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	 ทีมอาจารย์แพทย์	อาจารย์และนักศึกษาเภสัชศาสตร์	
และพยาบาลจาก	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เดินทางลงพ้ืนท่ี	
ต.กรุงชิง	ให้บริการดูแลสุขภาพประชาชนที่ประสบอุทกภัย	
ด้านคณบดีแพทย์ฯ	แนะน�าประชาชนระวังโรคที่มากับน�้าท่วม	

	 	 	 	 	 	 	 	อาจารย์	ดร.นายแพทย์
ปรัชญะพันธุ์		เพชรช่วย	รักษาการ
แทนคณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 เปิดเผย
ว่า	จากสถานการณ์อุทกภัยและ
น�้าป ่าไหลหลากในพื้นท่ีจังหวัด
นครศรีธรรมราชในช่วงท่ีผ่านมา	
ท�าให้ประชาชนได้รับผลกระทบ

ทางด้านสุขภาพจ�านวนมาก	ซึ่งเมื่อวันท่ี	9	มกราคม	2560		
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 ร่วมกับโรงพยาบาลนบพิต�า	 ได้ส่ง
อาจารย์แพทย์	และนกัศกึษาและอาจารย์ส�านักวชิาเภสชัศาสตร์	
และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	
รวมกว่า	30	คน	ลงพืน้ทีห่มู	่7	บ้านทบัน�า้เต้า	ต.กรงุชงิ	อ.นบพติ�า 
จ.นครศรีธรรมราช	เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพ	พร้อมจ่ายยา	
และมอบเครือ่งอปุโภคบรโิภคทีจ่�าเป็นให้แก่ประชาชนท่ีได้รับผล
กระทบจากเหตุการณ์อุทกภัย	
	 พืน้ทีห่มู	่7	บ้านทับน�า้เต้า	มปีระชาชนอาศยัอยูป่ระมาณ	
250	ครัวเรอืน	ซึง่ได้รบัผลกระทบจากเหตกุารณ์อทุกภยัเป็นอย่างมาก	

เส้นทางคมนาคม	ระบบไฟฟ้า	 โทรศัพท์ถูกตัดขาดจากโลก
ภายนอก	ซึง่การเดนิทางไปในพืน้ทีข่องทมีแพทย์ต้องใช้เวลาเดนิ
เท้าประมาณ	10	กม.กว่าจะถงึหมูบ้่าน	ทัง้น้ีพบว่าประชาชนท่ีมา
ใช้บรกิารส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคผืน่แพ้	คนัตามผิวหนงั	เป็นไข้หวดั	
และเป็นแผลจากการโดนของบาด	พวกตะปู	กระเบ้ือง	ซึ่งยาท่ี
แจกจ่ายส่วนใหญ่เป็นยาสามญัประจ�าบ้าน	ยาแก้น�า้กดัเท้า	ยาฆ่าเชือ้ 
ยาแก้แพ้	ยาแก้ปวดลดไข้	แก้ไอ	ลดน�้ามูกทั่วไป	
	 อย่างไรก็ตาม	อาจารย์	ดร.นายแพทย์ปรัชญะพันธุ์	ยัง
ได้กล่าวแนะน�าประชาชนทีป่ระสบอทุกภยัในครัง้นีว่้า	ขอให้ระวงั
โรคที่จะมากับน�้าท่วมซึ่งจะมี	3	กลุ่มใหญ่ๆ	คือ	1)	กลุ่มโรคติด
เชื้อ	ที่พบบ่อยได้แก่	โรคน�้ากัดเท้า	ผู้ประสบภัยควรระมัดระวัง
และดแูลคนใกล้ชดิ	เมือ่ต้องเดนิย�า่น�า้	เชด็เท้าให้แห้งทกุครัง้หลงั
เปียกน�า้	และจ�าเป็นต้องใช้ยาหากมอีาการคนั	เพือ่แก้อาการของ
โรค	ส่วนโรคท้องร่วงและตดิเชือ้ทางเดนิอาหารอาจมาจากการดืม่
น�้าหรือทานอาหารที่มีการปนเปื้อนเชิ้อโรค	
	 ทีส่�าคญัอกีโรคหนึง่คอื	โรคฉีห่นซูึง่สามารถปนเป้ือนเชือ้
โรคมากบัน�า้ทีท่่วมและเชือ้สามารถเข้าสูร่่างกายได้	ซึง่ผู้ป่วยจะมี
อาการไข้สงูมาก	ปวดเมือ่ยกล้ามเนือ้	อาจพบมตีวัเหลอืง	ตาเหลอืง
ส�าหรบัผูท้ีม่ไีข้สงูมาก	ปฐมพยาบาลหรอืทานยาลดไข้แล้วไม่ดขีึน้	
จ�าเป็นต้องไปพบแพทย์เพื่อได้รับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป	
	 ส่วนกลุ่มท่ี	2	ได้แก่	กลุ่มที่มากับสัตว์	แมลงกัดต่อย	
ได้แก่	ตะขาบ	แมงป่องหรือสัตว์มีพิษอื่นๆ	เพราะสัตว์ต่างๆ	อาจ
หนีน�้าท่วมมาอาศัยบนบ้านของเรา	ขอให้ระมัดระวัง	และเก็บ
กวาดขยะหรือสิ่งของภายในบ้านด้วย	
          นอกจากนี้	โรคในกลุ่มที่	3	ได้แก่	กลุ่มโรคเครียด	สุขภาพจิต
ก็เป็นเร่ืองส�าคัญ	ในระหว่างที่เกิดภาวะอุทกภัย	หลายๆท่านอด
ไม่ได้ที่จะกังวลไม่ว่าสภาวะเกิดซ�้า	การขาดแคลนเครื่องอุปโภค
บริโภค	รวมถึงภาวะเครียดอืน่ๆ	ดังนัน้	ผู้ประสบอทุกุภยัจงึจ�าเป็น
ต้องยอมรับสภาพ	อย่ากงัวล	น�า้มาได้น�า้กไ็ปได้	การช่วยเหลอืซึง่
กนัและกัน	จะช่วยคลายกงัวลลง	หากเครยีดมากกจ็�าเป็นต้องพบ
แพทย์เพื่อดูแลสุขภาพจิตของตน	

ทีมแพทย์-เภสัช-พยาบาล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงพื้นที่กรุงชิง

ดูแลสุขภาพผู้ประสบอุทกภัย



 

 
 

3

w
w

w
.w

u
.a

c
.th

NEWSWalailak University Newsletter 

อาจารย์ ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ่ : สนใจศึกษาและพัฒนายารักษาโรคเบาหวาน

	 อาจารย์	ดร.	เภสชักรสรุยินั	เตง็ใหญ่	อาจารย์ส�านกัวชิา
เภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	มีสนใจศึกษาเกี่ยวกับยา
รกัษาโรคเบาหวาน	2	กลุม่	คอื	กลุม่ที	่1	ยาทีย่บัยัง้เอนไซม์แอลฟ่า
กลูโคสิเดส	(			-glucosidase)	และเอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส	
(			-amylase)	และกลุ ่มที่	2	ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ไดเปปติดิล	
ไดเปปติเดสสี่	(dipeptidyl	peptidase-4	:	DPP-4)	เพื่อค้นหา
ยารักษาโรคเบาหวานตัวใหม่	
	 อาจารย์	ดร.	เภสัชกรสุริยัน	เป็นคนภูเก็ต	ส�าเร็จการ
ศกึษาระดบัปรญิญาตรี-เอก	จากคณะเภสชัศาสตร์	มหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์	 และศึกษาต่อระดับหลังปริญญาเอก	คณะ
แพทยศาสตร์	มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	โดยท�าวิจัยในหัวข้อ	
Population	pharmacokinetics	and	pharmacodynamics	
study	of	piperazillin/tazobactam	during	early	phase	in	
critically	ill	patients	with	severe	sepsis	and	septic	shock	
	 อาจารย์	ดร.	เภสัชกรสุริยัน	เล่าให้ฟังเกี่ยวกับโรคเบา
หวานว่า	เป็นโรคเรื้อรังท่ีเป็นปัญหาต่อประชากรโลก	เนื่องจาก
มีจ�านวนผู้ป่วยโรคเบาหวานสูงถึง	415	ล้านคนในปี	2558	และ
สมาพันธ์เบาหวานนานาชาติคาดการณ์ว่า	จะมีจ�านวนผู้ป่วยสูง
ขึ้นเป็น	642	ล้านคน	ในอีก	30	ปีข้างหน้า	ซึ่งระหว่างที่ศึกษาใน
ระดับปริญญาเอกได้ศึกษาและท�าวิทยานิพนธ์ในหัวข้อ	Struc-
ture	activity	relationship	of	antitubercular	scalaranes	
ที่เกี่ยวกับการพัฒนาและออกแบบโมเลกุลสารออกฤทธิ์ต้านเชื้อ
วัณโรค	จึงมีความสนใจน�าความรู้ด้านเคมียาที่ศึกษามาใช้ในการ
พัฒนาค้นหายารักษาโรคเบาหวานตัวใหม่	หรือพัฒนาโครงสร้าง
ยาเดมิให้มฤีทธิก์ารรกัษามากข้ึน	อาจารย์	ดร.	เภสชักรสรุยินั	เล่า
ถึงเป้าหมายของงานวิจัยว่า	มีความมุ่งมั่นในการพัฒนายารักษา
โรคเบาหวาน	ซึ่งในระยะแรกนี้สนใจพัฒนาโมเลกุลของยาที่มี
ฤทธิ์ลดระดับน�้าตาลในเลือดผ่านกลไกการออกฤทธิ์	2	กลไก	คือ	
1	ยาที่ยับยั้งเอนไซม์แอลฟ่ากลูโคสิเดส	(		-glucosidase)	และ
เอนไซม์แอลฟ่าอะไมเลส	(		-amylase)	ซึ่งเอนไซม์	2	ตัวนี้	จะ
ถกูสร้างและปล่อยสูล่�าไส้เลก็ส่วนต้น	ท�าหน้าทีย่่อยคาร์โบไฮเดรต
ให้กลายเป็นน�้าตาลโมเลกุลเดี่ยว	หากมียาที่สามารถยับยั้งการ

ท�างานของเอนไซม์ดังกล่าวได้	จะลดปริมาณการดูดซึมน�้าตาล
และท�าให้ลดระดับน�้าตาลในกระแสเลือดหลังการรับประทาน
อาหารได้	และ	2	ยาที่ยับยั้งเอนไซม์ไดเปปติดิล	ไดเปปติเดสสี่	
(dipeptidyl	peptidase-4	:	DPP-4)	มีงานวิจัยหลายชิ้นพิสูจน์	
พบว่า	การยับยั้งเอนไซม์	DPP-4	จะช่วยเพ่ิมระดับฮอร์โมน	
glucagon-like	peptide	(GLP-1)	ในกระแสเลอืด	ซ่ึงเป็นโมเลกุล
เปปไทด์ในอยู่กลุ่มฮอร์โมนอนิครตีิน	และมบีทบาทส�าคญัในการ
ลดระดับน�้าตาลในกระแสเลือดได้ในระดับดี	โดยไม่ส่งผลท�าให้
เกิดภาวะระดับน�้าตาลในเลือดต�่า	(อาการข้างเคียงที่พบบ่อยกับ
ยาลดน�้าตาลรุ่นแรกๆ)	
	 อาจารย์	ดร.	 เภสัชกรสุริยัน	 เล่าต่อถึงงานวิจัยเพ่ือ
พฒันายารกัษาโรคเบาหวานว่า	ได้ด�าเนนิการศกึษาพชืสมนุไพรที่
มฤีทธิย์บัยัง้เป้าหมายของยา	โดยคดัเลอืกพชืสมุนไพรจ�านวน	40	
รายการ	จากสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมของต�ารับยารักษาโรคเบา
หวานของหมอพร	(กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์)	และต�ารับยา
ทีส่ัง่จ่ายเพือ่รักษาโรคเบาหวานของโรงพยาบาลวงัน�า้เยน็	จากนัน้
ท�าการแยกองค์ประกอบทางเคมีของพืชเพ่ือศึกษาสารที่ออก
ฤทธิ์	นอกจากนี้ยังมีการใช้เทคนิคทางคอมพิวเตอร์	และความรู้
ทางเคมียา	และเคมีอินทรีย์	เพื่อคิดค้นโครงสร้างยาตัวใหม่	หรือ
พัฒนาจากโครงสร้างยาเดิมให้มีฤทธิ์ในการรักษาโรคเบาหวาน
ที่ดีข้ึน	มีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ทางวารสารทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ	จ�านวน	7	เรื่อง	และน�าเสนอผลงานทั้ง
แบบปากเปล่าและโปสเตอร์ในการประชมุวชิาการท้ังในและต่าง
ประเทศ	จ�านวน	9	เรื่อง	
	 ขณะเดียวกัน	อาจารย์	ดร.	เภสัชกรสุริยัน	ก็ยังสนใจ
เก่ียวกับการศึกษาขนาดยาท่ีใช้ในผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ	เน่ืองจากมี
หลายงานวิจัยพบว่า	ผู้ป่วยกลุ่มพิเศษ	ได้แก่	ผู้ป่วยที่อยู่ในภาวะ
ปอดอักเสบจากการใช้เครื่องช่วยหายใจ	ภาวะพิษเหตุติดเชื้อ
รุนแรง	หรือภาวะช๊อค	เป็นต้น	มีความแปรปรวนของร่างกาย
ค่อนข้างสูงซึ่งเกิดจากสภาวะโรค	ส่งผลให้เภสัชจลนศาสตร์ของ
ยาแปรปรวนด้วย	ดงันัน้การใช้ขนาดยามาตรฐานในการรกัษา
ผู้ป่วยอาจจะไม่เพียงพอหรือเหมาะสมต่อการรักษาได้	ท�าให้ผู้
ป่วยเสียชีวิตได้	จึงสนใจศึกษาด้านเภสัชจลนศาสตร์และ
เภสัชพลศาสตร์ของยาฆ่าเชือ้ในผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ	เพือ่เป็นแนวทาง
ในการใช้ขนาดยาที่เหมาะสมของผู้ป่วยต่อไป	
	 ในตอนท้าย	อาจารย์	ดร.	เภสชักรสรุยินั	เตง็ใหญ่	ได้บอก
เล่าแนวคิดและเป้าหมายในการท�างานว่า	ในการท�างาน	“ถ้าเรา
ไม่เริ่มท�า	แล้วใครจะเริ่ม”	ที่ส�าคัญ	“ต้องท�าให้	1+1	>	2	ให้ได้”	
โดยมุ่งหวังพัฒนางานวิจัยด้านเคมียาในประเทศไทย	เพื่อสร้าง
ศักยภาพในการคิดค้นโมเลกุลยาตัวใหม่	รวมทั้งให้ค�าปรึกษาแก่
หน่วยต่างๆ	ทั้งภาครัฐและเอกชน	เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาใน
ประเทศ	

อาจารย ดร.ภก.สุริยัน เต็งใหญ : สนใจศึกษาและพฒันายารักษาโรคเบาหวาน 

อาจารย ดร. เภสัชกรสุริยนั เต็งใหญ อาจารยสํานกัวิชาเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ มีสนใจ
ศึกษาเกี่ยวกับยารักษาโรคเบาหวาน 2 กลุม คือ กลุมที่ 1 ยาที่ยับยั้งเอนไซมแอลฟากลูโคสิเดส (α-
glucosidase) และเอนไซมแอลฟาอะไมเลส (α-amylase) และกลุมที่ 2 ยาที่ยับยั้งเอนไซมไดเปปตดิิล 
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peptide (GLP-1) ในกระแสเลือด ซึง่เปนโมเลกุลเปปไทดในอยูกลุมฮอรโมนอินครีตนิ และมีบทบาทสําคัญ



 

4

w
w

w
.w

u
.a

c
.t
h

Walailak University Newsletter NEWS

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จับมือ อบจ.กระบี่ จัดประชุมผู้บริหาร ครูแนะแนวและนักเรียนจังหวัดกระบี่ พังงา 

ให้ข้อมูลหลักสูตรการเรียนการสอน การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ทางวิชาการ	หลักสูตรการเรียนการสอน	และการรับนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ตลอดจนเพื่อให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย	ได้ทราบถึงระบบการเรียนการสอน	และรับสมัครสอบ
คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณอีกด้วย	
	 โอกาสน้ี	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธญัวงศ์	ได้บรรยาย
พิเศษเรื่อง	นโยบายทางการศึกษา	การจัดการเรียนการสอนของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ปณิธานของมหาวิทยาลัยในการผลิต
นกัศกึษาให้เป็นคนดแีละคนเก่ง	การปรบัปรงุหลกัสตูรในหมวดการ
ศกึษาทัว่ไป	การก�าหนดให้ทกุหลกัสตูรจดัท�าเกณฑ์มาตรฐานสาขา
วิชาท�านองเดียวกับ	Exit	Exam	หรือการสอบใบประกอบวิชาชีพ
ของสภาวิชาชีพ	และการจัดเตรียมให้ทุกวิชาของทุกหลักสูตรที่
ต้องมีห้องทดลองและห้องปฏิบัติการ	มีความพร้อมตามมาตรฐาน	
ตลอดจนนโยบายการรับนักศึกษาในปี	2560	ซึ่งต้องการกระจาย
โอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ	และความก้าวหน้า
การก่อสร้างโครงการศูนย์การแพทย์และการเปิดโรงพยาบาลศูนย์
การแพทย์	มวล.ระยะที่	1	
	 ส�าหรบักิจกรรมในวนัท่ี	27	ธนัวาคม	2559	รองศาสตราจารย์	
ดร.สรุนิทร์	ไหมศรกีรด	รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวิชาการและ
กจิการต่างประเทศ	ได้บรรยายถงึศกัยภาพการจดัการศกึษา	การเรยีน
การสอนและกิจการต่างประเทศ	และการบรรยายพเิศษการพฒันา
ศักยภาพทางด้านภาษาและสหกจิศึกษาในต่างประเทศ	โดย	อาจารย์	
ดร.พงศธร	เดชาตวิงศ์	ณ	อยธุยา	ผูก้�ากับส่วนวเิทศสมัพนัธ์	และการ
แนะน�าหลกัสตูร	จดุเด่น	ระบบการเรยีนการสอนของมหาวทิยาลยั
วลยัลกัษณ์	จ�านวน	13	ส�านกัวชิา	โดยคณบดสี�านกัวชิาต่างๆ	ของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ให้แก่ผู้บริหาร	อาจารย์แนะแนวและ
นกัเรียน	ในพืน้ทีจ่งัหวัดกระบีแ่ละจงัหวดัพังงา	พร้อมทัง้การเปิดรบั
สมัครนักศึกษาพร้อมทั้งสอบสัมภาษณ์ให้กับนักเรียนที่สนใจ
เข้าศึกษาต่อ	ณ	มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อีกด้วย	

	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์		โดยศนูย์บรกิารการศกึษา	ส่วน
ประชาสัมพันธ์และส่วนกิจการนักศึกษา	ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด(อบจ.)กระบี่	 จัดโครงการพัฒนาความร่วมมือทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับส�านักงานองค์การบริหาร
ส่วนจงัหวัดกระบ่ี	ผู้บรหิารและอาจารย์แนะแนวจงัหวดักระบีแ่ละ
จังหวัดพังงา	ระหว่างวันที่	26	–	27	ธันวาคม	2559	ณ	ห้องประชุม
กิ่งจันทร์	โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	จังหวัดกระบี	่
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกว่า	1,200	คน	
	 โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก	นายสมศักดิ์	กิตติธรกุล	นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่เป็นประธานเปิดงานอย่างเป็น
ทางการ	โดยมี	ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการ
แทนอธิการบดี	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	กล่าวต้อนรบัและบรรยาย
พิเศษ	พร้อมด้วย	รองศาสตราจารย์	ดร.สุรินทร์	ไหมศรีกรด	รักษา
การแทนรองอธิการบดฝ่ีายวชิาการและกิจการต่างประเทศ	ตลอด
จนคณบดีส�านักวิชาต่างๆมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ร่วมกันต้อนรับ
ผู้เข้าร่วมโครงการ	
	 การจดักิจกรรมโครงการพัฒนาความร่วมมอืทางวชิาการ
ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับส�านักงานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี	ผู้บริหารและอาจารย์แนะแนวจังหวัดกระบี่	 และ
จังหวัดพังงาในครั้งนี้	ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบี่	มีกลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี	ผู้บริหารโรงเรียน	และอาจารย์แนะแนวในจังหวัด
กระบี่และจังหวัดพังงา	จ�านวนประมาณ	170	คน	และนักเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาตอนปลายในจังหวัดกระบ่ีและจังหวัดพงังา	จ�านวน
ประมาณ	1,000	คน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกระบ่ี	 เพื่อให้ผู้บริหารโรงเรียนและอาจารย์แนะแนวใน
จังหวัดกระบ่ีและจังหวัดพังงา	ทราบถึงนโยบายการด�าเนินงาน
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มหาวิทยาลัยวลัยลกัษณ์ ลงนาม 3 บรษัิทเอกชนต่อยอดงานวิจยัเพือ่สุขภาพ

เพือ่สขุภาพโดยใช้นาโนเทคโนโลยี	ระหว่าง	บรษิทั	ย.ูพ.ีมาร์เกต็ติง้	
เยนเนอรลั	จ�ากัดและมหาวทิยาลยัวลัยลกัษณ์	
	 ซึ่งท้ัง	3	บันทึกข้อตกลงมีเป้าหมายเพื่อร่วมมือกันทาง
วชิาการ	การวจิยั	และการบรกิารวชิาการท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
นวตักรรมผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	โดยใช้นาโนเทคโนโลยจีากสมนุไพร
และผลติภณัฑ์ธรรมชาต	ิการพฒันาผลติภณัฑ์เพือ่สุขภาพจากมงัคดุ	
	 นอกจากนี้	ยังเป็นการสร้างองค์ความรู้และข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ต่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ	เพื่อขับเคล่ือนงานวิจัยของ
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์	ทีส่�าคัญยงัมเีป้าหมายเพือ่พฒันานกัศกึษา	
นกัวจิยั	ให้มีความเชีย่วชาญด้านนวตักรรมผลติภณัฑ์เพ่ือสุขภาพ	เน้น
การสร้างนวตักรรมจากงานวจิยัท่ีสามารถน�าไปต่อยอดพฒันาเป็น
ผลติภัณฑ์เชงิพาณิชย์ได้อกีด้วย

ส�าอางค์และสมุนไพร	และกลุม่หัตถกรรม	จ�านวน	107	ผลิตภณัฑ์	
เพือ่ให้ได้รบัความรูแ้นวคิดเบือ้งต้น	เช่น	การประกอบธรุกจิ	การตลาด	
การผลติ	การจดัการและบริหารทรพัยการบคุคล	เป็นต้น	จากนัน้คณะ
กรรมการได้คดัเลือกเหลอื	15	ผลติภณัฑ์	เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์แต่ละ
ประเภทโดยใช้องค์ความรู้	เทคโนโลยี	หรอืงานวจิยั	รวมทัง้การลงพืน้
ทีเ่พือ่เกบ็ข้อมลูเชงิลกึ	ร่วมพฒันาผลติภณัฑ์	พฒันาสถานทีผ่ลิตหรอื
กระบวนการ	รวมทัง้เคร่ืองหมายการค้าและบรรจภุณัฑ์	
	 คณุนติยา	นริาศรพ	ผูอ้�านวยการกลุม่ส่งเสรมิการสร้างและ
พฒันาผูป้ระกอบการ	ส�านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา	กล่าว
ว่า	สถาบนัอดุมศกึษา	4	สถาบนั	ของภาคใต้ตอนบน	สามารถช่วย
พฒันาผลติภณัฑ์	OTOP	ได้	โดยการปรบัรปูแบบผลติภณัฑ์หรอืบรรจุ
บรรจภุณัฑ์	ซึง่โครงการ	OTOP	Plus	ทกุฝ่ายได้รบัประโยชน์	ไม่ว่า
จะเป็นผูป้ระกอบการ	นกัศกึษา	และอาจารย์	จงึขอให้ทกุฝ่ายรกัษา
เครือข่ายต่างๆ	ท่ีมีเพือ่จะได้ต่อยอดการพฒันา	ส่ิงทีผู้่ประกอบการ
จะช่วยหน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิได้คอื	การประชาสมัพนัธ์เชิญชวนให้
ผูป้ระกอบการเข้ารบัการอบรมเพือ่พฒันาผลติภัณฑ์	และอยากเหน็
ผลติภัณฑ์	OTOP	ได้รบัการยอมรบัและมยีอดขายเพิม่ขึน้	
	 จากนัน้	เป็นการเสวนา	“การด�าเนนิงานกจิกรรมโครงการ
ส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์และผูป้ระกอบการ	OTOP	เครอืข่าย
ภาคใต้ตอนบน	ปี	2559”	โดย	อาจารย์ทรงพนัธ์ุ	จันทร์ทอง	ส�านกัวชิา
สถาปัตยกรรมและการออกแบบ	มหวทิยาลัยวลยัลกัษณ์	คณุจตพุล 
ศรีด�า	หัวหน้าพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมือง	จังหวัดนครศรีธรรมราช	
คุณณัฐธิญาณ์	ธัญญลักษณ์		สวนลุงสงค์สุราษฏร์		และคุณพิทยา 
ภาษี	เจลาโต้ไทม์ไอศกรีม	หลังจากเสร็จจากการเสวนา	ผู้เข้าร่วม
สมัมนาได้เดนิชมผลติภณัฑ์ต่างๆ	พร้อมพดูคยุกับผูป้ระกอบการ

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทน
อธกิารบดี	มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	ลงนามในบนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมอืการพฒันานวตักรรมผลติภณัฑ์เพือ่สขุภาพ	ร่วมกบั	นายโอลาล 
วฒันวนินิ	กรรมการผูจ้ดัการ	บรษิทั	เอเชยีแอนด์แปซฟิิคควอลติีเ้ทรด	
จ�ากัด	นายชาญเดช	วงัสะวบิลูย์	กรรมการผูจั้ดการบรษัิท	หมืน่ทพิย์	
จ�ากัด	และ	ดร.อดุม	ชนะสทิธิ	์กรรมการผูจ้ดัการบรษิทั	ย.ูพ.ีมาร์เกต็ติง้	
เพื่อพัฒนาและต่อยอดงานวิจัยร่วมกันระหว่างบริษัทดังกล่าวและ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	โดยมี	รองศาสตราจารย์	ดร.ชิตณรงค ์
ศิรสิถติย์กลุ	รกัษาการแทนรองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารสงัคม	
รองศาสตราจารย์	ดร.จิตบรรจง	ตัง้ปอง	รกัษาการแทนคณบดสี�านกั
วชิาสหเวชศาสตร์	คณาจารย์	และผูบ้รหิารของทัง้	3	บรษัิท	ร่วมเป็น
สกัขีพยาน	ทีห้่องประชมุโมคลาน	อาคารบรหิาร	
	 การลงนามในครัง้นีป้ระกอบด้วย	1)	บนัทกึข้อตกลงความ
ร่วมมือการพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์สุขภาพจากมังคุด	ระหว่าง
บริษัทเอเชียแอนด์แปซิฟิคควอลิตี้เทรด	จ�ากัด	และมหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์	2)	บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนานวัตกรรม
ผลติภัณฑ์เพือ่สขุภาพจากสมุนไพร	ระหว่างบรษิทั	หมืน่ทพิย์	จ�ากัด	
และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	3)	การพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์

	 โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต	้
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์	จัดสมัมนา	“OTOP	
Plus	ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและ
นวัตกรรม”	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	2559	
ณ	 Innovation	Gallery	อาคารปฏิบัติ
การเทคโนโลยีและพัฒนา	 โดยมี	 ผู ้ช ่วย

ศาสตราจารย์	ดร.นิยม	ก�าลังดี	ผู้อ�านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคใต้	กล่าวรายงาน	และคุณนิตยา	นิราศรพ	ผู้อ�านวยการกลุ่ม
ส่งเสรมิการสร้างและพฒันาผูป้ระกอบการ	ส�านกังานคณะกรรมการ
การอดุมศกึษา	เป็นประธานเปิดงานสมัมนาฯ	
	 ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.นิยม	ก�าลังดี	กล่าวว่า	คณะ
ท�างานเชงิประเดน็	C-UBI	เครอืข่ายอดุมศกึษาภาคใต้ตอนบน	ได้
รับงบประมาณสนับสนุนภายใต้	“โครงการส่งเสริมการพัฒนา
ผลติภัณฑ์และผู้ประกอบการ	OTOP	เครอืข่ายภาคใต้ตอนบน”	ซึง่
มวีตัถปุระสงค์เพือ่พฒันาผลิตภณัฑ์ให้กับผูป้ระกอบการ	OTOP	โดย
ใช้งานวิจยัและนวัตกรรม	พฒันาทกัษะเชิงลกึและภมิูปัญญาให้กับผู้
ประกอบการ	ส่งเสรมิให้ทายาทผูป้ระกอบการโครงการ	OTOP	ได้รบั
การพฒันาศักยภาพในการเป็นผูป้ระกอบการ	ส่งเสรมิประชาชนและ
ผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นได้เรียนรู้ทักษะการประกอบอาชีพ	
เพือ่พัฒนาเป็นผูป้ระกอบการทีม่ศีกัยภาพ	ทีส่�าคญัเพือ่ส่งเสรมิให้
เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับผู้ประกอบการ	
OTOP	
	 โครงการส่งเสรมิการพฒันาผลติภณัฑ์และผูป้ระกอบการ	
OTOP	เครอืข่ายภาคใต้ตอนบน	ได้ด�าเนนิกจิกรรมต่างๆ	ได้แก่	การ
จดัอบรมผู้ประกอบการ	3	กลุม่ผลติภณัฑ์	คอื	กลุม่อาหาร	กลุม่เครือ่ง

5

w
w

w
.w

u
.a

c
.th

อุทยานวิทย์ฯ ภาคใต้ จดัสัมมนา “OTOP Plus ยกระดับผลิตภัณฑ์ด้วยวิชาการและนวัตกรรม”



   

   

   

   

ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มอบกระเช้าของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2560
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ดร.สุภทัร	จ�าปาทอง	เลขาธิการคณะกรรมการการอดุมศกึษา	(สกอ.)	
คุณสมศักดิ์	โชติรัตนศิริ	ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ	คุณพนิดา	
ไพศาลยกจิ	รองผูอ้�านวยการส�านกังบประมาณ	คณุภมิูรกัษ์	ชมแสง 
ทีป่รกึษาส�านกังบประมาณ	คณุดรงรตัน์	กล้าหาญ	ผูอ้�านวยการส�านกั
จดัท�างบประมาณด้านการศกึษา	2	คณุอมรรัตน์	ภมูวิสนะ	ผูอ้�านวยการ
ส่วนงบประมาณอดุมศกึษา	2	และคณุศรญัญา	เมนะพนัธุ	์นกัวเิคราะห์
งบประมาณ	ระดับช�านาญการ	นายแพทย์โสภณ	เมฆธน	ปลดักระทรวง
สาธารณสขุ	คณุยศ	เด่นไพศาล	ประธานกลุม่บริษทั	President

ท่าศาลา	พ.ต.อ.เชดิชัย	โชตสิทุธิ	์ผูก้�ากับการสถานตี�ารวจภูธรท่าศาลา
และนายพงศ์เทพ	ฟุง้ตระกูล	นายกเทศมนตรตี�าบลท่าศาลา	

ดร.เกษม	สุวรรณกุล	อดีตนายกสภามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ	์
ศาสตราจารย์	ดร.นักสิทธิ์	คูวัฒนาชัย	รองศาสตราจารย์	ดร.ไทย	
ทิพย์สุวรรณกุล	 และ	ดร.กีร ์รัตน์	 สงวนไทร	 อดีตอธิการบดี
มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	พร้อมทัง้มอบกระเช้าของขวญัและอวยพร
ท่านเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่	

	 ศาสตราจารย์	ดร.สมบัติ	ธ�ารงธัญวงศ์	รักษาการแทน
อธกิารบดมีหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์	พร้อมคณะผูบ้รหิารและเจ้าหน้าที่	
เข้าเยีย่มคารวะสวัสดปีีใหม่	2560	ผูบ้รหิาร	ส่วนราชการและบคุคล
ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร	ประกอบด้วย	ฯพณฯ	ดุสติ	ศริวิรรณ	อดตี
รฐัมนตรปีระจ�าส�านกันายกรฐัมนตร	ีและคณุอนศุกัดิ	์อนิทรภวูศักด์ิ	
ประธานกรรมการบรษิทั	ซีทไีอ	โฮลด้ิง	จ�ากัด	คุณอดิเรก	ศรปีระทกัษ์	
กรรมการผูจ้ดัการใหญ่	ประธานคณะผูบ้ริหารและรกัษาการประธาน
ผูบ้รหิารฝ่ายปฏบิตักิารสายธรุกิจอาหาร	เครอืเจรญิโภคภณัฑ์	(CPF)	

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.สุวิทย์	วุฒิสุทธิเมธาวี	รักษาการ
แทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	คุณจิตตนา	หนูณะ	หัวหน้าส่วน
ประชาสัมพันธ์	เข้าเยี่ยมคารวะและมอบกระเช้าของขวัญ	สวัสดี
ปีใหม่	2560	แด่หวัหน้าส่วนราชการต่างๆ	ในจงัหวดันครศรธีรรมราช	
ประกอบด้วย	พลตรีวรีพล	วศิรตุพิชญ์	รองแม่ทพัภาคท่ี	4	พร้อมด้วย	
หวัหน้าศูนย์ผลิตรายการและข่าวกองทัพภาคที	่4	และหัวหน้าสถานี
วทิยกุระจายเสียงกองทพัภาคที	่4	นายไตรรตัน์	ไชยรัตน์	นายอ�าเภอ

	 ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.ผดุงศักดิ์	สุขสอาด	รักษาการแทน
รองอธกิารบดฝ่ีายกจิการสภามหาวิทยาลยั	พร้อมด้วย	นางสาวอรพินท์
ไชยพงศ์	ผู ้ก�ากับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ์
กรุงเทพมหานคร	 เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่อดีตนายกสภา
มหาวิทยาลัยและอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	ประกอบ
ด้วย	ศาสตราจารย์	กิตติคุณ	นพ.จรัส	สุวรรณเวลา	ศาสตราจารย์	



   

   

   

   

      

		 ดร.พงศธร	เดชาติวงศ์	ณ	อยุธยา	
ในฐานะผู้ก�ากับดูแลส่วนวิเทศสัมพันธ์	เป็น
ตัวแทนมหาวิทยาลัยฯ	 เย่ียมคารวะและ
มอบของขวัญปีใหม่แก่ผู้มีอุปการะคุณด้าน
การต่างประเทศ		ประกอบด้วย	มูลนิธิการ
ศึกษาไทย	-	อเมริกัน	(Fulbrigh	Thailand)	
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�า
ประเทศไทย	และสถานเอกอัครราชทูต
สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน
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สายข่าวการศกึษา	กรงุเทพมหานคร	เพือ่แสดงความขอบคณุ	พร้อม
ทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับสื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุน
มหาวิทยาลยัวลยัลักษณ์ด้วยดีตลอดมา

สื่อมวลชนทุกแขนงที่ให้การสนับสนุนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ด้วยดีตลอดมา	

	 อาจารย์	ดร.อตันนัท์	เตโชพศิาลวงศ์	รกัษาการแทนผูช่้วย
อธิการบดีฝ่ายส่ือสารองค์กร	นางสาวจิตตนา	หนูณะ	หัวหน้าส่วน
ประชาสมัพันธ์	พร้อมด้วยเจ้าหน้าทีส่่วนประชาสมัพนัธ์	และตัวแทน
นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เข้าพบปะสวัสดีปีใหม่สื่อมวลชน

	 อาจารย์	ดร.อตันนัท์	เตโชพศิาลวงศ์	รกัษาการแทนผูช่้วย
อธกิารบดฝ่ีายสือ่สารองค์กร	อาจารย์	ดร.นพ.ปรชัญะพนัธ์ุ	เพชรช่วย 
คณบดีส�านักวิชาแพทยศาสตร์	คุณจิตตนา	หนูณะ	หัวหน้าส่วน
ประชาสัมพันธ์	พร้อมด้วยบุคลากรส่วนประชาสัมพันธ์	 เข้าเย่ียม
คารวะและมอบกระเช้าของขวัญ	สวัสดปีีใหม่	2560	แด่ผูมี้อปุการคณุ 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ	หัวหน้าส่วนราชการ	และสื่อมวลชนใน
จังหวัดนครศรีธรรมราช	เพื่อแสดงความขอบคุณ	พร้อมทั้งสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วนราชการและเอกชน	รวมถึง
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	 สวสัดค่ีะ	เจ้าปัญญาและน้องๆ
ทุกคน	พี่ซาร่าค่ะ	 เป็นคนจังหวัด
พัทลุงโดยก�าเนิด	แต่ย้ายมาเรียนที่
นครศรีฯ	ตั้งแต่เริ่มเรียนระดับชั้น
มัธยมเลยค่ะ	จบชั้นมัธยมศึกษา
จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย	
นครศรธีรรมราช			การได้มาเรยีน	
ณ	สถาบนัแห่งนี	้เป็นความภาคภมิูใจ

อย่างยิง่ทีไ่ด้ศกึษาในสถาบันทีพ่ระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดลุยเดช	ในหลวงรัชกาลที	่๙	ทรงพระกรณุาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม	
พระราชทานนามว่า	“มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์”	อนัเป็นสร้อยพระนามใน	
สมเด็จพระเจ้าลกูเธอ	เจ้าฟ้าจฬุาภรณวลยัลกัษณ์	อคัรราชกมุารี	เจ้าฟ้า
นกัวทิยาศาสตร์	ผู้ทรงเป่ียมด้วยพระอจัฉรยิภาพทางด้านวิทยาศาสตร์	
ของปวงชนชาวไทย	อีกทั้งยังเป็นสถาบันที่มีช่ือเสียงในด้านการผลิต
บณัฑิตทีมี่คุณภาพ	เป็นเลศิทัง้ทางด้านวชิาการและด้านการปฏิบตั	ิผลติ
บณัฑติให้อดทนและสู้งาน	หลกัสตูรทีส่นใจในสถาบนัแห่งน้ี	คือ	หลกัสตูร
เทคนคิการแพทย์	ซึง่เป็นหลกัสูตรเทคนคิการแพทย์แห่งแรกของภาคใต้
เราด้วยค่ะ

	 ส่วนตวัแล้วเช่ือว่าแต่ละ
คนมีเทคนิคการเรียนที่แตกต่าง
กันค่ะ	บางคนเรียนรู้และจดจ�า
ได้ดจีากการฟังบ้าง	จากการเขยีนบ้าง	จากการวาดรปูและจินตนาการ
เชือ่มโยงเนือ้หาบ้าง	ซึง่เราต้องพยายามค้นหารปูแบบการเรยีนในแบบที่
เหมาะสมกบัตวัเองให้ไวทีส่ดุค่ะ	โดยส่วนตวัแล้วเช่ือเสมอว่าถ้าเราต้ังใจ
เรยีน	ตัง้ใจฟังอาจารย์ให้เข้าใจตัง้แต่ในห้องเรยีน	อ่านหนงัสอื	ทบทวนบท
เรยีนและท�าสรปุเน้ือหาในรปูแบบทีเ่ราเข้าใจได้ง่ายๆ	สามารถอธิบาย
เนือ้หาและบทเรยีนนัน้ให้ตวัเองได้	และแลกเปลีย่นอธบิายให้เพือ่นฟัง
แล้วเข้าใจ	ส่วนเนือ้หาทีไ่ม่เข้าใจกแ็ลกเปลีย่นความเข้าใจกันกบัเพือ่นก็
จะมส่ีวนช่วยให้การเรียนของเรามรีปูแบบทีง่่ายขึน้และหลากหลายไม่
น่าเบ่ือ	หรอืเคร่งเครียดจนเกินไปด้วยค่ะ

	 ได้รบัคดัเลอืกเป็นตวัแทนเยาวชนระดบัมหาวทิยาลยั	ในการ
เข้าร่วมการสมัมนาเครอืข่ายเยาวชนแกนน�าต้านภยัแอลกอฮอล์ในสถาน
ศกึษา	โดย	ส�านกังานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสขุภาพ	(ส.ส.ส.)	
เพือ่ร่วมกบัเยาวชนแกนน�าระดับอดุมศกึษาในภาคใต้	ร่วมกนัเขยีนร่าง
เสนอมาตรการการควบคมุการจ�าหน่ายเครือ่งดืม่แอกอฮอล์ในพืน้ทีร่อบ
มหาวทิยาลยั	ปี	พ.ศ.2559		และอืน่ๆค่ะ	และได้รับรางวลัชนะเลิศรางวลั
คณุธรรมและจรยิธรรมดีเด่น	มลูนิธเิทคนิคการแพทย์ศาสตราจารย์	วกีลู	
วรีานวัุตติ	์มอบโดย	ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ	นายแพทย์	เกษม	วฒันชยั	
องคมนตร	ีจากมลูนิธเิทคนิคการแพทย์	ศาสตราจารย์	วกีลู	วรีานวุตัต์ิ	
ร่วมกบั	สภาคณบดสีถาบนัผลติบณัฑติเทคนคิการแพทย์แห่งประเทศไทย
และศนูย์คณุธรรมแห่งประเทศไทย	ส�าหรบัรางวลัทีไ่ด้รบัถอืเป็นเกยีรติ
สงูสดุของชวีติและครอบครัวทีไ่ด้รับมอบรางวัลจากท่านองคมนตรีค่ะ

	 การท�ากิจกรรมควบคู่กับการเรียน
จริงๆแล้วมีประโยชน์มากค่ะ	 ส่ิงส�าคัญคือ
กิจกรรมจะช่วยฝึกให้เราบริหารจัดการเวลาใน
ชวีติเราให้ดีข้ึน	และเป็นส่ิงท่ีจ�าเป็นมากท่ีจะช่วย
ให้การเรยีนของเราราบรืน่ไปด้วยเช่นกัน	ซึง่การ
เรียนในระดับมหาวิทยาลัยแล้วได้ท�ากิจกรรม
ควบคู่กับการเรียนไปด้วยถือว่าเป็นเรื่องท่ีโชค
ดีมากๆเลยค่ะ	การเรียนท�าให้เรามีความรู้ใน
ศาสตร์สาขาวิชานั้นๆส่วนกิจกรรมจะช่วยฝึก
เราให้ท�างานเป็น	มองระบบออก	พดูง่ายๆเลยก็
คอืกจิกรรมจะช่วยฝึกให้เราได้ท�างานท่ามกลาง
สถานการณ์จรงิ	ลงมอืปฏบิตัจิรงิๆ	ได้วางแผน
งาน	ฝึกแก้ไขปัญหาระหว่างการท�างานและฝึกให้
เรารูจ้กัการท�างานร่วมกบัผูอ้ืน่	ประสานงานกบั
หน่วยงานอืน่ๆ	ท�าให้เราคดิและท�าในแบบผูใ้หญ่
มากยิง่ขึน้	ถอืได้ว่าเป็นการฝึกชวิีตการท�างานใน
อนาคตของเราไปในตวัเลยค่ะ

กิจกรรมที่ท�ำรำงวัลที่ได้

เรียน+กิจกรรม

	 ฝากถึงน้องๆชัน้มัธยมศกึษาทุกคนนะคะ	ขอให้ค้นหาตวัเอง
ให้เจอแล้วมุ่งม่ันกับเป้าหมายและความฝันของเราให้เต็มที่เพ่ือพ่อแม่
ครอบครวัและตวัเราเอง	อดทน	มุง่ม่ันให้เตม็ทีเ่พยีงแค่	3	ปีในระดบัชัน้
มัธยมปลายเพือ่แลกกบัอีกหลาย	ๆ 	ปีท่ีเป็นท้ังหมดของชวีติในวนัข้างหน้า
เลอืกเรยีนในสิง่ทีใ่ช่จริงๆเพราะเราจะต้องอยูก่บัส่ิงนีไ้ปตลอดชวีติ
 สุดท้ายนี้พี่ขอฝากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		สถาบันที่มิใช่
เป็นเพยีงแค่สถานศกึษา	แต่เปรยีบเสมอืนบ้านทีอ่บอุ่นหลังใหญ่	ทีใ่ห้ทัง้
ความรู	้บ่มเพาะประสบการณ์	บ่มเพาะให้พีอ่ดทนสูง้าน	ให้โอกาสพีไ่ด้
ลงมอืปฏบิตัจิริง	จนท�าให้พีป่ระสบความส�าเรจ็ได้ในวนัน้ีค่ะ

ฝำกน้อง ๆ

แนะน�ำตัว

 

 สวัสดีครับน้องๆทุกคน	วันนี้เจ้าปัญญาพาคุย	ขอพาน้องๆไปคุยกับ	พี่ซาร่า	

นางสาวอรัสรา	ยี่สุ่นทรง	นักศึกษาส�านักวิชาสหเวชศาสตร์	หลักสูตรเทคนิคการแพทย์	

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	เจ้าของคติประจ�าใจ	“อุปสรรค คือ ความส�าเร็จที่ยังมาไม่

ถึง”	ไปท�าความรู้จักกับพี่คนเก่งประจ�าฉบับน้ีกันเลยครับ

เทคนิคกำรเรียน
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สสีัน แห่ง ภาษา

	 สวสัดค่ีะ	วนัน้ีมาแนะน�าตัวอย่างการ

ใช้ค�าคุณศัพท์	 (adjective)	 ทีใช้ในการ

บรรยายลกัษณะของแต่ละคนค่ะ	

	 มาพิจารณาจากตัวอย่างของค�าข้าง

ล่างน้ีกันค่ะ	

	 หากยังไม่คุ้นเคยกับท้ังสามค�าด้านบน	ลองน�าไปฝึกใช้

บรรยายลักษณะของคนในบทสนทนาต่างๆดูนะคะ	หรือลอง

สงัเกตตวัอย่างการใช้เพิม่เติมจากสือ่ต่างๆนะคะ		แล้วเราก็จะ

คุ้นเคยและจะสามารถใช้ค�าศัพท์เหล่าน้ีได้อย่างม่ันใจค่ะ

Useful English Expressions#6 ดร. พชัร ีอิม่ศรี

1.	 adaptive

	 ค�าน้ี	มีความหมายว่าเป็นคนท่ีพร้อมท่ีจะปรบัตัว	หรอื

ปรบัตวัได้เก่งในทุกๆสถานการณ์	

	 เช่น	John	is	a	very	adaptive	person.	He	has	the	

ability	to	change	to	suit	different	conditions.	

	 จอห์นเป็นคนปรบัตวัเก่ง	เขามีความสามารถท่ีจะปรบั

เปลีย่นตวัเองให้เข้ากับสถานการณ์ท่ีต่างไป

 

2.	 affectionate

	 คนท่ีมีลักษณะ	affectionate	 คือคนท่ีแสดงออกถึง

ความรัก	ความเมตตาต่อคนอืน่หรอืต่อสิง่ต่างๆ	

	 เช่น	I	come	from	a	very	loving	and	affectionate	

family.	We	usually	hug	each	other.	

	 	 ฉันมาจากครอบครวัท่ีมีการแสดงออกถึงความรัก

ให้กันและกัน	พวกเรากอดกันเป็นเรือ่งปกติ	

3.	 ambitious		

	 คนท่ีมีลักษณะ	 ambitious	 จะเป็นคนท่ีมุ ่งม่ัน	

กระตอืรือร้น		มีความทะเยอะทะยานหรือต้ังความหวงั

ไว้สงูในเร่ืองต่างๆ		

	 เช่น	Our	father	is	very	ambitious	for	his	children.	

He	wants	us	to	be	successful.	

	 คุณพ่อของพวกเราต้ังความหวังในตัวลูกๆไว้สูงมาก		

ท่านอยากให้เราประสบความส�าเรจ็	

น�้ำมำไม่มีปลำมำกินมด      พอน�้ำลดมดจะกินปลำหำจำกไหน

มีแต่ปลำกระป๋องส�ำรองไว้   เขำแจกให้พร้อมข้ำวสำรเม่ือวำนซืน

หลำยปีก่อนเม่ือน�้ำหลำกน้ันมำกปลำ    ทอดแหจับหำกันหน้ำชื่น

ยกยอต่อต่อกันท้ังวันคืน      เริงร่ืนตากฝนทนหนาวกาย

เดือนสิบเอ็ดเสร็จพรรษำตั้งตำรอ  เดือนสิบสองล่องถ่อต่ออวนสำย

ดุก ช่อน สลิด หมอ ก็มากมาย   ท�าใส่เกลือตากขายได้หลายสตางค์

อำหำรแห้งส�ำรองไว้แต่ปลำยพรรษำ    พอน�้ำมำปลำเริงร่ืนพื้นท่ีกว้ำง

ปลาได้ล่องท่องเท่ียวทุกทิศทาง     ชาวบ้านจับแกงปิ้งย่างอย่างสดมัน

แต่วันน้ีไม่มีปลาให้หาจับ         เพราะปลาลับกับคลองแห้งเม่ือแล้งหัน

น�้ำหลำกบ่ำไม่มีปลำจับหำกัน    ปลำกระป๋องเท่ำน้ันท่ีพอมี

สมใจ  สมคิด

11 มกราคม 2560

ไม่มีปลามากินมด



  
 

  

 สารวลยัลกัษณ์ : อยากฝากเรือ่งราวด้านนโยบายหรอื
สิง่ทีอ่ยากเหน็ในอนาคตของมหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์ในปี 2560 
ซึง่เป็นวาระ 25 ปี แห่งการสถาปณามหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์
อย่างไรบ้างคะ?
	 อยากให้มหาวิทยาลัยเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ	 ไม่
เน้นเชงิจ�านวนหรอืปรมิาณมากเกินไป	เพราะประเทศไทยในขณะ

	 องค์การบริหาร	องค์การนักศกึษา	ร่วมกบัสภานกัศกึษา	
ชมรมประดู่อาสาพยาบาล	 ชมรมวิทยุสมัครเล่นและบรรเทา
สาธารณภยั	และนกัศกึษาอาสาสมคัรเดนิทางไปมอบอาหาร	500	
ห่อ	และถุงยังชีพ	จ�านวน	200	ชุด	เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน
ของประชาชนทีป่ระสบอทุกภยั	ถนนถูกน�า้ป่าตัดขาดไม่สามารถ
สญัจรได้	เมือ่วนัที	่6-7	ธนัวาคม	2559	ณ	หมูท่ี	่3	บ้านเหนอืคลอง	
หมู่ที่	8	บ้านทับน�้าเต้า	และ	หมู่ที่	10	บ้านคลองอ้น	ต�าบลกรุงชิง	
อ�าเภอนบพิต�า	จังหวัดนครศรีธรรมราช	โดยได้รับการสนับสนุน
ถุงยังชีพจากสโมสรโรตารี	และชมรมนครออฟโรดสนับสนุน
ยานพาหนะในการเดนิทางเข้าพืน้ที	่มปีระชาชนได้รบัความช่วยเหลอื

น้ีมีมหาวิทยาลัยเปิดใหม่มากมาย	บางมหาวิทยาลัยมีนักศึกษา
น้อย	 เน่ืองจากอตัราการเกดิของประชากรในประเทศลดลง	 อกี
ทัง้ประเทศไทยขณะน้ีติดอยูใ่นกลุ่มประเทศรายได้ปานกลาง	และ
รฐับาลได้พยายามพฒันาให้เศรษฐกจิขยายตวัออกไปอยูใ่นกลุม่
ประเทศรายได้สงูหรอืประเทศโลกท่ีหนึง่	ซึง่ประเทศเพือ่นบ้านท่ี
ก�าลงัจะไปสูส่ถานภาพนัน้ก็	คอื	ประเทศมาเลเซยี	ซึง่ปัจจยัส�าคัญ
ของการก้าวไปสู	่กลุม่ประเทศรายได้สงู	คอืเราต้องมนีวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเพราะฉะน้ันมหาวิทยาลยัจะต้องเน้น
ในด้านการผลติงานวิจยัทีม่คีณุภาพสามารถใช้ประโยชน์ได้จรงิ	จงึ
อยากเรียนฝากมหาวิทยาลัยว่า	 ควรจะเน้นในเรื่องต่างๆเหล่านี้	
แทนที่จะพยายามขยายให้ใหญ่ขึ้น	เพราะว่าในอนาคต	อาจจะ
ไม่มนีกัศกึษามาเรียนมากพอ	และในโอกาสท่ีจะครบรอบ	25	ปี	แห่ง
การสถาปณามหาวิทยาลัย	 ผมขออวยพรให้มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ์	 ประสบความส�าเร็จ	 เป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นหลัก
ของการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัด
นครศรีธรรมราช	 ภาคใต้ตอนบนและประเทศไทย	 และขอให้
มหาวิทยาลยัมคีวามเจรญิก้าวหน้าและประสบความส�าเรจ็	 เป็น
มหาวิทยาลยัชัน้น�าของประเทศ	เป็นทีรู่จ้กัของผูค้นทัง้ประเทศไทย	
กลุม่ประเทศอาเซยีนและท่ัวโลกด้วยครบั

ประมาณ	250	ครัวเรือน	จ�านวนกว่า	500	คน	
	 ทั้งนี้	 ส่วนกิจการนักศึกษาร่วมกับองค์การนักศึกษาได้
จดัตัง้ศนูย์ช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน�า้ท่วม	มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์	
โดยรับบริจาคอาหารและส่ิงของ	 เพ่ือน�าไปช่วยเหลือประชาชน
ผู้ประสบภัย	 นอกจากนี้	 ยังรับสมัครนักศึกษาเป็นอาสาสมัคร
ช่วยเหลือหน่วยงานจัดท�าถุงยังชีพแจกจ่ายประชาชน	ตลอดจน
กิจกรรมอาสาสมคัรอืน่ๆท่ีหน่วยงาน	องค์กร	มลูนธิต่ิางๆ	ขอความ
สนับสนุนมา	เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาออกไปช่วยเหลือสังคม 
เสรมิสร้างจติสาธารณะ	สอดคล้องเป้าหมายการพฒันาบณัฑติ
ที่พึงประสงค์อีกด้วย	

นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย
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WU ENDORSMENT
บทสัมภาษณ์พิเศษ  

ศาสตราจารย์ ดร.นักสิทธิ์ คูวัฒนาชัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์



  
 

	 มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ์ร่วมกบัหน่วยงานภาคีเครือข่าย	
จดังานวนัเดก็ประจ�าปี	2560	“เดก็ไทยใส่ใจศกึษา	พาชาติมัน่คง”	
โดยได้รบัความสนใจจากผูป้กครอง	น�าเดก็และเยาวชน	ร่วมเทีย่ว
งานนับ	10,000	คน	
	 เมือ่วนัท่ี	14	มกราคม	2560	ทีผ่่านมา	ซึง่เป็นวนัเด็กแห่ง
ชาติ	มหาวิทยาลัยวลยัลกัษณ์	ร่วมกบัสโมสรโรตาร	ีท่าศาลา	-	นคร
ศรีฯ	อ�าเภอท่าศาลา	ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา	
นครศรีธรรมราช	เขต	4	และหน่วยงาน	องค์กรภาครฐั	ภาคเอกชน
และธนาคาร	 ในอ�าเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราช	 จัด
งานวันเด็กแห่งชาติ	 ประจ�าปี	 2560	 โดยบรรยากาศในปีนี้เป็น
ไปอย่างสนุกสนาน	 มีผู้ปกครองจากชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย	
อ�าเภอท่าศาลา	 และพื้นท่ีใกล้เคียงน�าบุตรหลานมาเที่ยวชมงาน	
พร้อมร่วมสนุกกับซุ้มกิจกรรมต่างๆ	 กว่า	 30	 รายการ	 เยี่ยมชม	
อาคารกายวิภาคศาสตร์	 และเมืองจราจรจ�าลอง	 พร้อมรับของ
ขวัญกลับบ้านกันอย่างจุใจ	
  เด็กชาย	 ณัฏฐากร	 หล้าเต๊ะ 

“น้องฮิสมาแอน”	 อายุ	 7	 ขวบ	
เยาวชนที่มาเที่ยวงานวันเด็กที่	
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์	 กล่าวว่า 
มาเที่ยวงานวันเด็กกับคุณแม่ที่
มหาวิทยาลัยจัดตั้งแต่	8	โมงเช้า
ในปีน้ีได้ร่วมเล่นกิจกรรมต่างๆ	ชอบ

วาดภาพระบายสมีากทีส่ดุ	โตขึน้อยากเป็นคร	ูเพราะอยากสอนให้
เด็กๆเป็นคนดี	มีความรู้ครับ	
	 เดก็หญงิไอยลดา	สมเกษร	“น้องนาดา”	อายุ	8	ขวบ	และ
เด็กชายณฐันันท์	จิตธนาร	ี“น้องดีนดั”	อาย	ุ10	ขวบ	จากโรงเรียน
ราชประชานเุคราะห์	8	บอกว่า	มา
เทีย่วงานวนัเด็กทีน่ีเ่ป็นปีที	่2	แล้ว
ค่ะ	ชอบมาก	ได้ร่วมกิจกรรมและ
ได้รบัของรางวัลกลบับ้านมากมาย	
เป็นสมุด	ดินสอ	ตุ๊กตา	มีไอศกรีม
ให้กินฟรี	และได้ลองเป็นพยาบาล
ท�าแผลให้คนไข้ด้วยค่ะ	

   เด็กชายฟิตรี	 ชิงชัย	 อายุ	 10	 ขวบ	
บอกว่า	 มาเที่ยวงานวันเด็กที่นี่ทุกปี	 ปี
นี้สนุกมาก	 มีเครื่องร่อนให้ถ่ายรูป	 มี
เฮลิคอปเตอร์บังคับให้ดู	ได้ไปดูอาจารย์
ใหญ่ด้วยครับ	 อยากให้มหาวิทยาลัย
วลัยลักษณ์จัดกิจกรรมวันเด็กแบบนี้อีก	
เพราะเด็กๆ	 จะได้มีความสุข	 ได้ความ

รู้นอกเหนือจากที่โรงเรียน	 และโตขึ้นผมอยากเป็นหมอรักษาคน
ป่วย	รักษาพ่อแม่	ให้หาย	และมีสุขภาพแข็งแรงครับ	
	 เด็กชายภาณุพงศ์	ผกากรอง	“น้องบาส”	อาย	ุ11	ปี	จาก
โรงเรียนท่าศาลา	และเด็กชาย
รชานนท์	จันทร์เพชร	“น้องนนท์”
อายุ	12	ปี	จากโรงเรียนศรีธรรม
ราชศึกษา	บอกว่า	มาเทีย่วงานวนั
เด็กทีม่หาวทิยาลยัวลยัลักษณ์ทกุ
ปี	ปีนี้ปีที่	4	แล้วครับ	เมื่อก่อนมา
กบัพ่อแม่	ปีนีเ้รามากนั	2	คน	ชอบ
งานที่นี่มากครับ	 พี่ๆนักศึกษา
คอยสอนและให้เล่นเกมส์สนุกๆ	 และได้เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการ
ไดโนเสาร์ในพ้ืนที่อุทยานวิทยาศาสตร์	 ท�าให้ได้รับความรู้มาก
มาย	 ประทับใจงานวันเด็กที่	 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เป็นอย่าง
มาก	 และในฐานะเยาวชนจะเป็นเด็กดีของพ่อแม่	 ครูอาจารย์	
และอยากให้มหาวิทยาลัยจัดงานวันเด็กแห่งชาติเพื่อเด็กๆต่อไป	
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มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับพันธมิตร จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจ�าปี 2560
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รับฟังรายการ “นานาสาระ” ทางสถานี เชิญชมรายการ 

     “วลัยลักษณ์สู่สังคม”

1. http://walailakchannel.wu.ac.th 2. Facebook : Walailak Channel  3. Application : Walailak Channel

ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

สวท.ทุ่งสง FM 97 MHz. 

	 ทุกวันอาทิตย์		 เวลา	08.30	-	09.00	น.

สวท.สตูล FM 95.5 MHz.

 ทุกวันเสาร์		 เวลา	16.30	-	17.00	น.

สวท.ทุ่งสง AM	963	MHz.

	 ทุกวันเสาร์		 เวลา	08.30	-	09.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.กระบี่  

 ทุกวันอาทิตย์		 เวลา	08.00	-	08.30	น.

ฟังรายการวิทยุ ปริทัศน์วัฒนธรรม

สื่อโทรทัศน์และวิทยุ บนอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ช่องทางการรับชมและเผยแพร่

ทุกวันอังคาร เวลา 16.30 - 17.00 น.

และรับชมย้อนหลังได้ที่	http://dpr.wu.ac.th

          สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.สุราษฎร์ธานี	FM	88.75	MHz.	

																				AM.	1242	KHz.		 ทุกวันศุกร์		 เวลา	17.30	-	18.00	น.

สวท.ระนอง	FM107.25	MHz		 ทุกวันเสาร์		 เวลา	15.05	-	15.35	น.

สวท.ตะกั่วป่า จ.พังงา	FM	90.25	MHz.		 ทุกวันเสาร์		 เวลา	11.05	-	11.35	น.

สถานีวิทยุเทศบาลนครศรีธรรมราช	FM	88.5	MHz.		ทุกวันเสาร์		 เวลา	10.00	-	10.30	น.	

สถานีวิทยุท่าม้าซิต้ีเรดิโอ	FM	88.00	MHz		 ทุกวันอาทิตย์	เวลา	09.30	-	10.00	น.

สวท.นครศรีฯ	FM	93.50	MHz		 ทุกวันอาทิตย์	เวลา	17.05	-	17.35	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.สงขลา	AM	558	KHz.		 ทุกวันจันทร์		 เวลา	19.30	-	20.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา จ.กระบ่ี	AM	963	KHz.		 ทุกวันจันทร์		 เวลา	06.30	-	07.00	น.

สถานีวิทยุกองทัพภาคที่ 4	AM	1044/684	KHz.		 ทุกวันจันทร์-อังคาร	เวลา	21.10	-	21.35	น.

สวท.ภูเก็ต	FM	96.75	MHz.		 ทุกวันอังคาร	เวลา	18.30	-	19.00	น.

สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา กรุงเทพมหานครและเครือข่ายท่ัวประเทศ 

FM	92	MHz.	AM	1161	KHz.		 ทุกวันพุธ		 เวลา	18.30	-	19.00	น.


