ว ารส าร

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 9 เดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2562
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Local to
global
เราจะน�ำพา
ความเป็นพื้นถิ่น...
สู่ความเป็นสากล

Do everything
with the best
benefits to
society
“ท�ำทุกสิ่ง...อย่างมีคุณค่า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อเพื่อนมนุษย์ สังคม
สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ
และประเทศชาติ”

Do the most
valuable thing
for the country

Is finally in the field
of knowledge

เราจ�ำต้องท�ำสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุด
ให้แก่ประเทศ

เราต้องเป็นที่สุดในด้านความรู้
เราพร้อมที่จะขับเคลื่อนสู่ความเปลี่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจของประเทศ
เราจะเป็นกลไกส�ำคัญเพื่อพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ
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The danger signs of

depression hurt
‘themselves.
สัญญาณอันตรายจาก “โรคซึมเศร้า”
เสี่ยงท�ำร้าย...ตัวเอง

ปัจจุบนั พบว่ามีคนป่วยทีเ่ ป็นโรคซึมเศร้าในประเทศไทยประมาณ
1.5 ล้านคน โดยฐานข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตระบุสถิตวิ า่ ใน 1 ปี มี
คนพยายามทีจ่ ะฆ่าตัวตายถึง 5 หมืน่ ราย หรือ เฉลีย่ เป็น 6 คน ใน 1
ชัว่ โมง ซึง่ ส่วนใหญ่จะมีอายุอยูใ่ นช่วง 25 - 59 ปี และ ในปี พ.ศ. 2561
มีกลุม่ เยาวชนทีอ่ ายุตงั้ แต่ 20 - 24 ปี โดยมีอตั ราการฆ่าตัวตาย 5 คน
ต่อประชากร 1 แสนคน
พฤติกรรมการท�ำร้ายตัวเอง พยายามจะฆ่าตัวตาย และได้จบ
ชีวติ โดยการฆ่าตัวตายเริม่ รุนแรงขึน้ เมือ่ สือ่ มีการประโคมข่าวการฆ่า
ตัวตายของเหล่าคนดังทัง้ ในประเทศ และต่างประเทศ ซึง่ ในทีส่ ดุ แล้ว
เนือ้ หาข่าวได้สรุปว่า เขาและเธอเหล่านัน้ ตกอยูใ่ นภาวะปัญหาของ
โรคซึมเศร้านัน่ เอง
แน่นอนทีส่ ดุ ว่าในตอนนี้ “โรคซึมเศร้า” ไม่ใช่เรือ่ งไกลตัวอีกต่อไป
เราสามารถจับสังเกตภัยเงียบทีไ่ ม่ควรมองข้ามนีไ้ ด้อย่างไร จุดเริม่ ต้น
ข้อบ่งชี้ วิธปี อ้ งกัน และการรับมืออย่างไรเมือ่ คนใกล้ตวั ตกอยูใ่ นภาวะ
ของโรคซึมเศร้า พร้อมทีจ่ ะไขข้อสงสัยกับค�ำตอบทีน่ ำ� ไปใช้ได้จริงโดย
ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Causes of depression

สาเหตุที่ท�ำให้คนเป็น...โรคซึมเศร้า

ผศ.พญ.ชนกานต์ ชัชวาลา

ค�ำว่า “ซึมเศร้า” สามารถแยกออกเป็น 3 สถานะ นัน่ คือ อารมณ์
ภาวะ และโรค อย่างอารมณ์ ทุกคนมีได้ สามารถเกิดขึน้ ได้ในทุกคน
เมือ่ มีเรือ่ งราว เหตุการณ์ หรือจ�ำต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์ทไี่ ม่สดู้ นี กั
ย่อมเป็นปกติ วิสยั ทีจ่ ะท�ำให้เกิดอารมณ์ซมึ เศร้า แต่หากเมือ่ ใดก็ตาม
ที่ไม่มีอารมณ์นี้ นั่นก็นับว่าผิดปกติเช่นเดียวกัน น่าจะมีปัญหา
บางอย่างเกีย่ วกับสมอง ส่วนภาวะซึมเศร้า และโรคซึมเศร้า จะแยก
ออกมาเมือ่ อารมณ์กลายเป็นโรค ว่าด้วยการมีอารมณ์ซมึ เศร้าทีย่ าวนาน
มากกว่า 2 อาทิตย์ตดิ กัน เป็นทุกวัน มีลกั ษณะทีจ่ ะเป็นปัญหาในการ
ใช้ชีวิตประจ�ำวัน เป็นผลกระทบต่อการเรียน การท�ำงาน ความมี
ปฏิสมั พันธ์ การกิน การนอน ทัง้ หมดนีจ้ ดั อยูใ่ นภาวะซึมเศร้า
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อย่างไรก็ตามต้องมาดูอกี ทีวา่ จะเป็น
โรคซึมเศร้าหรือไม่ ด้วยว่าในภาษาไทยค�ำว่า
“โรคซึมเศร้า” จ�ำกัดแค่วา่ มีเพียงโรคเดียว ซึง่
ความเป็นจริงแล้วนัน้ ในส่วนของภาษาอังกฤษ
คือ Major Depressive Disorder (MDD) ไม่
ได้มเี พียงโรคเดียว มีหลายโรคมาก อย่างเช่น
Dystymia ว่าด้วยการเป็นโรคซึมเศร้าเรือ้ รัง
แต่ออกอ่อนๆ หรืออาจเป็นโรคซึมเศร้าทีเ่ กิด
จากโรคทางกาย ซึง่ มีหลายโรคมากจริงๆ แต่
การน�ำเสนอของสือ่ บางครัง้ ต้องท�ำความเข้าใจ
ให้ได้วา่ ต้องน�ำเสนอจุดสูงสุด ถึงปัจจัยทีก่ อ่ ให้
เกิดการท�ำร้ายตัวเอง หรือ ฆ่าตัวตาย อันทีจ่ ริง
แล้ว “โรคซึมเศร้า” เองนัน้ ก็แบ่งเป็นหลายระดับ
ขึน้ อยูก่ บั จิตแพทย์เป็นผูว้ นิ จิ ฉัย และการรักษา
นัน้ ย่อมแตกต่างกันไปอีกเช่นกัน

Symptoms close to
“depression”

การจับสังเกตคนใกล้ตัวว่ามีภาวะ
“ โรคซึมเศร้า” หรือไม่?

การใส่ใจ หรือ carefulness นับเป็น
เรือ่ งจ�ำเป็น และส�ำคัญมาก ด้วยว่าสังคมบนโลก
ปัจจุบนั ค่อนข้างเร่งรีบ ดูจะโหดร้าย จึงควรให้
ความเอาใจใส่คนใกล้ชดิ โดยเฉพาะคนทีเ่ รา
รักมากกว่าปกติ ด้วยการจับสังเกตง่ายๆ หาก
เขามีอาการเปลีย่ นไปในแบบทีแ่ ย่ลง เช่น เงียบ
กว่าปกติ อารมณ์รนุ แรงกว่าปกติ ไม่คอ่ ยเข้า
สังคมอย่างทีเ่ คย ดูอดิ โรยและอ่อนเพลียกว่า
ปกติ หากเป็นมาระยะหนึง่ แล้ว ไม่ควรเพิกเฉย
ให้ลองถามแบบเปิดใจ ไม่ใช่การถามแบบตรงๆ
ว่า “เธอเป็นโรคซึมเศร้าหรอ?” แต่ให้เป็นการ
ถามในลักษณะทีว่ า่ “เธอมีอะไรไม่สบายใจ
หรือเปล่า?” / “มีอะไรให้ชว่ ยบ้างมัย๊ ?” / “อยาก
จะระบายอะไรหรือเปล่า?”/ “มีอะไรก็เล่าให้
ฟังได้นะ” บทสนทนาเหล่านีน้ า่ จะง่ายในทาง
ปฏิบตั ทิ สี่ ามารถเข้าถึงได้ดที สี่ ดุ

How to prevent
การป้องกัน

ส�ำหรับโรคนีย้ งั ไม่มวี ธิ กี ารป้องกัน หรือ
วัคซีนต่อต้านอย่างชัดเจน หากแต่มีเพียง
งานวิจยั จ�ำนวนหนึง่ ทีส่ ามารถท�ำให้ “โรคซึม
เศร้า” หายได้งา่ ยขึน้ ไวขึน้ อาจจ�ำเป็นต้องมี
การบ�ำบัด รักษาในแบบทีไ่ ม่ตอ้ งพึง่ พายา ซึง่
จ�ำกัดในลักษณะของคนที่ยังไม่ได้จัดอยูใ่ น
ภาวะซึมเศร้า โดยการออกก�ำลังกาย ถึงกระนัน้

ในงานวิจยั ยังคงจ�ำกัดด้วยช่วงเวลาของการ
ออกก�ำลังกายเพือ่ การบ�ำบัด หรือ รักษาโรค
ซึมเศร้า โดยให้ใช้เวลาประมาณ 45 นาที
ต่อวัน จ�ำนวน 5 ครัง้ ต่อสัปดาห์ เป็นระยะเวลา
มากกว่า 6 สัปดาห์ อาจจะดูวา่ ยากหน่อย แต่
ความเป็นจริงแล้วการออกก�ำลังกายย่อมเป็น
ผลดีตอ่ ร่างกายอยูแ่ ล้ว

How to deal with recent
depression

วิธีการรับมือ...เมื่อคนใกล้ตัวป่วย
เป็นโรคซึมเศร้า

ก่อนอืน่ ต้องเข้าใจให้ได้วา่ นีค่ อื โรคๆ
หนึง่ เป็นเพียงโรคนึงเท่านัน้ ทีไ่ ม่ได้ตา่ งจาก
โรคความดัน โรคเบาหวาน หรือ โรคไขมัน ไม่
อยากให้มองว่าเป็นโรคทางจิตเวช ซึ่งอาจ
เป็นการเพิม่ ความเครียดให้กบั คนป่วย ท�ำให้
เขาคิดไปว่า “นีฉ่ นั เป็นโรคจิตหรอ?” เกิดบาดแผล
Stigma มีการตีตราเกิดขึน้ ได้ ดังนัน้ ควรท�ำ
ความเข้าใจดังนี้
• พยายามยอมรับให้ได้วา่ เป็นเพียง
โรคหนึง่ เป็นเพียงโรคทีม่ หี นทางรักษา รักษา
ได้ และหายด้วย
• รักษาหายขาดได้ คือ การเป็นโรคซึม
เศร้าอาจจะดีกว่าการเป็นโรคไม่ตดิ ต่อบางโรค
เช่น โรคไขมันในเส้นเลือด โรคความดัน หรือ
โรคเบาหวาน
• เมือ่ เข้าใจ และยอมรับได้แล้ว ไม่
ต้องเสนอความคิดเห็นใดๆ ให้ฟงั ฟัง ฟัง และ
ก็รบั ฟัง ท�ำตัวกับเขาเหมือนปกติทเี่ ป็น เพือ่ มิ
ให้เขารูส้ กึ แปลกแยก แตกต่าง
https://rdo.psu.ac.th
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ซึง่ การรักษาทางจิตแพทย์สามารถช่วย
ให้รกั ษาหายขาดได้ ทัง้ ทางการบ�ำบัด จิตเวช
การใช้ยา จิตแพทย์ และ Lifestyle Modification
คือการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมการใช้ชวี ติ โดย
อาจท�ำให้หายขาดได้ หรือหายแล้วกลับมาเป็น
อีกก็ได้เช่นกัน ขึน้ อยูก่ บั พฤติกรรม

The influence of the media
on the mind

อิทธิพลจาก “สื่อ” ที่มีผลต่อจิตใจ
ของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า?

ในการรับฟังข่าวสาร หรือ สือ่ ทางทีด่ ี
อย่าเพิ่งไปตัดสินใจอะไรก่อน ต้องท� ำ
ความเข้าใจด้วยว่าสือ่ ยุคปัจจุบนั ไม่ได้เจาะ
ลึกมากพอ จึงยากทีจ่ ะน�ำมาตัดสินได้วา่ มีผล
หรืออิทธิพลมากมายแค่ไหน เพราะหน้าทีข่ อง
สือ่ คือบอกได้เพียงว่า ใคร ท�ำอะไร ทีไ่ หน เมือ่
ไหร่ อย่างไร น้อยมากทีจ่ ะบอกว่า ท�ำไม เพราะ
อะไร ถึงเป็นเช่นนัน้ อย่างพอมีขา่ วทีว่ า่ มีคน
ฆ่าตัวตาย ทุกคนจะตัง้ ข้อสงสัยกันในทันทีวา่
เป็น “โรคซึมเศร้า” ทัง้ ทีค่ วามเป็นจริงแล้ว ใน
100 คนของจ�ำนวนคนทีฆ่ า่ ตัวตายมี 95 คน
ทีเ่ ป็นผูป้ ว่ ยจิตเวช แต่นนั่ ก็ไม่ได้สรุปว่าอยูใ่ น
ประเภทของผูป้ ว่ ยโรคซึมเศร้า เพราะฉะนัน้
ทางทีด่ ใี นการรับชมสือ่ ทุกครัง้ อย่าเพิง่ ด่วน
เชือ่ หรือสรุปตัดสินอะไรเพียงเพราะข้อมูลที่
สือ่ น�ำมาเสนอเพียงเท่านัน้ ควรรูจ้ กั คิด วิเคราะห์
และแยกแยะ เพือ่ เป็นประโยชน์สงู สุดในตัวผู้
รับสารเอง และจักได้ไม่รสู้ กึ แย่เมือ่ ตัดสินการก
ระท�ำของใครคนหนึง่ ว่าผิด ด้วยเหตุทรี่ บั ข้อมูล
ทีถ่ กู บิดเบือน

คุยกับ บ.ก.
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เรียกได้วา่ หนักหนาสาหัสกันมาพอสมควรเลยทีเดียวกับเหตุการณ์ทผี่ า่ น
มาทั้งหมดในรอบปี ไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยน�้ำท่วมทางภาคอีสาน และค่า PM 2.5
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ที่สูงสุดในรอบ 3 ปี รวมถึงเหตุบ้านการเมืองต่างๆ ที่รุมเร้า
และส่งผลต่อการด�ำเนินชีวิตในสังคม สิ่งที่สังเกตได้ คือปัจจุบันคนเราเสพสื่อกัน
มากขึ้น คนดูข่าวกันมากขึ้น ท�ำให้ข่าวออกสู่วงกว้างมากขึ้น เพราะฉะนั้นคนท�ำ
สือ่ จึงต้องท�ำหน้าทีก่ นั อย่างระมัดระวัง ตรงไปตรงมาและมีจรรยาบรรณในอาชีพ
ของตนเป็นที่ตั้ง เพราะหากสื่อเองบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือไม่น�ำเสนอข่าวสาร
อย่างถูกต้อง แน่นอนผลกระทบทีต่ ามมาจะก่อให้เกิดผลกระทบในทางลบ อีกทัง้
ปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีของการสื่อสารได้ก้าวไปไกล การตามทัน
เทคโนโลยีจงึ เป็นสิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะตอบสนองต่อการรับข่าวสารได้อย่างทันเหตุการณ์
อีกหนึง่ สิง่ ส�ำคัญทีเ่ ราต้องตามให้ทนั ในฐานะคนในแวดวงการศึกษา เมือ่
สถาบันอุดมศึกษาถูกจัดวางให้อยูภ่ ายใต้กระทรวงใหม่ “กระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม” (อว.) แน่นอนการเปลี่ยนแปลงย่อมตามมา
ท่ามกลางการเปลีย่ นแปลง ท่ามกลางการเกิดช่องว่าง และท่ามกลางการรออะไร
ต่อมิอะไรให้ลงตัว ช่วงเวลาเช่นนี้เป็นความท้าทายมิใช่น้อยในการท�ำงานให้อยู่
ในร่องในรอยไม่แตกแถว และยังคงความมั่นคงแข็งแรงให้กับหน่วยงาน
การขับเคลือ่ นไปข้างหน้าท่ามกลางการเปลีย่ นแปลงนี้ พร้อม ๆ กับการเคียงคูไ่ ป
กับนโยบายของรัฐบาลเพื่อก้าวไปสู่ศตวรรษที่ 21 อย่างเข้มแข็ง จ�ำเป็นที่สุดคือ
เราต้องพร้อม... ติดตามการให้สัมภาษณ์ในประเด็นนี้ กับ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รวมถึงอีกหลากหลายเรื่องราวน่าสนใจที่
รวบรวมไว้ใน RDO Today วารสารเผยแพร่ของส�ำนักวิจยั และพัฒนา สือ่ สิง่ พิมพ์
เดียวที่กล้าผลิตออกมาในสถานการณ์เช่นนี้เพื่ออยากน�ำเสนอเรื่องราวที่เป็น
ประโยชน์และทรงคุณค่า ในรูปแบบสื่อสิ่งพิมพ์ที่ยังคงอรรถรสในแบบฉบับ
การอ่านที่สุดคลาสสิค ฝ่ากระแสการเสพสื่อผ่านจอเล็ก ๆ ของคนยุคปัจจุบัน
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
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“สะพานเชื่อมวิจัยและนวัตกรรมยางพารา
สู่การใช้ประโยชน์”
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สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา เป็นหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ เพื่อการวิจัยและพัฒนา
องค์ความรู้ นวัตกรรมทางด้านยางพารา
รวมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการ
ต่าง ๆ ให้กบั เกษตรกร และภาคอุตสาหกรรม
พร้อมทัง้ ผลิตบัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถ
น�ำความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ใน
การพัฒนาประเทศต่อไป
ภายใต้การน�ำของ รองศาสตราจารย์
อาซีซนั แกสมาน ผูอ้ �ำนวยการสถาบัน ฯ และ
ที ม งานอี ก 5 ชี วิ ต ที่ ไ ด้ ด�ำ เนิ น งานตาม
วัตถุประสงค์ของสถาบัน คือ
1. ก�ำหนดแนวทางและนโยบาย รวม
ทัง้ ด�ำเนินการงานวิจยั สหวิชาการทีเ่ กีย่ วข้อง
กับยางพารา
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตศึกษาของทุกคณะ เพือ่ สร้างบุคลากร
ทีม่ ีความรูค้ วามสามารถด้านยางพารา ป้อน
สู่ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการของ
ประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ภาคอุตสาหกรรม
3. ด�ำเนินการวิจยั ทีม่ งุ่ เน้นตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้ และถ่ายทอดองค์
ความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้
กับเกษตรกรและผูป้ ระกอบการ เพือ่ น�ำไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ภารกิจสถาบัน

1. วิจัยและพัฒนายางพาราตั้งแต่
ต้นน�้ำ เช่น การคัดเลือกและปรับปรุงพันธุ์
ยางพารา การตรวจสอบพันธุกรรม การควบคุม
โรคยางพารา เป็นต้น ไปจนถึงปลายน�้ำ เช่น
การแปรรูปผลผลิตจากยางในรูปแบบผลิตภัณฑ์
ต่าง ๆ
2. ส่งเสริม และสนับสนุนการผลิต
บัณฑิตทีม่ คี วามรูแ้ ละสามารถน�ำความรูท้ าง
วิชาการไป ประยุกต์ใช้ในงานวิจัยและน�ำไป
ใช้ประโยชน์ในทุกด้านซึ่งเป็นความต้องการ
ของประเทศ
3. ให้คำ� ปรึกษาและส่งเสริมให้นกั วิจยั
ของมหาวิทยาลัย ท�ำงานวิจัยร่วมกับเอกชน
ในการจัดตัง้ โรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา
4. จัดท�ำฐานข้อมูล (knowledge
bank) ทีเ่ กีย่ วข้องกับยางพาราอย่างครบวงจร
ทัง้ ในด้านของการปรับปรุงพันธุย์ าง ไปจนถึง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ โดยเป็นแหล่งของ
ฐานข้อมูลวิจัย ศึกษาค้นคว้าข้อมูลวิจัยใน
แหล่งวิชาการต่าง ๆ วิเคราะห์ข้อมูลและ
ประมวลผลจัดท�ำข้อมูลเป็นระบบ
5. เป็นหน่วยงานทีร่ ว่ มให้บริการตรวจ
สอบคุณภาพ และออกใบรับรองคุณภาพยาง
หรือผลิตภัณฑ์ยาง
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6. จัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร
และผู้ประกอบการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เช่น
- เทคโนโลยีการจัดการสวนยาง
ให้เกิดประสิทธิภาพและได้รับผลตอบแทน
มากที่สุด
- การจัดการของเสียในกระบวน
การผลิต โดยให้ผู้ประกอบการตระหนักถึง
การก�ำจัดหรือบ�ำบัดของเสีย รวมทั้งส่งเสริม
และให้ความรู้กับผู้ประกอบการเรื่องการใช้
ประโยชน์จากของ เสีย
- การเตรียมความพร้อมของ
ผูป้ ระกอบการเพือ่ รองรับข้อตกลงการค้าระดับ
นานาชาติ
- เทคโนโลยีการแปรรูปยางพารา
อย่างง่าย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ และสร้างมูลค่าเพิม่ ของผลิตภัณฑ์
ในชุมชน และสนับสนุนผลิตภัณฑ์แปรรูปให้
เป็นที่รู้จักและสร้างตลาดทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
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สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
(NR-IRI PSU) เป็นหนึง่ ในสถาบันการศึกษา
ทีข่ บั เคลือ่ นภารกิจด้านยางพาราอย่างต่อ
เนื่อง โดยก�ำหนดบทบาทเป็นศูนย์กลาง
เชื่อมต่อทุกการเติบโตของการพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา สูเ่ ชิงพาณิชย์ ทัง้ ระบบ
ตั้งแต่ต้นน�้ำ-กลางน�้ำ-ปลายน�้ำ
“ทีผ่ า่ นมาทางสถาบันวิจยั ฯ ได้รว่ มมือ
กับเครือข่ายพันธมิตร ทั้งสถาบันการศึกษา
สถาบันเกษตรกร หน่วยงานภาครัฐ และ
เอกชนในอุตสาหกรรมยางพารา เช่น ศูนย์
เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค
สวทช.) ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจ
ขนาดกลาง และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
(ธพว.) หรือ เอสเอ็มอีแบงก์ ฯลฯ ร่วมมือกัน
พัฒนานวัตกรรมยางพารา เพื่อสร้างมูลค่า
เพิม่ ยางพารา กระตุน้ การใช้ยางพาราภายใน
ประเทศ ทดแทนการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์ยาง
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จากต่างประเทศ ควบคูก่ บั การผลักดันการส่ง
ออกผลิตภัณฑ์ยางไทยสู่ตลาดโลก ตาม
ยุทธศาสตร์ยางพาราระยะ 20 ปี ของ กยท.”
รศ.อาซีซัน กล่าว
นอกจากนั้นสถาบันวิจัยฯ ได้ร่วมมือ
กับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
ด�ำเนินการโครงการการเพิ่มมูลค่ายาง และ
ผลิตภัณฑ์ยาง อาทิ สนามฟุตซอล สระเก็บน�ำ้
จากยางพารา หมอนที่นอนยางพารา ถุงมือ
ฯลฯ เพือ่ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนใน
อุตสาหกรรมยาง และผลิตภัณฑ์ยาง พัฒนา
บุคลากรในวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาด
ย่อม และกลุม่ วิสาหกิจชุมชนในอุตสาหกรรม
ยางและผลิตภัณฑ์ยาง และสร้างเครือข่าย
ของกลุม่ อุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง
พัฒนา ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง
พัทลุง ยะลา และสตูลมาอย่างต่อเนื่อง โดย
ผูเ้ ข้ารับการอบรมกับทางสถาบันวิจยั ฯ จะได้
รับความรูเ้ กีย่ วกับยางพาราในด้านต่าง ๆ เช่น
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุน
แผนธุรกิจและการตลาด มาตรฐานการผลิต
อุตสาหกรรมและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ความรู้ทั่วไปของผลิตภัณฑ์ยาง การแปรรูป
ยางดิบ และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางจาก
น�้ำยาง โดยเฉพาะเทคโนโลยีการเคลือบ
สระกักเก็บน�ำ้ ด้วยน�ำ้ ยางเข้มข้นชนิดครีม เป็น
ผลงานวิจยั ทีช่ ว่ ยให้ชาวบ้านในพืน้ ทีข่ าดแคลน
แหล่งน�้ำมีน�้ำกินน�้ำใช้ตลอดปี และเป็นอีก
หนึง่ ช่องทีช่ ว่ ยน�้ำยางพารามีราคาทีส่ งู ขึน้ ใน
ภาวะราคายางพาราตกต�่ำ
อีกทัง้ ได้รว่ มมือกับกระทรวงอุตสาหกรรม
วางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราใน
ภาคใต้ ทั้งระบบตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำ
รวมทัง้ ผลักดันการสร้างเพิม่ มูลค่าผลิตภัณฑ์
ยางพาราให้ก้าวสู่มาตรฐานสากล ปัจจุบัน
ทางสถาบันวิจัยฯ ร่วมมือกับ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม และศูนย์ปฏิรูป
อุตสาหกรรม 4.0 (Industry Transformation
Center : ITC 4.0) ในพื้นที่ศูนย์ส่งเสริม
อุตสาหกรรมภาคที่ 11 จังหวัดสงขลา เปิดให้

บริการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการ
ยางพาราให้กา้ วเข้าสูก่ ารเป็น SMEs 4.0 รวม
ทั้งพัฒนาห้องแล็บ ส�ำหรับวิจัยผลิตภัณฑ์
จากยางพาราให้มีประสิทธิภาพและแข่งขัน
ได้ในระดับสากล

จับมือเอกชนพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา

ในปีที่ผ่านมาสถาบันวิจัยฯ ได้จัด
กิจกรรมลงนามความร่วมมือ กับภาคเอกชน
3 บริษัทชั้นน�ำทางด้านยางพารา ได้แก่
1. บริษทั อินเตอร์แนชชัน่ แนลรับเบอร์
พาทส์ จ�ำกัด
2. บริษัท รับเบอร์ไอเดีย จ�ำกัด
3. บริษทั ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จ�ำกัด
(มหาชน)
เพือ่ ร่วมกันด�ำเนินการผลักดันการน�ำ
ผลงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยออกมาสูก่ ารใช้
ประโยชน์ ในมิติต่าง ๆ เช่น การขยายส่วน
การผลิต การประชาสัมพันธ์ การวิเคราะห์ใน
เชิงการตลาด การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพ
ของบุคลากรในอุตสาหกรรมยาง และการ
สหกิจศึกษา ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

พัฒนานวัตกรยางพารารุ่นใหม่

สถาบันฯ ได้เดินตามยุทธศาสตร์
“ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลทีใ่ ช้ “นวัตกรรม”
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยให้เติบโต
อย่างเข้มแข็งและยัง่ ยืน โดยใช้นวัตกรรมเพิม่
มูลค่า (Value Added) น�ำไปสูก่ ารสร้างมูลค่า
(High Value) หรือการสร้างผลิตภาพ
(Productivity) นัน่ เอง เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมาย
ทีว่ างไว้ จ�ำเป็นต้องเติมเต็ม “ทุนมนุษย์” เพือ่
เป็นตัวแปรขับเคลือ่ นนวัตกรรมด้านยางพารา
โดยที่ผ่านมาทางสถาบันวิจัยฯ ได้เปิดเวที
พั ฒ นาทั ก ษะและสร้ า งแรงจู ง ใจให้ กั บ
คนรุ่นใหม่อย่างต่อเนือ่ ง ได้แก่ กิจกรรมค่าย
นวัตกรยางพารารุ่นใหม่ (Natural Rubber Young Innovator Camp : NR-YIC) โดยทาง
สถาบันวิจยั ฯ ได้น�ำนักวิจยั ด้านยางพาราและ
ศาสตร์อนื่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องมาท�ำกิจกรรมเพือ่ ให้
เกิดความคิดริเริ่มและเกิดแรงบันดาลใจใน
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การท�ำงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น ขณะเดียวกัน
กิจกรรมนี้ยังเปิดโอกาสให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความสนใจท�ำงาน
เชิงนวัตกรรมแบบบูรณาการ นําผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง รวมทัง้ มีโอกาส
พัฒนาต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ในอนาคต
นอกจากนี้ ทางสถาบันวิจัยฯ ยังได้
ร่วมมือกับธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.)
หรือ เอสเอ็มอี แบงก์ จัดกิจกรรมพัฒนา
ผู ้ ป ระกอบการ SME และ Start up
ยางทั่วประเทศจ�ำนวน 50 ราย ภายใต้ชื่อ
โครงการ SME - D Scale up rubber innovation
ติดปีกธุรกิจยางพาราด้วยนวัตกรรม กิจกรรมนี้
ผูเ้ ข้าอบรม นอกจากได้รบั ความรู้ แรงบันดาลใจ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยางพาราในรูปแบบ
ใหม่แล้ว ยังได้ทุนสนับสนุนจาก เอสเอ็มอี
แบงก์ ในการด�ำเนินธุรกิจด้วย
อย่างไรก็ตามเป้าหมายที่จะเป็น
สะพานเชือ่ มวิจยั และนวัตกรรมยางพารา
สูก่ ารใช้ประโยชน์ ภายใต้รปู แบบกิจกรรม
การสร้างองค์ความรู้ยางพาราเชิงลึก
การสร้างนวัตกรรมยางพารา การสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรมยางพาราให้เกิด
ประโยชน์ การสร้างเครือข่ายแบ่งปัน
ความรู้ด้านยางพารา และการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรด้านยางพารา เพือ่ รองรับ
ยุทธศาสตร์ “ประเทศไทย4.0” ยังเป็น
ภารกิจที่ท้าทายให้ รศ.อาซีซัน แกสมาน
บอสใหญ่ วงการยางไทยและทีมงาน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ยังต้องทุม่ เท
ก�ำลังเพือ่ ช่วยให้เกษตรกรมีคณ
ุ ภาพชีวติ
ที่ดีขึ้น ภายใต้โจทย์...ประเทศไทยหลุด
พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง...
สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่ ชั้น 9 อาคาร 2 ศูนย์
ทรัพยากรการเรียนรู้ (Learning Resource
Center Building) ต�ำบลคอหงส์ อ�ำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โทรศัพท์
(074) 282-267-69 โทรสาร (074) 282-266
E-mail: psu.nriri@gmail.com
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Success is
hard work and
persistence
ความส�ำเร็จ

มี ไว้ให้คนที่พยายาม และอดทน

การตรวจพบและรักษาโรคมะเร็งล�ำไส้
ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันท�ำได้อย่างรวดเร็ว
ส่งผลให้ผู้ป่วยมีอายุยืนยาวออกไป แต่ถึง
กระนั้นผู้ป่วยบางรายยังคงมีความพิการ
บางอย่ า งติ ด ตามมา โดยเฉพาะการมี
“ทวารเทียม”
ผูป้ ว่ ยทีม่ ที วารเทียมจ�ำเป็นอย่างมาก
ต้องใช้ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่งขับถ่ายจาก
ทวารเทียมตลอดเวลา และบางรายต้องใช้ไป
ตลอดชีวติ ซึง่ ปัญหาทีส่ ำ� คัญคือ ความขาดแคลน
ไม่สามารถเข้าถึงบริการของชุดอุปกรณ์ที่มี
จ�ำนวนจ�ำกัด ราคาสูง รวมถึงการเกิดภาวะ
แทรกซ้อนได้ เช่น ผื่นแพ้ที่ผิวหนัง การหลุด
ลอกของชุดอุปกรณ์ก่อนเวลาอันควร ท�ำให้
เกิดกลิ่นอันไม่พึงประสงค์
จากข้อมูลของโรงพยาบาลสงขลา
นครินทร์ มีการใช้แป้น และถุงทวารเทียมจาก
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ต่างประเทศ เฉลี่ย 52,719 ชิ้นต่อปี หรือคิด
เป็นเงินเฉลี่ย 4,664,678 บาทต่อปี รวมถึง
ค่าใช้จ่ายแฝงของผู้ป่วยและญาติ ในการ
เดินทาง ค่าที่พัก และสูญเสียโอกาสในการ
หารายได้ ปัญหาและความเดือดร้อนทีถ่ าโถม
มากมายจากผู ้ ป ่ ว ย ส่ ง ผลให้ เ กิ ด เป็ น
แรงบันดาลใจของ นพ.วรวิทย์ วาณิชย์
สุวรรณ ศัลยแพทย์ลำ� ไส้ใหญ่และทวาร
หนัก ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (มอ.) เจ้าของ
ผลงานวิจยั “ชุดอุปกรณ์รองรับสิง่ ขับถ่าย
จากทวารเทียม (THAI Colostomy Bags)”
แก้ปัญหาการขับถ่ายผู้ป่วยมะเร็งล�ำไส้
และทวารหนัก ที่คนไทยป่วยมากเป็น
อันดับ 3 รองจากมะเร็งเต้านม มะเร็งตับ
และท่อน�้ำดี

ผลงานดังกล่าวใช้เวลาในการประดิษฐ์
คิดค้นทดสอบต่างๆ รวมเป็นระยะเวลา 6-7
ปี ทั้งประสบปัญหา อุปสรรคมากมาย เคย
ท้อใจคิดจะล้มเลิกเป็น 10 ครัง้ แต่ดว้ ยหัวใจ
ของความเป็น “ผู้ให้” ที่แท้จริง กับความเชื่อ
ที่ว่า “ความส�ำเร็จมีไว้ให้คนที่พยายาม และ
อดทน” ท�ำให้ลุกสู้ จนได้ผลิตภัณฑ์ THAI
Colostomy Bags ชุดอุปกรณ์รองรับสิ่ง
ขับถ่ายจากทวารเทียม “จากคนไทย สู่คน
ไทย” และมีการน�ำไปใช้จริงในโรงพยาบาล
5 แห่งของภาคใต้ สามารถประหยัดค่าใช้จา่ ย
ให้ผู้ป่วยได้มากถึง 24% ต่อปี ซึ่งจากเดิม
15,000 บาท/ปี/คน เป็น 11,400 บาท/ปี/คน
ทดแทนการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ในราคา
ชุดๆ ละ 250-300 บาท ในผู้ป่วย 150,000
คน รวมมูลค่า 2,250 ล้านบาท/ปี เป็นชุดละ
190 บาท มูลค่า 1,710 ล้านบาท/ปี ลดลงถึง
540 ล้านบาท
ทีส่ ำ� คัญ ผลงานวิจยั ได้รบั การยอมรับ
จากภายในประเทศและต่างประเทศ การันตี
ผ่านรางวัลต่าง ๆ ไม่วา่ จะเป็น “รางวัลผลงาน
ทีน่ า่ ลงทุนทีส่ ดุ ในกิจกรรม NSTDA Investors’
Day 2019 งาน THAILAND TECH SHOW
2019” “รางวัลเหรียญเงินจากงาน 44th
International Exhibition of Inventions
เมืองเจนีวา ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ รางวัล
Special Prize จาก Korea Invention Promotion
Association (KIPA) สาธารณรัฐเกาหลี และ
“รางวัลชนะเลิศสาขานวัตกรรมเชิงพาณิชย์
STSP Award 2019”
ส�ำหรับ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นายแพทย์
วรวิทย์ วาณิชย์สวุ รรณ นอกจากจะเป็นอาจารย์
หมอสอนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ท�ำงานด้านบริหาร และเป็นศัลยแพทย์
ล�ำไส้ใหญ่และทวารหนัก ดูแลรักษาผูป้ ว่ ยใน
โรงพยาบาลสงขลานครินทร์แล้ว คุณหมอยัง
เป็นผู้ริเริ่มรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคมะเร็ง
ล�ำไส้ใหญ่ โดยมีการจัดโครงการตรวจ
คัดกรอง รักษา และแนะน�ำการดูแลผู้ป่วย
ในด้านต่างๆ พร้อมระดมทุนเข้ากองทุนมะเร็ง
ล�ำไส้และพันธุกรรม ภายใต้มลู นิธโิ รงพยาบาล
สงขลานครินทร์ ให้ผู้ป่วยรักษาฟรี และได้
ลงพื้นที่ไปหาผู้ป่วยในจังหวัดภาคใต้ด้วยตัว
เองอีกด้วย

“ตอนเริม่ โครงการตรวจคัดกรองผูป้ ว่ ย
มะเร็งล�ำไส้ใหญ่ ในช่วงแรกๆ ได้มีการจัด
คอนเสิรต์ เพือ่ ระดมทุนเข้ากองทุนมะเร็งล�ำไส้
และพันธุกรรม ภายใต้มูลนิธิโรงพยาบาล
สงขลานคริ น ทร์ เลยท� ำ ให้ มี ทุ น ตั้ ง ต้ น
โครงการฯ จากนัน้ พยายามหางบเข้ากองทุนฯ
อย่างต่อเนื่อง และได้ลงพื้นที่คัดกรอง ให้
ความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนมาโดยตลอด
จนถึงปัจจุบัน” นพ.วรวิทย์ กล่าว
ส�ำหรับเป้าหมายหลักของการจัด
โครงการฯ ผศ.นพ.วรวิทย์ เล่าว่า เป้าหมายหลัก
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์คอื อยากเป็น
ตัวชี้น�ำของชุมชน โดยการน�ำงานวิจัย และ
ความรู้ต่างๆ ลงสู่ชุมชน โดย ผศ.ดร.นิวัติ
แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ได้เห็นความส�ำคัญในการลงพื้นที่
ชุมชน ซึง่ ถ้าสามารถน�ำความรูส้ ชู่ มุ ชนได้จริง
มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และชุมชน
สามารถด�ำเนินการต่อได้ ถือเป็นสิ่งที่ดีมาก
“ทีผ่ า่ นมาทางมหาวิทยาลัยมีงานวิจยั
ต่างๆ มากมาย แต่ไม่ได้น�ำความรู้ไปใช้กับ
ชุมชนจริง ชุมชนเองขาดการดูแล ซึ่งชุมชน
ต้องการความช่วยเหลือจากมหาวิทยาลัย
อาจจะไม่ใช่ในเรือ่ งของงบประมาณต่างๆ แต่
เป็นในเรื่องของความรู้ จึงเป็นโอกาสของ
https://rdo.psu.ac.th
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อาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่จะได้น�ำความรู้
สูก่ ารปฏิบตั จิ ริง โดยการคิดถึงประโยชน์ของ
ส่วนรวมเป็นกิจที่หนึ่ง ดั่งค�ำปณิธานของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทวี่ า่ “ขอให้ถอื
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สอง ประโยชน์
ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง”
สุดท้าย ผศ.นพ.วรวิทย์ เล่าถึงการที่
ตนเลือกมาเป็นหมอว่า “หมอ” เป็นความ
ใฝ่ฝนั ตัง้ แต่เด็ก เพราะด้วยความทีถ่ กู ปลูกฝัง
มาให้ช่วยเหลือคน รู้สึกว่าเมื่อท�ำให้คนอื่นมี
ความสุข ตัวเราเองก็จะมีความสุขเช่นกัน จน
ท�ำให้เกิดความรู้สึกที่อยากเป็นหมอตั้งแต่
เด็ก ปัจจุบนั ได้ดแู ลคนไข้เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่
ถ้าเราท�ำให้คนไข้พ้นจากความทุกข์ ไม่มี
อาการทรมาน และหายจากโรคได้ ท�ำให้เรา
รูส้ กึ มีคณ
ุ ค่าในชีวติ เพียงพอทีจ่ ะสามารถช่วย
เหลือคนอื่นได้
“ถ้าท�ำด้วยความถูกต้อง ท�ำด้วย
ความจริงใจ และท�ำด้วยความซื่อสัตย์
ต่ออาชีพ อย่างไรก็ตามเราจะอยู่รอด
ปลอดภัยเสมอ” คติในการท�ำงานของ
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์นายแพทย์วรวิทย์ วาณิชย์
สุวรรณ อาจารย์แพทย์หน่วยศัลยศาสตร์ทวั่ ไป
ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ม.อ.จับมือภาคีเครือข่าย
เปิดเวที หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน�้ำท่วม ครั้งที่ 10

ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ศูนย์วจิ ยั ภัย
พิบตั ิทางธรรมชาติภาคใต ้ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และภาคีเครือข่ายในจังหวัด
สงขลาเห็นถึงความส�ำคัญในการเตรียม
ความพร อ้ มเพือ่ การรับมือกับภาวะน�ำ้ ท่วม
ทีอ่ าจจะเกิดขึน้ ในจังหวัดสงขลา โดยเฉพาะ

พื้นทีอ่ ำ� เภอหาดใหญ่ และเพือ่ กระตุ น้ ให ้
เห็นถึงความส�ำคัญของการพัฒนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีในการรับมือ และแก ป้ ญ
ั หา
น�ำ้ ท่วม รวมทัง้ การแลกเปลีย่ นขอ้ มูลระหว่าง
หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน
จึงร่วมกันจัดกิจกรรมการเสนา หาดใหญ่

เข ม้ แข็ง สูภ้ ยั น�ำ้ ท่วม ครั้ง 10 ภายใต ห้ วั ข อ้
“เตรียมพร อ้ มรับมือน�ำ้ ท่วม ด้วยนวัตกรรม
และเทคโนโลยี” เมือ่ วันที่ 27 กันยายน 2562
ณ ห อ้ งราชาวดี โรงแรมบุรศี รีภู บูตกิ โฮเต็ล
อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อบรมเชิงปฏิบัติการ
Microbial Genome Analysis for Medical Research

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์
และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสือ่ สาร
คณะวิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ Microbial Genome Analysis
for Medical Research

เมื่อวันที่ 25-26 พฤศจิกายน
2562 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ชั้น 4 อาคารวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (BSc)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีนกั วิจยั
เจ้าหน้าที่ให้ความสนใจเข้าร่วมเป็น
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อย่างดี โดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึน้ เพือ่ ให้
นักวิจยั ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้
มีทกั ษะทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ด้าน Microbial Genome Analysis และ
น�ำมาประยุกต์ใช้การด�ำเนินการวิจยั ต่อไป
ได้

RDO Lunch Talk

ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ เปิดเวที RDO Lunch Talks ประจ�ำเดือน
พฤศจิกายน ส่งท้ายปี 2562 โดยเปิดประเด็น “PSU QUANTUM FORUM” ได้ 2 นักวิจยั
รุน่ ใหม่ไฟแรง ดร.พฤฒิ กาฬสุวรรณ จากคณะวิทยาศาสตร์ และ ดร.พลชาติ โชติการ จาก
สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝัง่ เมือ่ วันที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ทีผ่ า่ นมา ณ ห้องประชุม
เลิศพัฒน์ ส�ำนักวิจยั และพัฒนา ชัน้ 12 อาคารทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมเป็นอย่างดี และถือเป็น
โอกาสส�ำคัญในการรวมตัวนักวิจยั ทีส่ นใจศาสตร์ดา้ นนีส้ ร้างผลงานวิจยั ต่อไปในอนาคต

https://rdo.psu.ac.th
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ฝ่ายพันธกิจ ฯ จัด 2 กิจกรรมรวด
เติมความรู้นักวิจัย ทิ้งท้ายปลายปี 62  

รศ.ดร.ประณีต ส่งวัฒนา รอง
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา ด้าน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
ส�ำนักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลานครินทร์
กล่าวเปิดงานเสวนา และอบรมเชิงปฏิบัติ
การ ณ โรงแรมหรรษาเจบี อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2562 ที่
ผ่านมา มีอาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์จากทุกวิทยาเขตเข้าร่วม

เริ่มที่ช่วงเช้ากับ “เขียนอย่างไรให้
ได้ทนุ วิจยั บูรณาการเชิงพืน้ ที”่ มีการบรรยาย
พิเศษ จุดประกายแนวคิด “งานวิจัยเพื่อ
พัฒนาเชิงพื้นที่คืออะไร ท�ำไมต้องท�ำ”
โดย รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ อดีตรอง
ผอ.สกว. ต่อด้วยการเปิดเวทีแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ “ผลงานวิจยั ดีเด่น ด้านชุมชน
และพื้นที่ ประจ�ำปี 2561” เรื่อง นวัตกรรม
การป้องกันก�ำจัดโรคเหี่ยวในกล้วย”
โดย ดร.ปฏิมาพร ปลอดภัย อาจารย์จาก
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คณะทรัพยากรธรรมชาติ ม.อ. ปิดท้าย
กิจกรรมกันที่การประชาสัมพันธ์เปิดรับ
ข้อเสนอโครงการทุนวิจยั บูรณาการเชิงพืน้ ที่
จากนั้นเปิดเวทีช่วงบ่ายกันด้วย
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้าง
Infographic เพื่อสรุปงานโครงการฯ”
โดยนางสาวเฉลิมวรรณ ยกเลือ่ น นักวิชาการ
อุดมศึกษา กองบริการวิชาการ ม.อ. วิทยาเขต
ปัตตานี โดยเป็นการสอน และฝึกให้
ผู้เข้าร่วมท�ำ Infographic เพื่อสรุปงาน
โครงการ ฯ

ผู้บริหาร ม.อ. บินญี่ปุ่น คุยอธิการ ม.คานาซาวา
ขยายความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

เมือ่ ระหว่างวันที่ 20 พฤศจิกายน 5 ธันวาคม 2562 ทีผ่ า่ นมา ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
ดร.นิวตั ิ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ น�ำคณะผูบ้ ริหาร ประกอบ
ด้วย ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดี
ฝ่ายวิจยั และนวัตกรรม รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
และคณะเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติ
การThe 7th Prince of Songkla UniversityKanazawa University Joint Workshop ,
The 7th Workshop on East Asia Nanoparticle
Monitoring Network และ The 7th Workshop
on Environmental Issues related to
Agriculture and Agro-Industries in

South East Asia ณ มหาวิทยาลัย
คานาซาวา ประเทศญี่ปุ่น
การเข้ า ร่ ว มประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ
ดังกล่าว ได้มีการหารือถึงความร่วมมือ
ทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับ
อธิการบดีมหาวิทยาลัยคานาซาวา ประเทศ
ญี่ปุ่นซึ่งก่อนหน้านี้ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ กับมหาวิทยาลัยคานาซาวา ได้
ท�ำความร่วมมือกันไปแล้วทางด้านสิ่ง
แวดล้อม ด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ
การเพาะเลี้ยงสัตว์น�้ำ
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
วิจัยและพัฒนา กล่าวเพิ่มเติมว่า “สิ่งที่จะ
เกิดขึ้นหลังจากการหารือในครั้งนี้ คือเรา
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จะจัดท�ำ Research Project ร่วมกันระหว่าง
นักวิจัยทั้ง 2 มหาวิทยาลัย โดยพิจารณา
ขอรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากโครงการ
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างไทย-ญีป่ นุ่
(NRCT-JSPS) ซึง่ จะเปิดรับข้อเสนอโครงการ
วิจยั ในช่วงเดือนมิถนุ ายน-กันยายน 2563
จะมีการสนับสนุนให้นกั วิจยั มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์มีโอกาสท�ำงานวิจัยร่วม
กับนักวิจัยมหาวิทยาลัยคานาซาวา โดย
ใช้ช่องทางด�ำเนินการจากทุนวิจัยตาม
ประกาศของส�ำนักวิจัยและพัฒนา และ
เรามี แ ผนจะเชิ ญ ศาสตราจารย์ จ าก
มหาวิทยาลัยคานาซาวา มาร่วมจัดประชุม
เชิงปฏิบัติการสาขาต่าง ๆ ในปี 2563”

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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ท่าบริหารสมอง 2 เท่า

1

• ท่าบริหารปุ่มสมอง
นวดไหปลาร้า 30 วินาที
(กระตุ้นให้เลือดไปเลี้ยงสมองได้ดี)

2
• ท่าบริหารปุ่มขมับ
ใช้นิ้วนวดขมับเบาๆ 30 วินาที
(สมองสองซีกจะท�ำงานสมดุลกัน)
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4

• ท่าโป้งก้อย มือข้างหนึ่ง
ยกนิ้วโป้ง อีกข้างยกนิ้วก้อย
ท�ำสลับมือกัน 10 ครั้ง
(ให้สมองสั่งการสมดุล)

3
• ท่าจีบ L มือหนึ่งจีบ
อีกมือท�ำเป็นรูปตัว L
ท�ำสลับมือไปมา 10 ครั้ง
(กระตุ้นการท�ำงานที่สัมพันธ์
ของมือกับตา)

5
• ท่าแตะหู มือซ้ายจับหูขวา
มือขวาอ้อมมาจับหูซ้าย ท�ำสลับไปมา
(กระตุ้นสมองส่วนคิดค�ำนวณ กะระยะ)

ขอบคุณข้อมูลจาก
หมอชาวบ้าน
https://rdo.psu.ac.th
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Do everything
with the best
benefits to
society
ท�ำทุกสิ่ง...อย่างมีคุณค่า
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม
18 l https://rdo.psu.ac.th

การวิ จั ย และนวั ต กรรม นั บ เป็ น
สิง่ ส�ำคัญมากในการพัฒนา ด้วยว่ามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ดจุ ดัง่ แหล่งก�ำเนิดองค์ความรู้
เป็นศูนย์กลางของการรวบรวมเนือ้ หา ข้อมูล
ในการสร้างและรังสรรค์สงิ่ ใหม่ๆ จนเกิดเป็น
บูรณาการศาสตร์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
พัฒนาศาสตร์ในการบูรณาให้เกิดเป็นประโยชน์
มีคณ
ุ ค่า ซึง่ ว่าด้วยคุณค่าทีท่ ำ� ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อเพือ่ นมนุษย์ สิง่ มีชวี ติ สังคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม รวมไปจนถึงการพัฒนาของ
ประเทศชาติ

แน่นอนที่สุดว่าด้วยการที่โลกก้าวสู่
ในยุคของการขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ แล
เศรษฐกิจของประเทศจะถูกขับเคลื่อนด้วย
ผลงานทางด้านการวิจัย รวมถึงนวัตกรรม
ใหม่ๆ ดังนัน้ องค์ความรูต้ า่ ง ๆ ในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จึงจ�ำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
ส่งต่อ แม้ว่าที่ผ่านมาอาจจะเกิดช่องว่าง
ปัญหา และอุปสรรคมากมายในกระบวนการ
ไม่ว่าจะเป็นในด้านบุคคล อย่างตัวนักวิจัย
เอง ด้านผลงาน ภาคเอกชน รวมถึงเงินทุน
แต่ในปัจจุบันทางสถาบันได้น�ำพาตัวเอง
เข้าสู่ยุคของการเป็นสังคมเปิด เราพร้อมจะ
เปิดกว้างเพื่อการตอบรับในการร่วมมือกับ
ทุกภาคส่วน อีกทัง้ ความพร้อมในการหยิบยืน่
ผลงานทางด้านการวิจยั ดี ๆ นวัตกรรมอันทรง
คุณค่าของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เพื่อที่ทั้งภาคสังคม ภาคเอกชน น�ำไปส่งต่อ
ให้กอ่ เกิดเป็นผลประโยชน์ในธุรกิจอุตสาหกรรม
ให้ได้มาซึง่ คุณค่าต่อสังคม และประเทศชาติ
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Local pride…

ความภาคภูมิใจในความเป็น...
พื้นถิ่นแดนสะตอ

ผลงานด้านการวิจัย และนวัตกรรม
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พร้อมจะ
เป็นไปในทุกทิศทางตามรูปแบบทีโ่ ลกจะหมุน
เปลี่ยนไป แต่เหนือสิ่งอื่นใดคือความไม่รู้ลืม
การเป็นตัวตน คงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์
พื้นถิ่นแดนใต้ ซึ่งล้วนแต่เปี่ยมไปด้วย
สิ่งส�ำคัญอันทรงคุณค่าให้รักษา สืบสาน
ต่อยอดสูค่ วามเป็นสากล ไม่วา่ จะเป็นสถานที่
ท่องเทีย่ ว ศิลปวัฒนธรรม พืชผลทางการเกษตร
ยางพารา อาหารทะเล รวมไปถึง Multicultural
ซึ่งหมายถึงความเป็นอยู่ของสังคมที่หลาก
หลายในทุกด้าน ทั้งในด้านของความเชื่อ
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม แต่สิ่งส�ำคัญ
คือ ทุกคนต่างอยูร่ ว่ มกันได้ในความแตกต่าง
หากแต่ไม่ได้ทำ� ให้พวกเราต้องแตกแยก เรียก
ได้วา่ เป็นเสน่หท์ มี่ ใี ห้สมั ผัสเพียงแค่ทนี่ เี่ ท่านัน้
หากจะขอยกตัวอย่างให้เห็นกันชัด ๆ
ในแง่ของการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ
วิถีแบบพหุวัฒนธรรม ก็ขออนุญาตหยิบเอา
“Pattani heritage” ที่จัดได้ว่าเป็นดินแดน
แห่งความมหัศจรรย์ ส�ำหรับจังหวัดปัตตานี
พืน้ ทีท่ เี่ ต็มไปด้วยมรดกในรูปแบบทรัพยากร
ธรรมชาติอนั ทรงคุณค่า ทัง้ ภูเขา ผืนป่า ท้องทะเล
ทุ่งนา และทะเลหมอก รวมไปถึง Islamic
cuisine อย่าง Halal ซึ่งเป็นตัวอย่างด้าน
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง และเชื่อมโยงไปสู่สังคม
ได้

Local to global

เราจะน�ำพาความเป็นพื้นถิ่น...
สู่ความเป็นสากล

ปัจจุบันผลงานด้านการวิจัย และ
นวั ต กรรมที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ Halal ได้ รั บ
ความสนใจเป็นอย่างมากจากต่างประเทศ
ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ แน่นอน
ทีส่ ดุ ว่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์สามารถ
ที่จะสร้างสรรค์นวัตกรรมพื้นถิ่นเหล่านี้ได้
เป็นอย่างดี ด้วยว่าภาคใต้เราคือศูนย์กลาง
ของความกลมกลืนทางด้านสังคมพหุวฒ
ั นธรรม
ที่ ห ลอมรวมไว้ ด ้ ว ยซึ่ ง พี่ น ้ อ งไทยพุ ท ธ
ไทยมุสลิม และชาวไทยเชือ้ สายจีน อีกทัง้ ยัง
เป็นดินแดนทีม่ ที กุ ศาสนา ความเชือ่ ไม่วา่ จะ
เป็นศาสนาพุทธ ศาสนามุสลิม และศาสนา
คริสต์ เรียกได้ว่ามีความเป็นพื้นถิ่นที่เต็มไป
ด้วยกลิน่ อายของความร่วมสมัย ถึงแม้วา่ เรา
จะเป็น local แต่เราจะต้อง go to global
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Practices to meet
government policy

แนวทางการขับเคลื่อนไปข้างหน้า...
เพื่อตอบโจทย์นโยบายของรัฐบาล

เพราะเรามีนิยามในการปฏิบัติงาน
ที่ว่าด้วย “ท�ำทุกสิ่งอย่าง...ให้มีคุณค่า
ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อเพือ่ นมนุษย์ สังคม
สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจ และประเทศชาติ”
เราต้องท�ำสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดให้แก่ประเทศ
เราต้องเป็นที่สุดในด้านความรู้ และพร้อมที่
จะขั บ เคลื่ อ นสู ่ ค วามเปลี่ ย นแปลงทาง
ด้านเศรษฐกิจของประเทศ สิง่ ส�ำคัญคือ ความ
โชคดีที่เรามีกลุ่มนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ
อันหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น กลุ่มยางพารา
กลุ่มอาหาร กลุ่มการท่องเที่ยว และอื่นๆ อีก
มากมาย ที่พยายามผลักดันให้เป็นกลไก
ส�ำคัญ เพือ่ การพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ โดย
เฉพาะกลุม่ การท่องเทีย่ วภาคใต้ อย่างจังหวัด
ภูเก็ต และจังหวัดสุราษฎร์ธานี นับเป็น 2 แห่ง
ที่จัดเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่สร้าง
มูลค่าสูงมาก
อีกทัง้ การท�ำงานภายใต้กระทรวงใหม่
คือ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์
วิจัยและนวัตกรรม หรือ อว. ที่ไม่ใช่มีภารกิจ
เพียงแค่แก้ปญ
ั หาเฉพาะหน้าหรือตอบโจทย์
ปัจจุบัน หากแต่มีบทบาทหลักในการวาง
รากฐานประเทศสู่อนาคต โดยเป็นกลไกใน
การปรับเปลี่ยน ประเทศไทยไปสู่ประเทศ
ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม มีนโยบายและ
ยุทธศาสตร์เพือ่ ให้ผมู้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง สามารถ
มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการด�ำเนินงาน
ในลั ก ษณะแพลตฟอร์ ม (platform)
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ความร่วมมือตามเป้าประสงค์ของการพัฒนา
ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1. การพัฒนาก�ำลังคนและ
สถาบันความรู้ 2. การวิจยั และสร้างนวัตกรรม
เพื่อตอบโจทย์ท้าทายของสังคม 3. การวิจัย
และสร้างนวัตกรรมเพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
การแข่งขัน 4. การวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพื่ อ การพั ฒ นาเชิ ง พื้ น ที่ แ ละลดความ
เหลือ่ มล�ำ้ ถือเป็นโจทย์ใหญ่ทเี่ ราต้องร่วมกัน
บูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต
และความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์อยู่ใน
จุดทีม่ คี วามพร้อมทุกด้าน พร้อมจะเป็นกลไก
ส�ำคัญในการขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ
ไปข้างหน้า เพื่อเดินเคียงคู่ไปกับรัฐบาลด้วย
ความเป็น teamwork ซึง่ ประกอบด้วยทีมงาน
ทุกคน ส�ำนักวิจัยและนวัตกรรม อุทยาน
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ศูนย์บริการวิชาการ รวมถึงส�ำนักวิจัยและ
พัฒนา (RDO) ที่มีผู้น�ำอย่างศาสตราจารย์
ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัย
และพัฒนา ซึ่งมีบทบาทมากในเรื่องวิจัย
ผนวกกับทีมปฏิบตั งิ านทีต่ ามติดเกีย่ วกับผลงาน
วิจัย และนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างเต็มก�ำลัง
อย่างไรก็ตามผลงานด้านการวิจยั และ
นวัตกรรมใหม่ๆ จะเกิดขึ้นไม่ได้เสียทีเดียว
หากขาดการสนับสนุนจากทางรัฐบาล ไม่ว่า
จะเป็นด้านเงินทุน ทรัพยากรบุคคล ก�ำลังพล
ตัวบทกฎหมาย รวมถึงนโยบายต่าง ๆ ที่ช่วย
รองรับเสริมทัพในการน�ำพาผลงานด้าน
การวิจยั และนวัตกรรม เข้าสูเ่ ชิงอุตสาหกรรม
เพือ่ เสริมความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจของ
ประเทศ
ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นวัตกรรมและเทคโนโลยี
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สงขลานครินทร์ คว้าแชมป์แผนธุรกิจ

วัสดุซับแรงกระแทก
จากยางพารา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้รับ
รางวัลชนะเลิศ การแข่งขัน เส้นทางนวัตวณิชย์
ระดับประเทศ ประจ�ำปี 2562 หรือ Research
to Market : R2M Thailand 2019 เป็นการ
น�ำผลงานวิจัยและนวัตกรรมในสถาบัน
อุดมศึกษามาเป็นโจทย์ รับรู้ความต้องการ
ของตลาด ให้นักศึกษาท�ำแผนธุรกิจเพื่อเข้า
ประกวด จัดโดยส�ำนักงานเลขานุการคณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการอุทยานวิทยาศาสตร์
(สอว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ในเครือข่าย 14
มหาวิทยาลัย มีทีมเข้าร่วมแข่งขัน 200 ทีม
มูลค่าผลวิจัยที่เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า
35 ล้านบาท
ผลปรากฏว่าทีม เพนตากอน ของ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ประกอบด้วย 1.นายพงศธร
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หอจตุรพิธพร นักศึกษาสาขาวิชาระบบ
สารสนเทศทางธุรกิจ หัวหน้าทีม 2. นายรุซลัน
เบ็ญสะอีด นักศึกษาสาขาวิชาระบบสารสนเทศ
ทางธุรกิจ 3. น.ส.ธันวรัตน์ โกมินทร์ การ สาขา
วิชาการตลาด 4. นางสาวศุภนิจ สิทธิการ
สาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศ
จากผลงานวิจัย “วัสดุซับแรงกระแทกจาก
ยางพารา” (Impact absorber material
prepared from natural rubber) ได้รับการ
สนับสนุนจาก ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย ซึ่งสามารถน�ำไปประยุกต์ท�ำเป็น
อุปกรณ์ปอ้ งกันส่วนบุคคล เพือ่ ความปลอดภัย
ทางการกีฬา ซึ่งวัสดุดังกล่าวผลิตได้เองใน
ประเทศ ต้นทุนต�ำ่ และเพิม่ มูลค่าให้ยางพารา
พืชเศรษฐกิจของประเทศไทย
นั ก ศึ ก ษาที ม ชนะเลิ ศ เส้ น ทาง
นวัตวณิชย์ระดับประเทศ เปิดเผยว่า ทีมงาน

ได้เสนอแผนธุรกิจการน�ำวัสดุซบั แรงกระแทก
เพื่อผลิต หมวกกันน็อค และสามารถผลิต
สนับเข่า แผ่นรองกันกระแทกของเด็กและ
ผูส้ งู อายุ รองรับสังคมสูงอายุ สามารถท�ำเป็น
เชิงพาณิชย์ได้ สามารถลดแรงกระแทกได้
70 % ราคาถูกกว่า ประมาณ 4 เท่า ตัว
ปรับใช้ในอุตสาหกรรมได้หลากหลาย เป็น
อะไรก็ได้ที่ขึ้นรูปได้
เป็นการระดมสมองร่วมกันจากต่าง
สาขาวิชา โดย ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ร่วมกับ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี
ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ
คณะวิทยาศาสตร์ เป็นผู้ร่วมกันคิดค้นวัสดุ
ซับแรงกระแทกจากยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
และผู้ร่วมวิจัยประกอบด้วย นางสาวนุสนา
แหละหมัน นางสาวอรัญญา คงชู และนางสาว
พรรณ ชลธาน โดยมี อุทยานวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นพี่เลี้ยงให้
กับทีมนักศึกษา
ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้า
โครงการวิจัยกล่าวว่า อุปกรณ์ป้องกัน
ส่วนบุคคล มีความส�ำคัญอย่างมากเพื่อลด
อาการบาดเจ็บทัง้ จากการปฎิบตั งิ าน การเล่น
กีฬาหรือขับขี่รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์ส่วน
ใหญ่นำ� เข้าจากต่างประเทศ จึงได้คดิ ค้นวัสดุ
ซับแรงผลิตจากยางพารา ซึ่งประกอบด้วย
ของไหลหรือโพลิเมอร์ทมี่ สี มบัตเิ ป็นไดลาแทน
ต์ ทีแ่ ทรกตัวหรือผสม อยุภ่ ายในวัสดุยางพารา
ธรรมชาติซงึ่ ขึน้ เป็นรูปแบบโฟม ฟองน�้ำ แผ่น
เส้น ฟิล์ม หรือ ถุง ท�ำให้วัสดุที่ได้มีสมบัติ
ซับแรงกระแทกได้เพิม่ ขึน้ งานวิจยั นีม้ แี นวคิด
ต่อยอดความรู้เชิงวิชาการจากผลงานวิจัยที่
ผ่านมาซึ่งได้พัฒนาของไหลไดลาแทนต์มา

ประยุกต์ใช้ในการศึกษาและพัฒนาวัสดุ
ป้องกันการกระแทกหัวเข่า จากยางธรรมชาติ
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ และเพิ่มมูลค่าให้กับยางพารา ซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของประเทศ
วัสดุซบั แรงกระแทกผลิตจากยางพารา
ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มสมบัติการดูดซับแรง
กระแทกของยางพารา ผลการทดสอบสามารถ
ดูดซับแรงกระแทกทีแ่ รงเริม่ ต้น 7,500 นิวตัน
ด้วยเครือ่ งทดสอบการตกกระแทกพบว่า วัสดุ
ซับแรงกระแทกผลิตจากยางพาราซึง่ ขึน้ เป็น
รูปสนับเข่า สามารถดูดซับแรงกระแทกได้สงู
ถึง 71-74 % ซึ่งใกล้เคียงกับสนับเข่าทาง
การค้าทีม่ คี ณ
ุ สมบัตริ บั แรงกระแทกได้สงู สุด
70% ในขณะทีย่ างธรรมชาติเพียงอย่างเดียว
สามารถรับแรงกระแทกได้เพียง 27%
ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ หัวหน้า
โครงการวิจยั กล่าวอีกว่า น้องๆมีความตัง้ ใจ
มาก พยายามสอบถาม ค้นคว้าและเรียนรู้
จนเข้าใจถึงหลักการท�ำงานของวัสดุซับแรง
กระแทกผลิตจากยางพาราเพือ่ น�ำไปอธิบาย
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ผู้ที่สนใจให้สามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้น อีกทั้ง
พยายามหาเทคนิคประกอบการอธิบายให้
เห็นภาพหลักการท�ำงาน ยกตัวอย่างเช่น น้องๆ
เสนอแนวคิดแยกชิ้นส่วนวัสดุซับแรงซึ่ง
ประกอบอยู่ในหมวกกันน็อคที่วางขาย
ตามท้องตลาด เพือ่ น�ำไปทดสอบเปรียบเทียบ
ผลการรับแรงกระแทก และเป็นข้อมูลส�ำหรับ
การวางแผนทางการตลาด
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สรุ ปราณี ภาค
วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัสดุ คณะ
วิทยาศาสตร์ และรองผู้อ�ำนวยสถาบันวิจัย
และพัฒนานวัตกรรมยางพารา กล่าวว่า เป็น
การบูรณาการความรูจ้ บั มือกันท�ำงานเป็นทีม
กับนักศึกษาทีเ่ รียนหลากหลายศาสตร์ น้องๆ
นักศึกษา มีความตั้งใจในการท�ำงาน มอง
การตลาด และวางแผนธุรกิจ เชือ่ ว่าจะประสบ
ความส�ำเร็จในการท�ำงานต่อไป
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สรุ ปราณี กล่าว
ต่อไปว่า โครงการนีเ้ ป็นโครงการที่ดสี ามารถ
ช่วยให้นักวิจัย ปรับตัว มองตลาดให้ออกว่า
วิจัยหรือผลิตแล้ว ตลาดอยู่ที่ไหน งานวิจัย
วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา มี
ประโยชน์ในการน�ำไปผลิตอุปกรณ์ในการป้องกัน
การบาดเจ็บได้มากมาย เช่น เข่า ศรีษะ จาก
การหกล้ม ของเด็ก และผูส้ งู อายุ รองรับสังคม
สูงอายุ มหาวิทยาลัยยินดีเปิดให้ภาคเอกชน
น�ำเทคโนโลยีไปใช้ เร็วๆนีจ้ ะเชิญภาคเอกชน
ผูส้ นใจเข้ามารับฟังรายละเอียดของงานวิจยั
ชิ้นนี้ที่กรุงเทพมหานครต่อไป
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ติดตานมักวิจัยและพัฒนา ได้ท

ของส�ำ

www

เว็บไซต์
rdo.psu.ac.th

Facebook : Research and Development Office (RDO),
			
Prince of Songkla
สถานีโทรทัศน์ NBT มีค�ำตอบ
• รายการ NBT มีค�ำตอบ
วารสาร RDO Today
ราย 2 เดือน
สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88. MHz
• รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชนคนวิจัย
		 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30 - 12.00 น.
• รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน
		 เวลา 10.00 - 11.00 น.

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.............................

