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A Garbage Free Ocean
“นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ”

ชื่อ-สกุล ต�าแหน่ง สถานที่ท�างาน ต�าแหน่งใน
โครงการ

ผศ.ดร.ศิริพร ประดิษฐ์ รักษาการแทน
รองผู้อ�านวยการ 

ฝ่ายวิชาการ

สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หัวหน้าโครงการ

รศ.ดร.ธงชัย นิติรัฐสุวรรณ อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ผู้ร่วมวิจัย

รศ.ดร.ประวิทย์ โตวัฒนะ อาจารย์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมวิจัย

นายสุเทพ เจือละออง ผู้อ�านวยการ ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง ผู้ร่วมวิจัย

นายชัยพฤกษ์ วีระวงศ์ หัวหน้าหน่วย เขตห้ามล่าสัตว์ป่าหมู่เกาะลิบง ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวกิตติวรา ศรแผลง นักศึกษา ป.เอก สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ร่วมวิจัย

นางสาวหยาดทิพย์ ดารากับ ผู้ช่วยวิจัย สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ช่วยวิจัย

นางมณฑิชา จิระจรัส นักวิทยาศาสตร์ สถาบันทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผู้ประสานงาน

หลงัจากเกดิปรากฏการณ์ชาวโซเชยีล
แห่โพสต์อาลยั “น้องมาเรยีม” นางฟ้าตวัน้อย
แห่งทะเลไทย ทีส่ิน้ใจจากภาวะชอ็กตาย โดย
พบว่ามถีงุพลาสตกิหลายชิน้อดุตนัล�าไส้จน
อกัเสบ เหนอืสิง่อืน่ใดท�าให้เหน็ว่าคนส่วนใหญ่
ไม่ได้มองข้ามความส�าคญัของสิง่มชีวีติตวัเลก็ 
ตัวน้อย ที่อาศัยอยู่ใต้พื้นน�้าทะเล รวมถึง 
ความพร้อมทีท่กุคนจะช่วยร่วมแรงกายและ
แรงใจเพื่อพิทักษ์อากาศอันบริสุทธิ์กลับคืน 
สูธ่รรมชาติ

“โครงการขยะทะเลและไมโคร
พลาสติกบริเวณเกาะลิบง จังหวัดตรัง”  
งานวจิยัของทมีวจิยัจากมหาวทิยาลยัสงขลา
นครนิทร์ น�าโดย ผศ.ดร.ศริพิร ประดษิฐ์ จาก
สถาบนัทรพัยากรทะเลและชายฝ่ัง หวัหน้า
โครงการร่วมด้วยนกัวจิยัอกี 7 ชวีติ ทัง้นกัวจิยั
จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ และจาก 

ต่างมหาวิทยาลัย รวมทั้งนักวิชาการจาก 
หน่วยงานภายนอกทีร่่วมแรง ร่วมใจ ด�าเนนิ
โครงการดงักล่าวมาแล้วกว่าครึง่ทาง กพ็อจะ
การนัตถีงึความเชีย่วชาญในการทีจ่ะขบัเคลือ่น
โครงการให้เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ทีต่ัง้ไว้ 

“วตัถปุระสงค์หลกั ๆ  ของโครงการ คอื
เราอยากศึกษาประเภท ปริมาณขยะทะเล  
ในระบบนิเวศหาดโคลนและหาดทราย  
ศึกษาการปนเปื้อนของไมโครพลาสติก 
ในดนิตะกอนบรเิวณหญ้าทะเล หาดทราย และ
ในสัตว์น�้าเศรษฐกิจบางชนิด รวมถึงศึกษา
พฤติกรรมการใช ้พลาสติกชองชุมชน 
ประมงบนเกาะลิบง จังหวัดตรัง” หัวหน้า 
โครงการกล่าว 

ส�าหรับโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ 
“โครงการทะเลไทยไร้ขยะ” ภายใต้แนวคิด 
“นวัตกรรม และวิจัย เพื่อทะเลไทยไร้ขยะ”  
น�าองค์ความรูม้าบรูณาการและใช้นวตักรรม
ทางสงัคมและเทคโนโลย ีเพือ่จดัการขยะก่อน
ลงสูท่ะเล และจดัการขยะแบบครบวงจร เพือ่
ลดขยะพลาสติกจากบนบกตกลงสู่ทะเล  
ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
โดย รศ.ดร.สัญญา สิริวิทยาปกรณ์ ผู้บริหาร
โครงการทะเลไทยไร้ขยะ และคณะ ภายใต้
งานวิจัยโครงการวิจัยท้าทายไทย (Grand 
Challenges Thailand) ของส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ผู้ร่วมโครงการ
ประกอบด้วย
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ผลการด�าเนินการวิจัยในส่วนที่มี
การวิเคราะห์ผลแล้ว โดยแบ่งออกเป็น
แต่ละด้านดงันี้ 

ด้านสังคมศาสตร์
มีการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้

แบบสอบถามประกอบการสมัภาษณ์ จ�านวน 
260 ครวัเรอืน จาก 4 หมูบ้่าน ทีอ่ยูบ่นเกาะ 
ลบิง ได้แก่ หมู ่1 บ้านโคกสะท้อน หมู ่4 บ้าน
บาตปูเูต๊ะ หมู ่5 บ้านหลงัเขา และหมู ่7 บ้าน
ทรายแก้ว โดยเป็นการสอบถามแบบเจาะจง
รายบคุคลเกีย่วกบัความรูค้วามเข้าใจ ทศันคติ 
และพฤตกิรรมในการจดัการขยะ การคดัแยก 
และการก�าจดัขยะ จากการศกึษาครัง้นี ้พบว่า 
ชาวบ้านมีความรู้ความเข้าใจ มีทัศนคติ  
เกีย่วกบัการจดัการขยะอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ ีในด้าน
ของพฤติกรรมในการจัดการขยะนั้น พบว่า  
ในครวัเรอืนส่วนใหญ่มกีารคดัแยกขยะ โดย
คดัแยกขยะอนิทรย์ี เพือ่น�าไปเลีย้งสตัว์และ 
ท�าปุ๋ย ซึ่งเป็นการน�าไปทิ้งใต้โคนต้นไม้  
ขยะทัว่ไปใส่ในถงัขยะของ อบต. ขยะรไีซเคลิ
มกีารคดัแยกเพือ่น�าไปขาย ส่วนขยะอนัตราย
กจ็ะใส่ถงัขยะของ อบต.

ปรมิาณขยะทีเ่กดิขึน้มากทีส่ดุ คอืขยะ
ทัว่ไป ซึง่ส่วนใหญ่เกดิจากการใช้สิง่ของในชวีติ
ประจ�าวนั รองลงมา คอื ขยะอนิทรย์ี ซึง่เกดิ
จากการประกอบอาหาร และขยะรีไซเคิล  
ส่วนขยะอันตรายมีปริมาณน้อยที่สุด จาก 
การสมัภาษณ์เกีย่วกบัการรบัรูข้้อมลูข่าวสาร
ของชาวบ้าน พบว่า สื่อโทรทัศน์จะเข้าถึง 
ชาวบ้านได้ดทีีส่ดุ นอกจากนี ้เมือ่มกีารสอบถาม
เกี่ยวกับป ัญหาของการจัดการขยะบน 
เกาะลบิง ส่วนใหญ่จะแสดงความคดิเหน็ว่า 
ปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการขาดความรู้ 
เกีย่วกบัการก�าจดัขยะทีถ่กูวธิแีละขาดความรู้
เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ ซึ่งอุปสรรคของ 
การจัดการขยะบนเกาะเกิดจากการไม่ให้ 
ความร่วมมอืในการเข้าร่วมกจิกรรม เนือ่งจาก
ไม่มเีวลา โดยได้มกีารเสนอแนะแนวทางใน
การแก้ไขปัญหา คือ สิ่งแรกเป็นการเน้นที่
เยาวชน โดยการปลกูจติส�านกึให้กบัเยาวชน
ในเรื่องการคัดแยกขยะ และควรมีการจัด
กจิกรรมต่าง ๆ อย่างต่อเนือ่งและจรงิจงั

นอกจากนี ้ทมีวจิยัได้มกีารจดักจิกรรม
แลกเปลีย่นความคดิเหน็เกีย่วกบัการจดัการ
ขยะบนเกาะลบิง จ�านวน 2 ครัง้ ซึง่ครัง้แรก 
จดัช่วงเดอืนมถินุายนทีผ่่านมา กลุม่ผูเ้ข้าร่วม
เป็นนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
โรงเรยีนบ้านบาตปูเูต๊ะ และชาวบ้านบนเกาะ
ลบิง ครัง้ที ่2 จดัช่วงเดอืนกรกฎาคมทีผ่่านมา 
กลุม่ผูเ้ข้าร่วมเป็นนกัเรยีนระดบัมธัยมศกึษา
ตอนต้น โรงเรยีนบ้านบาตปูเูต๊ะ และสมาชกิ 
อสม. จากการจดักจิกรรมทัง้ 2 ครัง้ พบว่า  
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้ง 2 กลุ่ม มีการแสดง 
ความคดิเหน็เกีย่วกบัเรือ่งขยะไปในทศิทาง
เดยีวกนั ได้แก่ ด้านผลกระทบทีเ่กดิจากขยะ 
ถ้าเราทิง้ขยะลงแหล่งน�า้จะก่อให้เกดิมลพษิ
ทางน�้า โดยท�าให้น�้าเน่าเสีย และถ้าขยะ 
เหล่านัน้ลงสูท่ะเล โดยเฉพาะพลาสตกิ แล้ว
สตัว์น�า้กนิเข้าไปกจ็ะท�าให้สตัว์น�า้นัน้ตาย ใน
ด้านของการจดัการขยะ โดยเฉพาะขยะพลาสตกิ
ซึง่เป็นขยะทีย่่อยสลายยาก เราควรจะช่วยกนั
ลด ละ เลกิ การใช้พลาสตกิ และด้านการจดั
กจิกรรม ชาวบ้านอยากให้มกีารจดักจิกรรม
และมีการรณรงค์เกี่ยวกับขยะ และไม่ให้มี 
การทิง้ขยะลงสูท่ะเล

ด้านวิทยาศาสตร์
ขณะนีก้ารเกบ็ตวัอย่างขยะทะเล ทราย 

ดนิโคลน และตวัอย่างสตัว์น�า้ เสรจ็แล้วและ
อยู ่ในระหว ่างการวิเคราะห ์ผลในห ้อง 
ปฏบิตักิาร และเมือ่แยกไมโครพลาสตกิออก
มาแล้วจะน�าไปวเิคราะห์ชนดิของพลาสตกิ
ด้วยเครือ่ง FTIR ต่อไป 

“อย่างไรกต็าม นีเ่ป็นอกีหนึง่กรณศีกึษา
ทีป่ลกุกระแสรกัษ์โลกหลงัการสญูเสยี จะมอีกี
กีช่วีติทีต้่องสงัเวยชวีติจากการกระท�าของน�า้มอื
ผูท้ีไ่ด้ชือ่ว่ามนษุย์ ซึง่เป็นสตัว์ประเสรฐิ หรอื
จะหยดุการกระท�าอนัมกัง่ายไว้แค่ “มาเรยีม
ตวัน้อย” ผูน่้าสงสาร กข็ึน้อยูก่บัจติส�านกึของ
มนษุย์ ว่าจะยืน่เครือ่งมอืปลดิชวีติให้เพือ่น 
ร่วมโลกของเราครัง้แล้วครัง้เล่านีไ้ปอกีนานแค่
ไหน และถงึแม้จะมหีลายๆ ฝ่ายออกมาผลกั
ดนัแผนปฏบิตักิาร “มาเรยีมโปรเจก็ต์” เพือ่แก้
ปัญหาขยะในทะเล แต่หากมนุษย์ยังไร้สติ  
ไร้จติส�านกึ กค็งไม่ต่างอะไรกบัค�าว่า คนไทย
แค่ไล่เกาะกระแส”
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ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสู่ยุคที่เรียกว่าสังคมโซเชียล สื่อสังคม
ออนไลน์ทีม่กีารตอบสนองทางสงัคมได้หลากทศิทาง ผ่านเครอืข่ายอนิเทอร์เนต็ 
ไม่ว่าจะเป็น Facebook Line Instagram หรอื Twitter พดูง่าย ๆ  กค็อืเวบ็ไซต์
ทีบ่คุคลบนโลกนีส้ามารถมปีฏสิมัพนัธ์โต้ตอบกนัได้ โดยผ่านข้อความสเตตสั
บนไทม์ไลน์ และข้อความพดูคยุส่วนตวั ซึง่มทีัง้ข้อดแีละข้อเสยีต่าง ๆ  มากมาย 
หากหยบิยกถงึข้อดคีงจะเป็นกลวธิทีีท่�าให้เรารบัรูข่้าวสารได้อย่างฉบัไว และ 
คุ้นชินกับการอ่านมากขึ้น แม้จะไม่คลาสสิคเทียบเท่ากับการอ่านบทความ
ในหน้าหนังสือแบบยุคเก่าอย่างจริงจัง

ขณะที่ธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์เพื่อการแสวงหาผลก�าไรหลายฉบับได้ปิดตัว
ลงนั้น ในทางกลับกัน เรายิ่งมองเห็นคุณค่าของสื่อประเภทนี้ จึงได้พัฒนา
และยกระดับจดหมายข่าว RDO Today สื่อสิ่งพิมพ์ที่ยืนหนึ่งในการรวบรวม
กจิกรรมข่าวสารของส�านกัวจิยัและพฒันา มาเป็นวารสาร RDO Today และ
นี่คืออีกหนึ่งภารกิจที่ส�านักวิจัยและพัฒนาพยายามเดินหน้าขับเคลื่อนมา
โดยตลอด เพื่อต้องการเผยแพร่ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ และผลงานวิจัย 
ซึ่งมีคุณค่าเป็นผลให้สังคมได้น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์

ประเดิมเนื้อหา เรื่องราวกันในวารสาร RDO Today ฉบับปฐมฤกษ์นี้
ที่อัดแน่นไปด้วยสารพันข่าวสาร และภาพกิจกรรมที่สวยงามในคอลัมน์ 
ต่าง ๆ มาท�าความรู้จักและดื่มด�่ากับหนึ่งทศวรรษของความตั้งใจ ส�ารวจ 
ศึกษา วิจัยและพัฒนากับส�านักงานประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ ในคอลัมน์ รู้จัก RDO และมาร่วมสร้างจิตส�านึกของคนให้
ประเทศไทยเป็นเมืองที่ทะเลไร้ขยะ กับคอลัมน์เกาะกระแส และอีกหลาย
หลากเรือ่งราวด ีๆ  ด้วยเนือ้หาทีอ่่านแล้วเข้าใจง่าย เพือ่ร่วมปลกูฝังให้คนไทย
มีค่านิยมในการรักการอ่าน ก่อนที่สื่อสิ่งพิมพ์จะหมดไป

กรกมล ขุนเพชร

คุยกับ บ.ก.

คณะผูจ้ดัท�า

ที่ปรึกษา
อธิกำรบดี

รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักงำนประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด�ำริ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์สุขภำพ

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์

รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักวิจัยและพัฒนำด้ำนพันธกิจสัมพันธ์มหำวิทยำลัยกับสังคม

รักษำกำรในต�ำแหน่งหัวหน้ำฝ่ำยข้อมูลและสำรสนเทศ

บรรณาธิการ
กรกมล  ขุนเพชร

นักสื่อสำรมวลชน  ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

กองบรรณาธิการ
ส�ำนักวิจัยและพัฒนำ

รูปเล่ม/จัดพิมพ์
บริษัท บลูอิมเมจ จ�ำกัด
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นวัตกรรมและเทคโนโลยี

New Gen

Interview

Content

ความโดดเด่น และมีอัตลักษณ์…
ของ…“หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา”

Farmer’s
Way of life ...

ชุดอุปกรณ์ผ่าตัด
กล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์2.5

PM

RDO  in  Action
RDO จัดหนัก ยกทัพผู้ทรง ฯ 
ติวเข้มการเขียนข้อเสนอโครงการ

RDO จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ม.อ.จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
จัดประชุมวิชาการ จีโนมิกส์ ไทยแลนด์ 
สัญจรภาคใต้
รองอธิบดี กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ให้เกียรติเป็นประธาน

ม.อ.จับมือ โรงแรมเซ็นทารา เซ็นต์ MOU 
น�านวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ใช้ในโรงแรม 
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน 
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

Of success as a researcher. … 
สุดเจ๋ง!! นักวิจัย ม.อ. คว้า 3 รางวัล…
จากเวที “วิชาการรับใช้สังคม” ครั้งที่ 2

รู้ ไว้...ใช่ว่า

Explore 10 years 
Director of the Royal 
Project Coordination office
“1 ทศวรรษ แห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ 
ส�ารวจ ศึกษา วิจัยและพัฒนา”

SElf-
ESTEEm ...
จงมองเห็นคุณค่าในตัวเอง
ค้นหาข้อดีให้เจอ…แล้วยอมรับในข้อเสีย



Explore 10 years 
of Director of the Royal Project Coordination office

“1 ทศวรรษ แห่งความมุ่งมั่น ตั้งใจ ส�ารวจ ศึกษา วิจัยและพัฒนา”

รู้จัก RDO ฉบับนี้ เราพาท่านมาท�า 
ความรูจ้กักบั “ส�านกังานประสานงานโครงการ 
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ” อีกหนึ่ง 
หน่วยงานส�าคญั ภายใต้ส�านกัวจิยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ให้มากยิ่งขึ้น

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยการน�าของ  

รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กลิ่นพิกุล  
ผู้อ�านวยการ ส�านักงาน ฯ 

“ย้อนกลบัไปเมือ่วนัที ่6 มกราคม 2552 
ได้มกีารจดัตัง้ส�านกังานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ และมีค�าสั่ง
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ให้ผมรบัต�าแหน่ง
ผู้อ�านวยการ เนื่องจากเห็นว่า ผมด�าเนิน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริของ 
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พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
รัชกาลที่ 9 มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2518 จนถึง 
ปี พ.ศ. 2548 ซึ่งมีโครงการต่าง ๆ มากมาย 
ประกอบด้วย การออกแบบโรงงานสกดัน�า้มนั
ปาล์ม และกลัน่น�้ามนัปาล์มบรสิทุธิข์นาดเลก็ 
โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคตามทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์เพื่อการพึ่งพาตนเอง และ 
การผลิตไบโอดีเซลจากน�้ามันปาล์ม รวม 7 
โครงการ และยงัได้ช่วยสนองพระราชด�ารใิน
โครงการต่าง ๆ ของมูลนิธิชัยพัฒนา ซึ่งมี
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดา ฯสยามบรมราชกุมารี เป็น
องค์ประธานอกีหลายโครงการอย่างต่อเนือ่ง
มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2549 นับเป็นโอกาสอันยิ่ง
ใหญ่ในชวีติการรบัราชการ ทีไ่ด้ถวายงานรบัใช้
ใต้เบื้องพระยุคลบาทในหลวง รัชกาลที่ 9”  
รองศาสตราจารย์ ดร.สัณห์ชัย กล่าว

เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�าริ (สน.กปร.) มูลนิธิชัยพัฒนา  
งบประมาณแผ่นดิน และแหล่งทุนอื่น ๆ  
ท�าการประสานงานทัง้นกัวจิยัและหน่วยงาน
ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัฯ ประสาน
งานผู้ทรงคุณวุฒิในการพิจารณาคุณภาพ
งานวิจัย ลงพื้นที่ภาคสนาม ติดตามรายงาน
ความก้าวหน้าและรายงานฉบบัสมบรูณ์ของ
โครงการวิจัยและบริการวิชาการ ตลอดจน
ตดิตามประเมนิผลและจดัท�ารายงานส่งหน่วย
งานและแหล่งทุนต่าง ๆ  รวมทั้งการประสาน
ให้มหาวิทยาลัยฯ ท�าเรื่องกราบบังคมทูลฯ 
เชิญสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
มาทรงตดิตามงานในโครงการอนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

โครงการต่างๆ ที่ส�านักงานฯ
1.	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริในสมเด็จ 
พระเทพรตันราชสดุาฯสยามบรมราชกมุารี	
(	อพ.สธ.)	ประกอบด้วย

 - โครงการ อพ.สธ. - ม.อ.
 - พืน้ทีป่กปักพนัธกุรรมพชืบรเิวณ

ป่าเขาคอหงส์ พื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช
วิทยาเขตตรัง

 - โครงการ อพ.สธ.- สป.อว.  
เครือข่าย C ภาคใต้ตอนล่าง

2.	โครงการอัน เนื่ องมาจาก 
พระราชด�ารต่ิางๆที่ได้รบัการสนบัสนนุจาก	
สน.กปร.ประกอบด้วย

 - โครงการปลูกข้าวเพื่อบริโภคใน
สหกรณ์นิคมอ่าวลึก จังหวัดกระบี่

ภารกิจของส�านักงาน ฯ 
ปัจจบุนัส�านกังานประสานงานโครงการ

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ มีภารกิจหลัก 
ในการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด�ารขิองมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์
ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย โครงการส�ารวจ 
ศกึษา วจิยั และพฒันา ทีไ่ด้รบัการสนบัสนนุ
งบประมาณจากส�านกังานคณะกรรมการพเิศษ
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 - โรงงานสกดัน�า้มนัปาล์มและผลติ
ไบโอดเีซลทีศ่นูย์ศกึษาการพฒันาพกิลุทองฯ 
จังหวัดนราธิวาส

 - โครงการวิจัยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากจุลินทรีย์ในพรุโต๊ะแดง จังหวัด
นราธิวาส

3.	โครงการอัน เนื่ องมาจาก 
พระราชด�าริที่ ได้รับการสนับสนุนจาก 
มูลนิธิชัยพัฒนา	ประกอบด้วย

 - โรงงานสกัดน�้ามันปาล์มขนาด 
2 ตันทะลายต่อชั่วโมง โดยใช้ระบบท่อ 
ขนปาล์ม ภายใต้สภาพสญูญากาศทีส่หกรณ์
นิคมอ่าวลึก จ�ากัด จังหวัดกระบี่ 

 - โครงการทดสอบน�้ามันปาล์ม
แบบต่างๆ ผสมกบัน�้ามนัดเีซลในเคริอ่งยนต์
ดีเซลส�าหรับการเกษตร และไบโอดีเซลผสม
กับน�้ามันดีเซลในเครื่องยนต์ดีเซลสมัยใหม่
ส�าหรับยานพาหนะ

 - โครงการวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี
ด้านไบโอดีเซลเพื่อการแข่งขัน

 - โครงการพัฒนาเทคโนโลยี
ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมปาล์มน�้ามัน

 - โครงการวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ์
โรงงานแปรรูปอุตสาหกรรมการประมง 
ขนาดเลก็บ้านทุง่รกั อ�าเภอครุะบรุ ีจงัหวดัพงังา

 - โครงการวจิยัการจดัการปุย๋และ
ดินในพื้นที่ปลูกปาล์มน�้ามันของมูลนิธิชัย
พัฒนา ต�าบลบางวัน อ�าเภอคุระบุรี จังหวัด
พังงา

- โครงการหลกัสตูรพฒันาอาชพีด้าน
การท่องเที่ยวในเขตจังหวัดพังงา

- โครงการความร่วมมือในการผลิต
บุคลากรเพื่อพัฒนาพื้นที่จังหวัดพังงา 
อย่างยั่งยืน

 - โครงการศกึษา ทดลอง วจิยั และ
พฒันาพลงังานทดแทนจากพชืและไบโอดเีซล
จากการปฏิบัติจริงที่ต�าบลไร่ใหม่พัฒนา 
อ�าเภอชะอ�า จังหวัดเพชรบุรี

 - โครงการศึกษาและพัฒนาชา
น�า้มนัและพชืน�า้มนัอืน่ๆ ของมลูนธิชิยัพฒันา 
อ�าเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย

 - โครงการพัฒนาเกาะบุโหลน 
อ�าเภอละงู จังหวัดสตูล

 - โครงการจัดการขยะมูลฝอยบน
เกาะลีเป๊ะ จังหวัดสตูล

 - โครงการศูนย์กระจายสัตว์เลี้ยง 
สู่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 - โครงการศกึษาวจิยัศนูย์รวบรวม
พันธุ์ปาล์มน�้ามันเชิงการค้าของประเทศไทย 
ต�าบลนาท่ามเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดตรัง

- โครงการโซล่าร์เซลต้นแบบเพื่อ
การเกษตรทีโ่รงเรยีนอดุมศาสน์วทิยาจงัหวดั
ยะลา และโรงเรียนบ้านเกาะสาหร่าย- 
ชัยพัฒนา จังหวัดสตูล

- โครงการสอนทางไกลจากโรงเรยีน
แม่ข่าย ม.อ.วทิยานสุรณ์ ไปยงัโรงเรยีนต่างๆ
ในจังหวัดยะลาและจังหวัดพังงา

- โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- โครงการบรหิารจดัการป่าชายเลน
และทรัพยากรชายฝั่งที่ต�าบลหัวเขา อ�าเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา

- โครงการศึกษา ทดลอง วิจัย 
ความหลากหลายทางชีวภาพป่าชายเลน
ทะเลสาบสงขลา ต�าบลปากรอ อ�าเภอ 
สิงหนคร จังหวัดสงขลา
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4.	โครงการอนัเนือ่งมาจากพระราช
ด�าริอื่นๆ	ประกอบด้วย

 - โครงการ 901 LAND ของพระบาท
สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10

 - โครงการเฉลมิพระเกยีรตพิระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
เถลงิถวลัราชสมบตัคิรบ 70 ปี อ�าเภอควนกาหลง 
จังหวัดสตูล

ตลอดระยะเวลาในการด�าเนินงาน 
ในช่วง 10 ปี นบัตัง้แต่ส�านกังานประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ ส�านัก
วจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ได้จัดตั้งขึ้นมานั้น  ส�านกังานฯ ได้ก�ากบัดแูล
โครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจาก
พระราชด�าริในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 ถึง
ปัจจุบันรวม 321 โครงการงบประมาณ 
77,261,872 ล้านบาท และได้ท�าการปรบัปรงุ
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
เรือ่งแนวปฏบิตักิารด�าเนนิงานโครงการ อพ.สธ.
และปรับปรุงคุณภาพโครงการวิจัย อพ.สธ. 
โดยใช้ผู้ทรงคุณวุฒิ ท�าให้ข้อเสนอโครงการ
วิจัย อพ.สธ.ของนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ได้รับการประเมินเป็น 
เกรดเอทั้งหมดและท�าให้ภาพรวมของ
มหาวทิยาลยั สงขลานครนิทร์ซึง่ได้เกรดซ ีใน
ปีงบประมาณ 2561 ปรับขึ้นเป็นเกรดเอในปี 
2562-2563

ส�านกังานฯ ได้เสนอให้มหาวทิยาลยัฯ
ท�าเรือ่งกราบบงัคมทลูเชญิสมเดจ็พระกนษิฐา 

รับเสด็จฯสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า  
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารีในวโรกาสต่างๆ หลายครั้ง เช่น 
ในพิธีเปิดโรงงานและได้ทรงน�าคณะบุคคล
ต่างๆ เชน่คณะกรรมการรางวลัเจา้ฟ้ามหดิล
และคณะเอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ  
มาเยี่ยมชมโรงงาน เป็นต้น

อนึ่งโครงการอันเนื่องมาจาก 
พระราชด�ารดิงักล่าวหลายโครงการได้ด�าเนนิ
การเสร็จสิ้นสมบูรณ์และได้ปิดโครงการไป
แล้วแต่ก็มีอีกหลายโครงการที่ยังด�าเนินการ
อยู่อย่างต่อเนื่อง และในอนาคตก็อาจจะมี
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริใหม่ๆ
เกดิขึน้อกี ซึง่ส�านกังานประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด�าริจะได้เป็นหน่วย
งานทีจ่ะประสานงานอย่างเตม็ความสามารถ
ต่อไป

“การท�างานใช่ว่าจะไม่มปัีญหาอปุสรรค 
แต่ด้วยหัวใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความจงรัก
ภกัด ีเทดิทนูสถาบนัพระมหากษตัรย์ิ จงึท�าให้ 
รศ.ดร.สณัห์ชยั กลิน่พกิลุ ทุม่เทก�าลงัแรงกาย 
แรงใจ ขับเคลื่อนงานในโครงการต่าง ๆ  
ได้อย่างน่าชื่นชม และเป็นไปด้วยดีเสมอมา 
ซึ่งทุก ๆ โครงการล้วนแล้วแต่น�าพามา 
ซึ่งการน�าไปใช้ประโยชน์ทั้งสิ้น”

ธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�าเนิน 
ทอดพระเนตรพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืชป่า 
เขาคอหงส์เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557

ในปีพ.ศ.2559 ถึง 2560 ได้ประสาน
งานกับท่านรองอธิการบดีวิทยาเขตฯท�าการ
ปักป้ายแสดงอาณาเขตพืน้ทีป่กปักพนัธกุรรม
พชืของมหาวทิยาลยัฯ บนเขาคอหงส์ และได้
ขอให้ส�านกัสงฆ์ซึง่ได้รกุล�า้พืน้ทีป่กปักพนัธกุรรม
พืชของมหาวิทยาลัยฯ ออกจากพื้นที่ปกปัก
ได้ส�าเร็จเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2560

ส�าหรับโครงการของมูลนิธิชัยพัฒนา 
โครงการของ สน.กปร. และโครงการอนัเนือ่ง
มาจากพระราชด�าริอื่นๆ นั้น ส�านักงานฯ ได้ 
ท�าการประสานงานการด�าเนินการ การท�า
หนงัสอืเชญิเสดจ็ฯ สมเดจ็พระกนษิฐาธริาชเจ้า 
กรมสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรม
ราชกุมารีมาทรงติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการต่างๆ อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ 
การร่วมประชุม การตรวจเยี่ยม การจัดท�า
รายงาน การน�าคณะบุคคลต่างๆ เข้าเฝ้าฯ
เพือ่ถวายรายงานและผลผลติและการตดิตาม
หลักฐานการใช้เงินอย่างครบถ้วนสมบูรณ์
โดยเฉพาะในบางโครงการเช่นศูนย์วิจัยและ
พฒันาชาน�า้มนัทีจ่งัหวดัเชยีงรายและโครงการ
ศกึษา ทดลอง วจิยัและพฒันาพลงังานทดแทน
จากพืชและผลิตไบโอดีเซลที่จังหวัดเพชรบุรี
นัน้รศ.ดร.สัณห์ชัยฯ และทีมงานนักวิจัยจาก
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ได้เข้าไปด�าเนนิ
การสร้างและติดตั้งทดสอบและปรับปรุง
เครื่องจักรจนประสบผลส�าเร็จ ได้มีโอกาส 
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จงมองเห็น
คุณค่าในตัวเอง
ค้นหาข้อดีให้เจอ…
แล้วยอมรับในข้อเสีย
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รสชาตขิอง “ความส�าเรจ็” เป็นโมเม้น
ที่ทุกคนต่างถวิลหา ครอบครอง ลิ้มรส และ
อยากสมัผสั การตัง้เป้าหมายแล้วลงมอืปฏบิตัิ 
ตลอดจนท้ายทีส่ดุผลออกมาเป็นไปในแนวทาง
ที่วางไว้ สร้างความพึงพอใจทั้งตัวผู้กระท�า
เอง และมคีณุค่าส่งผลประโยชน์สูค่นในสงัคม
ส่วนใหญ่ได้รับ เหนือกว่าการเรียกสิ่งนี้ว่า 
ประสบความส�าเรจ็ นัน่คอืความภาคภมูใิจ...
ในตัวเอง 

แต่ด้วยเป้าหมายชีวิตที่แตกต่างกัน
ออกไปของแต่ละคน ตัวชี้วัดความส�าเร็จ 
ก็ย่อมต่างกันไปตามสภาพ บางคนมองเรื่อง
ฐานะทางการเงนิเป็นหลกั หน้าตาทางสงัคม 
ในขณะทีบ่างคนกลบัให้คณุค่าของการท�างาน
ที่รัก และสามารถท�าออกมาได้เป็นอย่างดี  
ก็ถือว่าประสบความส�าเร็จตามเป้าหมาย 
ในชีวิต

ผศ.ดร.ภูวดล ธนะเกียรติไกร  
อาจารย์ประจ�าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
ประยุกต์ ผู้คว้ารางวัลนักวิทยาศาสตร์ 
รุน่ใหม่ ประจ�าปี 2562 ผลงานวจิยั “นวตักรรม
นิ ติพั นธุ ศ าสตร ์  แก ้ ไ ขป ัญหา 
ความมั่นคง” ได้รับพระราชทานรางวัลจาก

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ 
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
นบัเป็น New Gen ทีม่องเหน็คณุค่าในตวัเอง 
รูถ้งึความถนดั ข้อด ีและยอมรบัในจดุบกพร่อง 
ท�าตัวเองให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม  
รับผิดชอบในหน้าที่กับทุกบทบาทที่ได้รับ  
ซึ่งล้วนต่อยอดมาจากการใช้ชีวิตตั้งแต่ 
วัยเยาว์ เมื่อให้เล่าถึงชีวิตในวัยเด็ก อาจารย์
ก็อดที่จะอั้นรอยยิ้มเล็กๆ พร้อมเปรย 
ประโยคแรก “ผมโชคดีที่เกิดมาในครอบครัว

ที่น่ารัก มีคุณพ่อคุณแม่ที่พร้อมเข้าใจ เป็น
ก�าลังใจ สนับสนุนลูกๆ และด้วยการถูกปลูก
ฝังให้รกัการอ่านตัง้แต่เลก็ๆ ท�าให้ผมเป็นเดก็
ที่ค่อนข้างเรียนดี ที่ส�าคัญครอบครัวไม่เคย
บังคับ ทั้งเรื่องการเรียน และหน้าที่การงาน 
จึงท�าให้ผมโตมาแบบสบายๆ ได้ท�าในสิ่งที่
ถนัด และรู้ใจตัวเองได้เร็วกว่าเพื่อนในวัย
เดียวกันว่าชอบ หรือไม่ชอบอะไร” 

“ผมโตมาในยคุทีว่งการแพทย์ไทยอยู่
ในช่วงพัฒนา ซึ่งหลายคนหันมาให้ 
ความสนใจนติวิทิยาศาสตร์ เพราะแพทย์หญงิ 
คุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ และผมเองก็
คือหนึ่งในนั้น จ�าได้ว่ามีโอกาสเข้าร่วมฟัง
บรรยายกับท่าน บวกกับชอบดูซีรี่สืบสวน
สอบสวน นัน่เป็นแรงบนัดาลใจให้ผมเป็นหนึง่
ในจติอาสาเกบ็ศพผูป้ระสบภยัทางธรรมชาติ 
(สึนามิ 2548) ด้วยเหตุการณ์นี้เองท�าให้รู้ว่า
เดินมาสายนี้ได้ ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ 
ลงมาปฏบิตัหิน้าทีใ่นคณะวทิยาศาสตร์ ม.อ. 
จนมีโอกาสเข้าร่วมโครงการส่งผลงานวิจัย
ประกวด แน่นอนทีส่ดุผมเลอืกศกึษาในหวัข้อ
ที่ผมชอบ สนใจ และถนัด จนในที่สุดก็ท�าให้
ผมได้รับรางวัล”
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น�าโดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธรีะพล 
ศรชีนะ ผูอ้�านวยการส�านกัวจิยัและพฒันา 
พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สรุศกัดิ์ 
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�านวยการส�านัก
วิจัยฯ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และ  
รองศาสตราจารย์ ดร.ประณีต ส่งวัฒนา 
รองผูอ้�านวยการส�านกัวจิยั ฯ ด้านพนัธกจิ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ลงพื้นที่ 
จ.กระบี่ จัด workshop ติวเข้มนักวิจัย 

กว่า 20 ชีวิต ให้มีความพร้อมในการเขียน 
ข้อเสนอโครงการเพือ่ขอทนุวจิยั ณ อ่าวนาง
วิลล่ารีสอร์ท จ.กระบี่ เมื่อวันที่ 27-29 
กรกฎาคม 2562 

ด้าน ผอ.ส�านักวิจัยฯ กล่าวว่า 
กิจกรรมดังกล่าว “เพื่อกระตุ้นให้นักวิจัย
ตระหนักถึงความส�าคัญของการวิจัยและ
รับรู้ประโยชน์ที่จะได้จากการเสนอหัวข้อ 
และโครงการวิจัยที่ดี มีประสิทธิภาพ  

เพื่อมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติทุนจาก
แหล่งทุน และสามารถพัฒนางานวิจัยที่
ตนถนัดได้อย่างเต็มที่ เพื่อพัฒนานักวิจัย
ให้เป็นมอือาชพี และเพือ่ให้เกดิการท�างาน
วจิยัทีม่ทีศิทางสอดคล้องกบัความต้องการ
ของมหาวิทยาลัย อันจะน�าไปสู่งานวิจัย 
ที่มีการบูรณาการระหว่างสาขาวิชาต่าง ๆ  
และมีเป้าหมายที่ชัดเจนต่อไป”

RDO	จัดหนัก	ยกทัพผู้ทรง	ฯ	ติวเข้มการเขียนข้อเสนอโครงการ

RDO	จัดอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.สุรศักดิ์ 
สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�านวยการส�านัก
วจิยัและพฒันา ด้านวทิยาศาสตร์สขุภาพ 
เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม Human 
subject protection และจรยิธรรมการวจิยั
ในมนษุย์ด้านสงัคมและพฤตกิรรมศาสตร์ 
ณ ห้อง BSc3 ชั้น 3 อาคารปฏิบัติการ 
พืน้ฐานทางวทิยาศาสตร์ คณะวทิยาศาสตร์ 
ม.สงขลานครินทร์ มีอาจารย์ นักวิจัย  

นกัวชิาการจากหลากหลายสถาบนัเข้าร่วม
อย่างคับคั่ง 

กจิกรรมดงักล่าวทัง้ 2 วนั คอืระหว่าง
วันที่ 29-30 สิงหาคม 2562 โดยมีทั้ง 
ภาคบรรยาย และภาคปฏิบัติ ซึ่งได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญด้าน
จรยิธรรมในมนษุย์ น�าโดย รองศาสตราจารย์ 
ดร.นมิติร มรกต ประธานกรรมการจรยิธรรม
การวจิยั คณะแพทยศาสตร์ คณะเภสชัศาสตร์ 

และคณะเทคนิคการแพทย์ ม.เชียงใหม่  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วนาวัลย์ ดาตี้ 
ประธานกรรมการจริยธรรมการวิจัยใน
มนษุย์กลุม่สาขาวชิาวทิยาศาสตร์เทคโนโลยี 
และมนษุยศาสตร์ สงัคมศาสตร์ ม.นเรศวร 
และดร.ณภคัวรรต บวัทอง คณะกรรมการ
กลางพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน  
ชุดสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
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ม.อ.จับมือกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	
จัดประชุมวิชาการ	จีโนมิกส์	ไทยแลนด์	สัญจรภาคใต้
รองอธิบดี	กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์	ให้เกียรติเป็นประธาน

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ร่วมกบั กรมวทิยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข จัดการประชุม “Genomic 
Thailand สัญจรภาคใต้” เมื่อวันที่ 11-12 
กรกฎาคม 2562 ณ ห้องอติเรก ณ ถลาง
ศนูย์ประชมุคณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ เพื่อเผยแพร่โครงการ 
จีโนมิกส์ ไทยแลนด์ ตลอดจนแนวคิด 
เชงิการแพทย์แม่นย�าให้กบัประชาคมวจิยั
ในเครือข่ายภาคใต้ รวมทั้งเป็นเวทีรับฟัง 
พจิารณ์และแลกเปลีย่นโจทย์วจิยัในประเดน็

เป้าหมายของโครงการ โดยได้รับเกียรติ
จากนายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ รองอธิบดี
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นประธาน
การประชุม

ด้าน รองศาสตตราจารย์ ดร.นพ.
สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา รองผู้อ�านวย
การส�านกัวจิยัและพฒันา ด้านวทิยาศาสตร์
สขุภาพ โต้โผใหญ่ของงานในวนันี ้เปิดเผยว่า 
“เราอยากทีจ่ะน�าเทคโนโลยจีโีนมนษุย์มา
ใช้ในการจัดการปัญหาด้านสุขภาพและ
ความอยู่ดีกินดีของคนไทย โดยในแผน

ปฏบิตักิารบรูณาการจโีนมกิส์ประเทศไทย
จะประกอบไปด้วยมาตรการในการน�า
เทคโนโลยีทางพันธุศาสตร์ก้าวหน้ามาใช้
ในทางการแพทย์ ซึ่งเป็นการลงทุนเพิ่ม
ประสทิธภิาพในการป้องกนัโรค วนิจิฉยัโรค 
และดูแลผู้ป่วย ซึ่งจะน�ามาสู่การลด 
ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยอย่างมาก  
อีกทั้งยังก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการ 
ส่งเสริมอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร
และการให้บริการด้านการแพทย์”
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มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร ์น�าโดย 
ผศ.ดร.นายแพทย์ สนุทร วงษ์ศริ ิรองอธกิารบดี
ฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม เป็นตัวแทนผู้บริหาร
มหาวทิยาลยั และ ดร.วฒันา รตสิมทิธิ ์หวัหน้า
โครงการวจิยั “โครงการตดิตัง้ระบบผลติน�า้ร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์” จากบัณฑิตวิทยาลัย
สหวิทยาการระบบพลังงาน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลง 
ความร่วมมือ กับโรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ 
โดยมีคุณมนูญ วุฒิ ผู้จัดการทั่วไป และ 
คุณประวิตร เตโชอภิวัฒนกุล หัวหน้าแผนก
วศิวกรรม โรงแรมเซน็ทารา หาดใหญ่ ร่วมลงนาม 
ในวันพฤหัสบดีที่ 27 มิถุนายน 2562 นี้  
ณ โรงแรมเซ็นทาราหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 
จ.สงขลา

“โครงการติดตั้งระบบผลิตน�้าร้อน
พลังงานแสงอาทิตย์” เป็นนวัตกรรมแผงรับ
แสงอาทติย์แบบใหม่ทีพ่ฒันาขึน้โดยทมีวจิยั
ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาตั้งแต่ 
ปี 2552 โดยมี ดร.วัฒนา รติสมิทธิ์ เป็น 
หัวเรือใหญ่ของโครงการ ด้วยแรงผลักดัน 
ที่ต้องการสร้างนวัตกรรมรุ่นใหม่จากฝีมือ 
คนไทย ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้จริงใน 

ม.อ.จับมือ	โรงแรมเซ็นทารา	เซ็นต์	MOU	
น�านวัตกรรมแผงรับแสงอาทิตย์ใช้ในโรงแรม	
ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน	และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม	

เชงิพาณชิย์ เพือ่ลดการพึง่พาเทคโนโลยจีาก
ต่างประเทศ ภายใต้แนวคดิ “ในการใช้พลงังาน
อย่างคุ้มค่าและช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อม” 
ซึ่งการใช้พลังงานแสงอาทิตย์ เป็นหนึ่งใน 
การใช้พลงังานทีม่ปีระสทิธภิาพ ทีก่ลุม่โรงแรม 
รสีอร์ท นยิมใช้เพือ่ลดการใช้เชือ้เพลงิฟอสซลิ
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทน และพลงังาน
ทางเลือกของรัฐบาล 

เมือ่พจิารณาการใช้พลงังานในการผลติ
น�า้ร้อนของกลุม่โรงแรม รสีอร์ท ของประเทศไทย 
ส่วนมากจะใช้พลังงานไฟฟ้าและก๊าซ LPG 
หากเป็นระบบขนาดใหญ่จะใช้หม้อต้ม (Boiler) 
โดยใช้เชือ้เพลงิจากน�า้มนัเตาหรอืน�า้มนัดเีซล 
จากสถิติการใช้พลังงานของกลุ่มโรงแรม 
พบว่า พลงังานทีใ่ช้ในเครือ่งปรบัอากาศสงูสดุ
ที ่60% รองลงมาเป็นพลงังานทีใ่ช้ในการผลติ
น�้าร้อน 30% และพลังงานที่ใช้ในการ 
ส่องสว่างอีก 10% การใช้พลังงานในกลุ่ม
โรงแรมถือว่ายังใช้พลังงานอย่างไม่มี
ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการผลติน�า้ร้อนจาก
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งได้รับความนิยมเป็น 
อย่างมาก เนื่องจากเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้ามี
ราคาถูก ติดตั้งง่าย ใช้งานได้อย่างสะดวก
สบาย อย่างไรก็ตามเครื่องฮีทเตอร์ไฟฟ้าใช้
ปรมิาณไฟฟ้าค่อนข้างสงู ท�าให้เสยีค่าใช้จ่าย
มากในระยะยาว อกีทัง้ยงัเป็นการใช้พลงังาน
จากเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งก�าลังจะหมดลง 
ในอีกไม่นาน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนควร 
ร่วมมอืกนัใช้พลงังานอย่างคุม้ค่าและช่วยกนั
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รักษาสิ่งแวดล้อม พลังงานแสงอาทิตย์จึงมี
บทบาทส�าคัญในการผลิตน�้าร้อนในกลุ่ม
โรงแรม รีสอร์ท เป็นการใช้พลังงานที่มี
ประสทิธภิาพ เนือ่งจากเป็นการเปลีย่นพลงังาน
แสงอาทติย์ให้อยูใ่นรปูของความร้อนโดยตรง 
เป็นพลังงานที่ได้เปล่าและเป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน
ให้กับธุรกิจโรงแรมในระยะยาวได้อีกทั้งการ
ใช้พลงังานแสงอาทติย์ยงัส่งผลดต่ีอธรุกจิการ
ท่องเที่ยว ซึ่งเป็นการแสดงภาพลักษณ์ที่ดี
ของโรงแรมในการใช้พลังงานสะอาด ส่งผล
ต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน เช่น 
การลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งสอดคล้อง
ตามแผนพฒันาพลงังานทดแทนและพลงังาน
ทางเลือกของรัฐบาล 

Of success as a researcher. … 
สุดเจ๋ง!! นักวิจัย ม.อ. คว้า 3 รางวัล...จากเวที “วิชาการรับใช้สังคม” ครั้งที่ 2

ด้านดร.วัฒนา รติสมิทธ์ หัวหน้า
โครงการวิจัยชิ้นนี้ กล่าวว่า “โครงการวิจัยนี้ 
ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริม
การอนุรักษ์พลังงาน ส�านักนโยบายและ 
แผนพลังงาน (สนพ.) เพื่อผลักดันนวัตกรรม
แผงรับแสงอาทิตย์รุ่นใหม่ของคนไทย ให้
สามารถใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ลดการ
พึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยการ 
ตดิตัง้ระบบผลติน�า้ร้อนจากนวตักรรมแผงรบั
แสงอาทิตย์ในโรงแรม 1 แห่ง ในโรงงาน
อุตสาหกรรม 1 แห่ง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้ม
ค่าทางเศรษฐศาสตร์และศักยภาพของ
เทคโนโลย ีตลอดจนการน�าเสนอนโยบายและ
มาตรการสนับสนุนจากภาครัฐ เพื่อผลักดัน
ให้เกิดการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
เป็นรูปธรรม ซึ่งแผงรับแสงอาทิตย์นี้ได้ 

คว้ารางวัลจาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ใน
เวทีระดับประเทศและเวทีระดับโลกถึง 5 
รางวัล ได้แก่ รางวัลวิทยาศาสตร์สู่ความ
เป็นเลิศของวุฒิสภา รางวัลสภาวิจัยแห่ง
ชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น จาก
ส�านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) 
รางวลัเหรยีญเงนิจากการประกวด The 43rd 
International Exhibition of Innovations 
of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา 
สมาพันธรัฐสวิส รางวัลพิเศษจากประเทศ
บาห์เรน และรางวลั KEPCO Leading-Edge 
Prize ในงาน Bitgaram International 
Exposition of Electric Power Technology 
(BIXPO) ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นการกา
รันตีคุณภาพของผลิตภัณฑ์แผงรับแสง
อาทิตย์ของคนไทยในเวทีระดับโลก”

ในเวทปีระชมุ “วชิาการระดบัชาติ  
วิชาการรับใช้สังคม ครั้งที่ 2” โดย 
ศนูย์บรกิารวชิาการ มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ 
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-16 สิงหาคม 2562 ณ 
ห้องประชมุ 4 อาคารปฏบิตักิารเทคโนโลยี
และพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์ 

ซึง่นกัวจิยัภายใต้โครงการ ม.อ. เพือ่
ชุมชนเข้มแข็ง ได้เข้าร่วมน�าเสนอผลงาน
วิชาการในรูปแบบบรรยาย และสามารถ
คว้ามาทัง้หมด 3 รางวลั ได้แก่ ดร.พเิชตวฒุิ 

นิลละออ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี น�าเสนอ
เรื่อง “วิทยากรกระบวนการชุมชน กุญแจ
สู ่ความส�าเร็จในการพัฒนาท้องถิ่น 
อย่างยั่งยืน” ได้รับรางวัลน�าเสนอแบบ
บรรยายในระดับดีมาก ผศ. ดร.จุฑารัตน์ 
สถิรปัญญา วิทยาเขตหาดใหญ่ น�าเสนอ
เรือ่ง “การพฒันารปูแบบการคดักรอง และ
กระตุน้พฒันาเดก็ปฐมวยั ด้วยกระบวนการ
มส่ีวนร่วมของชมุชน บ้านเกาะบโุหลนดอน”  
ได้รบัรางวลัน�าเสนอแบบบรรยายในระดบัดี 
ผศ. ดร.ฐิติวร ชูสง วิทยาเขตหาดใหญ่  

น�าเสนอเรื่อง “การประเมินสุขภาวะโรค 
ทางเดนิอาหารและปัจจยัด้านสิง่แวดล้อม
รอบตวัเดก็ปฐมวยั บ้านเกาะบโุหลนดอน”  
ได้รบัรางวลัน�าเสนอแบบบรรยายในระดบัดี 
และผศ. ดร.วชัร ีสห์ีช�านาญธรุกจิ วทิยาเขต
หาดใหญ่ น�าเสนอ “การพฒันาเยาวชนกบั
นาข้าวอินทรีย์ กรณีศึกษาที่ปากรอ  
อ.สงิหนคร จ.สงขลา” ได้รบัรางวลัน�าเสนอ
แบบบรรยายในระดับชมเชย พร้อมด้วย 
ดร.วิรัตน์ ทองแก้ว วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 
เข้าร่วมในเวทีนี้ด้วย
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ดัชนีคุณภาพอากาศหรือ Air Quality Index (AQI)

0-25 คุณภาพอากาศดีมาก

26-50 คุณภาพอากาศดี

51-100 คุณภาพอากาศปานกลาง

101-200 เริ่มส่งผลต่อสุขภาพ

201-300 อันตรายต่อสุขภาพ

สูงสุดในรอบ 3 ปี

Pm 2.5
อ. ห า ด ใ ห ญ่  จ. ส ง ข ล า

ค่า

รู้จักฝุ่นพิษ PM 2.5 
PM คอืตวัอกัษรย่อของ Particulate Matter หมายถงึ 

‘อนุภาคฝุ่นละออง’ ตัวเลข 2.5 เป็นขนาดซึ่งมีหน่วยเป็น 
ไมครอน มีค่าเท่ากับ 1 ใน 1,000,000 เมตร เทียบได้ว่า PM 
2.5 มีขนาดประมาณ 1 ใน 25 เส้นผ่านศูนย์กลางเส้นผม 
สามารถลอยผ่านขนจมูกได้อย่างสบาย เข้าสู่กระแสเลือด 
และซึมซับสู่อวัยวะอื่นๆ ได้อีกด้วย 

ท้องฟ้าถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน
ไฟป่าจากประเทศอนิโดนเีซยี ส่งผลกระทบต่อ
คุณภาพอากาศใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ซึ่ง
วัดค่าฝุ่นละออง PM2.5 ได้เกินค่ามาตรฐาน 
ส่งผลกระทบต่อสขุภาพ ต้องน�าเครือ่งวดัฝุน่
ไปตดิตัง้ ตดิตามสถานการณ์ตลอด 24 ชัว่โมง 
หลังมีการประกาศยกระดับการแจ้งเตือน ใน
ภูมิภาคอาเซียนตอนล่าง เป็นระดับที่ 3
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โทษของ PM 2.5
ด้วยอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็กมาก จนสามารถเข้าสู่

กระแสเลอืดได้ นอกจากเกดิโทษมากมายต่อร่างกาย ยงัเป็นพาหะ
น�าสารอืน่ตดิมาด้วย เช่น แคดเมยีม ปรอท โลหะหนกั ไฮโดรคาร์บอน 
และสารก่อมะเร็งจ�านวนมาก 

PM 2.5 มาจากไหน?
แหล่งก�าเนดิของ PM 2.5 มาจากการเผาในทีโ่ล่ง อตุสาหกรรม

การผลติ การคมนาคมขนส่ง การผลติไฟฟ้า และการประกอบกจิกรรม
ในทีอ่ยูอ่าศยัหรอืธรุกจิการค้า ซึง่มลพษิทางอากาศจากการเผาไหม้
เป็นสาเหตุใหญ่สุดในการเกิด PM 2.5 ท�าให้คนตายทั่วโลกมากถึง 
2.6 ล้านคน

ผลกระทบต่อสุขภาพ
ระบบทางเดินหายใจ คัดจมูก มีน�้ามูก แสบจมูก เลือดก�าเดาไหล  

แสบคอ เสียงแหบ ไอแห้งๆ ไอมีเสมหะ หายใจล�าบาก และหายใจมีเสียงหวีด 
ระบบหวัใจและหลอดเลอืด เหนือ่ยง่าย เท้าบวม และชพีจร (หวัใจ) เต้นเรว็ ระบบ
ผิวหนัง คันตามร่างกาย และมีผื่นแดงตามร่างกาย ระบบตา แสบหรือคันตา 
ตาแดง น�้าตาไหล และมองภาพไม่ค่อยชัด

วิธีป้องกันและดูแลตนเอง
• สวมหน้ากากอนามัยเยื่อกระดาษ 3 ชั้น 
• ท�าความสะอาดอย่างสม�่าเสมอ ไม่ให้มีการสะสมของฝุ่นภายในบ้าน
• หากมอีาการทางสขุภาพ เช่น ไอ หายใจล�าบาก ตาอกัเสบ แน่นหน้าอก 

ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรรีบปรึกษาแพทย์
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ความโดดเด่น และมีอัตลักษณ์…
ของ…“หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนา”

Farmer’s
Way of life ...
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ภายใต้แผนงาน หมูบ้่านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. เป็น
ผู้รับผิดชอบดูแล ประสานงาน ได้รับทุน
สนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี หรือ ในชื่อใหม่กระทรวง 
การอดุมศกึษา วทิยาศาสตร์วจิยัและนวตักรรม 
ได้ทีมวิจัยจากคณะวิทยาการจัดการ ม.อ.  
น�าโดย ผศ.ธรีศกัดิ ์จนิดาบถ และผูแ้ทนชมุชน
คนส�าคัญอย่าง นายไพฑูรย์ หนูจีน ผู้ใหญ่
บ้าน หมู่ที่ 2 ต.ตะเครียะ อ.ระโนด จ.สงขลา 

นับตั้งแต่ปี 1980 เป็นต้นมา เทรนด์
การท่องเที่ยวเพื่อชมชุมชน แบบวิถีนา  
มีบทบาทหลากหลายที่น่าสนใจ และเป็น 
แนวโน้มด้านการท่องเที่ยวของโลก จึงไม่ใช่
เรื่องน่าแปลกใจที่ชุมชนไหนๆ ต้องมีการจัด
เป็นหมู่บ้านเพื่อการท่องเที่ยว แต่การจะ
หาความต่าง ความโดดเด่น และเป็นอตัลกัษณ์ 
ให้กบัพืน้ทีอ่อกมาให้ได้อย่างชดัเจน จงึจ�าเป็น
อย่างยิง่ทีต้่องมานัง่ซกัไซร้ไล่เลยีงกนัถงึทีม่า
ทีไ่ป และเป้าหมายของการท�างานจากหวัหน้า
โครงการ 

Why to be ...
ท�าไมต้อง...บ้านหนองถ้วย

ด้วยท�าเลทีต่ัง้อยูใ่นแนวรอยต่อระหว่าง 
3 จังหวัด ได้แก่ สงขลา พัทลุง และ
นครศรธีรรมราช ซึง่ตามประวตัศิาสตร์พบว่า
ในสมยัโบราณชาวบ้านแถวนีน้ยิมจบัปลาใน
หนองน�า้ อกีทัง้พบถ้วยชามลายครามโบราณ
ที่มีความสวยงาม และมีคุณค่าเป็นจ�านวน
มาก จึงเป็นที่มาของค�าว่า “หนองถ้วย” 

พื้นที่มีความเหมาะสมต่อการท�านา
ข้าวเป็นอย่างมาก พืน้ดนิอดุมสมบรูณ์ไปด้วย
ธาตุอาหาร ซึ่งเกิดจากการทับถมของดิน
ตะกอนจากการเป็นลุ่มน�้าในอดีตจนกลาย
เป็นทุ่งกว้าง ส่งผลให้ชาวบ้านส่วนใหญ่มี
อาชีพหลักในการท�านา แต่ด้วยถูกซ่อนเร้น
จากเส้นทางการคมนาคม เส้นทางหลักที่ใช้
สัญจรระหว่างจังหวัดสงขลา พัทลุง และ
นครศรีธรรมราช ท�าให้ชาวชุมชนบ้านหนอง
ถ้วยต้องขนส่งผลผลติทางการเกษตรออกมา
จ�าหน่ายยังตัวเมือง ซึ่งท�าให้เกิดต้นทุน 
ที่สูงขึ้น 
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จุดอ่อน
ด้วยว่าการท�านานัน้เป็นไปตามฤดกูาล 

จงึไม่สามารถน�าเสนอกจิกรรมการท่องเทีย่ว
แบบเดมิ ๆ  ไปได้ตลอดทัง้ปี รวมถงึทศันยีภาพ 
และกิจกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป เหนือสิ่งอื่น
ใดยงัถกูรายล้อมไปด้วยทะเลน้อย และตลาด
น�า้คลองแดน ซึง่นบัว่าเป็นแลนด์มาร์คส�าคญั
ที่ท�าให้นักท่องเที่ยวหยิบเป็นตัวเลือก  
จนพลาดโอกาสทีจ่ะมาสมัผสักบับรรยากาศ
การท่องเที่ยววิถีนาที่บ้านหนองถ้วย

The issue of work
ช่วงแรกของการท�างาน...
เจอปัญหาอะไรบ้าง?

การรักษาไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิม รวมถึง
การไม่ก่อให้เกดิผลกระทบต่อทรพัยากรธรรมชาติ
ที่อุดมสมบูรณ์ของชุมชน คือความหวงแหน
จนก่อเป็นความหวั่นกลัวการเปลี่ยนแปลง 
และเกรงว่าจะท�าให้วิถีชีวิตของตนเองนั้น
เปลี่ยนไป แต่ด้วยความร่วมมือ และพลังใจ
อันเปี่ยมล้นของทีมงาน ผู้น�าชุมชน รวมทั้ง
แกนน�าในการด�าเนนิกจิกรรมท่องเทีย่ววถินีา 
กท็�าให้โครงการนีส้ามารถลลุ่วงบงัเกดิผลเป็น
รูปธรรมได้อย่างชัดเจน 

Understanding the locals
กระบวนการท�าความเข้าใจ...
กับชาวบ้าน

การโน้มน้าวใจชาวบ้านให้เปิดรับ
แนวคิดใหม่ ๆ นับเป็นสิ่งส�าคัญ โดยทางทีม
งานได้ลงพืน้ทีจ่รงิ ในการเกบ็ข้อมลู ปรบัปรงุ
สภาพแวดล้อม ทดสอบเส้นทางการท่องเทีย่ว 
น�ากลุม่นกัท่องเทีย่วตวัอย่างเข้ามายงัชมุชน 
เพือ่ให้ชาวบ้านได้สมัผสับรรยากาศจรงิ ๆ  อกี
ทั้งต้องแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์ที่ดีจากชุมชน
อื่น ๆ ที่มีการด�าเนินกิจกรรมคล้าย ๆ กันนี้ 
มาก่อน 

แล้วจึงเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน
ได้แสดงความคดิเหน็ เพือ่สร้างความคุน้เคย 
ที่ส�าคัญที่สุดคือการท�าให้ดูเป็นตัวอย่าง 

The effect of changes
3 ปีในการท�างาน...
สู่การเปลี่ยนแปลง...
และความส�าเร็จ

โดยปกติทั่วไป การพัฒนาพื้นที่ 
ท่องเทีย่วชมุชน หากด�าเนนิการโดยชมุชนเอง 
(ไม่ใช่นายทุน) จะใช้เวลาในการด�าเนินงาน
ประมาณ 5-7 ปี จึงจะเห็นผลชัดเจนเป็น 
รปูธรรมว่าส�าเรจ็หรอืไม่ ดงันัน้ ส�าหรบัหมูบ้่าน
ท่องเทีย่ววถินีาบ้านหนองถ้วย ซึง่ด�าเนนิงาน
มาเพียงระยะเวลา 3 ปี นั้น จึงอาจจะยังไม่
เห็นผลที่ชัดเจนนัก แต่หากมองในแง่ของ 
การเปลี่ ยนแปลงที่ ชัด เจนที่ สุดคือ 
การเปลี่ยนแปลงวิธีการคิดของคนในชุมชน 
จากเดมิทีม่องไม่เหน็ความสวยงามของพืน้ที่
เนื่องจากความเคยชิน จนตอนนี้เริ่มมี 
การน�าเสนอพื้นที่ต่าง ๆ ที่ทางชุมชนคิดว่า
สามารถพัฒนาให้เป็นทัศนียภาพท่องเที่ยว
วิถีนาเพิ่มมากขึ้น 

อีกทั้งทางทีมงานได้ถ ่ายทอด 
องค์ความรู้ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ต่อการพฒันาเป็นแหล่งท่องเทีย่ว เช่น ความรู้
ด้านการจดัการการท่องเทีย่ว ความรูด้้านการ
เป็นเจ้าบ้านทีด่ ีความรูด้้านการน�าเสนอข้อมลู
ในฐานะมัคคุเทศก์ชุมชนหรือยุวมัคคุเทศก์ 
เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร  
เทคโนโลยดิจิทัลเพื่อการประกอบกิจการ 
ท่องเที่ยว ฯลฯ แต่ละปีจะมีการประเมิน
พัฒนาการของสมาชิกในชุมชนว่าได้น�าเอา
ความรู้และเทคโนโลยีดังกล่าว ไปใช้เป็น
ประโยชน์กับการด�ารงชีวิตมากน้อยแค่ไหน 

ด้วยเหตุนี้เอง ทางผู้น�าชุมชนจึงมี
แนวคิดที่จะช่วยลดต้นทุนดังกล่าวด้วย 
การตัง้ค�าถามว่า “ ท�าอย่างไรให้ผูซ้ือ้เดนิทาง
เข้ามาซื้อผลิตผลทางการเกษตรจากชุมชน
ถึงพื้นที่? ” 

ดังนั้น การท่องเที่ยวจึงเป็นแนวทาง
หนึง่ทีเ่ป็นข้อสรปุของแนวทางการแก้ปัญหา
ดงักล่าว โดยทีผู่น้�าชมุชนได้เข้าหารอืกบัทาง
คลนิคิเทคโนโลยมีหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
ร่วมกบัคณาจารย์จากคณะวทิยาการจดัการ 
จึงได้ด�าเนินการประเมินพื้นที่เบื้องต้นถึง
ศักยภาพของการเป็นแหล่งท่องเที่ยว ซึ่งพบ
ว่ามีความน่าสนใจของพื้นที่สูงมากที่จะเป็น
แหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ที่เรียกว่า  
“การท่องเที่ยววิถีนา”

General conditions 
of the area ...
จุดแข็ง

• มีคนจ�านวนมากเดินทางผ่านไปมา
ในพื้นที่ 

• ลักษณะของพื้นที่นามีความอุดม
สมบูรณ์ ทุ่งนาเขียวขจี ไร้ซึ่งสิ่งปลูกสร้าง
ใหญ่ๆ มากั้นทิวทัศน์ 

• ไม่มกีารใช้สารเคมใีนการท�าการเกษตร 
ท�าให้ปลอดภยักบัผูบ้รโิภค และนกัท่องเทีย่ว

• ความเข้มแข็งของผู้น�าชุมชน และ
ความสามัคคีของชาวบ้านหนองถ้วย ท�าให้
เกิดการพัฒนาของพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน 

• คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวนาที่
ไม่เปลีย่นแปลงไปตามยคุสมยั ควรค่าแก่การ
เข้าไปศึกษาและเรียนรู้เป็นอย่างมาก
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ระยะเวลาทีม่ใีห้ได้มากทีส่ดุ รวมถงึลกัษณะ
ของการท่องเที่ยวโดยทั่วไปนั้น จ�าเป็นต้อง
เชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวอื่น และท�าเลที่
ตั้งของบ้านหนองถ้วยซึ่งอยู ่ในพื้นที่ 
อนัโอบล้อมไปด้วยแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีือ่เสยีง
อยู่เดิมแล้วนั้น จึงได้รับการตั้งเป้าหมายให้
เป็นหมู ่บ้านแกนน�าในการสรรค์สร้าง 
การท่องเที่ยวด้วยการทดลองด้วยตนเอง 

ประโยชน์จากทรพัยากรทีเ่คยมองว่าธรรมดา
เพราะความคุ้นชิน ในขณะทีบุ่คคลภายนอก
กลับยกให้เป็นสิ่งที่มีคุณค่า และควรค่าแก่
การมาศึกษาเรียนรู้

สิ่งส�าคัญที่สุดซึ่งพบว่ามีค่ายิ่งกว่า
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ นั่นคือมวลค่าของ
ความสุขที่เพิ่มขึ้นของคนในชุมชน ความสุข
ที่มาจากการเปลี่ยนมุมมองฐานทรัพยากร
ของตนเอง ความสุขจากการได้เป็นผู้ให้กับ
นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมเยียนชุมชน  
รวมถงึความสขุจากการได้ร่วมกนัพฒันาพืน้ที่
บ้านของตนเอง และความสุขจากความ 
ภาคภูมิใจในวิถีนา

The charm of
 a farmer’s lifestyle
มนต์เสน่ห์แห่ง...
ชุมชนบ้านหนองถ้วย

การท่องเทีย่วเชงิชมุชน เชงิวถินีา และ
เชิงการเรียนรู้ในหลายๆ แหล่งนั้น กลับพบ
ว่าการท่องเที่ยวที่เกิดขึ้นท�าให้วิถีชีวิต 
ของคนในชมุชนนัน้เปลีย่นแปลงไปไม่เป็นไป
อย่างเดิม ท�าให้เสน่ห์ และเอกลักษณ์ของ
ชุมชนนั้นเลือนหายไปโดยสิ้นเชิง แต่ส�าหรับ
หมู่บ้านท่องเที่ยววิถีนาบ้านหนองถ้วย สิ่งที่
นกัท่องเทีย่วผูม้าเยอืนจะได้รบัอย่างแน่นอน
คือวิถีนา และการด�าเนินชีวิตแบบชาวนาที่
ยงัคงไว้ไม่เปลีย่นแปลง ชาวบ้านในชมุชนยงั
คงท�านา ด�ารงวิถีชีวิตแบบเดิมๆ เพราะการ
ท่องเที่ยววิถีนาเป็นเพียงการเปิดโอกาสให้
กบันกัท่องเทีย่วเข้ามาร่วมดืม่ด�่าสมัผสักบัวถิี
ชวีติความเป็นชาวนา ศกึษารายละเอยีดเพิม่
เติมได้ที่ http://www.bannongtuay.com 
หรือโทรศัพท์สอบถามรายละเอียดที่  
085-0781059

ณ ปัจจุบันชุมชนสามารถประยุกต์
ความรู้ดังกล่าวได้อย่างดีมาก โดยมีการจัด
ตั้งกลุ่มบริหารจัดการกิจกรรมการท่องเที่ยว
วิถีนา จัดสรรหน้าที่และการบริหารองค์กร มี
การคดิค้นแปรรปูวตัถดุบิในท้องถิน่เป็นอาหาร
เฉพาะพื้นที่ได้อย่างน่ารับประทาน มีการใช้
สื่อโซเชียลเป ็นตลาดออนไลน ์ เพื่อ 
การประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

What to Expect ... 
สิ่งที่ทีมวิจัยคาดหวัง...กับสิ่งที่ได้ 

“ การทีช่มุชนสามารถใช้การท่องเทีย่ว 
และเทคโนโลยเีบือ้งต้นในการพฒันาคณุภาพ
ชีวิต ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนได้อย่าง
ยั่งยืน และยืนหยัดด�าเนินกิจกรรมการ 
ท่องเที่ยวต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง” นับเป็นสิ่ง
ทางทีมงานอยากเห็นมากที่สุด 

แต่นั้นอาจจะต้องใช้เวลา ในขณะ
เดียวกันส�าหรับช่วงระยะเวลา 3 ปี ของ 
การด�าเนินโครงการ ผลส�าเร็จที่เราได้รับนั้น
เป็นไปตามที่คาดหวังในเบื้องต้นที่คิดกัน ซึ่ง
ชุมชนนี้สามารถเริ่มต้อนรับนักท่องเที่ยวได้
ด้วยตนเอง น�าเสนอข้อมูลของชุมชน และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ให้กับนักท่องเที่ยวได้ โดย
ต่อจากนีก้ห็วงัเป็นอย่างยิง่ว่า ชมุชนจะสามารถ
รักษาวิธีการด�าเนินงาน และจัดกิจกรรม 
การท่องเที่ยววิถีนาให้มีพัฒนาการมากขึ้น 
และมีความยั่งยืนต่อไป

The next project 
โอกาสในการขยายพื้นที่...
โดยใช้บ้านหนองถ้วยเป็นโมเดล 
(เล็งพื้นที่ใดไว้บ้าง)

ด้วยพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวโดย
ปกติต้องการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ในช่วง

จนส�าเร็จ แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับ
หมู่บ้านลูกข่ายอื่น ๆ  ได้น�าไปใช้พัฒนา และ
เข้าร่วมเป็นเครอืข่ายทีก่่อให้เกดิประโยชน์ใน
วงกว้างมากขึ้น หรือเรียกว่าหมู่บ้านแม่ข่าย 

โดยในปีที่ 3 นี้ หมู่บ้านหนองถ้วยได้
ด�าเนนิการถ่ายทอดองค์ความรูใ้ห้กบัหมูบ้่าน
ลกูข่าย เช่น บ้านขาว บ้านปากบาง บ้านหวัป่า 
บ้านแดนสงวน เป็นต้น 

What you get from 
this project ...
สิ่งที่ได้จากโครงการนี้....
ทั้งในแง่ของนักวิจัย 
และในมุมของชุมชน

เหนือสิ่งอื่นใดคือความภาคภูมิใจ  
ทีไ่ด้มส่ีวนในการน�าเอาองค์ความรูท้ีเ่กดิจาก
การวิจัย ประสบการณ์ท�างานมาถ่ายทอด 
และพฒันาชมุชนได้ อกีทัง้ยงัสามารถปรบัปรงุ
กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่ 
เหมาะสมกับบริบทของความเป็นท่องเที่ยว
ชมุชนได้อย่างชดัเจน สามารถพฒันาตวัแบบ
กระบวนการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยววิถีนาที่
ชุมชนอื่น ๆ ได้น�าไปใช้ง่ายขึ้น

ในส่วนของชุมชนนั้น เป็นการช่วย
กระตุน้ให้สมาชกิได้เลง็เหน็คณุค่าของทรพัยากร
ทีม่อียูใ่นท้องถิน่ มองเหน็โอกาสในการสร้าง
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ชุดอุปกรณ์ผ่าตัด
กล้องส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์

อาการเส้นประสาทถูกกดทับที่ข้อมือ 
(Carpal tunnel syndrome) นั้นพบได้บ่อย
และมอีบุตักิารณ์สงูถงึ 6 - 10% ในประชากร
กลุ่มผู้สูงอายุที่อายุเฉลี่ยประมาณ 54 ปีขึ้น
ไป และพบในผูห้ญงิมากกว่าผูช้าย 2 เท่า ใน
การรกัษาระยะเริม่แรกทีม่อีาการน้อยสามารถ
รักษาได้ด้วยวิธีอนุรักษ์นิยม แต่ถ้ามีอาการ
มากขึน้ บ่อยขึน้ หรอืมอีาการของเส้นประสาท
ชาถาวร กล้ามเนื้อมืออ่อนแรงหรือลีบลง 
จ�าเป็นต้องใช้การรกัษาแบบผ่าตดั โดย 20% 
ของผูท้ีเ่ป็นโรคจ�าเป็นต้องได้รบัการผ่าตดั ซึง่

ในการผ่าตัดจะเข้าไปตัดพังพืดที่กดทับ 
เส้นประสาทโดยสามารถท�าได้ทัง้วธิกีารผ่าตดั
แบบเปิด (Open carpal tunnel release) 
การผ่าตัดผ่านกล้อง (Arthroscopic carpal 
tunnel release) และ การผ่าตดัแบบเปิดแผล
จ�ากดั (Limited open carpal tunnel release) 
การผ่าตดัแบบเปิดเป็นการผ่าตดัแบบพืน้ฐาน
ที่มีบาดแผลยาวและมีภาวะแทรกซ้อนจาก
แผลมาก เช่น การติดเชื้อ แผลอักเสบ แผล
แยก การผ่าตดัผ่านกล้องและการผ่าตดัแบบ
เปิดแผลจ�ากัดจะท�าให้แผลมีขนาดเล็กและ

หายเร็วกว่าการผ่าตัดแบบเปิด จากปัญหา
ด้านอุปกรณ์ผ่าตัดผ่านกล้องมีราคาสูง และ
การใช้งานมหีลายขัน้ตอนซบัซ้อน จงึยากแก่
การใช้งาน ส่วนการผ่าตดัแบบเปิดแผลจ�ากดั
มข้ีอจ�ากดัในการมองเหน็ จงึได้เกดิการพฒันา
อปุกรณ์ทีช่่วยสามารถแก้ปัญหาเรือ่งการมอง
เหน็ได้ดขีึน้ ท�าให้การผ่าตดัท�าได้ง่ายขึน้และ
สามารถมองเหน็ได้ดขีึน้ ในขณะทีแ่ผลมขีนาด
เลก็การฟ้ืนตวัของผูป่้วยเรว็ขึน้และการผ่าตดั
ไม่ยุ่งยากซับซ้อน
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ปัจจบุนัการผ่าตดัแบบส่องกล้องไร้สายได้รบัความนยิมขึน้เป็น
อย่างมาก ภาพวิดีโอที่ได้นอกจากจะช่วยท�าให้การผ่าตัดง่ายขึ้นและ
สามารถถ่ายทอดเทคนิคการผ่าตัดให้กับแพทย์ที่สนใจได้ง่ายขึ้นแล้ว
ยงัสามารถน�าภาพวดิโีอทีไ่ด้มาวเิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอร์เพือ่ประโยชน์
ในการช่วยในการระบุต�าแหน่งของภาพที่แพทย์สนใจโดยอัตโนมัติ
จากภาพวดิโีอทัง้หมดซึง่อาจจะมจี�านวนสงูนบัหมืน่ภาพในการบนัทกึ
ข้อมลูแต่ละครัง้ นอกจากนัน้การวเิคราะห์ด้วยคอมพวิเตอร์ยงัสามารถ
ช่วยตรวจจับความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเบื้องต้นได้อย่างอัตโนมัติ
ซึง่เป็นการอ�านวยความสะดวกท�าให้แพทย์สามารถวนิจิฉยัโรคได้อย่าง
แม่นย�าและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพวิดีโอด้วย
คอมพิวเตอร์ส�าหรับการใช้น�าร่องเพื่อ 
การผ่าตดั ภาพวดิโีอทีไ่ด้จากระบบ นอกจาก
จะช่วยท�าให้การผ่าตัดง่ายขึ้น และสามารถ
ถ่ายทอดเทคนคิการผ่าตดัให้กบัแพทย์ทีส่นใจ
ได้ง่ายขึ้นชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้องส่องไร้สาย
แบบปฏสิมัพนัธ์นีจ้ะท�าให้การผ่าตดัของแพทย์
สามารถท�างานได้ง่ายและถูกต้องแม่นย�า
มากขึ้นด้วยการใช้เทคโนโลยีการวิเคราะห์
ภาพด้วยคอมพวิเตอร์ นอกจากนัน้การวเิคราะห์
ด้วยคอมพิวเตอร์ยังสามารถช่วยตรวจจับ
ความผดิปกตต่ิาง ๆ  ทีเ่กดิขึน้เบือ้งต้นได้อย่าง

อัตโนมัติ ในขณะนี้ชุดอุปกรณ์ผ่าตัดกล้อง
ส่องไร้สายแบบปฏิสัมพันธ์ได้ประดิษฐ์เป็น
เครื่องต้นแบบและมีการทดสอบการท�างาน
เบือ้งต้นของระบบวเิคราะห์ภาพเรยีบร้อยแล้ว 
ผลงานของชดุอปุกรณ์ผ่าตดักล้องส่องไร้สาย
แบบปฏสิมัพนัธ์ได้รบัรางวลัเหรยีญทองแดง
และรางวัล Special prize ประเทศรัสเซีย 
จากงาน 47th INTERNATIONAL EXHIBITION 
OF INVENTIONS GENEVA ที่สมาพันธรัฐ 
สวิส ระหว่างวันที่ 10-14 เมษายน 2562

ชดุอปุกรณ์ผ่าตดักล้องส่องไร้สายแบบ
ปฏิสัมพันธ์เป็นผลงานนวัตกรรมที่เกิดจาก
การท�างานระหว่างสาขาวิชา โดยมี ผศ.นพ.
สนุทร วงษ์ศริ ิภาควชิาศลัยศาสตร์ออร์โธปิดกิส์ 
คณะแพทยศาสตร์ เป็นหวัหน้าโครงการ และ 
ผศ.ดร.สุรพงษ์ ชาติพันธุ์ จากโครงการจัดตั้ง
สถาบนัวศิวกรรมชวีการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ 
และ รศ.ดร.พรชยั พฤกษ์ภทัรานนต์ ภาควชิา
วิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ร่วม
โครงการ ซึง่การประดษิฐ์นีไ้ด้ใช้เทคโนโลยไีร้
สายในการส่งภาพจากกล้องมายงัตวัรบัภาพ
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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

เหตุขัดข้องที่น�าจ่ายผู้รับไม่ได้

   1.จ่ำหน้ำซองไม่ชัด
   2.ไม่มีเลขที่บ้ำนตำมจ่ำหน้ำ
   3.ไม่ยอมรับ
   4.ไม่มีผู้รับตำมจ่ำหน้ำ
   5.ไม่มำรับภำยในก�ำหนด
   6.เลิกกิจกำร
   7.ย้ำยไม่ทรำบที่อยู่ใหม่
   8.อื่นๆ

ลงชื่อ.............................
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