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กําหนดการจัดงาน

“วันนักวิจัย และนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 5 ประจําป 2554
และ

การปาฐกถาพิเศษ
“ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข” ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-13.30 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
08:30-09:00 น.
09.00-09.10 น.
09:10-09:20 น.
09:20-10:20 น.

10:20-10:40 น.
10:40-11:40 น.

11:40-12:40 น.

2

ลงทะเบียน
ชมวิดิทัศน ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข กับการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พิธีเปดงาน และสดุดีเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ปาฐกถาพิเศษ “ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ” ครั้งที่ 2
เรื่อง “อนาคตของงานวิจัยและงานการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะไปดวยกันทางไหนดี ?”
โดย ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
บรรยายเรื่อง “ม.อ. กับเสนทางสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ”
โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เสวนาเรื่อง “นโยบายและทิศทางการสงเสริมการวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของตลาด
ผลิตภัณฑยางพารา”
โดย
- รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คุณพงษศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ
เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิริยะ ทองเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- นักธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา
- ผูชวยศาสตราจารย คํารณ พิทักษ
ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผูดําเนินการเสวนา
- พิธีมอบเกียรติบัตร มอบเหรียญรางวัล มอบโลรางวัล และทุนวิจัย
โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตามลําดับดังนี้
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1.
2.
3.
4.
5.

12:40-13:30 น.
13:30 น.
นิทรรศการ

-

มอบเกียรติบัตร นักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 134 ทาน
มอบโลรางวัล เครือขายวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 3 เครือขาย
มอบโลและเงินรางวัล วิจัยชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 2 รางวัล
มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล นวัตกรรมสงขลานครินทร จํานวน 10 รางวัล
มอบโลรางวัล ผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน 5 ราย
6. มอบทุนวิจัย ทุนปราชญาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2554
จํานวน 2 ทุน
7. มอบโลรางวัล 2011 PSU Researcher Grand Slam แกนักวิจัยที่ไดรับเกียรติบัตร
5 ปซอน จํานวน 16 ทาน
- ถายภาพหมูนักวิจัยและผูประกอบการที่ไดรับเกียติบัตรและโลรางวัล
รับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โครงการบัณฑิตอาสา
และเครือขายวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดีเดน ที่ไดรับรางวัล
ปดงาน
นิทรรศการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โครงการบัณฑิตอาสา และเครือขายวิจัยดีเดนที่ไดรับรางวัล

3
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
(15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514)
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญการวิจัยทางดานเคมีอินทรียและสมุนไพร
และเปนนักบริหารการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย ทานเปนผูกอตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร การแพทย และได
พัฒนาเปนคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนเปนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปจจุบัน
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนที่ 2 กอนที่ทานจะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร นั้ น ท านยั งเป นกําลั งสําคัญในการจัดตั้ งมหาวิ ทยาลัยส วนภู มิภาคของประเทศไทยในระยะเริ่ มแรก ได แก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน มากอน
ประวัติ
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เกิดที่อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนบุตรคนที่สองของนายแจง และ
นางไน มงคลสุข มีพี่นองรวมบิดามารดา 1 คน คือ นายแสตมป มงคลสุข ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข สมรส
กับ นางสาวยุพิน (เบญจกาญจน) เมื่อป พ.ศ. 2490 มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ
1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิง มธุรส รุจิรวัฒน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ ภูมิรัตน คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. พ.ญ.วีนิตา กรเณศ แผนกกุมารเวชศาสตร โรงพยาบาลหัวเฉียว
4. ศาตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา
พ.ศ. 2481
พ.ศ. 2485
พ.ศ. 2487
พ.ศ. 2493
พ.ศ. 2494
พ.ศ. 2507

-

มัธยมศึกษาปที่ 8 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีอินทรีย มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล ประเทศอังกฤษ
ทําการวิจัยในประเทศอังกฤษเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะ พรอมทั้งฝกงานการสกัดน้ํามันพืช และ
ดูงานอุตสาหกรรมทํายา จากโรงงานตางๆ ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
- สําเร็จ ว.ป.อ. รุนที่ 7

การทํางาน
ตําแหนงวิชาการ
พ.ศ. 2486 พ.ศ. 2488 พ.ศ. 2490 พ.ศ. 2493 พ.ศ. 2494 พ.ศ. 2496 พ.ศ. 2502 -

อาจารยผูชวยสอน แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยโท แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ลาราชการเพื่อศึกษาตอ ณ ประเทศอังกฤษ
อาจารยโท แผนกเคมี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
อาจารยโท แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
อาจารยเอก แผนกเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
ศาสตราจารย แผนกเคมี มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

ตําแหนงบริหาร
พ.ศ. 2501 - ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - รักษาการคณบดี คณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร (พ.ศ. 2512 เปลี่ยนชื่อ
เปน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล)
พ.ศ. 2511 - เปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกตําแหนง
พ.ศ. 2512 - เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อีกตําแหนงหนึ่ง
ตําแหนงในสมาคมและองคกรตางๆ
- กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต
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- กรรมการดําเนินการเกี่ยวกับการชวยเหลือในระดับอุดมศึกษา ในดานแพทยศาสตร เกษตรศาสตรและ
สังคมศาสตร
- กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
- กรรมการสภาการศึกษาแหงชาติ
- กรรมการรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร ประเทศสหรัฐอเมริกา สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษและ
ประเทศออสเตรเลีย เพื่อจัดหาอาจารยจากตางประเทศมาสอนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และจัดหาทุน
ใหอาจารยและนักศึกษาในประเทศไทยไปศึกษาตอยังตางประเทศ

ผลงานวิจัย
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข มีความสนใจศึกษาเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะและสารประกอบทางเคมีที่สกัด
จากสมุนไพรของไทย และมีผลงานที่ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก ผลงานวิจัย
โดยสรุปมีดังนี้
- การวิจัยเกี่ยวกับยาปฏิชีวนะจาก Lichens บนภูกระดึง
- การพิสูจนโครงสรางของสารเคมีที่พบในตนไมหลายชนิด (Coniferin) โดยวิธีการทางฟสิกส
- การศึกษาโครงการสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร ปวกหาด (Artrocarpus lakoocha)
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร มะเกลือ (Diospyros mollis)
- การศึกษาองคประกอบของสารเคมีจากสมุนไพรชนิดตางๆ เชน กระชาย รงทอง สะแก เจตมูล
เพลิงแดง เปนตน

ศิษยอาจารยสตางค
บรรดาลูกศิษยที่เคยศึกษาเลาเรียน และไดรับการอบรมสั่งสอนจาก ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ปจจุบัน
ไดกลายมาเปนบุคคลสําคัญ ดํารงตําแหนงตางๆ ในวงการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมทั้งเปนนักวิทยาศาสตร
ดีเดน และนักวิจัยดีเดนของประเทศเปนจํานวนมาก อาทิ
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย มาตังคสมบัติ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2527
และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เปรมปรีดิ์ อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
(พ.ศ. 2519-2534)
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สกล พันธุยิ้ม นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2528
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย เทพธรานนท นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2529
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม ราชบัณฑิต สาขาชีววิทยา นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป
พ.ศ. 2533
- ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ โศภณ นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป พ.ศ. 2538
- ศาสตราจารย ดร. นพ.เรือน สมณะ ราชบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
- รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พลโท ประวิชช ตันประเสริฐ เจากรมแพทยทหารบก
- ฯลฯ
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนบุคคลที่มีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรในระยะเริ่มแรก โดยในป 2509 ทานไดรับการทาบทามจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต ซึ่งมี ฯพณฯ พันเอก
ถนัด คอมันต (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) เปนประธานคณะกรรมการฯ ใหชวยจัดตั้งมหาวิทยาลัยในภาคใต เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นวาทานเปนบุคคลสําคัญในการใหความชวยเหลือกอตั้งมหาวิทยาลัย
ในสวนภูมิภาคใหประสบผลสําเร็จมาแลวกอนหนานี้ เชน ในภาคเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน
ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท านศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข มีสวนเปนกําลังสําคัญ
ตั้ งแต เริ่ มแรก จนถึ งป 2514 ซึ่ งทานถึ งแกอนิ จกรรมในขณะที่ ทานดํารงตําแหนงอธิ การบดี คนที่ 2 การที่ ท าน
สามารถบุกเบิกกอสรางมหาวิทยาลัย 2 ศูนยพรอมกันคือ ที่ศูนย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี และที่ศูนย ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ใหประสบผลสําเร็จนั้น นอกจากจะเปนเพราะความเกงของทานแลว ทานยังเปนคนมากบารมี
มากลูกศิษย มากกัลยาณมิตร เมื่อทานขอความชวยเหลือจากผูใดทุกคนก็เต็มใจที่จะใหความชวยเหลือทาน ทํา ใหทาน
สามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ศูนย ใหมีคุณภาพมาตรฐานไดอยางรวดเร็ว ในขณะที่ประเทศไทยในขณะนั้นมีปญหา
ดานงบประมาณซึ่งมีอยูอยางจํากัด
ระยะเวลาที่ ทานเริ่ มรับผิดชอบจัดตั้ งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กระทั่ งถึงวันที่ ทานถึงแกอนิจกรรม ทานมี
เวลาเพียง 4 ปเทานั้น แตผลงานที่ทานไดทําไวนั้นมีเปนจํานวนมาก ทานไดวางรากฐานของมหาวิทยาลัยไวอยางมั่นคง
ทั้งสิ่งกอสราง อัตรากําลังคณาจารย มาตรฐานของหลักสูตร มาตรฐานการเรียนการสอน มาตรฐานของหอง
ปฏิบัติการ สวัสดิการของคณาจารยและบุคลากร ความรวมมือกับตางประเทศ ฯลฯ ดังขอมูลสรุปการดําเนินการของ
ทาน ตามลําดับดังนี้
กุมภาพันธ 2510 - ทานไดรับเชิญอยางเปนทางการจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเขารวมจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยภาคใต
- ระยะนี้ทานเริ่มแสวงหาตัวบุคคลเพื่อเชิญชวนเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยจาก
ผูสําเร็จการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาตอจากตางประเทศ
เมษายน 2510
- สภาการศึกษาแหงชาติใหมหาวิทยาลัยภาคใตประกาศรับสมัครนักศึกษาครั้งแรก ศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 50 คน ในขณะที่มหาวิทยาลัยภาคใตยังไมมีความพรอมทั้ง
สถานที่ และตัวอาจารยทานจึงนํานักศึกษาดังกลาวไปฝากเรียนกับคณะวิทยาศาสตรการ
แพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในขณะนั้นทานดํารงตําแหนงเปนคณบดี
มิถุนายน 2510
- ทานไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเปนผูรับผิดชอบการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยภาคใตอยางเปนทางการ
- ทานไดนําคณาจารยของมหาวิทยาลัยรุนแรก จํานวน 5 ทาน มี ดร.ประดิษฐ เชยจิตร
ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสดิ์ ดร.นาถ ตัณฑวิรุฬห อาจารยเย็นใจ เลาหวณิช และนายนิพนธ
มาศะวิสุทธิ์ เดินทางไปดูสถานที่กอสรางมหาวิทยาลัย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี
ในการเดินทางไปดูสถานที่กอสรางครั้งนี้ ทําใหทานมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
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สิงหาคม 2510

-

กันยายน 2510

-

มีนาคม 2511

-

เมษายน 2511

-

ธันวาคม 2511

-

มีนาคม 2512

-

กอตั้งมหาวิทยาลัยครั้งสําคัญ ไดแก
1. ทานเห็นวาที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี ไมเหมาะที่จะกอสรางอาคารของคณะ
วิศวกรรมศาสตร เนื่องจากเปนดินออนและอยูใกลชายทะเล
2. ทานเดินทางมาที่ อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทําใหทานเห็นวาที่ ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา เปนสถานที่เหมาะสมที่จะจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร ทานจึงติดตอขอซื้อ
จากทานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เจาของที่ดินดังกลาว แตปรากฎวา
ทานคุณหญิงหลงยินดีมอบใหเพื่อใหเปนพื้นที่จัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต
3. ทานเห็นวาควรจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรที่ อ.หาดใหญ กอนเพื่อใหเปนคณะที่ทําการสอน
วิชาพื้นฐานใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร และคณะอื่นๆ ที่จะจัดตั้งตอไป
ทานมอบหมายใหคณะทํางานเจรจาขอซื้อที่ดินกอสรางมหาวิทยาลัยที่ ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปตตานี และที่ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพิ่มเติม
มหาวิทยาลัยภาคใต ไดรับพระราชทานชื่อวา “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร” ในระยะนี้
ทานมีภารกิจสําคัญอยางยิ่งในการกอสรางมหาวิทยาลัยทั้ง 2 ศูนย คือ
1. สรรหาคณาจารยผูมีความรูและประสบการณมาสอนทั้งที่ศูนย จ.ปตตานี และที่ศูนย
จ.สงขลา โดยทาบทามจากผูจบการศึกษาที่ไดรับทุนการศึกษาจากตางประเทศ
ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาทุนตามแผนโคลัมโบ
2. จัดทํา Masterplan ในการกอสรางอาคารตางๆ ทั้งที่ศูนย จ.ปตตานี และศูนย
จ.สงขลา โดยทานไดจางกลุมสถาปนิกอิสระใหออกแบบตามจินตนาการของทาน
3. ออกแบบครุภัณฑ อุปกรณ หองทดลอง และหองปฏิบัติการทั้งทางดานวิทยาศาสตร
พื้นฐาน และดานวิศวกรรมศาสตร
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยออกเปน
3 สวน คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะวิทยาศาสตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร
มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งพ.อ.ถนัด คอมันต เปนอธิการบดี และ ดร.สตางค
มงคลสุข เปนรองอธิการบดี
มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตรเพิ่มเติม เปนคณะที่ 3 ของมหาวิทยาลัย
ทานแสวงหาความรวมมือจากแหลงงบประมาณ และแหลงทุนตางๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย
เชน การเจรจาของบประมาณมากอสรางอางเก็บน้ํา อาคารกลุมวิศวกรรมศาสตร อาคาร
กลุมวิทยาศาสตร ศูนยเรียนรวม (อาคารฟกทอง) บานพัก หอพักนักศึกษา ที่ศูนย
อ.หาดใหญ จ.สงขลา และอาคารศึกษาศาสตร บานพักอาจารย หอพักนักศึกษา ที่ศูนย
อ.เมือง จ.ปตตานี ในดานการขอความรวมมือจากตางประเทศทานไดขอความชวยเหลือ
ภายใตโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) การขออัตรากําลังอาจารยจาก
นักศึกษาทุนแผนโคลัมโบ การขออาจารยสอนภาษาอังกฤษจากมูลนิธิฟูลไบรท และมูลนิธิ
จอหน เอฟ เคเนดี้ เปนตน
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- ทานไดรับโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนที่ 2
ถัดจาก ฯพณฯ พ.อ.ถนัด คอมันต
- มูลนิธิฟอรดเชิญทานไปดูงานบริหารมหาวิทยาลัย เจรจาเพื่อเตรียมการจัดตั้งคณะเกษตร
และเจรจาขอความชวยเหลือทางวิชาการ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ และ
สหพันธรัฐเยอรมัน
- มหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรเปนปแรก
- ทานไดพยายามกอสรางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม Master plan ที่ทานไดจัดทําขึ้น
แตติดขัดดานงบประมาณ ทานจึงเจรจาใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการที่จะสามารถ
สรางกลุมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตร และอาคารเรียนรวม
(ตึกฟกทอง) ใหเปนไปตาม Masterplan ดังรูปแบบที่ปรากฏในปจจุบัน
- ในชวงนี้ทานมีแนวคิดพัฒนามหาวิทยาลัย อีกหลายโครงการ เชน
1. โครงการจัดตั้งคณะเกษตร โดยขอความชวยเหลือจากสมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน
ชวยประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศญี่ปุน
2. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร เพื่อเปนเกียรติแกสมเด็จพระราชบิดากรมหลวง
สงขลานครินทร โดยการพยายามเจรจากูเงินจากธนาคารโลก และขอความชวยเหลือ
จากศิษยของทานที่เปนอาจารย และเพื่อนๆ ของทานในมหาวิทยาลัยตางๆ ชวย
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร
3. โครงการยกฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศใหเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีชายแดนติดกัน
4. โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร และโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร ที่ศูนย
จ.ปตตานี
5. การหาแนวทางจัดการดานสวัสดิการ ใหแกอาจารยและเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย
เพื่อที่จะสามารถดึงดูดอาจารยจากสวนกลางใหเดินทางไปประจําที่ศูนย อ.หาดใหญ
จ.สงขลา และศูนย จ.ปตตานี ซึ่งในขณะนั้นหาอาจารยไปอยูในพื้นที่ดังกลาวยากมาก
6 กรกฎาคม 2514 - ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ถึงแกอนิจกรรม ในขณะที่กําลังจะเดินทางไป
ตางประเทศเพื่อเจรจาขอความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตามแผนงานของทาน

รวบรวมสรุปโดย

นิรันดร สุมาลี

สํานักวิจัยและพัฒนา

บรรณานุกรม
ดร.ประดิษฐ เชยจิตร. 2530. นอมรําลึกถึงมหาวิทยาลัยที่ขาพเจารัก. ใน อนุสรณ 20 ป ม.อ. วิวัฒน สุทธิวิภากร
บรรณาธิการ. โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส กรุงเทพฯ.
http://th.wikipedia.org/wiki/สตางค_มงคลสุข
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SKORN MONGKOLSUK, Ph.D.
Birth: November 22, 1957, Bangkok, Thailand
Marital Status: Married, One son
Education:
1977-1980
University of London, B.Sc.(Honors) in Pharmacology
1980-1981
University of London, M.Sc. in Biochemistry
1981-1985
University of Maryland, Ph.D. in Biological Science
1985-1987
Postdoctoral Fellow, National Cancer Institute, USA
Postdoctoral Experience:
1. Visiting Fellow at the Laboratory of Biochemistry, National Cancer Institute, National Institute of
Health, U.S.A. 1985-1987 (with Maxine F. Singer)
2. Visiting Scientist at Osaka University, Japan. 1988 (With A. Shinmyo)
Expertise :
 Bacterial genetics physiology
 Molecular biology of gene expression
 Identification of novel genes involve in oxidative stress response in plant and human bacterial
pathogens
 Bacterial molecular genetic and bacterial physiology of stress response
Positions Held:
1987-1991
1990-present
1991-1998
1998-2002

12

Lecturer, Department of Microbiology, Mahidol University
Head, Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn Research Institute.
Assistant Professor, Department of Biotechnology, Mahidol University
Associate Professor, Department of Biotechnology, Mahidol University
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1998-2002
2002-present
2002-present
2007-2007
2007-2010
2007-present
Other Positions:
1990-present
1991-present
1991-1999
1999-2000
2000-present
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Associate Faculty Member, Asian Institute of Technology
Professor of Biotechnology, Department of Biotechnology, Mahidol University
Adjunct Professor, Asian Institute of Technology
Deputy Dean for Multidisciplinary Coordinating Center, Faculty of Science,
Mahidol University
Member, Mahidol University Council
Dean, Faculty of Science, Mahidol University

A member of the International Center for Environmental and Industrial
Toxicology (ICEIT)
A member of Editorial Board for ICEIT, News Letter
A member of National Committee on Bio-Safety
Committee Member of Thai Society for Biotechnology
Coordinator of CRI-AIT-MAHIDOL, International program on Environmental
Toxicology and Management

Professional Activities:
1. Secretary General of The International Conference on the Biotechnology and Environmental
Sciences: Molecular Approaches.(BESMA) Bangkok 1990.
2. Secretary General for a Panel Discussion on “Adapting new Technology for Detoxification of
Hazardous Wastes”. Bangkok 1990.
3. Chairman, Organizing Committee, UNESCO Regional Workshop on “Gene Expression in
Biotechnology.” Bangkok 1990.
4. Member of the Organizing Committee for the International Conference on Industrial and
Environmental Toxicology, August 1990.
5. UNCED, “Ad hoc committee on workshop of senior experts” On International Procedures for
Assessing Biotechnology Risks. London,1991.
6. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress II.
Bangkok,1992 (Organizer of the Biotechnology Program).
7. Member of the Pacific Rim Organizing Committee for the Sixth International Symposia on
Molecular Plant Microbe Interactions, Seattle, USA.1992.
8. International Advisory Board, the Asia-Pacific Conference on Agricultural Biotechnology
(APAB) 1992, Beijing, China.
9. International Advisory Committee, Molecular Crop Agriculture for the Pacific Rim. 1992 Davis,
USA.
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10. Organizer of Four Training Workshops on “New Techniques in Biotechnology” Chulabhorn
Research Institute, 1994-1996.
11. Secretary General for International Conference on Biotechnology Research and Applications
for Sustainable Developments.(BRASD) 1995.
12. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress III.
Bangkok, 1995.
13. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress IV.
Bangkok, 1999.
14. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress V.
Bangkok, 2004.
15. Secretary General for ACT8, Asia transcription conference, Bangkok, November 2004.
Membership:
1. American Society of Microbiology
2. Thai Society of Biotechnology
3. Society for General Microbiology
Awards:
1981
1985
1988
1991
1996
1997
1998
2000
2000
2001
2002

14

“Sigma Prize” for Best Overall Performance in Biochemistry Chelsea College,
University of London
Foggarty Visiting Post Doctoral Fellowship, National Institute of Health, USA
JSPS, Fellowship for Visiting Scientist, Osaka University
Outstanding Young Scientist Award, Foundation for the Promotion of Science and
Technology, Thailand
A Career Development Award from NSTDA
“Takushi Prize” for Outstanding Researcher from Thai Society Biotechnology
“Outstanding Scientist of the Year” Foundation for the Promotion of Science and
Technology, Thailand
Elected member of Thai Academy of Science and Technology
Mahidol University Award (Outstanding Research)
Research Council Award for Research Work (Chemistry and Pharmacology)
The National Research Council of Thailand
Thailand Research Fund Senior Scholar Award from Thailand Research Fund
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Research Grants:
1. Wellcome Trust Foundation.1988-1991 “Development of DNA Probes for O.viverrini”
2. National Genetic Engineering and Biotechnology Center, 1989-1992 “Rice Defense Genes”
3. Rockefeller Foundation 1989-1992 “Rice Defense Regulated Genes”
4. A Thai Belgium University Development grants (ABOS), Thai coordinator. 1992-1998
5. A Basic Research Grant from Thai Research Fund, 1997-1999. “Protection against alkyl
hydroperoxides in Xanthomonas”
6. Career Development award from NSTDA on “The regulation of oxidative stress response in
Xanthomonas. 1997-2001
7. A Basic Research Grant from Thai Research Fund 2000-2002 “Peroxide stress response in
Xanthomonas”
8. Research Team Strengthening Grant from NSTDA, 2002-2007
9. Senior Research Scholar Grant from the Thailand Research Fund, 2002-2005
10. A Biotech Grant “Stresses Response in Xanthomonas” 2008-2010.
Books Edited.
1. Editors. S.Mongkolsuk, P. S. Lovett and J. E. Trempy. “Biotechnology and Environmental Science: Molecular Approaches.” Plenum Press New York, USA.
2. An Issue Editor of a Special Issue of “Gene” Vol 179.
3. An Editor of the Proceeding for BRADS International Conference Book.
4. Editors, P. Vattanaviboon and S. Mongkolsuk. “Training Manual in Risk Assessment in Biotechnology” Trinity Publishing Co, Bangkok, Thailand.
Journal Editor.
1. FEMS Microbiology Letters (2004-present)
2. Journal of Microbiology (2005-2008)
Ad Hoc Journal Reviewer.
1. Canadian Journal of Microbiology
2. Gene
3. Molecular Plant Microbes Interactions
4. Molecular Microbiology
5. Microbiology
6. Journal of Bacteriology
7. PLOS One
8. BMC Microbiology
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Educational and Training activities in Biotechnology and Microbiology.
1. Organizer of five practical training workshops
1.1 Modern Techniques in Biotechnology: Recombinant DNA Technology I October 4-13,
1993.
1.2 Modern Techniques in Biotechnology: Pseudomonas Genetics & Environmental Science.
September 3-6, 1996.
1.3 Modern Techniques in Biotechnology IV: Gene Manipulation in Gram Positive Bacteria.
September 15-18, 1997.
1.4 Regional Workshop on Environmental Biotechnology: Research and Applications for
Sustainable Development (Bioremediation and Heavy Metal Resistance). June 24- July 1, 1998.
1.5 Risk Assessment and Risk Management in Biotechnology. December 3-9, 1999.
2. Secretary General of Three International Conferences
2.1 Secretary General of The International Conference on the Biotechnology and Environmental Sciences: Molecular Approaches.(BESMA) Bangkok 1990.
2.2 Secretary General for International Conference on Biotechnology Research and Applications for Sustainable Developments.(BRASD) 1995.
2.3Secretary General for Asia Conference on Transcription (ACT VIII) 2004.
3. Taught many courses at undergraduate and graduate levels in the area of Microbiology at
Department of Biotechnology and Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University.
The Inter-Universities program between Chulabhorn Research Institute, Asia Institute of Technology and
Mahidol University.
List of Publications. (Last 5 years selected)
1. Chuchue T., W.Tanboon , B.Prapagdee, JM Dubbs , P.Vattanaviboon and S. Mongkolsuk.
2006. ohrR-ohr are the primary sensor/regulator and protective genes against organic
hydroperoxide stress in Agrobacterium tumefaciens. J.Bacteriol. 188: 842-51.
2. Panmanee W., P.Vattanaviboon, L. B. Poole and S. Mongkolsuk . 2006 Novel organic
hydroperoxide sensing and responding mechanisms for OhrR, a major bacterial sensor and
regulator of organic hydroperoxide stress. J.Bacteriol. 188: 1389-95.
3. Whangsuk W. and S. Mongkolsuk. 2006 Analysis of mutations that alter H2O2 sensing and
transcription regulation properties of a global peroxide regulator OxyR in Xanthomonas
campestris pv. phaseoli. FEMS Microbiol Lett. 257: 214-20.
4. Hrimpeng K, Prapagdee B, Banjerdkij P, Vattanaviboon P, Dubbs JM and S. Mongkolsuk.
2006. Challenging Xanthomonas campestris with low levels of arsenic mediates crossprotection against oxidant killing. FEMS Microbiol Lett. 262: 121-7.
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5. Eiamphungporn W, Charoenlap N, Vattanaviboon P and S Mongkolsuk. 2006 Agrobacterium tumefaciens soxR is involved in superoxide stress protection and also directly
regulates superoxide-inducible expression of itself and a target gene. J Bacteriol. 188: 866973.
6. Tantasut J, Satoh H, Parkpian P and S Mongkolsuk. 2006. Effects of exposure times on the
toxic response of ammonia oxidizing mixed culture (AOMC) to phenol and chlorinated
phenols. Water Sci Technol. 54: 281-8.
7. Loprasert S, Whangsuk W, Dubbs JM, Sallabhan R, Somsongkul K and S Mongkolsuk.
2007. HpdR is a transcriptional activator of Sinorhizobium meliloti hpdA, which encodes a
herbicide-targeted 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase. J Bacteriol. 189: 3660-4. Epub
2007 Mar 2.
8. Newberry KJ, Fuangthong M, Panmanee W, Mongkolsuk S, Brennan RG. 2007. Structural
Mechanism of Organic Hydroperoxide Induction of the Transcription Regulator OhrR. Mol
Cell. 28: 652-64.
9. Dubbs JM, Mongkolsuk S. 2007 Peroxiredoxins in bacterial antioxidant defense. Subcell
Biochem. 44: 143-93.
10. Saenkham P, Eiamphungporn W, Farrand SK, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2007.
Multiple superoxide dismutases in Agrobacterium tumefaciens: functional analysis, gene
regulation and their influence on tumoriogenesis. J Bacteriol. 189: 8807-17.
11. Vattanaviboon P, Tanboon W, Mongkolsuk S. 2007 Physiological and expression analyses
of Agrobacterium tumefaciens trxA, encoding thioredoxin. J Bacteriol. 189: 6477-81.
12. Kitphati W, Ngok-Ngam P, Suwanmaneerat S, Sukchawalit R, Mongkolsuk S. 2007.
Agrobacterium tumefaciens fur has important physiological roles in iron and manganese
homeostasis, the oxidative stress response, and full virulence. Appl Environ Microbiol. 73:
4760-8.
13. Fuangthong M, Sallabhan R, Atichartpongkul S, Rangkadilok N, Sriprang R, Satayavivad J,
Mongkolsuk S. 2009 The omlA gene is involved in multidrug resistance and its expression is
inhibited by coumarins in Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Arch Microbiol. 189: 211218.
14. Prapagdee B, Kuekulvong C, Mongkolsuk S. 2008 Antifungal potential of extracellular
metabolites produced by Streptomyces hygroscopicus against phytopathogenic fungi. Int J
Biol Sci. 4: 330-7.
15. Saenkham P, Utamapongchai S, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2008 Agrobacterium
tumefaciens iron superoxide dismutases have protective roles against singlet oxygen toxicity
generated from illuminated Rose Bengal. FEMS Microbiol Lett. 289: 97-103.
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16. Ngok-Ngam P, Ruangkiattikul N, Mahavihakanont A, Virgem SS, Sukchawalit R, Mongkolsuk
S. 2009. Roles of Agrobacterium tumefaciens RirA in iron regulation, oxidative stress
response and virulence. J Bacteriol. 191: 2083-2093.
17. Saenkham P, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. Mutation in sco affects cytochrome c
assembly and alters oxidative stress resistance in Agrobacterium tumefaciens. FEMS Microbiol Lett. 293: 122-129.
18. Tanboon W, Chuchue T, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. Inactivation of thioredoxinlike gene alters oxidative stress resistance and reduces cytochrome c oxidase activity in
Agrobacterium tumefaciens. FEMS Microbiol Lett. 295: 110-116.
19. Nawapan S, Charoenlap N, Charoenwuttitam A, Saenkham P, Mongkolsuk S, Vattanaviboon P. 2009 Functional and expression analyses of the cop operon, required for copper
resistance in Agrobacterium tumefaciens. J Bacteriol. 191: 5159-5168.
20. Jittawuttipoka T, Buranajitpakorn S, Fuangthong M, Schweizer HP, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. Mini-Tn7 vectors as genetic tools for gene cloning at a single copy number
in an industrially important and phytopathogenic bacteria, Xanthomonas spp. FEMS Microbiol Lett. 298: 111-117.
21. Jittawuttipoka T, Buranajitpakorn S, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. The catalaseperoxidase KatG is required for virulence of Xanthomonas campestris pv. campestris in a
host plant by providing protection against low levels of H2O2. J. Bacteriol. 191: 7372-7.
22. Mongkolsuk S, Schumann W. Stress goes Far East: meeting report of the Sixth International
Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses. 2009. Cell Stress Chaperones.14:
227-31.
23. Matangkasombut O, Wattanawaraporn R, Tsuruda K, Ohara M, Sugai M, Mongkolsuk S.
2010. Cytolethal Distending Toxin from Aggregatibacter actinomycetemcomitans induces
DNA damage, S/G2 cell cycle arrest and caspase-independent death in budding yeast
model. Infect Immun. 78: 783-92.
24. Atichartpongkul S, Fuangthong M, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2010. Analyses of the
regulatory mechanism and physiological roles of Pseudomonas aeruginosa OhrR, a transcription regulator and a sensor of organic hydroperoxides. J Bacteriol. 192: 2093-101.
25. Jittawuttipoka T, Sallabhan R, Vattanaviboon P, Fuangthong M, Mongkolsuk S. 2010.
Mutations of ferric uptake regulator (fur) impair iron homeostasis, growth, oxidative stress
survival, and virulence of Xanthomonas campestris pv. campestris. Arch Microbiol. 192:
331-9.
26. Whangsuk W, Dubbs JM, Sallabhan R, Somsongkul K, Mongkolsuk S, Loprasert S. 2010.
ChpR is a chlorpyrifos-responsive transcription regulator in Sinorhizobium meliloti. J Mol
Microbiol Biotechnol. 18: 141-7.
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27. Daung-Nkern J, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2010. Inactivation of nfuA enhances
susceptibility of Pseudomonas aeruginosa to fluoroquinolone antibiotics. J Antimicrob
Chemother. 65:1831-2.
28. Patikarnmonthon N, Nawapan S, Buranajitpakorn S, Charoenlap N, Mongkolsuk S, Vattanaviboon P. 2010. Copper ions potentiate organic hydroperoxide and hydrogen peroxide
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2011 PSU Researcher Grand slam
รางวัล 2011 PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลที่มอบใหกับนักวิจัยที่ไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวิจัยที่มีผลงานในประเภท ดังตอไปนี้
1. เปนนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
2. เปนนักวิจัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวิจัยที่มีผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนักวิจัยที่มีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนักวิจัยที่ไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6. เปนนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
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2011 PSU Researcher Grand slam
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
คณะวิศวกรรมศาสตร
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
คณะ วิทยาศาสตร
รศ.ชนิตา พงษลิมานนท
คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
คณะวิทยาศาสตร
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
คณะเภสัชศาสตร
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
คณะวิทยาศาสตร
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
คณะวิทยาศาสตร
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
คณะวิทยาศาสตร
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
คณะวิทยาศาสตร
รศ.อาซีซัน แกสมาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553
สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มูลนิธิโทเร ประเทศไทย
มูลนิธิโทเรเพื่อการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย

นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
3. นายศักดิ์ชัยบดี สังขแกว
หนวยงาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
อุปกรณสกัดสารแบบไมโครที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553
ดานวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
1. นายสืบตระกูล วิเศษสมบัติ
2. ผศ.ดร.กนกวรรณ กิตตินิยม
3. ผศ.ดร.พจนีย ศรีมาโนชญ
4. ผศ.ดร.วิจิตร วงคล่ําซํา
หนวยงาน
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
อุปกรณสําหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553
ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

26

&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ธงชัย พันธเมธาฤทธิ์
1. นางสาวกิ่งกานต เปาะทอง
2. นางสาวสุดารัตน อินทรนอย
3. นางสาวจิราภรณ ศรีพรม
4. นางสาวยุพา ฤทธิ์โต
5. นางสาวสาธิญา ดรุณศิลป
6. นางสาวพีรพรรณ แพงรักษ
7. นางสาวนิภาพร ดําขุน
8. นางสาวสุธารัตน เกตุสิงห
9. นางสาวเมทินี ดุริยรัฐการ
10. นางสาวนอดใอนี พูลขาว
11. นางสาวสุไหลขอ โดหลี
12. นางสาวเยาวนุช มะธุระ
13. นางสาวจุฑารัตน บัวมีกลิ่น
14. นางสาวสุจารี ฤทธิภักดี
15. นางสาวศิรินพร แกวเมฆา
หนวยงาน
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
สื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับการสรางเครื่องมือและวิธีการวัดสําหรับฟสิกสวัสดุ
โดยใชแลปวิวและวิชวลเบสิก
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
1. นพ.ปรเมศวร สุวรรณโณ
2. นพ.วราห ยืนยงวิวัฒน
3. รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
หนวยงาน
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
ชื่อผลงาน
อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ “สงขลานครินทร”
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553
ดานวิทยาศาสตรการแพทย รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
นักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป พ.ศ. 2553
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award
สาขา Agricultural Sciences & Technology
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รวมกับสํานักพิมพ Elsevier (ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
The Spallanzani Award 2010
North American Society for Bat Research Organization

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.นพ.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
Targeted Genomic Capture Arrays and high througput sequence for Autism
Susceptibility Genes in Thai Multiplex Families with Autism Spectrum Disorder
ไดรับรางวัล
รางวัลทุนวิจัยอันดับที่ 1 โครงการประกวดทุนวิจัย The Great Gigabase Grant (3Gs)
หนวยงานที่มอบรางวัล บริษัทโรชไดแอกโนสติกส (ประเทศไทย) จํากัด รวมกับสถาบันวิจัยจีโนม
ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

ผศ.พิเชษฐ เปยรกลิ่น
คณะศิลปกรรมศาสตร
วิหารแหงจิต (Temple is Mind)
ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งที่ 10 โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอดเยี่ยม
แหงประเทศไทย รางวัลศิลป พีระศรี ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
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คนดีสังคมไทย สาขาวิจัยและพัฒนาพลังงาน
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นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
1. รศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง (ม.ขอนแกน)
2. รศ.ดร.ภาวิณี ชัยประเสริฐ (มจธ.)
3. ดร.สมพงศ โอทอง (ม.ทักษิณ)
4. ดร.ประไพพิศ ชัยรัตนมโนกร (ม.เกษตรศาสตร)
5. ดร.สุขสมาน สังโยคะ (ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)
หนวยงาน
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
กลุมวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย
ไดรับรางวัล
รางวัลกลุมวิจัยดีเยี่ยม ประจําป 2550 (รับรางวัล ป 2553)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)
นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Life Sciences
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
รวมกับสํานักพิมพ Elsevier (ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)

นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.อาซีซัน แกสมาน
1. รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
2. ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
3. นายสมคิด ศรีสุวรรณ
หนวยงาน
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงาน
ตนแบบการผลิตน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและตนแบบ
การประยุกตใชงานในการทําน้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืด
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว. ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

นายสัมฤทธิ์ เรืองจันทร
ภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร
เครื่องดันลําไส
เหรียญทอง Thailand Kaizen Award 2010
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
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นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

นางสาวกฤติกา หนูเกลี้ยง
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
กางเกงผาออมซักได
เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

นางกาญจนา ยอดศรี
โรงพยาบาลสงขลานครินทร คณะแพทยศาสตร
หุนชวยนอง
เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010
สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และ

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2553

&

วันนักวิจัย
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัย
หนวยงาน

รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2553
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน

32

ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
1. นพ.ปรเมศวร สุวรรณโณ
2. นพ.วราห ยืนยงวิวัฒน
3. รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
4. ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส คณะแพทยศาสตร
อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ “สงขลานครินทร”

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2553
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วันนักวิจัย
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รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
1. นายทรงธรรม โพธิ์ถาวร
2. น.ส.รวมพร นิคม
3. นายวรุตย คงกําเนิด
4. ดาบตํารวจมนัส จันทรณรงค
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูและน้ํามันพืชใชแลวแบบครบวงจร
ไดรับรางวัล
รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.พยอม รัตนมณี
1. น.ส.คนึงนิตย ลิ่มจิรขจร
2. นายอดุลย เบ็ญนุย
3. รศ.ดร.วันชัย ธรรมสัจการ
4. นายเจษฏาพงศ แสงอัมพร
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
โครงการศึกษาวิจัยโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนภาคใต
ไดรับรางวัล
รางวัลทั่วไป ผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

34

เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2553
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วันนักวิจัย
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2553
สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence, CoE)
โครงการสูความเปนเลิศสาขาระบาดวิทยา
ผูบริหาร : ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ

สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
ผูอํานวยการ : รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
หัวหนาหนวย : รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล

36

นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2553
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2553
ผศ.ดร.เจษฏา วรรณสินธุ
นักวิจัยดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2553
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2553
ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2553
ดร.ชัชวาล โชติมากร
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป 2553
ศ.พญ.ประยงค เวชวนิชสนอง
นักวิจัยดีเดนคณะแพทยศาสตร ประจําป 2553
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2553
ผศ.ภิญโญ ตันพิทยคุปต
นักวิจัยดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ประจําป 2553
ดร.เมตตา กูนิง
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553
รศ.ดร.วุฒิพร พรหมขุนทอง
นักวิจัยดีเดนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําป 2553
ดร.ศศิธร ชูศรี
นักวิจัยดีเดนคณะการแพทยแผนไทย ประจําป 2553
ดร.สุทธิจิตต เชิงทอง
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2553
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2553
ผศ.ดร.อับดุลเลาะ การีนา
นักวิจัยดีเดนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจําป 2553

38

ทุนปราชญาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554
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ทุนปราชญาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

40

นักวิจัยที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
ในระดับนานาชาติ ป 2553
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วันนักวิจัย
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นักวิจัยที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
ในระดับนานาชาติ ป 2553

42

นักวิจัย
หนวยงาน
เชิดชูเกียรติ

รศ.ดร.สุรฉัตร งอสุรเชษฐ
ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ คณะเภสัชศาสตร
ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร International Society of Pharmacoeconomics and
Outcomes Research (ISPOR) Asia consortium ใหทําหนาที่ Committee Chair-elect for
the term of 2010-2012 (Chair of 2012-2014)

นักวิจัย
หนวยงาน
เชิดชูเกียรติ

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ไดรับเชิญเปน Editorial Board ของ Journal of Environmental Science and Health,
Part B : Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes

นักวิจัย
หนวยงาน
เชิดชูเกียรติ

รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ไดรับเชิญเปน International Editorial Advisory Board ของ Journal of Health,
Population and Nutrition

นักวิจัย
หนวยงาน
เชิดชูเกียรติ

ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับเชิญเปน International Scientific Committee ของการประชุม the International
Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites

นักวิจัยที่เปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2553 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
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วันนักวิจัย
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI ป 2553 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2 รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
3 รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 27 บทความ
คณะวิทยาศาสตร
20 บทความ
คณะเภสัชศาสตร
8 บทความ

4

คณะวิศวกรรมศาสตร

7 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

6 บทความ
5 บทความ
5 บทความ

4 บทความ
4 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4 บทความ
4 บทความ
4 บทความ
3 บทความ
3 บทความ

คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร

3 บทความ
3 บทความ

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

44

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร
ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร
และวัสดุ
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
รศ.ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียาง
และพอลิเมอร
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ผศ.ดร.จําเนียร ฉุนประดับ
ภาควิชาคณิตศาสตรและ
วิทยาการคอมพิวเตอร
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีวัสดุ
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.อุราพร วงศวัชรานนท
ภาควิชากายวิภาคศาสตร
รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา
ภาควิชาเคมี
ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
ภาควิชาเคมี
รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
ศ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
หนวยระบาดวิทยา
รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา ภาควิชาศัลยศาสตร

5 บทความ
4 บทความ

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2553
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นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
Dr.Alan Frederick Geater
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
ผศ.ดร.อัครวิทย กาญจนโอภาษ
รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค

18 รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
19 ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
20 รศ.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
21
22
23
24
25
26
27
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รศ.ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
รศ.ชนิตา พงษลิมานนท
ดร.เสาวนิต ทรายทอง
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา

ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเคมี
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาชีววิทยาชองปาก
และระบบการบดเคี้ยว
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาเคมี

คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะทันตแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553

&

วันนักวิจัย
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
Dr.Alan Frederick Geater
รศ.นพ.หัชชา ศรีปลั่ง
รศ.ชนิตา พงษลิมานนท
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
รศ.พญ.สายบัว ชี้เจริญ
รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
รศ.ดร.วิลาวัลย มหาบุษราคัม

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาจุลชีววิทยา
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยา
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
หลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเคมี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel founding)
ป 2553
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วันนักวิจัย
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel founding) ป 2553
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
สิ่งที่คนพบ
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รศ.ดร.กิติเชษฐ ศรีดิษฐ
นายธรรมรัตน พุทธไทย
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
สมกุงใบเฟรน (Begonia pteridiformis Phutthai)

นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ป 2553

&

วันนักวิจัย
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2553
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
คณะวิศวกรรมศาสตร
เตาอบพลังงานแสงอาทิตยที่สามารถอบแหงและหุงตมอาหาร
5292

ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางกาญจณา ยอดศรี
คณะแพทยศาสตร
อุปกรณชวยจับยึดตัวเด็กในการสวนปสสาวะ
5364

ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นางอวยพร ภัทรภักดีกุล
คณะแพทยศาสตร
หมวกเย็น
5758

ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

รศ.ดร.สัณหชัย กลิ่นพิกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
เครื่องทําเนยเทียมขนาดเล็ก
5540

ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ดร.นงเยาว เมืองดี
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
เครื่องผาผลปาลม
5525

ผูประดิษฐ

1. ดร.วรพงษ อัศวเกษมณี
2. ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
3. ผศ.ดร.จักรี ทองเรือง
4. ผศ.ดร.เถวียน วิทยา
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การทําแหงใบมะกรูดดวยไมโครเวฟ
5791

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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ผูประดิษฐ

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
ผูประดิษฐ

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
ผูประดิษฐ

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

1. นายนิติ เหมพัฒน
2. ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
3. ผศ.ดร.จรีรัตน สกุลรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ถังหมักปุยสําหรับมูลฝอยอินทรีย
5788
1. นายนิติ เหมพัฒน
2. ดร.จรงคพันธ มุสิกะวงศ
3. ผศ.ดร.จรีรัตน สกุลรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ถังหมักปุยสําหรับมูลฝอยอินทรียแบบแนวตั้ง
5790
1. ดร.สุนิสา ศิริพงศวุฒิกร
2. รศ.ไพบูลย ธรรมรัตนวาสิก
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
น้ํายาฆาเชื้อจุลินทรียในผลผลิตทางการเกษตรที่มีสารสกัดจากธรรมชาติเปนองคประกอบ
5757
1. นายพลชาติ โชติการ
2. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ
คณะวิทยาศาสตร
กลไกปรับปริมาตรภายนอกเพื่อปองกันน้ําเขาหุนยนตเรือดําน้ํา
5789
1. รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
2. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
3. รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร (ม.ศิลปากร)
4. ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
คณะเภสัชศาสตร
ผลิตภัณฑชีวภัณฑควบคุมโรคพืช วิธีการเตรียมและการใชชีวภัณฑดังกลาว
5358
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ผูประดิษฐ

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่
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1. ผศ.คณดิถ เจษฎพัฒนานนท
2. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
3. ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร
เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส
5304

นักวิจัยที่ผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ป 2553

&

วันนักวิจัย
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ชื่อผลิตภัณฑ

รศ.ภญ.นัฏฐา แกวนพรัตน
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร
การพัฒนาผลิตภัณฑ Antiaging ที่มีสวนผสมของ sodium hyarulonate, ceramide
และ collagen และการศึกษาความคงตัวทางกายภาพ
U Princess Anti-Aging 3+Night Serum

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ

ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน
ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
น้ํานมแพะปรุงแตงกลิ่นรสใหกับ คูระ เดลี โกทส ฟารม
เครื่องดื่มน้ํานมแพะยี่หอ “Rus”

นักวิจัย
นักวิจัยรวม

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ

ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2. ผศ.นพ.สุนทร วงษศิริ
3. รศ.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณรองชวยลดความดันในสนเทาทําจากยางธรรมชาติ
ผลิตภัณฑ PSU - Heel Soother

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ

อาจารยสุรสิทธิ์ ประสารปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การพัฒนาถวยรับน้ํายางโดยใชน้ํายางธรรมชาติและดินขาว
ถวยรับน้ํายาง

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
การแยกน้ํามันดินจากน้ําสมควันไม
เครื่องผลิตน้ําสมควันไมพรอมใช

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อผลิตภัณฑ

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ภาควิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วิธีการวิเคราะหแมกนีเซียมโดยไมใชไซยาไนด
Masking reagent kit for Mg titration (New reagents for free cyanide method)

รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2553
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553
นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวสุนันทา ภูมิสมบัติ
1. ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
2. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
สวนเชื่อมตอระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรดวยสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ สําหรับอุปกรณชวย
อํานวยความสะดวกและระบบชวยฟนฟู
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นายอนุกูล คงสกุล
ดร.นิคม สุวรรณวร
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
โปรแกรมควบคุมเมาสโดยใชมือเปลา
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย

นักศึกษา

นายจิรศักดิ์ รักษาชุม
นางสาวสุนิสา จุลรัตน
1. ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
2. ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบเฝาสุขภาพดวยเครือขายเซนเซอรไรสาย
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
การแพทย ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 2

อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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นายอนิรุทธ อารมณสุขโข
นางสาวกุลภัสสร จันทรพิทักษ
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณชุดเครื่องกลั่นผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับปริญญาตรี รางวัลที่ 2
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นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

ผูรวมจัดทํา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นายอดิศร คงสุวรรณ
นายจักรพงค มัชฌิมาภิโร
1. รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
2. ดร.วิวัฒน พิชญากร
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
ลูกอมเม็ดนิ่มลอวโซนเมททิลอีเทอรสําหรับการรักษาเยื่อบุชองปากอักเสบจากการติดเชื้อ
Candida albicans
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
การแพทย ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย
1. ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
2. รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ระบบการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร (Campylobacter)
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 1
นายกิตติคุณ ทองพูล
1. ผศ.ดร.ณัฐฎา จินดาเพ็ชร
2. ผศ.ดร.วิกลม ธีรภาพขจรเดช
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาระบบตรวจหาจุดที่เกิดเหตุการณการคายประจุไฟฟาสถิตแบบไรสายสําหรับสายงาน
การผลิตฮารดดิสก
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 2
นางสาวพนิตา สุมานะตระกูล
นางสาวสุภาพร ราชการกลาง
1. ผศ.ดร.ชญานุช แสงวิเชียร
2. ผศ.ดร.อรสา ภัทรไพบูลยชัย
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ผลิตภัณฑหลักกั้นเสนทางจราจรจากวัสดุเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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นายณรงค ชัยสงเคราะห
นางจรรยา อินทมณี
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
การผลิตปุยจากการกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสียของโรงงานผลิตน้ํายางขน
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย
นางดวงรัตน หมายดี
รศ.นพ.แมนสิงห รัตนสุคนธ
ภาควิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร
เครื่องมือวัดเปนกระดาษแบบใชแลวทิ้ง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร
การแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลที่ 2

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ
ประจําป 2553
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

นพ.โกเมศวร ทองขาว
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร
Outcomes After Temporary Abdominal Closure for Trauma:
Where Did the Patients Go?
ชื่อรางวัล
รางวัลพิสิฏฐ วิเศษกุล
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป ครั้งที่ 35 ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย
อาจารยที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.จันทกานต ทวีกุล
2. รศ.ดร.ชูเกียรติ คุปตานนท
3. รศ.ปญญรักษ งามศรีตระกูล
นักศึกษา
นายวิสิทธิ์ เอกวานิช
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การประยุกตใชสารดูดความชื้นเพื่อลดความชื้นของอากาศกอนเขาสูระบบปรับอากาศ
ของอาคารที่อยูอาศัย
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
1. นายสมพงษ แซตาง
2. นายปกรณ ทองใหญ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
เครื่องผลิตแกสชีวภาพจากใบยางพาราและมูลสัตว และเครื่องทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา
ผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ “คายนักประดิษฐรุนใหม”
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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1. รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน
2. ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
นายธีรภัทร ตันกุลโรจน
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
การบําบัดกลิ่นในกาซเสียที่เกิดจากกระบวนการอบยางแทงโดยการดูดซึมดวยสารละลาย
โซเดียมไฮดรอกไซด
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมเคมี
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ เดชวายุกุล
2. ผศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง
นักศึกษา
นางสาวกรรณิการ เหมแกว
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
นายตฤณเมษ สังคพันธ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนาและผลิตเกราะกันกระสุนจากวัสดุประกอบพื้นอะลูมิเนียมเสริมแรงดวยซิลิกอน
คารไปดเซรามิกส โดยกระบวนการหลออัดขึ้นรูปในสภาวะกึ่งของแข็ง
ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัยในกลุม Processing (ระดับนักศึกษา)
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่ 4 (TMETC 4)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ
นางสาวบัวแสง กาญจนดิษฐ
ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
การผลิตการศึกษาโครงสรางจุลภาคและการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ
อะลูมิเนียม 7075 เสริมแรงดวยเสนใยคารบอน
ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัยในกลุม Structure and properties (ระดับนักศึกษา)
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งที่ 4 (TMETC 4)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

อาจารยชลิตา หิรัญสุข
1. นายปลันธน สุวรรณ
2. นายเดชาวัฒน รัตนสุภา
3. นายสรภพ ลิมปนศิลป
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
TPA Robo Girl Dunker
ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแขงขันหุนยนต TPA PLC
COMPETITION ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุน)
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นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
1. นส.ศิริวดี อึ้งสกุล
2. นายกรกฤตย ชูจิต
3. นส.เกศสุดา สืบสังข
4. นส.สุนันทา ภูมิสมบัติ
5. นส.อรียา สังยาหยา
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
EMG - based Human - Computer Interface for Assistive Device and
Rehabolitation System
ชื่อรางวัล
รองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดนวัตกรรมเพื่อผูพิการ
หนวยงานที่มอบรางวัล บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)
อาจารยที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
2. ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
นักศึกษา
1. นายอังกูร ภิญโญมารค
2. นายมนตรี โพธิโสโนทัย
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
Effect of Trends on Detrended Fluctuation Analysis for Surface
Electromyography (EMG) Signal
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทพื้นฐานสาขาวิศวกรรมไฟฟา
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ผศ.ดร.ทวีศักดิ์ เรืองพีระกุล
1. นายกิตติโชค ศักดา
2. นายทรรศิน สุคนธ
3. นายประเสริฐ ภัทรภากร
4. นายวทัญู เหล็บหนู
5. นายฮาดีย มยุระพงศ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ระบบสมองกลฝงตัว
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย และรางวัลคะแนนสูงสุด หัวขอ Sensor& Board จากการประชันทักษะ
ดานระบบสมองกลฝงตัว โครงการ TESA Top Gun Rally 2010
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA)
และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท
1. นายสุรัติ เส็มหมัด
2. นายธนันท ชุบอุปการ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การศึกษาเสถียรภาพของตลิ่งคลองอูตะเภา : ผลการศึกษาเบื้องตน
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทพื้นฐานสาขาวิศวกรรมโยธา
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา

1. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
2. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
นักศึกษา
นายขจรศักดิ์ ชวยนุกูล
หนวยงาน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
Effect of preheating condition on properties of bovine-hide and fish-skin
gelatin films prepared from thermo-compression molding technique
ชื่อรางวัล
Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานที่มอบรางวัล BioScience for the future 2010 The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conference
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

นายธีรวัฒน สุดขาว
คณะการแพทยแผนไทย
องคความรูในการรักษาผูปวยโรคชิคุนกุนยาตามแนวทางการแพทยแผนไทย
ในจังหวัดสงขลา
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชยในการนําเสนอแบบบรรยาย (สาขาสังคมศาสตร)
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทย
ทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 7
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.นันทา เชิงเชาว
นางสาวนิสาพร มูหะมัด
ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
Defense related-polyphenol oxidase; Purification and Characterization,
from Hevea brasiliensis cell suspension
ชื่อรางวัล
Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานที่มอบรางวัล TSB 2010 International Conference on Biotechnology for Healthy Living
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อาจารยที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.นิกร ศิริวงศไพศาล
2. ผศ.ดร.เสกสรร สุธรรมานนท
นักศึกษา
นางสาวศุภวรรณ ศรีทิพย
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การลดจํานวนเครื่องมือจับชิ้นงานในกระบวนการผลิต Head Stack Assembly
โดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร กรณีศึกษาโรงงานประกอบฮารดดิสกไดรฟ
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ศ.พญ.ประยงค เวชวนิชสนอง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
Kidney involvement in dengue patients: Is it significant?
Travel Grant Award
The 15th Congress of The Pediatric Infectious Diseases, Asian Pediatric Infectious
Diseases Society

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศ.พญ.ประยงค เวชวนิชสนอง
ภาควิชากุมารเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
Is intravenous cyclophosphamide a worthwhile treatment in pediatric onset
lupus nephritis? A 108 case experience
ชื่อรางวัล
Trainee Travel Award
หนวยงานที่มอบรางวัล The 15th Congress of The Pediatric Infectious Diseases, Internatonal Pediatric
Nephrology Association
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
เมาสไรสายควบคุมดวยศีรษะสําหรับผูพิการ
รางวัลชมเชย การประกวดนวัตกรรมเพื่อผูพิการ
บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

อาจารยที่ปรึกษา

1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ผศ.ดร.ชยุต นันทดุสิต
1. นายมักตาร แวหะยี
2. นายบุญญวิทย จริงจิตร
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนบนพื้นผิวของพัดลมเพียโซอิเล็กทริก

นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทพื้นฐาน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย
1. นายธนพฤทธิ์ นันทวุฒิกุล
2. น.ส.รัชฎาพร ทองมาก
3. น.ส.สุรียพร อังสุภานิช
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
โครงการเอกสารไพเราะ
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพื่อชวยคนพิการ (นักศึกษา)
การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 12 (NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย
น.ส.เสาวลักษณ ธีระธนานนท
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
การออกแบบและวิเคราะหการจัดวางอักขระภาษาไทยแบบตางๆ เพื่อใชในคียบอรดบน
จอภาพ
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทพื้นฐาน สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

อาจารยพิชามญชุ อัครยศพงศ
ภาควิชาเวชกรรมไทย คณะการแพทยแผนไทย
ประสิทธิผลของเถาวัลยเปรียงแคปซูลกับไดโคลฟแนคในการรักษาผูปวยที่มีอาการปวดขอ
เรื้อรังจากโรคชิคุนกุนยา
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ในการนําเสนอแบบบรรยาย (สาขาวิทยาศาสตร)
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพื้นบานไทย และการแพทย
ทางเลือกแหงชาติ ครั้งที่ 7
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Isolation and Characterization of Hydrogen and Ethanol Producing Stain
Clostridium beijerinckii OP-4 from Oil Palm Sap
ชื่อรางวัล
First Prize of Poster Session
หนวยงานที่มอบรางวัล The 2010 Asian Bio-Hydrogen Symposium and APEC Advanced Bio-Hydrogen
Technology Conference
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นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูล
2. นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ
หนวยงาน
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
Synthesis of Template-based Polyaniline Nanowires Template-free Cauliflower
by Electrodeposition
ชื่อรางวัล
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรดีเดน
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการนานาชาติดานเคมีไฟฟาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งที่ 2
The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia on “Applied
Electrochemistry for Modern Life”

อาจารยที่ปรึกษา
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.เพลินพิศ ฐานิวัฒนานนท
1. ผศ.พัชรียา ไชยลังกา
2. ผศ.เอมอร แซจิว
หนวยงาน
ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
ชื่อผลงาน
รูปแบบบริการสุขภาพที่สอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล
ชุมชน
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งที่ 2 ประจําป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
Senser Programming for Smart Home Application - Using WSN Kit
รางวัลชมเชย และรางวัลคะแนนสูงสุด หัวขอ Sensor & Board การประชันทักษะ
ดานระบบสมองกลฝงตัว โครงการ TESA Top Gun Rally 2010
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA)
และคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ศุภศิลป มณีรัตน
น.ส.หทัยรัตน มุสิกสังข
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Isolation and Screening of bacteriocins producing lactic acid bacteria from
Thai indigenous chicken
ชื่อรางวัล
Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานที่มอบรางวัล The 22nd Annual Meeting and International Conference of the Thai Society
for Biotechnology
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อาจารยที่ปรึกษา

1. รศ.สมชาย ชูโฉม
2. ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทรบุรี
นักศึกษา
นายมูหามัด เตะยอ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมตางชนิดระหวางอะลูมิเนียมหลอกึ่ง
ของแข็ง 356 กับอะลูมิเนียมผสม AA 6061 - T651 โดยใชเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ
ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทบทความยอดเยี่ยม
หนวยงานที่มอบรางวัล งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553
(IE Network Conference 2010)
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ภาควิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของชนิดสายเชื้ออะโกรแบคทีเรียมและอายุของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสตอประสิทธิภาพ
การถายยีนเขาสูเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาลมน้ํามัน
ชื่อรางวัล
ประกาศเกียรติคุณระดับดี ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขาไมผล/ไมยืนตน
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 9
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
1. นายนพพร วิทยสมบูรณ
2. นายวีรนันท สงสม
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
โครงงานเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ชื่อรางวัล
รางวัลเทคนิคยอดเยี่ยม การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส
(Youth’s Electronics Circuit Contest: YECC 2010) ประจําป 2553
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ องคการมหาชน (SIPA) และ บริษัท อินเทล ไมโครอิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

รศ.ดร.สุชาติ ลิ่มกตัญู
1. นายภาคภูมิ มงคลสังข
2. นายสมเกียรติ แซชิ่น
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
การเสริมกําลัง CFRP โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงงาน
ชื่อรางวัล
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมโยธา
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร ครั้งที่ 8
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อาจารยที่ปรึกษา

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
นักศึกษา
นายภควรรษ ทองนวลจันทร
หนวยงาน
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
Effect of alkaline solubilization process and pH of film forming solution on
yellow discoloration and characteristics of red tilapia muscle based film
during storage
ชื่อรางวัล
Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานที่มอบรางวัล BioScience for the future 2010 The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conference
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

อ.สุธน แซวอง
1. นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์
2. นายศาณศรัณย สุขวงศวิวัฒน
3. นายชวลิต ฉัตรชัยพันธ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
วาวไทยมหาสนุก
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา) การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรม
คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

อ.สุธน แซวอง
1. นายพงศชัย ตั้งบวรวีรกุล
2. นายพิรุณวัฒน มุตตาหารัช
3. นายณัฐิธัช เลิศจํารัสพงศ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ระบบจัดการรายชื่อผูติดตออัจฉริยะ
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ 2 ประเภทโครงการ :MobileApplication (หัวขอพิเศษ) การประกวดแขงขัน
พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
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อ.สุธน แซวอง
1. นายพงศศิริ เตชวิทูรวงศ
2. นายชวัล วัฒนากิจจากุล
3. น.ส.ประกายมาศ ศรีสุขทักษิณ
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หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
โปรแกรมพัฒนาการในการเขียนโปรแกรม
รางวัลที่ 3 ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพื่อสงเสริมการเรียนรู (นักศึกษา)
การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

อ.สุธน แซวอง
1. นายวรศักดิ์ ตั้งกุลทวีทรัพย
2. นายธนพล จินดาพิทักษ
3. นายพีระศักดิ์ รัตนมณี
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
โครงการแบงคําภาษาไทยดวยเทคนิคไฮบริด
ชื่อรางวัล
รางวัลชมเชย ประเภทโครงการ :BEST 2010 การแขงขันสุดยอดซอฟตแวรแบงคํา
ภาษาไทย การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12
(NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

อ.สุธน แซวอง
1. นายธนพล จินดาพิทักษ
2. นายพีระศักดิ์ รัตนมณี
3. นายวรรธนัย วัชราทักษิณ
4. นายปกรณ นกแกว
5. นายอรุณ จิววุฒิพงค
6. นายจุฬา มกรพันธุ
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อรางวัล
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแขงขัน ACM – ICPT Thailand National
Programming Contest 2010
หนวยงานที่มอบรางวัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต
นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ดร.สุธิตา มณีชัย
1. Prof. Dr. Rainer E. Burkard
2. Assoc. Prof. Dr. Eranda Dragoti-Cela
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตร
A branch and bound algorithm for planar 3-index assignment problem
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ชื่อรางวัล
บทความทางวิชาการดีเดน
หนวยงานที่มอบรางวัล การประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ประจําป 2553
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ
ภก.อภิชาติ อธิไภริน
ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร
The RING heterodimer BRCA1-BARD1 is a ubiquitin ligase inactivated by
platinum-based anticancer drugs” ซึ่งไดถูกตีพิมพในวารสาร Breast Cancer
Research and Treatment 2010
ชื่อรางวัล
รางวัลชนะเลิศ Young Scientist Award 2010 จากโครงการ Merck Young Scientist
Award 2010
หนวยงานที่มอบรางวัล โครงการภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม Thai Academy of Science and
Technology (TAST),National Academy of Science and Technology Development
Agency (NSTDA) และ Merck Biosciences in US and Merck KGaA in Darmstadt
(Germany)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ดร.อนันท ชกสุริวงค
1. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
2. นายชนาสิน ภานุวัฒนากูล
3. นายธนไชย เจริญมรรค
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
ชื่อรางวัล
รางวัลที่ 1 ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพื่อความบันเทิง (นักศึกษา)
การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งที่ 12 (NSC)
หนวยงานที่มอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)
อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล
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ดร.อนันท ชกสุริวงค
นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) 2010
สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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อาจารยที่ปรึกษา
นักศึกษา

ดร.อนันท ชกสุริวงค
1. นายกมลวิชย สิริธนนนทสกุล
2. นายธนไชย เจริญมรรค
หนวยงาน
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
ชื่อรางวัล
รางวัลดีเดนในประเภทการแขงขัน Thailand ICT Award 2010 และ NSC 2010
รางวัลผลิตภัณฑซอฟตแวรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 (TESCA 2010)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม
หนวยงานที่จัด
สถานที่จัดงาน/ประเทศ

รศ.ดร.ทพญ.เปรมจิต อาภรณแมกลอง
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร
Adult Stem Cells
9 th Asian Congress on Oral and Maxillofacial surgery
Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
Research prospects of the Indonesia-Malaysia-Thailand growth triangle
university network
ชื่อการประชุม
BioScience for the future 2010The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint
International PSU-UNS Conference
หนวยงานที่จัด
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานที่จัดงาน/ประเทศ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประเทศไทย
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
Rhodomyrtus tomentosa : a high potential plant species as a new antibacterial
agent
ชื่อการประชุม
1st Annual World Congress of Immunodiseases and Therapy
หนวยงานที่จัด
BIT Life Sciences
สถานที่จัดงาน/ประเทศ Beijing, China
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม
หนวยงานที่จัด
สถานที่จัดงาน/ประเทศ
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ศ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
Long-Term Use of HAART: Good or Bad on Oral Health?
XIX National Conference & First International Conference
Indian Association of Oral and Maxillofacial Pathologists (IAOMP).
Chennai, India

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ป 2553
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2553
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมเพื่อหาสาเหตุที่แทจริงของการที่แมน้ําโขงมีระดับน้ําต่ําสุดในรอบ 50 ป
หนังสือพิมพมติชน

นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
ผศ.สุกรี หลังปูเตะ
คณะรัฐศาสตร
“การปกครองทองถิ่นแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต” รายงานโครงการวิจัยการปกครองทองถิ่น
ในจังหวัดที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ
เว็บไซดของศูนยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย โดยสํานักขาว สถาบันอิศรา

ประเภทสื่อ

นักวิจัย
อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
นักวิจัยรวม 1. นายพงศธีระ บัวเพ็ชร
2. นางสาวศรีสกุล ภิรมยวรากร
3. Dr.James D. True
4. นายวินัย ปราณสุข
5. น.ส.กรกนก เจริญมาศ
6. น.ส.สิริลักษณ สุทธินันท
7. น.ส.อร ศิลปะสถิตยวงศ
8. นายวินัย เทพพูลผล
9. น.ส.นันทนา นิลยงค
10. น.ส. หนึ่งหทัย นาคฤทธิ์
11. น.ส.ชิตชนก เสวตรเวช
12. น.ส.นริศรา กองเจริญกิจ
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน สถานการณปะการังฟอกขาวในนานน้ําไทย
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพแนวหนา, ขาวสด, เดลินิวส, สยามรัฐ ฯลฯ เว็บไซดตางๆ
นักวิจัย
นางจรรยา ชื่นอารมณ
นักวิจัยรวม ศ.เกียรติคุณ ทพญ.พจนรรถ เบญจกุล
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
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ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผลของกะปในอาหารไทยตอการชวยลดการสึกกรอนของเคลือบฟน
หนังสือพิมพมติชน, เดลินิวส, ไทยรัฐ

นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กาวยางธรรมชาติ
สถานีโทรทัศนทีวีไทย รายการวิจัยไทยคิด

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

นักวิจัย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
นักวิจัยรวม 1. พญ.ดร.เพชรวรรณ พึ่งรัศมี
2. ผศ.นพ.ศิวศักดิ์ จุทอง
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน ถุงนาโนบรรจุยาจูโจมวัณโรคในปอดไมพลาด
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
นักวิจัย
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.เสนห แกวนพรัตน
2. ผศ.ดร.ทพ.กนกพร ปางสมบูรณ
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ชื่อผลงาน 1. เปปไทดตานโรคปริทันต
2. เปปไทดตานเบคทีเรีย ม.อ.จดสิทธิบัตรรักษา
3. ม.อ. คนพบเปปไทดตานแบคทีเรียกอโรคปริทันต
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนทีวีไทย, หนังสือพิมพขาวสด, หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ
นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นมแพะไรกลิ่น
สถานีโทรทัศนทีวีไทย รายการวิจัยไทยคิด

นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ดร.มุทิตา มีนุน
ผศ.ดร.สุพิชญา จันทะชุม
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑจากลองกอง
สถานีโทรทัศนชอง 7 สี รายการคิดได ไทยทํา
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นักวิจัย
รศ.ดร.ยุทธนา ศิริวัธนนุกูล
นักวิจัยรวม 1. นางสาวภิราภรณ ทุมรัตน
2. ดร. อุตสาห จันทรอําไพ
3. ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผลงาน หมูโอเมกา 3
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนไทยทีวี ชอง 3 และสถานีโทรทัศนทีวีไทย
นักวิจัย
รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยรวม 1. ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
2. ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน
3. ดร.สันทัด วิเชียรโชติ
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ชื่อผลงาน แบคทีเรียตานฟนผุ
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพแนวหนา, เดลินิวส, ไทยรัฐ
นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ
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ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
น.ส.นิรัติศัย รักมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชุดอุปกรณบําบัดไฮโดรเจนซัลไฟดในแกสชีวภาพจากฟารมสุกร
สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 อสมท. รายการ คนไทยหัวใจเกษตร
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นายฐปนรรฆ ประทีปเกาะ
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
The Study of Perception and Preparedness on Pandemic Influenza
among Front-line Health Facilities in the Armed Conflict Settings of
Thailand
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
นางสาวพิมลศรี รัตนมา
รศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
การศึกษาปจจัยกอโรคในเชื้อ Vibrio harveyi และการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษ
เพื่อใชควบคุมการติดเชื้อ Investigation of pathogenic determinants in
Vibrio harveyi and screening of antagonistic bacteria for control of
its infection
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาชีวเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร
นายสิทธิพงศ นลินานนท
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. Assoc. Prof. Dr. Hideki Kishimura
การทําบริสุทธิ์ การแยกสวน และการใชเปปซินจากปลาเพื่อการสกัดคอลลาเจน
และการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสด
Purification, partitioning and uses of fish pepsin for collagen extraction
and protein hydrolysate production
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวภมรรัตน เกื้อเสง
1. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
พัฒนาสเตชันนารีเฟสชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรีย
ปริมาณนอย
Development of Novel Stationary Phase for Trace Organic Compounds
Analysis
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กายภาพ สาขาวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นางสาวสุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
2. รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
3. ผศ.ดร.วันธณี วิรุฬหพานิช
Getting Through the Constraint: Decision-Making Processes Regarding
Pregnancy of Pregnant Thai Women with HIV Infection
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมมนุษยศาสตร
สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร

ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อผลงาน
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นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อผลงาน
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นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นางพิสมัย วัฒนสิทธิ์
1. รศ.ดร.ลดาวัลย ประทีปชัยกูร
2. ผศ.ดร.วงจันทร เพชรพิเชฐเชียร
Determinants of Physical Activity in Thai Adolescents : Testing the Youth
Physical Activity Promotion Model
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมสังคมศาสตร
สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร
นางสุพัตรา อุปนิสากร
1. รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
2. ผศ.ดร.วิภา แซเซี้ย
เปรียบเทียบผลของการนวดเทากับการใชเครื่องบีบไลเลือดเปนจังหวะตอความเร็ว
ในการไหลเวียนกลับของเลือดดําที่ตําแหนงขาหนีบในผูปวยวิกฤตที่มีขอจํากัด
ในการเคลื่อนไหว
Comparative Effect of Foot Massage and Automatically Mechanical
Intermittent Pneumatic Calf Compression on Femoral Venous Blood Flow
Velocity in Immobilized Critically III Patients
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกติ) คณะพยาบาลศาสตร
นางสาวรัตนา สังขศรีอินทร
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ผศ.ดร.กองกาญจน กิจรุงโรจน
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การเกิดสีชมพูของปลาหมึกกลวยและผลของการใชสารเคมีตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี-กายภาพของปลาหมึกกลวยระหวางการเก็บรักษาในสภาวะแชแข็ง
Development of Pink Color of Squid and the Effect of Chemical
Treatments on Physico-Chemical Changes of Squid during Frozen
Storage
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นายสุวิทย ไชยพลบาล
ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
การปรับปรุงผิวและสมบัติทางกายภาพของแผนยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช
ไอโซโฟโรน ไดไอโซไซยาเนต
Improving Surface and Physical Properties of Modified Natural Rubber
Sheet by Using Isophorone Diisocyanate
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตร
นายศักดิ์ชัยบดี สังขแกว
1. รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
2. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
3. ดร.จงดี ธรรมเขต
พัฒนาเทคนิคเฮดสเปซรวมกับตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยสําหรับวิเคราะห
สไตรีนตกคางในอาหารบรรจุภัณฑชนิดพอลีสไตรีนโฟม
Development of Headspace-Solid Phase Microextraction for Analysis
of Styrene Residue in Polystyrene Foam (PS) Packaging Food
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
กายภาพ สาขาวิชาเคมี (เคมีวิเคราะห) คณะวิทยาศาสตร
นางสาวณกมล หนูดี
1. รศ.ดร.มณฑา จาฏพจน
2. รศ.ดร.อดิศา เตียว
ผลการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเพื่อพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษา
อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Effects of Cooperative Learning on Writing Ability of Thai Secondary
School Students
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมมนุษยศาสตร
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ คณะศิลปศาสตร
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นายชัชชลิต พูลศักดิ์
1. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
2. รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน
การทดสอบประสิทธิภาพของสปริงตั้งฟนในการเสริมหลักยึดฟนหลังขณะทําการ
เคลื่อนฟนเขี้ยว
The Effectiveness of the Uprighting Spring to Support an Anchorage of
Posterior Teeth During Canine Retraction
รางวัลวิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร
นางสาวสุดารัตน ถือพุทธ
1. รศ.ทพญ.สุปาณี สุนทรโลหะนะกูล
2. ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา เธียรมนตรี
การพัฒนาดัชนีเพื่อคัดกรองความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในชุมชน
Development of Index for Orthodontic Treatment need Screening in
Community
รางวัลวิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมสังคมศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร
นางสาวอมรรัตน ชุมทอง
1.รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
2.รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร
3.รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
การพัฒนาสูตรตํารับของ Bacillus megaterium เพื่อควบคุมโรคกามใบแหงของ
ขาว และศึกษากลไกการควบคุมโรคโดยชีววิธี
Development of Bacillus megaterium Formulations for Suppression of
Rice Sheath Blight and Study of Mechanisms of Biocontrol
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2553
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
Miss Tran Thi My Hanh
1. ผศ.ดร.เบญจมาศ เชียรศิลป
2. Dr.Brian Hodgson
3. ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล
Optimization of Acetone-Butanol-Ethanol Production from Cassava
Starch by a Mixed Culture of Clostridium sp. and Bacillus sp. in
Batch and Fed-batch Fermentation
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2. รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลวโดยเอนไซมไลเปสตรึงรูปในระบบกะ
และระบบตอเนื่อง
Production of Biodiesel from Used Palm Oils by Immobilized Lipase in
Batch and Continuous Systems
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นายธีรภัทร นวลนอย
1. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
2. รศ.ดร.สิริจิต วงศกําชัย
การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซมไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย
มาลายี
cDNA Cloning and Molecular Characterization of Thymidylate Synthase
of Brugia malayi
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
นางสาววานิด รอดเนียม
1. รศ.ดร.อัจฉรา เพ็งหนู
2. รศ.มานะ กาญจนมณีเสถียร
การคัดเลือกและการเตรียมสูตรสําเร็จ Bacillus subtilis เพื่อควบคุมโรคใบจุดที่
เกิดจาก Alternaria longipes ในผักสลัดที่ปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส
Screening and Preparation of Bacillus subtilis Formulation for Control
Leaf Spot Disease Caused by Alternaria longipes of Lettuce in
Hydroponic Condition
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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นายวีรยุทธ อยูทอง
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
คุณลักษณะของโปรตีนที่จับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว
Characterization of the White Spot Syndrome Viral Vinding Protein
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
นางสาวบุษบากร คงเรือง
1. รศ.ดร.เล็ก สีคง
2. รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
3. ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผัก
Development of Tio2 Coation Material for Prolonging Fresh Vegetable
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
นางสาวกูไอดา ตวนสุหลง
1. รศ.ดร.นงพร โตวัฒนะ
2. ดร.รพีพร โสตถิพันธุ
ผลของ morelloflavone ตอเอนไซม HMG-CoA reductase
The Effect of Morelloflavone on HMG-CoA Reductase Activity
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร
นางสาวณิชากร สุขเกษม
1. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
2. ผศ.ประภาพร บุญมี
การพัฒนาสูตรตํารับยาสูดอัดไอกําหนดขนาดบูดีโซไนดชนิดแขวนลอย
The formulation development of suspended budesonide pressurized
metered dose inhaler
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
นางวาสนา ธรรมศิริพงษ
1. ดร.หทัยรัตน แสงจันทร
2. รศ.ดร.ประณีต สงวัฒนา
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การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติพยาบาลในการใหอาหารทางสายยางในผูปวย
วิกฤตทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
Development and Evaluation for Clinical Nursing Practice Guideline for
Enteral Feeding in Critically Traumatic Patients at Songklanagarind
Hospital
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ คณะพยาบาลศาสตร
นางสาวกนิษฐา แกวเกริก
1. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
2. ผศ.ดร.ฉัตรชัย วัฒนาภิรมยสกุล
การศึกษาฤทธิ์ตานการอักเสบของเหงาขมิ้นขาว
Study on anti-inflammatory activity of Curcuma mangga rhizomes
วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

รายชื่อผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รายชื่อผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554
ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ

วิทยาเขตหาดใหญ 4 ราย
คุณวิไลรัตน ชีวเศรษฐธรรม
บริษัท ซี ไซแอนด แอนด คอนซัลแทนต จํากัด
ชุดน้ํายาทดสอบสารTMTD, ZnO (Easy Kit) และการใหคําปรึกษาดานสารเคมีและ
ความรูดานวิทยาศาสตร

ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ

คุณณภัชนันท เพชรสุวรรณ
หางหุนสวนจํากัด แมงโกซอฟต
ออกแบบ พัฒนา Web Site และเขียนระบบโปรแกรม

ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ

คุณปยะวรรณ เมงหอง
หางหุนสวนจํากัด ยูพริ้นเซส
ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ

คุณวรากร สุวรรณรัตน
บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด
ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บไซต (Web Application), ภาพเคลื่อนไหว
และสื่อดิจิตอล (Flash & Digital Media)

ชื่อผูประกอบการ
ชื่อสถานประกอบการ
ผลิตภัณฑ
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วิทยาเขตภูเก็ต 1 ราย
คุณวริทธิ นวลแกว
หางหุนสวนจํากัด วาริชกระบี่ บาติก จํากัด
ผาบาติก เชน เสื้อผาบาติกสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี และผลิตภัณฑอื่นๆ เชน
เน็คไท ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมไหล หมวก

ผลการดําเนินงานเครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการสูความเปนเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
Discipline of Excellence in Chemical Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University
ผูบริหารสาขาความเปนเลิศวิศวกรรมเคมี
ผูอํานวยการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราม แยมแสงสังข
โทร. 0-7428-7291
E-mail: ram.y@psu.ac.th
รองผูอํานวยการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
โทร. 0-7428-7006
E-mail: juntima.c@psu.ac.th
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท
โทร. 0-7428-7288
E-mail: pakamas.p@psu.ac.th
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล
โทร. 0-7428-7305
E-mail: sukritthira.b@psu.ac.th
ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีประสบการณและความพรอมทั้ งในดานการเรียนการสอน
และวิจัย ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่มีคุณภาพ อาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 100% มีความกระตือรือรน
ในการทําวิ จัย มี ความรวมมือกับมหาวิ ทยาลัยในประเทศและตางประเทศ หน วยงานของทั้ งภาครัฐและเอกชน ทั้ งใน
เรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับ ดังแสดง
จากผลการประเมินของ สกว. ที่ภาควิชาไดรับการประเมินอยูในเกณฑระดับเต็ม 5 มาอยางสม่ําเสมอ
จากจุ ดแข็ งดั งกล าวทําให ทางภาควิ ชาฯ ตั ดสิ นใจก อตั้ งโครงการสู ความเป น เลิ ศสาขาวิ ศวกรรมเคมี ขึ้ นมา
เพื่ อนํางบประมาณที่ จะไดจากการจัดตั้งสาขาความเปนเลิศมาชวยใหการดําเนินงานของภาควิชาฯ มีการพัฒนาอย าง
กาวกระโดด และสรางแรงจูงใจแกนักศึกษาในการเขาศึกษาตอ และเปนแรงกระตุนการทํางานใหกับบุคลากรของ
ภาควิชาฯ ตอไป โดยการดําเนินงานของสาขาความเปนเลิศจะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก ซึ่งแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้
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1. กลุมพลังงานทดแทน
ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐานพรอมทั้งการแปรรูป
ผลิตผลพลอยได เพื่ อลดต นทุนหรื อเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน
2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบั ดสารเคมีอินทรี ยในสิ่ งแวดลอม เพื่ อตอบสนองความตองการของ
ประเทศและชุ มชนภาคใต สรางบุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถในการใช เทคโนโลยีการบําบัดสารเคมี อินทรี ยใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตรกระบวนการแยกเพื่อใหไดสารสําคัญที่บริสุทธิ์ และนําสาร
สําคัญที่ไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง
รายงานผลงานวิชาการตีพิมพ
ชื่อผลงาน

ชื่อวารสาร

ชื่อผูเขียน

ความเสถียรของอินทิเกรเตอรแบบซิมเพล็กติก
ในการจําลองพลศาสตรระดับโมเลกุล

วิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธิ์,
จุไรวัลย รัตนะพิสิฐ,
ปติ ธรรมเวช

ผลของคุณสมบัติทางกายภาพของ
สารตัวกลางตอประสิทธิภาพในการ
แยกเมล็ดในปาลมน้ํามัน

วิศวกรรมสาร
มหาวิทยาลัยขอนแกน

ชญานุช แสงวิเชียร,
อาริษา เรืองมี

Transesterification of Triolein with
Methanol in Reactive Distillation
Column: Simulation Studies

International Journal
of Chemical Reactor
Engineering

Chokchai Mueanmas,
Kulchanat Prasertsit and
Chakrit Tongurai

Production of Ethyl Ester from
Esterified Crude Palm Oil by
Microwave with Dry Washing
by Bleaching Earth

Applied Energy

Sukritthira Ratanawilai,
Kittiphoom Suppalakpanya
and Chakrit Tongurai

Production of ethyl ester from esterified
crude palm oil by two-step reaction
with microwave system

Fuel

Sukritthira Ratanawilai,
Kittiphoom Suppalakpanya
and Chakrit Tongurai

Synthesis of Fe/MgO Nano-Crystal
Catalysts by Sol-Gel Method for
Hydrogen Sulfide Removal

Chemical Engineering
Journal

Nirattisai Rakmak,
Juntima Chungsiriporn,
Wisitsree Wiyaratn and
Charun Bunyakan
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โครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะที่ 2
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
E-mail: pisirira@pharmacy.psu.ac.th
โทรศัพท 0 7428 8800
โทรสาร 0 7421 2824
ผูประสานงานของเครือขายวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.สุวิภา อึ้งไพบูลย
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
E-mail: suwipa.u@psu.ac.th
โทรศัพท 0 7428 8819, 8813 โทรสาร 0 7428 8819
รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
โทรศัพท 0 7428 8909
โทรสาร 0 7421 3057
ความเปนมา
ผลจากความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร (ปการศึกษา
2546-2550) ที่มีการขยายตัวของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตอยางรวดเร็วในระยะเวลาที่ดําเนินโครงการ มีจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเขา รวมทั้งสิ้น 131 คน รับทุนการศึกษาตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ทั้งหมด 23 ทุน ในระยะเวลา 5 ปที่ดําเนินโครงการฯ คณะเภสัชศาสตรไดผลิตผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรรวมทั้งสิ้น
382 ฉบับ (แยกเปนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 128 ฉบับ ระดับชาติ 59 ฉบับ และผลงานเผยแพรระดับนานาชาติ
167 ฉบับ ระดับชาติ 28 ฉบับ) คิดเปน 1.06 ฉบับ/คน/ป มีเงินทุนวิจัยที่ หมุนเวียนเพื่ อสนับสนุนการวิจัยใน
คณะ คิ ดรวมประมาณทั้ งสิ้ น 87.55 ล านบาท หรือคิ ดเป น 239,900 บาท/คน/ป และมี ผลงานวิ จั ยที่ ได รั บ
การจดสิทธิบัตรจํานวน 2 สิทธิบัตร ในปการศึกษา 2550 และพบวายังคงมีผลงานที่กําลังอยูในกระบวนการดําเนิน
การจดอนุสิทธิบัตรอีกจํานวนหนึ่งดวย
ในสวนของการประชาสัมพันธหลักสูตรและการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ คณะฯ ไดดําเนิน
การอยางตอเนื่อง โดยการเชิญอาจารยนักวิจัยจากตางประเทศมาใหความรูและเปดโอกาสใหมีการพบปะกันเพื่อนําไป
สูการทํางานวิจัยรวมกัน มีการจัดสัมมนาการวิจัยรวมกันกับ 3 สถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคเอเชียคือ
National University of Singapore, Toho University และ Shenyang Pharmaceutical University นอกจากนี้
คณะฯ ร วมกั บมหาวิ ทยาลั ยในการแสวงหาความร วมกั บตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน อินโดนี เซี ย และบาหเรน
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รวมทั้งเปนการแสวงหานักศึกษาตางชาติเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาที่ คณะเภสัชศาสตรดวย ซึ่งคณะฯ เชื่อวา
จะนําไปสูการสรางความสัมพันธจนเกิดเปนเครือขายวิจัยที่เขมแข็งขึ้นในอนาคตตอไป ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการนี้ ทําให เกิ ดการเริ่ มต นใหมี นักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในหลั กสู ตรบั ณฑิ ตศึ กษาของคณะฯ ซึ่ งมีนั กศึ กษา
ตางชาติเขามาศึกษาในปการศึกษา 2552 จํานวน 3 คน
คณะฯ เล็งเห็นโอกาสที่จะพัฒนาความเขมแข็ง โดยพิจารณาจากปจจัยหลักของความสําเร็จ ดังนี้
1. อาจารยไดรั บทุนสนั บสนุ นการวิจั ยจํานวนมาก (ประมาณ 3 เทาของเป าหมายที่ วางไว) ซึ่ งคาดว าจะมี
ผลงานตีพิมพเผยแพรจํานวนมากในระยะ 1-2 ปหลังจากนี้ นอกจากนี้ ทุนที่อาจารยไดรับบางทุนยังมีการกําหนดใหมี
การจดสิทธิบัตรหลังการทําวิจัยอีกดวย ซึ่งจะสงผลใหคณะฯ มีผลงานจํานวนสิทธิบัตรเพิ่มขึ้นอยางแนนอนหากไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเนื่อง
2. อาจารย ของคณะฯมีวุ ฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 56 คนคิ ดเป น 77.8% และในจํานวนนี้ มี อาจารย
ที่ดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 18 คน และผูชวยศาสตราจารย 29 คน
ซึ่ งอาจารย เหล านี้ ยั งคงมี ความพยายามผลิ ต ผลงานวิ จั ยอย างต อเนื่ องเพื่ อการเข าสู ตํา แหน งทางวิ ช าการที่ สู งขึ้ น
จึงทําใหคณะฯ มีโอกาสที่จะมีการพัฒนาดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเพิ่มขึ้นอีก
3. คณะฯ ไดสรางหลักสูตรนานาชาติไวหลายหลักสูตรในระยะ 5 ปที่ ผานมา และขณะนี้ มีจํานวนนั กศึ กษา
ตางชาติแสดงความสนใจเขาศึกษาเพิ่มขึ้น
4. คณะฯ เริ่มมีการสัมมนาการวิจัยและบัณฑิตศึกษารวมกันระหวางสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาค
เอเชีย โดยจะมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางนักวิจัยในแตละสถาบันและนําไปสู
การเปนเครือขายวิจัยตอไป
5. อาจารยของคณะฯ มีศักยภาพไดรับจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) อยางสม่ําเสมอ
6. ความพรอมของคณะฯ ในการกาวเขาสูความเปนนานาชาติ โดยการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ เชน International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), US-Thai
Consortium ฯลฯ
ดังนั้น เพื่อการสนับสนุนและเสริมสรางความแข็งแกรงของสาขาเภสัชศาสตรสูระดับนานาชาติ สอดคลองกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยแหงชาติ ที่ประชุมคณบดี ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2554 จึงไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบอนุมัติโครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตรระยะที่ 2 (ป 2554-2558) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ
13 มกราคม 2554 - 2 มกราคม 2559
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สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
Center of Excellence in Natural Rubber Technology
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ รองศาสตราจารย ดร.เจริญ นาคะสรรค
ผูประสานงาน
นางสาวชลิดา มูเจะเตะ
ที่อยู
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
181 หมู 6 ถ.เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
โทร. 0 7331 3930-50 ตอ 1865, 1866 โทรสาร 0 7333 1099
E-mail: chalida-m@bunga.pn.psu.ac.th Website: http://www.coe-nr.org

สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพื่อพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยมุงเนน
1. เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายวิจัย
และการผลิตนักวิจัยใหม
2. เผยแพรผลงานวิจัยและบริ การวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หน วยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ กลุมเกษตรกร สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา
3. สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ทั้ งในและนอกคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผลงานวิจัยของนักวิจัยภายใตสถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
1. การดัดแปลงโครงสรางโมเลกุลยางธรรมชาติเพื่อใหมีความทนไฟ ทนความรอน และทนตอน้ํามัน ตัวทํา
ละลาย
2. การพัฒนาและประยุกตใชเทอรโมพลาสติกยางธรรมชาติ
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3. การศึกษาการใชสารชีวภัณฑ ( Phoenix 89) ในการรักษาสภาพน้ํายางสด
4. โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพในผลิตถุงนิ้วและถุงมือยาง
5. การประยุกตใชยางฟองน้ําในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการแพทย
6. ตนแบบการเตรียมน้ํายางขนชนิดครีมจากสารกอครีมและการเตรียมยางฟองน้ําจากน้ํายางขนชนิดครีม
7. ต น แบบการประยุ กต ใช งานน้ํา ยางข นชนิ ดครี ม ในการทํา น้ํา ยางเคลื อบสระน้ํา และสายยางยื ดในระดั บ
เกษตรกรและอุตสาหกรรม
8. โครงการการพัฒนาการใชแคลเซี่ยมคารบอเนตสเลอรี่ในถุงมือยาง
9. การเตรียมกราฟโคพอลิเมอรจากพอลิเมทิ ลเมทาคริเลทและการขยายสวนการใชงานในอุตสาหกรรมกาว
และไมอัด
10. เทคโนโลยีซิลิกาในยางธรรมชาติและการพัฒนาเพื่อใชในอุตสาหกรรมยางลอ
11. เทคโนโลยียางธรรมชาติคอมโพสิทและยางธรรมชาติคอมโพสิทนาโน
12. เทคโนโลยีการแทนที่สารจับตัวน้ํายางดวยน้ําหมักชีวภาพ
13. การพัฒนาพอลิเมอรไวแสงจากยางธรรมชาติเพื่อใชในอุตสาหกรรมกาว สารเคลือบ แผนพิมพ เปนตน
14. การประยุกตใชเทคโนโลยียางในการลดตนทุนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เชน โครงการผงหนัง โครงการ
แผนยางปูพื้น โครงการโฟมยางรีไซเคิล โครงการกาว และอื่นๆ
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สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงคาบสมุทรไทย
Center of Excellence for Biodiversity of Peninsular Thailand
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ: รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป ผลพันธิน
ที่อยู
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 8067-8 โทรสาร 0 7444 6682
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2549 ในรูปแบบ
ของศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย (Center for Biodiversity of Peninsular Thailand) และ
ใชชื่อยอวา CBIPT ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดยกสถานะขึ้นเปนสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงคาบสมุทรไทย (Center of Excellence for Biodiversity of Peninsular Thailand) แตยังคงใชชื่อยอเหมือนเดิม
จุดมุงหมายในการกอตั้ ง CBIPT ขึ้ นมา ก็เพื่อการเปนศูนยรวมของการศึกษาวิจัยทางด านความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ซึ่ งในเบื้ องตนของการจั ดตั้ ง CBIPT ไดมีการรวมตัวกันของบุคลากรที่ มีความเชี่ ยวชาญในการทํางาน
ศึ กษาวิจั ยเกี่ ยวกับความหลากหลายทางชี วภาพและมี ความชํานาญในหลายสาขาแตกต างกั นไป โดยมุ งหวั งว าการ
รวมตัวกันนี้จะทําใหมีการพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการ เปดโอกาสใหมีการประมวลองคความรูจากงานวิจัยหลาก
หลายสาขา เพิ่ มศักยภาพในการประสานงานและสรางเครือข าย ทําใหประสบความสําเร็จและไดมาซึ่ งฐานขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพที่ สามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพตอไป โดยเฉพาะ
อย างยิ่ งในพื้ นที่ ภาคใตของประเทศไทย และทายที่ สุ ดแลวเพื่ อใหการก าวไปสู การเป นผู นําทางการศึ กษาวิ จัยด าน
ความหลากหลายทางชีวภาพตอไป
นอกเหนือจากการมีจุดมุงหมายที่ชัดเจนแลว CBIPT ยังวางวัตถุประสงคในการดําเนินงานไวเพื่อเปนแนวทาง
ของการปฏิบัติงานดังนี้คือ 1) สรางความเขมแข็งงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 2) พัฒนาฐานขอมูลชนิด
พันธุของสิ่งมีชีวิตในคาบสมุทรไทยเพื่อเชื่อมโยงกับฐานขอมู ลชนิดพันธุทั่ วโลก 3) พัฒนาเครือขายเพื่ อแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการในงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ 4) สรางบุคลากรดาน
อนุกรมวิธาน 5) พัฒนางานวิจัยประสานงานกับหนวยงานอื่นเพื่อไปสูการใชประโยชน 6) สรางจิตสํานึกของการ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพแกสาธารณชน โดยรวมมือกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
การปฏิบัติงานของ CBIPT ในทุ กวั นนี้ ไดแบงกลุ มงานการดําเนินตามความเชี่ ยวชาญงานวิจัยในดานต างๆ
ภายใตการวางนโยบายเพื่อเปนแนวทางของการทํางานไว ดังนี้
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1. กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําจืดและทะเล
มุงเนนศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดและทะเล แยกเปน
 หนวยวิจัยแพลงกตอน (Plankton Research Unit)
 หนวยวิจัยสาหรายและหญาทะเล (Seaweed and Seagrass Research Unit)
 หนวยวิจัยปะการังและสัตวพื้นทะเล (Coral Reef and Benthos Research Unit)
 หนวยวิจัยปลาหมึกและหอย (Cephalopod Research Unit)
2. กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพบนบก
มุงเนนศึกษาวิจัยความหลากหลายของระบบนิเวศบนบก โดยแยกเปนหนวยวิจัย 4 หนวยวิจัย ตามทักษะ
ความชํานาญของบุคลากรในการศึกษากลุมสิ่งมีชีวิตตางๆ ดังนี้
 หนวยวิจัยแมลง (Insect Research Unit)
 หนวยวิจัยสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน (Amphibians and Reptiles Research Unit)
 หนวยวิจัยคางคาว (Bat Research Unit)
 หนวยวิจัยชีวภูมิศาสตร
3. กลุมงานวิจัยอนุกรมวิธานพืช
มุงเนนการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืช ซึ่งมีการทํางานเกี่ยวของโดยตรงกับพิพิธภัณฑพืช ภาควิชาชีววิทยา
มีการแบงเปน 2 หนวยวิจัย ตามความชํานาญเฉพาะทางของบุคลากร ไดแก
 หนวยวิจัยพรรณพฤกษชาติในคาบสมุทรไทย-มาเลย (Flora of Thai-Malay Peninsula Research
Unit)
 หนวยวิจัยบรรพชีวินวิทยาของพืช (Plant Paleontology)
จากการทํางานวิ จัยอยางจริงจั งของบุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญในแตละด านของ CBIPT นั้ น ทําให CBIPT
ในทุกวันนี้ผลิตผลงานตีพิมพระดับนานาชาติในวารสารทางวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับงานวิจัยทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับนานาชาติ มาอย างตอเนื่ อง อีกทั้ งยังผลิตงานวิ จัยในลักษณะของงานบริการวิชาการ ซึ่งสามารถ
เขามาดูรายละเอียดไดจาก http://www.nhm.psu.ac.th/cbipt/ และนอกจากนี้ CBIPT ยังมีทุนการศึกษาที่จะ
จัดสรรใหกับนักศึกษา ทั้งระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก) และระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
เพื่ อผลิ ตนั กวิ จัยทางด านความหลากหลายทางชี วภาพ หากท านใดสนใจศึ กษาต อทางดานนี้ สามารถติ ดต อมาได ที่
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย
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สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ
ผูอํานวยการ

รองศาสตราจารย ดร.สมปอง เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สถานวิจัยความเปนเลิ ศเทคโนโลยีชี วภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้ งขึ้ นเพื่ อดําเนินการวิจั ยให ได
องคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อพัฒนาพันธุ ขยายพันธุและเพิ่มผลผลิตดานพืช
ปศุสัตว สัตวน้ํา ตลอดจนการใชเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาชีวภัณฑ เพื่อการผลิตที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมทั้ง
การสรางนักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง
ดังนั้นเพื่อแกไขปญหาทางดานพืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ จึงไดพัฒนางานวิจัยและพัฒนาซึ่งประกอบ
ดวย 4 กลุมวิจัย ดังนี้
1. เทคโนโลยีชีวภาพพืช
2. เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ
3. เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
ในแตละกลุมวิจัยมีกลุมวิจัยยอยดังนี้
กลุมวิจัยที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
1.1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2 การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.3 การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทาง
พันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุพืช
กลุมวิจัยที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ
2.1 สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพิ่มปริมาณเพื่อควบคุมโดยชีววิธี
2.2 วิจัยการใชสารสกัด และน้ํามันจากสมุนไพรเพื่อควบคุมแมลงเคหะและแมลงศัตรูพืช รวมทั้ง
พัฒนาผลิตภัณฑ
2.3 คัดเลือกจุลินทรียที่มีประโยชนในทางการเกษตรและพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย
กลุมวิจัยที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3.1 สรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา
กลุมวิจัยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
4.1 เทคโนโลยีอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง
4.2 เทคโนโลยีการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
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ผลงานในแตละกลุมวิจัย
กลุมวิจัยที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
- Facultative apomixis in Garcinia atroviridis (Clusiaceae) and effects of different pollination
regimes on reproductive success.
นักวิจัย Sasithorn Pangsuban, Noparat Bamroongrugsa, Kamnoon Kanchanapoom and
Charassri Nualsri
- สหสัมพันธและอัตราพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรในประชากรปาลมน้ํามันดูรา
นักวิจัย ธีรภาพ แกวประดับ และ ธีระ เอกสมทราเมษฐ
- Effect of genotypes and auxins on callus formation from mature zygotic embryos of hybrid
oil palms.
นักวิจัย Supawadee Thawaro and Sompong Te-chato
- Optimizing of root induction in oil palm plantlets for acclimatization by some potent plant
growth regulators (PGRs).
นักวิจัย Khairun Nizam and Sompong Te-chato
- Simple vitrification protocol for cryopreservation of oil palm using embryogenic culture.
นักวิจัย Tassanee Khawnium and Sompong Te-chato
- Analysis of somaclonal variation of callus, somatic embryo and plant regeneration of in vitro
oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
นักวิจัย Sakulrat Sanputawong and Sompong Te-chato
กลุมวิจัยที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ
- An illustrated key to powder post beetles (Coleoptera, Bostrichidae) associated with rubberwood in Thailand, with new records and a checklist of species found in Southern Thailand.
นักวิจัย Wisut Sittichaya, Roger A. Beaver, Lan-Yu Liu and Aran Ngampongsai
- Development and evaluation of granule and emulsifiable concentrate formulations containing
derris elliptical extract for crop pest control.
นักวิจัย Ruedeekorn Wiwattanapatapee, Attawadee Sae-Yun, Jiraporn Petcharat,
Chitchamai Ovatlarnporn and Arunporn Itharat
- Microbial succession in a fermenting of wild forest noni (Morinda coreia Ham) fruit plus
molasses and its role in producing a liquid fertilizer.
นักวิจัย Duangporn Kantachot, Kanjana Kowpong, Wilawan Charernjiratrakul and
Ashara Pengnoo
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กลุมวิจัยที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
- Lipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and
hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus monodon).
นักวิจัย Rapeepan Laohabanjong, Chutima Tantikitti, Soottawat Benjakul, Kidchakan
Supamattaya and Mali Boonyaratpalin
- Effect of dietary calcium and phosphorus on growth, feed efficiency, body composition and
mineral contents of fingerling hybrid catfish.
นักวิจัย Wutiporn Phromkunthong and Nutt Nuntapong
- Cisplatin-damaged BRCA1 exhibits altered thermostability and transcriptional transactivation.
นักวิจัย Adisorn Ratanaphan, Siriwat Wasiksiri, Bhutorn Canyuk and Poonsuk Prasertsan
- Effect of oil palm frond silage mixed with different levels of molasses on intake and nutrient
utilization in goat.
นักวิจัย Nuttha Rattanagoson, Wanwisa Ngampongsai, Chaiyawan Wattanachant and
Saowanit Kuprasert
กลุมวิจัยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
- การเปรียบเทียบวิธีการตางๆ ที่ใชในการวินิจฉัยโรคเตานมอักเสบของโคนม
นักวิจัย Nugul Intrasungkha, Mongkon Prathumanee, Suchart Suksathit and Chaiyawan
Wattanachant
- Effects of breeds and rearing systems of goat on physical properties and chemical
compositions of muscles.
นักวิจัย Sathit Khaokhaikaew, Chaiyawan Wattanachant and Wanwisa Ngampongsai
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สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
ดวยทีมนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ ประกอบดวยเครื่ องมือวิทยาศาสตรที่มีความเพียบพรอม สถานวิจัยความ
เปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงมั่นพรอมที่จะกาวสูความเปนสากล ดวย
ความรวมมือเปนอันดีจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันทั้ งในและตางประเทศ เราจะมีความเปนเลิศและเปนผู นํา
ดานระบบนําสงยาเพื่อนําความผาสุกมาสูมวลมนุษย
ผูอํานวยการ
เวปไซต

รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร
http://dds.pharmacy.psu.ac.th

แผนงานวิจัยของสถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา แบงตามทิศทางการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาสูทางเดินหายใจ
งานวิจัยดานการนําสงยาสูทางเดินหายใจไดดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 10 ป โดยมุงเนนการนําสง
ยาตานวัณโรคสูถุงลมปอด การนําสงยาขยายหลอดลม การนําสงยาปฏิชีวนะ และการนําสงยาตานเชื้อรา ทีมวิจัย มี
การผลิตผลงานออกมาอยางตอเนื่อง
หัวหนาทีมวิจัย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ

103

&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา
งานวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา ทีมวิจัยไดริเริ่มดําเนินงานวิจัย
มาเปนระยะเวลากวา 10 ป เพื่อใชเปนระบบนําสงยาทางผิวหนัง ยารับประทาน เพื่อใชในการวิเคราะหความบริสุทธิ์
ของยาที่มีไครัล เพื่อใชในการวิเคราะหคุณภาพของน้ํา เปนตน
หัวหนาทีมวิจัย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ

3. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาทางเยื่อบุ
การนําสงยาในทางเดินอาหาร ถือเปนระบบยาที่ผูปวยมีความคุนเคยมากที่สุด และยังเปนที่นิยมเปนลําดับ
แรก ดังนั้นงานวิจัยในกลุมนี้นักวิจัยไดทําวิจัยระดับปจเจกหลายดาน เชน การสังเคราะหยาในรูป prodrug การนํา
สงยาปฏิชี วนะยึดเกาะในกระเพาะอาหาร การพัฒนายาต านการอักเสบชนิดสเตียรอยด เกาะกระพุ งแกม การพั ฒนา
โมเลกุ ลใหเชื่ อมตอกับพอลิเมอรเพื่อปรับปรุงคุณสมบัติยาหรือใหยานําสงสู โคลอน การพั ฒนายาปฏิชี วนะเพื่ อบําบัด
อาการทองเสีย การศึกษาเภสัชจลนศาสตรของยารับประทาน เปนตน
คณะผูทําวิจัย ศ.ดร.วิมล ตันติไชยากุล (หัวหนาทีมวิจัย)
รศ.ดร.ดํารงศักดิ์ ฟารุงสาง
รศ.ดร.นิมิตร วรกุล
รศ.ดร.เสนห แกวนพรัตน
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
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4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชีววัตถุ
งานวิ จัยด านนาโนเทคโนโลยีไดเข ามามีบทบาทในระบบนําส งยาเปนเวลานาน แต ยังไมไดมี แยกออกจาก
ระบบนําส งยาอย างชัดเจน ในระยะเวลาต อมานักวิ จั ยในมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร ได รั บการสนั บสนุ นจากศูนย
นาโนเทคโนโลยี แห งชาติ ให รวมกลุ มกั นทําวิ จั ยอย างจริ งจั ง เพื่ อพั ฒนาผลึ กเหลวมาใช ในระบบนําส งยา เพื่ อ การ
พั ฒนาเซนเซอร ตรวจวั ดตั วยา การนําส งยาโดยใช เทคโนโลยี ลิ โปโซม การพั ฒนาไมโครอิ มั ลชั น การวิ จัยเกี่ ยวกั บ
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ
คณะผูทําวิจัย รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ (หัวหนาทีมวิจัย)
รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
ผศ.ดร.เจษฎี แกวศรีจันทร
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร

5. การพัฒนาระบบนําสงยาสูผิวหนัง
การนําสงยาทางผิวหนังไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตการรวมกลุมของนักวิจัย
ไดเริ่มกอตัวขึ้นและการวิจัยก็มีทิศทางชัดเจนมากขึ้น โดยเนนการนําสงยาตานการอักเสบ การนําสงเวชสําอางเพื่อ
เปลี่ยนสีผิว
คณะผูทําวิจัย ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ (หัวหนาทีมวิจัย)
ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร
ผศ.ดร.ประภาพร บุญมี
ผศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห
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6. การพัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก
การนําสงยาปฏิชี วนะสู กระดูกเพื่ อรั กษาอาการติดเชื้ อไดมี การดําเนินการและทดลองทางคลินิ ก ร วมกั บ
ทีมแพทย มาเปนระยะเวลาหนึ่งและประสบผลเปนอยางดี ตอมาทีมนักวิจัยไดดําเนินการนําสง growth factor เพื่ อ
เพิ่มการสรางกระดูก และพัฒนาโครงรางสามมิติเพื่อการเจริญของเซลลสรางกระดูก
หัวหนาทีมวิจัย ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์

7. การประยุกตใชระบบนําสงยาสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อและการนําสงยีน
การพัฒนาโครงรางรองรับสามมิติเพื่อรองรับการเจริญของเนื้อเยื่ อและกระดูกไดมีการดําเนินงานงานเปน
ระยะเวลาตอเนื่อง และตอมาไดขยายขอบเขตงานวิจัยไปถึงการนําสงดีเอ็นเอเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูก
คณะผูทําวิจัย ผศ.ดร.เจษฎี แกวศรีจันทร (หัวหนาทีมวิจัย)
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์
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สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
ประธานเครือขาย
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
ผูประสานงานเครือขาย
น.ส.ปราณี สุวรรณรัตน
ที่อยูของเครือขาย
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-218802, 6224 โทรสาร 074-212823 E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th
ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
1. องคความรูและเทคโนโลยีที่พรอมบริการใหกับเกษตรกรและเอกชนที่ปลูกปาลมน้ํามัน
1.1 ตนกลาปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราพันธุทรัพย ม.อ.1
1.2 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
1.3 เทคนิคในการขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
1.4 การดูแลสวนปาลมน้ํามันที่เหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ
1.5 การจัดการปุยในสวนปาลมน้ํามัน
1.6 การใหคําแนะนําการใชปุยโดยอาศัยผลการวิเคราะหดินและใบปาลมน้ํามัน
1.7 การจัดการน้ําในสวนปาลมน้ํามัน
1.8 การทําปุยหมักจากเสนใยและกากตะกอนปาลมน้ํามัน
2. โครงการวิจัยในปจจุบัน
2.1 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาลมน้ํามัน เพื่อการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่ อคั ดเลื อก ผสมพั นธุ และทดสอบศั กยภาพการตอบสนองของพั นธุ ลู กผสมเทเนอรา ม.อ.
ในสภาพแวดลอมตางๆ ทั้ งในระยะตนกลา ระยะตนปาลมกอนใหผลผลิต และระยะตนปาลมให
ผลผลิตแลว
- เพื่อศึกษาและประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ที่ใหผลผลิต
ทะลายและผลผลิตน้ํามันสูง
- เพื่อขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะและใบออนจากลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ที่ผานการตรวจ
สอบแลววาใหผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ํามันสูงโดยเครื่องหมายโมเลกุล
- เพื่ อขยายพั นธุ ลูกผสมเทเนอรา ม.อ. โดยวิ ธีการผสมพั นธุ ระหว างต นพอ-แมที่ คัดเลือก ปละ
40,000-60,000 เมล็ดงอก/ป
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(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2554-2557)
(3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ไดสิทธิบัตรพอ-แมพันธุและปาลมน้ํามันพันธุใหมที่มีคุณภาพดีที่ผานการทดสอบทั้งในระดับแปลง
ปลูกของเกษตรกร และระดับชีวโมเลกุล
- ไดสิ ทธิบั ตรกรรมวิธี ในการตรวจสอบพั นธุ ปาล มน้ํามั นที่ ใหผลผลิ ตทะลายและผลผลิ ตน้ํามั นสู ง
ในระดับชีวโมเลกุล
- ไดตนกลาพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ที่มีความสม่ําเสมอจํานวนมากโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
คัพภะและใบออน และขยายผลในเชิงพาณิชย
- ไดตนกลาพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ. โดยวิธีการผสมพันธุระหวางตนพอ-แมที่ดี และขยายผล
ในเชิงพาณิชย
(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกรผูจําหนายตนกลาปาลม เกษตรและเอกชนที่ปลูกปาลมน้ํามัน
2.2 การผลิตกลาปาลมน้ํามันพันธุดีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อผลิตกลาปาลมน้ํามันที่ใหผลผลิตสูงไมนอยกวา 4 ตัน/ไร/ป
- เพื่อคัดเลือกตนพันธุที่เหมาะสม ใหผลผลิตสูงในพื้นที่ปลูกของภาคใต
- เพื่อพัฒนาระบบการสงถายยีนในระบบการเพาะเลี้ยงทั้งโดยตรง และโดยออม
(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
- กลาปาลมน้ํามันพันธุที่มีความสม่ําเสมอ ผลผลิตสูงไมนอยกวา 4 ตัน/ไร/ป ที่เหมาะสมในพื้นที่
ปลูกของภาคใต
- ไดระบบการสงถายยีนที่พรอมจะถายยีนที่สําคัญทางการเกษตร เชน ยีนตานทานโรค ยีนแคระ
หรือยีนควบคุมการสรางน้ํามัน เปนตน ใหกับปาลมน้ํามันทันทีที่ตองการ
(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกร นักวิชาการ และบริษัทเอกชนที่ปลูกสรางสวนปาลม
2.3 การคัดเลือกพันธุปาลมน้ํามันที่มีผลผลิตสูงดวยเครื่องหมายโมเลกุล
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- คัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลจากหองสมุด EST
- ศึกษาชนิดของยีนที่มีความสัมพันธกับผลผลิตปาลมน้ํามัน
- พัฒนาวิธีการคาดเดาผลผลิตปาลมน้ํามันจากตนกลาปาลมดวยเครื่องหมายโมเลกุล
(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
- สามารถตรวจสอบตนกลาปาลมวาเปนพันธุที่ดีหรือไม
- เปนเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาสายพันธุ
(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกร นักพัฒนาสายพันธุ
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2.4 สถานการณการระบาดของโรคปาลมน้ํามัน และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- ศึกษาโรคระบาดของปาลมน้ํามัน เชื้อสาเหตุ และเขตแพรกระจายในภาคใตของไทย
- แยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคตางๆ ของปาลมน้ํามัน
โดยชีววิธี
- ประเมินการใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ ในการควบคุมโรคที่สําคัญของปาลมน้ํามัน
(2) ระยะเวลาดําเนินการ : 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ทราบชนิด และเชื้อสาเหตุที่แทจริงของปาลมน้ํามัน ในระยะตางๆ ที่สําคัญ อันไดแก ระยะตนกลา
ระยะปาลมออน และปาลมระยะเก็บเกี่ยวผล
- ทราบเขตแพรกระจายของโรคปาลมน้ํามันในภาคใตของประเทศไทย
- สามารถคัดเลือกจุลินทรียปฏิปกษที่มีผลตอการระบาดของโรคที่สําคัญของปาลมน้ํามัน
(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกรผูผลิตกลาปาลม เกษตรผูปลูกปาลม นักวิชาการทั่วไป และ
มีประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ
2.5 ผลกระทบของนโยบายการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันตอความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศไทย
(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- เพื่อศึกษาพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันและแนวโนมการขยายพื้นที่ปาลมน้ํามันในอนาคต
- เพื่อวิเคราะหผลกระทบจากการขยายพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามันทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดาน
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพื่ อเสนอแนะแนวทางการจัดการที่ ดินที่ เหมาะสมสําหรับการปลู กปาลมน้ํา มัน ที่ ไม กระทบต อ
เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) ระยะเวลาดําเนินการ : 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลที่คาดวาจะไดรับ
- ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางใหผูที่มีสวนเกี่ยวของ อาทิ รัฐบาล หนวยงานที่รับผิดชอบ
ตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกรสวนทองถิ่นตางๆ ที่ตองปฏิบัติงานตามนโยบาย
ตลอดจนประชาชนทุกภาคสวน ไดทราบและนําขอมูลมาประยุกตใชในการจัดการที่ดินที่เหมาะสม
สําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่อาจกระทบตอเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดาน
อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศตอไป
(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : รัฐบาล หนวยงานที่รับผิดชอบตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค
องคกรสวนทองถิ่นตางๆ ตลอดจนประชาชนทุกภาคสวน

109

&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
Specialized Research & Development Center for Alternative Energy
from Palm Oil and Oil Crops
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต ทองอุไร
สถานที่ติดตอ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 2 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
E-mail : rsarocha@eng.psu.ac.th โทร. 0 7428 7450 โทรสาร. 0 7428 7185
จากวิกฤตการณราคาน้ํามันปโตรเลียมที่ปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหไบโอดีเซลไดรับความสนใจจากประชาชนอยาง
มากมาย และผลการศึ กษาเบื้ องต นชี้ ใหเห็ นวาการใช น้ํามั นพืชที่ ได จากพืชน้ํามั นในประเทศ เช น ปาลม มะพราว
สบูดํามาผลิตเปนไบโอดีเซลสามารถกระทําไดดี ประกอบกับรัฐบาลกําหนดแผนยุทธศาสตรไบโอดีเซล โดยในป 2555
กําหนดใชไบโอดีเซล 8.5 ลานลิตร/วันทั่วประเทศ ทําใหหลายหนวยงานหันมาใหความสนใจศึกษา คนควา ตลอดจน
ผลิตใชกันมากขึ้น คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของไบโอดีเซลมา
ตั้งแตป 2544 และไดจัดตั้งสถานวิจัยพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน เพื่อรองรับงานวิจัย
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งการ
แปรรูปผลิตผลพลอยได เพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน
2. เพื่ อนํา ผลงานวิ จั ยและพั ฒนาในข อ 1 และโครงการอั น เนื่ องมาจากพระราชดํา ริ มาทํา การเผยแพร
ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิด
ผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น
ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยที่ผานมา
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลกับ Namhung Construction Co., Ltd,
ประเทศเกาหลีใต
2. ความร วมมื อโครงการพั ฒนาเทคโนโลยี และก อสร างโรงงานผลิ ตไบโอดี เซล ขนาด 50,000 ลิตร/วั น
ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ บริษัทฟเทค จํากัด
3. โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสูมาตรฐาน เฟส 1 และ 3 จ.กระบี่
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4. กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใหเปนผลผลิตที่มีมูลคาดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพ
5. การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ํามันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน
6. กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่อง
7. การผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ
8. การผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบระบบตอเนื่อง ขนาดสาธิต 1,000 ลิตร/วัน
9. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล อบจ.ระนอง
10. การบูรณาการแบบยั่งยืนของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
11. ศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามัน ที่สหกรณบาเจาะ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
12. การพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอลจากเฟสกลีเซอรอล
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สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
เลขานุการ
น.ส.นฤมล จันทผล และ น.ส.จิรานันท บัวชื่น
สถานที่ติดตอ
โทร: 0 7428 7444, 0 74287445

E-mail: pitsanu.b@psu.ac.th
E-mail: nok9_9@hotmail.com

วัตถุประสงคของสถานวิจัย
1. เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน และรองรับการ
วิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรได
2. เพื่อพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ
เกี่ยวกับสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ เปนแหลงรวมนักวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร รวม 20 คน
ใน 8 สาขาวิชา จาก 6 ภาควิชาฯ ทําใหมีความหลากหลายของความเชี่ยวชาญที่จะมารวมกันสรางความแกรงและ
ศักยภาพของสถานวิจัยในการดําเนินการวิจัยเชิงรุก เพื่อตอบโจทยหรือแกปญหาจากอุตสาหกรรมและสังคม ในขณะที่
ไดสงเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดดวย
กลุมวิจัยที่ประกอบเปนสถานวิจัย มี 5 กลุม โดยที่มีเปาหมายของงานวิจัยตางๆ กันดังตอไปนี้
1. กลุมวิจัยวิศวกรรมยางและพลาสติก
1) ดานยานยนต งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบลอยางตัน และยางทนตะปูเรือใบ
2) ดานวัสดุทางการแพทย งานวิจัยเกี่ยวกับอุปกรณหนุนสนเทา และเทาเทียมจากยางธรรมชาติ
3) ดานวัสดุปูพื้นจากยาง วิจัยเกี่ยวกับวัสดุปูพื้นจากยางพาราเพื่อลดการบาดเจ็บ
4) ดานวัสดุตัวตรวจรู วิจัยเกี่ยวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน
2. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1) การวิจัยบนพื้นฐานของโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว
2) การวิจัยบนพื้นฐานของการผลิตโลหะผงโดยเทคโนโลยีอะตอมไมเซชั่น
3) การวิจัยบนพื้นฐานของการซอมบํารุงชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม
3. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะกึ่งของแข็ง (Semisolid)
1) การวิจัยประยุกตเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็งในการหลอและขึ้นรูปโลหะ
2) สิ่งประดิษฐที่ใชเทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง
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4. กลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
1) การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
2) การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพื่ อเพิ่ มสมบัติเฉพาะทางกายภาพ เชน การทนการสึกหรอ หรือ
โลหะผิวสะอาด
5. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิก และคอมพอสิต
1) การสังเคราะหเสนใยวัสดุคารไบด อะลูมิไนด หรือไดบอไรด
2) การสังเคราะหวัสดุผสม และวัสดุเซรามิก โดยวิธี “SHS”
3) การสังเคราะหวัสดุเซรามิกจากของเหลือทิ้ง
ผลงานเดนของกลุมวิจัยในสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
1. เจาของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตโลหะกึ่งของแข็งดวยเทคนิคจิสส (GISS – Gas Induced Semisolid) โดยกลุมวิจัยโลหะกึ่งของแข็ง (ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ หัวหนากลุม wjessada@eng.psu.ac.th)

2. ผลิตภัณฑ อุปกรณรองส นเทาจากยางธรรมชาติเพื่ อลดความดันในสนเทา (PSU-heel soother) โดย
กลุมยางและพอลิเมอร รวมกับ คณะแพทยศาสตร (รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง เปนหัวหนา twiriya@me.psu.ac.th)
3. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง “วัสดุตัวตรวจรูทําจากยางยางผสมนําไฟฟาสําหรับวัดแรงและความดัน” เลขที่คําขอ
801005070
4. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสม แบเรียมไททาเนต หรือแบเรียมเซอรโคเนต กับ
แมกนีเซียมออกไซด หรือแบเรียมอะลูมิเนต” เลขที่คําขอ 1001000650
5. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง “การสังเคราะหผงวัสดุผสม ซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบด จากขี้เถาแกลบและทราย”
เลขที่คําขอ 0701005017
6. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่ อง “กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสมของตัวประสานเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนด กับตัว
เสริมแรงไทเทเนียมไดบอไรด และอะลูมินัมออกไซด” เลขที่คําขอ 0701005018
7. ยื่นอนุสิทธิบัตร เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส” เลขที่
คําขอ 0703000744
8. ยื่นจดสิทธิบัตร เรื่อง “สารเคลือบแมพิมพไทเทเนียมไดออกไซดและกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้” เลขที่
คําขอ 1101000103

113

&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products Research Center
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 7428 8321, 8340 โทรสาร 0 7444 6661 E-mail: nprc_psu@hotmail.com
Output ของเครือขายวิจัย สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
ตัวชี้วัด
1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (รับใหม)
1.1 ระดับปริญญาโท
1.2 ระดับปริญญาเอก
1.3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก
2 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย (ชิ้น)
2.1 ระดับนานาชาติ ในฐาน ISI
2.2 ระดับนานาชาติ ไมอยูในฐาน ISI
3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกที่ไดรับการสนับสนุน (ลานบาท)
4 จํานวนนักวิจัยใหมที่เขารวมโครงการ
5 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย
5.1 จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ชิ้น)
5.2 การยื่นขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง)
5.3 การนําไปใชประโยชนอยางอื่น (เรื่อง)
6 อื่น ๆ
6.1 รางวัลที่ไดรับ
6.2 ความรวมมือกับหนวยงานอื่น
6.3 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับชาติ
6.4 ผลงานที่นําเสนอในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
6.5 ตําแหนงทางวิชาการ

เปาหมายในระยะเวลา 5 ป

ปจจุบัน (ปที่4)

13
8
-

29
16
2

50
13,000,000
9

69
3
12,563,921
8

2
-

1
4
2

-

19
20
45
49
รองศาสตราจารย 1 ทาน

***หมายเหตุ: โครงการน้ํามันมะพราวที่นําเสนอในนามสถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดรับการสนับสนุนจาก วช.
ปงบประมาณ 2554–2555
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2010–2011
1. Chakthong S, Chiraphan C, Jundee C, Chaowalit P, Voravuthikunchai SP. 2010. Chin.
Chem. Lett. 21: 1094-1096.
2. Chusri S, Voravuthikunchai SP. 2011. Lett. Appl. Microbiol. 1-8.
3. Hutadilok-Towatana N, Reanmongkol W, Wattanapiromsakul C, Bunkrongcheap R. 2010.
J. Med. Plant. Res. 4: 969-974.
4. Hutadilok-Towatana N, Reanmongkol W, Panichayupakaranant P. 2010. J. Appl. Phycol.
22: 559-605.
5. Klaiklay S, Sukpondma Y, Rukachaisirikul V, Hutadilok-Towatana N, Chareonrat K. 2011.
Can. J. Chem. 89: 461-464.
6. Tuansulong KA, Hutadilok-Towatana N, Mahabusarakam W, Pinkaew D, Fujise K. 2011.
Phytother. Res. 253: 424-428.
7. Chittrakarn S, Keawpradub N, Sawangjaroen K, Kansenalak S, Janchawee B. 2010. J.
Ethnopharmacol. 129: 344-349.
8. Leeya Y, Mulvany MJ, Queiroz EF, Marston A, Hostettmann K, Jansakul C. 2010. Eur. J.
Pharmacol. 649: 301-313.
9. Fun HK, Joycharat N, Voravuthikunchai SP, Chantrapromma S. 2010. Acta. Crystallogr.
Sect. E. 66: 604-853.
10. Fun HK, Joycharat N, Voravuthikunchai SP, Chantrapromma S. 2010. Acta. Crystallogr. Sect.
E. 879-880.
11. Joycharat N, Plodpai P, Panthong K, Yingyongnarongkul B, Voravuthikunchai SP. 2011.
Can. J. Chem. 88: 937-944.
12. Cheaha D, Sawangjaroen K, Shuprisha A, Kumarnsit E. 2010. J. Neurochem. 115: 85-85.
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สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology Research (ETRC)
สถานที่ติดตอ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 2 คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร. 0 7428 7198
E-mail: niyada@me.psu.ac.th
ในป จจุ บันปญหาดานพลังงานของประเทศอยู ในสภาวะวิกฤติ ประเทศไทยเป นประเทศที่ ต องพึ่ งพาการนําเขา
พลังงานเปนหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนักวิจัยสาขาพลังงานและไดทําการวิจัยเป น
เวลานาน มีผลงานวิจัยที่หลากหลาย ไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวมกลุมของนักวิจัยเหลานี้ เพื่อดําเนินการวิจัยใน
สาขาพลังงานที่มีทิศทางชัดเจนและสามารถตอบสนองความยุทธศาสตรของประเทศได จึงสนับสนุนใหจัดตั้ง “สถาน
วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน” ดําเนินงานงานวิจัยดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน เพื่อถายทอดผลความรู สู
สังคม โดยมี รองศาสตราจารย กําพล ประทีปชัยกูร เปนผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
วัตถุประสงค
1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
2. สรางงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต
3. สรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงาน ใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ
4. ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
5. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชน
ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยที่ผานมา
1. การตากแหงยางแผนดิบที่เหมาะสมโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย
2. สาธิตการผลิตและการใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงในรถยนตรับจางสองแถวในจังหวัดเชียงใหม
3. การพัฒนาหองอบยางแผนรมควันประหยัดพลังงานสําหรับกลุมสหกรณ
4. การพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานตนทุนต่ําสําหรับกลุมเกษตรกร
5. การออกแบบและสรางตนแบบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซดวยกระบวนการ esterification-transesterification
6. การอบแหงยางพาราดวยการพุงชนของอากาศ
7. การอบแหงที่เหมาะสมกของอุตสาหกรรมผลิตยางแทงเอสทีอาร
8. เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใชสาร Thermographic Phosphor
9. ความเปนไปไดของการอบแหงยางแผนดวยลมรอนรวมกับอินฟราเรด
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10. Study of Sulfonated Vanadia – Titania Catalyst and Ambelyst with Ozone for Bio-Diesel
from Crude Palm Oil
11. Esterification of High Free Fatty Acid Palm Oil for Biodiesel using Heteropoly Acids Catalysts
12. การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซล
ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสมัยใหมสําหรับยานพาหนะ
13. การเรงอัตราการอบแหงขาวเปลือกเทคนิคการดูดซับความชื้นไฟฟาสถิตแรงสูง
14. การพัฒนากระบวนการผลิ ตอาหารทะเลตากแห งคุ ณภาพสูงของชุมชนภาคใตตอนลางดวยพลั งงานความ
รอนรวมจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟา
15. การใชเจ็ตหมุนควงในการเพิ่มอัตราการถายเทความรอนบนพื้นผิว
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สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
Membrane Science and Technology Research Center (MSTRC)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ยูรวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
สถานที่ติดตอ
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 3 ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร. 0 7428 8749
E-mail : boonnapa.w@psu.ac.th
Website: www.membrane.psu.ac.th
เทคโนโลยีเมมเบรนเปนเทคโนโลยีที่มีบทบาทและมีความสําคัญตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การลดปญหา
สิ่ งแวดล อม และการผลิตพลังงาน โดยเริ่ มใชเทคโนโลยี เมมเบรนในอุ ตสาหกรรมอย างแพร หลายในยุ โรปและสหรัฐ
อเมริกามากวา 40 ปแลว ปจจุบันมีการขยายการใชเทคโนโลยีเมมเบรนไปในทุกภูมิภาคอื่นๆ ของโลก เชน เกาหลี
ญี่ปุน บราซิล ชิลี และจีน เปนตน ทั้งนี้อาจเนื่องจากเหตุผลหลักอยางนอย 3 เหตุผลคือ เทคโนโลยีเมมเบรน
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพสู งขึ้ น ความต องการเทคโนโลยี ในอุ ต สาหกรรมมี มากขึ้ นและราคาของเทคโนโลยี เมมเบรนที่ ถู กลง
ในป จจุบั นเทคโนโลยีเมมเบรนมีบทบาทสําคั ญในการบําบัดน้ําเสี ยทั้ งจากอุตสาหกรรมและชุมชน การแยกแกสดี จาก
แกสเสียในอุตสาหกรรม การผลิ ตน้ําดื่มจากน้ํากรอยและน้ําทะเล การผลิตเอธานอลที่ ความเขมขนสูงสําหรับใชเปน
เชื้ อเพลิ ง การแยกโปรตอนในเซลล เชื้ อเพลิง การผลิตแกสชีวภาพใหบริสุ ทธิ์ เพื่ อใช เป นเชื้ อเพลิง การเพิ่ มผลผลิต
โดยการเก็บเกี่ยวองคประกอบที่คุณคาจากของเสียในอุตสาหกรรม และการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพระดับอุตสาหกรรม
เชน อาหารและเครื่องดื่ม เอนไซม ยา เปนตน นอกจากนี้เมมเบรนยังเขามามีบทบาทในทางการแพทยมากขี้น เช น
วิศวกรรมเนื้อเยื่อ ไตเทียม เปนตน
วัตถุประสงค
1. พัฒนาเมมเบรนจากวัสดุอินทรียและอนินทรียใหมีสมบัติเหมาะสม และ/หรือจําเพาะเพื่ อแยกสารสําหรับ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ และทํางานวิจัยพื้นฐานดานเยื่อบางและเซลล
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ยาง ปาลมน้ํามัน
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พั ฒนานักวิ จัยและผลิ ตบั ณฑิตระดั บปริ ญญาโทและเอก ใหมี ความเชี่ ยวชาญทางด านวิ ทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถ ายทอดเทคโนโลยี และสร างความร วมมือกั บภาครัฐ และ/หรือเอกชนในการแสวงหาโจทย วิ จั ย และ/
หรือรวมวิจั ย และเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิ จัยซึ่ งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการยกระดับคุ ณภาพ
ชีวิตและการผลิตเชิงพาณิชย
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ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยที่ผานมา
1. ปรับปรุงผิวเยื่อบางดวยเทคนิคลําอนุภาค และพลาสมา เพื่ อประยุกตใชในการแยกกาซและอนุภาคนาโน
ในของเหลว
2. พัฒนาขั้วไฟฟาสําหรับการคัดแยกเซลลเดี่ยวในสนามไฟฟาแบบคลื่นเดินทาง
3. การทําน้ํายางสดใหเขมขนดวยกระบวนไมโครและอัลตราฟลเตรชั่น
4. พัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบทอกลวงเพื่อการทําน้ํายางสดใหเขมขน
5. การเตรี ยมและศึ กษาคุ ณลั กษณะของเมมเบรนที่ ผลิตจากน้ํา ยางพารา เพื่ อทําเป นเมมเบรนระดั บไมโคร
และอัลตราฟลเตรชั่นอัลตราฟลเตรชั่น
6. ศึกษาเบื้ องตนของการปรับปรุงกระบวนการเพื่อนํากลับเนื้อยางในหางน้ํายาง: การปรับสภาพหางน้ํายาง
รวมกับกระบวนการไมโครฟวเตรชัน
7. พัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธิ์เขมขนจากน้ํามันปาลมดิบดวยเทคโนโลยีเมมเบรน
8. การบําบัดน้ําทิ้งจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดวยระบบเมมเบรนเพื่อนําน้ํากลับไปใชใหม
9. การผลิตเยื่ อกรองเซลลลูโลสระดั บไมโคร โดยระบบเพาะเลี้ ยงจุลิ นทรียแบบอัตโนมัติ เพื่ อใชในกระบวน
การเตรียมน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําดื่มชุมชน
10. สรางชุดกรองสําหรับเซรามิกพรุนที่ผลิตขึ้นเองระดับไมโคร-อัลตรา
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สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมมีผลการดําเนินงาน ในปที่ 2 ดังนี้
 มีทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย จํานวน 8 โครงการ เปนจํานวนเงิน 2.26 ลานบาท
 มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ จํานวน 25 เรื่อง ไดแก
Arunpanichlert, J., Rukachaisirikul, V., Sukpondma, Y., Phongpaichit, S., Tewtrakul, S., Rungjindamai, N., Sakayaroj, J. 2010. Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endophytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 58:
1033-1036.
Boonnak, N., Khamthip, A. , Karalai, C. Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., KanjanaOpas, A., Tewtrakul, S., Chantrapromma, K., Fun, H.-K., Kato, S. 2010. Nitric oxide
inhibitory activity of xanthones from the green fruits of cratoxylum formosum ssp. Pruniflorum. Australian Journal of Chemistry 63: 1550-1556.
Hutadilok-Towatana N., Reanmongkol W., Panichayupakaranant P. 2010. Evaluation of the
toxicity of Arthrospira (Spirulina) platensis extract. Journal of Applied Phycology 22: 599605.
Kaewkroek, K., Wattanapiromsakul, C., Tewtrakul, S. 2010. Anti-inflammatory mechanisms of
compounds from Curcuma mangga rhizomes using RAW264.7 macrophage cells.
Natural Product Communications 5: 1547-1550.
Magadula, J.J., Tewtrakul, S. 2010. Anti-HIV-1 protease activities of crude extracts of some
Garcinia species growing in Tanzania. African Journal of Biotechnology 9: 1848-1852.
Mahattanadul, S., Ridtitid, W., Nima, S., Phdoongsombut, N., Ratanasuwon, P., Kasiwong,
S. 2011. Effects of Morinda citrifolia aqueous fruit extract and its biomarker scopoletin
on reflux esophagitis and gastric ulcer in rats. Journal of Ethnopharmacology 134: 243250.
Makchuchit, S., Itharat, A., Tewtrakul, S. 2010. Antioxidant and nitric oxide inhibition activities
of Thai medicinal plants. Journal of the Medical Association of Thailand 93: S227-235.
Niyomkam, P., Kaewbumrung, S., Kaewnpparat, S. and Panichayupakaranant, P. 2010.
Antibacterial activity of Thai herbal extracts on acne involved microorganism. Pharmaceutical Biology 48: 375-380.
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Panichayupakaranant, P. and Meerungrueang, W. 2010. Effect of medium composition and
light on root and rhinacanthin formation in Rhinacanthus nasutus cultures. Pharmaceutical
Biology 48: 1192-1197.
Panichayupakaranant, P., Issuriya, A. and Sirikatitham, A.2010. Preparation method and
stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharmaceutical Biology 48:
201-205.
Panichayupakaranant, P., Issuriya, A., Sirikatitham, A and Wang, W. 2010. Antioxidant
assay-guided purification and LC determination of ellagic acid in pomegranate peel.
Journal of Chromatographic Science 48: 456-459.
Panichayupakaranant, P., Tewtrakul S. and Yuenyongsawad, S. 2010. Antibacterial, antiinflammatory and anti-allergic activities of standardised pomegranate rind extract. Food
Chemistry 123: 400-403.
Puttarak, P., Charoonratana, T. and Panichayupakarananta, P. 2010. Antimicrobial activity
and stability of rhinacanthins-rich Rhinacanthus nasutus extract. Phytomedicine 17: 323327.
Ruangsang, P., Tewtrakul, S., Reanmongkol, W. 2010. Evaluation of the analgesic and antiinflammatory activities of curcuma mangga val and zijp rhizomes. Journal of Natural
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รางวัลที่นักวิจัยไดรับ ดังนี้
ชื่อผูที่ไดรับรางวัล

ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
รศ.ดร.ฤดีกร วิวฒ
ั นปฐพี
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล

ชื่อรางวัล
กรรมการที่ปรึกษาผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก
ประจําป 2552 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI
ประจําป 2552
นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน Keynote Speaker ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจําป 2552
นักวิจัยที่ไดรับรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2552
นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับชาติ ประจําป 2552
กรรมการที่ปรึกษาผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก
ประจําป 2552 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ประจําป 2552
อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการวิจัย
(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) ประจําป 2553
นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI
ประจําป 2552
TRF-CHE Scopus Young Researcher Award 2010
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สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็ง
เพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
CranioMaxillofacial Hard Tissue Engineering Center (CTEC)
ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
ผศ.ทพญ.ดร.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี
บุคลากร
รศ.ทพญ.ปริศนา ปริพัฒนานนท,
รศ.นพ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
สถานที่ติดตอ
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
ตั้งอยูที่ภาควิชาศัลยศาสตร คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 7590, 0 7428 7591 โทรสาร 0 7442 9876
E-mail : rcbone.psu@gmail.com
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งฯจัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนางานวิจัยที่จําเปน และครบวงจร เริ่มจากการพัฒนาวัสดุ
ทดแทนกระดูกที่ เตรียมจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห การใช เซลล และโปรตี นเพื่ อสงเสริมการสรางกระดูก
การทดสอบวั สดุ เบื้ องตนในสัตวทดลองและการประเมิ นผลทางคลินิก รวมกั บการวิ จัยทางคลิ นิกเพื่ อพัฒนาและเพิ่ ม
ศักยภาพการรักษา ประกอบดวย การวิจัยในหองปฏิบัติการ การวิจัยในสัตวทดลอง และการวิจัยทางคลินิก ซึ่งดําเนิน
ควบคูไปกับการผลิตบัณฑิตศึกษา เพื่อเพิ่มบุคคลากรที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานทั้งในคลินิกและในงานวิจัย
ปจจุบันสถานวิจัยฯ เปดดําเนินการเปนปที่ 2 โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ รวมกับหนวยงานภายใน
และภายนอก เชน การรับเชิญเปนวิทยากรใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การจัดกิจกรรม
วารสารสโมสร การอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร เปนตน
ทางดานงานวิจัย ปจจุบันสถานวิจัยฯ มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ ยวกับวิ ศวกรรมเนื้อเยื่ อแข็ง และการสรางวัสดุ
ทดแทนกระดูกเพื่อนําไปใชประโยชนทางคลินิก โดยงานวิจัยจะเนนในเรื่อง
1. การวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูก / วัสดุชวยการสรางกระดูก
- Chitosa, hydroxyappatite (HA), absorbable scaffold
ภาพถายระดับอิเลคตรอน แสดงพื้นผิว
วัสดุทดแทนกระดูก ที่เตรียมจากวัสดุ
สังเคราะหชนิดเซรามิก
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ปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูก
ตอวัสดุทดแทนกระดูก

วัสดุทดแทนกระดูกที่เตรียมจาก
วัสดุสังเคราะหชนิดโพลีเมอร

- การวิจัยเกี่ยวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (Growth factors)
- การวิจัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกที่มีตอวัสดุทดแทนกระดูก
2. การวิจัยเกี่ยวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม (Dental implant)
3. การวิจัยเกี่ยวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
- การศึกษาวิจัยในสัตวทดลองเพื่อสรางรูปแบบของเครื่องมือที่เหมาะสม และศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร
พื้นฐานที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
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4. การวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย
- เปนการศึกษาเกี่ ยวกับการใชวัสดุทดแทนกระดูก หรือวัสดุช วยการสรางกระดู กที่ ไดจากการวิ จัยและ
พัฒนา และนําไปใชในการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว

1 day Post op

6 mon Post op

1 year Post op

- ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพื่อบูรณะ และซอมสรางกระดูก การเสริมความสูงกระดูกสันเหงือก
โดยการยกผนังโพรงอากาศแม็กซิลลา การคงสภาพกระดูกสันเหงือกเพื่อการใสฟนในอนาคต
- การฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
โครงการพัฒนาการใชแบคทีเรียเพื่อตานฟนผุในนมผง-โยเกิรต ลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาทันตสุขภาพ
ในเด็ก
คณะผูวิจัย ประกอบดวย
รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
อาจารย ทพญ.สุพัชรินทร พิวัฒน
ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา เธียรวิวัฒน คณะทันตแพทยศาสตร
ดร.สันทัด วิเชียรโชติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พั ฒนาแนวทางใหม ในการแก ปญหาทั นตสุ ขภาพในเด็ ก ในการวิ จั ยได นําเชื้ อแบคทีเรี ยจากช องปากที่ มี ฤทธิ์
ตานการเจริ ญเติ บโตตอเชื้ อฟ นผุผสมในนม โดยในขั้ นต นไดพัฒนาในรู ปแบบของนมผงและโยเกิร ต คาดหากสําเร็จ
จะมีผลิตภัณฑเพิ่มขึ้ นเพื่ อใชในการปองกันฟนผุที่ มีประสิทธิภาพ และจะมีประโยชนอยางมากในการชวยลดป ญหาฟนผุ
ของเด็กในประเทศ
รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล ผูอํานวยการสถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดเผยวา โครงการไดรับการสนับสนุนจากทุนนักวิจัยแกนนํา ของสํานักงาน
พั ฒนาวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แหงชาติ เพื่ อทําการวิ จั ยเรื่ อง “ผลิ ตภัณฑ ผสมโพรไบโอติ ก Lactobacillus
paracasei SD1 เพื่อปองกันฟนผุ” ซึ่งเปนโครงการยอยหนึ่งในโครงการ “ระบาดวิทยาเพื่อแกปญหาสุขภาพภาคใต”
โดยมีหัวหนาโครงการคือ ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ โครงการนี้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ
พิ เศษเสริ มในโยเกิ ร ตและนมผงเพื่ อป องกั นฟ นผุ ซึ่ งอยู ภายใต โครงการใหญ เรื่ อง การพั ฒนาและเพิ่ มมู ลค าทาง
เศรษฐศาสตร ของผลิตภัณฑอาหารเพื่ อสุ ขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก ซึ่ งได รับทุ นสนั บสนุ นจากโครงการ
พั ฒนามหาวิ ทยาลั ยวิจั ยแห งชาติ ทั้ งนี้ ปญหาสุขภาพชองปากนั บเปนป ญหาสําคัญในภาคใต โดยข อมู ลจากการ
สํารวจสุขภาพชองปากแหงชาติของกระทรวงสาธารณสุขในเด็กเล็กอายุ 3 ป ในป พ.ศ. 2544 และ ป พ.ศ. 2550
พบวาเด็กในภาคใตมีสภาวะฟนผุสูงกวาภาคอื่นๆ
การทําวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิดมาจากการเขาไปศึกษาความชุกของฟนผุในเด็กที่ อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่ งเด็กทั่วไป
ในอ.เทพา ในวัยที่ทําวิจัยนี้ มีฟนผุเกือบทั้งหมด อยางไรก็ตาม มีจํานวนประมาณ 15% ที่ฟนไมผุ ทั้งที่อยูในพื้นที่
และสภาพแวดลอมเดียวกัน จึงเปนที่มาของโครงการการศึกษาวิจัยนี้
ผูวิจัยพบวาการที่ เด็กกลุมนี้ไมมีฟนผุ เนื่องจากมีเชื้ อแบคทีเรียบางชนิดที่ อาจชวยปองกันเชื้ อที่เ ปนสาเหตุของ
ฟนผุ จึงไดนํามาศึกษาในหองทดลอง และพบวามีเชื้อ Lactobacillus paracasei สายพันธุหนึ่ งในหลายสายพันธุ
เหมาะสมที่จะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพื่อชวยปองกันฟนผุ เนื่องจากเปนสายพันธุที่ไดมาจากชองปาก และมีความ
สามารถในการฆาเชื้อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของโรคฟนผุ จึงไดตั้งชื่อวา Lactobacillus paracasei SD1
โดยทั่ วไปได มีการนําเชื้ อแบคที เรี ยมาใชเปนโพรไบโอติ ก หมายถึง “การนําจุลชีพหนึ่ งๆ มาใชเพื่ อประโยชน
ในการเสริมสุขภาพและปองกันจุลชีพกอโรคอื่นๆ” แบคทีเรียที่ถูกนํามาใชเปนโพรไบโอติกมีหลายชนิด ไดแก Lactobacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, และ Streptococcus อยางไรก็ตาม Lactobacillus เปนกลุมแบคทีเรีย
ที่ถูกนํามาใชมากที่สุด และ Lactobacillus บางสายพันธุที่ถูกนํามาใชในเชิงการคามักถูกนํามาเตรียมในรูปของโยเกิรต
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หรือนมเปรี้ ยว เพื่ อช วยป องกั นเชื้ อที่ กอโรคในทางเดินอาหารและชวยยอย และมี งานวิจั ยรายงานการประยุ กตใช
เชื้ อเหลานี้ เพื่ อเสริมสุขภาพในชองปาก ไดแก การนําเชื้ อ Lactobacillus บางสายพันธุ มาใชปองกันโรคฟนผุ โรค
ปริทันต เชื้อราในชองปาก หรือชวยระงับกลิ่นปาก และพบวาเชื้อบางชนิดดังกลาวนั้นสามารถลดเชื้อกอโรคฟนผุได
แตเชื้ อเหล านั้ นสามารถเกาะติ ดในชองปากได เพียงชั่ วคราว เนื่ องจากไมใช เชื้ อที่ มีแหล งกําเนิ ดจากช องปาก ความ
สามารถในการยึ ดเกาะเยื่ อบุในช องปากจึงไมดี สําหรั บสายพั นธุ ที่ คณะวิ จัยไดคนพบคื อ Lactobacillus paracasei
SD1 นี้ เป นเชื้ อที่ ได จากช องปากจึ งมี คุณสมบั ติที่ ยึดเกาะเยื่ อบุในช องปากได ดีกวา และได มี การนําไปยื่ น คําขอจด
สิทธิบัตรไวเรียบรอยแลว
คุณสมบัติอื่นๆ ของ Lactobacillus paracasei SD1 นอกจากสามารถเกาะติดเยื่อบุผิวในชองปากไดดี ยังมี
ความสามารถสู งในการยับยั้ งการเจริญเติบโตของเชื้ อแบคทีเรียที่เปนสาเหตุของฟนผุ และสรางกรดไดนอยกวาเมื่ อ
เปรียบเทียบกับสายพันธุ ยับยั้ งเชื้ อฟนผุอื่นๆ ทําใหลดความเสี่ยงจากการสูญเสี ยแรธาตุจากฟน ซึ่ งเปนผลขางเคียง
ที่อาจไดรับจากเชื้อ Lactobacillus
ผู ศึกษาวิจั ยได มีการทดลองผสม Lactobacillus paracasei SD1 ในนมผงและโยเกิ รต โดยในผลิตภัณฑ
ดังกลาวจะตองมี Lactobacillus ชนิดนี้อยู ไมต่ํากวา 1 ลานตัวใน 1 ซีซี จึงจะถือวามีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการใช
เปนโพรไบโอติก และจากการศึกษาความคงทนของการมีชีวิตของเชื้อพบวาเชื้ อสามารถมีชีวิตอยู ในนมผงไดมากกว า
6 เดือน ในผลิตภัณฑที่เตรียมขึ้น
การดําเนิ นการในป จจุบัน เปนการประเมินผลขั้ นตนของผลิตภัณฑ นมผงที่ เตรี ยมขึ้ นในอาสาสมั คร 30 คน
จากนั้นจะเปนการทดลองนําไปใชกับอาสาสมัครซึ่งเปนกลุมนักเรียนอายุระหวาง 12-14 ป จํานวน 50 คน โดยใหดื่ม
นมผสม Lactobacillus paracasei SD1 วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน และจะประเมินผลในการปองกันฟนผุ
วาเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กทั่วไป ซึ่งหากไดผลจริงถือวาผลิตภัณฑนี้ประสบผลสําเร็จ ในการลดเชื้อกอโรค
ฟนผุ
อยางไรก็ตาม แมการทดลองจะประสบความสําเร็จ และมีการนํา Lactobacillus ชนิดนี้ไปผสมในผลิตภัณฑ
ตางๆ เพื่ อใชไดจริง ในการลดเชื้ อก อโรคฟ นผุ แต จะเปนเพียงการลดสาเหตุหนึ่ งที่ ทําใหเกิดฟนผุเทานั้ น เนื่ องจาก
ฟ นผุเกิ ดจากหลายสาเหตุ ประกอบกั น เช น เกิ ดจากความแตกต างของโครงสร างของฟ นในแตละคน การขาดสาร
อาหารในวัยเด็กซึ่ งส งผลต อโครงสรางของฟ น การดูแลรักษาสุขภาวะในช องปาก และพฤติ กรรมการกิ นอาหาร
โดยเฉพาะอาหารหวาน ที่ เปนป จจั ยเอื้ อต อการเจริญเติบโตของเชื้ อกอโรคฟ นผุ ดั งนั้ นหากสามารถลดปริมาณของ
เชื้ อก อโรคฟ นผุ ร วมกั บการควบคุ มอาหารหวานและดู แลสุ ขภาพช องปากสม่ํา เสมอ จะทําให การลดอั ตราการเกิ ด
ฟนผุในประชากรไทยประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้น
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สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
ผูอํานวยการและผูประสานงานสถานวิจัย
รองศาสตราจารย ดร. เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท 0 7428 8420 โทรสาร 0 7455 8841
E-mail : proespichaya.k@psu.ac.th
Website : http://www.tab-rc.psu.ac.th
ระหวางเดือนเมษายน 2553 ถึงเมษายน 2554 ไดดําเนินกิจกรรมวิจัยเพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานวิจัยโดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้
ผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
1. Loyprasert, S., Hedstr๖m, M., Thavarungkul, P., Kanatharana, K., Mattiasson, B. 2010, Subattomolar detection of cholera toxin using a label-free capacitive immunosensor, Biosensors
and Bioelectronics, 25, 8, 1977-1983. Impact factor 2009: 5.429
2. Limbut, W., Thavarungkul, P., Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Asawatreratanakul, P.,
Limsakul, C. 2010, Cost-effective disposable thiourea film modified copper electrode for
capacitive immunosensor, Electrochimica Acta, 55, 9, 3268- 3274. Impact factor 2009:
3.325
3. Sungkaew, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. 2010, A new polyethylene
glycol fiber prepared by coating porous zinc electrodeposited onto silver for solid-phase
microextraction of styrene Analytica Chimica Acta, 664,1 , 49-55. Impact factor 2009: 3.757
4. Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P. 2010, Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria
detection, Biosensors and Bioelectronics, 26, 2, 357-364. Impact factor: 5.429
5. Kueseng P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. 2010, Multiwalled carbon
nanotube/cryogel composite, a new sorbent for determination of trace polycyclic aromatic
hydrocarbons, Microchemical Journal, 96, 2, 317-323. Impact factor: 2.579
รางวัลที่ไดรับ
สถานวิจัยและบุคลากรในสถานวิจัยไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน ไดแก
1. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ไดรับรางวัลสถานวิ จัยดีเดนจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
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2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553
3. นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ และ นายวิทวัส วัชรจิตตานนท ไดรับรางวัลเสนอผลงานดีเดนประเภทโปสเตอร
จาก The Second Regional Electrochemistry of South East Asia (2nd REMSEA 2010)
4. นางสาวภมรรัตน เกื้ อเสง ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก กลุ มวิทยาศาสตร กายภาพ
สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553 หัวขอเรื่อง “การพัฒนาสเตชันนารีเฟสชนิดใหม
สําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรียปริมาณนอย”
5. นายศั กดิ์ ชั ยบดี สั งข แก ว ได รั บรางวั ลวิ ทยานิ พนธ ดีเด นระดั บปริ ญญาโท กลุ มวิ ทยาศาสตร กายภาพ
สาขาวิ ชาเคมี ของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ประจําป 2553 หั วข อเรื่ อง “พั ฒนาเทคนิ คเฮดสเปซร วมกั บ
ตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยสําหรับวิเคราะหสไตรีนตกคางในบรรจุภัณฑโพลีสไตรีนโฟม”
6. นายโอภาส บุ ญเกิ ด ได รับรางวัลโครงการวิจั ยที่ มี ผลการดําเนิ นการโดดเด น จากสํานั กงานกองทุ น
สนับสนุนการวิจัย จากโครงการวิจัยเรื่อง “อุปกรณเก็บตัวอยางและเซนเซอรสําหรับฟอมัลดีไฮล”
การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ไดแก
1. TAB Research Forum ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิ ทยาลั ยสงขลานครินทร โดยไดรั บเกียรติ จากวิ ทยากรรั บเชิ ญ คือ Dr. Igor Meglinski
ซึ่งดํารงตําแหนง Head of Bio-photonics & Bio-medical Imaging, Cranfield Health, Cranfield University,
UK. และ Head of Bio-photonics & Bio-medical Imaging, Jack Dodd Centre for Department of Physics,
University of Otago, New Zealand. มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “Optical diagnostic : recent advances in
medicine, biology, pharmacy, food and health care industries” มีผูสนใจเขารวม 60 คน
2. TAB Research Forum ครั้งที่ 8 วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญคือ อ.สุรีรัตน หอมหวล จากภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ Centre for Ion Beam Applications (CIBA), Department of Physics, Faculty of Science, National University of Singapore (NUS) มาบรรยายในหัวขอเรื่อง
“Proton Beam Fabricated Biochips for Single Cell Electroporation and Other Applications” มีผูสนใจ
เขารวม 42 คน
3. TAB Research Forum ครั้งที่ 9 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ 2 ทาน จาก Division of Engineering, Nanyang Technical University, Singapore ไดแก Prof. Dr. Chang Ming Li บรรยายเรื่อง
“Advanced Bionanosystems” และ “Micro/Nano Fabrrications in Bioengineering และ Assoc. Prof. Dr.
Peng Chen บรรยายเรื่อง “Nanoelectronic Biosensing” และ “Micro and Nanotechnologies for Study of
Cell Secretion” มีผูสนใจเขารวม 57 คน
4. สัมมนาพิเศษ วันที่ 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คือ Prof. Kailash Chandra Gupta จาก Polymer
Research Laboratory, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, India บรรยายเรื่อง “Application of Polymers in Ion Selective Electrodes or in Sensing Applications” มีผูสนใจเขารวม 44 คน
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นอกจากนี้แลว บุคลากรในสถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอรยังไดเขารวมประชุมและ
เสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ เชน เขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน
7 เรื่อง ในการประชุม The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia 2010 (2nd
REMSEA 2010) วั นที่ 6-19 พฤศจิ กายน 2553 ณ จุ ฬาลงกรณ มหาวิ ทยาลั ย กรุ งเทพฯ และบุ คลากรใน
สถานวิจัยยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในการประชุมทางวิชาการ เชน
1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
- “Trace Analysis and Biosensor Research Center: Recent Research Works” ในการประชุม
NRCT-CPS Conference วันที่ 3-5 กันยายน 2553
- “Nanoporous Metal Film for Glucose Chemical Sensor and New SPME Fiber” ในการ
ประชุม NANOTEC Platform วันที่19 สิงหาคม 2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ
- “Fabrication of nanoporous metal film and its application sensitive capacitive label-free
affinity detection and a move towards real-time analysis”
- “Food Safety: Research at Trace Analysis and Biosensor Research Center (TAB-RC)”
ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011)
วันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนต กรุงเทพฯ
2. อาจารย ดร.วรากร ลิ่มบุตร ไดรับเชิญบรรยายหัวขอ “Thiourea Modified Electrodes for Capacitive
Immunosensors” ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011)
วันที่ 5-7 มกราคม 2554 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ
นอกจากนี้ รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ยังไดรับการเชิญใหเขารวมอยูในกองบรรณาธิการ
ของ J. Environ. Sci. Health, Part B ซึ่งอยูในฐานขอมูลของ ISI ตั้งแต February 2010 – ปจจุบัน
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สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
โทร 0 7428 7105
E-mail : booncharoen.w@psu.ac.th
สถานที่ติดตอ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ชั้น 7 หองเครือขายศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เจาหนาที่ประสานงานโครงการ
นางสาวกรองทิพย บํารุงศักดิ์
โทร 0 7428 9970 โทรสาร 0 7428 7452
E-mail : bkrongtip@eng.psu.ac.th
ผลงานตีพิมพในที่ประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 4 บทความ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เสาวลักษณ ธีระธนานนท และพิชญา ตัณฑัยย, “การออกแบบและวิเคราะหการจัดวางอักขระภาษาไทย
แบบต างๆ เพื่ อใชในคียบอรดบนจอภาพ”, การประชุ มวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร
ครั้งที่ 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553.
2. Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen
Wongkittisuksa, “A Novel Feature for Increasing Accuracy of Fall Detection for the Elderly,” in Proceedings of the 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),
Bangkok, May 12-14, 2010, pp. 276-279.
3. โอฬาร ดาวเวียง บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา สาวิตร ตัณฑนุช และวุฒิชัย เพิ่มศิริวาณิชย, “การแยกแยะ
คําสั่ งในระบบรู จําเสี ยงพู ดสําหรับผู ปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยใชวิ ธีการแปลงเวฟเล็ ทร วมกั บฟ ซซี่ ลอจิ ก ”, การ
ประชุมวิชาการ JCSSE 2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553.
4. ภราดร เรืองกูล พรชัย พฤกษภัทรานนต บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา และสาวิตร ตัณฑนุช, “การศึกษา
คุณลักษณะคลื่นเสียงที่สรางจากตัวตรวจรูแบบเพียโซสําหรับการสรางแผนที่แผลกดทับ”, การประชุมวิชาการ JCSSE
2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553.
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ระดับนานาชาติ จํานวน 5 บทความ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. Angkoon Phinyomart, Saowaluck Hirunviriya, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattaranont, “Evaluation of EMG Feature Extraction for Hand Movement Recognition Based on Euclidean
Distance and Standard Deviation,” in Proceedings of 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON
2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010, pp. 856-860.
2. Angkoon Phinyomart, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattaranont, “EMG Signal Estimation Based on Adaptive Wavelet Shrinkage for Multifunction Myoelectric Control,” in Proceedings of
2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010,
pp. 351-355.
3. Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen
Wongkittisuksa, “Improving the Accuracy of a Fall Detection Algorithm Using Free Fall Characteristics,”
in Proceedings of 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand,
May 19-21, 2010, pp. 530-533.
4. Pornchai Phukpattaranont, Saranya Chaiwisood, Kanadit Chetpatananondh, Booncharoen
Wongkittisuksa, “Development of an ECG data acquisition and analysis system,” in Proceedings of
2010 Bioscience Conference, Songkhla, Thailand, Oct. 7-8, 2010.
5. Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, “EMG signal denoising via adaptive wavelet shrinkage for multifunction upper-limb prothesis,” in Proceedings of the
second Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010), Kyoto, Japan, Aug. 2728, 2010.
เงินทุนวิจัยจากภายในที่ไดรับการสนับสนุน
จํานวน 5 ทุน ดังรายละเอียดตอไปนี้
ป
2552-2553
นักวิจัย
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา และคณะ
เรื่อง
การพัฒนาเครื่องกระตุนไฟฟาแบบสี่ชองสัญญาณสําหรับผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
(Development of a four channels functional electrical stimulation for patients with hemiplegia)
งบประมาณ 175,500 บาท
แหลงทุน กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ป
นักวิจัย
เรื่อง

2552-2553
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และคณะ
การคัดเลือกลักษณะเดนของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อเพื่อระบุทาทางการเคลื่อนไหวของมือ
(EMG Feature Extraction for Identification of Hand Movement)
งบประมาณ 200,000 บาท
แหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ป
นักวิจัย
เรื่อง
งบประมาณ
แหลงทุน

2553-2554
รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล และคณะ
ทีมวิจัยนวัตกรรม EMG User Interface (EUI)
50,000 บาท
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประเภททั่วไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป
นักวิจัย
เรื่อง

2553-2554
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต และคณะ
การพัฒนาฐานขอมูลสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ
ดวยการแปลงเวฟเล็ต
(Development of Surface Electromyography Signal Database and Reduction of Noise in
Surface Electromyography Signal Using Wavelet Denoising)
งบประมาณ 486,000 บาท
แหลงทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน
ป
นักวิจัย
เรื่อง

2553-2554
ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ และคณะ
การตรวจสอบการลมในผูสูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจุดศูนยกลางมวล
(Fall detection for elderly by detection the pattern of center of mass)
งบประมาณ 450,000 บาท
แหลงทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน
ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารยของสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
ระดับชาติ จํานวน 3 บทความ ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. พรชัย พฤกษภัทรานนต ศรัญญา ชัยวิสูตร คณดิถ เจษฎ พัฒนานนท และบุญเจริญ วงศกิตติศึกษา.
2553. ผลการศึกษาเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอรสําหรับเก็บและประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ
วารสารวิชาการเนคเทค ปที่ 10 ฉบับที่ 22 ประจําเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม หนาที่ 204-211
2. S. Thongpanja, A. Phinyomark, C. Limsakul, and P. Phukpattaranont, “Time-Dependent EMG
Power Spectrum Features of Biceps Brachii During Isotonic Exercise,” Journal of Sports Science
and Technology, vol. 10, no. 2S, pp. 314-318, Dec., 2010.
3. S. Aungsakun, A. Phinyomark, C. Limsakul, and P. Phukpattaranont, “Discrimination of Eye
Exercises Using Electrooculography (EOG) Signal,” Journal of Sports Science and Technology,
vol. 10, no. 2S, pp. 172-175, Dec., 2010.
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รางวัลที่ไดรับ
2010 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ในการสงผลงานเขารวม “งาน Brand’s Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม
ป 3" ณ ศูนยการคาเอสพานาด กรุงเทพฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2553 จากชื่อทีม EMG Games
Fit: สุดยอดเกมสออกกําลังกาย ประกอบดวย นายอาซาน นุยโดด นายนัสรีย โดยิ พรอมดวย
นายกรกฤตย ชูจิต นางสาวศิริณี ทองปญจา นายเอกพงษ แกวราบ
2010 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการสงผลงานเขารวม “การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ” ในงาน
ม.อ. วิชาการ ประจําป 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง “เครื่อง
กระตุนแบบฟงกชันได” ในวันที่ 17-18 สิงหาคม 2553 นายวิธวัชน ภูศิริ และ น.ส.รัตนาภรณ
ประสมพงค
ตารางแสดงภาพรวมของผลงานอื่นๆ ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
เรื่อง
1 อ.วุฒิชัย พลวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดเยี่ยมชมงานวิจัยของศูนย
2 เขารวมงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ครั้งที่ 8 (The Eighth PSU-Engineering Conference: PEC-8)
3 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยศูนยฯ ในวันนักวิจัย ม.อ.
ณ หอประชุมทองจันทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
4 นายพินิจ ศิริพฤกษพงษ ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
พรอมดวย นายเอกชัย สินรัตนภักดี ฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ไดเยี่ยมชมงานวิจัยของศูนย
5 สงผลงานเขารวม “การประกวดนวัตกรรมเพื่อผูพิการ”
ในงานถนนเทคโนโลยี 2553 ณ Exhibition Hall อิมแพค เมืองทองธานี
6 รวมสงผลงานเพื่อเขาคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขัน
สิ่งประดิษฐสําหรับคนพิการที่เมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน ที่เนคเทค
7 การประชุมเพื่อหาความรวมมือกับนักวิจัยจาก
Institute for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร
8 การเขาประชุมการรับฟงการชี้แจงทุนวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
9 การเขารวม CoE Annual Conference 2010 และการอบรมการทําสิทธิบัตร
10 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2010
11 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนยฯ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันที่
9 เมษายน 2553

22-23 เมษายน 2553
17 พฤษภาคม 2553
1 มิถุนายน 2553

12-13 มิถุนายน 2553
14 มิถุนายน 2553
6 กรกฎาคม 2553
23 สิงหาคม 2553
30 สิงหาคม 2553 –
1 กันยายน 2553
23 กันยายน 2553
3 ตุลาคม 2553
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เรื่อง
12 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนยฯ
ในงาน TechnoMart – InnoMart 2010
13 การสงผลงานเขารวม “งาน Brand’s Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม ป 3
14 คณะอาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดเยี่ยมชมงานวิจัยของศูนยและประชุมเพื่อหาความรวมมือ
15 เขารวมพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป 2554
เรื่อง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
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สถานวิจัยธรณีฟสิกส
Geophysics Research Centre (GRC)
สถานที่ติดตอ
สถานวิจัยธรณีฟสิกส
ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 0 7428 8761
E-mail : tripop.b@psu.ac.th
คณาจารยสาขาธรณีฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานวิจัยทางธรณีฟสิกสสาขาตางๆ
ตั้ งแตการวิจัยการเปลี่ ยนแปลงของโลกโดยรวม ได แก งานวิจัยดานธรณีฟสิกส ของโลก อํานาจแมเหล็กบรรพกาล
เพลตเทคโทนิกส เปนตน งานวิจัยดานแผนดินไหว และดานพิบัติภัยธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินถลม หลุมยุบ
เปนตน ตลอดจนงานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การสํารวจแหลงน้ําบาดาล การสํารวจชั้ น
ดินในแหลงโบราณคดี การสํารวจแหลงแรธรรมชาติที่มีศักยภาพ และการสํารวจหาขอบเขตของแองตางๆ ในภาคใต
ทําใหกลุมธรณีฟสิกสเปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับประเทศ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ หมู เกาะนิโคบา ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา กอใหเกิดคลื่ นยักษสึ นามิ ทําใหมี ผู
เสี ยชี วิ ตและสู ญหายประมาณ 300,000 คน และยั งมี กระบวนของแผ นดิ นไหวตามหลัง (aftershocks) อี กหลาย
พันครั้ งในชวงเวลาสองปตอมา จากเหตุการณ ดังกล าวยอมแสดงให เห็ นวาภาคใต ของประเทศไทยมี โอกาสเสี่ ยงที่ จะ
ไดรั บผลกระทบจากเหตุ การณ พิบั ติภั ยทางธรณี ในทางอ อมได ในอนาคต เชน ภัยจากคลื่ นสึ นามิ ในพื้ นที่ ชายฝ งทะเล
อันดามัน ภั ยจากการเกิดหลุมยุบ-แผนดิ นถล ม หรือภั ยจากแผนดินไหวที่ อาจจะเกิ ดขึ้ นเนื่ องจากการกระตุ นของ
เหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 ในแนวบริเวณรอยเลื่อนขนาดใหญในภาคใตซึ่งจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน
นอกจากภาวะเสี่ ยงภั ยจากแผ นดิ นไหวขางต น การสํารวจหาทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มี ความจําเป นต อความ
ตองการพื้นฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนและตอการพัฒนาประเทศ เชน แหลงปโตรเลียม แหลงถานหิน แหลง
น้ําบาดาล แหลงแรเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นของประชากรและสนับสนุนแผนพัฒนาของประเทศ รวมถึง
การหาวิธีการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมที่มีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ ปญหาตางๆ เหลานี้ นักวิจัยในกลุมธรณีฟสิกส
จึงมีความเห็นรวมกันวาจําเปนที่ตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อใชวิธีทางธรณีฟสิกสรวมทั้งวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ ยวของในการหา
สํารวจ ในการหาแนวทางแกปญหาและแนวทางปองกันที่เหมาะสมกับปญหาและสภาพของแตละพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมกลุมนักวิจัยที่สนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่ อสรางความเขมแข็ งและความสามารถทางเทคโนโลยี แก บุคลากรของประเทศไทย เกี่ ยวกั บการศึ กษา
และการวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
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3. เพื่ อพัฒนางานวิจั ย โดยประสานความร วมมื อทั้ งกั บหน วยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจั ย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด
4. เพื่ อให บริ การขอมู ลและความช วยเหลือทางวิ ชาการด านธรณี วิทยาและธรณีฟสิ กส แกชุ มชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการที่มีอยูเดิมกับ
สถาบันการศึกษา ทั้งในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง
ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยที่ผานมา
1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการเพื่อติดตามรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต
2. การพัฒนาแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเพื่องานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
3. โครงการวิจัยร วมระหวางนักวิชาการไทยและสวีเดนเพื่อศึกษาลักษณะเฉพาะทางแมเหล็กของหินบะซอลต
ที่กําเนิดพลอยและที่ไมกําเนิดพลอยของประเทศไทย ไดรับทุนจาก SARAC ประเทศสวีเดน
4. การสํารวจคลื่ นเรดาร หยั่ งลึกชั้ นดิน เพื่ อกําหนดตําแหน งของรอยเลื่ อนในโครงการศึ กษาธรณีวิ ทยารอย
เลื่อนมีพลัง เขื่อนคลองลํารูใหญ อ.ทายเหมือง จ.พังงา
5. เปนเจาภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน Applied Geophysics (the fifth international conference on Applied Geophysics, Phuket 2010) ป พ.ศ. 2553 โดยมีเจาภาพรวม ไดแก
ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ
6. สรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขตภาคใต ป พ.ศ.2553 เปนป
เริ่มตน โดยใหความอนุเคราะหใชเครื่ องมือหยั่ งธรณีฟสิกสของภาควิชาฯ ในบ อเจาะน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลในโครงการตางๆ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล
7. มี MOU ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว กับคณะวิทยาศาสตร ม.สงขลานครินทร โดยในป พ.ศ. 2552 ภาควิชาฟสิกสจัดอบรม Geoscience 2009 ใหกับอาจารยของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 4 คน และในป พ.ศ. 2553 ภาควิชาฟสิกสจัดอบรม Seismic Prospecting 2010
ใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 2 คน
8. ทําสัญญาความรวมมือ (Protocol) ระหวาง Joint International Nuclear Research (JINR) ประเทศ
รัสเซีย กับภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
9. โครงการวิจั ยการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงแกสเรดอนในดินบริเวณรอยเลื่ อนคลองมะรุ ยเพื่ อการพยากรณ
แผนดินไหวภูมิภาคในทะเลอันดามัน
10. รวมโครงการ Distant Early Warning System for Tsunami กับสหภาพยุโรป และไดรับทุนสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป
11. โครงการสํารวจหาแหลงน้ําใต ดินในชั้ นหินแข็งและชั้ นหิ นปู นโดยวิ ธีการสํารวจข อมูลระยะไกลและวิ ธีธรณี
ฟสิกสในพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอําเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา
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สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
ผูรับผิดชอบ
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท 086 961 4876 โทรสาร 0 7735 5453
E-mail : pattirataweepreda@yahoo.com
สถานวิจั ยเทคโนโลยีชี วภาพสัตวน้ําไดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 10 เดือน นับตั้ งแต ไดรั บอนุมัติ ใหจั ดตั้ ง
มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้
นักศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 4 คน
เงินทุนวิจัยจากภายนอก
ไดรับการสนับสนุนจํานวน 4 โครงการ เปนเงินรวมทั้งโครงการ 8,037,500 บาท
ผลงานวิจัยจากนักวิจัยในสถานวิจัยฯ
1. กุงกุลาดําที่มีจํานวนโครโมโซมสามชุด : สัดสวนเพศและอัตราการเจริญเติบโต
การชักนําใหเกิดโครโมโซมสามชุด (triploidy induction, 3N) เปนวิธีหนึ่งที่ใชในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา
ทั่วไปโดยการเพิ่มชุดโครโมโซม (ไมใช GMO) ผูวิจัยไดทําการชักนําใหเกิดโครโมโซมสามชุดในกุงกุลาดําเปนผลสําเร็จ
โดยการใชความเย็น (ไมไดใชสารเคมีใด) ที่เวลา 8 นาที หลังวางไข กุงกุลาดําที่ไดสวนใหญเปนเพศเมียในอัตราสวน
เพศเมีย : เพศผู เปน 2:1 และทั้งเพศผูและเพศเมียของกุงที่มีโครโมโซมสามชุดมีการเจริญเติบโตดีกวากุงที่มีจํานวน
โครโมโซมปกติ โดยพบวาน้ําหนักเฉลี่ยที่อายุ 4 เดือน ของกุงที่มีโครโมโซมสามชุด เพศเมียคือ 35.2±6.52 กรัม และ
เพศผูคือ 31.5±3.4 กรัม และน้ําหนักเฉลี่ยของกุงที่มีจํานวนโครโมโซมปกติเพศเมียคือ 24.5±3.15 กรัม และเพศผู
คือ 23.1±3.71 กรัม ซึ่ งน้ําหนักเฉลี่ยของกุ งที่ มีโครโมโซมสามชุดมากกวาน้ําหนักเฉลี่ยของกุ งที่ มีจํานวนโครโมโซม
ปกติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.0001) การทดลองสรุปไดวากุงกุลาดําที่มีโครโมโซมสามชุดสวนใหญจะเปนเพศเมีย และ
ทั้งเพศผูและเพศเมียของกุงที่มีโครโมโซมสามชุดมีการเจริญเติบโตดีกวากุงปกติทั่วไป ขณะนี้กําลังสรางเครื่องมือผลิต
กุ งกุ ลาดําที่ มี จํานวนโครโมโซมสามชุ ดโดยไม ต องใช แรงคน ในขั้ นต นผลิ ตเซ็ นเซอร เพื่ อตรวจจั บการวางไขข องกุ ง
กุลาดําไดสําเร็จโดยสามารถตรวจจับไดที่เวลา 1 นาที หลังแมกุงเริ่มปลอยไขขณะวางไข และกําลังยื่นจดสิทธิบัตร
2. การเพิ่มมูลคาการผลิตสัตวน้ําเพื่อการคา
โดยความรวมมือกับ ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ที่อยูภายใตการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสุ ราษฎรธานี จํานวน 5,600,000 บาท ใหสร างศู นย การเรียนรู ในการเพิ่ มมูลค าการผลิ ต
สัตวน้ําเพื่ อการคาในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่ เปนที่ตั้งของศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุ กุง โดยมี 2
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ศูนยการเรียนรูภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําไซสใหญใหกับเกษตรกรและสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล
ในเชิงการคา โดยทั้งสองโครงการไดมีการริเริ่มและดําเนินการมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลวที่ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุ
กุง สําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงกุงกุลาดําในลักษณะที่เรียกวา หมู บานกุ ง เปนการ
เลี้ ยงกุ งในบอพลาสติกกลมมีหลังคา ขนาดประมาณ 100 ตรม./บอ การเลี้ ยงเปนระบบปด มีการจัดระบบนิเวศ
ภายในบอโดยเลี้ยงรวมกับสาหรายและปลาทับทิมทะเล บําบัดน้ําโดยใช biofloc ซึ่ งทําใหไมตองเปลี่ ยนถายน้ํา
สามารถเลี้ยงไดภายในบริเวณบานของเกษตรกรเอง ลดตนทุนการขุดบอ และลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดเปน
อยางดี สําหรับการเพาะเลี้ ยงปลิ งทะเลเป นการพัฒนาการเพาะเลี้ ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra เนื่องจาก
ในปจจุบันมีการจับจากธรรมชาติเพื่อนําไปตากแหง และสงขายยังตางประเทศเปนจํานวนมากทําใหปริมาณปลิงทะเล
ชนิดนี้ ในธรรมชาติ นอยลง การพัฒนาวิ ธีการเพาะเลี้ ยงจะชวยสรางอาชี พใหมที่ สรางรายไดใหกับเกษตรกร ลดการ
ลักลอบจับจากธรรมชาติ และในโครงการจะผลิตลูกพันธุปลิงทะเลขาวปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อชวยชะลอการ
สูญพันธุ ของปลิงทะเลชนิดนี้ ทั้งสองโครงการจะมีการอบรมเผยแพรใหความรู กับเกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2554
โดยใชงบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
3. การสรางเครื่องเก็บเกี่ยวแมเพรียง
ป จจุ บันอุ ตสาหกรรมการเพาะเลี้ ยงแม เพรี ยง (เพรี ยงทราย หรื อไส เดือนทะเล) มี การขยายตั วขึ้ นมาก
เนื่ องจากมีความตองการของตลาดสู งขึ้ น โดยเฉพาะอย างยิ่ งในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ ยงกุ งซึ่ งมีการใชแม เพรี ยง
เปนอาหารกระตุนการพัฒนาของระบบสืบพันธุของพอแมพันธุ แตกรรมวิธีในการเก็บเกี่ยวแมเพรียงหลังจากการเลี้ยง
ยังเปนปญหาหลักอยู กลาวคือ กรรมวิธีในการเก็บเกี่ยวแมเพรียงในปจจุบัน ใชแรงงานคนหยิบแมเพรียงออกจากทราย
ทีละตัว ทําใหต องใชเวลาและกําลังคนมาก และผลเก็ บเกี่ ยวที่ ได อยู ที่ ประมาณ 0.25 กก./คน/ชม. ซึ่ งนั บว าเป น
ผลผลิตที่ ต่ํา เปนอัตราการเก็บเกี่ยวที่ชาเกินกวาที่จะนํามาใชในระดับอุตสาหกรรมได งานวิจัยนี้ดวยความรวมมือกับ
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี มีจุดประสงคเพื่อสรางเครื่องมือในการเก็บเกี่ยวแมเพรียง
Perinereis nuntia ดวยระบบอัตโนมัติโดยใชหลักการรอนดวยตะแกรงในน้ํา ทําใหไดผลผลิตแมเพรียงสูงถึง 4.92±
0.16 กก./ชม. และแมเพรียงสามารถมีชีวิตอยู ไดไมต่ํากวา 7 วัน เครื่ องมือไดจดอนุสิทธิบัตรแลว เลขที่คําขอ
1003000884
4. การสรางผลิตภัณฑจากหอยเปาฮื้อ Haliotis diversicolor เพื่อไปใชเปนประโยชนทางการแพทยและ
เครื่องสําอาง
ภายใตความรวมมือกับภูเก็ตเปาฮื้อฟารมและภัตตาคาร จ.ภูเก็ต ในเบื้องตนนักวิจัยไดสกัดสาร glycosaminoglycans จากหอยเปาฮื้ อ พบวามี ปริ มาณมากและสามารถแยกบริสุ ทธิ์ ได ดวยวิธีโครมาโตกราฟฟ ในขั้ นตอน
ตอไปจะทําการสรางผลิตภัณฑจากสาร glycosaminoglycans เพื่อเปนประโยชนทางการแพทยและเครื่องสําอาง
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หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม (PTRU)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร. 0 7428 7055
E-mail: juntima.c@psu.ac.th
ผลงานที่ไดรับรางวัล
ชื่อผลงาน
เครื่องกลั่นน้ําสมควันไมคุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน
คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
นักศึกษาปริญญาตรี
นายอนิรุทธ อารมณสุขโข
นางสาวกุลภัสสร จันทรพิทักษ
ลักษณะเดน
เปนผลงานสิ่งประดิษฐที่สามารถผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง โดยทําการออกแบบเปนชุดเครื่องกลั่นลําดับสวน
ที่มีคุณสมบัติพิเศษคือ ไดน้ําสมควันไมคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา ดวยการใช

ตัวอยางผลิตภัณฑ

ชุดจําลองและโปสเตอร
แสดงในงานวันนักประดิษฐ

ชุดผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง
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ความรอนในการกลั่นน้ําสมควันไมในหมอกลั่น จากความรอนที่เหลือทิ้งจากเตาเผาที่กําลังทําการเผาไมเพื่อผลิตน้ําสม
ควันไม พร อมด วยระบบควบแนนและรี ฟลักซ ที่ ทําใหได น้ําส มควั นไม ที่ มี คุณภาพตามที่ ต องการ ซึ่ งการผลิตน้ําส ม
ควันไมดวยสิ่งประดิษฐเครื่องกลั่นลําดับสวนนี้เปนการชวยเพิ่มมูลคาของน้ําสมควันไม ทําใหชุมชนผูผลิตน้ําสมควันไม
สามารถนําน้ําสมควันไมที่ผลิตไดไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดมากยิ่งขึ้น
รางวัลที่ไดรับ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานประดิษฐคิดคนในโครงการ
“คายนักประดิษฐรุนใหม” ประจําป 2554
ประเภท
ผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ OTOP

ผลงานที่นําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ชื่อผลงาน
การติดตั้งชุดอุปกรณกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพจากฟารมสุกรขนาดใหญ
คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน
ลักษณะเดน
แกสชีวภาพ (biogas) เปนพลังงานทดแทนที่ผลิตไดจากของเสีย มูลสัตว และน้ําเสีย การปนเปอนของแกส
ไฮโดรเจนซั ลไฟด (H2S) หรื อแกสไขเน า เป นอุปสรรคที่ สําคัญในการนําแก สชี วภาพไปใช ประโยชน เนื่ องจากเป น
สาเหตุทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนอันสงตออายุการใชงานของเครื่องจักร ดังนั้นการกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพ
จึงเปนสิ่งที่จําเปน
ผลงานชนิดนี้ เปนการใชวิธีการทางเคมีในการกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพของฟารมสุกรขนาดใหญ โดยใช
สารเคมีรีดอกซชนิดของเหลวเชิงซอนที่สามารถฟนฟูสภาพเพื่อนําสารเคมีกลับมาใชใหมไดดวยการเติมออกซิเจน (O2)
ในกระแสอากาศ วิธีการนี้มีขอดีคือ มีคาใชจายในการลงทุนต่ํา ใหประสิทธิภาพสูง ไมสิ้นเปลืองสารเคมี และมีการ
ดําเนินการที่ คอนขางงายไม ซับซอน โดยเมื่ อสารเคมี นี้ ทําปฏิกิริยากั บแก สไขเนาก็จะเกิดเป นธาตุซั ลเฟอร โดยไมเกิด
ปฏิกิริยากับแกสมีเทน
จากผลงานวิจัยนี้ นักวิจัยไดจดสิทธิบัตรและพัฒนาสูเชิงพาณิชย โดยรวมกับบริษัทเอกชนในการติดตั้งทดสอบ
ที่ฟารมสุกรขนาดใหญจํานวน 2 ฟารม ใน จ.ราชบุรี และกําลังดําเนินการสูการพัฒนาและติดตั้งในฟารมอื่นตอไป
จดสิทธิบัตร
กรรมวิ ธี การกําจั ดไฮโดรเจนซั ลไฟด ในแก สชี ว ภาพด วยตั วเร งปฏิ กิริ ยาชนิ ดสารละลายที่ ฟ นฟู สภาพได ดวย
อากาศ
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ชุดทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ติดตั้งที่เอพีฟารม จ.ราชบุรี

ชุดทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ติดตั้งที่จุงฟารม จ.ราชบุรี

นักวิจัยและทีมงานภาคเอกชน
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หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
Molecular Pharmaceutics
คณะ/หนวยงานที่สนับสนุนหนวยวิจัย
คณะ/หนวยงานหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะ/หนวยงานรวม
ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บุคลากรในหนวยวิจัย
1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ สงคราม
ภาควิชาเภสัชเคมี
2. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
3. ผศ.ดร.จินดาพร ภูริพัฒนาวงษ
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
4. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
ภาควิชาเภสัชเคมี
5. ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
6. ผศ.สุทธิมาลย อิงคถาวรวงศ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
7. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
8. ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
ภาควิชาเภสัชเคมี
9. อ.ธีรภัทร นวลนอย
ภาควิชาเทคโนโลยีเภัชกรรม
10. นางสาวจันทนผา ตันธนา
ภาควิชาเภสัชเคมี
ผลงานของหนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
การศึกษาเปาหมายของตัวยาที่จะไปออกฤทธิ์ (drug target) หรือ receptor ของยาที่สนใจโดย target ที่เลือก
มาทําการศึกษาคือ เอนไซมใน purine salvage pathway ของพยาธิไดโรฟลาเรีย อิมมิทิส ซึ่งเปนเอนไซมที่เกี่ยวของ
กับกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม (metabolism) ของ purine nucleotide และมีความจําเปนตอการดํารงชีพของพยาธิ
นอกจากนี้เอนไซมนี้ ยังเปน drug target ของยารักษามะเร็งในคน ดวยการใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในการ
เพิ่มปริมาณของเอนไซมเพื่อนําไปสูการคนพบยารักษามะเร็งและกลไกที่เกี่ยวของใหมๆ
การคิดคนยาใหมซึ่ งอาจจะเปนสารเคมีหรือสารที่สกัดแยกจากธรรมชาติสําหรับ drug target ที่มีการศึกษา
และรายงานขอมูลอยูแลวdrug target ที่เลือกมาเพื่อใชในการศึกษาคือ เอนไซม cyclooxygenase (COX) ซึ่งจะพบ
ในรางกายอยู 2 รูปแบบคือ COX-1 และ COX-2 โดยเอนไซม COX-2 เปน target ในการออกฤทธิ์เปนยาตาน
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อักเสบในขณะที่ COX-1 เปนเอนไซมที่เกี่ยวของกับอาการขางเคียงกับระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบไต
สารที่มีฤทธิ์เฉพาะเจาะจงตอ COX-2 และ COX-1 จะสามารถนํามาใชประโยชนเปนยาตานอักเสบและยาตานการ
แข็งตัวของเลือดที่ผลขางเคียงนอย นอกจากนี้ยังพบวา COX-2 นาจะมีสวนเกี่ยวของกับการเปนมะเร็งและอัลไซเมอร
การศึกษาสารที่มีผลตอการทํางานของเอนไซม COX-2 จะเปนประโยชนในการพัฒนายาในกลุมดังกลาวตอไป
การพัฒนายาที่มีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ และ/หรือมีการดูดซึมเขาสูระบบกระแสเลือดใหดียิ่งขึ้น (bioavailability) โดยการปรั บเปลี่ ยนโครงสร าง และ/หรื อการใช เทคนิ คทางเภสั ชกรรมในการเตรี ยมยาให มีคุณลั กษณะที่
เหมาะสมยิ่งขึ้นตอการออกฤทธิ์ ยาที่เลือกมาทําการพัฒนาคือ ไมโคฟโนลิก แอซิด (Mycophenolic acid) ซึ่งออก
ฤทธิ์โดยการยับยั้งการทํางานของเอนไซม inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) ในกระบวนการ
de nevo purine metabolism และถูกนํามาใชเปนยากดภูมิคุมกันในผูปวยที่ไดรับการปลูกถายอวัยวะ เมื่อพิจารณา
กลไกการออกฤทธิ์ของ MPA และ/หรือ MMF แลวจะเห็นไดวามีความนาจะเปนในการนําสารทั้งสองมาใชประโยชน
ในการนํามาใชรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เชน psoriasis หรือโรคสะเก็ดเงิน แตเนื่องจากสารทั้งสองมีความสามารถ
ในการดูดซึมเขาสูผิวหนังต่ํา ดังนั้นทางกลุมวิจัยจึงใชความรูทางเคมีและ/หรือเภสัชกรรมเพื่อที่จะหา prodrug ตัวใหม
ที่สามารถดูดซึมผานผิวหนังไดดี หรือการใชสารเพิ่มการซึมผาน หรือการพัฒนาใชเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เพื่อเพิ่ม
bioavailability ของยาในการนํามาใช เป นยาทางผิ วหนั งต อไป โดยได พัฒนาในรู ปแบบของไลโปโซมในการนําส ง
ตัวยาเขาสูผิวหนัง และการใชสารเพิ่มการซึมผานในกลุ ม Terpene ซึ่งเปนสารที่มาจากธรรมชาติจําพวก Cineole,
Eucalyptol oil
สามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมไดจาก website ของหนวยวิจัย http://mp.pharmacy.psu.ac.th
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หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
Bioplastic Research Unit
สถานที่ติดตอ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 0 7428 8362 โทรสาร 0 7444 6925
E-mail: varaporn.t@psu.ac.th
หัวหนาหนวยวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
สมาชิก
ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ ไชยบัญดิษฐ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด ริยะจันทร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชนิดา ชินผา
4. ดร.ชวนพิศ ขาวคง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. ดร.กมลธรรม อ่ําสกุล
วัตถุประสงค
1. พัฒนานักวิจัยดานพลาสติกชีวภาพและสรางทีมวิจัย
2. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษาดานพลาสติกชีวภาพ
3. พัฒนาพลาสติกชีวภาพใหกับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรดานพลาสติกชีวภาพ
2. มีการนําผลงานไปใชประโยชนรวมทั้งการอางอิง (citation)
3. ผลิตบัณฑิตวิจัยดานพลาสติกชีวภาพ
4. มีเครือขายวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
ขอบเขตงานวิจัย
1. พัฒนางานวิจั ยด านพลาสติกย อยสลายได ทางชี วภาพทั้ งที่ มาจากพืชและจากการสังเคราะหดานปโตรเคมี
เชน แปงมันสําปะหลัง พอลิแลคติคแอซิด พอลิบิวทิรีนอะดิเพทเทเรพทาเลท
2. พัฒนางานวิจัยดานไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพที่สังเคราะหจากน้ํามันพืช
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3. พัฒนางานวิจัยดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพที่มีสวนผสมยางธรรมชาติ และดัดแปรยางธรรมชาติ
4. พัฒนางานวิจัยดานการวิเคราะหหาจุลินทรียหรือเอนไซมที่ยอยสลายพอลิเมอรชีวภาพที่มีสวนผสมของยาง
ธรรมชาติ
ความรวมมือภายในประเทศ
มี การทําวิ จั ยร วมกั บภาคอุ ตสาหกรรมและหน วยวิ จั ยของรั ฐ ได แก ศู นย เทคโนโลยี โลหะและวั สดุ แห งชาติ
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย มหาวิทยาลัยมหิดล
ความรวมมือตางประเทศ
มีการทําวิจัยรวมกับนักวิจัยประเทศฝรั่งเศส (University of du Main และ SupAgro Montpellier University)
และนักวิจัยประเทศเซอรเบีย (University of Novi Sad)
ผลงานวิจัย
1. Saad Riyajan, Jitladda Sakdappipahanich. Characterisation of biodegradable semi-interpenetrating polymer based on poly(vinyl alcohol) and sodium alginate containing natural
neem for its natural neem control release application, Polymer Intenational, 59, 1130-1140
(2010).
2. Saad Riyajan, Suwit Chaiponban. Swelling and physical properties of semi-interpenetrating
NR/PVA networks, Kaustschuk Gummi Kunststoffe, 63, 70-73 (2010).
3. Saad Riyajan, Sunisa Santipanusopon. Influence of ammonia concentration and storage
period on properties field NR latex and skim conagulation, Kaustschuk Gummi Kunststoffe,
60, 240-244 (2010).
4. Saad Riyajan, Isara Intharit, Prepartion of novel composite from natural rubber, bagasse and
plaster, Journal of Chemistry and Chemical Engineering, 4, 56-57 (2010).
5. Kaewta Kaewtatip, Paul Menut, Varaporn Tanrttanakul, Marie-Helen Morel, Stephane
Guilbert. Interactions of Kraft Lignin and Wheat-Gluten during Biomaterial Processing : Evidence for The Role of Phenolic Groups, Journal of Agricultural and Food Chemistry, 58,
4185-4192 (2010).
6. Kaewta Kaewtatip, Varaporn Tanrattanakul, Katalin Meszaros Saecsenyi, Jelena Pavlicevic,
Jaroslava Bundinski-Simendic. Thermal properties and morphology of cassava starch grafted
with different content of polystyrene, Journal of Thermal Analysis Calorimetry, 102, 10351041 (2010).
7. J. Intapun, J. Sainte-Beuve, F. Bonfils, V. Tanrattanakul, E. Dubreucq, L. Vaysse. Effect of
micro-organisms during initial coagula maturation of Hevea natural rubber, Journal of
Applied Polymer Science, 118, 1341-1348 (2010).
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8. Varaporn Tanrattanakul, Wannapa Chumeka. Effect of Potassium Persulfate on Graft Copolymerization and Mechanical Properties of Cassava Starch/Natural Rubber Foam, Journal of
Applied Polymer Science, 116, 93-105 (2010).
9. J. Intapun, J. Sainte-Beuve, F. Bonfils, V. Tanrattanakul, E. Dubreucq, L. Vaysse. Characterisation of natural rubber cup coagular maturation conditions and consequences on dry rubber
properties, Journal of Rubber Research, 12(4), 171-184 (2009).
10. Varaporn Tanrattanakul, Pimchanok Saithai. Mechanical properties of bioplastics and bioplastic-organoclay nanocomposites prepared from epoxidized soybean oil with different
epoxide contents, Journal of Applied Polymer Science, 114, 3057-3067 (2009).
11. Varaporn Tanrattanakul, Wannarat Panwiriyarat. Compatibilization of low density polyethylene/Cassava starch blends by poltassium persulfate and benzoyl peroxide, Journal of
Applied Polymer Science, 114(2), 742-753 (2009).
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หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน ม.อ.สุราษฎรธานี
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดานปาลมน้ํามัน ของ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ในสภาวะที่ โลกมีทรัพยากรที่ น อยลงเรื่ อยๆ ความอุดมสมบูรณ เริ่ มลดลง ในทางตรงกันข ามประชากรมนุ ษย
กลับเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึง พื้นที่ตอจํานวนประชากรยอมลดลง ในขอจํากัดนี้มนุษยยอมตองดิ้นรนหาแนวทาง
หรือวิธีการดําเนินกิจการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อตอบสนองตอปจจัยและปญหาขอจํากัดดังกลาว
การศึ กษาวิ จั ยของมหาวิ ทยาลั ยจึ งเป นกิ จกรรมเบื้ อต นที่ จะนําผลไปใช ในการถ ายทอดหรื อขยายผลสู ชุ มชน
เพื่ อให มี การทดลองใชกับสภาวะจริ งในพื้ นที่ ตางๆ ของประเทศ ในด านปาลมน้ํา มั น หน วยวิจั ยปาลมน้ํา มั น ม.อ.
สุราษฏรธานีใหความสนใจคือการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบรอบดาน โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคมเขามา
ครอบคลุมงานดานวิทยาศาสตรหลังการศึกษาวิจัย ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดถูกนอมนํามาเปนแนวทางในการสรางยุทธศาสตร กําหนดหัวขอการศึกษาวิจัย
เพื่อใชกับเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา ในโอกาสนี้เกษตรกรตองพิสูจนศักยภาพการลดตนทุนการผลิต แตคงคุณภาพหรือ
เพิ่ มคุณภาพของผลผลิตทั้ งปาลมน้ํามันและอาชีพที่ เกี่ ยวข อง การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิตของเกษตรกรในจังหวัด
สุราษฏรธานี ไมไดหมายถึง การผลิตปาลมน้ํามันหรือยางพาราอยางเดียว แตรวมไปถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช
พื้นที่ที่มีอยูอยางจํากัดในการเพิ่มรายได เพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่มมูลคาของผลผลิตไดดวย กิจกรรมงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เชน
1. การศึกษาเพิ่ มเติมองค ความรู ในการผลิตปาล มน้ํามั น และอาชีพเสริ มในระบบปลู กปาลมน้ํา มั น โดยใช
ทรัพยากรจากพื้นที่ ผลปาลมน้ํามัน และผลพลอยไดจากปาลมน้ํามัน
2. สรางยุทธศาสตรการเพิ่มมูลคาปาลมน้ํามันและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยใชหลักการ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรียและผสมผสาน เขามาชวยลดตนทุนการผลิต เชน เกษตรกรเคยปลูกปาลมน้ํามันและขาย
ผลปาล มน้ํามั นได อยางเดี ยว อาจมี การเลี้ ยงโค เลี้ ยงแพะในระบบ (แบบขั งคอกหรือปล อยในบางครั้ ง) ตามความ
เหมาะสมของพื้นที่ การเลี้ยงหมูหลุม และใชมูลสัตวรวมกับผลพลอยไดจากโรงงานปาลมน้ํามันและสวนปาลม ในการ
ผลิตปุยหมัก และผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสวนที่ผานการหมักจากบอกาซชีวภาพจะสามารถนํามาผลิตปุยชีวภาพไดอีกทาง
หนึ่ง หรือนํามาเลี้ ยงไสเดือนดิ น ซึ่งผลจากการดําเนิ นการจะไดนําปุ ยหมัก ปุ ยน้ําหมักไส เดือนดิ น ตัวไสเดือน และ
มูลไสเดือนกลับไปสูสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได
3. กิจกรรมการปลูกหญาระหวางรองแถวปาลมน้ํามัน (ในชวงที่ปาลมมีอายุ 1-5 ป) เมื่อปาลมโตแลวจะมี
การตัดทางใบปาลม มาสับเปนอาหารหยาบเลี้ยงโคได ซึ่งแพะอาจใชวิธีการแขวนทางใบปาลมใหกินก็ได
4. กิจกรรมการแปรรูปน้ํามันปาลมดิบเปนผลิตภัณฑตางๆ เพื่อชุมชน โดยใชจุลินทรียชวยในการแปรรูป เชน
การผลิตไบโอดีเซลโดยใชเชื้อรา
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5. การบูรณาการระหวางโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมกั บเกษตรกร เชน การนําขี้ เคกและทะลายปาลม
เปล าจากโรงงานปาล มน้ํามั นมาผลิ ตปุ ยหมัก การใชขี้ เคก (Decanter Cake) กากปาล มน้ํามั นนํามาเปนสวนผสม
ในอาหารสัตว
6. กิจกรรมการใชมูลสัตว กากตะกอน ขี้เคกจากโรงงานสกัดปาลมน้ํามันมาผลิตกาซชีวภาพ หรือผลพลอยได
จากสวนปาลมน้ํามัน เชน ทางใบปาลมในการเปนพลังงานชีวมวล
7. ในกรณีปาลมน้ํามันราคาลดลงมากจนเกษตรกรไมสามารถขายได อาจมีการเพิ่มมูลคา เชน การสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบในชุมชนเพื่อผลิตอาหารสัตว และเพิ่มมูลคาจากการแยกสวนประกอบสําคัญ เชน วิตามินอี และแคโรทีนอย
โดยกระบวนการกรองผาน
8. การสรางอาชี พหลายอย างในระบบการปลู กปาลมน้ํามั นเพื่ อเพิ่ มมูลค าปาลมน้ํามั น ผลพลอยได ในชุ มชน
เชน ทางใบปาล มอั ดเม็ดสําหรับเปนอาหารสั ตว การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม การสรางโรงแยกใยปาลมจาก
ทะลาย และโรงแปรรูปเพิ่มมูลคาปาลมน้ํามัน เปนตน โดยเนนภาพลักษณของชุมชนเปนจุดขาย
ในภาวะที่ เ ราเผชิ ญกั บการเปลี่ ยนแปลงที่ รวดเร็ ว และเงื่ อนไขใหม ๆ การแข งขั น ทางการตลาดที่ เพิ่ ม ขึ้ น
การกี ดกั นทางการค าโดยมาตรการด านคุ ณภาพ และความปลอดภั ยต อการบริ โภค กฎเกณฑ ต างๆ ของต างชาติ
แนวทางในการแก ปญหาและสิ่ งที่ เราลืมไม ไดคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดั งนั้ น หัวของานวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีของหนวยฯ ที่ผานมาจึงไดดําเนินการภายใตกิจกรรมตางๆ ที่กลาวมาในเบื้องตน โดยมีการสรางกลุม
เกษตรกร สรางเครือขายกับชุมชน และองคกรในพื้ นที่ แบบรวมดวยชวยกันพัฒนา เพื่อสังคมที่ดีขึ้น และกอ
รากฐานที่แข็งแรงสูการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาโดยการสรางกลุมและเครือขายในอําเภอตางๆ
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หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
Green Technology Research Unit
โครงการ เชื้อเพลิงทางเลือกสําหรับสหกรณโรงอบ/รมยาง
จุดเดนของโครงการ
การวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใหสมาชิกสหกรณฯ มีสวนในการรวมคิด เรียนรู และปฏิบัติ ตลอดจน
รับผลประโยชนจากกิจกรรมที่เกิดขึ้น สําหรับเตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงานสามารถลดการใชไมฟนลงได 22%
และระบบบ อหมั กรวมไร อากาศ (Co-digester) สามารถแก ป ญหาเรื่ องกลิ่ นเหม็น ได กาซชี วภาพเป นผลพลอยได
นําไปรมยางทดแทนไมฟนได 31% นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชหุงตมในสหกรณฯ
ปญหาวิจัย
ตองการลดตนทุนไมฟนที่ใชสําหรับผลิตยางแผนรมควัน
ผลการศึกษาที่ 1 เตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงาน
1. ทดลองนําเชื้อเพลิงอัดแทง ซึ่งประกอบดวย ถานหินลิกไนต ถานไมยางพารา ถานกะลามะพราว ดินเหนียว
และปูนขาว มารมยางในหองรมยางจําลอง พบวามีคาความความรอนเพียงพอในการรมยาง ยางแผนที่ไดมีสีเหลืองใส
เมื่อเทียบกับยางแผนที่รมดวยไมฟนของสหกรณฯ
2. การตรวจวัดคาความเขมขนของกาซไอเสียตางๆ ที่เกิดจากการเผาไหมในหองรมยางจําลอง ไดแก SO2,
CO และ NOx พบวามีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน
3. ออกแบบเตาและจัดสราง ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณฯ บอทอง จํากัด อ.สะบายอย จ.สงขลา
เตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงาน สามารถใชทั้งไมฟนและเชื้อเพลิงอัดแทง
4. คุณภาพยางที่รมดวยเตาเชื้อเพลิงฯ มีสีเหลืองใส และผานเกณฑมาตรฐานทุกพารามิเตอร
5. เตาเชื้อเพลิงฯ ลดตนทุนการผลิตยางแผนรมควันโดยสามารถประหยัดไมฟนในการรมยางได 0.34 บาท/
กก.ยาง คิดเปนมูลคาไมฟนที่ประหยัดได 34,000 บาท/ป ซึ่งขณะนี้ อยู ระหวางการเก็บขอมูลตอเนื่ อง และคาดวา
จะลดตนทุนไดเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาไมฟนมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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ผลการศึกษาที่ 2 ระบบบอหมักรวมไรอากาศ (Co-digester)
1. ออกแบบและจัดสรางระบบบอหมักรวมไรอากาศ (Co-digester) ซึ่งประกอบดวย บอปอนมูลสัตว บอหมัก
กาซชีวภาพ บ อชั กกากตะกอน และคู เก็ บกากตะกอน ณ สหกรณฯ นําร อง คื อ สหกรณฯ บานเการ าง จํากั ด
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา
2. ประสิทธิภาพการกําจัดความสกปรกของน้ําเสีย (ซีโอดี) ของบอหมักกาซชีวภาพเฉลี่ย 83% องคประกอบ
ของกาซมีเทนในกาซชีวภาพอยูในชวง 51-59%
3. หลังสรางระบบบอหมักฯ ทางสหกรณฯ พบวาหมดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนโดยรอบ และนํากาซ
ชีวภาพไปใชหุงตมอาหาร และที่สําคัญคือนําไปรมยางรวมกับไมฟน สามารถประหยัดคาไมฟนในการรมยางอยูในชวง
12-31% ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูลตอเนื่อง
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หนวยวิจัยวัสดุผลึก
Crystal Materials Research Unit (CMRU)
หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ขอบเขตงานวิจัย
หนวยวิจัยวัสดุผลึก กอตั้ งขึ้ นภายใตความมุ งหวังที่ จะเปนส วนหนึ่ งในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยทางเคมี
ระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเปดโอกาสใหนักศึกษาที่มีความสนใจและตั้งใจจริงไดเรียนรูและเปนจุดเริ่มตนเขาสูวงการศึกษา
วิจั ยอยางจริ งจั ง โครงการวิจัยของหนวยวิ จัยวัสดุผลึกมีความหลากหลายเพื่ อตอบสนองความสนใจที่ แตกตางของ
นักศึกษาและเพื่อกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ที่ทันสมัย และสามารถตอบโจทยวิจัยที่เปลี่ ยนไปอยางไมหยุดยั้งของโลก
ปจจุบัน โดยทําการศึกษาวิจัยภายใตขอบเขตดังตอไปนี้
1. สารที่มีสมบัติวาวแสง (Fluorescence)
2. สารสังเคราะหที่ออกฤทธิ์ทําลายจุลชีพกอโรค (Synthetic Disinfectants)
3. สารที่มีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optics, NLO)
ผลงานเดน
1. ดานสารกลุมที่มีสมบัติวาวแสง (Fluorescence)
ออกแบบและพัฒนาสารสังเคราะหของสารอนุพันธ chalcones, heteroaryl chalcones, diketone และ
dienone ที่ แสดงสมบั ติฟลูออเรสเซนซ (fluorescence) ไดดีในชวงสี ตางๆ เช น เหลือง เหลืองอมเขี ยว และสม
ซึ่งขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง นอกจากนี้ยังพบสารอนุพันธ pyrrazole และ nicotinonitrile ที่สามารถวาวแสง
ในชวงสีฟาซึ่งเปนชวงสีที่พบไดยากอีกดวย
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รูปที่ 1 การวาวแสงของสารอนุพันธ chalcones, heteroaryl chalcones, diketone และ dienone
ในตัวทําละลายคลอโรฟอรม เมื่อถูกกระตุนดวยแสงยูวี
2. ดานสาร Disinfectants ทําลายจุลชีพกอโรค
ออกแบบและสังเคราะหสาร disinfectants ในกลุ ม quaternary ammonium compounds (QAC)
ซึ่งออกฤทธิ์ทําลายเชื้อแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ไดดีมาก
สาร QAC ของหนวยวิจั ย (CMRU-QAC) ถู กพั ฒนาขึ้ นโดยการเพิ่ มเติมหนวยของอนุพันธ ยา sulfa
เขาไปในโครงสรางของ QAC เพื่อเพิ่มฤทธิ์ทําลายแบคทีเรีย ผูวิจัยพบวา CMRU-QAC สวนใหญสามารถทําลาย
เชื้อ MRSA ไดโดยใชความเขมขนของสารเพียง 2-4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรเทานั้น แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพที่
ดีกวาเมื่อเทียบกับ QAC ทางการคาที่ชื่อวาเบนซาลโคเนียมคลอไรด (Benzalkonium chloride) ดังแสดงในรูปที่ 2

อางอิงจากบทความ เรื่อง Synthesis, structure and in vitro antibacterial activities of new hybrid disinfectants quaternary ammonium compounds: Pyridinium and quinolinium stilbene benzenesulfonates จากวารสาร European
Journal of Medicinal Chemistry ฉบับที่ 45 ป 2010 หนาที่ 4199 ถึง 4208

รูปที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย MRSA ([LogMICMRSA]-1 M)
ระหวาง CMRU-QAC (สาร 1-10) และสารทางการคาเบนซาลโคเนียมคลอไรด (BK)
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3. ดานสารกลุมที่มีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (NLO)
สังเคราะหและศึกษาโครงสรางสารอนุพันธของ pyridinium และ quinolinium ที่แสดงสมบัติทางทัศนศาสตร แบบไม เชิ งเส น โดยทําการศึ กษาความสั ม พั นธ ระหว างลั กษณะของโครงสร างในสองมิ ติ และโครงผลึ ก
(โครงสรางในสามมิติ) ของสารกับสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนอันดับสองของสารนั้นๆ

รูปที่ 3 แสดงโครงสรางผลึกเดี่ยวของสารที่มีคุณสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนอันดับที่สองบางตัว
ที่หนวยวิจัยสังเคราะหได
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หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
นักวิจัยหลัก
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ (หัวหนาหนวยวิจัย)
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
ผศ.ดร.วิชาญ เกตุจินดา
สถานที่ติดตอ
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 8844 โทรสาร 0 7442 8148
Website: http://biopolymer.pharmacy.psu.ac.th/
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย (Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research
Unit) ไดรับการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นับแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
เปนต นมา มีนโยบายดานการวิจั ยโดยทางดานการพัฒนาและการประยุกตพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและการแพทย
หนึ่งในนักวิจัยคือ รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ไดรับคัดเลือกใหเปนอาจารยตัวอยางดานการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
ประจําป 2552 และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553
งานวิจัยแบงออกเปน 2 ดานหลัก คือ พอลิเมอรชีวภาพทางเภสัชกรรม และพอลิเมอรชีวภาพในวิศวกรรม
เนื้อเยื่อ พอลิเมอรที่ทําการวิจัยไดแก dendrimers, chitosan, collagen, gelatin, alginate เปนตน ในการวิจัย
มีการเตรียมและการดัดแปรพอลิเมอรชีวภาพ (biopolymers) โดยเนนดานความปลอดภัย การใชนาโนเทคโนโลยี
ในการขึ้นรูปพอลิเมอรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและเสถียรภาพและความปลอดภัยในการประยุกตใชดานตางๆ
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บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยของหนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
1. นางสาวเยาวพร แสงเสน
หลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ: สคาฟโฟลดคอลลาเจนจากปลาทะเลสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์
2. นางสาวจีระนันต ชูพูล
หลักสูตร:
เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
หัวขอวิทยานิพนธ : การพัฒนาคอมโพสิตของพอลิเมทิลเมทาไครเลต-พอลิแซคคาไรดเปนระบบนําสงยา
สูกระดูกของแวนโคมัยซิน
อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ และ รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
3. นายสุรกาญจน ไพชํานาญ
หลักสูตร:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ: การเตรียมฟลมและเม็ดไคโตแซนดวยปฏิกิริยาครอสลิงคกับน้ํายางธรรมชาติที่มี
หมูอีพอกไซดเพื่อใชในการนําสงยาทางผิวหนัง
อาจารยที่ปรึกษา: ผศ.ดร.ชิตชไม โอวาทฬารพร
4. นางสาวน้ําฟา เสริมแกว
หลักสูตร:
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ : การพัฒนาและประเมินระบบนําสงยาเซลฟไมโครอิมัลซิฟายดของสารสกัดจาก
ฟาทะลายโจร
อาจารยที่ปรึกษา: รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
5. นางสาวธิพาพรรณ พลายดวง
หลักสูตร :
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ : คารบอกซิเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพื่อนําสงอนุพันธของ tetrahydrocurcumin
ไปยังลําไสใหญอยางจําเพาะ
อาจารยที่ปรึกษา: รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี และ ดร.ลือลักษณ ลอมลิ้ม
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หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
Starch and Plant Fiber Research Unit (SPF-RU)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถวียน วิทยา
หนวยงานที่รับผิดชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา
และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี
สมาชิกหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ดร.วรัญู ศรีเดช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร
ดร.พรพงษ สุทธิรักษ
ดร.เทวี ทองแดง คารเรลาร
นายสมศักดิ์ สุดจันทร
นางสาวปาริดา ขุนแอ
ความเปนมา
หน วยวิ จั ยแป งและเส นใยจากพื ชที่ จั ดตั้ งขึ้ นนี้ เปนการศึ กษาและการใชประโยชนจากแป งและเส นใยจากพื ช
โดยทิศทางการวิ จั ยที่ 1 เป นการศึ กษาเกี่ ยวกับแป งและการประยุกต ใช โดยเน นการศึ กษาเกี่ ยวกับการศึ กษาทาง
โครงสรางสมบัติ ทางความรอนและสมบัติ ทางรีโอโลยี ของแป งชนิ ดตางๆ และการประยุ กตใชในอุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุ ภั ณฑ การดั ดแปรแป งชนิ ดต า งๆ ด ว ยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมี เพื่ อการประยุ กต ใช ใน
อุ ต สาหกรรมอาหารและบรรจุ ภั ณฑ รวมถึ งการปรั บปรุ งคุ ณภาพผลิ ตภั ณฑ อาหารแช เยื อกแข็ งที่ มี แ ป งเป นองค ประกอบโดยใช สารไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ ยวกับเส นใยจากพืช
และการประยุ กต ใช ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุ ภัณฑ โดยเนนการศึ กษาเกี่ ยวกั บการศึกษาการผลิต คุ ณสมบั ติ
และการประยุกตใชเสนใยจากพืชและผลผลิตจากเสนใยจากพืช (เซลลูโลสและอนุพันธุของเซลลูโลส) ในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและ
น้ําตาลแอลกอฮอล) และการใชประโยชนจากรําขาวและ/หรือเยื่อใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภั ณฑ (การผลิตกาวสําหรั บอุ ตสาหกรรมบรรจุภั ณฑ และบรรจุภั ณฑ บริโภคและ/หรือ
ย อยสลายได) โดยโครงการที่ จั ดทําขึ้ นมานั้ นเป นการบู รณาการงานวิจั ยร วมกั นหลายๆ ส วน โดยจะผลักดั นการใช
ประโยชน จากวั ตถุดิบในทองถิ่ นและเนนความเปนอั ตตลั กษณของภาคใต รวมถึ งผลักดั นใหผลงานวิจั ยที่ ได สามารถ
ขยายผลเชิงพานิชยเพื่อการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
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สําหรั บกิ จกรรมของหน วยวิ จั ยที่ ผานมา หน วยวิ จั ยฯ ได ดํา เนิ นการประชุ มเพื่ อชี้ แจงรายละเอี ยดเกี่ ยวกั บ
เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานเพื่ อใหเปนไปตามเปาหมายที่ วางไว กับสมาชิก รวมถึ งการประชุ มหารือเกี่ ย วกับ
การจั ดทําขอเสนอโครงการเพื่ อขอรับทุ นสนั บสนุนจากหน วยงานต างๆ ซึ่ งผลการดําเนินงานที่ ผานมาพบว าผลผลิ ต
ดัชนีชี้ วัดและผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินงานไดตามเป าหมายและเกินเปาหมายในดานต างๆ ที่ ตั้ งไว ซึ่ งการ
ดําเนินงานที่เปนไปตามเปาหมายประกอบดวย ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ (จํานวน 3 ฉบับ/ป) จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวน 3 คน/ป) จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (จํานวน 2
ทุน/ป) จํานวนนวัตกรรม (จํานวน 1 ชิ้น/ป) และหนวยวิจัยฯ มีการจัดทําฐานขอมูล/Website ของหนวยวิจัยฯ
นอกจากนี้หนวยวิจัยไดดําเนินงานที่เกินเปาหมายที่วางไวประกอบดวย ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(เกินเปามา 3 ฉบับ) จํานวนโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนจากภายใน (เกินเปา 1 โครงการ) เงินทุนวิจัยจากภายนอก
(เกิ นเป ามา 1 ล านบาท) และมีนั กวิ จัยใหม เขารวมเป นสมาชิกในหนวยวิจั ยฯ เพิ่ มขึ้ น 2 คน ซึ่ งเป นอาจารย จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและวิทยาเขตสุราษฎรธานี
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หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต สงวัฒนา
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6518
E-mail: praneed.s@psu.ac.th
บุคลากรในหนวยวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา แซเซี้ย
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6510 E-mail: wipa.sa@psu.ac.th
2. ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6510 E-mail: luppana.k@psu.ac.th
3. ดร.หทัยรัตน แสงจันทร
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6510 E-mail: natenapha.k@psu.ac.th
หนวยวิจัยนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
1) เพื่ อพั ฒนาองค ความรู แ ละผลงานวิ จั ยเชิ งวิ ชาการที่ เกี่ ยวกั บการพั ฒนาแนวปฏิ บั ติ และการดู แลผู ป วย
ซึ่งจะกอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ
2) แลกเปลี่ ยนขอมู ลและความรวมมือในการนําผลงานวิ จัยไปใช เพื่ อพัฒนาคุณภาพการปฏิ บัติ การพยาบาล
ของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
3) ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ
4) พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ โดยผานกระบวน
การบัณฑิตศึกษา
5) มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวย
6) มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
ผลการดําเนินงานในระยะ 2 ปที่ผานมา (กรกฎาคม 2552 - เมษายน 2554) มีดังนี้
สาระจากการประชุมหรือเสวนาทางวิชาการและการศึกษาวิจัยผานงานบัณฑิตศึกษาเปนบทความ หนังสือและ
สื่ อวิ ดีทั ศน เผยแพร แก พยาบาลในโรงพยาบาลหลายแห ง อาจารย พยาบาลและนั กศึ กษาของคณะพยาบาลศาสตร
นําไปใชในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศที่มาเขารวมประชุม
วิชาการ และพัฒนาความเขมแข็งของทีมในหนวยวิจัยโดยศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (ออสเตรเลีย) ซึ่งอยูในระหวาง
การพัฒนาโครงการวิจัยรวมกัน
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หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา (BTEM)
งานวิจัย “ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทางเพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพ”
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง คือ ปรากฎการณเหนี่ยวนําใหวัสดุไดอิเล็กทริกเคลื่อนที่ในสนามไฟฟา
งานวิจัยดังกลาวสามารถประยุกตกับเซลลชีวภาพ ที่ผานมาหนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา (Biotechnology of Electromechanics Research Unit-BTEM) ไดทําการวิจัยในดาน (1) การคํานวณเชิงทฤษฎีเพื่อพัฒนาแบบ
จําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาคชี วภาพ เพื่ อพั ฒนาขั้ วไฟฟ าขนาดไมครอนใหมี ขนาดเหมาะสมแก การเหนี่ ยวนําดวย
สนามไฟฟ าความเข มสู ง (2) งานเหนี่ ยวนําอนุ ภาคชี วภาพใหเกิ ดไดอิ เล็ กโทรฟอเรซิสและไดอิ เล็ กโทรฟอเรซิสแบบ
คลื่ นเดิ นทาง เพื่ อต อยอดองค ความรู ไปสู งานวิ จั ยระดั บมหภาคสําหรั บงานวิ จั ยด านสิ่ งแวดล อมและเกษตร อาทิ
งานคั ดแยกอนุ ภาคชี ว ภาพปนเป อนสารพิ ษและโลหะหนั ก การวิ นิ จฉั ยความผิ ดปกติ ข องเซลล ในทางโลหิ ตวิ ท ยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา และไขกุง และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับขั้วไฟฟาขนาดไมครอนที่มีระบบไหลเวียนของไหล (micro-fluidic system)
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หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง
Tumor Biology Research Unit
Put together good hands for cancer sciences
หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 0 7445 1401
E-mail : surasak.sa@psu.ac.th
ผูประสานงานวิจัย
นางสาวเวลาวี ไชยพันธุ นักวิทยาศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร 0 7445 1401
E-mail : cwelawee@medicine.psu.ac.th
หน วยวิ จั ยชี ววิ ทยาของเนื้ องอกและมะเร็ ง (T-Biol) เป นหน วยวิ จั ยแรกของคณะแพทยศาสตร ซึ่ งได รั บการ
สงเสริมใหจัดตั้งขึ้นบนเครือขายวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตป 2552 มีวัตถุประสงคหลักในการเปน
virtual unit ซึ่งเปนชองทางเชื่อมโยงความรวมมือระหวางนักวิจัยพหุสาขา เพื่อใหเกิดกระบวนการวิจัยในลักษณะซึ่งใช
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญรวมและมุงผลิตผลงานวิจัยทางดานเนื้องอกและมะเร็ง
ในระยะ 1 ปแรกของการกอตั้ง หนวยวิจัยประสบความสําเร็จในการสรางงานวิจัยและมีสวนรวมในการผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้
การรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หนวยวิจัยไดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทาน ปริญญาโท 1 ทานและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4
ทานเขารวมงานกับหนวยวิจัย
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การเสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานจากหน วยวิ จั ยได รั บ การคั ดเลื อกสํ า หรั บการเสนอผลงานวิ จั ยปากเปล าในที่ ประชุ มวิ ช าการระดั บ
นานาชาติและระดับชาติ
- Potential role of WT-1 in tumorigenesis of pediatric nephroblastoma. นําเสนอในการประชุม 4th
International Conference on WT-1 in Human Neoplasia. September 10-11, 2009, Osaka,
Japan โดย นายแพทยสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
- Oncogenic role of WT1 in nephroblastoma without WT1 mutation. นําเสนอในการประชุม 57th
International Congress of the British Association of Pediatric Surgeons. July 21-24, 2010,
Aberdeen, UK โดย นายแพทยสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
- Expression of WT1(17AA) Isoform in Breast Cancer. นําเสนอในการประชุม The 3rd Biochemistry
and Molecular Biology International Conference: 6-8 April 2011, Chiang Mai, Thailand
โดย นางสาวฐาปนวรรณ นาสมยนต/ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
- Association between common genetic variants on RET-protooncogene and Hirschsprung
disease นําเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตรแหงชาติครั้งที่ 17 วันที่ 7-9 เมษายน 2554 จังหวัด
เชียงใหม โดย นายธีราวุฒิ ภูสันติสัมพันธ/นายแพทยสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
ผลงานตีพิมพ
หนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 4 เรื่อง ระดับชาติ 2 เรื่อง หนังสือ 1 เลม ไดแก
- Sangkhathat S, Kanngurn S, Jaruratanasirikul S, Tubtawee T, Chaiyapan W, Patrapinyokul S,
Chiengkriwate P. Peripheral precocious puberty in a male caused by Leydig cell adenoma
harboring a somatic mutation of the LHR gene: report of a case. J Med Assoc Thai. 2010;
93: 1093-1097.
- Pusantisampan T, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Jaruratanasirikul S, Chotsampancharoan T, Kritsaneepaiboon S. Cushing’s syndrome in an infant secondary to malignant
adrenocortical tumors with somatic mutation of beta-catenin. Pediatr Dev Pathol. 2010; 13:
238-242
- Chaiyapan W, Sangkhathat S, Kanngurn S, Phukaoloun M, Chiengkriwate P, Patrapinyokul
S. Immunohistological evidence for Wnt-signaling activation in Peutz-Jeghers polyposis.
Pediatr Surg Int. 2010; 26: 173-177.
- Sangkhathat S, Kanngurn S, Chaiyapan W, Graidist P, Maneechay W. Wilms’ tumor 1
gene (WT1) is overexpressed and provides an oncogenic function in pediatric nephroblastomas harboring the wild-type WT1. Oncology Letters 2010; 1: 615-619.
- Maneechay W, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Chotsampancharoen T. Detection of
PAX/FKHR fusion by reverse transfusion polymerase chain reaction (RT-PCR): an adjunctive
molecular diagnosis in pediatric alveolar rhabdomyosarcoma. Songkla Med J 2009; 27:
405-414
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- Kanjanapradit K, Kanngurn S, Boonpipattanapong T, Sangkhathat S. Prognostic significance
of the Mismatch Repair Gene in colorectal cancer patients treated with 5-Fluorouracil
chemotherapy. Songkla Med J 2011; 29: 27-37
- หนังสือเนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร โดยสุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยาและจิตติ หาญประเสริฐพงษ
(ไดรับรางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2533)
แผนงานวิจัยในอนาคต
กรอบงานวิจัยในระยะป 2554-2555 มุ งผลิตผลงานวิจัยซึ่ งเกี่ ยวกับมะเร็ งลําไสใหญ (ผู ชวยศาสตราจารย
แพทยหญิงธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ) มะเร็งเตานม (ทีม ดร.พจนพร ไกรดิษฐ) และมะเร็งในเด็ก (รองศาสตราจารย
สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา) โดยมีประเด็นวิจัยรวมคือบทบาทของยีน WT1 ในมะเร็งเหลานี้ นอกจากนี้หนวยมีแผน
จะขยายประเด็นวิจัยจากแงมุมทางชีววิทยาไปสู ประเด็นทางเศรษฐศาสตรการแพทยที่ เกี่ ยวของกั บกระบวนการรักษา
มะเร็ง คาดวาจะเริ่มมีผลงานลักษณะดังกลาวออกมาในตนป 2555

164

&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

หนวยวิจัยเพศสถานะและการพัฒนาเพื่อสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต ประเทศไทย
Gender and Social Development For Peace in
Southernmost Provinces of Thailand Research (GSDP-South)
วัตถุประสงค
1. เพื่อสรางสรรคงานวิจัยดานเพศสถานะ บทบาท และความสัมพันธของผูหญิงและผูชายกับการพัฒนาการ
แปรเปลี่ยนความขัดแยง และการสรางสันติภาพอยางยั่งยืน
2. เพื่อเนนและผลิตงานวิจัยไปสูในระดับนโยบาย เพื่อสรางสังคมแหงสันติภาพ
3. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับเพศวิถีกับการพัฒนาและสันติภาพ
บุคลากรในหนวยวิจัย
1. อาจารยอลิสา หะสาเมาะ
2. รศ.ดร.เพ็ญพักตร ทองแท
3. อาจารยณชพงศ จันจุฬา
4. อาจารยสายฝน สิทธิมงคล
5. นางสาวจงรักษ ศรีจันทรงาม

หัวหนาหนวยวิจัยฯ
คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
ผูประสานงานหนวยวิจัยฯ

สถานที่ติดตอ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท 0 7333 1304 ตอ 3078 หรือ 081-684 1622
E-mail : Halisa@bunga.pn.psu.ac.th
ผลงานดีเดน
การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพื้นที่ตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส การวิจัย
ครั้ งนี้ มีวั ตถุ ประสงคเพื่อนําเสนอทางเลื อกและรูปแบบการจัดการน้ํา ซึ่ งอาศัยภูมิปญญาท องถิ่ นในการจัดการน้ําบน
พื้นฐานการมีสวนรวมของประชาชนในพื้นที่ลุมน้ําสายบุรี กรณีศึกษา ฝายทดน้ําของชุมชนกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยการสํารวจแบบสอบถาม การสัมภาษณและการสนทนากลุมยอยเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล
ผลการศึกษาพบวา ชุมชนกาเยาะมาตี มีการบริหารจัดการน้ําผานกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน
มานานกวา 50 ป โดยอาศัยภูมิปญญาทองถิ่นบูรณาการองคความรูในการบริหารจัดการน้ําดวยการจัดระบบการลงทุน
การกอสราง การจัดสรรผลประโยชนและการบํารุง ดูแลรักษา ฝายทดน้ําดังกลาว จึงสามารถอํานวยประโยชนใหแก
ชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ โดยปราศจากความขัดแยงใดๆ ในขณะที่ผลการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีการขุดคลองบาเจาะ
เพื่อแกไขปญหาน้ําทวมขังในตัวเมืองบาเจาะโดยหนวยงานราชการ ซึ่งไมไดศึกษาผลกระทบหรือสอบถามความคิดเห็น
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จากชาวบานไดสรางความเดือดรอนเสียหาย ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดลอมตอชุมชนอยางรุนแรง โดย
เฉพาะผูที่ตองอาศัยน้ําเพื่อปลูกขาว (77.8%)
นอกจากนี้ในการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 300 ครัวเรือน พบวาประชาชนตองการมีสวนรวมในการจัดการ
น้ําสูงถึง 92% โดยมากกวาครึ่งหนึ่ง (52.7%) เชื่อวาในอนาคตปญหาน้ําจะสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนอยาง
แนนอน และเรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่นในการจัดการน้ําอยางจริงจัง
คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถิ่นในการจัดการน้ํา กรมีสวนรวมของชุมชน ลุมน้ําสายบุรี
ผลงานที่กําลังดําเนินการ
1. โครงการทบทวนวรรณกรรม เพื่ อทบทวนองค ความรู เกี่ ยวกั บบทบาทหญิงชายในจั งหวัดชายแดนภาคใต
และนําความรูที่ไดมาวิเคราะหจัดหมวดหมูและเผยแพรสูสาธารณะ
2. โครงการอบรมการเขี ยนโครงการ เพื่ อฝ กอบรมแกนนําผู หญิ งทํา งานด านภาคประชาสั งคมให มี ความรู
ความเขาใจ และเกิดทักษะในการเขียนโครงการ อันนําไปสูการพัฒนากลุมและองคกร
3. โครงการอบรมเยาวชนเพื่อการสื่อสาร เพื่อใหเยาวชนที่มาจากหลากหลายชาติพันธุ วัฒนธรรมและศาสนา
ไดเรียนรูระบวนการสื่อสารอยางสันติรวมกัน ผานการทําขาวสั้น 3 นาที
4. โครงการธุรกิจมีชีวิต เพื่อศึกษาประเภทและรูปแบบของอาชีพที่เหมาะสมตอการประกอบอาชีพตามลักษณะ
ภูมินิเวศน กอใหเกิดความรวมมือระหวางรัฐ เอกชนและชุมชนใหพัฒนาไปยังทิศทางที่เหมาะสมกับทองถิ่น โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
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หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม
Environmental Biotechnology Research Unit
ประธานเครือขาย
ผศ.ดร.สุวิทย สุวรรณโณ
ผูประสานงาน
ดร.อรมาศ สุทธินุน
บุคลากรในหนวยวิจัย
ดร.เกื้ออนันต เตชะโต
นส.ปยุกฤษฏ ทองบุญ
นส.ชลธิชา มามิมิน
นส.อามีเนาะ อาแย
นส.รัชฏาพร ศิริรัตน

ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน
นส.พนิดา โตะสู
นส.ไซนะ มูเล็ง
นส.เฉลิมพร กลับคง

สถานที่ติดตอ
ชั้น 5 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทร. 0 7428 6853
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
1. การใชประโยชนจากวัสดุเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน เพื่อการผลิตชีวมวลและสาร
Schizophyllan โดยเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune)
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 เพื่อคัดแยกเห็ดแครงพันธุพื้นเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่ เหมาะสมต อการผลิตชีวมวลและสาร Schizophyllan จากเห็ ดแครงที่ เพาะเลี้ยง
บนวัสดุเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือ
ทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. ผลการทดลอง
ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดแครง 9 ตัวอยางที่เก็บจากแหลงธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง สงขลา และ
ยะลา ลักษณะของดอกเห็ดมีทั้งสีขาว สีขาวปนเทา และสีน้ําตาล ดอกเห็ดมีลักษณะคลายพัดขนาด 1.3-2.5 ซม.
กานดอกสั้นขนาด 0.3-0.7 ซม. การเจริญเติบโตของเชื้ อเห็ดแครงทั้ง 9 ไอโซเลตที่ เพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งพีดีเอ
พบวาเชื้อเห็ดแครงสามารถเจริญเติบโตเต็มที่ในเวลาเพาะเลี้ยง 14 วัน โดยที่เชื้อเห็ดแครง S1, S2 และ Y3 มีการ
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เจริญเติบโตไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่ น 95% (P<0.05) ซึ่ งมีขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีเทากับ
8.4, 8.5 และ 8.3 ซม. ตามลําดับ สวนการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดแครงทั้ง 9 ไอโซเลตบนอาหารแข็งเอสพีดีเอ พบวา
เชื้อเห็ดแครงสามารถเจริญเติบโตจนเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อในเวลา 8 วัน โดยที่เชื้อ S1, S2, S3, Y2 และY3
มีการเจริญเติบไดดีที่สุดและไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)
หมายเหตุ
S1 เห็ดแครงจากอําเภอหาดใหญ จ.สงขลา
S2 เห็ดแครงจากอําเภอนาทวี จ.สงขลา
S3 เห็ดแครงจากอําเภอสะบายอย จ.สงขลา
Y2 เห็ดแครงจากอําเภอยะหา จ.ยะลา
Y3 เห็ดแครงจากอําเภอรามัน จ.ยะลา
2. การใชประโยชนของวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ด
ตระกูลนางรมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ
1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการวั สดุเหลือทิ้ งลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษ โดยใชเปน
วัสดุเพาะเห็ดตระกูลนางรมทดแทนขี้เลื่อย
1.2 ศึกษาสภาวะที่ เหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทน
ขี้เลื่อย
1.3 ศึ กษาปริ มาณโปรตี น ปริ มาณสารต านอนุ มู ลอิ สระและปริ มาณโลหะหนั กที่ ปนเป อนอยู ในดอกเห็ ด
ตระกูลนางรมที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
2. ผลการทดลอง
นําเห็ดตระกูลนางรมจํานวน 3 ชนิดที่เก็บรวบรวมมาจากตลาดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คือ เห็ด
นางรม (Pleurotus osttreatus), เห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju ) และเห็ดภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) มา
ทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของเสนใยเห็ด จากการทดสอบบนอาหารแข็งพีดีเอ (potato dextrose agar - PDA)
พบวาเห็ดนางรมมีอัตราการเจริญของเสนใยไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีขนาด
เสนผาศูนยกลางโคโลนีเทากับ 89.66 มม. สวนการทดสอบอัตราการเจริญของเสนใยเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะ
ขี้เลื่อยและภาชนะบรรจุกระดาษในอัตราสวน 50:50 เปนเวลา 18 วัน พบวาเห็ดนางรมใหผลผลิตเซลลสูงสุดอยางมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีผลผลิตเซลลเทากับ 1.029 กรัม
3. ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดสมแขกและการประยุกตใชในเจลลางมือ
งานวิ จัยนี้ มี วัตถุ ประสงค เพื่ อศึกษาชนิ ดของตัวทําละลาย อั ตราส วน และระยะเวลาในการสกัดสารที่ ให ฤทธิ์
ยับยั้งจุลินทรีย จากผลสมแขก และศึกษาอัตราสวนผสมของสารสกัดในการผลิตเจลลางมือ โดยผลการทดลองพบวา
การสกัดสมแขกดวยน้ําใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล การสกัดดวยน้ําและเอทานอลเมื่อสกัดซ้ํา
จะใหปริมาณสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อนํามาทดสอบการตานการเจริญของแบคทีเรีย
ดวยวิธี Broth dilution method พบวาสารสกัดสมแขกดวยน้ําและเอทานอลสามารถตานการเจริญของ E. coli ไดที่
ความเขมขน 4000 ไมโครกรัม/มล. และตานการเจริญของเชื้อ S. aureus ไดที่ความเขมขน 2000
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หนวยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต
ผูรับผิดชอบ
ดร.อนุ เจริญวงศระยับ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 7882
E-mail : anu.j@psu.ac.th
จัดตั้งขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 มีวัตถุประสงคหลักเพื่อศึกษากระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพื่อการ
พัฒนาพื้นที่ภาคใต โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ นักวิจัยของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการดําเนินงานในปที่ผานมาแบงไดเปน 2 สวนคือ
(1) การดําเนินงานเพื่อพัฒนาหัวขอการวิจัย และ (2) การเผยแพรผลการวิจัยที่สําเร็จแลว โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
ก. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาหัวขอการวิจัย
1. ดร.อนุ เจริญวงศระยับ หัวหนาหนวยวิจัยฯ รวมกับหนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เปนเครือขายวิจัยของศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยใชชื่ อกลุมวา
“กลุมศึกษานโยบายดานระบาดวิทยา” โดยทางหนวยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต กําลังพัฒนา
หัวขอวิจัย เรื่อง “การนํานโยบายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ไปใชในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา และปจจัยระดับ
บุคคลที่สงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิค” วัตถุประสงคหลักของการวิจัยเพื่อ (1) ศึกษา
อิ ทธิ พลของความสําเร็ จในการนํานโยบายคุ มครองสุขภาพของผู ไม สูบหรี่ ในที่ สาธารณะไปปฏิ บั ติ ในวิ ทยาลั ยเทคนิ ค
และปจจั ยระดับบุคคลที่ส งผลตอการเลือกที่ จะสูบบุหรี่ในโรงเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และ (2) เพื่ อศึ กษา
อิทธิพลของปจจัยที่ สงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายคุ มครองสุขภาพของผู ไมสูบบุหรี่ ในที่ สาธารณะไปปฏิบัติใน
วิทยาลัยเทคนิค

นักวิจัยของเครือขายวิจัยรวมกันพัฒนาขอหัวการวิจัย
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2. นักวิจัยของหนวยวิจัย กําลังพัฒนาหัวขอวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน 2 หัวขอ ไดแก
1) ผลของนโยบายสาธารณะที่สงผลตอการกวดวิชาของนักเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยม
ศึกษาตอนปลาย โดย ผศ.ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ
2) ความสําเร็จในการนํานโยบายวาดวยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอรไปปฏิบัติ : ศึกษาเปรียบ
เทียบระหวางประเทศไทยและอินโดนีเชีย โดย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ
ข. การเผยแพรผลการวิจัยที่สําเร็จแลว
ดร.อนุ เจริญวงศระยับ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดทําการเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการ
ดําเนินงานองคการปกครองสวนทองถิ่นดานการปลอดทุจริตคอรรัปชั่นในมิติเชิงนโยบายและเชิงพฤติกรรม” ในที่ประชุม
วิชาการ ดังนี้
1) จิษฎานุช แสงศรี. การประเมินผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นดานการปลอดทุจริตคอรรัปชั่น
ในมิติเชิงพฤติกรรม: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.สงขลา. ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่11 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553. วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และ การประชุมวิชาการดานการบริหารและการจัดการระดับ
ชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
2) นั นทิ ตา มาศงามเมื อง. การประเมิ นผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถิ่ นดานการปลอดทุ จริ ต
คอรรัปชั่ น เชิงนโยบาย : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่น จ.สงขลา. ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที1่ 1 วันที่ 25-26 พฤศจิกายน 2553. วิทยาลัยการ
เมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และการประชุมวิชาการดานการบริหารและการจัดการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 3 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วันที่ 20 พฤษภาคม 2554
3) อนุ เจริญวงศระยับ. การประเมิ นผลการดําเนินงานองคกรปกครองส วนทองถิ่ นด านการปลอดทุจริต
คอรรัปชั่น. ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจั กร
กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 1-4 กุมภาพันธ 2554
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หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
หัวหนาหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 6845
E-mail : saowalak.ro@psu.ac.th
เจาหนาที่หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
นางสาวหัทยา คุณโณ
นายญัตติพงศ แกวทอง
ชั้น 2 หอง E208 คณะการจัดการสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 07428 6828
E-mail : eeru_psu@hotmail.com
ปรัชญา
ใชหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสรางความเขมแข็งใหชุมชน
คุณคารวม
ดํารงจรรยาบรรณ คุณภาพเกินมาตรฐาน รักและใสใจในงาน มุงมั่นเติบโต
วิสัยทัศน
มุงสรางความเปนเลิศในดานการวิจัยทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เพื่อพัฒนาการเรียนรู สงเสริมการมีสวน
รวมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมภาคใต
ผลการดําเนินการของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม มีทั้งงานวิจัยและกิจกรรมในดานของเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดของผลงานดังนี้
ดานผลงานวิจัย
งานวิจัยที่ไดรับทุนภายในประเทศ
1. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานการใชประโยชนทางตรงของปาชายเลนโดยกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนโคกพยอม ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี ผศ.ดร.
เยาวนิจ กิตติธรกุล และนายญัตติพงศ แกวทอง
2. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานเนื้อไมบนเขาคอหงส ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีคณะ
ผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี ทพ.ดร.ประกาศ สวางโชติ และนางสาวน้ําฝน พลอยนิลเพชร
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3. มูลคาทางเศรษฐศาสตรของเสนทางการทองเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพื้นบาน อ.เมือง จ.สงขลา
โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี นางสาวอริศรา รมเย็น และนางสาวสกลวรรณ อุยสกุล
งานวิจัยที่ไดรับทุนจากตางประเทศ
Economic Benefit of Management Options for a Suburban Forest (Kho Hong Hill) in South
Thailand โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี ทพ.ดร.ประกาศ สวางโชติ ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
และผศ.ดร.ไชยศรี สุขสาโรจน
ดานกิจกรรมของหนวยวิจัย
นอกจากการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยวิจัยแลว ทางหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดมี
การจัดกิ จกรรมการอบรมสั มมนาเชิ งปฏิบั ติ การด านเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดล อมแกนั กศึ กษาและผู ที่ สนใจในเรื่ องของ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม โดยไดมีการจัดอบรมเมื่อวันศุกรที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในหัวขอเรื่อง “การประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของสินคาและบริการจากระบบนิเวศและการประยุกตใชในเชิงนโยบาย (Economic Valuation
of Ecosystem’s Goods and Services and Policy Application)” ณ หอง E208 ชั้น 2 คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เปนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงคในการอบรมเพื่ อใหผูเขารวมอบรมมีความรู ความเขาใจในเรื่ อง
เศรษฐศาสตรและการประเมินมูลคาทางสิ่งแวดลอมมากขึ้นและเพื่อใหผูเขารวมอบรมนําความรู จากการอบรมไปใชใน
การวิจัยและการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษา อาจารยและบุคลากรทั่วไป
ที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผลที่ไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผูเขารวมการอบรม
ไดรับความรูในดานทางเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมมากขึ้ น ทั้ งดานความรู ทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตร เครื่องมือที่ใชในการประเมินทางเศรษฐศาสตร ซึ่งความรูดังกลาวนั้นผูเขารวมการอบรม
สามารถนําความรูนี้ไปใชในการทํางานและการวิจัยของผูรวมการอบรมไดตอไป
ภาพกิจกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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นอกจากการจัดอบรมแกบุคคลทั่ วไปแลว หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมไดมีการจัดแลกเปลี่ ยนเรี ยนรู
ระหวางบุคลากรและบัณฑิตศึกษาภายในหนวยวิจัย เพื่อเพิ่มความเขมแข็งในดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งเนื้อหา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูที่ผานมา ไดแก การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของชุ มชน
การประเมินมูลคาแหลงนันทนาการ กรณีศึกษาน้ําตกทรายขาว การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรเนื้อไม
และการประเมินมูลคาเสนทางทองเที่ยวทะเลสาบสงขลา
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หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
ผูรับผิดชอบหนวยวิจัย
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน รับผิดชอบดําเนินงานโดยอาจารยภาควิชาการ
พยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร 3 ทาน คือ

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา ยังวนิชเศรษฐ
(หัวหนาหนวยวิจัย)

2. รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร พุมดวง

3. รองศาสตราจารยฐิติพร อิงคถาวรวงศ

สถานที่ติดตอ
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 6546-7 โทรสาร 0 7428 6421
E-mail : sununta.y@psu.ac.th, sununta.y@gmail.com
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งหนวยวิจัยตั้งแตวันที่ 29 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการศึกษา คนหา และประยุกตใชนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวานเพื่อสงเสริมผลลัพธการตั้งครรภ
ที่ ดี และลดภาวะแทรกซอนจากการเป นเบาหวานในสตรีตั้ งครรภ และสตรี ที่ มีประวั ติเปนเบาหวานในระยะตั้ งครรภ
หนวยวิจัยขอรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยในระหวางวันที่ 29 กรกฎาคม
2553 - 31 มีนาคม 2554 ดังนี้
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1. โครงการวิจัยที่ไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.1 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการออกกําลังกายแบบไทชิตอระดับน้ําตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภที่เปน
เบาหวานชนิดที่สอง ไดรับทุนประเภททั่วไปจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554
1.2 โครงการวิ จั ย เรื่ อง ผลของการรั บประทานอาหารอย างมี สติ และการออกกําลั งกายแบบโยคะต อ
ระดับน้ําตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวานชนิด GDM A1 เสนอขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ
2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
2. การนําเสนอผลงานวิจัย
2.1 นําเสนอผลงานวิจัย เรื่ อง Factors influencing blood sugar levels of Thai women with
histories of gestational diabetes mellitus แบบบรรยาย (oral presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The second International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions ในวันที่ 23
มีนาคม 2554 ณ The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand
2.2 เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Factors influencing pregnancy outcomes and complications among
pregnant women with gestational diabetes เพื่อนําเสนอแบบบรรยายในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(Thailand Research Symposium 2011) ในระหวางวันที่ 26-31 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
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หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทย
ในภาคใต
The Research Unit in Enhancing Harmony in Life
of Southern Thai People
หัวหนาหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย
สมาชิกหนวยวิจัย
1. ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
2. ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
3. ดร.พัชรี คมจักรพันธ
ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร คณะพยาบาลศาสตร
สรุปรายงานผลการวิจัยของนักวิจัยในเครือขาย
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงาน
มาแลวเป นระยะเวลากวา 8 เดือน โดยผลการดําเนินงานโดยภาพรวมสามารถดําเนินงานไดตามเป าหมายที่ วางไว
แมจะมีการปรับแผนการดําเนินงานในประเด็นยอยบางประเด็น แตการปรับแผนนั้นไมมีผลกระทบตอใดๆ ตอเปาหมาย
และ/หรือตัวชี้วัดของหนวยวิจัย
สําหรับผลการวิจัยในการพัฒนาองคความรูเพื่อการสงเสริ มการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
นั้น พบวาจากการดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และจิตวิญญาณของคนไทย
ในภาคใตไปแลวระยะหนึ่งนั้น พบวาเปาหมายในชีวิตที่สําคัญประการหนึ่งของบุคคลคือ “การมีชีวิตที่เปนสุข พึงพอใจ
และผสมผสานลงตัว” โดยบุคคลที่มี “ชีวิตที่เปนสุข” อาจจะแสดงออกหลายรูปแบบ เชน รูสึกอิ่มเอมใจ ปลาบปลื้มใจ
เบิกบาน รูสึกผอนคลาย มีความออนนอม และมีความสงบเย็น ซึ่งปจจัยสําคัญ 4 ประการ ที่ชวยใหบุคคลมี “ชีวิตที่
เปนสุข พึงพอใจ และผสมผสานลงตัว” ไดแก
1. การได รับการส งเสริมความรู สึกภาคภู มิใจ ความเชื่ อมั่ นและความมีคุณค าในตนเอง จากการศึกษาของ
ผศ. ดร.ขนิษฐา และคณะ (2553) พบวานอกจากโนราหประยุกตที่นํามาใชในการออกกําลังกายจะชวยปองกันภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุในชุมชนแลว ดวยกระบวนการวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โครงการนี้ยังชวยสงเสริม
ความสามัคคี และทําให กลุ มตัวอยางรู สึกภาคภูมิใจ เสริมสรางความเชื่ อมั่ นและความมีคุณคาในตนเองใหกับกลุ ม
ตัวอยาง เพราะกลุ มตัวอยางสามารถรวมกลุ มกั นทํากิจกรรมในชุมชนไดอยางยั่ งยื นและมีการขยายผลการรําโนราห
ประยุกตไปยังชุมชนใกลเคียง และกลุมตัวอยางยังไดโชวการรําโนราหประยุกตในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในระดับตําบล
ซึ่งนําไปสูความรูสึกเปนสุข
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2. การมีแหลงสนั บสนุนทางสังคม และการชวยเหลือใหกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
การอยูอาศัยรวมกันแบบครอบครัวขยาย จากการศึกษาของ ดร.พัชรี และ รศ.วรรณี (2553) โดยเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุตอรูปแบบการอยูอาศัยที่แตกตางกันใน 4 รูปแบบ ไดแก อยูลําพังคนเดียว
อยูกับคูสมรส อยูกับบุตร และอยูกับบุตรและหลาน ผลการศึกษาพบวา กลุมผูสูงอายุที่อยูอาศัยกับบุตรและหลาน
มีคะแนนเฉลี่ ยของความพึงพอใจในชีวิตสูงสุ ด ในขณะที่ กลุมผูสู งอายุที่ อาศัยอยู ลําพังคนเดี ยวมีคะแนนความพึงพอใจ
ในชีวิตต่ําสุด
3. การยอมรับความจริงของชีวิตที่วา “ชีวิตไมเที่ยง” เมื่อบุคคลเขาใจหลักคําสอนนี้จะชวยใหสามารถยอมรับ
การเปลี่ ยนแปลงที่เกิดขึ้ นในชีวิต เชน ยอมรับไดเมื่อเจ็บปวยหรือตองสูญเสียสิ่ งที่ รัก เพราะเขาใจวา ทุกสิ่ งทุกอยาง
ยอมมีการเปลี่ยนแปลง ไมมีใครสามารถเลี่ยงกฏธรรมชาติได (ขวัญตา และกิตติกร, 2554)
4. เขาใจความหมายและเป าหมายที่ แทจริงของชีวิต นั่ นคือเมื่ อบุคคลรู วาตนเอง “เกิดมาทําไม เกิดมาเพื่ อ
อะไร และมีชีวิตอยูเพื่ออะไร” โดยเฉพาะเมื่ อรูวาเปาหมายที่แทจริงในการมีชีวิต คือ การมี “ชีวิตที่เปนสุข สงบ”
จะชวยใหบุคคลมีความตั้งใจที่ทําสิ่งที่ดีที่นําไปสูการมีความสงบที่แทจริง เชน การทําสิ่งที่ดี การมีความกตัญูกตเวที
การใชชีวิตดวยความไมประมาท การมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และการดูแลชวยเหลือบุคคลอื่ น (ขวัญตา และ
กิตติกร, 2554)
คําขอบคุณ
ใครขอบคุณสมาชิกในหน วยวิจัยทุกทานที่ มีความตั้ งใจ รวมแรงรวมใจ และทํางานผสานกันอย างลงตัว และ
ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะพยาบาลศาสตร ที่ใหการสนับสนุนในการจัดตั้งหนวยวิจัยนี้ขึ้น
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หนวยวิจัยทันตวัสดุ
Dental Materials Research Unit (DMRU)
บุคลากรในหนวยวิจัย
1. หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร 66-74-429874
E-mail : juthatip.a@psu.ac.th
2. รศ.ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท 66-74-287703, 66-74-287571 โทรสาร 66-74-429877
E-mail : boonlert.k@psu.ac.th
3. ดร.ทพญ.กนกวรรณ ปญญายงค
ภาควิชาชีววิทยาชองปากและระบบการบดเคี้ยว คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท 66-7428-7611 โทรสาร 66-7442-9873
E-mail : kanokwan.c@.psu.ac.th
หนวยวิจัยทันตวัสดุไดจัดตั้งและเริ่มดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อรวบรวมนักวิจัย
ทางด านทันตวัสดุศาสตร และสงเสริ มการศึ กษาวิจั ยคุ ณสมบัติ ดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพื่ อนําไปประยุกตใชใ นการ
รั กษาผู ปวยทางดานทั นตกรรมบู รณะให เกิดประสิทธิ ภาพสู งสุ ด รวมถึ งการพั ฒนาเทคนิควิ ธี การที่ เหมาะสมสําหรั บ
การทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ นอกจากนี้ทางหนวยวิจัยไดทําการศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูก
เพื่ อลดการนําเข าจากต างประเทศ ทางหน วยวิจั ยได มีการพั ฒนาศั กยภาพของนักวิ จั ยดานทั นตวัสดุ เชน ส งเสริ ม
ให นักวิ จั ยไปเผยแพรผลงานระดับชาติ และนานาชาติ อี กทั้ งยั งมี โครงการเชิญนั กวิ จัยผู เชี่ ยวชาญทางด านทั นตวั สดุ
มาใหความรู แกสมาชิกหนวยวิจัยและผูสนใจ วัตถุประสงคที่สําคัญอีกขอหนึ่งของหนวยวิจัยคือ สรางความเขมแข็ง
ใหกับบัณฑิตศึกษาทางดานการวิจัยทันตวัสดุ ศาสตรโดยเนนการทดสอบวัสดุ การประยุกตใชงานทันตวัสดุ และการ
พัฒนาวัสดุทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูก
ผลการดําเนินงานวิจัย
หนวยวิจัยทันตวัสดุเพิ่งเริ่มดําเนินงานในตุลาคม 2554 ผลการดําเนินงานในรอบ 6เดือนแรก มีดังตอไปนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มีนักศึกษาระดับปริญญาโทรับใหมจํานวน 2 คน
2. ไดขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 1 ทุน ในเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและผลทางชีวภาพ
ของเปลือกหอยทะเลตอเซลลสรางกระดูก”
3. ไดรับเงินทุนวิจัยจากภายนอก (สกว.) ในโครงการวิจัยเรื่อง “The effect of C-factor and resin volume
on the bonding to root canal with and without fiber post insertion”
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4. มีฐานขอมูลของหนวยวิจัย http://www.dent.psu.ac.th/unit/jdmu/
5. นั กวิจั ยไดไปเผยแพร ผลงานวิ จั ยระดั บนานาชาติ และได รับรางวั ล Best Poster Presentation Award
ในงานวิจัยเรื่อง “Surface characteristerics and bioactivities of marine mollusk shells on osteoblast”
6. มีความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ เพื่อจัดตั้งชมรมทันตชีววัสดุศาสตรแหงประเทศไทย
7. เริ่ มทําโครงการเชิญนักวิจั ยผู มี ความรู ความเชียวชาญพิเศษทางด านทันตวัสดุ มาบรรยายใหความรู และ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานงานวิจัยที่เชี่ยวชาญ
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ผูประกอบการ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จํากัด
คุณสมบัติ รุงศิลป
แผนมาสกหนา แผนมาสกขอบตาและวัสดุปดบาดแผล Nanocell จากปลายขาว
เสนใยโพลิเมอรธรรมชาติจากจุลินทรีย มีความบริสุทธิ์สูง เหนียว นุม ดูดซับน้ําไดดี
ติดแนบเนื้อใหความเย็นเมื่อสัมผัส
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูทางดานเภสัชศาสตรเนื่องจากเปนสาขาที่จบการศึกษา และตองการทํา
ธุรกิจจากสิ่งที่ตนเองถนัด จึงการเขารวมโครงการ NEC ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และฝายวิชาการ คณะวิศวกรรม ม.อ. จากนั้นจึงผันตัวเองมาทํา
ธุรกิจและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง
เงินลงทุน (บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน (บาท) :
60,000 – 80,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
28-28/1 เทพทิพพาอุทิศ 4 ราเมศวร คูหาสวรรค เมือง พัทลุง 93000
โทรศัพท :
08-1479-1399
E-mail :
thainanocellulose@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับวิธีการบริหาร การจัดการเครือขาย และชองทางการจัดจําหนายผานระบบอินเตอรเน็ต การสนับสนุน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสนับสนุนการเขารวมโครงการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ การใหบริการความรูโดยผานการ
จัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรูเพิ่มเติม”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท สงขลาเภสัชโภชนภัณฑ จํากัด
คุณสมฤทัย จิตภักดีบดินทร
บะหมี่สําเร็จรูปเปคติน, กาแฟชวยเลิกบุหรี่
1. บะหมี่สําเร็จรูปเปคติน ลักษณะเหมือนบะหมี่สําเร็จรูปมาตรฐานทั่วไป แตจะให
ปริมาณแคลอรี่นอยกวา โดยมีเปคติน เปนสวนประกอบเปนอาหารสุขภาพใช
ในการลดน้ําหนัก ลดโคเลสเตอรอล ลดน้ําตาลในเลือด โดยไมตองอดอาหาร
และระบบขับถายปกติดี และมีการดัดแปลงรสชาติ ใหเปนอาหารทางใตที่มี
เอกลักษณเปนของตัวเอง
2. กาแฟชวยเลิกบุหรี่ กาแฟเปนเครื่องดื่มที่ใชในชีวิตประจําวัน แตมีฤทธิ์ของ
สมุนไพรหญาดอกขาวชวยใหไมอยากบุหรี่ และชวยรักษาอาการถอนยาอีกทั้ง
ยังไมมีจําหนายในทองตลาด
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจในเรื่องสุขภาพและความงาม อีกทั้งผลิตภัณฑ
กลุมเครื่องสําอางและอาหารเสริมสุขภาพเปนผลิตภัณฑที่มีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง
เงินลงทุน (บาท) :
5,000,000.- บาท (เรียกเก็บแลว 50%)
ยอดขายตอเดือน (บาท) :
30,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
262, 264 ถนนคลองเรียน 1 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110 หรือ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร.
08-1896-6330
E-mail :
somrutai.j@psu.ac.th
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสนับสนุน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสนับสนุนการเขารวมโครงการที่มีการพัฒนาผลิตภัณฑ การให
บริการความรูโดยผานการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความรูเพิ่มเติม “

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท ไทยฟลคลีนรูม จํากัด
คุณสิวลี สระกวี
ถุงนิ้วมือ (Finger Cots) คุณภาพหนาพิเศษ
ถุงนิ้วมือไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพื่อใหความสะดวกสบายและความสัมผัสที่
สามารถปกปองการปนเปอนของฝุนละออง, คลอไรด มีการใชงานอยางแพรหลาย
ดวยการผลิตที่จากยาง 100% และใชเทคโนโลยีขั้นสูงที่ทําใหผลิตภัณฑมีความบาง
จึงมวนเปนวงแหวนและไมรูสึกอึดอัดขณะสวมใสขณะปฏิบัติงาน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ มีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจสวนตัวและมีความรูความสามารถในดานยางพารา
เงินลงทุน(บาท) :
10,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
1,500,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
54 ม.4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-9468-7900
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสนับสนุนในดานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ และการทดสอบผลิตภัณฑเพื่อการรับรองมาตรฐาน
การพัฒนาเครื่องจักรในการลดระยะเวลาในการผลิต”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด ศิรดาสมุนไพรสามราศี
คุณชัยยันต จันบัว
ยาสระผม 3 ราศี สบู ยาสีฟนสมุนไพรสูตรพิเศษ
เปนกลุมสมุนไพรที่ปลูกในพื้นที่เฉพาะ นํามาแปรรูป ใหเกิดสูตรพิเศษ ซึ่งมีการใช
องคความรูของมหาวิทยาลัยเขามาชวยในการพัฒนา
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูดานการผสมสมุนไพรไทย ที่สามารถนํามาผสมเพื่อใหเกิดประโยชนในการ
นํามาใช ทําใหตองการนําความรูที่ตนเองมีอยูมาพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปนธุรกิจ
ของครอบครัว
เงินลงทุน(บาท) :
700,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
100,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
22 ม. 5 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร.
08-1732-9600
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การจัดทําแผนธุ รกิ จทําให สามารถวางระบบโครงสร างขององค กร ได รั บการช วยเหลือในด านการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ การเขาสู ตลาด โดยการเปดตั วผลิตภัณฑที่ มีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหม การออกงานแสดงสินคา และ
ชองการขายผลิตภัณฑผาน PSU-Innomart และการดูแลดานบัญชีรายรับรายจาย”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :

บริษัท C Scince & Consultants จํากัด
คุณวิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
บริการใหคําปรึกษาในการใชสารเคมี ชุดน้ํายาทดสอบสาร TMTD (Test Kit)
ชุดน้ํายาทดสอบสาร Zinc (Test Kit) และผลิต
รายละเอียด/จุดเดน :
เปนผลิตภัณฑชุดตรวจสอบสารเคมีที่เจือปนในน้ํายางพาราแบบงาย ใชระยะเวลา
ในการทดสอบนอย เหมาะสําหรับโรงงานน้ํายางพาราและผลิตภัณฑยางพารา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากการพัฒนาผลงานวิจัยที่คิดคนขึ้นอยางตอเนื่องจนกระทั่งผลิตภัณฑสมบูรณ
จึงนํางานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย เพื่อชวยแกไขปญหาใหกับโรงงานน้ํายางพารา
เงินลงทุน(บาท) :
800,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
70,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
แฟลต11 หอง 181/371 ถ. เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
โทร.
084-7321816
E-mail :
cwilai@bunga.pn.psu.ac.th
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ได รั บการสนั บสนุ นทางด านต างๆ ในการดําเนิ นธุ รกิ จ เช น การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ , การจั ดงานถ ายทอด
เทคโนโลยีเพื่ อเพิ่ มช องทางการตลาด, การออกบูธแนะนําผลิตภัณฑ และการดูแลติดต อประสานงานเปนพิเศษในชวง
1-2 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
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&

วันนักวิจัย

2554

นวัตกรรม ม.อ.ครั้งที่ 5

รายละเอียด/จุดเดน :

เปนผลิตภัณฑเวชสําอางที่ทํามาจากพืชสมุนไพร (ปราศจากสารเคมี) โดยนํามา
ประยุกตใหทันสมัย สะดวกในการใชงาน และยังคงคุณคาธรรมชาติแบบไทยๆ อยู
ซึ่งผลิตภัณฑมีสรรพคุณในการบํารุงและดูแลผิวพรรณ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากความเชี่ยวชาญในการปรุงยาสมุนไพร พรอมทั้งไดรับการอบรม ไดรับ
คําแนะนําจากโครงการ NEC ของคณะวิศวกรรมศาสตร และศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับ
ผิวพรรณขึ้น
เงินลงทุน(บาท) :
100,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
20,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
420/4 ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร :
089-7254963, 082-2754963
E-mail :
ban_kannika@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ได รับโอกาสใหเข ามาเป นผู ประกอบการในความดูแลของศูนยบ มเพาะวิ สาหกิจ และได รับการสนับสนุนทาง
ดานตางๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ, ทักษะทางดานการประกอบธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ และการเพิ่มชอง
การจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ เชน Seven Catalog”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟูดส จํากัด
คุณชัยยงค คชพันธ
ผักสมุนไพรทอดดวยแปงชนิดพิเศษ
เปนผลิตภัณฑเห็ดและพืชผักสมุนไพรทอดที่มีความกรอบและอายุการเก็บรักษานาน
สามารถรับประทานอยางอรอย ไดทุกเพศทุกวัย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนการพัฒนาตอยอดจากการทําฟารมเห็ดมาตั้งแตรุนพอแม โดยการนําผลผลิต
เห็ดและผักหลากหลายชนิดมาแปรรูปเปนเห็ดและผักทอดนาโหนดดวยแปงชนิด
พิเศษ เพื่อเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
1,000,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
190 หมู 11 ต.นาโหนด อ.เมือง จ.พัทลุง 93000
โทร.
089-8702332, 074-641082
E-mail :
kchaiyong139@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ความรูใหมๆ ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีนักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมวิจัยเพื่อใหผลิตภัณฑมีอายุที่นานขึ้น การพัฒนาดาน
สถานที่ในการผลิตที่ไดมาตรฐาน”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท โชติชวงเจริญโภคภัณฑ จํากัด
คุณณยกร โชติชวง
แปงขนมจีนสูตรพิเศษ
เปนแปงขนมจีนที่มีสูตรพิเศษเฉพาะตัว มีคุณภาพและมาตรฐานเปนที่ยอมรับ เปน
อาหารที่รับประทานกันมากในภาคใต เสนขนมจีนมีความเหนียวนุม นารับประทาน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : จากที่ไดผลิตเสนขนมจีนที่ไดกอตั้งมานานกวา 30 ปสืบตอกิจการมาจากคุณรุน
คุณตาสูรุนคุณพอคุณแม และไดมีการจดทะเบียนการคาในนาม “แมนุยขนมจีนสด”
ซึ่งกิจการดังกลาวมีการเจริญเติบโตมีกําลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องจึงเปน
แรงผลักดันใหดําเนินกิจการดังกลาว เพื่อผลิตแปงสงใหกับโรงงานผลิตเสนใน
เครือขายของ “แมนุยขนมจีนสด”
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
700,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
94 ซอย 5/1 ถ.เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
โทร.
08-1959-6873
E-mail :
nayakron20@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีที่ปรึกษาดานเทคโนโลยีอาหารใหคําปรึกษา และไดรับ
บริการดานการจดทะเบียนนิติบุคคล การใหคําปรึกษาดานบัญชีและการเงิน ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด แม็กคอนกรีต
คุณพิศิษฐ เบญจรงคสิน
อิฐบล็อกชองลม โชวลายสองดาน
เปนอิฐบล็อกที่ไดจากการยอยซากอาคาร มีการออกแบบแสดงลายทั้งสองดาน
ซึ่งมีความแปลกใหม และผลิตภัณฑไดรับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ไดทํางานดานชางเทคนิคมาเปนเวลานานทําใหมีความรูและประสบการณดานการ
ผลิตอิฐบล็อก และอยากตอยอดความรูเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีเอกลักษณ
เฉพาะตัว
เงินลงทุน(บาท) :
500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
30,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
39 กม.13 ถ.สายเอเชีย ม.10 ต.ทาชาง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-1541-4673
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสงเสริมดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน และสนับสนุนการทดสอบ
ผลิตภัณฑกับทางนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :

บริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย จํากัด
คุณปุณณาพัฒน เนติโพธิ์
ครีม HB จากยางพาราและผลิตภัณฑอื่นๆ ที่เปนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร
รายละเอียด/จุดเดน :
เพื่อนํางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการนําผลงานวิจัยที่มีประโยชน สามารถนําไปใชไดจริง จากมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทรออกสูเชิงพาณิช
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
600,000 – 700,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
200/113 อาคารจุลดิสหาดใหญพลาซา (ชั้น 1) ถ.นิพัทธุอุทิศ 3 ต.หาดใหญ
อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โทร. :
074-354981
E-mail :
info@psu-itc.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนทางดานตางๆ เกี่ยวกับการดําเนินธุรกิจ เชน การบริหารจัดการ การเงิน
การบัญชี การเสียภาษี และการเพิ่มชองทางการจัดจําหนาย และการดูแลดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด แมงโกซอฟต
คุณณภัชนันท เพชรสุวรรณ
ออกแบบ และพัฒนาWebsite และเขียนโปรแกรม
สรางและจัดทําเวปไซตที่ตรงตามความตองการของลูกคาและมีการออกแบบ
เวปไซตที่มีความทันสมัยตรงตามความตองการของลูกคา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการทํากิจการเปนของตัวเองและตนเองมีความรูทางดานการผลิตเวปไซต
และการสรางโปรแกรมเปนอยางดี
เงินลงทุน(บาท) :
200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
30,000-40,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
4 ถ.สุทธิสมิทธิ์ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-15981619
E-mail :
poon97@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรั บการสนับสนุนในการใช พื้นที่ เพื่ อการดําเนิ นธุรกิจ และไดเขาร วมโครงการของทางศูนย บมเพาะ อี กทั้ ง
ยังมีโอกาสไดเขารวมอบนมเพื่อเพิ่มทักษะในการประกอบธุรกิจในดาน IT เพื่อทําใหเกิดความรูเฉพาะทางมากขึ้น”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ยูพริ้นเซส
คุณปยวรรณ เมงหอง
ผลิตภัณฑบํารุงผิว
เปนผลิตภัณฑที่มีสูตรเฉพาะไดรับการพัฒนาองคความรูจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัย
สามารถปรับสภาพผิวใหดูดีขึ้นอยางเปนธรรมชาติและไมเกิดความระคายเคือง
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑความงาม จึงทําใหตองการหางานวิจัยที่มีใน
มหาวิทยาลัยเพื่อนํามาพัฒนาตอในการจัดทําผลิตภัณฑใหม และเนื่องจากมีความ
ตองการเปนเจาของกิจการ
เงินลงทุน(บาท) :
84,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
100,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
1/1 ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-1540-0725
E-mail :
uprincessthai@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานเภสัชกรรมเขามาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพิ่มเติมการทดลอง
ตลาดและการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด การเปดตัวผลิตภัณฑในการจัดงานแสดงสินคาตางๆ และชองทางการจําหนาย
ผาน PSU-Innomart”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด
คุณวรากร สุวรรณรัตน
ผลิต พัฒนาและบริการ ดานSoftware Wireless Antivirus
เปนซอฟตแวรที่ชวยทําใหการจัดการการใชงานอินเตอรเน็ตภายในสถานที่พัก
ทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น มีระบบที่จําเปนตอการใชงานอยางครบครัน สามารถ
ปองกันภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ตได
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากการเรียนมาทางดานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงรวมกลุมกับเพื่อนๆ
ในการดําเนินธุรกิจ ใหบริการและพัฒนาทางดานซอฟแวรตางๆ และจัดตั้งเปน
บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด ขึ้นเมื่อป 2552
เงินลงทุน(บาท) :
500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
100,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
57 ถนนจุติอุทิศ 39 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-1959-2759
E-mail : swarakorn@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการสนับสนุนการใชพื้นที่ในการดําเนินธุรกิจ และไดเขารวมโครงการของทางศูนยบมเพาะทําใหเกิดการ
รูจักของหนวยงานภายนอกกอใหเกิดการติดตอกันทางธุรกิจและไดรับการใหคําปรึกษาในดานการดําเนินธุรกิจ”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด ขาวตมมัดเนินขุมทอง
คุณบุลภรณ บุญสุวรรณ
ขาวตมมัดแบบแชแข็ง
ใชวัสดุการผลิตที่มาจากธรรมชาติ และชวยสนับสนุนวัตถุดิบที่มาจากชาวบาน และ
มีการดัดแปลงไสใหมีความหลากหลาย และมีโครงการผลิตขาวตมมัดแชแข็งเพื่อ
การพัฒนาการยืดอายุของผลิตภัณฑ ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูและความถนัดในการทําอาหารและมีสถานที่ที่รองรับการขายขาวตมมัด และ
เมื่อไดดําเนินการแลวไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ
ตอไป
เงินลงทุน(บาท) :
50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
100,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
11 ม.3 ถนนหาดใหญ-สงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-0545-0122
E-mail :
bulaporrn@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสนับสนุ นการพั ฒนาบรรจุ ภั ณฑ และการทดสอบผลิ ตภั ณฑ ร วมกั บคณะอุตสาหกรรมเกษตรคําแนะนํา
ดานเทคนิคในการทําธุรกิจ กลยุทธทางการตลาด”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท สแตนดิ้งคอมฟอรด จํากัด
คุณประสงค เดชะวณิชชา
ผลิตภัณฑชวยสุภาพสตรียืนปสสาวะ
สแตนดิ้งคอมฟอรต นวัตกรรมใหมใชงานไดจริงเปนผลิตภัณฑที่ชวยสุภาพสตรี
สามารถยืนปสสาวะได ถูกออกแบบมาอยางพิเศษ สําหรับสุภาพสตรีทุกคน ขนาด
กระทัดรัด พกพางาย สะดวก สบายสามารถใชงานไดทันทีเมื่อพบเจอหองน้ําไมพึง
ประสงค ใชงานงาย ไมเลอะเทอะ เปรอะเปอน ใชงานครั้งเดียวทิ้ง สามารถยอย
สลายไดเองตามธรรมชาติ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มาจากการไดเห็นปญหาของสุภาพสตรีในการเขาหองน้ําตามสถานที่สาธารณะ
จึงมีแนวคิดที่จะผลิตผลิตภัณฑสําหรับยื่นปสสาวะ
เงินลงทุน(บาท) :
80,000 บาท
ยอดขายตอเดือน (บาท) :
N/A
ที่อยู/ติดตอ :
3/15 ถนนเจริญพงศ ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร.
08-6286-2828
E-mail :
prasongd@gmail.com
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สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และเขารวมโครงการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ
เพื่อใหเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอส เอนเตอรไพรส จํากัด
คุณมนัสภาพ สุวรียนนท
ออกแบบและพัฒนาซอฟแวรและระบบการตลาดผานอินเตอรเนต
1. E-Commerce Application เปน Software สําหรับทํารานคาแบบออนไลน
สําเร็จรูป
2. Enterprise Web Application เปนระบบที่พัฒนาตามความตองการของลูกคา
ที่เปนองคกรทั้งภาครัฐ และเอกชน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ในพื้นที่หาดใหญยังมีผูประกอบการซอฟแวรที่มีความรูความชํานาญไมมากนัก เมื่อ
เทียบกับความตองการของลูกคาในพื้นที่ ที่จะนําเอาซอฟแวรไปใชในองคกร ซึ่งมี
การขยายตัวเพื่อมมากขึ้นในปจจุบันและอนาคต
เงินลงทุน(บาท) :
200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
20,000 – 30,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
132 ซ.กาญจนวานิช 2/3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-9204-5123
E-mail :
manatsapap@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับความชวยเหลือในเรื่ องความรู ในการประกอบธุรกิจ และไดรับการสนั บสนุนทรั พยากรพื้ นฐานที่ จะชวย
ส งเสริ มให สามารถประกอบธุ รกิ จได อี กทั้ งยั งให โอกาสในการขยายช องทางในการดําเนินธุ รกิ จได เข ารวมจั ดแสดง
ผลิตภัณฑดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งบริษัท Nikxa จํากัด
คุณพันธุศักดิ์ ทองราช
Inventory online for window
เปนซอฟตแวรที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาดวยการตอยอดจากโปรแกรม Inventory
Online ใชงานงาย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนธุรกิจที่มีการสรางและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ประกอบกับเจาของธุรกิจ
มีความถนัดทางดานการออกแบบซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินลงทุน(บาท) :
100,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 – 20,000 บาท
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ที่อยู/ติดตอ :
118/4 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-6697-9398
E-mail :
tongrach@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการอบรมทักษะในการดําเนินธุรกิจ เชน การเขียนแผนธุรกิจ, การจัดการ, การบริหารองคกรและอื่นๆ
พรอมทั้งไดมีโอกาสเขารวมการจัดแสดงผลิตภัณฑดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด แมเศรษฐี
คุณสําเร็จ รัตนอรุณ
น้ํามันเหลืองสูตรสมุนไพรไทย
เปนน้ํามันเหลืองสูตรพิเศษ สามารถใชสมานแผลไดดี โดยไดวิจัยและพัฒนา
รวมกับนักวิจัยเพื่อสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : สืบทอดและเผยแพรสูตรน้ํามันเหลืองที่มีสรรพคุณและประโยชนมากมายและ
ตองการเปนเจาของธุรกิจ
เงินลงทุน(บาท) :
200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
30,000-40,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
114/4 ม.1 ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-6686-1715
E-mail :
sumrej@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ ไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการทําธุรกิจ โดยเฉพาะแนวทางในการทําธุรกิจที่ชวยใหการดําเนินการตางๆ
กาวไปดวยความรวดเร็ว การใหคําแนะนําจากศูนยบมเพาะฯ และคําปรึกษาตางๆ ชวยใหธุรกิจเติบโตและมีความมั่นคง
มากขึ้น รวมถึงมีการขยายการเจริญเติบโต การสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท มังกร พี พี ไอ จํากัด
คุณณัฐศิษย อิทธิพงศภัค
ชุดรองรับน้ํายางกันฝน
เปนผลิตภัณฑที่ใชสําหรับปองกันน้ําฝนไหลลงสูถวยน้ํายาง ซึ่งสามารถลดการ
สูญเสียผลิตผลทางการเกษตร (น้ํายางพารา) ของเกษตรได
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากเล็งเห็นปญหาของชาวสวนยางคือ ในวันที่กรีดยางแลวฝนตก น้ําฝนไหลลง
สูถวยน้ํายาง สงผลใหเกิดการสูญเสียน้ํายาง ซึ่งปญหานี้ทําใหเกิดแรงผลักดันใหเกิด
การประดิษฐ คิดคน จนเกิดเปนอุปกรณกันน้ําฝนสําหรับตนยางพารา
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
500,000 บาท
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ที่อยู/ติดตอ :

15 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาคารสํานักทรัพยากร
การเรียนรู (ชั้น 13) ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร.
081-0996255, 074-289368
E-mail :
natthasit_mi@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรั บการสนับสนุน การพั ฒนาผลิ ตภั ณฑ ในการจั ดทําผลิ ตภั ณฑ ต นแบบ และคําปรึ กษาในป ญหาด านตางๆ
รวมทั้งการอบรมทักษะในการทําธุรกิจ เพื่อพัฒนาศักยภาพ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท กิสโค จํากัด
คุณสงบ ธนบํารุงกูล
เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะกึ่งของแขงและสังกะสีผสม
อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่เกิดจากงานวิจัยทางดาน
โลหะวิทยา เชน เทคโนโลยีโลหะกึ่งของแข็ง (Giss Semi-Solid) ที่รวมพัฒนา
ผลิตภัณฑกับริษัท Western Digital และ Mattel, เทคโนโลยีโลหะผสมเม็ดเหล็ก
ซึ่งชวยพัฒนากับบริษัท แมทเทลกรุงเทพ จํากัด เปนตน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการเห็นผลิตภัณฑที่พัฒนาจากงานวิจัยที่เกิดจากคนไทยวางขายในตลาดโลก
เงินลงทุน(บาท) :
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
ที่อยู/ติดตอ :

1,000,000 บาท
50,000 บาท
15 อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ
จ.สงขลา 90112
โทร.
074-287311
E-mail :
sangop403@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการประชาสัมพันธงานวิจัยและผลิตภัณฑ
บางสวนของบริษัทฯปรึกษาทางดานแผนการตลาด, บัญชี และอื่นๆ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :
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โครงการจัดตั้งบริษัทจํากัดกางเกงผาออมแบบซักได
D-CARE
คุณวริฎฐา หนูจันทร
กางเกงผาออมแบบซักได
เปนกางเกงผาออมที่สามารถสามารถซึมซับของเหลวไดมากถึง 200-300 CC.
ซักทําความสะอาดได ใสสบาย ไมอับชื้น ไมซึมเปอน และชวยลดคาใชจายตอเดือน
ไดมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชผาออมสําเร็จรูปทั่วไป
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากความตั้งใจที่อยากจะประกอบธุรกิจ และมีความสนใจในผลิตภัณฑของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีโอกาสเขามาประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑกางเกงผาออมแบบซักได
เงินลงทุน(บาท) :
300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
15,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ. หอง PSU-BIC 007 ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากร
การเรียนรูคุณหญิงหลงฯ ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.
08-1328-4368
E-mail :
warittha.n@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม และไดรับการอบรม
คําแนะนําตางๆเกี่ยวกับการบริหาร จัดการในการดําเนินธุรกิจ การจัดหาตัวแทนจําหนาย การเพิ่มชอทางการจําหนาย
และการจัดนิทรรศการ “
บริษัท/ธุรกิจ :

โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ยางรองสนเทา
Heel Soother
ผูประกอบการ :
คุณนวิฐ แตสุวรรณ
ผลิตภัณฑ/บริการ :
ยางรองสนเทา Heel Soother
รายละเอียด/จุดเดน :
เปนผลิตภัณฑที่ทํามาจากยางธรรมชาติ มีความยืดหยุนเปนพิเศษ สามารถชวยลด
อาการปวดเนื่องจากความดันที่กอตัวในสนเทาในขณะที่สนเทากระทบกับพื้นไดมาก
กวารอยละ 90 นอกจากนี้อุปกรณยางรองสนเทายังสามารถทดแทนอุปกรณเสริม
สนเทาที่นําเขาจากตางประเทศไดอีกดวย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ทีมนักวิจัยเล็งเห็นวา งานวิจัยมีศักยภาพเชิงพาณิชย เนื่องจากมีกระแสตอบรับจาก
ลูกคาเปนอยางดีในการทดสอบตลาดและไดรับการสงเสริม ผลักดันเปนอยางดีจาก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย จึงนําผลงานวิจัยมาดําเนินการในเชิงธุรกิจใหเปนระบบ
มากขึ้น โดยการนํามาพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยภายใตการดูแลจากทางอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต
เงินลงทุน(บาท) :
2,286,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
15,000 - 25,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ 90110
โทร.
074-289353, 081-2728559
E-mail :
nawit_taesuwun@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ศู นย บมเพาะเป นที่ ปรึกษา เปนพี่ เลี้ ยงในการทําธุ รกิ จให กับธุ รกิจใหม ที่ ไม มีความรู และไมมี องค ความรู ให
สามารถเริ่ มต นธุรกิ จได อยางถู กต องและเป นระบบ โดยเน นการพัฒนาผลิตภั ณฑที่ มีคุณภาพ ซึ่ งเกิ ดจากการสร าง
ความรวมมือระหวางนักวิจัย ผูประกอบการและศูนยบมเพาะฯ ทําใหธุรกิจสามารถสรางความแตกตาง และความใหม
ของผลิตภัณฑได”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน:

บริษัท Southern instrument จํากัด
คุณสัญญา ผาสุข
เครื่องฟกไขอัตโนมัติและเครื่องตรวจวัดทางไฟฟา
เปนผลิตภัณฑที่ยังไมมีจําหนายในทองตลาด โดยเครื่องฟกไขอัตโนมัติสามารถ
ควบคุมอุณหภูมิการฟกไขไดเหมือนการฟกไขแบบธรรมชาติ และเปนเครื่องที่ใชงาน
งาย สะดวก และไมจําเปนตองใชแรงงานคนในการทํางาน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความสนใจทางดานการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องมือ เพื่อชวยเกษตรกร
โดยมีการศึกษาวิจัยเครื่องฟกไขอัตโนมัติขึ้น และเล็งเห็นวา งานวิจัยนี้มีประโยชน
จึงนํามาทําเปนธุรกิจเพื่อเผยแพรงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
30,000 – 40,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
เลขที่ 6 ซ. 20 อิงกมล ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร :
083-3987013
E-mail :
psayan99@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับแนวความคิดในการเริ่มตนดําเนินธุรกิจ และไดรับการอบรมเทคนิคเฉพาะทางดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท หาดใหญโรบอท จํากัด
คุณเฉลิมพล สุนทรนนท
หุนยนต การอบรมการเขียนโปรแกรม
มีบริการขายอะไหลในการทําหุนยนต, อุปกรณตรวจจับ (Sensor), การจัดอบรม
ใหความรูเกี่ยวกับหุนยนต และไมโครคอนโทรลเลอร และจัดทํา/ออกแบบ ผลิตภัณฑ
เกี่ยวกับอัตโนมัติ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการจะพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรูทางดานหุนยนตใหกาวสูระดับโลก
เงินลงทุน(บาท) :
800,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 – 40,000 บาท/เดือน
ที่อยู/ติดตอ :
53 ซ.12(เพชรเกษม) ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. :
084-6277695, 074-223756
E-mail :
doctoraud@live.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการเรียนรู อบรมเกี่ ยวกับวิธีการประกอบธุรกิจ, การสรางลูกคาใหมๆ โดยการเชื่อมโยงเครือขายกับ
ผูประกอบรายอื่นๆ ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และไดเขารวมการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑดาน ICT”
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บริษัท/ธุรกิจ :
โครงการจัดตั้ง บริษัท Loveanime จํากัด
ผูประกอบการ :
คุณบรรณวิชญ วังตระกูล
ผลิตภัณฑ/บริการ :
Animation 3D Presentation
รายละเอียด/จุดเดน :
Animation, Wedding (3D) ออกแบบ Character, CAI
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : รักในการทํา Animation และอยากเห็นความสําเร็จทางธุรกิจในสิ่งที่รัก
เงินลงทุน(บาท) :
50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
20,000-30,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โทร.
084-1900201
E-mail :
clouwid@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรั บการสนับสนุนในการใช พื้นที่ ในการดําเนินธุ รกิ จ การประชาสัมพันธ การอบรมทักษะให ความรู การมี
ที่ปรึกษาใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจเฉพาะทาง (ICT)”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งบริษัท สมารทเมค (ทีมวิจัยสมารทเมคาทรอนิกส)
คุณพฤธิกร สมิตไมตรี
Wireless Head Mouse เมาสอัจฉริยะสําหรับผูพิการ (ควบคุมดวยศีรษะ)
นําผลงานวิจัยของทีมวิจัยสมารทเมคคาทรอนิกส เขาสูการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย
งานเรื่องที่ 1 เมาสไรสายควบคุมดวยศีรษะ อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : การนํางานวิจัยที่ไดรับการคุมครองทรัพยสินทางปญญาแลวมาพัฒนาตอเนื่องไปสู
เชิงพาณิชย
เงินลงทุน(บาท) :
อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
N/A
ที่อยู/ติดตอ :
ทีมวิจัยสมารทเมคาทรอนิกส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร.
086-961 4072
E-mail :
spruitti@me.psu.ac.th
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการสนับสนุนการอบรมดานทักษะในการดําเนินธุรกิจ และทักษะดานเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด อิ่มอุน ฟูด ไทม
คุณธีรภัทร ศิริจิรวัฒนวงศ
ชะอมทอดกรอบ
เปนผลิตภัณฑชะอมทอดกรอบ ชนิดแผนซึ่งมีความแปลกและแตกตางไปจาก
ผลิตภัณฑผักทอดที่มีขายในทองตลาด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ทําธุรกิจที่ใชกําลังคนแตไมใชแรงงาน (หนัก) เพื่อสงเสริมใหเด็กและผูสูงอายุ
มีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ มีรายไดและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เงินลงทุน(บาท) :
300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
อยูระหวางการศึกษาวิจัย
ที่อยู/ติดตอ :
43/1 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โทร.
082-2446006, 074-221119
E-mail :
luckkunhdy@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาและแนวทางในการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการผลิต”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตกางเกงผาออมแบบซักได
คุณแนงนอย ธรรมเจริญ
กางเกงผาออมแบบซักได
เปนผลิตภัณฑที่ผลิตจากผาสําลีกับผารมกันน้ํา ซึ่งสามารถซึมซับและอุมน้ําไดมาก
สามารถนําไปซักทําความสะอาดผลัดเปลี่ยนในการขจัดโรครอนและมีผารมชนิดบาง
ที่ผานการวิจัยวาสามารถกันเปอนไดอยางเหมาะสม
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการลดภาวะโลกรอน, ลดปริมาณขยะ, ลดรายจายใหกับผูปวย เด็ก ผูสูงอายุ,
สรางอาชีพศิษยเกา ผูคนในชุมชนและเปนการสรางทางเลือกใหแกผูบริโภค
เงินลงทุน(บาท) :
100,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 – 20,000 บาท/เดือน
ที่อยู/ติดตอ :
47 ถนนพัฒนา ซอย 5/2 ตําบลคูหาสวรรค อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร.
081 – 6783304
E-mail :
naengnoi_2497@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษา แนวทางการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท บราเทอรไอเดีย จํากัด
คุณณัครวัต ณคราวงค
ผลิตและสอน 3D Animation ทุกรูปแบบ
สรางงานกราฟฟกออกแบบ 3D Animation และมีการเปดการสอนดานเทคนิค
การเรียน การทํา 3D Animation ใหแกผูที่สนใจ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูและมีความสนในทางดานกราฟฟกและการทํา 3D Animation และ
ตองการใหวงการ 3D Animation เปนที่รูจักกวางมากขึ้นในภาคใต
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
60,000-70,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
โทร.
074-289371
E-mail :
esme801@yahoo.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธและติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ไดรับการสนับสนุน
ในการใชพื้นที่และการอบรมทักษะเฉพาะดาน ICT เพื่อการดําเนินธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

เงินลงทุน(บาท) :
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
ที่อยู/ติดตอ :
โทร.

โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดดณาฟารมกระตายเนื้อ
คุณกิตติพงษ สรอยทอง
เนื้อกระตายขุน หนังกระตายฟอก เนื้อกระตายแปรรูป มูลกระตาย
: เนื่องจากเปนคนที่ชอบความแปลกใหมในธุรกิจและมีโอกาสไดศึกษาดูงานที่โครงการ
หลวงเชียงใหม จึงไดทราบขอมูลตางๆเกี่ยวกับการเลี้ยงกระตายเนื้อเชิงธุรกิจ
จึงมองเห็นวามีโอกาสที่จะทําในจังหวัดพังงาได ประกอบกับเดิมทีนั้นไดเลี้ยงไก
พื้นเมืองอยูแลว ซึ่งเปนการเลี้ยงสัตวเหมือนกันทําใหมีพื้นฐานดีพอสมควรตลาด
สวนใหญก็เปนกลุมรานอาหารชาวตางชาติ ซึ่งอยูบริเวณ ใกลเคียงจังหวัด พังงา
ทําใหงายตอการขนสง และที่สําคัญสุดในการตัดสินใจทําฟารมกระตายเนื้อ เนื่องจาก
วาเปนธุรกิจใหม ตลาดใหม ที่มีความตองการอยูพอสมควร อนาคตมีโอกาสเติบโต
ไปไดอีกมาก
500,000 บาท
150,000 บาท
41 ม.6 ต.บางทอง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82120
081-7875352 086-4703052
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สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับขอมูลตางๆ จากการที่ ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ได จัดอบรมวิชาการตางๆ
ใหกับสมาชิกรวมถึ งใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลเกี่ยวกับธุรกิ จที่ ทําอยู และไดรั บการชวยเหลือในการประสานงานกับ
องคกรตางๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจ ซึ่งบางครั้ง ผูประกอบการเองเขาติดตอยากลําบาก ทําใหดําเนินงานไดรวดเร็วยิ่งขึ้น
และอยูระหวางการประสานงานกับหนวยงาน iTAP เพื่อนําเทคโนโลยีดานการฟอกหนัง เพื่อเพิ่มไลนการผลิตดานการ
ฟอกหนังกระตาย เพื่อรองรับความตองการของตลาดใหหลากหลายมากยิ่งขึน้ ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ
เงินลงทุน(บาท) :
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
ที่อยู/ติดตอ :

หจก.ไรโน เทคโนโลยี
คุณจักรพงษ ผลงาม
รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟตแวร และฮารดแวร
: ตองการใชประสิ ทธิภาพของตนเองใหเต็มที่ อยากนําเสนอบริ การด านไอที สมัยใหม
ใหกับหนวยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
200,000 บาท
50,000 บาท
มหาวิทยาลัยสงขลายครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู1 ต. กะทู อ. กะทู ภูเก็ต 83120

โทร.
085-8811817
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ไดใหคําแนะนําตางๆ ในการทําธุรกิจรวมไปถึงจัดอบรมทั้งดานธุรกิจ และดานเทคนิค
การพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งชวยใหรูและเขาใจในหลักการทําธุรกิจ และการวิเคราะหในเชิงธุรกิจ และเสริมสรางทักษะตางๆ
ที่จําเปนตองใช อาทิ เชน การนําเสนอ การพบลูกคา การคํานวนภาษี การทํา SEO ฯลฯ รวมถึงใหใชสถานที่ของ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน โบรชัวร
ไวนิล และการแนะนําชองทางการตลาดใหมๆ และแนะนําลูกคาใหมใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

198

โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ลําป บล็อกประสาน
คุณประภาส แสงศรี
ผลิตและจําหนายบล็อกประสาน
: ตองการสรางบานเพื่ออยูอาศัยหลังใหม และตองการหาวัสดุที่มีราคาประหยัดมาใช
ในการกอสรางจนไดรูจักบล็อกประสาน จึงไดทําการศึกษาและเดินทางไปอบรม
กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วว.) และไดเรียนรูในการประดิษฐ
เครื่องมือที่ใชในการทําบล็อกประสาน รวมถึงกรรมวิธีการผลิตบล็อกประสาน
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จนในปจจุบันไดไดพัฒนาและผลิตเครื่องจักรจนสามารถผลิตบล็อกประสานได ทําให
มีผูสนใจแวะเวียนเขามาเยี่ยมชมวิธีการผลิต ชมบล็อกประสานที่ผลิตได และสั่งซื้อ
บล็อกประสานเปนจํานวนมาก จึงเล็งเห็นชองทางการจัดจําหนาย และเปนโอกาส
ทางธุรกิจที่จะเริ่มกอตั้งโรงงานขึ้น
เงินลงทุน(บาท) :
350,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
150,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
3 หมู 8 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โทร.
086-7395190
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ได รับความรู แนวความคิดในด านการทําธุ รกิ จ รู จั กการเขี ยนแผนธุรกิ จ และการให คําปรึกษาด านธุรกิ จ
ซึ่งชวยใหสามารถนําความรูที่ไดรับมาปรับปรุงใชรวมกับการดําเนินธุรกิจของตัวเองไดเปนอยางดี รวมถึงการประสาน
งานกับหนวยงาน iTAP เพื่อสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรที่ใชในการผลิตอิฐบล็อกประสาน”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

โครงการจัดตั้งบริษัทเลใต
คุณมานะ ใจเกลี้ยง
เตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพื่อใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
: การสรางกิจการของตัวเองเพื่อความมั่นคง กาวหนา ในชีวิต และเปนการพิสูจน
ตัวตนอยางแทจริง และตองการกระตุนใหประชาชนทั่วไป ไดหันมาตระหนักและ
ใหความสําคัญในเรื่องพลังงานทดแทน โดยการใชชีวมวลตางๆ ที่มีอยูในพื้นที่ของ
ตนเอง แทนการใชน้ํามันและแกซธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหประเทศมีความมั่นคงและ
ยั่งยืนดานพลังงาน
เงินลงทุน(บาท) :
300,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
50 / 8 ม.9 บานหนาคาย ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่
โทร.
086 – 6036427, 075 – 702722
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การได เขาเริ่มอบรมเปนผูประกอบการใหม และความชวยเหลื อในการทําธุรกิจ ตั้ งแต เริ่ มตนใหรู จักการทํา
ธุรกิจ รู จักทําแผนธุ รกิ จ แนวทางการตลาด การเข าหาแหล งทุ น รวมถึงความชวยเหลือดานเครื่ องมื อในการผลิต
และการไดเขารวมอบรมความรู ใหมๆ ตลอดจนการออกบู ทแสดงสินค าเพื่ อประชาสัมพั นธ กิจการ และการสราง
เครือขายทางธุรกิจ “

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :

หางหุนสวนจํากัด วาริชกระบี่บาติก
คุณวิริทธิ นวลแกว
ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผาบาติก เชน เสื้อผาบาติกสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี
และผลิตภัณฑอื่นๆ เชน เน็คไท ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมไหล หมวก เปนตน
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : รักและชื่นชอบในงานดานศิลปะ โดยเฉพาะการออกแบบและวาดลวดลายตางๆ
ลงบนผืนผา และตองการออกแบบลายที่เปนเอกลักษณทองถิ่นเพื่อบอกเลาเรื่องราว
ของมืองกระบี่ ให เป นที่ รู จักอยางแพรหลายทั้ งในหมู คนไทยและชาวต างชาติ ที่ เข ามา
ทองเที่ยวในจังหวัดกระบี่
เงินลงทุน(บาท) :
1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
200,000 – 300,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
136/5 ซอยตะกั่วทุง (โรงแรมริเวอรไซด) ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง
จังหวัดกระบี่
โทร.
075-624074, 081-6074785
E-mail :
info@varichkrabibatik.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
1. การอบรมและการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ เชน การบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี เปนตน
2. การประสานความรวมมือกับ iTAP เพื่อพัฒนาเครื่องพิมพผาบาติก
3. การสนับสนุนงบประมาณเพื่อออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เชน กลองบรรจุภัณฑ, โบรชัวร และเว็บไซต
4. การเพิ่มชองทางดานการตลาดในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑผาบาติก เชน การนําสินคาไปจัดแสดงใน
พื้นที่ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และการแนะนํางานแสดงสินคาจากหนวยงานตางๆ เพื่อออกบูธแสดงสินคา

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
บันดาลใจในการทําธุรกิจ :

โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด MHU GUNSTOCK
คุณธนศักดิ์ แสงศรี
ผลิตดามพานทายและรมดําปน
เริ่มจากความชอบในเรื่องของการยิงปน อยากแตงปนใหมีความแมนยําและสวยงาม
ซึ่งพานทายปนก็เปนสวนหนึ่งที่สําคัญที่ทําใหถือปนไดอยางกระชับมือชวยใหเล็งยิงได
รวดเร็วและแมนยํา จึงไดทดลองทําพานทายปนขึ้นเองโดยออกแบบใหเหมาะสมกับ
สรีระของตัวเอง และมีรูปทรงที่สวยงาม เมื่อทําออกมาไดสําเร็จนําไปยิงแลวผลออก
มาดี จน มีคนในกลุมผูใชอาวุธปนไดเห็นจึงสั่งทําเขามา และไดมีการบอกกันปากตอ
ปากเรื่อยๆ จึงไดมีการสั่งทําจํานวนมาก ทั้งรูปแบบทั่วไปและแบบพิเศษตางๆ จน
สามารถสรางรายไดใหกับตัวเองได จึงคิดวาความชอบสามารถสรางอาชีพได
จากจุดนี้จึงทําใหเกิดธุรกิจรับผลิตดามพานทายปนขึ้น
เงินลงทุน(บาท) :
150,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
50,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
3 หมู 8 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โทร.
086-6250678
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดรั บความรู แนวความคิดในดานการทําธุรกิจ รู จั กการเขี ยนแผนธุรกิ จ และคําปรึกษาด านธุ รกิจ รวมถึ ง
การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑยางรองพานทายปน
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :

บริษัท อันดาซอฟท จํากัด
คุณดนตรี ศรีเลิศชลาลัย
โปรแกรมสรางเว็บไซตออนไลน “อีฟ (EVE)” และรับออกแบบพัฒนาเว็บไซต,
เว็บ แอฟพลิเคชั่น และระบบซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ปจจุบันเว็บไซต เปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินธุรกิจเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ และจาก
ประสบการณที่ผานมา ในการจัดทําเว็บไซต 1 เว็บไซต จะมีคาใชจายที่คอนขางสูง
ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปแบบออนไลน ที่สามารถ
สรางเว็บไซตใหแกธุรกิจทั่วไปไดอยางสะดวก และรวดเร็ว และที่สําคัญคือ
มีคาใชจายที่ไมสูง ซึ่งจะชวยกระตุนใหธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ สามารถมีเว็บไซตที่ใชในการประชาสัมพันธ และขายสินคาหรือบริการของ
ตนเองไดอยางครอบคลุมในทุกระดับ
เงินลงทุน(บาท) :
300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
50,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
67/119, ถ.พัฒนาทองถิ่น ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร.
081-2767574
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ได รั บความรู ในเรื่ องของการจั ดทําแผนธุรกิ จ ซึ่ งช วยให สามารถวิ เคราะห ธุ รกิ จของตั วเองไดชั ดเจนมากขึ้ น
รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําทางธุรกิจดานตางๆ เชน การตลาด การบริหารจัดการ เปนตน ซึ่งจากคําปรึกษาที่
ได รั บจากที่ ปรึ กษานั้ น ทําให สามารถวางแนวทางในการดําเนิ นธุ รกิ จได อย างชั ดเจนมากยิ่ งขึ้ น นอกจากนี้ ได รั บงบ
สนับสนุนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน โบรชัวร, ไวนิล และการออกบูธเพื่อประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ตางๆ ของบริษัท

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :

บริษัท ไอฟล จํากัด
คุณภิสัก เหล็กเพชร
รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟตแวร, เว็บ แอฟพลิเคชั่น และระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการเปนเจาของกิจการในธุรกิจดานไอที โดยใชความรูความสามารถของตนเอง
ที่ศึกษาเลาเรียนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และอยากสรางและพัฒนางานดาน
Software สําหรับธุรกิจตางๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต เพื่อชวยใหเกิดการใชเทคโนโลยี
ดานไอทีรวมกับการดําเนินธุรกิจตางๆ อยางแพรหลายตอไป
เงินลงทุน(บาท) :
50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
20,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
80 หมู 1 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120
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โทร.
084-1920345
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ได หลักการและแนวคิ ดในการทําธุ รกิ จ เพื่ อนําไปประยุกต ใช และต อยอดธุ รกิจของตนเอง ได ความคิดใหม ๆ
เปดโอกาสในการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ ไดรับการสนับสนุนดานการอบรมหลักสูตรดานธุ รกิจ และดาน
เทคนิค การสนับสนุ นจัดทําสื่ อประชาสัมพันธ การออกบูธแสดงผลิตภัณฑและบริ การ รวมทั้ งการสนับสนุ นสถานที่
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจดวยความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัดสุจินต จิดาภา
คุณจิดาภา คําปนใจ
น้ํามันมะพราวผสมสมุนไพร
การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบาน และบรรจุภัณฑสูธุรกิจ และทําการวิจัย
ผลทางเคมีตอยอด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง โดยการนําสูตรสมุนไพรที่มีอยูมาประยุกตและพัฒนา
ใหเขากับน้ํามันมะพราว เกิดเปนผลิตภัณฑ
เงินลงทุน(บาท) :
70,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
5,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
85/1 ม.1 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 94100
โทร.
080-1380340
E-mail :
jidapa3@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การพัฒนาสินคาใตโครงการ SMEs Flying Geese และโครงการฮาลาล, การออกแบบโลโก ฉลาก และการเพิ่ม
ชองทางการจัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

เงินลงทุน(บาท) :
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
สถานที่ติดตอ :
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หางหุนสวนจํากัดไทย โกทส โปรดักส
คุณสุไฮลา แสงจันทร
น้ํานมแพะแปรรูป (สบู ครีม)
การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑและทําการ วิจัยผลทางเคมีตอยอด
: เกิดจากการประกอบอาชีพพยาบาล จึงมีความใสใจสุขภาพมากขึ้น โดยเล็งเห็นวา
นมแพะเปนวัตถุดิบในทองถิ่นที่มีประโยชนสูง จึงมีการนํามาพัฒนาและวิจัยจนเกิด
เปนผลิตภัณฑ
500,000
40,000
133/1 ม.2 ถ.ตะปอเยาะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส 96180
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โทร.
081-566 6150
E-mail :
suhaila_04@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การนําผลิตภัณฑทดสอบคุณภาพทางเคมี, การพัฒนาสินคาใตโครงการ SMEs Flying Geese, การออกแบบโลโก
ฉลาก และการเพิ่มชองทางการจัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งธุรกิจเครื่องดื่มนมแพะพาสเจอรไรส คูระแดรี่ฟารม
คุณรุสกามัน สาเมาะ
นมแพะพาสเจอรไรส
การพัฒนาผลิตภัณฑนมแพะที่ปราศจากกลิ่นคาว โดยใชเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะนม
ใหไดมาตรฐานแปรรูปสูเชิงพาณิชย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากฟารมแพะที่มีอยูใหมี
คุณภาพมากขึ้นเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
เงินลงทุน(บาท) :
N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
5/3 ม.2 ต.มวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี 94180
โทร.
089-5968925
E-mail :
rus_dairygoat@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การจัดทําแผนธุรกิจ, การเพิ่มชองทางการจัดหนายและการออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด บูดูยีเซง สายบุรี (ปตตานี)
คุณวีณา สะอิ
ขาวยําและบูดูแปรรูป
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวยําสําเร็จรูปและน้ําบูดูแปรรูป โดยใชเทคโนโลยีในการ
พัฒนาผลิตภัณฑเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาสินคาที่มีใหดีขึ้น อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง อนุรักษอาหารทองถิ่น
เอาไว
เงินลงทุน(บาท) :
400,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
133 หมูที่ 3 ต.ปะเสยะวอ อ.สายบุรี จ.ปตตานี 94110
โทร.
087-2884257
E-mail :
budu yeeseng@hotmail.co.th
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สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การจัดทําแผนธุรกิจและการออกแบบโลโก ฉลาก
บรรจุภัณฑ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งผลิตภัณฑขาวเกรียบและกือโปะสด
คุณรอยมะ สาแม
ขาวเกรียบปลาและกือโปะสด
การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาและกือโปะสด โดยอาศัยเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น
เงินลงทุน(บาท) :
500,000
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
10,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
1/21 ตําบลแหลมโพธิ์ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 94150
โทร.
081-7983698
E-mail :
kapok_ruwaimah@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การพัฒนาผลิตภัณฑภายใตโครงการฮาลาล, การ
ทดสอบคุณภาพระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และการจัดทําแผนธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :

โครงการจัดตั้งธุรกิจไสกรอกพุงวัว
คุณนิโอะ เลาะนะ
ไสกรอกพุงวัว
การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกพุงวัว เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑและยืดอายุ
การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาสินคาที่มีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และตองการมีธุรกิจครอบครัว
ที่สามรถสืบทอดไปยังลูกหลานได
เงินลงทุน(บาท) :
N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
20,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
27 หมุ 2 ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 94150
โทร.
086-9631927
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การพัฒนาผลิตภัณฑภายใตโครงการฮาลาลและ
การจัดทําแผนธุรกิจ”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ:
รายละเอียด/จุดเดน :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

โครงการจัดตั้งธุรกิจ Fatimah น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
คุณฟาฎีละห อาแด
น้ํามันมะพราวบริสุทธิ์
น้ํามันมะพราวสกัดเย็นบริสุทธิ์ 100% ที่มีปริมาณ Lauric acid สูงสุด
: เนื่องจากเรียนจบทางดานวิทยาศาสตรและมีความสนใจที่จะประกอบธุรกิจดานการ
พัฒนาผลิตภัณฑโดยการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน
เงินลงทุน(บาท) :
N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
5,000 บาท
สถานที่ติดตอ :
16 ซอย 6 ถนน ยะรัง จะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000
โทร.
086-9631927
E-mail :
fadie_fsn@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การตลาด การเงิน บัญชีและการจัดทําแผนธุรกิจ, การพัฒนา
ผลิตภั ณฑ และบรรจุ ภัณฑ ภายใตโครงการฮาลาล, การทดสอบคุณภาพผลิตภั ณฑ ทางเคมี และการเพิ่ มช องทางการ
จัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ็ม เฮิรบโปรดักส
คุณเกษณัสฐา วงศวิวัฒน
แชมพูผสมสมุนไพรสําหรับสุนัข
เปนผลิตภัณฑแชมพูที่มีสวนผสมจากสารสกัดจากสมุนไพรโดยวิธีชีวภาพแทนสาร
สกัดเคมี ซึ่งไมเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยงและผูบริโภค
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑจากน้ําหมักชีวภาพที่มีนวัตกรรมเหนือกวาและ
ดีที่สุดในประเทศไทย
เงินลงทุน(บาท) :
1,200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
30,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
28/2 หมู 3 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร.
077-405307, 089-6477773
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การบริการคําปรึกษาดาน การจัดตั้งธุรกิจ ตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ การผลิต, การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เชน เว็บไซต แผนพับ และ Roll up, การวิจัยและพัฒนาน้ําหมักชีวภาพ จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี, การเขารวมกิจกรรม Thailand’s Brands to ASEAN โครงการ SMEs Flying Geese,
การสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ ออกรานจําหนาย กับเครือขายศูนยบมเพาะวิสาหกิจ”
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บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท ริเวอรเวิรธ จํากัด
คุณจักรพงษ นนทกัป
อาหารปลาสวยงาม ประเภทหนอนแดงแชแข็ง
เปนผลิตภัณฑที่ไดใชไนโตรเจนเพื่อรักษาสภาพ (ช็อก) เนื้อเยื่อโดยเฉียบพลัน และ
รักษาที่อุณหภูมิ -35 เซลเซียส จะทําใหเนื้อเยื่อคงสภาพไดดี บรรจุในบรรจุภัณฑ
ที่สะดวกตอการใชและเก็บรักษา เหมาะสําหรับปลาสวยงามทุกประเภท พรอมทั้ง
มีขบวนการในการเลี้ยงหนอนแดงตามกรรมวิธีธรรมชาติกับการผสมผสานกับ
เทคโนโลยี
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เพื่อตองเปนผูผลิตและจัดจําหนาย หนอนแดงแชแข็ง ภายใต ตราสินคาที่ผลิตโดย
คนไทย และเปนตราสินคาที่มีคุณภาพและเปนที่รูจักของตลาดปลาสวยงามทั้งภายใน
และตางประเทศ
เงินลงทุน(บาท) :
1,500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
100,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
58/31 หมู 5 ถ.สุราษฎร-นครศรีฯ ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร.
080-3294112,089-5069916
E-mail : riverworth@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับการจัดทําแผนธุรกิจ การบริการคําปรึกษาดานการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยสูเชิงพาณิชย สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ และเขารวมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
ในดานการเพาะเลี้ยงหนอนแดงเพื่อเชิงพาณิชย”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท เกษตรอันดามัน จํากัด
คุณเคารพ ทองเทพ
ใบปาลมอัดเม็ด จุลินทรียจากกระเพาะวัว
ใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อ และการหมักในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนํา
ผลงานวิจัยมาประยุกตใชพรอมทั้งใชวัสดุธรรมชาติ และมีมากในทองถิ่นเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากตลาดผูเลี้ยงสัตวในเขตพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย ยังขาดแคลนดาน
อาหารสัตว โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อเพื่อการบริโภค ซึ่งสวนทางกับ
ปริมาณความตองการบริโภคแพะที่นับวันมีแตจะสูงขึ้น ดังนั้นทางบริษัท เกษตร
อันดามัน จํากัด จึงมีความประสงคที่จะพัฒนาวัสดุเหลือทิ้งจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมใหเปนอาหารสัตว เพื่อเปนตัวชวยแกปญหาในการเลี้ยงสัตวตอไป
เงินลงทุน(บาท) :
700,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
N/A
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ที่อยู/ติดตอ :
94 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 80110
โทร.
083-8389317
E-mail :
khaorop@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้ งธุรกิจ การผลิต การตลาด และการเขาสู แหลงเงินทุน,
การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนําผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยตอยอดสูเชิงพาณิชย และพัฒนาบรรจุภัณฑ”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :

บริษัท อินฟนิตี้ ฟารม จํากัด
คุณสุภา แสนภักดี
การเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื้อ
ใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการปรับปรุงสายพันธุ พรอมทั้งสามารถเลี้ยงดวย
อาหารจากธรรมชาติ และไมใชยาปฏิชีวนะ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮื้อมา
ยาวนาน ดําเนินธุรกิจโดยผลิตหอยลูกพันธุหอยเปาฮื้อ (Abalone seed) สายพันธุ
ไตหวัน (Haliotis diversicolor) เพื่อสงออกไปยังประเทศไตหวัน ซึ่งผลผลิตลูกพันธุ
หอยเปาฮื้อที่ไดเปนที่ยอมรับของลูกคาในประเทศไตหวันเปนอยางดี
เงินลงทุน(บาท) :
7,600,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
330,000 บาท
ที่อยู/ติดตอ :
212 หมูที่ 5 ต.ไสยไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร.
081-2711929 , 075-662095
E-mail :
infinityfarm@hotmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ เขาสูแหลงเงินทุน การสงเสริมการประชาสัมพันธ
การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการสรางความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”

บริษัท/ธุรกิจ :
ผูประกอบการ :
ผลิตภัณฑ/บริการ :
รายละเอียด/จุดเดน :
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ

โครงการจัดตั้งบริษัท เห็ดภาคภูมิ
คุณศยามล เมธาวัฒนสกุล
แปรรูปเห็ดแชน้ําเกลือ
ใชเทคโนโลยีการแปรรูปและการยืดอายุการจัดเก็บอาหารโดยวิธีการแชน้ําเกลือ
: กิจการเกี่ยวกับการเพาะเห็ดเปนกิจการที่ลงทุนในระยะแรกไมมากนัก เหมาะกับความ
สามารถในการลงทุน และเห็ดก็เปนอาหารที่นิยมรับประทานทั้งชาวไทยและชาวตาง
ชาติ ดวยรสชาติที่อรอย สามารถทําอาหารไดหลายอยาง และเปนอาหารที่ปลอด
สารเคมีและสารพิษ จึงเล็งเห็นวาควรมีการพัฒนาผลผลิตจากเห็ดสดไปแปรรูปเปน
เห็ดแชน้ําเกลือ ซึ่งสามารถเก็บรักษาไวไดนานเพื่อเปนการเพิ่มชองทางเลือกใหกับ
ผูบริโภคตอไป
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เงินลงทุน(บาท) :
ยอดขายตอเดือน(บาท) :
ที่อยู/ติดตอ :

50,000 บาท
5,000 บาท
33/100 หมู 2 ซ.กาญนวิถี 16 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี
84000
โทร :
081-6764820
E-mail :
kakjang191@gmail.com
สิ่งที่ไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การประยุกตใชแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ การเงินบัญชี และการเขาสูแหลงเงินทุน, เขารวมโครงการกิจกรรมบริการชวยเหลือตอเนื่อง
(บมเพาะวิ สาหกิจ) ภายใตโครงการ “เสริ มสรางผู ประกอบการใหม และการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการสร างความ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”
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