ว ารส าร

ส�ำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปีที่ 2 ฉบับที่ 13 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม 2563
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ของผู้ป่วยมะเร็ง
เป็นทีน่ า่ จับตาอยูไ่ ม่นอ้ ยส�ำหรับยาเสพติดให้โทษที่
ออกฤทธิ์หลายอย่างต่อระบบประสาทส่วนกลางอย่าง
“กัญชา” ขึ้นมาเป็นกระแสโลกอย่างน่าสนใจ เมื่อหลาย
ประเทศทัว่ โลกผ่อนปรนกฎหมายอนุญาตให้ใช้กญ
ั ชาทางการ
แพทย์ได้อย่างถูกต้อง ไม่วา่ จะเป็น เนเธอร์แลนด์ โคลอมเบีย
อุรกุ วัย แคนาดา และออสเตรเลีย รวมทัง้ ในรัฐแคลิฟอร์เนีย
ซึ่งนับเป็นรัฐที่ 6 ของสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้ขายปลีกกัญชา
เพือ่ การสันทนาการได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย หลังจาก
อนุญาตให้สามารถใช้กญ
ั ชาเพือ่ วัตถุประสงค์ทางการแพทย์
ได้มากว่า 20 ปีทแี่ ล้ว แต่ถงึ กระนัน้ ในส่วนของประเทศไทย
อย่างไรเสียกัญชาก็ยังถือเป็นสิ่งเสพติดให้โทษประเภท 5
ซึ่งผู้เสพต้องระวางโทษปรับ และ/หรือ จ�ำคุก
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ในขณะทีร่ ฐั บาลไทยเริม่ หาทางแก้ไข
กฎหมายเพือ่ เปิดช่องให้ศกึ ษาวิจยั พืชเสพติด
ได้อย่างถูกต้อง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เองก็ได้จัดระดมสมองนักวิจัยเพื่อเป็นการ
ต่อยอดงานวิจัย ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ และ
ปลายน�้ำ โดยมีคณะทรัพยากรธรรมชาติจะ
ด�ำเนินการปลูก สกัด และน�ำไปใช้กับผู้ป่วย
ซึ่งมีการร่วมมือดูแลการปลูก สกัดเองจาก
ทางคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ และ
คณะการแพทย์แผนไทย เพือ่ เป็นการเผยแพร่
ความรู้ รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลีย่ นทางวิชาการ
ว่าด้วยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสมุนไพรออกฤทธิ์
ต่อจิตประสาท และการใช้ในทางการแพทย์
ซึ่งมีการเตรียมความพร้อมในการจัดตั้ง
ศูนย์วิจัยผลิตภัณฑ์สมุนไพรออกฤทธิ์ต่อ
จิตประสาท มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ผ่านการระดมสมองโดยประชาคมวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และที่ผ่านมา
ได้มกี ารจัดงานเสวนาในหัวข้อ “เหลียวหน้า
แลหลัง งานวิจัยพืชกระท่อม กัญชา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์” เมือ่ เดือน
กรกฎาคมทีผ่ า่ นมา ซึ่งจัดโดยส�ำนักวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อ
แสดงถึงการรวมพลังของนักวิจยั ในการร่วม
ระดมสมอง ติดตามต่อยอด งานวิจัยพืช
กระท่อม กัญชา ในบรรยากาศทีเ่ นืองแน่นไป
ด้วยวิทยากรซึ่งเป็นนักวิจัยที่ท�ำการศึกษา
วิจยั แบบครบวงจร ตัง้ แต่ ต้นน�ำ้ กลางน�ำ้ และ
ปลายน�้ำ ประกอบด้วย รศ.นพ.พุฒิศักดิ์
พุทธวิบลู ย์ คณะแพทยศาสตร์ รศ.ดร.จรัสศรี
นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ รศ.ดร.จุไรทิพย์
หวังสินทวีกุล คณะเภสัชศาสตร์ รศ.สมสมร
ชิตตระการ คณะวิทยาศาสตร์ ผศ.นพ.วรวิทย์
วาณิชย์สุวรรณ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ด�ำเนินการเสวนาโดย ผศ.ดร.
โขมพักตร์ มณีวัต คณะพยาบาลศาสตร์
ร่วมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนา และ
รศ.ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักวิจัยและพัฒนาด้าน
วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ และนั ก วิ จั ย ของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งแต่ละท่าน
ได้แสดงความคิดเห็นไว้ได้อย่างน่าสนใจ

“เมื่อกฎหมายเปิดโอกาสให้สามารถน�ำกัญชาเพื่อวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ได้
คณะทรัพยากรธรรมชาติ โดย ผศ.ทวีศักดิ์ นิยมบัณฑิต คณบดีคณะทรัพยากรธรรมชาติ
และทีมงานซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านพืช ได้น�ำความรู้มาดูแลการปลูกต้นพันธุ์กัญชาคุณภาพ
เพื่อส่งต่อไปสกัด ด้วยการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะแพทย์แผนไทย
เพื่อน�ำทุกส่วนของต้นกัญชา มาใช้ประโยชน์ ให้มากที่สุด”
รศ.ดร.จรัสศรี นวลศรี คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
“คณะแพทยศาสตร์ มีเป้าหมายน�ำกัญชามาสกัด ลดความเจ็บปวดของผู้ป่วยมะเร็ง
ซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อการวิจัยอีกระยะหนึ่งจึงจะน�ำไปใช้ และเพื่อการรักษาโรคลมชัก ซึ่งกฎหมาย
เปิดให้ท�ำการรักษาได้ โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมวิ่ง “วิ่งกัญ(ชา) Run to fight
cancer” ระหว่าง 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2562 เพื่อระดมทุนน�ำมาพัฒนาหรือเป็นแนวทาง
ในการวิจัยที่เกี่ยวกับพืชกัญชา โดยขณะนี้มีทุนวิจัยจ�ำนวน 2 ล้านบาท ที่จะสนับสนุนนักวิจัย
ในการท�ำการศึกษา เพื่อให้นักวิจัยน�ำไปใช้ประโยชน์โดยเร็ว”
รศ.นพ.พุฒิศักดิ์ พุทธวิบูลย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในส่วนของ รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ซึง่ ได้รว่ มกับคณะวิทยาศาสตร์ ท�ำการศึกษาเกีย่ วกับกัญชา ผลทดสอบเบือ้ ง
ต้นพบว่ามีฤทธิใ์ นการฆ่าเซลล์มะเร็ง และป้องกันอัลไซเมอร์ โดยจะด�ำเนินการศึกษาวิจยั เพือ่
ต่อยอดและขยายผลต่อไป
อย่างทีว่ งการแพทย์ทราบกันดีอยูแ่ ล้วเกีย่ วกับคุณประโยชน์ของกัญชาว่าช่วยบรรเทา
อาการของโรคพาร์คินสัน โรคหอบหืด และโรคมะเร็งได้ ด้วยที่ว่าส่วนผสมหลักสองอย่างของ
กัญชาอย่าง เตตร้าไฮดรอแคนาบินอล (THC) และ แคนนาบิดออยล์ (CBD) คือทัง้ THC และ
CBD ส่งผลกระทบต่อการรับรู้ในสมองของมนุษย์ แต่การตอบสนองที่สารดังกล่าวก่อให้เกิด
นั้นแตกต่างกัน อย่าง THC เป็นส่วนที่ออกฤทธิ์ทางจิต ซึ่งสารนี้ท�ำให้เกิด “อาการมึนเมา”
ในขณะที่ CBD จะเข้าข่ายวัตถุประสงค์ทางการแพทย์ และผู้ใช้ไม่น่าจะเกิดอาการมึนเมา
เพราะว่าสารนีช้ ว่ ยบรรเทาอาการปวด และให้ประโยชน์อนื่ ๆ ได้ โดยมีหลักฐานทางการแพทย์
ที่สนับสนุนความคิดที่ว่า THC ช่วยผ่อนคลายหลอดเลือด ซึ่งเป็นประโยชน์ในแง่ของการ
บรรเทาอาการปวด ลดอาการบางอย่างจากการบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง และเส้นโลหิตตีบ
หลายเส้น กัญชาเป็นทีร่ จู้ กั กันทัว่ โลกเกีย่ วกับผลกระทบทีเ่ รียกว่า ซาติวา ซึง่ เกิดจากสาร THC
ปริมาณสูงนั่นเอง
https://rdo.psu.ac.th
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ปรับกาย ปรับใจ

ให้แปรผันไปตามสถานการณ์
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด 19
ที่ยังทรง ๆ จะว่าดีก็ยังไม่ใช่ จะว่าแย่เสียทีเดียวก็ไม่เชิง เพียงแต่เราเริ่ม
เคยชิน และยอมรับ พร้อม ๆ ไปกับการปรับตัว เพราะสัญชาตญาณของ
มนุษย์คือการเอาตัวรอด
ไม่เพียงแต่สถานการณ์ของโรคระบาดของ โควิด 19 เท่านั้นที่ยังคง
วุน่ วายกับชีวติ คนทัง้ โลก ภัยทีเ่ กิดจากธรรมชาติ ก็ท�ำให้เราวิตกกังวลกันอยู่
เนือง ๆ
10 ปีท่ แี่ ล้ว เมือ่ ปี 2553 หาดใหญ่ประสบกับเหตุการณ์น�้ำท่วมใหญ่
ที่ท�ำเอาพี่น้องประชาชนได้รับความเสียหายอย่างหนัก มาถึงปีนี้ ครบรอบ
10 ปี จึงไม่แปลกที่หลายคนอาจวิตกกังวลกลัวประวัติศาสตร์จะซ�้ำรอย
เพราะจากสถิติเมืองหาดใหญ่ เกิดน�้ำท่วมใหญ่ในรอบ 10 มาแล้ว เมื่อครั้ง
ปี 2543 และ 2553 เวทีเสวนา หาดใหญ่เข้มแข็ง สู้ภัยน�้ำท่วม ที่มีหลาย ๆ
ภาคส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับน�ำ้ ก็รวมตัวกันชวนพีน่ อ้ งชาวหาดใหญ่ตงั้ การ์ด เพือ่
กระตุ้นเตรียมตัวรับมือกับเหตุการณ์น�้ำท่วมที่อาจเกิดขึ้น ช่วงนี้ค�ำว่า การ์ด
อย่าตก จึงใช้ได้ในหลากหลายสถานการณ์
สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรบนโลกนี้ สิ่งที่เราต้องท�ำคือ เตรียมตัว
พร้อม ๆ ไปกับ เตรียมใจ ใช้ชวี ติ กับสิง่ ทีเ่ กิดขึน้ อย่างมีความสุข โดยการปรับ
วิถีการด�ำเนินชีวิตให้แปรผันไปตามสถานการณ์นั้น ๆ อย่างฉับไว
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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ม.อ.โชว์นวัตกรรมใหม่

“วัดความเผ็ดของพริก
บนสมาร์ทโฟน”

23

ของเสีย
อันตราย
อันตราย
จริงหรือไม่
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“ในความโชคดี คือ การที่เรามีความพร้อมในหลายๆ ส่วน
มีทีม มีนักวิจัยที่ดี และมีคุณภาพ ที่ส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกันของพวกเรา
ต้องมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมถึงแหล่งทุนที่เปรียบเสมือนท่อน�้ำเลี้ยง
เพื่อน�ำพาให้เราขับเคลื่อนสร้างงานวิจัยที่ดี นี่คือหัวใจส�ำคัญ”
ผศ.นพ. วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ

ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์

https://rdo.psu.ac.th
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จากวันแรก มาจนถึงวันนี้ เป็นเวลา 2
ปีกว่าๆ แล้วครับทีส่ ถาบันวิจยั และนวัตกรรม
ทางการแพทย์ ได้ก่อร่างสร้างตัวขึ้น ภายใต้
การดูแลของส�ำนักวิจยั และพัฒนา มีวตั ถุประสงค์
หลักในการสร้างความร่วมมือของนักวิจยั ให้
มาท�ำงานวิจยั ร่วมกันในเรือ่ งของวิทยาศาสตร์
โดยมีโจทย์วิจัยร่วม และสนับสนุนในเรื่อง
ของทุนวิจยั ไม่วา่ จะเป็นทุนจากนอกมหาวิทยาลัย
ทุนในประเทศ ทั้งที่เป็นทุนพื้นฐาน หรือทุน
บูรณาการ แน่นอนที่สุดว่าการกระตุ้น สร้าง
แรงจูงใจในการขับเคลือ่ นให้ทกุ ฝ่ายในสถาบัน
ทั้ง 8 คณะ หันหน้าเข้าหากัน จับมือร่วมกัน
ในการสร้างสรรค์งานวิจัยใหม่ๆ นับเป็น
เป้ า หมายส� ำ คั ญ ที่ เ ราพยายามกั น มา

โดยตลอด ล่าสุดก็คือมีภาคเอกชนให้ความ
ร่วมมือกับเรา หลังจากนีอ้ าจจะขอเป็นแหล่ง
ทุนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพราะสุดท้าย
แล้วนักวิจยั สามารถเอางานวิจยั พวกนีไ้ ปท�ำ
เองได้ เพราะฉะนัน้ นักวิจยั ของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์สามารถท�ำผลงานให้กบั สังคม
ชุมชน และก็เอกชน เพื่อสามารถแข่งขันกับ
ผู้อื่น และต่อยอดชิ้นงานนั้นได้

As a connection/
เป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงการท�ำงาน

ปัญหาหลักทีเ่ กิดขึน้ ในทุกสถาบัน คือ
การสนใจท�ำแค่ในส่วนความรับผิดชอบของ
ตัวเอง ของคณะตัวเอง ผลทีต่ ามมาก็คอื ความ
ไม่ต่อเนื่อง ไม่มีการสานต่อ และต่อยอด
ชิ้นงาน ท้ายที่สุดก็ไม่ได้ก่อให้เกิดแรงจูงใจ
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ในการขับเคลือ่ นสูก่ ระบวนการของการประกวด
แข่งขัน ด้วยว่าไม่ได้รับการบูรณาการ
การทดลองในสัตว์และการทดลองใช้จริงกับ
คน ท�ำให้ขาดการเชื่อมโยง ต่อให้มีโจทย์ท�ำ
แต่ไม่มีคนใช้ หรือ ปลายน�้ำท�ำแต่หาต้นน�้ำ
ไม่เจอ เพราะฉะนั้นจึงเป็นหน้าที่อันส�ำคัญ
ของสถาบันวิจยั และนวัตกรรมทางการแพทย์
ที่จะชักน�ำให้มีโจทย์วิจัยร่วมกัน แล้วก็มา
ท�ำงานร่วมกัน โดยเฉพาะเรื่องของหัวข้อที่มี
การแข่งขันของประเทศ หรือ เป็นภาวะคุกคาม
ของประเทศ ที่เห็นได้ตอนนี้ คือ ภาวะ
การระบาดของโรค covid - 19
อันทีจ่ ริงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เรียกได้ว่ามีทีมครบ ไม่ว่าจะเป็นทีมพื้นฐาน
ของวิทยาศาสตร์ดแู ลเรือ่ งของเชือ้ ต่างๆ รวม
ถึงไวรัส อีกทัง้ มีการทดลองในห้องแลปปฏิบตั ิ

การทีม่ คี ณ
ุ ภาพทัง้ หลาย การได้มาอยูต่ รงจุด
นี้ท�ำให้ได้เห็นอะไรหลายอย่าง รู้ว่ามี หรือ
ขาดส่วนใด เช่น เรือ่ งของมาตรฐานห้องแลป
การรวมตัวของนักวิจัย และการหาแหล่งทุน
ซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้ เราได้ก้าวผ่านมาสู่
จุ ด ที่ มี ก ารรวมที ม กั น ไม่ ว ่ า จะเป็ น ที ม
เครือ่ งมือแพทย์ ทีมอาหาร ทีมแรงงานแพทย์
ทีมเครือ่ งส�ำอาง ทีมสมุนไพร ทีมพืชกระท่อม
ทีมกัญชา แต่น่าเสียดายที่ทุกคนขาดการ
เชือ่ มโยง และทีแ่ ย่กว่านัน้ คือยังขาดแหล่งทุน
ความส�ำคัญของแหล่งทุนในการสร้าง
งานวิจัย เปรียบเสมือนท่อน�ำ้ เลี้ยงที่จะเป็น
ตัวขับเคลือ่ นได้เป็นอย่างดี หากจะพูดให้เห็น
ภาพชัด ลองจินตนาการว่าเรามีทุกอย่าง
พร้อม มีโจทย์ มีทีม มีความร่วมมือ แต่ไร้ซึ่ง
ทุน เพียงเท่านีท้ กุ อย่างก็จบแล้ว มันยากมาก
ต่อการเกิดขึน้ ซึง่ ชิน้ งานวิจยั ใหม่ๆ จึงไม่แปลก
หากจ�ำต้องมุ่งหวังต่อการช่วยเหลือจาก
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่าสถาบันแพทย์
จัดเป็นสถาบันที่มีศักยภาพสูง มีนักวิจัยที่
เก่งมาก สถานะของเราตอนนี้อยู่ในช่วงที่ให้
ทุกคนได้ทำ� งานร่วมกันแล้ว ก็มจี ดุ เป้าหมาย
วิจัยเดียวกัน แล้วก็หาแหล่งทุนไม่ว่าจะเป็น
จากภาครัฐ หรือ ภาคเอกชนก็ตามครับ

support/
เราคือผู้สนับสนุน

เรียกได้เลยว่าเราเป็นผู้ support
ทุกคณะ ไม่ได้ support ใครคนใดคนเดียว
อย่างด้านวิทยาศาสตร์ก็จะมีหลายคณะ
มีคณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์
ทดสอบ product ก็จะมีคณะเภสัชศาสตร์
คณะแพทย์แผนไทย เพราะฉะนั้นต้องอาศัย
ความร่วมมือกัน

Integration/
โอกาสในการบูรณาการร่วมกัน

อันที่จริงแล้วเรามีแต่คณะเกี่ยวกับ
สุขภาพ แต่อย่างทุนวิจัยเป็นตัวอย่างแรก
ที่เราได้ท�ำงานร่วมกันกับทุกคณะเกิดเป็น
15 หัวข้อกลุ่มย่อย ทุกกลุ่มก็จะมีคณะ

วิศวกรรมศาสตร์ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงคณะวิทยาการ
จัดการก็ยังเข้ามาร่วมกับเราด้วย เรียกได้ว่า
ตั้งแต่มีสถานการณ์ covid - 19 สถาบัน ฯ
ท�ำทุกอย่างทางด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งอาหารเร่งด่วน อาหารแบบภาวะคุกคาม
อาหารภาวะฉุกเฉิน รวมไปถึงเรื่องวิศวกร
เครื่องไม้เครื่องมือ เครื่องจักรต่าง ๆ เข้ามา
ช่วย แม้กระทั่งเรื่องอุตสาหกรรมการเกษตร
ก็ตอ้ งเข้ามาเกีย่ ว เพราะฉะนัน้ ตอบได้เลยว่า
ต้องมีการบูรณาการร่วมกันมากกว่า 8 คณะ
แน่นอนครับ

Future/
แนวทางในการด�ำเนินงาน
ต่อยอดผลงานวิจัย ในอนาคต

ตอนนี้เรามีตัวละคร 4 คน คนแรกก็
คือ รองผู้อ�ำนวยการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน ที่
มีความมุ่งหวังว่าให้แลปทุกอย่างที่ท�ำอยู่ใน
สถาบันมีความพร้อมของเครื่องมือ รวมถึง
มาตรฐานของห้ อ งแลป คนที่ ส องก็ คื อ
รองผู้อ�ำนวยการด้านวิจัยเชิงเหตุคลินิก ก็จะ
มีโจทย์วิจัยที่ตรงตามความต้องการของ
ประเทศ และก็ต้องมีห้องแลปเกิดขึ้นอย่าง
ทันสมัยในด้านเชิงคลินิก เช่น ทดสอบเรื่อง
ของไวรัส covid - 19 ซึง่ เราก็มแี ล้ว คนต่อมา
คือ ผู้ที่จะเตรียมผลิตภัณฑ์งานวิจัยต่าง ๆ
ให้พร้อมสูช่ อ่ งทางธุรกิจ และสุดท้ายครับ คือ
เรามีรองผู้อ�ำนวยการด้านยุทธศาสตร์และ
การตลาด ซึง่ มีความยินดีเป็นอย่างมากทีท่ า่ น
ให้ความกรุณามาช่วยดูแลในเรือ่ งของสินค้า
สามารถเพิ่มมูลค่าให้เมืองสงขลาของเรามี
ความยั่งยืนทั้งในเรือ่ งของธุรกิจต่าง ๆ จนน�ำ
ไปสู่การเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และ
สามารถผลักดันให้นักศึกษามหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์พัฒนาเติบโตมาเป็นผู้ที่มี
อาชีพ มีรายได้เลีย้ งตัวเอง ดูแลคนในครอบครัว
จนถึงการส�ำนึกรักบ้านเกิด และตอบแทน
สังคม

https://rdo.psu.ac.th
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Management/
การบริหารจัดการ

ในความโชคดี คือ การทีเ่ รามีความพร้อม
ในหลายๆ ส่วน มีทั้งผู้ช่วย มีทีม มีนักวิจัยที่
ดี และมีคุณภาพ ซึ่งหัวใจหลักส�ำคัญในการ
ท�ำงานร่วมกันของพวกเราต้องมีความไว้วางใจ
ซึง่ กันและกัน นอกจากนีย้ งั มีทมี เสริมจากใน
ส่วนของภาคเอกชนเข้ามาเพิม่ ความแข็งแกร่ง
และช่วยกันเสนอแนะแนวทางในการเข้าถึง
ความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐ อันจะ
น�ำไปสู่การคิดหาแนวทางแก้ไขปัญหา และ
พัฒนาตัง้ แต่ในรัว้ มหาวิทยาลัย สูส่ งั คม จนถึง
ระดับประเทศ

Strengths/
จุดแข็ง

ทีเ่ ด่นชัดเลยส�ำหรับเราคือความเก่งกาจ
ของนักวิจัยที่เรามี ซึ่งความยากง่ายของการ
อยู่ในสถาบันแพทย์เรื่องใหญ่เลยคือการ
ท�ำงานร่วมกันแค่นนั้ เอง จุดแข็งของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์คอื การทีเ่ รามีนกั วิจยั ทีเ่ ชีย่ วชาญ
และเก่งอยูเ่ ยอะมากไม่แพ้ใครเลย ยกตัวอย่าง
เรื่องกระท่อม อันที่จริง ๆ แทบจะครบทุก
ศาสตร์เลยด้วยซ�้ำ หากจะพูดถึงผลข้างเคียง
อะไรเราก็มีการศึกษาไว้หมดแล้ว เหลือแต่
การจัดกระบวนการจากรูปร่างให้มันเป็น
รูปร่างทีเ่ หมาะสม รวมถึงในเรือ่ งของการเชือ่ ม
โยงกับหน่วยงานของภาครัฐและภาคเอกชน
ให้ชัดเจนขึ้น กล่าวกันง่ายๆ เลย สถาบัน ฯ
ของเรามีหน้าที่เป็นคนรวบรวม เป็นคนจัด
เป็นคนล�ำดับเรื่องราว และเป็นคนอ�ำนวย
ความสะดวกให้กับนักวิจัยทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชน ให้มาร่วมมือท�ำงานกัน เพราะ
ฉะนั้นจุดเด่นของเราอาจจะขึ้นอยู่กับคณะ
ในบางมิติ อย่างคณะวิทยาศาสตร์กม็ มี ติ ดิ า้ น
การศึกษา ด้านการวิจัย เรื่องของการศึกษา
เชิงพื้นฐาน ส่วนทางคณะแพทย์ศาสตร์เป็น
มิตใิ นเชิงคลินกิ ซึง่ มีนกั วิจยั นวัตกรรมทางการ
แพทย์จะเป็นคนรวม
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อ.โอภาส บุญเกิด
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โอภาส บุญเกิด ชื่อนี้ มีรางวัล
การันตีไม่น้อย ทั้งงานวิจัยที่ไปคว้ารางวัล
ในเวทีตา่ ง ๆ สร้างชือ่ เสียงให้กบั มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ รวมไปถึงเรื่องราวด้านการ
ดูแลตัวเองในเรื่องของสุขภาพ เรียกได้ว่า
ครบเครื่ อ งทั่ ง เรื่ อ งงานและสุ ข ภาพไป
พร้อม ๆ กัน
วันนี้ RDO Today ได้รับเกียรติจาก
อาจารย์ที่สละเวลาให้เราได้มีโอกาสนั่งคุย
กันแบบสบาย ๆ เป็นกันเอง ถึงบทบาท
ต่าง ๆ ที่แตกต่าง แต่ทุกบทบาทล้วนแล้วแต่
เต็มไปด้วยคุณภาพ และความสุข
ผมเกิดที่จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพี่
น้อง 4 คน พ่อ แม่ของผมให้สิทธิใ์ นการเลือก
เรียนของลูกอย่างเต็มที่ บอกด้วยซ�้ำว่าจะ
เรียนอะไร ทีไ่ หน ถึงระดับไหนก็ได้ หรือจะไม่
เรียนแล้ว อยากท�ำงาน จะท�ำงานสายไหน
ก็ได้ ไม่บังคับ นี่คือความโชคดีของผม ผมไม่
ได้เป็นคนเรียนเก่งมากมายอะไร เรียกว่า อยู่
ในระดับปานกลาง แต่จดุ เด่นของตัวเองและ
ก็เป็นสิง่ ทีต่ ดิ ตัวมาตัง้ แต่เด็ก คือ เป็นคนตัง้ ใจ
เรียน ตั้งใจท�ำในสิ่งที่อยากท�ำ คือถ้าอยาก
ท�ำอะไรแล้ว ก็จะต้องท�ำให้ได้ตามที่ตั้งใจไว้
แล้วส่วนใหญ่ก็ประสบความส�ำเร็จ
ตอนเรียนมัธยมก็เริม่ รูต้ วั เองว่า สนใจ
และคิดว่าเราน่าจะถนัดทางด้านวิทยาศาสตร์
ผมไม่ได้เป็นคนเก่งในเรือ่ งกีฬา ดนตรี ศิลปะ
สิ่งเหล่านี้ผมไม่มีเลย ผมจึงตั้งใจว่า ถ้าเช่น
นั้นผมต้องตั้งใจเรียน และวิทยาศาสตร์เป็น
วิชาที่ผมรู้สึกว่าผมสนุกเวลาเรียน แต่ด้วย
วิทยาศาสตร์มนั กว้าง มีทงั้ ฟิสกิ ส์ คณิตศาสตร์
เคมี ชีวะ ในใจตอนนั้น ฟิสิกส์ก็น่าสนใจ แต่
มันยังไม่ใช่ ชีวะก็พอเรียนได้ แต่ไม่ถงึ กับชอบ
สุดท้ายผมก็ค้นพบว่า เคมี น่าจะตอบโจทย์
ผมที่สุด
ผมเข้ามาเรียนปริญญาตรีทมี่ หาวิทยาลัย
ทักษิณ (สงขลา) เลือกเรียนวิทยาศาสตร์
ด้านเคมี ซึง่ เป็นเคมีทลี่ กึ ขึน้ จะเป็นเคมีอนิ ทรีย์
เคมีเชิงฟิสกิ ส์ และเคมีเชิงวิเคราะห์ แต่ถงึ แม้
มันจะเป็นศาสตร์ในเชิงลึก ตอนนั้นผมมี
ความสุขในการเรียนมาก ผมชอบมาทางเคมี
วิเคราะห์ และเลือกเรียนวิชาทีเ่ ป็นเคมีวเิ คราะห์
มากขึน้ พอจบปริญญาตรี ผมก็มไี ปสมัครงาน
แต่ในใจก็คิดอยู่แล้วว่ายังไงก็ต้องเรียนต่อ

เลยตัดสินใจมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ จนจบ ป.โท ป.เอก ก็เลือก
สายเคมีวิเคราะห์มาตลอด

งานวิจัยชิ้นแรก

ตอนนั้นท� ำตอนปริญญาโท เป็น
การพัฒนาทางเคมีวเิ คราะห์ เป็นการวิเคราะห์
ยาปฏิชีวนะที่ตกค้างอยู่ในเนื้อกุ้ง เนื่องจาก
ในช่วงนัน้ มีปญ
ั หาทีเ่ กิดขึน้ ผมอ่านจากข่าวว่า
เกษตรกรใช้ยาปฏิชวี นะในพวกกุง้ เพือ่ รักษา
โรคที่เกิดจากการติดเชื้อหรือแบคทีเรียที่มี
ปัญหาท�ำให้กุ้งตาย เป็นปัญหาใหญ่มากใน
ตอนนั้น เลยอยากแก้ปัญหาตรงนี้ เพราะ
หากยาปฏิชวี นะพวกนี้ เกิดการตกค้างในเนือ้
กุง้ เราก็จะไม่สามารถส่งออกกุง้ ไปต่างประเทศ
ได้ เพราะกุ้งที่ส่งออกต้องไม่มีสารตกค้าง
ดังนัน้ จึงตัดสินใจพัฒนาการวิเคราะห์ในส่วน
ของยาปฏิชีวนะ นี่คืองานวิจัยชิ้นแรก

ผลงานประทับใจ

ส่วนงานที่รู้สึกว่าประทับใจที่สุด
จะเป็นตอนที่เรียน ป.ตรี เป็นทุนโครงการ
กาญจนาภิเษก ทีท่ �ำร่วมกับภาคอุตสาหกรรม
ตอนนั้นโรงงานอุตสาหกรรมก�ำลังมีปัญหา
ฟอร์มาลีนไฮด์ ก็คอื ฟอร์มาลีนทีใ่ ช้ในการดอง
ศพอาจารย์ใหญ่ หรือว่าใช้ในการดองพวก
ปลา อาหารทะเลไม่ให้เน่าเสีย แต่ทนี่ ี้ โรงงาน
เขาเอาฟอร์มาลดีไฮด์ตัวนี้ไปท�ำเป็นกาว
กาวฟอร์มาลดีไฮด์ที่ใช้ผสมท�ำเป็นไม้อัด
ขึ้นแผ่นเป็นไม้อัด ซึ่งในโรงงานก็มีปัญหา
การใช้ฟอร์มาลดีไฮด์ในอุตสาหกรรมกาว
การผลิตกาวฟอร์มาลดีไฮด์ออกมาในโรงงาน
ปริมาณมาก ซึ่งทางบริษัทเขาต้องตรวจ
วิ เ คราะห์ ห าความเข้ ม ข้ น ว่ า ในอากาศ
ฟอร์มาลดีไฮด์แต่ละส่วน แต่ละพืน้ ทีม่ คี วาม
เข้มข้นเท่าไร วิเคราะห์ฟอร์มาลดีไฮด์ในอากาศ
ซึ่งการวิเคราะห์ตัวอย่างอากาศมันจะมี
ความซับซ้อนมากกว่าการวิเคราะห์พวกในน�ำ้
ในอาหาร เพราะว่าในอากาศถ้าเราควบคุม
ไม่ดี เราไม่รเู้ ลยว่า มันรัว่ หรือเกิดปัญหาอะไร
ผมกับอาจารย์จึงร่วมกันพัฒนาเซนเซอร์
ทีอ่ ตุ สาหกรรมสามารถใช้งานได้งา่ ย เหมือน

เป็นเซนเซอร์ตรวจวัดอากาศ ถ้าบริเวณนั้นมี
ฟอร์มาลดีไฮด์ตัวเจลที่สะสมตัวเซนเซอร์ที่
เข้าไปมันจะเปลี่ยนเป็นสีเหลือง ถ้าอากาศ
ในบริเวณนั้นมีฟอร์มาลดีไฮด์มันจะเป็นสี
เหลืองเข้ม ดังนัน้ เจ้าหน้าทีใ่ นโรงงานเมือ่ เขา
เห็นสีเข้ม จะรู้ได้เลยว่าบริเวณนี้มีการรั่วของ
ฟอร์มาลดีไฮด์ สีมนั จึงเข้ม แต่ถา้ ต้องการค่าที่
แน่นอน เขาก็สามารถใช้เครือ่ งสเปกโตอย่าง
ง่ายในการตรวจวัดได้อนั นีก้ เ็ ป็นงานวิจยั ใหม่
ทีส่ ามารถใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมและได้เอา
ไปใช้ในโรงงานจริง ๆ ก็มีบริษัทที่เขาน�ำไป
ผลิตเพือ่ จ�ำหน่าย ก็เป็นช่วงนึงทีเ่ ป็นทีป่ รึกษา
ให้กบั บริษทั เขาบริษทั เขาตอนนีก้ ค็ อื เป็นบริษทั
ที่เอาไอเดียนี้ไปพัฒนาต่อเป็นสินค้าเชิง
พาณิชย์ได้ด้วยก็เป็นผลงานที่ใช้ได้จริงและ
รู้สึกว่าท�ำออกมาแล้วมันคุ้มค่า

ปล่อยให้เวลามันล่วงเลยไปแล้วไฟมันมอด
เราจะ Boot ตัวเองกลับมาท�ำวิจยั ใหม่ซงึ่ ยาก
มาก ผมคิดว่าถ้าเราจะเริ่มในส่วนของงาน
วิจยั ให้จริงจัง ให้เริม่ ตัง้ แต่ตอนทีเ่ ราจบใหม่ ๆ
เพราะว่าเราอาจจะมีโอกาสทีจ่ ะได้ทนุ เพราะ
ว่ามันจะมีทุนในส่วนของนักวิจัยรุ่นใหม่
ส่วนตัวผมเองก็พยายามเขียนขอทุนนักวิจัย
รุน่ ใหม่เพราะว่าถ้าเราขอใหญ่ไปเลยเราอาจ
จะไม่ได้ เพราะว่าต้องแข่งกับนักวิจัยอาวุโส
ซึง่ เราก็ประสบการณ์นอ้ ยกว่า อาจจะสูไ้ ม่ได้
แล้วก็จะท�ำให้เต็มที่ ถึงแม้ว่างานวิจัยนั้น
จะไม่ได้ตามเป้าตามที่เราตั้งไว้ สุดท้ายแล้ว
เราได้ประสบการณ์ ประสบการณ์นั่นแหละ
จะท�ำให้ตอ่ ยอดงานวิจยั ชิน้ อืน่ ๆ อีกมากมาย
ส�ำหรับตัวผมเริ่มท�ำก็เริ่มจากจุดนี้

ผลงานสร้างชื่อ

ตัง้ แต่ทบี่ อกตอนต้นว่าไม่ได้เป็นนักกีฬา
ไม่ได้เก่งเรื่องกีฬาเลย เริ่มมาวิ่งตอนนั้น
เนือ่ งจากว่าเราท�ำงานช่วง 5 ปีแรก เรามุง่ มัน่
กับงานมาก และรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้ออก
ก�ำลังกายเลยน�ำ้ หนักตัวเราก็เพิม่ ขึน้ มาก แล้ว
ด้วยอายุเราเริ่มมากขึ้น ถ้าปล่อยให้น�้ำหนัก
เยอะแบบนี้ไม่ได้มันคงไม่ดี พอดีช่วงนั้น
งานวิง่ มหิดล ก็มนี อ้ ง ๆ ในคณะมาชวนไปวิง่
กันประมาณ 5 คน ว่าจะไปวิ่ง ซึ่งทั้ง 5 คนนี้
ไม่มีพื้นฐานการออกก�ำลังกายอะไรเลย
ก็ไปวิ่งกัน 10 กิโลเมตร ก็คุยกันว่าถ้าใครวิ่ง
ได้ที่สุดท้ายก็เลี้ยงน�้ำเลี้ยงขนมกัน พอได้ไป
วิ่งแล้วมันรู้สึกผ่อนคลาย เพราะวิ่งเสร็จก็มี
การนั่งคุยกัน กินอาหารกัน ก็รู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งที่เราได้พักได้ผ่อนคลาย หลังจาก
ครั้งนั้นเป็นต้นมา ถ้ามีคณะไหนจัดงานวิ่ง
ผมก็จะเข้าร่วม และด้วยความที่เราเป็น
นักวิทยาศาสตร์กช็ อบสังเกต ก็จะดูวา่ คนเก่ง ๆ
เขาวิง่ กันแบบไหน จึงเริม่ อ่านข้อมูลแล้วดูคน
ทีเ่ ขาวิ่งเก่ง ๆ เราก็มาพัฒนาตัวเอง จนเราวิ่ง
ได้เร็วและได้ไกลขึ้น ที่ส�ำคัญ การวิ่งท�ำให้
สมองปลอดโปร่ง ท�ำให้คิดงานได้ดี และเร็ว
ขึ้นอีกด้วยโดยการใช้หลักการ Balance
ให้มนั ไปด้วยกันอย่างมีความสุขทัง้ การท�ำงาน
และออกก�ำลังกาย

ก็ยังคงเป็นงานวิจัยทางด้านเคมี
วิเคราะห์ ได้รบั ทุนจาก สกว. ท�ำเป็นลักษณะ
เม็ดบีทที่ใช้ในการการสกัดสารพวกสารก่อ
มะเร็ง โพลีไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน
สารพวกนีก้ ค็ อื อยูใ่ นกลุม่ ของโขมงควันรถยนต์
หรือว่าในอาหารปิ้งย่างด�ำ ๆ ซึ่งมันเกิดการ
เผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ปล่อยสารพวก PS ออก
มา ผมก็พัฒนาเป็นพวกวิธีวิเคราะห์ก็คือท�ำ
เป็นตัวบีทขึ้นมา เพื่อเข้าเครื่องวิเคราะห์ดู
ปริมาณว่าน�ำ้ ในอาหารมีสารพวกนีอ้ ยูป่ ริมาณ
มากน้อยเพียงใด ซึง่ งานนีก้ ไ็ ด้สง่ ประกวดของ
วช. ก็ประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นก็ได้รางวัล
ระดับ B และก็สง่ ไปประกวดต่อทีเ่ กาหลีกไ็ ด้
รางวัลมา เป็นงานชิ้นแรกที่ได้รางวัลและก็
สามารถตีพมิ พ์ในวารสารก็เป็นจุดเริม่ ต้นของ
งาน แต่หลังจากที่เราพัฒนางานชิ้นนั้นแล้ว
ก็มีโจทย์อื่น ๆ ตามมาให้เราคิดต่อยอดก็เกิด
เป็นงานชิ้นวิจัยต่อ ๆ มาได้อีกหลายชิ้น

ฝากถึงนักวิจัยรุ่นใหม่

ส�ำหรับนักวิจยั รุน่ ใหม่นา่ จะเหมือนกัน
ทุกคนเลยพอจบมาปุ๊บเรามีพลังหรือว่ามีไฟ
อยูใ่ นตัวอยูแ่ ล้วซึง่ ผมคิดว่าช่วงนีเ้ ป็นช่วงนึง
ที่เราจะต้อง Start Up งานวิจัยของเราถ้าเรา
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กิจกรรมปักป้ายแนวเขตพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชบริเวณเขาคอหงส์
เมื่ อ วั น ที่ 4 พฤศจิ ก ายน 2563
ผศ.ดร.วศิน สุวรรณรัตน์ รองอธิการบดี
วิทยาเขตหาดใหญ่ รศ.ดร.สัณห์ชยั กลิน่ พิกลุ
ผู้อ�ำนวยส�ำนักงานประสานงานโครงการ
อันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ นายนิตธิ ร ช�ำนาญ
เมือง ผูอ้ ำ� นวยการกองกายภาพและสิง่ แวดล้อม
พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ บุคลากร จากกอง
กายภาพและสิง่ แวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลา
นรินทร์ ร่วมกิจกรรมปักป้ายแสดงแนวเขต
พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช บริเวณเขาคอหงส์
ทัง้ นีเ้ พือ่ แสดงแนวเขตพืน้ ทีบ่ ริเวณส�ำนักสงฆ์
วิ ป ั ส สนาธรรมโชติ บริ เ วณเขาคอหงส์
โดยรายละเอียดของป้ายแสดงข้อก�ำหนดการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ เพื่อให้ประชาชนที่จะมา
ปฏิบตั ธิ รรมได้ทราบถึงแนวทางการด�ำเนินการ
ดังกล่าว และเพื่อป้องกันการรุกล�ำ้ การเข้า
ใช้ประโยชน์ในพื้นที่โดยไม่เจตนา
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ม.อ.จับมือ บ.แคนนาญา เซ็นต์ MOU กัญชา วิจัย พัฒนา ตั้งแต่ต้นน�้ำ กลางน�้ำ จนถึงปลายน�้ำ
เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์แบบครบวงจร มีพันธะสัญญายาวถึง 10 ปี

พิธลี งนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
ในครั้งนี้ เกิดขึ้นระหว่าง มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ และ บริษทั แคนนาญา จ�ำกัด
ที่ มี ขึ้ น ในวั น ที่ 16 พฤศจิ ก ายน 2563
ณ ห้องประชุม 210 ส�ำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย ผศ.นพ.
สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและ
นวัตกรรม ม.สงขลานครินทร์ ผู้ลงนามฝ่าย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ คุณรชต
จึงแย้มปิ่น ผู้ลงนามฝ่าย บริษัท แคนนาญา
จ�ำกัด โดยสาระส�ำคัญในบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือในครัง้ นี้ มุง่ เน้นในทุก ๆ กระบวนการ
ตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ กลางน�ำ้ และปลายน�ำ้ เริม่ ตัง้ แต่
ศึกษาเรือ่ งการปลูก มาตรฐานการผลิต จ�ำหน่าย
น�ำเข้า ส่งออก มีไว้ในครอบครอง ทดสอบ
และศึกษาวิจัยกัญชาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์ อย่างถูกหลักวิชาการและชอบ
ด้วยกฎหมาย

“จะดูตั้งแต่เรื่องของสายพันธุ์ที่ต้อง
เหมาะสมกับพื้นที่การเพาะปลูก กระบวน
การผลิต การสกัด การวิเคราะห์สาระส�ำคัญ
การแปรรูป และการทดสอบ ให้มีคุณภาพ
และได้มาตรฐานระดับสากล เพือ่ น�ำไปใช้ใน
ทางการแพทย์ หรือส่งเสริมสุขภาพ รวมถึง
ศึกษาผลกระทบเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ดูเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ วัตถุดิบ สารสกัด
และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ จากกัญชาที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานทางการแพทย์ พัฒนาแนวทาง
และจัดหาช่องทางส�ำหรับจัดจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์
จากกัญชา เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึง
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ไปจนถึงการพัฒนา
กลไกเพื่อรองรับการส่งออกไปนอกราช
อาณาจักรไทยได้” ผศ.นพ.สุนทร กล่าว
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ด้านบริษัท แคนนาญา จ�ำกัด เป็น
บริษทั ทีม่ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญเกีย่ วกับพืช
กัญชาในระดับสากล ทั้งด้านการพัฒนา
สายพันธุ์ การปลูก การเก็บเกี่ยว การสกัด
การแปรรูป รวมถึงเทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
“เราอยากสนับสนุน และพัฒนาด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมพืชกัญชา เพื่อน�ำไป
ใช้ในการรักษาผูป้ ว่ ย รวมถึงเราจะสนับสนุน
ให้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้แก่
ชุมชน เพือ่ สร้างความเข้มแข็ง และสร้างรายได้
ให้กบั เกษตรกรในท้องถิน่ ซึง่ ทางมหาวิทยาลัย
มีนกั วิจยั ทีจ่ ะมาช่วยเราพัฒนา สร้างนวัตกรรม
และช่วยดูแลเรือ่ งพืน้ ที่ เครือ่ งมือทีไ่ ด้มาตรฐาน
ผมเชื่อว่า เราจะได้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน
เทียบเท่ากับต่างประเทศ” คุณรชต กล่าวเสริม
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ส�ำนักวิจัยจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตร Human Subject Protection : Research Ethics in Vulnerable populations

เมื่อเวลา 08.30 น. วันที่ 3 กันยายน
2563 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักวิจยั และพัฒนา พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์ ดร.ฉวีวรรณ จั่นสกุล ประธาน
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร่วมเปิดกิจกรรมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ หลักสูตร Human Subject
Protection : Research Ethics in Vulnerable

populations โดยมีวิทยากรมืออาชีพอย่าง
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
นเรศวร มาให้ความรู้ผ่านการบรรยายและ
การท�ำ Workshop ตลอด 2 วันเต็ม ตั้งแต่
วันที่ 3 และ 4 กันยายน ณ ห้องประชุม BSc4
ชัน้ 4 อาคารปฏิบตั กิ ารพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตหาดใหญ่
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ส� ำ หรั บ กิ จ กรรมดั ง กล่ า วได้ รั บ
ความสนใจจากผู้เข้าร่วมทั้งในมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยในภาคใต้ และ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในการเข้าร่วม
และสอบถามข้อสงสัยจากหลักจริยธรรมวิจยั
ในมนุษย์ ซึ่งถือเป็นหัวใจหลักที่นักวิจัยควร
ตระหนัก และให้ความส�ำคัญเป็นอย่างสูง
ซึ่งผู้เข้าอบรมจะได้รับวุฒิบัตรรับรอง เพื่อใช้
ประกอบการขอทุนสนับสนุนการท�ำวิจัย
ต่อไปอีกด้วย
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หาดใหญ่เข้มแข็งสู้ภัยน�้ำท่วม ครั้งที่ 11
ครบรอบ 10 ปี น�้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ดอย่าตก

เทศบาลนครหาดใหญ่ น�ำโดย ดร.กิตติ
เรืองเริงกุลฤทธิ์ ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ พร้อมด้วย
นายธนเดช อินขวัญ ผู้อ�ำนวยการส่วนช่าง
สุขาภิบาล ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนัก/ กอง เจ้าหน้าที่
เทศบาลนครหาดใหญ่, ศูนย์วจิ ยั ภัยพิบตั ทิ าง
ธรรมชาติภาคใต้ และส�ำนักวิจัยและพัฒนา
มอ.หาดใหญ่, ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่ง
ตะวันออก กรมอุตนุ ยิ มวิทยา, ส�ำนักชลประทาน
ที่ 16 กรมชลประทาน, ศูนย์ป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา, ส�ำนักงาน
ทรัพยากรน�้ำ ภาค 8 กรมทรัพยากรน�้ำ และ
มูลนิธิเครือข่ายเมืองภาคใต้เพื่อรับมือการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ร่วมเสวนา “หาดใหญ่เข้มแข็ง สูภ้ ยั
น�้ำท่วม ครั้งที่ 11” โดยมี นายจารุวัฒน์
เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา
เป็ น ประธาน ทั้ ง นี้ ก ารเสวนาดั ง กล่ า ว
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล
ประสบการณ์การรับมือน�้ำท่วมหาดใหญ่
การเตรียมความพร้อมระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน ภายใต้หัวข้อ
“ครบรอบ 10 ปี น�้ำท่วมหาดใหญ่ การ์ด
อย่าตก” ณ ห้องบอลรูม 1 โรงแรมบุรีศรีภู
บูติกโฮเต็ล อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
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จากนั้ น ในช่ ว งบ่ า ยมี กิ จ กรรม
การเตรียมความพร้อมรับมือน�้ำท่วมในหัวข้อ
ครบรอบ 10 ปี การ์ดอย่าตก โดยกลุ่มเอกชน
ภาคธุรกิจ, กลุ่มอาสาสมัคร ภาคประชาชน,
กลุม่ โรงพยาบาล กูช้ พี กูภ้ ยั , กลุม่ สาธารณูปโภค
ขั้นพื้นฐาน, กลุ่มภาครัฐ และความมั่นคง
จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนเห็นความส�ำคัญ
ของการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับ
สถานการณ์น�้ำท่วมทีเ่ กิดขึน้ ในแต่ละปี จึงได้
ร่วมกันจัดโครงการเสวนา “หาดใหญ่
เข้มแข็ง..สู้ภัยน�้ำท่วม” ขึ้นในครั้งนี้

รู้ ไว้ ใช่ว่า
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การรับมือ

“covid-19”
ระลอกใหม่...ในยุค Digital
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เรียกได้ว่าเป็นข่าวช็อกส่งท้ายปี 2563 กันเลยทีเดียว ส�ำหรับ
ข่าวการกลับเข้าสู่สภาวะการแพร่ระบาดของโรค “covid-19”
ระลอกใหม่ แม้ว่าเราจะมีประสบการณ์กับการรับมือมาแล้ว แต่รอบนี้
ก็ดูว่าจะน่ากลัวกว่าครั้งที่ผ่านมามาก ด้วยจ�ำนวนผู้ติดเชื้อ และ
การแพร่กระจายไปอีกหลายจังหวัดทัว่ ประเทศอย่างรวดเร็ว บรรยากาศ
ที่ดูเริ่มจะผ่อนคลาย ความตื่นตัวของประชาชนที่พร้อมจะรื่นเริงกับ
เทศกาลเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ก�ำลังจะมาถึงกลับดับ
สูญไปชั่วพริบตา แต่ในความเลวร้ายนั้นจะเห็นได้ว่าประชาชนมี
ความเตรียมพร้อมในการรับมือ ไม่ตื่นตระหนก มีสติในการเลือกรับ
ข่าวสาร รู้จักแยกแยะข่าวจริง หรือ fake news อีกทั้งยังมีความพร้อม
ในการใช้ชีวิตกับ Platform Online

ข้อดีของยุค...Digital

หลังจากมีการรายงานข่าวการแพร่ระบาดของ “covid-19” ระลอก
ใหม่ ท�ำให้ได้เห็นการแสดงออกของประชาชนใน Social Media ต่างๆ
ซึ่งส่วนใหญ่ดูจะคุ้นชิน และพร้อมจะรับมือกับการด�ำรงชีวิตในสภาวะ
“covid-19” แพร่ระบาดได้เป็นอย่างดี มีแบบแผนในการเตรียมตัว ไร้
ซึง่ ความวิตกกังวลหากต้องตกอยูใ่ นสถานการณ์การล็อกดาวน์ มีการน�ำ
โปรแกรมที่เคยใช้บน Platform ที่สามารถตอบสนองสายปาร์ตี้ได้แม้
ต้องห่างไกล อีกทัง้ เข้าได้หลายงาน หลายกลุม่ ในเวลาเดียวกัน ทีส่ ำ� คัญ
ประหยัดทั้งเวลาในการเดินทาง และเงินในกระเป๋า ซึ่งโปรแกรมนี้ยัง
ใช้ได้กบั การสือ่ สาร และระบบประชุม Online ในการท�ำงานของทัง้ ภาค
รัฐ หรือ เอกชน ได้เป็นอย่างดี
แม้วา่ การล็อกดาวน์ครัง้ ทีผ่ า่ นมาส่งผลร้ายต่อปากท้องประชาชน
และเศรษฐกิจของประเทศชาติ ในอีกมุมหนึ่งก็ได้ก่อเกิดอาชีพใหม่ๆ
ให้อีกหลายกลุ่มคน โดยเฉพาะการสั่งอาหาร หรือ Shopping Online
ได้มีการขยับขยายเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว แสดงให้เห็นว่า Digital
ส่งผลให้การด�ำรงชีวิต การเรียน และการท�ำงานยังคงด�ำเนินต่อไปได้
แม้ต้องตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ “covid-19”

https://rdo.psu.ac.th
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COVID - 19
ระบาดหนัก
ท�ำเศรษฐกิจเมืองภูเก็ตทรุด

ตั้งแต่มีการแพร่ระบาด COVID - 19
ท�ำให้ จ.ภูเก็ต ได้รับผลกระทบอย่างหนักถึงขั้น
วิกฤติก็ว่าได้ ทุกคนโดยเฉพาะผู้ประกอบการ
และแรงงานที่อยู่ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
และธุรกิจ supply chain ต่าง ๆ ได้รบั ผลกระทบ
ผู้ประกอบการอยู่ในภาวะที่ขาดออกชิเจนอย่าง
รุนแรง ก�ำลังตะเกียกตะกายหาทางรอด ที่เป็น
เช่นนีเ้ พราะภูเก็ต พึง่ พารายได้จากนักท่องเทีย่ ว
เป็นหลัก ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดภูเก็ตต่อคน
(GPP Per Capita) เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
ปี 2501 และสูงที่สุดในภาคใต้ในปี 2018 จนถึง
ปัจจุบนั สะท้อนให้เห็นว่ารายได้รวมของคนภูเก็ต
มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง 90% ของ GPP
ภูเก็ตมาจากภาคบริการ และกระจุกตัวอยูท่ ธี่ รุ กิจ
ที่พักและอาหารถึง 30-40% กล่าวได้ว่าภูเก็ต
เป็นเมืองทีเ่ ศรษฐกิจถูกขับเคลือ่ นโดยเครือ่ งยนต์
ตัวเดียว คือ ภาคการท่องเที่ยว โดยในปี 2562
มีจ�ำนวนนักท่องเที่ยวรวม 14.4 ล้านคน เป็น
นักท่องเทีย่ วต่างชาติ 10 ล้านคน และนักท่องเทีย่ ว
ชาวไทย 4 ล้านคน มีรายได้รวมจากการท่องเทีย่ ว
480,000 ล้านบาท
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
COVID - 19 รัฐบาลมีนโยบายจ�ำกัดการเดินทาง
ระหว่างประเทศ รวมทัง้ ภายในประเทศ การ Lock down
นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่สามารถเดินทางมา
ส่งผลกระทบต่อธุรกิจด้านการท่องเทีย่ วของภูเก็ต
อย่างรุนแรง ตัง้ แต่ธรุ กิจสายการบิน ธุรกิจโรงแรม
ธุรกิจน�ำเที่ยว และทุกธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับ
การท่องเทีย่ วหยุดชะงัก ร้านขายของ ขายอาหาร
บริเวณหาดป่าตอง กะตะ กะรน ปิดตัวลงไป
จ�ำนวนมาก โรงแรมหลายแห่งหยุดให้บริการ
ชัว่ คราว ส่งผลให้มแี รงงานในภาคบริการตกงาน
จ�ำนวนมาก

ในปี 2563 ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์เป็นต้น
มา รายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ตลดลง
อย่างต่อเนื่องและลดลงเกือบ 100% ในช่วง
Lock down หลังจากมีการคลาย Lock down
และอนุญาต ให้มีการบินภายในประเทศตั้งแต่
กลางเดือนมิถุนายน รายได้ของภูเก็ตก็ยังคง
ลดลงกว่า 90% เมือ่ เทียบกับปีทผี่ า่ นมา จากงาน
วิจัยพบว่า ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือน
กรกฎาคม รายได้จากการท่องเที่ยวของภูเก็ต
ลดลงถึง 190,043 ล้านบาท หรือลดลง 83%
จากมูลค่าเดิมก่อน covid - 19 ส่งผลกระทบ
โดยตรงต่ออุตสาหกรรมทีพ่ กั และอาหาร ซึง่ เป็น
สัดส่วนที่มากที่สุดในภาคการท่องเที่ยว ท�ำให้
รายได้หายไปถึง 87,611 ล้านบาท (โดยธุรกิจ
บริการที่พักรายได้หายไป 49,436 ล้านบาท
ธุรกิจบริการอาหารและเครือ่ งดืม่ หายไป 38,175
ล้านบาท)
เมือ่ เศรษฐกิจ จ.ภูเก็ต หดตัวอย่างรุนแรง
แน่นอนว่าต้องกระทบต่อการจ้างงาน การจ้าง
งานได้รับผลกระทบอย่างมากในไตรมาสที่สอง
ของปี 2563 คนงานในบริษทั น�ำเทีย่ วเกือบทัง้ หมด
หยุดท�ำงานในขณะทีค่ นงานในโรงแรม สปาและ
การขนส่งท�ำงานน้อยลงอย่างมาก จากการ
วิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยใช้ Labor
Force Survey (LFS) พบว่าในไตรมาสที่ 2 ของ
ปี 2563 จ�ำนวนชั่วโมงท�ำงานในธุรกิจการขนส่ง
ลดลงถึง 86% ธุรกิจที่พักลดลง 81% ไตรมาส
เดียวกัน ของปีที่ผ่านมา แสดงถึงจ�ำนวนคนที่
ว่างงานมากขึ้นจากวิกฤติครั้งนี้ ผลกระทบไม่
เพียงกระจายไปตามห่วงโซ่อปุ ทานแต่ยงั กระจาย
ไปยังภาคส่วนอืน่ ๆ ของเศรษฐกิจรวมถึงจังหวัด
ใกล้เคียงในภูมิภาคอันดามันด้วย
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สถานการณ์ตอนนี้เรายังคาดการณ์ไม่
ได้แน่ชัดว่าจะจบเมื่อไหร่ ในระยะสั้นสิ่งแรก
ที่ต้องท�ำคือธุรกิจโรงแรม และธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างหนักจะต้องท�ำอย่างไรให้ไป
ต่อได้ ถึงตอนที่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวฟื้นตัว
รวมถึงต้องค�ำนึงถึงลูกจ้างแรงงานทั้งที่อยู่ใน
ระบบ (formal sector) และอยูน่ อกระบบ (informal
sector) ที่ถูกลดชั่วโมงท�ำงานและว่างงาน
ต้องเตรียมพร้อมรับมืออย่างไรให้สามารถอยูร่ อด
ได้จนถึงวิกฤต covid - 19 สิ้นสุดลง โดยเราจะ
ต้องท�ำทัง้ ทางด้านอุปสงค์ (Demand) และอุปทาน
(Supply) ควบคู่กันไป
ตอนนีผ้ ปู้ ระกอบการธุรกิจท่องเทีย่ วมีแต่
รายได้ไหลออกในรูปของค่าจ้างพนักงาน ดอกเบีย้
เงินกู้โดยที่ไม่มีรายได้ไหลเข้า ธุรกิจเหล่านี้จะ
ต้านทานได้อกี นานเท่าไหร่ ภาครัฐรวมทัง้ สถาบัน
การเงินต้องเข้ามาช่วยเหลือเพือ่ ให้เค้าเหล่านีอ้ ยู่
รอด เพราะ SME เป็นฟันเฟืองที่ส�ำคัญตัวหนึ่ง
ของระบบเศรษฐกิจ รวมทัง้ ก่อให้เกิดการจ้างงาน
ในระบบ โดยรัฐต้องผ่อนปรนหลักเกณฑ์ทางด้าน
การเงิน เช่น ขยายเวลาพักช�ำระเงินต้นและ
ดอกเบี้ย จัดตั้งวงเงินสินเชื่อดอกเบี้ยต�่ำ (Soft
loan) เพื่อใช้เสริมสภาพคล่องในธุรกิจ ในขณะ
เดียวกันก็ค่อยๆเติม Demand กลับเข้ามาใน
ระบบโดยมีนโยบายเปิดการท่องเที่ยวอย่างมี
ระบบ เช่น ใช้มาตรการ 5T : Targeting / Testing
on Arrival / Tracing Application / Treating
Capacity / Trusting Fundsค่อย ๆ เพิ่มจ�ำนวน
เที่ยวบิน และมีการส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น
สนับสนุนการจัดประชุมสัมมนาภาครัฐทีจ่ งั หวัด
ภูเก็ต โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว ไทยเที่ยว
ไทย โครงการคนละครึ่ง และโครงการอื่น ๆ ที่
สามารถกระตุ้นให้วงล้อเศรษฐกิจเริ่มหมุน

ในระยะกลางเราต้องเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการท่องเที่ยวให้ยั่งยืนมากขึ้น และเพิ่ม
สัดส่วนเศรษฐกิจขาอืน่ เพือ่ มาชดเชยอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยว สิ่งหนึ่งที่ชัดเจน คือภูเก็ตจะเป็น
แบบเดิมไม่ได้ แบบที่เราพึ่งเศรษฐกิจขาเดียว
คือ ภาคการท่องเที่ยวมากเกินไป ทุกครั้งที่เกิด
ผลกระทบทางด้านการท่องเทีย่ ว เราจะเจอปัญหา
ทุกครัง้ แต่ทผี่ า่ นมา เป็นเหตุการณ์ทเี่ กิดแล้วจบ
ไม่ยืดเยื้อเหมือนกับครั้งนี้ ปัญหาตอนนี้สะท้อน
ให้เห็นว่าการที่เราพึ่งพาเศรษฐกิจขาเดียวมาก
เกินไป ท�ำให้เราได้ผลกระทบหนักมาก แต่เรา
ทุกคนคงปฏิเสธไม่ได้วา่ ยังไงความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ (comparative advantage) ของ
ภูเก็ตยังคงเป็นเรือ่ งการท่องเทีย่ วเรามีทรัพยากร
การท่องเที่ยวที่สวยงามติดอันดับโลก มีแหล่ง
ท่องเทีย่ วทางศิลปะวัฒนธรรม และยังได้รบั เลือก
จาก ยูเนสโกให้เป็นเมืองสร้างสรรค์ดา้ นวิทยาการ
อาหาร อยูใ่ นท�ำเลทีต่ งั้ ทีไ่ ด้เปรียบ มีความพร้อม
ทีจ่ ะพัฒนาต่อยอด มีระบบสาธารณสุขทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
จุดแข็งเหล่านีน้ า่ จะถูกหยิบมาพัฒนาเป็นศูนย์กลาง
และ เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมอื่น ๆ ให้มากขึ้น
เพื่อที่จะเอามาเป็นเครื่องยนต์รองมาพยุงระบบ
เศรษฐกิจทีม่ เี ครือ่ งยนต์หลักเดิมเป็นอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยว
วิกฤต covid - 19 สามารถเปลีย่ นวิกฤติ
เป็นโอกาสในการแก้ไขปัญหาความเป็นเมืองใน
ภูเก็ตในปัจจุบนั และเปลีย่ นภูเก็ตให้เป็นจังหวัด
ที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน วิกฤตดังกล่าวยังท�ำให้เรา
ย้อนกลับไปดูว่าเศรษฐกิจของภูเก็ตมีความ
เปราะบางเพียงใด การดึงภูเก็ตออกจากอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วโดยสิน้ เชิงก็ไม่ใช่ความคิดทีฉ่ ลาด
เพราะทรัพยากรทางการท่องเทีย่ วของภูเก็ตสร้าง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบให้กับภูเก็ต
ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าหรือไม่มีประสิทธิผลเพียงพอ
ที่จะเปลี่ยนภูเก็ตไปเป็นอุตสาหกรรมอื่น ๆ
โดยสิน้ เชิง แต่การพึง่ พาอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ ว
เพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอต่อการสร้างเสถียรภาพ
ในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจจึงควรพัฒนา
อุตสาหกรรมอื่น ๆ ที่มีศักยภาพสอดคล้องกับ
สิ่งที่มีอยู่ของภูเก็ต คู่ขนานไปกับการท่องเที่ยว
อาทิเช่น อุตสาหกรรม Health and Wellness
อุตสาหกรรมการศึกษา และการดึง knowledge
worker เข้ามาท�ำงานและพ�ำนักในภูเก็ตระยะยาว
อุตสาหกรรมเหล่านี้มีทั้งโอกาสและอุปสรรค
ในการสร้างการแข่งขัน แต่หากได้รบั การสนับสนุน
ร่วมมือทั้งจากภาครัฐและเอกชน ก็จะมีโอกาส
ในการสร้างเสถียรภาพให้กบั เศรษฐกิจของภูเก็ต
มากขึ้น

ในระยะยาวยาวต้องมีการวางแผนใน
การจัดการด้านโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งระบบ
เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ให้พร้อม เพือ่ ให้ภเู ก็ตเป็นเมือง
ที่น่าอยู่อาศัย ท�ำให้ประชากรในจังหวัดภูเก็ตมี
คุณภาพชีวิตที่ดี มีค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล
เป็นธรรม และมีสภาพแวดล้อมทีด่ ถี กู สุขอนามัย
รวมทัง้ พิจารณาแก้ไขเพิม่ เติมประเด็นข้อกฎหมาย
ที่ไม่เอื้อต่อการพัฒนาภูเก็ตในระยะยาว

ให้กบั นักท่องเทีย่ วมากขึน้ แสดงว่าความปลอดภัย
และ ความเชื่อมั่นเป็น “A MUST” ที่ทุกแหล่ง
ท่องเที่ยวจะต้องมี

ปรับตัวอย่างไรให้รอด
แนวโน้มทางด้านการท่องเที่ยว หลัง
สถานการณ์ covid - 19 จะเปลี่ยนไปจากเดิม
เราจะต้ อ งเตรี ย มตั ว รั บ พฤติ ก รรมใหม่ ๆ
ของนักท่องเที่ยว และ หันมาให้ความส�ำคัญกับ
New normal ทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ การท่องเทีย่ วหลัง
covid - 19 จะต้องเน้นคุณภาพมากขึน้ ปลอดภัย
มากขึ้น ยั่งยืนมากขึ้น รวมทั้งเพิ่มความสามรถ
ในการแข่งขันระยะยาว ความปลอดภัย และ
ความสะอาดจะต้องเป็นสิง่ พืน้ ฐานทีท่ กุ กิจกรรม
ทางด้านการท่องเทีย่ วจะต้องมี และ ต้องปลอดภัย
ตลอดเส้นทางการท่องเที่ยวด้วย โครงการ SHA
หรือ Amazing Thailand Safety & Health
Admiration หรือ โครงการยกระดับอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวไทยมาตรฐานความปลอดภัยด้าน

ความแตกต่างท่ามกลางวิกฤต
ค�ำตอบคือ การท่องเที่ยวของเราต้อง
Focus มากขึน้ Flexible มากขึน้ รวมทัง้ ใส่ Local
Experience ลงไปในทุกกิจกรรมการท่องเที่ยว
รวมทัง้ ท�ำให้ลกู ค้ารูส้ กึ ว่าคุม้ ค่าทีจ่ ะมาเทีย่ ว (รูส้ กึ
ว่ามี Value of money) Focus>เราต้องการ ลูกค้า
กลุ่มไหน เราต้องให้ความส�ำคัญกับการเจาะ
ตลาดที่เป็นกลุ่มเฉพาะ ท�ำเรื่อง Segmentation
มากขึ้น เราจะเป็น Mass Tourism อย่างเดิมไม่
ได้อีกแล้ว ภูเก็ต เราอาจเป็นกลุ่ม Luxury หรือ
ปล่าว หรือกลุ่ม Sport กลุ่ม Green หรือกลุ่ม
Health and Wellness หริอ Life style of Health
หรือ เราอาจจะเป็นหลาย ๆ กลุ่ม พร้อม ๆ กัน
ก็ได้ แต่เน้นคุณภาพมากขึ้น สิ่งที่ส�ำคัญคือ เรา
ต้องรู้ว่าเราต้องการอะไร Customer Journey
ของแต่ละกลุ่มเป็นอย่างไร และเราก็ต้องท�ำ
การตลาดให้ตรงกับ Demand ของกลุม่ เหล่านัน้
เรายังคงมองเรือ่ งรายได้ แต่เป็นรายได้ทมี่ าจาก
การใช้จ่ายที่มากขึ้น หรือ ระยะเวลาที่เข้าพัก
มากขึ้น เราคงไม่มองจากจ�ำนวนนักท่องเที่ยว

สุขอนามัย เพือ่ สร้างความมัน่ ใจแก่นกั ท่องเทีย่ ว
ทีว่ า่ ทุกคนจะได้รบั ประสบการณ์ทดี่ ี และ ปลอดภัย
จากการใช้บริการ โดยการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
จะเป็นผู้ควบคุมการออก และเพิกถอนตรา
สัญลักษณ์ในกรณีที่ผู้ประกอบการไม่สามารถ
รักษามาตรฐานให้เป็นไปตามมาตรฐาน SHA
ได้ มาตรการเหล่านี้ เป็นการสร้างความเชื่อมั่น

เป็นหลัก ในระยะสั้น เราอาจจะต้องมองตลาด
ภายในประเทศมากขึ้นในปี 2562 มีคนเดินทาง
ต่างประเทศประมาณ 13 ล้านคน เราจะต้องดึง
ลูกค้ากลุ่มนี้มาเป็น Premium tourist ของภูเก็ต
ได้อย่างไรทุกคนมองว่ามาเที่ยวภูเก็ตแพง
แต่จริงแล้วเราต้องท�ำให้เขารูส้ กึ ว่ามัน Value of
money ส�ำหรับเขาได้อย่างไร
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Flexible : หลังจากสถานการณ์ covid - 19
ต้องยอมรับถึงการเปลีย่ นแปลง และยืดหยุน่ ปรับ
ตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงให้มากขึ้น เข้าไปนั่ง
ในหัวใจของลูกค้าให้มากขึ้น และกลับมาทบท
วนแนวทางการแก้ไข ท�ำอย่างไรให้ อุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวกลับมาใหม่อย่างยั่งยืน และ
นักท่องเที่ยวมีความเชื่อมั่น มั่นใจมาเที่ยวภูเก็ต
รวมทั้งขาย Local Experience ความเป็น
ท้องถิ่นภูเก็ต ที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่า
เป็นเรื่องอาหารทะเล อาหารท้องถิ่น หรือแม้
กระทั่งวัฒนธรรมประเพณี อย่างเช่น เทศกาล
ถือศีลกินผักภูเก็ต
ถึงแม้จะมองไม่เห็นความชัดเจนว่า ภูเก็ต
จะกลับมาสู่สภาวะปกติได้เมื่อไหร่ แต่ขอฟันธง
ว่า ภาคการท่องเที่ยวของภูเก็ตจะต้องสามารถ
ขับเคลือ่ นได้อกี ครัง้ หนึง่ ในมิตทิ ดี่ กี ว่าเดิม ยัง่ ยืน
มากกว่าเดิม ในช่วงนี้สิ่งที่เราท�ำได้คือ กลับมา
เตรียมพร้อมทางด้าน Supply Side รวมทั้งถือ
โอกาส Set Zero ในหลาย ๆ มิติ ไม่ว่าจะเป็น
เรือ่ งคุณภาพสุขอนามัย เรือ่ งจ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ในแต่ละแหล่งท่องเที่ยว Carrying Capacity
เตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน และ
อีกหลาย ๆ เรือ่ งทีม่ องว่าจ�ำเป็นต้องปรับ เพือ่ ให้
เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่มี
คุณภาพ และยั่งยืนมากขึ้น วิกฤติครั้งนี้อาจจะ
เป็นโอกาสทีท�ำให้เราท�ำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดเร็วขึ้น
การฟื้นฟู
สิ่งที่ภูเก็ตต้องมีการปรับปรุงและฟื้นฟู
เป็นอันดับต้น ๆ หลังสถาณการณ์ covid - 19
คือเราต้องมีการสร้างแบรนด์ของภูเก็ตใหม่ต้อง
ลบภาพลักษณ์ของภูเก็ต ว่า “ภูเก็ตเมืองแพง”
“ภูเก็ตต้อนรับแต่ต่างชาติไม่สนใจคนไทย”
การสร้างภาพจ�ำและภาพลักษณ์ใหม่เป็นสิ่งที่
ต้องใช้เวลา ทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันและ
ด�ำเนินนโยบายเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ร่วมกัน
แก้ปญ
ั หาอย่างจริงจัง รวมทัง้ ปรับเปลีย่ นทัศนคติ
ของผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้า ตุ๊ก ๆ มอเตอร์
ไชด์รับจ้าง และทุกภาคส่วน ให้มีการคิดราคาที่
สมเหตุสมผล คุ้มค่าราคา ไม่ใช่ว่าเห็นเป็นนัก
ท่องเทีย่ วแล้วคิดราคาแพง การกระท�ำแบบนึจ้ ะ
เป็นการบอกต่อท�ำให้คนไม่อยากมาภูเก็ตทั้ง ๆ
ทีภ่ เู ก็ตมีครบทุกอย่างตัง้ แต่โรงแรมทีถ่ กู (Budget
hotel) จนถึงระดับ High end ที่ราคาสูงมาก เรา
ต้องเปลี่ยนภาพจ�ำ และภาพลักษณ์ของภูเก็ต
เป็นเมืองน่าอยู่ น่ามาเทีย่ ว ปลอดภัย และคุม้ ค่า
เงินทีจ่ า่ ยไป และต้องมีการสร้างอัตลักษณ์ให้ชดั เจน

ปัญหาทางด้านโครงสร้างพื้นฐานก็ต้อง
แก้ไข การที่จะพัฒนาภูเก็ตเป็นเมืองน่าอยู่
โครงสร้างพืน้ ฐานเป็นสิง่ จ�ำเป็นในการดึงดูดกลุม่
นักท่องเทีย่ วหรือคนท�ำงานทีม่ าพ�ำนักระยะยาว
ปัญหาตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบขนส่งมวลชน
ที่ไม่มีคุณภาพ และไม่ครบทุกเส้นทางการ
ท่องเทีย่ วหลัก รวมทัง้ ระบบน�ำ้ ประปาก็มปี ญ
ั หา
แม้กระทั่งในตัวเมืองบางจุดน�้ำประปายังคง
เข้าไม่ถึง อ้างว่าไม่ใช่เขตพื้นที่ด� ำเนินการ
เราเป็นเมือง world class แต่มีปัญหาเรื่องการ
จัดการน�้ำ ยิ่งในช่วงหน้าแล้งโรงแรมส่วนใหญ่
ต้องซือ้ น�้ำท�ำให้มตี น้ ทุนสูง ขุมน�้ำเหมืองส่วนใหญ่
เป็นของเอกชน การบริหารจัดการน�ำ้ ใช้เพื่อให้
เพียงพอต่อการบริโภคของผู้พักอาศัยในจังหวัด
เป็นสิง่ จ�ำเป็น และต้องมีการวางแผนการจัดการ
คุณภาพน�้ำเสีย และการจัดการขยะอย่างมีระบบ
นอกจากนี้ต้องพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้อยู่ให้เป็น
smart city หรือเมืองอัจฉริยะตามที่ได้ตั้งธง
เอาไว้ การท�ำ Big data ฐานข้อมูลของจังหวัด
เป็นสิ่งที่ต้องท�ำ การบรูณาการเชื่อมฐานข้อมูล
ต่าง ๆ รวมทั้งเชื่อมโยงกับเครือข่ายตรวจคน
เข้าเมืองเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ปัญหามาเฟียภูเก็ต ต้องแก้ไขแบบ
ถอนรากถอนโคน ขบวนการนี้ฝังรากลึกมานาน
ส่วนใหญ่มกี ารโกบโกย และคิดราคาเกินจริงจาก
นักท่องเทีย่ วท�ำให้ภาพลักษณ์การท่องเทีย่ วของ
ภูเก็ตเสียหายอย่างหนัก ดังนั้นภาครัฐควรจะ
เข้ามาบริหารจัดการให้เด็ดขาดและด�ำเนินการ
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในภาพรวม เราต้องมี
การบูรณาการและจัดการร่วมกันของทุกภาคส่วน
ไม่ปล่อยให้ตา่ งคนต่างท�ำ การลงทุนในโครงสร้าง
พืน้ ฐานทีเ่ พียงพอ และสอดคล้องเพียงพอต่อการ
รองรับนักท่องเที่ยวเป็นสิ่งที่จ�ำเป็น ยิ่งถ้าเรา
ต้องการ positioning Phuket เป็นเมืองน่าอยู่
เน้นนักท่องเทีย่ วให้มาพ�ำนักระยะยาว สิง่ เหล่านี้
เป็นสิ่งส�ำคัญอันดับต้น ๆ ที่ต้องแก้ไข
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แนวทางให้กับนักศึกษา หรือผู้ประกอบการ
ด้านการท่องเที่ยว
จากนี้ไปรูปแบบและบริบทของธุรกิจ
คงจะไม่เหมือนเดิม ทุกคนจะต้องเริม่ ปรับ mindset
ของตัวเองใหม่ ต้องยอมรับและมีความยืดหยุ่น
พร้อมที่จะล้มและลุกขึ้นได้อย่างรวดเร็ว หรือ
กล่าวได้ว่า ต้อง Resilience
ในช่วงวิกฤติ covid - 19 ทุกภาคส่วนได้
รับผลกระทบอย่างหนัก เราต้องยอมรับ พร้อมที่
จะปรับตัวและเตรียมรับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น
หลังโควิดผู้ประกอบการต้องเผชิญกับ
ปัญหาหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสภาพเศรษฐกิจ
ทีเ่ ปลีย่ นไป การแข่งขันทีส่ งู ขึน้ จ�ำนวนนักท่องเทีย่ ว
ที่ยังคงน้อยอยู่ในขณะที่ supply ยังคงมีอยู่เป็น
จ�ำนวนมาก รวมทัง้ New Normal ทีท่ ำ� ให้พฤติกรรม
ผูบ้ ริโภคเปลีย่ นไป สายการบินโรงแรม ร้านอาหาร
ธุรกิจน�ำเทีย่ ว และทุกธุรกิจในห่วงโซ่อปุ ทานการ
ท่องเทีย่ ว ต้องปรับตัว ธุรกิจต้องคิดกลยุทธ์ใหม่ๆ
มีการจับมือเพื่อสร้างพันธมิตรทางธุรกิจรวมทั้ง
คิดโมเดลธุรกิจใหม่ๆ อาทิ มีการท�ำการตลาด
ร่วมกันระหว่างโรงแรมและโรงพยาบาล เพือ่ สร้าง
ความเชื่ อ มั่ น และประสบการณ์ ที่ ดี ใ ห้ กั บ
นักท่องเที่ยว
วิกฤติครัง้ นีถ้ อื เป็นโอกาสทีท่ ำ� ให้เราย้อน
กลับไปดูวา่ ธุรกิจของเราและตัวเรามีความเปราะ
บางมากน้อยอย่างไร ต้องมีการปรับเปลีย่ นกลยุทธ์
เพิ่มทักษะปรับปรุงความสามารถในการแข่งขัน
ไม่พงึ่ พิงเครือ่ งยนต์ตวั เดียวทีเ่ ป็นฟันเฟืองในการ
ด�ำเนินธุรกิจ รวมทั้งมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับตัวเป็นสิ่งจ�ำเป็น
ผศ.ดร. กุลดา เพ็ชรวรุณ

คณะการบริการและการท่องเที่ยว
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
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ม.อ.โชว์นวัตกรรมใหม่

“วัดความเผ็ดของพริก
บนสมาร์ทโฟน”
ม.สงขลานครินทร์ พัฒนาอุปกรณ์ไฮเทค “Chilica-Pod” “เครื่องวัดสาร
ให้ความเผ็ดในพริกแบบพกพา” แม่นย�ำสูง ราคาถูก ใช้งานง่ายเชื่อมกับ
สมาร์ทโฟน
รศ.ดร.วรากร ลิ่มบุตร นักวิจัยสาขาเคมีวิเคราะห์
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สขุ ภาพและวิทยาศาสตร์ประยุกต์
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
เปิดเผยว่า จากนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของภาครัฐ ที่มุ่งขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม ม.อ.ใน
ฐานะที่สถาบันการศึกษาที่มีวิสัยทัศน์
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อวัตกรรมและ
สังคมที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
โดยมีการวิจยั เป็นฐานเพือ่ การพัฒนา
ภาคใต้และประเทศ เชือ่ มโยงสูส่ งั คม
และเครือข่ายสากล ล่าสุด คณะทีม
วิจัยคณะวิทยาศาสตร์ ม.อ. จึงได้
วิจัยและพัฒนา ‘เครื่องวัดสารให้
ความเผ็ ด ในพริ ก แบบพกพา’
นวัตกรรมใหม่ที่เข้ามาช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยา
และเฮลธ์เทค (Healthtech) ของประเทศไทย
ให้ดีขึ้น
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การวิ จั ย และพั ฒ นเครื่ อ งวั ด สาร
ให้ความเผ็ดในพริก เป็นการวัดปริมาณ
แคปไซซิน (Capsaicin) ที่อยู่ในพริก ซึ่งเป็น
สารที่มีทั้งคุณประโยชน์และโทษต่อร่างกาย
เมื่อผู้บริโภครับประทานสารชนิดนี้ที่มีอยู่ใน
พริกเข้าไป จะท�ำปฏิกิริยากับเส้นประสาท
และส่งสัญญาณเดียวกันนีไ้ ปยังสมอง ท�ำให้
รู้สึกเหมือนมีอะไรที่ร้อนๆ ในปาก ซึ่งผู้ที่แพ้
สารแคปไซซินอย่างรุนแรง อาจเกิดแผลพุพอง
ในคอ อาเจียน และเกิดการช็อกหากแพ้อย่าง
รุนแรง
ดังนัน้ อุปกรณ์ดงั กล่าวจะช่วยยกระดับ
อุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมยา ให้
สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้พริกทีม่ สี าร
แคปไซซิ น ในปริ ม าณที่ เ หมาะสม
รวมทั้งยังส่งผลดีต่อผู้บริโภคที่ต้องการ
ดูแลสุขภาพ โดยการตรวจหาปริมาณสาร
แคปไซซิน (Capsaicin) นั้น สามารถน�ำพริก
แห้งทีต่ อ้ งการทราบความเผ็ดร้อนมาผสมกับ
แอลกอฮอล์ให้สารแคปไซซินละลายออกมา
จากนั้นเสียบแผ่นตรวจจับสารเคมีเข้ากับ

ตัวเครื่อง แล้วน�ำสารละลายที่ได้ไปหยดบน
แผ่นตรวจจับสารเคมี สารแคปไซซินจะท�ำ
ปฏิกิริยากับแผ่นตรวจจับสารเคมี เกิดเป็น
กระแสไฟฟ้า ยิง่ มีแคปไซซินเป็นจ�ำนวนมาก
ก็จะท�ำให้เกิดกระแสไฟฟ้ามากขึ้น โดยทาง
ม.อ.ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น Chilica-Pod
ขึน้ มาโดยเฉพาะเพือ่ รองรับกับผลการวิเคราะห์
บนสมาร์ทโฟน ท�ำให้อ่านค่าความเผ็ดของ
พริกบนสมาร์ทโฟนได้งา่ ย สะดวกและรวดเร็ว
รศ.ดร.วรากร กล่าวว่า จุดเด่นของ
เครื่อง Chilica-Pod สามารถวิเคราะห์
ความเผ็ดร้อนของพริกได้ทุกชนิด วิธีการใช้
งานสามารถตรวจวั ด ความเข้ ม ข้ น ของ
แคปไซซินได้ถึง 0.37 μM ในตัวอย่างที่
เจือจางซึ่งมีความแม่นย�ำสูง ซึ่งได้รับการ
ตีพิมพ์จากวารสาร ACS Applied Nano
Materials และตรวจได้ทันทีโดยไม่ต้องพึ่ง
ผลทางห้องปฏิบตั กิ ารทีม่ คี า่ ใช้จา่ ยสูงอีกด้วย
เหมาะกับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรม
ยาที่ต้องการวัดปริมาณความเผ็ดของพริก
ก่อนน�ำไปใช้ประโยชน์ทางด้านต่าง ๆ รวมทัง้
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ยังเป็นอุปกรณ์เฮลธ์เทค (Healthtech)
เหมาะกับกลุม่ ทีต่ อ้ งการดูแลสุขภาพ ขณะที่
การดีไซน์ให้มีลักษณะเหมือนพริก สามารถ
เสียบเข้ากับสมาร์ทโฟนด้วยช่อง USB-C โ
ดยเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะส�ำหรับการพกพา
“ทางคณะทีมวิจัยคณะวิทยาศาสตร์
ม.อ. มีความภาคภูมิใจอย่างยิ่ง ส�ำหรับการ
ร่วมเป็นหนึ่งขับเคลื่อนนวัตกรรมที่ส�ำคัญ
เพือ่ เป็นรากฐานส�ำคัญส�ำหรับการขับเคลือ่ น
อุตสาหกรรมอาหารและยา รวมทัง้ รองรับกับ
อุตสาหกรรมเฮลธ์เทคทีม่ แี นวโน้มเติบโตมาก
ขึ้น โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้รับความสนใจจาก
สื่อต่างประเทศร่วม 30 สื่อที่ตีพิมพ์และ
ประชาสัมพันธ์งานวิจยั ชิน้ นี้ (อ้างอิง : https://
acs.altmetric.com/details/90559375/news)
และยังได้รบั รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการ
ระดับดีเด่น สาขาการเกษตรและอุตสาหกรรม
การ เกษตรในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ
2563 (Thailand Research Expo 2020)”
รศ.ดร.วรากร กล่าว
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ขอเชิญชมและเลือกซื้อ

สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย
ใช้เอง เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก

ผ่านช่องทางออนไลน์
หรือส�ำนักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC 1

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

LINE ID : UCCNPSU

และเตรียมพบกัน เร็วๆ นี้ ที่
ชั้นล่างของตึก LRC ม.อ. วข.หาดใหญ่

โทร. 095-0138228 (คุณรุ่งนภา)
หรือ 074-282290 ภายใน 2290

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

