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ไวรัส

สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า
สายพันธุ์ใหม่ หรือ โรค “covid-19” ซึ่งพบผู้ติด
เชื้อกลุ่มแรก ๆ ในเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน ระบาด
มาตั้งแต่ปลายปี 2019 และเมื่อวันที่ 11 มี.ค. ที่
ผ่านมา องค์การอนามัยโลกได้ประกาศให้เป็น
โรคระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic) เพราะ
นอกจากแพร่ระบาดไปนอกเมืองอู่ฮั่น มณฑลหู
เป่ย์ ประเทศจีนแล้ว ก็ยังระบาดไปทั่วจีน และ
ทั่วโลกมากกว่า 196 ประเทศและดินแดน จนมี
ผูช้ ว่ ยติดเชือ้ และผูเ้ สียชีวติ เป็นจ�ำนวนมาก หลาย ๆ
ประเทศดูเหมือนตัวเลขผูป้ ว่ ย “covid-19” จะยัง
เพิ่มขึ้นไม่หยุด ทั้งยังแพร่กระจายไปยังประเทศ
ข้างเคียง จนรัฐบาลแต่ละชาติตอ้ งออกมาตรการ
ที่เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆ มารับมือกับการแพร่ระบาด
ของไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้
การต่อสูก้ บั “covid-19” ถือเป็นสงคราม
ระหว่างมนุษย์กับไวรัส ดังนั้นในการที่มนุษย์จะ
สามารถต่อสู้เพื่อเอาชนะจากไวรัสตัวนี้ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบนั้น ทาง BBC หรือ British
Broadcasting Corporation สื่อหลักสัญชาติ
อังกฤษอายุ 98 ปี ซึง่ มีบทบาทส�ำคัญทัง้ ในและ
นอกประเทศ ได้อธิบายว่า มีอยู่ 3 วิธีด้วยกัน คือ
• การคิดค้นวัคซีนป้องกันได้ส�ำเร็จ ซึ่ง
วัคซีน คือ สิง่ ทีจ่ ะสร้างภูมคิ มุ้ กันให้กบั มนุษย์ ดัง
นั้นเมื่อมนุษย์ได้รับวัคซีนเข้าไป แล้วพอได้รับ
เชือ้ “covid-19” เข้าไปในร่างกาย ก็จะไม่ลม้ ป่วย
ซึ่งในอดีตมนุษย์ได้คิดค้นวัคซีนมาแล้วจ�ำนวน
มาก อย่างเช่น โรคหัดเยอรมัน ทีเ่ กิดจากเชือ้ ไวรัส
ก็ได้ถูกคิดค้นขึ้นในปี 1969 เมื่อได้รับเชื้อตัวนี้
เข้าไป แต่มีวัคซีนคุ้มกันอยู่ ก็จะไม่ท�ำให้เกิด
อาการเจ็บปวดจากโรค แน่นอนที่สุดว่าวัคซีน
ป้องกัน “covid-19” เป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็น
อย่างมากในเวลานี้ อย่างไรก็ตาม ดร.มาร์ก วูลเฮาส์
ศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเอดินเบอระ
ระบุวา่ วัคซีนป้องกัน “covid-19” จะคิดค้นได้นนั้
ต้องใช้เวลาเร็วทีส่ ดุ คือ เดือน มีนาคม ในปี 2021
ในขณะที่ ดีทมาร์ ฮอปป์ เจ้าของบริษทั ยา CureVac

ในเยอรมัน บอกว่าวัคซีนป้องกัน “covid-19” จะ
ถูกสร้างเสร็จในเดือน กันยายน ปี 2020 นี้
• การสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ (Herd Immunity)
โดย ศาสตราจารย์นลี เฟอร์กสู นั หนึง่ ในผูเ้ ชีย่ วชาญ
จากศูนย์ MRC GIDA ซึ่งเป็นสถาบันใต้สังกัด
ของอิมพีเรียล คอลเลจ ลอนดอน (ICL) อธิบายว่า
เมื่อมนุษย์รับเชื้อไวรัส “covid-19” เข้ามาแล้ว
เมื่ออาการจากโรคหายดี ร่างกายจะสร้างภูมิ
ต้านทานขึ้นเอง ตัวอย่างเช่น โรคอีสุกอีใส ที่เกิด
จากเชือ้ ไวรัส vzv เมือ่ เป็นโรคแล้วครัง้ หนึง่ มนุษย์
จะได้รับภูมิคุ้มกันไปจนตลอดชีวิต โอกาสที่จะ
กลับมาเป็นซ�้ำอีกก็มี แต่น้อยมาก เชื้อไวรัส
“covid-19” ก็เช่นกัน นักวิจัยอังกฤษเชื่อว่า เมื่อ
เป็นโรคแล้วหาย ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อ
ไม่ให้กลับมาเป็นโรคนีอ้ กี ครัง้ การสร้างภูมคิ มุ้ กัน
ธรรมชาติ ท�ำให้เกิดแนวคิดว่า ถ้าคนติดเชื้อกัน
หมด แล้วคนส่วนใหญ่รักษาจนหายดี ก็จะมี
ภูมคิ มุ้ กันเกือบทัง้ ประเทศ เชือ้ ไวรัส “covid-19”
ก็ไม่สามารถแพร่เชือ้ ไปไหนได้อกี ซึง่ เรียกแนวคิด
นีว้ า่ Herd Immunity หรือภูมคิ มุ้ กันหมู่ และเมือ่
เชื้อไวรัสไม่สามารถไปติดใครได้อีก ก็จะหยุด
การแพร่พันธุ์ได้ในที่สุด ถึงกระนั้นก็ยังมีอีกซึ่ง
ความเห็นต่าง ซึ่งฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยให้เหตุผลว่า
ถ้ามนุษย์ตอ้ งติดเชือ้ ทัง้ ประเทศ และเกิดมีอาการ
หนักขั้นรุนแรงไปพร้อมกัน หากเป็นเช่นนั้น
ทางระบบสาธารณสุขจะสามารถรับรองได้
แค่ไหน และหากทางการแพทย์ไม่เพียงพอ
ก็อาจส่งผลให้เกิดผู้เสียชีวิตจ�ำนวนมากเหมือน
อย่างกรณีของอิตาลี
• การเว้นระยะห่างจากผู้อื่น (Social
Distancing) เป็นการชะลอการติดเชื้อ กล่าวคือ
ควบคุมการติดเชือ้ ไม่ให้เกินก�ำลังการรับมือของ
ระบบสาธารณสุขในประเทศ และเมื่อทาง
การแพทย์รักษาคนติด เชื้อไวรัส “covid-19”
จนหาย คนเหล่านั้นก็จะมีภูมิคุ้มกัน ไม่ต้องติด
เชือ้ อีก โดยทีมแพทย์กร็ กั ษาคนไข้ใหม่ไป ระหว่าง
การรอคอยวัคซีนที่จะถูกคิดค้น ซึ่งวิธีนี้หลาย
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ประเทศใช้กนั โดยพยายามให้คนติดเชือ้ ได้เพียง
วันละน้อย ให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดูแลรักษาได้
การชะลอการติดเชือ้ คือ ไม่อยูร่ วมกลุม่ กันจ�ำนวน
มาก เว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร ไม่เพิ่ม
ความเสีย่ งทีจ่ ะท�ำให้เกิดผูต้ ดิ เชือ้ ไวรัส “covid-19”
รายใหม่ทีละมากๆ ในคราวเดียว
อย่างไรก็ตามใน 3 วิธที กี่ ล่าวมาเบือ้ งต้น
นั้น วิธีแรกยังอยู่ในกระบวนการคิดค้นวัคซีน
ล่าสุดได้มีการทดลองจริงกับมนุษย์แล้ว ส่วน
Herd Immunity หรือการสร้างภูมคิ มุ้ กันหมู่ อาจ
ท�ำได้ยากในทางการปฏิบัติ ด้วยว่าจะท�ำให้มี
ผูต้ ดิ เชือ้ พร้อมกันเป็นแสน หรือ อาจเป็นล้านคน
ถ้าหากต้องเป็นแบบนัน้ จริง ก�ำลังทางการแพทย์
คงมีไม่เพียงพอต่อการรับมือ อาจส่งผลให้มี
ผู้เสียชีวิตได้จ�ำนวนมากเกินไป
ดังนัน้ วิธที ที่ ำ� ได้ดที สี่ ดุ ในตอนนีท้ ที่ วั่ โลก
พยายามกัน คือ ระวังตัว เว้นระยะห่างทางสังคม
และพยายามไม่ออกไปไหนหากไม่จ�ำเป็น
การเว้นระยะ เป็นการไม่เพิม่ ผูต้ ดิ เชือ้ ในระหว่าง
รอนักวิทยาศาสตร์ผลิตวัคซีน และเป็นการช่วย
ที ม แพทย์ ไ ม่ ใ ห้ ท�ำ งานหนั ก จนเกิ น รั บ ไหว
ซึ่ ง ทั่ ว โลกได้ ต ระหนั ก ถึ ง หลั ก การปฏิ บั ติ นี้
เป็นอย่างดี โดยล่าสุดที่สหรัฐฯ แม้แต่การ
สารภาพบาป ยังต้องใช้ระบบไดรฟ์ทรู บาทหลวง
ต้องอยู่ห่างในระยะที่ปลอดภัย แม้ว่าสงคราม
การต่อสู้กับเชื้อไวรัส “covid-19” ครั้งนี้ จะเป็น
ศึกอันใหญ่หลวง อาจไม่จบลงง่ายๆ ในช่วงระยะ
เวลาสั้นๆ ภายใน 2 - 3 เดือนนี้ แต่ในบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา มนุษย์เราก็ได้เอาชนะ
ต่อโรคต่างๆ มาได้เสมอ อีกทั้งศาสตราจารย์
ทางการแพทย์จากทั่วโลกก็ยังคงเชื่อมั่นว่า

“ มนุษย์จะไม่พ่ายแพ้ให้แก่...ไวรัส Covid-19 ”
อย่างแน่นอน
ด้ า น ศาสตราจารย์ นพ.ขจรศั ก ดิ์
ศิลปโภชากุล อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ อาจารย์
พิเศษประจ�ำภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้ให้ค�ำแนะน�ำ
ทั้งการติดต่อ และการป้องกัน ไว้ดังนี้
โรคและอาการของเชื้อ Covid-19
• พบว่ากลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
มีโอกาสเสีย่ งติดเชือ้ ได้งา่ ยกว่าคนหนุม่ สาว และ
มีโอกาสเสียชีวิตสูงถึง 4-14%

• เด็กอายุต�่ำกว่า 15 ไม่พบว่ามีอาการ
ปอดอักเสบ หรือแสดงอาการรุ่นแรงเท่าผู้ใหญ่
• 93% ของผูต้ ดิ เชือ้ พบว่ามีอาการน้อย
และอีก 7% มีอาการมาก
• เริ่มมีอาการในวันที่ 5 จะมีอาการไอ
แห้ง ไข้ขนึ้ และหนักสุดในวันที่ 10 มีอาการหายใจ
ล�ำบาก เหนื่อยหอบ
• น�้ำมูกไหล มักไม่ใช่สัญญาณของ
การติดเชื้อไวรัสโควิด มีเพียงแค่ 4 % เท่านั้น
ที่พบอาการมีน�้ำมูก
การติดต่อของ Covid-19
• เชื้ อ ไวรั ส สามารถติ ด ต่ อ ได้ จ าก
การสัมผัส เช่น สัมผัส 10 วินาทีมีโอกาสติด
สูงถึง 70%
• เชือ้ ไวรัสสามารถออกมาทางอุจจาระ
ได้ ควรปิดฝาชักโครกก่อนกดน�้ำ เพื่อป้องกัน
การฟุ้งกระจาย
• นัง่ ใกล้ชดิ กับผูป้ า่ ยประมาณ 12 ชัว่ โมง
มีโอกาสติดผ่านทางอากาศถึง 50% (หลีกเลี่ยง
สถานทีแ่ ออัด เช่น ห้าง ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์
โรงพยาบาล สถานีขนส่ง รถโดยสารปรับอากาศ
ฯลฯ)
• ยืนหรือนัง่ ใกล้กนั เพียง 1 เมตร มีโอกาส
ติดเชือ้ ถึง 50% หากอยูห่ า่ งกัน 4-5 เมตร จะไม่มี
โอกาสติดเชื้อเลย ทั้งนี้ WHO (องค์การอนามัย
โลก) แนะน�ำควรเว้นระยะห่างจากกันประมาณ
2 เมตร ก็เพียงพอแล้ว

• หากไม่จ�ำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการน�ำ
มือมาสัมผัสใบหน้าช่วง T-zone ตา จมูก ปาก
• หากไม่จ�ำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการไป
โรงพยาบาล (อ้างอิงจากรายงานจีน พบผู้ป่วย
ประมาณ 41% ในเมืองอู่ฮั่น ติดเชื้อมาจาก
โรงพยาบาล)
• บุคลากรทางการแพทย์ มีโอกาส
ติดเชื้อเฉลี่ย 5% (จากโอกาสติดตั้งแต่ 3-7%)
หรือ 1 ใน 20
• แพทย์มโี อกาสเข้ารับการรักษาในห้อง
ICU เทียบเท่า 1 ใน 100
• แพทย์ที่มีอายุมาก มีโอกาสเสี่ยง
มากกว่าแพทย์อายุน้อย
หน้ากากอนามัยส�ำหรับป้องกัน Covid-19
• หากแพทย์สวมหน้ากากให้คนไข้ จะ
สามารถลดการแพร่กระจายของเชือ้ ได้ถงึ 1,000
เท่า ดังนั้นควรรีบให้คนไข้สวมหน้ากากอนามัย
เพียงแค่หน้ากาก Surgical mask ทั่ว ๆ ไป
(ทีด่ า้ นใดด้านหนึง่ เป็นสีเขียวหรือฟ้า) ก็สามารถ
ลดการแพร่เชือ้ ได้ถงึ 90% และช่วยลดความไกล
ของเชื้อลงไปถึง 10 เท่า
• หน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask
สามารถป้องกันเชื้อไวรัสได้ถึง 56%, ชนิด N95
ป้องกันได้ 66% และหน้ากากอนามัยชนิดอื่น ๆ
ทีข่ อบหน้ากากมีรอยพับหรือมีขอบลวด เชือ้ ไวรัส
จะเข้าได้เพียง 10%
• หน้ากากอนามัยชนิด Surgical Mask
ที่มีการติดเทปตามขอบ จะสามารถป้องกันเชื้อ
ไวรัสได้ 95% ส่วน N95 หากติดเทปจะป้องกัน
ได้ถึง 99%
• การติดเทปที่ขอบหน้ากากเป็นเรื่องที่
ส�ำคัญมาก มากกว่าการเลือกใช้ N95 ทีไ่ ม่มกี าร
ติดเทปเสียอีก
• แนะน�ำเทปที่เลือกใช้ ควรเป็นชนิด
Micropore เพราะผิวสัมผัสเมื่อโดนเนื้อแล้วจะ
ไม่เจ็บเท่าเทปชนิด Transpore หรือสก็อตเทป
ทั่ว ๆไป
• หน้ากากขอบ Silicone ก็สามารถ
ป้องกันเชื้อไวรัสได้ เนื่องจากแนบไปกับใบหน้า
ได้
• ควรสวม Face shield ในระหว่างท�ำ
หัตถการ
• หากหน้ากาก N 95 ขาดแคลน สามารถ
น�ำมาฆ่าเชื้อแล้วใช้ซ�้ ำต่อได้ หากกลัวว่า
ด้านนอกหน้ากากจะปนเปื้อนเชื้อโรค สามารถ
สวมหน้ากากแบบ Surgical mask หรือหน้ากากผ้า
ธรรมดาทับอีกชั้นได้
สถานที่/พื้นที่เสี่ยงต่อการติดต่อ COVID-19
• ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย ภายในลิฟต์
ถือว่าเป็นจุดอันตราย เนื่องจากมีความแออัด
https://rdo.psu.ac.th
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และเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรค ดังนั้นควรมีความ
ระมัดระวังสูง
• หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสสิ่งของ
ต่าง ๆ โดยตรง เช่น ลูกบิดประตู ควรใช้หลัง ไหล่
ศอก เท้า หรือมีคนช่วยเปิดให้
• ควรให้ผปู้ ว่ ยอยูบ่ ริเวณใกล้กบั หน้าต่าง
และหันพัดลมออกไปทางด้านนอกหน้าต่าง
• ภายในห้องตรวจ ควรตัง้ พัดลมบริเวณ
ด้านหลังที่แพทย์นั่ง และหันพัดลมออกไป
ทางด้านนอกหน้าต่าง
• ถ้าไม่มีห้อง Negative pressure
(ห้องแรงดันลม) เพียงพอ ให้ผู้ป่วยอยู่ห้องแยก
โดยหันพัดลมออกทางหน้าต่างให้ผู้ป่วย
• หอผู้ป่วยควรแยกเป็น 2 โซน คือ
โซน Contaminated พื้นที่ส�ำหรับผู้ป่วย
หรือผูท้ มี่ สี ว่ นเกีย่ วข้องในกระบวนการดูแลผูป้ ว่ ย
โซน Contact พื้นที่ส�ำหรับผู้ที่ท�ำงาน
เอกสารหรือติดต่อประสานงาน
การฆ่าเชื้อ Covid-19
• สบู ่ ผงซั ก ฟอก หรื อ น�้ ำ ยาท� ำ
ความสะอาดทัว่ ไป สามารถท�ำความสะอาดสิง่ ต่าง ๆ
ได้ดี ไม่จ�ำเป็นจะต้องใช้แอลกอฮอล์อย่างเดียว
• หมั่ น เช็ ด ลู ก บิ ด ประตู ราวบั น ได
เคาน์เตอร์ คีย์บอร์ด มือถือ ฯลฯ
สรุปแบบสั้น ๆ
• หากไม่จ�ำเป็น ควรหลีกเลี่ยงการ
น�ำมือมาสัมผัสหน้า
• หมัน่ ล้างมือบ่อย ๆ ให้ถกู วิธี อย่างน้อย
ประมาณ 20 วินาที
• แปะเทปบริเวณขอบหน้ากากอนามัย
• ท�ำความสะอาดอุปกรณ์ทมี่ กี ารใช้งาน
เป็นประจ�ำด้วยน�้ำยาฆ่าเชื้อ หรือน�้ำยาท�ำ
ความสะอาด
• หากไม่จ�ำเป็นควรงดไปพื้นที่แออัด
เช่น ห้าง โรงพยาบาล ฯลฯ
• ควรอยูห่ า่ งจากผูค้ นประมาณ 2 เมตร
• ไม่จ�ำเป็นอย่าออกจากบ้าน

คุยกับ บ.ก.
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Whatever has happened, it’s good enough
สิ่งใดเกิดขึ้นแล้ว สิ่งนั้นย่อมดีเสมอ

อาจฟังดูว่าเป็นประโยคของการให้พลังใจ ชวนชักให้มองโลกในแง่ดี
เพื่อที่จะได้มีแรงใจในการต่อสู้กับปัญหาต่าง ๆ และด� ำเนินชีวิตไปได้
อย่างราบรืน่ เป็นปกติทสี่ ดุ ในช่วงสถานการณ์ปจั จุบนั แม้วา่ มันอาจจะไม่ได้สะท้อน
ความจริงของชีวติ ทีเ่ ป็นอยูส่ กั เท่าไหร่ แต่การมองโลกในแง่ดกี ส็ ามารถสร้างเสริม
จิตใจให้พร้อมรับมือกับอุปสรรคด้วยการมีสติ ให้คิดก่อนพูด รู้ก่อนท�ำ และอยู่
ให้ได้กับสถานการณ์ของความเป็นจริง
แน่นอนที่สุดว่าเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่พูดถึง covid - 19 ไวรัสร้าย
ที่เข้ามาแทรกแซงการใช้ชีวิตของคนทั่วโลกให้ไม่เป็นปกติ ที่ส�ำคัญยังพรากชีวิต
ผู้ที่ติดเชื้อไปแล้วมากมาย ในขณะที่หลายประเทศก�ำลังเร่งหาทางออก สิ่งที่เรา
ท�ำได้ดที สี่ ดุ ตอนนีค้ อื การหยุดอยูบ่ า้ น เว้นระยะห่างทางสังคม ยิง่ เราห่างกันมาก
เท่าไหร่ ก็เท่ากับเราหยุดการแพร่เชื้อได้มากขึ้น ตอนนี้ก็อยู่ห่าง ๆ อย่างห่วง ๆ
กันไปก่อนนะคะ ซึ่ง RDO Today ฉบับนี้ก็ได้กล่าวถึงไว้เช่นกันในคอลัมน์
เกาะกระแส ที่จะบอกแนวทางการรับมือและการปฏิบัติตัวให้ห่างไกลจาก
เจ้าไวรัสร้ายตัวนี้ ที่ส�ำคัญพลาดไม่ได้เลยกับการปรับตัว และเตรียมความพร้อม
ของนักวิจัย เพื่อขอทุนวิจัยของประเทศ และการจัดสรรทุน ตามแพลตฟอร์ม
ทีส่ ำ� คัญของประเทศ โดยศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา
ในคอลัมน์ interview อีกทั้งสาระ ความรู้ กิจกรรมความเคลื่อนไหวมากมาย
ที่หอบมาอย่างคับคั่ง เตรียมพร้อมเสิร์ฟถึงทุกท่านแล้วในเล่มนี้เล่มเดียว
RDO Today
กรกมล ขุนเพชร
บรรณาธิการ

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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สถาบัน
วิจัย
ระบบ
พลังงาน

Every failure
is success
and lessons
learned.
ทุกความล้มเหลว คือ
บทเรียน และความส�ำเร็จ
ของการเรียนรู้สิ่งใหม่

ม.อ. จับมือมิตรผล เซ็นต์ MOU
พร้อมพัฒนานบุคลากรออกสู่
ตลาด
มหกรรมวิจัย PSU Research
Expo 2020

คลินิกเทคโนโลยีลงพื้นที่ป่าชิง
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
ส�ำนักวิจัย ฯ ม.อ. จัด Workshop
มาตรฐานความปลอดภัยห้องแล็บ

16 18 22
รู้ ไว้...ใช่ว่า

กิน
อย่าง
ไร
ให้
ไกล
โรค

Interview

นักต้องปรั
วิจบจากัย

การท�ำงานแบบเดี่ยว ๆ
มาเป็นการท�ำงาน
แบบชุดโครงการ
แบบบูรณาการ
ให้มากขึ้น และงานชิ้นนั้น
ต้องตอบโจทย์ประเทศ

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

โครงการ “การวิจัยพัฒนาระบบติดตาม
และตรวจสอบกิจกรรมของผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี”
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สถาบัน
วิจัย
ระบบ
พลังงาน
ด้วยระลึกเสมอว่าเรา คือ coordinator
ที่สุดของความมุ่งมั่นที่อยากเห็น อาจารย์
ด้านพลังงาน และหลักสูตรด้านพลังงาน
ที่ร่วมกันสร้างขึ้นมา สามารถเดินหน้าไปได้
ด้วยความเข้มแข็ง มีผลงานอย่างต่อเนื่อง
เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับของสังคม หน่วยงานต่างๆ
ภายนอก ทั้งด้านพลังงานและอุตสาหกรรม
จากพื้นฐานที่เข้มแข็งอยู่แล้วของเรา คือการมี
ต้นทุนเป็นนักวิจัยด้านพลังงานหลายท่าน
หลากสาขา หากแต่ยังขาดการปรุงแต่ง เพื่อที่
จะได้ผลิดอกออกผล ด้วยการ catalyst ให้มี
productivity ที่เพิ่มขึ้น เป็นผลงานระดับวิจัย
เชิงลึก ได้ตีพิมพ์และเป็นที่ยอมรับในระดับ
นานาชาติ
ศาสตราจารย์ ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยระบบพลังงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

06 l https://rdo.psu.ac.th

RDO Today ฉบับนี้พาท่าน
มารูจ้ กั กับ สถาบันวิจยั ระบบพลังงาน
อีกหนึ่งหน่วยงานภายใต้ส�ำนักวิจัย
และพัฒนาให้มากยิ่งขึ้น โดยการน�ำ
ของศาสตราจารย์ ดร.สุ เ มธ
ไชยประพัทธ์ Big boss ของสถาบันวิจยั
ระบบพลังงาน
Established the Institute/
สถาบันเริ่มก่อตั้งเมื่อไหร่
สถาบันเริ่มก่อตั้งเมื่อเดือนสิงหาคม
2554 เป็นมติของทีป่ ระชุมสภามหาวิทยาลัย
ในคราวนั้ น ซึ่ ง ก่ อ นนั้ น ตั ว ผมเองเป็ น
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา ต่อมา
เมื่อมีด�ำริจัดตั้งสถาบันวิจัยระบบพลังงาน
ขึ้นมา สืบเนื่องจากเรามีอาจารย์ที่ท�ำงาน
เกีย่ วกับด้านพลังงานอยูค่ อ่ นข้างเยอะ ประมาณ
30 - 40 คน กระจายอยู่ทั้ง 5 วิทยาเขต
ในการที่ จ ะช่ ว ยประสานความร่ ว มมื อ
ทั้งภายใน และภายนอก จึงคิดว่าน่าจะมี
coordinating body
https://rdo.psu.ac.th
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The primary mission/
ภารกิจหลักของสถาบัน
เน้นการสร้างความเข้มแข็งของงาน
วิจัยด้านพลังงานของมหาวิทยาลัย จริง ๆ
พื้นฐานของเราเข้มแข็งอยู่แล้ว ด้วยว่าเรามี
นักวิจัยด้านพลังงานอยู่หลายท่าน เพียงแต่
ว่าที่ผ่านมาภายนอกยังไม่เห็น และรับรู้ถึง
สิ่งที่เรามี กระทรวงยังไม่เห็น ดังนั้นหน้าที่
หลักๆ ของสถาบัน ฯ คือ เข้ามาเพื่อสร้าง
จุดแข็ง น�ำเสนอให้บุคคลภายนอกมองเห็น
ว่าเรามีสถาบันวิจัยระบบพลังงาน แต่เหนือ
สิง่ อืน่ ใด องค์ประกอบส�ำคัญในการน�ำเสนอ
นัน่ หมายถึงว่าเราต้องมีนกั วิจยั ด้านพลังงาน
ทัง้ 5 วิทยาเขต ทีจ่ ะมาท�ำงานแบบบูรณาการ
ร่วมกัน เพื่อให้สิ่งที่เราก�ำลังท�ำมันผลิดอก
ออกผลมีผลผลิตที่เพิ่มขึ้น

น�ำ้ ร้อน ทีม่ อี าจารย์ของเราไปติดตัง้ ทีโ่ รงงาน
ส่วนด้านวิศวกรรมศาสตร์ก็ท�ำงานด้าน
การออกแบบระบบทีจ่ ะช่วยอนุรกั ษ์พลังงาน
ในโรงงานอุตสาหกรรม ท�ำงานร่วมกับโรงงาน
อุตสาหกรรมในพืน้ ทีภ่ าคใต้ โครงการอนุรกั ษ์
พลังงานในหน่วยงานราชการ เราก็ได้รบั เกียรติ
เป็นตัวแทนของกระทรวงพลังงานในภาคใต้
คือในเวลาทีเ่ ขาต้องการทีป่ รึกษา หรือใช้
บริ ก ารอะไรเกี่ ย วกั บ ด้ า นพลั ง งาน
เหนือสิ่งอื่นใด คือ เขาจะนึกถึงเราเป็น
อันดับแรก ซึ่งตอบโจทย์วัตถุประสงค์หลัก
ของเรา ว่าเขาจะไม่นึกถึงอาจารย์ A หรือ
อาจารย์ B แต่เขาจะนึกถึง สถาบันวิจยั ระบบ
พลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

A pronounced work/
ผลงานที่เห็นเด่นชัด
อย่างจะเห็นได้ชัดเจนเลย คือ ไบโอ
ดีเซล พลังงานทดแทนจากแนวพระราชด�ำริ
รัชกาลที่ 9 ช่วงหลังๆ ก็จะมีผลงานที่ท�ำงาน
ด้านระบบก๊าซชีวภาพ การพัฒนาระบบก๊าซ
ชีวภาพให้กับอุตสาหกรรม การพัฒนาระบบ
ก๊าซชีวภาพให้กับสหกรณ์ ผลิตยางแผ่น
รมควัน แล้วก็ยงั ได้งบประมาณจากกระทรวง

พลังงานมาช่วยขยายผลจากการท�ำงานวิจยั
ห้องแล็บกับเรา มีงานวิจัยด้านพลังงานลม
มีการติดตั้งกังหันลมความเร็วต�่ำที่เขื่อน
รั ช ประภา ซึ่ ง ตอนนี้ ก็ ก� ำ ลั ง คุ ย กั บ ทาง
บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) เรื่อง
การติดตั้งกังหันลมบนเสาในพื้นที่ห่างไกล
ที่ต้องการพลังงาน ซึ่งมีเสาอยู่แล้ว และเกิด
เป็นไอเดียทีจ่ ะติดตัง้ กังหันลม โดยทางอาจารย์
ของเราก็เข้าไปช่วยพัฒนา มีการเก็บพลังงาน
ความร้อนจากแสงอาทิตย์เปลี่ยนมาเป็น
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Courses offered/
หลักสูตรที่เปิดสอน
เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทางมหาวิทยาลัย
มอบหมายให้สถาบัน ฯ ด�ำเนินการ คือ
การจัดตัง้ หลักสูตรบัณฑิตศึกษาด้านพลังงาน
และต้องเป็นหลักสูตรกลางที่ทุกคนสามารถ
เรียนได้ ไม่จ�ำเป็นต้องตั้งคณะใหม่ อีกทั้ง
อาจารย์ก็สามารถ recruit เด็กเข้ามา
พอ platform นีม้ นั เกิดขึน้ มาแล้ว ทุกคนท�ำงาน
ร่วมกัน มันจะเกิดเป็นหลักสูตรที่มีนักศึกษา
ในปริมาณทีเ่ ยอะ ซึง่ ในขณะนีเ้ รามีนกั ศึกษา
อยู่ที่จ�ำนวน 130 คน ภายในระยะเวลา 4 ปี
ทั้งปริญญาโท และปริญญาเอก และผลงาน
ที่นักศึกษาสร้างขึ้นมาก็เป็น recruitment
ในการส�ำเร็จการศึกษา เป็นผลงานที่มี
การตีพมิ พ์เท่านัน้ เป็นการเพิม่ อัตลักษณ์ และ
เป็นที่รู้จักในระดับสากล ยิ่งหลักสูตรของเรา
เป็นการจับมือกันกับคณะวิศวกรรมศาสตร์
ที่ไม่ได้พัฒนาอยู่แค่ในสถาบัน แต่เป็น
การจับมือกับคณะต่าง ๆ เป็นการ operate
อย่างเช่น ให้คณะวิศวกรรมศาสตร์พัฒนา
เป็ น “หลั ก สู ต รวิ ศ วกรรมพลั ง งาน”
คณะวิทยาการจัดการพัฒนาเป็น “หลักสูตร
การจัดการอย่างยั่งยืน” แล้วสถาบัน ฯ
มาช่วยกัน operate รวมกันเป็น consultant

เราเรียก consultant นีว้ า่ The Interdisciplinary
Graduate School Of Energy System
( IGS - Energy ) คือการที่สถาบันได้รับ
มอบหมายให้มาตั้ง IGS และ IGS ก็ได้เกิด
ขึน้ แล้วในวันนี้ โดยการท�ำงานร่วมกัน เป็นการ
recruit ให้อาจารย์รบั นักศึกษาได้ทงั้ 5 วิทยาเขต

Energy in the future/
ในอนาคตอยากเห็นอะไร
ด้านพลังงาน
ด้วยระลึกเสมอว่าหน้าที่หลักของเรา
คือ การประสานงาน สิง่ ทีอ่ ยากเห็นมากทีส่ ดุ
น่าจะเป็นการที่ได้เห็นอาจารย์ของพวกเรา
หรือหลักสูตรด้านพลังงานที่สร้างกันขึ้นมา
ถูกหยิบยก สามารถเดินหน้าไปด้วยความ
เข้มแข็ง สร้างผลงานไปได้อย่างต่อเนื่อง จน
เป็นทีร่ จู้ กั และได้รบั การยอมรับของสังคมและ
หน่วยงานภายนอก ไม่วา่ จะเป็นด้านพลังงาน
และด้านอุตสาหกรรม
อย่างตอนนี้สิ่งที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
คือการสร้าง energy park ซึง่ ได้รบั การอนุมตั ิ
งบประมาณมาเกือบ 30 ล้านบาท เป็นวิทยาเขต
ส่วนขยาย sciene park จะสร้างเป็นอาคาร
วิจัยด้านพลังงาน เป็นโรงประลองงานวิจัย
ที่เป็น lab - scale น่าจะได้ใช้งานภายใน
https://rdo.psu.ac.th
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1 ปีนี้ นอกจากนี้ยังอยากเห็น personality
ได้ถูกใช้ และพัฒนาต่อยอดเชื่อมโยงกับ
อุตสาหกรรมต่อไป
ด้วยคิดว่าทิศทางด้านพลังงานตอนนี้
มันสามารถเปลีย่ นแปลง disruption, disruptive,
technology เข้ามาเยอะ วงการพลังงานก็ถกู
disrupt งานวิจยั ก็เปลีย่ นไป รูปแบบของวิจยั
ก็คงจะเปลีย่ นไปด้วย จึงอยากฝากถึงอาจารย์
นักวิจัยด้านพลังงานของเรา จะต้องปรับตัว
จะต้องเรียนรู้สิ่งใหม่ ต้องพร้อมที่จะเปิดรับ
สิ่งใหม่เข้ามาเพื่อพัฒนา และเมื่อนั้นแหละ
ทีต่ วั เราพร้อมแล้วกับการปรับตัวทีจ่ ะพัฒนา
งานของเราก็จะได้เดินหน้าต่อไปอีก

NEW Gen
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Every failure
is success
and lessons
learned.
ทุกความล้มเหลว คือ
บทเรียน และความส�ำเร็จ
ของการเรียนรู้สิ่งใหม่

ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี

รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา
อาจารย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เห็นชื่อนี้แล้วคงไม่ต้องสงสัย คลางแคลงใจว่าท�ำไม วารสาร RDO Today
ถึงรีบคว้าตัวอาจารย์มาเป็น New Gen ฉบับนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปัจจุบันด�ำรงต�ำแหน่งเป็นรองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพารา
ควบด้วยความรู้ความสามารถ บวกกับผลงานที่อาจารย์ ได้สร้างสรรค์ ไว้
ท�ำให้ปีนี้อาจารย์ ได้รับรางวัล อาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น และบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ประจ�ำปี 2562

Most of pride and inspiration for creative work

ที่สุดของความภาคภูมิใจ และแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ผลงาน

เหนือสิง่ อืน่ ใดในหัวใจของคนทีท่ �ำงาน คือ การทีผ่ ลงานส่วนใหญ่ได้ถกู น�ำไปใช้ประโยชน์
ด้วยว่าปกติเป็นคนที่ชอบในเรื่องของการเรียนการสอนเป็นทุนเดิม จึงเป็นเหตุผลดีๆ ที่ท�ำให้
ตัดสินใจประกอบอาชีพนี้ โดยบริบทมี 2 บทบาทด้วยกัน ทัง้ ด้านวิจยั และบริการวิชาการ เป็น
บทบาทที่ชอบที่สุด เพราะสามารถน�ำไอเดียมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานที่ก่อเกิดประโยชน์ และ
ได้ช่วยเหลือสังคม
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เมื่อก่อนเคยเป็นคนคิดเยอะ ชอบคิด
แต่พอมาท�ำงานจริงๆ จึงเข้าใจได้ดีกว่านั้น
ว่า การคิดเยอะๆ มันไม่ได้ท�ำให้เราลงมือท�ำ
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ส�ำคัญไปกว่า การคิด ก็คือ
การลงมือท�ำ และมันก็ไม่ได้ส�ำคัญว่าการที่
ลงมือท�ำไปแล้วนั้น ส�ำเร็จหรือไม่ส�ำเร็จ
ได้หรือไม่ได้ หากไม่ได้เป็นเพราะอะไร และ
ทุกครั้งที่ส�ำเร็จ มันก็แค่ความส�ำเร็จ แต่เมื่อ
ไหร่ก็ตามที่เกิดความล้มเหลว นั่นแหละ คือ
บทเรียน การเรียนรู้สิ่งใหม่จะเกิดขึ้นมาทันที
จึงคิดไว้เสมอว่า ความล้มเหลว คือ ความส�ำเร็จ
ของการเรียนรู้ ยิง่ ล้มเหลว ก็ยงิ่ เรียนรู้ จึงเป็น
ที่มาว่า อันที่จริงแล้วสิ่งส�ำคัญที่สามารถ
ส่งต่อให้ลูกศิษย์ ไม่ใช่การสอนวิธีที่ดีที่สุด
หากแต่เป็นการสอนปรัชญาในการใช้ชวี ติ ให้
ดีที่สุดมากกว่า แน่นอนว่านี่คือที่สุดของ

Role as Deputy Director of
Research and Innovation
rubber.
อีกหนึ่งบทบาทในฐานะ
รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
นวัตกรรมยางพารา

ความภาคภูมิใจ และเป็นทัง้ แรงบันดาลใจที่
ยอดเยี่ยมในการคิดค้น สร้างสรรค์ผลงาน
ใหม่ๆ การท�ำงานเริ่มออกดอกงอกผล มอง
เห็นนักเรียน นักศึกษา ได้มีผลงานที่สร้างชื่อ
เสียงเกิดประโยชน์ต่อสังคม และถึงแม้ว่าจะ
มีผลต่อแค่หนึง่ คนทีไ่ ด้รบั ประโยชน์จากสิง่ ที่
คิดค้น มันก็คือความภูมิใจแล้ว

Way of life and the idea of 
working for success.
แนวทางในการด�ำเนินชีวิต
และหลักคิดในการท�ำงาน
ให้ประสบความส�ำเร็จ

เชือ่ ว่าการคิดบวกท�ำให้เราชนะทุกสิง่
และแน่นอนว่าเราไม่สามารถสอนให้ใคร
คิดบวกได้ เว้นเสียแต่ว่าท�ำให้เขาเห็นว่าการ
คิดบวกสามารถชนะความท้อแท้ ความผิดหวัง
ความล้มเหลว และอุปสรรคต่างๆ ได้ มันไม่มี
ใครบนโลกใบนีท้ จี่ ะสามารถส�ำเร็จได้ทกุ เรือ่ ง
ทุกคนย่อมมีทั้งความส� ำเร็จ และความ
ล้มเหลวปะปนกันไป แม้ว่าความส�ำเร็จอาจ
มีนอ้ ยกว่าความล้มเหลว แต่ขอให้เชือ่ เถิดว่า
ทุกความล้มเหลวมันมีค่า และยิ่งใหญ่กว่า
เสมอ เพราะแท้ จ ริ ง แล้ ว สิ่ ง ที่ จ ะท� ำ ให้
การท�ำงานประสบความส�ำเร็จ มันไม่ได้
เกิดขึน้ จากใครเพียงคนเดียวได้ ย่อมเกิดจาก
การบูรณาการเอาความถนัดในแต่ละคนมา
ท�ำงานร่วมกัน คือการใช้ความต่างของแต่ละ
คนมาประกอบหลอมรวมให้กลายเป็นสุดยอด
ผลงานที่ยิ่งใหญ่ โดยเน้นในหลักการที่ว่า
ท�ำน้อยแต่ได้มาก

นับเป็นอีกแรงบันดาลใจที่ได้สานต่อ
ในขีดความสามารถ ความเชี่ยวชาญได้เป็น
อย่างดี ส�ำหรับยางพารา ในใจคิดไว้เพียง
อย่างเดียวเลยคือว่า จะต้องท�ำอะไร อย่างไร
ก็ได้สกั อย่าง หรือหลายอย่างทีพ่ อจะสามารถ
น�ำยางพาราไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
คุม้ ค่ามากทีส่ ดุ เท่าทีค่ วรจะเป็น ด้วยบทบาท
ใหม่นี้ ท�ำให้เราท�ำได้มากกว่าทีค่ ดิ ไว้ สามารถ
ด�ำเนินการ ผลักดัน และสานต่อโครงการ หรือ
ผลงานวิจัยต่างๆ เกี่ยวกับยางพาราให้เป็น
รูปธรรมมากขึน้ ด้วย concept “ท�ำน้อย..แต่
ได้มาก” ไม่ว่าจะได้ผลประกอบการที่เป็น
ในรูปแบบผลก�ำไร ปริมาณ คุณภาพ หรือ
อะไรก็ไม่รู้ แต่อย่างน้อย คือ การที่ได้คุณค่า
แล้วส่งต่อไปสู่คนอื่นได้มากๆ ขอแค่เกิด
ประโยชน์ ไม่ว่าจะต่อสังคม มวลชน หรือแม้
แค่เพียงประโยชน์ที่มีต่อคนแค่หนึ่งคน ที่จะ
ท�ำให้เขาได้มคี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ ความเป็นอยู่
ที่ดีขึ้น คือมีคุณภาพที่ดีขึ้นจากเดิมที่เป็นอยู่
มันก็คุ้มค่ามากแล้วกับการที่ได้คิดสิ่งนั้น
ขึ้นมา

Pride in the achievements
and awards.

ความภาคภูมิใจในความส�ำเร็จ
กับรางวัลอาจารย์รุ่นใหม่ดีเด่น
และบุคลากรดีเด่นสายวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปี 2562

หากถามว่านีค่ อื ทีส่ ดุ ของความส�ำเร็จมัย้
ในมุมของการได้รับรางวัลอาจใช่ แต่ก็ยังไม่
ที่สุดในชีวิต อย่างที่เปรยตั้งแต่ตอนต้นว่า
ความภาคภูมิใจของการท�ำงาน คือ การที่
ผลงานส่วนใหญ่ได้ถูกน�ำไปใช้ประโยชน์
ก็ขอหยิบยกถึงเหตุการณ์ครัง้ ทีท่ �ำผลงานวิจยั
ครัง้ แรก เป็นการลอกลายแบบ 3 มิติ ส�ำหรับ
การพิสูจน์หลักฐาน ด้วยว่าผลงานชิ้นนั้น
สามารถช่วยเจ้าหน้าทีข่ องกรมต�ำรวจ สามารถ
https://rdo.psu.ac.th
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พิสูจน์ลายนิ้วมือที่ไม่สมบูรณ์แบบของศพ
นิรนาม จนน�ำไปสู่การตามหาญาติของ
ผู้เสียชีวิตเจอ สิ่งที่ท�ำให้จ�ำได้ไม่ลืมเลย คือ
มีข้อความจากเจ้าหน้าที่ส่งมาแสดงความ
ขอบคุณกับชิน้ งานทีท่ �ำให้การด�ำเนินงานของ
เจ้าหน้าที่ประสบความส�ำเร็จไปได้ด้วยดี
เหตุการณ์ครัง้ นัน้ ยังคงประทับไว้ในความรูส้ กึ
ตื้นตันใจตั้งแต่วันนั้นจนทุกวันนี้ และด้วย
ผลงานชิน้ นัน้ ทีส่ านต่อความตัง้ ใจในการผลิต
คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อที่จะได้ถูกเอาไป
ใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ลองจินตนาการว่า
วันหนึง่ เดินไปในห้างสรรพสินค้า แล้วได้เห็น
ว่ามีผลิตภัณฑ์ที่ถูกต่อยอดจากชิ้นงานของ
เรา หรือต่อให้เป็นงานบริการชุมชนต่างๆ
ทีไ่ ด้ใช้ผลิตภัณฑ์ทเี่ ราคิดค้น สิง่ เหล่านีส้ ามารถ
สร้างความปิติ แม้กระทั่งว่ามันจะถูก copy
โดยปราศจากการอ้างอิงถึงเรา ทีส่ ดุ แล้วก็ยงั
รู้สึกภูมิใจอยู่ดี ท้ายสุดนี้ยังมีอีก 2 สิ่ง
ทีส่ ามารถท�ำให้รสู้ กึ ภาคภูมใิ จมากกว่ารางวัล
ข้อแรกคือ การที่ได้เห็นเด็ก ๆ ที่สอนไปได้ท�ำ
ในสิง่ ทีช่ อบ ประกอบอาชีพทีใ่ ช่ ทีต่ วั เองถนัด
และมีคุณประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งช่วยกัน
พัฒนาประเทศชาติ และข้อสอง คืองานวิจัย
ทีท่ ำ� หากเป็นเชิงวิชาการแล้วมีคนไปอ่านต่อ
อ้างอิงต่อ รวมถึงในส่วนของงานนวัตกรรม
เมื่อวันใดวันหนึ่งที่เราได้เห็นว่าผลงาน
เหล่านั้นถูกน�ำไปใช้ประโยชน์ มันก็เป็นอะไร
ที่รู้สึกสุดยอดมากแล้ว
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ม.อ. จับมือมิตรผล เซ็นต์ MOU
พร้อมพัฒนานบุคลากรออกสู่ตลาด

เมือ่ วันที่ 14 มกราคม 2563 ทีผ่ า่ นมา
มีพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กับบริษัท
น�้ำตาลมิตรผล จ�ำกัด และบริษัทในเครือ
ณ ห้ อ งประชุ ม ฉั ต รวิ จั ย ส� ำ นั ก วิ จั ย
และพัฒนา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียน
รู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยทางด้านมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ น�ำโดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร. นิวตั ิ แก้วประดับ อธิการบดี มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และ ผ.ศ. นพ.สุนทร

วงษ์ศริ ิ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรม
ส่วนทางด้านกลุม่ มิตรผลน�ำโดย คุณอัมพร
กาญจนก�ำเนิด ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุม่ ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ และคุณกิจพัฒน์
ตระกูลเมฆี ผู้อ�ำนวยการด้านทรัพยากร
บุคคล กลุม่ ธุรกิจวัสดุทดแทนไม้ ร่วมลงนาม
พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ทั้งสองฝ่าย
สาระส�ำคัญของ MOU ในครั้งนี้
ว่าด้วยเรื่องการพัฒนาบุคลากร ของทั้ง 2
หน่วยงาน ทั้งนักศึกษา เกษตรกร และ
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บุคลากรด้านอุตสาหกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง และ
เพือ่ เสริมสร้างความร่วมมือด้านการศึกษา
และการวิจัย รวมทั้งการบริหารการจัด
องค์ความรู้ร่วมกัน น�ำไปสู่การพัฒนางาน
ด้าน อุตสาหกรรมในท้องถิ่น โดยเฉพาะ
อุตสาหกรรมอ้อยและน�้ำตาล อุตสาหกรรม
การผลิตไฟฟ้าพลังงานชีวมวล อุตสาหกรรม
เอทานอล อุตสาหกรรมวัสดุทดแทนไม้
และอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และสามารถ
แข่งขันในตลาดได้อย่างยัง่ ยืนและต่อเนือ่ ง

มหกรรมวิจัย PSU Research Expo 2020

เมื่ อ วั น ที่ 14 ก.พ. 2563 ณ
ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิรริ าชสมบัติ
ครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จัดงานมหกรรมงานวิจัย
PSU Research Expo 2020 เพือ่ บูรณาการ
วิจยั ระหว่างนักวิจยั ทัง้ ภายใน ม.อ.เอง และ
มหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคใต้ รวมทั้งผล
งานวิจัยที่น�ำมาจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน
ส�ำหรับงานในครัง้ นีซ้ งึ่ เป็นครัง้ แรก
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กับการ
จัดงาน PSU Research Expo ประเด็น
ที่น่าสนใจและเป็นไฮไลต์ของงานอยู่ที่
การเสวนาพิเศษเรื่อง “การปรับตัวและ
เตรียมความพร้อมของนักวิจัยเพื่อขอทุน
วิจัยของประเทศ” จาก 7 หน่วยสนับสนุน
ทุนวิจยั ซึง่ ประกอบด้วย ส�ำนักงานการวิจยั
แห่งชาติ (วช.) ส�ำนักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (NIA) ส�ำนักงานพัฒนาการวิจัย
การเกษตร องค์การมหาชน (สวก.) สถาบันวิจยั
ระบบสาธารณสุข (สวรส.) และอีก 3 หน่วย
บริหารและจัดการทุนในระบบ ววน.
ที่ด�ำเนินการภายใต้ สภานโยบายการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม

แห่งชาติ (สอวช.) ได้แก่ หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพืน้ ที่ (บพท.)
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนา
ก�ำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบัน
อุดมศึกษา การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
(บพค.) และหน่วยบริหารจัดการทุน
ด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) นอกจากนั้นยังมี
การประชุมกลุ่มย่อยตามแพลทฟอร์ม
ทีส่ ำ� คัญของประเทศทัง้ 4 แพลตฟอร์ม ได้แก่
1. การพัฒนาก�ำลังคนและสถาบัน
ความรู้
2. การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่
ตอบโจทย์ท้าทายสังคม
3. การวิจยั และสร้างนวัตกรรมเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถ การแข่งขัน และ
4. การวิจยั และสร้างนวัตกรรม เพือ่
การพัฒนาเชิงพื้นที่ และลดความเหลื่อม
ล�ำ้ รวมถึงการแสดงนิทรรศการผลงานวิจยั
กว่า 50 ผลงาน เรียกได้ว่ามางานเดียวได้
ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการวิจัย
แบบครบวงจรเลยทีเดียว
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ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา ม.สงขลา
นครินทร์ โต้โผใหญ่ของการจัดงานครั้งนี้
เปิดเผยว่า “เป็นครั้งแรกของ ม.อ.ที่ได้มี
โอกาสรวมพลคนวิจยั มาอยูใ่ นงานเดียวกัน
ทั้งแหล่งทุนและนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจในกระบวนการ
ขอรับทุนและแนวทางงานวิจัยที่จะรับทุน
จากแหล่งทุนต่าง ๆ ภายใต้วัตถุประสงค์
หลัก ๆ คือ อยากเป็นตัวเชื่อมระหว่างนัก
วิจัยกับแหล่งทุน ซึ่งเมื่อมหาวิทยาลัย
เข้ามาอยู่ภายใต้กระทรวงใหม่ คือ อว.
แน่นอนว่าแนวนโยบายของการขับเคลือ่ น
งานวิ จั ย ก็ มี ก ารปรั บ เปลี่ ย น วั น นี้ 6
แหล่งทุนทีม่ าร่วมในเวทีเสวนา ก็มแี นวทาง
ในการให้ทุน กระบวนการเข้าถึงแหล่งทุน
ทีส่ �ำคัญมากกับนักวิจยั รวมไปถึงการเปิด
เวทีย่อย ๆ ตามแพลตฟอร์มของประเทศ
ทั้ง 4 แพลตฟอร์มส�ำคัญ เพื่อบูรณาการ
วิจัยระหว่างนักวิจัยทั้งภายใน ม.อ. เอง
และมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ในภาคใต้ รวมทั้ง
ผลงานวิจยั ทีน่ ำ� มาจัดแสดงกว่า 50 ผลงาน”
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คลินิกเทคโนโลยีลงพื้นที่ป่าชิง
โครงการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง

เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
นางสาวศศิธร คงทอง ผูจ้ ดั การคลินกิ เทคโนโลยี
ม.สงขลานครินทร์ และนายธนทรัพย์
ลิ่มปะรังสี ผู้ประสานงาน ฯ ลงพื้นที่
บ้านป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา ในโครงการ
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง
งานอนุ รั ก ษ์ พั น ธ์ ข ้ า วพื้ น เมื อ ง
ต.ป่าชิง ปี 2563 ขององค์การบริหารส่วน
ต�ำบลป่าชิง ที่ บริเวณแปลงนา หมู่ที่ 1
ต.ป่าชิง อ.จะนะ จ.สงขลา โดยมีนายสุรนิ ทร์
สุริยะวงศ์ นายอ�ำเภอจะนะ เป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานอนุรักษ์พันธ์ข้าวพื้นเมือง
ต.ป่าชิง ซึ่งองค์การบริหารส่วนต�ำบลป่า
ชิงจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก
ข้าวพื้นเมืองได้อย่างมีความรู้ และมี
ประสิทธิภาพรวมทั้งอนุรักษ์พันธ์ุข้าว
พืน้ เมือง และวิถชี าวนาใน ต.ป่าชิง บรรยากาศ
จะเป็นการจัดกันกลางทุ่งนา และตกแต่ง
บริ เ วณงานให้ มี สี สั น แบบท้ อ งทุ ่ ง นา
ทองกวาวกับอ้ายคร้าวในละครจริง ๆ
มีการแต่งกายแบบย้อนยุค มีราวธงประดับ
แบบงานวัด มีกังหันลมและใช้ฟางแห้ง
มาประดับตกแต่งให้ดูมีสีสันมากขึ้น
กิจกรรมเริ่มกันที่การท�ำขวัญข้าว
โดยปราชญ์ชาวบ้าน นายเอี่ยม เพชรศรี
การประกวดเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกปลา และ
พืชผลทางการเกษตรจากหมูบ่ า้ นใกล้เคียง
การเปิดเวทีเสวนา “การพัฒนา และ

การแก้ปญ
ั หาการท�ำนา การท�ำเกษตรหลัง
ฤดู เ ก็ บ เกี่ ย วให้ เ หมาะสมกั บ สภาพ
ภูมิอากาศ โดยคุณศศิธร คงทอง ผู้จัดการ
คลินิกเทคโนโลยี ม. สงขลานครินทร์ เป็น
ผูด้ ำ� เนินการเสวนา การเยีย่ มชมนิทรรศการ
จากชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ
กิจกรรมที่สร้างสีสัน อีกอย่างหนึ่ง
ที่ตรงเป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้
ก็คอื การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ ซึง่ เป็น
ข้าวพันธุ์พื้นเมือง คือ “ข้าวลูกปลา” ที่
เกษตรกร ต.ป่าชิง ปลูกกันมาตัง้ แต่บรรพบุรษุ
จนถึงปัจจุบัน โดยมีกติกาการแข่งขันเก็บ
ข้าวโดยใช้แกะ ในเวลาที่ก�ำหนด 5 นาที
โดยมีคะแนนความเร็ว น�ำ้ หนักของรวงข้าว
ความสวยงามของเลียง และความสม�ำ่ เสมอ
ของเมล็ดข้าว ผู้เข้าแข่งขันมีทั้งหมด
15 คน โดยต้นข้าวปรับให้นอนราบ เมื่อ
กรรมการให้ สั ญ ญาณทุ ก คนก็ ล งมื อ
เก็บข้าว ซึ่งชาวนาที่นี่จะใช้แกะเก็บข้าว
สืบทอดตั้งแต่บรรพบุรุษมา และมืออาชีพ
ทั้ง 15 คนทุกคนรับจ้างเก็บข้าวด้วย
ผลการแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกะ รางวัล
ชนะเลิศที่ 1 นางมาลี รัตนชล รางวัลที่ 2
นางสุภาพ สุขสวัสดิ์ และรางวัลที่ 3
นางภาณี ทองนุ้ย
ส�ำหรับเงินรางวัลที่1 = 500 บาท
รางวัลที่ 2 = 300 บาทและรางวัลที่ 3 =
200 บาท ซึ่งผู้เข้าแข่งขันเก็บข้าว ไม่ได้
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สนใจว่าจะได้รับเงินรางวัลเท่าใด แต่เข้า
มาแข่งขันเพือ่ ให้ความร่วมมือกับทาง อบต.
ป่าชิงที่จัดงานนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้
เกษตรกรปลูกข้าวพืน้ เมืองได้อย่างมีความ
รู้และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งอนุรักษ์
พั น ธ์ุ ข ้ า วพื้ น เมื อ งและวิ ถี ช าวนาใน
ต.ป่าชิง ในฐานะเจ้าบ้านทีด่ ี และสร้างสีสนั
ในงานอีกด้วย
อีกหนึ่งสีสันของกิจกรรมในครั้งนี้
นั่นก็คือการแข่งขันต�ำข้าวประกอบลีลา
บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน มีผเู้ ข้า
ร่วมแข่งขัน 6 ทีม ทีมละ 2 คน ต�ำข้าวกัน
ในครก และสากโบราณของชาวบ้านที่ใช้
กันในอดีต 1 ครก มี 2 สาก แต่ละทีมช่วย
กันต�ำ และเต้นกันอย่างสุดมัน ออกลีลา
เฉพาะตัวของใครของมัน และกองเชียร์
ก็ออกมาร่วมเต้นและเชียร์ด้วย สร้างสีสัน
ความสนุกสนาน และเสียงหัวเราะให้แก่
ชาวบ้านเป็นอย่างมาก ส�ำหรับกฎกติกา
การแข่งขันต�ำข้าวประกอบลีลา แยกเป็น
ลีลา 40 คะแนน ความสวยงามของข้าว
20 คะแนน ปริมาณของข้าวทีไ่ ด้ 20 คะแนน
และการแต่งกาย 20 คะแนน บอกได้เลย
ว่างานนี้ นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์
วิถีชีวิตชาวนาไทยในอดีต ในช่วงฤดู
เก็บเกีย่ วแล้วยังสร้างความสุข สนุกสนาน
ให้กับผู้เข้าร่วมกันอย่างคึกคักล้นหลาม

ส�ำนักวิจัย ฯ ม.อ. จัด Workshop
มาตรฐานความปลอดภัยห้องแล็บ

เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ ทีผ่ า่ นมา
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นตัวแทน
ผู้บริหาร เปิดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การบริหารจัดการความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการตามแนวทางในการก�ำกับ
มาตรฐานการวิจัยของส�ำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.)” ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัย
แม่ขา่ ยด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้อง
ปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ณ ห้องอบรม ชั้น 8 อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู้ (LRC1) มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

โดยกิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยาย
ในหัวข้อ “นโยบายและแนวทางในการ
ก�ำกับมาตรฐานการวิจยั และความปลอดภัย
ห้องปฏิบัติการ ที่ความสัมพันธ์กับการ
ให้ทุนของ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)” โดยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ชิตชไม
โอวาทฬารพร หัวหน้าโครงการมหาวิทยาลัย
แม่ ข ่ า ย และการบรรยายในหั ว ข้ อ
“หลักการและความส�ำคัญของการประเมิน
ความปลอดภัยของห้องปฏิบตั กิ ารเพือ่ การ
ขอการรับรองภายใต้โครงการ Peer
Evaluation” โดย รองศาสตราจารย์
ดร.เอกราช เกตวัลห์ รองผู้อ�ำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม สถาบัน
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โภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รอง
ผู้อ�ำนวยการศูนย์บริหารความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท�ำงาน มหาวิทยาลัยมหิดล
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารฝึ ก ปฏิ บั ติ
ในหัวข้อเรื่อง “การลงทะเบียนและการ
ประเมินสถานภาพความปลอดภัยของห้อง
ปฏิบัติการโดยใช้ ESPReL Checklist
บนระบบออนไลน์” โดยเภสัชกร กมล
ปาลรัตน์ หัวหน้าศูนย์บริการปฏิบัติการ
ทางเภสั ช ศาสตร์ คณะเภสั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และทีม
วิทยากรจากมหาวิทยาลัย

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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กิน
อย่าง
ไร
ให้
ไกล
โรค
โดย รองศาสตราจารย์ประณีต ส่งวัฒนา

รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ในยุคสมัยที่มีเรื่องอาหาร
การกินมากขึ้น ทางเลือกเยอะแยะมากมาย สิ่งส�ำคัญ
จึงอยูท่ ตี่ วั เราว่าจะกินอย่างไรให้ ไกลโรค แน่นอนทีส่ ดุ ว่าไม่มใี ครจะ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์และบอกได้ ว่าคนไหนจะเป็นโรค คนไหนจะไม่เป็นโรค
มีเพียงแต่ตัวเราเองเท่านั้นที่จะเป็นคนเลือกได้ดีที่สุด เลือกที่จะพาตัวเองไปเสี่ยง
กับการเจ็บป่วย มีโรคภัย หรือว่าเลือกที่จะกินอย่างมีสติ เลือกที่จะกินในแบบฉบับที่จะ
ไม่ท�ำร้ายสุขภาพ และรูปร่างของเราเอง ด้วยว่ารูปร่าง และสุขภาพภายนอกนั้น นับเป็นรูป
ธรรม เป็นสิง่ ทีต่ วั เราและใครๆ สามารถมองเห็นได้ดว้ ยตาเนือ้ ดังนัน้ การกินทีเ่ กิดจากการเลือก
แต่สิ่งที่มีประโยชน์ นอกจากจะท�ำให้ ไกลโรคได้แล้ว ยังสามารถท�ำให้คนเราดูอ่อนกว่าวัย และมี
รูปร่างที่ดีน่าชวนมอง
นอกจากนี้เราควรมีการตั้งเป้าหมาย ว่าอันที่จริงแล้วเรื่องอาหารการกินนั้น เป็นเพียงแค่
ส่วนหนึ่งเล็กๆ ในชีวิตเท่านั้น พึงระลึกให้ ได้ว่าเราควรจะกินเพื่ออยู่ หาใช่ว่าจะอยู่เพื่อกิน ดังนั้น
การตั้งเป้าหมายเพื่อการมีสุขภาพที่ดีจึงนับเป็นสิ่งส�ำคัญ เป้าหมายที่จะต้องรู้จักกินอาหาร
ให้ครบ 5 หมู่ ตามหลักการโภชนาการ และความต้องการของร่างกาย ส่วนในเรื่องของ
การที่จะกินอย่างไรให้ ไกลโรค อันนี้คือต้องเลือกที่จะกิน กินอย่างไรให้ร่างกายแข็งแรง
กินอย่างไรให้มสี ขุ ภาพดี และกินยังไงทีจ่ ะให้มอี ายุยนื ต้องเลือกกินอาหารที่ไม่ทำ� ร้าย
ตัวเรานะคะ

♥ ข้าว ผัก ไข่ นม เนื้อ และผลไม้ (กินครบ 5 หมู่) ♥
♥ น�้ำ ส�ำคัญมาก เตือนตัวเองตลอด ให้กินน�้ำ ♥
♥ อย่าตามใจปาก ♥
♥ ระวังหวาน มัน เค็ม ♥
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The process to obtain
funding for research.

การขอรับทุนจากทั้ง 7 แหล่งทุน
มีกระบวนการที่เหมือนกันหรือ
แตกต่างกันอย่างไร

นักต้องปรั
วิจบจากัย

การท�ำงานแบบเดี่ยว ๆ
มาเป็นการท�ำงาน
แบบชุดโครงการ
แบบบูรณาการ
ให้มากขึ้น และงานชิ้นนั้น
ต้องตอบโจทย์ประเทศ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา
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กระบวนการเกื อ บเหมื อ นเดิ ม
ทุกประการ ในการขอทุนให้เข้าไปในระบบ
NRMS เหมือนเดิม ที่อาจจะเปลี่ยนไปบ้าง
ก็จะเป็นรายละเอียดของหัวข้อ จะต่างกัน
ในเรื่องการเตรียมเอกสาร ระบบเดิม คือการ
login เข้าไป มี password มี username
ก็เข้าไปในระบบ NRMS เหมือนเดิม เพียงแต่
ว่าระบบเก่าเมือ่ นานมาแล้ว เราส่งแค่ password
ได้อย่างเดียว ในขณะที่ตอนนี้จะต้องส่ง
concept ก่อน ต้องส่งกรอบแนวคิดให้กับ
กรรมการพิจารณา 4 หน้าก่อน ยังไม่ต้อง
ถึงของจริงแต่ต้องตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้
ว่าโครงการวิจัยนี้ส�ำคัญอย่างไร ชี้ให้เห็นถึง
ความส�ำคัญ output , outcome และ impact
ให้ concept proposal ผ่านก่อนแล้วจึงส่ง
full proposal นัน่ คือความแตกต่าง และความ
เข้มข้นมากขึ้นกว่าเดิม เพราะว่าต่อไปจะไม่
เป็นโครงการเดี่ยว ซึ่งระบบจะไม่พิจารณา
โครงการเดี่ยว แต่จะพิจารณาโครงการที่
เป็ น ชุ ด ท�ำ งานแบบบู ร ณาการมากขึ้ น
มีการข้ามหน่วยงาน ข้ามคณะ ข้ามวิทยาเขต
หรือแม้กระทั่งมีการข้ามมหาวิทยาลัยก็ได้
ไม่ใช่ทำ� งานแค่ในบริบททีต่ วั เองสนใจ ซึง่ เป็น
เพียงแค่เรื่องหนึ่ง เรื่องเดียว หรือเป็นเพียง
เรื่องเล็ก ๆ แล้วไม่ได้ตอบโจทย์อะไรของ
ประเทศชาติ อย่างเช่น เราท�ำงานร่วมกับภาค
อุตสาหกรรม ก็ต้องมีอุตสาหกรรมเข้ามา
เกี่ยวข้อง ถ้าท�ำงานกับภาคชุมชน ก็ต้องมี
ชุมชนเข้ามาอย่างชัดเจนว่าท�ำกับชุมชนไหน
ท�ำกับ อบต. ใด ซึ่งในแต่ละแหล่งทุนจะมี
กระบวนการเหมือนกัน ใช้ระบบเดียวกัน
เพียงแต่ให้โยนลงไปในกล่องระบบ NRMS
เหมือนกัน ซึ่งอาจแยกไปแต่ละหน่วยงาน
หมายถึงว่า เข้าไปในระบบเดียวแล้วไปหย่อน
กล่องว่าโครงการนี้เข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์ม
ไหน
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หากเป็นเรื่องนวัตกรรม NIA ก็ต้องรู้ว่างาน
ตัวเองเป็นนวัตกรรมประเภทใด ซึ่งข้อดีคือ
เขาจะแยกเรื่องให้ แนะน�ำว่าต้องไปร่วมทีม
กับใคร ดูวา่ โครงการของเราเหมือนกับทีไ่ หน
ก็จับมารวมกันได้ ร่วมทีมกัน ท�ำงานร่วมกัน
แบบบูรณาการ
ดังนัน้ คนทีช่ อบท�ำงานแบบเดีย่ วก็ตอ้ ง
มีการปรับตัว เพราะการท�ำงานแบบเดีย่ วนัน้
เป็นพื้นฐานที่เริ่มต้นจากการขอทุนคณะใน
มหาวิทยาลัยเล็ก ๆ ก่อน สร้างความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ แล้วจึงจะมาขอทุน platform
พวกนี้ เพราะว่าการขอทุนจากกลุ่มนี้ จะเป็น
แบบมุง่ เป้า ต้องตอบโจทย์เศรษฐกิจ ตอบโจทย์
ในเชิงพื้นที่ อย่างเช่น ถ้าต้องการ social
innovation นวัตกรรมเพื่อสังคม ก็ต้องรู้
เชิงพื้นที่เลยว่าตอบโจทย์อย่างไรของสังคม
กลุ่มนี้ เรื่องโรคระบาด ก็ต้องตอบโจทย์โรค
ระบาด เช่น covid - 19 เรื่องของ pm 2.5
เรือ่ งของฝุน่ มีใครบ้าง ทุกอย่างต้องตอบโจทย์
สังคม ตอบโจทย์น�้ำเสีย ภัยแล้ง ต้องคิดให้
หมดครบวงจรเลย ทุกภาคส่วนต้องมาเกีย่ วข้อง
ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ วิสาหกิจ ภาคประชาชน
หรือแม้กระทั่งในส่วนราชการ

Prepare for obtaining
research funding under
the modification.

นักวิจัยควรเตรียมตัว หรือเตรียม
ความพร้อมในการขอรับทุนท�ำวิจัย
ภายใต้การปรับเปลี่ยนนี้อย่างไรบ้าง

ถ้าจะให้แนะน�ำนักวิจัยว่าในการ
ปรับเปลีย่ นอย่างนี้ ควรเตรียมตัวอย่างไร คือ
นักวิจยั ต้องมานัง่ คิด มองกันยาวๆ ว่าในอาชีพ
การงานทีต่ อ้ งท�ำในอนาคตไปได้ไกลขนาดไหน
แล้วควรจะท�ำเรื่องอะไร ซึ่งเรื่องนั้นจะต้อง
เป็นจิก๊ ซอว์ตวั ใดตัวหนึง่ ในระบบ หมายความว่า
ท�ำแล้วต้องมีทิศทาง มีเป้าหมาย ไม่ใช่เพียง
เพราะแค่อยากท�ำอะไรก็ท�ำ แต่ต้องมีการ
วางแผนว่าอยากท�ำอะไร แล้วทีท่ �ำไปนัน้ ตอบ
โจทย์ตรงไหน เป็นส่วนใดของระบบวิจัย
ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่น ประเทศเน้นอยู่
4 เรื่ อ ง เกษตร อาหาร พลั ง งาน และ

การท่องเที่ยว งานก็ต้องอยู่ใน 4 บริบทนี้
ถ้าจะเอาประเด็นจาก 4 platform การวิจัย
พืน้ ฐาน สร้างองค์ความรู้ เราอยูใ่ นกลุม่ นีห้ รือ
ไม่ หรือจะเป็นกลุม่ ที่ 2 การวิจยั เพือ่ การแข่งขัน
ด้วยการตอบโจทย์เศรษฐกิจ อย่างเช่น เศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม เศรษฐกิจอุตสาหกรรมด้าน
การแพทย์ อุตสาหกรรมด้านการท่องเที่ยว
อุตสาหกรรมด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมด้าน
อวกาศ ซึ่งเราจะรู้จักในนามของ s - curve
เช่น six s - curve อุตสาหกรรมอะไรบ้างที่
ต้องเน้น ถ้าอยู่ในระดับแข่งขัน ก็คือต้อง
แข่งขันระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และ
การแข่งขันในระดับโลก เราต้องไปตรงนี้
ให้ได้ ทีส่ ำ� คัญ คือ นักวิจยั ต้องไม่หลงประเด็น
ซึง่ แหล่งทุนจะเป็นตัวเลือกให้เอง โดยไปหย่อน
กล่อง ว่าอย่างนีต้ อ้ งท�ำวิจยั เรือ่ ง อาหาร เกษตร
สมุนไพร ก็ตอ้ งเข้าไปในส�ำนักงานพัฒนาการ
วิจยั การเกษตร (สวก.) ถ้าเราวิจยั สาธารณสุข
ก็ต้องเข้าสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
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As an agency that serves
the research will
contribute to research
on how to obtain
funding.
RDO ในฐานะหน่วยงานที่ให้บริการ
เรื่องการวิจัยจะมีส่วนช่วยนักวิจัย
อย่างไรบ้างในการขอรับทุน

อย่างแรกเลยทีเ่ รามี คือ workshop 4
platform มี 15 เรื่อง p1 - p15 มีการตั้ง
program manager 15 คน ซึ่งprogram
manager ทั้ง 15 คน ต้องไปท�ำ workshop
กับกลุ่มอาจารย์ และมีเจ้าหน้าที่ของส�ำนัก
วิจยั และพัฒนา เป็นฝ่ายเลขา งานจะคล้าย ๆ
กับ integrated research โดยให้นักวิจัย
เป็นแกนน�ำท�ำการจัด workshop ส�ำนักวิจยั ฯ
เปรียบเสมือนพีเ่ ลีย้ งคอยอ�ำนวยความสะดวก
ให้รายละเอียด ให้ข้อมูลต่าง ๆ แล้วนักวิจัย
เป็นผู้ด�ำเนินรายการด้วยตัวเอง อย่างเช่น
ท�ำเรื่องจุลชีพในทางเดินอาหาร ก็จะมีหมอ

ของโรคระบบทางเดินอาหาร มีนกั จุลชีววิทยา
นักโภชนาการเข้ามาด�ำเนินการ เรียกได้ว่ามี
ทุกภาคส่วนเข้ามาคุยกัน ท�ำ workshop
ซึ่งการที่ตั้ง program manager 15 คน
เราก็ต้องท�ำหน้าที่อบรมเขาก่อน ทั้งในเรื่อง
ช่ อ งทาง แหล่ ง ทุ น การก� ำ หนดกรอบ
ท�ำ roadmap แบบที่ทางมหาวิทยาลัยโชว์
ให้เห็นแนวทางการด�ำเนินงานว่าจะไปทางนี้
อย่างไร กี่เรื่องที่ตรงตามความต้องการของ
มหาวิทยาลัย แต่หากเป็นระดับประเทศ
ก็จะมี 4 platform 15 โครงการ เราเปิดเวที
การจัดอบรมไม่เว้นแต่ละเดือน ทั้งเรื่องวิธี
การเขียน proposal วิธีการน�ำเสนอ มีการ
อบรมเกือบทุกอย่างเพือ่ เป็นการสร้างโอกาส
ให้กบั นักวิจยั รุน่ ใหม่ทยี่ งั ไม่เชีย่ วชาญในการ
เข้าหาแหล่งทุน เรามีโครงการพีเ่ ลีย้ งทีจ่ ะพา
ไป workshop ตามสถานทีต่ า่ ง ๆ ไม่ใช่แค่ใน
ม.อ. หากแต่มีทั้งม.ทักษิณ ม.วลัยลักษณ์
ร่วมด้วย เชิญนักวิจัยทั้งข้างใน ข้างนอก
มาเป็นที่ปรึกษา
ด้วยว่าปีนี้มีการเปลี่ยนแปลงเยอะ
มาก เพราะฉะนัน้ ทีเ่ ราร่วมด�ำเนินการมาตัง้ แต่
ปลายปี 2562 จนถึงต้นปี 2563 ซึ่งก็พบทั้ง
ปั ญ หาระบบ งบประมาณ การจั ด การ
กลายเป็นว่าถูกแขวนไว้ไม่ได้ประกาศสักที
เราจะเข้าไปสู่การ resubmit project เข้าไป
เริ่มแรกของการ lecture โดยการบอกแหล่ง
ทุน ซึ่งจากเดิมมีแค่ 3 แต่ปัจจุบันได้มีการ

ขยายที่มาของแหล่งทุน โดยการแยกจาก
พื้นที่ด้วยเรื่อง คน องค์ความรู้ การแข่งขัน
การแยกและแบ่งประเภทของแหล่งทุน
แบ่งเป็นเรือ่ งขององค์ความรู้ และการแข่งขัน
การลดความเหลื่อมล�้ำ การยกระดับรายได้
การใช้ชวี ติ ว่าท�ำอย่างไรให้คนยากจนน้อยลง
สามารถยกระดั บ ความเป็ น อยู ่ ใ ห้ ดี ขึ้ น
ซึ่งปัจจุบันมีการแบ่งสัดส่วนแหล่งทุนไว้
เรียบร้อยแล้ว มีการรอประกาศ จัดเป็น
ร้อยละ 30 ของความส�ำเร็จในการขอทุน
ถ้า concept ผ่าน ก็ท�ำ full proposal แต่ถ้า
ไม่ผ่านก็กลับมาท�ำ concept ใหม่ โดยส่งไป
อีกทีในปี 2565 ซึ่งมี 7 แหล่งทุนส�ำหรับ
ภาครั ฐ นอกนั้ น จะเป็ น แหล่ ง ทุ น ของ
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจ และต่างประเทศ
ซึ่งนักวิจัยก็สามารถเข้ามาที่ส�ำนักวิจัยฯ
มาปรึกษา มาดูวา่ ขณะนีม้ ที นุ วิจยั จากแหล่ง
ไหนบ้าง แต่ถึงแม้ว่าเราจะท�ำงานหนักเยอะ
ขึ้นแค่ไหน หลายคนยังไม่เห็นภาพรวม
นั่นคือปัญหา และนั่นคือสิ่งที่เราพยายาม
ผลักดันให้ข้างนอก ให้คนส่วนใหญ่ มองเห็น
ถึงภาพรวม อาจเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก
เนื่องจากว่ามีรายละเอียดเยอะมาก หรือคน
อาจมองเห็นแค่ในส่วนของงานตัวเอง มาตรฐาน
ทีต่ วั คน ผลงาน หรือแม้แต่สตั ว์ในการทดลอง
เท่านั้น แต่จริง ๆ แล้วอยากให้ทุกคนเห็น
ภาพรวม ว่ามีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด
ในระยะเวลา 3 ปี เรามีการแก้ไขข้อบกพร่อง

ปรับเปลี่ยนระบบ แต่ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยทัน
อยู่ดี ทั้งที่ผู้บริหารก็ทุ่มลงไปเยอะ มีการ
แลกเปลี่ยน พูดคุยกันตลอด เพื่อให้ตรงนี้
ลงตัว

The future of research in
Thailand
อาจารย์มองอนาคตการวิจัยไทย
ไว้อย่างไรบ้าง

คือต้องตอบโจทย์มากขึน้ ตอบปัญหา
สังคม ตอบปัญหาของประเทศ และเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการลดความเหลือ่ มล�ำ้ ลดความต่าง
ลดความห่างของคนรวยกับคนจน อย่าให้มนั
ห่างกันมาก ให้มีการเข้าใกล้กันมากขึ้น
ที่ส�ำคัญต้องท�ำอย่างต่อเนื่อง ที่จะมีโอกาส
ขยับตรงนี้ ลดความต่างให้ได้มาก ด้วยว่า
ความต่างนีแ้ หละทีจ่ ะมาสร้างความแตกแยก
ในสังคม เกิดปัญหาทีล่ กุ ลามบานปลาย หรือ
จนกลายเป็นปัญหาทีอ่ าจแก้ไม่ได้ในอนาคต
สรุปง่ายๆ เลย คือ ต้องตอบโจทย์มากกว่าใน
อดีตที่เป็นมา
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โครงการ “การวิจัยพัฒนาระบบติดตาม
และตรวจสอบกิจกรรมของผู้สูงอายุ
เพื่อส่งเสริคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ
ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี”
ออกไป เป็นลักษณะ input เข้าข้อมูล
อีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจและเป็น
ประโยชน์อย่างมาก ด�ำเนินงานโดยทีมวิจัย
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขต
สุราษฎร์ธานี น�ำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.จิ ร าภรณ์ เมื อ งประทั บ สั ง กั ด
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะ
ภายใต้ ม.อ.เพือ่ ชุมชนเข้มแข็ง ประจ�ำปี 2561
ซึ่งต่อเนื่องมาจากโครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางภูมศิ าสตร์บนแผนทีอ่ อนไลน์
เพือ่ ส่งเสริมคุณภาพชีวติ ประชาชน ต.มะขาม
เตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี

1.ท�ำไมถึงมาท�ำโครงการนี้ มีแนวคิด
มีที่มาที่ ไปอย่างไร

เนือ่ งจากปัจจุบนั เป็นยุคของไทยแลนด์
4.0 ฉะนั้นจะท�ำอย่างไรให้เราสามารถ
น�ำเทคโนโลยีสารสนเทศสู่ชุมชน ไปบริการ
ถึงชาวบ้านได้จริงๆ ประจวบเหมาะกับมี
โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชุนเข้มแข็ง ที่จัดโดย
ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม
ของส�ำนักวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ หรือ RDO และทางสุราษฎร์เองก็มี

โครงการหลักคือ ชุดโครงการ ม.อ.สุราษฎร์
เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน
เข้ ม แข็ ง ที่ มี ดร.พิ เ ชษวุ ฒิ นิ ล ละออ
เป็นหัวหน้าโครงการ และแน่นอนว่าปัญหา
ทีส่ ำ� คัญปัญหาหนึง่ ในยุคนีค้ อื การทีป่ ระเทศก�ำลัง
จะเผชิญกับสังคมผูส้ งู อายุ นัน่ หมายความว่า
สังคมหรือหมู่บ้านที่เราอยู่ก็มีผู้สูงอายุ ที่จะ
ต้องท�ำยังไงให้เขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย
ลูกหลานไปท�ำงานก็ไม่ต้องห่วงหน้าพะวง
หลัง รู้สึกเหมือนได้ดูแลอย่างใกล้ชิด จึงได้
โจทย์นี้มา
หลั ง จากนั้ น ก็ เ ริ่ ม หาข้ อ มู ล ว่ า
หน่วยงานไหนที่เกี่ยวข้องบ้าง เริ่มหาภาคี
ก็ได้หน่วยงานหลักๆ ต่อไปนี้ คือ โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพ ต.มะขามเตี้ย (รพสต)
สํานักงานการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย จ.สุราษฎรธานี (พม) องคการบริ
หารสวนตําบลมะขามเตีย้ (อบต) ผูใ หญบา น
ชมรมผู้สูงอายุ และ อาสาสมัครสาธารณสุข
(อสม.) ในเบื้องต้นก็เชิญมาประชุมร่วมกัน
เพือ่ ทราบปัญหาและความต้องการใช้เทคโนโลยี
ซึ่งทุกหน่วยงานก็มีโปรแกรมที่แตกต่างกัน
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อย่างเดียว ข้อมูลไม่สอดคล้องกันบ้าง
ทางทีมวิจยั จึงพัฒนาต้นแบบขึน้ มาเพือ่ จะได้
หาค�ำตอบในการแก้ปัญหาร่วมกัน ปรับแก้
ต้นแบบกันหลายรอบจนได้ระบบสารสนเทศ
ทางภูมศิ าสตร์บนแผนทีอ่ อนไลน์เพือ่ ส่งเสริม
คุ ณ ภาพชี วิ ต ประชาชน ต.มะขามเตี้ ย
จ.สุราษฎร์ธานี ทีส่ ามารถดูขอ้ มูลเชิงพืน้ ทีใ่ น
มุมมองต่างๆ ได้ตามความต้องการของ
หน่วยงาน นอกจากนี้ยังสามารถติดตาม
ผูส้ งู อายุได้ผา่ นมือถือ โดยอาศัย GPS Tracking
จากมือถือ แต่ความแม่นย�ำในอาคารไม่ดนี กั
บวกกับทางหน่วยงานมีความต้องการอยาก
จะได้ระบบทีส่ ามารถหาแนวทางป้องกันหรือ
ทราบกิจกรรมว่าผู้สูงอายุที่ติดบ้าน ติดเตียง
เขาท�ำกิจกรรมอะไร ดังนัน้ ทีมนักวิจยั จึงพัฒนา
อุปกรณ์ติดตามดูและวิเคราะห์กิจกรรมของ
ผู้สูงอายุโดยไม่ไปละเมิดความเป็นส่วนตัว
ดังนั้นเทคโนโลยีเซนต์เซอร์ และ IOT หรือ
internet of thing น่าจะเป็นค�ำตอบ
ก็พฒ
ั นาตัวอุปกรณ์รว่ มกับระบบเดิม
ซึ่งสามารถวิเคราะห์กิจกรรมได้ว่า ณ เวลา
ใดๆ ผู้สูงอายุท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง ลูกหลาน
ก็ทราบว่าตอนนี้ผู้สูงอายุท�ำอะไรอยู่ และมี

การสรุปว่าในแต่ละวันท�ำกิจกรรมอะไรบ้าง
จ�ำนวนชั่วโมง นอกจากนี้อุปกรณ์นี้ยังเสริม
ฟังก์ชันก์การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน
ผูส้ งู อายุสามารถกดปุม่ ร้องขอความช่วยเหลือ
ไปยังหน่วยกูภ้ ยั และเบอร์ลกู หลานทีก่ �ำหนด
ไว้ นอกจากนี้หาก ผู้สูงอายุเป็นลม หมดสติ
ไป ก็จะส่งข้อความเตือนไปยังลูกหลาน เพื่อ
ให้ลูกหลานทราบข้อมูล ซึ่งนอกจากจะช่วย
เหลือฉุกเฉินได้แล้ว ระบบนีจ้ ะรองรับแนวทาง
ในการแก้ปญ
ั หา เพือ่ ป้องกัน จากการวิเคราะห์
กิจกรรม เพือ่ การวางแผนการท�ำกิจกรรมอืน่ ๆ
ต่อไป

2.วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพือ่ จัดท�ำเว็บแอพพลิเคชัน แอพลิเคชัน
บนมือถือ เพื่อการติดตามข้อมูลผู้สูงอายุ
ส�ำหรับลูกหลาน หรือผูด้ แู ล หรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องใน ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี
เพือ่ พัฒนาระบบติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของผูส้ งู อายุในอาคาร และภายนอก
อาคาร และแจ้งเตือนไปยังลูกหลานหรือ
ผู้ดูแล
เพื่อน�ำข้อมูลจากระบบที่พัฒนาขึ้น
ร่วมกับข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์อื่น ๆ มา
ใช้ในการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในด้านต่าง ๆ เช่น มาตรการ
เฝ้าระวังอันตรายของผู้สูงอายุในชุมชน
การติ ด ตามและเฝ้ า ระวั ง อั น ตรายจาก
ลูกหลาน หรือผู้ดูแล เป็นต้น

3.กระบวนการท�ำงาน และการน�ำไป
ใช้ประโยชน์

เบือ้ งต้นจากการด�ำเนินการ ได้พฒ
ั นา
ตัวระบบสารสนเทศเองที่ค่อนข้างเรียบร้อย
ซึ่งมีหน่วยงาน รพสต. อบต. และ อสม. ได้
น�ำไปใช้ดังนี้
รพสต. ได้ทราบขอมูลการกระจายของ
โรคในผูสูงอายุ ทราบระดับผูสูงอายุโดยรวม
ทราบข้อมูลคุณภาพชีวิต เปนตน และเปน
แนวทางในการนําไปใชเพือ่ การปองกันตอไป
อบต. ได ท ราบข อ มู ล เชิ ง ลึ กของ
ผูสูงอายุรายบุคล ทราบขอมูลสิทธิประโยชน
และ เห็นขอมูลผูสูงอายุที่ดูแลทั้งหมด
อสม.ทราบขอมูลพิกัด ตําแหนงบาน
ของผูสูงอายุที่แมนยําสามารถเขาไปดูผาน

ระบบไดถึงหนาบาน เห็นขอมูลโดยรวม
เปนแนวทางในการพัฒนาโครงการตางๆ
ที่ จ ะจั ด ให แ ก ผู  สู ง อายุ มี ป ระโยชน กั บ
อสม.ใหม ไดทราบขอมูล เขาถึงผูสูงอายุ
ไดอยางรวดเร็ว
ในส่วนของอุปกรณ์ติดตาม และช่วย
เหลือฉุกเฉิน ได้พัฒนาตัวต้นแบบที่พร้อม
ใช้งานขึ้นมา 10 ตัวเพื่อทดสอบ ทดลอง
ใช้งานและดูประสิทธิภาพการใช้งานจาก
ผู้สูงอายุ จากการพัฒนาอุปกรณ์นี้ได้รับ
ความสนใจจากลูกหลานและหน่วยงานมาก
เนื่องจากเขาจะใช้เป็นแนวทางในการดูแล
ป้องกันแก่ผู้สูงอายุต่อไป

7. ลักษณะภายนอกของอุปกรณ์

4. ปัจจุบนั โครงการอยู่ในขัน้ ตอนไหน

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของการทดสอบ
ประสิทธิภาพการใช้งานของตัวอุปกรณ์
ที่พัฒนาจากกลุ่มผู้สูงอายุและรับค�ำแนะน�ำ
มาปรับปรุงต่อไป

5. มีการบูรณาการกับหน่วยไหนบ้าง

เราร่ ว มคิ ด ร่ ว มสร้ า งกั บ แต่ ล ะ
หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นชุมชน รพสต. อบต.
พม. อสม. ชมรมผู้สูงอายุ ดังนั้นแน่นอนว่า
ต่อไปทุกหน่วยงานจะปรับใช้ ซึง่ ตอนนี้ หลักๆ
จะเป็น รพสต. อบต. และ อสม.

6. ประโยชน์ที่ ได้รับ

• มีระบบติดตามและตรวจสอบ
กิจกรรมของผูส้ งู อายุในอาคารและภายนอก
อาคาร และแจ้งเตือนไปยังลูกหลานหรือ
ผูด้ แู ล และขอความช่วยเหลือเมือ่ มีเหตุฉกุ เฉิน
ไปยังหน่วยกู้ภัย กู้ชีพได้
• มีเว็บแอพพลิเคชัน แอพลิเคชันบน
มือถือ ตลอดจนออกแบบอุปกรณ์ เพื่อการ
ติดตามข้อมูลผู้สูงอายุ และรายงานไปยัง
ลูกหลาน หรือผูด้ แู ล หรือหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
ใน ต.มะขามเตี้ย จ.สุราษฎร์ธานี
• ได้ผลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้
ชีวิตประจ�ำวัน น�ำไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของผูส้ งู อายุในด้านต่างๆ เช่น มาตรการ
เฝ้าระวังอันตรายของผู้สูงอายุในชุมชน
การติดตาม และเฝ้าระวังอันตรายจากลูก
หลานหรือผู้ดูแล เป็นต้น

https://rdo.psu.ac.th
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กลุ่มตัวอย่างในการทดลอง
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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.............................

