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ที่ปรึกษา
	 •	อธิการบดี
	 •	รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
	 •	ผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
	 •	รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนาด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม
	 •	รักษาการในตำาแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศ

บรรณาธิการ 
	 กรกมล	ขุนเพชร
	 นักประชาสัมพันธ์	สำานักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ 
	 สำานักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์	
	 บริษัท	เอสพริ้นท์	(2004)	จำากัด

อีกหนึ่งภารกิจที่ส�านักวิจัยและพัฒนาพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนมาตลอด นั่นก็คือ 

การสนับสนุนให้ชุมชนเกิดความเข้มแข็ง หลาย ๆ โครงการ หลาย ๆ กิจกรรมท�าให้ชุมชน

เกิดการยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ 

การตั้งต้นหันกลับไปดูทรัพยากรในพื้นที่ชุมชนตนเอง แล้วหยิบเอามาท�าเป็นอาชีพ 

สร้างรายได้กลับสู่ชุมชน ด้วยกระบวนการเปิดรับเทคโนโลยี องค์ความรู้ที่ ม.อ. เข้าไปเสริม 

ไม่ว่าจะเป็นนักวิจัยของ ม.อ. เอง หรือแม้แต่เชิญวิทยากรจากภายนอกมาร่วม น�ามาซึ่ง

ผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม มีมูลค่า และมีคุณค่า ยิ่งถ้าหากได้สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้ไอเดีย 

ที่แสดงถึงอัตลักษณ์ของชุมชนนั้นๆ ด้วยแล้ว ชิ้นงานท่ีออกมาก็ยิ่งเพิ่มมูลค่าท้ังด้านราคา 

และมูลค่าทางด้านจิตใจ

ล่าสุด ส�านักวิจัยฯ บริติช เคานซิล (ประเทศไทย) และกลุ่มวานิตา จับมือกันพัฒนา 

กลุม่อาชพีสตรใีน 3 จงัหวดัชายแดนใต้ ในการออกแบบผลติภณัฑ์จกัสาน โดยดึงดีไซน์เนอร์ 

จากแบรนด์ปาตาเพียรมาเป็นวิทยากร ซึ่งนอกจากจะช่วยสอนในเรื่องของการออกแบบ

ผลิตภัณฑ์แล้ว  ยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กลุ่มสตรีเหล่านี้อีกด้วย ผลสัมฤทธ์ิของ 

การร่วมแรง ร่วมใจกันในคร้ังนี้ ท�าให้เกิดผลิตภัณฑ์ท่ีช ่วยสร้างรายได้ซึ่งมาจาก 

แรงบันดาลใจของคนในชุมชนนั่นเอง

บรรณาธิการ
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บอกขา่ว...เลา่เรื่อง

เม่ือวันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2562  
ที่ผ่านมา ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย 
กับสังคม ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ร ่วมกับ บริติช เคานซิล 
(ประเทศไทย) และกลุม่วานติา น�าคณะอาจารย์
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยภาคใต้ตอนล่าง  
ลงพื้นที่ปัตตานีและนราธิวาส พัฒนาศักยภาพ
ของช่างฝีมือหัตถกรรมสตรีในเครือข่ายวานิตา 
โดยจัดกิจกรรมการอบรม “การให้ค�าปรึกษา
ช่างฝีมือในเครือข่ายวานิตาเพ่ือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และธุรกิจหัตถกรรม” ภายใต้

ม.อ. จับมือ บริติช เคานซิล และวานิตา ดึง 2 ดี ไซน์เนอร์ 

ลุยจังหวัดชายแดนใต้ จัดอบรมพัฒนาฝีมือช่างสตรี 

พร้อมกระตุ้นไอเดียสร้างแรงบันดาลใจ

โครงการ Crafting Futures : Wanita  กิจกรรม
แบ่งออกเป็น 2 วัน วันที่ 25 กุมภาพันธ์ จัดที่
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานไม ้ไผ ่บ ้านทุ ่ง  
อ.ปานาเระ จ.ปัตตานี และวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 
จัดที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มี  
3 กลุ่มเข้าร่วมการอบรม ได้แก่ กลุ่มปาหนัน 
ลูปากาป๊ะ กลุ่มกระจูดโคกพะยอม และกลุ่ม
ย่านลิเภา หัวข้อหลักๆ ที่น�ามาจัดอบรม คือ 
เรือ่งการผลติ การออกแบบ และการตลาด โดย
มี 2 ดีไซน์เนอร์ คือคุณวลงกรณ์ เทียนเพิ่มพูล
และ คุณสุพัตรา เกริกสกุล นักออกแบบระดับ

ประเทศ ที่สร ้างสรรค์ผลงานด้านจักสาน 
เจ้าของแบรนด์ปาตาเพียร มาให้ความรู้และ
ร่วมสร้างแรงบนัดาลใจในการออกแบบผลติภณัฑ์ 

ด้านคุณศศิธร คงทอง หัวหน้าฝ่าย 
พันธกิ จสั มพันธ ์ มหาวิทยา ลัย กับสั งคม  
ส�านักวิจัยและพัฒนา ม.อ. กล่าวว่า “การ
ท�างานร่วมกัน 3 ฝ่าย ทั้ง ม.อ. บริติช 
เคานซลิ และวานติา รวมไปถงึเราได้รับความ
ร่วมแรงร่วมใจของอาจารย์จากมหาวทิยาลยั
ในเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น ม.หาดใหญ่ มทร.
ศรีวิชัย และม.อ.วิทยาเขตปัตตานี เราตั้งใจ
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อย่างมากท่ีอยากเห็นชาวบ้านในพืน้ท่ีจงัหวดั
ชายแดนใต้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ซึ่งกลุ ่ม 
ต่างๆ ที่เราจัดอบรมให้ในครั้งนี้ ถือว่าเป็น 
กลุม่ท่ีมคีวามสามารถในเรือ่งการจกัสานเป็น
ทุนเดิมอยู่แล้ว เพียงแต่ยังขาดไอเดียการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายและด ู
น่าสนใจ ด้านการตลาด ทีย่งัไม่สามารถท�าให้
สินค้าของกลุ ่มออกสู ่ท ้องตลาดได้อย่าง 
กว้างขวาง รวมไปถึงการบริหารจัดการด้าน
การผลิตที่ท�าอย่างไรให้ทันต่อความต้องการ
ของตลาด อาจจะเพราะชาวบ้านทีม่าร่วมกนั
ท�าอาจจะคิดท�าแค่เป็นอาชีพเสริมเท่านั้น  
ซี่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เราจะมาช่วยกันแก้ 
การมาครั้งนี้ของเรา นอกจากจะมาอบรมทั้ง 
3 เรือ่งดงักล่าวแล้ว กถ็อืโอกาสร่วมพดูคยุกบั

สมาชิกในกลุ่มต่างๆ ด้วยว่ากลุ่มอยากได้
อะไร อยากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องใด  
รวมไปถึงการสร้างแรงบันดาลใจในการ
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ ซึ่งแน่นอนผลส�าเร็จที่
ได้จะน�าไปสู่การสร้างรายได้ให้กบัคนในพืน้ที่
ด้วย” 

โครงการ Crafting Futures : Wanita  
เป็นโครงการความร่วมมือ 2 ปี (2560-2562) 
ระหว่างบรติชิ เคานซลิ (ประเทศไทย) ส�านกัวจิยั 
และพัฒนา ม.สงขลานครินทร์ และเครือข่าย 
วานิตา ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่  
1. การอบรมที่ปรึกษาชุมชน 2. การลงพื้นที่
ท�างานกับชุมชน 3. การแสดงผลงาน โดยมี
วิทยากรจากองค์กร Applied Arts Scotland 
สหราชอาณาจักร และนักออกแบบชาวไทย 

ท�างานร ่วมกับบุคลากรในเครือข ่ายของ 
Innovat ion Hub ของมหาวิทยาลั ย 
สงขลานครินทร์ และผู้ประสานงานเครือข่าย 
วานิตา เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพของช่างฝีมือ
จักสานสตรีในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ วิสาหกิจ
ชุมชนจักสานไม ้ไผ ่บ ้านทุ ่ ง อ.ปานาเระ 
จ.ปัตตานี กลุ่มย่านลิเภา อ.ศรีสาคร กลุ่ม
ปาหนันปูลากาป๊ะ อ.เมือง จ.นราธิวาส และ
กลุ่มกระจูดโคกพะยอม อ.เมือง จ.นราธิวาส  
ในด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาทักษะ 
ด้านการออกแบบและการผสมผสานอัตลกัษณ์
ทางวัฒนธรรมในงานหัตถกรรม รวมไปถึงการ
พัฒนาธุรกิจและความยั่งยืนของกระบวนการ
ผลิต
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เ มื่ อ วันที่  6  กุ มภา พันธ ์  2562  
ณ ห้องประชุมเลิศพัฒน์ อาคารศูนย์ทรัพยากร
การเรียนรู ้  ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขต
หาดใหญ่ รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพล ศรชีนะ 
ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ร่วมด้วย
อาจารย์ นักวิจัย และผู้แทนจากศูนย์ทรัพย์สิน
ทางปัญญา อทุยานวทิยาศาสตร์ ให้การต้อนรบั
คณะจากบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด ใน
โอกาสการศึกษาดูงานและหารือเบื้องต้นเพื่อ
ความร่วมมือในการท�าธุรกิจร่วมกันในอนาคต

ส�าหรับบริษัท ทิปโก้ ไบโอเท็ค จ�ากัด 
น�าโดยคุณธีระพงศ์ สายสิญจน์ Director 
Extract ion Factory & OEM/ODM 
Management ได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการ
เข้าศึกษาดูงานในครั้งนี้ว่า “อยากร่วมหารือ
และเยี่ยมชมเครื่องมือและศักยภาพของ
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เพือ่จะได้เห็นถงึ 
กระบวนการในการวจิยัและพฒันาทีเ่กีย่วข้อง 
กับสารสกัดสมุนไพร เพื่อเป็นการเพ่ิมทักษะ
และประสบการณ์ให้แก่พนักงานของทิปโก้ 
อกีทัง้การหารอืเรือ่งการเข้าถงึสิทธิบัตรทีท่าง
มหาวิทยาลัยมีอยู่ รวมถึงหลักเกณฑ์ต่างๆ 
เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่ีเกี่ยวข้องกับงาน
วิจัยที่สามารถน�ามาใช้ได้ รวมถึงต้องการ 
เข้าพบ ศ.ดร.ศภุยางค์ วรวฒุคิณุชยั เรือ่งงาน

วจิยัสารสกดัจากว่านหอมแดง เพือ่ประโยชน์
ทางพาณชิย์และอตุสาหกรรมด้านสารกนัเสยี
จากสารสกัดธรรมชาติ”

ด้านมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์ 
นอกจากจะเป็นการร่วมพดูคยุกับผูอ้�านวยการ
ส�านักวิจัยและพัฒนาแล้ว ยังมีการน�าเสนอ 
เรื่อง “การจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของ
มหาวิทยาลัย” โดยศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา 
อุทยานวิทยาศาสตร ์  การน�าเสนอเรื่อง  
“เคร่ืองมือที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย” โดย  
ดร.สุพรรณี ธัญญะภู จากโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
การน�าเสนอเรื่อง “งานวิจัยสารสกัดจาก 
ว่านหอมแดง และผลงานวิจัยด้านสมุนไพร

ในสถานวจิยั” โดย ศ.ดร.ศภุยางค์ วรวฒุคุิณชัย 
ผอ.สถานวิจัยความเป็นเลิศด้านผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติ การน�าเสนอเรื่อง “งานวิจัยของ
สถานวิจัยความเป็นเลิศยาสมุนไพรและ
เทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม” และ 
ปิดท้ายกันที่การน�าเสนอเรื่อง “งานวิจัยทาง
ด้านสมุนไพรเรือ่ง กรรมวธิกีารสกดัและท�าให้
บรสิทุธิข์องสารสกัดเฟิร์นทีม่อีนิเตอร์รบัตนิบี
เป็นสารส�าคัญและการใช้สารสกดัดงักล่าวใน
ผลิตภัณฑ์ส�าหรับลดความอ้วน” โดย ผศ.ดร.
สิรีวรรณ แก้วสาวรรณ คณะเภสัชศาสตร์  
จากนั้นไปเยี่ยมชมเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับ 
งานวิจัยภายใต้การดูแลของโครงการจัดตั้ง
สถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 

ทิปโก้รุดหารือ ผอ. RDO หวังน�างานวิจัย 
ต่อยอดธุรกิจ
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เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี ม.อ. 
รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
และพัฒนา ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ เป็นประธานกล่าวต้อนรบัและเปิดงานเสวนา 
“เขยีนอย่างไรให้ได้ทุน” ซ่ึงจดัโดยฝ่ายแผนและบรหิาร ส�านกัวจิยัและพฒันา ท้ังนี้
เพื่อให้นักวิจัยจะได้น�าความรู้ท่ีได้จากเวทีไปเป็นแนวทางในการเขียนข้อเสนอ
โครงการเพื่อขอรับทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งเป็นการแลกเปล่ียน
ประสบการณ์ทีเ่ข้มข้นจากวทิยากรผูเ้ชีย่วชาญ น�าโดยศาสตราจารย์นายสตัวแพทย์ 
ดร.มงคล เตชะก�าพุ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.ผดุงศักด์ิ  
รัตนเดโช จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ดร.ศากุน บุญอิต 
จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ด�าเนินการเสวนาโดย รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์  
รอง ผอ.ส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอาจารย์นักวิจัย 
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เข้าร่วม

เวทีเสวนา เขียนอย่างไรให้ได้ทุน 

3 ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแชร์ไอเดีย
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เมื่อวันที่  6 มีนาคม 2562 เวลา  
13.00 น. เป็นต้นไป ส�านักวิจัยและพัฒนา  
น�าทีมโดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อ�านวยการ
ส�านักวิจัยและพัฒนา พร้อมด้วยทีมบริหาร 
ส�านกัวจิยัฯ ผศ.ดร.มาล ีสบายยิง่ รองผูอ้�านวยการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ 
รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู ้อ�านวยการ 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย
คณะท�างานทุนวิจัยงบประมาณแผ่นดิน จัด
กิจกรรม Integrated Research ประจ�าปี 
2562 โดยเริ่มครั้ งแรกกับโครงการด ้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ ห้องลีลาวดี 
คณะศิลปศาสตร์ โดยประกอบไปด้วย

กิจกรรมช่วงที่ 1 เป็นการเปิดงานและ
พดูถึงนโยบายและการด�าเนนิงานงบบรูณาการ 
& ทุนสนับสนุน โดย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ  
ผูอ้�านวยการส�านกัวิจยัและพฒันา ทีน่�าภารกจิ
และหน่วยงานภายใต้ความดูแลของส�านักวิจัย
และพัฒนา มาอธิบายให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้
มองเห็นการท�างานในภาพรวม และเข้าใจ
ลักษณะการท�างานของส�านักวิจัยและพัฒนา
มากยิ่งขึ้น รวมไปถึงกระบวนการจัดตั้งสถาน
วิจัย คุณสมบัติและระยะเวลาการขอทุนต่างๆ 
เพื่อให ้ นักวิ จัยโดยเฉพาะนักวิจัยรุ ่นใหม ่ 
สามารถด�าเนินการขอทุนและได ้รับการ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยได ้อย ่างเต็ม
ประสิทธิภาพ

กิจกรรมในช่วงที่ 2 เป็นการน�าเสนอ
ความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุนจาก 
แผนงานบูรณาการการวิจัยและนวัตกรรม  
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ�า
ปีงบประมาณ 2561 ซึ่งมีโครงการเข้าน�าเสนอ
จ�านวน 4 โครงการ ได้แก่

โครงการที่  1 โครงการศึกษาวิจัย 
และ พัฒนา สุขภาวะ โลก  (P laneta ry 
Health) น�าเสนอโดยหัวหน้าโครงการ ผศ.ดร.
ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี สถาบันวิจัยและ
พัฒนาสุขภาพภาคใต้

โครงการที่ 2 โครงการวิจัยและพัฒนา 
เยียวยา สมานฉันท์ และสร้างสรรค์ชุมชน 
สุขภาวะชายแดนใต้ หัวหน้าแผนโครงการคือ 
ศ.ดร.นพ.วรีะศักดิ ์จงสู่ววิฒัน์วงศ์ และน�าเสนอ
ความก ้ าวหน ้ า โดย ดร .มายือนิ ง  อิ สอ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้

โครงการที่ 3 โครงการสร้างมูลค่า 
นวัตกรรมและความยั่ งยื่นแก ่กลุ ่มผ ้าทอ  
น�าเสนอโดยหัวหน้าโครงการ อาจารย์สุพิชชา 
เอกอุรุ คณะวิทยาการจัดการ

 ประเดิม Integrated Research ปี 62 

กับคลัสเตอร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
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โครงการที่ 4 โครงการบทบาทภาค
ประชาสังคมกับการสร้างสันติภาพในบริบท
อาเซียน กรณีศึกษาประเทศฟ ิลิปป ินส ์ 
อินโดนีเซียและไทย น�าเสนอโดยหัวหน้า
โครงการ ดร.ฆายนย์ี ช.บญุพนัธ์ คณะวทิยาการ
จัดการ 

จากนั้นเป็นการน�าเสนอความก้าวหน้า
ของโครงการทีไ่ด้รบัทนุจากแผนงานบรูณาการ
การวิจัยและนวัตกรรม ด้านมนุษยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์ ประจ�าปีงบประมาณ 2562 ซึง่ได้
มีการเปลี่ยนรูปแบบโดยรวมเอาแผนโครงการ
ย่อยต่างๆ มารวมเป็นชุดโครงการใหญ่ ซึ่งด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้ัน มี 1 แผน
โครงการใหญ่ที่เข้าน�าเสนอคือ แผนบูรณาการ
พัฒนาทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 ของเยาวชน
ไทย 4.0 อย่างครบวงจรและยั่งยืน ที่มี รศ.ดร. 

เกษตรชัย และหีม คณะศิลปศาสตร์ เป็น
หัวหน้าแผนโครงการเข้าน�าเสนอ โดยในชุด
โครงการดงักล่าวจะประกอบไปด้วย 7 โครงการ
ย่อย ได้แก่

1. การพฒันาทกัษะด้านการสร้างสรรค์
และนวัตกรรมของเยาวชนผ่านดนตรีและ 
การแสดงชาวเลอูรักลาโว้ย จ.ภูเก็ต มีหัวหน้า
โครงการคือ ผศ.ดร.เรวดี อึ้งโพธิ์

2 . การเรียนรู ้ข ้ามวัฒนธรรมของ
เยาวชนผ่านกิจกรรมศิลปะและดนตรีในสาม
จังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหัวหน้าโครงการ
คือ รศ.ดร.ปัญญา เทพสิงห์

3. การพัฒนาทักษะด้านความร่วมมือ 
การท�างานเป็นทีมและภาวะผู้น�าของเยาวชน
ในต�าบลปากรอ มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.
ดร.นพดล นิ่มสุวรรณ 

4. การพฒันาศกัยภาพและส่งเสรมิการ
เรียนรู้ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารภาษาอังกฤษของเยาวชนในจังหวัด
ปัตตานีโดยใช้กระบวนการเรียนรู้แบบร่วมมือ
ทางออนไลน์ มหีวัหน้าโครงการคอื ผศ.ดร.ไซนี 
แวมูซอ

5. การปฏิรูปการเรียนรู้การสนทนา
ภาษาอังกฤษแก่เยาวชนไทย 4.0 โดยการใช้ 
CA-informed teaching model มีหัวหน้า
โครงการคือ ผศ.ดร.เข็มทอง สินวงศ์สุวัฒน์

6. การพัฒนาทักษะที่จ�าเป็นส�าหรับ
เยาวชนเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในยุคศตวรรษ 
ที่ 21 มีหัวหน้าโครงการคือ ผศ.ดร.กานดา 
จันทร์แย้ม

7. การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อ 
ส่งเสริมจริยธรรมอิสลามแก่เยาวชนมุสลิมใน
สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีหัวหน้าโครงการ
คือ รศ.ดร.เกษตรชัย และหีม

และในช่วงสุดท้าย ได้เปิดโอกาสให ้
ผู ้เสนอโครงการเพื่อขอรับทุนจากแผนงาน 
บรูณาการการวจัิยและนวตักรรม ปีงบประมาณ 
2563 มาน�าเสนอโครงการเพือ่รบัฟังข้อคดิเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ โดยมี ผศ.ดร.วินีกาญจน์  
คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร์ หัวหน้าแผน
โครงการสร้างภูมิคุ ้มกันทางจิตปัญญาและ
ศาสนธรรม เป็นผู้น�าเสนอ ซึง่กไ็ด้รบัข้อคดิเห็น
ที่จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนา น�าไปปรับ
แก้ไขข้อเสนอโครงการให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของประเทศต่อไป
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เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 คลินิก
เทคโนโลยี ฝ่ายพันธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบั
สังคม ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ น�าโดย นายธนทรพัย์ ลิม่ปะรงัษี
ผูป้ระสานงานคลนิกิเทคโนโลยฯี ม.อ. พร้อมด้วย 
นางสาวอาทิตยา ก�าลัง นักศึกษาสหกิจศึกษา 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ทีมงานเจ้าหน้าที่จาก
ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ�าภมิูภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) และ
ตัวแทนกลุ่มชาวนาจากอ�าเภอต่างๆ ภายใต้
เครือข ่ ายชาวนา วิถี วิทย ์จั งหวัดสงขลา  
(11 อ�าเภอ) ได้แก่ (1) นายนพดล แก้วมณี 
ประธานเครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์จังหวัดสงขลา 
(2) นายวิโรจน์ คงนุ้ย ประธานกลุ่มชาวนาบ้าน
ทุ่งขาว อ.รัตภูมิ (3) นางสุภาวดี มงคลบุตร 
เครือข่ายชาวนาวิถีวิทย์ อ.สทิงพระ และ  
(4) นายมงคล รอดบุญธรรม ประธานกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเกิดจากดิน ปากรอ อ.สิงหนคร 
เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุ ์ข ้าวพ้ืนเมือง 
“ข้าวลูกปลา” ซ่ึงจัดโดย องค์การบริหาร 
ส ่วนต�าบลป่าชิง ร ่วมกับวิสาหกิจชุมชน 
เครือข ่ายนาอินทรีย ์อ�าเภอจะนะ (จะนะ 
แบ่งสุข) ณ แปลงนา ม.1 บ้านป่าชิง ต.ป่าชิง 
อ.จะนะ จ.สงขลา งานนี้ได้รับเกียรติจาก  

คลินิกเทคโนโลยีฯ ม.อ. พร้อม ศวภ.3 ร่วมงาน
อนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นถิ่น “ข้าวลูกปลา”

นายวิฑูร พรหมเพชร เกษตรอ�าเภอจะนะ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายอ�าเภอจะนะให้เป็น
ประธานในพิธีเปิด โดยมี นายอดูญ ทองเพชร 
นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลป่าชิง เป็น 
ผู้กล่าวรายงาน ภายในงานมีกิจกรรมน่าสนใจ
มากมาย อาทิ การท�าพิธีผูกขวัญข้าวโดย  
นายเอี่ยม เพชรศรี ประธานชมรมผู้สูงอาย ุ
บ้านป่าชิง การแข่งขันเก็บข้าวโดยใช้แกระ  
การแข่งขันต�าข้าว (ลีลา) การแข่งขันวิ่งผลัด 
ทนูข้าว และการประกวดเมล็ดพนัธ์ุข้าวลูกปลา  

การเข ้ าร ่ วมงานในครั้ ง น้ี  ค ลิ นิก
เทคโนโลยีฯ ม.อ. ได้น�าผลงานที่เกี่ยวข้องกับ 
วถิชีาวนาภายใต้โครงการทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากส�านักงานปลัดกระทรวง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) ในแผน
งานถ่ายทอดเทคโนโลยี และหมู่บ้านแม่ข่าย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (หมู่บ้านแม่ข่าย 
วท.) ไปจัดแสดง อาทิ (1) คุกกี้ผิวข้าวสังข์หยด 
และบรรจุภัณฑ์ จากโครงการหมู่บ้านแม่ข่าย 
วท. : หมู่บ้านเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงรัตภูมิ 
ซึ่งเป็นผลงานของอาจารย์/นักวิจัยจากคณะ
อุตสาหกรรมเกษตร (2) ถุงมืออเนกประสงค์
จากยางพารา จากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี
การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากน�้ายางพารา (ความ
ต้องการจากสมาชกิ อสวท.) ซึง่เป็นผลงานของ
อาจารย์/นักวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา
นวัตกรรมยางพารา ม.อ. และผลงานวิจัยชุด
ทดสอบสังกะสีในนาข้าวของอาจารย์/นักวิจัย 
จากคณะวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเครือข่าย 
นาอินทรีย์อ�าเภอจะนะ (จะนะแบ่งสุข) ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณประจ�าปี 2562 จาก 
สป.วท. ภายใต้โครงการหมู่บ้านแม่ข่าย วท. : 
หมู่บ้านข้าวลูกปลา ป่าชิง อ.จะนะ (ปีท่ี 1)   
โดยมี นางมาเรียนา แนกาบาร์ นักวิชาการ
อุดมศึกษา สถานีบริการวิชาการชุมชนจะนะ 
ส� านั กส ่ ง เ สริ มและการ ศึกษาต ่ อ เนื่ อ ง 
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ วทิยาเขตปัตตานี 
เป็นผู้รับผดิชอบโครงการ ซึง่จะต้องด�าเนนิงาน
โดยการน�าวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม (วทน.) ไปพัฒนาต่อยอด/ประยุกต์
ใช้ประโยชน์ให้เกิดอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ
เฉพาะทาง และอาชีพอ่ืนๆ ในชุมชนตามฐาน
ทรัพยากร คือ ข้าวลูกปลา และศักยภาพของ
กลุ่มจะนะแบ่งสุข รวมถึงชุมชนใกล้เคียงเพื่อ
สร้างงานให้ชมุชนมรีายได้และคณุภาพชวีติทีด่ี
ขึน้อย่างต่อเนือ่งในระยะ 3 ปี บ่มเพาะรากฐาน
น�าไปสู่ความยั่งยืนให้กลุ่มจะนะแบ่งสุขเป็น 
ต้นแบบส�าหรับชุมชนอื่นๆ ได้ในอนาคตต่อไป
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เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 8 มีนาคม 2562 
ส�านักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
จัดโครงการบรรยาย เรื่อง “สถิติและการวิเคราะห์
ข ้อมูล” ให ้กับนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์  โดยมี  ผศ.ดร.มาลี  สบายยิ่ ง  
รองผู ้ อ� านวยการส�านักวิจัยและพัฒนาด ้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานเปิด
กิจกรรม และมี ดร.อิศรัฏฐ์ รินไธสง จากคณะ
วทิยาการจดัการ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เป็น
วิทยากรบรรยาย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัย 
ทัง้ในวทิยาเขตหาดใหญ่และวทิยาเขตปัตตานอีย่าง
มาก โดยกิจกรรมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ให้นักวิจัย
ที่เข้าร่วมได้มีความรู้ความเข้าใจในการเลือกใช้สถิติ 
และสามารถน�าไปวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง
และเหมาะสมต่อไปได้

ส�านักวิจัยและพัฒนาจัดอบรมสถิติและ
การวิเคราะห์ข้อมูลให้นักวิจัยสายสังคมศาสตร์
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รอง ผอ.ส�านกัวจิยัและพฒันา ลงพืน้ที ่จ.ภเูก็ต ตดิตามความ
ก้าวหน้าการด�าเนินงาน โครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ประจ�าปี 
2561 พร้อมพบปะชุมชน รับทราบปัญหาและความต้องการ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2561 ท่ีผ่านมา รองศาสตราจารย์ 
ดร.ประณตี ส่งวฒันา รองผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันาด้านพนัธกจิ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ร่วมเวทีน�าเสนอความก้าวหน้าโครงการ 
ม.อ. เพือ่ชุมชนเข้มแขง็ ประจ�าปี 2561 โดยช่วงเช้าเป็นการน�าเสนอความ
ก้าวหน้าโครงการ ซึง่มีทัง้หมด 6 โครงการย่อย ดงันี ้1. โครงการผลกระทบ 
ด้านคุณภาพน�้าและแนวทางการลดผลกระทบ จากการพัฒนาพื้นที่
ชุมชนกมลา จ.ภูเก็ต โดย ดร.ดนัย ทิพย์มณี คณะเทคโนโลยีและ 
สิ่งแวดล้อม 2. โครงการการมีส่วนร่วมในการจัดการขยะของ 
สถานประกอบการและประชาชนในพื้นที่ต�าบลกมลา โดย ดร.วิลาสินี 
ศรพีรหม คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดล้อม 3. โครงการคณุภาพชวีติและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประขาชนชุมชน
ต�าบลกมลา โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 
4. โครงการวเิคราะห์การใช้ประโยชน์ทีด่นิพืน้ทีต่�าบลกมลา ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ โดย นางสาวจุฑาพร เกษร คณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดล้อม 5.โครงการการพัฒนาความสามารถในการจัดการ 
ท่องเทีย่วด้วยการอนรุกัษ์สิง่แวดล้อมภาษา และวฒันธรรมนานาชาติ
ในชุมชน โดย ดร.จันทินี บุญชัย คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม และ
โครงการที่ 6. โครงการศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์อย่าง
ยั่งยืนของต�าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต โดย ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา  
คณะการบรกิารและการท่องเทีย่ว ซึง่ทัง้ 6 โครงการดงักล่าว ด�าเนนิงาน
ภายใต้โครงการการพฒันาศกัยภาพชุมชนเพือ่การจดัการสิง่แวดล้อมและ
การท่องเที่ยวชุมชน กรณีศึกษาพื้นที่ต�าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต 

หลังจากนั้นช่วงบ่ายเป็นการลงพื้นที่ชุมชนกมลา ติดตามการ
ด�าเนินงานโครงการ “ศักยภาพการท่องเท่ียวชุมชนสร้างสรรค์อย่าง

ยั่งยืนของต�าบลกมลา จังหวัดภูเก็ต” มี ดร.อภิรมย์ พรหมจรรยา เป็น
ผู้น�าชม ต่อด้วยติดตามโครงการ “การพัฒนาความสามารถในการ
จัดการท่องเที่ยวด้วยการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ภาษาและวัฒนธรรม
นานาชาติในชุมชน” มี ดร.จันทินี บุญชัย เป็นผู้น�าชม 

ด้าน รศ.ดร.ประณตี ส่งวฒันา กล่าวว่า “ส�าหรบัโครงการ ม.อ. 
เพื่อชุมชนเข้มแข็ง ปี 2561 วิทยาเขตภูเก็ต ได้ขับเคลื่อนงานใน  
2 ประเด็นหลักๆ คือ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และด้านการ 
ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งชุมชนกมลาเป็นพื้นที่ท่ีมีแหล่งท่องเท่ียวที่มี 
นกัท่องเทีย่วเข้าไปจ�านวนมาก  โอกาสในการสร้างรายได้ให้กบัชุมชน
ก็มากขึ้น แต่ทั้งนี้ท้ังนั้นก็ต้องมีการบริหารจัดการที่ดี รวมไปถึงเรื่อง
สิง่แวดล้อม เรือ่งการจดัการขยะ การอนรุกัษ์ทรพัยากรและวัฒนธรรม
ในพื้นที่ให้คงอยู่ และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่น�ามาจ�าหน่ายให้กับ 
นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับชุมชนก็ต้องมีเอกลักษณ ์
น่าสนใจ ซึ่งที่กมลานี้ก็มีจุดแข็ง นั่นก็คือมีผู้น�าชุมชนที่เป็นนักพัฒนา 
และคนในชุมชนเองก็ให้ความร่วมมือร่วมใจกันดีมาก ท�าให้นักวิจัย
ลงพื้นที่ท�างานสะดวกขึ้น”

ยกกมลา พื้นที่ต้นแบบโครงการ ม.อ. เพื่อชุมชนเข้มแข็ง
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวชุมชน
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แบบแผนการใช้พืชกระท่อมและผลกระทบต่อสุขภาพ
จากการวิจัยที่ผ่านมา พบว่าชาวบ้านที่ใช้พืชกระท่อม โดยการเค้ียวใบสด เอาก้านใบออก เคี้ยว 

ครั้งละ 1-3 ใบ ขึ้นอยู่กับขนาดของใบกระท่อม บางคนใช้เพียงวันละ 1 ครั้ง, ทุกๆ 1 หรือ 2-3 ชั่วโมงต่อค�า 
หรือเคี้ยวตลอดวัน และส่วนใหญ่ใช้กระท่อมร่วมกับเครื่องดื่มประเภทต่างๆ หรือร่วมกับการสูบใบจาก ผู้ใช้
ส่วนใหญ่อยู่ในวัยแรงงาน ใช้ใบกระท่อมเพื่อให้สามารถท�างานได้ทนนาน เพื่อสังสรรค์ และเพื่อรักษาโรค  
ผูใ้ช้พชืกระท่อมส่วนใหญ่มกัเคยมอีาการ ‘เมา’ กระท่อมเมือ่ใช้เป็นครัง้แรก เมือ่เคีย้วใบกระท่อมปรมิาณมาก
ติดต่อกัน หรือใช้ในขณะท่ีท้องว่าง หรือเม่ือใช้ใบกระท่อมชนิดท่ีท�าให้เมา อาการเมากระท่อมจะมีอาการ 
แขนขาอ่อนแรง เดินไม่ไหว หน้าแดงชาและตึง หูร้อน หูอื้อและชา ง่วง ซึม ลิ้นชา ตาลาย พร่ามัว มึนหัว 
ปวดหวั อ่อนเพลยี คลืน่ไส้ อยากอาเจยีนแต่ไม่อาเจยีน พะอดืพะอม บางรายมีอาการมาก เวยีนศรีษะ อาเจยีน 
มือสั่น ตัวสั่น แน่นหน้าอก ปวดปัสสาวะอุจจาระแต่ไม่ถ่าย ร้อนไปทั้งตัว เหงื่อออก อาการเหล่านี้มักจะหาย
ไปเองภายใน 5-10 นาท ีถ้ามอีาการมากต้องนอนพกั ส่วนใหญ่ผูใ้ช้จะมวีธิกีารรกัษาอาการดงักล่าวด้วยตนเอง 
เช่น นั่งหรือนอนพัก ท�างานให้เหงื่อออก หรืออาบน�้าเย็น กินน�้าเย็น กินผลไม้เปรี้ยว หรือกินอาหาร เป็นต้น

การวิจัยพืชกระท่อม : ผลกระทบต่อสุขภาพและสังคม
ศ.ดร.พญ.สาวิตรี อัษณางค์กรชัย, ดร.ดาริกา ใสงาม

หน่วยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.ภญ.จุไรทิพย์ หวังสินทวีกุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
รศ.ดร.เอกสิทธิ์ กุมารสิทธิ์, ดร.ดาร์เนีย เจ๊ะหะ, ดร.ภญ.สุพัตรา ลิ่มสุวรรณโชติ, 
ดร.สมชาย ศรีวิริยะจันทร์, ผศ.ดร.วันดี อุดมอักษร และ รศ.สมสมร ชิตตระการ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
E-mail : savitree.a@psu.ac.th 

พืชกระท่อม (Mitragyna speciosa (Korth.) Havil.) จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 5 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  
พ.ศ. 2522 เนื่องจากกระท่อมเป็นพืชท้องถ่ินและเป็นสารเสพติดที่มีผู ้ใช้มากที่สุดในภาคใต้ของประเทศไทย ทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์จึงได้สนใจด�าเนินงานวิจัยเรื่องพืชกระท่อมมาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 จนถึงปัจจุบัน โดยได้ด�าเนินโครงการวิจัยครอบคลุมใน 
มิติวัฒนธรรม พฤติกรรม สุขภาพ วิทยาศาสตร์และกฎหมาย

แนะนำ� ง�นวิจัย
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ผูใ้ช้พชืกระท่อมมีพฤตกิรรมการใช้และ
อาการที่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์สากลในการ
วินิจฉัยภาวะติดสารเสพติด รวมทั้งมีอาการ
ถอนยาจากใบกระท่อม (kratom withdrawal 
syndrome) ที่มีลักษณะเฉพาะ ภาวะเสพติด
พืชกระท่อมมีลักษณะดังนี้

 มีความต้องการใช้อย่างมาก เวลา
เดินทางไปที่อื่นต้องพกพาใบกระท่อมไปด้วย 
หากไม่สามารถพกพาใบกระท่อมไปได้ ก็จะ
ปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเดินทางน้ัน จึงมี 
ผลกระทบต่อการท�างานและการด�าเนินชีวิต
ประจ�าวัน

 ไม่สามารถควบคุมพฤติกรรมการใช้ 
เคยพยายามเลิกใช ้กระท่อมแต่ไม ่ส�าเร็จ 
ควบคุมตัวเองยากมากที่จะไม่ใช้กระท่อม

 มีอาการถอนยา เมื่อลดปริมาณหรือ
หยุดใช้

 มีอาการทนต่อฤทธ์ิของพืชกระท่อม 
(tolerance) ท�าให้ต้องใช้ในปริมาณมากขึ้น 
จึงได้ฤทธิ์เท่าเดิม

 มีความหมกมุ่นกับการใช้กระท่อม 
ต้องหากระท่อมมาเคีย้วให้ได้ทกุวนั บางคนต้อง
มีกระท่อมอยู่ในปากตลอดเวลา กังวลใจเสมอ
ว่าจะหากระท่อมมาใช้ได้อย่างไร

ชาวบ้านในพื้นที่ภาคใต้ ใช้ใบกระท่อม
ในการรักษาอาการและโรคต่างๆ หลายชนิด 
เช่น อาการไอ ท้องร่วง ปวดท้อง ปวดฟัน  
มักจะใช้ใบกระท่อมเป็นครั้งคราวเม่ือมีอาการ 
และยังใช้รักษาโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน 
โรคความดนัโลหติสงู และใช้ทดแทนสารเสพตดิ 
ชนิดอื่น เช่น มีผู้ที่เคยติดยาบ้า เฮโรอีน และ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล์ท่ีเปล่ียนมาใช้ใบกระท่อม
ทดแทนสารเสพติดเหล่านั้น เป็นต้น ผู้ที่ใช้เพื่อ
รกัษาโรคเรือ้รงัหรอืใช้ทดแทนสารเสพตดิชนดิ
อืน่ มกัจะใช้ใบกระท่อมเป็นประจ�าจนเกดิภาวะ
ติดกระท่อม

ปัจจุบันใบพืชกระท่อมมีการแปรรูป
เพื่อสะดวกในการใช้ เช่น แปรรูปเป็นกระท่อม
ผง กระท่อมตากแห้ง หรอืน�าน�า้ต้มใบกระท่อม
ไปผสมกับสาร/ยาอื่น ตามที่ตนเองหรือกลุ่ม
ของตนอยากจะให้มฤีทธิต์ามทีต้่องการ ซึง่รูจ้กั
กนัในชือ่ว่า 4x100 ปัจจบุนัวตัถปุระสงค์ในการ
ใช้พชืกระท่อม รวมทัง้กลุ่มผู้ใช้ ได้ถกูเปล่ียนไป
จากเดิม กลายเป็นกลุ่มวัยรุ่นซึ่งใช้เพื่อความ
สนุกสนาน คึกคะนอง ส่ิงที่ตามมาคือ ปัญหา
อาชญากรรม เช่น การลักขโมย การค้ากระท่อม 
การรวมกลุ่มเพื่อท�าพฤติกรรมเสี่ยงหรือผิด
กฎหมาย ซึ่งเป็นปัญหาสังคม น�้าผสม 4x100 
มีส่วนผสมหลายชนิดขึ้นกับผู้ใช้ ส่วนผสมหลัก
คือ น�้าต้มใบกระท่อม น�้าอัดลม (โค้ก) และ 
ยาแก้ไอหรอืยาอ่ืนๆ ผลกระทบของการใช้สีค่ณู 
ร้อยขึ้นกับส่วนผสม และปริมาณของสารที่ใช้
ร่วม พชืกระท่อมมสีารออกฤทธิต่์อจติประสาท 
ส่วนน�้าอัดลมมีสารคาเฟอีนซึ่งกระตุ้นสมอง
ส่วนกลาง ยาแก้ไอท�าให้ง่วงซมึ หรอืยาชนดิอืน่
ท่ีน�ามาผสมอาจเป็นยานอนหลับมีฤทธิ์กด
ประสาท เมือ่น�ามาผสมเข้าด้วยกนัจะออกฤทธิ์
ที่เป็นอันตรายต่อร่างกายในระยะยาว

สมบัติทางเภสัชวิทยา
พบสารมิตรากัยนิน (mitragynine)  

ซ่ึงเป็นสารอัลคาลอยด์หลักในพืชกระท่อม มี
สมบติัท�าให้สามารถลดปริมาณอาหารและน�า้ที่
บริโภค ลดการเคลื่อนที่ของอาหารในล�าไส้เล็ก

ส่วนต้น คลายกล้ามเนื้อ ระงับปวด เพิ่มอัตรา
การน�ากลโูคสเข้าสูเ่ซลล์ บรรเทาอาการถอนยา
จากเอทานอลและมอร์ฟีนในสตัว์ทดลองได้ ใน
การศึกษาความเป็นพิษของใบกระท่อม พบว่า 
เมื่อให้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อม 
แบบเฉียบพลันในขนาด 4.90 กรัม/กก. หรือ 
สารสกดัอลัคาลอยด์ในขนาด 173.20 มก./กก. 
จะท�าให้สัตว์ทดลองตายไป 50% (LD50) การ
ให้สารสกัดเมทานอลจากใบกระท่อมในขนาด
สูงท�าให้ระดับเอนไซม์ในตับ ไตรกลีเซอไรด์ 
และโคเลสเตอรอลสูงขึน้ ส่วนสารสกดัในขนาด
สูง 1,000 มก./กก. ท�าให้ creatinine สูงขึ้น 
ซึ่งอาจเป็นพิษต่อไต แต่ไม่มีผลต่อน�้าหนักตัว 
ปริมาณอาหารและน�้าที่บริโภค หรือค่าต่างๆ 
ทางโลหิตวิทยา ส ่วนการให ้สารสกัดพืช
กระท่อมแบบเรือ้รังไม่ได้ก่อให้เกดิอาการพษิท่ี
เด่นชัดในหนูขาว ดังนั้นถ้าบริโภคพืชกระท่อม
ในขนาดปกติ ความเป็นพิษจะเกิดขึ้นน้อยมาก 
รวมท้ังได้พัฒนาวิธีวิเคราะห์มิตรากัยนินในพืช
กระท่อมหรอืในน�า้ต้มกระท่อมโดยใช้วธิ ีELISA

การศึกษาที่ผ่านมาได้ให้ค�าตอบเป็น
อย่างดีในด้านแบบแผนการใช้พืชกระท่อม 
ลักษณะอาการและอาการแสดงของภาวะติด
และภาวะขาดกระท่อม มีการพัฒนาเครื่องมือ
คัดกรองและประเมินอาการของภาวะดังกล่าว 
และภาวะสุขภาพระยะสัน้ของผูท้ีใ่ช้ใบกระท่อม 
รวมท้ังองค์ความรู้ทางด้านเภสัชจลนศาสตร์
และเภสัชพลศาสตร์ของพืชกระท่อมในมนุษย์
ซึ่งทีมวิจัยพืชกระท่อมจากคณะแพทยศาสตร์ 
คณะเภสัชศาสตร์ และคณะวิทยาศาสตร์ก�าลัง
ด�าเนนิงานศกึษาวจิยัในเรือ่งนี ้เพือ่เป็นข้อมลูท่ี
เป็นประโยชน์ในการวางแผนมาตรการทาง
สาธารณสุขและการแพทย์ทั้งในการป้องกัน
และดูแลรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจากการใช้
พชืกระท่อมและผู้ใช้สารเสพตดิชนดิอืน่ รวมท้ัง
ในการพัฒนาศักยภาพของพืชสมุนไพร
ธรรมชาตใิห้เป็นประโยชน์อกีด้วย พืน้ท่ีภาคใต้
ของประเทศไทย เป็นพืน้ทีท่ีเ่หมาะสมทีส่ดุทีจ่ะ
ด�าเนนิการศึกษาวจิยัในประเดน็นี ้งานวิจยัด้าน
พืชกระท่อมยังเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษา
ตดิตามต่อไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสถานการณ์
ปัจจบัุน ซึง่ต้องการข้อมลูทางวทิยาศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์มาใช้ในการปรับเปลี่ยนกฎหมาย
ด้านยาเสพติดของประเทศ
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ส�านกัวจิยัและพฒันา ขอแสดงความยนิดกีบั ศาสตราจารย์ ดร.สทุธวฒัน์ เบญจกลุ 
ภาควชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะอตุสาหกรรมเกษตร มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ในโอกาส
ทีต่ดิอนัดบันกัวจิยัทีม่กีารอ้างองิผลงานสงูสดุระดบัโลก (Highly Cited Researchers) ปี 2018 
ในสาขา Agricultural Sciences 

Clarivate (TM) Analytics เป็นผู้น�าระดับโลกในการให้บริการข้อมูลเชิงลึกและการ
วเิคราะห์ทีเ่ชือ่ถอืได้ จ�าแนกโดยอาศัยข้อมลูและการวเิคราะห์ของผู้เชีย่วชาญด้านบรรณมิตจิาก 
Clarivate Analytics ใช้แพลตฟอร์มวิเคราะห์และสืบค้นประเภท web based ชั้นน�า 
ระดับโลกอย่าง InCites (TM) Essential Science Indicators (SM) รวมถึงการรวบรวมข้อมูล
ด้านการวดัคณุภาพเชงิวทิยาศาสตร์และข้อมูลบ่งช้ีแนวโน้ม โดยพจิารณาจากจ�านวนการตพิีมพ์
งานวิจัยและข้อมูลการอ้างอิงจาก Web of Science (TM) ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มประเภท  
web based ที่สามารถสืบค้นงานวิจัยเชิงวิทยาศาตร์และเชิงวิชาการได้อย่างแม่นย�าที่สุด  
และยังสามารถระบุจ�านวนการอ้างอิงผลงานวิจัยได้

นอกจากนี้ รายชื่อ Highly Cited Researchers จาก Clarivate Analytics ยังเป็น
ส่วนส�าคัญของการจัดอันดับ Academic Ranking of World Universities ซึ่งเป็นหนึ่งในการ
จัดอันดับมหาวิทยาลัยทั่วโลกที่มีมานานและมีอิทธิพลมากที่สุดอีกด้วย 

นักวิจัย ม.อ. ติดอันดับการประกาศผล 

Highly Cited Researchers 2018 

จาก Clarivate Analytics
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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

โครงการ Integrated Research ประจ�าปี 2562

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายประยุกต์และเผยแพร่งานวิจัย ส�านักวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดโครงการ Integrated 

Research ข้ึน เพ่ือเปิดโอกาสให้นักวิจัยท่ีด�าเนินการจัดท�าโครงการวิจัยแบบบูรณาการ ได้น�าเสนอความก้าวหน้า รายงานต่อ 

ผู้บริหารด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมถึงให้นักวิจัยในทุกคณะ/วิทยาเขต ได้รับทราบถึงนโยบายด้านงานวิจัยของประเทศที่

มหาวิทยาลัยต้องการขับเคลื่อน เพื่อให้สามารถพัฒนาผลงานวิจัยไปในทิศทางเดียวกัน และยังเป็นช่องทางให้นักวิจัยได้พบปะ 

เจ้าหน้าทีส่นับสนุนการวจิยั เพือ่สอบถามข้อมลูและปัญหาทีพ่บจากการท�าวจิยั และพัฒนาศกัยภาพนกัวจิยัในมหาวทิยาลัยให้บรรลุ

วัตถุประสงค์ในการพัฒนางานวิจัยและบัณฑิตศึกษา โดยมีตารางกิจกรรม ดังนี้

ตารางกิจกรรม Integrated Research ประจ�าปี 2562

ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 สถานที่จัดงาน : คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 2 วันที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์สุขภาพ

 สถานที่จัดงาน : คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 3 วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 1

 สถานที่จัดงาน : คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 2

 สถานที่จัดงาน : คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 5 วันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 13.30 - 16.30 น. คลัสเตอร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 3

 สถานที่จัดงาน : คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่

ครั้งที่ 6 วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ครั้งที่ 7 วันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

ครั้งที่ 8 วันที่ 9 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น.

 สถานที่จัดงาน : ห้องประชุมส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี
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เหตุขัดข้องที่นำาจ่ายผู้รับไม่ได้

	 1.	จ่าหน้าซองไม่ชัด

	 2.	ไม่มีเลขที่บ้านตามจ่าหน้า

	 3.	ไม่ยอมรับ

	 4.	ไม่มีผู้รับตามจ่าหน้า

	 5.	ไม่มารับภายในกำาหนด

	 6.	เลิกกิจการ

	 7.	ย้ายไม่ทราบที่อยู่ ใหม่

	 8.	อื่น	ๆ

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

ส�านักวิจัยและพัฒนา 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

ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยสงขลำนครินทร์
Research and Development Office

อำคำรศูนย์ทรัพยำกรกำรเรียนรู้ (LRC) ชั้น 11-12

ศูนย์กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์

ตึกฟักทอง

ศูนย์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์

โรงพยาบาลทันตกรรม

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม
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