
สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 1 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
1 2547 การทดสอบฤทธิ์กอกลายพันธุ และวิเคราะหหา

สารโลหะหนัก และเชื้อจุลินทรียในผลิตภัณฑ
สุขภาพชุมชน

ดร.มณฑล เลิศคณาวนิชกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลชางกลาง อําเภอชางกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลสวนหลวง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลจันดี , ตําบลไมเรียง อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลหนาสะตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลทาเรือ, ตําบลในเมือง, ตําบลคลัง อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ตําบลควนเกย, ตําบลรอนพิบูลย, ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลทาศาลา อําเภอทาศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลปากพนัง อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

2 2547 โครงการอบรมการขยายพันธุกลวยไมดวยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และการจัดตั้งหองปฏิบัติการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อสาธิต ณ หมูบานคีรีวง อ.ลาน
สกา จ.นครศรีธรรมราช

ดร.ผดุงศักดิ์ สุขสอาด มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมเกษตรกรรมเพื่อสิ่งแวดลอม ชุมชนหมูบานคีรีวง อ.ลานสกา 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

3 2547 การฝกอบรมและจัดทําระบบฐานขอมูลการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่นสําหรับชุมชนที่เขาสู
โครงการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ จ.
นครศรีธรรมราช

อาจารยเดชา นันทพิชัย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนที่เขารวมในโครงการหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑของ จ.
นครศรีธรรมราช

4 2547 แนวปฏิบัติในการจัดทําบัญชีของวิสาหกิจชุมชนที่
เขาสูโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑในจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาจารยปานแกวตา ลัคนาวานิชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ วิสาหกิจชุมชนที่เขารวมโครงการหน่ึง ตําบลหนึ่งภัณฑใน จ.
นครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 2 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
5 2547 การพัฒนาระบบเครื่องกําเนิดโอโซนโดยใชเทคนิค

 Barrier discharge สําหรับการจัดการหลังการ
เก็บเกี่ยวเงาะ ทุเรียน และพืชผักของกลุม
เกษตรกรในจังหวัดนครศรีธรรมราชและสุราษฎร
ธานี

ผศ.ดร.มนตรี อิสรไกรศีล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมเกษตรกรสวนทุเรียน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
เกษตรกรจังหวัดนครศรีธรรมราช (ฝายพืชผัก)
กลุมเกษตรกรสวนเงาะ อ.บานนาสาร จ.สุราษฎรธานี

6 2547 การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษา
ฝกสะตอและเมล็ดสะตอสด

อาจารยกิตติพงษ รัตนาภรณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมอาชีพสวนผลไม ชุมชนคีรีวง อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

7 2547 การจัดการเครือขายการทองเที่ยวเชิงนิเวศ อาจารยณรงค บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ องคกรชุมชนที่มีการดําเนินการดานการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จ. 
นครศรีธรรมราช

8 2547 การพัฒนากระบวนการผลิตกระดาษจากพืช
ทองถิ่นในระดับชุมชนของภาคใต

ผศ.คงเดช ลิ่มไพบูลย มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนในลุมนํ้าปากพนัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จ.
นครศรีธรรมราช

9 2547 การวิจัยเพื่อพัฒนาการทองเที่ยวเชิงเกษตรใน
อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

ผศ.สอรัฐ มากบุญ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

10 2547 การเพาะเลี้ยงสาหรายผมนางทดแทนการเลี้ยงกุง
กุลาดํา

นายสุวัฒน ธนานุภาพไพศาลมหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี อาวบานดอน จังหวัดสุราษฎรธานี

11 2547 เทคโนโลยีกลาเชื้อลูกแปงยิสตและกระบวนการ
หมักสําหรับผลิตสุราขาวจากน้ําตาลจาก

นายฉัตรชัย สังขผุด มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุมเกษตรกรผูผลิตสุรากลั่นใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

12 2547 การใชน้ําสกัดชีวภาพหนอนตายหยากปองกัน
กําจัดโรคราและหนอนชอนเปลือกลองกอง

ผศ.ดิเรก ศรีณพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อําเภอลานสกาและอําเภอใกลเคียง

13 2547 การพัฒนาอิฐฉนวนความรอนและสรางเตาเผา
เครื่องปนดินเผาอุณหภูมิสูง โดยใชวัสดุเซรามิกส
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายสมบูรณ สารสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ผูประกอบการทําเครื่องปนดินเผาใน จังหวัดนครศรีธรรมราช

14 2547 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพหมอกลั่นสุราชุมชน นายอําพล ศิริพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 3 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
15 2547 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตเงาะ

นอกฤดูใหมีคุณภาพ
ผศ.ชัยพร เฉลิมพักตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช
ชมรมชาวสวนผลไมอําเภอรอนพิบูลย ,อําเภอชะอวด, อําเภอจุฬา
ภรณ, อําเภอพระพรหม, อําเภอเมือง,อําเภอลานสกา,อําเภอพรหม
คีรี,และอําเภอสิชล จ. นครศรีธรรมราช

16 2547 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตมังคุดให
มีคุณภาพ (โครงการตอเนื่อง)

ผศ.ดร.สมพร ณ นคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ชมรมชาวสวนผลไมอําเภอทุงสง,อําเภอรอนพิบูลย, อําเภอจุฬาภรณ
,อําเภอพระพรหม, อําเภอชะอวด, อําเภอเมือง, อําเภอลานสกา,
อําเภอพรหมคีรี, อําเภอฉวาง, อําเภอสิชล, อําเภอขนอม,อําเภอทา
ศาลา, กิ่งอําเภอชางกลาง และ กิ่งอําเภอนบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช

17 2547 การถายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยกเสนใย
ตาลตะโหนดสูชุมชน

ผศ.พิทยา อําพนพนารัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

บานหวยยูง ต.ทายสําเภา อ.พระพรหม
บานคลองธาตุ ม.2 ต.ปากนคร อ.เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

18 2547 การฟนฟูและพัฒนาผลิตภัณฑจักสานจักสาน
กานมะพราวเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของ
ชุมชนอยางเปนระบบและยั่งยืน กรณีศึกษา กลุม
ผลิตภัณฑจักสานจักสานกานมะพราวฯ

อ.ปวีณา ทองบุญยัง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี สมาชิกกลุมผลิตภัณฑจักสานจากกานมะพราวบานบางมะขาม 
ตําบลอางทอง อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏรธานี และ
 ผูนําและประชาชนในตําบลอางทอง 

19 2547 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสานรวม : แนว
ทางการประชาสัมพันธผลิตภัณฑผาทอพื้นบานสู
ผูบริโภค

อ.วิรุณทิพย จันทรแดง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมทอผาบานทากระจาย อําเภอทาชนะ จังหวัดสุราษฎรธานี

20 2547 โครงการถายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑ
เงาะสูชุมชน

อ.สุกัญญา ไหมเครือแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมปรับปรุงคุณภาพไมผล ต. พรุพี อ. บานนาสาร จ. สุราษฎรธานี

21 2547 ศึกษาแนวทางการจัดการมูลฝอยแบบมีสวนรวม
เพื่อลดอัตราการผลิตมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช กรณีศึกษา : ชุมชนพะเนียด

อ.มุมตาส มีระมาน วิทยาลัยศรีโสภณ ชุมชนพะเนียด เทศบาลนครนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

22 2547 ทัศนคติ ของผูเขารับบริการรักษาตอการแพทย
แผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐจังหวัดสุราษฎรธานี

อ.ธีระยุทธ ขุนศรีแกว วิทยาลัยตาป ผูเขารับบริการรักษาตอการแพทยแผนไทยในโรงพยาบาลของรัฐ
จังหวัดสุราษฎรธานี



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 4 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
23 2547 การพัฒนาระบบการจัดการกระบวนการผลิตสุรา

กลั่นจากน้ําตาลโตนด
อ.ชํานิ กิ่งแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต กลุมวังหงสพัฒนา (ผูแทนชุมชน : นายบุญธรรม ศรีพิเชียร 91/1 ม.5

 ต.ลานสกา อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช โทร. 0-7547-0916, 
0-1096-3612) และกลุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ

24 2547 ศึกษากระบวนการจัดการกลุมไมผล บานจําปาใน
 ตําบลถ้ําใหญ อ.ทุงสง

อ.จริมจิต เกิดบานชัน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  บานจําปาใน ตําบลถ้ําใหญ อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

25 2547 การศึกษาแนวทางการประหยัดพลังงานไฟฟาใน
หนวยราชการของอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อ.วิชิต มาลาเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

หนวยงานราชการของอําเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช

26 2547 การออกแบบบรรจุภัณฑผาทอเมืองนครจาก
กระจูด

อาจารยเรวัต สุขสิกาญจน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชาวบานกลุมบานในควน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
กลุมทอผาบานขอนหาด ต.ขอนหาด อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

27 2547 การทําแผนยางเสริมแรงไมกวาดเสนใยตาล : 
ศึกษาความเปนไปได

อาจารยยินดี ทองขุนดํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ประชาชนในหมูที่ 8 ต.ทายสําเภา อ.พระพรหม และหมูที่ 2 ต.ปาก
นคร อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

28 2547 ศึกษาการผลิตคั่วกลิ้งบรรจุกระปอง อาจารยจรีพร เชื้อเจ็ดตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ประชาชนในหมูที่ 4 ต.สามตําบล อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรรมราช

29 2548 ผลของการดัดแปลงสภาพบรรยากาศตอ
สรีรวิทยาหลังการเก็บเกี่ยวและคุณภาพของมังคุด

ดร.สุปราณี มนูรักษชินากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.คลองกลาย อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช
ต.กําโลน อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
อ.ทาศาลา ,อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

30 2548 การถายทอดเทคโนโลยีที่ประหยัดและสะดวกใน
การขยายเชื้อราไตรโคเดอรมาสายพันธุที่มี
ประสิทธิภาพสูงเพ่ือใชควบคุมโรครากเนาของ
ทุเรียน

ดร.วาริน อินทนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.นาสาร จ.สุราษฎรธานี
ชมรมไมผล จ.นครศรีธรรมราช
สวนทุเรียน อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

31 2548 การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตปุยอินทรีย
คุณภาพสูงดวยวัสดุเหลือใชในชุมชนสาธิตวลัย
ลักษณพัฒนา อําเภอทาศาลา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ดร.วันสุรีย พรหมภัทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช
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ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
32 2548 การศึกษาชีววิทยาบางประการของปลาดุกลําพัน

เพื่อการอนุรักษ
ดร.โอภาส ตันติฐากูร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.เชียรใหญ อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช

33 2548 การผลิตอาหารปลานิลสําเร็จรูปโดยใชวัตถุดิบใน
ทองถิ่น

อาจารยนพวรรณ ฉิ้มสังข มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ บานเนินธัมมัง อ.เชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช
ต.กระทูล อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ชุมชนสาธิตวลัยลักษณ จ.นครศรีธรรมราช
 ต.คลองนอย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

34 2548 สีธรรมชาติจากพืช : การยอมผาฝายดวยผงสี
เปลือกมังคุดและยานมันแดงสกัดสําเร็จรูป

ดร.มนตรา ไชยรัตน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

35 2548 การพัฒนาเครื่องอบแหงโดยใชคลื่นไมโครเวฟเพื่อ
ใชในอุตสาหกรรมทําปลาแหงของเกษตรกรขนาด
ยอย

ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

36 2548 การใชสารพอลิเมอรแทนกรดจับตัวเพื่อปรับปรุง
คุณภาพเนื้อยางและลดมลพิษนํ้าเสีย

อาจารยจุฑารัตน อินทปน มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี อ.บานนาเดิม อ.เวียงสระ อ.นาสาร อ.ตาขุน
 อ.พนม และกิ่ง อ.วิภาวดี จ.สุราษฎรธานี

37 2548 การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาปลาซิวใบไผ ของชุมชน
ตนน้ําคลองปลายอวน ตําบลพรหมโลก อําเภอ
พรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารยสุริยะ จันทรแกว มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช บานคลองปลายอวน อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

38 2548 การเลี้ยงปลาหมอไทยรวมกับปลาดุกอุยลูกผสม
ในบอดินในสัดสวนการปลอยเลี้ยงรวมตางกัน

อาจารยอํานวยโชค เวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ทาศาลา อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

39 2548 การพัฒนาเครื่องปนดินเผาทองถิ่นจังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ประดุจฤดี สารสิทธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ต.ปากพูน อ.เมือง อ.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

40 2548 การศึกษาการเพาะเห็ดหอม บรเวณเทือกเขา
หลวง ตําบลนบพิตํา กิ่งอําเภอนบพิตํา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาจารยจเร พัฒนกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ต.นบพิตํา อ.นบพิตํา จ.นครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 6 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
41 2548 การพัฒนาตูอบแหงพลังงานแสงอาทิตยเพื่อใชใน

การอบปลา
อาจารยวิชิต มาลาเวช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช
อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

42 2548 แนวทางการปองกันกําจัดแมลงศัตรูคะนาโดยวิธี
ผสมผสานเพ่ือความยั่งยืนของชุมชน

ผศ.พัชราภรณ วาณิชยปกรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 ต.เกาะทวด อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ต.ทาซอม อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

43 2548 การพัฒนาสูตรอาหารเพื่อเพิ่มศักยภาพการเพาะ
เห็ดของชุมขน : กรณีศึกษาจังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาจารยพรศิลป มณีฉาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ชมรมเพาะเห็ด กิ่ง อ.ชางกลาง จ.นครศรีธรรมราช

44 2548 การใชรากหนอนตายหยากกําจัดแมลงและ
ควบคุมปรสิตในสุกร

ผศ.คณิต ขอพลอยกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

อบต. 165 แหง ใน จ.นครศรีธรรมราช

45 2548 การพัฒนาผลิตภัณฑจากบัวบกเพื่อความยั่งยืน
ของชุมชน

อาจารยสุวิจักขณ หานศรีวิจิตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 กลุมเกษตรกรที่ผลิตบัวบก
 จ.ระนอง จ.กระบี่ จ.สุราษฎรธานี จ.นครศรีธรรมราช

46 2548 การศึกษาศักยภาพในดานการบริการการ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศ ชุมชนบานมวงกลวง ตําบล
มวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง

อาจารยจันทญา อาจชมภู วิทยาลัยชุมชนระนอง ตําบลมวงกลวง อําเภอกะเปอร จังหวัดระนอง

47 2549 เทคนิคการเพาะเลี้ยงใสเดือนแดง (Lumbricus 
rubellus(Hoffmeister)) และถายทอด
เทคโนโลยีเพื่อนําไปใชเลี้ยงแมกุงกุลาดํา

ผศ.ดร.อนุชิต ชินาจริยวงศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

48 2549 การศึกษาการใชสาหรายทะเลในการควบคุมโรค
ไวรัสในกุงทะเล

ผศ.ดร.สถาพร ดิเรกบุษราคมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ต.ทาศาลา จ.นครศรีธรรมราช

49 2549 สีธรรมชาติจากพืช : การยอมเสนฝายดวยสีสกัด
จากใบคุระและดอกอัญชัญ

อาจารยอุดมศักด ดรุมาศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมยอมผาฝายทอมือของคุณจํานูญ พลายดวง อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

50 2549 การผลิตถานกัมมันตจากเศษไมยางพารา และ
กะลามะพราวสําหรับใชกําจัดสารปนเปอนในน้ํา
ดื่ม

ดร.นิรนดร มาแทน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนราชนิคม เทศบาลเมืองนคร จ.นครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 7 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
51 2549 การพัฒนาเครือขายองคกรชุมชนทองถิ่น เพื่อ

การจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ระยะที่ 2

อาจารยณรงค บุญสวยขวัญ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เครือขายองคกรชุมชนทองถิ่นเพ่ือจัดการการทองเที่ยวเชิงนิเวศ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบดวย 6 เครือขายยอย และ 35 
กลุมองคกร

52 2549 การศึกษาเกาะนางโดยเพื่อเปนแหลงทองเที่ยว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม

รศ.ดร. สืบพงศ ธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนเกาะนางโดย ต.คลองนอย อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

53 2549 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตใบและ
กิ่งปาลมน้ํามันหมักเพื่อเปนอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
ในพื้นที่ภาคใตตอนบน

ผศ. ดร.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงโคเนื้อ และแพะในพื้นที่ภาคใต
กลุมเกษตรกรผูปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนที่ภาคใต

54 2549 โครงการเพิ่มศักยภาพการจัดการธุรกิจปาลม
น้ํามันของสหกรณ เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน : 
กรณีศึกษาชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมนํ้ามัน
กระบี่ จํากัด

ดร.สุทธิจิตต เชิงทอง มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ชุมนุมสหกรณชาวสวนปาลมน้ํามันกระบี่ จํากัด อําเภออาวลึก 
จังหวัดกระบี่ และสหกรณสมาชิก

55 2549 การพัฒนาการทองเที่ยวแบบมีสวนรวมบริเวณ
คลองยัน จังหวัดสุราษฎรธานี

อาจารยสอรัฐ มากบุญ มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี บานบางจํา บานคลองไส บานบางไต บานน้ําหัก บานปากหาร บาน
ปากยัน

56 2549 การศกษาภูมิปญญาทองถิ่นการทอผายกเมืองนคร ผศ.จันทรา ทองสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุมทอผาบานตรอกแค ตําบลขอนหาด อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

57 2549 การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑจักสานกระจูด
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารยเรวัต สุขสิกาญจน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุมบานในควน ต.เคร็ง อ.ชะอวด จ. นครศรีธรรมราช

58 2549 การศึกษาเพื่อออกแบบผลิตภัณฑจากใบกระพอ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

อาจารยเจษฎา พัตรานันท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กลุมผูผลิต ผลิตภัณฑจากใบกรพอ หมูบานสวนอายเลา
ต.ทุงโพธิ์ อ.จุฬาภรณ จ.นครศรีธรมราช

59 2549 การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพทางโภชนาการของ
ผลิตภัณฑอาหารทองถิ่น : กรณีศึกษาผลิตภัณฑ
กาละแม อําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี

อาจารยอารยา ปรานประวิตรมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมผูผลิตผลิตภัณฑกะละแม ต.ตลิ่งงาม อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
 กลุมผูผลิตผลิตภัณฑกะละแม ต.แมน้ํา อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎรธานี
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ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
60 2549 เครื่องปอกผลหมาก ผศ.พิทยา อําพนพนารัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต

นครศรีธรรมราช
ชุมชน ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช
ชุมชน ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

61 2549 การพัฒนาทางใบปาลมน้ํามันเปนแหลงอาหาร
หยาบสําหรับการเลี้ยงแพะ

อาจารยประดิษฐ อาจชมภู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

กลุมเกษตรกรเลี้ยงแพะตําบลหนองทะเล อําเภอเมือง จังหวัดกระบี่
กลุมเกษตรกรเลี้ยงแพะตําบลแหลมสัก อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่

62 2549 สมรรถภาพการผลิตของไกลูกผสมพื้นเมือง ดร.เสถียร โปกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

เกษตรกรในตําบลนากะชะ มะนาวหวาน และตําบลฉวาง อําเภอ
ฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช

63 2549 โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนการ
แปรรูปลูกชิ้นปลา และปลาสมจากปลาทับทิม ที่
ทีการเลี้ยงในกระชังภายใตมาตรฐานสุขลักษณะ
ที่ดีในการผลิตอาหาร (Good Hygiene Praice) 
ณ ตําบลกระทูน อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อาจารยวิชชุลฎา ถาวโรจน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

หมู 6 บานกระทูนใต ตําบลกระทูน อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
ชุมชนบริเวณอางเก็บน้ํากระทูน และชุมชนตางๆ ที่มีการเลี้ยงปลา
ทับทิม

64 2549 การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดของเสีย
และเวลาสูญเปลาในกระบวนการผลิต
แอลกอฮอลจากขาว

อาจารยชํานิ กิ่งแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต กลุมกะโรม 250 หมู 5 ต.เขาแกว อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

65 2549 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี : 
กรณีศึกษากลุม OTOP จังหวัดสุราษฎรธานี

อาจารยสุภาวดี สุทธิรักษ วิทยาลัยตาป กลุมแมบานเกษตรกรสนธิวัฒน ม. 9 ต.กะแดะ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี
 กลุมเกษตรกรทําสวนทาขาม ต.ทาขาม อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
 กลุมสตรีทอผาบานทากระจาย ม. 1 ต.ทาชนะ อ.ทาชนะ จ.สุ
ราษฎรธานี
 กลุมจักสานกระจูด ม. 6 ต.ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรธานี
 กลุมแมบานเกษตรกรควนสุบรรณ ม. 2 ต.ควนสุบรรณ อ.บานนา
สาร จ.สุราษฎรธานี



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 9 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
66 2550 การพัฒนารูปแบบการจัดการพื้นที่ปาตนน้ําปาก

พนังอยางยั่งยืน กรณึศึกษา ปาชุมชนบานวังหอน
 ต.วังอาง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนบานวังหอน ,วังอาง,นครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรรมราช 
และกลุมเยาวชนและชุมชนในพื้นที่ตนน้ําปากพนัง จ.นครศรีธรรรม
ราช

67 2550 ชุดโครงการ “กลยุทธการตลาดและการ
พัฒนาการจัดการแหลงทองเที่ยวทางทะเลอยาง
ยั่งยืน : กรณีศึกษาอําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช” โครงการยอยที่ 1 ศักยภาพ
และขีดความสามารถในการรองรับไดของแหลง
ทองเที่ยวทางทะเลใน อ.ขนอม จ.นครศรีฯ

อ.อรอนงค เฉียบแหลม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอขนอม

68 2550 โครงการยอยที่ 2 สภาวะการตลาดและกลยุทธ
ของผูประกอบการการทองเที่ยว ใน อ.ขนอม จ.
นครศรีรรมราช

อ.ปวิธ ตันสกุล มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอขนอม

69 2550 โครงการยอยที่ 3 พฤติกรรมนักทองเที่ยวและ
ความตองการในการมาเยือนแหลงทองเที่ยวทาง
ทะเล อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

อ.รุงรวี จิตภักดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอขนอม

70 2550 โครงการยอยที่ 4 กลยุทธทางการตลาดและการ
จัดการการทองเที่ยวทางทะเลของผูมีสวนไดสวน
เสียใน อ.ขนอม จ.นครศรีธรรมราช

ดร.ภัทรวรรณ แทนทอง (หัวหนาชุดโครงการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอขนอม

71 2550 การวิเคราะหรูปแบบการจัดการเทคโนโลยีที่
เหมาะสมเพื่อพัฒนาหัตถกรรมชุมชนตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในจังหวัดสุราษฎรธานี

อาจารยอาดือนา นิโด มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ตําบลทาสะทอน อําเภอพุนพิน ชุมชนที่ผลิตงานหัตถกรรมจักสาร
กระจูด



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 10 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
72 2550 ชุดโครงการ “การพัฒนากรรมวิธีการผลิตปลากึ่ง

แหงคุณภาพสูงดวยเทคโนโลยีไมโครเวฟ 
โครงการยอยที่ 1 การพัฒนาระบบทําปลากึ่งแหง
กึ่งอัตโนมัติดวยคลื่นไมโครเวฟ

ผศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ (ผศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง

73 2550 การศึกษาคุณภาพและการยอมรับปลากึ่งแหงที่
ผลิตโดยใชคลื่นไมโครเวฟ

ดร.มนัส ชัยจันทร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง

74 2550 การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ดาน
ความคิดสรางสรรค กรณีศึกษาโรงเรียนหมิงซิน

นายขจรเดช เจริญพร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประธานกลุมพัฒนาคุณภาพการศึกษา ในสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาระนองจํานวน 9 ศูนย

75 2550 ชุดโครงการ “การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวหอย
ตะโกรมเพ่ือการบริโภคที่ปลอดภัย” โครงการ
ยอยที่ 1 การติดตามการปนเปอนเชื้อ Vibrio 
Pavahaemolyticus. ในหอยตะโกรม
(Crassostrea Belcheri) จากแหลงเพาะเลี้ยง

ดร.ดวงแข กาญจนโสภา (ดร.มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชุมชนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงหอยนางรมบริเวณ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

76 2550 การเปลี่ยนแปลงคุณภาพหอยตะโกรมมีชีวิต
ระหวางการเก็บรักษาที่สภาวะตางๆ

ดร.ชัชวาล โชติมากร มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ชุมชนเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงหอยนางรมบริเวณ อ.กาญจนดิษฐ จ.สุ
ราษฎรธานี

77 2550 การอนุรักษและการสรางพันธุบริสุทธิ์พันธุขาวไร
พันธุทองถิ่นของตําบลหินแกว จ.ชุมพร

นางรวมจิต นกเขา สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เกษตรกรตําบลหินแกว อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

78 2550 ชุดโครงการ “ระบบสารสนเทศการแพทยพื้นบาน
 กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช” โครงการ
ยอยที่ 1 การพัฒนาระบบทําปลากึ่งแหง
กึ่งอัตโนมัติดวยคลื่นไมโครเวฟ

นายนันทวุฒิ วงศเมฆ (ผศ.พวงนอย โลหะขจรพันธหัวหนาชุดวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต ชุมชนเขตพื้นที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 11 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
79 2550 โครงการยอยที่ 2 ระบบฐานขอมูลหมอพื้นบาน 

กรณีศึกษา อ.ทุงสง จ. นครศรีธรรมราช
อ.อดิศร สังขคร สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ชุมชนเขตพื้นที่อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

80 2550 การพัฒนากระบวนการทํานาขาวแบบอินทรีย 
ของเกษตรกรชุมชนขนาบนาก

อาจารยชลลดา แสงมณี ศิริสาธิตกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนทํานาในหมูที่ 1 บานขนาบนาก หมูที่ 2 บานปาขลู หมูที่ 3 
บานบางวุน หมูที่ 9 บานทานา ตําบลขนาบนาก

81 2550 การวิจัยและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑผาบาติกสี
ธรรมชาติใน ชุมชน : กรณีศึกษากลุมนโมบาติก 
ตําบลบานเกาะอําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.เสาวนิตย กาญจนรัตนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  ทางตรง ไดแก กลุมนโมบาติก ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ทางออม ไดแก ชุมชนที่สนใจ นักเรียน
นักศึกษา และผูที่สนใจ และผูบริโภค หนวยงานพัฒนาชุมชน 
องคกรการศึกษา

82 2550 การพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานของ
ชุมชน:การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรบน
พื้นฐานภูมิปญญาเดิมของเกษตรกรบานหนอง
หนอน

อาจารยศุภเวทย สงคง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

สหกรณกองทุนสวนยางอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราชและที่
อื่น ๆ

83 2550 การพัฒนาศูนยเรียนรูเกษตรผสมผสานของ
ชุมชน:การพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรบน
พื้นฐานภูมิปญญาเดิมของเกษตรกรบานหนอง
หนอน

อาจารยจิรวิทย จําปา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ชุมชนบานหนองหนอน (หมูที่ 12 ) และโรงเรียนบานหนองหนอน 
ตําบลทาเรือ
อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

84 2550 การสรางปาชุมชนปาลมสาคูในพื้นที่ชุมน้ํา จ.
นครศรีธรรมราช

รศ.นิพนธ ใจปลื้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

1. บานคลองแฟ (หมู 4)ตําบลนาเรียง อําเภอพรหมคีรี และบานปา
ยาง (หมู 4) ตําบลทางิ้ว อําเภอเมือง
2.บานพังหรัน (หมู 4) และบานหนองหวา (หมู 5) ตําบลนบพิตํา กิ่ง
อําเภอนบพิตํา จังหวัดนครศรีธรรมราช

85 2550 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตพืช
อาหารสัตวเชิงการคา

ผศ.ศิริศักดิ์ บริรักษธนกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

86 2550 การพัฒนาการใชเยื่อในลําตนสาคูเปนสวนผสมใน
สูตรอาหารเปดเทศสายพันธบารบารี

ผศ.ดร.เกียรติศักดิ์ สรอยสุวรรณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

กลุมเกษตรกรในตําบลทาประจะ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 12 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
87 2550 รูปแบบการบริหารจัดการพ้ืนที่ประสบภัย

ธรรมชาติแบบมีสวนรวม กรณีศึกษาพ้ืนที่แหลม
ตะลุมพุก

อาจารยเกียรติขจร ไชยรัตน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ชุมชนแหลมตะลุกพุก อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

88 2550 ประเมินศักยภาพพื้นที่เพื่อการสนับสนุนการ
ทองเที่ยวที่ยั่งยืน ในพ้ืนที่จังหวัดระนอง โดยใช
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร

ดร.นนทพร โสภณ วิทยาลัยศรีโสภณ ในพื้นที่จังหวัดระนอง

89 2550 พัฒนาศักยภาพการแพทยทางเลือก เพ่ือการ
ทองเที่ยวเชิงสุขภาพแบบยั่งยืนในชุมชน จ. ระนอง

ร.ท.ภก.ดร.ธีรเดช สุระมานะ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนในเขตเทศบาลเมือง จังหวัดระนอง

90 2550 การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน อ.ไชยา จ.สุ
ราษฎรธานี

อ.วิชชุตา ใหเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชุมชนในอําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี ประกอบดวย ชุมชนวัด
เวียง ชุมชนพุมเรียง ชุมชนวัดธารน้ําไหล ชุมชนปากดาน ชุมชนเลม็ด

91 2550 การใหบริการของการคมนาคมดวยรถโดยสารใน
อุตสาหกรรมทองเที่ยวของอําเภอเมือง จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

อ.ตวงกาญจน วัฒนบุณย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชุมชนในอําเภอเมือง และอําเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎรธานี ที่
เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว

92 2551 การพัฒนารูปแบบการสงเสริมคุณภาพชีวิต
ผูสูงอายุในชุมชนชนบทไทย

รศ.ดร.เพียงจันทร เศวตศรีสกุลมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ อําเภอเชียรใหญ จ.นครศรีธรรมราช

93 2551 โครงการวิจัยและถายทอดเทคโนโลยี การผลิตแร
ธาตุกอนในการเลี้ยงโคเนื้อโดยใชขี้เคกและเถา
จากโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม

ผศ.โอภาส พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เกษตรกรที่ทําการเลี้ยงโคเนื้อในพื้นที่ภาคใต เชนสมาชิกชมรมผูเลี้ยง
โคเนื้อจังหวัดสุราษฏรธานี กลุมฟารมคุณสมบูรณ ที่อําเภอพุนพิน 
และเกษตรกรอื่นๆ

94 2551 แนวทางการจัดตั้งศูนยบูรณาการการทองเที่ยว
เชิงนิเวศขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ตาม
แนวลุมน้ําสายชะอวด-ปากพนัง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ดร.กฤตยากานต เดชดี มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่นํารอง 3 องคกร
พื้นที่ ไดเกิดกระบวนการจัดการแหลงทองเที่ยวเชิงนิเวศ และพื้นที่
ขางเคียงตามแนวลุมน้ําสายชะอวดปากพนัง



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 13 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
95 2551 การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหนอน

นกเชิงอุตสาหกรรม
ผศ.โสภณ บุญล้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 1. เกษตรกรผูเลี้ยงหนอนนก ตําบลมะขามเตี้ย และกลุมตําบลวัด

ประดู อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี 
 2. เกษตรกรที่เลี้ยงสัตวน้ําประเภทปลากินเนื้อ เชน ปลาดุก ปลา
ตะพัต ปลาออสกา สวนสัตวปกประเภทสวยงาม เชน นกชนิดตาง ๆ 
โดยเฉพาะนกปรอทหัวโขนหรือที่ภาคใตเรียกวา นกกรงหัวจุก ไกฟา
 และไกชน เปนตน
 3. เกษตรกรที่ปลูกผักและผลไมสามารถนําผลผลิตที่ไดมาเปน
อาหารเสริมเลี้ยงหนอนนกได โดยเฉพาะในชวงที่ราคาผักและผลไม
ราคาตกต่ําสามารถนํามาสรางมูลคาเพิ่มได

96 2551 การพัฒนาครีมลางมือสมุนไพรตานเชื้อแบคทีเรีย อ.ธารหทัย มาลาเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ชุมชนอําเภอขนอม จ.นครศรีธรรมราช อําเภอดอนสักและอําเภอ
เมือง จ.สุราษฎรธานี

97 2551 ชุดโครงการ โครงการศึกษาผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือ
ยกระดับความสามารถในการแขงขันของกลุมทอ
ผาไหมพุมเรียง

อ.ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมสตรีทอผาไหมพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

98 2551 กลยุทธการตลาดของผลิตภัณฑผาไหมพุมเรียง อ.ณฏฐาระวี พงคกระพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมสตรีทอผาไหมพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

99 2551 ศึกษาการผลิตและพัฒนาผลิตผาไหมพุมเรียง อ.เสาวลักษณ จันทรประสิทธิม์หาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี กลุมสตรีทอผาไหมพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

100 2551 ศึกษาผลิตภัณฑชุมชนเพื่อยกระดับความสามารถ
ในการแขงขันกลุมมทอผาไหมพุมเรียง

อ.นงลักษณ ผุดเผือก มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมสตรีทอผาไหมพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

101 2551 การสงเสริมและพัฒนากระบวนการทําสวนสมโอ
ปลอดสารพิษของเกษตรกร
ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.เหม ทองชัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ตําบลควนทอง อําเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช และพื้นที่
ใกลเคียง



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 14 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
102 2551 เคมีของสีครามเพื่อพัฒนากระบวนการยอมคราม

ในภาคใต : กรณีศึกษาชุมชนคีรีวง อําเภอลาน
สกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผศ.สุดกมล ลาโสภา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  1) กลุมผามัดยอม หมูบานคีรีวง อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
 2) กลุมผาในภาคใต และผูสนใจทั่วไป

103 2551 ชุดโครงการ “การศึกษาและพัฒนาตนแบบในการ
เพาะเลี้ยงสาหรายขนนก (Caulerpa racemosa 
(Forsskål) J. Agardh var. corynephora 
(Montagne) Weber-van Bosse ) เพื่อการใช
ประโยชนอยางยั่งยืนในจังหวัดกระบี่”

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชุมชนที่เก็บสาหรายจากคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

104 2551 การศึกษาปจจัยในการเจริญเติบโตของสาหราย
ขนนก (Caulerpa racemosa 
(Forsskål)J.Agardh var. corynephora 
(Montagne) Weber-van Bosse) ที่เพาะเลี้ยง
รวมกับชุมชน จังหวัดกระบี่

นางระพีพรรณ เลาหบรรจง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชุมชนที่เก็บสาหรายจากคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

105 2551 การพัฒนาตนแบบการเพาะเลี้ยงสาหรายขนนก 
Caulerpa racemosa (Forsskål) J. Agardh 
var. corynephora (Montagne) Weber-van 
Bosse ในชุมชนจังหวัดกระบี่

รศ.มัณฑนา นวลเจริญ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชุมชนที่เก็บสาหรายจากคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่

106 2551 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑจาก
สาหรายขนนก (Caulerpa racemosa 
(Forsskål) J. Agardh var. corynephora 
(Montagne) Weber-van Bosse)

อ.ประเสริฐ จริยะเลอพงษ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ชุมชนที่เก็บสาหรายจากคลองยาง อ.เกาะลันตา จ.กระบี่



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 15 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
107 2551 การเสริมสรางศักยภาพการบริหารจัดการของ

กลุมวิสาหกิจชุมชน กรณีศึกษา : องคการบริหาร
 สวนตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

อ.ชํานิ กิ่งแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต องคการบริหาร สวนตําบลกะปาง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

108 2551 การเลี้ยงปลาดุกลูกผสมในรองสวนปาลมดวย
กากสลัดน้ํามัน

นายยุทธนา สวางอารมย มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร  1.ชุมชน อ.ละแม จ.ชุมพร 
 2.ชุมชน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 3.ชุมชน อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี

109 2551 การเพิ่มศักยภาพการผลิตปาลมน้ํามันในเขต
จังหวัดชุมพร

อ.สมพร มีแสงแกว มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร ในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

110 2551 ทัศนคติของเกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันที่มีตอ
พันธุปาลมน้ํามันของภาครัฐและภาคเอกชน

อ.ประสาทพร กออวยชัย มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

111 2551 ศึกษาศักยภาพของการใชปุยน้ําชีวภาพรวมกับ
ปุยเคมีตอการใหผลผลิตในปาลมน้ํามัน

อ.บุญโรช ศรีละพันธ มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

112 2551 การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนของการ
ปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนที่จังหวัดชุมพร

อ.พัชรี หลาแหลง มหาวิทยาลัยแมโจ ชุมพร เกษตรกรชาวสวนปาลมน้ํามันในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

113 2551 วัสดุปลูกที่เหมาะสม และประสิทธิภาพของเชื้อ
ไตรโคเดอรมาในการควบคุมโรคเนา ในหนาวัวที่
ปลูกเปนพืชรวมในสวนยางพารา

ผศ.ดร.พจมาลย สุรนิลพงศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ เกษตรในตําบลสระแกว ตําบลทอนหงส ตําบลส่ีขีด ตําบลไทยบุรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราชและเกษตรกรผูสนใจทั่วไป

114 2551 ประสิทธิภาพของปุยอินทรียและปุยเคมีในการ
เพิ่มผลผลิตหญาหวายขอเพื่อเปนอาหารโคชน

ผศ.เผด็จ สังขไพฑูรย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

เกษตรกรกลุมทําไรทางพูน ตําบลทางพูน อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งประกอบดวยเกษตรกรที่อาศัยอยูในหมูที่
 1, 3 และ 6 ตําบลทางพูน และหมูที่ 1 และ 3 ตําบลสวนหลวง 
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 16 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
115 2552 การปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากเกษตรเคมีสู

เกษตรธรรมชาติของชุมชนตนน้ําปากพนัง 
กรณีศึกษา กลุมอนุรักษบานเขาวัง ตําบลหินตก 
อําเภอรอนพิบูลย จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวรัชฎา คชแสงสันต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนบานเขาวัง หมูที่ 12 ตําบลหินตก อําเภอรอนพิบูลย จังหวัด
นครศรีธรรมราช

116 2552 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑหัตถกรรมพ้ืนบาน
ภาคใต โดยใชวิธีการวิจัยปฏิบัติการแบบมี สวน
รวม กรณีศึกษา ชุมชนสรางสรรคหัตถกรรมภาพ
แกะหนังตะลุง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายเรวัต สุขสิกาญจน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนสรางสรรคหัตถกรรมภาพแกะหนังตะลุง ตําบลปากพูน อําเภอ
เมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช

117 2552  การพัฒนารูปแบบการแลกเปลี่ยนและการสราง
ความรูที่มีตอความสามารถดานนวัตกรรมของ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุม
อุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลมในเขตภาคใต
ตอนบน

รศ.สมนึก เอื้อจิระพงษพันธ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมผูประกอบธุรกิจที่จัดอยูในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
กลุมอุตสาหกรรมการสกัดน้ํามันปาลม ในเขต 7 จังหวัดภาคใต
ตอนบน

118 2552 การเจริญเติบโตของปาลมสาคู รศ.นิพนธ ใจปลื้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

ม.8 ต.กะหรอ อ.นบพิตํา ม.6 ต.กะปาง อ.ทุงสง จ.นครศรีธรรมราช

119 2552 กลยุทธตลาดบริการสําหรับโรงแรมขนาดเล็กใน
จังหวดภูเก็ต

ดร.อรไท ครุธเวโช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ผูประกอบการที่พักแรมขนาดเล็กในจังหวัดภูเก็ต, ชุมชนและผูที่
สนใจทั่วไปกับการพัฒนาการตลาดบริการของธุรกิจที่พักแรมหรือ
ธุรกิจบริการขนาดเล็ก, นักวิชาการ ภาครัฐ นักเรียน นักศึกษาดาน
การตลาดและการบริการ
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ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
120 2552 แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา 
 กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อําเภอทา
แซะ จังหวัดชุมพร

นางสาวปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร กลุมสหกรณผูปลูกกาแฟจังหวัดชุมพร อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร
วิสาหกิจชุมชนหรือหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ

121 2552 การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมสําหรับการทอด
กลวยเล็บมือนางดวยเครื่องทอดสุญญากาศ 
สําหรับกลุมอุตสาหรรมขนาดเล็กและกลุม
เกษตรกรรายยอย

นายทรงธรรม ไชยพงษ (เปลี่ยนเปน นายณัฐพงศ รัตนคช สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร ชุมชนกลุมเกษตรกรผูแปรรูปกลวยเล็บมือนางในจังหวัดชุมพร

122 2552 การอนุรักษและฟนฟูปูแสมในพื้นที่ปาชายเลน
ปลูกทดแทน หมูที่ 2 ตําบลดอนสัก จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

นางสาวปรีดามน คําวชิรพิทักษมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี หมูที่ 2 ตําบลดอนสัก อําเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎรธานี

123 2552 การปรับปรุงประสิทธิภาพของอิฐกอสราง โดย
การใชเสนใยปาลมเปนสวนผสม

นายฐานัส คณะนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี แหลงประกอบการผลิตอิฐกอสราง ตําบลปากพูน อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

124 2552 วิจัยถายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอยางยั่งยืนกรณีศึกษา : 
การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไกพื้นเมืองภาคใต
ในสวนปาลมน้ํามันของเกษตรกร ในจังหวัดสุ
ราษฎรธานี

นายพีรวัจน ชูเพ็ง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี กลุมเกษตรกรผูเลี้ยงไกพื้นเมืองภาคใตในพื้นที่หมูที่ 5 ตําบลมะขาม
เตี้ย อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎรธานี

125 2552 ชุดโครงการ การขับเคลื่อนของชุมชน ดานการ
จัดการขยะมูลฝอย ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร
ธานี

นางสาวเนตรนภา ธนพัฒน (หัวหนาชุดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี

126 2552 โครงการยอยที่ 1 พฤติกรรมการจัดการขยะมูล
ฝอยของประชาชน ในเขตเทคบาลนครสุราษฎร
ธานี

 นายประเสริฐ มากแกว มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 18 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
127 2552 โครงการยอยที่ 2 การใชสื่อวีดิทัศนเพื่อสราง

ความรู ความเขาใจ ดานขยะมูลฝอยแกประชาชน
ในเขตเทคบาลนครสุราษฎรธานี

นางสาวพิชญณา เจือมณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี โรงเรียนและชุมชน

128 2552 โครงการยอยที่ 3 แนวทางการจัดการขยะมูลฝอย
แบบมีสวนรวในเขตเทคบาลนครสุราษฎรธานี

นางสาวเนตรนภา ธนพัฒน (หัวหนาชุดมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี

129 2552 โครงการยอยที่ 4 การประเมินผลโครงการการลด
ปริมาณมูลฝอยในเขตเทคบาลนครสุราษฎรธานี

นางสาวกนกรัตณ ชลศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี เทศบาลนครสุราษฎรธานี โรงเรียนสังกัดเทศบาล ชุมชนนํารอง 3 
ชุมชน และชุมชนอื่นในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี

130 2552 ชุดโครงการ การผลิตน้ํามันปาลมสําหรับการ
บริโภค น้ํามันไบโอดีเซลและการใชผล
พลอยไดจากกระบวนการเปนสวนประกอบ
อาหารสัตว

ผศ. ดร. โอภาส พิมพา(เปลี่ยนเปน ดรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

131 2552 โครงการยอยที่ 1 การผลิตน้ํามันปาลมสําหรับ
บริโภคและนํ้ามันไบโอดีเซลสําหรับเกษตรกรผู
ปลูกปาลม

ดร.เบญจมาภรณ พิมพา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 1. ชุมชนที่ไดรับประโยชน เกษตรกรผูปลูกปาลมที่สนใจและ
เกษตรกรผูปลูกปาลมในเขตพื้นที่สํานักงานปฏิรูปที่ดิน จังหวัดสุ
ราษฎรธานี 
2. องคกรสํานักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎรธานี

132 2552 โครงการยอยที่ 2 การคัดแยกเชื้อและการ
ประยุกตใชจุลินทรียเพื่อการผลิตไบโอดีเซล

นางสาวจรัสลักษณ เพชรวัง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี เกษตรกรผูปลูกปาลมที่สนใจและเกษตรกรผูปลูกปาลมในเขตปฏิรูป
ที่ดิน

133 2552 โครงการยอยที่ 3 การใชผลพลอยไดจาก
กระบวนการผลิตน้ํามันไบโอดีเซลแบบวิถีชาวบาน
เพื่อผลิตเปนสวนประกอบของอาหารโค

ผศ. ดร. โอภาส พิมพา (เปลี่ยนเปน ดรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี 1ชมรมผูเล้ียงโคจังหวัดสุราษฏรธานี สํานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
การเกษตรจังหวัดสุราษฏรธานี โรงงานผลิตไบโอดีเซลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดสุราษฏรธานี และสหกรณปาลมน้ํามันอาวลึก 
จังหวัดกระบี่



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 19 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
134 2552 ชุดโครงการ ความรูและการจัดการน้ําของคน

นครศรีธรรมราช
นายมานะ ขุนวีชวย (หัวหนาชุดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 1. ชุมชนบานบางหวา ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ 

จังหวัดนครศรีธรรมราช
2. ชุมชนบานเนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3. ชุมชนวัดโคกโพธิ์สถิตย ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช
4. ชุมชนมะปรางงาม ตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

135 2552 ชุดโครงการ ความรูและการจัดการน้ําของคน
นครศรีธรรมราช โครงการยอยที่ 1 ความรูและ
การจัดการน้ําของชุมชนในพ้ืนที่ราบลุม : ศึกษา
ชุมชนบานบางหวา ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายมานะ ขุนวีชวย (หัวหนาชุดโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนบานบางหวา ตําบลเชียรเขา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัด
นครศรีธรรมราช และชุมชนในพื้นที่ราบลุมน้ําปากพนัง

136 2552 โครงการยอยที่ 2 ความรูและการจัดการน้ําของ
ชุมชนในพื้นที่ปาพรุ : ศึกษาชุมชนบานเนิน
ธรรมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

 นางสาวนฤมล สุขพันธ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนบานเนินธัมมัง ตําบลแมเจาอยูหัว อําเภอเชียรใหญ จังหวัด
นครศรีธรรมราช รวมทั้งชุมชนที่อยูรอบพื้นที่ปาพรุคลองค็อง

137 2552 โครงการยอยที่ 3 ความรูและการจัดการน้ําของ
ชุมชนเชิงเขา : ศึกษาชุมชนบานวัดโคกโพธิ์สถิตย
 ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 นางสาวอลิสา ตลึงผล มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนบานวัดโคกโพธ์ิสถิตย ตําบลกําโลน อําเภอลานสกา จังหวัด
นครศรีธรรมราช และชุมชนที่มีระบบนิเวศคลายคลึงกัน

138 2552 โครงการยอยที่ 4 การบริหารจัดการน้ําประปา
หมูบานของตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

 นางสุพพัต เหมทานนท มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชุมชนในตําบลละอาย อําเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช และ
ชุมชนใกลเคียง



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 20 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
139 2552 การพัฒนาเครื่องอบแหงกลวยเล็บมือนางโดยใช

พลังงานรวมแสงอาทิตย-ชีวมวล
นายมนตรี เรืองประดับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช วิสาหกิจชุมชน กลุมแมบานเกษตรกรสวนจันทรศรี ตั้งอยูเลขที่ 40/2

 หมู 2 บานสวนจันทรศรี ตําบลบานเกาะ อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช

140 2553 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง "การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรเรงดวน เพื่อปองกัน
และแกไขปญหาอุทกภัยแบบบูรณาการของ
เทศบาลเมืองทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช"

นายชํานิ กิ่งแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

141 2553 โครงการยอย ที่ 1 การมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการปองกันและ
แกไขปญหา อุทกภัยของเทศบาลเมืองทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางสาวสุกัญญา ใจเย็น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

142 2553 โครงการยอย ที่ 2 การบริหารจัดการระบบ
สารสนเทศเพื่อใชเตือนภัยอุทกภัยของเทศบาล
เมืองทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวอุษา คะเณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

143 2553 โครงการยอย ที่ 3 การประเมินผลการดําเนินงาน
ตามนโยบายและแผนงานการปองกันและแกไข
ปญหา
อุทกภัยของเทศบาลเมืองทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวทวีพร นาคา วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เทศบาลเมืองทุงสง ตําบลปากแพรก อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

144 2553 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง "การพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตปลาดุกรัสเซีย"

นายจักรพงษ ศรีพนมยม สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เกษตรกรตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 21 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
145 2553 โครงการยอย ที่ 1 การอนุบาลและเลี้ยงปลาดุก

รัสเซียดวยวัตถุดิบจากสไปรูลินาและกากปาลม
น้ํามัน

นายวรพงษ นลินานนท สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เกษตรกรตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

146 2553 โครงการยอย ที่ 2 ผลของสมุนไพรและ
เครื่องเทศบางชนิดตอคุณภาพและอายุการเก็บ
รักษาปลาดุกรมควัน

นางสาวสายชล เลิศสุวรรณ สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เกษตรกรตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

147 2553 ชุดโครงการวิจัย เร่ือง "การเพิ่มศักยภาพการผลิต
ปุยอินทรียชีวภาพในเขตอําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร"

นายวีระชัย เพชรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร เกษตรกรตําบลทาขาม อําเภอทาแซะ จังหวัดชุมพร

148 2553 โครงการยอย ที่ 1 การผลิตปุยอินทรียอัดเม็ดจาก
เลนบอกุง

นายวีระชัย เพชรสุทธิ์ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  เกษตรกรในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

149 2553 โครงการยอย ที่ 2 การวิจัยและพัฒนาการหมัก
ปุยระบบกองเติมอากาศในเขตอําเภอละแม 
จังหวัดชุมพร

นายจิระศักดิ์ วิชาสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  เกษตรกรในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

150 2553 โครงการยอย ที่ 3 ถังผลิตปุยน้ําหมักชีวภาพ
ระบบมอเตอรและเติมอากาศ

อาจารยปยนุช จันทรัมพร มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  เกษตรกรในเขตอําเภอละแม จังหวัดชุมพร

151 2553 ชุดโครงการวิจัย ความเปนไปไดในการปลูกขาว
ลมตอซังในจังหวัดนครศรีธรรมราช

นางมนทนา รุจิระศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

กลุมขาวอินทรียครบวงจร บานยางยวน ตําบลดอนตรอ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

152 2553 โครงการยอยที่1 การผลิตขาวปทุมธานี 1 ลมตอ
ซังในแปลงเกษตรกร จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายจรัล ทองเจือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

กลุมขาวอินทรียครบวงจร บานยางยวน ตําบลดอนตรอ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

153 2553 โครงการยอยที่ 2 การผลิตขาวสังขหยดอินทรีย
ลมตอซังในแปลงเกษตรกร จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางมนทนา รุจิระศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

กลุมขาวอินทรียครบวงจร บานยางยวน ตําบลดอนตรอ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 22 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
154 2553 โครงการยอยที่ 3 การวิเคราะหตนทุนและ

ผลตอบแทนการผลิตขาวลมตอซังของขาวสังข
หยดพัทลุงอินทรีย และขาวปทุนธานี1

นางสมใจ หนูผึ้ง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ กลุมขาวอินทรียครบวงจร บานยางยวน ตําบลดอนตรอ อําเภอ
เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช

155 2553 การสรางความสามารถของอาสาสมัครปองกัน
และควบคุมโรคไขเลือดออกในโรงเรียน : 
กรณีศึกษาโรงเรียนประทีปศาสน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ดร.จรวย สุวรรณบํารุง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ โรงเรียนประทีปศาสน ตําบลกําแพงเซา อําเภอเมือง จังหวัด
นครศรีธรรมราช

156 2553 การพัฒนาระบบสื่อความหมายบริเวณเกาะ
พิทักษ จังหวัดชุมพร

นางสาวเบญจมาศ ณ ทองแกวมหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร ชุมชนเกาะพิทักษ ตําบลบางน้ําจืด อําเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

157 2553 การศึกษาระบบการปลูกปาลมน้ํามันแบบผสม
ควบคูกับการเลี้ยงปลาดุกผสมรวมกับปลานิล

อาจารยยุทธนา สวางอารมย มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  1. ชุมชน อ.ละแม จ.ชุมพร 
 2. ชุมชน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
 3. ชุมชน อ.ทาชนะ จ.สุราษฎรธานี

158 2553 การวางแผนยุทธศาสตรเพื่อพัฒนาการทองเที่ยว
อยางยั่งยืน โดยชุมชนมีสวนรวมของอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายปุณยวีร ศรีรัตน วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 1 สํานักงานปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช
 ผูแทน : ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดนครศรีธรรมราช 

2 สํานักงานอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูแทน : นายอําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

3 สํานักงานเทศบาลเมืองทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ผูแทน : นายกเทศมนตรีเมืองทุงสง อําเภอทุงสง จังหวัด
นครศรีธรรมราช 



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 23 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
159 2553 การแกปญหาชุมชนขององคกรชาวบานปารักษน้ํา

 จังหวัดสุราษฎรธานี
นางจิราพร ทองชวย วิทยาลัยตาป 1) สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎรธานี, องคการบริหารสวน

ตําบลในเขตอําเภอวิภาวดีและอําเภอคีรีรัฐนิคม
2) องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี
3) หนวยงาน/องคกรปฏิบัติการตอสูเพื่อชุมชน 

160 2553 การพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการทองเที่ยวเชิง
นิเวศอําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.กฤตยากานต เดชดี มหาวิทยาลัยสงขลานครรินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี พื้นที่อําเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

161 2553 ปจจัยที่มีความสัมพันธกับการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารจัดการทองเที่ยว 
กรณีศึกษาทบึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี

นายสุนันท เหงาหลี วิทยาลัยตาป บึงขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี

162 2553 กระบวนการพัฒนาการทําสวนสมโอทับทิมสยาม
ของเกษตรกรตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.ปญญา เลิศไกร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เกษตรกรตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราชใ

163 2553 แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดน้ํา
ชุมชนวัดบางใบไม

นางทัศนียา ศรีฤทธิ์ วิทยาลัยตาป กลุมเกษตรกรตําบลบางใบไม เขตอําเภอเมืองสุราษฎรธานี จังหวัดสุ
ราษฎรธานี

164 2553 แนวทางการใชส่ือพื้นบานเพื่อการสื่อสารในงาน
พัฒนาชุมชน

นายสมมาตร เสงนุย มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี ชุมชนตําบลขุนทะเล จังหวัดสุราษฎรธานี

165 2553 ศึกษาการนําเทคโนโลยีสารสนเทศดานพาณิชย
อิเล็กทรอนิกสไปใชสําหรับการประชาสัมพันธ
และจําหนายผลิตภัณฑชุมชน : กรณีศึกษาอําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางมานิตา สองสี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต 1. กลุมจําหนายผลิตภัณฑชุมชน ที่เขารวมโครงการในพื้นที่อําเภอ
ชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 2. เจาหนาที่องคการบริหารสวนตําบล และอําเภอ ที่เกี่ยวของ

166 2553 การจัดทําบัญชีครัวเรือนในเขตอําเภอทุงสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางวัลภา วงศแกว วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต เกษตรกรในเขตอําเภอ
ทุงสง จังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 24 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
167 2553 รูปแบบการมีสวนรวมของชุมชนลีเล็ดในการ

อนุรักษปาชายเลน อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร
ธานี

นางสาวจงกล ชุมพรัตน วิทยาลัยตาป  ชุมชนลีเล็ด อําเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎรธานี

168 2553 การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอรชวยสอนระบบ
มัลติมีเดีย วิชาคณิตศาสตรของศูนยเครือขาย
การศึกษาที่ 27 อําเภอนาบอน จังหวัด
นครศรีธรรมราช

นางสาวเตชินี ภิรมย วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต โรงเรียนชุมชนวัดอัพวัน ศูนยเครือขายการศึกษาที่ 27 จังหวัด
นครศรีธรรมราช

169 2553 แนวทางการสงเสริมผลิตภัณฑประจําชุมชนเปน
สินคา OTOP ของชุมชนทาทองใหม

พ.ต.มนตรี หม่ืนระยา วิทยาลัยตาป  ชุมชนที่นําไปใชประโยชนคือชุมชนทาทองใหม และชุมชนใกลเคียง
 ต.ทาทองใหม, 
 ต.ทุงกง อ.กาญจนดิษฐ และ ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี

170 2553 คุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหารการศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษาตามกรอบแนวทางการ
ปฏิรูปการศึกษารอบสองและมาตรฐานวิชาชีพ 
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช

นางสาวประวิตรี ดุกทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต โรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช และสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช ทั้ง 4 เขต

171 2553 การใชเครือขายประสาทเทียมเพื่อพยากรณความ
เสี่ยงของการระบาดของโรคติดตอที่นําโดยยุงลาย

นางสาวปยะบุษ ปลอดอักษร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี พื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี

172 2554 การพัฒนาความสามารถในการจัดการความรูของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

รศ. ดร. สมนึก เอื้อจิระพงษพันธมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในสวนที่สังกัด สพฐ. ในเขตภาคใต
ตอนบน ไดแก จังหวัดระนอง ชุมพร สุราษฎรธานี และ
นครศรีธรรมราช

173 2554 การศึกษาปจจัยที่ทําใหเกิดโรคปานแดงในกลวย
หอม ณ จังหวัดชุมพร

นางสาวปณิดา กันถาด มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  1. กลุมเกษตรกรทําสวนทุงคาวัด หมู 1 ตําบล ทุงคาวัด อําเภอ
ละแม จังหวัดชุมพร 86170 
2. สหกรณกลวยหอมทองปลอดสารเคมีจังหวัดชุมพร เลขที่ 41 หมู 
4 ถนนเพชรเกษม ตําบลนาโพธิ์ อําเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130 



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 25 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
174 2554 รูปแบบการจัดการทองเที่ยวอยางยั่งยืน เทศบาล

ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางสาวภฤศสร ฤทธิมนตรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  สํานักงานเทศบาลตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัด

นครศรีธรรมราช
 ผูแทน : นายกเทศมนตรีเทศบาลตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 สถานที่ติดตอ : 199 หมูที่ 1 ตําบลเขาพระ อําเภอพิปูน จังหวัด
นครศรีธรรมราช 
 โทร. 075-372211

175 2554 ฐานความรูเชิงพ้ืนที่เพื่อการผลิตสมโอในพ้ืนที่ลุม
น้ําปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช กรณีศึกษา
ชุมชนบานแสงวิมาน ตําบลคลองนอย อําเภอ
ปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นางปนเพชร ภักดีณรงค มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  ชุมชนบานแสงวิมาน หมูที่ 13 ตําบลคลองนอย อําเภอปากพนัง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

176 2554 อัตลักษณของชุมชนบานโคกไครเพ่ือพัฒนาการ
ทองเที่ยว

นายจีรณัทย วิมุตติสุข วิทยาลัยชุมชนพังงา  ชุมชนบานโคกไคร ม.1 ต.มะรุย อ.ทับปุด จ.พังงา

177 2554 การพัฒนาเครื่องบดพริกแกงสูชุมชนเมือง
นครศรีธรรมราช

นายวิชิต มาลาเวช มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  1.ชุมชน ม.4 ต.ทางิ้ว อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
 2. ม.13 ต.ควนกรด อ.ทงสง จ.นครศรีธรรมราช
 3. กลุมแมบานนาพรุ ม.2 ต.ลําทับ อ.ลําทับ จ.กระบี่

178 2554 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพื่อศึกษา
และถายทอดเทคโนโลยี การใชรําขาวสาลีใน
อาหารเปดไขชวงอายุ 2-8สัปดาห

ผศ.โสภณ บุญล้ํา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  กลุมเกษตรกรเลี้ยงเปดและผลิตไขเค็ม อสม. บานนาทราย หมูที่ 5 
ตําบลเลม็ด อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

179 2554 แนวทางการพัฒนารูปแบบการทองเที่ยวชุมชน 
เพื่อการบําเพ็ญประโยชน ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 
พังงา และกระบี่

นายพิภพ สมเวที มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต   ชุมชน หมู 4 บานแหลมตุกแก ตําบลรัษฎา อําเภอเมือง จังหวัด
ภูเก็ต



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 26 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
180 2554 การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุขาวไรดวยระบบ

เกษตรอินทรีย
นางรวมจิตร นกเขา สถาบันเทคโนโลยีเจาคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร  1.กลุมผูปลูกขาวไรชุมโค

สถานที่ตั้ง หมู 6 ตําบลชุมโค อําเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 
2. เครือขายพิพิธภัณฑการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ภาคใตตอนบน ( ชุมพร , ระนอง , สุราษฎรธานี)

181 2554 การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชุมชนในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี

นางภัทรา สุวรรณโชติ วิทยาลัยตาป  ชุมชนที่อยูในเขตเทศบาลนครสุราษฎรธานี ทั้ง 43 ชุมชน

182 2554 ชุด โครงการ การพัฒนาศักยภาพของกลุม
เกษตรกรผูผลิตเงาะนอกฤดูของอําเภอชะอวด

รศ.ดร.สมพร ณ นคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 1 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภอชะอวด
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

183 2554 โครงการยอยที่ 1 การวิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการชักนําการออกดอกนอก
ฤดูของเกษตรกรกลุมผูผลิตเงาะในอําเภอชะอวด 
จังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.ดร.สมพร ณ นคร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 1 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภอชะอวด
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

184 2554 โครงการยอยที่ 2 การจัดการสวนเพื่อใหการออก
ดอกติดผลสม่ําเสมอของเงาะนอกฤดูในอําเภอชะ
อวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

รศ.นพ ศักดิเศรษฐ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 1 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภอชะอวด
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช

185 2554 โครงการยอยที่ 3 การจัดการโรคราแปงและเพลี้ย
แปงในการผลิตเงาะนอกฤดูของกลุมเกษตรกร
ผูผลิตเงาะในอําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช

ผศ.ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช

 1 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภอชะอวด
2 กลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตเงาะทาเรือ อําเภอชะอวด จังหวัด
นครศรีธรรมราช
3 กลุมผูผลิตเงาะนอกฤดูในอําเภออื่นๆ ในจังหวัดนครศรีธรรมราช



สรุปโครงการวิจัย เครือขายการวิจัยฐานรากฯ สกอ.ภาคใตตอนบน หนาที่ 27 จาก 27

ที่ ปงบประมาณ ชื่อโครงการวิจัย หัวหนาโครงการ หนวยงานตนสังกัด ชุมชนที่ไดรับประโยชน
186 2554 การพัฒนาประสิทธิภาพลอบปู นางสาวกมลวรรณ ศุภวิญู มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  กลุมประมงพ้ืนบาน และกลุมแปรรูปปู (แกะเนื้อปูมา) หมูที่ 1 และ

 หมู 5 ต.ละแม, อ.ละแม 
จ. ชุมพร 

187 2554 การพัฒนาศักยภาพองคกรชุมชนดานการอนุรักษ
เรือใบพื้นบานเพื่อการทองเที่ยว บริเวณอาวละแม 
ตําบลละแม อําเภอละแม จังหวัดชุมพร

นายสานิตย แปนเหลือ มหาวิทยาลัยแมโจ-ชุมพร  1. หมูบานที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่อาวละแม ประกอบดวย หมูที่ 1 2 3 
4 และ5 ตําบลละแม หมูที่ 6 ตําบลสวนแตง อําเภอละแม จังหวัด
ชุมพร

188 2554 การเสริมสรางสุขภาพ และ การบริหารสมอง เพื่อ
คงระดับความจําของผูสูงอายุ”

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อารี พุมประไวทยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ผูสูงอายุทุงเตา ตําบลทุงเตา อําเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี

189 2554 การพัฒนาศักยภาพการทองเที่ยวศูนยเรียนรู
สมุนไพรดอยสถิต ณ คลองปราบ อําเภอบานนา
สาร จังหวัดสุราษฎรธานี

นางสาวอุไร บุตรทองดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี  ชุมชุม ตําบลคลองปราบ อําเภอ บานนาสาร

190 2554 การพัฒนาของเลนเพ่ือเสริมสรางพัฒนาการเด็ก
พิการซ้ําซอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายพงศเทพ วีระพงศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  มูลนิธิและศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัดนครศรีธรรมราช

191 2554 รูปแบบการบริหารศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่มี
ประสิทธิผลในสังกัดองคการบริหารสวนตําบล
 : กรณีศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช

ดร.โสภนา สุดสมบูรณ วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต  ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะศูนย
พัฒนาเด็กเล็กขององคการบริหารสวนตําบลนาทราย อําเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280


