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	 พบกับนวัตกรรม	
“ยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค”



ปรากฏการณ์ส้มหยุด...
          กับหลักการทางฟิสิกส์

Science with orange 
stop!!
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มกีารน�าไปคฟัเวอร์ต่อในแอปพลเิคชนัทีก่�าลงั
เป็นที่นิยมอย่าง Tik Tok จนเกิดกระแส
แฮชแท็ก #ต�ำนำนส้มหยุด บนโลกโซเชียล
ในชั่วโมงนี้

แน่นอนที่สุดส�าหรับคอลัมน์ เกาะ
กระแส ใน RDO Today ฉบับนี้ก็ไม่พลาดที่
จะมาไขปริศนา #ต�ำนำนส้มหยุด ซึ่งได้รับ
เกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทธิดา 
รกักะเปา อาจารย์ประจ�าภาควชิาฟิสกิส์ คณะ
วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
มาอธิบายการเกิดปรากฏการณ์ส้มหยุด กับ
หลกัทางวทิยาศาสตร์สาขาฟิสกิส์ แน่นอนว่า
ไม่ได้เป็นการลบหลู่ความเชื่อใด ๆ หากแต่
จะเป็นการน�าทฤษฎทีางวทิยาศาสตร์มาช่วย
ทุกท่านหาค�าตอบเท่านั้นเอง 

“เราจะเหน็ได้ว่าส้มมนัไม่ได้กลมอย่าง
สม�่าเสมอ หรือทางฟิสิกส์เรียกว่า ไม่ได้เป็น
วัตถุแข็งเกร็งอย่างสมบูรณ์ ตอนที่ส้มกลิ้ง  
จุดหลายจุดบนผิวส้มสัมผัสพื้น เกิดเป็น 
แรงแนวฉาก (Normal Forces) ที่พื้นกระท�า
กับผลส้ม หลายๆ แรง แรงลัพธ์นี้ท�าให้เกิด
โมเมนต์ของแรง (Moment of Force) หรือ ที่
เรียกว่า ทอร์ก (Torque) ต้านการเคลื่อนที่ 
ท�าให้ผลส้มค่อยๆ หยุดกลิ้งแล้วนิ่งในที่สุด 
ปรากฏการณ์เหล่านี้ เกิดได้เป็นปกติในชีวิต
ประจ�าวัน ตัวอย่างเช่น เราจะพบว่าล้อรถ 
ที่ยางแบนจะมีแนวโน้มที่จะหยุดกลิ้งก่อน  
ล้อรถที่ยางลมแน่นตึง (ภายใต้สถานการณ์
อื่น ๆ ที่เหมือนกัน) เราอาจจะลองคิดเปรียบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.สุทธิดา รักกะเปา
อาจารย์ประจ�าภาควิชาฟิสิกส์ 
คณะวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

นบัเป็นกระแสร้อนแรงแซง COVID - 19 
กนัเลยทเีดยีว ส�าหรบั “ส้มหยดุ” เรือ่งเล่าสดุ
หลอนในวยัเดก็ของเนต็ไอดอลรุน่ใหญ่วยั 58 ปี 
อย่างคุณสิตางศุ์ บัวทอง หรือ แม่สิตางศุ์ 
เจ้าของวลีเด็ด “ส้มหยุดแต่เรำไม่หยุด”

เหตุเกิดในตอนที่เธออายุ 5 - 6 ขวบ 
ได้ถือส้มแล้วส้มได้กลิ้งไป เธอจึงสั่งให้ส้ม
หยุด พอเดินตามไปดูส้มก็หยุด 

“ส้มหยดุ หยดุโดยไม่มอีะไรกัน้ มนั
หยุดเอง กลิ้งๆ อยู่ก�ำลังจะหล่นน�้ำ พอ
เรำบอกให้หยดุมนัหยดุ อนันัน้เป็นควำม
ทรงจ�ำตอนเด็ก” คุณสิตางศุ์ บัวทอง กล่าว

จากความทรงจ�าปรากฏการณ์ส้มหยดุ
ในวันนั้น จนกลายเป็นต�านานส้มหยุดที่ชวน
งุนงง และนับเป็นเรื่องเล่าที่สามารถเรียก 
เสียงฮาได้ในสถานการณ์ที่คนทั่วโลก 
ก�าลังตึงเครียดกับการแพร่ระบาดของไวรัส 
COVID - 19 อกีทัง้เหล่าคนดงัในแวดวงบนัเทงิ

เทียบเหตุการณ์ที่ว่านี้ เช่น ถ้าทดลองขับรถ
มอเตอรไ์ซค์ทีย่างแบนกบัยางทีม่ลีมแน่นตงึ 
ขับด้วยความเร็ว 40 กิโลเมตร/ชั่วโมง  
เหมือนกัน หลังจากนั้นก็ปล่อยเกียร์ว่าง  
เราจะพบว่ารถคนัทีล้่อยางแบนจะหยดุเคลือ่นที่
ก่อน ซึ่งอธิบายได้ด้วยหลักการท�านองเดียว
กบัเรือ่งส้มหยดุ ทีม่จีดุหลายจดุบนผวิยางรถ 
(ที่แบน) สัมผัสกับพื้น แล้วท�าให้เกิดทอร์ก
ต้านการเคลื่อนที่มาก วัตถุจึงหยุดเคลื่อนที่
เร็ว ส้มเคลื่อนที่ด้วยความเร็วไม่สูงมาก  
แนวโน้มของความเร็วที่ลดลงจึงเห็นได้ชัด 
การประมาณต�าแหน่งที่จะหยุดเคลื่อนที่  
จึงอยู่ในวิสัยที่จะท�าได้

ความเข้าใจในเรื่องราวในชีวิต 
ประจ�าวันอย่างเป็นเหตุเป็นผล จ�าเป็นและ
ส�าคญัมาก ผูเ้รยีนจะได้รบัการเพิม่พนูทกัษะ
และศักยภาพเหล่านี้ อย่างจริงจังผ่านการ
เรยีนรูท้ีเ่กีย่วกบัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ มีหลากหลายสาขาให้เลือก
เรียน รวมทั้งสาขาฟิสิกส์ ก็ขอเชิญชวนมา
เรียนด้วยกันค่ะ” 
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When the world spins in a new normal era
เมื่อโลกพาฉันมาอยู่ในยุค...	“ฐานวิถีชีวิตใหม่”

ฐานวถิชีวีติใหม่ หรอื ความปกตใิหม่ หรอืทีภ่าษาองักฤษเราใช้ค�าว่า New 
normal หมายถึง รูปแบบการด�าเนินชีวิตที่แตกต่างจากอดีต ด้วยสถาการณ์ 
การแพร่ระบาดของ covid - 19 ทีเ่กดิขึน้อย่างรวดเรว็และรนุแรง เป็นเหตใุห้ผูค้น
เจ็บป่วยและล้มตายลงเป็นจ�านวนมาก จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องหาวิธีป้องกัน และ
มีการใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอดปลอดภัยจากการติดเชื้อ ควบคู่
ไปกับความพยายามรักษา และฟื้นฟูศักยภาพทางเศรษฐกิจ อันจะน�าไปสู่ 
การรังสรรค์ซึ่งสิ่งประดิษฐ์และเทคโนโลยีใหม่ ๆ มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
การใช้ชวีติ ไม่ว่าจะเป็นเรือ่งอาหารการกนิ สขุอนามยั การแต่งกาย การเรยีน ฯลฯ

ในวนัทีต้่องเดนิทางออกจากบ้านไปเรยีน ไปท�างาน และท�ากจิกรรมต่าง ๆ  
ด้วยพฤตกิรรมทีต้่องระมดัระวงั ดแูลสขุภาพตวัเองมากขึน้กว่าปกตทิีเ่คยเป็น กบั
สถานที่เดิม ๆ แต่บรรยากาศใหม่ หลายคนอาจสับสน งุนงงกับกฎกติกาต่าง ๆ 
ก็ต้องอาศัยเวลาในการปรับตัวจนเกิดเป็นความคุ้นชิน อย่างไรก็แล้วแต่ 
ส�านักวิจัยและพัฒนา ก็ขอเป็นพลังใจให้ทุก ๆ  คน ในวันที่โลกหมุนมาในยุคฐาน
วิถีชีวิตใหม่ เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข และความปลอดภัยของตัวเราเอง  
รวมถึงคนที่เรารัก แล้วอย่าลืมมา update ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับ
การวิจัยไปกับ RDO Today ซึ่งในฉบับนี้พลาดไม่ได้เลยกับนวัตกรรมที่มาได้ถูก
เวลาพอดี กับผลงาน “ถุงยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค” แล้วมาหาค�าตอบกับ
ปรากฏการณ์ “ส้มหยดุ”ทีก่�าลงัร้อนแรงอยูใ่นโลกโซเชยีล ในคอลมัน์เกาะกระแส 
รวมถึงมาพบกับโฉมหน้า กังหันลมแนวแกนตั้งความเร็วลมต�า่ 10 kw รูปทรง
ต้นไม้ซึ่งมีหนึ่งเดียวในโลก สุดท้ายมาร่วมแสดงความยินดีกับที่สุดแห่งความ 
ภาคภูมิใจของคน ม.อ. กับรางวัล The Blue Jacket 2019 รองศาสตราจารย์ 
ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ รวมถึงสาระอีกมากมาย

กรกมล ขุนเพชร
บรรณำธิกำร

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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รู้จัก	RDO

นวัตกรรมและเทคโนโลยี

New Gen

Interview

Content
Tech Talk

Enhance research 
results	From	inventions	...	
to food innovation 
that changed the world
ยกระดับผลงานวิจัย
จากสิ่งประดิษฐ์...สู่นวัตกรรม
อาหารเปลี่ยนโลก

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Studying isn’t just about 
knowing	one	thing.

การเรียนไม่ใช่เป็นการรู้เพียงแค่ศาสตร์เดียวแล้วจบ 
มองการเรียนให้เป็นแนวแกนนอน ไม่ใช่แนวแกนตั้ง 

คือเรียนแล้วต้องให้รู้ในหลายๆ ศาสตร์

ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน 

สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

The charm 
of research

งานวิจัยอาจไม่ได้เป็นไปตาม
ทุกอย่างที่คิด 

แต่การสนุกกับกระบวนความคิด
ที่หลากหลายต่างหาก

...ที่เป็นเสน่ห์ของงานวิจัย

It’s the definition 
of pride/
ดั่งนิยามของค�าว่า 

“ภาคภูมิใจ”
ยางหุ้มรองเท้า
ป้องกันเชื้อโรค

ครั้งแรกของไทย 
ม.อ.รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 
พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส 

(PSU COVID-19) 
รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

ส�านักวิจัยฯจัดกิจกรรมบรรยาย
จุดประกายแนวคิด 

“ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัย
เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
ยุคประเทศไทย 4.0” 

และแนะแนวทางเขียนข้อเสนอโครงการ
โดยวิทยากรมืออาชีพ

ในการโดยสารรถสาธารณะ

วิถี 
New

Normal

รู้ ไว้...ใช่ว่า

คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.

RDO		in		Action



Enhance research 
results	From	inventions	...	
to food innovation 
that changed the world
ยกระดับผลงานวิจัย
จากสิ่งประดิษฐ์...สู่นวัตกรรม
อาหารเปลี่ยนโลก
ผศ.ดร.เสาวคนธ์ วัฒนจันทร์ 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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ความปลอดภัยให้สามารถรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ที่มีการยอบรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศ เชื่อมโยงให้เกิดการวิจัยและ
พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการน�าผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ร่วมกับ 
ผูป้ระกอบการในการสร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์
อาหารให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก  
ที่ส�าคัญกว่านั้นคือมีการพัฒนาศักยภาพ 
ของผู้ประกอบการให้มีความรู้ และสามารถ
เข้าถงึข้อมลูความรูด้้านเทคโนโลย ีกระบวนการ
ผลติ ระบบมาตรฐานคณุภาพ ความปลอดภยั
ของอาหาร การสร้างนวัตกรรมอาหาร และ
ช่องทางการตลาดทั่วโลก 

History/ความเป็นมา  
การเติบโตและการแข่งขันที่เข้มข้น

ของตลาดอุตสาหกรรมอาหาร ด้วยทิศทาง
การบริโภคอาหารที่เปลี่ยนไปในการเน้น
คณุภาพและสขุภาพมากขึน้ ดงันัน้อตุสาหกรรม
อาหารจึงจ�าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเพิ่มศักยภาพ
ในการแข่งขันด้านคุณภาพ ความปลอดภัย 
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิต
เพือ่รองรบัความต้องการของตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง
ไปตามกระแสนยิมอย่างรวดเรว็ มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์มีพันธกิจหลักในการน�าองค์
ความรูท้างวชิาการ ผลงานวจิยัความเชีย่วชาญ
ของบุคลากร โดยเฉพาะในด้านเกษตรและ
อาหาร รวมทัง้สาขาทีเ่กีย่วข้องกบัอตุสาหกรรม
อาหารใน 3 วทิยาเขตหลกั (หาดใหญ่ ปัตตานี 
และสุราษฎร์ธานี) ถ่ายทอดสู่ชุมชน และ
อุตสาหกรรมอย่างครบวงจร เพื่อสนับสนุน
ช่วยเหลือผู้ประกอบการทุกระดับ รวมทั้ง
สนับสนุนการวิจัยพัฒนาอย่างบูรณาการ 
ของนักวิจัยหลากหลายสาขาเพื่อน�าไปสู่ 
การยกระดับคุณภาพ และความปลอดภัย
ของอาหาร พร้อมทั้งสร้างนวัตกรรมที่เพิ่ม
มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์อาหารให้เกดิการแข่งขนั
ได้ทางการตลาด รองรับนโยบายสนับสนุน 
“ครัวไทย...สู่ครัวโลก”

The purpose/วัตถุประสงค์  
ด้วยว่าเป็นหน่วยงานย่อยภายใต้ส�านกั

วจิยัและพฒันา ซึง่เป็นหน่วยงานทีค่อยดแูล
งานวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ พอในมุมนวัตกรรมเฉพาะ
ด้านอาหาร กจ็ะให้สถาบนัวจิยัและนวตักรรม
อาหารช่วยเหลือในการขับเคลื่อนงานวิจัย 
ทีจ่ะสร้างนวตักรรมไปสูเ่ชงิพาณชิย์ โดยการ
จัดตั้งสถาบันวิจัยและนวัตกรรมอาหารให้
เป็นหน่วยงานบรูณาการองค์ความรูท้างด้าน
วิชาการที่หลากหลายครบวงจรจากงานวิจัย
สู่การถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ชุมชนและ 
ผู้ประกอบการทุกระดับ มีการสร้างระบบ 
การตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑ์อาหารและ
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Missions/ภารกิจ  
ภารกจิส�าคญัแบ่งออกเป็น 5 ด้าน คอื
• ด้านการสร้างเครือข่ายบูรณาการ 

ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักวิจัย เครือข่าย 
ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม รวมถึง 
เครอืข่ายหน่วยงานบรกิารภาครฐัและเอกชน

• ด้านการพัฒนาหน่วยปฏิบัติ 
การวิจัยและทดสอบอาหาร

 - ศนูย์ทดสอบทางประสาทสมัผสั
 - ศนูย์ทดสอบอายกุารเกบ็รกัษา

ผลิตภัณฑ์
 - ศูนย์ทดสอบองค์ประกอบ 

ทางโภชนาการและความปลอดภัยอาหาร
 - ห้องปฏบิตักิารวจิยัผลติทดลอง

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเชิงพาณิชย์
 - โรงงานแปรรปูผลติภณัฑ์ต้นแบบ

เชิงพาณิชย์
• ด้านการวิจัยพัฒนาเพื่อยกระดับ

คุณภาพความปลอดภัยและนวัตกรรม  
โดยการรวบรวมข้อมลูศกัยภาพอตุสาหกรรม
อาหารและผลงานวิจัย เพื่อจัดท�าแผนที่ จับ
คู่วิจัยพัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมอาหาร 
ที่มีศักยภาพส�าคัญต่อเศรษฐกิจภาคใต้  
รวมถงึก�าหนดทศิทางการวจิยัเพือ่การพฒันา
เพิ่มมูลค่าวัตถุดิบหลักในพื้นที่ภาคใต้ อีกทั้ง
มีการวิจัยและพัฒนาระบบคุณภาพ  
ความปลอดภัยและความมั่นคงของอาหาร 
ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน

• ด้านการพฒันาศกัยภาพบคุลากร 
มกีารเพิม่ศกัยภาพบคุลากรภาคอตุสาหกรรม
ด้านวจิยั พฒันาเพือ่สร้างนวตักรรมผลติภณัฑ์ 
และความรู้ด้านอาหารปลอดภัย แล้วจัดท�า
หลักสูตรเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยี 
องค์ความรู้ที่ตรงกับความต้องการเพื่อเป็น
แนวทางการพัฒนาของภาคอุตสาหกรรม 
และมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานวิจัย

• ด้านการสร้างฐานข้อมลูองค์ความรู้ 
ทั้งที่เป็นฐานข้อมูล ผลงานวิจัย นักวิจัย และ
ผูเ้ชีย่วชาญทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาอตุสาหกรรม
อาหารและอาหารปลอดภัย มีการส่งเสริม
สนบัสนนุการจดัท�าระบบสือ่สารแลกเปลีย่น
ข้อมลูองค์ความรูท้างวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวตักรรม ระหว่างผูป้ระกอบการ นกัวจิยั 
และเครือข่ายสนับสนุนทางวิชาการ เพื่อ 
ยกระดบัให้สถาบนัวจิยัและนวตักรรมอาหาร
เป็นแหล่งสบืค้น เชือ่มโยงและสนบัสนนุโจทย์
วจิยัจากความต้องการของภาคอตุสาหกรรม 
โดยการบริการข้อมูลวิชาการ และมีการให้
ค�าปรึกษาแนะน�าเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยี 
คุณภาพ ตลอดจนมาตรฐานความปลอดภัย
ของผลิตภัณฑ์อาหาร

Goals/เป้าหมาย  
เราจะเป็นส่วนส�าคัญที่จะช่วย 

ขับเคลื่อนในการยกระดับผลงานวิจัยจาก 
สิง่ประดษิฐ์ สูน่วตักรรมอาหารเพือ่การเปลีย่น
โลก โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับ
อตุสาหกรรมอาหารภาคใต้ ให้มกีารยกระดบั
คุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยของ
ผลติภณัฑ์อาหารให้ได้มาตรฐานเป็นทีย่อมรบั
ในระดับสากล ให้การแนะน�าและพร้อมเป็น

ทีป่รกึษาในการเพิม่ศกัยภาพของผูป้ระกอบการ
วสิาหกจิชมุชน ผูป้ระกอบการขนาดเลก็ ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ ให้สามารถแข่งขันได้
ในตลาดระดบั AEC มกีารเน้นไปในการสร้าง
นวัตกรรมผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบ
ในท้องถิ่นภาคใต้ และเพิ่มผลิตภัณฑ์เชิง
พาณิชย์จากผลงานวิจัย ตลอดถึงการจับคู่
ทางเทคโนโลยี

Management plan/  
แผนการบริหาร 

เราจะมีการ plan ในระยะ 3 ปี ว่าใน 
clusters นี้เริ่มมีการท�าอะไรบ้าง ท�าตั้งแต่
ต้นน�้า อย่างเรื่องใดที่มีปัญหามาจากต้นน�า้
เลย ก็ต้องให้ทุนต้นน�้ามาก่อน แล้วค่อยมาดู
ว่าทุนกลางจะพัฒนาไปด้านไหน ดูอย่าง 
ต่อเนื่อง ซึ่งในระหว่างปีก็อาจมีโจทย์ความ
ต้องการเข้ามาเป็นระยะ กจ็ะมา revise เพราะ
บางอย่างเปลี่ยนเยอะเหมือนกับ fashion  
บางอย่างท�าไปก็มี product ใหม่เข้ามา  
ยกตัวอย่าง ขนมขบเคี้ยว Lay ที่มีการ 
ปรับเปลี่ยนรสชาติไปเรื่อยๆ ซึ่งบางอย่าง 
ก็ต้องท�าไปเร็วๆ ไปตามกระแสนิยม ส่วนใน
เรื่องของมาตรฐาน food safety ก็จะมีการ 
plan ขอทุนแบบยาวๆ อย่างใน 1 ปี ก็จะดู
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เรื่องของโจทย์การวิจัย แนวโน้มการวิจัยว่า
ในปีนี้จะมี clusters อะไรบ้าง build ขึ้นมา 
ศึกษาแหล่งทุนว่าจะมีนโยบายยังไง ยื่นทุน
อะไร มีการท�าแผนให้ทุนอะไรแก่นักวิจัย  
บางโจทย์ทีม่คีวามต้องการทางภาคอตุสาหกรรม
เข้ามา อนันีจ้ะต้องเน้นการขบัเคลือ่นผลงาน
วิจัย เพราะว่าทุนจะเน้นเป็นรายปี ดังนั้นเรา
ต้องท�าเป็น clusters ไว้ ว่าเรื่องนี้ควรท�าเป็น 
series นี ้community clusters ต้องการอะไร 
เช่น ต้องการกลุ่มอาหารทะเล เพราะว่าตอน
ไปขอทุนเขาจะถามว่า theme อะไร อยู่ใน 
clusters ไหน อุตสาหกรรมอะไร เช่น พื้นถิ่น 
อาหารทะเล เป็นต้น คือต้องดูแหล่งทุนด้วย 
สถาบันต้องเชื่อมโยงแหล่งทุน เพราะไม่ได้มี
ทุนเป็นของตัวเอง ต้องไปเชื่อมโยงข้างนอก 
ต้องค�านึงว่าภาคใต้มีจุดเด่นเป็นอะไร จะไป
หยบิทนุจากส่วนกลางมายงัไง อย่างเขามอง
เรือ่งของอาหารทะเล ฮาลาล ตวัอตุสาหกรรม
อาหารทะเลมีเยอะสุด ต้องมองเศรษฐกิจ 
โจทย์ความต้องการ ซึ่งจะได้จากการจัด
กิจกรรมการระดมสมอง 

ปัจจบุนัทศิทางของอาหารทะเลไปใน
ทางอาหารสุขภาพ เน้นการใช้ทุกส่วนของ
วัตถุดิบ ด้วยว่าต้องน�าเข้า เช่น ทูน่า ถ้าใช้ 
ไม่หมดทุกส่วนก็จะกลายเป็นว่าต้นทุนสูง 

ท�าให้ยากต่อการแข่งขันในเรื่องของต้นทุน 
การย้ายฐานการผลิตจะไปตามราคาถูก 
วตัถดุิบราคาถกู เพราะเราจะไปแข่งขนัอะไร
ที่จะผลิตเป็น mass ซึ่ง project ในการ 
ชอูาหารทะเล กจ็ะไปในทศิทางการใช้ประโยชน์
เศษเหลอืของวตัถดุบิ รวมถงึผลงานวจิยัของ
นักวิจัยก็เน้นไปในด้านการใช้ประโยชน์ 
เศษเหลอืเยอะ ท�ายงัไงให้ matching สามารถ
น�าไปใช้ประโยชน์ได้จริง พอมี plan แบบนี้ 
ก็มาคิดถึงเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือ ที่จะมา 
upscale เช่น ไปขอชดุสกดั กต้็องมกีารเขยีน
แผนระยะยาวมาก่อน เพราะการที่จะเขียน
ไปขอทนุ ต้องรูว่้าจะไปขอทนุจากอตุสาหกรรม
อะไร ผู้ใช้คือใคร value added อะไร แล้วมี
ความเชีย่วชาญอะไรอยูก่่อน ต้อง build เพราะ
หากไม่มีความเชี่ยวชาญก็ไม่มีประโยชน์  
แหล่งทนุจะไม่ให้ ดงันัน้เพือ่ให้มนัง่าย สถาบนั
ก็จะรับดูแลเรื่องระบบ และเครื่องมือ

Evolution/วิวัฒนาการ  
จากการเริ่มต้นปีแรก ประมาณ  

พ.ศ. 2557 - พ.ศ. 2558 เรามุ่งเน้นไปในการ
ท�าแผน จัดกิจกรรม และ workshop เพื่อจะ
ให้โจทย์กับการสร้างเครือข่ายเกิดขึ้น แล้วก็
ให้ทุนวิจัย ซึ่งเป็นทุนของเราเอง ให้ทุนวิจัย

เชื่อมโยงทางด้าน food safety และ 
ด้านนวตักรรมด้วย หลงัจากนัน้จงึมวีวิฒันาการ 
โดยไปขอทนุจากข้างนอกไว้ด้วย ทนุภายนอก
อาจเลง็เหน็แล้วว่าเราท�าได้ ให้ผูป้ระกอบการ
มาใช้ได้ เริ่มให้เราเป็น node ทุนวิจัย 
ผ่านเครือข่าย เริ่มมีการท�างานเชื่อมโยงกับ
อุทยานวิทยาศาสตร์ เริ่มมี product มากขึ้น  
มีเครื่องมือในการดูแล

Strengths/จุดเด่น  
• ท�างานใกล้ชิดนักวิจัย ท�าให้ง่าย

ต่อการ build โจทย์นกัวจิยักบัภาคอตุสาหกรรม
ให้เกิดเป็นตัวโครงการวิจัยขึ้นมาได้ ได้ตัว 
product และนวัตกรรมที่จับต้องได้

• มีเครือข่ายแหล่งทุน ไม่ว่าจะเป็น
เครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัยด้วยกัน  
เครือข่ายห้าง มีการเข้าถึงแหล่งทุนและส่วน
กลางได้โดยการผ่านเครือข่าย

Weakness/จดุด้อย และข้อจ�ากดั 
• การท�างานยังเป ็นแบบเก่า  

มีความหวง KPI
• พื้นที่/สถาบันไม่มีพื้นที่ของตัวเอง
ทั้งนี้ทางสถาบันก็จะพยายามท�า 

ความเข้าใจกบัหน่วยงานปลายทาง ไม่ว่าจะ
เป็นกระบวนการท�างานในมหาวิทยาลัย 
กระบวนการจดัการเงนิ รวมถงึตวันกัวจิยั เพือ่
เป็นการท�าความเข้าใจในกระบวนการท�างาน 
มีการเพิ่มเครื่องมือ อุปกรณ์ ที่ทันสมัย อย่าง 
pilot plant รวมถึงทิศทางการของบ ที่จะมี
การเข้าถึง FTI เข้าถึงกระทรวง มีการพัฒนา
ตัวนวัตกรรม และมีการท�าโครงสร้าง 
การประชาสมัพนัธ์ ทีเ่น้นทัง้ product นวตักรรม 
และเทคโนโลยีที่ทันกับยุคสมัย
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Studying isn’t just about 
knowing	one	thing.
การเรียนไม่ใช่เป็นการรู้เพียงแค่ศาสตร์เดียวแล้วจบ 
มองการเรียนให้เป็นแนวแกนนอน ไม่ใช่แนวแกนตั้ง 
คือเรียนแล้วต้องให้รู้ในหลายๆ ศาสตร์

ดร.มนตรี เลื่องชวนนท์
บัณฑิตวิทยาลัยสหวิทยาการระบบพลังงาน 
สถาบันวิจัยระบบพลังงาน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

Attempts to lead to success/
ความพยายามจะน�าไปสู่...
ความส�าเร็จ 

จากเด็กพัทลุงโดยก�าเนิด เกิดมาใน
ครอบครวัช่าง ทีบ้่านมเีครือ่งกล เครือ่งยนต์กลไก
คลุกคลีมาตั้งแต่เด็ก ซ่อมรถได้ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ซ่อมได้หมดแม้ไม่เคยเรียน เมื่อความรู้ในงาน
สายช่างมันซึมซับ บวกกับความชอบเข้ามา 
เตมิเตม็ เลยไม่ใช่เรือ่งแปลกทีเ่ลอืกเรยีนวศิวกรรม 
แต่ก่อนที่จะเรียนไฟฟ้า ด้วยความชอบเรื่อง 
เครื่องบินจึงเลือกเรียนที่การบินพลเรือน 

“ตอนเดก็ ๆ  ผมอยำกเป็นนกัประดษิฐ์ 
ผมชอบวงจรคอมพวิเตอร์ ชอบอปุกรณ์ไฟฟ้ำ 
จึงเลือกเรียนไฟฟ้ำก�ำลัง ในขณะเดียวกัน 
ผมชอบเรื่องเครื่องบิน ผมจึงเลือกเรียนที่
กำรบนิพลเรอืน นีค่อืควำมโชคดทีีผ่มได้เรยีน
ในสิ่งที่ผมชอบ และผมก็โชคดีที่สุด 
ทีผ่มมพ่ีอแม่ทีเ่ข้ำใจและไม่เคยบงัคบัว่ำต้อง
เรยีนนัน่ เรยีนนี ่พ่อแม่ให้อสิระในกำรเรยีน
ของผมเสมอ”

“ผมเรียนจบชั้นมัธยมที่โรงเรียน 
มหาวชริาวธุ ไม่ได้เป็นเดก็เรยีนเก่ง อยูร่ะดบัปลาย ๆ  
ด้วยซ�้า แต่อาศัยที่ผมเป็นคนขยันอ่านหนังสือ 
ชอบอ่านหนังสือ ตอนผมเรียนที่การบินพลเรือน 
หนังสือในห้องสมุดที่การบินพลเรือน ผมอ่าน
เกือบทุกเล่ม ทุกเล่มต้องมีชื่อผมเป็นผู้อ่าน”

เมื่อต้นทุนทางการเงินของครอบครัว 
ไม่ได้มีมากมาย พ่อแม่ที่มีลูก 4 คน ถือว่า 
เป็นเรื่องที่หนัก หากจะต้องส่งลูกเรียนสูง ๆ  
คงไม่ได้เรียน ผมเองในฐานะที่เป็นพี่คนโต  
จึงพยายามหาทุนส่งตัวเองเรียนมาตลอด  
ทั้งเงินกู้ กยศ. และสอบขอทุนจากแหล่งต่าง ๆ

“ผมจบปรญิญาตรด้ีานไฟฟ้าก�าลงั และ
จบปริญญาโทด้านไฟฟ้าโทรคม ใช้เวลาเรียน
ปรญิญาตรนีานกว่าคนอืน่ คอืเรยีน 5 ปี พอเรยีน
จบปริญญาตรี ก็สอบเข้าท�างานที่การบินไทย 
สอบติดแต่ไม่เอา มาถึงตอนนี้รู้เลยว่าผมคิดถูก
ที่ตอนนั้นไม่เลือกท�างานที่การบินไทย จากนั้น
ผมไปเรียนเพิ่มเติมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า 
ทีม่หาวทิยาลยัเซนต์จอห์น ได้เกยีรตนิยิม อนัดบั 1 

ผมท�างานเป็นอาจารย์สอนทีม่หาวทิยาลยั
เซนต์จอห์นอยู่ประมาณ 1 ปี ทางเซนต์จอห์น 
ก็ให้ทุนไปเรียนที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า 
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง เรียนจบภายใน 2 ปี  
ก็กลับมาใช้ทุนเป็นอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัย
เซนต์จอห์นซึง่อยูน่ีผ่มสอนด้าน Energy เป็นหลกั 
คือการแปลงไฟฟ้าเป็นพลังงาน ช่วงนั้นก็มีเรื่อง
พลงังานสะอาด และเรือ่งภาวะโลกร้อน เลยคดิว่า
เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนทั่วไปจะต้องเรียน คือด้าน
พลังงาน สอนอยู่เกือบ 10 ปี เริ่มหาทุนเรียนต่อ 
กไ็ปได้ทนุจากมหาวทิยาลยัราชภฏัสรุาษฎร์ธานี
เรยีนปรญิญาเอก และเข้าเป็นอาจารย์ทีม่หาวทิยาลยั
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี ท�าอยู่ 9 เดือน 

เอาจริง ๆ ผมคิดอยากเรียนต่อทางด้าน
โทรคม เพราะผมจบการบนิ Nevigator Maintenance 
แต่เรียนโทรคมมันไม่ได้ใบประกอบวิชาชีพ ซึ่ง
วศิวกรต้องมใีบประกอบวชิาชพี อาจารย์เลยบอก
ให้ผมเรยีนไฟฟ้าก�าลงั พอได้ใบประกอบวชิาชพี
ก็สามารถเอาไปเขียนแบบได้ ผมจึงเลือกเรียน
ไฟฟ้าก�าลัง อยู่ที่เซ็นจอห์นผมมีโอกาสได้ฝึก
ภาษาอังกฤษ ท�าให้ผมมีโอกาสได้เป็น Post 
Master คอืคนทีพ่ดูภาษาองักฤษบนโพเดยีม พดู 
Inspiration เป็นภาษาอังกฤษจนได้ระดับ 

Communicate ส่วนตัวผมชอบภาษาอังกฤษ
ด้วย แต่ถึงแม้ภาษาอังกฤษผมจะอยู่ในระดับ
ดีแล้ว แต่ผมไปสอบ TOEFL ไม่ผ่าน ผมเขียน
ได้ แต่ผมยังอ่อนเรื่อง พูด และฟัง โชคดีที่ผม 
ไม่ถอดใจ ผมสู้และใช้ความพยายามเป็นอย่าง
มาก ค่าใช้จ่ายในการเรยีน การไปสอบแต่ละครัง้
ก็เยอะ ถึงขนาดต้องขายรถ เพื่อใช้ในการเดิน
ทางไปสอบ ค่าที่พัก รวมถึงค่าเรียน ตอนนั้นผม
จ้างชาวอเมริกันให้ช่วยสอนภาษาอังกฤษ ที่ผม
จ้างโดยการเลี้ยงกาแฟวันละ 1000 บาท เรียน
อยู่หลายเดือนจนสอบได้ 

ผมหาทนุไปเรือ่ย ๆ  จนมาได้ทนุของบรไูน 
เป็นทุน Schorlarship ตอนนั้นเริ่มท�าเรื่อง 
กังหันลมแล้ว ตอนนั้นหลัก ๆ ผมท�าอยู่ 2 เรื่อง
คือ กังหันลม และเซลล์เชื้อเพลิง ท�าอยู่ 3 ปี  
ทุนหมด แต่โครงการยังไม่จบ ท�าไงล่ะทีนี้ โชคดี
ทางบรูไนเห็นแววว่าผมสามารถซ่อมเครื่องได้ 
จงึทาบทามให้ผมเป็นเจ้าหน้าที ่UBD (University 
Brunei Darussalam) ของบรูไน ได้เงินเดือน ๆ 
ละ 3,000 ดอลล่า ก็ท�าจนจบ จริง ๆ ทางบรูไน
อยากให้ผมอยู่ท�างานต่อ แต่ผมอยากกลับบ้าน
แล้ว จึงปฏิเสธไป

ผมเริ่มท�างานที่มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ ด้วยเหตุผลว่าใกล้บ้าน และใกล้คนรัก 
ซึ่งสังกัดแรกที่ผมท�างานคือ RDO (เมื่อ 5 ปีที่
แล้ว) อยูภ่ายใต้สถาบนัวจิยัระบบพลงังาน ดแูล 
2 หลักสูตร คือ Energy Technology ของวิศวะ 
และหลักสูตรการจัดการอย่างยั่งยืน ของ 
คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม”
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Inspiration/
แรงบันดาลใจในการคิดท�าโครงการ

อย่างที่บอก ผมเริ่มท�าวิจัยกังหันลมมา
ตัง้แต่ทีส่อนอยูม่หาวทิยาลยัเซน็ต์จอห์น ชอบใน
เรื่องการแปลงไฟฟ้ามาเป็นพลังงาน พลังงาน
สะอาด ความร้อนทีม่ผีลต่อโลก บวกกบัเป็นช่าง
เอง สร้างอปุกรณ์เครือ่งมอืเองได้หมด พอมโีอกาส
มาเจออาจารย์สุธรรม ผู้อ�านวยการส�านักวิจัย
และพัฒนา จึงมีการเสนอโครงการจนได้ทุนมา
ประมาณ 4 แสน พร้อมข้อจ�ากัดคือต้องผลิต
บณัฑติด้วย ซึง่ตามยทุธศาสตร์กงัหนัลมต้องเป็น
มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ เพราะอยูใ่กล้ทะเล 
ก็ออกมาเป็น กังหันลมแนวแกนตั้งความเร็ว 
ลมต�่า 10 kw โดยตั้งคุณสมบัติของสิ่งประดิษฐ์
ไว้หลักๆ เลย คือ

• ความเร็วลมต�่า cut – in 2 m/s ขึ้นไป 
เพื่อให้สามารถใช้งานได้ทุกที

• ออกแบบให้สามารถซ่อมบ�ารุงรักษา
ง่าย เมื่อเปรียบเทียบกับกังหันขนาดใหญ่

• พยายามท�าให้กังหันลมมีขนาดเล็ก 
ราคาถูก เพื่อให้ใช้กับบ้านเรือนทั่วไปได้

Source of funds/
แหล่งทุน

• โครงการแรกอย่าง กังหันลม 
แนวแกนตัง้ขนาด 10 kw ได้รบัการสนบัสนนุจาก
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต EGAT เขื่อนรัชชประภา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี

• โครงการที่สอง คือ กังหันลม 
แนวแกนตัง้ขนาด 15 kw ได้รบัการสนบัสนนุจาก
งบประมาณแผ่นดนิ มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
พ.ศ. 2562

The purpose/
วัตถุประสงค์ของโครงการ

อยากได้งานวิจัยเรื่องใหม่ๆ ทางด้าน
พลังงาน อย่างกังหันลมแนวแกนตั้ง ก็ยังไม่มี
ใครเคยผลิตในประเทศ แบบที่ท�ามาเรียกได้ว่า
มทีีเ่ดยีวในโลกเลยกว่็าได้ นอกจากใช้ประโยชน์
ได้แล้วในด้านการให้พลงังาน กย็งัสามารถพฒันา
ต่อให้เป็นจุดท่องเที่ยว ในยุคสมัยที่ทุกคนนิยม
ถ่ายรปูผ่านมอืถอืลง social media กถ็อืเป็นการ
ประชาสมัพนัธ์ได้เป็นอย่างด ีทีส่�าคญัเลย อะไหล่
ออกแบบให้ราคาถกู เพือ่เป็นการเพิม่การใช้งาน
ได้มากขึ้น

Working process/
กระบวนการท�างาน

จะมีทั้งบุคลากรในการด�าเนินงานอย่าง
นักวิจัย นักศึกษาปริญญาโท ปริญญาเอก  
รวมถึงทีมออกแบบ และวิศวกร ซึ่งเป็นทีมของ
เราเอง การออกแบบของเราเน้นไปในเรือ่งต้นทนุ
ที่ถูก ซึ่งของเราถูกกว่าเป็น 3 เท่า ก่อนจะมีใบ
ต้องมอีโุมงค์ลม มนีกัศกึษาออกแบบว่าต้องเอยีง
เท่าไหร่ บิดเท่าไหร่ ดึงจานแม่เหล็กกับขดลวด
แล้วปรับจนกว่าจะได้ เอามาออกแบบครั้งแรก
เป็นเสาไฟฟ้า มสีเีขยีว ไม่สวย ต้องออกแบบใหม่
จนได้ตามแบบที่เห็นในปัจจุบัน

Processing time/
ระยะเวลาในการด�าเนินการ

โดยทั่วไปจะด�าเนินการประมาณ 1 ปี 
เว้นเสียแต่ว่าจะมีสถานการณ์ฉุกเฉินก็อาจต้อง
มกีารขยายเวลา อย่างเช่น ตอนนีท้ีม่สีถานการณ์
การระบาดของโรค covid - 19

Place/
จุดติดตั้งกังหันลม

• เขื่อนรัชชประภา ครัวกุ้ยหลิน จังหวัด
สุราษฎร์ธานี

• องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่  
ลานพระอาทิตย์

Future project/
แนวโน้มในอนาคตจะมีการต่อยอด 
หรือขยายพื้นที่อย่างไรบ้าง

• ก�าลงัขยายผลเป็นรปูแบบเชงิพาณชิย์
ที่เป็นชุด kit กังหันลม 

• ร่วมกับ true corporation ผลิต 
กังหันลมแนวแกนตั้ง ติดตั้งที่ เกาะหลีเป๊ะ  
จงัหวดัสตลู เพือ่ใช้งานกบัเสาส่งสญัญาณเสรมิ
ก�าลังไฟฟ้า ร่วมกับพลังงานโซล่าเซลล์

How do you feel about the 
award? /
รางวัลที่ได้รับล่าสุด 
จากกระทรวงพลังงาน 
Wind Tree EGAT 2019 is won 
by มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

เหนือสิ่งอื่นใดคือความภูมิใจ ปลื้มใจ 
ดใีจเป็นอย่างมากกบัรางวลันี ้ถงึไม่ได้เป็นรางวลั
ชนะเลศิ แต่เป็นรางวลัพเิศษ นวตักรรมทีน่่าสนใจ

เป็นพิเศษ 2019 ที่ส�าคัญคือ ส่งในนามของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรียกได้ว่าเป็น 
การพิสูจน์ว่าเราสามารถขับเคลื่อนงานวิจัยได้ 
ทั้งผลงานตีพิมพ์ การเข้าประกวด ใช้งานได้จริง 
พร้อมการขยายผลไปได้อกีหลายๆ โครงการด้วย 
ทั้งที่ท�าร่วมกับ true และก�าลังร่วมกับการไฟฟ้า
ส่วนภมูภิาค กฟภ. ทีเ่กาะเต่า จงัหวดัสรุาษฎร์ธานี

Working Motto/
คติในการท�างานวิจัย

สิ่งแรกเลยคืองานวิจัยต้องการความ 
แตกต่าง ที่สามารถก้าวหน้าจากที่มีอยู่เดิม 
สามารถหยบิลงมาจากหิง้ได้ทกุงานวจิยั ทีส่�าคญั
เลยในการผลิตนักศึกษา ต้องสามารถผลิต
นักศึกษาที่สร้างงานเองได้ อย่างที่พยายามบ่ม
เขาเสมอว่า “การเรียนไม่ใช่เป็นการรู้เพียงแค่
ศาสตร์เดียวแล้วจบ มองการเรียนให้เป็นแนว
แกนนอน ไม่ใช่แนวแกนตั้ง คือเรียนแล้วต้องให้
รู้ในหลายๆ ศาสตร์”

Problems and obstacles 
in work/
ปัญหาและอุปสรรคในการท�างาน
วิจัยชิ้นนี้

• กังหันลมต้องการใช้พื้นที่ ดังนั้น 
การหาพื้นที่จึงเป็นปัญหาหลัก

• การคิดงานใหม่ๆ จะเป็นปัญหาที่ไม่
เคยมีใครเจอมาก่อน ต้องค้นคว้าด้วยตัวเอง
ทั้งหมด

• การลองผิดลองถูกจะท�าให้เงินทุน 
ไม่เพียงพอ

“ ก ำรต ่อสู ้ ค รั้ ง แล ้ วครั้ ง เล ่ ำ  
ควำมพยำยำมไม่รูก้ีค่รัง้ต่อกีค่รัง้ และกำรรกั
ในสิง่ทีต่วัเองเป็น ท�ำให้คนเรำประสบควำม
ส�ำเร็จ ถึงแม้จะยังไม่ถึงที่สุด แต่เชื่อแน่ว่ำ 
ชือ่นีก้เ็ป็นสิง่กำรนัตไีด้ว่ำ งำนวจิยัทีส่ร้ำงสรรค์
ออกมำ จะน�ำมำใช้ประโยชน์ได้อย่ำงแท้จรงิ 
ไม่ใช่แค่วำงอยู่บนหิ้งอย่ำงแน่นอน
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คลินิกเทคโนโลยี ม.อ. ปัจจุบันอยู่ 
ภายใต้สงักดัฝ่ายพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยั
กับสังคม ส�านักวิจัยและพัฒนา ม.สงขลา
นครินทร์ เป็นกลไกความร่วมมือในการน�า
องค์ความรู้ ผลงานวิจัยและพัฒนาด้าน
วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรม (วทน.) 
รวมถึงหลักการบริหารธุรกิจที่เหมาะสม  
ไปถ่ายทอดสู่ชุมชนและผู้ประกอบการ  
เพือ่พฒันาเศรษฐกจิชมุชนภายใต้หลกัปรชัญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง น�าไปสู่การพัฒนา
คณุภาพชวีติ ลดรายจ่าย เพิม่รายได้ สามารถ
จ�าแนกเป็นการพัฒนา 4 ด้าน ได้แก่  
1) การพัฒนาคน 2) การพัฒนาเครือข่าย  
3) การพฒันาสนิค้า และ 4) การพฒันาชมุชน 
เพือ่ให้ภาคการผลติ การแปรรปู และการตลาด 
ทีมุ่ง่เน้นให้คนในชมุชนได้มโีอกาสเข้าถงึเพือ่
เพิ่มขีดความสามารถในการยกระดับสินค้า
บริการของผู้ประกอบการ และชุมชนให้ 
เข้มแข็ง เป็นการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น

ขณะนี้ ส�านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สป.อว.) ได้ประกาศรับข้อเสนอโครงการ 
เบือ้งต้น (Project Brief) ประจ�าปี 2564 มายงั
มหาวทิยาลยัทีเ่ป็นเครอืข่าย “คลนิกิเทคโนโลย”ี 
โดยให้อาจารย์ นักวิจัยบูรณาการภาคี 
น�าองค์ความรู ้ด้าน วทน. ไปถ่ายทอดสูช่มุชน
และผู้ประกอบการ ตามห่วงโซ่อุปทาน หรือ 
Value Chain : VC ต่อไปนี้

- SO-01 การบริหารจัดการแพะ 
ครบวงจรด้วย วทน. เพื่อการท่องเที่ยว 
ภาคใต้ฝั่งอันดามัน

- SO-02 การใช้ วทน. เพือ่เพิม่ศกัยภาพ
การท่องเที่ยวและบริการ

- SO-03 การพัฒนาผลไม้แบบ 
ครบวงจรด้วย วทน.

- SO-04 การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพ
สมุนไพร

- SO-05 การเพิม่มลูค่าข้าวด้วย วทน.
- SO-06 การใช้ วทน. เพิ่มมูลค่า

เกษตรอัตลักษณ์ชายแดนใต้ 
- SO-07 นวัตกรรมการผลิตเกษตร

ปลอดภัยครบวงจร ภาคใต้

คลินิกเทคโนโลยี ม.อ.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณธนทรัพย์ โทร. 6943 (ภายใน) 
มือถือ 095-4395547 หรือ คุณศศิธร โทร. 6965 (ภายใน) มือถือ 086-6943379

โดยจัดท�าเป็นข้อเสนอโครงการเบื้องต้นใน 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ (1) เพิ่มศักยภาพ
ธุรกิจชุมชน (BCE) และ (2) บ่มเพาะหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ (SCI) 

ผู้สนใจสามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องต่อไปนี้
1. คู่มือแนวทางการจัดท�า Project Brief download ได้ที่
 หรือ http://shorturl.at/ckuKX 
2. แบบฟอร์ม 
3. ตัวอย่างการเขียน Project Brief 
4. ไฟล์น�าเสนอ (Presentation) 
รายการที่ 2 - 4 download ได้ที่ หรือ http://shorturl.at/quQTU 
โดยส่งข้อมูลต่อไปนี้ ที่ได้จัดท�าเรียบร้อยแล้ว 
1. ไฟล์ Project brief ทั้ง Word และ PDF
2. ไฟล์ Presentation ไม่เกิน 10 slide 
3. Link วิดีโอน�าเสนอ Project brief ไม่เกิน 5 นาที (โดย Upload ไปที่ Youtube)
มายังคลินิกเทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ส�านักวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คลินิกเทคโนโลยี ฯ ม.อ.) 
ทาง E-mail : tanasub.l@psu.ac.th 
ซึง่เป็นเครอืข่ายความร่วมมอืของ สป.อว. ได้บนัทกึในระบบ CMO ภายในวนัที ่ภายใน

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563 ก่อนเวลา 16.30 น.
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ครั้งแรกของไทย 
ม.อ. รวมพลังนักวิจัย ร่วมกับภาคเอกชน 
พัฒนาชุดตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัส 

(PSU COVID-19) 
รู้ผลได้อย่างรวดเร็ว

ผศ.นพ.สุนทร วงษ์ศิริ รองอธิการบดี
ฝ่ายวจิยัและนวตักรรม มหาวทิยาลยัสงขลา
นครินทร์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัย มีความ 
มุ่งมั่นในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ฝ่าวิกฤต
โควิด-19 เราเฟ้นหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ 
ในแต่ละด้าน ทั้งนักเทคนิคการแพทย์และ
เภสชักร การพฒันาชดุตรวจ PSU COVID-19 
ครัง้นี ้สามารถช่วยคดักรองเบือ้งต้น ในผูป่้วย
กลุ่มเสี่ยงที่จะสัมผัสกับเชื้อ ซึ่งสามารถระบุ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ร่วมกับ
เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท พลังงาน
บรสิทุธิ ์จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั ทพิยประกนัภยั 
จ�ากัด (มหาชน), บริษทัโสมาภา อินฟอเมชั่น 
จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั บางจาก คอร์ปอเรชัน่ 
จ�ากดั (มหาชน), บรษิทั บซีพีจี ีจ�ากดั (มหาชน), 
ธนาคารกรงุไทย จ�ากดั (มหาชน), การบนิลาว 
และบริษัท พิโซน่า กรุ๊ป จ�ากัด พัฒนา 
ชดุทดสอบเพือ่ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสั
โควิด-19 น�าโดย ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล, 
ดร.จิดาภา เซคเคย์, ดร.ปิยะวุฒิ แสวงผล, 
ดร.ธรีภทัร นวลน้อย, ดร.ณฏัฐาภรณ์ ณ นคร 
และ ดร.ปวีณา วงศ์วิทย์วิโชติ จากคณะ 
เทคนิคการแพทย์ และคณะเภสัชศาสตร์  
โดยชดุตรวจนีใ้ช้ส�าหรบัตรวจคดักรองผูป่้วย
ในกลุ่มเสี่ยงได้อย่างรวดเร็ว ใช้เวลาตรวจ
ประมาณ 15 นาที

โลกพบการตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 เมือ่
ธันวาคม 2562 ที่เมืองอู่ฮั่น สาธารณรัฐ
ประชาชนจนี และระบาดไปทัว่โลก การวนิจิฉยั
การตดิเชือ้ก่อโรคโควดิ-19 ทีถ่อืเป็นวธิมีาตรฐาน
คือ การตรวจหาสารพันธุกรรม (RNA) ของ
ไวรัส โดยตรวจจากสิ่งส่งตรวจที่เป็นสาร 
คัดหลั่งบริเวณทางเดินหายใจ ซึ่งต้องใช้
บุคลากรทางการแพทย์ที่มีความช�านาญ 
ในการปฏิบัติงานและแปลผลการตรวจ  
การตรวจใช้เวลานานประมาณ 2-3 ชั่วโมง 
เครื่องมือมีราคาสูง ไม่เหมาะกับงาน 
ภาคสนาม อีกทั้งบุคลากรที่ท�าหน้าที่เก็บ
ตวัอย่างจะมคีวามเสีย่งสงูในการตดิเชือ้ไวรสั

เบื้องต้นได้ว่า ผู้ป่วยอยู่ในระยะใดของการ
ติดเชื้อ หากเคยได้รับเชื้อและหายแล้วก็ยัง
ตรวจได้ 

ขอขอบคณุในความมุง่มัน่ ความอดทน 
ความเสียสละ ของผู้วิจัยทุกท่าน และ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ขอขอบคุณ 
ทุกฝ่ายที่เป็นก�าลังยิ่งใหญ่ในการดูแลสังคม 
ให้หายจากโรคระบาดโควิด-19 เพื่อให้เรา
ผ่านวิกฤตไปด้วยกัน
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ผศ.ดร.ธีรกมล เพ็งสกุล คณะเทคนิค
การแพทย์ หัวหน้าโครงการชุดทดสอบ 
เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสก่อโรค 
โควิด-19 เปิดเผยว่า “โครงการพัฒนาชุด
ทดสอบเพือ่ตรวจคดักรองการตดิเชือ้ไวรสัโค
วิด-19 ชุดตรวจนี้ ใช้ส�าหรับตรวจคัดกรองผู้
ป่วยโควิด-19 ได้อย่างรวดเร็ว โดยการตรวจ
หา immunoglobulin ทั้งชนิด IgM และ IgG 
ที่จ�าเพาะต่อโปรตีนของเชื้อ โควิด-19 เป็น
ประโยชน์ต่อทั้งการตรวจการติดเชื้อใน 
เบือ้งต้นและตรวจตดิตามการพฒันาภมูคิุม้กนั 
ของร ่างกาย ชุดตรวจนี้ใช ้หลักการ 
immunochromatography (ICT) เป็นวิธี 
ที่นิยมใช้ในการตรวจ ใช้เวลาในการตรวจ
เพียง 15 นาที ชุดตรวจมีความไวและ 

ดร.สมพร สืบถวิลกุล กรรมการ 
ผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย หนึ่งใน
องค์กรภาคเอกชนที่ร่วมสนับสนุน โครงการ
วจิยัและพฒันา ชดุทดสอบเพือ่ตรวจคดักรอง
การตดิเชือ้ไวรสัโควดิ-19 กล่าวว่า ทพิยประกนัภยั 
ได้เห็นถึงความปลอดภัย ประโยชน์ และ
ประสิทธิภาพ ของชุดตรวจนี้ ที่สามารถช่วย
คัดกรองผู้มีความเสี่ยงหรือมีประวัติใกล้ชิด
กับผู้ที่ติดเชื้อ หากสามารถตรวจพบได้เร็ว 
โอกาสในการได้รับการรักษาก็จะเร็วขึ้น  
การแพร่ระบาดของเชื้อก็จะน้อยลง จ�านวน
ผู้ติดเชื้อก็จะลดลง ซึ่งก็เป็นผลดีในขณะ 
ทีท่ัว่โลกก�าลงัพยายามคดิค้นวคัซนีเพือ่ต่อสู้
กับโควิด-19 อยู่ เราก็ควรช่วยกันควบคุม 
ลดจ�านวนของผู้ที่จะติดเชื้อใหม่ เพราะไวรัส
โควดิ-19 นอกจากจะส่งผลกระทบต่อสขุภาพ
แล้ว ยังได้ได้ส่งผลกระทบกับวิถีชีวิต รวมทั้ง
เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของคน 
ทั้งโลกอีกด้วย

ผู้ป่วย” คุณ อมร ทรัพย์ทวีกุล รองประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พลังงานบริสุทธิ์  
จ�ากัด (มหาชน) ผู้แทนเครือข่ายกลุ่มช่วยกัน
และหนึ่งในผู้สนับสนุนโครงการ กล่าวว่า  
ทางบริษัทมีความมุ่งมั่นในการต่อสู้กับ
วกิฤตการณ์ในครัง้นี ้เพือ่ช่วยเหลอืประชาชน
ชาวไทย โดยได้ชักชวนพันธมิตรเพื่อมา 
ร่วมมือกันในชื่อ “กลุ่มช่วยกัน” ตั้งแต่เดือน
มีนาคมที่ผ่านมา รวมพลังสมอง เทคโนโลยี 
เงินทุน รวมถึงก�าลังคน เพื่อร่วมมือกัน 
แก้ไขปัญหาของประเทศ โดยไม่หวังผล
ประโยชน์ใด ขณะเดียวกันทางบริษัท 
มคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ทีเ่ป็นผูร่้วมสนบัสนนุ 
โครงการนี้ตั้งแต่เริ่มต้น จนสามารถผลิตชุด
ตรวจ PSU COVID-19 ทีม่คีณุภาพเทยีบเท่า
ระดบัสากลส�าเรจ็ได้ เพือ่ให้ประชาชนเข้าถงึ
การตรวจยนืยนัโรคได้มากขึน้ ด้วยต้นทนุการ
ตรวจที่ต�่าลง แต่รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นย�า

ความจ�าเพาะสูง มีความคงตัวสูง สามารถ
เก็บรักษาได้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
หลายเดือน อีกทั้งตัวอย่างที่ใช้ในการตรวจ 
มีปริมาตรน้อย ประมาณ 15-20 ไมโครลิตร 
(1-2 หยด) ใช้ได้กับตัวอย่างเลือดที่เจาะ 
จากปลายนิ้ว พลาสมาหรือซีรัม ซึ่งตัวอย่าง
เหล่านี้มีปริมาณของเชื้อไวรัสที่น้อยมาก  
ลดความเสีย่งในการตดิเชือ้ของบคุลากรจาก

RDO in Action
R D O T o d a y
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 ส�านักวิจัยฯ จัดกิจกรรมบรรยายจุดประกายแนวคิด 

“ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัย
 เพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ยุคประเทศไทย 4.0” 
 และแนะแนวทางเขียนข้อเสนอโครงการโดยวิทยากรมืออาชีพ

วนัที ่19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ส�านกัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ 
น�าโดย รศ.ดร.ประณตี ส่งวฒันา รองผูอ้�านวยการ
ด้านพนัธกจิสมัพนัธ์มหาวทิยาลยักบัสงัคม พร้อม
ด้วย ผศ.ดร.มาลี สบายยิ่ง รองผู้อ�านวยการด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ รศ.ดร.ศุภ
ศลิป์ มณรีตัน์ รองผูอ้�านวยการด้านวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ีร่วมจดักจิกรรมบรรยายจดุประกาย
แนวคิด “ศาสตร์และศิลป์ในงานวิจัยเพื่อพัฒนา
เชิงพื้นที่ ยุคประเทศไทย 4.0” โดย รศ.ดร.โยธิน 
แสวงด ีจากสถาบนัประชากรและสงัคม มหาวทิยาลยั
มหิดล วิทยากรมืออาชีพผู้เชี่ยวชาญการเขียน
โครงการข้อเสนอ มาเป็นผู้บรรยาย และให้ 
ค�าแนะน�าแก่ผู้เข้าร่วม ผ่านระบบ Zoom

โดยภาคเช้าเป็นการบรรยายเรื่อง 
“กระบวนทศัน์ในงานวจิยัเพือ่พฒันาเชงิพืน้ที่
และการพฒันาโจทย์วจิยัสูก่ารเขยีนข้อเสนอ
โครงการ” ซึ่งมีการอธิบายพร้อมยกตัวอย่าง
โครงการเพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้มองเห็นภาพ 
การท�างานที่ชัดเจนมากขึ้น ส่วนในภาคบ่าย 
เป็นการบรรยายเรื่อง “ศาสตร์และศิลป์ 
ในการออกแบบ และวิธีการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเดี่ยวและชุด เพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่” ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมเป็น
อย่างมาก ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้นักวิจัยใน
มหาวทิยาลยัได้เข้าใจกลวธิกีารเขยีนข้อเสนอ 
และสร้างกลุ่มวิจัยที่เข้มแข็งมากขึ้น รวมถึง
เป็นเวทีให้นักวิจัยได้พูดคุย แลกเปลี่ยน 
ความคิดเห็น และน�าไปสู่การรวมกลุ่มเขียน
โครงงานวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณต่อไป
ได้อีกด้วย
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สวมหน้ากากอนามัย 
ตลอดการเดินทาง

จากสถานการณ์ covid -19 มีผลต่อความเปลี่ยนแปลงให้กับวิถีชีวิตของคนทั่วโลก จน
กลายเป็น New Normal หรือ ความปกติแบบใหม่ ของการด�าเนนิชีวิตในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเปน็
ด้านสุขอนามัย การบริโภคอาหาร การประกอบอาชีพ การเดินทาง ฯลฯ ซึ่ง RDO Today  
ฉบับนี้ เลยน�าข้อปฏิบัติในการโดยสารรถสาธารณะ ในแบบฉบับ New Normal มาฝากค่ะ 

ในการโดยสารรถสาธารณะ

วิถี 
New

Normal

https://rdo.psu.ac.th16 l
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หากมีอาการป่วย 
ห้ามเดินทางเด็ดขาด

1M

นั่งหรือยืนห่างกันในระยะ 1 - 2 เมตร 
หรือนั่งแบบ 1 ที่เว้น 1 ที่

ล้างมือด้วยเจล แอลกอฮอล์
บ่อยๆ

ควรงดการคุยโทรศัพท์ 
ตลอดการเดินทาง

Social distancing
on Subway

COVID-19

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 

หากจ�าเป็นต้องจับราวโดยสาร 
ไม่ควรน�ามือนั้นมาสัมผัส  

และควรท�าความสะอาดมือทุกครั้ง

หากรถโดยสารแน่นเกินไป 
จนเว้นระยะห่างไม่ได้ ควรรอคันต่อไป 

เพื่อความปลอดภัย
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The charm of research
งานวิจัยอาจไม่ได้เป็นไปตามทุกอย่างที่คิด 
แต่การสนุกกับกระบวนความคิดที่หลากหลายต่างหาก
...ที่เป็นเสน่ห์ของงานวิจัย

It’s the definition of pride
ดั่งนิยามของค�าว่า “ภาคภูมิใจ”

ด้วยคดิมาเสมอว่าตวัเองเป็นเดก็บ้านนอก 
โตมากบัตลาดน�า้ อยูบ้่านรมิคลองทีแ่วดล้อม
ไปด้วยธรรมชาต ิตอนเดก็ๆ กเ็รยีนโรงเรยีนวดั 
จึงบอกกับตัวเองมาตลอดว่าต้องพึ่งพา 
ความมุมานะพยายามของตัวเอง 

“ผมเกิดมาในครอบครัวที่แม้กระทั่ง
บรรพบุรุษยังไม่เคยมีใครได้มีการศึกษาใน
ระดับสูงๆ ด้วยเป็นพี่คนโต ที่อยากจะตั้งใจ
ปทูางเดนิให้น้องๆ ดเูป็นแบบอย่าง ว่าในทีส่ดุ
วงศ์ตระกลูของเรากม็คีนทีจ่บมหาวทิยาลยั
ได้ และผมก็ท�าได้ นี่คือความภาคภูมิใจแรก
ที่ท�าได้ แม้แต่ตอนที่เรียนมัธยมปลายก็เป็น
คนแรกของโรงเรียนวัดธาตุทองที่สอบติด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลา
นครนิทร์ เรยีกได้ว่าการสอบเข้ามหาวทิยาลยั
ของเรานั้นกลับเป็นความภาคภูมิใจของ 
ทุกคน ไม่ใช่แค่ตัวเอง แต่รวมถึงคุณครู 
ที่โรงเรียน พ่อ แม่ และน้องๆ”

ตอนมธัยมปลาย ผมเรยีนทีโ่รงเรยีน
วดัธาตทุอง จ�าได้ว่าตอนทีส่อบเข้ามหาวทิยาลยั 
มีผมกับเพื่อน 2 คนที่สอบติด ตอนนั้น 
เรยีกได้ว่า ผมคอืความภาคภมูิใจของโรงเรยีน
และครอบครัวเป็นอย่างมาก

รองศาสตราจารย์ ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท์ 
อาจารย์ประจ�าภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ ม.สงขลานครินทร์ 
ผู้คว้ารางวัล The Blue Jacket ในงานคุณค่าสงขลานครินทร์ 2562

https://rdo.psu.ac.th18 l
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เบอรี ่เมือ่น�าเข้ามากจ็ะราคาแพง” เลยคดิหา
สารต้านมะเรง็จากสิง่ทีก่นิ การศกึษาวจิยัเริม่
จากการเก็บรวบรวมพืชผักพื้นบ้านจ�านวน 
22 ชนดิ เพือ่น�ามาสกดัและทดสอบว่ามฤีทธิ์
ยับยั้งเชื้อ Helicobacter pylori ซึ่งเป็นเชื้อ 
ที่ก่อโรคในทางเดินอาหารหรือไม่ โดยพบว่า
ชะมวงเป็นพืชที่ออกฤทธิ์ดีที่สุด จึงได้น�ามา
แยกสารทีต้่องการ จนสามารถได้สารตวัหนึง่
ซึ่งมีฤทธิ์ในระดับดีมาก มีค่าความเข้มข้น 
ต�า่สดุทีส่ามารถยบัยัง้เชือ้ได้ หรอื MIC ประมาณ 
7.8 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร สิ่งที่ส�าคัญคือ
หลังจากหาสูตรโครงสร้างแล้ว พบว่าสาร 
ตัวนี้เป็นสารใหม่ที่ไม่เคยมีใครรายงานมา
ก่อนในโลก จึงตั้งชื่อว่า “ชะมวงโอน” 
(chamuangone) เพื่อให้แสดงว่ามาจาก
ประเทศไทย 

และเป็นการตัง้ชือ่เอง นบัเป็นอกีหนึง่
ความภาคภูมิใจ อย่างชะมวงได้พัฒนาออก
มาขายสทิธบิตัรไปแล้ว ชะมวงได้สารทีม่ฤีทธิ์
ต้านมะเรง็ได้ดต่ีอมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ มะเรง็ปอด 
มะเร็งเต้านม เรียกได้ว่าเป็น 3 มะเร็งที่เป็น
สาเหตุหลักการตายของคนไทยอันดับต้นๆ 
เลยกว่็าได้ แล้วยงัค้นพบต่อได้ว่าสารตวันีย้งั
เป็นโครงสร้างใหม่เลย ตัง้ชือ่ว่า “ชะมวงโอน” 
สารตัวนี้ทางเคมีคือสารกลุ่มซีโนน ซึ่งซีโนน
เวลาตัง้ชือ่จะลงท้ายด้วยโอน ตอนแรกนกัศกึษา
เสนอให้ตั้งชื่อ ภาคภูมิโอน แต่ก็ไม่รู ้ว่า 
ภาคภูมิไหนเลยไม่เอาดีกว่า ส่วนจะตั้งชื่อ
นามสกลุเฉพาะ นามสกลุผมยาวมากกไ็ม่เอา
ดีกว่า เลยคิดว่างั้นเอาชื่อของสมุนไพรนี้เลย 
ไม่ต้องใช้ชื่อทางวิทยาศาสตร์หรือภาษา 
ต่างประเทศ ให้รู ้ไปเลยว่าเป็นชื่อไทย  
เป็นสมนุไพรไทย เวลาเดก็เรยีนกจ็�าง่ายด้วย 
เรียกได้เลยว่าเป็นสิ่งแรกที่สร้างความ 
ภาคภูมิใจจากการน�าสารใหม่ที่มาจากการ
สกัดจากสมุนไพรไทย

หลงัจากนัน้มาศกึษาต่อว่าถ้าสกดัสาร
ตัวนี้ออกมา จะใช้อะไรเป็นตัวสกัดดี อย่างที่
บอกว่าเราสนใจเรื่อง green technology  
จากการศึกษาครั้งแรกก็ท�าให้พบว่าสกัด 
ได้ดีจาก hexane เป็น organic solvent  
ที ่toxic มฤีทธิต่์อประสาทกล้ามเนือ้ แต่การใช้
ในห้องปฏิบัติการ เวลาท�าวิจัยจะมีตัวท�า
ละลายที่หลากหลาย มันง่ายในการท�างาน 

เอามา fumarate ท�าเป็นต�ารับแผ่นแปะ  
ท�าเป็นแผ่นฟิล์ม จากนัน้กโ็หลดจากสารสกดั
ไพลลงไปใช้แปะแก้ปวดเมื่อย คล้ายแผ่น
กอเอี๊ยะญี่ปุ่น ไม่เหนียวเหนอะหนะ ไม่ต้อง
ทาหลายครั้ง ใช้ง่าย ใช้แล้วผ่อนคลาย รู้สึก
สบายมาก

อย่างที่บอกว่ายาไพลต้องใช้ไพล
จ�านวนมาก จึงท�าให้รู้สึกระคายเคืองผิว 
นวัตกรรมนี้นอกจากท�าให้แก้ปวดแล้ว ตัว
แผ่นฟิล์มสามารถน�าไปประยุกต์ใช้เป็น
คอสเมตกิ เพราะฟิล์มในสารเมอืกเมลด็แมงลกั
สามารถใส่สารสกัดทางด้านคอสเมติกไปใส่
เป็นแผ่นมาส์คหน้าได้ เป็นสปาผ่อนคลายได้ดี 
สิทธิบัตรนี้นอกจากไปเป็นยาทางการแพทย์
แล้ว ยังน�าไปใช้ในด้านเครื่องส�าอางได้ด้วย

The most proud work
ผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจที่สุด

ตอนสอนนักศึกษาผมมักจะย�้าเสมอ
ว่าการเรียนด้านเภสัชกรใช่ว่าจบแล้วจะไป
อยู่ตามร้านยาหรือโรงพยาบาลอย่างเดียว 
แต่เราควรสร้างอะไรไว้ให้โลกได้จารึก 
ก่อนจากไป พยายามสื่อให้นักศึกษารู้ว่า 
การท�าวิจัยนี้สามารถสร้างอะไรไว้ก่อนไปได้ 

“ไอเดยีแรกเลย เกดิจากการทีผ่ลติภณัฑ์
เสริมอาหารจากต่างประเทศที่ทยอยเข้ามา
ขายในไทยค่อนข้างเยอะ และมรีาคาสงูมาก 
ในขณะทีม่งีานตพีมิพ์มากมายบอกว่าสมนุไพร
ราคาถกูนัน้ สามารถช่วยในการป้องกนัมะเรง็
ได้ แล้วสมนุไพรกเ็ป็นอะไรทีค่นเข้าถงึได้ง่าย 
เมื่อมองกลับไปที่ผลิตภัณฑ์ที่เข้ามาจาก 
ต่างประเทศ ต่อให้ลดราคาแล้วก็ยังรู้สึกว่า
แพงอยู่ดี เลยกลับมาคิดว่า ประเทศไทย 
จดัเป็นพืน้ทีท่ีม่สีมนุไพรเยอะมาก แล้วมคีวาม
จ�าเป็นอะไรต้องไปน�าเข้าสมุนไพรจาก 
ต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น โสม หลินจือ ฯลฯ 
ไม่เว้นแม้กระทั่งสารสกัดจากผลไม้อย่าง 

The Blue Jacket 2019 
รางวัลล่าสุดที่ได้รับ 

จากผลงานวิจัยเรื่อง การพัฒนา 
แผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกัดไพลและสาร
เมือกจากเมล็ดแมงลัก สืบเนื่องจากที่ผมได้
รบัรางวลันกัวจิยัดเีด่นของ ส�านกังานพฒันา 
การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) หรือ 
สวก. ซึง่ในตอนนัน้ทาง สวก. มกีารสนบัสนนุ
ให้น�าผลงานไปประกวดในงาน “45 th 
International Exhibition of Inventions of 
Geneva” ณ กรุงเจนีวา ประเทศสมาพันธรัฐ 
สวิส และได้รับรางวัล Gold Medal เป็น
นวตักรรมแผ่นแปะแก้ปวดจากสารสกดัไพล 
และเมล็ดแมงลัก นับเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรม
ที่ได้รางวัลและสร้างความภาคภูมิใจเป็น 
อย่างมาก เพราะเป็นเวทีประกวดค่อนข้าง
ใหญ่ เป็นเวทีระดับโลก ซึ่งการที่จะได้รางวัล
เหรียญมาจากเวทีระดับนี้มันไม่ใช่เรื่องง่าย 
แต่สิง่ทีส่ร้างความภาคภมูใิจมากกว่ารางวลั 
คือการที่เราได้น�าเอาสิ่งที่มีในประเทศไทย 
มาพฒันาเป็นนวตักรรมทีส่ามารถสร้างความ
ชื่นชอบของคนทั่วโลกได้ ซึ่งไอเดียที่ได้มา 
ในตอนนั้นจากบญัชียาหลักแห่งชาติของเรา 
มยีาไพล ครมีไพลทาแก้ปวดเมือ่ย เป็นต�ารบั
น�้ามันไพล ในตัวต�ารับยานี้ คิดว่าน่าจะมีจุด
ที่สามารถพัฒนาได้ เพราะน�้ามันที่ใช้ คือ 
น�้ามันหอมระเหย กลั่นมาจากน�้ามันไพล 
น�า้มนัหอมระเหยมฤีทธิแ์ก้ปวดกจ็รงิ แต่กย็งั
มีความระคายเคืองผิวหนัง จึงพัฒนาวิธีการ
สกัดใหม่ โดยสกัดด้วยไมโครเวฟ นับเป็น
เทคโนโลยีใหม่ ใช้ตัวท�าละลายที่ปลอดภัย
ต่อมนุษย์ และสิ่งแวดล้อม เรียกว่า green 
extraction นับเป็นวิธีที่ใช้มาโดยตลอดและ
ต่อเนือ่ง หลงัจากใช้ระยะเวลาในการท�าวจิยั 
1 ปี จากการได้รับทุนมุ่งเป้ามาจาก สวก. ซึ่ง
ไม่ใช่ให้เพียงแค่ทุนการเกษตร หากแต่ยังให้
ทนุด้านสมนุไพรด้วย แต่ต้องเป็นไอเดยีทีใ่หม่ 
มกีารใช้เทคโนโลย ีด้วยว่าคนทัว่โลกให้ความ
สนใจเรื่อง green technology เพื่อเป็นการ
ลดมลพษิจากสิง่แวดล้อม ไม่ใช้ตวัท�าละลาย
ที่เป็นพิษ green solvent ใช้วัตถุดิบที่มีใน
ประเทศ เอามาท�าเป็นแผ่นแปะ ไอเดียมา
จากสารเมือกเมล็ดแมงลัก นับเป็นครั้งแรก
ในโลกที่ใช้สารเมือกเมล็ดแมงลักมาสกัด  
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กรรมวิธีในการสกัดจนสามารถจดสิทธิบัตร
ได้ กเ็ลยออกมาเป็นสารสกดัชะมวงโอนด้วย
น�า้มนัร�าข้าว สามารถน�ามาเป็นน�้ามนัในการ
ประกอบอาหาร หรือ อยู่ในรูปแบบของ Soft 
Gelatin Capsules เพือ่ทีจ่ะผลติเป็นผลติภณัฑ์
เสริมอาหารได้ ตอนนี้ได้ขายสิทธิบัตรให้กับ 
บริษัท เกร๊ทเตอร์ฟาร์ม่า จ�ากัด กระบวนการ
ต่อไปกจ็ะเป็นในเรือ่งของการขึน้ทะเบยีน โดย
ปกตเิวลาพฒันายาหรอืผลติภณัฑ์จากสมนุไพร
อะไรพวกนี้ มักจะเป็นคอขวดที่ขึ้นทะเบียน
กับ อย. ในบางครั้งก็ยากที่จะเข้าใจว่าท�าไม
ตอนน�าเข้ามาจากต่างประเทศช่างแสนง่าย 
แต่พอเป็นอะไรที่ผลิตโดยคนไทย ทุกอย่าง
กลับดูยากขึ้นมาทันที ไม่ว่าจะเป็นวิจัยของ
คนไทย นวัตกรรมโดยคนไทย ก็จะยากมาก 

ดังนั้นปัญหาในการพัฒนายา ถ้าเรา
ไม่ได้ไปลดขั้นตอนในการขึ้นทะเบียน 
ให้ง่ายขึ้น ก็จะไปเป็นการจ�ากัดผลิตภัณฑ์ 
ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาของคนไทย เพราะ
ผลงานก็จะไปกองอยู่ตรง อย. ท�าให้ผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไม่ได้ออกมาสักที ซึ่งบางตัวไม่ได้
ใช้เวลาแค่ปีเดียว ต้องรอกันเป็น 2 - 3 ปี  
ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้ออกมาหรือเปล่า ขณะที่ว่า
แค่ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ที่ส�าคัญเป็น
ผลติภณัฑ์ทีส่กดัจากน�้ามนัร�าข้าวและชะมวง 
อยูใ่นโหมดอาหารอยูแ่ล้ว เพราะฉะนัน้ถ้ามนั
ป้องกันมะเร็งได้ ก็แค่กินมันให้เหมือนกับ 
การกินอาหารปกติเท่านั้นเอง 

โดยปกตแิล้วคนเราจะไม่รูต้วัหรอกว่า
เป็นมะเร็งอยู่ กว่าจะรู ้ก็เข้าสู่ระยะที่ 3  
ระยะที ่4 ซึง่อาจสายเกนิไปเสยีแล้วแต่หากว่า
เราได้กินอาหารที่มีฤทธิ์ในการต้านให้มะเร็ง
มนัลดลงไปเรือ่ยๆ มนักน็�าพาเราไปสูก่ารป่วย
ด้วยมะเรง็ในระยะนัน้ได้น้อยลง และน�าไปสู่
การลดสาเหตุการตายจากโรคมะเร็งของ 
คนไทยได้ด้วย 

ส�าหรบังานวจิยัชะมวงมกีารใช้นกัเรยีน
ปริญญาเอก 2 คน ใช้เวลาในการวิจัยร่วม 
 8 ปี ซึ่งในขณะนั้นผมยังด�ารงต�าแหน่ง 
รองคณะบดฝ่ีายวจิยัและพฒันาบณัฑติศกึษา 
อีกทั้งยังเป็นผู้อ�านวยการสถานวิจัยความ 
เป็นเลศิระบบน�าส่งยา ปี 2016 งานวจิยัเสรจ็
ส่งไปประกวดงานวิจัยนวัตกรรม ที่โปแลนด์ 
เป็นความภาคภมูใิจทีว่่านอกจากจะเป็นการ

ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นพษิ ตอนนีใ้น lab จะพฒันา
เป็น green extraction ท�าอะไรที่ปลอดภัย
เป็นหลัก ใช้แค่น�้า แอลกอฮอล์ เอทานอล 
องค์ประกอบตามต�ารับที่ใช้อยู่แล้ว เอามา 
สกดั มนัอาจยากหน่อยแต่กท็�าได้ ทีย่ากเพราะ
สารพวกนี้มีคุณสมบัติในการสกัดที่น้อยกว่า
พวก organic solvent มนัก�าจดัจากสารสกดั
เราได้ยากกว่า เลยไม่มใีครใช้ แต่เรากพ็ยายาม
ที่จะหาจุดเด่นของมัน โดยสกัดแล้วไม่ต้อง
ก�าจดัออก เอาไปใช้ได้เลย กจ็ะช่วยลดต้นทนุ
ด้วย อย่างชะมวงโอนต้องใช้ hexane  
แต่ hexane ใช้ไม่ได้เพราะเป็นพิษ จะน�าไป
ขึ้นทะเบียนไม่ได้ ความสนุกก็จะเกิดตรงนี้ 
ตรงทีต้่องคดิต่อ จงึต้องกลบัไปย้อนดวู่าท�าไม
คนโบราณต้องใช้หมมูนัในการต้มกบัใบชะมวง 
ไม่ได้ใช้เนื้อแดงล้วน สังเกตได้ว่าคุณสมบัติ
ของมนัหมคูล้ายกบั hexane เพราะว่า hexane 
ต้องใช้น�้ามัน เลยถึงบางอ้อว่าน�้ามันของหมู
จะช่วยสกัดสารตัวนี้ออกมาในน�้าซุป เพราะ
ถ้าต้มใบชะมวงเฉยๆ สารตัวนี้จะไม่ออกมา 
ต้องมีน�้ามันของหมูมาเป็นตัวเร่งกระตุ้นสาร
ตัวนี้ออกมา หากจะให้กินหมูมันๆ เยอะเพื่อ
ป้องกันมะเร็งก็จริง แต่จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 
ความดันสูง คอเลสเตอรอลแทน เลยมาคิด
ต่อว่าตัวท�าละลายอื่นที่จะมาช่วยแล้วมี
ประโยชน์ด้วย คงต้องเป็นน�้ามันพืชแทน  
ซึง่มอียูห่ลากหลายไม่ว่าจะเป็นน�้ามนัมะกอก 
ที่มีประโยชน์มากมาย ติดแค่เรื่องต้นทุนสูง
เพราะต้องน�าเข้า ขัดต่อวัตถุประสงค์หลัก 
ที่ต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศไทยเท่านั้น  
ก็มาดูเป็นน�า้มันร�าข้าว น�้ามันปาล์ม น�า้มัน
เมล็ดทานตะวัน น�้ามันถั่วเหลือง ปรากฏว่า
น�้ามันปาล์มเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุด สกัดออก
มาได้ความมันดีที่สุด แต่ทว่าน�้ามันปาล์ม 
ก็ยังมีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ดีเท่าน�้ามัน 
ร�าข้าว ซึง่น�า้มนัร�าข้าวสกดัออกมาใช้ได้ดเีป็น
รองอนัดบัสอง สกดัออกมาได้ดพีอกบั hexane 
เลย แต่น�้ามันปาล์มก็ยังดีกว่า ทั้งนี้เราเลือก
น�า้มนัร�าข้าว เนือ่งจากปัจจบุนัมกีารน�าน�า้มนั
ร�าข้าวมาสกัดเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  
ลดคอเลสเตอรอล ช่วยป้องกันมะเร็งด้วย  
มสีารแกมมาออรซิานอล หรอื กรดไลโนเลอกิ 
ทีเ่ป็นสารต้านอนมุลูอสิระ เราเลอืกน�าน�า้มนั
ร�าข้าวมาสกดัด้วยวธิไีมโครเวฟ แล้วกพ็ฒันา 

เจอสารตวันีค้รัง้แรกของโลกแล้ว การพฒันา
งานวิจัยขึ้นมาได้โดยใช้วัตถุดิบทั้งหมดใน
ประเทศไทย มีมาตรฐานด้วยการมีปริมาณ
สารสกัดที่ชัดเจน และการส่งเข้าประกวดใน
ครัง้นัน้เรากวาดรางวลัมาได้ทัง้หมด 3 รายการ
ด้วยกนั คอื รางวลัเหรยีญทอง รางวลั special 
awards จากมาเลเซยี และ special awards 
on boots ของไต้หวนั เรยีกได้ว่าเป็นครัง้แรก
ทีไ่ปเข้าร่วมประกวดแล้วหอบรางวลักลบัมา
ได้มากมายอย่างน่าภาคภูมิใจเป็นที่สุด

Working Motto
คติในการท�างาน

“ต้องท�าถงึจะรู”้ คอืบางทกีารอ่านจาก
ต�าราแล้วคดิว่าต้องเปน็อย่างนัน้ อย่างนี ้แต่
พอมาท�าจรงิ ๆ  มนักลบัไม่ได้เป็นไปตามทีค่ดิ 
ซึง่อนัทีจ่รงิแล้วทกุอย่างจะส�าเรจ็ได้กต่็อเมือ่
ลงมือท�า ในขณะที่บางคนคิดไปก่อนแล้วว่า
ไม่น่าจะท�าได้ เลยเลือกที่จะไม่ท�า คือคิดไป
เองก่อนทั้งที่ยังไม่ได้ลงมือท�าเลย

“อย่างตวัผมพอคดิ กจ็ะต้องลงมอืท�า
จะได้รูก้นัไปว่ามนัจะได้หรอืไม่ ทีส่�าคญัทีส่ดุ
ในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน ไม่ว่าจะเรียน
หรือท�างาน คือการรับผิดชอบต่อค�าพูดของ
ตัวเอง อย่างตอนสมัยเรียนผมเคยให้ค�ามั่น
สัญญากับคุณครูแนะแนวว่าจะเป็นคนแรก
ของโรงเรยีนวดัธาตทุองทีจ่ะสอบเข้ามหาวทิยาลยั
ในคณะเภสัช ผมก็พยายามท�าให้จนได้  
มาถงึช่วงการท�างาน อย่างการเขยีน proposal 
เพื่อไปขอทุนวิจัย บางคนพอได้ทุนมาแล้ว
เกิดท�าไม่ได้ตามที่เขียนก็ถอดใจ ไม่ท�าต่อ  
แต่ส�าหรับผมถ้าท�าแบบนี้แล้วไม่ได้ ผมก็จะ
หาวิธีอื่นให้จนกว่าจะได้ ซึ่งการท�างานวิจัย

https://rdo.psu.ac.th20 l

interview
R D O T o d a y



จะไม่ใส เพราะมนัไม่ละลายน�า้ เลยได้คณุสมบตัิ
ในการเพิ่มคุณค่าและลดแครอลี่ ซึ่งตอนนี้ 
มีรายงานการวิจัยว่าขมิ้นสามารถป้องกัน 
อลัไซเมอร์ ป้องกนัมะเรง็ ป้องกนักระดกูพรนุ 
ท�าให้ผิวหนังสวยงาม มีผลให้บริบทการกิน
ชานมไข่มุกเปลี่ยนไป จากที่กินชานมไข่มุก
แบบเดิม ๆ กินแล้วอ้วนตัวแตก กลับเป็นว่า
กินชานมไข่มุกที่มีคุณค่าทางสารอาหาร  
แครอลี่ต�่า เพราะความหวานที่ได้นั้นมาจาก
หญ้าหวาน ที่มาใช้ทดแทนน�้าตาล เป็นการ
ลดปริมาณน�้าตาล แต่ทว่าปัญหาอุปสรรคก็
มากมาย เพราะการใช้ alginate ท�าเป็นเม็ด
ไข่มกุนัน้ผลออกมาคอืเราจะได้ไข่มกุทีไ่ม่กลม 
และรสชาติไม่อร่อยเหมือนชานมไข่มุก 
ในท้องตลาด กินไปก็เหมือนเคี้ยววุ ้น  
มนัไม่หนบึ สรปุคอืไม่อร่อย กค็ดิปรบัเปลีย่น
สูตรไปต่าง ๆ นานา มีการใช้สารทดแทน 
แครอลี่อย่าง gelatin มาผสมกับ cellulose 
(muthyl cellulose) ซึ่งเป็น polymer ที่เราใช้
ทางเภสชั ในทีส่ดุกไ็ด้ แล้วท�าเป็นเมด็ๆ คล้าย
สาคูเอาไปต้ม แต่ปัญหาก็ยังมีอยู่ดี คือเมื่อ
ท�าเป็นเม็ดพอเอาไปอบแห้งเม็ดมันก็แตก 
เลยกลับมาคิดว่างั้นท�าผลิตภัณฑ์เป็นแบบ
ผงนีแ่หละ แล้วให้เขาเอาไปใส่น�้าแล้วป้ันเป็น
เมด็เอง ซึง่มนักส็�าเรจ็ ถงึแม้จะไม่เป็นในแบบ
ทีค่ดิไว้ตัง้แต่แรก แต่อย่างทีบ่อก งานวจิยัคอื
การทดลอง นี่คือความท้าทาย

Research perspective 
in medicine, 
pharmaceuticals
มุมมองงานวิจัยทางด้านยา 
และด้านเภสัช 

สมยัเริม่ต้นเลย ย้อนกลบัไปตอนทีย่งั
เรยีน งานวจิยัยงัค่อนข้างน้อย อาจเป็นเพราะ
ว่าขาดแคลนบุคลากรทางการวิจัย งานวิจัย
ส่วนใหญ่เริม่มาจากยาแผนปัจจบุนั วจิยักย็งั
ไปเน้นยาแผนปัจจบุนั วจิยัทางคลนิกิกย็งัไม่
เยอะเท่าไหร่ คนท�างานคลนิกิกไ็ม่ค่อยมเีวลา
ท�างานวิจัย หรืออาจไม่ชอบท�าการวิจัย 
ด้วยซ�้า ต่อมาเริ่มมีการพัฒนา เริ่มมีอาจารย์
ที่จบด็อกเตอร์มาเยอะ โดยที่ผ่านมาจะเน้น
งานวิจัยที่น�าวิทยาการมาจากต่างประเทศ 
ว่าจบปริญญาเอกมาจากไหน ท�าวิจัยเรื่อง

ไม่มีสูตรส�าเร็จตายตัว ถ้าเรารู้จักค้นคว้า 
ทดลอง มันคือความท้าทายอย่างหนึ่ง ซึ่งนี่
แหละคือความสนุกและเสน่ห์ของงานวิจัย”

Suggest ways and give 
strength to young 
researchers
แนะน�าแนวทาง และให้ก�าลังใจกับนัก
วิจัยรุ่นใหม่ๆ 

ก่อนอื่นอยากให้ลองท�าก่อน ด้วยว่า
พืน้ฐานของนกัวจิยัส่วนใหญ่จะมแีนวคดิ พอ
คิดแล้วอยากให้ลองท�าเลย คือคิดแล้วต้อง
ลงมอืท�า เพราะถ้าไม่ท�าจะไม่มวีนัรูว่้ามนัจะ
มผีลออกมาเป็นอย่างไร ส�าเรจ็หรอืไม่ ซึง่ควร
ตั้งใจไว้เลยว่าต้องท�าให้ได้ ต่อให้มีอุปสรรค
อย่างไร สุดท้ายแล้วก็ต้องไปให้ได้ตามที่ได้
มุ่งหวังไว้ ให้สมกับการที่เราเสียเวลาในการ
ทุ่มเทแรงกาย แรงใจลงไป เพราะฉะนั้นนัก
วิจัยต้องตระหนักไว้เสมอว่า ถึงแม้จะเจอ
ปัญหา อปุสรรคมากแค่ไหนกอ็ย่าหยดุ ให้คดิ
หาวิธีอื่น หาหนทางอื่น ยกตัวอย่างกรณีงาน
ที่เพิ่งพัฒนาไป คือ ไข่มุก ที่ใส่ในชานม ที่กิน
กันทั่วบ้านทั่วเมืองอยู่ตอนนี้ ซึ่งไข่มุกที่ขาย
อยู่ทั่วไปตามท้องตลาด จะมีไขมันสูง เสี่ยง
กบัโรคความดนัสงู โรคอ้วน และแคลอรี ่เพราะ
ท�ามาจากแป้ง วตัถปุระสงค์ของผมคอืต้องการ
ที่จะลดแครอลี่ในชาไข่มุก จึงมีไอเดียคือจะ
ไม่ใช้แป้งเลย แต่จะใช้ alginate สารสกัดที่
ได้จากวุ้น สาหร่าย มาใช้ทดแทน โดยการ
เพิ่มคุณค่าสารสกัดจากขมิ้น ซึ่งก็ได้ตั้งชื่อไว้
แล้วว่า “เคอร์คูมุก” มาจาก curcumin รวม
กบั ไข่มกุ เป็นไข่มกุทีท่�ามาจากสารสกดัจาก
ขมิ้นชัน พัฒนาสารสกัดมาจนได้รับรางวัล
เหรียญทองจากประเทศเกาหลี มีการเพิ่มให้
มนัละลายได้ด ีกเ็ลยเหมาะทีจ่ะเอามาท�าเป็น
ไข่มุก เพราะไข่มุกต้องมาละลายน�้า มันถึง
จะเป็นเจลได้ อย่างขมิน้ธรรมดาเอามาท�ามนั

อะไร ก็จะ follow ไปอย่างนั้น พอกลับมายัง
ประเทศไทย มนัยงัไม่ถงึระดบันัน้ เทคโนโลยี
เรายังไม่ล�้า งานวิจัยยังคงไม่เท่าทันกับ 
ต่างประเทศ จะเห็นได้ว่างานวิจัยในยุคนั้น
จะเน้นไปในทางตีพิมพ์ พอมาใช้จริงกลับใช้
ไม่ได้ อย่างที่เราเคยได้ยินกันมารุ่นสู่รุ่นว่า 
งานวิจัยในอดีตท�าเสร็จจะขึ้นหิ้ง เพราะใช้
ประโยชน์ไม่ได้ ซึ่งนักวิจัยส่วนใหญ่ก็จะ 
มุ่งหวังผลงานที่ดี แต่ลืมค�านึงถึงต้นทุนและ
เทคโนโลยีที่ควรจะเป็น ต่างกับงานวิจัยใน
ปัจจุบันโดยสิ้นเชิง 

นกัวจิยัส่วนใหญ่ชอบเทคโนโลยใีหม่ๆ 
ต้นทุนสูง ชอบผลงานที่ออกมาแล้วสุด อะไร
ที่มันสุด ก็ต้องใช้สุดยอดเทคโนโลยี ใช้สาร
อะไรแพงๆ มนักไ็ด้ผลด ีแล้วเอาไปตพีมิพ์ได้ 
แต่เอามาใช้งานจริงไม่ได้ ปัจจุบันนักวิจัย
หลายท่านยังคงท�างานวิจัยในท�านองนี้อยู่ 
เน้นเรื่องตีพิมพ์ เน้นเรื่องอะไรใหม่ๆ เพราะ
งานที่ตีพิมพ์ได้ต้องเป็นอะไรที่ใหม่ และ 
ตอนนีเ้น้นงานทีเ่อาไปใช้จรงิ คอื ใหม่แต่ง่าย 
นบัเปน็โจทย์ค่อนข้างยาก ยกตวัอย่าง โลชั่น
แอลกอฮอล์สารสกัดสมุนไพร ลดการ 
ระคายเคืองผิวหนัง ถนอมผิวพรรณ เป็น
แอลกอฮอล์ทางเลือกในยุค covid - 19  
จุดเด่นคือเราอยากให้เน้นสมุนไพรไทย  
เน้นวตัถดุบิทีม่ใีนประเทศไทย แล้วใช้เทคโนโลยี
ที่ได ้มาตรฐาน มีคุณภาพ มีผลงาน 
ทางวิทยาศาสตร์มา support เพื่อให้น่าใช้ 
น่าเชื่อถือ ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น แล้วใน
อนาคตกต้็องมนีวตักรรมตรงนีเ้พือ่ทีจ่ะท�าให้
ต่างประเทศยอมรับ โดยการน�าผลงานออก
ไปยังเวทีต่างชาติ ซึ่งรัฐบาลควรสนับสนุน
ตรงนี้ ก็จะท�าให้เป็นที่รู้จัก เกิดการยอมรับ 
และสามารถพัฒนาเพื่อออกสู ่ตลาด 
ต่างประเทศได้
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Source/First intention
ที่มา/ความตั้งใจเดิม 

 “จากความตัง้ใจเดมิทีต้่องการจะผลติ
ผลติภณัฑ์นีส้�าหรบัใช้ในห้องปฏบิตักิาร และ
โรงงานอตุสาหกรรม เช่น อตุสาหกรรมอาหาร 
ยา และเครื่องส�าอาง เป็นต้น โดยมีแนวคิด
ในการท�างานว่าต้องป้องกนัไม่ให้เชือ้โรค หรอื
สิ่งสกปรกจากรองเท้าปนเปื้อนเข้าไปสู่
กระบวนการผลิต ก็คิดว่าจะใช้อย่างอื่นแทน
ถุงพลาสติกที่ใช้อยู่เดิม กระบวนการของ 
ความคดิกม็าตกผลกึทีว่่าต้องเป็นวตัถดุบิจาก
ยางธรรมชาติ อย่างยางพารา ที่สามารถ 
ตอบโจทย์การใช้งานได้จรงิ และยงัเป็นวตัถดุบิ
ทีม่ใีนพืน้ถิน่ ด้วยว่ายางพารามคีณุสมบตัใิน
เรือ่งของความทนทาน สามารถน�ากลบัมาใช้
ซ�้าได้ ที่ส�าคัญสามารถพ่วงในเรื่องของการ
ลดปัญหาเกี่ยวกับขยะประเภทพลาสติก 

ได้ด้วย นั่นคือแรงบันดาลใจ แรกเริ่มเดิมที 
ที่ต้องการหาวัตถุดิบมาตอบโจทย์ในการใช้
ประโยชน์ทดแทนจากการใช้พลาสตกินัน่เอง 
บงัเอญิมาเจอกบัสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชือ้ไวรสั covid - 19 ประจวบกบัผลติภณัฑ์
ตัวนี้เสร็จในช่วงวิกฤติดังกล่าวพอดิบพอดี 
ท�าให้ทีมวิจัยเห็นถึงการน�าไปใช้ประโยชน์  
จึงต่อยอดงานวิจัยเพื่อพัฒนาเป็นถุงยางหุ้ม
รองเท้าป้องกนัเชือ้โรค ทีอ่าจสะสมอยูบ่นพืน้
ในสถานทีท่ีม่คีวามเสีย่งของเชือ้โรคดงักล่าว 
โดยเลง็เหน็ว่าบคุลากรทางการแพทย์นัน้เป็น
ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงในการมีโอกาสสัมผัสกับ
เชื้อโรค จึงพัฒนายางหุ้มรองเท้าป้องกัน 
เชือ้โรคนีใ้ห้กบับคุลากรทางการแพทย์เพือ่ให้
ท�างานได้อย่างปลอดภัยมากขึ้น การใช้งาน
แสนง่าย โดยการสวมถุงยางหุ้มรองเท้าทับ
รองเท้าที่เราใส่อยู่ได้เลย เท่านี้ก็สามารถ

เหมาะสมกับเวลาและสถานการณ์
อย่างพอเหมาะพอเจาะและลงตวั กบันวตักรรม 
“ยางหุ้มรองเท้าป้องกันเชื้อโรค” ถุงยางหุ้ม
รองเท้าลักษณะคล้ายถุงเท้า หากแต่ว่าเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่รังสรรค์มาเพื่อสวมทับรองเท้า
อีกที ท�าจากยางธรรมชาติ ซึ่งเกิดจาก 
ความตั้งใจของทีมงานที่ต้องการเพิ่มมูลค่า
ให้กับยางพารา เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
อีกทางหนึ่ง และเพื่อเป็นการทดแทนการใช้
ถงุพลาสตกิ ผลงานของทมีวจิยัจากวทิยาลยั
นานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัย
สงขลานครนิทร์ น�าโดย ดร.ณฐัพนธ์ อทุยัพนัธ์ 
และ ดร.กานดา เซ่งลอยเลื่อน ร่วมด้วย  
ผศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี อาจารย์
จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 

ยางหุ้มรองเท้า
ป้องกันเชื้อโรค
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Utilization
การน�าไปใช้ประโยชน์

และเมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิวัติ แก้วประดับ 
อธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ  
รองอธกิารบดฝ่ีายกฎหมายและบรกิารวชิาการ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ 
คณบด ีคณะวศิวกรรมศาสตร์ รองศาสตราจารย์ 
ดร.มติรชยั จงเชีย่วช�านาญ ผูอ้�านวยการส�านกั
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม 
นายประสาทสขุ นยิมราษฎ์ ผูอ้�านวยการศนูย์
ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ 11 และคณะนักวิจัย 
ได้ท�าการส่งมอบถุงคลุมรองเท้าป้องกัน 
เชื้อโรคให้แก่โรงพยาบาลในพื้นที่จังหวัด
สงขลา ได้แก่ โรงพยาบาลหาดใหญ่  
โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลจะนะ และ
โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ เพื่อให้บุคลกรทาง 
การแพทย์น�าไปใช้ป้องกนัเพือ่ความปลอดภยั
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส 
covid - 19 

ป้องกันเชื้อโรคจากการตกกระจายอยู่ตาม
พื้นได้ อย่างที่ทราบเกี่ยวกับกระบวนการ
กระจายตวัของเชือ้โรค สามารถลอยตวัอยูใ่น
อากาศได้หลายชั่วโมง แล้วเกิดการตกหล่น 
และสะสมอยู่ตามพื้นได้ระยะเวลาหนึ่ง  
ดังนั้นการที่เราต้องเดินไปตามพื้นที่มี 
ความเสีย่งทีอ่าจเป็นแหล่งสะสมของเชือ้ไวรสั 
covid - 19 ก็จะเกิดความไม่ปลอดภัย  
แต่หากเราสวมถงุยางหุม้รองเท้าอยู ่เชือ้กไ็ม่
สามารถเกาะติดเท้าเราได้ ในขณะเดียวกัน
ถ้าเราสวมถงุยางหุม้รองเท้าตวันีอ้ยู ่เมือ่ออก
จากพื้นที่เสี่ยง หรือกลับบ้านก็สามารถถอด
ออกแล้วน�าไปท�าความสะอาดเพือ่น�ามาใช้ได้
ในครัง้ต่อไป ซึง่การใช้ซ�า้สามารถใช้ได้จนกว่า
จะเกิดการช�ารุด ฉีกขาด อย่างไรก็ตามใน
การน�าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวกลับมาใช้ใหม่จะ
ต้องผ่านการฆ่าเชื้ออย่างเหมาะสม 

“จริง ๆ ถุงหุ้มรองเท้าแบบเดิมก็มีอยู่
แต่เป็นการใช้ถงุพลาสตกิ ซึง่ใช้ครัง้เดยีวแล้ว
ทิง้ ข้อเสยีคอืจะลืน่ ซึง่อาจท�าให้เกดิอบุตัเิหตุ
ได้ แต่คุณสมบัติของยางธรรมชาติอย่าง
ยางพาราจะมคีวามทนทาน ยดื และสามารถ
เกาะติดพื้นสัมผัสได้ดีกว่า ปัจจุบันได้มีการ
ผลิตเพื่อบริจาคส�าหรับโรงพยาบาลในเขต
พื้นที่จังหวัดสงขลาอย่างโรงพยาบาลจะนะ 
โรงพยาบาลนาหม่อม โรงพยาบาลหาดใหญ่ 
และโรงพยาบาลปาดังเบซาร์ รวมถึงจังหวัด
ภูเก็ตบางส่วน คือ โรงพยาบาลส่งเสริม 
สขุภาพต�าบลกะทู ้โรงพยาบาลถลาง และอกี
มากมายส�าหรับพื้นที่ที่ก�าลังเร่งทยอย 
ส่งให้กัน เรียกได้ว่าก�าลังเร่งกระจายให้ได้ 
ใช้งานกนัอย่างควบคมุทกุพืน้ทีใ่นเขตภาคใต้
ในอนาคต”

Development/Extension
การพัฒนา/ต่อยอด

ส�าหรบัแผนในอนาคต จะพฒันาเป็น
แบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง (Disposable product) 
ซึง่ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการพฒันา โดยจะเป็นการ
แปรรปูผลติภณัฑ์จากน�า้ยางข้นด้วยกระบวนการ
แบบจุ่ม (Dipping process) ซึ่งผลิตภัณฑ์ 
ที่แปรรูปจากกระบวนการจุ่มจะมีลักษณะ 
ที่บาง เหมาะแก่การผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ 
แบบใช้ครัง้เดยีวทิง้ นอกจากนีก้ารปรบัเปลีย่น
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ออกไปจากเดิม  
โดยจะเพิ่มให้มีส่วนที่ปกคลุมข้อเท้ายาวขึ้น
มาบริเวณหน้าแข้ง เพื่อให้สามารถป้องกัน
เชื้อโรคได้เหมาะสมมากขึ้น ก็มาติดตาม 
กันนะคะว่า ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบใหม่  
จะไฉไลไปในรูปแบบใด รวมถึงขอเป็นก�าลัง
ใจให้กบัทมีวจิยัในการพฒันาต่อยอดผลงาน
วิจัยดี ๆ ที่ใช้ประโยชน์ได้จริง ๆ ด้วยนะคะ 

ส�าหรับผู ้สนใจงานงานวิจัยและ
นวัตกรรมยางพารา ติดต่อได้ที่ วิทยาลัย
นานาชาติยางพาราไทย-จีน มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ หมายเลขโทรศัพท์  
0-7428-9700 https://www.facebook.com/
STIRC.PSU

ขอบคุณที่มา : ดร.ณัฐพนธ์ อุทัยพันธ์
วิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน 

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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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.............................

ขอเชิญชมและเลือกซื้อ
สินค้า/ผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย

ใช้เอง เป็นของขวัญ/ของฝาก/ของที่ระลึก

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

ศูนย์นวัตกรรมสร้างสรรค์
เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคใต้ตอนล่าง

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

LINE ID : UCCNPSU

ผ่านช่องทางออนไลน์ 
หรือส�านักวิจัยและพัฒนา ตึก LRC 1


