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ปีที่ 2 ฉบับที่ 7 เดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2562

ม.อ. หนุนกลุ่มสตรี 3 จังหวัดชายแดนใต้
พัฒนาอาชีพผลิตภัณฑ์จักสาน
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อีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำนักวิจัยและพัฒนาพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนมาตลอด นั่นก็คือ

การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กิจกรรมท�ำให้ชุมชน
เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ

การตั้งต้นหันกลับไปดูทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนตนเอง แล้วหยิบเอามาท�ำเป็นอาชีพ

สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการเปิดรับเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ ม.อ. เข้าไปเสริม

ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของ ม.อ. เอง หรือแม้แต่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วม น�ำมาซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มีมูลค่า และมีคุณค่า ยิ่งถ้าหากได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ไอเดีย
ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ด้วยแล้ว ชิ้นงานที่ออกมาก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าทั้งด้านราคา
และมูลค่าทางด้านจิตใจ

ล่าสุด ส�ำนักวิจัยฯ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และกลุ่มวานิตา จับมือกันพัฒนา

กลุม
่ อาชีพสตรีใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในการออกแบบผลิตภัณฑ์จก
ั สาน โดยดึงดีไซน์เนอร์

จากแบรนด์ปาตาเพียรมาเป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากจะช่วยสอนในเรื่องของการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์แล้ว

ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสตรีเหล่านี้อีกด้วย ผลสัมฤทธิ์ของ

การร่ ว มแรง ร่ ว มใจกั น ในครั้ ง นี้ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ช ่ ว ยสร้ า งรายได้ ซึ่ ง มาจาก
แรงบันดาลใจของคนในชุมชนนั่นเอง

บรรณาธิการ

ที่ปรึกษา
• อธิการบดี
• รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม
• ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนา
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
• รองผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักวิจยั และพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
• รักษาการในตำ�แหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ
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บรรณาธิการ
กรกมล ขุนเพชร
นักประชาสัมพันธ์ สำ�นักวิจัยและพัฒนา
กองบรรณาธิการ
สำ�นักวิจัยและพัฒนา
รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จำ�กัด
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บอกข่าว...เล่าเรื่อง

ม.อ. จับมือ บริติช เคานซิล และวานิตา ดึง 2 ดี ไซน์เนอร์
ลุยจังหวัดชายแดนใต้ จัดอบรมพัฒนาฝีมือช่างสตรี
พร้อมกระตุ้นไอเดียสร้างแรงบันดาลใจ
เมื่ อ วั น ที่ 25-26 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ที่ผ่านมา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
กับสังคม ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ร่ ว มกั บ บริ ติ ช เคานซิ ล
(ประเทศไทย) และกลุม่ วานิตา น�ำคณะอาจารย์
ในเครื อ ข่ า ยมหาวิ ท ยาลั ย ภาคใต้ ต อนล่ า ง
ลงพื้นที่ปัตตานีและนราธิวาส พัฒนาศักยภาพ
ของช่างฝีมือหัตถกรรมสตรีในเครือข่ายวานิตา
โดยจัดกิจกรรมการอบรม “การให้ค�ำปรึกษา
ช่างฝีมือในเครือข่ายวานิตาเพื่อการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ แ ละธุ ร กิ จ หั ต ถกรรม” ภายใต้

โครงการ Crafting Futures : Wanita กิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ จัดที่
กลุ ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนจั ก สานไม้ ไ ผ่ บ ้ า นทุ ่ ง
อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี และวันที่ 26 กุมภาพันธ์
จัดที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี
3 กลุ่มเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ กลุ่มปาหนัน
ลูปากาป๊ะ กลุ่มกระจูดโคกพะยอม และกลุ่ม
ย่านลิเภา หัวข้อหลักๆ ที่น�ำมาจัดอบรม คือ
เรือ่ งการผลิต การออกแบบ และการตลาด โดย
มี 2 ดีไซน์เนอร์ คือคุณวลงกรณ์ เทียนเพิ่มพูล
และ คุณสุพัตรา เกริกสกุล นักออกแบบระดับ

ประเทศ ที่ ส ร้ า งสรรค์ ผ ลงานด้ า นจั ก สาน
เจ้าของแบรนด์ปาตาเพียร มาให้ความรู้และ
ร่วมสร้างแรงบันดาลใจในการออกแบบผลิตภัณฑ์
ด้ า นคุ ณ ศศิ ธ ร คงทอง หั ว หน้ า ฝ่ า ย
พั น ธกิ จ สั ม พั น ธ์ ม หาวิ ท ยาลั ย กั บ สั ง คม
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ม.อ. กล่าวว่า “การ
ท� ำ งานร่ ว มกั น 3 ฝ่ า ย ทั้ ง ม.อ. บริ ติ ช
เคานซิล และวานิตา รวมไปถึงเราได้รบั ความ
ร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์จากมหาวิทยาลัย
ในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ม.หาดใหญ่ มทร.
ศรีวิชัย และม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เราตั้งใจ
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อย่างมากทีอ่ ยากเห็นชาวบ้านในพืน้ ทีจ่ งั หวัด
ชายแดนใต้ มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ขึ้ น ซึ่ ง กลุ ่ ม
ต่างๆ ที่เราจัดอบรมให้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น
กลุม่ ทีม่ คี วามสามารถในเรือ่ งการจักสานเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดไอเดียการ
ออกแบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ห ลากหลายและดู
น่าสนใจ ด้านการตลาด ทีย่ งั ไม่สามารถท�ำให้
สิ น ค้ า ของกลุ ่ ม ออกสู ่ ท ้ อ งตลาดได้ อ ย่ า ง
กว้างขวาง รวมไปถึงการบริหารจัดการด้าน
การผลิตที่ท�ำอย่างไรให้ทันต่อความต้องการ
ของตลาด อาจจะเพราะชาวบ้านทีม่ าร่วมกัน
ท�ำอาจจะคิดท�ำแค่เป็นอาชีพเสริมเท่านั้น
ซี่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราจะมาช่วยกันแก้
การมาครั้งนี้ของเรา นอกจากจะมาอบรมทั้ง
3 เรือ่ งดังกล่าวแล้ว ก็ถอื โอกาสร่วมพูดคุยกับ
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สมาชิกในกลุ่มต่างๆ ด้วยว่ากลุ่มอยากได้
อะไร อยากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด
รวมไปถึ ง การสร้ า งแรงบั น ดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนผลส�ำเร็จที่
ได้จะน�ำไปสูก่ ารสร้างรายได้ให้กบั คนในพืน้ ที่
ด้วย”
โครงการ Crafting Futures : Wanita
เป็นโครงการความร่วมมือ 2 ปี (2560-2562)
ระหว่างบริตชิ เคานซิล (ประเทศไทย) ส�ำนักวิจยั
และพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ และเครือข่าย
วานิตา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่
1. การอบรมที่ปรึกษาชุมชน 2. การลงพื้นที่
ท�ำงานกับชุมชน 3. การแสดงผลงาน โดยมี
วิทยากรจากองค์กร Applied Arts Scotland
สหราชอาณาจักร และนักออกแบบชาวไทย

ท� ำ งานร่ ว มกั บ บุ ค ลากรในเครื อ ข่ า ยของ
Innovation Hub ของมหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ และผู้ประสานงานเครือข่าย
วานิตา เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือ
จักสานสตรีในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุ ม ชนจั ก สานไม้ ไ ผ่ บ ้ า นทุ ่ ง อ.ปานาเระ
จ.ปัตตานี กลุ่มย่านลิเภา อ.ศรีสาคร กลุ่ม
ปาหนันปูลากาป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส และ
กลุ่มกระจูดโคกพะยอม อ.เมือง จ.นราธิวาส
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะ
ด้านการออกแบบและการผสมผสานอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมในงานหัตถกรรม รวมไปถึงการ
พัฒนาธุรกิจและความยั่งยืนของกระบวนการ
ผลิต

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ทิปโก้รุดหารือ ผอ. RDO หวังน�ำงานวิจัย
ต่อยอดธุรกิจ

เมื่ อ วั น ที่ 6 กุ ม ภาพั น ธ์ 2562
ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรี ย นรู ้ ม.สงขลานคริ น ทร์ วิ ท ยาเขต
หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย
อาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนจากศูนย์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ ให้การต้อนรับ
คณะจากบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด ใน
โอกาสการศึกษาดูงานและหารือเบื้องต้นเพื่อ
ความร่วมมือในการท�ำธุรกิจร่วมกันในอนาคต
ส�ำหรับบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ำกัด
น� ำ โดยคุ ณ ธี ร ะพงศ์ สายสิ ญ จน์ Director
Extraction Factory & OEM/ODM
Management ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า “อยากร่วมหารือ
และเยี่ ย มชมเครื่ อ งมื อ และศั ก ยภาพของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพือ่ จะได้เห็นถึง
กระบวนการในการวิจยั และพัฒนาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสารสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะ
และประสบการณ์ให้แก่พนักงานของทิปโก้
อีกทัง้ การหารือเรือ่ งการเข้าถึงสิทธิบตั รทีท่ าง
มหาวิทยาลัยมีอยู่ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับงาน
วิจัยที่สามารถน�ำมาใช้ได้ รวมถึงต้องการ
เข้าพบ ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย เรือ่ งงาน

วิจยั สารสกัดจากว่านหอมแดง เพือ่ ประโยชน์
ทางพาณิชย์และอุตสาหกรรมด้านสารกันเสีย
จากสารสกัดธรรมชาติ”
ด้ า นมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
นอกจากจะเป็นการร่วมพูดคุยกับผูอ้ ำ� นวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังมีการน�ำเสนอ
เรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย” โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา
อุ ท ยานวิ ท ยาศาสตร์ การน� ำ เสนอเรื่ อ ง
“เครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานวิ จั ย ” โดย
ดร.สุ พ รรณี ธั ญ ญะภู จากโครงการจั ด ตั้ ง
สถาบั น วิ จั ย และนวั ต กรรมทางการแพทย์
การน� ำ เสนอเรื่ อ ง “งานวิ จั ย สารสกั ด จาก
ว่านหอมแดง และผลงานวิจัยด้านสมุนไพร

ในสถานวิจยั ” โดย ศ.ดร.ศุภยางค์ วรวุฒคิ ณ
ุ ชัย
ผอ.สถานวิ จั ย ความเป็ น เลิ ศ ด้ า นผลิ ต ภั ณ ฑ์
ธรรมชาติ การน�ำเสนอเรื่อง “งานวิจัยของ
สถานวิ จั ย ความเป็ น เลิ ศ ยาสมุ น ไพรและ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพทางเภสั ช กรรม” และ
ปิดท้ายกันที่การน�ำเสนอเรื่อง “งานวิจัยทาง
ด้านสมุนไพรเรือ่ ง กรรมวิธกี ารสกัดและท�ำให้
บริสทุ ธิข์ องสารสกัดเฟิรน์ ทีม่ อี นิ เตอร์รบั ตินบี
เป็นสารส�ำคัญและการใช้สารสกัดดังกล่าวใน
ผลิตภัณฑ์ส�ำหรับลดความอ้วน” โดย ผศ.ดร.
สิ รี ว รรณ แก้ ว สาวรรณ คณะเภสั ช ศาสตร์
จากนั้ น ไปเยี่ ย มชมเครื่ อ งมื อ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
งานวิ จัย ภายใต้ ก ารดู แลของโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
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เวทีเสวนา เขียนอย่างไรให้ได้ทุน
3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแชร์ ไอเดีย

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี ม.อ.
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงานเสวนา
“เขียนอย่างไรให้ได้ทนุ ” ซึง่ จัดโดยฝ่ายแผนและบริหาร ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ทัง้ นี้
เพื่อให้นักวิจัยจะได้น�ำความรู้ที่ได้จากเวทีไปเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น วิ จั ย จากแหล่ ง ทุ น ต่ า งๆ รวมทั้ ง เป็ น การแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ทเี่ ข้มข้นจากวิทยากรผูเ้ ชีย่ วชาญ น�ำโดยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์
ดร.มงคล เตชะก�ำพุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักดิ์
รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�ำเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์
รอง ผอ.ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์นักวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม

6 : http://rdo.psu.ac.th

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประเดิม Integrated Research ปี 62
กับคลัสเตอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

โครงการที่ 1 โครงการศึ ก ษาวิ จั ย
และพั ฒ นาสุ ข ภาวะโลก (Planetary
Health) น�ำเสนอโดยหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.
ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพภาคใต้

เมื่ อ วั น ที่ 6 มี น าคม 2562 เวลา
13.00 น. เป็นต้นไป ส�ำนักวิจัยและพัฒนา
น�ำทีมโดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมบริหาร
ส�ำนักวิจยั ฯ ผศ.ดร.มาลี สบายยิง่ รองผูอ้ ำ� นวยการ
ด้ า นมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ และ
รศ.ดร.ศุ ภ ศิ ล ป์ มณี รั ต น์ รองผู ้ อ� ำ นวยการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย
คณะท�ำงานทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จัด
กิจกรรม Integrated Research ประจ�ำปี
2562 โดยเริ่ ม ครั้ ง แรกกั บ โครงการด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องลีลาวดี
คณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย

กิจกรรมช่วงที่ 1 เป็นการเปิดงานและ
พูดถึงนโยบายและการด�ำเนินงานงบบูรณาการ
& ทุนสนับสนุน โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา ทีน่ ำ� ภารกิจ
และหน่วยงานภายใต้ความดูแลของส�ำนักวิจัย
และพัฒนา มาอธิบายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
มองเห็ น การท� ำ งานในภาพรวม และเข้ า ใจ
ลักษณะการท�ำงานของส�ำนักวิจัยและพัฒนา
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกระบวนการจัดตั้งสถาน
วิจัย คุณสมบัติและระยะเวลาการขอทุนต่างๆ
เพื่ อ ให้ นั ก วิ จั ย โดยเฉพาะนั ก วิ จั ย รุ ่ น ใหม่
สามารถด� ำ เนิ น การขอทุ น และได้ รั บ การ
สนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ได้ อ ย่ า งเต็ ม
ประสิทธิภาพ
กิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นการน�ำเสนอ
ความก้ า วหน้ า ของโครงการที่ ไ ด้ รั บ ทุ น จาก
แผนงานบู ร ณาการการวิ จั ย และนวั ต กรรม
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเข้าน�ำเสนอ
จ�ำนวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา
เยีย วยา สมานฉัน ท์ และสร้า งสรรค์ชุมชน
สุขภาวะชายแดนใต้ หัวหน้าแผนโครงการคือ
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูว่ วิ ฒ
ั น์วงศ์ และน�ำเสนอ
ความก้ า วหน้ า โดย ดร.มายื อ นิ ง อิ ส อ
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

โครงการที่ 3 โครงการสร้ า งมู ล ค่ า
นวั ต กรรมและความยั่ ง ยื่ น แก่ ก ลุ ่ ม ผ้ า ทอ
น�ำเสนอโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์สุพิชชา
เอกอุรุ คณะวิทยาการจัดการ
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โครงการที่ 4 โครงการบทบาทภาค
ประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในบริบท
อาเซี ย น กรณี ศึ ก ษาประเทศฟิ ลิ ป ปิ น ส์
อิ น โดนี เ ซี ย และไทย น� ำ เสนอโดยหั ว หน้ า
โครงการ ดร.ฆายนีย์ ช.บุญพันธ์ คณะวิทยาการ
จัดการ
จากนั้นเป็นการน�ำเสนอความก้าวหน้า
ของโครงการทีไ่ ด้รบั ทุนจากแผนงานบูรณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 ซึง่ ได้
มีการเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมเอาแผนโครงการ
ย่อยต่างๆ มารวมเป็นชุดโครงการใหญ่ ซึ่งด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์นั้น มี 1 แผน
โครงการใหญ่ที่เข้าน�ำเสนอคือ แผนบูรณาการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ของเยาวชน
ไทย 4.0 อย่างครบวงจรและยั่งยืน ที่มี รศ.ดร.
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เกษตรชั ย และหี ม คณะศิ ล ปศาสตร์ เป็ น
หัวหน้าแผนโครงการเข้าน�ำเสนอ โดยในชุด
โครงการดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 7 โครงการ
ย่อย ได้แก่
1. การพัฒนาทักษะด้านการสร้างสรรค์
และนวั ต กรรมของเยาวชนผ่ า นดนตรี แ ละ
การแสดงชาวเลอูรักลาโว้ย จ.ภูเก็ต มีหัวหน้า
โครงการคือ ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์
2. การเรี ย นรู ้ ข ้ า มวั ฒ นธรรมของ
เยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะและดนตรีในสาม
จั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ มี หั ว หน้ า โครงการ
คือ รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์
3. การพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ
การท�ำงานเป็นทีมและภาวะผู้น�ำของเยาวชน
ในต� ำ บลปากรอ มี หั ว หน้ า โครงการคื อ ผศ.
ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ
4. การพัฒนาศักยภาพและส่งเสริมการ
เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนในจังหวัด
ปัตตานีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ทางออนไลน์ มีหวั หน้าโครงการคือ ผศ.ดร.ไซนี
แวมูซอ

5. การปฏิรูปการเรียนรู้การสนทนา
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย 4.0 โดยการใช้
CA-informed teaching model มีหัวหน้า
โครงการคือ ผศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์
6. การพัฒนาทักษะที่จ�ำเป็นส�ำหรับ
เยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษ
ที่ 21 มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.กานดา
จันทร์แย้ม
7. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ
ส่งเสริมจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหัวหน้าโครงการ
คือ รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม
และในช่วงสุดท้าย ได้เปิดโอกาสให้
ผู ้ เ สนอโครงการเพื่ อ ขอรั บ ทุ น จากแผนงาน
บูรณาการการวิจยั และนวัตกรรม ปีงบประมาณ
2563 มาน�ำเสนอโครงการเพือ่ รับฟังข้อคิดเห็น
จากผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยมี ผศ.ดร.วินีกาญจน์
คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าแผน
โครงการสร้ า งภู มิ คุ ้ ม กั น ทางจิ ต ปั ญ ญาและ
ศาสนธรรม เป็นผูน้ ำ� เสนอ ซึง่ ก็ได้รบั ข้อคิดเห็น
ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา น�ำไปปรับ
แก้ไขข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศต่อไป
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คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. พร้อม ศวภ.3 ร่วมงาน
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นถิ่น “ข้าวลูกปลา”

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คลินิก
เทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สั ง คม ส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นา มหาวิ ท ยาลั ย
สงขลานครินทร์ น�ำโดย นายธนทรัพย์ ลิม่ ปะรังษี
ผูป้ ระสานงานคลินกิ เทคโนโลยีฯ ม.อ. พร้อมด้วย
นางสาวอาทิตยา ก�ำลัง นักศึกษาสหกิจศึกษา
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมงานเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ�ำภูมภิ าค ภาคใต้ (ศวภ.3) และ
ตัวแทนกลุ่มชาวนาจากอ�ำเภอต่างๆ ภายใต้
เครื อ ข่ า ยชาวนาวิ ถี วิ ท ย์ จั ง หวั ด สงขลา
(11 อ�ำเภอ) ได้แก่ (1) นายนพดล แก้วมณี
ประธานเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์จังหวัดสงขลา
(2) นายวิโรจน์ คงนุ้ย ประธานกลุ่มชาวนาบ้าน
ทุ่งขาว อ.รัตภูมิ (3) นางสุภาวดี มงคลบุตร
เครื อ ข่ า ยชาวนาวิ ถี วิ ท ย์ อ.สทิ ง พระ และ
(4) นายมงคล รอดบุญธรรม ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดจากดิน ปากรอ อ.สิงหนคร
เข้ า ร่ ว มโครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ์ ข ้ า วพื้ น เมื อ ง
“ข้าวลูกปลา” ซึ่งจัดโดย องค์การบริหาร
ส่ ว นต� ำ บลป่ า ชิ ง ร่ ว มกั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
เครื อ ข่ า ยนาอิ น ทรี ย ์ อ� ำ เภอจะนะ (จะนะ
แบ่งสุข) ณ แปลงนา ม.1 บ้านป่าชิง ต.ป่าชิง
อ.จะนะ จ.สงขลา งานนี้ ไ ด้ รั บ เกี ย รติ จ าก

นายวิฑูร พรหมเพชร เกษตรอ�ำเภอจะนะ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายอ�ำเภอจะนะให้เป็น
ประธานในพิธีเปิด โดยมี นายอดูญ ทองเพชร
นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลป่าชิง เป็น
ผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ
มากมาย อาทิ การท� ำ พิ ธี ผู ก ขวั ญ ข้ า วโดย
นายเอี่ยม เพชรศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุ
บ้านป่าชิง การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกระ
การแข่งขันต�ำข้าว (ลีลา) การแข่งขันวิ่งผลัด
ทูนข้าว และการประกวดเมล็ดพันธุข์ า้ วลูกปลา
การเข้ า ร่ ว มงานในครั้ ง นี้ คลิ นิ ก
เทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้น�ำผลงานที่เกี่ยวข้องกับ
วิถชี าวนาภายใต้โครงการทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ในแผน
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย
วท.) ไปจัดแสดง อาทิ (1) คุกกี้ผิวข้าวสังข์หยด
และบรรจุภัณฑ์ จากโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย
วท. : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ
ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์/นักวิจัยจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (2) ถุงมืออเนกประสงค์
จากยางพารา จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้ำยางพารา (ความ
ต้องการจากสมาชิก อสวท.) ซึง่ เป็นผลงานของ
อาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา ม.อ. และผลงานวิจัยชุด
ทดสอบสังกะสีในนาข้าวของอาจารย์/นักวิจัย
จากคณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย
นาอินทรีย์อ�ำเภอจะนะ (จะนะแบ่งสุข) ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจ�ำปี 2562 จาก
สป.วท. ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. :
หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ (ปีที่ 1)
โดยมี นางมาเรียนา แนกาบาร์ นักวิชาการ
อุดมศึกษา สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม และการศึ ก ษาต่ อ เนื่ อ ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
เป็นผูร้ บั ผิดชอบโครงการ ซึง่ จะต้องด�ำเนินงาน
โดยการน� ำ วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาต่อยอด/ประยุกต์
ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และอาชีพอื่นๆ ในชุมชนตามฐาน
ทรัพยากร คือ ข้าวลูกปลา และศักยภาพของ
กลุ่มจะนะแบ่งสุข รวมถึงชุมชนใกล้เคียงเพื่อ
สร้างงานให้ชมุ ชนมีรายได้และคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งในระยะ 3 ปี บ่มเพาะรากฐาน
น�ำไปสู่ความยั่งยืนให้กลุ่มจะนะแบ่งสุขเป็น
ต้นแบบส�ำหรับชุมชนอื่นๆ ได้ในอนาคตต่อไป
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนาจัดอบรมสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลให้นักวิจัยสายสังคมศาสตร์

เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “สถิติและการวิเคราะห์
ข้ อ มู ล ” ให้ กั บ นั ก วิ จั ย สายมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ ง
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก วิ จั ย และพั ฒ นาด้ า น
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม และมี ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง จากคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็น
วิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย
ทัง้ ในวิทยาเขตหาดใหญ่และวิทยาเขตปัตตานีอย่าง
มาก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัย
ที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติ
และสามารถน�ำไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไปได้
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ยกกมลา พื้นที่ต้นแบบโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน
รอง ผอ.ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ลงพืน้ ที่ จ.ภูเก็ต ติดตามความ
ก้าวหน้าการด�ำเนินงาน โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจ�ำปี
2561 พร้อมพบปะชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการ
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์
ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนาด้านพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมเวทีน�ำเสนอความก้าวหน้าโครงการ
ม.อ. เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง ประจ�ำปี 2561 โดยช่วงเช้าเป็นการน�ำเสนอความ
ก้าวหน้าโครงการ ซึง่ มีทงั้ หมด 6 โครงการย่อย ดังนี้ 1. โครงการผลกระทบ
ด้านคุณภาพน�้ำและแนวทางการลดผลกระทบ จากการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนกมลา จ.ภูเก็ต โดย ดร.ดนัย ทิพย์มณี คณะเทคโนโลยีและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 2. โครงการการมี ส ่ ว นร่ ว มในการจั ด การขยะของ
สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ต�ำบลกมลา โดย ดร.วิลาสินี
ศรีพรหม คณะเทคโนโลยีและสิง่ แวดล้อม 3. โครงการคุณภาพชีวติ และ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนชุมชน
ต�ำบลกมลา โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม
4. โครงการวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ทดี่ นิ พืน้ ทีต่ ำ� บลกมลา ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและ
สิ่ ง แวดล้ อ ม 5.โครงการการพั ฒ นาความสามารถในการจั ด การ
ท่องเทีย่ วด้วยการอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อมภาษา และวัฒนธรรมนานาชาติ
ในชุมชน โดย ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ
โครงการที่ 6. โครงการศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนของต�ำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา
คณะการบริการและการท่องเทีย่ ว ซึง่ ทัง้ 6 โครงการดังกล่าว ด�ำเนินงาน
ภายใต้โครงการการพัฒนาศักยภาพชุมชนเพือ่ การจัดการสิง่ แวดล้อมและ
การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ต�ำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต
หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ชุมชนกมลา ติดตามการ
ด�ำเนินงานโครงการ “ศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่าง

ยั่งยืนของต�ำบลกมลา จังหวัดภูเก็ต” มี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา เป็น
ผู้น�ำชม ต่อด้วยติดตามโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติในชุมชน” มี ดร.จันทินี บุญชัย เป็นผู้น�ำชม
ด้าน รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา กล่าวว่า “ส�ำหรับโครงการ ม.อ.
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 2561 วิทยาเขตภูเก็ต ได้ขับเคลื่อนงานใน
2 ประเด็นหลักๆ คือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการ
ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนกมลาเป็นพื้นที่ที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มี
นักท่องเทีย่ วเข้าไปจ�ำนวนมาก โอกาสในการสร้างรายได้ให้กบั ชุมชน
ก็มากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงเรื่อง
สิง่ แวดล้อม เรือ่ งการจัดการขยะ การอนุรกั ษ์ทรัพยากรและวัฒนธรรม
ในพื้นที่ให้คงอยู่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น�ำมาจ�ำหน่ายให้กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วเพื่ อ เป็ น รายได้ เ สริ ม ให้ กั บ ชุ ม ชนก็ ต ้ อ งมี เ อกลั ก ษณ์
น่าสนใจ ซึ่งที่กมลานี้ก็มีจุดแข็ง นั่นก็คือมีผู้น�ำชุมชนที่เป็นนักพัฒนา
และคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดีมาก ท�ำให้นักวิจัย
ลงพื้นที่ท�ำงานสะดวกขึ้น”
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การวิจัยพืชกระท่อม : ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดร.ดาริกา ใสงาม
หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์, ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ, ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ,
ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร และ รศ.สมสมร ชิตตระการ
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : savitree.a@psu.ac.th

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ
พ.ศ. 2522 เนื่องจากกระท่อมเป็นพืชท้องถิ่นและเป็นสารเสพติดที่มีผู้ใช้มากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จึงได้สนใจด�ำเนินงานวิจัยเรื่องพืชกระท่อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ด�ำเนินโครงการวิจัยครอบคลุมใน
มิติวัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ วิทยาศาสตร์และกฎหมาย

แบบแผนการใช้พืชกระท่อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม โดยการเคี้ยวใบสด เอาก้านใบออก เคี้ยว
ครั้งละ 1-3 ใบ ขึ้นอยู่กับขนาดของใบกระท่อม บางคนใช้เพียงวันละ 1 ครั้ง, ทุกๆ 1 หรือ 2-3 ชั่วโมงต่อค�ำ
หรือเคี้ยวตลอดวัน และส่วนใหญ่ใช้กระท่อมร่วมกับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ หรือร่วมกับการสูบใบจาก ผู้ใช้
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ใช้ใบกระท่อมเพื่อให้สามารถท�ำงานได้ทนนาน เพื่อสังสรรค์ และเพื่อรักษาโรค
ผูใ้ ช้พชื กระท่อมส่วนใหญ่มกั เคยมีอาการ ‘เมา’ กระท่อมเมือ่ ใช้เป็นครัง้ แรก เมือ่ เคีย้ วใบกระท่อมปริมาณมาก
ติดต่อกัน หรือใช้ในขณะที่ท้องว่าง หรือเมื่อใช้ใบกระท่อมชนิดที่ท�ำให้เมา อาการเมากระท่อมจะมีอาการ
แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ไหว หน้าแดงชาและตึง หูร้อน หูอื้อและชา ง่วง ซึม ลิ้นชา ตาลาย พร่ามัว มึนหัว
ปวดหัว อ่อนเพลีย คลืน่ ไส้ อยากอาเจียนแต่ไม่อาเจียน พะอืดพะอม บางรายมีอาการมาก เวียนศีรษะ อาเจียน
มือสั่น ตัวสั่น แน่นหน้าอก ปวดปัสสาวะอุจจาระแต่ไม่ถ่าย ร้อนไปทั้งตัว เหงื่อออก อาการเหล่านี้มักจะหาย
ไปเองภายใน 5-10 นาที ถ้ามีอาการมากต้องนอนพัก ส่วนใหญ่ผใู้ ช้จะมีวธิ กี ารรักษาอาการดังกล่าวด้วยตนเอง
เช่น นั่งหรือนอนพัก ท�ำงานให้เหงื่อออก หรืออาบน�้ำเย็น กินน�้ำเย็น กินผลไม้เปรี้ยว หรือกินอาหาร เป็นต้น
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ผูใ้ ช้พชื กระท่อมมีพฤติกรรมการใช้และ
อาการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลในการ
วินิจฉัยภาวะติดสารเสพติด รวมทั้งมีอาการ
ถอนยาจากใบกระท่อม (kratom withdrawal
syndrome) ที่มีลักษณะเฉพาะ ภาวะเสพติด
พืชกระท่อมมีลักษณะดังนี้
มีความต้องการใช้อย่างมาก เวลา
เดินทางไปที่อื่นต้องพกพาใบกระท่อมไปด้วย
หากไม่สามารถพกพาใบกระท่อมไปได้ ก็จะ
ปฏิ เ สธหรื อ หลี ก เลี่ ย งการเดิ น ทางนั้ น จึ ง มี
ผลกระทบต่อการท�ำงานและการด�ำเนินชีวิต
ประจ�ำวัน
ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้
เคยพยายามเลิ ก ใช้ ก ระท่ อ มแต่ ไ ม่ ส� ำ เร็ จ
ควบคุมตัวเองยากมากที่จะไม่ใช้กระท่อม
มีอาการถอนยา เมื่อลดปริมาณหรือ
หยุดใช้
มีอาการทนต่อฤทธิ์ของพืชกระท่อม
(tolerance) ท�ำให้ต้องใช้ในปริมาณมากขึ้น
จึงได้ฤทธิ์เท่าเดิม
มีความหมกมุ่นกับการใช้กระท่อม
ต้องหากระท่อมมาเคีย้ วให้ได้ทกุ วัน บางคนต้อง
มีกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา กังวลใจเสมอ
ว่าจะหากระท่อมมาใช้ได้อย่างไร
ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ใช้ใบกระท่อม
ในการรักษาอาการและโรคต่างๆ หลายชนิด
เช่น อาการไอ ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดฟัน
มักจะใช้ใบกระท่อมเป็นครั้งคราวเมื่อมีอาการ
และยังใช้รักษาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน
โรคความดันโลหิตสูง และใช้ทดแทนสารเสพติด
ชนิดอื่น เช่น มีผู้ที่เคยติดยาบ้า เฮโรอีน และ

เครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล์ทเี่ ปลีย่ นมาใช้ใบกระท่อม
ทดแทนสารเสพติดเหล่านั้น เป็นต้น ผู้ที่ใช้เพื่อ
รักษาโรคเรือ้ รังหรือใช้ทดแทนสารเสพติดชนิด
อืน่ มักจะใช้ใบกระท่อมเป็นประจ�ำจนเกิดภาวะ
ติดกระท่อม
ปัจจุบันใบพืชกระท่อมมีการแปรรูป
เพื่อสะดวกในการใช้ เช่น แปรรูปเป็นกระท่อม
ผง กระท่อมตากแห้ง หรือน�ำน�ำ้ ต้มใบกระท่อม
ไปผสมกับสาร/ยาอื่น ตามที่ตนเองหรือกลุ่ม
ของตนอยากจะให้มฤี ทธิต์ ามทีต่ อ้ งการ ซึง่ รูจ้ กั
กันในชือ่ ว่า 4x100 ปัจจุบนั วัตถุประสงค์ในการ
ใช้พชื กระท่อม รวมทัง้ กลุม่ ผูใ้ ช้ ได้ถกู เปลีย่ นไป
จากเดิม กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งใช้เพื่อความ
สนุกสนาน คึกคะนอง สิ่งที่ตามมาคือ ปัญหา
อาชญากรรม เช่น การลักขโมย การค้ากระท่อม
การรวมกลุ ่ มเพื่ อ ท� ำ พฤติ ก รรมเสี่ ย งหรื อ ผิ ด
กฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสังคม น�้ำผสม 4x100
มีส่วนผสมหลายชนิดขึ้นกับผู้ใช้ ส่วนผสมหลัก
คือ น�้ำต้มใบกระท่อม น�้ำอัดลม (โค้ก) และ
ยาแก้ไอหรือยาอืน่ ๆ ผลกระทบของการใช้สคี่ ณ
ู
ร้อยขึ้นกับส่วนผสม และปริมาณของสารที่ใช้
ร่วม พืชกระท่อมมีสารออกฤทธิต์ อ่ จิตประสาท
ส่วนน�้ำอัดลมมีสารคาเฟอีนซึ่งกระตุ้นสมอง
ส่วนกลาง ยาแก้ไอท�ำให้งว่ งซึม หรือยาชนิดอืน่
ที่ น� ำ มาผสมอาจเป็ น ยานอนหลั บ มี ฤ ทธิ์ ก ด
ประสาท เมือ่ น�ำมาผสมเข้าด้วยกันจะออกฤทธิ์
ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว

สมบัติทางเภสัชวิทยา
พบสารมิตรากัยนิน (mitragynine)
ซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์หลักในพืชกระท่อม มี
สมบัตทิ ำ� ให้สามารถลดปริมาณอาหารและน�ำ้ ที่
บริโภค ลดการเคลื่อนที่ของอาหารในล�ำไส้เล็ก

ส่วนต้น คลายกล้ามเนื้อ ระงับปวด เพิ่มอัตรา
การน�ำกลูโคสเข้าสูเ่ ซลล์ บรรเทาอาการถอนยา
จากเอทานอลและมอร์ฟนี ในสัตว์ทดลองได้ ใน
การศึกษาความเป็นพิษของใบกระท่อม พบว่า
เมื่ อ ให้ ส ารสกั ด เมทานอลจากใบกระท่ อ ม
แบบเฉียบพลันในขนาด 4.90 กรัม/กก. หรือ
สารสกัดอัลคาลอยด์ในขนาด 173.20 มก./กก.
จะท�ำให้สัตว์ทดลองตายไป 50% (LD50) การ
ให้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมในขนาด
สูงท�ำให้ระดับเอนไซม์ในตับ ไตรกลีเซอไรด์
และโคเลสเตอรอลสูงขึน้ ส่วนสารสกัดในขนาด
สูง 1,000 มก./กก. ท�ำให้ creatinine สูงขึ้น
ซึ่งอาจเป็นพิษต่อไต แต่ไม่มีผลต่อน�้ำหนักตัว
ปริมาณอาหารและน�้ำที่บริโภค หรือค่าต่างๆ
ทางโลหิ ต วิ ท ยา ส่ ว นการให้ ส ารสกั ด พื ช
กระท่อมแบบเรือ้ รังไม่ได้กอ่ ให้เกิดอาการพิษที่
เด่นชัดในหนูขาว ดังนั้นถ้าบริโภคพืชกระท่อม
ในขนาดปกติ ความเป็นพิษจะเกิดขึ้นน้อยมาก
รวมทั้งได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์มิตรากัยนินในพืช
กระท่อมหรือในน�ำ้ ต้มกระท่อมโดยใช้วธิ ี ELISA
การศึกษาที่ผ่านมาได้ให้ค�ำตอบเป็น
อย่ า งดี ใ นด้ า นแบบแผนการใช้ พื ช กระท่ อ ม
ลักษณะอาการและอาการแสดงของภาวะติด
และภาวะขาดกระท่อม มีการพัฒนาเครื่องมือ
คัดกรองและประเมินอาการของภาวะดังกล่าว
และภาวะสุขภาพระยะสัน้ ของผูท้ ใี่ ช้ใบกระท่อม
รวมทั้งองค์ความรู้ทางด้านเภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ของพืชกระท่อมในมนุษย์
ซึ่งทีมวิจัยพืชกระท่อมจากคณะแพทยศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ก�ำลัง
ด�ำเนินงานศึกษาวิจยั ในเรือ่ งนี้ เพือ่ เป็นข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ในการวางแผนมาตรการทาง
สาธารณสุขและการแพทย์ทั้งในการป้องกัน
และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากการใช้
พืชกระท่อมและผูใ้ ช้สารเสพติดชนิดอืน่ รวมทัง้
ในการพั ฒ นาศั ก ยภาพของพื ช สมุ น ไพร
ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์อกี ด้วย พืน้ ทีภ่ าคใต้
ของประเทศไทย เป็นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสมทีส่ ดุ ทีจ่ ะ
ด�ำเนินการศึกษาวิจยั ในประเด็นนี้ งานวิจยั ด้าน
พืชกระท่อมยังเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษา
ติดตามต่อไป โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในสถานการณ์
ปัจจุบนั ซึง่ ต้องการข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ด้านยาเสพติดของประเทศ
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Highly Cited Researchers 2018
จาก Clarivate Analytics

ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ขอแสดงความยินดีกบั ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโอกาส
ทีต่ ดิ อันดับนักวิจยั ทีม่ กี ารอ้างอิงผลงานสูงสุดระดับโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2018
ในสาขา Agricultural Sciences
Clarivate (TM) Analytics เป็นผู้น�ำระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการ
วิเคราะห์ทเี่ ชือ่ ถือได้ จ�ำแนกโดยอาศัยข้อมูลและการวิเคราะห์ของผูเ้ ชีย่ วชาญด้านบรรณมิตจิ าก
Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นน�ำ
ระดับโลกอย่าง InCites (TM) Essential Science Indicators (SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
ด้านการวัดคุณภาพเชิงวิทยาศาสตร์และข้อมูลบ่งชีแ้ นวโน้ม โดยพิจารณาจากจ�ำนวนการตีพมิ พ์
งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science (TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท
web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นย�ำที่สุด
และยังสามารถระบุจ�ำนวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้
นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็น
ส่วนส�ำคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย
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โครงการ Integrated Research ประจ�ำปี 2562
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายประยุกต์และเผยแพร่งานวิจัย ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดโครงการ Integrated
Research ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้นักวิจัยที่ด�ำเนินการจัดท�ำโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ได้น�ำเสนอความก้าวหน้า รายงานต่อ
ผู้บริหารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้นักวิจัยในทุกคณะ/วิทยาเขต ได้รับทราบถึงนโยบายด้านงานวิจัยของประเทศที่
มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะ
เจ้าหน้าทีส่ นับสนุนการวิจยั เพือ่ สอบถามข้อมูลและปัญหาทีพ่ บจากการท�ำวิจยั และพัฒนาศักยภาพนักวิจยั ในมหาวิทยาลัยให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีตารางกิจกรรม ดังนี้
ตารางกิจกรรม Integrated Research ประจ�ำปี 2562
ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สถานที่จัดงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ
สถานที่จัดงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1
สถานที่จัดงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2
สถานที่จัดงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3
สถานที่จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่
ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี
ครั้งที่ 7 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง
ครั้งที่ 8 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.
สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของสำ�นักวิจัยและพัฒนา ได้ที่
เว็บไซต์ rdo.psu.ac.th
Facebook : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla
สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz
รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชนคนวิจัย
ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น.
รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน เวลา 10.00-11.00 น.
สถานีโทรทัศน์ NBT
รายการ NBT มีค�ำตอบ
จดหมายข่าว RDO Today ราย 2 เดือน

http://rdo.psu.ac.th
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อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
Research and Development Office

ศูนย์กีฬา

ประตู 109

คณะวิศวกรรมศาสตร์
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม

ตึกฟักทอง
ศูนย์คอมพิวเตอร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

สำ�นักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 - 12 อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7428-6940-69 โทรสาร 0-7428-6961 E-mail: rdo@group.psu.ac.th

เหตุขัดข้องที่นำ�จ่ายผู้รับไม่ ได้
1. จ่าหน้าซองไม่ชัด
2. ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3. ไม่ยอมรับ
4. ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5. ไม่มารับภายในกำ�หนด
6. เลิกกิจการ
7. ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่
8. อื่น ๆ
ลงชื่อ..............................................

