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	 ก้าวเข ้าสู ่ป ี ใหม่	 วาระใหม่กันอีกครั้ง	 กับการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ	 ในปี	 2564	 นี้	

ภายใต้สถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังความปลอดภัยจากเชื้อไวรัส	 Covid-19	 ทั่วโลก 

มาตัง้แต่ปี	2563	และกลายเป็น	Talk	of	the	town	ในทุกวงการ	สิง่หนึง่ท่ีน่าชืน่ชมคอืการปรบัตวัของ

คนในสังคม	 เพื่อให้สามารถด�ารงอยู่ได้ในภาวะที่ประเทศยังต้องการการฟื้นตัว	บางสิง่อาจจากไป 

แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งใหม่ท่ีมาทดแทนจะด้อยค่า	 ตราบใดท่ีเราทุกคนยังคงยืนหยัด	 เข้มแข็ง 

ในหน้าที่ของตน	 ไม่ว่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ	 ก็ย่อมก้าวผ่านทุกปัญหา	 และอุปสรรคไปได ้

อย่างแน่นอน

	 RDO	Today	ฉบับต้นปีนี้	เปิดศักราชกันด้วยงานที่นักวิจัยเรียกร้องกันมาอย่างต่อเนื่อง	

หลังจากเปิดตัวไปเมื่อปี	2020	กับงาน	PSU	Research	EXPO	มหกรรมงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร์	 โดยในปี	 2021	 นี้	 ได้จัดงานในรูปแบบ	 Online	 เป็นครั้งแรกของส�านักวิจัยและ

พัฒนา	ซึ่งถึงแม้จะต้องลดจ�านวนผู้เข้าร่วมงาน	แต่เนื้อหาสาระยังคงจัดเต็ม	แน่นหนัก	ครบถ้วน

ทุกประเด็นเช่นเดิม	

	 “We	keep	moving	forward,	opening	new	doors,	and	doing	new	things,	because	we’re	

curious	and	curiosity	keeps	leading	us	down	new	paths.”

-Walt	Disney-

คณะผู้จัดท�ำ

ที่ปรึกษำ
 อธิการบดี

 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

 ผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา

 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 รองผู้อ�านวยการส�านักวิจัยและพัฒนา ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม

 รักษาการในต�าแหน่งหัวหน้าฝ่ายข้อมูลและสารสนเทศวิจัย

บรรณำธิกำร

 สุธาวดี นาคะโร

 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ ส�านักวิจัยและพัฒนา

กองบรรณำธิกำร

 ส�านักวิจัยและพัฒนา

รูปเล่ม/จัดพิมพ์

 บริษัท เอสพริ้นท์ (2004) จ�ากัด
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ในอีก 5 ป�ข้างหน้า

ทิศทางการสนับสนุน
โครงการวิจัยของแหล่งทุน

จากยางธรรมชาติเพื�องานเฟอร์นิเจอร์

นวัตกรรมหวายเทียม
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TAWAI for Health  เว็บแอปพลิเคชัน 

จากนักวิจัย ม.อ. เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เกาะ...  
กระแส
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 ช่วงต้นปีที่ผ่านมาหลายท่านคง

เคยได้ยินข่าวการโฆษณาอวดอ้างสรรพคุณ 

ของอาหารเสรมิบางยีห้่อ ทีใ่ช้ดารา คนบนัเทงิ 

เป็นผู ้รีวิวสินค้า จนกลายเป็นประเด็น 

ถกเถยีงในสงัคมเรือ่งสรรพคุณว่าดีจริงตามที ่

โฆษณาหรือไม ่  แต ่ไหนแต ่ไรเจ ้าของ

ผลติภณัฑ์กน็ยิมว่าจ้างคนทีไ่ด้รบัความสนใจ 

จากสังคม ไม่ว่าจะเป็นดารา นักแสดง 

เน็ตไอดอล หรือYouTuberที่มีคนติดตาม

หลายล้าน ให้เป็นกระบอกเสยีงโฆษณาสนิค้า 

ผลติภณัฑ์ของตวัเอง เพราะเชือ่ว่าผูบ้ริโภค 

จะเลือกใช้สินค้าจากพรีเซ็นเตอร์ ยิ่งเป็น

บคุคลมชีือ่เสยีงมาก กย็ิง่รูส้กึว่าน่าเชือ่ถอืมาก 

จนหลงลืมไปว่าจริงๆ แล้ว ยังมีหลายหน่วย

งานของภาครัฐที่มีบริการตรวจสอบสินค้า

และผลิตภัณฑ์เหล่านี้ว่าได้มาตรฐานจริง

หรือไม่ โดยเฉพาะในชุมชน สถานพยาบาล 

หรอืบรบิททีห่่างไกล ซึง่นอกจาก ส�านกังาน

คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แล้ว 

ม ห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ข ล า น ค ริ น ท ร ์ เ อ ง 

ก็มีหน่วยตรวจสอบเรื่องดังกล่าวเช่นกัน  

ในชื่อว่า Tawai “ตำไว”

 Tawai For Health หรือ ตาไว 

รูท้นัภยัสขุภาพ เป็นเครอืข่ายการท�างานเพ่ือ 

ผู ้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ที่ เริ่ม 

ด�าเนนิงานมาตัง้แต่ปี 2559 จากการสนบัสนนุ 

ของหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์วิชาการ 

เฝ้าระวงัและพฒันาระบบยา (กพย.) ศนูย์เฝ้า

ระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ 

(Health Product Vigilance Center 

Thailand) เขตบริการสุขภาพที ่10 และเขต

บรกิารสุขภาพที ่12 รวมถงึทนุสนบัสนนุการ

วิจัยและด�าเนินการจากสถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสุข (สวรส.) และงบบูรณาการ 

ข อ งมห า วิ ท ย า ลั ย ส ง ขล านค ริ นท ร ์ 

จนได ้ก ่อตั้งเป ็นหน่วยวิจัยและพัฒนา

นวตักรรมเพือ่ผูบ้รโิภคด้านผลติภณัฑ์สุขภาพ 

สงักดัคณะเภสชัศาสตร์ ปัจจบุนัเครือ่งมอืตา

ไวถูกพัฒนาเป็น version 3.0 มีเครือข่าย 

การท�างานครอบคลุมกว่า 30 จังหวัด 

ทัว่ประเทศมีผู้ใช้งาน ทั้งเภสัชกร เจ้าหน้าที่

สาธารณสขุ (อสม.) เจ้าหน้าทีจ่ากมลูนธิต่ิางๆ 

ตลอดจน อย. น้อย หรอื นกัเรยีนในโรงเรยีน 

จ�านวนกว่า 1,000 คน มีการรายงานปัญหา

มาทั้งหมดกว่า 5,000 รายการ
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	 “ประเด็นหลักที่ตำไวท�ำ	 มี	 3	 เรื่อง	 นั่นคือเรื่องของอำกำรไม่พึงประสงค์	

หมำยควำมว่ำ	ไม่ว่ำคณุใช้ผลิตภณัฑ์อะไรก็ตำม	แล้วเกิดผลกระทบ	เช่น	ใช้แล้วเกิดผืน่ 

กินแล้วท้องเสีย	กินแล้วใจสั่น	ไม่ว่ำจะเป็นอำหำร	สมุนไพร	เครื่องส�ำอำง	ผลิตภัณฑ์

สุขภำพทั้งหมด	 เครื่องมือแพทย์	วัตถุออกฤทธิ์	 กัญชำ	กระท่อมก็มีรำยงำน	ถ้ำเกิด

ได้รับผลกระทบ	 อันนั้นเรำจะเรียกว่ำอำกำรไม่พึงประสงค์จำกผลิตภัณฑ์สุขภำพ 

ก็รำยงำนเข้ำสู่ตำไวได้	สองคือผลิตภัณฑ์ต้องสงสัย	คือมีผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มำตรฐำน	

และสงสัยว่ำจะท�ำให้เกิดอันตรำย	อย่ำงเช่นมีสำรปนเปื้อน	มีกำรวิเครำะห์ว่ำมันปน

เปื้อนสำรต่ำงๆ	 มีกำรประกำศจำก	 อย.	 แล้วว่ำไม่ควรใช้ผลิตภัณฑ์	 แต่ผลิตภัณฑ์ 

นี้ยังขำยอยู่ในท้องตลำด	 ตรงนี้ก็รำยงำนได้	 อันที่สำมก็คือกำรโฆษณำเกินจริง 

ซึง่มปีระเดน็ในสงัคมอยูบ่่อยๆ” ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภานพุงศ์ พทุธรกัษ์ หนึง่ในทมี

ผู้ก่อตั้ง Tawai อธิบายให้เข้าใจถึงเป้าหมายของ Web Application ดังกล่าว

 อีกหนึ่งสาเหตุที่กลุ่มได้สร้าง Web Application Tawai ข้ึนมาจากการท่ี

ประชาชนในสังคมส่วนใหญ่ เลือกที่จะน่ิงเฉยต่อปัญหาการพบเจอผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้

คุณภาพ หลายคร้ังที่ผู้บริโภคเลือกที่จะปล่อยผ่าน มากกว่าการท่ีจะส่งเสียงให้สังคม

ได้รับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จนกลายเป็นช่องโหว่ให้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นยังคงวางจ�าหน่าย 

ในท้องตลาด ถึงแม้ว่าจะขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ไม่ได้มาตรฐาน อย. แล้วก็ตาม นั่นเพราะ

ยังมีคนอีกจ�านวนไม่น้อยที่ไม่เคยได้รับข้อมูลข่าวสารว่าผลิตภัณฑ์ที่ตนใช้อยู่ ถูกขึ้น

ทะเบียน Tawai จึงเป็นเหมือนอีกหนึ่งช่องทางที่จะเข้าถึงกลุ่มผู้ใช้งานจริงได้ทั่วถึงกว่า 

โดยเฉพาะกลุ่มเภสัชกรอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ในท้องถิ่น รวมถึงเหล่าบรรดา

นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ อย. น้อย ที่ช่วยเป็นหูเป็นตาได้อย่างดี

 ค�าว่า ตาไว ตามความหมายที่ทีมตั้งใจคืออยากให้เป็น	 “ตำวิเศษ” ส�าหรับ

ประชาชน ที่จะช่วยสอดส่องปัญหา เป็นสื่อกลางให้ผู้รับผิดชอบทราบและเข้าแก้ไข

ปัญหาในพื้นที่ได้ทันท่วงที เหมือนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการคุ้มครองผู้บริโภค 

ในรูปแบบ Digital และเป็นฐานข้อมูลให้หน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวข้อง เก็บข้อมูลอย่าง

เป็นระบบมากขึ้น 
ช่องทำงติดต่อ TAWAI

https://www.facebook.com/tawaiforhealth

http://www.tawaiforhealth.org/
tawaiforhealth1@gmail.com

 “สิง่ส�ำคัญคือกำรพยำยำมผลกัดนั 
ให้เครื่องมือและระบบกำรแก้ปัญหำ	 ได้
รับกำรยอมรับใช้งำนทั่วประเทศ	 เพรำะ
จะยิ่งท�ำให้มองเห็นข้อมูลของปัญหำท่ี
ครอบคลุมภำพใหญ่ระดับประเทศ	และใช้
ประโยชน์จำกข้อมูลในด้ำนกำรตัดสินใจ 
เชงินโยบำยได้	อย่ำงไรกต็ำมต้องเข้ำใจว่ำ
ปัญหำนี้มีหลำยองค์ประกอบที่ต้องแก้ไข
ไปพร้อมๆ	 กัน	 ทำงโครงกำรจึงยังคงมุ่ง
วจิยัเพ่ือค้นหำกระบวนกำรแก้ปัญหำอย่ำง
ต่อเนื่อง	 เช่น	 กำรน�ำเอำระบบ	 Social	
listening	 มำเพิ่มขีดควำมสำมำรถของ
กลุ่มผู้ใช้งำนเดิม	 กำรสร้ำงควำมร่วมมือ
กบัภำคเีครอืข่ำยองค์กรต่ำงๆ	เพิม่ขึน้	และ
กำรปรบัทศิทำงของภำรกจิวจิยัในอนำคต
มำที่กำรเสริมพลังฝั ่งผู ้บริโภคมำกขึ้น 
ซึ่งสำมำรถติดตำมผลงำนวิจัยได้เร็วๆ	นี้” 
เภสัชกรชวลิน อินทร์ทอง นักวิจัยประจ�า
โครงการกล่าว 

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



รู้ไว้...ใช่ว่า (อย.)

ด้วย "Oryor  Smart  Application"  
หรือ เว็บ ไซต์  https://sure.oryor.com/
ของสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย . )

ชื� อการค้า  /  ชื� อ เครื� องสาํอาง
ประ เภทเครื� องสาํอาง
ครั�ง ที� ผ ลิต
เ ดือนป� ที� ผ ลิต
เลขที� ใบรับจดแจ้ง

ฉลากที� ครบถ้วนควรประกอบไปด้วย
ชื� อและ ที� ตั� งผู้ ผ ลิต/ผู้ นํา เข้ า

วิธี ใช้และ คํา เ ตือน ( ถ้ ามี)
ส่วนประกอบ
ปริมาณสุทธิ

     (กรณีนํา เข้ า ต้องระ บุชื� อและประ เทศผู้ผ ลิต )

ถ้ าหากไม่มีหรือระ บุ ไม่ชัด เจน ให้สงสัยว่ าอาจไม่ปลอดภัย

เนื� องจากเครื� องสาํอางชนิดนั�นอาจมี
สารบางตัว ที� เ ราแพ้ ไ ด้

พร้อมทั�งปฏิบั ติตามอย่ าง เคร่งครัด  เช่น  ทา เฉพาะ ก่อนนอน
โดยเว้นบริเวณรอบดวงตาและริมฝ�ปาก เป�น ต้น

โ ด ย ท า ที� ท้ อ ง แ ข น ทิ� ง ไ ว้  24  -  48  ชั� ว โ ม ง  
ห า ก ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม ผิ ด ป ก ติ แ ส ด ง ว่ า ส า ม า ร ถ ใ ช้ ไ ด้

เช่น  อ้ าง ทํา ให้ห น้าขาวใสภายใน 7  วัน  อ้ างว่ ารักษาสิว
รักษาฝ� าหายไ ด้  เป�น ต้น

ป�จจุบันมีแบรนด์เครื�องสาํอางเกิดขึ�นมากมาย และมีจํานวน
ไม่น้อยที�เป�นเครื�องสาํอางไม่ได้มาตรฐาน หรือใส่สารห้ามใช้
ที� เป�นอันตราย ซึ�งเราพิจารณาก่อนเลือกซื�อด้วย 6 ขั�นตอน
ง่ายๆ ดังนี�

ข้อ มูลจากสาํนักงานคณะกรรมการอาหารและยา  (อย . )
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ทิศทางการสนับสนุนโครงการวิจัย
ของแหล่งทุนในอีก 5 ปีข้างหน้า

ถอดประเด็น

ศ.นพ.สุทธิพร	จิตต์มิตรภำพ	

ประธานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม (กสว.)

 อย่างที่ได้เล่าให้ผู้อ่านทุกท่านรับทราบถึงกิจกรรมของส�านักวิจัยและพัฒนาท่ีได้จัดข้ึนเมื่อวันท่ี 15-16 กุมภาพันธ์ 2564 

กับกิจกรรม PSU Research EXPO 2021 ซึ่งถือเป็นโอกาสพิเศษที่รวมเอาจุดยืนในการสนับสนุนทุนวิจัยอีก 5 ปีข้างหน้าจากแหล่งทุน

วิจัยชั้นน�าของประเทศ ทั้ง 7 หน่วยงานมาให้นักวิจัยได้เตรียมโจทย์วิจัย ดังนี้ 

 หน ้าที่ของหน ่วยงานวิจัยในระดับประเทศ คือ 

ต้องสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งสร้างความรู้ พัฒนา

เทคโนโลย ีมคีวามร่วมมอืกับภาคการผลติ ภาคบรกิารระดบัประเทศ 

ไม่ใช่แค่เรือ่งเศรษฐกจิ เรำต้องบรกิำรชมุชนและท้องถิน่	เพือ่

ให้ชมุชนและท้องถิน่มกีำรพฒันำ	เรำเชือ่มัน่ว่ำนกัวชิำกำร

ของไทย ผลงานของเรา	เป็นทีย่อมรับและมคีวำมโดดเด่นใน

ระดับภูมิภำคและระดับนำนำชำติได้เป็นอย่างดี
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นพ.นพพร	ชื่นกลิ่น	

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)

ดร.วิภำรัตน์	ดีอ่อง	

ผู้อ�านวยการส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 ในส่วนที่ วช. ดูแลอยู่คือ กำรพัฒนำบุคลำกร

ด้ำนก�ำลงัคนและสถำบนัแห่งควำมรู	้ การเพิม่จ�ำนวน

หรอืสร้ำงโอกำสในเรือ่งของอำชีพทำงวชิำกำรของนกั

วจิยัรุน่ใหม่	รุน่กลำงและอำวโุส ส่วนโจทย์ท้าทายสงัคม

ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม สังคมคุณภาพหรือ

สงัคมสงูวัย อนันีเ้ป็นแผนงานท่ี วช. มองในระยะท่ีมากกว่า 

1 ปี สุดท้ายคือประเด็นเรื่องวิกฤติเร่งด่วน ที่ประเทศ

ให้ควำมส�ำคัญมำกที่สุดคือ	 COVID-19	 อันนี้เป็น 

ความคาดหวังที่อยากฝากประชาคมวิจัย

 สิ่งที่ สวรส. สนใจคือ เรื่องของกัญชำ	
เทคโนโลยีการสกัดและการน�าไปใช้ประโยชน์ 

ทางยา หรือเครื่องส�าอาง หรือประกอบ

เป็นอำหำร	 โดยเฉพำะอำหำรส�ำเร็จรูป 

COVID-19 ในปีต่อไปเราต้องอยู่กับมันให้ได้ 

สังคมไทยจะต้องไปทางไหน การเข้าถึงยาของ

ประชาชนจะต้องไปทางไหน เรายังต้องการ

ทรัพยากรบุคคลเข้ามาช่วยดูแลตรงนี้
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ดร.กิตติ	สัจจำวัฒนำ	
ผู้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

ดร.กัญญวิมว์	กีรติกร	
ผู้อ�านวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาก�าลังคน 

และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม (บพค.)

 เ ร่ืองแรกคือเรื่องการพัฒนำและทดสอบระบบ

กำรพัฒนำคน ให ้ ได ้ตามเป ้ าหมายที่ประเทศต ้องการ  

เน้นนวัตกรรมของระบบท่ีต่างไปจากเดิม สนับสนุนการทดสอบ

ระบบเป็นโครงการน�าร ่อง สิ่งที่อยากเน ้นก็คือขอให้อ ่าน

ประกาศโจทย์ให้ชัด และท�าความเข้าใจว่า บพค. ต้องการอะไร 

อีกเร่ืองหน่ึงคือ วิจัยขั้นแนวหน้ำ ซึ่งเป้าหมายเราก็คือสร้าง 

นักวิจัยที่มีความรู้ความสามารถสูง ผ่านการท�าวิจัยด้วยโจทย์ที่

ท้าทาย และมีแนวโน้มที่จะสร้างผลกระทบสูงในอนาคต เพื่อวัน

หนึ่งเรำจะเป็นเจ้ำของเทคโนโลยีที่ล�้ำหน้ำได้

 อย่างแรกเรารับผิดชอบเรื่องกำรพัฒนำพื้นที่

และลดควำมเหล่ือมล�้ำ โอกาสของการกระจายราย

ได้ไปสู่พื้นที่ เพื่อน�าไปสู่การแก้ปัญหำควำมยำกจน
การพฒันาชมุชนท้องถ่ินอย่างยัง่ยนื การพฒันาเศรษฐกจิ

ฐานรากผ่านผู้ประกอบการในพื้นที่ ในปี 2565 เรื่องแรก

ทีเ่ราสนใจคอืการพัฒนำเมอืงซึง่เป็นโครงสร้ำงส�ำคญั

ในกำรสร้ำงศูนย์กลำงควำมเจริญในพ้ืนท่ี เพื่อสร้าง

ความเจริญและกระจายกลับไปยังคนในพื้นที่ ส่วนท่ี

สองคือแผนงำนท้องถิ่น	 คือองค์การปกครองส่วนท้อง

ถิ่นโดยมีแนวคิดในการกระจายอ�านาจและท�าให้ชุมชน 

เข้มแข็งขึ้น ถ้าเราได้ใช้วิจัยและนวัตกรรม เอาความรู้ไป

ท�าแผน หรอืเอานวตักรรมลงไปช่วยเหลอื กค็าดหวงัว่าจะ

เป็นส่วนส�าคญัในการการยกระดบัประชำชนในพืน้ทีไ่ด้
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 เรำมองเร่ืองของอำหำร	 ใน	 3	 ประเด็นย่อย คือ 

Future	 Food	 หรืออำหำรเพื่อคนชรำที่มีปัญหำเรื่อง 

กำรเคีย้ว, การลดปริมำณอำหำรทีเ่สียไปในกระบวนกำรผลติ 

และควำมปลอดภัยในอำหำร ช่วง COVID-19 มกีารใช้พลาสตกิมาก 

ท�าอย่างไรที่จะลดการใช้พลาสติกในอาหารได้ ส่งผลไปถึงเรื่อง

การรีไซเคิลพลาสติก เรื่องต่อมาคือ สมุนไพร ซ่ึงเรามุ่งเน้นว่า

ท�าอย่างไรถึงจะน�าเอาสมุนไพรไปท�าเป็นเวชส�าอางและอาหาร

สขุภาพส�าหรบัคนทกุกลุม่ให้ได้มากทีส่ดุและได้มาตรฐาน ประเดน็

ใหญ่ท่ีสามคือ กำรบริหำรจัดกำรน�้ำเพื่อป้องกันภัยแล้ง 

ทำงด้ำนกำรเกษตรทั้งหมด  สุดท้ำยคือเร่ืองของกำรถือ

ครองที่ดินของผู้สูงอำยุ เราจะท�าอย่างไรให้คนรุ่นใหม่ที่มีความ

สามารถโดยเฉพาะเรื่องเทคโนโลยีนวัตกรรม เข้าไปบริการ ดูแล

กลุ่มผู้สูงอายุที่มีประสบการณ์มากกว่า

รศ.ดร.สิรี	ชัยเสรี	
ผู้อ�านวยการหน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ

ประเทศ (บพข.)

ดร.สุวิทย์	ชัยเกียรติยศ	
ผู้อ�านวยการส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

 บพข. เราเน้นในเรื่องของ BCG โดยในปี 2565 

ก็จะให้ความส�าคัญกับเกษตรอำหำรและอุตสำหกรรม

ทำงกำรแพทย ์ซึ่งถ้าจะส่งขอทุนกับ บพข. จะต้องมีการ 

บูรณาการ นั่นคือการหาภาคเอกชนมาจับคู่ อีกส่วนที่

ส�ำคัญในกำรผลิตจริงๆ	 คือต้องมีเรื่องกำรบูรณำ

กำรด้ำนวิศวกรรม	 ท่านจะต้องมีวิศวกรอยู่ในโครงการ 

เพื่อช่วยภาคเอกชนท่ีจะลงทุน ฝากไปถึงหน่วยงานที่

เกี่ยวข้องช่วยนักวิจัยในสองส่วนนี้ด้วย https://www.nrct.go.th/
สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช

https://www.arda.or.th/
สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน สวก

PMU มาจากคําว่า Program Management Unit เป�นกลไกสาํคัญในการบรหิาร     
 งบประมาณวิจัยด้านส่งเสรมิวิทยาศาสตร  ์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) โดยหน่วยงาน
บรหิารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยบรหิารและจัดการทุนวิจัย” ประกอบด้วย

นอกจากนี�ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนที�ดําเนินการภายใต้  สภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) ประกอบด้วย

https://www.hsri.or.th/researcher
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส

https://www.nxpo.or.th/B/

มาจาก หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม บพค

https://www.nxpo.or.th/C/

มาจาก หรือ
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข

https://www.nxpo.or.th/A/

มาจาก หรือ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื�นที� บพท

ข้อมูลจาก สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน

https://www.nia.or.th/
สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

P7 P8 P9 P16 P17

ทรพัยากรสิ�งแวดล้อม
/ การเกษตร

สงัคมสงูวยั สงัคมคณุภาพ
และความมั�นคง

การปฏิรูป อววน.
(เฉพาะฐานขอ้มูล)

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P11 P13
ยกระดับ Start up

/ พฒันาระบบ
นิเวศนวตักรรม

นวตักรรมสงัคม
(บางสว่น)

P10.1 P9P10 P7

Smart farming / 
อุตสาหกรรมเกษตร

/ สมุนไพร

ความมั�นคงทางอาหาร
(บางสว่น)

BCG in Action
(เฉพาะ Genomic)

ระบบ
สาธารณสขุ

P13 P14 P15 P17

Sustainable
communities

ขจดัความยากจน
แบบเบด็เสรจ็
และแมน่ยาํ

เมอืงน่าอยู่ การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P1 P2 P3 P4 P5

สรา้งระบบผลิตและ
พฒันากําลังคน

ผลิตกําลังคนระดับสงู
รองรบั EEC

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
และพฒันาทักษะ
เพื�ออนาคต

AI for all

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P6 P17
พฒันา

โครงสรา้งพื�นฐาน
การวจิยัที�สาํคัญ

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

Frontier
Research

P10 P12 P16

RDI for New
Economy

โครงสรา้งพื�นฐาน
ทางคณุภาพ
และการบรกิาร

P17
การแก้ป�ญหา

วกิฤติของประเทศ

P10.1

BCG in Action การปฏิรูป อววน.
(Deep-Science Tech 
Innovation Platform)
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https://www.nrct.go.th/
สาํนักงานการวิจัยแห่งชาติ วช

https://www.arda.or.th/
สาํนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร องค์การมหาชน สวก

PMU มาจากคําว่า Program Management Unit เป�นกลไกสาํคัญในการบรหิาร     
 งบประมาณวิจัยด้านส่งเสรมิวิทยาศาสตร  ์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) โดยหน่วยงาน
บรหิารจัดการโปรแกรม “7 พีเอ็มยู : หน่วยบรหิารและจัดการทุนวิจัย” ประกอบด้วย

นอกจากนี�ยังมี 3 หน่วยบริหารและจัดการทุนที�ดําเนินการภายใต้  สภานโยบาย
การอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  (สอวช.) ประกอบด้วย

https://www.hsri.or.th/researcher
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สวรส

https://www.nxpo.or.th/B/

มาจาก หรือ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการ
พัฒนากําลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้างนวัตกรรม บพค

https://www.nxpo.or.th/C/

มาจาก หรือ
หน่วยบริหารจัดการทุนด้านการเพิ�มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ บพข

https://www.nxpo.or.th/A/

มาจาก หรือ
หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื�นที� บพท

ข้อมูลจาก สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ องค์การมหาชน

https://www.nia.or.th/
สาํนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ

P7 P8 P9 P16 P17

ทรพัยากรสิ�งแวดล้อม
/ การเกษตร

สงัคมสงูวยั สงัคมคณุภาพ
และความมั�นคง

การปฏิรูป อววน.
(เฉพาะฐานขอ้มูล)

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P11 P13
ยกระดับ Start up

/ พฒันาระบบ
นิเวศนวตักรรม

นวตักรรมสงัคม
(บางสว่น)

P10.1 P9P10 P7

Smart farming / 
อุตสาหกรรมเกษตร

/ สมุนไพร

ความมั�นคงทางอาหาร
(บางสว่น)

BCG in Action
(เฉพาะ Genomic)

ระบบ
สาธารณสขุ

P13 P14 P15 P17

Sustainable
communities

ขจดัความยากจน
แบบเบด็เสรจ็
และแมน่ยาํ

เมอืงน่าอยู่ การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P1 P2 P3 P4 P5

สรา้งระบบผลิตและ
พฒันากําลังคน

ผลิตกําลังคนระดับสงู
รองรบั EEC

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
และพฒันาทักษะ
เพื�ออนาคต

AI for all

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P17

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

P6 P17
พฒันา

โครงสรา้งพื�นฐาน
การวจิยัที�สาํคัญ

การแก้ป�ญหา
วกิฤติของประเทศ

Frontier
Research

P10 P12 P16

RDI for New
Economy

โครงสรา้งพื�นฐาน
ทางคณุภาพ
และการบรกิาร

P17
การแก้ป�ญหา

วกิฤติของประเทศ

P10.1

BCG in Action การปฏิรูป อววน.
(Deep-Science Tech 
Innovation Platform)
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 หลายปีที่ผ่านมาได้มีการพูดถึงเรื่องของการท�างานวิจัยแบบบูรณาการ 

ข้ามศาสตร์กนัมาอย่างต่อเนือ่ง โดยเฉพาะจากหน่วยงานทีใ่ห้ทนุสนบัสนนุการวจิยั 

สะท้อนให้เหน็ถงึความส�าคัญของการท�างานข้ามศาสตร์ในแวดวงการวจิยั ทีเ่ชือ่ว่าจะ

น�าไปสูก่ารสร้างสรรค์ผลงานวิจัยที่ครบวงจร และพร้อมน�าไปใช้ประโยชน์ได้อย่าง

ทัว่ถงึมากขึน้ ท�าให้นกัวจิยัหลายคนหนัมาให้ความส�าคญักบัเรือ่งของการสร้างเครือ

ข่ายนกัวจิยัทัง้ในศาสตร์เดยีวกนั และนกัวจิยัข้ามศาสตร์ และหากเอ่ยถงึหนึง่ในนกั

วจิยัของมหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ทีม่เีครอืข่ายทมีวจิยัทีเ่ข้มแขง็แล้ว คงต้องมชีือ่

ของ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย ผู้อ�านวยการสถานวิจัยความเป็นเลิศ

ด้านผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิคณะวทิยาศาสตร์ อยูด้่วยอย่างแน่นอน และเป็นท่ีมาของ

การจัดกิจกรรม Lunch Talk เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2564 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน

เรยีนรูป้ระสบการณ์ เปิดโลกทศัน์พลงัแห่งการท�างานข้ามศาสตร์โนโลกการวจิยั ท่ี

อาจจะไม่มีสอนในห้องเรียน 

“สิ่งหนึ่งที่จะสอนลูกศิษย์เสมอคือการท�างานวิจัย อย่าคิดว่าจะต้องได้เท่าที่ท�าไป หรือคิดว่าให้ไปเท่าไหร่

แล้วจะต้องได้กลับคืน เมื่อเราโตขึ้น เป็นผู้ใหญ่ขึ้น เราต้องเป็นผู้ให้มากกว่ารับ”
ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย

ศาสตราจารย์ต้นแบบ
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 ตลอดระยะเวลาในการท�างานภายใต้การเปลีย่นแปลงของยคุสมยั 

การปรับตัวให้เข ้ากับแนวคิดและโจทย์การวิจัยท่ีมีการเปลี่ยนไป

ตามความต้องการในสังคม เป็นสิ่งหนึ่งที่ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์  

ใช้ในการน�าสิ่งใกล้ตัวมาคิดค้นเป็นงานวิจัย ที่มุ่งหวังให้เป็นประโยชน์

อย่างยิ่งต่อสังคม ยิ่งเมื่อรวมเข้ากับความรักและชอบค้นหาความรู้ใหม่ๆ 

พร้อมทัง้เปิดโอกาสให้กบัตนเองอย่างสม�าเสมอแล้ว ยิง่ท�าให้อาจารย์รูส้กึ

สนุกไปกับงานวิจัยทางด้านสมุนไพรไทย ซึ่งอาจารย์เองก็เป็นหนึ่งในนัก

วิจัยของมหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญเรื่องการน�าสมุนไพรมาสกัดและใช้ใน 

การลดภาวการณ์ติดเชื้อ การันตีได้จากหลากหลายรางวัลทั้งในฐานะ 

นกัวจิยั อาจารย์ และสตรตีวัอย่าง ทีอ่าจารย์กวาดมาแล้วนบัไม่ถ้วนทัง้ใน 

ระดับชาติและนานาชาติ

 ในการท�างานถ้าท�าคนเดียวปัญหามันก็จะ

เกิดมาจากเราคนเดียว ในการท�างานเป็นกลุ่มถ้า

จะปฏิเสธว่าไม่มีปัญหามันคงไม่จริง เพราะมนุษย์

แต่ละคนกต่็างกนั แต่ถ้าเรามคีวามเคารพซึง่กนัและ

กันและมีวินัยในการท�างานก็จะไม่มีปัญหา

ศาสตราจารย์ ดร.ศุภยางค์ วรวุฒิคุณชัย กล่าว

 นอกเหนือไปจากความส�าเร็จในแง่ของวิชาชีพแล้ว ความ

ส�าเรจ็ของเหล่านกัศกึษาในความดแูล ย่อมเป็นเครือ่งยนืยนัได้ถงึการ

เป็นต้นแบบองค์ความรู ้ความทุม่เทให้กบัการท�างานของอาจารย์ และ

ยงัสร้างแรงบนัดาลใจให้กบันกัศกึษาและนกัวจิยัรุน่หลังใหม่ ได้สร้าง

ทีมวิจัยที่มีศักยภาพสูงต่อไปอีกด้วย
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กรมควบคมุโรค เผยจุดเสี�ยงที�สมัผัสรว่มในที�สาธารณะ ที�ควรระมดัระวงัเป�นพเิศษ หากมี
การสมัผัสจุดเสี�ยงหรอืใชข้องรว่มกับผู้อื�น ควรรบีล้างมอืด้วยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์  
 โดยเรว็  เพื�อป�องกัน COVID-19

จุดเสี�ยงในที�สาธารณะ
จบัแล้วต้องรบีล้าง

ราวบนัได

ขอ้มูลจาก กรบควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

หอ้งนํ�าสาธารณะ ลกูบดิ / ที�จบัประตู โทรศัพท์

ไมโครโฟน ราวจบัรถสาธารณะ เหรยีญ / ธนบตัร ATM

โต๊ะทํางาน รถเขน็ / ตระกรา้ รา้นค้า ปุ�มกดลิฟต์ ที�เป�ดประตรูถสาธารณะ
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กรมควบคมุโรค เผยจุดเสี�ยงที�สมัผัสรว่มในที�สาธารณะ ที�ควรระมดัระวงัเป�นพเิศษ หากมี
การสมัผัสจุดเสี�ยงหรอืใชข้องรว่มกับผู้อื�น ควรรบีล้างมอืด้วยสบูห่รอืเจลแอลกอฮอล์  
 โดยเรว็  เพื�อป�องกัน COVID-19

จุดเสี�ยงในที�สาธารณะ
จบัแล้วต้องรบีล้าง

ราวบนัได

ขอ้มูลจาก กรบควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ

หอ้งนํ�าสาธารณะ ลกูบดิ / ที�จบัประตู โทรศัพท์

ไมโครโฟน ราวจบัรถสาธารณะ เหรยีญ / ธนบตัร ATM

โต๊ะทํางาน รถเขน็ / ตระกรา้ รา้นค้า ปุ�มกดลิฟต์ ที�เป�ดประตรูถสาธารณะ

 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 คลินิก
เทคโนโลยี ฝ่ายพันธกิจวิจัยเพื่อสังคม ส�านัก
วิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
(คลนิกิเทคโนโลย ีฯ ม.อ.)  นางสาวศศธิร คงทอง 
ผู ้จัดการฯ และ นายธนทรัพย์ ลิ่มปะรังษ ี
ผู้ประสานงานฯ พร้อมด้วยศูนย์ประสานงาน
กระทรวงการอุดมศกึษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและ 
นวัตกรรม ประจ�าภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) 
น�าโดย นางสาวดาวริน สุขเกษม ผู้อ�านวยการ 
ศวภ.3  นางสาวปณุยชา บณัฑติกลุ นกัวเิคราะห์
นโยบายและแผนช�านาญการ และ นายบรรเจดิ 
อนิแก้ว นกัฟิสิกส์ช�านาญการ ส�านกังานปรมาณู
เพื่อสันติประจ�าภูมิภาค ภาคใต้ น�าผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์ ดร.รชนภิาส สแุก้ว สมัครธ�ารงไทย 
อาจารย์ประจ�าสาขาวชิาเทคโนโลยอีาหาร คณะ
อุตสาหกรรมเกษตร ม.อ. ลงพื้นที่เพื่อวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย และแลกเปลี่ยนข้อมูลเพ่ือจัด
ท�าโครงการสนับสนุนและพัฒนาและส่งเสริม 
การผลิตสินค้าเกษตร ประจ�าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ณ จังหวัดสตูล 
 โดยในช่วงเช้าได้เข้าร่วมหารอื ร่วมกบั
หน่วยงานท้องถิ่นจังหวัดสตูล อาทิ ส�านักงาน
สภาเกษตรกรจงัหวดัสตลู ส�านกังานสภาเกษตร
อ�าเภอควนโดน และมหาวทิยาลยัราชภฏัสงขลา 
วทิยาเขตสตลู ณ ห้องประชุมส�านกังานเทศบาล

RDO in action

ต�าบลควนโดน อ�าเภอควนโดน จังหวัดสตูล 
โดยได้พูดคุยในประเด็นพัฒนาวิสาหกิจชุมชน
มุสลิมะเบเกอรี่ควนโดน เรื่องการยกระดับ
ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากจ�าปาดะ ต่อประเด็น
การพัฒนาและยกระดับวิสาหกิจชุมชน
กลุ ่มดาหลาปาเต๊ะในประเด็นเรื่องสี และ
ลวดลายของผ้า และช่วงบ่ายได้ลงพื้นที่ไปยัง
อ�าเภอทุ่งหว้าจังหวัดสตูล เพื่อพูดคุยกับกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพริกไทยพื้นเมืองสุไหงอุเป 
ในประ เด็ นการพัฒนาผ ลิตภัณฑ ์ ให ้ ไป 
สู ่มาตรฐาน และกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนฉิม 
ในประเด็นการพัฒนาผลิตภัณฑ ์แปรรูป 
จากจ�าปาดะ ร่วมกับส�านักงานเกษตรอ�าเภอ
ทุ่งหว้า จังหวัดสตูล
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 คุณสมบัติของนวัตกรรมหวายเทียม

จากยางพารานี้ คือความอ่อนตัวและความนิ่ม

ของหวายเทียม ที่สามารถโค้งงอได้ตามรูปทรง

ทีต้่องการขึน้รปู แต่กย็งัคงความเหนยีว ยดืหยุน่ 

และมคีวามต้านทานแรงต่างๆ ได้เป็นอย่างด ีอกี

ท้ังยังมีคุณสมบัติในการทนต่อการแตก หักงอ 

และสารเคมไีด้เป็นอย่างดอีกีด้วย และทมีผูผ้ลติ

ยังเพิ่มฟังก์ชันด้วยการผสมสารแต่งเติมอื่นๆ 

ให้หวายเทียมน้ีสามารถทนรังสียูวีได้ ท�าให้สี

ของเฟอร์นิเจอร์ไม่ซีดจางแม้จะใช้งานไปนาน

หลายปี แถมยังทนต่อสภาพอากาศ และยังให้

ผิวสัมผัสเหมือนผิววัสดุจากธรรมชาติด้วย

 อีกสิ่งหนึ่งที่ผลงานนวัตกรรมชิ้นนี้

มีความโดดเด่นคือเรื่องของต้นทุน เพราะใช้

วตัถดุบิเพยีงแค่เมด็พลาสตกิและยางธรรมชาติ 

ซึง่มรีาคาไม่แพงและหาได้ในท้องถิน่อยูแ่ล้วด้วย 

ท�าให ้ผลงานเรื่องนี้ ได ้รับความสนใจจาก

คณะกรรมการและคว้ารางวัลชนะเลิศไปได้

อย่างสวยงาม โดยผลงานเรื่อง “หวายเทียม

จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่องาน

เฟอร์นเิจอร์” อยูใ่นระดบัทีพ่ร้อมส�าหรบัการผลติ

และถ่ายทอดองค์ความรูไ้ด้แล้ว ผูป้ระกอบการ 

ภาคเอกชน ชมุชน หรือผูท้ีส่นใจกส็ามารถตดิต่อ

เจ้าของผลงานได้ทันที

นักศึกษำผู้สร้ำงผลงำน 
นายธนันท์ชัย สิทธิพรพันธ์,นางสาวจิรรัตน์ 
กวดขัน, นายธันกร กฤษณาสีนวล, 
นายนราธิป สันสาคร, นายวิวรรธน์ แก้วอ่อน

อำจำรย์ที่ปรึกษำ ดร.ณัฐพงธ์ อุทัยพันธ์ุ

หน่วยงำน สาขาวิชาวิศวศกรรมและเทคโนโลยียาง 
โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพาราไทย-จีน

ติดต่อได้ที่ nattapon.u@psu.ac.th

คอลัมน์	 INNOTECH ฉบับนี้ ขอน�าทุกท่าน

มาพบกับผลงานนวัตกรรมของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่คว้ารางวัล

ชนะเลิศในระดับปริญญาตรี การประกวด

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร์ ประจ�าปี 

2563 มาครอง กับผลงานเรื่อง “หวายเทียม

จากยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติกเพื่องาน

เฟอร์นิเจอร์” ของ น้อง ๆ นักศึกษาจาก

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติยางพารา

ไทย-จีน ซึ่งผลงานดังกล่าวมีความโดดเด่น 

ตรงที่การน�าเอาขยะพลาสติกมาใช้ประโยชน์

ใหม่ ซึ่งเป็นการช่วยลดขยะพลาสติก ลดผล 

กระทบต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม บวกกับ

การน�าเอาพืชเศรษฐกจิในท้องถิน่อย่างยางพารา 

มาแปรรปูให้กลายเป็นหวายเทยีมเพือ่ใช้ในการ

ผลิตเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งถือเป็นหน่ึงกลยุทธ์ท่ีช่วย

เพิ่มมูลค่าให้ยางพาราได้เป็นอย่างดี

วิดีโอแนะน�ำผลงำน
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เหตุขัดข้องที่นำ�จ่�ยผู้รับไม่ได้

	 1.	จ่�หน้�ซองไม่ชัด

	 2.	ไม่มีเลขที่บ้�นต�มจ่�หน้�

	 3.	ไม่ยอมรับ

	 4.	ไม่มีผู้รับต�มจ่�หน้�

	 5.	ไม่ม�รับภ�ยในกำ�หนด

	 6.	เลิกกิจก�ร

	 7.	ย้�ยไม่ทร�บที่อยู่ ใหม่

	 8.	อื่น	ๆ

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

สำานักวิจัยและพัฒนา 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


