ว ารส าร

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2562
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A Garbage Free Ocean
“นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ”
หลังจากเกิดปรากฏการณ์ชาวโซเชียล
แห่โพสต์อาลัย “น้องมาเรียม” นางฟ้าตัวน้อย
แห่งทะเลไทย ทีส่ นิ้ ใจจากภาวะช็อกตาย โดย
พบว่ามีถงุ พลาสติกหลายชิน้ อุดตันล�ำไส้จน
อักเสบ เหนือสิง่ อืน่ ใดท�ำให้เห็นว่าคนส่วนใหญ่
ไม่ได้มองข้ามความส�ำคัญของสิง่ มีชวี ติ ตัวเล็ก
ตัวน้อย ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นน�้ำทะเล รวมถึง
ความพร้อมทีท่ กุ คนจะช่วยร่วมแรงกายและ
แรงใจเพื่อพิทักษ์อากาศอันบริสุทธิ์กลับคืน
สูธ่ รรมชาติ
“โครงการขยะทะเลและไมโคร
พลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง”
งานวิจยั ของทีมวิจยั จากมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ น�ำโดย ผศ.ดร.ศิรพิ ร ประดิษฐ์ จาก
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ หัวหน้า
โครงการร่วมด้วยนักวิจยั อีก 7 ชีวติ ทัง้ นักวิจยั
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจาก

ชื่อ-สกุล

ต�ำแหน่ง

ต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิชาการจาก
หน่วยงานภายนอกทีร่ ว่ มแรง ร่วมใจ ด�ำเนิน
โครงการดังกล่าวมาแล้วกว่าครึง่ ทาง ก็พอจะ
การันตีถงึ ความเชีย่ วชาญในการทีจ่ ะขับเคลือ่ น
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทตี่ งั้ ไว้
“วัตถุประสงค์หลัก ๆ ของโครงการ คือ
เราอยากศึกษาประเภท ปริมาณขยะทะเล
ในระบบนิเ วศหาดโคลนและหาดทราย
ศึก ษาการปนเปื้อ นของไมโครพลาสติก
ในดินตะกอนบริเวณหญ้าทะเล หาดทราย และ
ในสัตว์น�้ำเศรษฐกิจบางชนิด รวมถึงศึกษา
พฤติ ก รรมการใช้ พ ลาสติ ก ชองชุ ม ชน
ประมงบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง” หัวหน้า
โครงการกล่าว

ส�ำหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ
“โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ภายใต้แนวคิด
“นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ”
น�ำองค์ความรูม้ าบูรณาการและใช้นวัตกรรม
ทางสังคมและเทคโนโลยี เพือ่ จัดการขยะก่อน
ลงสูท่ ะเล และจัดการขยะแบบครบวงจร เพือ่
ลดขยะพลาสติกจากบนบกตกลงสู่ทะเล
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โดย รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้บริหาร
โครงการทะเลไทยไร้ขยะ และคณะ ภายใต้
งานวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand
Challenges Thailand) ของส� ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ร่วมโครงการ
ประกอบด้วย

สถานที่ท�ำงาน

ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์

รักษาการแทน สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ
อาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ
อาจารย์
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นายสุเทพ เจือละออง
ผู้อ�ำนวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง
นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์
หัวหน้าหน่วย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง
นางสาวกิตติวรา ศรแผลง
นักศึกษา ป.เอก สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางสาวหยาดทิพย์ ดารากับ
ผู้ช่วยวิจัย
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
นางมณฑิชา จิระจรัส
นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ต�ำแหน่งใน
โครงการ
หัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ช่วยวิจัย
ผู้ประสานงาน

ผลการด�ำเนินการวิจัยในส่วนที่มี
การวิเคราะห์ผลแล้ว โดยแบ่งออกเป็น
แต่ละด้านดังนี้

ด้านสังคมศาสตร์

มี ก ารเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล โดยใช้
แบบสอบถามประกอบการสัมภาษณ์ จ�ำนวน
260 ครัวเรือน จาก 4 หมูบ่ า้ น ทีอ่ ยูบ่ นเกาะ
ลิบง ได้แก่ หมู่ 1 บ้านโคกสะท้อน หมู่ 4 บ้าน
บาตูปเู ต๊ะ หมู่ 5 บ้านหลังเขา และหมู่ 7 บ้าน
ทรายแก้ว โดยเป็นการสอบถามแบบเจาะจง
รายบุคคลเกีย่ วกับความรูค้ วามเข้าใจ ทัศนคติ
และพฤติกรรมในการจัดการขยะ การคัดแยก
และการก�ำจัดขยะ จากการศึกษาครัง้ นี้ พบว่า
ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ
เกีย่ วกับการจัดการขยะอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี ในด้าน
ของพฤติกรรมในการจัดการขยะนั้น พบว่า
ในครัวเรือนส่วนใหญ่มกี ารคัดแยกขยะ โดย
คัดแยกขยะอินทรีย์ เพือ่ น�ำไปเลีย้ งสัตว์และ
ท�ำปุ๋ย ซึ่งเป็นการน�ำไปทิ้งใต้โคนต้นไม้
ขยะทัว่ ไปใส่ในถังขยะของ อบต. ขยะรีไซเคิล
มีการคัดแยกเพือ่ น�ำไปขาย ส่วนขยะอันตราย
ก็จะใส่ถงั ขยะของ อบต.
ปริมาณขยะทีเ่ กิดขึน้ มากทีส่ ดุ คือขยะ
ทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากการใช้สงิ่ ของในชีวติ
ประจ�ำวัน รองลงมา คือ ขยะอินทรีย์ ซึง่ เกิด
จากการประกอบอาหาร และขยะรีไซเคิล
ส่วนขยะอันตรายมีปริมาณน้อยที่สุด จาก
การสัมภาษณ์เกีย่ วกับการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสาร
ของชาวบ้าน พบว่า สื่อโทรทัศน์จะเข้าถึง
ชาวบ้านได้ดที สี่ ดุ นอกจากนี้ เมือ่ มีการสอบถาม
เกี่ย วกับ ปัญ หาของการจัด การขยะบน
เกาะลิบง ส่วนใหญ่จะแสดงความคิดเห็นว่า
ปัญ หาที่เ กิด ขึ้น เกิด จากการขาดความรู้
เกีย่ วกับการก�ำจัดขยะทีถ่ กู วิธแี ละขาดความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งอุปสรรคของ
การจัดการขยะบนเกาะเกิดจากการไม่ให้
ความร่วมมือในการเข้าร่วมกิจกรรม เนือ่ งจาก
ไม่มเี วลา โดยได้มกี ารเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา คือ สิ่งแรกเป็นการเน้นที่
เยาวชน โดยการปลูกจิตส�ำนึกให้กบั เยาวชน
ในเรื่องการคัดแยกขยะ และควรมีการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่ งและจริงจัง

นอกจากนี้ ทีมวิจยั ได้มกี ารจัดกิจกรรม
แลกเปลีย่ นความคิดเห็นเกีย่ วกับการจัดการ
ขยะบนเกาะลิบง จ�ำนวน 2 ครัง้ ซึง่ ครัง้ แรก
จัดช่วงเดือนมิถนุ ายนทีผ่ า่ นมา กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วม
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนบ้านบาตูปเู ต๊ะ และชาวบ้านบนเกาะ
ลิบง ครัง้ ที่ 2 จัดช่วงเดือนกรกฎาคมทีผ่ า่ นมา
กลุม่ ผูเ้ ข้าร่วมเป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้น โรงเรียนบ้านบาตูปเู ต๊ะ และสมาชิก
อสม. จากการจัดกิจกรรมทัง้ 2 ครัง้ พบว่า
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีการแสดง
ความคิดเห็นเกีย่ วกับเรือ่ งขยะไปในทิศทาง
เดียวกัน ได้แก่ ด้านผลกระทบทีเ่ กิดจากขยะ
ถ้าเราทิง้ ขยะลงแหล่งน�ำ้ จะก่อให้เกิดมลพิษ
ทางน�้ำ โดยท�ำให้น�้ำเน่าเสีย และถ้าขยะ
เหล่านัน้ ลงสูท่ ะเล โดยเฉพาะพลาสติก แล้ว
สัตว์นำ�้ กินเข้าไปก็จะท�ำให้สตั ว์นำ�้ นัน้ ตาย ใน
ด้านของการจัดการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสติก
ซึง่ เป็นขยะทีย่ อ่ ยสลายยาก เราควรจะช่วยกัน
ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และด้านการจัด
กิจกรรม ชาวบ้านอยากให้มกี ารจัดกิจกรรม
และมีการรณรงค์เกี่ยวกับขยะ และไม่ให้มี
การทิง้ ขยะลงสูท่ ะเล

https://rdo.psu.ac.th

l 03

ด้านวิทยาศาสตร์

ขณะนีก้ ารเก็บตัวอย่างขยะทะเล ทราย
ดินโคลน และตัวอย่างสัตว์นำ�้ เสร็จแล้วและ
อยู ่ ใ นระหว่า งการวิ เ คราะห์ผ ลในห้ อ ง
ปฏิบตั กิ าร และเมือ่ แยกไมโครพลาสติกออก
มาแล้วจะน�ำไปวิเคราะห์ชนิดของพลาสติก
ด้วยเครือ่ ง FTIR ต่อไป
“อย่างไรก็ตาม นีเ่ ป็นอีกหนึง่ กรณีศกึ ษา
ทีป่ ลุกกระแสรักษ์โลกหลังการสูญเสีย จะมีอกี
กีช่ วี ติ ทีต่ อ้ งสังเวยชีวติ จากการกระท�ำของน�ำ้ มือ
ผูท้ ไี่ ด้ชอื่ ว่ามนุษย์ ซึง่ เป็นสัตว์ประเสริฐ หรือ
จะหยุดการกระท�ำอันมักง่ายไว้แค่ “มาเรียม
ตัวน้อย” ผูน้ า่ สงสาร ก็ขนึ้ อยูก่ บั จิตส�ำนึกของ
มนุษย์ ว่าจะยืน่ เครือ่ งมือปลิดชีวติ ให้เพือ่ น
ร่วมโลกของเราครัง้ แล้วครัง้ เล่านีไ้ ปอีกนานแค่
ไหน และถึงแม้จะมีหลายๆ ฝ่ายออกมาผลัก
ดันแผนปฏิบตั กิ าร “มาเรียมโปรเจ็กต์” เพือ่ แก้
ปัญหาขยะในทะเล แต่หากมนุษย์ยังไร้สติ
ไร้จติ ส�ำนึก ก็คงไม่ตา่ งอะไรกับค�ำว่า คนไทย
แค่ไล่เกาะกระแส”

คุยกับ บ.ก.
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสู่ยุคที่เรียกว่าสังคมโซเชียล สื่อสังคม
ออนไลน์ทมี่ กี ารตอบสนองทางสังคมได้หลากทิศทาง ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
ไม่วา่ จะเป็น Facebook Line Instagram หรือ Twitter พูดง่าย ๆ ก็คอื เว็บไซต์
ทีบ่ คุ คลบนโลกนีส้ ามารถมีปฏิสมั พันธ์โต้ตอบกันได้ โดยผ่านข้อความสเตตัส
บนไทม์ไลน์ และข้อความพูดคุยส่วนตัว ซึง่ มีทงั้ ข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ มากมาย
หากหยิบยกถึงข้อดีคงจะเป็นกลวิธที ที่ ำ� ให้เรารับรูข้ า่ วสารได้อย่างฉับไว และ
คุ้นชินกับการอ่านมากขึ้น แม้จะไม่คลาสสิคเทียบเท่ากับการอ่านบทความ
ในหน้าหนังสือแบบยุคเก่าอย่างจริงจัง
ขณะที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแสวงหาผลก�ำไรหลายฉบับได้ปิดตัว
ลงนั้น ในทางกลับกัน เรายิ่งมองเห็นคุณค่าของสื่อประเภทนี้ จึงได้พัฒนา
และยกระดับจดหมายข่าว RDO Today สื่อสิ่งพิมพ์ที่ยืนหนึ่งในการรวบรวม
กิจกรรมข่าวสารของส�ำนักวิจยั และพัฒนา มาเป็นวารสาร RDO Today และ
นี่คืออีกหนึ่งภารกิจที่ส�ำนักวิจัยและพัฒนาพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนมา
โดยตลอด เพื่อต้องการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลงานวิจัย
ซึ่งมีคุณค่าเป็นผลให้สังคมได้น�ำไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ประเดิมเนื้อหา เรื่องราวกันในวารสาร RDO Today ฉบับปฐมฤกษ์นี้
ที่อัดแน่นไปด้วยสารพันข่าวสาร และภาพกิจกรรมที่สวยงามในคอลัมน์
ต่าง ๆ มาท�ำความรู้จักและดื่มด�่ำกับหนึ่งทศวรรษของความตั้งใจ ส�ำรวจ
ศึกษา วิจัยและพัฒนากับส�ำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ ในคอลัมน์ รู้จัก RDO และมาร่วมสร้างจิตส�ำนึกของคนให้
ประเทศไทยเป็นเมืองที่ทะเลไร้ขยะ กับคอลัมน์เกาะกระแส และอีกหลาย
หลากเรือ่ งราวดี ๆ ด้วยเนือ้ หาทีอ่ า่ นแล้วเข้าใจง่าย เพือ่ ร่วมปลูกฝังให้คนไทย
มีค่านิยมในการรักการอ่าน ก่อนที่สื่อสิ่งพิมพ์จะหมดไป
กรกมล ขุนเพชร

คณะผูจ้ ดั ท�ำ
ที่ปรึกษา
อธิการบดี
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
รักษาการในต�ำแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

บรรณาธิการ
กรกมล ขุนเพชร
นักสื่อสารมวลชน ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท บลูอิมเมจ จ�ำกัด
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Explore 10 years
of Director of the Royal Project Coordination office
“1 ทศวรรษ แห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ส�ำรวจ ศึกษา วิจัยและพัฒนา”
รู้จัก RDO ฉบับนี้ เราพาท่านมาท�ำ
ความรูจ้ กั กับ “ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อั น เนื่ อ งมาจากพระราชด� ำ ริ ” อี ก หนึ่ ง
หน่วยงานส�ำคัญ ภายใต้สำ� นักวิจยั และพัฒนา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มากยิ่งขึ้น
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ล
อดุ ล ยเดช รั ช กาลที่ 9 โดยการน�ำ ของ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักงาน ฯ
“ย้อนกลับไปเมือ่ วันที่ 6 มกราคม 2552
ได้มกี ารจัดตัง้ ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ และมีค�ำสั่ง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้ผมรับต�ำแหน่ง
ผู้อ�ำนวยการ เนื่องจากเห็นว่า ผมด�ำเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริของ
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึง
ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ มากมาย
ประกอบด้วย การออกแบบโรงงานสกัดน�ำ้ มัน
ปาล์ม และกลัน่ น�้ำมันปาล์มบริสทุ ธิข์ นาดเล็ก
โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง และ
การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ำมันปาล์ม รวม 7
โครงการ และยังได้ชว่ ยสนองพระราชด�ำริใน
โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เป็น
องค์ประธานอีกหลายโครงการอย่างต่อเนือ่ ง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นับเป็นโอกาสอันยิ่ง
ใหญ่ในชีวติ การรับราชการ ทีไ่ ด้ถวายงานรับใช้
ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9”
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กล่าว

ภารกิจของส�ำนักงาน ฯ

ปัจจุบนั ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ มีภารกิจหลัก
ในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย โครงการส�ำรวจ
ศึกษา วิจยั และพัฒนา ทีไ่ ด้รบั การสนับสนุน
งบประมาณจากส�ำนักงานคณะกรรมการพิเศษ

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ (สน.กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่น ๆ
ท�ำการประสานงานทัง้ นักวิจยั และหน่วยงาน
ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ประสาน
งานผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพ
งานวิจัย ลงพื้นที่ภาคสนาม ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ของ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจน
ติดตามประเมินผลและจัดท�ำรายงานส่งหน่วย
งานและแหล่งทุนต่าง ๆ รวมทั้งการประสาน
ให้มหาวิทยาลัยฯ ท�ำเรื่องกราบบังคมทูลฯ
เชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
มาทรงติดตามงานในโครงการอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
https://rdo.psu.ac.th
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โครงการต่างๆ ที่ส�ำนักงานฯ

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด� ำริ ในสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
( อพ.สธ.) ประกอบด้วย
- โครงการ อพ.สธ. - ม.อ.
- พืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรมพืชบริเวณ
ป่าเขาคอหงส์ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
วิทยาเขตตรัง
- โครงการ อพ.สธ.- สป.อว.
เครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง
2. โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริตา่ งๆที่ ได้รบั การสนับสนุนจาก
สน.กปร.ประกอบด้วย
- โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคใน
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่
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- โรงงานสกัดน�ำ้ มันปาล์มและผลิต
ไบโอดีเซลทีศ่ นู ย์ศกึ ษาการพัฒนาพิกลุ ทองฯ
จังหวัดนราธิวาส
- โครงการวิจัยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในพรุโต๊ะแดง จังหวัด
นราธิวาส
3. โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริที่ ได้รับการสนับสนุนจาก
มูลนิธิชัยพัฒนา ประกอบด้วย
- โรงงานสกัดน�้ำมันปาล์มขนาด
2 ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยใช้ระบบท่อ
ขนปาล์ม ภายใต้สภาพสูญญากาศทีส่ หกรณ์
นิคมอ่าวลึก จ�ำกัด จังหวัดกระบี่
- โครงการทดสอบน�้ำมันปาล์ม
แบบต่างๆ ผสมกับน�้ำมันดีเซลในเคริอ่ งยนต์
ดีเซลส�ำหรับการเกษตร และไบโอดีเซลผสม
กับน�้ำมันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่
ส�ำหรับยานพาหนะ
- โครงการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน
- โครงการพั ฒ นาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน�้ำมัน
- โครงการวิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์
โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมการประมง
ขนาดเล็กบ้านทุง่ รัก อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัดพังงา
- โครงการวิจยั การจัดการปุย๋ และ
ดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ำมันของมูลนิธิชัย
พัฒนา ต�ำบลบางวัน อ�ำเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา
- โครงการหลักสูตรพัฒนาอาชีพด้าน
การท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพังงา
- โครงการความร่วมมือในการผลิต
บุ ค ลากรเพื่ อ พั ฒ นาพื้ น ที่ จั ง หวั ด พั ง งา
อย่างยั่งยืน

- โครงการศึกษา ทดลอง วิจยั และ
พัฒนาพลังงานทดแทนจากพืชและไบโอดีเซล
จากการปฏิบัติจริงที่ต�ำบลไร่ใหม่พัฒนา
อ�ำเภอชะอ�ำ จังหวัดเพชรบุรี
- โครงการศึกษาและพัฒนาชา
น�ำ้ มันและพืชน�ำ้ มันอืน่ ๆ ของมูลนิธชิ ยั พัฒนา
อ�ำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
- โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน
อ�ำเภอละงู จังหวัดสตูล
- โครงการจัดการขยะมูลฝอยบน
เกาะลีเป๊ะ จังหวัดสตูล
- โครงการศูนย์กระจายสัตว์เลี้ยง
สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้
- โครงการศึกษาวิจยั ศูนย์รวบรวม
พันธุ์ปาล์มน�้ำมันเชิงการค้าของประเทศไทย
ต�ำบลนาท่ามเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดตรัง
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- โครงการโซล่าร์เซลต้นแบบเพื่อ
การเกษตรทีโ่ รงเรียนอุดมศาสน์วทิ ยาจังหวัด
ยะลา และโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา จังหวัดสตูล
- โครงการสอนทางไกลจากโรงเรียน
แม่ขา่ ย ม.อ.วิทยานุสรณ์ ไปยังโรงเรียนต่างๆ
ในจังหวัดยะลาและจังหวัดพังงา
- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้
- โครงการบริหารจัดการป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝั่งที่ต�ำบลหัวเขา อ�ำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
- โครงการศึ ก ษา ทดลอง วิ จั ย
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน
ทะเลสาบสงขลา ต�ำบลปากรอ อ�ำเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา

4. โครงการอันเนือ่ งมาจากพระราช
ด�ำริอื่นๆ ประกอบด้วย
- โครงการ 901 LAND ของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
- โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เถลิงถวัลราชสมบัตคิ รบ 70 ปี อ�ำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล
ตลอดระยะเวลาในการด�ำเนินงาน
ในช่วง 10 ปี นับตัง้ แต่ส�ำนักงานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ ส�ำนัก
วิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ได้จัดตั้งขึ้นมานั้น ส�ำนักงานฯ ได้กำ� กับดูแล
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชด�ำริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึง
ปัจจุบันรวม 321 โครงการงบประมาณ
77,261,872 ล้านบาท และได้ทำ� การปรับปรุง
ประกาศมหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
เรือ่ งแนวปฏิบตั กิ ารด�ำเนินงานโครงการ อพ.สธ.
และปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัย อพ.สธ.
โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ท�ำให้ข้อเสนอโครงการ
วิจัย อพ.สธ.ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
สงขลานคริ น ทร์ ไ ด้ รั บ การประเมิ น เป็ น
เกรดเอทั้ ง หมดและท�ำ ให้ ภ าพรวมของ
มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ซงึ่ ได้เกรดซี ใน
ปีงบประมาณ 2561 ปรับขึ้นเป็นเกรดเอในปี
2562-2563
ส�ำนักงานฯ ได้เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ
ท�ำเรือ่ งกราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระกนิษฐา

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
ทอดพระเนตรพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชป่า
เขาคอหงส์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557
ในปีพ.ศ.2559 ถึง 2560 ได้ประสาน
งานกับท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตฯท�ำการ
ปักป้ายแสดงอาณาเขตพืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรม
พืชของมหาวิทยาลัยฯ บนเขาคอหงส์ และได้
ขอให้สำ� นักสงฆ์ซงึ่ ได้รกุ ล�ำ้ พืน้ ทีป่ กปักพันธุกรรม
พืชของมหาวิทยาลัยฯ ออกจากพื้นที่ปกปัก
ได้ส�ำเร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560
ส�ำหรับโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา
โครงการของ สน.กปร. และโครงการอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริอื่นๆ นั้น ส�ำนักงานฯ ได้
ท�ำการประสานงานการด�ำเนินการ การท�ำ
หนังสือเชิญเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีมาทรงติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ
การร่วมประชุม การตรวจเยี่ยม การจัดท�ำ
รายงาน การน�ำคณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ
เพือ่ ถวายรายงานและผลผลิตและการติดตาม
หลักฐานการใช้เงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเฉพาะในบางโครงการเช่นศูนย์วิจัยและ
พัฒนาชาน�ำ้ มันทีจ่ งั หวัดเชียงรายและโครงการ
ศึกษา ทดลอง วิจยั และพัฒนาพลังงานทดแทน
จากพืชและผลิตไบโอดีเซลที่จังหวัดเพชรบุรี
นัน้ รศ.ดร.สัณห์ชัยฯ และทีมงานนักวิจัยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้เข้าไปด�ำเนิน
การสร้างและติดตั้งทดสอบและปรับปรุง
เครื่องจักรจนประสบผลส�ำเร็จ ได้มีโอกาส
https://rdo.psu.ac.th

l 09

รั บ เสด็ จ ฯสมเด็ จ พระกนิ ษ ฐาธิ ร าชเจ้ า
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในวโรกาสต่างๆ หลายครั้ง เช่น
ในพิธีเปิดโรงงานและได้ทรงน�ำคณะบุคคล
ต่างๆ เช่นคณะกรรมการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล
และคณะเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ
มาเยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น
อนึ่ ง โครงการอั น เนื่ อ งมาจาก
พระราชด�ำริดงั กล่าวหลายโครงการได้ดำ� เนิน
การเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้ปิดโครงการไป
แล้วแต่ก็มีอีกหลายโครงการที่ยังด�ำเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตก็อาจจะมี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริใหม่ๆ
เกิดขึน้ อีก ซึง่ ส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�ำริจะได้เป็นหน่วย
งานทีจ่ ะประสานงานอย่างเต็มความสามารถ
ต่อไป
“การท�ำงานใช่วา่ จะไม่มปี ญ
ั หาอุปสรรค
แต่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรัก
ภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงท�ำให้
รศ.ดร.สัณห์ชยั กลิน่ พิกลุ ทุม่ เทก�ำลังแรงกาย
แรงใจ ขับเคลื่อนงานในโครงการต่าง ๆ
ได้อย่างน่าชื่นชม และเป็นไปด้วยดีเสมอมา
ซึ่งทุก ๆ โครงการล้วนแล้วแต่น�ำพามา
ซึ่งการน�ำไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น”

NEW Gen
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จงมองเห็น
คุณค่าในตัวเอง
ค้นหาข้อดีให้เจอ...
แล้วยอมรับในข้อเสีย
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รสชาติของ “ความส�ำเร็จ” เป็นโมเม้น
ที่ทุกคนต่างถวิลหา ครอบครอง ลิ้มรส และ
อยากสัมผัส การตัง้ เป้าหมายแล้วลงมือปฏิบตั ิ
ตลอดจนท้ายทีส่ ดุ ผลออกมาเป็นไปในแนวทาง
ที่วางไว้ สร้างความพึงพอใจทั้งตัวผู้กระท�ำ
เอง และมีคณ
ุ ค่าส่งผลประโยชน์สคู่ นในสังคม
ส่วนใหญ่ได้รับ เหนือกว่าการเรียกสิ่งนี้ว่า
ประสบความส�ำเร็จ นัน่ คือความภาคภูมใิ จ...
ในตัวเอง
แต่ด้วยเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไปของแต่ละคน ตัวชี้วัดความส�ำเร็จ
ก็ย่อมต่างกันไปตามสภาพ บางคนมองเรื่อง
ฐานะทางการเงินเป็นหลัก หน้าตาทางสังคม
ในขณะทีบ่ างคนกลับให้คณ
ุ ค่าของการท�ำงาน
ที่รัก และสามารถท�ำออกมาได้เป็นอย่างดี
ก็ถือว่าประสบความส�ำเร็จตามเป้าหมาย
ในชีวิต
ผศ.ดร.ภู ว ดล ธนะเกี ย รติ ไ กร
อาจารย์ประจ�ำภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ผู้คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์
รุน่ ใหม่ ประจ�ำปี 2562 ผลงานวิจยั “นวัตกรรม
นิ ติ พั น ธุ ศ า ส ต ร ์ แ ก ้ ไ ข ป ั ญ ห า
ความมั่นคง” ได้รับพระราชทานรางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
นับเป็น New Gen ทีม่ องเห็นคุณค่าในตัวเอง
รูถ้ งึ ความถนัด ข้อดี และยอมรับในจุดบกพร่อง
ท� ำ ตั ว เองให้ เ ป็ น ประโยชน์ ต ่ อ สั ง คม
รับผิดชอบในหน้าที่กับทุกบทบาทที่ได้รับ
ซึ่งล้วนต่อยอดมาจากการใช้ชีวิตตั้งแต่
วัยเยาว์ เมื่อให้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็ก อาจารย์
ก็ อ ดที่ จ ะอั้ น รอยยิ้ ม เล็ ก ๆ พร้ อ มเปรย
ประโยคแรก “ผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัว
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l 11

ที่น่ารัก มีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมเข้าใจ เป็น
ก�ำลังใจ สนับสนุนลูกๆ และด้วยการถูกปลูก
ฝังให้รกั การอ่านตัง้ แต่เล็กๆ ท�ำให้ผมเป็นเด็ก
ที่ค่อนข้างเรียนดี ที่ส�ำคัญครอบครัวไม่เคย
บังคับ ทั้งเรื่องการเรียน และหน้าที่การงาน
จึงท�ำให้ผมโตมาแบบสบายๆ ได้ท�ำในสิ่งที่
ถนัด และรู้ใจตัวเองได้เร็วกว่าเพื่อนในวัย
เดียวกันว่าชอบ หรือไม่ชอบอะไร”
“ผมโตมาในยุคทีว่ งการแพทย์ไทยอยู่
ในช่ ว งพั ฒ นา ซึ่ ง หลายคนหั น มาให้
ความสนใจนิตวิ ทิ ยาศาสตร์ เพราะแพทย์หญิง
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และผมเองก็
คือหนึ่งในนั้น จ�ำได้ว่ามีโอกาสเข้าร่วมฟัง
บรรยายกับท่าน บวกกับชอบดูซีรี่สืบสวน
สอบสวน นัน่ เป็นแรงบันดาลใจให้ผมเป็นหนึง่
ในจิตอาสาเก็บศพผูป้ ระสบภัยทางธรรมชาติ
(สึนามิ 2548) ด้วยเหตุการณ์นี้เองท�ำให้รู้ว่า
เดินมาสายนี้ได้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่
ลงมาปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ.
จนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งผลงานวิจัย
ประกวด แน่นอนทีส่ ดุ ผมเลือกศึกษาในหัวข้อ
ที่ผมชอบ สนใจ และถนัด จนในที่สุดก็ท�ำให้
ผมได้รับรางวัล”

RDO in Action
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RDO จัดหนัก ยกทัพผู้ทรง ฯ ติวเข้มการเขียนข้อเสนอโครงการ

น�ำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล
ศรีชนะ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิจัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา
รองผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิจยั ฯ ด้านพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ลงพื้นที่
จ.กระบี่ จัด workshop ติวเข้มนักวิจัย

กว่า 20 ชีวิต ให้มีความพร้อมในการเขียน
ข้อเสนอโครงการเพือ่ ขอทุนวิจยั ณ อ่าวนาง
วิลล่ารีสอร์ท จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 27-29
กรกฎาคม 2562
ด้าน ผอ.ส�ำนักวิจัยฯ กล่าวว่า
กิจกรรมดังกล่าว “เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย
ตระหนักถึงความส�ำคัญของการวิจัยและ
รับรู้ประโยชน์ที่จะได้จากการเสนอหัวข้อ
และโครงการวิจัยที่ดี มีประสิทธิภาพ

เพื่อมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติทุนจาก
แหล่งทุน และสามารถพัฒนางานวิจัยที่
ตนถนัดได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนานักวิจัย
ให้เป็นมืออาชีพ และเพือ่ ให้เกิดการท�ำงาน
วิจยั ทีม่ ที ศิ ทางสอดคล้องกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย อันจะน�ำไปสู่งานวิจัย
ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไป”

RDO จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิจยั และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สขุ ภาพ
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Human
subject protection และจริยธรรมการวิจยั
ในมนุษย์ดา้ นสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ
พืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ม.สงขลานครินทร์ มีอาจารย์ นักวิจัย

นักวิชาการจากหลากหลายสถาบันเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง
กิจกรรมดังกล่าวทัง้ 2 วัน คือระหว่าง
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีทั้ง
ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน
จริยธรรมในมนุษย์ น�ำโดย รองศาสตราจารย์
ดร.นิมติ ร มรกต ประธานกรรมการจริยธรรม
การวิจยั คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์
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และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้
ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนุษย์กลุม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
และมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ม.นเรศวร
และดร.ณภัควรรต บัวทอง คณะกรรมการ
กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน
ชุดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์

ม.อ.จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
จัดประชุมวิชาการ จีโนมิกส์ ไทยแลนด์ สัญจรภาคใต้
รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้เกียรติเป็นประธาน

มหาวิ ท ยาลั ย สงขลานคริ น ทร์
ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จัดการประชุม “Genomic
Thailand สัญจรภาคใต้” เมื่อวันที่ 11-12
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง
ศูนย์ประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่โครงการ
จีโนมิกส์ ไทยแลนด์ ตลอดจนแนวคิด
เชิงการแพทย์แม่นย�ำให้กบั ประชาคมวิจยั
ในเครือข่ายภาคใต้ รวมทั้งเป็นเวทีรับฟัง
พิจารณ์และแลกเปลีย่ นโจทย์วจิ ยั ในประเด็น

เป้าหมายของโครงการ โดยได้รับเกียรติ
จากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน
การประชุม
ด้าน รองศาสตตราจารย์ ดร.นพ.
สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อำ� นวย
การส�ำนักวิจยั และพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์
สุขภาพ โต้โผใหญ่ของงานในวันนี้ เปิดเผยว่า
“เราอยากทีจ่ ะน�ำเทคโนโลยีจโี นมนุษย์มา
ใช้ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและ
ความอยู่ดีกินดีของคนไทย โดยในแผน
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ปฏิบตั กิ ารบูรณาการจีโนมิกส์ประเทศไทย
จะประกอบไปด้วยมาตรการในการน�ำ
เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ก้าวหน้ามาใช้
ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการป้องกันโรค วินจิ ฉัยโรค
และดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะน�ำมาสู่การลด
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก
อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
และการให้บริการด้านการแพทย์”

RDO in Action
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ม.อ.จับมือ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นต์ MOU
น�ำนวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ ใช้ในโรงแรม
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ น�ำโดย
ผศ.ดร.นายแพทย์ สุนทร วงษ์ศริ ิ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย และ ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ หัวหน้า
โครงการวิจยั “โครงการติดตัง้ ระบบผลิตน�ำ้ ร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์” จากบัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ กับโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โดยมีคุณมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป และ
คุณประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล หัวหน้าแผนก
วิศวกรรม โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ ร่วมลงนาม
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
“โครงการติดตั้งระบบผลิตน�้ำร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นนวัตกรรมแผงรับ
แสงอาทิตย์แบบใหม่ทพี่ ฒ
ั นาขึน้ โดยทีมวิจยั
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่
ปี 2552 โดยมี ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ เป็น
หัวเรือใหญ่ของโครงการ ด้วยแรงผลักดัน
ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่จากฝีมือ
คนไทย ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใน

เชิงพาณิชย์ เพือ่ ลดการพึง่ พาเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศ ภายใต้แนวคิด “ในการใช้พลังงาน
อย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม”
ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งใน
การใช้พลังงานทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ทีก่ ลุม่ โรงแรม
รีสอร์ท นิยมใช้เพือ่ ลดการใช้เชือ้ เพลิงฟอสซิล
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทน และพลังงาน
ทางเลือกของรัฐบาล
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เมือ่ พิจารณาการใช้พลังงานในการผลิต
น�ำ้ ร้อนของกลุม่ โรงแรม รีสอร์ท ของประเทศไทย
ส่วนมากจะใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ LPG
หากเป็นระบบขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler)
โดยใช้เชือ้ เพลิงจากน�ำ้ มันเตาหรือน�ำ้ มันดีเซล
จากสถิติการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรม
พบว่า พลังงานทีใ่ ช้ในเครือ่ งปรับอากาศสูงสุด
ที่ 60% รองลงมาเป็นพลังงานทีใ่ ช้ในการผลิต
น�้ำร้อน 30% และพลังงานที่ใช้ในการ
ส่องสว่างอีก 10% การใช้พลังงานในกลุ่ม
โรงแรมถื อ ว่ า ยั ง ใช้ พ ลั ง งานอย่ า งไม่ มี
ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการผลิตน�ำ้ ร้อนจาก
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก เนื่องจากเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้ามี
ราคาถูก ติดตั้งง่าย ใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย อย่างไรก็ตามเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้าใช้
ปริมาณไฟฟ้าค่อนข้างสูง ท�ำให้เสียค่าใช้จา่ ย
มากในระยะยาว อีกทัง้ ยังเป็นการใช้พลังงาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก�ำลังจะหมดลง
ในอีกไม่นาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนควร
ร่วมมือกันใช้พลังงานอย่างคุม้ ค่าและช่วยกัน

รักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์จึงมี
บทบาทส�ำคัญในการผลิตน�้ำร้อนในกลุ่ม
โรงแรม รีสอร์ท เป็นการใช้พลังงานที่มี
ประสิทธิภาพ เนือ่ งจากเป็นการเปลีย่ นพลังงาน
แสงอาทิตย์ให้อยูใ่ นรูปของความร้อนโดยตรง
เป็นพลังงานที่ได้เปล่าและเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ให้กับธุรกิจโรงแรมในระยะยาวได้อีกทั้งการ
ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ยงั ส่งผลดีตอ่ ธุรกิจการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดี
ของโรงแรมในการใช้พลังงานสะอาด ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น
การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสอดคล้อง
ตามแผนพัฒนาพลังงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือกของรัฐบาล

ด้านดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้า
โครงการวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “โครงการวิจัยนี้
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ส�ำนักนโยบายและ
แผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อผลักดันนวัตกรรม
แผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ของคนไทย ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการ
ติดตัง้ ระบบผลิตน�ำ้ ร้อนจากนวัตกรรมแผงรับ
แสงอาทิตย์ในโรงแรม 1 แห่ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์และศักยภาพของ
เทคโนโลยี ตลอดจนการน�ำเสนอนโยบายและ
มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งแผงรับแสงอาทิตย์นี้ได้

คว้ารางวัลจาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ใน
เวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกถึง 5
รางวัล ได้แก่ รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศของวุฒิสภา รางวัลสภาวิจัยแห่ง
ชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จาก
ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ (วช.)
รางวัลเหรียญเงินจากการประกวด The 43rd
International Exhibition of Innovations
of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา
สมาพันธรัฐสวิส รางวัลพิเศษจากประเทศ
บาห์เรน และรางวัล KEPCO Leading-Edge
Prize ในงาน Bitgaram International
Exposition of Electric Power Technology
(BIXPO) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการกา
รันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงรับแสง
อาทิตย์ของคนไทยในเวทีระดับโลก”

Of success as a researcher. ...

สุดเจ๋ง!! นักวิจัย ม.อ. คว้า 3 รางวัล...จากเวที “วิชาการรับใช้สังคม” ครั้งที่ 2

ในเวทีประชุม “วิชาการระดับชาติ
วิ ช าการรั บ ใช้ สั ง คม ครั้ ง ที่ 2” โดย
ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ
ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบตั กิ ารเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์
ซึง่ นักวิจยั ภายใต้โครงการ ม.อ. เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง ได้เข้าร่วมน�ำเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบบรรยาย และสามารถ
คว้ามาทัง้ หมด 3 รางวัล ได้แก่ ดร.พิเชตวุฒิ

นิลละออ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี น�ำเสนอ
เรื่อง “วิทยากรกระบวนการชุมชน กุญแจ
สู ่ ค วามส� ำ เร็ จ ในการพั ฒ นาท้ อ งถิ่ น
อย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัลน�ำเสนอแบบ
บรรยายในระดับดีมาก ผศ. ดร.จุฑารัตน์
สถิรปัญญา วิทยาเขตหาดใหญ่ น�ำเสนอ
เรือ่ ง “การพัฒนารูปแบบการคัดกรอง และ
กระตุน้ พัฒนาเด็กปฐมวัย ด้วยกระบวนการ
มีสว่ นร่วมของชุมชน บ้านเกาะบุโหลนดอน”
ได้รบั รางวัลน�ำเสนอแบบบรรยายในระดับดี
ผศ. ดร.ฐิติวร ชูสง วิทยาเขตหาดใหญ่
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น�ำเสนอเรื่อง “การประเมินสุขภาวะโรค
ทางเดินอาหารและปัจจัยด้านสิง่ แวดล้อม
รอบตัวเด็กปฐมวัย บ้านเกาะบุโหลนดอน”
ได้รบั รางวัลน�ำเสนอแบบบรรยายในระดับดี
และผศ. ดร.วัชรี สีหช์ ำ� นาญธุรกิจ วิทยาเขต
หาดใหญ่ น�ำเสนอ “การพัฒนาเยาวชนกับ
นาข้ า วอิ น ทรี ย ์ กรณี ศึ ก ษาที่ ป ากรอ
อ.สิงหนคร จ.สงขลา” ได้รบั รางวัลน�ำเสนอ
แบบบรรยายในระดับชมเชย พร้อมด้วย
ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
เข้าร่วมในเวทีนี้ด้วย

รู้ ไว้ ใช่ว่า
R
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สูงสุดในรอบ 3 ปี
ค่า

PM 2.5
อ. ห า ด ใ ห ญ่ จ. ส ง ข ล า

ดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index (AQI)
0-25 คุณภาพอากาศดีมาก
26-50 คุณภาพอากาศดี
51-100 คุณภาพอากาศปานกลาง

ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน
ไฟป่าจากประเทศอินโดนีเซีย ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง
วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้เกินค่ามาตรฐาน
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ ต้องน�ำเครือ่ งวัดฝุน่
ไปติดตัง้ ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชัว่ โมง
หลังมีการประกาศยกระดับการแจ้งเตือน ใน
ภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง เป็นระดับที่ 3

รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5

PM คือตัวอักษรย่อของ Particulate Matter หมายถึง
‘อนุภาคฝุ่นละออง’ ตัวเลข 2.5 เป็นขนาดซึ่งมีหน่วยเป็น
ไมครอน มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 เมตร เทียบได้ว่า PM
2.5 มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม
สามารถลอยผ่านขนจมูกได้อย่างสบาย เข้าสู่กระแสเลือด
และซึมซับสู่อวัยวะอื่นๆ ได้อีกด้วย

101-200 เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ
201-300 อันตรายต่อสุขภาพ
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PM 2.5 มาจากไหน?

แหล่งก�ำเนิดของ PM 2.5 มาจากการเผาในทีโ่ ล่ง อุตสาหกรรม
การผลิต การคมนาคมขนส่ง การผลิตไฟฟ้า และการประกอบกิจกรรม
ในทีอ่ ยูอ่ าศัยหรือธุรกิจการค้า ซึง่ มลพิษทางอากาศจากการเผาไหม้
เป็นสาเหตุใหญ่สุดในการเกิด PM 2.5 ท�ำให้คนตายทั่วโลกมากถึง
2.6 ล้านคน

โทษของ PM 2.5

ด้วยอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก จนสามารถเข้าสู่
กระแสเลือดได้ นอกจากเกิดโทษมากมายต่อร่างกาย ยังเป็นพาหะ
น�ำสารอืน่ ติดมาด้วย เช่น แคดเมียม ปรอท โลหะหนัก ไฮโดรคาร์บอน
และสารก่อมะเร็งจ�ำนวนมาก

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ระบบทางเดินหายใจ คัดจมูก มีนํ้ามูก แสบจมูก เลือดกํ าเดาไหล
แสบคอ เสียงแหบ ไอแห้งๆ ไอมีเสมหะ หายใจลําบาก และหายใจมีเสียงหวีด
ระบบหัวใจและหลอดเลือด เหนือ่ ยง่าย เท้าบวม และชีพจร (หัวใจ) เต้นเร็ว ระบบ
ผิวหนัง คันตามร่างกาย และมีผื่นแดงตามร่างกาย ระบบตา แสบหรือคันตา
ตาแดง นํ้าตาไหล และมองภาพไม่ค่อยชัด

วิธีป้องกันและดูแลตนเอง

• สวมหน้ากากอนามัยเยื่อกระดาษ 3 ชั้น
• ท�ำความสะอาดอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นภายในบ้าน
• หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจล�ำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก
ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรรีบปรึกษาแพทย์

https://rdo.psu.ac.th
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Farmer’s
Way of life ...
ความโดดเด่น และมีอัตลักษณ์…
ของ...“หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา”
18 l https://rdo.psu.ac.th

ภายใต้แผนงาน หมูบ่ า้ นวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล ประสานงาน ได้รับทุน
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรื อ ในชื่ อ ใหม่ ก ระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วจิ ยั และนวัตกรรม
ได้ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.
น�ำโดย ผศ.ธีรศักดิ์ จินดาบถ และผูแ้ ทนชุมชน
คนส�ำคัญอย่าง นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่
บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา
นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา เทรนด์
การท่องเที่ยวเพื่อชมชุมชน แบบวิถีนา
มีบทบาทหลากหลายที่น่าสนใจ และเป็น
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของโลก จึงไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกใจที่ชุมชนไหนๆ ต้องมีการจัด
เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว แต่การจะ
หาความต่าง ความโดดเด่น และเป็นอัตลักษณ์
ให้กบั พืน้ ทีอ่ อกมาให้ได้อย่างชัดเจน จึงจ�ำเป็น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งมานัง่ ซักไซร้ไล่เลียงกันถึงทีม่ า
ทีไ่ ป และเป้าหมายของการท�ำงานจากหัวหน้า
โครงการ

https://rdo.psu.ac.th
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Why to be ...

ท�ำไมต้อง...บ้านหนองถ้วย

ด้วยท�ำเลทีต่ งั้ อยูใ่ นแนวรอยต่อระหว่าง
3 จั ง หวั ด ได้ แ ก่ สงขลา พั ท ลุ ง และ
นครศรีธรรมราช ซึง่ ตามประวัตศิ าสตร์พบว่า
ในสมัยโบราณชาวบ้านแถวนีน้ ยิ มจับปลาใน
หนองน�ำ้ อีกทัง้ พบถ้วยชามลายครามโบราณ
ที่มีความสวยงาม และมีคุณค่าเป็นจ�ำนวน
มาก จึงเป็นที่มาของค�ำว่า “หนองถ้วย”
พื้นที่มีความเหมาะสมต่อการท�ำนา
ข้าวเป็นอย่างมาก พืน้ ดินอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
ธาตุอาหาร ซึ่งเกิดจากการทับถมของดิน
ตะกอนจากการเป็นลุ่มน�้ำในอดีตจนกลาย
เป็นทุ่งกว้าง ส่งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชีพหลักในการท�ำนา แต่ด้วยถูกซ่อนเร้น
จากเส้นทางการคมนาคม เส้นทางหลักที่ใช้
สัญจรระหว่างจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช ท�ำให้ชาวชุมชนบ้านหนอง
ถ้วยต้องขนส่งผลผลิตทางการเกษตรออกมา
จ�ำหน่ายยังตัวเมือง ซึ่งท�ำให้เกิดต้นทุน
ที่สูงขึ้น
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จุดอ่อน

ด้วยว่าการท�ำนานัน้ เป็นไปตามฤดูกาล
จึงไม่สามารถน�ำเสนอกิจกรรมการท่องเทีย่ ว
แบบเดิม ๆ ไปได้ตลอดทัง้ ปี รวมถึงทัศนียภาพ
และกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เหนือสิ่งอื่น
ใดยังถูกรายล้อมไปด้วยทะเลน้อย และตลาด
น�ำ้ คลองแดน ซึง่ นับว่าเป็นแลนด์มาร์คส�ำคัญ
ที่ ท� ำ ให้ นั ก ท่ อ งเที่ ย วหยิ บ เป็ น ตั ว เลื อ ก
จนพลาดโอกาสทีจ่ ะมาสัมผัสกับบรรยากาศ
การท่องเที่ยววิถีนาที่บ้านหนองถ้วย
ด้วยเหตุนี้เอง ทางผู้น�ำชุมชนจึงมี
แนวคิดที่จะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวด้วย
การตัง้ ค�ำถามว่า “ ท�ำอย่างไรให้ผซู้ อื้ เดินทาง
เข้ามาซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากชุมชน
ถึงพื้นที่? ”
ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทาง
หนึง่ ทีเ่ ป็นข้อสรุปของแนวทางการแก้ปญ
ั หา
ดังกล่าว โดยทีผ่ นู้ ำ� ชุมชนได้เข้าหารือกับทาง
คลินคิ เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการ
จึงได้ด�ำเนินการประเมินพื้นที่เบื้องต้นถึง
ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพบ
ว่ามีความน่าสนใจของพื้นที่สูงมากที่จะเป็น
แหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วรู ป แบบใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า
“การท่องเที่ยววิถีนา”

General conditions
of the area ...
จุดแข็ง

• มีคนจ�ำนวนมากเดินทางผ่านไปมา
ในพื้นที่
• ลักษณะของพื้นที่นามีความอุดม
สมบูรณ์ ทุ่งนาเขียวขจี ไร้ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง
ใหญ่ๆ มากั้นทิวทัศน์
• ไม่มกี ารใช้สารเคมีในการท�ำการเกษตร
ท�ำให้ปลอดภัยกับผูบ้ ริโภค และนักท่องเทีย่ ว
• ความเข้มแข็งของผู้นำ� ชุมชน และ
ความสามัคคีของชาวบ้านหนองถ้วย ท�ำให้
เกิดการพัฒนาของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน
• คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาที่
ไม่เปลีย่ นแปลงไปตามยุคสมัย ควรค่าแก่การ
เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างมาก

The issue of work

ช่วงแรกของการท�ำงาน...
เจอปัญหาอะไรบ้าง?

การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึง
การไม่กอ่ ให้เกิดผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน คือความหวงแหน
จนก่อเป็นความหวั่นกลัวการเปลี่ยนแปลง
และเกรงว่าจะท�ำให้วิถีชีวิตของตนเองนั้น
เปลี่ยนไป แต่ด้วยความร่วมมือ และพลังใจ
อันเปี่ยมล้นของทีมงาน ผู้น�ำชุมชน รวมทั้ง
แกนน�ำในการด�ำเนินกิจกรรมท่องเทีย่ ววิถนี า
ก็ทำ� ให้โครงการนีส้ ามารถลุลว่ งบังเกิดผลเป็น
รูปธรรมได้อย่างชัดเจน

Understanding the locals
กระบวนการท�ำความเข้าใจ...
กับชาวบ้าน

การโน้มน้าวใจชาวบ้านให้เปิดรับ
แนวคิดใหม่ ๆ นับเป็นสิ่งส�ำคัญ โดยทางทีม
งานได้ลงพืน้ ทีจ่ ริง ในการเก็บข้อมูล ปรับปรุง
สภาพแวดล้อม ทดสอบเส้นทางการท่องเทีย่ ว
น�ำกลุม่ นักท่องเทีย่ วตัวอย่างเข้ามายังชุมชน
เพือ่ ให้ชาวบ้านได้สมั ผัสบรรยากาศจริง ๆ อีก
ทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีจากชุมชน
อื่น ๆ ที่มีการด�ำเนินกิจกรรมคล้าย ๆ กันนี้
มาก่อน
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แล้วจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน
ได้แสดงความคิดเห็น เพือ่ สร้างความคุน้ เคย
ที่ส�ำคัญที่สุดคือการท�ำให้ดูเป็นตัวอย่าง

The effect of changes
3 ปี ในการท�ำงาน...
สู่การเปลี่ยนแปลง...
และความส�ำเร็จ

โดยปกติ ทั่ ว ไป การพั ฒ นาพื้ น ที่
ท่องเทีย่ วชุมชน หากด�ำเนินการโดยชุมชนเอง
(ไม่ใช่นายทุน) จะใช้เวลาในการด�ำเนินงาน
ประมาณ 5-7 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจนเป็น
รูปธรรมว่าส�ำเร็จหรือไม่ ดังนัน้ ส�ำหรับหมูบ่ า้ น
ท่องเทีย่ ววิถนี าบ้านหนองถ้วย ซึง่ ด�ำเนินงาน
มาเพียงระยะเวลา 3 ปี นั้น จึงอาจจะยังไม่
เห็นผลที่ชัดเจนนัก แต่หากมองในแง่ของ
การเปลี่ ย นแปลงที่ ชั ด เจนที่ สุ ด คื อ
การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของคนในชุมชน
จากเดิมทีม่ องไม่เห็นความสวยงามของพืน้ ที่
เนื่ อ งจากความเคยชิ น จนตอนนี้ เ ริ่ ม มี
การน�ำเสนอพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทางชุมชนคิดว่า
สามารถพัฒนาให้เป็นทัศนียภาพท่องเที่ยว
วิถีนาเพิ่มมากขึ้น
อี ก ทั้ ง ทางที ม งานได้ ถ ่ า ยทอด
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จำ� เป็น
ต่อการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเทีย่ ว เช่น ความรู้
ด้านการจัดการการท่องเทีย่ ว ความรูด้ า้ นการ
เป็นเจ้าบ้านทีด่ ี ความรูด้ า้ นการน�ำเสนอข้อมูล
ในฐานะมัคคุเทศก์ชุมชนหรือยุวมัคคุเทศก์
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคโนโลยดิจิทัลเพื่อการประกอบกิจการ
ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ละปีจะมีการประเมิน
พัฒนาการของสมาชิกในชุมชนว่าได้น�ำเอา
ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้เป็น
ประโยชน์กับการด�ำรงชีวิตมากน้อยแค่ไหน

ณ ปัจจุบันชุมชนสามารถประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวได้อย่างดีมาก โดยมีการจัด
ตั้งกลุ่มบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
วิถีนา จัดสรรหน้าที่และการบริหารองค์กร มี
การคิดค้นแปรรูปวัตถุดบิ ในท้องถิน่ เป็นอาหาร
เฉพาะพื้นที่ได้อย่างน่ารับประทาน มีการใช้
สื่ อ โซเชี ย ลเป็ น ตลาดออนไลน์ เ พื่ อ
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ

ระยะเวลาทีม่ ใี ห้ได้มากทีส่ ดุ รวมถึงลักษณะ
ของการท่องเที่ยวโดยทั่วไปนั้น จ�ำเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น และท�ำเลที่
ตั้ ง ของบ้ า นหนองถ้ ว ยซึ่ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่
อันโอบล้อมไปด้วยแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี อื่ เสียง
อยู่เดิมแล้วนั้น จึงได้รับการตั้งเป้าหมายให้
เป็ น หมู ่ บ ้ า นแกนน� ำ ในการสรรค์ ส ร้ า ง
การท่องเที่ยวด้วยการทดลองด้วยตนเอง

ประโยชน์จากทรัพยากรทีเ่ คยมองว่าธรรมดา
เพราะความคุ้นชิน ในขณะทีบ่ ุคคลภายนอก
กลับยกให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และควรค่าแก่
การมาศึกษาเรียนรู้
สิ่งส�ำคัญที่สุดซึ่งพบว่ามีค่ายิ่งกว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ นั่นคือมวลค่าของ
ความสุขที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน ความสุข
ที่มาจากการเปลี่ยนมุมมองฐานทรัพยากร
ของตนเอง ความสุขจากการได้เป็นผู้ให้กับ
นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ข้ า มาเยี่ ย มเยี ย นชุ ม ชน
รวมถึงความสุขจากการได้รว่ มกันพัฒนาพืน้ ที่
บ้านของตนเอง และความสุขจากความ
ภาคภูมิใจในวิถีนา

The charm of
a farmer’s lifestyle
What to Expect ...

สิ่งที่ทีมวิจัยคาดหวัง...กับสิ่งที่ ได้

“ การทีช่ มุ ชนสามารถใช้การท่องเทีย่ ว
และเทคโนโลยีเบือ้ งต้นในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน และยืนหยัดด�ำเนินกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง” นับเป็นสิ่ง
ทางทีมงานอยากเห็นมากที่สุด
แต่นั้นอาจจะต้องใช้เวลา ในขณะ
เดียวกันส�ำหรับช่วงระยะเวลา 3 ปี ของ
การด�ำเนินโครงการ ผลส�ำเร็จที่เราได้รับนั้น
เป็นไปตามที่คาดหวังในเบื้องต้นที่คิดกัน ซึ่ง
ชุมชนนี้สามารถเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวได้
ด้วยตนเอง น�ำเสนอข้อมูลของชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดย
ต่อจากนีก้ ห็ วังเป็นอย่างยิง่ ว่า ชุมชนจะสามารถ
รักษาวิธีการด�ำเนินงาน และจัดกิจกรรม
การท่องเที่ยววิถีนาให้มีพัฒนาการมากขึ้น
และมีความยั่งยืนต่อไป

The next project

โอกาสในการขยายพื้นที่...
โดยใช้บ้านหนองถ้วยเป็นโมเดล
(เล็งพื้นที่ใดไว้บ้าง)

ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดย
ปกติต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วง

จนส�ำเร็จ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หมู่บ้านลูกข่ายอื่น ๆ ได้น�ำไปใช้พัฒนา และ
เข้าร่วมเป็นเครือข่ายทีก่ อ่ ให้เกิดประโยชน์ใน
วงกว้างมากขึ้น หรือเรียกว่าหมู่บ้านแม่ข่าย
โดยในปีที่ 3 นี้ หมู่บ้านหนองถ้วยได้
ด�ำเนินการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ ห้กบั หมูบ่ า้ น
ลูกข่าย เช่น บ้านขาว บ้านปากบาง บ้านหัวป่า
บ้านแดนสงวน เป็นต้น

What you get from
this project ...
สิ่งที่ ได้จากโครงการนี้....
ทั้งในแง่ของนักวิจัย
และในมุมของชุมชน

เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจ
ทีไ่ ด้มสี ว่ นในการน�ำเอาองค์ความรูท้ เี่ กิดจาก
การวิจัย ประสบการณ์ท�ำงานมาถ่ายทอด
และพัฒนาชุมชนได้ อีกทัง้ ยังสามารถปรับปรุง
กระบวนการพั ฒ นาแหล่ ง ท่ อ งเที่ ย วที่
เหมาะสมกับบริบทของความเป็นท่องเที่ยว
ชุมชนได้อย่างชัดเจน สามารถพัฒนาตัวแบบ
กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีนาที่
ชุมชนอื่น ๆ ได้น�ำไปใช้ง่ายขึ้น
ในส่วนของชุมชนนั้น เป็นการช่วย
กระตุน้ ให้สมาชิกได้เล็งเห็นคุณค่าของทรัพยากร
ทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ มองเห็นโอกาสในการสร้าง
https://rdo.psu.ac.th
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มนต์เสน่ห์แห่ง...
ชุมชนบ้านหนองถ้วย

การท่องเทีย่ วเชิงชุมชน เชิงวิถนี า และ
เชิงการเรียนรู้ในหลายๆ แหล่งนั้น กลับพบ
ว่ า การท่ อ งเที่ ย วที่ เ กิ ด ขึ้ น ท� ำ ให้ วิ ถี ชี วิ ต
ของคนในชุมชนนัน้ เปลีย่ นแปลงไปไม่เป็นไป
อย่างเดิม ท�ำให้เสน่ห์ และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนนั้นเลือนหายไปโดยสิ้นเชิง แต่ส�ำหรับ
หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย สิ่งที่
นักท่องเทีย่ วผูม้ าเยือนจะได้รบั อย่างแน่นอน
คือวิถีนา และการด�ำเนินชีวิตแบบชาวนาที่
ยังคงไว้ไม่เปลีย่ นแปลง ชาวบ้านในชุมชนยัง
คงท�ำนา ด�ำรงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เพราะการ
ท่องเที่ยววิถีนาเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้
กับนักท่องเทีย่ วเข้ามาร่วมดืม่ ด�ำ่ สัมผัสกับวิถี
ชีวติ ความเป็นชาวนา ศึกษารายละเอียดเพิม่
เติมได้ที่ http://www.bannongtuay.com
หรื อ โทรศั พ ท์ ส อบถามรายละเอี ย ดที่
085-0781059

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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ชุดอุปกรณ์ผ่าตัด
กล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์
อาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ
(Carpal tunnel syndrome) นั้นพบได้บ่อย
และมีอบุ ตั กิ ารณ์สงู ถึง 6 - 10% ในประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเฉลี่ยประมาณ 54 ปีขึ้น
ไป และพบในผูห้ ญิงมากกว่าผูช้ าย 2 เท่า ใน
การรักษาระยะเริม่ แรกทีม่ อี าการน้อยสามารถ
รักษาได้ด้วยวิธีอนุรักษ์นิยม แต่ถ้ามีอาการ
มากขึน้ บ่อยขึน้ หรือมีอาการของเส้นประสาท
ชาถาวร กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงหรือลีบลง
จ�ำเป็นต้องใช้การรักษาแบบผ่าตัด โดย 20%
ของผูท้ เี่ ป็นโรคจ�ำเป็นต้องได้รบั การผ่าตัด ซึง่

ในการผ่าตัดจะเข้าไปตัดพังพืดที่กดทับ
เส้นประสาทโดยสามารถท�ำได้ทงั้ วิธกี ารผ่าตัด
แบบเปิด (Open carpal tunnel release)
การผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic carpal
tunnel release) และ การผ่าตัดแบบเปิดแผล
จ�ำกัด (Limited open carpal tunnel release)
การผ่าตัดแบบเปิดเป็นการผ่าตัดแบบพืน้ ฐาน
ที่มีบาดแผลยาวและมีภาวะแทรกซ้อนจาก
แผลมาก เช่น การติดเชื้อ แผลอักเสบ แผล
แยก การผ่าตัดผ่านกล้องและการผ่าตัดแบบ
เปิดแผลจ�ำกัดจะท�ำให้แผลมีขนาดเล็กและ
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หายเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิด จากปัญหา
ด้านอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องมีราคาสูง และ
การใช้งานมีหลายขัน้ ตอนซับซ้อน จึงยากแก่
การใช้งาน ส่วนการผ่าตัดแบบเปิดแผลจ�ำกัด
มีขอ้ จ�ำกัดในการมองเห็น จึงได้เกิดการพัฒนา
อุปกรณ์ทชี่ ว่ ยสามารถแก้ปญ
ั หาเรือ่ งการมอง
เห็นได้ดขี นึ้ ท�ำให้การผ่าตัดท�ำได้งา่ ยขึน้ และ
สามารถมองเห็นได้ดขี นึ้ ในขณะทีแ่ ผลมีขนาด
เล็กการฟืน้ ตัวของผูป้ ว่ ยเร็วขึน้ และการผ่าตัด
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

ปัจจุบนั การผ่าตัดแบบส่องกล้องไร้สายได้รบั ความนิยมขึน้ เป็น
อย่างมาก ภาพวิดีโอที่ได้นอกจากจะช่วยท�ำให้การผ่าตัดง่ายขึ้นและ
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดให้กับแพทย์ที่สนใจได้ง่ายขึ้นแล้ว
ยังสามารถน�ำภาพวิดโี อทีไ่ ด้มาวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์เพือ่ ประโยชน์
ในการช่วยในการระบุต�ำแหน่งของภาพที่แพทย์สนใจโดยอัตโนมัติ
จากภาพวิดโี อทัง้ หมดซึง่ อาจจะมีจำ� นวนสูงนับหมืน่ ภาพในการบันทึก
ข้อมูลแต่ละครัง้ นอกจากนัน้ การวิเคราะห์ดว้ ยคอมพิวเตอร์ยงั สามารถ
ช่วยตรวจจับความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างอัตโนมัติ
ซึง่ เป็นการอ�ำนวยความสะดวกท�ำให้แพทย์สามารถวินจิ ฉัยโรคได้อย่าง
แม่นย�ำและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ชุดอุปกรณ์ผา่ ตัดกล้องส่องไร้สายแบบ
ปฏิสัมพันธ์เป็นผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก
การท�ำงานระหว่างสาขาวิชา โดยมี ผศ.นพ.
สุนทร วงษ์ศริ ิ ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดกิ ส์
คณะแพทยศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ และ
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ จากโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
และ รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภทั รานนต์ ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ร่วม
โครงการ ซึง่ การประดิษฐ์นไี้ ด้ใช้เทคโนโลยีไร้
สายในการส่งภาพจากกล้องมายังตัวรับภาพ

และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอด้วย
คอมพิ ว เตอร์ ส� ำ หรั บ การใช้ น� ำ ร่ อ งเพื่ อ
การผ่าตัด ภาพวิดโี อทีไ่ ด้จากระบบ นอกจาก
จะช่วยท�ำให้การผ่าตัดง่ายขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดให้กบั แพทย์ทสี่ นใจ
ได้ง่ายขึ้นชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สาย
แบบปฏิสมั พันธ์นจี้ ะท�ำให้การผ่าตัดของแพทย์
สามารถท�ำงานได้ง่ายและถูกต้องแม่นย�ำ
มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ภาพด้วยคอมพิวเตอร์ นอกจากนัน้ การวิเคราะห์
ด้วยคอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยตรวจจับ
ความผิดปกติตา่ ง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เบือ้ งต้นได้อย่าง
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อัตโนมัติ ในขณะนี้ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้อง
ส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์ได้ประดิษฐ์เป็น
เครื่องต้นแบบและมีการทดสอบการท�ำงาน
เบือ้ งต้นของระบบวิเคราะห์ภาพเรียบร้อยแล้ว
ผลงานของชุดอุปกรณ์ผา่ ตัดกล้องส่องไร้สาย
แบบปฏิสมั พันธ์ได้รบั รางวัลเหรียญทองแดง
และรางวัล Special prize ประเทศรัสเซีย
จากงาน 47th INTERNATIONAL EXHIBITION
OF INVENTIONS GENEVA ที่สมาพันธรัฐ
สวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562

อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11 - 12
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนา 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
เหตุขัดข้องที่น�ำจ่ายผู้รับไม่ ได้
1.จ่าหน้าซองไม่ชัด
2.ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า
3.ไม่ยอมรับ
4.ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า
5.ไม่มารับภายในก�ำหนด
6.เลิกกิจการ
7.ย้ายไม่ทราบที่อยู่ใหม่
8.อื่นๆ
ลงชื่อ.............................

