งการจัดวางอุปกรณ์ ในสถานีงานตัดและชั่งชิ้นปลา และ
บรรจุชิ้นปลา
จากการศึกษากระบวนการท�ำงานจากแผนภูมสิ องมือ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การปรับต�ำแหน่ง
การวางอุปกรณ์และวัตถุดิบใหม่จากเดิม เนื่องจากการจัดวางอุปกรณ์แบบเดิมนั้นท�ำให้พนักงาน
เกิดการเอื้อมมือโดยไม่จ�ำเป็น และเกิดความไม่สะดวกในการปฏิบัติงาน จึงมีการจัดต�ำแหน่งการวาง
อุปกรณ์ใหม่เพื่อเพิ่มความเร็วในการท�ำงาน และช่วยแก้ ไขในเรื่องระยะการเอื้อมหยิบจับอุปกรณ์เพื่อ
ลดความเมื่อยล้าให้กับพนักงาน
แนวทางที่ 6 : จัดสถานีงานใหม่
คณะผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาการแบ่งสถานีงานใหม่เพื่อจัดสมดุลสายการผลิตโดยใช้วิธี
Comsoal ซึ่งสามารถแบ่งสถานีงานใหม่ได้จากเดิม 3 สถานีงาน เป็น 4 สถานีงาน โดยแบ่งสถานีงาน
ตัดและชัง่ ชิน้ ปลาเดิม ออกเป็น 2 สถานีงานใหม่ เนือ่ งจากสถานีงานตัดและชัง่ ชิน้ ปลาในการจัดสถานี
งานแบบเดิมนัน้ พนักงานมีภาระงานมากเกินไป จึงท�ำให้งานล่าช้าและเกิดกระบวนการคอขวดทีส่ ถานี
งานนี้
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แนวทางที่ 4 : จัดท�ำอุปกรณ์ตักชิ้นปลาใหม่ในสถานีงานบรรจุชิ้นปลา
คณะผู้วิจัยได้ออกแบบและจัดท�ำอุปกรณ์ตักชิ้นปลาแบบใหม่ที่มีขอบกั้นบริเวณข้างขึ้นมา
ป้องกันการตกหล่นของชิน้ ปลา เพือ่ ลดความสูญเปล่าจากการท�ำงานซ�ำ้ ทีเ่ กิดจากการท�ำงานผิดพลาด
แทนการใช้อุปกรณ์แบบปัจจุบันที่มีลักษณะเป็นแผ่นไม่มีขอบกั้นบริเวณข้างๆ ชิ้นปลาจึงตกหล่น
ขณะตักบรรจุลงถุง ท�ำให้พนักงานต้องสูญเสียเวลาในการตักชิ้นปลาชิ้นเดิมขึ้นมาใหม่อีกครั้ง
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เมื่อด�ำเนินการปรับปรุงสายการผลิตด้วยแนวทางแก้ ไขปัญหาเหล่านี้แล้ว
คณะผู้วิจัยจึงด�ำเนินการเก็บข้อมูลของสายการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ปลาทูน่า
แบบถุงหลังท�ำการปรับปรุง ท�ำให้ทราบว่าสามารถเพิม่ ก�ำลังการผลิตของสายการผลิต
ได้ทั้งหมด 13.13% โดยเพิ่มก�ำลังการผลิตจาก 1,348 ถุงต่อชั่วโมงเป็น 1,525 ถุงต่อ
ชั่วโมง ซึ่งบรรลุวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงครั้งนี้
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รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร, นางสาวพฤกระยา พงศ์ยี่หล้า และนางสาวนิรณา ชัยฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
โทรศัพท์ 074-287055-6 มือถือ 089-4638832 E-mail : juntima.c@psu.ac.th
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องค์ประกอบทางเคมีและการยับยั้งเชื้อรา
บนยางแผ่นของน�้ำส้มควันไม้
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1. น�้ำส้มควันไม้ (Wood vinegar)
น�้ำส้มควันไม้เป็นสารที่ได้จากธรรมชาติ จากกระบวนการ
สลายตัวของไม้ด้วยความร้อน โดยใช้กระบวนการไพโรไลซีสหรือการ
เผาถ่านไม้ ทีเ่ กิดเป็นควันไม้และมีการดักเก็บควันขณะทีท่ ำ� การเผาถ่าน
อุณหภูมิในเตาอยู่ระหว่าง 300-400 ํC น�้ำส้มควันไม้มีสีเหลืองปน
น�้ำตาล มีกลิ่นควันไฟ มีค่าความเป็นกรด pH ประมาณ 3.0-3.5
ความถ่วงจ�ำเพาะประมาณ 1.02 แตกต่างกันไปตามชนิดของไม้ น�้ำส้ม
ควันไม้มีสารประกอบต่างๆ มากกว่า 200 ชนิด เช่น กรดอะซิติก
กรดฟอร์มกิ เมทานอล ฟอร์มลั ดีไฮด์ อะซิโตน ฟีนอล เป็นต้น สามารถ
น�ำไปใช้ประโยชน์ ได้หลายด้าน เช่น การเกษตร ครัวเรือน ปศุสตั ว์ น�ำ้ ส้ม
ควันไม้มีองค์ประกอบที่สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้
ไม่ เ ป็ น พิ ษ ต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม ลดความเสี่ ย งของสารตกค้ า ง ดั ง นั้ น
หากสามารถน�ำน�้ำส้มควันไม้มาใช้ในการป้องกันเชื้อราบนยางแผ่น
จะส่ ง ผลต่ อ วงการอุ ต สาหกรรมยางพาราทั้ ง ในด้ า นการรั ก ษา
สภาพแวดล้อม ลดการใช้สารเคมี และสนับสนุนการใช้วัตถุดิบจาก
ธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2. น�้ำส้มควันไม้ที่ผลิตจากไม้แต่ละชนิด
น�้ำส้มควันไม้สามารถผลิตได้จากไม้ทุกชนิดรวมถึงกะลามะพร้าว โดยในการศึกษานี้ท�ำการผลิต
น�้ำส้มควันไม้จากไม้ 3 ชนิดที่มีอยู่ทั่วไปและมีปริมาณมากในประเทศไทย คือ ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส
ดังแสดงในรูปที่ 1 เพื่อให้เห็นความแตกต่างขององค์ประกอบในน�้ำส้มควันไม้ และทดลองท�ำการกลั่นน�้ำส้ม
ควันไม้จากไม้ ไผ่ด้วยเครื่องกลั่นแบบง่ายในห้องปฏิบัติการ พบว่าไม้ ไผ่ให้สีเข้มกว่าไม้ชนิดอื่น ไม้ยางพารา
ให้ สี ข องน�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ เ ป็ น สี น�้ ำ ตาล ส่ ว น
ไม้ยูคาลิปตัสจะให้น�้ำส้มควันไม้เป็นสีน�้ำตาล
อ่อน โดยน�้ำส้มควันไม้จากไม้ ไผ่แบบกลั่น
ให้สีขาวใส มีค่า pH 2.65 ส่วนค่า pH ของ
น�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ ไ ผ่ น�้ ำ ส้ ม ควั น ไม้ ย างพารา
และน�้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัสมีค่าที่ค่อนข้าง
ใกล้เคียงกัน คือ 3.54, 3.49 และ 3.64 ตาม
ไม้ ไผ่
ไม้ยางพารา
ไม้ยูคาลิปตัส
ล�ำดับ
รูปที่ 1 ลักษณะของน�้ำส้มควันไม้แต่ละชนิด
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ตารางที่ 1 ปริมาณกรดอะซิตกิ ฟีนอล และอะซิโตน ในน�ำ้ ส้มควันไม้ ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส
องค์ประกอบ
กรดอะซิติก
ฟีนอล
ฟีนอล 2,6-ไดเมทอกซี
อะซิโตน
กรดโพรพาโนอิก
2-เมทอกซีฟีนอล
อื่นๆ

ไม้ ไผ่
37.09
7.73
5.26
4.14
3.10
3.77
38.91

% โดยปริมาตร
น�้ำส้มควันไม้
ไม้ยางพารา
34.09
3.03
6.15
4.23
1.91
2.64
47.95

ไม้ยูคาลิปตัส
29.14
3.21
9.15
2.97
1.48
2.11
51.94

ผลการวิเคราะห์ปริมาณของกรดอะซิติก ฟีนอล และอะซิโตนของน�้ำ ส้มควันไม้ทั้ง
3 ชนิด พบว่ากรดอะซิติกมีปริมาณสูงที่สุดเมื่อเทียบกับฟีนอลและอะซิโตน โดยน�้ำส้มควันไม้ที่
ผลิตได้จากไม้ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส มีปริมาณกรดอะซิตกิ เป็นส่วนประกอบ 37.09, 34.09
และ 29.14% ตามล�ำดับ จะเห็นได้ว่าไม้ ไผ่ % กรดอะซิติกสูงสุด ซึ่งกรดอะซิติกเป็นสารที่บ่งบอก
ถึงคุณภาพที่สูงของน�้ำส้มควันไม้ โดยกรดอะซิติกจะเป็นสารกลุ่มออกฤทธิ์ฆ่าเชื้อโรค เชื้อรา
เชื้อแบคทีเรียและเชื้อไวรัส ส่วนฟีนอลเป็นสารกลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืชและมีฤทธิ์
ฆ่าเชื้อ อะซิโตนเป็นสารกลุ่มตัวท�ำละลายที่ใช้ในการชะล้าง เป็นสารไล่น�้ำ ซึ่งกรดอะซิติกเป็น
สารกลุม่ ออกฤทธิฆ์ า่ เชือ้ โรค เชือ้ รา ดังนัน้ น�ำ้ ส้มควันไม้จงึ มีแนวโน้มในการยับยัง้ การเจริญเติบโต
ของเชื้อราและสามารถน�ำไปยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นได้
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3. องค์ประกอบของน�้ำส้มควันไม้
การตรวจหาองค์ประกอบของน�้ำส้มควันไม้ทำ� ได้โดยการตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง
แก๊สโครมาโทรกราฟี-แมสสเปคสเปคโทรมิเตอร์ (GC-MS) ซึ่งจะได้ผลขององค์ประกอบทางเคมี
ของน�้ำส้มควันไม้ที่ไม่รวมน�้ำในผลของการวิเคราะห์ จากผลที่ได้พบสารส�ำคัญหลักที่มีความ
เข้มข้นสูง 6 ชนิด คือ กรดอะซิตกิ ฟีนอล 2,6-ไดเมทอกซี ฟีนอล อะซิโตน กรดโพรพาโนอิก 2-และ
เมทอกซีฟีนอล แสดงดังตารางที่ 1 ซึ่งสารส�ำคัญเหล่านี้ท�ำให้น�้ำส้มควันไม้มีคุณสมบัติที่ดี
และสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในหลายด้าน
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4. การยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นของน�้ำส้มควันไม้
4.1 วิธีการศึกษาการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่น
การศึกษาการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นของน�้ำส้มควันไม้ ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส โดยการน�ำ
ตัวอย่างยางแผ่นที่ไม่ผ่านการรมควันมาตัดให้ ได้ขนาด 5 นิ้ว x 5 นิ้ว จุ่มแผ่นยางลงในน�้ำส้มควันไม้ที่ความ
เข้มข้น 10-30% และวางไว้ในกล่องควบคุมความชื้นด้วยสารละลายอิ่มตัวด้วยเกลือที่ภายใต้ความชื้น 87%
เป็นระยะเวลา 3 อาทิตย์ ดังแสดงภาพตัวอย่างของยางแผ่นที่ผ่านการจุ่มน�้ำส้มควันไม้ในรูปที่ 1

ควบคุม

น�้ำส้มควันไม้ ไผ่

น�้ำส้มควันไม้ยางพารา

น�้ำส้มควันไม้ยูคาลิปตัส

รูปที่ 1 การทดลองการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่นของน�้ำส้มควันไม้ ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส
4.2 ผลการศึกษาการยับยั้งเชื้อราบนยางแผ่น
จากผลการศึกษาการนับจ�ำนวนเชือ้ ราทีม่ ชี วี ติ โดยโคโลนีทนี่ บั ได้จะปรากฏ
ให้เห็นเป็นโคโลนี (colony-forming units: cfu) ด้วยเทคนิค spread plate พบว่า
การใช้น�้ำส้มควันไม้ ไผ่ ยางพารา และยูคาลิปตัส ที่มีความเข้มข้นเท่ากันเป็น 10%
มีประสิทธิภาพในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราได้ใกล้เคียงกันเมื่อเทียบกับ
ยางแผ่นควบคุมที่ไม่ใช้น�้ำส้มควันไม้ ที่ให้ผลการศึกษาดังแสดงในตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ผลของน�้ำส้มควันไม้แต่ละชนิดต่อการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา
ตัวอย่าง
ชุดควบคุมไม่ใช้น�้ำส้มควันไม้
10 % น�้ำส้มควันไม้จากไม้ ไผ่
10 % น�้ำส้มควันไม้จากไม้ยางพารา
10 % น�้ำส้มควันไม้จากไม้ยูคาลิปตัส
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Fungal Count (CFU/cm2)
4.1 x 103
148
25
318

5. การน�ำไปใช้ประโยชน์
น�้ำส้มควันไม้มีองค์ประกอบของสารหลายกลุ่มทั้งกลุ่มออกฤทธิ์ในการฆ่า
เชื้อโรค กลุ่มควบคุมการเจริญเติบโตของพืช กลุ่มตัวท�ำละลาย เป็นต้น เมื่อน�ำไปใช้
ประโยชน์ทางการเกษตร จะมีคุณสมบัติมากมาย เช่น ใช้น�้ำส้มควันไม้เป็นสารปรับปรุง
ดิน ใช้เป็นสารป้องกันก�ำจัดแมลงศัตรูพืช ยังใช้เป็นสารจับใบ และสารเร่งการเติบโต
ของพืช นอกจากนี้ได้มีการน�ำน�้ำส้มควันไม้ ไปใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรม เช่น ใช้ผลิต
สารดับกลิ่นตัว ผลิตสารปรับผิวนุ่ม ใช้ผลิตยารักษาโรคผิวหนัง เป็นต้น
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ชุดควบคุมที่ไม่มีการใช้น�้ำส้มควันไม้ ให้ผลของการเกิดเชื้อราที่ได้จากนับ
เชื้อราที่เกิดขึ้นถึง 4.1 x 103 CFU/cm2 ซึ่งเมื่อใช้น�้ำส้มควันไม้ทั้ง 3 ชนิด พบว่ามี
ผลการนับเชื้อราที่ต�่ำกว่า 400 CFU/cm2 จึงสรุปได้ว่าน�้ำส้มควันไม้สามารถยับยั้ง
การเจริญเติบโตของเชือ้ ราได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมือ่ ศึกษาผลความเข้มข้นของน�ำ้ ส้ม
ควันไม้ทคี่ วามเข้มข้นของน�ำ้ ส้มควันไม้ที่ 10, 20 และ 30% พบว่า ให้ผลของประสิทธิภาพ
ในการยับยั้งเชื้อราใกล้เคียงกันและใกล้เคียงกับการใช้น�้ำส้มควันไม้ที่ 10% แสดงให้เห็น
ว่าการใช้น�้ำส้มควันไม้ที่ความเข้มข้นเพียง 10% ก็สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของ
เชื้อราได้
จากการทดสอบประสิทธิภาพของน�้ำส้มควันไม้ 3 ชนิด ในการยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อราบนยางแผ่น แสดงให้เห็นว่าน�้ำส้มควันไม้ที่ได้จากไม้แต่ละชนิด
สามารถยับยัง้ การเจริญเติบโตของเชือ้ ราบนยางแผ่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้สามารถใช้นำ�้ ส้ม
ควันไม้ในกระบวนการผลิตยางแท่งที่จะช่วยลดการเกิดกลิ่นในระหว่างกระบวนการอบ
แห้งของการผลิตยางแท่งได้ เนือ่ งจากกลิน่ เหม็นจากกระบวนการผลิตเกิดจากเชือ้ ราบน
ยางแผ่นเป็นหลัก การใช้นำ�้ ส้มควันไม้ซงึ่ มีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมจะไม่เป็นอันตราย
ต่อผู้ใช้ อย่างไรก็ตาม น�ำ้ ส้มควันไม้มคี วามเป็นกรดสูง ดังนัน้ ก่อนใช้จะต้องท�ำให้เจือจาง
ด้วยน�ำ้ อย่างเหมาะสมก่อนการใช้งาน เนือ่ งจากความเข้มข้นของน�ำ้ ส้มควันไม้เป็นปัจจัย
ส�ำคัญที่ต้องพิจารณาในการใช้งาน
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ConnexThings

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์,
นายจิระศักดิ์ นพรัตน์, นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และนางสาวสุนิสา จุลรัตน์
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมดิจิทัล
E-mail : suntiamorntut@gmail.com

PROCESSING
& ANALYTIC

MONITORING
& CONTROL

COLLECT EVERYTHING
YOU WANT TO MANAGE
IN CITY
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ConnexThings platform can:
Manage your enormous devices
Monitor real-time & historical data
Send remote command to control your devices
Set alert rules
Create and customize dashboards
Fine-grained control of user permissions
For developers, we provided the comprehensive APIs to manage your fleet or
integrate device data into your applications.
ConnexThings คือ แพลตฟอร์มสำ�หรับเชื่อมต่อทุกสรรพสิ่งได้อย่างไม่จำ�กัด เช่น
ชุดไฟถนน ปั๊มสูบน้ำ� ประตู เซ็นเซอร์วัดระดับน้ำ� เป็นต้น (ถูกออกแบบให้รองรับการขยาย
ขนาดได้อย่างไม่จำ�กัด) โดยสามารถรับส่งข้อมูลผ่านหลากหลายโปรโตคอล เช่น MQTT,
HTTP และ CoAP เป็นต้น สามารถเชือ่ มต่อข้อมูลทีม่ าจากหลายแหล่งได้ เพือ่ นำ�มาวิเคราะห์
และประมวลผลแบบ real-time และมีการเก็บบันทึกข้อมูลเพื่อนำ�ไปศึกษาแนวโน้มสำ�หรับ
คาดการณ์อนาคตต่อไป
ConnexThings มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- จัดการสรรพสิ่งจำ�นวนมากตามที่ต้องการ
- เฝ้าติดตามข้อมูลได้แบบ real-time สามารถเรียกดูข้อมูลย้อนหลังได้
- สามารถส่งคำ�สั่งควบคุมอุปกรณ์ที่ต้องการได้ทันที
- ตั้งเงื่อนไขเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินได้
- สามารถสร้าง Dashboards ที่มีฟังก์ชันการเฝ้าติดตามที่ต้องการได้
- สามารถกำ�หนดสิทธิในการเข้าถึงระบบได้
สำ�หรับนักพัฒนา เรามี APIs ให้เข้าไปดึงข้อมูล เพื่อการสร้างสรรค์แอปพลิเคชันใหม่ๆ
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ConnexThings is the Internet of Everything platform. It seamlessly connect a large
number of devices via popular protocols like MQTT, HTTP and CoAP. Combining
your data from multiple sources for real-time analytics and planning.

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

IoT Gateway
Automation

Cloud
Service Discovery

Alert
Edge Computing

Read / Control

NB-loT

IoT devices come with diverse connectivity options and many of them can’t
directly connect to the Internet. Our IoT gateway fills this communication gap
between your things and ConnexThings platform. The IoT Gateway acts as an
edge controller which takes real-time sensors data and commands your devices
when values meet specified criteria.
อุปกรณ์ IoT หรือสรรพสิ่งต่างๆ มักมาจากการเชื่อมต่อข้อมูลในรูปแบบที่หลากหลาย
อุปกรณ์บางอย่างไม่สามารถเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตได้โดยตรง จึงได้ออกแบบและพัฒนา
IoT Gateway เพื่อใช้สำ�หรับการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เหล่านั้นกับ ConnexThings
IoT Gateway จึงทำ�หน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์หรือเซ็นเซอร์ต่างๆ แบบ
real-time เพื่อส่งข้อมูลเหล่านั้นไปประมวลผลต่อที่ ConnexThings platform และคอย
รับคำ�สั่งจากผู้ใช้หรือระบบอัตโนมัติเพื่อนำ�มาสั่งงานอุปกรณ์ต่อไป
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Biodiesel production process from palm fatty acid distillate
using static mixer coupled with ultrasound

ผศ.ดร.กฤช สมนึก และคณะ
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานสนับสนุนทุน
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน (สนพ.)
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ และเงินรายได้จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ระบบผลิตไบโอดีเซลจากกรดไขปาล์ม
แบบต่อเนื่องด้วยเครื่องปฏิกรณ์ท่อผสม
แบบสถิตร่วมกับคลื่นเสียงอัลตราโซนิก
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คุณลักษณะของผลงาน / จุดเด่น
เทคโนโลยีนเี้ ป็นเครือ่ งต้นแบบทางวิศวกรรมเพือ่
น�ำไปสู่ข้อมูลพื้นฐานของการผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมัน
กรดไขมั น อิ ส ระต�่ ำ ไปจนถึ ง ระดั บ สู ง มากด้ ว ยท่ อ ผสม
แบบสถิตร่วมกับการใช้คลื่นอัลตราโซนิก ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวจะท�ำให้ของเหลวผสมกันได้ดีในระดับโมเลกุลด้วย
ปรากฏการณ์แคปวิเตชัน (cavitation) ช่วยเร่งปฏิกิริยา
ได้เร็วกว่าใบกวน ช่วยลดพื้นที่ในการติดตั้งระบบ ช่วยลด
ปริมาณสารเคมีในการท�ำปฏิกิริยา ด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้
จะช่วยลดต้นทุนในการผลิตไบโอดีเซล และผลงานวิจัยนี้
ได้รบั ตีพมิ พ์ผลงานทางวิชาการ ในวารสารระดับนานาชาติ
11 บทความ ตีพิมพ์ผลงานวารสารระดับชาติ 2 บทความ
น�ำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ 5 บทความ
อนุสิทธิบัตรไทย 3 เรื่อง และได้รับรางวัลระดับนานาชาติ
3 รางวัล รางวัลระดับชาติ 5 รางวัล ซึง่ ทัง้ หมดเป็นองค์ความรู้
ที่ได้จากการท�ำวิจัยจากวัตถุดิบ วัสดุ และอุปกรณ์ที่หาได้
ภายในประเทศ ซึ่งประเทศสามารถจะน�ำความรู้นี้มาใช้งาน
ได้ทันทีเมื่อมีความต้องการ อีกทั้งผลงานตีพิมพ์ต่างๆ มี
ผลกระทบเชิงบวกทางด้านวิชาการท�ำให้ทราบว่าวารสาร
ชั้ น น� ำ ในหลายประเทศ ยอมรั บ ในองค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ จ าก
งานวิจัยนี้ซึ่งจะมีผลทางอ้อมและทางตรงต่อภาพลักษณ์
คุณภาพของงานวิจัยของประเทศไทย
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การน�ำไปใช้ประโยชน์
ปัจจุบันระบบผลิตไบโอดีเซลจาก
กรดไขปาล์มแบบต่อเนือ่ งด้วยเครือ่ งปฏิกรณ์
ท่อผสมแบบสถิตร่วมกับคลืน่ เสียงอัลตราโซนิก
ได้เผยแพร่ในรูปแบบการจัดอบรม การตีพมิ พ์
ในวารสารและการประชุมวิชาการ โดยระบบ
ได้ออกแบบไว้ทง้ั ผลิตไบโอดีเซลได้ทงั้ น�ำ้ มันที่
มีกรดไขมันอิสระต�ำ่ จนถึงสูงได้ เช่น น�ำ้ มันพืช
ใช้แล้ว น�ำ้ มันปาล์มดิบ ส่วนกลัน่ กรดไขปาล์ม
ซึ่งผู้วิจัยเสนอแนะว่าการใช้ท่อผสมแบบสถิต
จะเหมาะสมกั บ ชุ ม ชนมากกว่ า เนื่ อ งจาก
ต้นทุนของเทคโนโลยีชนิดนี้ไม่สูงมากนัก แต่
ต้นทุนด้านสารเคมีจะสูงกว่าเครื่องปฏิกรณ์
คลื่นเสียงอัลตราโซนิกชนิดแคลมป์ท่อ อีกทั้ง
กระบวนการนี้มีเครื่องต้นแบบแล้วสามารถ
สร้างระบบขนาดใหญ่ได้

Online Politeness Analysis and Suggestion System
for Thai Texts

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ, นายปิยวัฒน์ อินนุรักษ์, นายนที บูรณะพล และนางสาวรัฐศิริ ชนะวรรณ์
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : nattapong.t@phuket.psu.ac.th
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ระบบวิเคราะห์และแนะน�ำข้อความสุภาพใน
ภาษาไทยอัตโนมัติ
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ระบบวิเคราะห์และแนะน�ำข้อความสุภาพในภาษาไทยอัตโนมัติ คืออะไร?
คือระบบที่สามารถวิเคราะห์ค�ำนวณคะแนนความสุภาพ และแนะน�ำข้อความที่สุภาพ
เพิ่มเติมให้กับผู้ใช้ที่ต้องการสื่อสารกับบุคคลอื่นในองค์กรหรือธุรกิจ
เหมาะกับใคร?
เหมาะส�ำหรับนักเรียน นักศึกษา ครู อาจารย์ รวมถึงผูท้ ปี่ ระกอบธุรกิจบริการ ผูท้ ที่ ำ� งาน
เกี่ยวกับเอกสาร และผู้ที่ท�ำงานด้านการสื่อสาร และคนไทยทุกคน ที่ต้องการเครื่องมือ
ในการช่วยตรวจสอบความสุภาพของข้อความก่อนส่งให้ผู้รับสาร เช่น ลูกค้า เป็นต้น
ท�ำงานอย่างไร?
ระบบจะรับข้อมูลเข้าเป็นข้อความภาษาไทย น�ำเข้าสูก่ ระบวนการวิเคราะห์คา่ ความสุภาพ
ของข้อความ โดยใช้สตู รค�ำนวณทีท่ างผูพ
้ ฒ
ั นาอ้างอิงมาจากหลักภาษาไทย และทฤษฎี
ความสุภาพในภาษาไทย และยังมีปญ
ั ญาประดิษฐ์มาช่วยในการวิเคราะห์ขอ้ ความอีกขัน้
เพือ่ บอกระดับความสุภาพของข้อความ จากนัน้ ระบบจะแสดงค่าความสุภาพเป็นหน่วย
ร้อยละ และระดับความสุภาพ พร้อมทั้งเสนอข้อความใหม่ที่มีความสุภาพมากยิ่งขึ้น
5 อันดับแรก
บทความวิจัยหรือบทความวิชาการ ที่เกี่ยวกับผลงาน
ปิยวัฒน์ อินนุรักษ์ และ ณัฐพงศ์ ทองเทพ, การพัฒนาระบบวิเคราะห์ความสุภาพของ
ข้อความภาษาไทยเพือ่ ส่งเสริมการใช้ภาษาไทยอย่างสุภาพ. การประชุมวิชาการทางการ
ศึกษา (The 7th PSU Education Conference) ครั้งที่ 7, 13-14 ธันวาคม 2561,
หาดใหญ่, สงขลา. หน้า 110-119.
วีดีโอแนะน�ำระบบ : https://youtu.be/zFajY96RcFI
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ภาพที่ 1 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลลัพธ์ของระบบเมื่อผู้ใช้ใส่ข้อความและกดปุ่มตรวจสอบ

ภาพที่ 2 ตัวอย่างหน้าจอแสดงผลลัพธ์ความสุภาพข้อความของระบบที่น�ำเสนอให้
: 67
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มักตาร์ แวหะยี, กฤตยชญ์ เยรานี, วสุ สุขสุวรรณ, อามีน อาลีมัลบารี, สมชาย แซ่อึ้ง และชยุต นันทดุสิต
ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีพลังงานและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา
E-mail : makatar.w@psu.ac.th
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เครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน
ส�ำหรับอบผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
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การอบแห้งเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ถูกเลือก
ใช้ในหลายๆ วัตถุดิบทางการเกษตร การอบแห้ง
โดยใช้เครื่องอบแบบถังหมุน (Rotary drum drier)
เป็ น ที่ นิ ย มส� ำ หรั บ วั ต ถุ ดิ บ ที่ เ ป็ น แบบผง เป็ น
เม็ ด หรื อ ที่ มี ข นาดเล็ ก ๆ คุ ณ สมบั ติ พิ เ ศษของ
เครื่องอบแบบถังหมุนคือ วัตถุดิบมีการคลุกเคล้า
กั น ตลอดเวลาท� ำ ให้ ก ารอบแห้ ง ของวั ต ถุ ดิ บ
สม�่ำเสมอ และใช้ระยะเวลาสั้นกว่ากรณีการอบ
แบบตะแกรง ในอดีตได้มกี ารประยุกต์เครือ่ งอบแบบ
ถังหมุนใช้ในการอบผลผลิตทางการเกษตร เช่น
ล�ำไย, ปาล์ม, เปลือกมังคุด, ข้าวโพด และพริก
เป็นต้น กระบวนท�ำงานของเครื่องอบแบบถังหมุน
ดั ง แสดงในรู ป ที่ 1(ก) เป็ น แบบให้ อ ากาศร้ อ น
ไหลผ่านวัตถุดบิ ทีก่ ำ� ลังหมุนอยูใ่ นถัง ลมร้อนเข้าไป
ในถังอบในลักษณะการไหลเท่ากันตลอดหน้าตัด
ซึง่ จะท�ำให้ลมร้อนบางส่วนสูญเสียความร้อนโดยที่
ยังไม่ได้สัมผัสกับวัตถุดิบ ส่งผลท�ำให้การอบแบบ
ถังหมุนต้องใช้ระยะเวลานาน ซึ่งจะส่งผลต่อการใช้
พลังงาน จากข้อเสียจุดนี้ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถ
แก้ ไขปัญหาดังกล่าวโดยการออกแบบให้ถังหมุนมี
ระบบการบังคับทิศทางการไหลของลมร้อนให้ ไหล
ปะทะบนวัตถุดิบโดยตรง หรือเรียกว่าเจ็ทพุ่งชน
เทคโนโลยีเจ็ทพุง่ ชนถูกน�ำไปใช้ในการให้ความร้อน
หรือระบายความร้อนบนพื้นผิวของอุปกรณ์ทาง
ความร้ อ นที่ มี ส มรรถนะและประสิ ท ธิ ภ าพสู ง
เมื่อประยุกต์น�ำหลักการเจ็ทไหลพุ่งชนร่วมกับ
เครื่องอบถังหมุนตามที่แสดงในรูปที่ 1(ข) ซึ่งจะ
ช่วยเพิ่มก�ำลังความสามารถในการให้ความร้อน
ของเครือ่ งอบแบบถังหมุนทีใ่ ช้ในการอบผลิตภัณฑ์
เกษตร
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(ก) เครื่องอบถังหมุนทั่วไป

(ข) เครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน
รูปที่ 1 หลักการประยุกต์ใช้งานของเจ็ทพุ่งชน
กับเครื่องอบถังหมุน

Exhaust pipe
Driving gear
Blower
Rotary drum

Heater chamber

รูปที่ 2 เครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน

Motor

(ก) พริกแห้งจากท้องตลาด

(ข) เครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน

(ค) เครื่องอบถังหมุนทั่วไป

รูปที่ 3 แสดงพริกแห้งที่ขายตามท้องตลาดเปรียบเทียบกับพริกแห้งที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุนธรรมดาและ
แบบเจ็ทพุ่งชน โดยให้ท่อเจ็ทมีความเร็ว 10 m/s, อุณหภูมิลมร้อน 80 oC และระยะเวลาอบ 8 ชั่วโมง
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ในงานวิจัยจึงได้ท�ำการพัฒนาเครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน ดังแสดง
ในรูปที่ 2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางความร้อนในกระบวนการอบแห้งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร ในเบื้องต้นได้สร้างเครื่องอบถังหมุนต้นแบบ จากนั้นได้อบพริกเป็น
ระยะเวลา 8 ชั่วโมง ส�ำหรับการทดลองจะศึกษาผลของพริกที่ถูกอบแห้งโดยใช้
เครื่องอบแบบถังหมุนที่เป็นแบบธรรมดาและเปรียบเทียบกับถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน
โดยจะควบคุมความเร็วรอบของโบลเวอร์ ท�ำให้ลมทีไ่ หลออกจากท่อเจ็ทมีความเร็ว
10 เมตรต่อวินาที จากนัน้ เปิดชุดควบคุมฮีตเตอร์ โดยก�ำหนดอุณหภูมขิ องลมร้อน
ให้มีค่าเท่ากับ 80 องศาเซลเซียส (±5 oC) เพื่ออุ่นถังหมุนและลมร้อนให้ ได้อุณหภูมิ
ที่ต้องการก่อนที่จะอบพริก เมื่ออุณหภูมิลมร้อนคงตัว (Steady) จึงน�ำพริกสดใส่
เข้าไปในถังหมุน จ�ำนวน 5 กิโลกรัม แล้วเกลี่ยให้กระจายเท่ากันตลอดหน้าตัดของ
ถังหมุน ส�ำหรับความเร็วรอบของถังหมุนจะถูกควบคุมที่ 1 รอบต่อนาที หลังจาก
เสร็จกระบวนการอบจะน�ำพริกแห้งที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุน แบบเจ็ท พุ่งชน
มาเปรียบเทียบกับพริกที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุนแบบทั่วไปและพริกที่ขายตาม
ท้องตลาด

70%
60%
Moisture content : MC
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ผลของการอบพริกระยะเวลาอบ 8 ชั่วโมง ที่ความเร็วลมร้อน 10 m/s โดยใช้เครื่องอบถังหมุน
แบบเจ็ทพุ่งชนเปรียบเทียบกับพริกแห้งที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุนทั่วไปและพริกแห้งที่ขายตามท้องตลาด
แสดงในรูปที่ 3 พบว่าพริกหลังจากอบโดยใช้เครือ่ งอบถังหมุนแบบเจ็ทพุง่ ชนมีความกรอบแห้ง ดังแสดงใน
รูปที่ 3(ข) โดยเมื่อบีบกดด้วยมือ พริกจะแตกทันที ในกรณีนี้พบว่าพริกมีลักษณะภายนอกคล้ายกับ
ผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดดังแสดงในรูปที่ 3(ก) ส่วนพริกแห้งที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุนทั่วไป ดังแสดงในรูป
ที่ 3(ค) พบว่าสีของพริกยังมีสีสันสดอยู่ เมื่อบีบกดด้วยมือ ยังมีความนิ่มของพริกอยู่ ซึ่งจะแตกต่างกับ
พริกที่อบด้วยเครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชนและพริกแห้งที่ขายตามท้องตลาด จากการศึกษาเพียง
ลักษณะภายนอกพริก ไม่สามารถยืนยันได้วา่ พริกทีอ่ บนัน้ เป็นพริกทีท่ างตลาดยอมรับได้ ดังนัน้ ทางกลุม่
วิจัยได้น�ำพริกที่ผ่านกระบวนการอบโดยใช้เครื่องอบแบบธรรมดาและแบบเจ็ทพุ่งชนมาหาเปอร์เซ็นต์
ความชื้น (ฐานเปียก) ของพริกแห้ง และเทียบกับพริกสดที่มาจากท้องตลาดใน จ.สงขลา ดังแสดงใน
รูปที่ 4 พบว่าพริกที่อบแห้งด้วยเครื่องอบถังหมุนแบบธรรมดา มีความชื้นของพริกที่มากกว่ามาตรฐาน
พริกแห้งรองรับ ซึ่งควรต�่ำกว่า 13.5% (ฐานเปียก) ท�ำให้พริกแห้งที่อบแบบถังหมุนแบบธรรมดายัง
ไม่สามารถน�ำไปใช้เป็นผลิตภัณฑ์พริกแห้งได้ เนื่องจากยังมีความชื้นอยู่มาก แต่เมื่อมาพิจารณาพริกแห้ง
ทีอ่ บด้วยเครือ่ งอบถังหมุนแบบเจ็ทพุง่ ชนพบว่า การอบพริกแห้งโดยให้ลมร้อนทีอ่ อกจากท่อเจ็ทมีความเร็ว
10 m/s, อุณหภูมิลมร้อน 80 oC และระยะเวลาอบ 8 ชั่วโมง มีเกณฑ์ที่ยอมรับได้ตามมาตรฐานพริกแห้ง

50%
40%
30%
20%
10%
0%

พริกแห้งตามท้องตลาด ถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน
10 m/s

ถังหมุนทั่วไป
10 m/s

รูปที่ 4 แสดงเปอร์เซ็นต์ความชื้น (ฐานเปียก) ของพริกแห้งที่ขายตามท้องตลาดและพริกแห้งที่อบ
ด้วยเครื่องอบถังหมุนธรรมดาและแบบเจ็ทพุ่งชน โดยให้ท่อเจ็ทมีความเร็ว 10 m/s,
อุณหภูมิลมร้อน 80 oC และระยะเวลาอบ 8 ชั่วโมง
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ผลของการศึ ก ษาเครื่ อ งอบถั ง หมุ น แบบเจ็ ท พุ ่ ง ชนส� ำ หรั บ อบ
ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร พบว่าเครื่องอบถังหมุนแบบเจ็ทพุ่งชน ให้ผลที่ดีกว่า
แบบถังหมุนธรรมดา เนื่องจากสามารถแปรรูปพริกแห้งได้ใกล้เคียงกับพริกแห้ง
ในท้องตลาด โดยใช้ระยะเวลาการอบพริกเพียง 8 ชั่วโมง
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจยั นีไ้ ด้รบั การสนับสนุนจาก จากกองทุนเพือ่ ส่งเสริมการอนุรกั ษ์
พลังงาน ส�ำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) เลขที่สัญญารับทุน มช.
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: 73

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การผลิตไบโอมีเทนด้วยระบบคอลัมน์ดูดซึม
ร่วมกับเทคนิคฟองแก๊ส

รศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร, นางสาวพฤกระยา พงศ์ยี่หล้า และนางสาวนิรณา ชัยฤกษ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
E-mail : juntima.c@psu.ac.th
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1. บทน�ำ
แก๊สชีวภาพ (Biogas) เป็นพลังงานหมุนเวียน (Renewable Energy) มีสว่ นประกอบ
ของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ผสมอยู่ 30-40% อันจะส่งผลท�ำให้ค่าความร้อนรวมของ
แก๊สลดลงและความเข้มข้นของแก๊สมีเทนไม่คงที่ ท�ำให้เกิดปัญหาการเผาไหม้ไม่สมบูรณ์ เปลวไฟ
ไม่นิ่ง และเกิดการระเบิดเกิดขึ้นในห้องเผาไหม้ ส่งผลท�ำให้ประสิทธิภาพการท�ำงานของระบบ
ลดลง และท�ำให้เกิดการกัดกร่อนภายในท่อส่งแก๊สอีกด้วย ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องท�ำการปรับปรุง
คุณภาพแก๊สชีวภาพ (upgraded biogas) ด้วยการลดสัดส่วนของแก๊ส CO2 เพื่อผลิตเป็น
ไบโอมีเทน (biomethane) ที่มีส่วนประกอบมีเทน (CH4) ประมาณ 90% อันจะท�ำให้สามารถใช้
ประโยชน์แทนแก๊สธรรมชาติ (natural gas) ในการบรรจุถงั ส�ำหรับใช้ในครัวเรือนและอุตสาหกรรม
ทดแทนแก๊สหุงต้ม (LPG) ซึ่งประสบปัญหาด้านราคาและมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต
การดักจับแก๊ส CO2 ในแก๊สชีวภาพในงานนีท้ ำ� ได้โดยเทคนิคการดูดซึม (absorption)
ด้วยสารดูดซึมชนิดน�้ำ (water absorption) ที่จะเกี่ยวข้องกับความสามารถในการละลาย
(solubility) ของแก๊ส ร่วมกับการเพิ่มพื้นผิวสัมผัสระหว่างแก๊สกับของเหลว ที่จะต้องสามารถ
วนน�ำกลับมาใช้ซ�้ำใหม่ (recirculation) ด้วยการดึงสารที่ถูกดูดซึมออกจากน�้ำ ทั้งนี้ CO2
มีความสามารถในการละลายได้ดีกว่า CH4 ประมาณ 70 เท่า ดังนั้นในการดูดซึมด้วยน�้ำจะ
มีการละลายเฉพาะแก๊ส CO2 ในขณะที่ CH4 จะไม่ถูกดูดซึม กระบวนการดูดซึมด้วยน�้ำร่วมกับ
เทคนิคการสร้างฟองแก๊สที่ช่วยเพิ่มพื้นผิวสัมผัสของแก๊สและของเหลว ด้วยการท�ำให้เกิดเป็น
ฟองขนาดเล็กที่มีพื้นที่ผิวของแก๊สสูง เพื่อท�ำให้เกิดการกระจายตัวและเกิดการดูดซึมของแก๊ส
ในของเหลวได้ดี รวมถึงการพัฒนาเทคนิคของการปลดปล่อยแก๊ส CO2 ทีถ่ กู ดูดซึมในน�ำ้ ให้เกิด
การฟื้นฟูสภาพ (regeneration) ของน�้ำ ท�ำให้สามารถวนน�้ำกลับมาใช้ดูดซึมในกระบวนการ
ใหม่ได้ เพื่อการลดค่าใช้จ่ายและลดของเสียออกจากระบบ
ผลงานนี้จึงน�ำเสนอการผลิตไบโอมีเทนด้วยการดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพ โดยใช้
ระบบการดูดซึมด้วยน�ำ้ ร่วมกับเทคนิคการสร้างฟองแก๊สขนาดเล็ก โดยใช้ชดุ ผลิตฟองแก๊สแบบ
เวนจูรี (venturi ejector) และการฟื้นฟูสภาพของเหลวดูดซึมที่ท�ำให้เกิดการปลดปล่อยแก๊ส
CO2 ออกจากน�ำ้ ทีผ่ า่ นการดูดซึมให้สามารถน�ำน�ำ้ วนกลับมาใช้ซำ�้ ในระบบได้ ท�ำให้มโี อกาสสูง
ที่จะต่อยอดสู่การใช้ประโยชน์ ได้จริงในการผลิตไบโอมีเทนได้ต่อไป
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วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ศึ ก ษาการผลิ ต ไบโอมี เ ทนส� ำ หรั บ เป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการท� ำ Liquified
Biomethane (LBM) ด้วยการดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพด้วยการพัฒนาการใช้ระบบคอลัมน์
ดูดซึมด้วยน�้ำร่วมกับเทคนิคฟองแก๊ส
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2. การปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
ส�ำหรับการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเพื่อผลิตเป็นไบโอมีเทนจ�ำเป็นต้องมีการ
ท�ำความสะอาดหรือแยกองค์ประกอบที่มีความชื้น CO2 และ H2S อยู่ออกจากแก๊สชีวภาพ
ซึ่งไบโอมีเทน คือ แก๊สชีวภาพที่มีองค์ประกอบของมีเทนมากกว่าในแก๊สชีวภาพปกติ จากเดิม
แก๊สชีวภาพจะมีแก๊สมีเทนประมาณร้อยละ 60-65 โดยปริมาตร แต่ไบโอมีเทนจะมีสัดส่วนมีเทน
เพิม่ ขึน้ เป็นร้อยละ 83-90 หลักการทีจ่ ะท�ำให้แก๊สมีเทนให้มคี วามเข้มข้นมากขึน้ โดยดักจับ CO2
ลดแก๊ส H2S และลดความชื้นในแก๊ส ซึ่งน�ำไบโอมีเทนที่ได้ ไปอัดลงถัง เรียกว่า “ไบโอมีเทนอัด”
หรือ “CBG” เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงส�ำหรับรถยนต์ NGV ต่อไป
3. อุปกรณ์การดักจับ CO2 ด้วยน�้ำร่วมกับเทคนิคฟองแก๊ส
3.1 ระบบผลิตแก๊สจ�ำลอง (simulated gas) ท�ำการผลิตแก๊สจ�ำลองเพื่อใช้ในการ
ศึกษาทดลองการดักจับ CO2 ในแก๊สส�ำหรับการทดลองในระดับห้องปฏิบตั กิ ารขัน้ ต้นแทนการ
ใช้แก๊สชีวภาพ โดยแก๊สจ�ำลองประกอบด้วย CO2 และ N2 ที่ต่อท่อมาจากถังแก๊สผ่านวาล์วปรับ
อัตราการไหล ซึ่งควบคุมอัตราการไหลด้วยโรตามิเตอร์ ตามอัตราส่วนของอัตราการไหลของ
แก๊สทั้ง 2 ชนิด ให้ ได้ความเข้มข้นของ CO2 20-40% ซึ่งเป็นช่วงใกล้เคียงกับ CO2 ที่มีอยู่ในแก๊ส
ชีวภาพ และส่งเข้าผสมในถังผสมแก๊ส (gas mixing tank) ก่อนป้อนเข้าสู่ระบบดักจับ CO2
3.2 ชุดอุปกรณ์สำ� หรับดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพจ�ำลอง ส่วนประกอบของอุปกรณ์
การผลิตไบโอมีเทนด้วยการดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพด้วยชุดการทดลองแสดงได้ดังรูปที่ 1
โดยในการศึกษาใช้แก๊สชีวภาพจ�ำลองจากการเตรียมในห้องปฏิบตั กิ าร ท�ำการดักจับ CO2 ด้วย
คอลัมน์ดดู ซึมทีใ่ ช้นำ�้ เป็นสารดูดซึมร่วมกับระบบผลิตฟองทีท่ ำ� ให้เกิดการผสมของฟองแก๊สกับ
ของเหลวด้วยเทคนิคฟองแก๊ส ทีส่ ามารถแยกแก๊สออกจากของเหลวและฟืน้ ฟูสภาพสารดูดซึม
ได้ วิเคราะห์ความเข้มข้นแก๊ส CO 2 ในแก๊สก่อนและหลังการดักจับด้วยน�้ำ เพื่อประเมิน
ประสิทธิภาพของระบบด้วยเทคนิคแก๊สโครมาโตกราฟี (Gas Chromatography, GC)
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รูปที่ 1 ชุดอุปกรณ์ส�ำหรับทดลองหาสภาวะที่เหมาะสมในการดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพจ�ำลอง
4. ผลการดักจับ CO2 จากแก๊สชีวภาพจ�ำลอง
4.1 ผลของประสิทธิภาพการดักจับ CO2 จากแก๊สชีวภาพจ�ำลอง
ท�ำการทดลองด้วยแก๊สชีวภาพจ�ำลองทีค่ วามเข้มข้นตัง้ ต้น 40% ด้วยระบบคอลัมน์
ดูดซึมร่วมกับฟองแก๊สขนาดเล็กชนิด venturi ejector ขนาด 0.5 นิ้ว ที่อัตราการไหลของน�้ำ
9-17 L/min และอัตราการไหลของแก๊สชีวภาพจ�ำลองที่ 2-10 L/min ให้ผลการทดลองดังนี้
1) ผลของอัตราการไหลของแก๊สชีวภาพจ�ำลอง
ส�ำหรับการดักจับ CO2 ด้วยน�้ำที่อัตราการไหลของแก๊สชีวภาพจ�ำลองที่ 2 L/min
ให้ประสิทธิภาพที่ดีที่สุด 85.8% ซึ่งในทางปฏิบัติการใช้อัตราการไหลของแก๊สที่จะบ�ำบัดต�่ำจะ
ท�ำให้สิ้นเปลืองน�้ำและพลังงาน และเมื่อใช้อัตราการไหลของแก๊สชีวภาพจ�ำลองมากขึ้นจะ
ท�ำให้ประสิทธิภาพในการดักจับ CO2 น้อยลง เนื่องจากแก๊สที่มีอัตราการไหลสูงมีช่วงเวลา
ในการสัมผัสกับน�้ำน้อยลง ท�ำให้มีการดูดซึมที่น้อยลงส่งผลต่อประสิทธิภาพที่ลดลง
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2) ผลของอัตราการไหลน�้ำ
เมื่อเพิ่มอัตราการไหลของน�้ำมากขึ้นจะเห็นได้ว่าประสิทธิภาพมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
เนือ่ งจากอัตราการไหลของน�ำ้ สูง ย่อมมีความสามารถในการดูดซึมแก๊สได้ดกี ว่าอัตราการไหล
ของน�้ำที่น้อย ท�ำให้ประสิทธิภาพในการดักจับ CO2 ลดลง ที่อัตราการไหลของน�้ำสูงสุดเป็น
17 L/min ให้ประสิทธิภาพในการดักจับ CO2 จากแก๊สชีวภาพจ�ำลองได้ดีที่สุดคือ 79.6%
4.2 ผลความเข้มข้นของ CO2 ตั้งต้นของแก๊สชีวภาพจ�ำลอง
ท�ำการศึกษาดักจับ CO2 ที่ระดับความเข้มข้น 20, 30, 40, 60, และ 70% ทดลอง
โดยใช้ฟองแก๊สขนาดเล็กชนิด venturi ejector ขนาด 0.5 นิ้ว ทดลองที่อัตราการไหลของน�้ำ
15 L/min และอัตราการไหลของแก๊สชีวภาพจ�ำลอง 4 L/min ซึง่ ผลการทดลองชีใ้ ห้เห็นว่าระบบ
คอลัมน์ดูดซึมร่วมกับฟองแก๊สขนาดเล็กที่ใช้น�้ำในการดักจับ CO 2 สามารถดักจับ CO2
ช่วง 20-40% ซึ่งเป็นช่วงความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์ที่มีอยู่ในแก๊สชีวภาพ ได้
ประสิทธิภาพทีใ่ กล้เคียงกันประมาณ 70% ทัง้ นี้ เมือ่ เพิม่ ความเข้มข้นตัง้ ต้นในกระแสแก๊สชีวภาพ
จ�ำลองก่อนเข้าระบบดักจับ CO2 มากขึน้ ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการดักจับ CO2 ในแก๊สชีวภาพ
จ�ำลองได้น้อยลง ตามความสามารถในการดูดซึมด้วยน�้ำ
4.3 ผลของการฟื้นฟูสภาพของน�้ำที่ผ่านการใช้ดักจับ CO2
น�้ำที่เป็นของเหลวดูดซึมที่ผ่านการใช้งานจะเต็มไปด้วย CO2 ที่ละลายอยู่ จะท�ำการ
ปลดปล่อยแก๊ส CO2 ออกจากน�้ำที่ผ่านการดูดซึมให้สามารถน�ำน�้ำวนกลับมาใช้ซ�้ำในระบบได้
ด้วยเทคนิคหอสเปรย์ ที่มีการปล่อยอากาศให้ ไหลสวนทางกับน�้ำที่พ่นฝอยออกมา จะท�ำให้
สามารถน�ำน�้ำกลับมาใช้ใหม่ในระบบด้วยประสิทธิภาพที่คงที่อย่างต่อเนื่องได้
4.4 ความเข้มข้นของแก๊สทางออก
ท�ำการวัดความเข้มข้นของแก๊ส CO2 ทางออกหลังจากการผ่านระบบดักจับ CO2
ที่ได้จากการทดลองด้วยอัตราการไหลของน�้ำ 15 L/min และอัตราการไหลของแก๊สชีวภาพ
จ�ำลอง 2 L/min ด้วยการผ่านระบบฟื้นฟูสภาพ พบว่าความเข้มข้นของ CO2 ทางออกลดลง
เรื่อยๆ จากการถูกดักจับและที่เวลา 2 ชั่วโมง ความเข้มข้นของ CO2 ลดลงถึง 4.85% ซึ่งจะ
เปลี่ยนแก๊สชีวภาพให้เป็นไบโอมีเทนได้
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5. สรุปผลการทดลอง
1. การใช้ระบบของเหลวดูดซึมร่วมกับเทคนิคสร้างฟองแก๊ส ท�ำให้แก๊สชีวภาพจ�ำลอง
ที่มี CO2 อยู่ที่ความเข้มข้น 20-40% สามารถละลายและดูดซึมในน�้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการก�ำจัด CO2 ออกจากแก๊สที่ท�ำให้สามารถผลิตไบโอมีเทนจากแก๊สชีวภาพได้
2. สามารถแยกแก๊สที่ผ่านการดักจับ CO2 ออกจากสารดูดซึมชนิดน�้ำด้วยหอสเปรย์
ให้สามารถน�ำน�ำ้ กลับมาใช้ใหม่ในระบบการผลิตไบโอมีเทนเพือ่ การประหยัดน�ำ้ และลดค่าใช้จา่ ย
ในการด�ำเนินการ
3. ระบบดักจับ CO2 นี้ สามารถลดความเข้มข้นของแก๊สชีวภาพจ�ำลองให้เหลือ 4.85%
ซึง่ แสดงถึงความเป็นไปได้ในการน�ำเทคโนโลยีนไี้ ปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงแก๊สชีวภาพให้เป็น
ไบโอมีเทนจริงในระดับอุตสาหกรรมได้
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แอปพลิเคชันแอนดรอยด์
ส�ำหรับประเมินเสถียรภาพของหน้าผาหิน
เพื่อความปลอดภัยในงานวิศวกรรม
เหมืองแร่และการเจาะอุโมงค์

วศ.พันทวี พันทวีศักดิ์, ดร.พงศ์พัฒน์ สนทะมิโน และ รศ.ดร.ดนุพล ตันนโยภาส
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : phongpat.s@psu.ac.th
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“เหมืองแร่” นับเป็นงานเฉพาะทางที่คนทั่วไปมักมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว
แต่รหู้ รือไม่วา่ หลายสิง่ รอบตัวเราในตอนนีม้ ตี น้ ทางมาจากการท�ำเหมืองแร่ทงั้ สิน้ ตัง้ แต่
บ้านทีส่ ร้างมาจากอิฐหินดินทราย ช้อนกินข้าวทีท่ ำ� มาจากสเตนเลส กระจกทีท่ ำ� มาจาก
ทรายแก้ ว หรื อ แม้ แ ต่ ก ระดาษก็ มี ส ่ ว นผสมของแร่ ดิ น ขาว เหมื อ งแร่ จึ ง ไม่ ใ ช่ เ รื่ อ ง
ไกลตัวอย่างที่คิดเพราะทุกคนก็เป็นผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ท�ำมาจากแร่และหินอยู่ทุกวัน
ในปัจจุบันเหมืองมีกระจายตัวอยู่เกือบทุกจังหวัดของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้
เพียงแต่คนทั่วไปอาจไม่ได้พบเห็นหรือมีโอกาสได้สัมผัส
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หน้าผาหินเป็นหนึ่งสิ่งที่อยู่คู่กันกับชาวเหมืองแร่ ไม่ว่าจะเป็นเหมืองบนดินหรือ
เหมืองใต้ดนิ ยิง่ หน้าผาหินสูงชันมากเท่าไร ความอันตรายหากเกิดหินถล่มยิง่ มีมากขึน้ เท่านัน้
และหากเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นย่อมมีความเสียหายต่อชีวิตหรือทรัพย์สินที่ไม่อาจประเมินค่า
ได้ตามมา ผูว้ จิ ยั จึงเล็งเห็นว่าคงจะเป็นการดีหากวิศวกรเหมืองแร่สามารถประเมินเสถียรภาพ
ของหน้าผาหินได้ทนั ทีดว้ ยโทรศัพท์มอื ถือทีม่ ตี ดิ ตัวอยูแ่ ล้ว ทดแทนการเก็บข้อมูลจากหน้างาน
แล้วไปใช้คอมพิวเตอร์ในออฟฟิศประมวลผล ซึ่งการใช้มือถือจะทราบผลทันที ท�ำให้สะดวก
รวดเร็วกว่า ซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ท�ำงานอยู่ในต�ำแหน่งที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
แอปพลิเคชันส�ำหรับโทรศัพท์มือถือที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ที่ชื่อว่า
PSU-Rock Mass Classification หรือรู้จักกันในชื่อ PSU-RMC มีขีดความสามารถในการ
ประเมินเสถียรภาพของหน้าผาหินได้หลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็นหน้าผาหินเปิดโล่ง อุโมงค์ หรือ
แม้แต่ฐานรากเขื่อน อีกทั้งยังสามารถแนะน�ำการค�้ำยันเบื้องต้นให้แก่วิศวกรได้ว่าควรท�ำ
เช่นไรเพือ่ ป้องกันไม่ให้หน้าผาหินเกิดการถล่มในกรณีทหี่ น้าผามีความเสีย่ งสูง แอปพลิเคชัน
นีไ้ ด้ถกู ทดลองใช้งานกับข้อมูลของหน้าผาหิน 5 แห่งในประเทศไทย เพือ่ เทียบผลกับการประเมิน
แบบดัง้ เดิม ทัง้ เหมืองหินปูน เหมืองถ่านหิน เหมืองหินฮอร์นเฟลส์ หน้าผาหินทราย และอุโมงค์
หินปูน พบว่าแอปพลิเคชันท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วแม่นย�ำ และให้ผลที่
น่าเชื่อถือในเชิงวิศวกรรมไม่แพ้วิธีการดั้งเดิมที่อาจใช้เวลามากกว่า อีกทั้งสามารถบันทึก
ผลประเมินไว้ดูย้อนหลังได้ วิศวกรเหมืองแร่จึงท�ำงานได้อย่างอุ่นใจและปลอดภัยจากหินถล่ม
มากยิ่งขึ้นเพราะมี PSU-RMC ช่วยประเมินความแข็งแกร่งของหน้าผาหิน หากท่านใดสนใจ
สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานกันได้แบบฟรีๆ จาก QR-code ด้านล่างนี้
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การเผยแพร่ผลงานวิจัย
Pantaweesak, P.; Sontamino, P.; Tonnayopas, D.; Vattanasak, H. PSU-RSR v.1: An
Initial Android Application for Estimating Rock Mass Stability. Proceedings of Coal
Mining and Utilization for Sustainable Development International Conference,
Lampang, Thailand, November 23-24, 2017, 155-162.
Pantaweesak, P.; Sontamino, P.; Tonnayopas, D. Android Application Development
for Estimating Properties and Preliminary Stability of Rock Mass using Rock Mass Rating
and Geological Strength Index. KKU Research Journal (Graduate Studies). 2019, 19(1),
136-148.
Pantaweesak, P.; Sontamino, P.; Tonnayopas, D. Alternative Software for Evaluating
Preliminary Rock Stability of Tunnel using Rock Mass Rating (RMR) and Rock Mass
Quality (Q) on Android Smartphone. Engineering Journal. 2019, 23(1), 95-108.
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การเพิ่มมูลค่าของเถ้าแกลบ
ด้วยการท�ำอิฐบล็อกประสาน

สุทธิดา บุญส�ำราญ, ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง, ผศ.ดร.เกื้ออนันต์ เตชะโต และ ผศ.ดร.ธนันท์ ชุบอุปการ
สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : khamphe.p@psu.ac.th
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รูปที่ 1 ขั้นตอนในการท�ำอิฐบล็อกประสานเพื่อทดสอบหาคุณสมบัติต่างๆ
ขอขอบคุณทุนสนับสนุนการศึกษาจากโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลากร STEM
เพื่อการวิจัยและพัฒนาส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
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โครงการนี้เป็นการตั้งโจทย์วิจัยร่วมกันกับทางโรงงานอุตสาหกรรมล�ำไย
อบแห้งในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีปริมาณเถ้าแกลบเหลืออยู่เป็นจ�ำนวนมาก
โดยในปัจจุบันพบว่าทางโรงงานอุตสาหกรรม/ผู้ประกอบการ จะน�ำเถ้าแกลบเหล่านี้ไป
แจกจ่ายให้แก่เกษตรกรเพื่อใช้ในการเพาะปลูกเป็นส่วนใหญ่ จึงได้มีแนวคิดในการ
เพิ่มมูลค่าของเถ้าแกลบโดยการน�ำมาท�ำเป็นวัสดุผสมทดแทนปูนซีเมนต์ (เป็นการลด
การใช้ปูนซีเมนต์ ไปในตัว) ในอัตราส่วนที่เหมาะสม เพื่อดูว่าสัดส่วนใดมีความแข็งแรง
ทนทาน และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากที่สุด
จากการวิเคราะห์ผลการทดลองพบว่า สัดส่วนสูงสุดทีส่ ามารถน�ำเถ้าแกลบ
แทนปูนซีเมนต์ ได้ อยูท่ ี่ 40% (เถ้าแกลบ 40% + ปูนซีเมนต์ 60%) ซึง่ เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการผลิตอิฐบล็อกประสาน อีกทั้งผลวิเคราะห์ทางสิ่งแวดล้อมไม่พบสารพิษที่
เกินค่ามาตรฐานที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การบ�ำบัดน�้ำเสียจากสีย้อม
ด้วยถ่านชีวภาพ

ดร.คัมภีร์ พ่วงทอง และ ดร.ฐิติพร สุวรรณวงศ์
สถานวิจัยการประเมินทางสิ่งแวดล้อมและเทคโนโลยีการจัดการของเสียอันตราย
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับศูนย์นวัตกรรมทางเคมีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ส�ำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
E-mail : khamphe.p@psu.ac.th
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วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์/วิจัย
พั ฒ นาถ่ า นชี ว ภาพแม่ เ หล็ ก ที่ ใ ช้ ไ ด้ จ ริ ง ในแหล่ ง น�้ำ ชุ ม ชน เป็ น มิ ต รต่ อ
สิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพในการดูดซับสีย้อมสูงสุด
การน�ำไปใช้ประโยชน์
จากปัญหาของเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีเป็นจ�ำนวนมาก ซึ่งมักจะถูกเผา
ท�ำลายในที่โล่ง ท�ำให้เกิดปัญหาหมอกควันซ�้ำซ้อน การเตรียมถ่านชีวภาพด้วยวิธี
ไพโรไลซีส (Pyrolysis) จึงเป็นการช่วยลดปัญหาดังกล่าว และลดการปลดปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศด้วย ทีมผู้วิจัยพบว่า ถ่านชีวภาพแม่เหล็กจากของ
เหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ซังข้าวโพด เปลือกข้าวเหนียว ที่เตรียมได้โดยการเติม
สารแม่เหล็ก (Ferromagnetic) เข้าไปในรูพรุนของถ่านชีวภาพ สามารถดูดซับสีย้อม
เมทิลีนบลู และ โรดามีน 6จี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วย

รูปที่ 1 ถ่านชีวภาพจากซังข้าวโพดที่ได้จากเตาเผาถ่าน
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จากปัญหาการตกค้างของสีย้อมตามโรงงานสิ่งทอที่ปนเปื้อนในแหล่งน�้ำ
ชุมชน ทีมผู้วิจัยจึงได้มีการพัฒนาตัวดูดซับสีย้อมด้วยการใช้ถ่านชีวภาพ (Biochar)
จากของเหลือใช้ทางการเกษตร และเพือ่ ความสะดวกจากการเก็บถ่านชีวภาพหลังการ
ดูดซับสีย้อมในแหล่งน�้ำชุมชม ทีมผู้วิจัยจึงได้พัฒนา “ถ่านชีวภาพแม่เหล็ก” หรือ
Magnetic biochar ขึ้น
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รูปที่ 2 การพัฒนาถ่านชีวภาพแม่เหล็ก และทดสอบโดยใช้แม่เหล็กดูด

รูปที่ 3 ก่อน (ซ้าย) และ หลัง (ขวา)
การดูดซับสี โรดามีน 6จี
ด้วยถ่านชีวภาพแม่เหล็ก
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ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย
สถานวิจัยความเป็นเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
ภาควิชาการจัดการศัตรูพืช คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : patimapon.p@psu.ac.th
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โรคอุบัติใหม่ในกล้วยหิน
และนวัตกรรมการป้องกันก�ำจัด
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โรคเหีย่ วในกล้วยเป็นโรคทีก่ ำ� ลังแพร่ระบาดในประเทศอินโดนีเซียและมาเลเซีย
เนื่องจากยังไม่มีวิธีการป้องกันก�ำจัดโรค ท�ำให้ผลผลิตกล้วยของประเทศมาเลเซีย
เสียหายถึง 90 - 100 เปอร์เซ็นต์ ส�ำหรับในประเทศไทย จังหวัดยะลาเป็นพื้นที่แรกที่พบ
เชื้อสาเหตุโรคเหี่ยว และปัจจุบันพบการระบาดไปยังจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับประเทศ
มาเลเซีย เช่น นราธิวาส สงขลา และสตูล

กล้วยเหี่ยว

กับดักแมลง

ภาพลักษณะการเข้าท�ำลายของโรคเหี่ยวที่ช่อดอก (ปลี) และแมลงพาหะน�ำโรค
โรคเหี่ ย วของกล้ ว ยเป็ น โรคที่ เ กิ ด จาก
เชื้ อ แบคที เ รี ย และมี แ มลงเป็ น ตั ว น� ำ เชื้ อ เข้ า สู ่ พื ช
ดั ง นั้ น วิ ธี ก ารที่ ใ ช้ เ พื่ อ จั ด การโรคเหี่ ย วในกล้ ว ยหิ น
ประกอบด้วย 3 มาตรการ คือ มาตรการก�ำจัดการ
ระบาดในพืน้ ทีอ่ ย่างเร่งด่วนด้วยสารเคมีปอ้ งกันก�ำจัด
แบคทีเรีย ด�ำเนินการจัดการศัตรูพืชในกล้วยแบบ
ผสมผสานด้ ว ยวิ ธี ก ารเขตกรรม และการใช้ เ ชื้ อ
แบคทีเรียปฏิปักษ์ร่วมกับสารสกัดจากพืชสมุนไพร
มาตรการควบคุมโดยเฝ้าระวังพื้นที่ที่มีเขตติดต่อ
กับพื้นที่ระบาด และมาตรการถ่ายทอดความรู้แก่
เกษตรกรโดยตรง ซึง่ โครงการนีจ้ ำ� เป็นต้องได้รบั ความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพื่อประโยชน์ของเกษตรกร
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วิธีการด�ำเนินงานวิจัย
1) ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อเก็บตัวอย่าง
กล้วยที่แสดงอาการโรคเหี่ยว แยกเชื้อสาเหตุโรคให้
บริสทุ ธิด์ ว้ ยอาหารสูตรจ�ำเพาะ พิสจู น์โรคตามวิธกี าร
ของ Koch (Koch’s postulates) และจ�ำแนกชนิดของ
เชื้อสาเหตุโรคด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
2) เก็บตัวอย่างแมลงน�ำโรคด้วยชุดกับดัก
แมลงที่ ดั ด แปลงให้ เ หมาะสมกั บ พื้ น ที่ จ� ำ แนกชนิ ด
แมลงด้วยลักษณะทางสัณฐานวิทยาและเทคนิคทาง
ชีวโมเลกุล และตรวจหาเชือ้ สาเหตุโรคเหีย่ วทีต่ ดิ มากับ
แมลงด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
3) ทดสอบฤทธิ์การยับยั้งเชื้อสาเหตุโรค
โดยเชื้อแบคทีเรียปฏิปักษ์ สารสกัดจากพืชสมุนไพร
และสารเคมี ป ้ อ งกั น ก� ำ จั ด แบคที เ รี ย ในสภาพ
ห้องปฏิบัติการ เปรียบเทียบกับการใช้สารปฏิชีวนะ
4) ทดสอบประสิ ท ธิ ภ าพของแบคที เ รี ย
ปฏิปักษ์ และสารเคมีป้องกันก�ำจัดแบคทีเรียในการ
ควบคุ ม เชื้ อ สาเหตุ โ รคเหี่ ย วของกล้ ว ยในแปลง
เกษตรกร อ�ำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
5) เสนอแนะวิธีการและมาตรการป้องกัน
โรคที่เหมาะสมและสอดคล้องตามบริบทในพื้นที่แก่
หน่วยงานด้านการส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่ที่พบ
การระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย
6) พั ฒ นากลไกความร่ ว มมื อ ร่ ว มกั บ
ส� ำ นั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย (สกว.)
ศู น ย์ อ� ำ นวยการบริ ห ารจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้
(ศอ.บต.) ศู น ย์ วิ จั ย ควบคุ ม ศั ต รู พื ช โดยชี วิ น ทรี ย ์
แห่งชาติ (ภาคใต้) ส�ำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด
ยะลา วิทยาลัยชุมชนยะลา กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจ
ชุม ชนคลัสเตอร์กล้วยหินยะลา เพื่อน�ำชุด ความรู้
การจัดการโรคเหี่ยวของกล้วยไปใช้อย่างยั่งยืน

กล้วยเหี่ยว

กล้วยเหี่ยว
สารเคมีควบคุมโรคเหี่ยว

สารเคมีควบคุมโรคเหี่ยว

ภาพแสดงลักษณะอาการของโรคที่เข้าท�ำลายผล
คือท�ำให้ผลไม่สุก และไม่สามารถน�ำมาประกอบ
เป็นอาหารได้ และภาพการใช้สารเคมีควบคุม
: 91

งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ความโดดเด่นของผลงานวิจัยชิ้นนี้ คือ นวัตกรรมสารเคมีป้องกันก�ำจัดแบคทีเรีย
และแมลงน�ำโรค การใช้เชือ้ แบคทีเรียปฏิปกั ษ์ สารสกัดจากพืชสมุนไพรร่วมกับวิธกี ารเขตกรรม
ซึ่งสามารถควบคุมโรคเหี่ยวของกล้วย และเกษตรกรสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตเพื่อน�ำไป
จ�ำหน่ายและมีความปลอดภัยจากสารเคมีตกค้างในผลผลิต (บริษัทห้องปฏิบัติการกลาง
(ประเทศไทย) จ�ำกัด, เลขที่รายงาน TRSK61/1031-33) นอกจากนี้องค์ความรู้ที่ได้จากการ
วิจยั สามารถน�ำไปใช้ในการควบคุมการระบาดโรคเหีย่ วของกล้วยในพืน้ ทีแ่ ละสร้างความยัง่ ยืน
ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยเชิงพาณิชย์ เป็นการน�ำความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์แก้ ไขปัญหาของ
ชุมชนอย่างยัง่ ยืน ดัง่ พระราชปณิธาณของพระราชบิดา “ประโยชน์ของเพือ่ นมนุษย์เป็นกิจ
ที่หนึ่ง (our soul is for the benefit of mankind.)”
สรุปภาพรวมผลงานวิจัย
โรคเหีย่ วในกล้วยเป็นโรคทีเ่ กิดจากเชือ้ แบคทีเรีย มีการระบาดเป็นวงกว้างมากกว่า
3 - 4 ปี ก่อให้เกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายให้กับการผลิตกล้วยใน
เชิงพานิชย์ กล้วยเป็นพืชทางเลือกที่รัฐบาลส่งเสริมให้ปลูกทดแทนรายได้จากยางพารา จาก
ปัญหาดังกล่าว นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้มีการระดมโจทย์วิจัยร่วมกับ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียส�ำคัญ ได้แก่ ศูนย์อ�ำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
สภาเกษตรกรจังหวัดยะลา รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา กลุ่มเครือข่ายวิสาหกิจชุมชุน
คลัสเตอร์กล้วยหินจังหวัดยะลา และเกษตรกร เป็นต้น เพื่อหาแนวทางการป้องกันก�ำจัด
การแพร่ระบาดของโรคเหีย่ วในกล้วย และสร้างความเข้าใจปรากฎการณ์ของการระบาดให้กบั
เกษตรกร ผลจากงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่และการวิจัยทางวิทยาศาสตร์พบว่าโรคเหี่ยว
ในกล้วยหินเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย การแพร่ระบาดและแพร่กระจายของโรคเกิดจากผีเสื้อ
กลางคืนเป็นแมลงน�ำโรค ท�ำให้เชื้อโรคสามารถแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว เชื้อสามารถ
ติดไปกับหน่อกล้วยทีเ่ จริญมาจากต้นแม่ทเี่ ป็นโรคหรือต้นกล้วยทีป่ ล่อยให้ยนื ต้นตาย ดินปลูก
ที่ติดไปกับหน่อกล้วย อุปกรณ์ทางการเกษตร ยานพาหนะ และแหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติ เช่น
แม่น�้ำปัตตานี และแม่น�้ำสายบุรี และแมลงในวงศ์ Embioptera Cercopidae ด้วงงวง เจาะต้น
แมลงหางหนีบ และมอด มีรายงานความเสียหายในกล้วยเศรษฐกิจในประเทศอินโดนีเซีย
และมาเลเซีย เช่น กล้วยหอมทอง กล้วยหอมเขียว กล้วยหิน กล้วยงาช้าง กล้วยน�้ำว้า และ
กล้วยหักมุก เป็นต้น ส่งผลท�ำให้ประเทศที่มีการปลูกกล้วยเชิงการค้าและส่งออก ต้องหยุด
การปลูกกล้วยอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคเหี่ยวในกล้วย
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รางวัลที่ ได้รับ
1. ผลงานวิจัยดีเด่นด้านชุมชนและพื้นที่ จากผลงานวิจัย “นวัตกรรมการป้องกัน
ก�ำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย (โรคอุบัติใหม่) ในประเทศไทย” โดย ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)
นวัตกรรมใหม่ในระยะปานกลาง 1-3 ปีข้างหน้า จะใช้กระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพหรือ
เทคโนโลยีเซลล์พชื ในการสร้างสายพันธุท์ ตี่ า้ นทาน และทนทานต่อโรคดังกล่าว เพือ่ สร้างความ
ยั่งยืนในการปลูกกล้วยหินในพื้นที่ดังกล่าว

สกัดตัวโรคสาเหตุ

น�ำเข้าสู่เซลล์กล้วยหิน

ปลายยอด

กล้วยหินทนทาน/
ต้านทานต่อโรคเหี่ยว

ภาพแสดงแนวทางการสร้างสายพันธุ์กล้วยหินที่ทนทาน/ต้านทานต่อโรคเหี่ยว เพื่อการปลูกที่ยั่งยืน
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ดังนั้นจึงได้พัฒนานวัตกรรมการป้องกันก�ำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย คือ สารเคมี
ป้องกันก�ำจัดโรคเหี่ยว “CuBAC” (อยู่ระหว่างจดอนุสิทธิบัตร) ใช้ร่วมกับการใช้เชื้อแบคทีเรีย
ปฏิปกั ษ์ สารสกัดจากพืชสมุนไพร กับดักล่อแมลงน�ำโรค และวิธกี ารเขตกรรมทีถ่ กู ต้องแม่นย�ำ
รวมทัง้ จัดท�ำเป็นชุดความรูก้ ารจัดการโรคเหีย่ วของกล้วย เพือ่ ให้เกษตรกรน�ำไปใช้เป็นแนวทาง
ในการป้องกันและแก้ ไขปัญหาโรคเหี่ยวในกล้วยได้
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การใช้ยาสีม่วง Gentian violet
เป็นสีย้อมแทนสี Carbol Fuchsin

ธิดารัตน์ พ่วงไพโรจน์, ปิยะวัฒน์ สุขบางนพ, เพทาย หิรัญพันธุ์ และ รัตนา หิรัญพันธุ์ *
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
E-mail : ratana.h@psu.ac.th
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คณะผู้วิจัยสนใจน�ำยาสีม่วง Gentian violet ที่ใช้เป็นยารักษาแผลในปากที่
สามารถหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก มีขายทั่วไปทั้งจากร้านสะดวกซื้อและร้านขายยา มาใช้
ทดแทนสีย้อม Carbol Fuchsin เนื่องจากภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ใช้สี Carbol fuchsin ในการย้อมเซลล์พืชเพื่อศึกษา
ลักษณะโครโมโซมพืชในการสอนปฏิบตั กิ ารเซลล์วทิ ยาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
โดยที่สี Carbol fuchsin จะมีสารที่ก่ออันตรายต่อสุขภาพอยู่ในส่วนผสมของสีย้อม
เช่น phenol, formaldehyde และ glacial acetic acid ซึ่งมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ค่อนข้าง
รุนแรง เมือ่ ใช้ในห้องปฏิบตั กิ ารทีไ่ ม่มตี ดู้ ดู อากาศในการเตรียมสีและห้องปฏิบตั กิ ารทีใ่ ช้
เครือ่ งปรับอากาศ จะท�ำให้มกี ลิน่ รบกวนทัง้ ต่อผูเ้ รียน อาจารย์ผสู้ อนและเจ้าหน้าทีห่ อ้ ง
ปฏิบัติการ จึงอยากหาสีย้อมที่สามารถน�ำมาใช้ทดแทนสี Carbol fuchsin เพื่อลด
ปัญหาดังกล่าว และทราบว่าห้องปฏิบัติการสรีรวิทยาใช้ยาสีม่วงเพียงอย่างเดียวใน
การย้อมเซลล์บผุ นังช่องคลอดในห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ ศึกษา estrous cycle ของหนูขาว
ซึ่งมีวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน จึงได้ทดลองน�ำ Gentian violet อย่างเดียวมาใช้ใน
ห้องปฏิบัติการเซลล์วิทยา โดยในเซลล์สัตว์จะย้อมเซลล์เยื่อบุข้างแก้มเป็นเวลา 1 นาที
พบว่าติดสีย้อมได้ดีเป็นสีม่วงอ่อน สามารถเห็นลักษณะของเซลล์เยื่อบุข้างแก้มที่เป็น
simple squamous epithelial cell ที่มีขอบเขตของเซลล์และ nucleus ได้อย่างชัดเจน
ส่วนในเซลล์พืชจะน�ำมาใช้ในการย้อมเซลล์รากหอมแดงตามวิธีการย้อมของ Carbol
fuchsin พบว่าเซลล์พืชจะติดสีม่วงน�้ำเงินค่อนข้างเข้ม มองเห็นขอบเขตของเซลล์และ
nucleus ชัดแต่ไม่สามารถเห็นลักษณะโครโมโซมที่ต้องการศึกษาชัดเจนนัก จึงได้เริ่ม
ทดลองน�ำกรดเป็นน�้ำส้มสายชูกลั่น อ.ส.ร. มาเป็นส่วนผสมเพื่อใช้ในการปรับสีของ
Gentian violet ทีเ่ ป็น basic dye พบว่าจะท�ำให้เป็นสีนำ�้ เงินเพิม่ ขึน้ สามารถเห็นขอบเขต
ของเซลล์และความแตกต่าง (contrast) ของ nucleus, cytoplasm และลักษณะโครโมโซม
ชัดเจนขึน้ จึงได้เริม่ วางแผนการทดลองอย่างจริงจังเพือ่ ทีจ่ ะน�ำยาสีมว่ ง Gentain violet
และน�้ำส้มสายชูกลั่นซึ่งหาซื้อได้ง่าย ราคาถูก มาใช้ทดแทนสีย้อมที่นิยมใช้กันมานาน
อย่าง Carbol fuchsin ที่มีราคาค่อนข้างแพง มีขั้นตอนการเตรียมที่ยุ่งยากและมี
ส่วนผสมของสารเคมีหลายตัวดังกล่าวข้างต้น ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพของเจ้าหน้าที่
ที่เกี่ยวข้องเป็นส�ำคัญ
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จากการทดลองศึกษาพบว่า ความเข้มข้นของ Gentian violet กับน�้ำส้ม
สายชูกลั่น ที่อัตราส่วน 0.5:1 มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 2.67 และใช้เวลาในการย้อมนาน
3 นาที ท�ำให้เซลล์รากหอมแดงและโครโมโซมในเซลล์ติดสีย้อมได้ดีที่สุด สามารถเห็น
ลักษณะและรายละเอียดของเซลล์ใกล้เคียงกับผลของการย้อมด้วยสี Carbol fuchsin
ที่มีค่า pH เฉลี่ยเท่ากับ 2.3 และใช้เวลาในการย้อม 3 นาทีเท่ากัน ดังภาพที่ 1 สรุป
ได้ว่าการใช้ Gentian violet เจือจางในน�้ำส้มสายชูกลั่น ซึ่งเป็นสารที่หาง่าย ราคาถูก
มีขั้นตอนการเตรียมไม่ยุ่งยาก ใช้เวลาในการย้อมสีน้อย ลดค่าใช้จ่ายในการก�ำจัด
สารเคมีเหลือทิ้ง (waste) และลดการใช้สารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สามารถน�ำมา
ทดแทนการใช้ Carbol fuchsin ได้เป็นอย่างดี สามารถน�ำไปใช้ ได้อย่างกว้างขวาง
ในการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้ทุกระดับ ขอแค่มีกล้องจุลทรรศน์ เช่น
ในโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาก็ใช้เซลล์เยือ่ บุขา้ งแก้มทีท่ ำ� ได้งา่ ย ใช้ในการศึกษาลักษณะ
ของเซลล์สัตว์ ได้ ส่วนการเรียนการสอนวิชาชีววิทยาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
และระดับอุดมศึกษาก็สามารถน�ำไปใช้ ได้ดีทั้งการย้อมสีในเซลล์สัตว์และเซลล์พืชใน
ห้องปฏิบัติการและการศึกษาวิจัย

(ก)
ภาพที่ 1 ภาพเซลล์รากหอมจากกล้องจุลทรรศน์ 40X
(ก) ย้อมด้วย Carbol fuchsin นาน 3 นาที
(ข) ย้อมด้วย Gentian violet อัตราส่วน 0.5:1 นาน 3 นาที (n=50)
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(ก)

(ค)

ภาพที่ 2 ภาพเซลล์เยื่อบุข้างแก้มย้อมด้วยสี Gentian violet
(ก) ก�ำลังขยาย 4x,
(ข) ก�ำลังขยาย 10x
และ (ค) ก�ำลังขยาย 40x

(ก)

(ข)

(ค)

ภาพที่ 3 ภาพเซลล์เยื่อบุผนังช่องคลอดของหนูขาว ย้อมด้วยสี Gentian violet
(ก) ก�ำลังขยาย 4x,
(ข) ก�ำลังขยาย 10x
และ (ค) ก�ำลังขยาย 40x
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งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

“มันนิ”
ชุมชนคนผืนป่าแห่งเทือกเขาบรรทัด

นางสาวชนม์ณภัทร เพชรรังษี, นางสาวนุศรา เพ็งบุญ, นายวศินต์ แก้วธวัชวิเศษ, นางสาวสลิลา แก้วบุตร ,
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“ชนเผ่ามันนิ” หรือ “ซาไก” เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่ง ที่มีประวัติความเป็นมา
อย่างยาวนาน ถือได้ว่าเป็นกลุ่มชนพื้นเมืองที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่น
กลุ่มหนึ่ง นอกจากด้วยมีรูปพรรณค่อนข้างเตี้ย ผิวด�ำ ตาโต ผมหยิกติดหนังศีรษะ
มือเท้าค่อนข้างใหญ่แล้ว วิถีการด�ำเนินชีวิตก็ยังเป็นที่น่าสนใจอีกด้วย โดยชาวมันนิ
มักอาศัยอยู่รวมกันเป็นกลุ่มๆ กระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ในเทือกเขาทางภาคใต้ของ
ประเทศไทย รวมแล้วมีจ�ำนวนประมาณ 250 คน โดยชาวมันนิมีวิถีการด�ำรงชีวิตที่
ผูกพันกับผืนป่าเป็นอย่างยิ่ง เพราะชาวมันนิใช้ป่าเป็นแหล่งส�ำคัญในการตอบสนอง
ด้านปัจจัยพื้นฐาน 4 ประการ ทั้งการเป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม
ตลอดจนการเป็นแหล่งรักษาโรค
ส�ำหรับเทือกเขาบรรทัดเป็นเทือกเขาที่วางตัวทอดยาวในแนวเหนือจรดใต้
แบ่งระหว่างภาคใต้ฝั่งตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูง
สลับซับซ้อน เป็นแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัยของสัตว์ปา่ จ�ำนวนมาก รวมทัง้ ยังเป็นแหล่งต้นน�ำ้ ทีส่ ำ� คัญ
ของทะเลสาบสงขลา ซึ่งอยู่ทางด้านทิศตะวันออกของเทือกเขานี้ ส่วนทางด้านตะวันตก
ก็เช่นเดียวกัน ยังมีล�ำน�้ำอีกหลายสายที่มีต้นน�้ำเกิดจากภูเขาในแถบนี้แล้วจึงไหลลงสู่ทะเล
อันดามัน ดังนั้น ด้วยความอุดมสมบูรณ์ของเทือกเขาบรรทัดนี้เอง จึงกลายเป็นแหล่ง
ที่อยู่อาศัยส�ำคัญของชุมชนคนผืนป่าที่เรียกตนเองว่า “มันนิ”
ในปัจจุบันคาดว่ามีจ�ำนวนชาวชนเผ่ามันนิที่อาศัยอยู่บริเวณแถบเทือกเขา
บรรทัดประมาณ 150-200 คน โดยวิถีการด�ำรงชีวิตแบบดั้งเดิมของชาวมันนินั้น มีการ
ย้ายถิ่นฐานและยังคงเร่ร่อนอยู่ในป่า โดยสร้างที่พักเรียกว่า “ทับ” ซึ่งมีลักษณะการสร้าง
แบบง่ายๆ ใช้เพียงวัสดุอุปกรณ์จากต้นไม้ ใบไม้ เถาวัลย์เท่านั้น เลือกสร้างทับในบริเวณ
ใกล้แหล่งน�้ำ และมักสร้างให้ห่างไกลจากชุมชน เพราะชาวมันนิชอบความสงบ ไม่ต้องการ
ให้คนจากภายนอกเข้าไปวุน่ วาย และประทังชีวติ ด้วยอาหารทีม่ อี ยูต่ ามธรรมชาติ เช่น เผือก
มัน ผลไม้ ยอดไม้ ใบไม้ที่กินได้ทุกชนิด รวมถึงอาหารจ�ำพวกเนื้อสัตว์ที่สามารถล่าได้จาก
ในป่า ส่วนเครื่องนุ่งห่มนั้น มีการน�ำใบไม้หรือเปลือกไม้มาห่อหุ้มร่างกาย และเมื่อไม่สบาย
ก็จะน�ำเอาสมุนไพรมารักษาเพื่อบรรเทาอาการ ดังนั้น พื้นที่ป่าที่ชาวมันนิเลือกอาศัย
จึงต้องมีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก เพราะต้องสามารถเป็นที่พึ่งพิงให้กับชาวมันนิ
ในการด�ำรงชีวิตได้อย่างสงบสุขตามแบบวิถีชีวิตของชาวมันนิได้
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“ปัจจุบนั นีก้ นิ ข้าว แต่เมือ่ ก่อนกินหัวมัน ชาวบ้านเอาขึน้ มาให้ เมือ่ ก่อนกินหัวมัน
มาตลอด” (ชาวมันนิ ก1)
“เปลี่ยนแปลงไปเยอะมาก เปลี่ยนแปลงไปในทางไม่ดี เมื่อก่อนป่าสมบูรณ์มาก
เดี๋ยวนี้ป่าลดลง เพราะว่าชาวบ้านเข้ามามาก” (ชาวมันนิ ก2)
“ชาวมันนิจะไม่กินของป่ามากเท่าไรแล้ว มันจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เพราะว่าชาวมันนิได้รบั เงินสวัสดิการของรัฐแล้ว พอได้เงินก็เอามาซือ้ กับข้าว ออกมาซือ้
ทุกวัน มาตลาดเหมือนกับคนเมืองและมีโทรศัพท์ ใช้” (ชาวบ้าน ก1 ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน
บริเวณเทือกเขาบรรทัด)
ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการได้รับอิทธิพลมาจากคนเมือง ท�ำให้วิถีชีวิตของชาวมันนิ
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ในส่วนของการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศปัจจุบัน พบว่าพื้นที่
ป่าเทือกเขาบรรทัดได้เปลี่ยนแปลงไปเป็นป่าเศรษฐกิจมากขึ้น สาเหตุหลักมาจากการ
รุกล�้ำพื้นที่ป่าของคนเมือง ทั้งในการท�ำเกษตรกรรม การตัดไม้ท�ำลายป่า การล่าสัตว์
เพื่อจ�ำหน่าย ท�ำให้พื้นที่ป่าเกิดการเปลี่ยนแปลง ความอุดมสมบูรณ์ภายในป่าลดลง
ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวมันนิเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นในด้านที่อยู่อาศัย
ชาวมันนิตอ้ งอพยพย้ายถิน่ ฐานไปตามความอุดมสมบูรณ์ของป่า ในส่วนของด้านอุปโภค
บริโภคชาวมันนิขดุ หาหัวมันและล่าสัตว์ปา่ ได้นอ้ ยลง ท�ำให้ ไม่เพียงพอต่อการบริโภคของ
ชาวมันนิ จึงท�ำให้ชาวมันนิต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคให้เหมือนกับคนเมือง
มากขึ้นเพื่อความอยู่รอดของตนเองและคนในทับ
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แต่อย่างไรก็ตาม เมือ่ ป่าไม่อดุ มสมบูรณ์เหมือนดังเช่นในอดีต ประกอบกับการ
รุกล�้ำพื้นป่าจากประชาชนภายนอกมากยิ่งขึ้น จึงส่งผลให้ในปัจจุบัน รูปแบบการด�ำเนิน
ชีวิตของชาวมันนิค่อยๆ เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในหลายๆ ด้าน ดังเช่นปัจจุบันชาวมันนิ
เริ่มรู้จักการหุงข้าว และการต้มแกงที่มีวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่หลากหลายหรือแม้กระทั่ง
การบริโภคอาหารส�ำเร็จรูป เช่น ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งส�ำเร็จรูป และอาหารกระป๋อง
เป็นต้น อีกทัง้ ชาวมันนิมกี ารลงมาซือ้ ของจากร้านค้าและตลาดเหมือนกลุม่ คนเมืองทัว่ ไป
และมีการใช้เงินในการจับจ่ายซื้อของ รวมทั้งการแต่งกายของชาวมันนิก็เปลี่ยนแปลงไป
มีการใส่เสื้อผ้าเหมือนดังเช่นคนเมืองทั่วไป
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รูปที่ 1 และ รูปที่ 2 ชาวมันนิในปัจจุบัน
ในด้านสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพทีก่ ลุม่ ชาวมันนิได้รบั นัน้ หากพิจารณาตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชน
ชาวไทย สามารถแบ่งเป็น 3 ด้านส�ำคัญ ดังนี้
1. ด้านการรักษาพยาบาล ปัจจุบนั ชาวมันนิได้รบั สิทธิการรักษาพยาบาล
ที่เท่าเทียมกับคนเมืองทั่วไป โดยส�ำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
ได้ก�ำหนดให้ชาวมันนิสามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลฟรีในเขต 7 จังหวัดภาคใต้
ตอนล่าง ได้แก่ ยะลา นราธิวาส ปัตตานี สงขลา พัทลุง ตรัง และสตูล ซึ่งสามารถเข้ารับ
การรักษาพยาบาลฟรีทงั้ ผูท้ มี่ บี ตั รประจ�ำตัวประชาชนและไม่มบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน
โดยไม่ ต ้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ ่ า ยในโรงพยาบาลของรัฐและมีสิทธิในการรับวัคซีน มีสิท ธิ
ฝากครรภ์ มีสิทธิท�ำคลอด และมีสิทธิวางแผนครอบครัว อีกทั้งชาวมันนิทุกคนมีสิทธิ
ในการรับการรักษาพยาบาล มีสิทธิในการรักษา ส่งเสริม ป้องกัน ฟื้นฟู เหมือนกับ
คนทัว่ ไป แต่ปญ
ั หาในอดีตพบว่าชาวมันนิไม่สามารถเข้ารับการรักษาพยาบาลได้ เพราะ
ชาวมันนิไม่มีบัตรประจ�ำตัวประชาชนเนื่องจากไม่สามารถพิสูจน์ ได้ว่าเป็นคนไทยหรือ
ต่างด้าว และเมื่อเกิดโรคภัยไข้เจ็บจะต้องเสียค่ารักษาพยาบาลรวมถึงเสียค่าคนดูแล
หรือคนรับผิดชอบ เมือ่ มีหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามาให้ความช่วยเหลือส่งผลให้ชาวมันนิ
ได้รับสิทธิและเสรีภาพด้านการรักษาพยาบาลอย่างที่ประชาชนคนไทยพึงจะได้รับ
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3. ด้านการศึกษา ชาวมันนิยงั ไม่ได้รบั การสนับสนุนทางการศึกษาเท่าทีค่ วร
และยังขาดโอกาสทางการศึกษา โดยมีสาเหตุจากปัจจัยหลายๆ ด้าน เช่น กลุ่มคนเมือง
มีมุมมองความคิดที่ว่าชาวมันนิไม่ใช่มนุษย์ ท�ำให้มีการเหยียดสีผิว มีการล้อเลียน
ส่งผลให้ชาวมันนิไม่กล้าที่จะเข้าไปเรียนร่วมกับคนเมือง เพราะกลัวคนเมืองมองว่าเป็น
ตัวประหลาด อีกทั้งยังไม่มีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างเป็น
รูปธรรม ทั้งนี้ชาวมันนิเองก็ยังไม่เปิดรับโอกาสทางการศึกษาเท่าที่ควรด้วย เพราะ
ชาวมันนิไม่ได้รบั การปลูกฝังมาตัง้ แต่อดีต จึงท�ำให้ชาวมันนิยงั ไม่คอ่ ยเห็นความส�ำคัญ

รูปที่ 3 และ 4 สัมภาษณ์หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับชาวมันนิ
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2. ด้านสวัสดิการของรัฐ ชาวมันนิได้ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในการ
ต่อสู้ เรื่อง สวัสดิการของรัฐ เพื่อเรียกร้องสิทธิและเสรีภาพให้กับตนเอง จนในปัจจุบัน
ชาวมันนิได้รับสิทธิมนุษยชนและสิทธิ เสรีภาพด้านสวัสดิการของรัฐเท่าเทียมกันกับ
คนเมือง โดยชาวมันนิมบี ตั รประจ�ำตัวประชาชน ท�ำให้ชาวมันนิได้รบั สิทธิและสวัสดิการ
ขัน้ พืน้ ฐานต่างๆ จากภาครัฐ ได้แก่ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุ เบีย้ ยังชีพ
ผูพ
้ กิ าร เป็นต้น ซึง่ ปัจจัยดังกล่าวท�ำให้ชาวมันนิมกี ารปรับตัวให้เข้ากับการเปลีย่ นแปลง
ของระบบนิเวศที่มีผลต่อการด�ำรงชีวิต ท�ำให้ชาวมันนิมีเงินในการเลี้ยงชีพทั้งการซื้อ
ข้าวสารอาหารแห้ง หรือแม้กระทั่งการซื้อผัก ซื้อหมู ซื้อปลาในตลาด ท�ำให้สิทธิและ
เสรีภาพด้านสวัสดิการของรัฐมีความจ�ำเป็นต่อการด�ำรงชีวิตของชาวมันนิในปัจจุบัน
เป็นอย่างมาก และถือได้ว่าภาครัฐได้เข้ามาดูแลสิทธิในด้านสวัสดิการของรัฐแก่
ชาวมันนิได้อย่างครบถ้วน
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ของการศึกษา เพราะชาวมันนิด�ำเนินชีวิตอยู่ในป่า ท�ำให้ ไม่มีความต้องการและไม่ได้
เล็งเห็นถึงความจ�ำเป็นของการศึกษา รวมถึงไม่มีกฎหมายที่บัญญัติไว้อย่างชัดเจน
เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในเรื่องของการศึกษาว่าต้องมีการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับใด
และหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทางด้านการศึกษาไม่ได้ ให้การสนับสนุนในด้านนี้
เท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันพบว่ามีกลุ่มคนเมืองบางส่วนเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือทางด้านการศึกษาแก่ชาวมันนิ โดยการเปิดโรงเรียนภูบรรทัดให้แก่ชาวมันนิ
จากชาวบ้านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และยังได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ที่มีจิตอาสา
ในการเข้าไปสอนหนังสือ ท�ำให้ชาวมันนิเริ่มอ่านออกเขียนได้และสามารถน�ำความรู้ที่
ได้รับไปใช้ในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันได้พอสมควร
อย่างไรก็ดี ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั ชาวมันนิจะได้รบั สิทธิและเสรีภาพอันพึงมีจาก
ภาครัฐมากยิง่ ขึน้ แต่ในขณะเดียวกันการช่วยเหลือดังกล่าวก็เปรียบเสมือนกับ “เหรียญ
ที่มีสองด้าน” ที่อาจจะเข้าไปท�ำลายวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวมันนิจนหมดสิ้นได้เช่นกัน
จนในอนาคตอาจจะมีชื่อ “กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ (ซาไก)” ที่อยู่เพียงในพิพิธภัณฑ์ ให้
ชนรุ่นหลังได้ศึกษาเท่านั้น ดังนั้น การก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์
เป็นเรื่องละเอียดอ่อน ที่ภาครัฐจะต้องมีการพิจารณาให้ถี่ถ้วนและต้องมีการไตร่ตรอง
ให้รอบคอบในหลายประเด็น

104 :

งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิเคราะห์โอกาสของการปิดกิจการ
ด้วยงบการเงินวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs)

อ.เฉลิม ใจตั้ง และ ดร.ภารวี มณีจักร
สาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือที่คุ้นกันทั่วไปว่า SMEs ตาม
ค�ำนิยามของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) นัน้ คือกิจการ
ที่มีลูกจ้างไม่เกิน 200 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 200 ล้านบาท ในกิจการ
ภาคการผลิตและภาคบริการ แต่ส�ำหรับกิจการในภาคการค้าคือกิจการที่มีลูกจ้าง
ไม่เกิน 50 คน และมีมูลค่าสินทรัพย์ถาวรไม่เกิน 100 ล้านบาท ซึ่งวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม (SMEs) มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนทิศทางของเศรษฐกิจไทย
เนื่องจากมีจ�ำนวนกิจการเกือบ 3 ล้านกิจการในระบบเศรษฐกิจไทย (ประมาณร้อยละ
99 เที ย บกั บ วิ ส าหกิ จ ทั้ ง หมดในระบบเศรษฐกิ จ ไทย) และสร้ า งมู ล ค่ า ให้ กั บ ระบบ
เศรษฐกิจไทยคิดเป็นร้อยละ 42.2 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) (ส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, 2017) ทั้งนี้จ�ำนวน SMEs ที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลมีเพียงร้อยละ 21.4 เท่านั้นจาก SMEs ประมาณ 3 ล้านกิจการในระบบ
เศรษฐกิจ
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณที่ได้เก็บข้อมูลงบการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมประเภทนิตบิ คุ คลทีจ่ ดทะเบียนในภาคการผลิต (Manufacture
Sector) ในจังหวัดสงขลาที่ส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยใช้ข้อมูลในช่วงปี
ค.ศ.2012-2016 และใช้วิธีการทางเศรษฐมิติ Probit Kink ในการวิเคราะห์ โดยการน�ำ
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จากข้อมูลวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในภาคการผลิตของจังหวัดสงขลา
รวม 570 กิจการ นี้มีกิจการที่เป็นขนาดเล็กจ�ำนวน 484 กิจการ ขนาดกลางจ�ำนวน
86 กิจการ และพบว่าในช่วงปี ค.ศ.2012-2016 มีกิจการที่ด�ำเนินกิจการต่อเนื่องจ�ำนวน
529 กิจการ ในขณะที่ 41 กิจการ ได้ปดิ กิจการลงในช่วงปีดงั กล่าว เมือ่ ดูอายุการจดทะเบียน
ของกิจการพบว่าใน 570 กิจการนี้ มีกิจการที่อายุน้อยกว่า 10 ปี ร้อยละ 34.56 และอายุ
มากกว่า 10 ปี ถึงร้อยละ 65.44 ทั้งนี้งานวิจัยพบว่าอัตราส่วนทางการเงินของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อมมีความสัมพันธ์ ในลักษณะที่ไม่เป็นเส้นตรงอยู่ 3 อัตราส่วน
จาก 11 อัตราส่วนทางการเงิน คือ อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ (Account Receivable
Turnover) อัตราส่วนทุนหมุนเวียน (Current Ratio) และ อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์
รวม (Debt Ratio) ผลการศึกษาจากแบบจ�ำลองทางเศรษฐมิติจากอัตราส่วนทางการเงิน
11 อัตราส่วน พบว่า หากอัตราหมุนเวียนของลูกหนี้และอัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ
มีค่าเพิ่มขึ้น จะลดโอกาสความล้มเหลวของกิจการลงได้อย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติ อีกหนึ่ง
อัตราส่วนทางการเงินที่น่าสนใจและมีนัยส�ำคัญ คืออัตราส่วนทุนหมุนเวียนของกิจการ
พบว่าหากกิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียน (สินทรัพย์หมุนเวียนต่อหนี้สินหมุนเวียนของ
กิจการ) มากกว่า 160 เท่า จะสามารถลดโอกาสความล้มเหลวของกิจการไปได้ร้อยละ
0.09 และหากกิจการมีอัตราส่วนทุนหมุนเวียนน้อยกว่า 160 เท่า จะเพิ่มโอกาสให้เกิด
ความล้มเหลวในกิจการไปได้ร้อยละ 0.08
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เอารายงานงบการเงินของกิจการมาวิเคราะห์ถึงโอกาสที่กิจการจะไม่สามารถด�ำเนินต่อไป
ได้หรือวิเคราะห์โอกาสของการปิดกิจการจากงบการเงิน เมือ่ วิเคราะห์อตั ราส่วนทางการเงิน
ของกิจการแบ่งได้ออกเป็น 4 กลุม่ (11 อัตราส่วนทางการเงิน) ได้แก่ 1. อัตราส่วนแสดงความ
สามารถในการท�ำก�ำไร (ประกอบด้วย อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม อัตราผล
ตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้น ผลตอบแทนจากการด�ำเนินงานต่อรายได้รวม และผล
ตอบแทนจากก�ำไรสุทธิต่อรายได้รวม) 2. อัตราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการด�ำเนินงาน
(ประกอบด้วย อัตราหมุนเวียนของสินทรัพย์รวม อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้ อัตราหมุนเวียน
ของสินค้าคงเหลือ และอัตราค่าใช้จ่ายด�ำเนินงานต่อรายได้รวม) 3. ตัวชี้วัดสภาพคล่อง
(ประกอบด้วย อัตราส่วนทุนหมุนเวียน) และ 4. อัตราส่วนโครงสร้างงบแสดงฐานะการเงิน
(ประกอบด้วย อัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวม และอัตราส่วนสินทรัพย์รวมต่อส่วน
ของผู้ถือหุ้น)
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อย่างไรก็ตาม ภาครัฐหรือผู้ก�ำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างส�ำนักงาน
ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ยังมีส่วนส�ำคัญต่อการด�ำเนินกิจการและการ
อยู่รอดของ SMEs ไทย เนื่องปัญหาจากความไม่แน่นอนภายนอก อย่างการชะลอตัวและ
ความผันผวนทางเศรษฐกิจ และปัญหาของ SMEs เอง เช่น ขาดความสามารถในการเข้าถึง
เงินกู้อัตราดอกเบี้ยต�่ำ การมีผลิตภาพแรงงานที่ต�่ำ การมีต้นทุนในการผลิตที่สูง การ
ขาดแคลนแรงงานที่มีทักษะ เป็นต้น งานศึกษาชิ้นนี้ได้ชี้ให้เห็นถึงความส�ำคัญว่ากิจการควร
ก�ำกับดูแลและบริหารดูแลอัตราส่วนทางการเงินที่ส�ำคัญอย่าง อัตราหมุนเวียนของลูกหนี้
อัตราหมุนเวียนของสินค้าคงเหลือ และอัตราส่วนทุนหมุนเวียน ให้อยู่ในระดับที่สูงเพื่อให้
กิจการสามารถประกอบการไปได้อย่างมีเสถียรภาพ แต่ก็ ไม่ควรละเลยอัตราส่วนทาง
การเงินตัวอื่นๆ นอกจากนี้ บทบาทในการผลักดันของภาครัฐนอกจากประเด็นเรื่องความมี
ประสิทธิภาพในการผลิต การส่งเสริมทางการตลาด ควรให้สนับสนุนให้กิจการตระหนักถึง
ความส�ำคัญในการจัดท�ำงบการเงินเพื่อวิเคราะห์สภาพธุรกิจด้วยเช่นกัน
อย่างไรก็ตาม การวิเคราะห์ข้างต้นเป็นการวิเคราะห์ภายใต้การใช้อัตราส่วน
ทางการเงินของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมภาคการผลิตของจังหวัดสงขลา ทัง้ นีภ้ าค
การค้าและภาคบริการอาจจะมีประเด็นการให้ความส�ำคัญกับอัตราส่วนทางการเงินที่ไม่
เหมือนกับภาคการผลิตก็ได้ และทุกๆ กิจการมีโมเดลทางธุรกิจ (Business Model) ที่แตก
ต่างกัน การเข้าไปขอรับความช่วยเหลือหรือค�ำปรึกษาจากภาครัฐอย่างศูนย์ให้บริการ SMEs
ครบวงจรในแต่ละจังหวัดที่อยู่ภายใต้การด�ำเนินงานของส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมก็จะช่วยให้ SMEs แก้ปัญหาของกิจการได้ตรงประเด็นมากขึ้น SMEs
สามารถผลักดันกิจการให้ประสบความส�ำเร็จในการด�ำเนินกิจการได้มากขึ้นและลดโอกาส
ความล้มเหลวของกิจการได้
งานวิจัยได้รับการเผยแพร่
Jaitang C., Maneejuk P., Wiboonpongse A., Sriboonchitta S. (2019) Analysis of
Small and Medium-Sized Enterprises’ Insolvency Probability by Financial Statements Using Probit Kink Model: Manufacture Sector in Songkhla Province,
Thailand. In: Kreinovich V., Sriboonchitta S. (eds) Structural Changes and their
Econometric Modeling. TES 2019. Studies in Computational Intelligence, vol 808.
Springer, Cham
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อัตลักษณ์ตัวตน “มลายูมุสลิม”
นับตั้งแต่เหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ปะทุขึ้นอย่างเป็น
ทางการในเดือนมกราคม ปี 2547 จากเหตุการณ์ปล้นปืนกองพันพัฒนาที่ 4 ค่ายกรมหลวง
นราธิวาสราชนครินทร์ อ�ำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส และการเผาโรงเรียน 18 แห่งในจังหวัด
นราธิวาสในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว ความรุนแรง เช่น การลอบท�ำร้าย
ลอบวางเพลิง วางระเบิด และการก่อการจลาจลก็เกิดขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส รวมไปถึง 4 อ�ำเภอของจังหวัดสงขลา คือ จะนะ
นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย จากปี 2547 ถึงปัจจุบันสถิติจำ� นวนผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความ
ไม่สงบฯ นี้มากกว่า 6,000 คนแล้ว สถิติจ�ำนวนผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจ�ำนวนมาก ท�ำให้ความ
ขัดแย้งในสามจังหวัดชายแดนใต้เป็นความขัดแย้งหนึ่งที่จัดได้ว่ามีความรุนแรงที่สุดในภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้
สถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อกลุ่มเด็กและเยาวชน
ท่ามกลางความขัดแย้งการใช้ชีวิตประจ�ำวันยังเกิดขึ้น ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะเยาวชน
ต้องได้รับการศึกษาเพราะการศึกษาท�ำให้มนุษย์มีความรู้ความสามารถทั้งทางวิชาการและ
คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนท�ำให้เกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
และด้านอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน อย่างไรก็ตาม การจัดการศึกษาของประเทศไทยโดยเฉพาะ
ในเขตพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ (สงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและ
สตูล) พบว่า การจัดการศึกษาในเขตนีย้ งั ขาดความเข้าใจและเข้าถึง การเมืองในยุคต่างๆ ก็ไม่เข้าใจ
ระบบการศึกษาในท้องถิน่ โดยประชาชนในพืน้ ทีใ่ ห้ความส�ำคัญกับการศึกษาด้านศาสนาอิสลาม
ตัง้ แต่ระดับชัน้ เด็กเล็กและระดับประถมศึกษา กล่าวคือ เมือ่ นักเรียนไทยมุสลิมจบการศึกษาในระดับ
ประถมแล้วได้มีการย้ายถิ่นออกไปศึกษาตามที่ต่างๆ การจัดการศึกษาที่ขาดความเข้าใจและการ
เข้าถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ ท�ำให้การศึกษาไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรม สิ่งที่สะท้อน
ว่ามีปญ
ั หาการจัดการศึกษาอย่างชัดเจน คือ ผูป้ กครองในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ไม่นยิ มส่ง
บุตรหลานที่เป็นนักเรียนมลายูมุสลิมเข้าศึกษาในโรงเรียนสามัญทั่วไปในพื้นที่
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จากการศึกษาและติดตามการย้ายถิน่ เพือ่ การศึกษาของนักเรียนจากจังหวัดชายแดน
ภาคใต้เข้าไปประเทศมาเลเซีย พบว่า นักเรียนไทยโดยเฉพาะนักเรียนมุสลิมในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ ได้แก่ จังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา นราธิวาสและสตูล ย้ายถิ่นเข้าไปศึกษาในประเทศ
มาเลเซียจ�ำนวนมาก และมีแนวโน้มจะเพิ่มจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและ
อุดมศึกษา เมื่อพิจารณาการศึกษาเบื้องต้นของข้อมูลการย้ายถิ่นระบุว่าเยาวชนที่มีภูมิล�ำเนาใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มที่จะย้ายไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศเพื่อศึกษาต่อในระดับ
อุดมศึกษาโดยมีสรุ าษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชเป็นพืน้ ทีป่ ลายทางยอดนิยม เนือ่ งด้วยทัง้ สอง
จังหวัดมีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี มีชื่อเสียง มาตรฐานการศึกษาสูงครอบคลุมหลายสาขา
จึงเป็นปัจจัยดึงดูดนักศึกษามลายูมุสลิมมาศึกษาต่อเป็นจ�ำนวนมาก อีกทั้งพื้นที่ที่ตั้งทาง
ภูมิศาสตร์ของพื้นที่ มีบทบาทส�ำคัญในการตัดสินใจเพื่อย้ายถิ่นทั้งแบบชั่วคราวและถาวร อีกทั้ง
มีมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ตั้งอยู่ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU), มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU), มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WU) และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช (NSTRU) ซึ่งล้วนแต่เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีบทบาท
ส�ำคัญในการพัฒนาบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละคุณธรรม จริยธรรม มีศกั ยภาพและประสบการณ์ทาง
วิชาการสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศซึ่งเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาสังคมที่
ยั่งยืน โดยเฉพาะ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU), มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) ซึ่งมีนักศึกษามุสลิมทั้งจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ย้ายถิ่นมาเพื่อศึกษาต่อที่มีอัตราเพิ่มสูงขึ้นทั้งในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความรุนแรง
ความแตกต่ า งทางด้ า นวั ฒ นธรรมย่ อ มเกิ ด ขึ้ น การปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สั ง คมใหม่
วัฒนธรรมใหม่ ภาษา รูปแบบการใช้ชวี ติ การแต่งกาย อาหารการกิน และอืน่ ๆ โดยทีไ่ ม่มคี รอบครัว
หรือเพื่อนสนิทคอยช่วยน�ำทาง แม้อาจรู้สึก “คิดถึงบ้าน” โดยเฉพาะเมื่อถึงโอกาสพิเศษหรือ
เมือ่ ถึงวันหยุดหรือเมือ่ เจอกับวันทีเ่ ลวร้าย อาจพบว่ามันยากทีจ่ ะคุน้ เคยกับความแตกต่างทัง้ หลาย
และอาจรูส้ กึ เหงาและโดดเดีย่ ว เป็นต้น ซึง่ ความรูส้ กึ เหล่านีเ้ ป็นเรือ่ งปกติเมือ่ ผูค้ นย้ายไปพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ
เป็นครั้งแรก
นักศึกษาจ�ำนวนดังกล่าว เมือ่ มาศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU),
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU), ช่วงเดือนแรกได้เกิดปัญหามากมาย
เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะเรื่องอาหารการกิน เพราะแทบไม่มีร้านค้าที่เป็นของคนมุสลิมที่สามารถ
ยืนยันได้ว่าเป็น “อาหารฮาลาล” และภาษาพูดที่เมื่อสนทนาเมื่อไหร่ ก็จะขาดความมั่นใจในภาษา
ตัวเองทุกครั้ง หรือเวลาละหมาดซึ่งเป็นวิถีปฏิบัติของมุสลิมทุกคนที่ซ้อนทับกับเวลาการท�ำ
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งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อัตลักษณ์ตัวตน “มลายูมุสลิม” เคลื่อนที่

งานวิจัยสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

กิจกรรม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เมื่อต้องศึกษาต่อ ทั้ง 2 มหาวิทยาลัย นักศึกษามลายูมุสลิมมีการ
ปรับตัวเพือ่ เรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมใหม่เป็นสิง่ ส�ำคัญทีส่ ดุ เพราะเมือ่ ต้องตัดสินใจออกเดินทางจากบ้าน
กระบวนการปรับตัวถือว่าเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะช่วยให้สามารถด�ำเนินชีวิตเพื่อเข้ากับสังคม
วัฒนธรรมของสภาพแวดล้อมใหม่ได้
จากสภาพปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กลุม่ ของเยาวชนและปัญญาชนทีร่ วมตัวกันในลักษณะชมรม
ในสถาบันอุดมศึกษา โดยเลือกชมรมมุสลิมสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU)
และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) ได้เข้ามามีบทบาทดูแล จัดการ
นักศึกษาตลอดจนแก้ปัญหาต่างๆ ของสมาชิกชมรม ซึ่งในการก่อตั้งชมรมมุสลิมเพื่อเชื่อมความ
สัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาในชมรมมุสลิมและเปิดโอกาสให้นกั ศึกษาต่างศาสนาได้มโี อกาสเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชมรมมุสลิมสัมพันธ์ โดยเฉพาะปัจจุบันชมรมมุสลิมสัมพันธ์ SRU
ได้ขยายเป็นชมรมขนาดใหญ่ สมาชิกชมรมมีจ�ำนวนมากถึง 2,000 กว่าคน ซึ่งถือได้ว่าเป็นชมรม
ทีม่ ขี นาดใหญ่ทสี่ ดุ และมีจำ� นวนสมาชิกมากทีส่ ดุ ใน SRU และทีส่ ำ� คัญสมาชิกชมรมส่วนใหญ่เป็น
มุสลิมจากสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ของ SRU ได้เข้ามามีบทบาทต่อการ
แก้ ไขปัญหาเพื่อเสนอแนวทางของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมและเพื่อด�ำรงอัตลักษณ์
มลายูมุสลิม

ตัวกลาง “อ�ำนวยความสะดวก” และ “ประสานความเข้าใจ”
การแสดงบทบาทของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ในลักษณะที่เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นของนักศึกษาไทยมุสลิมหรือนักศึกษามลายูมุสลิม ตั้งแต่นักศึกษามุสลิมเข้ามา
ศึกษายังมหาวิทยาลัย โดยค�ำนึงถึงบริบททางสังคม การเมือง ศาสนาและวัฒนธรรม เป้าหมาย
หลักเพื่อลดปัญหาแบบองค์รวม และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
โดยเฉพาะการให้ความรูเ้ กีย่ วกับการด�ำรงตนรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมและความเป็นมลายูมสุ ลิม
ของนักศึกษาที่ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่มาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย
ทั้งสองแห่ง โดยเน้นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันของนักศึกษามุสลิมและเป็นการช่วยให้เกิดการ
ปรับตัวกับนักศึกษามลายูมสุ ลิมได้เร็วและง่ายยิง่ ขึน้ และเพือ่ สร้างความเข้าใจให้กบั เพือ่ นนักศึกษา
คนอื่นๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมการรับน้องในชื่อ “ฐานพี่น้องมุสลิม” เป็นต้น
ส� ำ หรั บ นั ก ศึ ก ษามลายู มุ ส ลิ ม ในมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ สุ ร าษฎร์ ธ านี (SRU) และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) พบว่า มีประเด็นท่าที (Perception)
ต่ออัตลักษณ์ของนักศึกษามลายูมุสลิม เช่น ภาษา (มลายู หรือ ยาวี) การแต่งกาย การนับถือ
ศาสนาอิสลาม การละหมาด อาหารฮาลาล (Halal food) การไหว้และทักทาย (การสลาม) และ
112 :

		

• บ้านอยู่ที่ไหน มาจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เหรอ มาที่นี่น�ำระเบิดมา
ด้วยไหม?
• ท�ำไมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องมีระเบิด?
• ท�ำไมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องฆ่ากัน?
• ท�ำไมพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแต่ความรุนแรง?

ซึ่งถือว่าเป็นค�ำถามที่สะท้อนความไม่เข้าใจต่อนักศึกษามลายูมุสลิมที่มาจากพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก รวมถึงเป็นท่าทีในด้านลบที่ตีตรานักศึกษามลายูมุสลิมจากการ
เหมารวมเรือ่ งความรุนแรงในพืน้ ทีส่ ามจังหวัด ส่งผลต่อปัญหาการใช้ชวี ติ ในมหาวิทยาลัย ดังเช่น
การให้ข้อมูลของประธานชมรม
“ตอนเพื่อนเดินทางกลับบ้านพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ด้วยรถไฟ กลุ่มนักศึกษา
มลายูมุสลิมรวมตัวกันไปส่งเพื่อน แต่ระหว่างทางกลับหอพักเจอด่านรักษาความ
ปลอดภัยของต�ำรวจ ซึง่ ด่านได้สกัดและสอบถามกลุม่ พวกเรา เช่น ถามเกีย่ วกับสถานที่
เรียน ถามภูมิล�ำเนา เมื่อกลุ่มของพวกเราได้ตอบค�ำถามว่าเป็นคนพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ การตรวจค้นอย่างเข้มงวดก็เริม่ ขึน้ เริม่ จากการขอตรวจบัตรประชาชน
ตรวจรถ และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เช่น วันนี้เอาระเบิดมาหรือไม่ เป็นต้น ท�ำให้กลุ่ม
ของพวกเราเริ่มรู้สึกไม่พอใจในค�ำถามดังกล่าว ท�ำให้เกิดการโต้ตอบกลับไปกลับมา
โดยกลุม่ พวกเราได้ตอบข้อสงสัยในลักษณะเป็นการตัง้ ค�ำถามย้อนกลับ เช่น ท�ำไมต้อง
ถามอย่างนี้ พวกเราเป็นนักศึกษา พวกเรามาเรียนหนังสือไม่ได้มาวางระเบิด เป็นต้น”
จะเห็นได้ว่า เมื่อมีการตั้งด่านและเมื่อไหร่มีการตรวจค้น ถ้าผู้ที่ก�ำลังถูกตรวจค้นบอก
เป็นคนพื้นที่สุราษฎร์ธานี เจ้าหน้าที่ก็ไม่มีการตรวจค้นใดๆ แต่ถ้าบอกเป็นคนพื้นที่สามจังหวัด
ชายแดนภาคใต้เมื่อไหร่ กระบวนการตรวจค้นอย่างเข้มข้นเริ่มต้นทันที ซึ่งกลุ่มของพวกเรา
โดยส่วนตัวมีความเต็มใจบอกเพราะอยากให้เข้าใจมากกว่าการตีตราพวกเราเป็น “ผูก้ อ่ การร้าย”
จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น สะท้อนท่าทีของผู้คนในพื้นที่ปลายทางที่แสดงต่อนักศึกษา
มลายูมุสลิมได้อย่างชัดเจนมาก หรือ ยกตัวอย่างเหตุการณ์ระเบิดที่เกิดขึ้นบริเวณริมน�้ำในพื้นที่
จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมือ่ เดือนสิงหาคม 2560 หลังจากเหตุการณ์เกิดขึน้ 1 วัน ทหารได้มาขอข้อมูล
จากชมรมมุสลิมสัมพันธ์ของ SRU ซึง่ การทีท่ หารปฏิบตั กิ ารดังกล่าว ส่งผลให้รนุ่ พีใ่ นชมรมมุสลิม
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การถือศีลอด เป็นต้น จนน�ำไปสู่ความรู้สึกอึดอัดใจของเพื่อนต่างศาสนิก โดยการตั้งค�ำถามต่อ
นักศึกษามลายูมุสลิม ดังนี้
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เกิดความกลัว แม้ทหารจะเข้ามาเพื่อขอข้อมูลและสอบถามข้อมูลอื่นๆ ทั่วไปก็ตาม แต่การมุ่งเป้า
มายังนักศึกษามลายูมุสลิมโดยเฉพาะแสดงออกถึงความไม่ไว้วางใจและได้สร้างความหวาดกลัว
ต่อนักศึกษามลายูมุสลิมในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) เป็นอย่างมาก เช่น “กรณี
กิจกรรมไหว้ครูซึ่งมีการจัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงความกตัญญูต่อครูบาอาจารย์ที่ให้ความรู้แก่
นักศึกษา โดยลักษณะของกิจกรรมมีการไหว้เพื่อแสดงความเคารพครูผู้สอน ซึ่งนักศึกษามุสลิม
ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ ส่งผลให้เพือ่ นต่างศาสนิกได้แสดงท่าทีตอ่ นักศึกษามุสลิม
ในทิศทางลบ รวมไปถึงสัญลักษณ์ส�ำคัญของการไหว้ครู คือ “พานไหว้ครู” ซึ่งต้องมีการจัดเก็บ
เงินเพื่อสมทบการประดิษฐ์พานดังกล่าว ทั้งนี้นักศึกษามุสลิมไม่สามารถสมทบเงินเพื่อไปท�ำ
กิจกรรมดังกล่าวได้ แต่นักศึกษามุสลิมได้มอบเงินให้กับเพื่อนๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม แต่ได้
ขอให้น�ำเงินที่ให้นั้นไปท�ำในส่วนอื่น การบอกเจตนาของการใช้เงินผลดังกล่าว ท�ำให้เพื่อนๆ
ไทยพุทธมีท่าที สีหน้า อาการ เปลี่ยนไปกับพวกเราทันที ผลที่เกิดขึ้นจากการมีกลุ่มเพื่อนที่สนิท
ผสมร่วมกันระหว่างไทยพุทธกับมุสลิม ก็เหลือเพียงเพื่อนกลุ่มมุสลิมเท่านั้น” เป็นต้น
อีกหนึง่ ตัวอย่าง “จากเหตุการณ์วนั สอบสัมภาษณ์นกั ศึกษาเพือ่ เข้าศึกษาต่อชัน้ ปีที่ 1
มีอาจารย์ทา่ นหนึง่ ได้สมั ภาษณ์นกั ศึกษามลายูมสุ ลิมเกีย่ วกับ “น�ำ้ กระท่อม” ยาเสพติดทีพ
่ บมาก
โดยทั่วไปในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ โดยได้ถามในลักษณะกลัวพวกเราน�ำ “น�้ำกระท่อม”
มาเผยแพร่ หรืออาจารย์ท่านอื่นๆ มีการตั้งค�ำถามและมีท่าทีที่ไม่เข้าใจในเรื่องของการละหมาดที่
ส่งผลต่อการมาเรียนสาย “ท�ำไมต้องละหมาด ไม่ละหมาดได้หรือไม่ หรือ การแนะน�ำให้ ไปหยุดหรือ
ยกเลิกการเรียนเพือ่ แก้ ไขปัญหาของการมาเรียนสาย” เป็นต้น” นักศึกษามลายูมสุ ลิมหลายๆ คน
ต่างเจอค�ำถามในลักษณะเดียวกัน ซึ่งเป็นการตีตรานักศึกษามลายูมุสลิมเป็นพวกหัวรุนแรง
ชอบท�ำตัวแตกแยก ชอบท�ำตัวแตกต่าง แค่การแต่งกายก็แตกต่างแล้ว เป็นต้น ส่วนค�ำว่า “แขก”
เป็นค�ำทีพ
่ วกเราเจอบ่อยมาก และทุกครัง้ ทีน่ กั ศึกษามลายูมสุ ลิมมีความรูส้ กึ ในทิศทางลบทุกครัง้
ที่ได้ยินค�ำดังกล่าวนี้”
ทัศนคติที่ไม่เปลี่ยนของคนส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะคนในพื้นที่ปลายทางไม่รับรู้ข้อมูล
ของความเป็น “มลายูมุสลิม”อาจท�ำให้ ไม่มีความเข้าใจ หรือ อาจเป็นเพราะนักศึกษามลายูมุสลิม
ไม่มีโอกาสอธิบาย การจะเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการมองประชาชนสามจังหวัดได้จริงๆ ก็คงเป็นเพื่อน
ในกลุ่มที่สนิทกันจริงๆ มากกว่า ที่พวกเราสามารถท�ำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงมุมมองและวิธีคิด
เป็นด้านบวก แต่ในขณะเดียวกัน ท่าทีในด้านบวกที่ยังคงมีให้เห็น เช่น เพื่อนๆ ต่างศาสนา
ต่างวัฒนธรรมสนใจในภาษามลายู อยากให้เพื่อนๆ สอนการพูด การใช้ค�ำในชีวิตประจ�ำวัน
แต่ละวัน ซึ่งพวกเรานักศึกษามลายูมุสลิมรู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมาก และเต็มใจในการสอนเพื่อนๆ
เหล่านั้น เป็นต้น
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บทบาทการให้ความรู้เกี่ยวกับการด�ำรงตนรักษาอัตลักษณ์ของมุสลิมและความเป็น
มลายูมุสลิมของนักศึกษาที่ย้ายถิ่นมาจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อมาศึกษาต่อ
มีเป้าหมายหลัก คือ การสร้างความเข้าใจทีต่ รงกันของนักศึกษามุสลิมและช่วยให้เกิดการปรับตัว
กับนักศึกษามลายูมุสลิมได้รวดเร็วและง่ายยิ่งขึ้น และเพื่อสร้างความเข้าใจให้กับเพื่อนนักศึกษา
คนอืน่ ๆ ในมหาวิทยาลัย เช่น กิจกรรมรับน้องของพีน่ อ้ งมุสลิม เสมือนเป็นการสร้างเกราะป้องกัน
ที่ดีที่สุด ซึ่งเริ่มจากความพร้อมภายในจิตใจ การตั้งรับที่เน้นความเข้าใจ ซึ่งถือเป็นบทบาทเชิง
สร้างสรรค์ที่ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ได้ด�ำเนินการ บทบาทเป็นตัวเชื่อม หรือ ตัวประสานกับองค์กร
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัย เช่น เมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นกับสมาชิกของชมรม
หรือ นักศึกษามุสลิมอื่นๆ ที่ไม่ใช่สมาชิกของชมรม การสร้างความเข้าใจในอัตลักษณ์ของความ
เป็นมุสลิมที่ดีและข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น เพื่อไม่ให้เกิดความบานปลายของปัญหา หรือน�ำไปสู่ความ
รุนแรงของปัญหาได้ บางครั้งประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นแค่เรื่องเล็กน้อย หากไม่มีองค์กร
ให้เข้ามาจัดการก็จะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่า น�้ำผึ้งหยดเดียวได้ เช่น เหตุการณ์ ให้นักศึกษา
มุสลิมมะห์ถอดฮิญาบเพื่อขึ้นสแตนเชียร์ในกีฬาสีมหาวิทยาลัย ดังนี้
“ประเด็นดังกล่าวเกิดขึ้นขณะมีการซ้อมการขึ้นสแตนเชียร์ของกีฬาราชพฤษ์ (กีฬา
ระหว่างคณะ) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) เหตุการณ์เกิดขึ้น ณ วิทยาลัย
แห่งหนึ่ง โดยมีการซ้อมสแตนเชียร์ ซึ่งผู้ฝึกซ้อมเป็นรุ่นพี่ของวิทยาลัย ได้มีการร้องขอให้นักศึกษา
หญิงมุสลิมถอดผ้าคลุม “ฮิญาบ” เพื่อขึ้นสแตนเชียร์ ท�ำให้นักศึกษาหญิงมุสลิมคนดังกล่าว
มาแจ้งยังชมรมว่ามีการให้ถอดผ้าคลุมเมือ่ ต้องขึน้ สแตนเชียร์ ซึง่ ทางชมรมมุสลิมมองว่าการกระท�ำ
ดังกล่าวไม่เหมาะสม และชมรมมุสลิมได้มกี ารเจรจาพูดคุยกับผูค้ มุ สแตนเชียร์ของวิทยาลัยโดยตรง
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ดังนั้น จากปัญหาท่าทีที่นักศึกษามลายูมุสลิม SRU และมีประปรายส�ำหรับ PSU
ประสบปัญหาอย่างหนักในช่วงเดือนแรกทั้งระดับของเพื่อนร่วมรุ่น เพื่อนร่วมสาขา อาจารย์ หรือ
รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ความมั่นคง ซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อการด�ำรงตนอัตลักษณ์มลายูมุสลิมเป็นไป
ด้วยความยากล�ำบากเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งบทบาทของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ได้เข้ามามีบทบาทในการ
ชีแ้ จง ท�ำความเข้าใจ ในหลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมไหว้ครู ว่าท�ำไมนักศึกษามุสลิมไม่สามารถ
เข้าร่วมได้ แจ้งหลักการของศาสนาไปแต่ขอท�ำหน้าทีอ่ นื่ ทีส่ ามารถท�ำได้ เช่น การไม่เข้าร่วมกิจกรรม
ไหว้ครู แต่ขอเก็บขยะหลังกิจกรรมเสร็จสิน้ เป็นต้น หรือ กิจรรมรับน้อง การผูกสายสิญจน์ เป็นต้น
ดังนั้นการพยายามที่จะตอบค�ำถามของนักศึกษามลายูมุสลิมส่วนหนึ่งก็คือการแสดงจุดยืนว่า
สิง่ ใดทีท่ ำ� ได้ สิง่ ใดทีท่ ำ� ไม่ได้ ซึง่ แน่นอนมักมีความยากล�ำบาก แต่ถา้ นักศึกษามลายูมสุ ลิมไม่แสดง
จุดยืนก็จะท�ำให้พวกเราใช้ชีวิตล�ำบากมากขึ้น และเสมือน “การไม่เคารพตัวตนของตัวเราเอง
นั่นเอง”
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แต่ผลการพูดคุยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง ท�ำให้ชมรมฯ ด�ำเนินการต่อด้วยการพูดคุยเจรจา
กับนายกสโมสรของวิทยาลัยดังกล่าว ซึง่ สามารถแก้ไขปัญหาได้” ซึง่ ประเด็นดังกล่าวนีถ้ อื เป็นเรือ่ ง
ละเอียดอ่อนมากที่ทุกฝ่ายต้องเข้าใจร่วมกัน และการคลุมผ้า “ฮิญาบ” เป็นประเด็นเรื่องของ
การรักษาความเป็นตัวตนของนักศึกษามลายูมุสลิมผู้หญิง ซึ่งจากการแก้ปัญหาเหตุการณ์
ดังกล่าว ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ใช้แนวทางการอธิบายเพือ่ สร้างความเข้าใจร่วมกันส่งผลถึงแนวทาง
ปฏิบัติต่อนักศึกษามุสลิมได้อย่างทั่วถึง
หรือ กรณีช่วงของการเตรียมความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา เช่น การจัด
กิจกรรมรับน้องเพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน เช่น การจัดเตรียมอาหาร
การจัดพื้นที่ละหมาด เป็นต้น บทบาทของชมรมมุสลิมสัมพันธ์คือการเข้าไปจัดเตรียมและเป็น
ผู้รับผิดชอบในเรื่องเหล่านี้ เพราะชมรมมุสลิมจะเป็นผู้ท่ีเข้าใจในความเป็นมุสลิมดีที่สุด เพราะ
ชมรมมุสลิมได้ประสานและท�ำงานร่วมกับองค์กรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะองค์การ
นักศึกษา ผู้ซึ่งดูแลกิจกรรมนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย
การมีอยู่ของชมรมมุสลิมเพื่อให้ทุกคนสามารถอยู่ร่วมกันได้ เช่น กิจกรรมรับน้องของ
ทุกมหาวิทยาลัยจะมีการร้องเพลงมหาวิทยาลัยร่วมกัน และเนือ้ หาเพลงอาจมีความคาบเกีย่ วกับ
การให้ความเคารพกับบุคคลอืน่ ๆ ดังนัน้ เพือ่ แก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ บทบาทชมรมได้แจ้งให้นกั ศึกษา
มุสลิมหยุดร้องเพลงในช่วงของค�ำเหล่านั้น ส่วนกิจกรรมของแต่ละคณะ จะมีคนมุสลิมของคณะ
คอยชี้แจงอยู่แล้ว ซึ่งในกระบวนการของกิจกรรมไม่มีปัญหาต่อความเป็นมุสลิม สรุปเป็นปัญหา
เรื่องของระดับปัจเจกบุคคลเสียมากกว่า ทุกวันยังเจออยู่เรื่อยๆ ส่งผลต่อการเรียนรู้คือการ
เตรียมตัว พร้อมอธิบาย เราเสมือนเป็นผู้รู้ตลอดเวลาตัวแทนของศาสนาที่ต้องพร้อมเพื่อการ
อธิบายตลอด นีค่ อื หน้าทีข่ องมุสลิมทุกคน กรณีถอดผ้าคลุมมีไม่มาก เราแค่ตกั เตือน กรณีมสุ ลิม
จากที่อื่น เช่น ภาคใต้ตอนบนเข้ามาสนิทกับชมรมก็จะกลายเป็นมุสลิมที่เคร่งครัดในการปฏิบัติ
ตามหลักศาสนา สะท้อนว่า ชมรมมุสลิมจึงเป็นกลไกลหลักของการเป็นอยู่ หรือ “การธ�ำรง
อัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิม” ที่มีความส�ำคัญมาก

“ค่าย” และ “เวทีเสวนา” ตัวช่วยสร้างความเข้าใจตัวตน
นักศึกษาทีน่ บั ถือศาสนาอิสลามทัง้ จากพืน้ ทีส่ ามจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือนอกพืน้ ที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งหมดจะสมัครเป็นสมาชิกของชมรมนักศึกษามุสลิม ดังนั้นเมื่อเข้าเป็น
สมาชิกแล้วก็ต้องเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของชมรม โดยเฉพาะกิจกรรมที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม
และการครองตนตามหลักของศาสนาอิสลามอย่างเคร่งครัด ภายใต้การควบคุมดูแลของคณะ
กรรมการชมรมนักศึกษามุสลิม
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เนื่องด้วยลักษณะปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มลายูมุสลิมที่มี
ความแตกต่างทางศาสนา การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศาสนาให้เกิดความยัง่ ยืน ชมรมมุสลิม
ได้เข้ามามีบทบาทที่ส�ำคัญมาก เห็นได้จากนักศึกษา SRU สะท้อนอย่างชัดเจนการที่จะท�ำให้เรา
นักศึกษาทั้งไทยพุทธและมุสลิมอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน การสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกัน
ซึ่งชมรมมุสลิมได้ช่วยสร้างความเข้าใจให้เกิดขึ้น โดยผ่านกิจกรรม “ค่าย” ซึ่งเปิดโอกาสให้เพื่อน
ต่างศาสนาเข้าร่วมด้วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้กันและกันระหว่างศาสนา ซึ่งเมื่อค่ายฯ ล่าสุด
ที่ผ่านมาได้มีนักศึกษาไทยพุทธจ�ำนวน 3 คน เข้าร่วมค่ายด้วย นักศึกษาไทยพุทธที่มาเข้าร่วม
ต่างบอกเป็นเสียงเดียวกัน “ชื่นชอบสังคมของคนมุสลิมซึ่งมีการดูแลกันและกัน และท�ำให้พวกเรา
มีความเข้าใจต่อประเพณี วัฒนธรรมของศาสนาอิสลามมากขึ้น” หรือการจัดกิจกรรมเมาลิดที่
เป็นเวทีพูดคุยถึงเรื่องหลักปฏิบัติของศาสนาอิสลาม ซึ่งเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าร่วม ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวมีนักศึกษาไทยพุทธได้เข้าร่วมเป็นจ�ำนวนมาก การจัดกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ก็เพื่อ
ให้นักศึกษามุสลิมและพุทธได้เข้าใจในประเด็นของศาสนาอิสลามมากขึ้น ซึ่งความเข้าใจในประเด็น
ทางศาสนาเหล่านี้ ช่วยเปิดมุมมองการสร้างความเข้าใจของกันและกันมากขึ้น จากบทบาท
ดังกล่าวของชมรมมุสลิมสัมพันธ์ ได้สร้างให้มสุ ลิมมีความเคร่งครัดในการปฏิบตั ติ ามหลักศาสนา
และท�ำให้ชมรมมุสลิมเป็นกลไกลหลักของ “การธ�ำรงอัตลักษณ์ความเป็นมลายูมุสลิม” ที่เข้มแข็ง
มากยิ่งขึ้น
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การเป็นบ้านหลังที่ 2 ของนักศึกษา
มุสลิมทีม่ งุ่ มัน่ ทีจ่ ะท�ำให้นกั ศึกษามุสลิมจากสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ซึ่ ง มาเรี ย น ณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) และ
มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต
สุราษฎร์ธานี (PSU) ได้มีสถานที่มีความอบอุ่น
มีที่ยึดเหนี่ยว จึงพยายามสร้างชมรมให้เหมือน
กับบ้าน หากสมาชิกชมรมมีปญ
ั หาส่วนตัวหรือ
ปัญหาการเรียนสามารถน�ำมาพูดคุยในชมรมได้ เพราะสมาชิกทุกคนเปรียบเหมือนคนใน
ครอบครัว สอดคล้องกับหลักศาสนาที่เชื่อมั่นว่ามุสลิมทุกคนเป็นพี่น้องกัน โดยเฉพาะปัญหาที่
นักศึกษามลายูมุสลิมประสบปัญหา ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบการเรียนการสอนโดยเฉพาะนักศึกษาที่
มาจากการเรียนในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา หรือ ปอเนาะ ซึ่งมีรูปแบบการเรียนแยกกันระหว่าง
ผู้หญิงและผู้ชาย และใช้รูปแบบการเรียนสามัญคู่กับการเรียนศาสนา เป็นต้น ส่งผลให้นักศึกษา
มลายูมสุ ลิมส่วนหนึง่ มีการใช้ชวี ติ เรือ่ งการเรียนทีไ่ ม่คนุ้ เคยกับสภาพการเรียนในปัจจุบนั วิถชี วี ติ
ของนักศึกษามลายูมุสลิมมีการใช้ชีวิตด้วยวิถีทางศาสนาอิสลาม การละหมาด คือ การปฏิบัติ
ศาสนกิจที่ทุกคนต้องกระท�ำเป็นวิถีชีวิต แต่เมื่อมีการย้ายถิ่นมาอยู่ในพื้นที่ในเรื่องความเข้าใจต่อ
สิ่งเหล่านี้น้อยมาก การสร้างความเข้าใจให้พื้นที่จึงเป็นสิ่งที่ส�ำคัญมากและจ�ำเป็นมาก หรือ
การแต่งกาย : การคลุมฮิญาบของนักศึกษาผู้หญิงมุสลิม โดยเฉพาะ ‘ฮิญาบ’ คือผ้าคลุมศีรษะ
ของผูห้ ญิงมุสลิม ซึง่ ศาสนาอิสลามระบุให้ผหู้ ญิงสวมผ้าคลุมปิดจนถึงหน้าอก เพือ่ เป็นการปกปิด
ร่างกายให้มิดชิด เป็นการส�ำรวม การคลุมฮิญาบของสตรีนั้น โดยทั่วไปจะเปิดเผยแค่ใบหน้าและ
ฝ่ามือ ดังนั้นการคลุมฮิญาบส�ำหรับนักศึกษาผู้หญิงมุสลิม เป็นสิ่งหนึ่งที่แสดงอัตลักษณ์ ใน
ความเป็นมุสลิมของนักศึกษาผูห้ ญิง ซึง่ สภาพแวดล้อมของ SRU และสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย
ขาดความรู้และความเข้าใจเป็นอย่างยิ่ง
หรือ ความไม่เข้าใจต่อปัญหาพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลต่อมุมมองของคนต่างพื้นที่ที่มีต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสังคม
โดยทั่วไป หน่วยของสังคมที่เป็นบริบทของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นพื้นที่การแสดงความไม่เข้าใจต่อ
เพือ่ นๆ นักศึกษาทีอ่ าจส่งผลระยะยาวได้ เป็นทีท่ ราบกันดีเมือ่ ผูท้ นี่ บั ถือศาสนาอิสลามพบเจอกัน
จะมีการทักทายกันด้วยการสลาม เมือ่ คนต่างพืน้ ทีพ
่ บเห็นจะเกิดข้อสงสัยในทันทีกบั การทักทาย
ในรูปแบบดังกล่าว สังคมนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) ก็เช่นเดียวกัน เมื่อพบเจอนักศึกษามุสลิมทักทาย
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ชมรมมุสลิมจึงมีบทบาทในการสร้างความเข้าใจและเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่ท�ำให้สมาชิก
ของชมรมน�ำปัญหามาบอกกล่าว เกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อน�ำไปสู่การแก้ ไขปัญหา เพราะเพื่อนๆ
นักศึกษามุสลิมถูกตัง้ ค�ำถามมากมาย ล้วนต้องมีคำ� อธิบายทีถ่ กู ต้อง ซึง่ ความไม่เข้าใจจากเพือ่ น
ต่างศาสนิก ต่างวัฒนธรรมนัน้ ในฐานะนักศึกษามุสลิม กลับมองว่าไม่เป็นปัญหา ใช้ชวี ติ ปกติ และ
รูส้ กึ ภูมใิ จมากขึน้ ทีส่ ามารถให้ความเข้าใจทีถ่ กู ต้องกับเพือ่ นได้ตา่ งหาก แสดงถึง “การแสดงจุดยืน”
ในอัตลักษณ์และตัวตนของความเป็นมลายูมุสลิมแทน ส�ำหรับพวกเราต่างยืนหยัดชัดเจนว่า
“เราไม่ได้เรียนศาสนา เราอยู่ในพื้นที่ที่ไม่ได้เคร่งศาสนา แต่เราสามารถบังคับตัวเองให้ ไม่ผิด
หลักศาสนาเลย”

กลไกสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสังคม
ชมรมมุสลิมสัมพันธ์เข้ามามีบทบาทในการด�ำรงอัตลักษณ์ของพวกเรานักศึกษามุสลิม
ชาติพันธุ์ “มลายู” ภายใต้ความไม่เข้าใจ “ท�ำไมไม่กินหมู ท�ำไมต้องคลุมผ้า ท�ำไมผู้ชายมีภรรยาได้
สีค่ น ละหมาดคืออะไร ท�ำไมต้องละหมาดบ่อยๆ” ค�ำถามเหล่านีเ้ ป็นค�ำถามทีน่ กั ศึกษามลายูมสุ ลิม
แทบทุกคนล้วนเคยถูกตั้งค�ำถามอยู่แทบทุกวัน นักศึกษามลายูส่วนมากบอก ช่วงแรกๆ ก็รู้สึก
แปลกใจที่คนที่นี่ไม่ทราบว่า มุสลิมคือใคร? กฎของศาสนาอิสลามคืออะไร? ตอนอยู่บ้านเกิด
นักศึกษามุสลิมทุกคนไม่ต้องตอบค�ำถามแบบนี้เลย เพราะอยู่ในสังคมแบบมลายูมุสลิมเป็นใหญ่
(predominantly Malayu-Muslim Society) พอพวกเรามาอยู่ในพื้นที่ที่เรียนอยู่ตอนนี้ โดยมี
คนมุสลิมเป็นเพียงคนส่วนน้อย การแต่งกายโดยเฉพาะผูห้ ญิงก็แตกต่างจากคนทัว่ ไปแล้ว จึงท�ำให้
เกิดข้อค�ำถามที่เกิดขึ้นกับพวกเรามากมาย จากสถานการณ์ของความไม่เข้าใจ กลไกที่ชมรม
มุสลิมได้สร้างขึ้น คือ การสร้างการยอมรับอัตลักษณ์ในความเป็น “มลายู” เพราะเป็นการแสดง
ถึงความเป็นตัวตนที่แตกต่าง โดยสามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่ที่มีอัตลักษณ์ที่แตกต่างโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและสังคมรอบข้าง และเป็นการปรับตัวเพื่อให้ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนเหล่านั้น เช่น การมีมัสยิดท่าสนในเขตพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งอยู่ใกล้มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
(PSU) การปฏิบัติศาสนกิจตามวิถีชีวิตมุสลิมได้ท�ำร่วมกับชุมชน ซึ่งเป็นการแสดงถึงความ
พยายามเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนปลายทาง
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ในรูปแบบดังกล่าว เกิดข้อสงสัย “ท�ำไมเมือ่ เจอเพือ่ นมุสลิมด้วยกันต้องสลามต้องจับมือหรือท�ำไม
กล่าวค�ำทักทายในรูปแบบเฉพาะด้วย ซึ่งเป็นหน้าที่ของนักศึกษามุสลิมที่ต้องอธิบาย หรือความ
ไม่เข้าใจในเรื่องการถือศีลอด มีการอธิบายตามหลักของเหตุผล ทั้งในเรื่องของการรายออัจ
การเชือดวัว ท�ำไมต้องละหมาด 5 เวลา เช่นเดียวกัน”
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หรือการที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) นักศึกษามุสลิมทั่วไปและนักศึกษามลายูมุสลิม
ต่างไปร่วมละหมาดวันศุกร์ที่มัสยิดดังกล่าว หรือกรณีของกิจกรรมชมรมนักศึกษาจากทั้งสอง
มหาวิทยาลัย ต่างใช้มัสยิดดังกล่าวในการท�ำกิจกรรมของชมรม ส่งผลต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์
ของการเป็นพวกเดียวกันและการสร้างความคุ้นเคยและแน่นแฟ้นเชิงพื้นที่โดยใช้ศาสนาเป็นกลไก
แม้นักศึกษามลายูมุสลิมมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี (SRU) สร้างเป้าหมายของการมา
ศึกษาต่อในพื้นที่ไกลบ้าน เพื่อมุ่งมั่นในการเรียนรู้วัฒนธรรมอื่น การพยายามเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
และการจัดการตัวเอง ทัง้ ในเรือ่ งรูปแบบการเรียน เช่น การเข้าแลปเจอเรือ่ งของหมูเป็นส่วนหนึง่ ของ
การศึกษา เราก็หาวิธีการป้องกันตัวเอง เช่นใส่ถุงมือ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ท�ำให้เราก็ต้องจัดการตัวเอง
ก่อนที่พาเราไปผิดหลักศาสนา เป็นต้น
จากปรากฏการณ์การท�ำงานของชมรมมุสลิมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
(SRU) และ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี (PSU) นักศึกษามลายูมุสลิม
ได้บอกเล่าประสบการณ์ ไว้ว่า “ความเป็นมลายูมีความเคลือ่ นไหวตลอดเวลา บางครัง้ เคลือ่ นไหว
ในทิศทางที่เป็นบวก หมายถึง การสร้างอัตลักษณ์มลายู ชาติพันธ์มาเลย์ที่เข้มแข็ง มั่นคง
แต่บางครัง้ เมือ่ สิง่ แวดล้อมบีบคัน้ สังคมภายนอกไม่เข้าใจ เกิดการปะทะทางวัฒนธรรมการใช้ชวี ติ
ของนักศึกษาก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเพื่อให้สามารถมีชีวิตที่ปกติสุขได้และยังด�ำรงอัตลักษณ์เดิม
ของตนได้แม้ ไม่ได้ทั้งหมดก็ตาม” โดยเฉพาะการใช้ภาษา รูปแบบการเรียนในห้องเรียนและการ
ปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนต่างศาสนา โดยมุ่งเป้าหมายของอนาคตซึ่งสะท้อนในประเด็นของแนวทาง
การอยู่ถาวรในพื้นที่ ซึ่งเป็นเรื่องของความมั่นคงทางอาชีพ รายได้ แต่สุดท้ายที่สุดของนักศึกษา
มลายูมุสลิมต่างยืนยันในเรื่องเหตุผลของการมาเรียนพื้นที่ปลายทางเพราะ “ต้องการเรียนรู้
สิง่ ใหม่ ประสบการณ์ใหม่ๆ มาตรฐานการศึกษาทีด่ แี ละเป้าหมายอาชีพทีม่ นั่ คง เมือ่ ทุกอย่างได้รบั
แล้ว การกลับบ้านเกิดเพื่อพัฒนา คือ เป้าหมายของความสุขในชีวิต” ที่จะน�ำพาสังคมจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ให้เกิดความสงบสุขต่อไป
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แนวทางการใช้การขับร้องอานาชีด
ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้
ด้านคุณธรรมและจริยธรรมแก่เยาวชน
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

นางสาวรอฮานี ดาโอ๊ะ
นักวิจัยสถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
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นิยามความหมาย หากเป็นผู้ท่ีอยู่นอกพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อาจไม่คุ้นเคยกับ
ค�ำว่า อานาชีด (Anasyid) ซึ่งในโครงการวิจัย เรื่อง อานาชีดเสียงขับขานแห่งสันติภาพ
ได้ให้ความหมายว่า อานาชีด คือ รูปแบบหนึ่งของการขับรอง หรือเพลงลํานํา ซึ่งนิยมใช
ขับรองกันในโอกาสเทศกาลสําคัญตางๆ ทางศาสนาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ทั้งนี้
โดยส่วนใหญ่มกั ใช้ขบั ร้องกันในช่วงเทศกาลฮารีรายออีดลิ้ ฟิตรี ซึง่ เป็นเทศกาลเฉลิมฉลอง
ภายหลังการสิน้ สุดเดือนแห่งการถือศีลอด หรือในช่วงเทศกาลอีดลิ้ อัฎฮา หรือในช่วงการ
จัดกิจกรรมส�ำคัญในตาดีกา (ศูนย์อบรมจริยธรรมเด็กเยาวชนมุสลิมในระดับเบื้องต้นใน
พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ * ผู้เขียน) ปอเนาะ หรือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
ความเป็นมาและองค์ประกอบของอานาชีด จากการให้ขอ้ มูลของผูร้ ดู้ า้ นอานาชีด โต๊ะครู
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ให้ข้อมูลว่า แรกเริ่มเดิมทีอานาชีดมิได้ก�ำเนิดขึ้นมาใน
ชายแดนภาคใต้โดยตรง แต่มีต้นก�ำเนิดจากโลกอาหรับ ตั้งแต่ยุคสมัยของท่านศาสดา
มูฮมั มัด (ซ.ล.) ขอความสันติสขุ จงมีแด่ทา่ น ในยุคทีม่ สุ ลิมได้มกี ารอพยพจากเมืองมักกะฮ์
เพื่อไปตั้งถิ่นฐานใหม่ยังเมืองมาดีนะฮ์ ประเทศซาอุดิอาระเบีย โดยชาวมาดีนะฮ์ ได้มีการ
ขับร้องบทเพลงอานาชีดเพื่อต้อนรับชาวมาดีนะฮ์ ต่อมาอานาชีดได้มีการแพร่กระจาย
มายังภูมิภาคมลายู ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลซีย และจังหวัดชายแดนภาคใต้ รวมทั้งภูมิภาค
อื่นๆ ของประเทศไทยตามล�ำดับ
ทัง้ นี้ เพลงอานาชีดนัน้ เน้นเนือ้ หาทีม่ กี ารส่งเสริมการท�ำความดี การสร้างความ
เข้าใจทางศาสนา การส่งเสริมก�ำลังใจ เครื่องดนตรีท่ีอนุญาตให้ใช้ เรียกว่า “ดุฟ” หรือ
กลองหน้าเดียว โดยส่วนใหญ่แล้วผู้ขับร้องอานาชีดมักจะเป็นทีม ประมาณ 4-5 คนขึ้นไป
โดยที่จะมีผู้ท�ำหน้าที่ขับร้องหลักและมีลูกคู่ประสานเสียง
การขับร้องอานาชีด ถือได้ว่ามีบทบาทส�ำคัญในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
มากตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นรูปแบบนันทนาการหนึ่งที่มีรูปแบบไม่ขัดกับ
หลักการศาสนา เนื่องจากเนื้อหาที่ส่งเสริมในเรื่องการท�ำความดี การไม่ใช้เครื่องดนตรีที่
ต้องห้าม การส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการ ปฏิสัมพันธ์กันระหว่างเด็ก เยาวชน ผู้ใหญ่ใน
พืน้ ที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ ดังจะเห็นได้วา่ อานาชีดคือพืน้ ที่แห่งการสร้างสรรค์การท�ำดี
และการพบปะ การท�ำกิจกรรมร่วมกันของผู้คนในชุมชน โดยเมื่อมีการจัดงานต่างๆ และ
มีอานาชีดเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม จะเห็นผู้คนหลากหลายวัยมาร่วมรับฟัง รับชม
ให้ก�ำลังใจลูกหลานเยาวชนในพื้นที่ อย่างมีความสุข สนุกสนาน อีกทั้งยังเป็นอีกหนทาง
ในการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อีกด้วย
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งานวิจยั เรือ่ งอานาชีด เสียงขับขานแห่งสันติภาพ ทีไ่ ด้ดำ� เนินการในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ปัตตานี โดยการเก็บข้อมูลจากผู้รู้ด้านอานาชีด โต๊ะครูหรือผู้รู้ด้านศาสนา ตัวแทนเด็ก
และเยาวชนในตาดีกา โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามในพื้นที่ ศิลปินเยาวชนที่ขับร้อง
เพลงอานาชีด พบว่า ทุกท่านได้กล่าวยกย่องถึงคุณค่าและบทบาทของอานาชีดที่มีต่อ
เด็ก เยาวชนมุสลิมในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ ในฐานะเป็นเครือ่ งมือในการกล่อมเกลา
ทางด้า นจิตวิญญาณในการส่ง เสริมคุณธรรม จริยธรรม การท�ำความดี รวมทั้ง
การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะเมื่อต้องมีการรวมตัวกันจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
อานาชีด อาจด้วยรูปแบบการจัดการแข่งขันอานาชีด หรือการร่วมกันจัดเวทีต่างๆ ใน
เชิงการนันทนาการเพื่อสร้างความสุข สนุกสนานแก่เด็ก เยาวชน และประชาชนในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยที่กลุ่มตัวอย่างเหล่านี้ได้ให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งแนวทางการประยุกต์ ใช้
อานาชีดในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้ในหลายประเด็น ได้แก่ การน�ำบทเพลงอานาชีดไป
ใช้ในกิจกรรมต่างๆ ในตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม โดยอาจเป็น
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้และนันทนาการตามวิถีอิสลาม ทั้งในรูปแบบการออกก�ำลังกาย
การใช้ในชั่วโมงกิจกรรม การจัดการประกวดการขับร้องอานาชีด การจัดท�ำหลักสูตร
อานาชีดเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรมและภาษา (มลายู
อาหรับ ไทย) เป็นต้น
การพัฒนาศักยภาพเด็กหรือเยาวชนทั้งในระดับตาดีกา ปอเนาะ โรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม ศิลปินผูข้ บั ร้องอานาชีด หรือผูส้ นใจทัว่ ไปในชุมชน โดยการจัด
อบรมหลักสูตรที่เกี่ยวกับเทคนิคการขับร้องอานาชีด การแต่งบทเพลง เนื้อร้อง ท�ำนอง
อานาชีด ซึง่ อาจเชิญผูร้ ดู้ า้ นอานาชีดจากประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย หรือประเทศอาหรับ
มาเป็นวิทยากร หรือการสนับสนุนงบประมาณเพื่อไปศึกษาดูงานไปยังพื้นที่หรือประเทศ
ที่มีผลงาน ประสบการณ์ด้านเพลงอานาชีด เช่น ประเทศมาเลเซีย เป็นต้น ประเด็นต่อมา
คือ การจัดการประกวดผลงานที่เกี่ยวข้องกับอานาชีด ทั้งด้านการขับร้อง การแต่ง
เนื้อร้อง ท�ำนอง เพื่อเป็นการกระตุ้นและพัฒนาผู้ที่มีความสนใจ และความสามารถด้าน
อานาชีด โดยอาจเปิดเป็นสถานีโทรทัศน์เฉพาะช่องที่เน้นเนื้อหาด้านอานาชีดหรือ
การประกวดอานาชีด ประเด็นสุดท้าย ควรให้รางวัลและมีการยกย่องศิลปิน ผู้รู้ด้าน
อานาชีดที่มีผลงานดีเด่น เพื่อสร้างก�ำลังใจในการขับเคลื่อนการสืบสานด้านวัฒนธรรม
การขับร้องที่ถูกหลักการศาสนา รวมทั้งการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนรุ่นต่อไป
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ข้อค้นพบ คุณค่าของบทเพลงอานาชีด สู่แนวทางการประยุกต์ ใช้
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โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล
Kids Click Com Project: KCC Project

อ.เลอลักษ์ บุญล�้ำ และ ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
วิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : lerluck.b@phuket.psu.ac.th, nattapong.t@phuket.psu.ac.th
เว็บไซต์ โครงการ : https://sites.google.com/phuket.psu.ac.th/kcc-project/
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โครงการเตรียมเยาวชนสู่สังคมดิจิทัล หรือ KCC Project คืออะไร?
คือ โครงการทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ ต้องการยกระดับความรู้ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี เพือ่ เสริมสร้างทัศนคติทดี่ ใี ห้กบั นักเรียน และนักศึกษา ในรูปแบบของการ
จัดการเรียนรูู้แบบสาระบันเทิง (Edutainment based learning) โดยความร่วมมือ
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับครูและนักเรียน
ในโรงเรียนหรือมูลนิธิต่างๆ

เหมาะกับใคร?
เหมาะกับครู อาจารย์ หน่วยงานการศึกษา หรือมูลนิธิ ที่ตอ้ งการให้เยาวชน
เข้าใจ เห็นประโยชน์และความส�ำคัญ รวมถึงสร้างทัศนคติที่ดีต่อนวัตกรรมการ
ศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STEM: Science, Technology, Engineering,
Mathematics)

สนใจเข้าร่วมโครงการ ต้องท�ำอย่างไร?
ครู อาจารย์ หน่วยงานการศึกษา หรือ มูลนิธิ ทีส่ นใจแจ้งความประสงค์มายัง
ผู้ด�ำเนินโครงการ จากนั้นร่วมกันคิดและออกแบบกิจกรรม โดยเนื้อหาบทเรียนขึ้นอยู่
กับพืน้ ฐานทางด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ ระยะเวลาในการ
อบรมจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วัน
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รางวัลที่โครงการได้รับ
- รางวัลชนะเลิศ โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ที่จัดท�ำคณะวิชา / หน่วยงาน / อาจารย์และบุคลากร ประจ�ำปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - “โครงการเตรียมเยาวชนสูส่ งั คม
ดิจิทัล KCC#2”
- รางวัลชมเชย โครงการ/กิจกรรมที่เน้นประโยชน์เพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
ที่จัดท�ำคณะวิชา / หน่วยงาน / อาจารย์และบุคลากร ประจ�ำปี 2561 ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต - “โครงการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวางแผนกลยุทธ์สำ� หรับเยาวชนด้วยการเรียนรูเ้ ชิงรุกผ่านเกมกระดาน
KCC#3”
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ประสบการณ์การเยียวยาและผลลัพธ์
ในการเยียวยาจากสถานการณ์
ความไม่สงบภาคใต้
ตามบริบทวัฒนธรรมไทยพุทธและมุสลิม

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา, รศ.ดร.กาญจน์สุภัส บาลทิพย์, ดร.นพ.วรสิทธิ์ ศรศรีวิชัย, วัฒนะ พรหมเพชร
สถานวิจัยระบบการดูแลและเยียวยาผู้บาดเจ็บฉุกเฉินและสาธารณภัย คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ภาคจิตวิทยาและการแนะแนว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : praneed.s@psu.ac.th
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การเยียวยาของประเทศไทยมีการวิวัฒนาการที่ดีและเป็นระบบมากขึ้น
หลังจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ทางบวกต่อผู้ ได้รับผลกระทบทั้งทางตรง
และทางอ้ อ ม แต่ ยั ง การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ถึ ง กระบวนการและผลลั พ ธ์ ใ นทุ ก มิ ติ จ าก
ประสบการณ์ของผู้ให้และผู้รับการเยียวยา การศึกษานี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
1) ประสบการณ์การเยียวยาและการตอบสนองของชุมชนต่อการเยียวยาตามการ
รับรู้ของผู้ให้การเยียวยา ผู้รับการเยียวยาและผู้บริหารเกี่ยวข้องในวงการเยียวยาจาก
ภัยพิบัติน�้ำมือมนุษย์ 2) วิเคราะห์และประเมินกระบวนการเยียวยาตนเองตามกลุ่ม
ปัญหาของผู้ประสบภัยในความหลากหลายทางวัฒนธรรม 3) ประเมินผลลัพธ์ทาง
สุขภาพจากการเยียวยา ได้แก่ การมีความสมดุลในชีวติ (คุณภาพชีวติ ) การมีพลังบวก
ทางจิตวิญญาณ (พลังสุขภาพจิต) การมีความเข้มแข็ง (สุขภาพกายแข็งแรง) 4) พัฒนา
ข้อเสนอและรูปแบบการเสริมศักยภาพชุมชนแบบพึ่งตนเองในการเยียวยาทั้งในเชิงรุก
และรับ เพื่อการจัดการที่เหมาะสมกับบริบทสังคมวัฒนธรรมไทย
การศึกษานี้ ใช้วิธีวิจัยแบบผสมผสาน เริ่มด้วยการศึกษาเชิงคุณภาพ
และตามด้วยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ให้และผู้รับการเยียวยาที่อยู่ในชุมชนของ
พื้นที่ซึ่งได้รับการคัดเลือกเจาะจงตามคุณสมบัติที่ก�ำหนด จ�ำนวนทั้งสิ้น 440 คน
ประกอบด้วย 1) กลุม่ ตัวอย่างทีเ่ ข้าร่วมการสัมภาษณ์และสนทนากลุม่ มีจำ� นวน 68 คน
เพือ่ ครอบคลุมประสบการณ์และความหลากหลายของสังคมเยียวยา ได้แก่ ผู้ได้รบั การ
เยียวยา (จ�ำนวน 42 คน) ผู้ปฏิบัติหรือผู้ให้การเยียวยา (จ�ำนวน 18 คน) และผู้บริหาร
ที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยา (ได้จากการสัมภาษณ์จ�ำนวน 8 คน) 2) กลุ่มตัวอย่างที่
ให้ข้อมูลเพื่อประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพจากการเยียวยาจ�ำนวน 330 คน จ�ำแนกเป็น
ผู้ให้การเยียวยา (จ�ำนวน 87 คน) และผู้รับการเยียวยา (จ�ำนวน 243 คน) โดยใช้
แบบสอบถาม ได้แก่ ภาวะสุขภาพกายและความสามารถในการพึง่ ตนเอง คุณภาพชีวติ
และพลังสุขภาพจิต 3) กลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมเวทีเสวนาเพื่อการอภิปรายและให้
ข้อเสนอแนะต่อรูปแบบการเยียวยา ซึ่งเป็นทั้งผู้ให้และผู้รับการเยียวยา จ�ำนวน 42 คน
ข้อมูลเชิงคุณภาพทีไ่ ด้นำ� มาวิเคราะห์เชิงเนือ้ หา และวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงปริมาณด้วยสถิติ
บรรยาย
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1. ผูร้ บั การเยียวยา ให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับการเยียวยาทีเ่ กิดขึน้ 2 ลักษณะส�ำคัญ
คือ 1) การเยียวยาภายในตนเอง ซึ่งประกอบด้วย 5 ประเด็นย่อย ได้แก่ การสร้าง
พลังใจให้ตนเอง การมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ การน�ำหลักค�ำสอนของศาสนามาใช้ การคิด
เชิงบวก และการท�ำบุญและท�ำความดี และ 2) การเยียวยาจากภายนอก ซึง่ ประกอบด้วย
4 ประเด็นย่อย ได้แก่ การได้รับเงินช่วยเหลือ การได้รับการช่วยเหลือในการประกอบ
อาชีพ การได้รับสนับสนุนทุนการศึกษา และการได้รับการเยียวยาด้านจิตใจ ส่วน
ผู้ให้การเยียวยา ที่เข้าร่วมในการศึกษานี้ ประกอบด้วย ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติที่มาจาก
ภาครัฐและภาคประชาชน รวมทั้งเป็นผู้ที่ได้รับการเยียวยามาก่อนและเปลี่ยนตนเอง
มาเป็นผู้ ให้การเยียวยาด้วย ในกลุ่มนี้ให้ความหมายการเยียวยาในทุกมิติ ได้แก่
การช่วยเหลือ ฟื้นฟูผู้ประสบภัยและสมาชิกในครอบครัวครอบคลุมด้านร่างกายจิตใจ
อารมณ์ สังคมและความมั่นคงทางด้านอาชีพและรายได้ โดยให้ความส�ำคัญในการ
เยียวยาด้านจิตใจและสังคมที่ต่อเนื่อง
2. กระบวนการด� ำ เนิ น งานเยี ย วยาในพื้ น ที่ พบว่ า มี จุ ด เน้ น ส�ำ คั ญ คื อ
กระบวนการท�ำงานเป็นทีม และการสร้างเครือข่ายที่เข้มแข็งในการท�ำงาน ซึ่งกลายเป็น
จุดแข็งทีท่ ำ� ให้การเยียวยาประสบความส�ำเร็จในระดับทีน่ า่ พอใจ ทัง้ ในระดับผูบ้ ริหารและ
เจ้าหน้าที่ในระดับปฏิบัติการ ซึ่งให้คะแนนระดับความส�ำเร็จของกระบวนการเยียวยา
ระหว่าง 6 ถึง 10 มีความใกล้เคียงกับกลุม่ ผูร้ บั การเยียวยาทีใ่ ห้คะแนนระดับความส�ำเร็จ
ของกระบวนการเยียวยาในระดับใกล้เคียงกันระหว่าง 5 ถึง 10
3. ผลลัพธ์จากการเยียวยา ตามที่กลุ่มผู้ ได้รับและผู้ให้การเยียวยาให้การ
ประเมินถึงผลลัพธ์ทเี่ กิดในกลุม่ ต่างๆ พบว่า กลุม่ ผู้ ได้รบั การเยียวยาให้การประเมินถึง
ผลลัพธ์ที่เกิดในกลุ่มเด็กสูงที่สุด ซึ่งแตกต่างจากมุมมองของผู้ให้การเยียวยาที่มองว่า
ผลลัพธ์จากการเยียวยาที่เกิดในกลุ่มหญิงหม้ายสูงที่สุด และพบว่ากลุ่มผู้ต้องขังเป็น
กลุม่ ทีม่ ผี ลลัพธ์จากการเยียวยาต�ำ่ สุดจากมุมมองของทัง้ กลุม่ ผู้ได้รบั การเยียวยาและ
ผู้ให้การเยียวยา นอกจากนี้ เมื่อประเมินผลลัพธ์ทางสุขภาพตามการรับรู้ของตนเอง
พบว่า ผู้ ได้รบั การเยียวยา (ร้อยละ 49.38 ) และผู้ให้การเยียวยา (ร้อยละ 63.22 ) มีพลัง
สุขภาพจิตอยู่ในระดับปกติ ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตของทั้งสองกลุ่ม พบว่า ส่วนใหญ่
มีคณ
ุ ภาพชีวติ อยูใ่ นระดับปานกลาง ทัง้ ในกลุม่ ผู้ได้รบั การเยียวยา (ร้อยละ 78.19) และ
กลุ่มผู้ให้การเยียวยา (ร้อยละ 63.22)
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ผลการศึกษา สรุปตามประเด็นได้ดังนี้
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4. ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำสู่การพัฒนารูปแบบเยียวยาที่เหมาะสม มีดังนี้
4.1. ควรส่งเสริมการเยียวยาทั้งภายในและภายนอกตนเอง ตามระยะของ
การสูญเสีย โดยเฉพาะระยะวิกฤติของการเผชิญกับการสูญเสีย เพราะบุคคลผูป้ ระสบ
กับความสูญเสียประกอบด้วยอย่างน้อย 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่สามารถสร้างพลังการ
เยียวยาในตนเอง และกลุ่มที่ไม่สามารถสร้างพลังเพื่อการเยียวยาตนเองได้ ซึ่งทั้งสอง
กลุ่มควรได้รับการส่งเสริมการเยียวยาภายในตนเองเป็นส�ำคัญ เพราะการเยียวยาดัง
กล่าวช่วยส่งเสริมให้บุคคลเกิดความเข้มแข็ง และเกิดพลังภายในตนเอง
4.2. ควรมีกระบวนการเยียวยาและติดตามผลลัพธ์ทางสุขภาพที่ต่อเนื่อง
โดยติดตามเยีย่ มหรือจัดเวทีแลกเปลีย่ นให้กบั ผูป้ ระสบกับความสูญเสียเป็นระยะอย่าง
สม�่ำเสมอ เพื่อเสริมพลังบวกให้ซึ่งกันและกัน และน�ำไปสู่ความสามารถเยียวยาตนเอง
ได้ โดยได้รับการสนับสนุนเยียวยาในลักษณะของการให้เงินช่วยเหลือ และการเยียวยา
ด้านจิตใจ การเยียวยาที่ด�ำเนินการเป็นระยะอย่างต่อเนื่อง ช่วยให้ผู้ประสบกับความ
สูญเสียหลายรายเปลี่ยนสถานะจากผู้รับการเยียวยา เป็นผู้ให้การเยียวยาได้
4.3. การด�ำเนินการเยียวยาควรใช้วิธีการผสมผสาน ทั้งเป็นรายบุคคลและ
รายกลุ่ม ซึ่งควรกระท�ำอย่างเป็นองค์รวมและท�ำงานเป็นทีมแบบบูรณาการประกอบ
ด้วยผู้ที่รับผิดชอบด้านสุขภาพ ด้านสังคมเศรษฐกิจ ด้านความมั่นคงปลอดภัย และ
ด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4.4. รูปแบบการเยียวยาที่เหมาะสม จ�ำเป็นต้องวิเคราะห์ตามบริบทของ
บุคคล สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมทั้งไทยพุทธและมุสลิม ที่อาจมีความ
แตกต่างกันตามความเชื่อทางศาสนา และเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลาและบริบทพื้นที่
ซึง่ ผู้ให้การเยียวยาควรปรับวิธกี ารให้มคี วามยืดหยุน่ และพัฒนาวิธกี ารส่งเสริมให้เกิด
ความเข้มแข็งและความสามารถในการเยียวยาด้วยตนเอง ซึ่งเป็นพลังภายในตนที่มี
ความส�ำคัญและมีความยั่งยืน
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ศึกษาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน
สร้างสรรค์ ต�ำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต

The potential of Creative community based tourism,
Tambon Kamala, Phuket.

ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา
คณะการบริการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
E-mail : tongleave@gmail.com
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พฤติกรรมการท่องเทีย่ วทีต่ อ้ งการได้รบั ประสบการณ์ใหม่ๆ จากการเรียนรูม้ ากกว่า
การเยี่ยมชมเพียงอย่างเดียว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะที่มีความสนใจที่จะ
ได้รับประสบการณ์และการเรียนรู้วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น โดยเฉพาะวิถีไทยที่
มีความโดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของคนในท้องถิ่น ซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางการตลาด
ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ซึง่ ได้ปรับเปลีย่ นภาพลักษณ์ประเทศไทย จากแหล่งท่องเทีย่ ว
‘Value for Money’ ไปสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพที่รองรับนักท่องเที่ยวระดับบน
รวมทั้งเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวให้มากขึ้น โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมุ่งส่งเสริม
การท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ (Niche Market) ตามการแบ่ง Segmentation ความสนใจ
พิเศษที่หลากหลาย (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2559) ซึ่งการน�ำวิถีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ซึ่งถือเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า มีเรื่องราวที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะ
เป็นการแต่งกาย อาหาร บ้านเรือน รวมถึงประเพณีหรือพิธีกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่แสดงถึง
ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละความเป็ น มาของคนมลายู ใ นพื้ น ที่ สามารถสร้ า งแรงดึ ง ดู ด ใจให้ แ ก่
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว (Tourist Attraction) และส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย วในพื้ น ที่ ไ ด้ เ ป็ น อย่ า งดี
ซึ่งนอกจากนักท่องเที่ยวจะได้รับรู้และสัมผัสถึงวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านในพื้นที่ ยังได้รับรู้
ถึงคุณค่า เกิดความภาคภูมิใจ การฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมที่ก�ำลังจะเลือนหายจากกระแส
วัฒนธรรมของชาวต่างชาติ การถ่ายทอดวิถีวัฒนธรรมสู่คนรุ่นต่อไป และยังสามารถสร้าง
ผลประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

รูปที่ 1 การปรับปรุงเส้นทางการท่องเที่ยวในชุมชนตำ�บลกมลา
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วัตถุประสงค์โครงการ :
1. เพือ่ ให้ชมุ ชนสามารถศึกษาความ
ต้องการของตลาดและวิเคราะห์หารูปแบบใหม่
เพื่อสนองความต้องการของตลาดเป้าหมาย
2. เพื่อพัฒนา วางแผนผลิตภัณฑ์
ภู มิ ป ั ญ ญาของท้ อ งถิ่ น ที่ มี อ ยู ่ ไ ด้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพเพื่อการท่องเที่ยวของชุมชน
3. สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์รูป
แบบของผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยน�ำ
ทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รูปที่ 2 พัฒนาประชาสัมพันธ์แหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์
จากส้มควายในชุมชน

ดังนั้น เพื่อให้เกิดความสามารถใน
การพัฒนาจึงคัดเลือกพื้นที่ศึกษาและพัฒนา
คือ ชุมชนบ้านหัวควน ต�ำบลกมลา อ�ำเภอ
กะทู้ จังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ในอดีต พื้นที่ต�ำบล
กมลาเป็นพื้นที่ที่มีการท�ำอาชีพเกษตรกรรม
คนในชุมชนส่วนใหญ่ มีรายได้จากการเกษตร
กรรมเป็นหลัก แต่เมือ่ การท่องเทีย่ วได้เข้ามาใน
พืน้ ทีส่ ง่ ผลให้บริบทและ วิถกี ารด�ำเนินชีวติ ของ
คนในชุมชนกมลาเปลี่ยนแปลงไป มีการเข้ามา
รูปที่ 3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องดื่ม
ของนายทุนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อ
จากส้มควาย
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการท่องเทีย่ ว
ในการตอบสนองต่อความต้องการของนักท่องเที่ยวที่หลากหลาย ท�ำให้เกิดการสร้าง
งานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ท�ำให้คนในชุมชนมีความเป็นอยู่และมี
คุณภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ อีกทัง้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ชมุ ชนกมลาเป็นทีร่ จู้ กั ของคนต่าง
พื้นที่มากยิ่งขึ้น การมาส่งเสริมการท่องเที่ยว และกลายเป็นจุดหมายปลายทางหนึ่ง
ส�ำหรับนักท่องเที่ยวที่ต้องการ จึงจ�ำเป็นจะต้องศึกษาถึงความต้องการของ
นักท่องเทีย่ วต่อผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเป็นอย่างไร กลยุทธ์ทางการตลาดส�ำหรับการท่องเทีย่ ว
เป็นอย่างไร เพื่อน�ำไปใช้ในการก�ำหนดแนวทางการพัฒนาตลาดส�ำหรับการท่องเที่ยว
ซึ่งนอกจากจะสามารถเพิ่มจ�ำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเฉพาะ ยังเป็นการสร้าง
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รายได้ให้แก่คนในท้องถิน่ ได้อย่างทัว่ ถึง และสามารถ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถีวัฒนธรรมของคนในท้องถิ่นให้
คงอยู่ต่อไป

รูปที่ 4 ออกแบบบรรจุภัณฑ์สินค้าของที่ระลึก
จากส้มควายให้เป็นรูปธรรมในอนาคต

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
การท่องเที่ยวของชุมชน ที่ผู้ศึกษาได้ท�ำการพัฒนา
ไปแล้วเบื้องต้นและต่อยอดให้เกิดเป็นรูปธรรมใน
อนาคต คือ การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผลส้มควาย ซึง่ ในชุมชนต�ำบลกมลา
มีการฟื้นฟูและปลูกผลไม้ชนิดนี้จ�ำนวนมาก และ
สามารถถ่ายทอดภูมปิ ญ
ั ญาทีช่ มุ ชนมีอยูก่ ลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวต่อไปในอนาคต

ผลการศึกษาที่ ได้จากการพัฒนาพบว่า

รูปที่ 5 พัฒนาสินค้าประเภทเสื้อผ้า
จากวัตถุดิบธรรมชาติในท้องถิ่น

รูปที่ 6 ออกแบบสินค้าสร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้กับชุมชนสู่ระดับสากล
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1. ชุ ม ชนมี ค วามรู ้ แ ละสามารถใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน โดยกระบวนการมีส่วนร่วม
2. ชุมชนเกิดจิตส�ำนึกและความตระหนัก
เข้าใจ ภูมใิ จ รักและหวงแหนในภูมปิ ญ
ั ญาของท้องถิน่
ของตน
3. สามารถเสริมสร้างความมั่นคงและ
ความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติตลอดจน
การส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของ
คณะการบริ ก ารและท่ อ งเที่ ย ว มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ ในการพัฒนาการท่องเที่ยวของ
ชุมชนท้องถิ่นต่อไปในอนาคต
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ลองฟัง...เพลงกล่อมเด็กมลายู
เครื่องมือในการอบรมขัดเกลาบุตรหลาน

ดร.นิปาตีเมาะ หะยีหามะ และประสิทธิ์ รัตนมณี
สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
E-mail : nikfatim.ha@gmail.com
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เพลงกล่อมเด็กเป็นมรดกที่แสดงให้เห็นวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของ
ชาติ เป็นเพลงที่ใช้ร้องกล่อมให้เด็กนอนหลับ เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการอบรม
เลี้ยงดูเด็กที่เติบโตมาเป็นสมาชิกในสังคมนั้นๆ เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เกิดจาก
ภูมปิ ญ
ั ญาของคนในท้องถิน่ ทีส่ บื ทอดกันมาหลายชัว่ อายุคน เพลงกล่อมเด็กนอกจาก
จะช่วยสร้างความอบอุน่ ทางใจให้แก่เด็กแล้ว ยังสร้างความสัมพันธ์ทดี่ รี ะหว่างแม่กบั ลูก
ด้วยเอกลักษณ์ทเี่ พลงกล่อมเด็กเป็นเพลงทีข่ บั ร้องในครอบครัว ผูข้ บั กล่อมจึงหยิบยก
เรื่องราวการใช้ชีวิตประจ�ำวัน ทั้งการด�ำรงชีวิต มาแต่งในเนื้อเพลงกล่อมเด็ก หรือ
บางบทเพลงผู้ร้องแต่งขึ้นตามความรู้สึก ไหวพริบ ปฏิภาณ จินตนาการของตนเอง
ในขณะนั้น จึงท�ำให้เพลงกล่อมเด็กในแต่ละเพลงล้วนมีเนื้อหา และเรื่องราวภาพสะท้อน
วิถชี วี ติ และสังคม พร้อมทัง้ แฝงคติธรรมค�ำสอนทีส่ ามารถขัดเกลาจิตใจของบุตรหลาน
ให้เป็นคนมีคณ
ุ ธรรมและจริยธรรม และมีมลู ค่าทางด้านจิตใจเป็นอย่างดี อีกทัง้ เนือ้ เพลง
กล่อมเด็กยังได้ให้คณ
ุ ค่าด้านภาษาในเชิงวรรณศิลป์และแง่ของการสือ่ สาร บทร้องยังมี
ส่วนช่วยให้เด็กมีพัฒนาการทางภาษาโดยไม่รู้ตัว
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ผลการศึกษา วิเคราะห์บทเพลงกล่อมเด็กพบว่า เนื้อเพลงกล่อมเด็กจะ
พรรณนากล่ า วถึ ง วิ ถี ชี วิ ต วั ฒ นธรรม ซึ่ ง เป็ น ปรากฏการณ์ ข องสั ง คมได้ อ ย่ า ง
ครอบคลุม เป็นภาพสะท้อนหรือเป็นกระจกส่องให้เห็นวัฒนธรรม วิถีชีวิตของสังคม
เมื่อพิจารณาถึงค่านิยมเพลงกล่อมเด็กทั้งอดีตและปัจจุบัน พบว่า ในอดีต
เพลงกล่อมเด็กได้รับความนิยมขับร้องในทุกช่วงวัย สามารถรับฟังได้ทุกโอกาส
โดยเฉพาะบ้านไหนทีม่ ลี กู เล็กหลายคน ผูใ้ หญ่หรือผูอ้ าวุโสในบ้านมักจะขับร้องเป็นประจ�ำ
การร้องบทเพลงกล่อมเด็กเพือ่ ให้เด็กมีความเพลิดเพลิน ให้เด็กหลับเร็ว และรูส้ กึ อบอุน่
ทางใจ เด็กจะรู้สึกว่ามีแม่คอยดูแลเอาใจใส่ ป้องกันภัยให้อยู่ตลอดเวลา นอกจากนั้น
บทเพลงยังเป็นเครื่องมือในการอบรมขัดเกลาบุตรหลานได้อีกด้วย
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ชุมชนมุสลิมปัตตานีในปัจจุบันบาง
ครอบครัวเป็นครอบครัวขนาดใหญ่ ที่มักจะ
อาศัยอยู่ร่วมในชายคาเดียวกัน ซึ่งคุณแม่หรือ
ผู้ที่อาวุโสของครอบครัว จะมีบทบาทอย่างยิ่ง
ในการขับร้องโดยใช้เพลงกล่อมเด็กทีเ่ ป็นภาษา
มลายูเป็นสือ่ กลาง ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั ได้รวบรวม
บทเพลงกล่อมเด็กมลายูที่ปรากฏในปัจจุบัน
จากการสัมภาษณ์วิทยากร จ�ำนวน 24 คน ใน
พื้นที่ที่ศึกษาได้จ�ำนวน 110 บทเพลง ได้จ�ำแนก
ตามประเภทของเนื้อเพลง คือ ด้านการนับถือ
ศาสนา เช่น การละหมาด อิสลามกับความตาย
การแสวงหาความรู้ทางศาสนา ด้านความเชื่อ
เช่ น การอบรมสั่ ง สอน ผลดี ข องการศึ ก ษา
หาความรู้ การท�ำดีตอ่ บิดามารดา การประกอบ
อาชีพ เช่น การเพาะปลูกต้นหอม ท�ำสวน ท�ำนา
ปลูกข้าว วัฒนธรรมการบริโภคอาหาร ผลไม้ต่างๆ ที่ปรากฏในชุมชน วิธีการถนอม
อาหาร วัฒนธรรมด้านการแต่งกาย วัฒนธรรมด้านการแต่งงาน วัฒนธรรมความ
บันเทิง นันทนาการ วัฒนธรรมด้านความรัก วัฒนธรรมในครอบครัวมุสลิม วัฒนธรรม
การอยู่ร่วมกัน การทักทายให้สลาม วัฒนธรรมวิถีชีวิตในชุมชน และวัฒนธรรมความ
สวยงามของสตรี การทาฮินนาที่เล็บมือ
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ในปัจจุบัน บทเพลงกล่อมเด็กได้รับความนิยมเฉพาะบางกลุ่มที่ยังคงร้อง
ดังเช่น ในวัยผู้สูงอายุ คุณตา คุณยาย ที่เคยมีประสบการณ์ร้องตั้งแต่เด็กๆ จะน�ำมา
ขับกล่อมให้ลูกหลานฟัง เพื่อเป็นการอบรมสั่งสอนและได้ใกล้ชิดลูกหลาน ทั้งยังท�ำให้
นึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมา ผู้ใหญ่บางครอบครัวขับร้องเพลงกล่อมเด็กเพื่อเป็น
การสอนคุณธรรม จริยธรรมให้กับบุตรหลาน บ้างใช้บทเพลงกล่อมเด็กเพื่อเป็น
นันทนาการให้เด็กตื่นตัว กระตุ้นในช่วงเวลาเรียน หรือบางครั้งใช้เป็นสื่อในการเรียน
การสอนให้เด็กได้ฝึกคิดเชิงเหตุผล บางครอบครัวก็น�ำบทสวดการขอดุอา (ขอพร)
มาร้องเป็นท�ำนองเพลงช้าๆ ร้องซ�้ำไปซ�้ำมาจนเด็กหลับ การน�ำบทสวดมาขับร้อง
กล่อมลูกเพือ่ เป็นการปลูกฝังหลักการศรัทธาต่ออัลลอฮ ดังนัน้ สรุปได้วา่ การร้องเพลง
กล่อมเด็กนอกจากเป็นที่นิยมของคนในอดีตแล้ว ปัจจุบันก็ยังคงเป็นที่นิยมอยู่ ขับร้อง
เพื่อความเพลิดเพลินในการกล่อมลูก เพื่ออบรมขัดเกลาให้บุตรหลานเป็นคนดี มี
คุณธรรม จริยธรรม เป็นมุสลิมที่ดี จึงพอจะคาดเดาได้ว่าแนวโน้มเพลงกล่อมเด็ก
ในอนาคตจะยังคงเป็นที่นิยมต่อไป และอาจจะแพร่กระจายมากกว่าปัจจุบัน หากผู้ท่ี
เกีย่ วข้องหาแนวทางการอนุรกั ษ์ให้บทเพลงกล่อมเด็กทีม่ อี ยู่ ประยุกต์ให้สอดคล้องกับ
บริบทสังคม เช่น การรวบรวมบทเพลงกล่อมเด็กมาท�ำเป็นสื่อ ที่สามารถแพร่กระจาย
ในโลกออนไลน์ ได้ง่ายรวดเร็ว และเข้าถึงสะดวก ดังเช่น จัดท�ำเป็นคลิปวีดิทัศน์ จัดท�ำ
หนังสือเพลงกล่อมเด็กมลายู 3 ภาษา ส�ำหรับเด็กอ่านนอกเวลา
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