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คํานํา 

 
  
การวิจัยเปนเครื่องมือหนึ่งในการพัฒนา โดยเฉพาะอยางยิ่งขอมูลและ

ผลงานวิจัยจะเปนสิ่งที่เอื้อประโยชนตอการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

สิ่งแวดลอม สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณซึ่งเปน

หนวยงานรับผิดชอบในดานการบริหาร สนับสนุน สงเสริมดานการวิจัย

ของมหาวิทยาลัยและประสานงานวิจัยใหนําไปสูการวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Area 
Based Research) โดยสนับสนุนและสงเสริมการวิจัยเพื่อแกปญหาที่

ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใตตอนบนเปนหลัก 

ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมเพ่ือเปนผูนําดานการ

วิจัยในระดับสากลและสงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู ทั้งน้ีการบริหารงานวิจัยกับการบริการ

วิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมกับ

การวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชประโยชนและพัฒนาทองถิ่น จากผลการดําเนินงานตลอด 1 ปที่

ผานมา สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดดําเนินงานและกิจกรรมตามยุทธศาสตรที่

สําคัญในหลายๆดาน อาทิ การสงเสริมและสนับสนุนทุนวิจัย การบริการขอมูลสนเทศการวิจัย การ

สัมมนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักวิจัยและการประสานงานวิจัยทั้งหนวยงานภายในและ

หนวยงานภายนอก การวิจัยจึงเปนสิ่งที่ควรสงเสริมและสนับสนุนเพ่ือการเสริมสรางสมรรถนะพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตร สังคมศาสตรและเทคโนโลยีใหเขมแข็งและกาวหนา 
ในนามของประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา ผมจึงขอขอบคุณ 

คณะกรรมการ ผูบริหาร และเจาหนาที่ทุกระดับ ที่ไดรวมแรงรวมใจกันปฏิบัติภารกิจของสถาบันวิจัย

และพัฒนาใหประสบความสําเร็จลุลวงเปนที่นาพอใจ ซึ่งผมหวังเปนอยางยิ่งวา ความสําเร็จดังกลาว 

จะชวยผลักดันมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาดานการวิจัยใหนําไปสูมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัยในอนาคต 
 
 
 

รองศาสตราจารย ดร.ไทย  ทิพยสุวรรณกุล 
        อธิการบดี 

                     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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วิสัยทัศนการวิจัย ‘3 ล’ ของมหาวิทยาลัย 

‘มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปน ‘แหลง’  ขอมูลผลผลิต

งานวิจัย เปน ‘หลัก’ ของชุมชนทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเปน ‘เลิศ’ สูสากล ป  
2555 ’ 
 

นโยบายการวิจัย  
 ‘สนับสนุนการวิจัย ที่มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based  research) โดยสนับสนุน และสงเสริมการ

วิจัยเพื่อแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถ่ินภาคใตตอนบนเปนหลัก ตลอดจน

พัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล และสงเสริมการวิจัย

เปนกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมี

ความสมดุลระหวางการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมกับการวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใช

ประโยชนและพัฒนาทองถ่ิน’ 
 

ในรอบป พ.ศ. 2550 สถาบันวิจัยและพัฒนา ซ่ึงเปนหนวยงานรับผิดชอบในดานการบริหาร สนับสนุนและ

สงเสริมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ไดดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาที่ สรุปผลไดดังนี้ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มีระบบการบริหารจัดการและโครงสรางการบริหารงานที่คอนขางมีพลวัต

ในการบริหารการวิจัย อันเนื่องมาจากมหาวิทยาลัยมีการพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง ตั้งแตป 2546 เปน

ตนมา สถาบันวิจัยและพัฒนาไดมีการแบงโครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือฝายประสานงานวิจัย

ภายใน ฝายประสานงานวิจัยภายนอก ฝายเผยแพรผลงานวิจัยและฝายธุรการ และมีคณะกรรมการพิจารณา

จัดสรรทุน มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงค

ของมหาวิทยาลัย โดยในชวงป 2549 ถึง 2555 ไดมีนโยบายการบริหารการวิจัยคือ ‘พัฒนางานเดิม เรง

เสริมงานใหม’ ในป พ.ศ. 2550  สถาบันวิจัยและพัฒนาไดปรับการทํางานเปนแบบมุงเนนยุทธศาสตรการ
บริหารเชิงรุกมากขึ้น เพื่อใหตอบสนองนโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย พรอมทั้งสถาบันวิจัย

และพัฒนาไดมีคณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา ในการกําหนดนโยบายและใหขอเสนอแนะตางๆ 

แกผูบริหารและพนักงานของสถาบันฯ ในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  ไดสนับสนุนใหมีหนวยวิจัย (Research unit) อยางตอเนื่อง และชวยพัฒนา
สงเสริมใหหนวยวิจัยที่มีอยูแลวพัฒนาตาม Performance base ท่ีจะนําไปสูความเปนเลิศ  ซ่ึงเปนจุดเนนที่จะทํา
ใหมีการทํางานวิจัยเปนทีมและวิจัยแบบบูรณาการศาสตร (Multidisciplinary research)  เพื่อใหมีทิศทางการ

วิจัยที่ชัดเจน และสอดคลองกับนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในลักษณะ ‘Small and Focus’ เปนการ
พัฒนานักวิจัยรุนใหม สรางนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนางานวิจัยไดอยางตอเนื่องและยั่งยืนจน

สามารถพัฒนาสูการเปนศูนยความเปนเลิศ (Center of Exellence) 

บทสรุปผูบริหาร
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โ ด ย ใน ร อบป  พ .ศ .  2 5 5 0 
มหาวิทยาลัยยังมีหนวยวิจัยเดิม7หนวย

วิจัยคือ 1) หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและ

วิศวกรรมทางไม 2) หนวยวิจัยเทคโนโลยี
โมเลกุล  (ชื่ อ เดิมคือหนวยวิ จัยฟสิกส
ทดลอง) 3) หนวยวิจัยที่เปนเลิศทาง
วิชาการของระบบซับซอน 4) หนวยวิจัย

ภูมิภาคศึกษา 5) หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 

6) หนวยวิจัยความหลากหลายของพรรณ
พืช และ 7) หนวยวิจัยการใชประโยชนจาก
ผลิตภัณฑธรรมชาติ คาดวาในป พ .ศ . 

2551จะมีหนวยวิจัยที่เปนไปตามทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกิดเพิ่มขึ้นอีก อยางไรก็ตามในรอบปนี้ 

ผลจากการดําเนินการสนับสนุนหนวยวิจัยอยางตอเนื่องแบบ Performance base โดยมีการประเมินตัวชี้วัด
ความสําเร็จเปนประจําทุกป ทําใหหนวยวิจัยสามารถดําเนินงานไดอยางตอเนื่องและไดสรางผลงานเชิง

ประจักษท่ีสนองตอสังคมทองถิ่นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เชน การวิจัยหลายโครงการที่นําไปสูการ

พัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช เปนตน  นอกจากนี้ยังมีผลการวิจัยเชิงพาณิชยท่ีนําไปสูการจดสิทธิบัตรได
จํานวนหลายเรื่อง   

 

ในดานการแสวงหาแหลงทุนและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชนทั้งดานองคความรู การ

สรางมูลคาเพิ่มและการสรางประโยชนใหแกชุมชนทองถิ่น สถาบันวิจัยและพัฒนาไดประสานงานการวิจัยทั้ง

ภายในและภายนอกเปนแหลงทุนใหกับหนวยงานตางๆ 

เชน การเปน ผูประสานงานการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ํา

ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใตการสนับทุนการ

วิจัยจากสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) การ

เปนแมขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคใต

ตอนบนภายใตสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

(สกอ.) การประสานงานเชิงรุกที่ทําใหอาจารยไดรับทุน

การวิจัยเชิงพาณิชยจาก สกอ. การเปนแหลงขอมูลทุนวิจัย
โดยจัดทําประกาศประชาสัมพันธทาง website และการจัด
ประชุมสัมมนาการสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนตางๆ 
อีกทั้ งมีการรวบรวม  บทคัดยองานวิ จัย  นอกจากนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนายังไดรับความรวมมือจากคณาจารย

ท่ีเสียสละเวลาเพื่อมาทํางานสวนรวมใหกับสถาบันวิจัย

และพัฒนา ในการจัดทําวารสาร Walailak Journal of 
Science and Technology และวารสารสังคมศาสตร เพื่อเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยท้ังภายในและภายนอก 

จนเปนที่ยอมรับดานคุณภาพในวงวิชาการทั่วไป  

               ในดานการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยไดจัดสรรเปนทุนอุดหนุนการวิจัยทั้งภายใน

และไดรับทุนภายนอก รวมเปนทุนอุดหนุนการวิจัยประมาณ 34.71ลานบาท เมื่อเทียบอัตราสวนของ

อาจารยตอทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งหมดประมาณ 138,000 บาทตออาจารย (คิดจากจํานวนอาจารย 250 
คน) สืบเนื่องจากในป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนาไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัยใหทําขอตกลงกับ
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ตามโครงการความรวมมือการสนับสนุนทุนการวิจัยรวมกัน
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(window II) ในอัตราสวน สกว : มวล เทากับ 75.25 โดยคาดหวังวาตั้งแตป 2550 เปนตนไป จะมีคณาจารย
ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยดังกลาว ซ่ึงผลปรากฏเห็นชัดวาคณาจารยไดรับการสนับสนุนทุนพัฒนานักวิจัยรุน

ใหมและทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของอาจารยรุนกลาง เปนจํานวน 5 ทุน ไดแกอาจารยจาก

สํานักวิชาวิทยาศาสตร สํานักวิชาสหเวชศาสตรและสาธารณสุขศาสตร และสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ  แสดงการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัย จําแนกตามแหลงทุน 

 

ในดานการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย  ของอาจารยพบวามีอัตราสวนประมาณ 0.33 เรื่องตอ

อาจารย (คิดจากจํานวนอาจารย 250 คน)  ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากป 2547 2548 และ 2549 (0.17 0.20 และ 

0.22 เรื่องตอคนตามลําดับ)  เมื่อพิจารณาผลรวมของผลงานวิจัยทั้งการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการ

และการนําเสนอผลงานในที่ประชุมในระดบัชาติและนานาชาติของอาจารย พบวามีอัตราสวนประมาณ 0.67 

(ป 2549 มีอัตราสวนเทากับ 0.34) แสดงใหเห็นถึงศักยภาพการพัฒนาการงานดานวิจัยของคณาจารยในแต
ละสํานักวิชา อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาเพิ่มเติม จะพบวามีบางสํานักวิชาที่มีผลงานวิจัยยังไมสูงมากนัก 

ขณะเดียวกันจะมีมากเฉพาะอาจารยบางทาน จากประเด็นดังกลาวอาจเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีอาจารยรุน

ใหมท่ียังไมมีประสบการณดานการวิจัย บัณฑิตศึกษายังไมเขมแข็งมากนัก ประกอบกับบางสํานักวิชามี

ภารกิจหลักที่ตองรับผิดชอบในดานการสอนและการบริการวิชาการเปนจํานวนมาก (ขอมูลป 2549 : ภาระ
การสอนของคณาจารยโดยเฉลี่ยประมาณ 25 หนวยภาระงานตอป) ซ่ึงอาจสงผลทําใหไมมีเวลาในการ

ศึกษาวิจัยเทาที่ควร อยางไรก็ตาม แมอัตราสวนผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการยังไมสูงมากนัก แตยังมี

ผลงานวิจัยอีกจํานวนหนึ่งทั้งทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดาน

มนุษยศาสตรและสังคมศาสตรท่ีไมไดนําผลงานการวิจัยไปตีพิมพเผยแพรเชิงประจักษในวารสารวิชาการ แต

เปนผลงานวิจัยที่ขับเคลื่อนการใชประโยชนท่ีสนองตอบตอความตองการของชุมชนและทองถิ่น อัน

เนื่องมาจากโจทยวิจัยที่ไดมาจากปญหาและความตองการของชุมชนเอง และชุมชนก็มีสวนรวมในการรวมคิด

และรวมวิจัยที่นําไปสูความเขมแข็งของชุมชน โดยมุงเนนกระบวนการเรียนรูเปนสําคัญ เชน โจทยวิจัยจาก

โครงการวิจัยเพื่อทองถิ่น โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนภาคใตตอนบน โครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง การวิจัยในการนําไปใชใหเกิดประโยชนและเนนการแกปญหาเชิงพื้นที่   
 

 
 
 
 
 
 

 

แผนภูม ิ แสดงการสนับสนุนการตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย จําแนกตามประเภท 
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ในป 2549 สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดริเริ่มใหมีการจัดตั้งหนวยการจัดการทรัพยสินทางปญญา 

(Intellectual Properties Management Office, IPMO)  เพื่อรองรับผลการวิจัยที่สามารถนําไปสูการจดสิทธิบัตร
และลิขสิทธิ์ เนื่องจากพบวาในขณะนี้มีผลการวิจัยของคณาจารยจํานวนหนึ่งที่มีศักยภาพในการขอจด

สิทธิบตัรได มหาวิทยาลัยไดใหการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนา ดําเนินการอบรม สัมมนา และการจด

สิทธิบัตร จํานวน 3 แสนบาทตอปมาตั้งแตป 2549  ผลจากการดําเนินงานในป 2550 ทําใหคณาจารยไดมี
ผลงานที่นําไปสูการจดสิทธิบัตรหลายเรื่อง เชน สูตรน้ํามันหอมระเหยสําหรับไมยางพารา เครื่องอบรังนก
แอน เครื่องวัดความเคนในไมแบบตอเนื่อง เปนตน คาดวาจะนําไปสูการนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและ

เปนรายไดใหกับมหาวิทยาลัยในอนาคต 

            ความสําเร็จของผลงานในรอบป 2550 นี้ เปนผลมาจากความรวมมือของผูบริหารวิชาการ คณาจารย 

และพนักงานสนับสนุนสายปฏิบัติการท่ีเกี่ยวของทุกฝาย นับไดวา สถาบันวิจัยและพัฒนาในฐานะเปน

หนวยงานกลางในการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัยในรูปแบบ ‘ รวมบริการประสานภารกิจ’ มีบทบาท
สําคัญในการบริหารการวิจัยในดาน การสนับสนุน สงเสริม ผลักดัน และประสานความรวมมือกับสํานักวิชา

และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ท้ังภายในและภายนอก เพื่อใหบรรลุเปาหมายงานดานการวิจัยที่สอดคลองกับ

นโยบายและทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ในนามผูบริหารและพนักงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอถือ
โอกาสนี้ขอบคุณพนักงานของมหาวิทยาลัยทุกฝาย ท่ีไดใหความรวมมือและมีสวนชวยผลักดันใหงานดานการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนและนโยบายการวิจัยของมหาวิทยาลัย 

 
      รองศาสตราจารย ดร.กาน  จันทรพรหมมา 

      รักษาการแทนผูอํานวยการ 
      สถาบันวิจัยและพัฒนา 

      มิถุนายน 2550 
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คณะกรรมการประจํา 

สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1. อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ    ประธาน 
    รศ.ดร.ไทย ทิพยสวุรรณกุล 
2. รองอธิการบดีฝายวิจัย   รองประธานกรรมการ 
      รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา 
3. ศ.ดร.สนิท  อักษรแกว   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ

4. ศ.เกียรติคณุ ดร.ชชันาถ เทพธรานนท กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
5. ศ.ดร.อัจฉรา จันทรฉาย  กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
6. ดร.สีลาภรณ บัวสาย   กรรมการผูทรงคุณวุฒ ิ
7. รองอธิการบดีฝายวิชาการ  กรรมการ 
       ศ.ดร.ธีระยุทธ กล่ินสุคนธ 
8. ผูแทนจากสํานักวิชาวิทยาศาสตร  กรรมการ 

    ดร.รุงโรจน  รตันโอภาส 

9. ผูแทนจากสํานักวิชาศิลปศาสตร  กรรมการ 

    ดร.เลิศชาย  ศริิชัย 

10. ผูแทนจากสํานักวิชาสหเวชศาสตรฯ กรรมการ 

     ผศ.ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล 
11. ผูแทนจากสํานักวิชาพยาบาลศาสตร กรรมการ 

      ผศ.ดร.นัยนา  หนูนิล 
12. ผูแทนจากสํานักวิชาสารสนเทศศาสตร กรรมการ 

      รศ.ดร.พูลพงษ บุญพราหมณ 
13. ผูแทนจากสํานักวิชาการจัดการ  กรรมการ 

      ดร.สุรตัน  พงษพิพัฒนพานิช 
14. ผูแทนจากสํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร   กรรมการ 

      ดร.สุวิทย วุฒิสทุธิเมธาวี 
 

14 

12 13 
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7 8 6 5 

3 4 2 1 
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15. ผูแทนจากสํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรฯ กรรมการ 

      ผศ.ดร.นิรันดร  มาแทน 
16. ผูแทนจากสํานักวิชาสถาปตยกรรมฯ กรรมการ 

      นายกิตติ เชาวนะ 
17. ผูแทนจากสํานักวิชาเภสัชศาสตร  กรรมการ 

      นายอรรถรตัน  พัฒนวงศา 
18. ผูแทนจากสํานักวิชาแพทยศาสตร   กรรมการ 

      รศ.ดร.นพมาศ วงศวิทยเดชา 
19. ผูแทนจากศูนยเครื่องมือวิทยาศาสตรฯ   กรรมการ 

      ผศ.ดร.มนตรี  อสิรไกรศีล 
20. ผูแทนจากศูนยบริการวิชาการ    กรรมการ 

      ดร.วันสุรีย  พรหมภัทร 
21. ผูแทนจากศูนยคอมพิวเตอร    กรรมการ 

      ผศ.ดร.ชัยวัฒน  อุตตมากร 
22. ผูแทนจากศูนยบรรณสารและสื่อการศกึษา   กรรมการ 

      ผศ.อรรจน  บัณฑิตย 
23. ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและเลขานุการ 

      รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา (รักษาการแทน) 
24. รองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

      พ.อ.นพ.วิเชียร  ชูเสมอ       (รักษาการแทน) 
 

17 18 15 16 

20 21 

24 

19 
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คณะกรรมการประจําสถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อใหการดําเนินงานของ

สถาบันวิจัยและพัฒนาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับนโยบายและวัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 24(1) และมาตรา 32 แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ พ.ศ.2535 ประกอบดวยขอบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณวาดวยคณะกรรมการประจําสถาบันและ

ศูนย พ.ศ.2540 โดยใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
 1. กําหนดนโยบายและแผนการดําเนินงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา ใหสอดคลองกับนโยบายและ

วัตถุประสงคของมหาวิทยาลัย 
 2. พิจารณาหาแนวทางการประสานงานระหวางสถาบันกับหนวยงานตางๆ ภายในมหาวิทยาลัย 

รวมทั้งความสัมพันธและความรวมมือกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของ 
 3. ใหคําปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนาแกผูอํานวยการ 
 4. ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ และอธิการบดีมอบหมาย 

 

ทําเนียบผูบริหาร 
สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
ผูอํานวยการ    

 ดร.ทรงศักดิ์   เกียรติสุข รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(3 ตุลาคม 2539 – 1 ตุลาคม 2540) 

 ดร.ไพบูลย  ประโมจนีย ผูกํากับดูแลสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(3 พฤศจิกายน 2540 – 1 มิถนุายน 2541) 
รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(1 มิถุนายน 2541 – 16 พฤศจิกายน 2541) 
รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(16 พฤศจิกายน 2541 – 3 พฤษภาคม 2542) 

 ศ.นพ.วิจารณ  พานิช  รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(3 พฤษภาคม 2542 – 23 สงิหาคม 2542) 

 ศ.ดร.นักสิทธ   คูวัฒนาชัย รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(23 สิงหาคม 2542 – 1 ธันวาคม 2542) 

 ผศ.ดร.ปติวงษ   ตันติโชดก รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(1 ธันวาคม 2542 – 8 เมษายน 2546) 

 รศ.ดร.ชัยวิทย  ศิลาวัชนาไนย รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(8 เมษายน 2546 – 1 สิงหาคม 2546) 

 ศ.ดร.ธีระยุทธ  กลิ่นสุคนธ รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(1 สิงหาคม 2546 – 14 มนีาคม 2547) 

 รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(14 มีนาคม 2547 – 18 ธันวาคม 2547) 

 รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(19 ธันวาคม 2547 – 13 มถิุนายน 2550) 
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 รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา รักษาการแทนผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

(13 มิถุนายน 2550 - ปจจุบัน) 
 

รองผูอํานวยการ  

 ดร.วัฒนพงศ  เกิดทองมี รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(8 เมษายน 2546 – 1 สิงหาคม 2546) 

 ผศ.ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ รักษาการแทนรองผูอํานวยการการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
(1 สิงหาคม 2546 – 14 มนีาคม 2547) 

 พันเอก นายแพทยวิเชียร ชูเสมอ รักษาการแทนรองผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   
(12 มีนาคม 2550 – ปจจุบัน) 
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ผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

-  โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่  

   ลุมน้ําปากพนัง มวล. 
 
-  เครือขายการวิจัยและถายทอด

   เทคโนโลยีสูชุมชน สกอ.  
   ภาคใตตอนบน 

-  ทุนและกิจกรรม

ภายนอก มวล. 

 
-  ทําวิจัย  
   (นักวิจัย) 

รองอธิการบดีฝายวิจัย 

อธิการบดี

มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ 

รองผูอํานวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- แผนงาน 
 
- งบประมาณ 
 
- การประกันคุณภาพ  

   การศึกษาภายใน 
 
- งานสารบรรณ 

 
 

ฝายธุรการ 

 
ฝายประสานงาน 

ภายนอก 
ฝายประสานงาน

ภายใน 

ฝายเผยแพร

ผลงานวิจัย 

 
-  ทุนและกิจกรรม 

ภายใน มวล. 
-  ฐานขอมูลการวิจัย

 
- วารสารมหาวิทยาลัย
   วลัยลักษณ 
 
-  ทรัพยสินทาง
ปญญา WU-IPMO 

โครงการในกํากับ

คณะกรรมการประจํา 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

โครงสรางการบรหิารหนวยงาน 
สถาบันวจัิยและพฒันา มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ 
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เปาหมายหลัก วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบายการวิจัย 
 
  
 
 
เปาหมายหลัก 

 1. เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย เพื่อสรางองคความรูใหม เพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับ

สากล 
 2. เปนมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการวิจัย เพื่อแกปญหาและพัฒนาที่ตอบสนองตอความตองการของ

ชุมชนทองถิ่นภาคใตตอนบน 
 

วิสัยทัศน ‘3ล’ 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณภายใตการบริหารงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเปน “แหลง” ขอมูล

ผลผลิตงานวิจัย เปน “หลัก” ของชุมชนทองถิ่นดวยกระบวนการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืนและเปน “เลิศ” 

สูสากลป 2555 

 

พันธกิจ 
 สนับสนุน และสงเสริมการวิจัยเพื่อแกปญหาตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใต 

ตลอดจนพัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมและสงเสริมการวิจัยเปนกระบวนการเรียนรู   

นโยบายการวิจัย 
 สนับสนุนการวิจัย ท่ีมุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area based research) โดยสนับสนุน และสงเสริม

การวิจัยเพื่อแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชนทองถิ่นภาคใตตอนบนเปนหลัก ตลอดจน

พัฒนางานวิจัยที่มุงสรางองคความรูใหมเพื่อเปนผูนําดานการวิจัยในระดับสากล และสงเสริมการวิจัยเปน

กระบวนการเรียนรู ท้ังนี้การบริหารงานวิจัยกับการบริการวิชาการจะมีความเชื่อมโยงกัน โดยมีความสมดุล

ระหวางการวิจัยพื้นฐานเพื่อสรางองคความรูใหมกับการวิจัยที่สามารถนําผลการวิจัยไปใชแกปญหาและ

พัฒนาทองถิ่น 
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 บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา ปพ.ศ.2550 

 

ในปงบประมาณ 2550 สถาบันวิจยัและพัฒนา มีพนักงานจาํนวนทั้งส้ิน 13  คน  

ประกอบด วย  
  ผูอํานวยการ   1  คน 
  รองผูอํานวยการ   1  คน 
  เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป  4  คน 
  พนักงานธุรการ   2  คน 
  นักวิจัย    2  คน 
  

เจาหนาที่โครงการ สังกัดสถาบันวิจัย : 
        โครงการ สกอ.   2  คน 
        โครงการลุมน้ําปากพนัง  1  คน 
 

 

รายชื่อบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ ตําแหนง 

1 รศ.ดร.กาน   จันทรพรหมมา Ph.D.(Organic 
Chemistry),University of Sheffield, 
England. 
Post-doctoral Fell Cornell 
University, U.S.A. 

รักษาการแทนผูอํานวยการ 

2 พันเอก นพ.วิเชียร  ชูเสมอ แพทยศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

รักษาการแทนรองผูอํานวยการ 

3 นางแกวใจ  สุขสอาด วท.ม. (เกษตรศาสตร) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

4 นางสาวนุสนธ  สงเอียด พช.ม. (พัฒนาชุมชนมหาบัณฑิต) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

5 นายอุดร  ทวีเมือง สสบ.  (สารสนเทศศึกษา) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

6 นายโกสินธุ  ศิริรักษ วศ.บ.  (ไฟฟา) เจาหนาท่ีบริหารงานทั่วไป 

7 นางลัดดาวัลย  มนตแกว ศศ.บ.  (การจัดการทั่วไป) พนักงานธุรการ 

8 นางสาวสุวิมล จันทรแทน บธ.ม.  (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต) พนักงานธุรการ 

9 นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต วทม.  (เทคโนโลยีการวางแผนสิ่งแวดลอม

เพื่อพัฒนาชนบท) 

นักวิจัย 

10 นางสาวปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ วท.ม.  (เกษตรศาสตร) นักวิจัย 
 

 

 

รายชื่อเจาหนาที่โครงการ 
ลําดับ ช่ือ-สกุล คุณวุฒิ โครงการ 

11 นางสาวฤดี  ไกรวงศ  วท.บ.  (เทคโนโลยีการผลิตพืช) สกอ.ภาคใตตอนบน 

12 นางสาวเสาวณี  ศรีทอง บธ.บ.  (การตลาดอิเล็กทรอนิกส) สกอ.ภาคใตตอนบน 

13 นางสาวบุญรัตน  จันทรภักดี บธ.บ.  (การจัดการการทองเท่ียว) การวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 
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สรุปผลการดําเนินงาน

การบริหารงานวิจัยตามแผน 

ประจําป 2550 
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 การจัดสรรทุนวิจัยภายในของมหาวิทยาลัย  
  

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา 5 ประเภท  ไดแก 
  ทุนพัฒนานักวิจัย  สําหรับนักวิจัยใหม เพื่อสนับสนุนผูเริ่มตนหรือผูท่ีประสบการณนอย

ในการดําเนินงานวิจัย ทุนละไมเกิน 60,000 บาทตอโครงการ ระยะเวลาไมเกิน 1 ป 

  ทุนพัฒนางานวิจัย  สําหรับนักวิจัยที่ตองการจะพัฒนาโจทยวิจัย โดยหาขอมูลเบื้องตน 

นําไปเขียนขอเสนอโครงการเพื่อขอทุนอุดหนุนจากแหลงทุนภายนอก งบประมาณไมเกิน 30,000 บาทตอ

โครงการ 
  ทุนประเภทกําหนดหัวขอ  สําหรับนักวิจัยที่มีประสบการณในการทําวิจัยในระดับหนึ่ง  
งบประมาณไมเกิน 200,000 บาทตอโครงการ ระยะเวลาดําเนินการ 1-2 ป ตามความเหมาะสมของ

โครงการ 

 

  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษา  (โท-เอก) (6,000-8,000 

บาท/เดือน) เพื่อเสริมสรางคุณภาพงานวิจัยของคณาจารยและเปนการพัฒนาความรูความสามารถในการ

ดําเนินการวิจัยของนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และเพื่อเสริมสรางความเขมเขง็ดานการวิจัย พัฒนาคุณภาพ

งานวิจัยสูระดับสากลอยางตอเนื่องและยั่งยืน 

 

  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit)  เพื่อสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยและสงเสริม
ใหเกิดการรวมกลุมของนักวิจัยในลักษณะสาขาวิชาเดียว (Single discipline) และสหสาขาวิชา (Cross 
discipline) และพัฒนาสูหนวยวิจัยที่เปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน และมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มี

กิจกรรมและผลิตผลจากการวิจัยอยางตอเนื่อง ตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทุนสนับสนุนในระยะเวลา 

3 ปแรก มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณปละไมเกิน 300,000 บาท และในระยะหลัง 3 ป มหาวิทยาลัย

สนับสนุนงบประมาณใหหนวยวิจัยตามผลการประเมิน 
 

  ทุนวิจัยจากงบประมาณแผนดิน  พิจารณาจัดสรรทุนโดยคณะกรรมการพิจารณาและ

จัดลําดับความสําคัญของขอเสนอโครงการวิจัยที่เสนอของบประมาณแผนดินประจําป โดยกําหนดทิศทางการ

วิจัยของมหาวิทยาลัยใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นเปนหลัก 
 
 

 รางวัล การสนับสนุน และวารสารมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 
 รางวัลตีพิมพงานวิจัย  5,000 ถึง 10,000 บาท 
 การนําเสนอผลงานวิจัยในที่ประชุมวิชาการ 15,000 ถึง 100,000 บาท 
 รางวัลการพัฒนาหนวยวิจัยที่ย่ังยืนสูความเปนเลิศ 100,000 ถึง 300,000 บาท 
 Walailak Journal of Science and Technology  ปละ 2 ฉบับ 
 วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ปละ 2 ฉบับ 
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ทุนเช่ือมโยงบัณฑิตศึกษา

ทุนพฒนาหนวยวิจัย

ทุนงบประมาณแผนดิน

 
 
 
 
 

หลัก 
ผลการดําเนินงานงบประมาณทุนวิจัย 

  
การบริหารจดัการทุนวิจยัภายใน : 
 จากงบประมาณที่ตั้งไวในป 2550 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดสนับสนุนเงินทุนวิจัยภายใน จํานวน

ท้ังสิ้น 2.28 ลานบาท โดยมีผูเสนอโครงการวิจัยรวม 21 โครงการ สําหรับทุนวิจัยที่ไดรับจัดสรรจาก

งบประมาณแผนดินจํานวน 6.63 ลานบาท ไดบริหารจัดการโดยการจัดสรรใหกับโครงการวิจัยทั้งหมด 17 

โครงการ ซ่ึงไดจัดสรรเต็มทั้งจํานวน ในป 2550 นี้ รวมโครงการวิจัยทั้งสิ้น 38 โครงการ งบประมาณทั้งสิ้น 

8.91 ลานบาท เมื่อเทียบกับป 2549 มีโครงการวิจัยเพิ่มขึ้นเทาตัวอันเนื่องมาจากนโยบายของมหาวิทยาลัย

ท่ีสนับสนุนใหมีการวิจัยโดยเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ (Area Based Research) มากขึ้น พรอมทั้งพัฒนานักวิจัยรุน

ใหม สรางนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา และพัฒนางานวิจัยอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิแสดงการสนับสนนุทุนวิจัย ตามประเภททนุ ปงบประมาณ 2550  

• ทุนภายในมีโครงการวิจัยรวม 21 โครงการ ทุนสนับสนุนทั้งสิ้น 2,281,805 บาท   
• ทุนงบประมาณแผนดิน 17 โครงการ งบประมาณ 6,632,778 บาท 

 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ไดรับจัดสรร/สนับสนุน ป พ.ศ. 2550 แผนภูมิแสดงงบประมาณที่ใชไป ป พ.ศ. 2550

 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปผลการดําเนินงาน ประจําปงบประมาณ 2550 

1 โครงการ

7 โครงการ

8 โครงการ

2 โครงการ

3 โครงการ

17 โครงการ
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แหลงทุนภายนอก : 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการอุดหนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ในรอบปงบประมาณ 

2550 รวม 41 โครงการ ทุนอุดหนุนทั้งสิ้น 25.80 ลานบาท 

โดยสัดสวนงบประมาณที่ไดรับการสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก ประจําปงบประมาณ 2550 

ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจาก CHARM  สูงสุด จํานวน 7.50 ลานบาท คิดเปน 30% ของทุนที่ไดรับ

ท้ังหมด รองลงมาคือทุนที่ไดรับจาก สกว. จํานวน 7.05 ลานบาท คิดเปน 28% และทุนจาก สกอ. จํานวน 

3.40 ลานบาท คิดเปน 13% ของทุนที่ไดรับการสนับสนุนทั้งหมดตามลําดับ รายละเอียดดังกราฟ 
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สกอ.

สวทช.

อย.

วช.

สสวท.

บ.ไทรอัมฟเอ็นจิเนียร่ิง จก.
RSC
BRT
บ.ปูนซิเมนตไทย(ทุงสง)จก.

บ.ผลิตไฟฟาขนอม จก.
BRN
สถาบันคลังสมองของชาติ

กระทรวงสาธารณสุข
PLO
สวช.
CHARM

แผนภูมิแสดงการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก ป พ.ศ. 2550 

แหลงทุน 
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แผนภูมิ แสดงงบประมาณการวิจัยจากแหลงทุนภายใน-ภายนอก  
ปงบประมาณ 2545 ถึง 2550 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภูมิ แสดงจํานวนโครงการวิจัย ที่ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหลงทุนภายใน- ภายนอก  

ปงบประมาณ  2545 ถึง 2550 
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 การสนับสนุนและการเผยแพรผลงานวิจัย 

  
ดวยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายในการสงเสริมการเผยแพรผลงานวิจัยของคณาจารยและพนักงานทั้ง

ในระดับนานาชาติและระดับชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาไดดําเนินงานตามนโยบายของมหาวิทยาลัย โดยมี

กลยุทธในการสนับสนุนและสงเสริมที่หลากหลายและยืดหยุน ในรอบปงบประมาณ 2550 นี้ มีบทความ

ตีพิมพวารสารระดับนานาชาติ 27 บทความ บทความตีพิมพวารสารระดับชาติ 48 บทความ บทความ

นําเสนอในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 35 บทความ และบทความนําเสนอในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 57 บทความ รวมจํานวนบทความวิจัยที่เผยแพรในปงบประมาณ 2550 ท้ังสิ้น 167 บทความ 

แบงตามแหลงตีพิมพและระดับการเผยแพรผลงานได ดังนี ้
 

แผนภูมิ แสดงแหลงตีพิมพและระดับการเผยแพรผลงานวิจัย ปงบประมาณ 2550 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เมื่อเปรียบเทียบจํานวนบทความวิจัยที่ไดรับการตีพิมพท้ังระดับนานาชาติและระดับชาติ ในระหวาง

ปงบประมาณ 2545 ถึง 2550 (ดังแผนภูมิ แสดงสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร) พบวามีอัตราการ

ตีพิมพท่ีเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในรอบป 2550 มีการตีพิมพเพิ่มขึ้นจากป 2549 คิดเปน 18.12% คือ มี

บทความวิจัยตีพิมพในรอบป 2549 จํานวนรวม 52 บทความ คิดเปน 40.94% และตีพิมพในป 2550 

จํานวน 75 บทความ คิดเปน 59.06%  
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35 บทความ

48 บทความ

27 บทความ

57 บทความ



 20      รายงานประจําป 2550 

0 6 2 0
9

14
9 6

27

10

40

17

31

17

15
11

34

18

19

9

48

27

57

35

0

10

20

30

40

50

60

ป  2545 ป  2546 ป  2547 ป  2548 ป 2549 ป  2550

      - National J       - International J 
      - National Con.       - International Con.

 
แผนภูมิ แสดงสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร ต้ังแตปงบประมาณ  

พ.ศ.2545 ถึง 2550 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

แผนภูมิ แสดงสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร ต้ังแตปงบประมาณ  
พ.ศ.2546 ถึง 2549 (รายงานประจําป 2549) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากแผนภูมิแสดงสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพร ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2545 ถึง 2550 

ไดมีการปรับปรุงขอมูลสัดสวนผลงานวิจัยตีพิมพและเผยแพรในป พ.ศ.2547 มีบทความตีพิมพวารสาร

ระดับชาติ 27 บทความ (เติม 24 บทความ) และในป พ.ศ.2548 มี 31 บทความ (เดิม 28 บทความ) 
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กิจกรรมการขับเคลื่อน

การบริหารงานวิจัยตามแผน 



 22      รายงานประจําป 2550 

 การพัฒนาหนวยวิจัย 

  

เพื่อสรางความเขมแข็งใหนักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมของนักวิจัยทั้งในลักษณะสาขาวิชาเดี่ยว 

(Single discipline) และสหสาขาวิชา (Cross discipline) และพัฒนาสูหนวยวิจัยหลักของมหาวิทยาลัย 

สนับสนุนการดําเนินงานและกิจกรรมของหนวยวิจัยตางๆ ใหเกิดพัฒนาการสูความเขมแข็งของงานวิจัยที่เกิด

องคความรูใหม การประยุกตใชในการแกปญหาและพัฒนาประเทศ และเพื่อใหหนวยวิจัยสามารถไปสูความ

เปนเลิศทางดานวิชาการไดอยางยั่งยืนและมีทิศทางการวิจัยที่ชัดเจน มีกิจกรรมและผลิตผลจากการวิจัยอยาง

ตอเนื่องตามตัวชี้วัดที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมหาวิทยาลัยสนับสนุนใหเปนงบประมาณสําหรับดําเนิน

กิจกรรมของหนวยวิจัย หนวยวิจัยละไมเกิน 300,000 บาทตอป และใหมีการสนับสนุนตอเนื่องไมเกิน 3 ป  

ท้ังนี้เพื่อพัฒนานักวิจัยและสงเสริมใหเกิดการวิจัยอยางตอเนื่อง ในรอบป 2550 นี้ มหาวิทยาลัยยังคงมี

หนวยวิจัย 7 หนวยวิจัย ไดแก 1) หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมทางไม 2) หนวยวิจัยเทคโนโลยี

โมเลกุล(ปรับปรุงมาจากหนวยวิจัยฟสิกสทดลอง) 3) หนวยวิจัยที่เปนเลิศทางวิชาการของระบบซับซอน 4) 

หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา 5) หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 6) หนวยวิจัยความหลากหลายของพรรณพืช 7) หนวย

วิจัยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ และในปงบประมาณ 2551 คาดวาจะมีหนวยวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 1 

หนวย คือ หนวยวิจัยกุง 

 

 ตัวอยางผลการดําเนินงานหนวยวิจัย 

หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล ไดจัดตั้งขึ้นเมื่อป พ.ศ. 2545 เพื่อพัฒนางานวิจัยดานพลาสมา

เทคโนโลยี,เสียง,วัสดุแมเหล็กและฟสิกสประยุกต ตลอดเวลาที่ผานมาหนวยวิจัยไดสรางผลงานวิจัยอยาง

ตอเนื่องทั้งภายในประเทศและระดับนานาชาติ ควบคูไปกับการสงเสริมการเรียนการสอนตั้งแตระดับพื้นฐาน

ทางวิทยาศาสตรจนถึงระดับบัณฑิตศึกษา หนวยวิจัยมีหองปฏิบัติการหลักอยูท่ี อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี 5 และหองวิจัยเครื่องกําเนิดโอโซนที่อาคารเครื่องมือวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี2  
ภาพการเสนอผลงานทางวิชาการ : 
 
 
 
 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จึงไดจัดใหมี “โครงการยุทธศาสตรการพัฒนาหนวยวิจัยให
เปนเลิศทางวิชาการอยางยั่งยืน” เพื่อใหหนวยวิจัยสามารถพัฒนาไปสูความเปนเลิศทางวิชาการที่ดํารงอยูได

อยางยั่งยืนและมีผลงานอยางตอเนื่อง โดยใชกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ระยะเวลาที่ผานมาไดมีองคกร

ตางๆ เขาเยี่ยมชมหนวยวิจัยอยางตอเนื่อง  
ภาพการเยี่ยมชมหนวยวจิัย: 
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 หนวยวิจัยไมผลเขตรอน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดตั้งขึ้นเมื่อ

วันที่ 25 กุมภาพันธ 2547 มีจุดมุงหมายหลักในการพัฒนางานวิจัย ผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 

สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของ สรางแหลงความรูดานการผลิตไมผลเขต

รอน ตลอดจนการบริการวิชาการอันจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย นักศึกษา เกษตรกร และ ผู

ท่ีเกี่ยวของ 

 หนวยวิจัยไมผลเขตรอน มีการบริการวิชาการใหคําปรึกษาแกเกษตรกรทางดานการผลิตไมผลเขต

รอนและพชือื่นในรูปแบบ “คลินิกสุขภาพพืช” โดยการใหคําปรึกษาดานวิชาการหลายดาน ดังนี้ 
การควบคุมโรคพืช   มี ผศ.ดร.วาริน  อินทนา ทําหนาที่ในการบริการ

วิชาการในดานโรคพืชแกเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ 
  
 
 
การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อควบคุมโรคพืช  มี ผศ.ดร.วาริน  

อินทนา ทําหนาที่ในการบริการวิชาการในดานวิธีการขั้นตอนการขยาย 

เชื้อราไตรโคเดอรมาแกเกษตรกรทั้งในและนอกพื้นที่ 
 
 

 การจัดการพืชหลังการเกบ็เกี่ยว  มี ผศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล   

ทําหนาที่ในการบริการวิชาการในดานการจัดการพืชหลังการเก็บเกี่ยวที่

ถูกตองเหมาะสมใหกับเกษตรกร 
 

 การปลูกพืชโดยไมใชดิน  มี ผศ.ดร.สมศักดิ์ มณีพงศ  ทําหนาที่ใน

การบริการวิชาการในดานการปลูกพืชไมใชดินอยางงายใหกับเกษตรกร 

 

 การวิเคราะหธาตุอาหารในดินและพืช  มี ผศ.ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ  

ทําหนาที่ในการบริการวิชาการในดานการตรวจวิเคราะหธาตุอาหารในดินและ

พืช การวิเคราะหธาตุอาหารในดินและพืช การวิเคราะหอาการขาดธาตุอาหาร

ของพืชเพื่อการแกไขปญหาที่ถูกตองใหกับเกษตรกร 
 
 

 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  มี ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด  

ทําหนาที่ในการบริการวิชาการในดานการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใหกับ

เกษตรกรผูท่ีสนใจ 

 

การแปรรูปอาหารจากพืช  มี ผศ.ดร.สุปราณี มนูรักษชินากร ทํา

หนาที่ในการบริการวิชาการในดานการแปรรูปอาหารจากพืชที่ถูกตองและ

ปลอดภัยใหกับเกษตรกร 
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 การสัมมนาอาจารย  (Faculty seminar) 
 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ นอกจากการสงเสริมสนับสนุนใหมีการศึกษาตอเพื่อเปนการเพิ่มพูนความรู

และพัฒนาคุณวุฒิใหสูงขึ้นแลว การนําเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมทั้งภายในประเทศและ

ตางประเทศเปนอีกหนทางหนึ่งของการพัฒนาอาจารย  อยางไรก็ตามการเพิ่มพูนศักยภาพและคุณภาพของ

คณาจารย โดยการจัดใหมีเวทีภายในมหาวิทยาลัยสําหรับคณาจารยท่ีจะไดพบปะแลกเปลี่ยนความรูซ่ึงกัน

และกัน โดยการเขารวมสัมมนาหรือประชุมวิชาการหรือการนําเสนอบทความ ผลงานวิจัย ฯลฯ อยางตอเนื่อง 

โดยคณาจารยท้ังหลายตางเขารวมฟงและเสนอแนวคิดหรือมุมมองจากความเชี่ยวชาญ หรือความชํานาญการ

ท่ีมีอยูหลากหลายสาขาวิชาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ หรืออาจมีการวิพากยวิจารณอยางสรางสรรค ทําให

การเขาสัมมนาแตละครั้งนั้นมีความหมายและไดรับประโยชนท้ังสามฝาย คือผูฟง ผูนําเสนอ และภาค

มหาวิทยาลัย เวทีนี้ยังถือวาเปนการพัฒนาศักยภาพของอาจารยในเชิงรุก ซ่ึงวัตถุประสงคหลักในการจัด

โครงการสัมมนาอาจารย (Faculty seminar) ก็เพื่อ 1) ใหคณาจารยจากสํานักวิชาตางๆไดมีโอกาสพบปะ

แลกเปลี่ยนขอมูล ความรูซ่ึงกันและกัน 2) ใหเกิดแนวคิดเชิงบูรณาการในหลากหลายสาขาวิชา จากการรับ

ฟงขอมูลที่นําเสนอโดยคณาจารยจากสํานักวิชาตางๆ  3) เปนการกระตุนใหคณาจารยนําเสนอผลงานวิจัย

หรือถายทอดขอมูลขาวสารความรูใหมๆ 4) ใหเกิดความรวมมือในการทําวิจัยรวมกันในอนาคต ระหวาง

คณาจารยจากสํานักวิชาตางๆ 5) ใหเกิดความสามัคคีในหมูคณะ คณาจารยจะเปนแบบอยางการเรียนรูท่ีดี

สําหรับนักศึกษา 
 
ภาพกิจกรรมการสัมมนาอาจารย : 
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 การแสวงหาแหลงทุน 
 
มหาวิทยาลัยไดมีการแสวงหาความรวมมือกับแหลงทุนภายนอก และมีการสรางเครือขายการวิจัย เครือขาย

นักวิจัย และแหลงทุนวิจัย โดยเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2550 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

รวมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณดําเนินการจัดประชุมเผยแพรและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

ของชาติ (พ.ศ.2551-2553) สูการปฏิบัติในสวนภูมิภาค เพื่อชี้แจงและสรางความเขาใจอันดีกับผูเกี่ยวของ

ในระดับภูมิภาคเกี่ยวกับการประเมินขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป 

2552 ตามมติคณะรัฐมนตรี พรอมกับเสนอแนะใหหนวยงานนําไปใชเปนแนวทางในการเสนอขอ

งบประมาณการวิจัยตามมติคณะรัฐมนตรี ณ โรงแรมทวินโลตัส อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช    

 
 
 
 
 
 
 
การประชุมเผยแพรและผลักดันนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ (พ.ศ.2551-2553)สูการปฏิบัติ

ในสวนภูมิภาค 

 
 
 
 
 
 
และในวันที่ 30 สิงหาคม 2550 มหาวิทยาลัยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย ดร.นักสิทธ คูวัฒนาชัย 

ผูอํานวยการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย บรรยาย เรื่อง 

“ทิศทางการวิจัยและการสนับสนุนทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) แกคณาจารย นักวิจัย 

และนักศึกษา ณ อาคารวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึงไดรับความสนใจจากผูเขารวม

เปนอยางมาก        
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 การศึกษาดูงาน ของบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ไดมีการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานของพนักงานอยางสม่ําเสมอ โดยผูอํานวยการ

สถาบันฯ สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานเขารับการอบรมสัมมนาทั้งภายในและภายนอก พรอมทั้ง

การศึกษาดูงานจากองคกรตางๆ เพื่อนํามาสูการพัฒนาองคกรและสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี โดย เมื่อวันที่ 

14 ธันวาคม 2549 รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณพรอมดวยบุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา เขาเยี่ยมชมศึกษาดูงานและรับฟงการบรรยายสรุปการ

ดําเนินงาน จากสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยไดรับการ

ตอนรับอยางดีจาก รศ.ดร.เจษฎา เกษมเศรษฐ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีและบุคลากรของสถาบัน และเขาเยี่ยมชมศูนยวิจัยเพื่อเพิ่มผลผลิตทางเกษตร (ศวพก.) 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี ดร.เมธี เอกะสิงห และคณะ ใหเกียรติตอนรับและบรรยายสรุปการดําเนินงาน 
 
โดยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ เปนการรวมแลกเปลี่ยนประสบการณดานการบริหารงานวิจัย โครงสรางการ

บริหารงาน ประสบการณดานการจัดสรรทุนอุดหนุนการวิจัย การแสวงหาแหลงทุนอุดหนุนการวิจัย การ

จัดสรรทรัพยากรของหนวยงานใหเกิดการใชประโยชนอยางคุมคาสูงสุด กระบวนการสงตองานวิจัยเพื่อการ

นําไปใชประโยชน การบริหารงานวิจัยที่มุงเนนพื้นที่เปนหลัก (Area based)งานประชาสัมพันธเผยแพร

ผลงานวิจัย และระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจทางเกษตร เปนตน 
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 3. พัฒนาผูประกอบการ SME  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ  2550 

ก. งานวิจัยแหลงทุนจากภายในมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ 
ลําดับ ช่ืองานวิจัย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

1 การศึกษาสัณฐานวิทยาของ pedicles ใน
กระดูกสันหลังสวนเอวและกระดูกกระเบน

เหน็บชิ้นที่ 1 เพื่อใชในการรักษาภาวะกระดูก

สันหลังสวนเอวไมม่ันคงและกระดูกสันหลัง

สวนเอวตอกระดูกกระเบนเหน็บไมม่ันคงใน

คนไทย 

อาจารยพิชชานีย  จริยพงศ ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2 การประยุกตใชโครงขายประสาทเทียมและวิธี

ทางพันธุศาสตรสําหรับการประมาณคาการ

คายระเหยอางอิงจากขอมูลอุตุนิยมที่มีอยู

อยางจํากัด 

อาจารยปกรณ   ดิษฐกิจ ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3 การศึกษาการรับแรงตรงศูนยของเสา

คอนกรีตที่ถูกบีบรัดแกนดวยตะแกรงลวด

เหล็กกลา 

อาจารยสัจจพันธ  ลีละตานนท ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

4 การศึกษาฤทธิ์ของวิตามินซีตอเซลลมะเร็งใน

ชองปาก 

ดร.วรางคณา  จุงลก ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

5 การประยุกตระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อ

จําแนกชวงชั้นโอกาสดานการทองเที่ยวเชิง

นิเวศในอําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

อาจารยอรอนงค  เฉียบแหลม ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

6 โครงรางระบบบริหารผิวทางทาอากาศยาน : 

กรณีศึกษาการพัฒนาระบบการจัดเก็บขอมูล

ผิวทางโดยใชคอมพิวเตอรชนิดพกพา 

อาจารยวริษฐ   วิปุลานุสาสน ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

7 ขอมูลกับการตัดสินใจลงทุนในตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทยของนักลงทุน : 

กรณีจังหวัดสงขลา 

อาจารยชลิตา   พรหมจันทร 

อาจารยพรเพ็ญ  ทิพยนา 

ทุนพัฒนานักวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

8 ฤทธ์ิตานสแตปฟลโลคอคคัสออเรียสที่ดื้อยา

เมธิซิลลินของน้ําเลี้ยงเชื้อจากแบคทีเรีย

หมายเลข SA14 

ผศ.ดร.มณฑล   เลิศคณาวนิชกุล ทุนพัฒนางานวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

9 Late Transition Metal Tris (pyrazoly) 
borate and methane Complexes 

ผศ.ดร.เดวิด เจมส ฮารดิง 
ดร.พิมผกา ฮารดิง 

ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 ชุดโครงการวิจัย  “ศึกษาการจัดการเรียนการ
สอนในระบบ PBL : ประสบการณของ
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ” 

 ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

10 1. การศึกษาเจตคติของนักศึกษาพยาบาล 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตอการเรียนการ

สอนโดยใชปญหาเปนฐาน 

ผศ.ดร.เกียรติกําจร  กุศล ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

11 2. ผลการสอนโดยใชปญหาเปนฐานตอ

ความสามารถในการคิดอยางมีวิจารณญาณ

ของนักศึกษาพยาบาลในรายวิชาปฏิบัติการ

พยาบาลเด็กและวยัรุน 

ผศ.ดร.เกียรติกําจร  กุศล ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ก. งานวิจัยแหลงทุนจากภายในมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ  (ตอ) 
ลําดับ ช่ืองานวิจัย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

12 3. ศึกษาสมรรถนะการตั้งคําถามของ

นักศึกษาพยาบาลศาสตรในการเรียนการ

สอนแบบ PBL 
ผศ.น.อ.หญิง ดร. ทัศนศรี   

เสมียนเพชร  ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
13 4. การวิจัยเอกสารนวัตกรรมการเรียนการ

สอน PBL กลุมวิชามนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร 

อาจารยสิริพร  สมบูรณบูรณะ ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

14 5. การศึกษาความแตกตางของผลจัดการ

เรียนการสอนแบบดั้งเดิม(Conventional) 
กับการเรียนการสอนแบบใชปญหาเปนฐาน 

(PBL) รายวิชาศึกษาทั่วไป 

ดร.ทิพยวัลย  สุทิน ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

15 6. ปฏิสัมพันธกลุมยอยในการเรียนการสอน

แบบใชปญหาเปนฐาน มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ 

นางกรมาศ  สงวนไทร ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

16 7. ศึกษาอาจารยประจํากลุมที่ไมใชอาจารย

ภาษาอังกฤษโดยตรงในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนโดยใชปญหาเปนฐาน : 

จุดเดนและจุดที่ควรพัฒนา 

ผศ.อัญชลี  ชยานุวัชร ทุนกําหนดหัวขอ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

17 ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาโท 

(นายศุภลักษณ  เศรษฐสกุลชัย) 

ผศ.ดร.วาริน  อินทนา ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

18 ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา ระดับปริญญาเอก 

(นายวิทยา ภีระ) 

ผศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี ทุนเชื่อมโยงบัณฑิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

19 หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล ปที่ 3 ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ ทุนพัฒนาหนวยวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

20 หนวยวิจัยการใชประโยชนผลิตภัณฑ

ธรรมชาติ ปที่ 2 

ดร.วรพงศ  ภูพงศ ทุนพัฒนาหนวยวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

21 หนวยวิจัยไมผลเขตรอน ปที่ 3 ผศ.ดร.วาริน อินทนา ทุนพัฒนาหนวยวิจัย 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

22 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางจากเศษยาง

จากสวน ปที่ 2 
ดร.สุฤกษ คงทอง ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

23 การพัฒนากระบวนการปรับปรุงคุณภาพไม

ยางพาราโดยไมใชสารเคมีดวยวิธีความรอน

ที่เหมาะสมสําหรับประยุกตใชกับเตาอบที่มี

ในโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา ปที่ 1 

ดร.นิรันดร  มาแทน            

ดร.วันชาติ ปรีชาติวงศ           

ผศ.ดร.บุญนํา เก่ียวของ 

ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

24 รวบรวม คัดเลือกและพัฒนารูปแบบ

เชื้อจุลินทรียที่มีประโยชนในทองถิ่นเพื่อใช

ในการผลิตพืชในระบบเกษตรอินทรีย ปที่ 1 

ดร.วาริน อินทนา              

ผศ.ดร.จิระเดช แจมสวาง         

ผศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล 

ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

25 การศึกษาประสิทธิภาพของฟลอคในการ

ยับยั้งและควบคุมโรคไวรัสในกุงกุลาดํา 

ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

26 การวิจัยและการใชประโยชนจากเสม็ด : 

นํ้ามันหอมระเหยและสารชีวภาพจากเสม็ด  

ปที่ 2 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

27 ความชุกของกลุมอาการ asymptomatic 
proteinuria และ/หรือ hematuria ใน
ผูใหญในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยวิทยา  อานามนารถ ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 



 สถาบันวิจัยและพัฒนา      29

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ก. งานวิจัยแหลงทุนจากภายในมหาวทิยาลยัวลยัลักษณ (ตอ) 
ลําดับ ช่ืองานวจัิย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

28 การพัฒนาเทคนิคการใชคลื่นเสียงความถี่สูง

เพื่อตรวจความเปนเนื้อแกวของเนื้อมังคุด 

ดร.สรศักดิ์   ดานวรพงศ ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 ชุดโครงการ การพัฒนารูปแบบชุมชนสุขภาพ 

: กรณีศึกษาบานศาลาบางปู ปที่ 2 

อาจารยเจนเนตร   พลเพชร ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

29 1. การบูรณาการความรูและภูมิปญญา

ทองถ่ินเพื่อสรางเสริมสุขภาพชุมชน 

อาจารยสายฝน  เอกวรางกูร ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

30 2. การสรางเครือขายการปองกันปญหา

สุขภาพตามกลุมวัยและอาชีพ 

อาจารยจอม  สุวรรณโณ ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

31 3. เครือขายการสรางดุลยภาพทางสุขภาพ

และวิถีชีวิตในผูปวยเรื้อรังและครอบครัว 

อาจารยเจนเนตร  พลเพชร ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

32 การยืดอายุการเก็บรักษามังคุดคัดโดยการ

ดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะบรรจุ 

ดร.สุปราณี  มนูรักษชินากร ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 ชุดโครงการ ความสัมพันธไทยกับโลกอิสลาม

ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 

ดร.แพทริค โจรี ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

33 1. การศึกษาอัตลักษณความเปนมลายู-

มุสลิมในมาเลเชียและสิงคโปรผานงาน

วรรณกรรมคัดสรร 

อาจารยอับดุลรอยะ  ปาแนมาแล ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

34 2. ตามรอยสายสัมพันธวัฒนธรรมไทย-

มลายู : ศึกษากรณีคนไทยในรัฐเคดะหและ

รัฐกลันตัน 

อาจารยไพลดา  ชัยศร ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

35 3. อิสลามเอเชียตะวันออกเฉียงใตกับ

ขบวนการเคลื่อนไหวมุสสิมบริเวณตอนใต

ของฟลิปปนส 

อาจารยจิรวัฒน  แสงทอง ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

36 4. การทําอิสลามใหเปนชวา อาจารยทวีศักดิ์  เผือกสม ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

37 ผลของการดัดแปลงบรรยากาศในภาชนะ

บรรจุและ 1-ไซโคลโพรพีนตอสรีรวิทยาหลัง

การเก็บเก่ียวและคุณภาพของมังคุด 

ผศ.ดร.มนตรี   อิสรไกรศีล       

ดร.สุปราณี   มนูรักษชินากร       

ดร.วรรณี   ฉินศิริกุล 

ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

38 การผลิตเอนไซมการคาสําหรับใชในอาหาร

สัตวโดยวิธีการหมักบนอาหารแข็งท่ีมี

สวนประกอบกากเนื้อเมล็ดในปาลมนํ้ามัน 

อาจารยนิสา   แซหลี ทุนงบประมาณแผนดิน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
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ข. งานวิจัยแหลงทุนจากภายนอก 
ลําดับ ช่ืองานวจัิย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

1 เศรษฐกิจการผลิตและการตลาดสมโอใน

ภาคใต 

ดร.ภัทรวรรณ  แทนทอง ทุนจาก สกว. 

2 โครงการการศึกษาความสัมพันธของธาตุ

อาหารและการจัดการเพื่อการผลิตสมโอ

คุณภาพในเขตลุมนํ้าปากพนัง 

ผศ.ดร.สมศักดิ์  มณีพงศ ทุนจาก สกว. 

3 การศึกษาชนิดของวัสดุหอผลที่มีผลตอการ

เจริญเติบโต คุณภาพและการเขาทําลายโดย

โรคแมลงของสมโอพันธุทองดีและทับทิม

สยาม 

ผศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล ทุนจาก สกว. 

4 การศึกษาการเตรียมไฮโดรเจลจากยาง

ธรรมชาติ 

ดร.สุฤกษ  คงทอง ทุนจาก สกว. 

5 ศูนยประสานวิจัยเพื่อทองถิ่นจังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ดร.เลิศชาย  ศิริชัย ทุนจาก สกว. 

6 การออกแบบระดับโมเลกุลและฟงกชันของ

สารประกอบเชิงซอนเบตาไดคีโตเนทที่มีไดอิ

มีนลิแกนดเปนองคประกอบ 
ทุนพัฒนานักวิจัย สกว. รวมกับ มวล  
(75 : 25) 

ดร.พิมผกา  ฮารดิง ทุนจาก สกว. 

7 การพัฒนาแบคทีเรียกรดแลคติคสายพันธุ

ทองถ่ินเพื่อใชเปนผลิตภัณฑโปรไบโอติก 
ทุน สกว. รวมกับ มวล (75 : 25) 

ผศ.ดร.มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล ทุนจาก สกว. 

8 การบูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนุนการ

ตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง 

น.ส.ปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ ทุนจาก สกว. 

9 ประสิทธิภาพของเชื้อจุลินทรียและสารสกัด

ในการสงเสริมการเจริญเติบโตของขาว

อินทรีย 
ทุนพัฒนานักวิจัยรุนใหม สกอ. รวมกับ สกว. 

ดร.วาริน  อินทนา ทุนจาก สกว. 

10 ทริสพิราโซลิลบอเรทและทริสเมอรแคพโทอิมิ

ดาโซลิลบอเรทไซยาโนเมทัลเลทสสําหรับ

เปนหนวยการสรางแมเหล็กโมเลกุลเดี่ยว 
ทุนเพิ่มขีดความสามารถดานการวิจัยของ

อาจารยรุนกลาง สกอ.รวมกับ สกว. 

ผศ.ดร.เดวิด  เจมส ฮารดิง ทุนจาก สกว. 

11 การโคลนและการศึกษาการทํางานของตัว

ยับยั้งเอนไซมซีสเตอีนโปรตีนเนสจากน้ํา

ยางพารา 
ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของ

อาจารยรุนใหม สกอ. รวมกับ สกว. 

ดร.ภูวดล  บางรักษ ทุนจาก สกว. 

12 การศึกษาจําลองทางคณิตศาสตรเพื่ออธิบาย

พฤติกรรมการดูดกลืนคลื่นวิทยุของตัวออน

แมลงในผลเงาะ 
โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีสําหรับเด็กและเยาวชน สวทช.

กับ สกว. 

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ 

(นักวิทยาศาสตรพี่เลี้ยง)  
นายอภินันท  ปลอดแกว  
(นักศึกษาผูไดรับทุน) 

ทุนจาก สกว. 
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ข. งานวิจัยแหลงทุนจากภายนอก (ตอ) 
ลําดับ ช่ืองานวจัิย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

13 โครงการการจัดการกอนและหลังการเก็บ

เก่ียวและการขนสงเงาะทางเรือเพื่อการ

สงออกระยะที่ 2 

ผศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล ทุนจาก สวทช. 

14 โครงการพัฒนามาตรฐานการจัดทําฉลาก

เคมีภัณฑตามระบบสากล GHS 
เรืออากาศโท ดร.ธีรเดช  สุระมานะ ทุนจาก อย. 

15 การพัฒนาตนแบบของการแกไขปญหาทาง

เพศในกลุมนักเรียนระดับมัธยมศึกษาและ

อาชีวศึกษาในเขตภาคใตตอนบนของไทย : 

การประยุกตใชการเรียนรูโดยใชปญหาเปน

ฐานและนักเรียนเปนศูนยกลางของการ

เรียนรู 

เรืออากาศโท ดร.ธีรเดช  สุระมานะ ทุนจาก วช. 

16 การสรางโปรแกรมดูแลสุขภาพตนเองแบบ

องครวมปองกันโรคอวนและความดันโลหิตสูง

ที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

ผศ.ดร.วิมลมาลย  ศรีรุงเรือง ทุนจาก วช. 

17 ปอเนาะกับการสรรสรางวิถีการอยูรวมกัน

ของคนบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม : 

กรณีศึกษา 3 จังหวัดภาคใต 

ดร.เลิศชาย  ศิริชัย ทุนจาก วช. 

18 การจัดตั้งศูนยความรวมมือ GLOBE ภาคใต 
ปที่ 3 

ผศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี ทุนจาก สสวท. 

19 โครงการพัฒนา  Dynamic Online 
Learning Module 

ผศ.ดร.กฤษณะเดช  เจริญสุธาสินี ทุนจาก สสวท. 

20 การพัฒนาระบบอบแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ

เพื่อใชในเครื่องทําอาหารสัตวอัดเม็ด 
ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ ทุนจาก บริษัท ไทรอัมฟเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 

21 1
st Row transition metal beta-diketonate 

hexaazatriphenylene complexes 
ผศ.ดร.เดวิด  เจมส ฮารดิง ทุนจาก RSC 

22 โครงการสํารวจทัศนคติของชุมชนรอบ

โรงงานปูนซิเมนต บริษัทปูนซิเมนตไทย  
(ทุงสง) จํากัด 

ผศ.ดร.พิภพ  ปราบณรงค ทุนจาก บริษัท ปูนซิเมนตไทย (ทุงสง) จํากัด 

23 การจัดทําแผนการดําเนินงานกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟา บริษัทผลิตไฟฟา

ขนอม จํากัด อําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.พิภพ  ปราบณรงค ทุนจาก บริษัท ผลิตไฟฟาขนอม จํากัด 

24 การศึกษาคุณสมบัติสารกรองเชื้อของ

แบคทีเรียที่แยกไดจากอากาศที่มีฤทธ์ิ

ตานสแตปฟลโลคอคคัสที่ดื้อยาเมธิซิลลิน 

ผศ.ดร.มณฑล   เลิศคณาวนิชกุล ทุนจาก BRN (BIOTEC) 

25 โครงการสรางเสริมสุขภาพและการดูแล

อนามัยของมารดาและทารกชาวไทยมุสลิมใน 

5 จังหวัดชายแดนใตดวยภูมิปญญา

การแพทยพื้นบาน 

ดร.เลิศชาย  ศิริชัย ทุนจาก กระทรวงสาธารณะสุข 

26 โครงการวิจัยสถานการณความปลอดภัยดาน

ผักและผลไม กรณีตลาดนัดและรถเร 

(ภาคใตตอนบน) 

รศ.ดร.สุรสีห  วัฒนวิกยกิจ ทุนจาก สถาบันคลังสมองของชาติ 

27 โครงการจัดทําแผนระยะยาว ภาคประชาชน

และทองถิ่น (พื้นที่ภาคใตตอนบน) 

พอ.นพ.วิเชียร  ชูเสมอ ทุนจาก สถาบันคลังสมองของชาติ 
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ข. งานวิจัยแหลงทุนจากภายนอก (ตอ) 
ลําดับ ช่ืองานวจัิย ช่ือคณะผูวิจัย แหลงทุน 

28 โครงการเสริมสรางนวัตกรรม  OTOP: 
กรณีศึกษา กลุมปกจักร ตําบลไพรวัน อําเภอ

ตากใบ จังหวัดนราธิวาส และ กลุมทุงสงบา

ติก ตําบลชะมาย อําเภอทุงสง  
จังหวัดครศรีธรรมราช 

นางสาวนุสนธ  สงเอียด ทุนจาก กรมทรัพยสินทางปญญา 

29 จิตวิญญาณแหงขุนเขา : ความเชื่อ พิธีกรรม 

และภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติของชุมชนรายรอบ

อุทยานแหงชาตินํ้าตกโยง กรณีศึกษาอําเภอ

รอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต ทุนจาก สวช. 
สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ 

30 โครงการศึกษาการจัดการอาวบานดอนและ

เกาะนอกฝง 

ผศ.ดร.ปติวงษ  ตนัติโชดก ทุนจาก โครงการ Coastal Habitat And 
Resource Management (CHARM) 

31 ชุดโครงการปาเมฆ อุทยานแหงชาติเขานัน 
และหาดขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.มัลลิกา  เจริญสุธาสินี BRT 

32 ความหลากหลายชนิดของปูนํ้าเค็มในอุทยาน 
แหงชาติหาดขนอม หมูเกาะทะเลใต 

ผศ.ดร.ปติวงษ  ตนัติโชดก BRT 

 ชุดโครงการ “กลยุทธการตลาดและการ
พัฒนาการจัดการแหลงทองเที่ยวทางทะเล

อยางยั่งยืน : กรณีศึกษาอําเภอขนอม จังหวัด

นครศรีธรรมราช” 

ดร.ภัทรวรรณ  แทนทอง 
 

ทุนจาก สกอ. 

33 1. ศักยภาพและขดีความสามารถในการ

รองรับไดของแหลงทองเที่ยวทางทะเลใน  
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยอรอนงค  เฉียบแหลม 
 

ทุนจาก สกอ. 

34 2. สภาวะการตลาดและกลยุทธของ

ผูประกอบการการทองเที่ยว ใน อําเภอขนอม  
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยวิชชุตา  มาชู 

 

ทุนจาก สกอ. 

35 3. พฤติกรรมนักทองเที่ยวและความตองการ

ในการมาเยือนแหลงทองเที่ยวทางทะเล   
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

อาจารยรุงรวี  จิตภักดี 
 

ทุนจาก สกอ. 

36 4. กลยุทธทางการตลาดและการจัดการการ

ทองเที่ยวทางทะเลของผูมีสวนไดสวนเสียใน   
อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.ภัทรวรรณ  แทนทอง 
 

ทุนจาก สกอ. 

37 การพัฒนาผลิตภัณฑปลาเสนสอดไส อาจารยวรวรรณ พันพิพัฒน 
 

ทุนจาก สกอ. 

 ชุดโครงการ “การพัฒนากรรมวิธีการผลิต
ปลากึ่งแหงคุณภาพสูงดวยเทคโนโลยี

ไมโครเวฟ 

ดร.นฤมล  มาแทน 

 

ทุนจาก สกอ. 

38 1. การพัฒนาระบบทําปลากึ่งแหง

ก่ึงอัตโนมัติดวยคลื่นไมโครเวฟ 
ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ  หนิสอ 

 

ทุนจาก สกอ. 

39 2. การศึกษาคุณภาพและการยอมรับปลากึ่ง

แหงที่ผลิตโดยใชคลื่นไมโครเวฟ  

ดร.มนัส  ชัยจันทร 
 

ทุนจาก สกอ. 

40 3. การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑปลา

แหงโดยใชเทคโนโลยีการบรรจุภัณฑ 

ดร.นฤมล  มาแทน 
 

ทุนจาก สกอ. 

41 การพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ปาตนนํ้า

ปากพนังอยางยั่งยืน กรณึศึกษา ปาชุมชน

บานวังหอน ตําบลวังอาง อําเภอชะอวด   
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต 
 

ทุนจาก สกอ. 
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Source: Food Chemistry    
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[13]     บทความ : การศึกษาฤทธ์ิของผลิตภัณฑเครื่องสําอางที่ทําลายหรือยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย 
นักวิจัย :  ชูชาติ พันธสวัสดิ์, มณฑล เลิศคณาวนิชกุล, อรอุมา ประทุมสุวรรณ และ อธิษา อินทรคีรี  

วารสาร : วารสารการสงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม  
เลมที่ : 30    ฉบับที่ : 2   หนา : 39-50    ป : เม.ย.-มิ.ย. 2550 

 

[14]     บทความ : Automatic Microwave Fish Drying System Using Feedback  Control of Surface Temperature  
with Infrared Sensor 

นักวิจัย :  หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ 

วารสาร : Thai Journal of Physics   
เลมที่ : Series 2   ฉบับที่ : -   หนา : 126-129    ป : 2550 

 

[15]     บทความ : Development of a Microwave System for Highly-Efficient Drying of Fish 

นักวิจัย :  หมุดตอเล็บ หนิสอ และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 237-250    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[16]     บทความ : Simulation of Lid Cavity Flow Using Quasi-Molecular Modelling 
นักวิจัย :  กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 167-180    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[17]     บทความ : Segmentation of Overlapping Chromosome Images Using Computational Geometry 

นักวิจัย :  กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 181-194    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[18]     บทความ : Automated Chokun Orange Maturity Sorting by Color Grading 

นักวิจัย :   เยาวเรศ ศิริสถิตกุล และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 195-205    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 
 

 [19]     บทความ : Pollen and Pollinator Limitation of Seed Initiation in Etlingera littoralis (J. König) Giseke  
(Zingiberaceae) in Klong Klai Basin, Khao Nan National Park, Thailand 
นักวิจัย :   ฉัตรชัย งามเรียบสกุล และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 207-217    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[20]     บทความ : Novel Procedure for Detection of Some Heavy Metal Ions in Shrimp Pond by Liquid Phase  
Extraction with Sodium Acetate 
นักวิจัย :   สราวุธ เดชมณี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 219-236    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 
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[21]     บทความ : Effects of Annealing Temperature on Co30Cu70 Mechanical Alloys 

นักวิจัย :   ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 251-260    ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[22]     บทความ : Giant Magnetoimpedance in Electrodeposited Cobalt on Silver Wires 

นักวิจัย :   สราวุธ เดชมณี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 3    ฉบับที่ : 2   หนา : 2     ป : ก.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[23]     บทความ : การศึกษาลักษณะสัณฐานวิทยาของ pedicle ในกระดูกสันหลังชวงกระเบนเหน็บ  

นักวิจัย :   พิชชานีย จริยพงศ และคณะ 
วารสาร : ศรีนครินทรเวชสาร   
เลมที่ : 22    ฉบับที่ : 1   หนา : 46-52    ป : 2550 

 

[24]     บทความ : Factors Influencing Behaviors to Reduce Alcohol Use among Hazardous Drinkers: A Case  

Study of People (15 - 40 years old) in Maung, Suratthani Province  

นักวิจัย :   วิภาวรรณ ชอุม เพ็ญสุขสันต และคณะ 

วารสาร : รามาธิบดีพยาบาลสาร   
เลมที่ : 13    ฉบับที่ : 2   หนา : 46-52    ป : พ.ค.-ส.ค. 2550 

 

[25]     บทความ : Effects of Phenol-Formaldehyde / Isocyanate Hybrid Adhesives on Properties of Oriented  
Strand Lumber (OSL) from Rubberwood Wase 
นักวิจัย : วันชาติ ปรีชาติวงศ และคณะ 
วารสาร : Songklanakarin J. Sci. Technol.   
เลมที่ : 29    ฉบับที่ : 5   หนา : 1367-1375  ป : ก.ย.-ต.ค. 2550 

 

[26]     บทความ : Attribute of Sociodemographics, Illness Characteristics, and Personal Resources on severity of  
Dyspnea in Patients with Chronic Obstructive Pulmonary Disease 
นักวิจัย : Jom Suwanno 

วารสาร : วารสารสภาการพยาบาล   
เลมที่ : 22    ฉบับที่ : 2   หนา : 99-112   ป : เม.ย.-มิย. 2550 

 

[27]     บทความ : Detection of Lead Contamination in Sterale Saline Solutions by Stripping Chronopotentiometry 

นักวิจัย : อุทัย ไตรอภิรักษ และคณะ 

วารสาร : วารสารอาหารและยา   
เลมที่ : 14    ฉบับที่ : 2   หนา : 48-53   ป : พ.ค.-ส.ค. 2550 

 

[28]     บทความ : Study on Inhibitory Activities of Actinomycetes Againt Food   Poisoning Bacteria 

นักวิจัย : ผศ.ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล และคณะ 

วารสาร : วารสารกรมวิทยาศาสตรการแพทย   
เลมที่ : 49    ฉบับที่ : 2   หนา : 110-119    ป : 2550 

 

[29]     บทความ : สุขภาพจิตและพฤติกรรมการดูแลตนเองดานสุขภาพจิตของนักศึกษาพยาบาล หลักสูตรพยาบาลศาสตร 
บัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
นักวิจัย : จิราภรณ สรรพวีรวงศ และคณะ 
วารสาร : วารสารสภาการพยาบาล   
เลมที่ : 22    ฉบับที่ : 3   หนา : 91-104    ป : ก.ค.-ก.ย. 2550 
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[30]     บทความ : International Publications of Walailak University from 2001 to 2006 in the Science Citation  
Index 

นักวิจัย : ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล, เยาวเรศ ศิริสถิตยกุล 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 1-7    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[31]     บทความ : High and Low Risk Dengue Haemorrhagic Fever Areas Affecting Key Breeding Place of Aedes  
aegypti (L.) and Ae. albopictus (Skuse) in Nakhon Si Thammarat, Southern Thailand 
นักวิจัย : กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[32]     บทความ : Seasonal and Topographical Factors Affecting Breeding Sites of Culex Larvae in Nakhon Si  
Thammarat, Thailand 
นักวิจัย : กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[33]     บทความ : Growth Inhibition of Aspergillus niger by Cinnamaldehyde and Eugenol 

นักวิจัย : นฤมล มาแทน 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[34]     บทความ : cDNA Cloning and Expression of Translationally Controlled Tumour Protein (TCTP) Isolated  
from Mud Crab Scylla paramamosain in Escherichia coli 
นักวิจัย : ภูวดล บางรักษ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[35]     บทความ : The Production of Fungal Mannanase, Cellulase and Xylanase Using Palm Kernel Meal as a  
Substrate 
นักวิจัย : นิสา แซหลี 
วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 67-82    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[36]     บทความ : Simulation of Dam Break Flow Using Quasi-Molecular Modelling 

นักวิจัย : กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[37]     บทความ : Numerical Study of Principal Tidal Constituents in the Gulf of Thailand and the Andaman Sea 

นักวิจัย : กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 

 

[38]     บทความ : Magnetic Properties of Cobalt-coated Silicon Steels Prepared by Electrodeposition 

นักวิจัย : ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล และคณะ 

วารสาร : Walailak J Sci & Tech  
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 1   หนา : 9-22    ป : ม.ค.-มิ.ย. 2550 
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[39]     บทความ : A Comparative Analysis of Awareness in Reading L1 and L2 Texts: EFL Thai Students’  
Strategies Use, Processing Speed and Linguistic Knowledge  
นักวิจัย : ประกาศิต สิทธ์ิธิติกุล 

วารสาร : The Journal of Asia TEFL   
เลมที่ : 4    ฉบับที่ : 3   หนา : 129-160    ป : Autumn 2007  

 

[40]     บทความ : Control of Chinese-kale damping-off caused by Pythium aphanidermatum by antifungal  
metabolites of Trichoderma virens 
นักวิจัย : วาริน อินทนา, จิระเดช แจมสวาง 

วารสาร : Songklanakarin J. Sci. Technology  
เลมที่ : 29    ฉบับที่ : 4   หนา : 919-927    ป : ม.ค.-ส.ค. 2007 

 

[41]     บทความ : Determination of nitrate and nitrite by Ion Chromatrography method in drinking water sample  
from Nakhon Si Thammarat Rajabhat University 
นักวิจัย : สราวุธ เดชมณี และคณะ 

วารสาร : วารสารวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   
เลมที่ : 7    ฉบับที่ : 1   หนา : 17-20     ป : 2550 

 

[42]     บทความ : ความสัมพันธระหวางภาวะซึมเศราและภาวะเสี่ยงตอการฆาตัวตายของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน 
ปลาย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักวิจัย : สายฝน เอกวรางกูร และคณะ 
วารสาร : วารสารพยาบาล   
เลมที่ : 55    ฉบับที่ : 1-4   หนา : 31-42     ป : ม.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[43]     บทความ : Usefulness of a red cell discriminant function incorporating volume dispersion in differentiating  
thalassemia traits from iron-deficiency anemia during pregnancy 
นักวิจัย : สัจจะ สุรพจน, วิมลมาลย ศรีรุงเรือง 
วารสาร : วารสารเทคนิคการแพทย   
เลมที่ : 35    ฉบับที่ : 1   หนา : 190     ป : เม.ย. 2550 

 

[44]     บทความ : กลยุทธการจัดการตนทุนของผูประกอบการธุรกิจโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดยอม 
นักวิจัย : สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ 
วารสาร : วารสารฉบับสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   
เลมที่ : 11    ฉบับที่ : 4   หนา : 410-420     ป : ต.ค.-ธ.ค. 2549 

 

[45]     บทความ : การสํารวจหาระยะติดตอของปรสิตในผักสดที่วางขายในซุบเปอรมารเก็ต 3 แหงในจังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
นักวิจัย : วิทยา อานามนารถ 
วารสาร : วารสารวิชาการเขต 12  
เลมที่ : 18    ฉบับที่ : 2  หนา : -     ป : มิ.ย. 2550  

 

[46]     บทความ : การสํารวจหาระยะติดตอของพยาธิสตรองจีลอยดในผักสดที่วางขายในตลาดสดอําเภอทาศาลา จังหวัด 
นครศรีธรรมราช 
นักวิจัย : วิทยา อานามนารถ 
วารสาร : วชิรเวชสาร   
เลมที่ : 51    ฉบับที่ : 2   หนา : -     ป : พ.ค.-ส.ค. 2550 
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[47]     บทความ : บนเสนทางสูสันติภาพ : ความจริงและความฝน 
นักวิจัย : อัมพร หมาดเด็น 
วารสาร : วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
เลมที่ : 1    ฉบับที่ : 1   หนา : 179     ป : มี.ค.-มิ.ย.2550 

 

[48]     บทความ : โลกาภิวัตนกับตรรกะใหมของความรุนแรง 
นักวิจัย : ฐิรวุฒิ เสนาคํา 
วารสาร : วารสารสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
เลมที่ : 1    ฉบับที่ : 1   หนา : 135-176     ป : มี.ค. 2550  

 

 
ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ : ปรับปรุงฐานขอมูลป พ.ศ.2549 จํานวน 6 รายการ  

[1] บทความ : ปญหาและความตองการของนักศึกษาพยาบาล 
นักวิจัย : เกียรติกําจร กุศล   
วารสาร : วารสารครุศาสตร   
เลมที่ : 32    ฉบับที่ : 2   หนา : 49-59   ป : พ.ย.-ก.พ. 2546 
 

[2] บทความ : ความตองการการดูแลสุขภาพในระดับปฐมภูมิของประชาชน อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักวิจัย : สายฝน เอกวรางกูร และคณะ 

วารสาร : วารสารพยาบาลสงขลานครินทร   
เลมที่ : 24    ฉบับที่ : 2   หนา : 125-138   ป : พ.ค.-ส.ค. 2547 

 

[3] บทความ : Southern Adolescent’s Perception on Narcotics and Strategies for 
Narcotics Prevention in Education Setting 

นักวิจัย : สายฝน เอกวรางกูร  

วารสาร : วารสารสวนปรุง   
เลมที่ : 20    ฉบับที่ : 3   หนา : 68-79  ป : ก.ย.-ธ.ค. 2547 

 

[4] บทความ : Thai Adolescent and Depression; Views of Adolescent 
นักวิจัย : สายฝน เอกวรางกูร  

วารสาร : วารสารพยาบาล   
เลมที่ : 54    ฉบับที่ : 4   หนา : 241-251   ป : ต.ค.-ธ.ค. 2548 

 

[5] บทความ : A Study of Competencies of Walailak University’s Nursing Graduates 
In the 2001 Academic Year 
นักวิจัย : เกียรติกําจร กุศล และคณะ 
วารสาร : วารสารการศึกษาพยาบาล   
เลมที่ : 16    ฉบับที่ : 3   หนา : 22-32   ป : ก.ย.-ธ.ค. 2548 

 

[6] บทความ : กรณีศึกษา: การศึกษาการสนันสนุนจากบุคลากรทีมสุขภาพที่มีตอผูปวยวัณโรคปอดในคลินิกวัณโรค 

โรงพยาบาลทาศาลา 
นักวิจัย : เกียรติกําจร กุศล และคณะ 
วารสาร : วารสารวัณโรค โรคทรวงอกและเวชบําบัดวกิฤต   
เลมที่ : 26    ฉบับที่ : 1  หนา : 1-9   ป : ม.ค.-มี.ค. 2548 
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 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 35 ครัง้ 

[1]      บทความ : Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes: Unexpected Stabilisation of Ni(III) 
นักวิจัย :  พิมผกา ฮารดิง และ เดวดิ เจมส ฮารดิง 

ที่ประชุม : The 7th Conference of the Inorganic Chamistry Division 

ประเทศ : Australia         ประเภท :  poster  เมื่อ : 4-8 February 2007 
 

[2]      บทความ : Synthesis and Characterization of Sterically Hindered Tris(pyrazoly)borate Ni Complexes 
นักวิจัย :  เดวิด เจมส ฮารดิง, พิมผกา ฮารดิง, ธวัชชัย ตัณฑุลานิ, Harry Adams และ เชวง ภควัตชัย 
ที่ประชุม : The 7th Conference of the Inorganic Chamistry Division 
ประเทศ : Australia         ประเภท :  poster  เมื่อ : 4-8 February 2007 

 

[3]      บทความ : Thai Muslim Youth Culture and Sexual Health 

นักวิจัย :  Amporn Marddent and Syarif Hidayatullah 
ที่ประชุม : 3rd AMAN Assembly and International Interfaith Peace    
ประเทศ : UIN, Jakarta, Indonesia        ประเภท :  oral  เมื่อ : 15-18 November 2006 

 

[4]      บทความ : The Role of Student Movement and the Fall of Soeharto 
นักวิจัย :  อรอนงค ทิพยพิมล 
ที่ประชุม : International Association of Historians of Asia Conference 
ประเทศ : Manila, Philippines           ประเภท : oral  เมื่อ : 22-25 November 2006 

 

[5]      บทความ : TNF-mediated NO production enhance MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction 

นักวิจัย :  จิตบรรจง ตั้งปอง 
ที่ประชุม : SFRBM 2006 - 13th Annual Meeting 

ประเทศ : Denver, Colorado, USA           ประเภท : poster    เมื่อ : 15-17 November 2006 
 

[6]      บทความ : Modification of SAPRC Mechanism to Simulate Secondary Organic Aerosol Formation from  
xylenes 
นักวิจัย :  วิภาวี ขําวิจิตร 
ที่ประชุม : International Conference on Modeling in Chemical and Biological Engineering Sciences 

ประเทศ : Bangkok, Thailand         ประเภท : oral  เมื่อ : 25-27 October  2006 
 

[7]      บทความ : A survey of occupational health and safety management in rubber wood sawnill industry,  
Nakhon Si Thammarat 
นักวิจัย :  นุจรีย แซจิว 
ที่ประชุม : The 38th Asia-Pacific Academic Consortium for Public Health 
ประเทศ : Bangkok, Thailand         ประเภท : poster    เมื่อ : 3-6 December 2007 

 

[8]      บทความ : Global behavior in (Q-xy)2 potential 
นักวิจัย :  กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี 
ที่ประชุม : XIX, International Conference on Computer and Information Science and Engineering 

ประเทศ : Bangkok, Thailand         ประเภท : oral    เมื่อ : 29-31 January 2007 
 

[9]      บทความ : Drying characteristics of Garcinia atrovirric 

นักวิจัย :  ไวกูณฐ ฤทธิรุฒม และ ชัยรัตน ศิริพัธนะ 
ที่ประชุม : International Conference on Innovations in Food & Bioprocess Technology 
ประเทศ : AIT, Thailand        ประเภท : poster   เมื่อ : 12-14 December 2006 
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[10]     บทความ : Volatile headspace of cinnamon oil and clove oil for preservation of dried fish Sepat-Siam  
(Trichogaster pectoralis Regan) 
นักวิจัย :  นฤมล มาแทน 
ที่ประชุม : 5th International Congress on Food Technology 

ประเทศ : Greece         ประเภท : oral   เมื่อ : 9-11 March 2007 
 

[11]     บทความ : Utilization of Kohonen Self Organizing Map Neuron Network to Study the Success of  
Engineering Students 
นักวิจัย :  วัฒนพงศ เกิดทองมี 
ที่ประชุม : The Association of the Southeast Asian Institutions of Higher Education Conference-07  
(ASAIHL-07) 
ประเทศ : Hong Kong        ประเภท : oral   เมื่อ : 9-11 May 2007   

 

[12]     บทความ : Osmotic dehydration of bilimbi fruit (Averrho bilimbi) 

นักวิจัย :  ไวกูณฐ ฤทธิรุฒน และ ชัยรัตน ศิริพัธนะ 
ที่ประชุม : International conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post  
Harvest/Production Technology 
ประเทศ : Thailand        ประเภท : oral   เมื่อ : 23 January 2007   

 

[13]     บทความ : Sulfate Reduction in Anaerobic Wastewates Treatment of Latere Industry 
นักวิจัย :  กัลยา ศรีสุวรรณ และ เกียรติศักดิ์ พันธุพงศ 
ที่ประชุม : PUS-UNS International Conference on Engineering and Environment (ICEE 2007) 

ประเทศ : Phuket, Thailand        ประเภท : oral   เมื่อ : 10-11 May 2007   
 

[14]     บทความ : Drying characteristics of Garcinia atroviridis 
นักวิจัย :  ชัยรัตน ศิริพัธนะ และ ไวกูณฐ ฤทธิรุฒน 
ที่ประชุม : Proceedings of the International Conference on Innovation in Food and Bioprocess Technologies 

ประเทศ : Pathumthani, Thailand         ประเภท : poster    เมื่อ : 12 December 2007 
 

[15]     บทความ : Development of awareness in daily life improves students’academic performance 

นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ, ปยะวรรณ ใจหาว และ วิมลมาลย ศรีรุงเรือง 

ที่ประชุม : International conference problembased learning “a curriculum moder for education reform” 

ประเทศ : Nakhon Si Thammarat, Thailand  ประเภท : poster    เมื่อ : 12 May 2007 
 

[16]     บทความ : The Influence of problem-Based Learning on Critical Thinking Skills of Nursing Students in  
Children and Adolescents Nursing Practicum 
นักวิจัย :  เกียรติกําจร กุสล 

ที่ประชุม : International conference on Problem-Based Learning “A Curriculum Model for Educational 
Reform”  
ประเทศ : Nakhon Si Thammarat, Thailand        ประเภท : oral   เมื่อ : 4 May 2007 

 

[17]     บทความ : Sulfate and Organic matter removal in batch anaerobic wastewater treatment. 

นักวิจัย :  กัลยา ศรีสุวรรณ 

ที่ประชุม : PUS-NUS International Conference on Emgineering and Environment.ICEE-2007 
ประเทศ : Phuket, Thailand         ประเภท : oral   เมื่อ : 10 May 2007 

 

[18]     บทความ : Efficacy of the antifungal isoharziandione from mutant strain of Trichoderma harzianum for  
controlling anthracnose of mango cv.Nam Dok Mai 
นักวิจัย :  มนตรี อิสรไกรศีล, วาริน อินทนา, กาน จันทรพรหมมา และคณะ 

ที่ประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits 

ประเทศ : Chiang Mai, Thailand         ประเภท : oral    เมื่อ : 27 November 2006 
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 [19]     บทความ : Efficacy of extract substances from the pericarp of Garcinia mangostana to control major  
diseases of tropical fruits in laboratory 
นักวิจัย :  กาน จันทรพรหมมา, มนตรี อิสรไกรศีล, วาริน อินทนา และคณะ 

ที่ประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits 
ประเทศ : Chiang Mai, Thailand         ประเภท : oral    เมื่อ : 27 November 2006 

 

[20]     บทความ : Efficacy of light intensity on leaf structure and growth of mangosteen seedlings 

นักวิจัย :  มนตรี อิสรไกรสีล และ รวี เสรฐภักดี 

ที่ประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits 
ประเทศ : Chiang Mai, Thailand         ประเภท : poster    เมื่อ : 27 November 2006 

 

[21]     บทความ : Qualtiry Changes in Fresh-cut Mangosteens as Affected by Elevated Oxygen Modified 
Atmosphere Packaging 

นักวิจัย :  อุมาพร ชํานาญ และ สุปราณี มนูรักษชินากร 

ที่ประชุม : International Workshop on Tropical and Subtropical Fruits 
ประเทศ : Chiang Mai, Thailand       ประเภท :poster   เมื่อ : 27 November 2006   

 

[22]     บทความ : Non-existence of unbounded Fatou components of transcendental meromorphic functions with  
finitely many poles 
นักวิจัย :  Piyapong Niamsup, เกียรติสุดา มณีรักษ 
ที่ประชุม : The 15th International Conference on Finite or Infinite Dimensional Complex analysis and  
Applications 
ประเทศ : Osaka City University (OCU), Osaka, Japan         ประเภท : oral   เมื่อ : 30 July 2007 

 

[23]     บทความ : Data-Driven Modeling for Deriving Coastal Gates Operating Rules 
นักวิจัย :  ปกรณ ดิษฐกิจ 
ที่ประชุม : 2nd International Conference on Asian Simulation and Modeling 2007 

ประเทศ : Chiang Mai, Thailand         ประเภท : oral    เมื่อ : 9-11 January 2007 
 

[24]     บทความ : Folklore : The Root of humanity and Management 
นักวิจัย :  แพทริค จอรี่ 

ที่ประชุม : International Folklore Conference: “Folklore: The Root of humanity and Management”  
Organized by Thaksin University and the Thai Commission on Higher Education, Ranjamangala Pavilion 
Beach Resort 
ประเทศ : Songkhla, Thailand          ประเภท : oral    เมื่อ : 8 August 2007 

 

[25]     บทความ : Income Distribution of Community Tourism Management : The Case Study of Homestay  
Village 
นักวิจัย :  จินตนีย จินตรานันต 
ที่ประชุม : International Conference on “Economics of Tourism and Tourism Modelling” 

ประเทศ : Chiang Mai, Thailand          ประเภท : oral    เมื่อ : 1 October 2007 
 

[26]     บทความ : Gendering Piety of Muslim Women in Thailand 
นักวิจัย :  อัมพร หมาดเด็น 

ที่ประชุม : Graduate Workshop on Piety and Pietization in Asia, Asia Research Institute, National University 

ประเทศ : Singapore    ประเภท : oral   เมื่อ : 9 July 2007 
 

 
 
 
 



 สถาบันวิจัยและพัฒนา      45

[27]     บทความ : Religio-Cultural Space of Muslim Women on HIV Prevention and Care Services in southern  
Thailand 
นักวิจัย :  อัมพร หมาดเด็น 

ที่ประชุม : The 8th International Congress on AIDS in Asia and the Pacific 
ประเทศ : Colombo          ประเภท : poster  เมื่อ : 19 August 2007 

 

[28]     บทความ : Baton Dance for Body Comfort, Herbal Thai Massage to Aviod Body Stiffness Programme: A  
project-Based learning in a Community 
นักวิจัย :  วิยดา กวานเหียน 

ที่ประชุม : International Congress Problem-Based Learning “Acirriculum Model for Educational Reform” 
ประเทศ : Nakhon Si Thammarat, Thailand        ประเภท : poster    เมื่อ : 2 May 2007 

 

[29]     บทความ : Buddhist Perceptions of Muslims in the Thai South 

นักวิจัย :  อัมพร หมาดเด็น 

ที่ประชุม : Association for Asian Studies Annual Meeting 
ประเทศ : USA            ประเภท : oral   เมื่อ : 22 March 2007 

 

[30]     บทความ : A Study of Opinions of Emterprises,Cooperatve Education Advisors and Students Regarding  
Student Performance in 206 
นักวิจัย :  อรรจน บัณฑิตย 
ที่ประชุม : 15th World Ccnference on Cooperative Education, Suntec Internaional Convention &  
Exhibition Centre  
ประเทศ : Singapor         ประเภท : oral    เมื่อ : 28 June 2007 

 

[31]     บทความ : Novel Antidepressant Drug 
นักวิจัย :  นพมาศ วงศวิทยเดชา 

ที่ประชุม : 3rd Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) Asia-Pacific Regional  
Meeting 
ประเทศ : Bangkok, Thailand          ประเภท : oral    เมื่อ : 13 March 2007 

 

[32]     บทความ : Early life stress alters the effects of 5-ht1A Receptor in Animal Model of Depressing 

นักวิจัย :  นพมาศ วงศวิทยเดชา 

ที่ประชุม : 3rd Collegium Internationale Neuro-Psychopharmacologicum (CINP) Asia-Pacific Regional  
Meeting 
ประเทศ : Bangkok, Thailand             ประเภท : oral    เมื่อ : 14 March 2007 

 

[33]     บทความ : Synergic Effect of Cinnamaldehyde and Eugenol niger on Surface of Tomatoes 

นักวิจัย :  นฤมล มาแทน 

ที่ประชุม : International Conference on Agricultural, Food and Biological Engineering & Post  
Harvest/Production Technology 
ประเทศ : Khon Kaen, Thailand         ประเภท : poster    เมื่อ : 21 January 2007 

 

[34]     บทความ : Adaptive Candidate Apriort: An Approach for Mining Sequential patterns with Speciallized  
Constraints 
นักวิจัย :  กาญจนา หฤหรรษพงศ และ ฐิมาพร เพชรแกว 
ที่ประชุม : International Conference on Inteligent Technology (In Tech-2006) 

ประเทศ : Taipei, Taiwan          ประเภท : oral    เมื่อ : 16 December 2006 
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[35]     บทความ : Shift in FTIR Patterns in Arsenite-exposed Rat Splenocytes Related to Rho Kinase an MAPK  
Signaling Pathway 
นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ 

ที่ประชุม : The 46 Annual Meeting of The Society of Toxicolgoy (SOT) 

ประเทศ : Charlotte, North Carolina, USA         ประเภท : poster   เมื่อ : 25 March 2007 

 

 ผลงานวิจัยที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ  จํานวน 57 ครั้ง 

[1] บทความ : วงจรหารสัญญาณอนาลอกโดยใชหลักการของวงจรสายพานกระแส 

นักวิจัย :  วิจิตรา เพ็ชรกิจ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา คร้ังที่ 29  
สถานที่ : จังหวัดชลบุรี      ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 9-10 พ.ย. 2549 
 

[2] บทความ : Emulsifying properties of gelatin from pre-cooked tuna fin  

นักวิจัย :  ทนง เอี่ยวศิริ 
ที่ประชุม : JSPS-NRCT Joint Seminar 2006 
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร            ประเภท : บรรยาย   เมื่อ : 18-20 ธ.ค. 2549 

 

[3] บทความ : Plasmid vector, pOri253, for expression of chitinase-encoding gene from Bacillus circulans in 
Lactic acid bacteria 
นักวิจัย :  มณฑล เลิศคณาวนิชกุล 
ที่ประชุม : การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (STT. 32)  
สถานที่ : ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตติ์ กรุงเทพมหานคร   ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 

 

[4] บทความ : Adhesion of flattened Bambou &Resistance to termite & fungi of Polymer-Wood Composite  
นักวิจัย :  วันชาติ ปรีชาติวงศ 
ที่ประชุม : -    
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร           ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 28 ต.ค. 2549  

 

[5] บทความ : การตรวจวัดปริมาณตะกั่วและแคดเมียมในยาน้ําสมุนไพรไทยดวยวิธีการวัดศักยไฟฟาคืนรูป 
นักวิจัย :  รุงโรจน รัตนโอภาส, สราวุธ เดชมณี และ อุทัย ไตรอภิรักษ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการวิทยาศาตร คณิตศาสตรในโรงเรียน คร้ังที่ 17 (วทร. 17)  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ จังหวัดเพชรบูรณ    ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 19 ม.ค. 2550 

 

[6] บทความ : Blood Carboxyhemaglobin Levels in Smokers and Non- Smokers  

นักวิจัย :  อุทัย ไตรอภิรักษ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 31 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย   
สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม    ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 25-27 เม.ย. 2550 

 

[7] บทความ : การศึกษาความเปนพิษของกระถินในสัตวทดลองและคน 

นักวิจัย :  วรนันท ศุภพิพัฒน 
ที่ประชุม : การสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ จังหวัดนครศรีธรรมราช   ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 13 มี.ค. 2550 

 

[8] บทความ : การสืบคนรูปแบบลําดับของวิชาเรียนที่มีความสัมพันธตอเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา 
นักวิจัย :  กาญจนา หฤหรรษพงศ และ ฐิมาพร เพชรแกว 
ที่ประชุม : The 10th National Computer Science and Engineering Conference (NCSEC-2003)  
สถานที่ : โรงแรม โซฟ เทล ราชา ออคิด จังหวัดขอนแกน       ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 26 ต.ค. 2549 
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[9] บทความ : ยาตานพิษตัวใหมสําหรับพิษจากสารหนู  
นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ 
ที่ประชุม : คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  
สถานที่ : สํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 23 มี.ค. 2550 

 

[10] บทความ : ระบาดวิทยาของธาลัสซีเมียและฮีโมโกลบินผิดปกติในหญิงตั้งครรภในจังหวัดนครศรีธรรมราช 

นักวิจัย :  สิทธิชัย ปญญาใส 

ที่ประชุม : ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม ประจําป 2549  

สถานที่ : โรงแรมอิมพีเรียลแมปง จังหวัดเชียงใหม    ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 28 พ.ย. 2549 
 

[11] บทความ : วัยรุนกับผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ 
นักวิจัย :  วรนันท ศุภพิพัฒน 
ที่ประชุม : การสัมมนาอาจารยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
สถานที่ : มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ              ประเภท : บรรยาย เมื่อ : 14 ก.พ. 2550 

 

[12] บทความ : Effects of Quercetin on Acute Toxicity of Rat Spleen and Chromosome Aberrations in Bone 
Marrow Induced by Nickel Chloride 
นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย ประจําป 2549   

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ        ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 14 ก.พ. 2550 
 

[13] บทความ : Effects of Myricetin, Quercetin, Vitamin C and N-acetylcysteine on Lipid Peroxidation and 
Glutathione Level Induced by Cadmium Chloride in Rat Kidney 

นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย ประจําป 2550  

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ           ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 พ.ย. 2549 
 

[14] บทความ : ฮีโมโกลบินปากเซ (Hb Pakse) ในหญิงตั้งครรภในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
นักวิจัย :  สิทธิชัย ปญญาใส และคณะ 

ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 31 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย “เทคนิคการแพทยตาม 
รอยพระยุคลบาท” 
สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม          ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 25-27 เม.ย. 2550 

 

[15] บทความ : Usefulness of a red cell discriminate function incorporating volume disc differentiating traits 
from iron-deficiency anemia during pregnant 
นักวิจัย :  วิมลมาลย ศรีรุงเรือง และคณะ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 31 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย “เทคนิคการแพทยตาม 
รอยพระยุคลบาท”   
สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม      ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 25-27 เม.ย. 2550 

 

[16] บทความ : Determination of hydroquinone in cosmetic products by HPLC and UV-visible spectrophotometer  

นักวิจัย :  วิยดา กวานเหียน และคณะ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 31 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย “เทคนิคการแพทยตาม 
รอยพระยุคลบาท”   
สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแกว จังหวัดเชียงใหม          ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 25-27 เม.ย. 2550 
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[17] บทความ : Magnetic Properties of Cobalt-coated Silicon Steels 

นักวิจัย :  ชิตณรงค ศิริสถิตยกุล 
ที่ประชุม : การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (STT. 32)   
สถานที่ : ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์            ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 

 

[18] บทความ : TNF-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction in 
primary neurons: An insight into the role of glia cells 
นักวิจัย :  จิตบรรจง ตั้งปอง 
ที่ประชุม : 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting  

สถานที่ : Bangkok, Thailand              ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 12 มี.ค. 2550 
 

[19] บทความ : The Development of awareness in daily life: a case study of meditation for self improvement  

นักวิจัย :  วิมลมาลย ศรีรุงเร่ือง 
ที่ประชุม : 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting  

สถานที่ : Bangkok, Thailand      ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 12 มี.ค. 2550 

[20] บทความ : Synthesis of RNXNHR ligands and their metal complexes 

นักวิจัย :  สุจิตรา ยังมี, เดวิด เจมส ฮารดิง และ พิมผกา ฮารดิง 
ที่ประชุม : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย  

สถานที่ : โรงแรมรีเจนต ชะอํา           ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 12 ต.ค. 2549 
 

[21] บทความ : Chelating ligands effect on Ni beta-diketonate complexes  

นักวิจัย :  เดวิด เจมส ฮารดิง, พิมผกา ฮารดิง และคณะ 
ที่ประชุม : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (STT. 32)   

สถานที่ : ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต         ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 
 

[22] บทความ : GHS Comprehensibility Test in Thai Populations 

นักวิจัย :  ธีรเดช สุระมานะ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการสมาคมพิษวิทยาแหงประเทศไทย ประจําป 2549   
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ         ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 

 

[23] บทความ : Effect of Saturated Aldehydes on Sardine (Sardinella gibbosa) Myoglogin Stability  

นักวิจัย :  มนัส ชัยจันทร 
ที่ประชุม : ProPak Asia 2007 FoSTAT - The 9th Agro-Industrial Coference 

สถานที่ : ศูนยประชุม BITEC รวมกับ งาน ProPak Asia 2007   ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 14-15 มิ.ย. 2550 
 

[24] บทความ : Standardization vs. Adaptation of Marketing Programs in Emerging Markets in South East Asia: 
A case of Thailand, Malaysia, and Indonesia 

นักวิจัย :  ภัทรวรรณ แทนทอง  
ที่ประชุม : The 3rd Academy of Applied Business Conference "Bridging the Asian Business Market"  
สถานที่ : โรงแรมเดอะรีเจนซี อําเภอหาดใหญ สงขลา      ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 14-16 มิ.ย. 2550 

 

[25] บทความ : การปองกันโรคธาลัสซีเมียในจังหวัดนครศรีธรรมราช : การสํารวจความคิดเห็นในนักเรียนมัธยมศึกษา 
นักวิจัย :  วิมลมาลย ศรีรุงเรือง และ สุธน บุญละออ 

ที่ประชุม : การวิจัยเซลลตนกําเนิดเพื่อการรักษาแหงชาติ คร้ังที่ 1   
สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพมหานคร        ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 5-6 ก.ค. 2550 
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[26] บทความ : Color Removal from POME and Fouling Model in MF and Hybrid - MF 

นักวิจัย :  กัลยา ศีรสุวรรณ 

ที่ประชุม : Asian-Pacific Regional Conference on Practical Environmental Technologies (APRC 2007)  
สถานที่ : Sofitel Raja Orchid Hotel ขอนแกน         ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 1-2 ส.ค. 2550 

 

[27] บทความ : ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากมะพราวของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ
: กรณีศึกษาอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี 
นักวิจัย :  ภัทรวรรณ แทนทอง 
ที่ประชุม : การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3                                                 
สถานที่ : โรงแรมตักสิลา อําเภอมือง จังหวัดมหาสารคาม        ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 6-7 ก.ย. 2550 

 

[28] บทความ : การจัดการความรูเพื่อพัฒนาเครือขายกองทุนหมูบาน ตําบลกะหรอ ก่ิงอําเภอนบพิตํา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 
นักวิจัย :  พรเพ็ญ ทิพยนา 
ที่ประชุม : การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3  
สถานที่ : โรงแรมตักสิลา อําเภอมือง มหาสารคาม         ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 6-7 ก.ย. 2550 

 

[29] บทความ : การวิเคราะหประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจการผลิตขาวในพื้นที่ลุมนํ้าปากพนัง ปการเพาะปลูก 2547-

2548 
นักวิจัย :  สมใจ หนูผึ้ง  
ที่ประชุม : การประชุมทางวิชาการมหาวิทยาลัยมหาสารคามวิจัยครั้งที่ 3  
สถานที่ : โรงแรมตักสิลา อําเภอมือง มหาสารคาม       ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 6-7 ก.ย. 2550 

 

[30] บทความ : การเมืองเรื่องวิถีชีวิต: ภาพลักษณและอํานาจของมุสลิมสมัยใหมกรณีศึกษาอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
นักวิจัย :  อรอนงค ทิพยพิมล  

วารสาร : เวทีวิจยัมนุษยศาสตร ครั้งท่ี 3   
สถานที่ : คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 16 พ.ย. 2549 

 

[31] บทความ : การเรียนโดยใชมิตรภาพเปนพื้นฐาน Friendship-Based Learning 

นักวิจัย :  นพรัตน เศรษฐกุล 

บทความ : PBL: A Curriculum Model for Educational Reform    

สถานที่ : The Twin Lotus Hotel, Nakorn si thammarat      ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 02 พ.ค. 2550 
 

[32] บทความ : การลดอาการสะทานหนาวในมังคุดโดยการใชความรอนกอนการเก็บรักษา 
นักวิจัย :  พรเพ็ญ นุยมาก, มนตรี อิสรไกรศีล และ สุปราณี มนูรักษชินากร 
ที่ประชุม : การสัมมนาทางวิชาการวิทยาการหลังการเก็บเก่ียวแหงชาติ คร้ังที่ 5    

สถานที่ : โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน, กรุงเทพมหานคร    ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 28 มิ.ย. 2550 
 

[33] บทความ : การวิเคราะหกาซโดยใชอคูสติกสโหมดอันดับสูง Higher-Order Acoustic Mode Detection for Gas 
Analysis 

นักวิจัย :  ผดุง ละเอียดศิลป และ สรศักดิ์ ดานวรพงศ 
ที่ประชุม : งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (STT. 32)    

สถานที่ : กรุงเทพมหานคร             ประเภท : บรรยาย   เมื่อ : 26 ต.ค. 2549 
 

[34] บทความ : การออกแบบคลองชลประทานโดยใชวิธีดิฟเฟอเรนเชียลอีโวลูชั่น   
นักวิจัย :  ปกรณ ดิษฐกิจ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแหงชาติคร้ังที่ 12    

สถานที่ : โรงแรมอมรินทรลากูน พิษณุโลก           ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 2 พ.ค. 2550 
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[35] บทความ : ไทยพลัดถ่ินกับปญหารัฐ-ชาต ิ
นักวิจัย :  ฐิรวุฒิ เสนาคํา 
ที่ประชุม : งานประชุมประจําปทางมานุษยวิทยา คร้ังที่ 6 รัฐจากมุมองของชีวิตประจําวัน    

สถานที่ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร      ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 28 มี.ค. 2550 
 

[36] บทความ : ปญญาชนสาธารณะ Public Intellectual 
นักวิจัย :  ฐิรวุฒิ เสนาคํา 
ที่ประชุม : นักวิชาการเพื่อสังคม   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยทักษิณ อําเภอเมือง สงขลา        ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 11 ก.ย. 2550 

 

[37] บทความ : เฝาระวังรัฐดวยความอึดอัดใจ: ทัศนคติและความรูสึกมุสลิมในสามจังหวัดชายแดนภาคใตตอนโยบายของรัฐ 
นักวิจัย :  อับดุลรอยะ ปาแนมาแล 

ที่ประชุม : ประชุมประจําปทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 6 “รัฐ จากมุมมองของชีวิตประจําวัน” 
สถานที่ : ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร     ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 28 มี.ค. 2550 

 

[38] บทความ : ภาวะฮีโมโกลบินเอฟสูงแบบไมแสดงอาการทางคลินิก (High HbF determinants) ในจังหวัดลําปาง 
นักวิจัย :  สิทธิชัย ปญญาใส 

ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําป สมาคมเทคนิคการแพทยคร้ังที่ 31 
สถานที่ : โรงแรมโลตัสปางสวนแกว เชียงใหม       ประเภท : โปสเตอร เมื่อ : 25 เม.ย. 2550 

 

[39] บทความ : เภสัชกรกับความทาทายทางวิชาชีพเภสัชกรรมในทศวรรษหนา 
นักวิจัย :  สุนิพนธ ภุมมางกูร 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการและประชุมใหญสามัญประจําป (2549) เภสัชกรรมสมาคมแหงประเทศไทย ในพระ

บรมราชูปถัมภ “ววิัฒนบทบาทเภสัชกรรมทศวรรษ 2550”  
สถานที่ : โรงแรมเซ็นจูร่ีปารค กรุงเทพฯ         ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 27 มิ.ย. 2550 

 

[40] บทความ : วิจารณรายงานวิจัยของ นายเกษม จันทรดํา “รังนกนางแอน ธุรกิจมาเฟยขามชาติ จากศักดินา...สูทุนนิยม 
ผลประโยชนแสนลานเปนของใคร” 
นักวิจัย :  แพทริค จอรี่ 
ที่ประชุม : การเขียนชนบท สัมมนาจัดโดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สมาคมนักเขียนแหงประเทศไทย  
สถาบันทักษิณคดีศึกษามหาวิทยาลัยทักษิณ และกลุมนักเขียนนาคร 

สถานที่ : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช     ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 27 ก.ค. 2550 
 

[41] บทความ : องคประกอบทางเคมีจากมังคุดปาและฤทธิ์ทางชีวภาพ  
นักวิจัย :  วรพงศ ภูพงศ 
ที่ประชุม : การประชุมวิชาการโครงการเครือขายการวิจัยสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากทรัพยาการชีวภาพของประเทศ 
ไทย (BRN) 
สถานที่ : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ   ประเภท : บรรยาย เมื่อ : 11 พ.ค. 2550 

 
[42] บทความ : องคประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของสาร isoharziandione จากเชื้อรา Trichoderma harzianum 

สายพันธุกลายในการควบคุมโรคแอนแทรคโนสของผลพริก 
นักวิจัย :  ประคอง เย็นจิตต, ศุภลักษณ เศรษฐสกุลชัย, วาริน อินทนา และ ทักษิณ สุวรรณโน 

ที่ประชุม : การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน คร้ังที่ 3   
สถานที่ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน      ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 6 ธ.ค. 2549 
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[43] บทความ : Octahedral Nickel beta-Diketonate Complexes: Unexpected Stabilisation of Ni (III) 

นักวิจัย :  หิริหัทยา เพชรมั่ง, เสาวนิต สายทอง, วาสินี พลศรี, พิมผกา ฮารดิง และ เดวิด เจมส ฮารดิง 

ที่ประชุม : Inorganic Chemistry Conference (IC07)   

สถานที่ : Wrest Point Convention Centre, Hobart, Australia    ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 4 ก.พ. 2550 
 

[44] บทความ : Effect of pH on Delignification and Production of Ligninolytic Enzymes by Lentinus 
polychrous Lev. On Sunflower Seed Hulls 
นักวิจัย :  ชริดา ปุกหุต, เลอลักษณ จิตรดอน, ปติกานต บํารุงกุล และ สุปราณี มนูรักษชินากร 

ที่ประชุม : The 18th Annual Meeting of the Thai Society for Biotechnology   

สถานที่ : The Montien Riverside Hotel, Bangkok      ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 2 พ.ย. 2549 
 

[45] บทความ : A demonstration of underwater bubble capturing by the fundamental acoustic mode 
นักวิจัย : สรศักดิ์ ดานวรพงศ 
ที่ประชุม : Siam Physics Congress 2007: Physics and Technologies for Self-Reliance 

สถานที่ : The Rose Gardent Riverside, Nakorn Pathom     ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 20 มี.ค. 2550 
 

[46] บทความ : Development of Molecular Models from Atoms in molecules Theory 

นักวิจัย : โกวิท กิตติวุฒิศักดิ์ 

ที่ประชุม : Congress of Science and Technology of Thailand (STT. 32) 

สถานที่ : Bangkok          ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 10 มี.ค. 2549 
 

[47] บทความ : Association of Sanitary conditions and Bacteriological Quality of Tube ICE in ICE Plants  
Located in Bangkok Metropolitan, Thailand 
นักวิจัย : ประเสริฐ มากแกว 

ที่ประชุม : วิชาการดานสาธารณสุขในภูมิภาคเอเชียแปซิฟค คร้ังที่ 38    

สถานที่ : โรงแรมรามา การเดน กรุงเทพฯ       ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 03 ธ.ค. 2549 
 

[48] บทความ : A Tale of Two Crises : The Conflict in Southern Thailand and the Royalists’ Seizure of Power 
on September 19, 2006 
นักวิจัย : แพททริค จอรี่ 

ที่ประชุม : Seminar, University of Western Australia   
สถานที่ : The Centre for Contemporary Asia and the Centre for Muslim States and Societies University of  

Western Australia Perth, Australia      ประเภท : บรรยาย   เมื่อ : 19 เม.ย. 2550 
 

[49] บทความ : Paper for Roundtable : The September 19th 2006 Coup in Thailand 

นักวิจัย : แพททริค จอรี่ 

ที่ประชุม : Roundtable Seminar, Asia Research Institute, National University of Singapore    

สถานที่ : Asia Research Institute, National University of Singapore ประเภท : บรรยาย เมื่อ : 12 ต.ค. 2549 
 

[50] บทความ : “Malayness” as a Problem in Thailand’s Model of National Integration 

นักวิจัย : แพททริค จอรี่ 

ที่ประชุม : การประชุมวิชาการระดับชาติเวทีวิจัยมนุษยศาสตรไทย คร้ังที่ 3 คณะศิลปะศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร รวมกับ สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)     

สถานที่ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร     ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 17 พ.ย. 2549 
 

[51] บทความ : From “Melayu Patani” to “Thai  Muslim” : The Spectre of Ethnic Identity in Southern Thailand 

นักวิจัย : แพททริค จอรี่ 

ที่ประชุม : Seminar, Asia Research Institute    

สถานที่ : National University of Singapore           ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 10 พ.ย. 2549 
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[52] บทความ : The Impact of Ongoing Conflict on Women in Southern Thailand 

นักวิจัย : อัมพร หมาดเด็น 

ที่ประชุม : Peace Constituencies and Justice in Southern Thailand    

สถานที่ : C.S.Hotel, Pattani          ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 30 ต.ค. 2549 
 

[53] บทความ : Religion and Sexuality 

นักวิจัย : อัมพร หมาดเด็น 

ที่ประชุม : The 19-day Leadership course on Gender, Sexuality and health in Southeast Asia and China    

สถานที่ : Salaya Pavilion Hotel, Mahidol University       ประเภท : บรรยาย  เมื่อ : 27 ส.ค. 2550 
 

[54] บทความ : Compression Program for True Color Image 

นักวิจัย : เยาวเรศ ศิริสถิตกุล 

ที่ประชุม : การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (วทท. 32)   

สถานที่ : ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต        ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 
 

[55] บทความ : Blood carboxyhemoglobin in smokers and nonsmokers 

นักวิจัย : ภัทร รัญจวนจิตร, สุพัตรา สินไชย, อุบลรัตน สุขเกลี้ยง และ อุทัย ไตรอภิรักษ 

ที่ประชุม : การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 31 สมาคมเทคนิคการแพทยแหงประเทศไทย “เทคนิคการแทพยตาม 
รอยพระยุคลบาท”   

สถานที่ : โรงแรมโลตัส ปางสวนแกว เชียงใหม       ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 25 เม.ย. 2550 
 

[56] บทความ : INF-mediated NO production enhances MnSOD nitration and mitochondrial dysfunction in 
primary neurons: An insight into the role of glia cells 
นักวิจัย : จิตบรรจง ตั้งปอง 
ที่ประชุม : 3rd CINP Asia Pacific Regional Meeting     
สถานที่ : Bangkok            ประเภท :โปสเตอร   เมื่อ : 12 มี.ค. 2550 

 

[57] บทความ : Chelation ligands effect on Ni betadiketonate complexes 

นักวิจัย : เสาวนิต สายทอง, วาสินี พลศรี, พิมผกา ฮารดิง และ เดวิด เจมส ฮารดิง 

ที่ประชุม : การประชุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 (วทท. 32) 

สถานที่ : ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิตต        ประเภท : โปสเตอร  เมื่อ : 10 ต.ค. 2549 
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 การดําเนินงานของโครงการในกํากับ 
 

1.เครือขายการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน สกอ. ภาคใตตอนบน  
กาวเขาสูปท่ี 5 ของการดําเนินงานเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน ภายใตการบริหารจัดการของสถาบันใน

เครือขายและความรวมมือของหนวยงานในจังหวัด ภาคเอกชน องคกรตางๆ มาโดยตลอด โครงการวิจัยและ
ถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนในปงบประมาณ 2550 สําเร็จลงไดดวยดี 

การสนับสนุนทุนวิจัย ปงบประมาณ 2550 

 ในปงบประมาณ 2550 นี้ เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบนไดรับขอเสนอโครงการที่เสนอขอรับทุน 

อุดหนุนการวิจัย จํานวนทั้งสิ้น 62 โครงการวิจัยเดี่ยว 9 ชุดโครงการวิจัย จาก 10 สถาบันการศึกษา โดย

สามารถจําแนกตามยุทธศาสตรการวิจัยภาคใตตอนบนได 7 ยุทธศาสตร ดังนี้ 
 1) ยุทธศาสตร อาหารปลอดสารพิษ การแปรรูปอาหาร เพื่อการพัฒนาการเกษตรที่ย่ังยืน จํานวน 

3 โครงการ 
 2) ยุทธศาสตร การเกษตร การพัฒนาเครื่องตนแบบทางการผลิตเพื่อการพัฒนาการเกษตรอยาง

ย่ังยืน จํานวน 25 โครงการวิจัยเดี่ยว 3 ชุดโครงการวิจัย 

 3) ยุทธศาสตร การจัดการการทองเท่ียวอยางยั่งยืนในทองถิ่น  จํานวน 7 โครงการวิจัยเดี่ยว 3 ชุด

โครงการวิจัย 
 4) ยุทธศาสตร ผาพื้นบานภาคใต จํานวน 2 โครงการวิจัยเดี่ยว 1 ชุดโครงการวิจัย 

 5) ยุทธศาสตร การพัฒนาการผลิตสมุนไพรอยางครบวงจร  จํานวน 5 โครงการวิจัยเดี่ยว 
 6) ยุทธศาสตร การพัฒนาหัตกรรมพื้นบานอยางครบวงจร  จํานวน 8 โครงการวิจัยเดี่ยว 1 ชุด

โครงการวิจัย 

 7) ยุทธศาสตร พลังงาน จํานวน 2 โครงการวิจัยเดี่ยว 1 ชุดโครงการวิจัย 
 8) ยุทธศาสตรอ่ืนๆ  จํานวน 10 โครงการวิจัยเดี่ยว 
 

การพิจารณาขอเสนอโครงการของเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน มีโครงการที่ไดรับการจัดสรร

ทุนวิจัยจํานวนทั้งสิ้น 16 โครงการวิจัยเดี่ยว 4 ชุดโครงการวิจัย งบประมาณกวา 3 ลานบาท เพื่อพัฒนา

ความเขมแข็งของชุมชนบนเศรษฐกิจฐานรากสูความยั่งยืนตอไป  
  

 การขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน 
 เครือขายการวิจัยภาคใตตอนบน ไดกําหนดขั้นตอนในการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยของเครือขาย

ไว 3 ขั้นตอน คือ ตนน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา ดังนี้ 
 ตนน้ํา เปนการบริหารจัดการขอเสนอโครงการวิจัยเริ่มจากการกลั่นกรองเอกสารเชิงหลักการ

พิจารณาขอเสนอโครงการวิจัยในเบื้องตน โดยคณะอนุกรรมการการกลั่นกรองขอเสนอโครงการการ

ตรวจสอบคุณภาพและประเมินความเปนไปไดของขอเสนอโครงการวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ 

และการพิจารณาสนับสนุนทุนวิจัยโดยคณะกรรมการบริหารจัดการเครือขายฯ   
 กลางน้ํา เปนขั้นตอนการติดตามประเมินผลโครงการวิจัย ซ่ึงมี ท้ังการจัดสัมมนานําเสนอ

ความกาวหนาโครงการวิจัยเพื่อรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะโดยผูทรงคุณวุฒิในสาขาที่เกี่ยวของ และ

การติดตามประเมินผลการดําเนินงนในพื้นที่   
 ปลายน้ํา เปนขั้นตอนการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยโดยผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนักวิจัยตองนําเสนอ

ผลงานในรูปแบบ Oral Presentation และ Poster Presentation 
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 การลงนามสัญญารับทุนปงบประมาณ 2550 

 ในปงบประมาณ 2550 เครื่อขายการวิจัยภาคใตตอนบนไดจัดใหมีพิธีลงนามสัญญารับทุน ระหวาง

อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กับหัวหนาหนวยงานท่ีไดรับทุน ในงานนี้ ได จัดใหมีการแถลง

ความกาวหนาของเครือขาย พรอมทราบทิศทางการวิจยในป 2550 ของเครือขาย โดยในปงบประมาณ 

2550 นี้ มีสถาบันที่ไดรับการสนับสนุนทั้งสิ้นจํานวนทั้งสิ้น 10 สถาบัน  

 
 
 
 
 
 
2.โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดรับการสนับสนุนทุนวิจัยจากสํานักงนกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ใหบริหาร

จัดการชุดโครงการและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยในการดําเนินงานของชุดโครงการที่ผานสามารถให

การสนับสนุนโครงการยอยได รวม 14 โครงการ แบงเปน 3 กลุมงาน คือ 1)กลุมวิจัยตัวชี้วัดทางสังคม 2)

กลุมวิจัยการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และ 3)กลุมวิจัยชุมชนกับการปรับตัวดานอาชีพ ซ่ึง

ในแตละกลุมวิจัยมีการแบงงานกันอยางชัดเจน รวมถึงการมีผูประสานงานของแตละกลุมงานวิจัย 
 ในการดําเนินการวิจัยมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสานความรวมมือ และหนุนเสริมการสราง

เครือขายงานวิจัยพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง เชน การทํางานวิจัยรวมกันของนักวิจัยและชุมชนในพื้นที่ การประชุม

ตางๆ ท่ีไดเชิญชุมชนในพื้นที่และหนวยงานที่เกี่ยวของ เขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน และรวม

แลกเปลี่ยนความคิดเห็น นอกจากนี้ทางชุดโครงการไดจัดการประชุมประเมินและติดตามความกาวหนาทุก

ระยะ 12 เดือน โดยในการประชุมแตละครั้งจะมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาตางๆ มาใหขอเสนอแนะ

แนวทางในการดําเนินงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ในปงบประมาณ 2550 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง ไดดําเนินกิจกรรมสําคัญ

ของสํานักประสานงานชุดโครงการ ดังนี ้
1. จัดประชุมหารือรวมกันของ 3 กลุมวิจัย  เปนการประชุมเพื่อติดตามการดําเนินงานของนักวิจัย

ในกลุมวิจัยทั้งสามกลุมผานผูประสานงานของแตละกลุมวิจัยรวมถึงการหารือในประเด็นยอยตาง ๆ เชน 

กําหนดการในการประชุมและผูทรงคุณวุฒิท่ีจะเชิญมารวมวิจารณและเสนอแนะในการประชุมครั้งนี้ 

2. จัดประชุมติดตามความกาวหนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง สํานัก

ประสานงานไดจัดประชุมติดตามความกาวหนาชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังงวด 6 เดือน 

แรก ของระยะที่ 2 ในวันที่ 8-10 พฤษภาคม 2550 โดยการนําเสนอของโครงการที่สิ้นสุดระยะเวลา และ

โครงการที่กําลังดําเนินการ และมีผูทรงคุณวุฒิท่ีมีความเชี่ยวชาญเฉพาะดานที่เกี่ยวของโดยตรงกับแตละ

โครงการวิจัยใหคําแนะนําและเสนอแนะในการปรับปรุงแกไขและดําเนินโครงการวิจัยใหตรงตามเปาหมาย 
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 3. จัดทําเว็บไซตเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัย สํานักประสานงานชุดโครงการฯ ไดดําเนินการ

จัดทําเว็บไซตเพื่อการประชาสัมพันธโครงการอีกทั้งยังบริการขอมูลแกผูท่ีสนใจและตองการใชขอมูล ท้ังนี้ได

มีการนําเสนอกิจกรรมของสํานักประสานงานและโครงการตางๆ อยางสม่ําเสมอ ผานเว็บไซต 

http://pakpanang.wu.ac.th 

4. การเผยแพรผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสูการใชประโยชน ในวันที่ 29 มีนาคม 2550  

สํานักประสานงานชุดโครงการไดรวมจัดนิทรรศการ “ขอมูลฐานความรู...สูเศรษฐกิจพอเพียง” เนื่องใน

โอกาสวันครบรอบ 15 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัย

ลักษณ  เพื่อเปนการประชาสัมพันธการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง แก

บุคคลภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ในวันที่ 5 เมษายน 2550 สํานักประสานงานชุด

โครงการไดเขารวมจัดนิทรรศการ “ขอมูลฐานความรู...สูเศรษฐกิจพอเพียง” ในวันงานมอบประกาศนียบัตร
แกผูจบหลักสูตรการประดิษฐเรือจําลองจากโรงเรียนชางสิบหมู รุนที่หนึ่ง ท่ีกองอํานวยการโครงการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี ฯพณฯ นาย

แพทยเกษม วัฒนชัย องคมนตรี เปนผูมอบประกาศนียบัตร พรอมกันนี้ไดมีการเยี่ยมชมอาคารเรียนของ

โรงเรียนชางสิบหมู เพื่อเปนการประชาสัมพันธการดําเนินงานของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปาก

พนัง และในวันที่ 28 มิถุนายน 2550 ไดรวมประชุมหารือรวมกับผูอํานวยการโครงการบํารุงรักษาและสงน้ํา

ปากพนังตอนลาง ณ สํานักประสานงาน เรื่อง การจัดนิทรรศการในงานวันวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย 

ครั้งท่ี 33 ท่ีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณเปนเจาภาพในเดือนตุลาคม 2550  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. การติดตามการดําเนินงานดานตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

6.1 ในวันที่13 กุมภาพันธ 2550  เขารวมการประชุมหารือความรวมมือในการจัดตั้ง

ศูนยฝกอบรมศิลปชางสิบหมู โดยวิทยาลัยในวัง ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.2 ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2550 เขารวมการประชุมโครงการชุมชนอยูดีมีสุข ณ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ซ่ึงเปนความรวมมือระหวาง จังหวัด

นครศรีธรรมราช  สกว. สสส.และสํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

6.3 ในระหวางวันที่ 26-27 มิถุนายน 2550 ไดเขารวมติดตามการดําเนินงานในโครง

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  โดย สํานักราชเลขาธิการ และสํานักงาน กปร. เพื่อ
ติดตามงานของสํานักราชเลขาธิการและสํานักงาน กปร. เพื่อเปนการติดตามการดําเนินโครงการพัฒนา

พื้นที่ลุมน้ําปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดําริของหนวยงานตางๆ ในพื้นที่ลุมน้ําปากพนังและเย่ียมชม

ชาวบานกลุมอาชีพตางๆ เชน กลุมน้ําตาลจากของตําบลขนาบนาก อําเภอปากพนัง กลุมทําปุยหมักจาก

ผักตบชวา นอกจากนี้ยังมีการเยี่ยมชมและพบปะพูดคุยกับเกษตรกรที่ทําสวนแบบอินทรียแลวไดผลผลิตดี 

ราคาสูง 
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ตัวอยาง 
ผลงานวิจัย 
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและจดสิทธบิัตร 

 

 

เครื่องอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟเพื่อใชใน

อุตสาหกรรมทําปลาแหง 

 
โดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ 
         สํานักวิชาวิทยาศาสตร หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล  
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
ในภาคใตมีการทําปลาแหงโดยใชแสงแดดเปนแหลงพลังงานหลัก 

และจะใชความรอนจากการเผาไหมไมฟนในฤดูฝน ในการใชแสงแดดเพื่อ

การทําปลาแหงนั้น เกษตรกรจะตากปลาในที่โลง ซ่ึงจะทําใหมีปญหาคือ การ

ควบคุมกล่ิน การปนเปอนฝุนละอองและเชื้อโรคตางๆ โดยทั่วไปเกษตรกรจะ

แกปญหาโดยการใชยาฆาแมลง และจะทําใหเกิดปญหาสารพิษตกคางในปลา

แหง สวนในชวงฤดูฝนนั้น เกษตรกรใชเตาเผาโดยมีไมฝนเปนแหลงพลังงาน

ความรอนทดแทนแสงแดด การใหความรอนโดยการเผาไมฟนนั้นมี

ประสิทธิภาพของการสงผานพลังงานต่ํา เนื่องจากเกิดการสูญเสียของความ

รอนในอากาศ และความรอนที่ปลาไดรับจะไมสม่ําเสมอ เนื่องจากความ

แปรปรวนในการเคลื่อนที่ของอากาศ ทําใหปลาแหงท่ีไดมีคุณภาพต่ํา ขายได

ราคาไมดี ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาวในการทําปลาแหง กลุมพลาสมา

ประยุกต หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุลจึงไดพัฒนาเตาอบปลาแหงโดยใช

พลังงานจากคลื่นไมโครเวฟขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แนวทางการพัฒนาเครื่องตนแบบ : เครื่องอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟ 
เพื่อใชในอุตสาหกรรมทําปลาแหง 
 

การวิจัยดังกลาวทําใหกลุมวิจัยมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับคลื่นไมโครเวฟ สามารถออกแบบ

และสรางระบบกําเนิดและควบคุมคลื่นไมโครเวฟที่มีราคาถูก มีศักยภาพในการนําเทคโนโลยีไมโครเวฟไปใช

ในการทําปลาแหงท่ีคุณภาพสูงและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม โดยเตาอบแหงท่ีไดพัฒนาขึ้น จะสามารถถายทอด

เทคโนโลยีใหกับชุมชนเพื่อเปนทางเลือกของการประกอบอาชีพ ตอไป และไดรับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก

บริษัทไทรอัมพเอ็นจิเนียริ่งเพื่อรวมกันพัฒนาระบบการอบแหงอาหารสัตวในเชิงอุตสาหกรรมดวยคลื่น

ไมโครเวฟและลมรอน ซ่ึงคาดวาผลที่ไดจะนําไปประยุกตใชในการอบวัสดุอ่ืนที่มีมูลคาสูงในแงเศรษฐกิจ เชน 

ยา สมุนไพร หรือ ยางพารา ตอไป   
 
 

ผ

เครื่องตนแบบเพื่อการถายทอด

เทคโนโลยี 
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ภาพแสดงวธิรีะบบทดลองเพื่อศึกษาเงื่อนไขที่เหมาะสมใน

การอบปลาแหงดวยคลื่นไมโครเวฟ 

รูป  แสดงปลาแหงที่ไดจากการ (ก) ตากแดด (ข) อบดวยตูอบไมโครเวฟ 

(ก) (ข) 

 
 

 
                                     หลักการทํางานของเครื่องอบปลาแหง 

 
ในงานวิจัยนี้ ไดมีการศึกษาฟสิกสและเทคโนโลยีของคลื่นไมโครเวฟ มีเปาหมายเพื่อพัฒนาเตาอบ

ปลาแหงประสิทธิภาพสูงขึ้น และใชอุปกรณท่ีเปนสวนประกอบของเตาไมโครเวฟที่มีราคาถูก โดยได

ทําการศึกษาทฤษฎีการเคลื่อนที่ของคลื่นไมโครเวฟในทอนําคลื่น อันตรกริยาระหวางคลื่นไมโครเวฟกับวัสดุ

เพื่อใหความรอน และศึกษาพัฒนาสวนประกอบตางๆในการควบคุมการกําเนิดคลื่นไมโครเวฟคือ แมกนีต

รอน ชุดจายกําลังศักยสูง ชุดควบคุมกําลังและระบบการสงคลื่นไมโครเวฟซึ่งประกอบดวย ทอนําคลื่น 
(waveguide) และหองเก็บคลื่น  
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชยและจดสิทธบิัตร 

 
 

การวิจัยไมยางพารา เชิงพาณิชย 

เทคโนโลยีการปองกันเชื้อราในอุปกรณและของเลนเด็ก 
จากไมยางพารา 

                             โดย :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิรันดร  มาแทน 
                                            ดร.นฤมล มาแทน 
                                                ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญนํา  เกี่ยวของ 

                             สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 
                             หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม    
                             มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 
 
ไมยางพาราเปนไมท่ีมีอยูมากในภาคใตและมีการตัดโคนหลังจากใชประโยชนจากการกรีดยางเปน

เวลา 25 ถึง 30 ป ซ่ึงสวนมากแลวไมท่ีตัดโคนลงมามักนํามาใชประโยชนอยางกวางขวางในอุตสาหกรรม

เฟอรนิเจอร แตในแงของการนํามาใชประโยชนในการสัมผัสกับอาหารที่จะนํามาบริโภค, ของใชภายในบาน

และการนําไปผลิตของเลนและเฟอรนิเจอรสําหรับเด็กนั้นยัง

มีอยูนอยมาก เนื่องจากเชื้อราสามารถเกิดขึ้นที่บริเวณ

ผิวหนาของไมยางพาราไดงาย โดยเฉพาะภาคใตของประเทศ

ไทยซึ่งตั้งอยูในเขตรอนชื้นมีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 ถึง 

28 องศาเซลเซียสและความชื้นสัมพัทธเฉลี่ยประมาณ 79 

ถึง 80% ท้ังภาคใตฝงตะวันออกและตะวันตก  ซ่ึงอุณหภูมิ

และความชื้นสัมพัทธในระดับนี้เปนสภาวะที่เหมาะสมในการ

เจริญเติบโตของเชื้อรา ดังนั้นผูผลิตจึงนิยมนําสารเคมีมาใช

ผสมในเนื้อไมเพื่อเปนการรักษาผิวหนาของไมยางพาราไมให

มีเชื้อรา และใชสารเคมีสําหรับปองกันแมลง ทําใหเกิด

ขอจํากัดในการนําไมยางพารานั้นมาใชในการทําผลิตภัณฑ

ของเลนเด็กและเฟอรนิเจอรสําหรับเด็ก ซ่ึงจะตองปราศจาก

สารเคมีใดๆและมีความปลอดภัยสูง 
 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพชิ้นไมยางพาราภาพชิ้นไมยางพาราภาพชิ้นไมยางพารา   

ผ
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 แนวทางการพัฒนาและการนําไปใชประโยชน  :  การวิจัยไมยางพารา 
 
 

ไมยางพาราอาบน้ํามันหอมระเหย นวัตกรรมใหมสําหรับโลกอนาคต 
 

เพื่อเปนการขยายขอบเขตการใชงานของไมยางพาราใหใชประโยชนไดอยางกวางขวางมากขึ้น 

โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมของเลนเด็ก จึงไดเกิดแนวความคิดในการนําน้ํามันหอมระเหยมาใชในการปองกัน

เชื้อราที่บริเวณผิวหนาของผลิตภัณฑจากไมยางพารา ซ่ึงจากผลงานการคิดคนและวิจัยของหนวยวิจัย

วิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดผลการวิจัยที่ชี้ใหเห็นวาน้ํามันหอมระเหยมี

ประสิทธิภาพสูงในการนํามาใชยับยั้งเชื้อราบนไมไดเชน Matan และ Matan (2007) ไดทดสอบ

ประสิทธิภาพของน้ํามันหอมระเหยจากปวยกั๊ก เปลือกสม และมะนาวตอเชื้อราที่พบบนไมยางพารา ผลการ

ทดสอบพบวาน้ํามันหอมระเหยทั้งสามชนิดมีประสิทธิภาพสูงในการยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อราไดเปน

อยางดี ซ่ึงสอดคลองกับผลงานวิจัยของ Matan (2005) พบวาน้ํามันหอมระเหยจากอบเชยและกานพลู

สามารถยับยั้งเชื้อรา Aspergillus flavus ซ่ึงเปนเชื้อราที่นอกจากจะพบไดในอาหารแลวยังสามารถพบไดใน
ผิวของไมดวยเชนกัน ท้ังนี้หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไมยังคงเดินหนาตอไปในการวิจัยในเรื่องนี้

อยางจริงจัง และมีแผนในการผลิตผลิตภัณฑไมยางพาราอาบน้ํามันหอมระเหยออกสูสังคมไทย ซ่ึงทาง

คณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถนําความรูท่ีไดมาใชผลิตผลิตภัณฑจากไมยางพาราเพื่อการสงออกไป

ขายยังตลาดที่เนนผลิตภัณฑจากธรรมชาติ เชน ในตลาดยุโรปไดอีกดวย และรวมถายโอนเทคโนโลยีนี้ใหแก

ผูประกอบการที่สนใจตอไป 
 
 

ภาพผลิตภัณฑจากไมยางพาราอาบน้ํามันหอมระเหย... 

 
 

                
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

เครื่องครัวเครื่องครัว  
ของเลนเด็ก 
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน   

 
 
 

 

การถายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อรา 
ไตรโคเดอรมา สายพันธุที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชควบคุม 

โรครากเนาโคนเนาของทุเรียน 

 
 

โดย : ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา   
         ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล 
         สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 
         มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
 

ทุเรียนเปนไมผลเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย โดยพื้นที่การ

เพาะปลูกที่สําคัญอยูท่ีภาคตะวันออกที่จังหวัดจันทบุรี ระยอง ปราจีนบุรี 

ตราด และภาคใตท่ีจังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช 
สุราษฎรธานี นราธิวาส และตรัง เปนตน  

การปลูกทุเรียนประสบปญหาเรื่องโรคพืชหลายโรค โดยเฉพาะ 

โรครากเนาโคนเนาที่เกิดจากเชื้อรา Phytophthora palmivora (Butl.) Butl. 
แตนับวาโชคดีเมื่อ Intana et al.,(2003) รายงานวาคนพบเชื้อรา 

Trichoderma  harzianum สายพันธุใหมท้ังสายพันธุดั้งเดิมและสายพันธุ
กลายที่มีประสิทธิภาพสูงมากในการควบคุมโรคพืช และสูงกวาสายพันธุท่ีเปนการคาในประเทศไทยปจจุบัน 

นอกจากนี้ยังมีรายงานการคนพบวิธีการที่งาย ประหยัด และสะดวกใน

การผลิตและขยายเชื้อรา Trichoderma spp. ชนิดสด ท่ีเกษตรกร

สามารถนําไปปฏิบัติเองได โดยใชวัสดุอุปกรณท่ีเกษตรกรทุกครอบครัว

มีอยูแลว(จิระเดช และวรรณวิไล, 2542) ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงสนใจทํา
การทดลอง วิจัยและเผยแพรเชื้อรา T. harzianum รวมทั้งวิธีการ

ดังกลาวสูเกษตรกรในพื้นที่ภาคใตตอนบน เพื่อใหเกษตรกรสามารถ

เขาใจและนําความรูท่ีไดไปปฏิบัติและเผยแพรตอไป ซ่ึงจะสงผลใหเกษตรกรประหยัดคาใชจายและประสบ

ความสําเร็จในการควบคุมโรคพืช  
 

 
 
 
 
 
            

             รูป แสดงลักษณะอาการของโรคบนใบทุเรียนที่เกิดจากเชื้อรา  Phytophthora palmivora   

 

ผ

รูป  แสดงลักษณะของเชื้อรา Trichoderma 

harzianum สายพันธุตางๆ ในการยับย้ัง

การเจริญและคลุมทับเสนใยของเชื้อรา 

Phytophthora palmivora บนอาหาร PDA 
ท่ีอุณหภูมิหอง หลังทําการทดลอง 5 วัน 
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แนวทางการพัฒนาและการนําไปใชประโยชน : การถายทอดเทคโนโลยีที่ 
ประหยัดและสะดวกในการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา สายพันธุที่มี 
ประสิทธิภาพสูงเพื่อใชควบคุมโรครากเนาโคนเนาของทุเรียน 

 
 

คณะวิจัยไดเชื้อรา T. harzianum สายพันธุท่ีมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุดในการควบคุมโรครากเนาโคน
เนาของทุเรียน พรอมทั้งไดพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑท่ีเหมาะสมสําหรับเชื้อรา T. harzianum เพื่อใหเกษตรกร
นําไปใช นอกจากนี้ยังไดอบรมเกษตรกรในภาคใตตอนบนจํานวน 179 คน ซ่ึงทุกคนสามารถนําวิธีการขยาย

เชื้อราดังกลาวไปใชและเผยแพรสูเกษตรกรคนอื่นๆ ได และที่นาภูมิใจอีกประการหนึ่งคือเกษตรกรในพื้นที่ท่ี

ผานการอบรมใหความสนใจแนวทางการควบคุมโรคพืชโดยชีววิธีมากยิ่งขึ้น คาดวาจะทําใหแนวโนมการใช

สารเคมีในพื้นที่ดังกลาวเพื่อการควบคุมโรคพืชลดลงเปนจํานวนมาก ซ่ึงจะนําไปสูการเกษตรที่ปลอดภัยและ

ย่ังยืนตอไป 
 

ภาพวิธีการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาอยางงาย 
 

ในการควบคุมโรคพืช 

 

 

หุงขาวโดยใชนํ้า

นอย  
(ขาว 3 สวนตอ
นํ้า 2 สวน) 

 

ใชทัพพีซุยขาวใหทั่ว 

กอนตักขาวสุกใส

ถุงพลาสติกขณะที่

ขาวยังรอนอยู 

 

 

รีดอากาศออก

จากถุงแลวพับ

ปากถุงลง

ดานลาง ปลอย
ทิ้งไวใหอุน 

 

เหยาะหัวเชื้อใสลงบน

ขาวในถุงเพียง

เล็กนอยแลวรัดปาก

ถุง 

 

 

ใชเข็มสะอาด

แทงรอบๆ 

บริเวณ  
ปากถุงที่รัดยาง

เอาไว 

 

กระจายขาวใหทั่วถุง

และนําไปวางใน  
หองที่มีแสงสวาง 
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เม่ือครบ 2 วัน 

ใหขยําขาวเบาๆ 

ใหคลุกเคลา  
อีกครั้งและ

กระจายขาวให

ทั่วถุงเชนเดิม 

 

บมเชื้ออีก 4-5 วนั 

จะเห็นเชื้อสีเขียว

นําไปใชไดทันทีหรือ

เก็บไวในตูเย็นชอง

เก็บผักได ไมเกิน 1 
เดือน 

 

ลางเอาสปอรสีเขียวของเชื้อรา  
เพื่อนําไปใชตอไป  

 
 
 
 

   การบริการวิชาการ 
 
 

หนวยวิจัยไมผลเขตรอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย ผศ.ดร.วาริน  อินทนา  ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานโรคพืชพรอมกับทีมงาน ไดถายทอดการขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาเพื่อการควบคุมโรคพืช ใหกับ

เกษตรกรกลุมตางๆ ท่ีสนใจในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน   
 

การจัดการกอนการเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเนาเสียและยืดอายุ    

การเก็บรักษาหลังจากเก็บเกี่ยวของผลเงาะ 

 

     โดย :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล   
     ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาริน  อินทนา 
     ปญจพร  เลิศรัตน 

     สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 

     มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

เงาะเปนผลไมเมืองรอนที่ไดรับความนิยมในลําดับตนๆ ของผูบริโภคชาวตางประเทศ แตการ

สงออกผลเงาะสดไปยังตลาดตางประเทศที่อยูไกลออกไปมักมีคุณภาพต่ําและอายุการเก็บรักษาสั้น เนื่องจาก
ท้ังขนและเปลือกจะเหี่ยวและเปลี่ยนเปนสีดําทําใหสูญเสียความสดและอายุการวางจําหนาย รวมทั้งปญหา

การเนาเสียของผลอีกดวย การที่เงาะมีอายุการเก็บรักษา
สั้นและไมแนนอนเมื่อเปรียบเทียบกับผลไมหลายชนิด

นั้น เกิดจากปจจัยรวมกันระหวางผลเงาะซึ่งเปนผลไมเขต
รอนที่ไมสามารถเก็บรักษาในอุณหภูมิต่ํามากและการ

เกิดโรคผลเนาในชวงการเก็บรักษา จึงจําเปนตองเก็บใน
สภาพที่มีความชื้นสูง เพื่อปองกันการเหี่ยวของผล 
ขณะเดียวกันสาเหตุของโรคผลเนาจะอยูท่ีเปลือกของผล 
ซ่ึงจะมากหรือนอยขึ้นอยูกับการดูแลปองกันโรคในชวง

กอนการเก็บเกี่ยว จากปญหาดังกลาว ผูชวยศาสตราจารย 
ดร. มนตรี อิสรไกรศีล และผูชวยศาสตราจารย ดร. วาริน 

อินทนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ รวมกับนักวิชาการ กรมวิชาการเกษตร ไดทําการศึกษาการจัดการกอน   

การเก็บเกี่ยวเพื่อลดการเนาเสียและยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยวของผลเงาะ โดยใชสารสกัดผสม
สปอรของเชื้อไตรโคเดอรมาซ่ึงเปนสารชีวภาพ สามารถควบคุมเชื้อสาเหตุและการเนาของผลหลังการเก็บ

เกี่ยวไดดีใกลเคียงกับการใชสารเคมีทางการคา เชน กํามะถันและคารเบ็นดาซิม อีกทั้งชวยควบคุมเชื้อรา

สาเหตุการเนาของผลไดระดับหนึ่ง รวมทั้งชวยสงเสริมใหผลมีปริมาณธาตุแคลเซียมและความสด ความ

สมบูรณมากขึ้น ท้ังนี้หากใชรวมกับการใชปุยทางใบของสารแคลเซียมที่มีไนโตรเจนผสม(แคลเซียมคีเรทผสม

กรดอะมิโน) ฉีดพนในระยะตั้งแตผลออนทําใหผลมีขนาดใหญขึ้น ความหนาของเปลือก ความหนาของเนื้อ 

ความยาวของขน และน้ําหนักเมล็ดเพิ่มขึ้น และอายุการเก็บรักษานานขึ้น เนื่องจากแคลเซียมชวยสงเสริมให
ผนังของเซลลแข็งแรงขึ้น ดังนั้นเมื่อเก็บรักษาผลเงาะในสภาพที่มีความชื้นสูงและที่อุณหภูมิเพียง 13 องศา
เซลเซียส การเจริญเติบโตของเชื้อที่ทําใหผลเนายังคงเกิดขึ้นได ดวยเหตุดังกลาวอายุการเก็บรักษาของผล
เงาะ ใหผลสดและไมเนา จึงไมแนนอนขึ้นกับปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคที่ติดมากับผล ถึงแมจะมีการปฏิบัติ
หลังการเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมแลวก็ตาม เพราะการเก็บรักษาผลเงาะใหสดจําเปนตองมีความชื้นสูง ซ่ึงเปน
สภาพที่สงเสริมการเนาของผลเงาะ จากความสําคัญของปญหาดังกลาวจึงไดมีการ จัดทําโครงการ “การ
จัดการกอนและหลังการเก็บเกี่ยวเงาะ และการขนสงเงาะทางเรือเพื่อการสงออก  

 

ผ
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   การบริการวิชาการ 
 
 

หนวยวิจัยไมผลเขตรอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย ผศ.ดร.มนตรี  อิสรไกรศีล  ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานการจัดการพืชหลังการเก็บเกี่ยว  ไดถายทอดการจัดการพืชหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตองเหมาะสม

ใหกับเกษตรกร 
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนและถายทอดสูชุมชน 

 
 

การขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดตัง้

หองปฏิบัตกิารเพาะเลี้ยงเนื้อเยือ่พืชสาธิต ณ หมูบานคีรีวง  
อําเภอลานสกา จังหวดันครศรีธรรมราช 

 
โดย :  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด 
         นางราตรี นิตยเดชพัฒน , นางสาววรารัตน เกียรติเมธา                        
          นางสาวสุภาวดี ถาวโร  

สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร หนวยวิจัยไมผลเขตรอน 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 
 

 กลวยไม เปนพืชที่ ทํารายไดใหแก

เกษตรกรผูปลูกอยางมากอีกชนิดหนึ่ง โดย

สามารถจําหนายไดท้ังในรูปของกลวยไมตัด

ดอกหรือจําหนายในลักษณะของไมกระถาง 

ปจจุบันปริมาณความตองการใชประโยชนจาก

ดอกกลวยไมมีมากขึ้นเรื่อยๆ สําหรับจังหวัด

นครศรีธรรมราชมีลักษณะภูมิประเทศและ

ภูมิอากาศที่เหมาะสําหรับการปลูกกลวยไม อีก

ท้ังยังสามารถทําการปลูกเล้ียงในลักษณะสวน

สมรมรวมกับการปลูกไมผลชนิดอื่นไดโดย

อาศัยรมเงาและความชุมชื่นจากตนไมประธาน

ในแปลงปลูก  ประกอบกับพื้นที่ ในจังหวัด

นครศรีธรรมราช โดยเฉพาะในเขตเทือกเขา

หลวงมีพันธุกลวยไมอยูหลากหลายชนิดและเปนที่นาสนใจของนักทองเท่ียวโดยทั่วไป หนวยวิจัยไมผลเขต

รอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด จึงไดจัดทําโครงการ“การขยายพันธุกลวยไม
ดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อและการจัดตั้งหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสาธิต ณ หมูบานคีรีวง อําเภอ

ลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช” เพื่อเปนการสรางรายไดและเปนการอนุรักษกลวยไมในธรรมชาติ จึง

สงเสริมใหชาวบานสามารถเพาะเมล็ดกลวยไมไดเอง โดยปกติแลวเกษตรกรผูปลูกกลวยไมจะประสบปญหา

หลักในการเพาะเมล็ดกลวยไมดวยวิธีปกติเนื่องมาจากลักษณะของเมล็ดกลวยไมจะไมมีสวนของอาหารสะสม

เก็บไวทําใหเมล็ดมีอัตรางอกที่ต่ํามาก  ในปจจุบันจึงนิยมทําการเพาะเมล็ดดวยการเพาะเลี้ยงภายใตสภาพ

ปลอดเชื้อแทน เพราะสามารถจัดการดานธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโตชดเชยใหแกเมล็ด

กลวยไมได 
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   การบริการวิชาการ 
 
 

หนวยวิจัยไมผลเขตรอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด ผูเชี่ยวชาญ

ทางดานเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช  ไดถายทอดการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชใหกับผูท่ีสนใจ โดยทําการอบรมเนน

การลงมือปฏิบัติจริงตั้งแตขั้นตอนการเลือกฝกกลวยไม  การทําความสะอาดเพื่อฆาเชื้อปนเปอนที่ผิวฝก การ

เตรียมอาหารเพาะเลี้ยง การเพาะเลี้ยงภายใตสภาพปลอดเชื้อ การยายเล้ียงในขั้นตอนเจริญเติบโตระยะ

ตางๆ ตลอดจนขั้นตอนการยายออกปลูกและดูแลในสภาพโรงเรือน ซ่ึงไดจัดตั้งหองปฏิบัติการเพาะเลี้ยง

เนื้อเยื่อสาธิต ณ หมูบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช เปนรูปแบบตัวอยางหองปฏิบัติการ

พื้นฐานใหแกผูท่ีสนใจสามารถนําไปใชเปนแนวทางในการจัดสรางและดําเนินงานไดจริง   
 
 

        หองปฏิบัติการสาธิต 
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  ลงานวิจัย ที่นําไปใชประโยชนและถายทอดสูชุมชน 

 
 

การยอมผาฝายดวยผงสีเปลือกมังคุด 
และยานมนัแดงสกดัสําเรจ็รูป 

 

                                            โดย :  ดร.มนตรา  ไชยรัตน   
                                                        อาจารยอุดมศักดิ์  ดรุมาศ 
                                                        รศ.ดร.กาน จันทรพรหมมา 

                               สํานักวิชาวิทยาศาสตร  หนวยวิจัยการใช              

                               ประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ   
                               มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

  
สียอมธรรมชาติในการยอมฝายและไหม

สามารถสกัดไดจากพืชฝกรวมถึงสวนตางๆ ท่ีได

จากพันธุไมนานาชนิดที่มีอยูในทองถิ่นนั้นๆ เชน 

สีน้ําเงินจากคราม สีเหลืองจากขมิ้นและแกนขนุน 

สีน้ําตาลจากกาบมะพราวและสีธรรมชาติยังสกัด

ไดจากสัตว เชน สีแดง นอกจากนี้เปลือกมังคุด

(Garcinia mangostana Linn.)ใบมังคุด และ

โดยเฉพาะยานมันแดง (Combretum latifolium 
Blume)  ท่ี มี อุ ดมสมบู รณ ในป าพรุ  จั งหวั ด

นครศรีธรรมราช ยังสามารถสกัดใชเปนสียอม

ธรรมชาติในการยอมฝายได อยางไรก็ตามปญหา

ในการยอมเสนใยธรรมชาติดวยสียอมธรรมชาติท่ี

สําคัญ คือ ปญหาในแงการยอมติดทนและความ

คงทนของสีตอการซักและตอแสง  ดังนั้นใน

งานวิจัยนี้ไดทําการศึกษาถึงการนําสารชวยติดสี 

(mardant) ท่ีไดจากเกลือของโลหะและสารชวย

ติดสีท่ีสกัดไดจากธรรมชาติมาใชในกระบวนการ

ยอมเสนฝายดวยน้ําสีสกัดจากเปลือกมังคุดยาน

มันแดง  และน้ํายอมสกัด 
 
 
 
 
 
 
 

จากใบมังคุด เพื่อเพิ่มความเขมสีและความคงทนของสีตอ

การซักและตอแสง นอกจากนี้ยังไดทําการศึกษาถึงผลการ

เตรียมเสนฝายกอนยอมดวยสารละลายไคโตซานและ

สารละลายไกลออกซอลเพื่อเพิ่มการดูดซึมสีในการยอมเสน

ฝายดวยสีธรรมชาติ เพื่อพัฒนาวิธีการยอมใหมีความ

สะดวกรวดเร็วมากขึ้น สามารถยอมไดตามโทนสีท่ีตองการ

และสีมีความคงทนตอการซักและตอแสง เปนผลทําใหได

ผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพเปนที่ตองการของตลาดทั้งในและ

นอกประเทศ สงผลใหเกษตรกรมีรายไดและความเปนอยูท่ี

ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได  อีกทั้งยังเปนการอนุรักษภูมิ

ปญญาไทยในเรื่องการยอมฝายดวยสีธรรมชาติไมใหสูญ

หายไปจากประเทศ 
จากผลการวิจัยพบวาเสนฝายที่ยอมดวยน้ํายอม

สกัดจากใบมังคุดมีสีสมเมื่อทําการยอมแบบใชและไมใช

สารสมเปนสารชวยติดสี และเสนฝายมีสีน้ําตาลเมื่อทําการ

ยอมภายใตเง่ือนไขที่เปนเบส โดยเสนฝายทดลองมีความ

คงทนของสีตอการซักและตอแสงในระดับพอใชจนถึงดีมาก  
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ผลการวิเคราะหหาปริมาณสารฟนอลิกในน้ํายอมจากใบมังคุดดวยวิธี modified Prussian assay พบวามี
ปริมาณเทากับ 0.51 มิลลิกรัมตอลิตรของน้ํายอมสกัดจากใบมังคุดแสดงใหเห็นวาสีสมหรือสีน้ําตาลที่เกิดขึ้น
อาจเนื่องมาจากสารแทนนินและสารฟนอลิกที่มีอยูในน้ํายอมที่สกัดไดจากใบมังคุดนั่นเอง นอกจากนี้ยัง

สามารถเพิ่มความเขมของสีเหลืองจากเคอรคิวมินในขมิ้นที่เปนองคประกอบหลักในปูนแดงเมื่อยอมเสนฝาย

ดวยน้ําสกัดจากใบมังคุดรวม กับการใชปูนแดงที่ปรับใหเปนกรดดวยกรดซิตริกหรือน้ํามะนาว โดยเสนฝาย

ทดลองมีความคงทนของสีตอการซักและตอแสงอยูในระดับ 3 และ 1-2 ตามลําดับ ผลการศึกษาความเปน

พิษของน้ําทิ้งจากกระบวนการยอม (LC50) พบวาไมทําใหปลาตายอยางเฉียบพลันในเวลา 24 ชั่วโมง จาก
ผลการศึกษาในโครงการวิจัยนี้สรุปไดวาน้ํายอมสกัดจากใบมังคุดเหมาะสมในการใชยอมเสนฝายไดดี 
 
 
 

     แนวทางการพัฒนาและการนําไปใชประโยชน : การยอมผาฝายดวยผงสี       
     เปลือกมังคุดและยานมันแดงสกัดสําเร็จรูป 
 
 

 
 

 เกิดความรวมมือระหวางสถาบันอุดมศึกษาและกลุม
ยอมผาในการพัฒนาวิธีการยอมสีธรรมชาติรวมกัน 

 ทําใหกลุมยอมผาหันมาใหความสนใจในการนําสี
ยอมธรรมชาติไปใชในกระบวนการยอมมากขึ้น 

และสามารถนําเง่ือนไขตางๆ  ท่ีเหมาะสมในการยอมฝายดวยสีท่ี
สกัดไดจากเปลือกมังคุด ยานมันแดง และน้ํายอมสกัดจากใบมังคุด ประยุกตในกระบวนการยอมไดจริง 

 เกิดการกระตุนกลุมยอมผาใหรูจักการทํางานวิจัยในเบื้องตน  เชน  การสังเกต  การจด
บันทึกขอมูล กลาทําการทดลองแบบลองผิดลองถูกตามหลักวิชา นําไปสูการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ

และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชน 
 พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑเสนฝายหรือผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติใหเปนที่ยอมรับและ

ตองการของผูบริโภคทั้งภายในและนอกประเทศ  นําไปสูการสรางงานและรายไดใหกับกลุมยอมผาในชนบท
ใหมีความเปนอยูท่ีดีขึ้น 
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   การบริการวิชาการ 
 

หนวยวิจัยการใชประโยชนจากผลิตภัณฑธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โดย ดร.มนตรา   

ไชยรัตน ผูเชี่ยวชาญทางดานการยอมเสนฝายดวยสียอมธรรมชาติ ไดนําผลการวิจัยถายทอดใหกับกลุม

ยอมฝายดวยสีธรรมชาติประยุกตจริงในกระบวนการยอม โดยกลุมยอมฝายดวยสีธรรมชาติท่ีไดรับประโยชน  

ไดแก 1)กลุมผาทอยอมสีธรรมชาติเนินธัมมังของคุณจํานูญ พลายดวง อําเภอเชียรใหญ จังหวัด

นครศรีธรรมราช  2)กลุมผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติบานนากุล ตําบลสระแกว อําเภอทาศาลา จังหวัด

นครศรีธรรมราช 3)กลุมใบไม ผาฝายมัดยอมสีธรรมชาติบานคีรีวงศ ของคุณอุไร ดวงเงิน อําเภอลานสกา 

จังหวัดนครศรีธรรมราช   
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  ดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  
 
 

การบูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนนุการตดัสนิใจบริหาร 
จัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

 

โดย : นางสาวปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ 
นางสาวรัชฎา คชแสงสันต 
ผศ.ดร.ชัยวัฒน อุตตมากร 

นายเทอดศักดิ์ ลักษณะหุต 
นางสาวรวิวรรณ  พุฒทอง 

 

ระบบการบริหารจัดการพื้นที่ท่ีมีประสิทธิภาพและมีความรอบคอบรัดกุม จําเปนตองมีวิธีการ

ประมวลผลขอมูลเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ในหลายๆ มิติ รวมถึงตองเชื่อมโยงขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ ชุด

โครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ไดตระหนักถึงความจําเปนดังกลาว ซ่ึง

ท่ีผานมาไดดําเนินการวิจัยในพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยจัดแบงประเด็นศึกษา

ออกเปน 

• กลุมวิจัยดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม ศึกษาลักษณะทางกายภาพ

และทรัพยากรของพื้นที่ซ่ึงเปนฐานการผลิตของ

ชุมชน 

• กลุมวิจัยดานตัวชี้วัดทางสังคม เศรษฐกิจ และ

วิถีชีวิต ศึกษาพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคม

ของชุมชน อดีต ปจจุบัน และทิศทางในอนาคต 

รวมถึงการสรางเกณฑหรือตัวชี้วัดเพื่อบริหาร

จัดการลุมน้ํา 

• กลุมวิจัยชุมชนกับการปรับตัวดานอาชีพ 

ศึกษากระบวนการ กลไก และกลยุทธในการ

ดํารงชีพของชุมชนภายใตภาวะความ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น  

ซ่ึงผลลัพธท่ีไดจากการวิจัยของทั้งสามกลุมวิจัยนี้จะถูก

ใชเปนขอมูลสนับสนุนการตัดสินใจสําหรับการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

โครงการวิจัย “การบูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปาก
พนัง” จึงไดดําเนินการบูรณาการขอมูลโดยสรางเปน ระบบสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุม

น้ําปากพนัง ทําการเชื่อมโยงขอมูลผลลัพธของชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง และขอมูล

อ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ เพื่อตอบคําถามวา “การเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่จากกิจกรรมการใชประโยชนที่ดินหรือ

จากการบริหารจัดการเปดปดประตูระบายน้ํา มีอะไรเกิดข้ึน มีผลกระทบอยางไรกับพื้นที่ กับชุมชน 

ชุ
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กับระบบการผลิต ซึ่งสงผลตอเศรษฐกิจครัวเรือน ภาวะทางสังคม และสิ่งแวดลอม ชุมชนมี

กระบวนการปรับตัวกับปรากฏการณที่เกิดข้ึนอยางไร แลวจะมีการจัดการอยางไรที่เปนทางเลือกที่

เหมาะสมและสอดคลองกับสถานการณ หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ เอกชน ภาควิชาการ จะ

สามารถสนับสนุนหรือใหความชวยเหลือใหกับชุมชนไดอยางไร” 

 

ระบบสนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  

 

พัฒนาขึ้นเพื่อเปนเครื่องมือสนับสนุนการทํางานและการตัดสินใจของหนวยงานที่รับผิดชอบพื้นที่

ลุมน้ําปากพนัง ดังเชน กรมชลประทาน ในเรื่องการจัดการปดเปดประตูระบายน้ําหรือการจัดการระบบ

ชลประทาน ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญที่กําหนดเงื่อนไขทางกายภาพของระบบการผลิตในพื้นที่หรือสภาพแวดลอม 

ท่ีมีผลตอการจัดการอาชีพและเศรษฐกิจของครัวเรือน ในขณะเดียวกันระบบฯ สามารถรองรับหรือสนับสนุน

การตัดสินใจของครัวเรือนบนฐานการปรับตัวดานอาชีพไดดวยขอสนเทศดานความเหมาะสมของพื้นที่ตอ

ระบบการผลิตตางๆ เปนตน 
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  ดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง  
 
 

การมีสวนรวมของชมุชนในการจัดการพืน้ที่ 

ปาตนน้ําปากพนงัอยางยั่งยนื 
 

โดย : นางสาวรัชฎา  คชแสงสันต ,  
นางสาวปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ, นางสาวนุสนธ  สงเอียด,  นางสาวสุวิมล  จันทรแทน,   
นางสาวบุญรัตน  จันทรภักดี, นางสาวมนัญญา  ชูพยัคฆ, นายภานุวัฒน  บุญเรืองขาว 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 

 พื้นที่ปาตนน้ําปากพนังทอดตัวยาวตามแนวทิศเหนือใตจากเทือกเขาหลวงสูเทือกเขาบรรทัด 

ครอบคลุมพื้นที่อําเภอลานสกา  รอนพิบูลย  จุฬาภรณ  และชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช และอําเภอปา

พะยอม จังหวัดพัทลุง  ในขอบเขตพื้นที่ 3 อุทยานแหงชาติ 

คือ อุทยานแหงชาติเขาหลวง  อุทยานแหงชาติน้ําตกโยง และ

อุทยานแหงชาติเขาปู-เขายา  มีพื้นที่ประมาณ 233,193 ไร
1   

โดยมีแมน้ําปากพนังเปนสายน้ําหลัก  และมีลําหวย คลอง

สายตางๆ ท่ีเกิดจากพื้นที่ปาตนน้ําทางตะวันตกของลุมน้ํา

ไหลสูพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง โดยมีอางเก็บน้ําหวยน้ําใส (ความ
จุ 80 ลานลูกบาศกเมตร) เปนแหลงเก็บกักน้ําขนาดใหญท่ีสุด
ของลุมน้ํา       
แผนที่แสดงพื้นที่ตนน้ําปากพนังในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ําที่ 1 

(สีแดง) และ 2 (สี

เขียว) 
2 

 พื้นที่ตนน้ําปากพนัง 233,193 ไร ในเขตชั้นคุณภาพลุมน้ํา

ท่ี 1 (สีแดง) และ 2 (สีเขียว) 
3
 เปนพื้นที่อนุรักษท่ีตองสงวนและ

รักษาไวเพื่อเปนแหลงตนน้ําลําธารและแหลงอนุรักษพันธุสัตวและ

พันธุพืช ประกอบดวยพื้นที่ปาดิบชื้นรอยละ 70.27 ปาผลัดใบ

เสื่อมสภาพรอยละ 18.11 ยังพบวาพื้นที่ตนน้ําบางสวนไดถูกใช

ประโยชนไปเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะการทําสวนยางพาราถึงรอย

ละ 8.40 และยางพาราผสมกับไมผลรอยละ 2.94  สวนการใช

ประโยชนอ่ืน เชน ท่ีอยูอาศัย  การทําไร  รอยละ 0.28  ของพื้นที่ตน
น้ําทั้งหมด  ซ่ึงจากลักษณะการใชท่ีดินในพื้นที่ตนน้ําปากพนัง

ดังกลาวประกอบกับลักษณะทางธรณีสัณฐานของพื้นที่ ทําใหพื้นที่ 5  

                                                 
1 กรมพัฒนาที่ดิน, การจําแนกประเภทชั้นคุณภาพลุมน้ําพื้นที่ตนน้ําลําธารจากขอมูลสารสนเทศนทางภูมิศาสตร ป 2545.   
2 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทั้งระบบลุมน้ําปากพนัง  ชุดโครงการวจัิยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ , 2550. 
3 โครงการระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรทั้งระบบลุมน้ําปากพนัง  ชุดโครงการวจัิยและพัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง มหาวิทยาลัยวลัย
ลักษณ , 2550. 
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ตําบล คือ ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย  ตําบลกําโลน ตําบลเขาแกว ตําบลทาดี ตําบลลานสกา อําเภอ

ลานสกา เปนพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลมของกรมทรัพยากรธรณี
4 อีกดวย เนื่องจากหมูบานตั้งอยูบริเวณที่ลาดเชิง

เขาที่มีการพังทลายของดินสูงอันเกิดจากการที่พื้นที่ปาตนน้ําถูกทําลายและการทําเกษตรเชิงเดี่ยว คือ สวน

ยางพารา เมื่อมีฝนตกหนักอยางตอเนื่อง จะเกิดน้ําปาไหลหลาก น้ําทวมฉับพลัน และดินถลมตามมา สราง

ความเสียหายตอชีวิตและทรัพยสินของชาวบานเปนประจําทุกปและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตลอดเวลา    
  การลดลงของพื้นที่ปาซับน้ําเปลี่ยนไปเปนสวนยางพารา นอกจากจะทําใหพื้นที่ดังกลาวกลาย 

เปนพื้นที่เสี่ยงภัยตอการเกิดดินถลมแลว ในรอบหาปท่ีผานมายังสงผลใหเกิดวิกฤติน้ําขาดแคลนในฤดูแลงอีก

ดวย สายหวยบางแหงในพื้นที่ตนน้ําแหงขอด ชุมชนเริ่มไดรับผลกระทบตั้งแตตนน้ําถึงปลายน้ํา หนวยงาน

ราชการที่เกี่ยวของไดรวมกันหาแนวทางการบรรเทาปญหาภัยแลงเบื้องตนของประชาชนดวยการทําฝาย   

ตนน้ํา (Check Dam) เพื่อเก็บกักและชะลอการไหลของน้ํากระจายสูลําคลองและสายหวยตางๆ จํานวนมาก

ในพื้นที่ตนน้ําของจังหวัดนครศรธีรรมราช  
 ในการดําเนินโครงการ “การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการพื้นที่ปาตนน้ําปากพนังอยาง   
ย่ังยืน” ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพความเปนอยูของชุมชนตนน้ํา รวมทั้ง
สภาพปญหาและความตองการของชุมชนในพื้นที่ตนน้ํา เพื่อจะไดรวมกันหาแนวทางในการแกไขปญหา   

และรวมกันดูแลรักษาฟนฟูพื้นที่ปาตนน้ําปากพนังรวมกัน โดยมุงเนนที่จะสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของ

ชุมชนและตระหนักถึงความสําคัญของผืนปาตนน้ําที่ชุมชนจะตองรวมกันดูแลรักษา ในขณะที่ชุมชนเองก็

ยังคงสามารถดํารงอยูอยางมีความสุขดังแนวคิด “คนอยูปายัง”ซ่ึง
โครงการไดั ทําการสํารวจรวบรวมขอมูลชุมชนตนน้ํ าทั้ งด าน

ทรัพยากรธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม วิถีชีวิต และภูมิปญญา เพื่อ

จัดทําเปนระบบฐานขอมูลพื้นที่ตนน้ําปากพนังที่ชุมชนและภาคสวน

ตางๆ จะไดนําไปใชประโยชนในการจัดการพื้นที่ปาตนน้ํารวมกัน  

 จากการเริ่มดําเนินโครงการในพื้นที่บานวังหอน ตําบลวังอาง 

อําเภอชะอวด ตําบลรอนพิบูลย และตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย นั้น ชุมชนมีวิถีการผลิตที่ไมแตกตาง กัน

มากนัก พื้นที่สวนใหญถูกแปรสภาพจากสวนสมรมและปายางเปนสวนยางอยางเต็มรูปแบบ ผสมผสานกับ

การทําไรขมิ้นในบางพื้นที่ แนวคิดการละเวนไมริมหวยเพื่อซับน้ํา

และการใชปุยอินทรียชีวภาพจากสวนราชการตางๆ เริ่มขยายผลมาก

ขึ้น แตความคิดเห็นที่แตกตางทางการเมืองทองถิ่นยังเปนอุปสรรค

ลึกๆ ในการสรางความรวมมือรวมใจอยางแทจริงในชุมชน  อีกทั้งยัง

มีกลุมคนเล็กนอยของชุมชนที่ยังบุกรุกแผวถางขยายที่ทํากินของ

ตนเองตอไปโดยไมแยแสตอพลังชุมชนในการชวยกันดูแลรักษาฟนฟู

ผืนปาที่กําลังขับเคลื่อน ดังเชนกลุมอุทยานชุมชนไสโตน ตําบลรอน

พิบูลย ซ่ึงไดนําเอางานวิจัยทองถิ่นมาเปนเครื่องมือในการคนหาและทบทวนขอมูลของชุมชน รวมถึงการ

สรางความเขาใจและขยายแนวรวมในการดูแลรักษาผืนปาตนน้ําไสโตนของชุมชน ดวยกิจกรรมตางๆ เชน 

เวทีพูดคุยในชุมชน การบวชปา การปลูกปา การทองเท่ียวเชิงนิเวศ เปนตน  สําหรับชุมชนบานวังหอน มี

เครือขายตนธารบานวังหอน ซ่ึงเปนแกนหลักของชุมชนในการประสานความรวมมือกับหนวยงานภายนอก

เพื่อขยายแนวคิดและรวมกิจกรรมการอนุรักษปาตนน้ําวังนายพุฒ เชน การทําฝายตนน้ํา  การทองเท่ียวเชิง

นิเวศ การใชปุยอินทรียชีวภาพทดแทนเคมี เปนตน ดังนั้นการขยายแนว 
 
 

                                                 
4 คูมือการปองกันธรณีพิบัติจากดินถลมและบัญชีรายชื่อหมูบานเสี่ยงภัยดินถลมภาคใต. กรมทรัพยากรธรณี, 2547. 
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คิดและสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและรูปแบบการผลิตที่เกื้อกูลกับธรรมชาติ

ใหผืนปาตนน้ํายังคงความอุดมสมบูรณ โดยที่ชุมชนตนน้ําอาศัยอยูรวมกับผืนปาไดอยางมีความสุข จึงเปนสิ่ง

ทาทายบทบาทของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณท่ีจะเปนหนวยงานกลางเพื่อชวยประสานความรวมมือและสราง

ความเขาใจรวมกันในการอนุรักษ และเสริมกิจกรรมที่ชุมชนและทุกภาคสวน ท้ัง องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

โรงเรียน วัด และหนวยงานราชการ ไดรวมกันดูแลรักษาและฟนฟูผืนปาตนน้ําปากพนังโดยนําเอาระบบ

ฐานขอมูลของชุมชนตนน้ํามาใชประโยชนในการคิดวางแผนและตัดสินใจรวมกัน เพื่อองคกรชุมชนในแตละ

พื้นที่จะไดเปนแกนหลักในการดําเนินงานและประสานเปนภาคีความรวมมืออยางตอเนื่องในลักษณะ

เครือขายพิทักผืนปาตนน้ําปากพนัง และการหนุนเสริมจากหนวยงานที่เกี่ยวของตอไป 
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   หลงเรียนรู  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ   
 

สืบเนื่องจากการที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณมีนโยบายสนับสนุนการวิจัยที่มุงเนนการวิจัยเชิงพื้นที่ 
เพื่อแกปญหาที่ตอบสนองตอความตองการของชุมชน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ซ่ึง

เปนหนวยงานรับผิดชอบในดานการบริหาร สนับสนุนและสงเสริมดานการวิจัยของมหาวิทยาลัย ได

ดําเนินงานตามภารกิจและบทบาทหนาที่ดานการวิจัย การถายทอดความรูและเทคโนโลยีสูชุมชนทองถิ่น

หลากหลาย โดยมีโครงการวิจัยที่สามารถนําไปสูการพัฒนาในพื้นที่และเปนแหลงเรียนรู ซ่ึงมหาวิทยาลัยมี

นโยบายที่จะผลักดันใหพัฒนาไปสูศูนยการเรียนรูตอไปในอนาคต  
 

 การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมา สายพันธุที่มีประสิทธิภาพสูงเพื่อใชควบคุมโรค     
โดย ผศ ดร.วาริน อินทนา ผศ ดร.มนตรี อิสรไกรศีล หนวยวิจัยไมผล
เขตรอน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร…..ซ่ึงทางคณะผูวิจัยไดมี
การถายทอดการขยายเชื้อราฯ ใหแกเกษตรกรอยางแพรหลาย ในเขต

พื้ นที่ จั งหวัดนครศรี ธรรมราช   ท้ั งที่ มา เข า รั บการอบรม  ณ 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ และการไปถายทอดใหแกเกษตรกรในพื้นที่ 

โดยประสิทธิภาพของเชื้อราไตรโคเดอรมาสามารถควบคุมโรคพืชได

หลากหลายชนิด อันไดแก โรครากเนาโคนเนาของทุเรียน โรคใบหงิก

ของพริก  
 

 

 

 

 การขยายพันธุกลวยไมดวยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  โดย ผศ.ดร.ผดุงศักดิ์  สุขสอาด และ

คณะ  หนวยวิจัยไมผลเขตรอน สํานักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร …..เพื่อเปนการสรางรายไดและเปนการ
อนุรักษกลวยไมในสภาพธรรมชาติจึงไดสงเสริมใหชาวบานสามารถขยายพันธุกลวยไมไดเอง ดวยการ

เพาะเลี้ยงภายใตสภาพปลอดเชื้อแทน เพราะสามารถจัดการดานธาตุอาหารและสารควบคุมการเจริญเติบโต
ชดเชยใหแกเมล็ดกลวยไมได โดยจัดอบรมใหแกเกษตรกรผูสนใจเนนที่การลงมือปฏิบัติจริง 

 

 

 

 
 

 ขุมทรัพยทางสุขภาพของชุมชนบานบางปู อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช จําน

โดย ผศ ดร.นัยนา หนูนิ และคณะ สํานักวิชาพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลั วลัยลักษณ…..ชุมชนบานศาลา
บางปู เปนสถานที่แหลงฝกของนักศึกษาพยาบาลระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท สํานักวิชาพยาบาล

ศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตั้งแตป พ.ศ. 2545 ท่ีมีการจัดการเรียนการสอนที่เกี่ยวของการสงเสริม

และปกปองสุขภาพ การรักษาโรคเบื้องตน การดูแลผูปวยเรื้อรังที่บาน นอกจากนี้มีการใหบริการคลินิก

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และคลินิกพยาบาลผูเชี่ยวชาญโรคเรื้อรังในสถานีอนามัยบานศาลาบางปู โดย

อาจารยพยาบาลที่เปนพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และพยาบาลผูเชี่ยวชาญโรคเรื้อรัง ดังนั้นสํานักวิชาพยาบาล

แ 
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ศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณจัดวาเปนทุนอีกแหลงของชุมชน ท่ีมีความสําคัญในการจัดการระบบสุขภาพ

ของชุมชนบานศาลาบางปู  จากผลการศึกษาชุมชนตนแบบนําไปสูการใช

เปนแนวทางในการพัฒนาทุนตางๆ ของชุมชนเพื่อเอื้อตอการมีสุขภาวะ 

การจัดการกับกลุมที่มีปญหาสุขภาพในชุมชนใหมีความเหมาะสม สอด

รับกับปญหาและความตองการในแตละกลุมเปาหมายของชุมชนตางๆ 

ตอไป 
 
 

กิจกรรมเครือขายสุขภาพบานบางปู : 
 
 

 
 

 
 

 การบูรณาการขอมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง 

โดย นางสาวปนเพชร  สกุลสองบุญศิริ และคณะ…..ไดดําเนินการบูรณาการขอมูลโดยสรางเปน ระบบ

สนับสนุนการวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ลุมน้ํ าปากพนัง 

(Spatial Decision Support System, SDSS)ทําการเชื่อมโยง

ขอมูลผลลัพธของชุดโครงการวิจัยและ

พัฒนาพื้นที่ลุมน้ําปากพนัง และขอมูล

อ่ื น ๆ  ท่ี เ กี่ ย ว ข อ ง  ซ่ึ ง ข ณ ะ นี้ กํ า ลั ง

ดําเนินการรวบรวมและพัฒนาฐานขอมูล

ตางๆ ไดแก ฐานขอมูลทรัพยากรดิน 

ทรัพยากรน้ํา การใชประโยชน ท่ีดิน 

ฐานขอมูล เศรษฐกิ จสั งคมและภูมิ

ปญญา เปนตน  
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  ารพัฒนาโจทยวิจัยเชิงพื้นที่ (พื้นที่ตัวอยาง) 

Area Based 
ลงพืน้ที่ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จงัหวัดนครศรธีรรมราช   

ไดประเดน็โจทยวิจัยมากกวา 10 โจทยวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถานการณปญหา และโจทยในการวจิัยและพัฒนา 
 พริก  เกษตรกรที่ปลูกพริกสวนใหญสงขายตลาดใหญ และมีการแปรรูปเปนเครื่องแกง โดย กลุม

แปรรูปเครื่องแกงจะซื้อผลผลิตพริกปละครั้ง เก็บไวรอแปรรูป หลังจากนั้นตองนําออกตากแดดทุกๆ 3 เดือน 
เกษตรกรประสบปญหา 1. พริกเปนราในหงิกงอ กานดํา ยอดพับ รากเนา ไมเปนดอก 
   2. พริกที่ซ้ือเก็บไวรอแปรรูปเปนเครื่องแกงมีปญหาเชื้อรา 
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. แกปญหาเชื้อราโดยใชเทคโนโลยีท่ีเหมาะสมในการอบแหงพริก 
   2. พัฒนาบรรจุภัณฑของเครื่องแกง 
   3. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑใหได มผช. 

 นาขาว  พันธุท่ีปลูกในพื้นที่ไดแก  ขาวเล็บนก ขาวสามสาม ขาวชัยนาท ซ่ึงคนในพื้น สวนใหญ 
เกษตรกรประสบปญหา 1. ตนทุนในการผลิตขาวสูง ในขณะที่ราคาขาวตํา 
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. วิจัยดินและเมล็ดพันธุขาวที่เหมาะสมกับพื้นที่  เพื่อปรับปรุง  

    คุณภาพขาว 
 ผัก  ผักที่ปลูกในพื้นที่สวนใหญสงขายตลาดหาดใหญ 
เกษตรกรประสบปญหา 1. การใชสารเคมีท้ังท่ีเปนปุยเคมีและสารกําจัดศัตรูพืช 
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. แกปญหาการใชสารเคมีโดยหันมาใชสารสกัดชีวภาพ 

 แตงโม  เกษตรกรปลูกจะปลูกแตงโมในเดือนมกราคม และเก็บเกี่ยวในเดือนเมษายน 
เกษตรกรประสบปญหา 1. ใบดํา เถาเหี่ยวแหงไมมีผล ปลายยอดคูกลับ 
   2. แตงโมที่ปลูกในชวงฤดูฝน ผลแตงโมจะอิ่มน้ํา ทําใหราคาถูก 

โจทยวิจัยและพัฒนา - 

 สมุนไพร  เกษตรกรในพื้นที่ไมใหความสําคัญและไมรูคุณคาของสมุนไพรที่มีอยูในพื้นที่เปนจํานวน
มาก เชน วานหางจระเข เจ็ดหมูนบาน เจ็ดหมูนเพลิง พาโหม แหวหมู ขมิ้นชัน และชะมวง  

เกษตรกรประสบปญหา 1. สมุนไพรในพื้นที่มีมากแตเกษตรกรไมรูคุณคา 
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. วิจัยพืชสมุนไพรในการรักษาสุขภาพ 
 2. รวบรวมองคความรูจากปราชญชาวบาน หมอพื้นบาน 
 3. วิจัยการละลายไขมันของใบชะมวง ซ่ึงปจจุบันบานไมเรียงไดมี  

    การทําชะมวงบรรจุแคปซูน 
 

ก
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 การทําปุยชีวภาพอัดเม็ด  ปจจุบันกําลังดําเนินการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนปุยชีวภาพอัดเม็ด 
เกษตรประสบปญหา 1. ยังไมมีการวิเคราะหดินทางวิทยาศาสตรอยางเปนทางการ 
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. วิจัยสูตรปุยชีวภาพอัดเม็ด 

 น้ําหมักชีวภาพ  เกษตรกรรวมกลุมกันเพื่อปลูกพืชผัก ผลไมโดยไมใชสารเคมี พืชที่ปลูก ไดแก สม

โอ กระทอน ฝรั่ง มะนาว มะพราวน้ําหอม และพริก โดยไดรับการสนับสนุนจากสํานักงานพัฒนาที่ดินจังหวัด

นครศรีธรรมราช เกษตรไดเขารับการอบรม ศึกษาดูงาน ไดรับการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ (ถังหมัก) หัวเชื้อ 

และกากน้ําตาล รวมทั้งสูตรในการหมักและอัตราสวนการใช สํานักงานพัฒนาที่ดินจะนําหัวเชื้อและ

กากน้ําตาลมาสงใหเกษตรกรถึงแปลง สวนพืชสมุนไพรที่ใชในการหมักเกษตรกรปลูกและหาเอง ไดแก  

ชุมเห็ด สะเดา สาบเสือ ผลผลิตที่ไดสงไปขายที่ตลาดหาดใหญ หลังจากเปลี่ยนมาใชน้ําหมักชีวภาพประมาณ 

2 ป เกษตรกรพบวาลดตนทุนคาปุยเคมี และยาฆาแมลงไปไดมาก ปจจุบันเกษตรกําลังจะขยายไปทดลองใช

น้ําหมักชีวภาพในพื้นที่นาขาว  
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. ทดสอบมาตรฐานของผลิตภัณฑน้ําหมักในหอง lab และ  

    ความสามารถในการไลแมลง 

 อาหารปลา   
โจทยวิจัยและพัฒนา 1. สูตรอาหารเลี้ยงปลากินพืช 

 กระจูด  ผลิตภัณฑกระจูดบานยวนนก ผลิตตามใบสั่งซ้ือ สีท่ีใชในการยอมกระจูดเปนสีเคมี ซ่ึงการ

ยอมสีจะทําใหลวดลายมีความเดนชัดขึ้น ผลิตภัณฑกระจูดผลิตสงขายใหกับศูนยศิลปาชีพบานเนินธัมมัง  

และพอคาขายสงบานในควน ตําบลเคร็ง อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
เกษตรกรประสบปญหา 1. ดานสุขภาพ เนื่องจากการใชสีเคมีในการยอมกระจูด 
   2. ดานการตลาด การขนสง และผลิตภัณฑ  

โจทยวิจัยและพัฒนา 1. สียอมธรรมชาติสําหรับกระจูด 
 2. การออกแบบลวดลายและแบบผลิตภัณฑ 

 ทอผา  พื้นที่บานตรอกแคมีชางทอผาที่สามารถทอผายกเมืองนครได 4 ราย สวนใหญทอผาดวยกี่

กระตุก 
เกษตรกรประสบปญหา 1. ดานสุขภาพ เสียงดังจากการทอผาดวยกี่กระตุก ทําใหมีปญหาใน

เรื่องการไดยินเสียง  และดานความสมดุลของอวัยวะในการใชงาน ทําใหปวดแขน ปวดขา และ

ปญหาฝุนจากการทอผา 

   2. คาตอบแทนในการทอผาสงศูนยศิลปาชีพใชระยะเวลา 5-6 เดือน 

จึงจะไดรับคาตอบแทน  
   3. ผลิตภัณฑยังไมไดรับเครื่องหมายการคา 

โจทยวิจัยและพัฒนา 1. ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑใหได มผช. 

 สุขภาพ   
เกษตรกรประสบปญหา 1. จากการตรวจเลือดโดยสถานีอนามัยพบสารเคมีตกคางในรางกาย

เกษตรกร  เกือบทั้งหมดในชุมชน รวมทั้งมีคนเสียชีวิตแลวเนื่องจากการตกคางของสารเคมี มากกวา 10 คน   
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            ผลงานสิ่งประดิษฐ 

                                         ที่ขอจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา 

 

1. การจดลิขสิทธิ์หนังสือ เร่ือง A Concise Chinese Grammar สรางสรรคโดย  อาจารย        
Li Jiengwen สํานักวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2.  การจดลิขสิทธิ์ เร่ือง โปรแกรมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและ

บริหารงานทั่วไป สรางสรรคโดย นายกฤติเมธ โอพั่ง นางสาวพัชรินบุญวงศ และนางสาวสุภาพร ทองจันทร, 
ศูนยคอมพิวเตอร และสวนการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3. การจดลิขสิทธิ์ เร่ือง โปรแกรมแฟมสุขภาพชุมชน สรางสรรคโดย อาจารยอุไร จเรพาฬ สํานักวิชา

พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

4. การจดสิทธิบัตร เร่ือง สูตรน้ํามันหอมระเหยสําหรับไมยางพารา โดย ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน และ  

ดร.นฤมล มาแทน หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตรและทรัพยากร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

 

ผลงานที่อยูในระหวางดําเนินการ 
1. การจดสิทธิบัตร เร่ือง ระบบวัดความเขมขนสัมพัทธของกาซผสมโดยใชฮารโมนิคอันดับสูง ประดิษฐ

โดย ดร.สรศักดิ์ ดานวรพงศ และนายผดุง ละเอียดศิลป สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

2. การจดสิทธิบัตร เร่ือง เครื่องอบรังนกแอน โดย ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ หนวยวิจัยเทคโนโลยีโมเลกุล 

สํานักวิชาวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

3. การจดสิทธิบัตร เร่ือง เครื่องวัดความเคนในไมแบบตอเนื่อง ประดิษฐโดย นายประเวศร เดี่ยววานิช 
และ ผศ.ดร.นิรันดร มาแทน หนวยวิจัยวิทยาศาสตรและวิศวกรรมไม สํานักวิชาวิทยาศาสตรมหาวิทยาลัย

วลัยลักษณ 

 
              การสงเสริม 

การสรางสรรคและการใชประโยชน 
ทรัพยสินทางปญญาในเชิงพาณิชย 

 

 เพื่อสรางความรูความเขาใจในการสรางสรรคทรัพยสินทางปญญาใหมๆ และสามารถนําไปพัฒนา

ใชประโยชนในเชิงพาณิชยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันทางการคา   
 1. เสริมสรางความรูความเขาใจดานทรัพยสินทางปญญา (Public Awareness) 
 2. พัฒนางานของหนวยจัดการทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 
 3. พัฒนาผูประกอบการ SME  

 
 
 
 
 
 
 

 
ท

 

รัพยสินทางปญญา  WU-TLO 



 สถาบันวิจัยและพัฒนา      81

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก

ผลงานวิจัยประจําปงบประมาณ 2549 
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โครงการที่ไดรับสนับสนุนจากทุนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณและทุนจากงบประมาณแผนดิน เปน

เงินงบประมาณทั้งสิ้น 6,627,060 บาท  ประกอบดวย  

1.  ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทพัฒนานักวิจัย   จํานวน 5   โครงการ 
2.  ทุนงบประมาณแผนดิน     จํานวน 10 โครงการ 

3.  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย (Research Unit)    จํานวน 1   หนวย 
 

จากการดําเนินงานในป 2549 ไดจัดสรรทุนภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ดังนี้ 

1.  ทุนพัฒนานักวิจัย  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การใชสารสนเทศเพื่อการสอนของอาจารยโรงเรียนเอกชน

สอนศาสนาอิสลาม ในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช (เขต

การศึกษาท่ี 1-4) 

อาจารยดิชิตชัย    เมตตาริกานนท    
 

60,000 
 

2 From Islamic Revivalism to Islamic Radicalism 
in Southeast Asia : A Case of Malaysia  (1997-

2004) 

Mr. Kamaruzzaman  Bustamam-
Ahmad  

60,000

3 การศึกษายีนท่ีเก่ียวของกับการปองกันตนของปูทะเล   ดร. ภูวดล   บางรักษ 90,000 
 

4 การศึกษาลักษณะสัญฐานวิทยาของ Pedicle ใน 

กระดูกกระเบนเหน็บชิ้นท่ี 1 ในคนไทย 

อาจารยพิชชานีย   จริยพงศ    19,000 

5 Coordination Chemistry of Cobalt and Nickel -
diketonate Complexes Asst. Prof. Dr. David J. Harding  

30,000

รวมงบประมาณ 259,000 

 
2.  ทุนงบประมาณแผนดิน   ประกอบดวยชุดโครงการวิจัย 2 ชุด และโครงการวิจัยเดี่ยว 8 

โครงการ   

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การปรับปรุงคุณภาพของกากเนื้อเมล็ดในปาลมน้ํามันโดย

ใชเชื้อจุลินทรียเพื่อเปนอาหารไกกระทง ปท่ี 2 
ผศ.ดร. จารุรัตน   ชินาจริยวงศ 430,000 

2 ความหลากหลายทางพันธุกรรมและการจําแนกสายพันธุ

ของปาลมน้ํามัน 

ดร. ฉัตรชัย   งามเรียบสกุล 662,200 

 

3 กระบวนการผลิตผลิตภัณฑยางจากเศษยางจากสวน ดร. สุฤกษ    คงทอง 559,100

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุน ปงบประมาณ พ.ศ.2549 
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ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
4 การพัฒนารูปแบบชุมชนสุขภาพ : กรณีศึกษาบานศาลา

บางปู (ชุดโครงการ) 

อ. เจนเนตร    พลเพชร 1,415,300 

5 การวิจัยและการใชประโยชนจากเสม็ด : น้ํามันหอมระเหย
และสารชีวภาพจากเสม็ด 

รศ.ดร. กาน   จันทรพรหมมา 
นางสาวยุพเรศน  พัลพัฒน 

1,000,000 

6 การจัดการหวงโซอุปทาน : กรณีศึกษา ผูประกอบการ
อุตสาหกรรมสงออกอาหารทะเลแชเย็น แชแข็ง 

อ. นิษฐิดา    พัฒนสงค 450,000 

7 การเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมมังคุดและลองกองในสภาพ

ปลอดเชื้อ ปท่ี 2 

ดร. ผดุงศักดิ์   สุขสอาด 231,000 

8 การพัฒนาเครื่องวัดความเขมขนของโอโซนโดยการ

วิเคราะหคาความเร็วเสียง 

ดร. สรศักดิ์   ดานวรพงศ 179,100 

9 การศึกษาสมบัติแมเหล็กของแกนหมอแปลงที่เคลือบดวย

ฟลมโคบอลท 

ผศ.ดร. ชิตณรงค   ศิริสถิตยกุล 200,000 

10 การอนุรักษและฟนฟูพื้นที่ปาพรุเพื่อการทองเที่ยวเชิง

นิเวศและการพัฒนาอาชีพอยางยั่งยืน (ชุดโครงการ) 

ผศ.ดร.มารวย  นวเมฆากุล 1,000,000 

รวมงบประมาณ 6,126,700 

 
3.  ทุนพัฒนาหนวยวิจัย   ประกอบดวย  

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว หัวหนาโครงการ งบประมาณ 
1 หนวยวิจัยไมผลเขตรอน ผศ.ดร.วาริน  อินทนา 241,360 

รวมงบประมาณ 241,360 

 
 

โครงการวิจัยที่ไดรับสนับสนุนจากแหลงทุนภายนอก รวมทั้งสิ้น 25,381,203 บาท  จํานวน 21 

โครงการ   ประกอบดวย 

1.  ทุนจาก สวทช.   จํานวน 3  โครงการ 

2.  ทุนจาก มูลนิธิโทเร   จํานวน 1  โครงการ 

3.  ทุนจาก วช.    จํานวน 1  โครงการ 

4.  ทุนจาก สกว.    จํานวน 5  โครงการ 
5.  ทุนจาก สกอ.    จํานวน 6  โครงการ 

6.  ทุนจาก สสวท.   จํานวน 5  โครงการ 
  

1.  ทุนจาก สวทช.  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 โครงการจัดตั้ง หนวยกักกันโรคจากพอแมพันธุ 

(Quarantine Center) : กอสรางโรงเรือนระบบปด และ

ปรับปรุงสถานท่ี 

ดร. ปยะพงศ  โชติพันธุ 8,120,000 

2 โครงการจัดตั้ง หนวยกักกันโรคจากพอแมพันธุ 

(Quarantine Center) ระยะที่ 1 : งบประมาณ

ดําเนินการสรางประชากรกุงตั้งตน 

ดร. ปยะพงศ  โชติพันธุ 2,780,000 

3 องคประกอบทางเคมีจากมังคุดปา (Garcinia costata) 
และฤทธิ์ทางชีวภาพ 

ดร.วรพงศ ภูพงศ 100,000 

รวมงบประมาณ 11,000,000 
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2.  ทุนจาก มูลนิธิโทเร  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 การพัฒนาระบบการผลิตน้ําโอโซนอัตโนมัติขนาดใหญเพื่อ

ใชในอุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงแบบยั่งยืน 

ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ   หนิสอ 180,000 

รวมงบประมาณ 180,000 

 

3.  ทุนจาก วช.   ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 ปอเนาะกับการสรางสรรควิถีชีวิตการอยูรวมกันของคนบน

ความหลากหลายทางวัฒนธรรม : ศึกษากรณี 3 จังหวัด

ภาคใต 

ดร. เลิศชาย    ศิริชัย             
อาจารยอัมพร    หมาดเด็น 

726,000 

รวมงบประมาณ 726,000 

 

4.  ทุนจาก สกว.  ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 โครงสร างประชาคมของทรัพยากรประมงและการ

แพรกระจายของความเค็มในบริเวณลุมน้ําปากพนัง : 

กรณีศึกษาผลกระทบของการเปดและปดประตูระบายน้ํา

อุทกวิภาชประสิทธ์ิ 

ดร. ปยะพงค   โชติพันธุ         
อ. สุธีระ   ทองขาว   อ.อมรศักดิ์   สวัสดี        

(ผศ.ดร. ธนิษฐา   ทรรพนันทน ม.ก.            

ผศ.ดร. ทวนทอง   จุฑาเกตุ  : ม.อุบล) 

2,781,046 

2 การศึกษาพันธุศาสตรประชากรของปลาชอนทะเล เพื่อ

ประโยชนในการพัฒนาและการจัดการการประมง 

ดร. จรส  พินจงสกุลดิษฐ 360,000 

3 โครงการศูนยประสานงานวิ จั ย เพื่ อท อง ถ่ินจั งหวั ด

นครศรีธรรมราช 2549 

ดร. เลิศชาย    ศิริชัย 937,200 

4 การพัฒนาไอออนบีมความหนาแนนและความคมสูงของ

อะตอมธาตุตาง 

ผศ.ดร. หมุดตอเล็บ   หนิสอ 1,438,657 

5 โครงการบริหารจัดการชุดโครงการวิจัยและพัฒนาพื้นท่ีลุม

น้ําปากพนัง 

รศ.ดร. กาน  จันทรพรหมมา 
(ผูประสานงานชุดโครงการ) 

1,057,700 

รวมงบประมาณ 6,574,603 

 

5.  ทุนจาก สกอ.  ประกอบดวย 

ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 
1 เทคนิคการเพาะเลี้ยงไสเดือนแดง และถายทอดเทคโนโลยี

เพื่อนําไปใชเลี้ยงแมกุงกุลาดํา 

ผศ.ดร.อนุชิต  ชินาจริยวงศ   320,000 

2 การศึกษาการใชสาหรายทะเลในการปองกันโรคไวรัสตัว

แดงดวงขาวในกุงทะเล 

ผศ.ดร.สถาพร  ดิเรกบุษราคม 270,000 

3 สีธรรมชาติจากพืช : การยอมเสนฝายดวยสีสกัดจากใบคุระ

และดอกอัญชัน 

อาจารยอุดมศักด  ดรุมาศ 330,000 

4 การผลิตถานกัมมันตจากเศษไมยางพารา  และ

กะลามะพราวสําหรับใชกําจัดสารปนเปอนในน้ําดื่ม 

ผศ.ดร.นิรนดร  มาแทน 399,850 

5 วิถีการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศอยางย่ังยืนของเครือขาย

องคกรชุมชนทองถ่ินจังหวัดนครศรีธรรมราช 

ดร.ณรงค บุญสวยขวัญ 230,000 

6 การศึกษาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 

กรณีศึกษาเกาะนางโดย ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

รศ.ดร. สืบพงศ  ธรรมชาติ 200,000 

รวมงบประมาณ 1,749,850 
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6.  ทุนจาก สสวท.  ประกอบดวย 
ลําดับที่ โครงการเดี่ยว นักวิจัย งบประมาณ 

1 โครงการ GLOBE ภาคใต ผศ.ดร. กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 2,080,750 

2 การจําลองอะตอมและโมเลกุลใน 3 มิต ิเพื่อการเรียนการ

สอนเคมียุคใหม ระยะที่ 4 : การพัฒนาแบบจําลองสารชีว

โมเลกุลเพื่อแสดงรูปรางและโครงสราง 

ดร. โกวิท   กิตติวุฒิศักดิ์ 900,000 

3 โครงการพัฒนาระบบประมวลผลสารสนเทศภูมิศาสตร 

สําหรับฐานขอมูลวิทยาศาสตร คณิตศาสตร และเทคโนโลยี

ท่ีเก่ียวกับโรงเรียน/มหาวิทยาลัย และครู/อาจารย 

ผศ.ดร. กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 600,000 

4 โครงการพัฒนาการเรียนการสอนแบบเนนการวิจัยผาน

เครือขายการศึกษาดาวเทียม CloudSat 
ผศ.ดร.กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 420,000 

5 โครงการศึกษาสภาพภูมิอากาศของประเทศไทยจากสถานี

ตรวจอากาศเพื่อการเรียนการสอน 

ผศ.ดร.กฤษณะเดช   เจริญสุธาสินี 1,150,000 

รวมงบประมาณ 5,150,750 
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ผลงานวจัิยตีพิมพ 
 

1.  ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ    จํานวน  18  บทความ              

2.  ตีพิมพในวารสารระดับชาติ      จํานวน  34  บทความ 

3.  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ   จํานวน  9    คร้ัง 

4.  เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ    จํานวน  19  คร้ัง 

 
1.  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ  จํานวน 18 บทความ งบประมาณ 

180,000 บาท 

ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 

1 TNF-mediated NO production enhance 

MnSOD nitration and mitochondrial 

dysfunction  

FREE RADICAL BIOLOGY AND 

MEDICINE 41: S169-S169 

Suppl. 1 2006  

Tangpong J, Sompol P, Vore  

Clair W, Ratanachaiyarong S,  

Butterfield DA, Clair DK 

10,000 

2 7-Ethenyl-1-[(Z)-hydroxymethylidene]-

4b,7,10a-trimethylperhydrophenanthren-2-

one  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: O5539-

O5541 Part 12 DEC 2006  

Fun HK, Pakhathirathien C, 

Chantrapromma S, Karalai C, 

Chantrapromma K, 

 

10,000 

3 On generalized processor sharing with 

regulated multimedia traffic flows  

IEEE TRANSACTIONS ON 

MULTIMEDIA 8 (6): 1209-1218 

DEC 2006  

Oottamakorn C, Mao SW, 

Panwar SS 

10,000 

4 Antimalarial tetranortriterpenoids from the 

seeds of Lansium domesticum Corr.  

PHYTOCHEMISTRY 67 (20): 

2288-2293 OCT 2006  

Saewan N, Sutherland JD, 

Chantrapromma K 

10,000 

5 Potent cytotoxic rocaglamide derivatives 

from the fruits of Amoora cucullata  

  

CHEMICAL & 

PHARMACEUTICAL BULLETIN 

54 (9): 1344-1346 SEP 2006  

Chumkaew P, Kato S, 

Chantrapromma K 

10,000 

6 seco-dukunolide F: a new 

tetranortriterpenoid from Lansium 

domesticum Corr.  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: O3725-

O3727 Part 9 SEP 2006  

Fun HK, Chantrapromma S, 

Boonnak N, Chaiyadej K, 

Chantrapromma K, Yu XL 

 

10,000 

7 Genetic variation and species identification 

of Thai Boesenbergia (Zingiberaceae) 

analyzed by chloroplast DNA 

polymorphism  

JOURNAL OF BIOCHEMISTRY 

AND MOLECULAR BIOLOGY 

39 (4): 361-370 JUL 31 2006  

Techaprasan J, 

Ngamriabsakul C, Klinbunga 

S, Chusacultanachai S, 

Jenjittikul T 

10,000 

8 trans-Dichloro(triethylamine-kappa 

N)(triphenyl-phosphine-kappa 

P)palladium(II)  

  

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: M1616-

M1617 Part 7 JUL 2006  

Harding P, Harding DJ, 

Saithong S, Pakawatchai C, 

Youngme S 

10,000 

9 The hardware-based implementation of the 

colour palette generation stage of a colour 

image quantization algorithm  

MICROPROCESSORS AND 

MICROSYSTEMS 30 (5): 234-

249 AUG 1 2006  

Kurdthongmee W 

 

10,000 

10 Antimycobacterial flavonoids from Derris 

indica 

PHYTOCHEMISTRY 67 (10): 

1034-1040 MAY 2006  

Koysomboon S, van Altena I, 

Kato S, Chantrapromma K 

10,000 
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ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 

11 Cassane-type diterpenes from the seeds of 

Caesalpinia crista  

HELVETICA CHIMICA ACTA 89 

(5): 1062-1066 2006  

Cheenpracha S, Karalai C, 

Ponglimanont C, 

Chantrapromma K, 

Laphookhieo S 

10,000 

12 Cytotoxic and antimalarial prenylated 

xanthones from Cratoxylum cochinchinense  

 

CHEMICAL & 

PHARMACEUTICAL BULLETIN 

54 (5): 745-747 MAY 2006  

Laphookhieo S, Syers JK, 

Kiattansakul R, 

Chantrapromma K 

10,000 

13 catena-poly[[bis-[mu-1-(2-pyrid-

yl)pyridinium-2-thiol-ate]-kappa N-2 : 

S;kappa S-2 : N-dicopper(I)]-di-mu-chloro]  

 

ACTA CRYSTALLOGRAPHICA 

SECTION E-STRUCTURE 

REPORTS ONLINE 62: M1335-

M1337 Part 6 JUN 2006  

Harding P, Harding DJ, 

Pakawatchai C, Phetmung H 

10,000 

14 Antibacterial and cytotoxic xanthones from 

the roots of Cratoxylum formosum  

PHYTOCHEMISTRY 67 (7): 723-

727 APR 2006  

Boonsri S, Karalai C, 

Ponglimanont C, Kanjana-opas 

A, Chantrapromma K 

10,000 

15 Effects of thickness and heat treatments on 

giant magnetoimpedance of 

electrodeposited cobalt on silver wires  

IEEE TRANSACTIONS ON 

MAGNETICS 42 (3): 358-362 

MAR 2006  

Jantaratana P, Sirisathitkul C 10,000 

16 Averaging analysis approach for stability 

analysis of speed-sensorless induction 

motor drives with stator resistance 

estimation  

IEEE TRANSACTIONS ON 

INDUSTRIAL ELECTRONICS 53 

(1): 162-177 FEB 2006  

Saejia M, Sangwongwanich S 

 

10,000 

17 Effects of oxidation and cluster distribution 

on thermal and magnetotransport 

properties of mechanically alloyed Co-Cu 

powders 

APPLIED PHYSICS A-

MATERIALS SCIENCE & 

PROCESSING 83 (1): 77-81 

APR 2006  

Rattanasakulthong W, 

Sirisathitkul C 

10,000 

18 Natural rubber nanocomposites with SiC 

nanoparticles and carbon nanotubes  

EUROPEAN POLYMER 

JOURNAL 42 (1): 220-227 JAN 

2006  

Kueseng K, Jacob KI 

 

10,000 

 
2.  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติ จํานวน 34 บทความ งบประมาณ 170,000 บาท 

ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 
1 การใชเศษปลาจากการแปรรูปเปนแหลง

โปรตีนในอาหารปลานิล (Orechromis 

niloticus)     Use of fish processing waste 

as protein source in diet for Nile tilapa 

(Orechromis niloticus) 

Songklanakarin Journal of 

Science and Technology Vol. 27 

(Suppl.1), 2005. P. 141-149 

นพวรรณ   ฉิ้มสังข     
อารีรัตน     บุญมณี           
วัชรี    สงศรีออน               
สตรี    ไทยทาบาก                    

ปยะพงค    โชติพันธุ 

5,000 

2 Langmuir probe measurement in a radio 

frequency inductively coupled argon 

plasma 

Jurnal Fizik Malaysia. Vol. 25, 

No. 3&4, 2004. P.97-102. 

C.L.Ong, O.H.Chin,      

Mudtorlep Nisoa and   

Boonchoat Paosawatyanyang 

5,000 

3 คุณภาพทางจุลชีววิทยาของผลิตภณัฑสขุภาพ

ชุมชน จังหวัดนครศรธีรรมราช 

วารสารการสงเสริมสขุภาพและ

อนามัยสิ่งแวดลอม 

ผศ.ดร. มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล 

ปนัดดา  พิบูลย   
สุภาวดี  ศิลปนรประสาธน   
สุภาภรณ  คงสวัสดิ์   
ชีพสุมน  วิบูลยวรกุล 

5,000 

4 การควบคุมโโรคผลเนาของเงาะที่เกดิจากเชือ้

รา Lasiodiplodia theobrome โดยใชสาร
ตอตานเชื้อรา Trichoderma barzianum 

วารสารวิทยาศาสตรเกษตร 36 

(3-4) : 171-178 (2548) 

วาริน  อินทนา  มนตรี  อิสรไกร

ศีล  ปญจพร  เลิศรัตน   
ประคอง  เย็นจิตต 

5,000 
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ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 
5 Are International Acquisitions Commanding 

Higher Premiums? A Case of AT&T 

วารสารวิทยาการจดัการ Vol.23 

No.1 (2005) 

Phattarawan Tantong   

Supannee  Buasook 

5,000 

6 การพัฒนาระบบจัดหาหนังสือ ศูนยบรรณสาร

และสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

บรรณารกัษศาสตรและสารนิเทศ

ศาสตร  มข. ปที่ 22 ฉบับที่ 1 : 

1-12 

สุธัญญา   ดวงอินทร 5,000 

7 The phylogeny of Thai Boesenbergia 

(Zinggiberaceae) based on petA-psbJ 

spacer (chloroplast DNA) 

Songklanakarin Journal of 

Science and Technology , 2006, 

28(1) : 49-57 

C. Ngamriabsakul and J. 

Techaprasan 

5,000 

8 Cost Management Strategy of Small and 

Medium Factory Enterprises 

ว.สงขลานครินทร ฉบบั

สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

11(4) : 409-420 

S. Aujirapongpan, W. 

Dungtripop and W. Jungkivinid 

5,000 

9 การศกึษาฤทธิ์ตานเชือ้ Methicillin resistant 

Staphylococcus aureus (MRSA) โดย
แบคทีเรียกรดแลคตคิ 

ว. เทคนิคการแพทยและ

กายภาพบําบัด 17(3): 47-55 

(2548) 

มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล  
พงศพันธ  พงศพนิตานนท  

สุชาดา  อคุรสตุ 

5,000 

10 การปรับปรุงโครงสรางหนี้ของลูกหนี้ที่มีปญหา 

กรณศีึกษาการดําเนินการของสํานักงาน

จัดการทรัพยสินเขตภาคใต ธนาคาร ไทย

พาณิชย จํากดั (มหาชน) 

วารสารวิทยาการจดัการ 

Vol.23 No.2 : 53-67  

(2005) 

สมนึก  เอื้อจิระพงษพันธ   
ปยะ  ปานผูมีทรัพย    
ธานี    หว่ังประดิษฐ 

5,000 

11 Oriented strand lumber from rubberwood 

residues 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 115-

126 (2005) 

P Malanit  B Kyokong and N 

Laemsak 

5,000 

12 The inner area change detection in Pak 

Panang bay before and after the operation 

of the Uthokawiphatprasit watergate using 

aerial photographs and geographic 

information system 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 127-

134 (2005) 

P Prabnarong and S Thongkao 5,000 

13 Flash flooding area prediction by GOES-9 

satellite data 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 135-

148 (2005) 

W Ruairuen K Jaroensutasinee 

and M Jaroensutanee 

5,000 

14 A colour image quantization algorithm for 

time-constrained applications 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 149-

168 (2005) 

W Kurdthongmee 5,000 

15 Software for hydrogenic atoms and orbitals 

visualization 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 169-

178 (2005) 

K Kittiwutthisakdi and K 

Kueseng 

5,000 

16 Isolation and selection of anti-Candida 

albicans producing lactic acid bacteria 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 178-

188 (2005) 

M Lertcanawanichakul 5,000 

17 Construction of a plasmid vector for 

expression of bacteriocin  N15-encoding 

gene and effect of engineered bacteria on 

Enterococcus  faecalis 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 189-

200 (2005) 

M  Lertcanawanichakul 5,000 

18 Marine diatom (Chaetoceros calcitrans) as 

a monospecies diet for conditioning oyster 

(Crassostrea belcheri Sowerby) broodstock 

Walailak J Sci & Tech 2(2) : 201-

208 (2005) 

P Chotipuntu 5,000 

19 ผลของกาวฟนอลฟอรมัลดีไฮดตอสมบัติของ

แผนไมเรียงเสี้ยนที่ผลิตจากเศษไมยางพารา 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 

(2549) : 44-50 

วันชาติ   ปรีชาติวงศ   
วิศนีย  ยิ่งประเสริฐ 

5,000 

20 A smart surface from natural rubber: the 

mechanism of entropic control at the 

surface monitored by contact angle 

measurement 

Songklanakarin J. Sci. Technol. 

28(2) : 351-359  (2006) 

Sureurg Khongtong 5,000 
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ลําดับที่ เร่ือง วารสาร นักวิจัย คาสมนาคุณ 
21 Development of compact cytindrical 

concentric microwave plasma source for 

ion beam production 

Jrnal Fizik Malaysia. Mudtorlep Nisoa, Pansak 

Kerdthongme, Dhammanoon 

Srinoum, Priwan Kerdthongme, 

Jirapong Galakarn 

5,000 

22 การวิเคราะหหาปริมาณตะกั่ว และทองแดงใน

ดินตะกอนโดยวิธีไซคลิกโวลแทมเมทรี 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 17-21 

อัจฉราวดี ชูยิ้ม, สราวุธ  เดชมณี 

และรุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

23 การหาอตัราสวนสารหนูในรูป As(III) ตอ 

As(V) ในน้ํา 
วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 31-35 

พีรดา ภักดีพิน, ฉัตราพรรณ   

สมตน, บัณฑิต  ศิริเกษม,  
สราวุธ   เดชมณี  
รุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

24 การวิเคราะหหาปริมาณโบรอนในอาหารโดย

วิธีวัดศักยไฟฟาดวยเตตระฟลูออโรโบเรต

ไอออนซีเล็กทีฟอิเล็คโทรด 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 

(2549) : 26-30 
ณภัทร ทศันวิสุทธิ,์ สุนทร  
สุวรรณโฉม, สราวุธ   เดชมณี 

และรุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

25 การวิเคราะหหาปริมาณทองคําในตัวอยางทาง

ธรณีวิทยาโดยวิธีวัดศกัยไฟฟาคืนรูปดวย

กระแสไฟฟาคงที่บนกลาสซีคารบอน

อิเล็กโทรด 

วารสารชมรมวิชาชีพครูเคมี 
(2549) : 22-25 

สราวุธ   เดชมณี  
รุงโรจน  รัตนโอภาส 

5,000 

26 Drying Characteristics of Garcinia 

atroviridis 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 13-

32 (2006) 

W  Rittirut and C  Siripatana 5,000 

27 In Vitro Germplasm Conservation of 

Gercinia mangostana L. and Lansium 

domesticum Corr. 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 33-

50 (2006) 

W  Keatmetha, P  Suksa-ard, 

M  Mekanawakul and S  Te-

Chato 

5,000 

28 Study of Environmental Impacts Before and 

After Using the Organic-Chemical Fertilizer 

in Rice Paddy Fields 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 51-

68 (2006) 

W  Khamwichit, W  Sanongraj 

and S  Sanongraj 

5,000 

29 Unexpected Formation of a Disulfide from 

2-Mercaptopyridine and Co(II). 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 69-

78 (2006) 

P  Harding, DJ  Harding and C 

Pakawatchai 

5,000 

30 Effects of Polymer Impregnation on 

Properties of Bamboo 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 79-

92 (2006) 

W  Preechatiwong, P Malanit, 

B  Kyokong and N  

Kamlangdee 

5,000 

31 Land Use Changes in Pak Phanang Bay 

using Arial Photographs and Geographic 

Information System 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 93-

104 (2006) 

P  Prabnarong and S  

Thongkao 

5,000 

32 Simulation of Water Droplet on Horizontally 

Smooth Surface Using Quasi-Molecular 

Modelling 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : 119-

130 (2006) 

S  Kulsri, S  Danworaphong, M  

Jaroensutasinee and K  

Jaroensutasinee 

5,000 

33 Basic Principles of Growing Single-

Crystalline Diamond Films 

Walailak J Sci & Tech 3(1) : S  Dejmanee 5,000 

34 Simulation of Water Droplet on Horizontally 

Smooth and Rough Surfaces Using Quasi-

Molecular Modelling 

Transactions on engineering, 

computing and technology 

vol.14 309-313 (2006) Aug 

S  Kulsri, S  Danworaphong, M  

Jaroensutasinee and K  

Jaroensutasinee 

5,000 
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3. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาต ิ9 คร้ัง งบประมาณ 556,000.- 
ลําดับที่ เร่ือง การประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

1 Sensorless Control of Interior Permanent-

Magnet Synchronous Motors Based on A 

Fictitious Permanent-Magnet Flux Model 

IEEE Industry Applications Society 

40th Annual Meeting. Sheraton Hong 

Kong Hotel Land Towers, 2-6 Oct. 

2005 

อ.สุรัสวดี  กุลบุญ 100,000 

2 A Soft-Switching Utility-Interfaced Power 

Conditioner with High-Frequency Flyback 

Transformer Link 

6th International Conference on 

Power Electronics and Drive 

Systems. Kuala Lumpur, Malaysia, 

28 Nov. -1 Dec. 2005. 

ดร. สราวุธ  จันทเขต 38,000 

3 Fermented golden apple snail as an 

alternative protein source in sex-reversed 

red Tilapia (Oreochromis niloticus x 

Oreochromis mossambicus) diets 

XII International Symposium on Fish 

Nutrition and Feeding. Biarritz, 

France, 28 May - 1 June 2006 

อ. นพวรรณ  ฉิ้มสังข 100,000 

4 Pre-concentration of some heavy metals 

ions by liquid phase extraction with sodium 

acetate 

11th International Conference on 

Electroanalysis (ESEAC 2006) , 

France, June 11-15, 2006 

ดร. สราวุธ   เดชมณ ี 100,000 

5 น้ํายาง ประเทศมาเลเซีย รศ.ดร. ธีรยศ  วิทิตสุวรรณ

กุล 
18,000 

6 Physiological and Quality Attributes of 

Mangosteens (Garcinia mangostana L.) as 

Affected by Modified Atmosphere 

Packaging 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ดร. สุปราณี  มนูรักษชินากร 100,000 

7 Photosynthetic and growth reponses of 

juvenile Chinese kale (Brassica oleracea 

var. alboglabra) and Caisin (Brassica rapa 

subsp. parachinensis) to waterlogging and 

water deficit 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล 100,000 

8 Effects of Calcium Foliar Fertilizer 

Containing with or without Nitrogen Sources 

on Fruit Quality and Postharvest Life of 

Rambutan 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล  

9 Effects of Light Shading on Leaf 

Characteristics and Growth of Longkong 

(Aglaia dookkoo Griff) Seedlings 

27th International Horticultural 

Congress 13-19 Aug. 2006, COEX, 

Korea 

ผศ.ดร. มนตรี   อสิรไกรศีล  

 
4. เสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาต ิ19 คร้ัง งบประมาณ 226,192บาท 

ลําดับที่ เรื่อง กรประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

1 การสรางพลาสมิดพาหะเพื่อการแสดงออกของ

จีนที่ควบคุมการผลิตแบคเทอริโอซินเอ็น 15 ที่

มีผลในการยับยั้งเชื้อเอ็นเทอโรคอคคสั ฟคา

ลิส 

การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงประเทศไทย ครั้งที่ 31 

(วทท. 31) 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

ผศ.ดร. มณฑล   เลิศคณาว

นิชกุล 

15,000 

2 ความตางแบบกันของชนิดฮีโมโกลบินใน

ประชากรภาคใตของประเทศไทย 

วทท. 31 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 14,900 

3 การศกึษาความชุกของเชื้อ Escherichia 
coli และ Klebsiella pneumoniae 
ที่สรางเอนไซม Extended-spectrum-
beta-lactamase จากตังอยางสงตรวจของ
โรงพยาบาลจังหวัดตรงั 

วทท. 31 18-20 ต.ค. 2548 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนาร ี

อ. วิยดา    กวานเหียน 
 

15,000 
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ลําดับที่ เรื่อง กรประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

4 วงจรหารสญัญาณอนาลอกโดยใช OTAs 

(Analog Dividers Based on OTAs) 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 28, 20-21 ต.ค.48, โรงแรม
เพิรล วิลเลจ  ภูเก็ต 

อ. วิจิตรา   เพ็ชรกิจ 
 

8,396 

5 A Power Conditioner Controlled by Time-

Sharing Sinewave Pulse Width Modulated 

Soft Switching Boost Chopper for New 

Energy Utilizations 

การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟา 

ครั้งที่ 28, 20-21 ต.ค.48, โรงแรม
เพิรล วิลเลจ  ภูเก็ต 

ดร. สราวุธ   จันทเขต 
 

6,200 

6 A Comparison of Term Structure of Interest 

Rates Using Thai Data 

การประชุมวิชาการ ศ.สังเวียน   อินทร

วิชัย ดานตลาดการเงนิไทย 21 พ.ย.

48 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

อ. ชลิตา   พรหมจันทร 2,100 

7 การเปลี่ยนแปลงทางโลหิตวิทยาและคาดัชนี

เม็ดเลือดแดงในผูเปนพาหะอัลฟาบีตาธาลสัซี

เมีย 

การประชุมวิชาการคณะเทคนคิ

การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ประจําป 2548, 7-9 ธ.ค.48 

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 14,700 

8 การใชรูปแบบของกรดไขมันเพ่ือการจําแนก

เชื้อ Legionells species 
ประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย 

ม.เชียงใหม 7-9 ธ.ค.48 

มณฑล  เลิศคณาวนิชกุล  สุ

รางค  เดชศริ ิ

15,000 

9 ความเครียด สถานการณณที่กอใหเกิด

ความเครียด และการจัดการความเครียดใน

การปฏิบัติงานของบคุลากรโรงพยาบาลสวน

สราญรมย 

การประชุมวิชาการประจําป คณะ

พยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ครั้งที่ 2 

เรื่อง สังคมตางวัยเพ่ือการสรางเสริม

สุขภาพ, 14-16 ธ.ค.48 

ผศ. วิภาวรรณ  ชะอุม  เพ็ญ

สุขสันต 

13,300 

10 Chemical Composition and Functionalities 

of Gelatin from Pre-cooked Tuna Fin 

JSPS-NRCT JOINT SEMINAR 2005 

คณะประมง ม.เกษตรศาสตร  19-21 

ธ.ค. 2005 

อ. ทนง   เอี่ยวศริ ิ 8,000 

11 การใชหัวกุงปนทดแทนปลาปนในอาหารปลา

นิลแดงแปลงเพศ 

การประชุมเกษตรศาสตรวิชาการ ครั้ง

ที่ 44 ม.เกษตรศาสตร  30 ม.ค.-2 

ก.พ. 49 

นพวรรณ  ฉิ้มสังข   นฟิารี

ซา   เจะเลาะ  พรพิมล   

พิมลรัตน  ชุติมา   ตนักิตต ิ

9,200 

12 Use of antifungal metabolites from 

seaweed for controlling storage fungi 

causing toxic in aQuatic animal diet 

The 4th Asian-Pacific Phycological 

Forum Oct.30-Nov.4, 2005  Bangkok 

Noppawan Chimsung, 

Rerngnapa Khunpra, 

Wilawan Seekaew, 

Chureeporn Wantana, 

Warin Intana 

15,000 

13 การเลี้ยงไสเดือนแดง (Lumbricus rubellus) 
โดยใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อเปน

อาหารของสัตวน้ํา 

การประชุมเกษตรศาสตรวิชาการ ครั้ง

ที่ 44 ม.เกษตรศาสตร  30 ม.ค.-2 

ก.พ. 49 

ดวงนภา  หลีสกุล  อนุชิต  ชิ

นาจริยวงศ  สถาพร  ดิเรก

บุษราคม 

10,000 

14 การรับแรงเยื้องศูนยของเสาคอนกรตีเสริม

เหล็กที่ใชตะแกรงลวดเหล็กกลาเปนเหล็กเสริม

ตามขวาง 

การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธา

แหงชาติ ครั้งที่ 11 จ.ภูเก็ต 20-22 

เม.ย. 49 

สัจจพันธ   ลีละตานนท และ 

รศ.ดร. ตระกูล อรามรักษ 

9,696 

15 Antibiotic susceptibility pattern of extended 

spectrum beta-lactamases-producing 

bacteria 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 49 

อ. วิยดา    กวานเหียน 15,000 

16 ผลของแมกนีเซียมและแคลเซียมคลอไรดตอ

การทดสอบความไวของเชื้อ 

Pseudomonas aeruginosa ตอยา
เจนตามัยซิน 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 50 

ผศ.ดร. มณฑล   เลิศคณาว

นิชกุล 

15,000 

17 อัตราการตรวจพบภาวะ -thalassemia และ 
HPFH ในประชากรภาคใตของประเทศไทย 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 51 

อ. สิทธิชัย  ปญญาใส 15,000 

 
 
 



 92      รายงานประจําป 2550 

ลําดับที่ เรื่อง กรประชุม นักวิจัย งบประมาณ 

18 A preliminary study of using a red cell 

discriminant function incorporating volume 

dispersion for distingguishing iron 

deficiency anemia from thalassemia traits 

in Southern Thais 

การประชุมวิชาการทางเทคนคิ

การแพทย ครั้งที่ 30 จ.อุดรธานี 28-

31 มี.ค. 52 

อ. วิมลมาลย  ศรีรุงเรอืง 9,700 

19 Modification of SAPRC Mechanism to 

Simulate Secondary Organic Aerosol 

Formation from xylenes 

International Conference on 

Modeling in Chemical and 

Biological Engineering Sciences, 

Oct. 25-27, 2006, Bangkok 

ดร. วิภาวี   ขําวิจิตร 15,000 
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ผูจัดทํารายงานประจําป 2549 

 
 

รศ.ดร.กาน  จันทรพรหมมา     ที่ปรึกษา 
นางสาวสุวิมล  จันทรแทน      คณะผูจัดทํา 

 นางสาวนุสนธ  สงเอียด      คณะผูจัดทํา 
นางแกวใจ  สุขสอาด      คณะผูจัดทํา 

 นางลัดดาวัลย  มนตแกว      คณะผูจัดทํา 
 นายโกสินธุ  ศิริรักษ      คณะผูจัดทํา 
 นายอุดร  ทวีเมือง      คณะผูจัดทํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


