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ส่งท้ายปีไก่กับ RDO Today ฉบับท่ี 6 ที่ยังคงรวบรวมเอากิจกรรม ข่าวสารมา 

บอกเล่ากนัเหมอืนเดมิ 1 ปีท่ีผ่านมากับหลากหลายเร่ืองราวข่าวสารท่ีอัดแน่นไปด้วยประเดน็

การวิจัย ในรูปแบบการน�าเสนอแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ท่ีดูเหมือนว่าปัจจุบันจะเลือนหายไป 

จากการรับข่าวสาร การอ่านข่าว อ่านเรื่องราวจากสื่อออนไลน์ เข้ามามีอิทธิพลมากขึ้น  

ซึ่งก็เป็นธรรมดาที่เมื่อมีสิ่งใหม่ ๆ มีนวัตกรรมใหม่ ๆ มาทดแทน สิ่งเก่า ๆ ก็อาจจะ 

เลือนลางจางหายไป แต่ส�านักวิจัยและพัฒนาก็พยายามที่จะอ�านวยความสะดวกให้กับ 

ทุกท่านในการติดต่อสื่อสารกับเราในหลายช่องทาง โดยจัดท�าสื่อในหลากหลายรูปแบบ  

ทั้งสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อวิทยุ สื่อโทรทัศน์ เว็บไซต์ Facebook และล่าสุด เรามี Line @ ก็ขอ 

เชิญชวนให้ทุกท่านมา Add Line ส�านักวิจัยและพัฒนา เพื่อรับข่าวสาร กันนะคะ 

ปีหน้าฟ้าใหม่ มาติดตามกันค่ะว่า ส�านักวิจัยและพัฒนา มีกิจกรรมอะไรกันบ้าง  

รวมถึงแนวทางการขับเคล่ือนงานด้านการวิจัยจะเป็นไปในทิศทางใด ก็ต้องมาดูกัน  

ซึ่งแน่นอน key word “BCG Model” น่าจะมีส่วนในการออกแบบทิศทางการท�างาน หลังจาก

เมื่อปีที่ผ่านมา เราคุ้นชินกับค�าว่า Thailand 4.0 แล้วพบกันในปีหมูทองนะคะ

บรรณาธิการ
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บอกขา่ว...เลา่เรื่อง

ศนูย์นวตักรรมเครือข่ายบรหิารการวจิยั
ภาคใต้ตอนล่าง (UCC ภาคใต้ตอนล่าง)  
จดัอบรม “ทรพัย์สินทางปัญญากบันวตักรรม
เพื่อการสร ้างโอกาสทางธุรกิจ” ให ้กับ 
ผู ้ประกอบการประเภทสินค ้าหัตถกรรม  
กลุ่มสินค้า Premium OTOP, High Value 
Services นกัศกึษาผูเ้ป็นเจ้าของผลติภัณฑ์หรอื
บริการประเภทหัตถกรรม รวมถึงผู้ที่สนใจเป็น
นักธุรกิจรุ ่นใหม่ในเขตพ้ืนท่ีภาคใต้ตอนล่าง 
เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเทคนิค
การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ต้ังแต่
การสร้างสรรค์และพฒันาความคดิสูสิ่นค้าและ

อบรม “ทรัพย์สินทางปัญญากับนวัตกรรม
เพื่อการสร้างโอกาสทางธุรกิจ”

บริการที่เป็นนวัตกรรม การคุ้มครอง การสร้าง
ตลาด การขยายธุรกิจ และการพัฒนาต่อยอด
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู ้เข้าร่วมการอบรมจะได้
พัฒนาขีดความสามารถเพื่อน�าไปต่อยอด
เทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากการใช้
ฐานข้อมูลสิทธิบัตรต่างๆ รวมทั้งยังเป็นการ 
ส่งเสรมิการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละสร้างความ
เข้มแข็ง มั่นคง ยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบาย 
Thailand 4.0 ของรัฐบาล 

งานดั งกล ่ าวจั ดขึ้ น เมื่ อ วันที่  15 
พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม Neca 
Reiche อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยแบ่งกจิกรรม
ออกเป็น 2 ช่วง ช่วงเช้าหลังจากการกล่าว
ต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมและกล่าวเปิดงาน 
โดยผู ้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง  
รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ก็เป็นการ
บรรยายเรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทาง
ปัญญาและนวตักรรมท่ีมปีระโยชน์กบัธรุกิจ” 
และช่วงบ่ายเรื่อง “การใช้ประโยชน์และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อการ
สร้างโอกาสและความเข้มแข็งทางธุรกิจ” โดย
คุณสิทธานนท์ อมตเวทย์ นักทรัพย์สินทาง
ปัญญา สังกดัอทุยานวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ 

การอบรมดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม
ของศูนย์นวัตกรรมเครือข่ายบริหารการวิจัย
ภาคใต้ตอนล่าง (UCC ภาคใต้ตอนล่าง) ที่เห็น
ความส�าคญัของแนวคดิในการพฒันาผลติภัณฑ์
ซึ่งเน้นที่นวัตกรรมซึ่งเป็นกุญแจส�าคัญที่จะ 
ขับเคลื่อนธุรกิจไปสู่ความส�าเร็จ งานวิจัยและ
ส่ิงประดิษฐ์ต่างๆ ที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ใน 
เชิงพาณิชย์ซึ่งจะมีคุณค่าหรือมีศักยภาพที่จะ
สามารถแข่งขันและอยู่รอดในเชิงธุรกิจได้ ต้อง
มนีวตักรรมเพือ่ให้เกดิความแตกต่างจากคู่แข่ง 
และต้องสามารถพฒันาต่อยอดได้อย่างต่อเนือ่ง 
เม่ือผู้ประกอบการได้คิดค้นผลงานใหม่ๆ ออก
มาก็ต้องมีกฎหมายคุ้มครองความคิดและงาน
ประดิษฐ์ที่เรียกว่า “ทรัพย์สินทางปัญญา” 
เพื่อเป็นการคุ้มครองและป้องกันไม่ให้มีการ
ละเมิดน�าเอาทรัพย์สินทางปัญญานั้นไปใช้โดย
ไม่ได้รับอนุญาต
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เมือ่วันท่ี 6-7 พฤศจกิายน 2561 ทีผ่่านมา 
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา  
รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้าน
พันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม พร้อม
ด้วยคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์ 
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง หรือ 
UCC ภาคใต้ตอนล่าง สังกัดส�านักวิจัยและ
พัฒนา ม.สงขลานครินทร์ เข้าเยี่ยมชมกลุ่ม
หตัถกรรมภายใต้เครอืข่าย “วานติา ศนูย์ธรุกจิ
เพื่อสังคม” ซ่ึงเป็นอีกหน่ึงกิจกรรมหลังจาก 
มีการลงนามในบันทึกข ้อตกลงระหว ่าง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และ The British 

รอง ผอ. RDO ลุยปัตตานี นราธิวาส เยี่ยมชมกลุ่มหัตถกรรม
หลังเซ็นต์ MOU ระหว่าง ม.อ. กับ The British Council
มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนสู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ

Council เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 
ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ความร่วมมือระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา 
ในการพัฒนาฝีมือ ช่างฝีมือในภาคใต้ของไทย 
ภายใต้เครือข่ายวานิตา ผ่านการให้ค�าปรึกษา
ด้านการเสริมสร้างศักยภาพ การจัดโครงการ
และกจิกรรมต่างๆ โดยมกีารสนบัสนนุกจิกรรม
ด้านหัตถกรรมและการออกแบบ มุ ่งเน ้น 
การพัฒนาขีดความสามารถของช่างฝีมือหญิง 
ภายใต้เครอืข่ายวานติา และ ม.สงขลานครนิทร์ 
ในด ้านการคิดออกแบบและเอกลักษณ ์ 

วัฒนธรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ 
หารือเรื่องอื่นๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือกับ 
จดุมุง่หมายของการส่งเสรมิความร่วมมอืในการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในภาคใต้ ซึ่งการ
ท�างานร่วมกนัและความร่วมมอือาจด�าเนนิการ
โดยกิจกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น บริการให ้
ค�าปรึกษา, การเสริมสร้างศักยภาพและ 
การพัฒนาองค ์กรความคิดสร ้างสรรค ์ , 
หลักสูตรการฝึกอบรม, งานแสดงนิทรรศการ 
และความร่วมมือในด้านอื่นๆ โดยลงพื้นท่ี 
กลุ่มหัตถกรรม 4 กลุ่มด้วยกัน คือ 
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1. กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง ตั้งอยู่ที่ 
ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี โดยกลุ่มจะ
ผลิตงานจักสาน ถาดผลไม้ ชะลอมผลไม ้
กระเชอ พวงกุญแจ

2. กลุ่มย่านลิเภา ตั้งอยู่ที่ ต.เชิงคีรี 
อ.ศรีสาคร จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มก็ 
จะเป็นกระเป๋าย่านลิเภา

3. กลุ ่มปาหนันปูลากาป๊ะ ตั้งอยู ่ที่ 
ต.กะลุวอเหนือ อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์
ของกลุ่ม ได้แก่ เสื่อปาหนัน กล่องปาหนัน  
ตูมูปาหนัน กระเป๋า ซอง พวงกุญแจ

4. กลุ่มกระจูกโคกพะยอม ตั้งอยู่ที่ 
ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส ผลิตภัณฑ์ 
ของกลุ่ม ได้แก่ งานจักสานกระจูดทุกชนิด  
ทุกรูปแบบ เช่น เสื่อ กระเป๋า 

การลงพื้นที่ ในครั้ งนี้  นอกจากจะ
เป็นการเยี่ยมชมดูผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแล้ว ก็ได้
มีการพูดคุยกับสมาชิกของกลุ่ม สอบถามถึง
ปัญหา รวมถึงประเมินความต้องการของกลุ่ม 
เพื่อที่ทางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ 
The British Council จะได้เห็นถึงปัญหาของ
กลุ่ม เพื่อการแก้ไขได้อย่างตรงจุด ทั้งในเรื่อง
ของตัวผลิตภัณฑ์ และในเรื่องของการตลาด 
ช่องทางการจัดจ�าหน่าย

วานติา คือ ศูนย์ธรุกจิเพือ่สังคม เกดิขึน้
มาจากความเชื่อที่ว่า ควรมีการสร้างพื้นที่ใน
การสื่อสารที่สะท้อนให้เห็นถึงเรื่องราวของ 
วิถีชีวิต วัฒนธรรม รวมถึงสินค้าที่มาจากกลุ่ม
อาชพีผูห้ญงิในสามจงัหวดัชายแดนใต้ให้เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น

เพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ในมิติทาง
สังคมและการเงินไปพร้อมๆ กับการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของผู ้คน ศูนย์ธุรกิจเพ่ือสังคม 
วานิตาจึงคัดเลือกและรวบรวมสินค้าคุณภาพ
จากกลุ่มผู ้หญิง ซ่ึงในขณะนี้เราได้ท�างาน 
ร่วมกับกลุ่มอาชีพผู้หญิงจ�านวน 56 กลุ ่ม  
56 ชุมชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
และส่ีอ�าเภอของจังหวัดสงขลามาไว้ด้วยกันใน 
แคตตาล็อกเล่มนี ้เพราะเราเช่ือว่าการพฒันาที่
ยั่งยืนคือการสนับสนุนให้ธุรกิจสามารถเติบโต
ไปพร้อมกับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมได้

อย่างไรก็ตามนี่เป็นเพียงกิจกรรมแรก 
หลังจากลงนามใน MOU ต่อจากนี้ไป การ
ท�างานร่วมกันของสองหน่วยงาน มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ และ The British Council  
จะมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนากลุ่มต่างๆ เช่นนี้
อย่างไร ซึง่แน่นอนไม่ใช่แค่เพยีงสองหน่วยงาน
นี้เท่านั้น สมาชิกในกลุ่มเองก็ต้องร่วมมือกัน
ด้วย ซ่ึงแน่นอนน่าจะส่งผลให้กลุ่มหัตถกรรม
ต่างๆ ในพื้นที่ภาคใต้มีโอกาสพัฒนาไปใน
ทิศทางที่ดีขึ้น 
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เมื่อวันที่ 14 ธ.ค. 2561 เวลา 09.00 - 
15.00 น. ณ ห้องประชุมเกษม ลิ่มวงศ์ คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
วทิยาเขตหาดใหญ่ คณะผูบ้รหิาร อาจารย์ นกัวจิยั 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
และเครือข่ายสถาบันการศึกษาภาคใต้ ภาค
อุตสาหกรรม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนทั่วไป ร่วมต้อนรับ ดร.สุวิทย์  
เมษินท รีย ์  รั ฐมนต รีว ่ าการกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเยี่ยมชม
และติดตามความก้าวหน้างานวิจัยภายใต้การ
สนับสนุน Innovation Hub และ Big Rock  
ป ี  2 5 60  กิ จ ก ร รมภาย ใน ง านมี ก า ร
บรรยาย “BCG สู่การพัฒนาภาคใต้อย่าง
ยั่งยืน” หนึ่งในโครงการ “BCG in action @ 
Southern of Thailand : ด้ามขวาน 
4.0” การเสวนาในประเดน็การจดัตัง้กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลงานจาก

รัฐบาลชูโมเดลเศรษฐกิจใหม่ ส่ง รมต.วิทย์เทคโนฯ 

ชี้แจงท�าความเข้าใจ ด้าน ม.อ. พร้อมรับนโยบาย 

ระดมเครือข่ายให้การต้อนรับ

หลายๆ หน่วยงาน ท�าให้บรรยากาศเป็นไป
อย่างคึกคัก นอกจากนั้นท่านรัฐมนตรีฯ ยังได้
ชี้แจงถึงโมเดลเศรษฐกิจ BCG พร้อมรับฟัง 
ข้อเสนอเพื่อรวบรวมความคิดเห็นและน�าไปสู่
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

จากการเข้าพบ พล.อ.ประยทุธ์ จนัทร์โอชา 
นายกรฐัมนตร ีณ ตกึสันตไิมตร ีท�าเนยีบรฐับาล 
ของประชาคมวิจัย ทั้งภาครัฐเอกชน และ
มหาวิทยาลัย รวม 500 คน 
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 
2561 ท่ีผ่านมา โดยการน�า
ของกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ส�านักงาน
คณะกรรมการนโยบาย
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) 
ท่ีได้น�าเสนอและมอบสมุด
ปกขาว “BCG in Action : 
การพัฒนาวิทยาศาสตร ์ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเศรษฐกิจ
ชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจ 
สีเขียว (Bio-Circular-Green Economy)” 
เพื่อให้ข้อมูลว่า BCG Model เป็นรูปแบบการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่มุ ่งเน ้นการสร ้างสมดุล
ระหว่างการเตบิโตทางเศรษฐกจิกบัความยัง่ยนื
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติ ผ ่านการน�า 
องค์ความรูม้าต่อยอดฐานความเข้มแข็งภายใน
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ของประเทศไทย คือ ความหลากหลายทางชวีภาพ 
และผลผลิตทางการเกษตรที่อุดมสมบูรณ ์
พร้อมกบัปรบัเปลีย่นระบบการผลติไปสูก่ารใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เพ่ือรักษาความม่ันคง
ทางวตัถดุบิ ความสมดลุของสิง่แวดล้อม ควบคู่
ไปกบัการอนรุกัษ์ความหลากหลายทางชวีภาพ 
นอกจากนีโ้มเดลดงักล่าว ยงัเป็นการบรูณาการ
การพฒันาเศรษฐกจิ 3 มิต ิคอื เศรษฐกิจชวีภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว ไป
พร้อมๆ กัน ซึ่งแนวคิดนี้ตอบโจทย์การพัฒนา
ทีย่ัง่ยนืของสหประชาชาตอิย่างน้อย 5 เป้าหมาย 
ได้แก่ การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน การรับมือ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การอนุรักษ์
ความหลากหลาย ความร่วมมือเพื่อการพัฒนา
ที่ยั่ ง ยืน อีกทั้ งยังสอดรับกับปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นหัวใจของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมไทย โดยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จะเป็นปัจจัย
ส�าคญัทีช่่วยให้การด�าเนนิการดงักล่าวบรรลผุล 
อย่างเป็นรปูธรรม อกีท้ังยงัมุง่เน้นการขบัเคลือ่น 
เศรษฐกิจ บีซีจี ที่ครอบคลุม 4 เป้าหมาย ได้แก่ 
เกษตรและอาหาร พลังงานและเคมีชีวภาพ 

การแพทย์และสุขภาพ รวมถึงการท่องเที่ยว 
โดยมีเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่ต้องถูกน�าไปใช้กับ
ทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ซึ่งจะเน้นเรื่องการใช้
ทรพัยากรอย่างคุม้ค่าใน 3 เรือ่ง คอื การใช้งาน
ผลิตภัณฑ์เต็มวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมา
ใช้ใหม่ สุดท้ายคือการออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด 
ทัง้นี ้เมือ่เกิดการบรูณาการการพฒันาเศรษฐกจิ
ชีวภาพและเศรษฐกิจหมุนเวียนเข้าด้วยกัน
อย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้ประเทศไทยเกิด
การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นเศรษฐกิจสีเขียวท่ี
สมบูรณ์ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้สูง มีการใช้
ทรัพยากรอย่างคุม้ค่าและรกัษาทรพัยากรและ
สิ่งแวดล้อมไว้ได้อย่างยั่งยืน

ด้าน ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กล่าวว่า “ข้อเสนอ BCG in Action ที่
ประชาคมวิจัยร่วมกันจัดท�ามาน้ี จะส่งเสริม
การน�า วทน. ไปยกระดบัผลติภาพของผูผ้ลติ
ส่วนฐานของปิระมิด คือ ผู้ประกอบการใน
ระบบการผลิตเดิมซึ่งใช้เทคโนโลยีไม่สูง แต่
เกี่ยวข้องกับคนจ�านวนมากและเป็นรากฐาน
ส�าคัญของเศรษฐกิจไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี
หรือชุมชน เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศ
ท้ังระบบให้สูงขึ้น ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ด้วย
การประยุกต ์ใช ้ เทคโนโลยีที่ ไม ่ ซับซ ้อน 
และนวัตกรรมการจัดการท่ีจะน�าไปสู ่การ 
ลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต ในขณะเดียวกันก็
ส่งเสริมผู้ประกอบการส่วนยอดปิระมิด ที่มี

ความพร้อมสูง มีก�าลังลงทุนในเทคโนโลยี 
พร้อมรบัความเสีย่ง แม้มีจ�านวนน้อยแต่สร้าง
มูลค่าเพิ่มได้สูง และจะเป็นก�าลังส�าคัญของ
เศรษฐกิจไทยในอนาคต ให้สามารถผลิต
สินค้าที่มีนวัตกรรมสูงขึ้นหรือเป็นผู ้สร้าง
นวัตกรรม มุ ่ ง เป ้าสู ่การเป ็นผู ้ส ่ งออก
เทคโนโลยีและนวัตกรรม แทนการน�าเข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยคาดว่าจะ
สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลผลติเกษตร 3 - 5 เท่า 
รวมถึงจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวของ
เศรษฐกิจชีวภาพจากมูลค่า 3 ล้านล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ จีดีพี ในปี 2559 
และเพิ่มเป็น 4.3 ล้านล้านบาท หรือร้อยละ 
25 ของจีดีพีในปี 2566”

ส�าหรับ BCG คือโมเดลเศรษฐกิจใหม่ 
มาจาก Bioeconomy (เศรษฐกิจชีวภาพ) 
Circular economy (เศรษฐกจิหมนุเวยีน) และ 
Green economy (เศรษฐกจิสเีขยีว) ซึง่รฐับาล
มุง่มัน่จะน�าแนวคดิเศรษฐกจิทัง้ 3 มาหลอมรวม 
เพื่อใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศ ภายใต้หลกัคิด 3 ประการ สอดรบั 
กับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
ในหลวงรัชกาลที่ 9 และเศรษฐกิจ BCG  
จะช่วยส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่าง 
ถ้วนหน้าโดยไม่ทิง้ใครไว้ข้างหลัง และเศรษฐกจิ 
BCG เป็นรูปแบบเศรษฐกิจที่จะน�าไปสู่การ
บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDG 
ขององค์การสหประชาชาติ ที่ต้องการร่วมกัน
พัฒนาความเป็นอยู่ของมวลมนุษยชาติและ
ดูแลโลกของเราในทุกมิติ
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ประเดมิทรปิแรกกนัทีว่ทิยาเขตปัตตานี
กับการลงติดตามความก้าวหน้าโครงการ 
ม.อ. เพื่อชุมชนเข ้มแข็งประจ�าป ี  2561  
น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาลี สบายยิ่ง 
รองผู ้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และเจ้าหน้าที่
ฝ ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
ส�านัก วิจัยและพัฒนา ร ่วมด ้วย ผู ้ช ่ วย
ศาสตราจารย ์  ดร.ศักรินทร ์  ชนประชา  
ผู้ประสานงานโครงการฯ โดยวันนี้ได้ลงพื้นที่ 3 
โครงการย่อยด้วยกัน เริ่มต้นกันที่โครงการ 
“การพฒันาหลักสตูร เสรมิสร้างคณุภาพชวีติ
ผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล” 
ต่อด้วยโครงการ “1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยง
ไก่เบตงเพือ่อาชพีท่ียัง่ยนื ต.รสูะมแิล อ.เมอืง 
จ.ปัตตานี” และปิดท้ายที่โครงการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม “ต้นแบบการพฒันา
อาชีพสตรีมุสลิมกรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี 
ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี” โดย
เป็นการลงติดตามการด�าเนินงานในพื้นที่จริง 
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 

ส�าหรับโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชน 
เข้มแข็งประจ�าปี 2561 วิทยาเขตปัตตานีได้
ด�าเนินการภายใต้ช่ือโครงการ ม.อ.ปัตตาน ีเพือ่
ชมุชนเข้มแขง็ ปีงบประมาณ 2561 ด�าเนนิการ
ใน 4 โครงการย่อย ได้แก่ 1. โครงการวิจัยเชิง
ปฏบิตักิารแบบมส่ีวนร่วม “ต้นแบบการพฒันา
อาชีพสตรีมุสลิม กรณีศึกษา บ้านปาตาบูดี 

ลุยปัตตานี ดูความก้าวหน้าโครงการ ม.อ.ปัตตานี

เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 61

ต.แหลมโพธิ์ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี” 2. โครงการ 
1 ชุมชน 1 ฟาร์ม การเลี้ยงไก่เบตงเพื่ออาชีพที่
ยัง่ยนื ต.รสูะมแิล อ.เมือง จ.ปัตตาน ี3. โครงการ
ค่ายกฬีาคณุธรรมน�าชวีติในสงัคมพหวุฒันธรรม :

กรณีศึกษาบ้านบางปลาหมอ 4. โครงการ 
การพัฒนาหลักสูตร เสริมสร้างคุณภาพชีวิต 
ผู้สูงอายุมุสลิม กรณีศึกษา ชุมชนรูสะมิแล
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ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
สงัคม ส�านกัวิจยัและพฒันา ม.สงขลานครนิทร์ 
จัดเวทีพัฒนาโครงการ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
ประจ�าปี 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต 
ส่งวัฒนา รองผู้อ�านวยส�านักวิจัยและพัฒนา
ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม 
กล่าวเปิดการประชมุ พร้อมผูท้รงคณุวฒุคิรบทมี 
น�าโดย ศาสตราจารย์ ดร.เสาวภา อังศุภานิช 
รองศาสตราจารย์ ดร.สธุรีะ ประเสรฐิสรรพ์ และ 
รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวช�านาญ 
เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ ห้อง
ประชุม 1401 ชั้น 14 อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู ้  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

เวทีพัฒนาโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 62
โครงการที่เข ้าร ่วมน�าเสนอมีทั้ง 5 

วทิยาเขต เริม่ต้นกนัท่ี วทิยาเขตตรงั กบัโครงการ 
“ย่านตาขาวโมเดล 2562 : การยกระดับ
มูลค่าทางเศรษฐกิจของชุมชน” ซึ่งมี 5 
โครงการย่อย น�าเสนอโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ปาริชาติ มณีมัย ต่อด้วยวิทยาเขตหาดใหญ่ 
กับโครงการ “การจัดการเครือข่ายพันธกิจ
สัมพันธ์ ม.อ.เพื่อชุมชนเข้มแข็งสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืน” มี 7 โครงการย่อย จากนั้นต่อกัน
ที่วิทยาเขตภูเก็ต กับโครงการส่งเสริมและ
พฒันาชมุชนต�าบลกะทู ้“กะทูเ้มืองน่าอยูอ่ย่าง
ยัง่ยนื” น�าเสนอโดย รองศาสตราจารย์ ดร.พนัธ์ 
ทองชุมนุม ต่อด้วยวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี กับ
โครงการ “ม.อ.สุราษฎร์ เพื่อการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและชุมชนเข้มแข็ง ปี 2562”  
มี 4 โครงการย่อย น�าเสนอโดย ดร.พิเชตวุฒิ 
นิลละออ ปิดท้ายกันที่วิทยาเขตปัตตานี กับ
โครงการ “ม.อ.ปัตตานี เพื่อชุมชนเข้มแข็ง 
ปีงบประมาณ 2562” มีทั้งหมด 4 โครงการ
ย ่อย น�าเสนอโดย ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์ 
ดร.ศักรินทร์ ชนประชา 
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กับ 3 นักวิจัยเลือดใหม่ คือ ดร.วรมย์ญลิน ทิพย์มณี จากคณะ
แพทยศาสตร์ ดร.มนตรี สุขเลื่อง จากสถาบันวิจัยระบบพลังงาน และ 
ดร.พลชาติ โชติการ จากสถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั ่ง 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 ที่ผ่านมา 
พร้อมๆ ไปกับการรับประทานอาหารมื้อเที่ยงไปด้วยในกิจกรรม RDO 
Lunch Talks ที่ส�านักวิจัยและพัฒนารังสรรค์ขึ้นเพื่อให้เป็นเวทีพบปะ 
พูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างนักวิจัยรุ่นพี่ รุ่นน้อง โดยในครั้งนี้เป็น
หัวข้อ Surfing on the edge of Thailand Frontier Research with 
PSU Young Blood ซึ่งสืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 กันยายน ที่ผ่านมา 
เครือข่าย RUN ได้จัดการประชุมเพื่อก�าหนดทิศทางการวิจัย RUN for 
frontier research หรืองานวิจัยศาสตร์แนวหน้าซึ่งอาจเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมองโอกาสจากความพร้อมทางด้าน

“โอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ในเวที Frontier Research” ใน RDO Lunch Talks
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ศาสตร์พื้นฐาน และกรอบการพัฒนาประเทศ
ตามนโยบายของรัฐบาล หลังจากการประชุม
ดังกล่าว ในวันที่ 1 ตุลาคม ที่ผ่านมา เครือข่าย 
RUN ร ่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีโดยรัฐมนตรีสุวิทย์ เมษินทรีย์ ได ้
เปิดโอกาสให้นักวิทยาศาสตร์รุ ่นเยาว์จาก
มหาวิทยาลัยชั้นน�าท่ัวประเทศได้เข ้าร ่วม
ประชุมระดมสมอง และจัดกิจกรรมกลุ่มเพ่ือ
เสนอแนวทางการขับเคลื่อนงานวิจัยที่จะเป็น
ศาสตร์แนวหน้าของประเทศ การประชุม 
ดงักล่าวก่อให้เกิดการอภปิรายซึง่เป็นประโยชน์
อย่างกว้างขวาง เช่น ในทางการแพทย์และ

สาธารณสุข ทิศทางของเทคโนโลยีที่ประเทศ 
จะมุ่งจะเป็นการใช้ฐานข้อมูลขนาดใหญ่และ
ศาสตร์ด้านนาโนเทคโนโลยีเพ่ือการแพทย์
แม่นย�าทัง้ในเชิงการป้องกนัและการรกัษา การ
ให้ความส�าคัญกับเวชกรรมการฟื ้นฟูด ้วย
เทคโนโลยีเซลล์ต ้นก�าเนิดและวิศวกรรม 
ชีวการแพทย์ เป็นต้น ในเชิงวิศวกรรม มีการ
กล่าวถงึเทคโนโลยคีวอนตมัซึง่ประเทศก�าลังจะ
มีบุคลากรทางด้านนี้จ�านวนมากจบการศึกษา
จากต่างประเทศ ซึ่งนักวิจัยที่เราเชิญมาเปิด
ประเด็นในครั้งนี้ เป็นนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ 
ที่เปรียบเสมือนเลือดใหม่ (Young Blood)  

ซึ่งก�าลังจะก้าวขึ้นมาเป็นนักวิจัยชั้นน�าของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ โดยจะน�า 
หัวข้อโอกาสและบทบาทของมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ในเวที Frontier Research 
เพือ่เชือ่มโยงประชาคมวจิยัเข้ากบัลูว่ิง่ในระดบั
ประเทศ

สาระส�า คัญในเวทีมีการกล ่าวถึ ง 
Frontier Research หรือการวิจัยขั้นแนวหน้า 
ทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิต พลังงาน และอาหาร  
ซึ่งเนื้อหาและรายละเอียดต่างๆ ที่พูดคุยกันใน
เวที ท่านสามารถเข้ามาอ่านได้ตามไฟล์แนบ
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การดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตส ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ของผูบ้รโิภคมากมาย เป็นสาเหตทุ�าให้อ้วน เป็นโรคเบาหวาน โรคหวัใจ ความดนัโลหิต
สูง อัมพฤกษ์ อัมพาต ไตเสื่อม จอประสาทตาเส่ือม สมองเสื่อม เข่าเสื่อม ท�าให้แก่ 
เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ดังนั้นทุกคนควรให้ความส�าคัญ ศึกษาหาความรู้
เพิ่มเติม เพื่อให้เข้าใจผลกระทบต่อสุขภาพอย่างถ่องแท้ จนกระทั่งสามารถสร้างความ
ตระหนักและเกิดแรงจูงใจในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัว สังคม 
ต่อไป

ปัจจบุนัจะเหน็ได้ว่ากลุม่บคุคลทัว่ไป นกัเรยีน นกัศกึษา และบคุลากรวยัท�างาน
อาชพีต่างๆ นยิมดืม่เครือ่งดืม่ เช่น น�า้หวาน น�า้อดัลม ชาเยน็ กาแฟเยน็ เครือ่งดืม่บรรจุ
ขวดชนดิต่างๆ มากมาย ซึง่เป็นกระแสความนยิมในการบรโิภคทีส่่งผลกระทบต่อสุขภาพ
ในอนาคตโดยที่บางคนอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ งานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าปัจจุบันคนทั่วโลก
บริโภคน�้าตาลในรูปของอาหารและเครื่องดื่มมากเกินข้อแนะน�าท่ีควรรับประทานใน
แต่ละวนั โดยเฉลีย่แต่ละคนดืม่เครือ่งดืม่ซึง่ให้พลงังานวนัละ 300-500 กโิลแคลอร/ีวนั 
ซึ่งมีผลท�าให้ประชากรทั่วโลก 48% มีภาวะน�้าหนักเกิน 23% มีภาวะอ้วนและ 
อัตราการเป็นโรคเบาหวานสูงขึ้นเป็น 7.5%

จากการศึกษาพบว่าสตรีที่ เป ็นเบาหวานขณะต้ังครรภ์ส ่วนใหญ่ 85%  
ดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตส เช่น น�้าหวาน น�้าอัดลม น�้าผลไม้  
ชาเย็น กาแฟเย็น โกโก้เย็น และเครื่องดื่มบรรจุกล่องหรือขวดชนิดต่างๆ ตั้งแต่ใน 
วัยเด็กวัยรุ่น หรือก่อนต้ังครรภ์ และในสตรีหลังคลอดที่มีประวัติเป็นเบาหวานใน 
ระยะตั้งครรภ์ ร้อยละ 26.67% ยังคงมีระดับน�้าตาลในเลือดสูงกว่าปกติ ซึ่งเป็นปัจจัย
เสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานภายใน 1-5 ปี

นอกจากนี้การด่ืมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตส มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพของสตรี ได้แก่ ภาวะถุงน�้ารังไข่ ภาวะมีบุตรยาก ภาวะตับอักเสบเนื่องจาก
มีไขมันสะสมที่ตับ และกลุ่มอาการเมตาบอลิก เนื่องจากน�้าตาลท่ีบริโภคเข้าไปใน
ร่างกายปรมิาณมากเกนิความต้องการใช้งานของร่างกายจะถกูน�าไปสะสมไว้ในรปูของ
ไกลโคเจน เนื้อเยื่อไขมัน  ท�าให้อ้วน มีระดับน�้าตาลและไขมันในเลือดสูง เกิดภาวะ 
ดื้อต่ออินซูลิน และน�้าตาลจะไปท�าปฏิกริยาจับกับโปรตีน ไขมันและดีเอ็นเอ มีผล 
ท�าลายการท�าหน้าทีข่องเซลล์ทกุเซลล์ในร่างกาย ท�าให้ผวิหนงัเหีย่วย่น หลอดเลอืดแขง็ 
จงึท�าให้แก่เรว็ และเจ็บป่วยเป็นโรคต่างๆ มากมาย ดงันัน้ทกุคนควรหนัมาดแูลสขุภาพ
โดยการลดหรืองดการด่ืมเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตสทุกชนิดเพื่อ
ป้องกันการเป็นโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคไต 
และภาวะแทรกซ้อนต่างๆ

แนะนำ� ง�นวิจัย

ผลกระทบต่อสุขภาพ จากการดื่มน�้าหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น 
และเครื่องดื่มชนิดอื่นๆ ที่มีส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตส

ผศ.ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ, รศ.ดร.ศศิธร พุมดวง
หน่วยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวาน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

E-mail : sununta.y@psu.ac.th, E-mail : sasitorn.ph@psu.ac.th

“ใส่ใจสุขภาพ วาดภาพอนาคต ลดการ 
ดื่มน�้าหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และเครื่องดื่มที่มี
ส่วนผสมของน�้าตาลและฟรุคโตสทุกชนิด เพื่อ
พิชิตโรคเบาหวาน โรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง 
อัมพฤกษ ์ อัมพาต ไตเสื่อม สมองเสื่อม  
จอประสาทตาเสื่อม เข่าเส่ือม ใบหน้าเหี่ยวย่น  
ซึ่งท�ให้แก่เกินวัย และเสียชีวิตก่อนวัยจากโรค 
และภาวะแทรกซ้อน ทีป้่องกนัได้เพยีงแต่ท่านลด/
งดการดื่มน�้าหวาน ชาเย็น กาแฟเย็น และ 
เครื่องดื่มที่ใส่น�้าตาลและฟรุคโตสอื่นๆ....”

12 : h t tp : / / r do .p su .ac . t h

RDO Today
สำ�นักวิจัยและพัฒน� มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์



ทุนวิจัยไหนโดน

ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และมูลนิธิวิจัย
แห่งสาธารณรัฐเกาหลี (The National Research Foundation of 
Korea, NRF) ได้ตกลงความร่วมมือร่วมกันให้มีการแลกเปลี่ยนนักวิจัย
ระยะสั้น ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ - เกาหลี (NRCT-
NRF) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของความร่วมมือ
ด้านการวิจัยระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งส่งเสริม
และสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ด้านการวิจัยใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลี ผ่านการท�าวิจัยร่วมกันของนักวิจัย 
อันจะน�าไปสู่การยกระดับความร่วมมือระหว่างนักวิจัยทั้งสองประเทศ

 ลักษณะทุน

1. เป็นทุนให้นักวิจัยไทยเดินทางไปท�าวิจัยระยะสั้นร่วมกับ 
นักวิจัยเกาหลีในสาธารณรัฐเกาหลี จ�านวนไม่เกิน 3 ทุน

2. เป็นทุนที่มีก�าหนดระยะเวลา ทุนละ 30 วัน และผู้รับทุนต้อง
อยู่ท�าวิจัยในสาธารณรัฐเกาหลี ให้ครบ 30 วัน

3. เป็นทุนเพื่อสนับสนุน ส่งเสริม การวิจัย/วิเคราะห์/เก็บข้อมูล
วิจัยของโครงการวิจัยที่ก�าลังด�าเนินการอยู่ในประเทศไทยแต่มีความ
จ�าเป็นทีจ่ะต้องเดนิทางไปเก็บ/ศกึษาข้อมลูเพ่ิมเตมิ ณ ต่างประเทศและ
ไม่มีงบประมาณสนับสนุน หรือ เป็นทุนเพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยร่วมกัน
ระหว่างนักวิจัยไทยและเกาหลี โดยเป็นจุดเริ่มต้นอันจะน�าไปสู่การท�า
วิจัยร่วมกันในอนาคต

4. เป็นทุนที่ต้องมีนักวิจัยชาวเกาหลี (host) ซึ่งเป็นผู้สมัครขอ 
รับทุนจะต้องติดต่อด้วยตนเอง

 สาขาวิชาที่รับสมัคร 
ทุกสาขาวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มนุษยศาสตร์ 

และสังคมศาสตร์

 คุณสมบัติของผู้สมัครรับทุน

1. มีสัญชาติไทย มีถิ่นพ�านักถาวรในประเทศไทย และมีหลักฐาน
การท�างานมั่นคง

2. เป็นผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป
3. เป็นบุคลากรในสังกัดสถาบันอุดมศึกษา หน่วยงาน หรือ

สถาบันวิจัยทั้งภาครัฐและเอกชน
4. เป็นผู้มีจรรยาบรรณนักวิจัยตามแนวทางปฏิบัติจรรยาบรรณ

นักวิจัยของ วช.
5. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษหรือภาษาเกาหลีใน

ระดับดี
6. มีความรู ้และประสบการณ์การวิจัยในสาขาวิชาการและ

ขอบเขตการวิจัยที่จะสมัครขอรับทุน ซ่ึงจะสามารถน�าความรู ้และ
ประสบการณ์ที่ได้จากการท�าวิจัยตามที่ได้รับทุนมาใช้ประโยชน์ได้

7. ไม่เป็นผู้ค้างส่งรายงานการวิจัยตามก�าหนดสัญญารับทุน 
ของ วช.

8. ได้รับอนุญาตจากหัวหน้าหน่วยงานต้นสังกัดระดับอธิบดีหรือ
เทียบเท่าขึ้นไปเท่านั้น

การสมัครรับทุนตามประกาศนี้  ผู้สมัครต้องรับผิดชอบในการ
ตรวจสอบและรับรองตนเองว่า  เป็นผู ้มีคุณสมบัติตรงตามประกาศ  
ถูกต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง  ในกรณีที่มีความผิดพลาดเกิดจาก 
ผู้สมัครหรือภายหลังที่ได้มีการตรวจสอบพบว่า  ผู้สมัครมีคุณสมบัติไม ่
ถกูต้องครบถ้วนหรอืตรวจพบว่าเอกสารหรอืหลกัฐานซึง่ผูส้มคัรน�ามายืน่
ไม่ตรงหรอืไม่เป็นไปตามประกาศ ให้ถอืว่าผู้สมคัรเป็นผู้ขาดคณุสมบตัใิน
การสมัคร โดยผู้สนใจโปรดส่งข้อเสนอโครงการ จ�านวน 13 ชุด พร้อม
ซีดีบันทึกข้อมูล (MS word) จ�านวน 1 แผ่น มายังส�านักวิจัยและ
พัฒนา ภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 และสอบถามรายละเอียด 
เพิ่มเติมที่ คุณพิณญา ยาหวัง โทร. 6958 E-mail : pinya.y@psu.ac.th

ประกาศรับสมัครนักวิจัยไทยเข้ารับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี (NRCT-NRF) ประจ�าปี 2562
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ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ขอเชิญผู้สนใจประกวด
ออกแบบ Viral clip / Animation infographic การสร้างค่านิยม  
“คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา” เพ่ือน�าผลงานที่ได้รับการคัดเลือกจาก
การประกวดมาใช้ในการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างค่านิยมในการให้คนไทย
ใช้ผลิตภัณฑ์ยางพาราให้เป็นที่น่าสนใจ ง่ายต่อการจดจ�า เพื่อสร้างค่านิยม
ให้คนไทยหนัมาใช้ผลติภณัฑ์จากยางพารา และเพือ่เป็นการส่งเสริมให้เกดิ
การใช้ยางพาราในประเทศมากขึ้น รวมถึงให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถใน
การออกแบบ Viral clip / Animation infographic มีความคิดสร้างสรรค์
ได้มีโอกาสน�าเสนอผลงานทางความคิดสู่สาธารณะ

 เกณฑ์และเงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ
  การออกแบบ Viral clip / Animation infographic ต้อง

สื่อถึงการสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
  การออกแบบสามารถน�าสญัลกัษณ์หรอืรปูลกัษณะ ทีบ่่งบอก

ถึง การสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
  รูปแบบต้องมีความโดดเด่น สวยงาม จดจ�าง่าย และสื่อ 

ความหมายถึงการสร้างค่านิยมให้คนไทยใช้ผลิตภัณฑ์จากยางพารา
  มีความน ่าสนใจและสามารถน�าไปใช ้ ได ้จ ริงในการ

ประชาสัมพันธ์ได้ สามารถใช้กับงานสื่อสิ่งพิมพ์ ของที่ระลึก ผลิตภัณฑ ์
จากยางพารา

  ส่งผลงาน Viral clip / Animation infographic เป็นไฟล์ 
MP4 โดยมีความยาวไม่เกิน 2 นาที

  ส่งผลงานเข้าประกวดได้ไม่เกินคนละหรือทีมละ 2 ผลงาน
ต่อประเภท

  ลิขสิทธ์ิท่ีเกิดจากการประกวดเป็นของสถาบนัวิจยัและพฒันา
นวัตกรรมยางพารา ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

  ผลงานทีเ่ข้าประกวดต้องไม่มกีารละเมดิทรัพย์สนิทางปัญญา
ของผูอ้ืน่ หากตรวจพบจะไม่ขอพจิารณาผลงานดงักล่าว และจะไม่รบัผดิชอบ 
ความผิดใดๆ ทางกฎหมายทั้งสิ้น

  ต้องเป็นผลงานที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
  กรณีส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า 1 ชิ้นงาน ผู้ส่งผลงาน

เข้าประกวดต้องใส่รหัสที่ชิ้นผลงานทุกชิ้น
  มีค�าบรรยายแนวคิดของผลงานการออกแบบสั้นๆ
  มีความทันสมัย น่าเชื่อถือ ง่ายต่อการเข้าถึง

 เกณฑ์การตัดสินรางวัล
  สามารถสื่อความหมายถึงคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา 

25คะแนน
  ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 25คะแนน
  ความสวยงาม 25คะแนน
  การน�าไปใช้ได้จริง 25คะแนน

 รางวัลที่ได้รับ
  รางวลัชนะเลศิ Viral clip / Animation infographic เงนิสด 

15,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล 
  รางวัลรองชนะเลิศ Viral clip / Animation infographic 

เงินสด 6,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 1 รางวัล 
  รางวัลชมเชย Viral clip / Animation infographic เงินสด 

3,000 บาท พร้อมประกาศเกียรติคุณ 3 รางวัล
หมายเหตุ : ส�าหรับผู้ที่ได้รับรางวัล ใน Viral clip / Animation 

infographic ต้องมีโลโก้ “สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา” 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 สมัครและ Download เอกสาร CLICK...
ผู้สนใจสามารถส่งผลงานและใบสมัครทาง 
E-mail : thitimon.665@gmail.com 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

ยางพารา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โทรศัพท์ 
0-7428-2267-69 E-mail: psu.nriri@gmail.com หมดเขตรับสมัคร
วันที่ 5 มีนาคม 2562

ขอเชิญส่งผลงานประกวดออกแบบ 

Viral clip/Animation infographic 

การสร้างค่านิยมคนไทยใช้ผลิตภัณฑ์ยางพารา
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ติดตามข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของส�นักวิจัยและพัฒนา ได้ที่
เว็บไซต์   rdo.psu.ac.th
Facebook : Research and Development Office (RDO), Prince of Songkla

สถานีวิทยุ ม.อ. FM 88.0 MHz

 รายการชุมชนวิชาการ ช่วงชุมชนคนวิจัย  

 ออกอากาศทุกวันศุกร์ เวลา 11.30-12.00 น.

 รายการสภากาแฟ ออกอากาศทุกวันอังคารแรกของเดือน  เวลา 10.00-11.00 น.

สถานีโทรทัศน์ NBT 

 รายการ NBT มีค�าตอบ

จดหมายข่าว RDO Today ราย 2 เดือน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงหนา้ 15 ค่ะ  

	

	

	

ประกาศผลการคัดเลือกผลงานเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงในเวที

“47
th

 International Exhibition of Inventions of Geneva”

ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศเชิญชวนนักวิจัย/นักประดิษฐ์ให้ส่งผลงานวิจัย  

สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมคัดเลือกเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วม

ประกวดและจัดแสดงในเวทีระดับนานาชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 นั้น บัดนี้  

คณะกรรมการคัดเลือกผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดและจัดแสดง

ในเวทีระดับนานาชาติ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ได้พิจารณาคัดเลือกผลงานเพื่อเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยไปเข้าร่วมประกวด

และจัดแสดงในงาน “47th International Exhibition of Inventions of Geneva” ณ กรุงเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส จ�านวน  

3 ผลงาน ได้แก่ 

1. ผลงานเรื่อง วัสดุซับแรงกระแทกผลิตจากยางพารา (Impact absorber material prepared from natural 

rubber) โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.พรศิริ แก้วประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี คณะวิทยาศาสตร์

2. ผลงานเรื่อง ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive wireless endoscope) โดยทีมวิจัย  

ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์, รศ.ดร.พรชัย พฤกษ์ภัทรานนต์ และ ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ คณะแพทยศาสตร์

3. ผลงานเรื่อง เกตย์เวย์ส�าหรับสรรพสิ่ง และแพลตฟอร์มสรรพสิ่งส�าหรับเมืองอัจฉริยะ (PSU IoT Gateway and Thing 

Platform for Smart City) โดยทีมวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต, ผศ.ดร.สกุณา เจริญปัญญาศักดิ์, นายจิระศักดิ์ นพรัตน์,  

นายมงคล มโนพิรุฬห์พร และ นางสาวสุนิสา จุลรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนาดิจิทัล
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เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

	 1.	จ่าหน้าซองไม่ชัด

	 2.	ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

	 3.	ไม่ยอมรับ

	 4.	ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

	 5.	ไม่มารับภายในกำาหนด

	 6.	เลิกกิจการ

	 7.	ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่

	 8.	อื่น	ๆ

ลงชื่อ..............................................

สำานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ชั้น 11 - 12  อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (LRC)  อ.หาดใหญ่  จ.สงขลา  90110
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ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
Research and Development Office

อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12

ศูนย์กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตึกฟักทอง

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
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