กําหนดการ

กําหนดการจัดงาน

“วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 6 ประจําป 2555
วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
8.00 - 9.00 น.
9.00 - 9.05 น.

ลงทะเบียน / ชมวีดิทัศนผลงานวิจัย มอ.
กลาวรายงานโดย
รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา
9.00 - 9.10 น.
กลาวเปดงาน โดย
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
9.10 - 10.10 น. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการวิจัยของมอ.ในชวง 3 ปตอจากนี้”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ดําเนินการเสวนาโดย
อาจารยซากีร พิทักษคุมพล
สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10.10 - 10.30 น. อาหารวาง
10.30 - 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร มอบโลรางวัลและเหรียญรางวัล โดย
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามลําดับดังนี้
1. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยที่ไดรับรางวัลระดับชาติ 3 ทาน
- ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
- รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
- รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
2. มอบโลรางวัลใหแกเครือขายวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 6 รางวัล
3. มอบโล รางวัลและเงินรางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชนจํานวน 4 รางวัล
4. มอบเกียรติบัตรใหกับนักวิจัยที่สรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
5. มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร จํานวน 14 รางวัล
6. มอบโลรางวัลแกผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. มอบเกียรติบัตรแกวิทยานิพนธดีเดน จํานวน 37 รางวัล

8. พิธีมอบ The BLUE Jacket แกนักวิจัยดีเดนแหงชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน 4 ทาน
- ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
- ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
- รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค
- รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารนา
- ถายภาพหมูนักวิจัยที่ไดรับโล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

รางวัล The BLUE Jacket
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ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
นักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2544 มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2551 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา สภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2552 มูลนิธิโทเรเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2554 มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552 สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สภาวิจัยแหงชาติ
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รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร สภาวิจัยแหงชาติ
รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553 มูลนิธิโทเรเพื่อสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย
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รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สภาวิจัยแหงชาติ
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2554
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล
หนวยงานที่มอบรางวัล

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2554
มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑประมงและการใชประโยชนสูงสุดของผลพลอยได
จากการแปรรูปสัตวน้ํา
ไดรับรางวัล
ผลงานวิจัยเดน ประจําป 2554
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
1. ดร.เอกสิทธิ์ จงเจริญรัก
2. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
3. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
4. Prof.Dr. Munehiko Tanaka
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
Characterization of edible films from skin gelatin of brownstripe red
snapper and bigeye snapper
ไดรับรางวัล
Food Hydrocolloids Top Cited Article 2006-2010
หนวยงานที่มอบรางวัล Elsevier Publisher

4. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ดร.สิทธิพงศ นลินานนท
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
การทําบริสุทธิ์ การแยกสวน และการใชแปปซินจากปลาเพื่อการสกัดคอลลาเจนและ
การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
ไดรับรางวัล
อาจารยที่ปรึกษาหลักที่ใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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5. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554
(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร
1. อินเตอรดิจิเตตคาพาซิทิฟไบโอเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพารา
โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร
2. ควอตซคริสตัลไมโครบาลานซเซ็นเซอร สําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพารา
โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร
ไดรับรางวัล
รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน ประจําป 2554
หนวยงานที่มอบรางวัล สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย รวมกับมูลนิธิเพื่อสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ
(กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ

7. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร
คณะวิทยาศาสตร
ศึกษาแบบจําลองพื้นฐานการควบคุมการปลดปลอยและการเก็บรักษาอะซาไดแรคติน
ดวยพอลิเมอรยอยสลาย
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

8. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ
นางสาวเพ็ญประภา ปริญญาพล
ผศ.ชัยวัฒน ผดุงพงษ
นายยูหามะสอและ วาเด็ง
หนวยงาน
คณะศึกษาศาสตร
ชื่อผลงาน
การใชการเลาเรื่องราวเพื่อสงเสริมการตระหนักรูในวัฒนธรรมและยอมรับ
ความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปตตานี
ไดรับรางวัล
รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาการศึกษา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

อาจารย เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร
ดอกไมงามที่ถูกซอนเรนในปตตานี
รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลที่ 1 จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ
ครั้งที่ 57
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร บริษัทเอสโซ ประเทศไทย จํากัด มหาชน
ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

10. นักวิจัย
หนวยงาน

อาจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร
ดอกไมงามที่ถูกซอนเรนในปตตานี
ไดรับรางวัล
รางวัลที่ 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมรวมสมัย จากการประกวด
จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งที่ 33
หนวยงานที่มอบรางวัล มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

11. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

อาจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
คณะศิลปกรรมศาสตร
ดอกไมงามที่ถูกซอนเรนในปตตานี
รางวัล Platinum Awards จากการประกวด 2nd UOB Painting of The Year
Competition
หนวยงานที่มอบรางวัล ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

12. นักวิจัย

1. ผศ.ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
2. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ
นักศึกษา
ดร.ชลทิศา สุขเกษม
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ
แบบชองเดียวและแบบไหลขึ้นที่ใชคะตะลิสตชีวภาพตรึงบนขั้วคาโทด
ไดรับรางวัล
อาจารยที่ปรึกษาหลักที่ใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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13. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
ดร.สาทินี ซื่อตรง
คณะวิทยาศาสตร
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุม
อาจารยที่ปรึกษาหลักที่ใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธที่ไดรับรางวัล
สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานที่มอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

14. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเดน ประจําป 2554
สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
หนวยงานที่มอบรางวัล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

15. นักวิจัย
หนวยงาน
ไดรับรางวัล

ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร
Prime Ministen Road Safety Award
ในฐานะบุคคลผูเสนอผลงานวิชาการที่เปนนวัตกรรมการทํางานที่ประสบความสําเร็จ
และสามารถปฏิบัติตามไดงาย
หนวยงานที่มอบรางวัล ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

11

12

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และ

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

13

อาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2554
นักวิจัย รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผลงาน การจัดการสวนปาลมน้ํามัน
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
1. นายนิทัศน สองศรี
2. นายประกิจ ทองคํา
3. นายธีระพงศ จันทรนิยม
4. รศ.ดร.ชัยรัตน นิลนนท
หนวยงาน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ชื่อผลงาน
ปาลมน้ํามันพันธุทรัพย ม.อ.1
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลยอดเยี่ยม
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน
1. นายสมคิด จีนาพงษ
2. นางพรพิมล แสนสุข
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผลงาน
ชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพสําหรับประยุกตใชกับครัวเรือน
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลทั่วไป
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุชรีย ชมเชย
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน
เครื่องกรองน้ําสําหรับผลิตน้ําดื่มระดับครัวเรือน
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลทั่วไป
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร. เสาวคนธ วัฒนจันทร
1. ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี
2. ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
3. นายจีรศักดิ์ คงแกว
4. นายพลรัตน ขวัญรอด
หนวยงาน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ชื่อผลงาน
ชุดอาหารยังชีพสําหรับผูประสบภัย (ขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน)
ไดรับรางวัล
รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลทั่วไป
หนวยงานที่มอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2554
เครือขายวิจัยที่มีผลงานระดับดีเดน ประจําป 2554
สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence, CoE)
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา

สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต

เครือขายวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจําป 2554
สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยทันตวัสดุ
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2554
ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2554
ผศ.ดร.ณฐินี โลหพัฒนานนท
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554
ดร.มะรอนิง สาแลมิง
นักวิจัยดีเดนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจําป 2554
รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2554
ผศ.ดร.วราภรณ คงสุวรรณ
นักวิจัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2554
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
นักวิจัยดีเดนคณะรัฐศาสตร ประจําป 2554
ดร.ศศิธร ชูศรี
นักวิจัยดีเดนคณะการแพทยแผนไทย ประจําป 2554
อาจารยสรรพศักดิ์ ชัชวาล
อาจารยกนกพร ภาคีฉาย
นักวิจัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2554
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
นักวิจัยดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2554
อาจารยสุวิต ศรีไหม
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2554
รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2554
ผศ.ดร.อารีย ถิรสัตยาพิทักษ
นักวิจัยดีเดนคณะการบริการและการทองเที่ยว ประจําป 2554
รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
นักวิจัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2554
รศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
อาจารยดีเดนดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2554
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ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

นักวิจัยที่เปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2554 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

23

นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI ป 2554 ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
3. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
4. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
5. รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
6. อ.อนุกร ภูเรืองรัตน
7. ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
8. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
9. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
10. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
11. ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
12. รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
13. ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
14. รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล
15. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
16. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
17. รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ
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ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาสูติศาสตรและ
นรีเวชวิทยา
ภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
ภาควิชาเภสัชเคมี

คณะอุตสาหกรรมเกษตร 39 บทความ
คณะวิทยาศาสตร
13 บทความ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

7 บทความ
5 บทความ

คณะวิทยาศาสตร

5 บทความ

คณะวิทยาศาสตร

5 บทความ

คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

5 บทความ
5 บทความ
4 บทความ

คณะวิทยาศาสตร

4 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร

3 บทความ
3 บทความ
3 บทความ

คณะเภสัชศาสตร

3 บทความ

คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะเภสัชศาสตร

3 บทความ
3 บทความ

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

25

นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2554
1.
2.
3.
4.
5.

ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
หนวยระบาดวิทยา
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
6. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
ภาควิชาฟสิกส
7. รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ภาควิชาเคมี
8. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
9. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
10. Dr.ALAN FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา
11. รศ.ดร.ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา
12. รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา
13. อ.อนุกร ภูเรืองรัตน
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีวัสดุ
14. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
15. ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีวัสดุ
16. ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข
ภาควิชาเคมี
17. ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
18. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
19. รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ
ภาควิชาจุลชีววิทยา
20. ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี
21. ศ.นพ.พิเชฐ อุดมรัตน
ภาควิชาจิตเวชศาสตร
22. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
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รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
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คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

52 บทความ
51 บทความ
16 บทความ
12 บทความ
11 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
11 บทความ
คณะวิทยาศาสตร
10 บทความ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ
คณะวิทยาศาสตร

8 บทความ

คณะแพทยศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ
8 บทความ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะวิทยาศาสตร

8 บทความ
8 บทความ

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

7 บทความ
7 บทความ

คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

7 บทความ
7 บทความ
6 บทความ
6 บทความ
6 บทความ

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2554
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาอายุรศาสตร
ภาควิชาเคมี
ภาควิชาฟสิกส
ภาควิชาจุลชีววิทยา
ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีวัสดุ
9. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยระบาดวิทยา
10. รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
อุตสาหกรรม
11. ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
ภาควิชาเคมี
12. รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย
ภาควิชาเคมี
13. ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา
ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
14. ผศ.ดร.เชวง ภควัตชัย
ภาควิชาเคมี
15. Dr.ALAN FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา
16. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ
17. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
ภาควิชาเภสัชเวทและ
เภสัชพฤกษศาสตร
18. ผศ.ดร.พรรณี อัศวตรีรัตนกุล
ภาควิชาชีวเคมี
19. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
20. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา
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ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
รศ.ดร.ภัทรพิมพ สรรพวีรวงศ
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
รศ.นพ.ธีระ พิรัชวิสุทธิ์
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
อ.อนุกร ภูเรืองรัตน
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คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

752 ครั้ง
447 ครั้ง
319 ครั้ง
240 ครั้ง
181 ครั้ง
180 ครั้ง
175 ครั้ง
173 ครั้ง

คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

172 ครั้ง
120 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

108 ครั้ง
103 ครั้ง
99 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร
คณะแพทยศาสตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
คณะเภสัชศาสตร

96 ครั้ง
94 ครั้ง
78 ครั้ง
76 ครั้ง

คณะวิทยาศาสตร
คณะเภสัชศาสตร
คณะวิทยาศาสตร

75 ครั้ง
68 ครั้ง
68 ครั้ง

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)
ป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555
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นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel finding) ป 2554
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
นายกิตติชนม อุเทนะพันธุ
นางสาวนิอร จิรพงศธรกุล
นายภูดิล มณีสาย
Mr.Toshiaki Itami
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
A new host record of Sphaerospora epinepheli (Myxosporea: Bivalvulida)

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
Assoc. Prof. Farid Saleh
ผศ.ดร.กิจจา สวางเจริญ
นายวิลาด รัญดร
คณะวิทยาศาสตร
Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly
reduce some pathologies associated with Alzheimer’s disease: novel findings

หนวยงาน
ชื่อผลงาน

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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อาจารยสหัช จันทนาอรพินท
คณะวิทยาศาสตร
Thismia filiformis Chantanaorr.

ม.อ.

นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2554
1. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

กระบวนการเพิ่มความหนาแนนไมปาลมน้ํามันดวยแรงอัดและความรอน
นางสาวรัตนา ชูหวาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6028

2. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

อุปกรณกรองสิ่งเจือปนในน้ํา
1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
4. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6029

3. ชื่อผลงาน

กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของยีนเบตาคารบอกซิลทรานสเฟอเรส
(beta-carboxyltransferase) หนวยยอย D (accD) ในปาลมน้ํามัน
ผูประดิษฐ
1. นางอมรรัตน พงศดารา
2. น.ส.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
3. นายธีระ เอกสมทราเมษฐ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6088

4. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

เครื่องมือวัดแรงกัด
1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
2. ผศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6147

5. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

รถเข็นที่ติดตั้งชุดสปริงชวยในการยกของ
1. นายเบญจรงค มณีโชติ
2. นายอภิชล กําเนิดว้ํา
3. ผศ.ดร.องุน สังขพงศ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6030
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6. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได
1. ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
2. น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร
3. น.ส.เตือนจิต ณรังษี
4. น.ส.จุติมา รัตนคช
หนวยงาน
คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6156

7. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
คณะแพทยศาสตร
6273

8. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

ดินประดิษฐที่มียางพาราเปนสวนผสม
อ.สุรสิทธิ์ ประสารปราน
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
6240

9. ชื่อผลงาน

กรรมวิธีการผลิตฟลมยางดวยแมพิมพที่เคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด
สําหรับผลิตภัณฑยางแบบจุม
ผูประดิษฐ
1. รศ.ดร.เล็ก สีคง
2. รศ.กัลยาณี คุปตานนท
3. นายมาหามะสูไฮมี มะแซ
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6561

10. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนดวยทอผสมแบบสถิต
1. รศ.ดร.กําพล ประทีปชัยกูร
2. นายกฤช สมนึก
3. นายสุหดี นิเซ็ง
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6590

11. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ
หนวยงาน
อนุสิทธิบัตรเลขที่

เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ําไขสันหลัง
นางศรีรัตน อินเกตุ
คณะแพทยศาสตร
6592
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12. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

ระบบไบโอดีเซลตอเนื่องแบบสองขั้นตอน
1. รศ.กําพล ประทีปชัยกูร
2. นายนิยม พรหมรัตน
3. นายสุรชัย จันทรศรี
หนวยงาน
คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6591

13. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

สูตรสวนผสมสําหรับภาชนะเผาสารและกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร
1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6640

14. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

ชุดทดสอบความกระดางของน้ํา
1. ผศ.วรรณา อินนาจิตร
2. ผศ.ดร.อรวรรณ ศิริโชติ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6641

15. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบรนชนิดเซรามิก
1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
4. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6642

16. ชื่อผลงาน
ผูประดิษฐ

เครื่องตัดหินทรงกระบอก
1. นายจํารัส ณ สุวรรณ
2. นายภาณุพงษ ลิ่มอุสันโน
3. นายจิรพันธุ ศรีเทียม
หนวยงาน
คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขที่ 6683
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย
ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2554

36

1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากกากของแข็งจากการผลิตน้ํายางพาราขนและ
ผลิตภัณฑที่ไดจากกรรมวิธีนี้โดยบริษัทที่ไดรับอนุญาตใชสิทธิ

3. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เทคโนโลยีสําหรับการผลิตไรน้ําและหรือไรนางฟาจากซีรั่มน้ํายางธรรมชาติ น้ําทิ้ง
หรือกากของแข็งที่มาจากการผลิตผลิตภัณฑที่มีองคประกอบของยางธรรมชาติ

4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

นายสมคิด ศรีสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ยางรองครก (Cushion Rubber for Mortor)
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ประจําป 2554
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประจําป 2554
1. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด
2. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
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รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน
รัตนา แซหลี
นางสาวพัชรี จันทรไชยแกว
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดจากแกสชีวภาพสําหรับฟารมสุกร
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมเคมี จากการประชุมวิชาการทาง
วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554, โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
1. รศ.ดร.สุธา วัฒนสิทธิ์
2. รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในอาหารไกกระทง
ตอผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเนื้อ
รางวัลการนําเสนอแบบปากเปลา ระดับดีเดน จากการประชุมวิชาการเกษตร
ครั้งที่ 12 งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2554, 24 มกราคม 2554,
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ
ดร.เทวี คารริลา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
Pasting properties of modified starch mixtures
2nd Runner up Poster Presentation จากการประชุมวิชาการ Starch Update
2011 : The 6th Conference on Starch Technology International Conference
on Starch Technology, 13-14 กุมภาพันธ 2554, โรงแรมเซ็นทารา แกรด แอท
เซ็ลทรัล พลาซา ลาดพราว กรุงเทพมหานคร
The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
(KAPI), Kasetsart University

4. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
5. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

6. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
7. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน

ดร.นริศ ทาวจันทร
1. รศ.อนุชิต ชินาจริยวงศ
2. นายวิวัฒน เสือสะอาด
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ผลของเชื้อราโรคแมลง Beauveria brassiana และ Metarhizium anisopliae
ตอพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไม Bactrocera papayae (Diptera:
Tephritidae)
รางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาการจัดการศัตรูพืช
จากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 10, 20 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
นายตาย บัณฑิศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร
The Investigation of Artificial Neural Network Desing for Neonatal
Hyperbilirubinamia Diagnosis
บทความดีเดน จากการประชุมวิชาการ Electrical Engineering Network 2011,
9-11 มีนาคม 2554, Faclty of Engineering and Architecture, Rajamanagala
University of Technology Suvarnabhumi
Faclty of Engineering and Architecture, Rajamanagala University of
Technology Suvarnabhumi
ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
An assessment of the vulnerability of food security to climate change in
the Hat Yai District of Songkhla Province
Best Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการ The International
Conference on Sustainable Community Development: Future Community
Foundation for Sustainable Development, 27-29 มกราคม 2554,
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
นางสาวจินดา สามัคคี
คณะวิศวกรรมศาสตร
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ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

9. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
10. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
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การตรวจจับองคประกอบซับฮารมอนิกจากสารเพิ่มความคมชัด สําหรับอัตราซาวด
ดวยวีพัลสอินเวอรชัน
นําเสนอบทความดีเดน ประเภทนักศึกษา จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งที่ 1, 1 เมษยายน 2554,
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.ลักษณา ไชยมงคล
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รูปแบบการใหอาหารและคุณภาพของอาหารที่มีการบริโภคในเด็กอายุ 6-12 เดือน
ที่อาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต
รางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย สาขา
Community Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการและสุขภาพ,
6 กันยายน 2554, ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร
สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี
ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท
นายสุทัศน รุงระวิวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร
การเพิ่มความสามารถระบบการจัดการเรียนรูเพื่อการจัดการคลังขอสอบออนไลน
และการวิเคราะหขอสอบ
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากการประชุม
วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554, โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยวิวัฒน สุทธิวิภากร
ผศ.ดร.ศักดิ์ชัย ปรีชาวีรกุล
นายพงศกร พัฒนชู
คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลเพื่อกําหนดจุดอันตรายบนทองถนน : กรณีศึกษา
เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครสงขลา
บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมโยธา จากการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554, โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

11. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
12. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
13. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
14. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ดร.วิสุทธิ์ สิทธิฉายา
รศ.ดร.สุรไกร เพิ่มคํา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ
พลวัติประชากรของแมลงกลุมมอด (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidea;
Scolytinae, Platypodinea) และดวงกระดูกสัตวแมลงศัตรูมอด (Coleoptera:
Cleridae) ในสวนทุเรียน
รางวัลดีเยี่ยมในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาการจัดการศัตรูพืช
จากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งที่ 10, 20 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร
สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล
รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
มนัสขวัญ จิตประคอง
คณะวิศวกรรมศาสตร
ปจจัยของสภาวะในการอบแหงตอจลนพลศาสตรและคุณภาพการอบแหงขนุน
บทความวิจัยดีเดนประเภทพื้นฐาน สาขาวิศวกรรมเคมี จากการประชุมวิชาการ
ทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งที่ 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554, โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
อาจารยอัสมา ทรรศนะมีลาภ
ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท
คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ความสามารถในการเรียนรูดวยวิธีขอมูลขับเคลื่อนเพื่อแกไขขอผิดพลาดทางดาน
ไวยากรณดวยตนเองของนักเรียนที่มีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษในระดับต่ํา
รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2554 รางวัลดีเยี่ยม
ระดับชาติ สาขาภาษาและการสื่อสาร, 1 เมษยายน 2554,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี
นางสาวสุธีรา ศรีสุข
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การคัดแยกยีสตจากกลาเชื้อขนมถวยฟูพื้นบาน
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ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
15. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

16. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
17. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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รางวัลประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอรดีเดน กลุมที่ 2 สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตรศึกษา จากการประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งที่ 3, 14-15 มีนาคม 2554, คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
อาจารยจารุวรรณ มะยะกูล
คณะวิทยาศาสตร
The effects of herbivore exclusion and nutrient enrichment on growth,
reproduction, and chemical defense of Tubinaria conoides
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การนําเสนอแบบโปสเตอร จากการประชุมวิชาการ
สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งที่ 5, 16-18 มีนาคม 2554,
โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนดรีสอรท จังหวัดสงขลา
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย รวมกับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี
ชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหงประเทศไทยและโครงการพัฒนาองคความรู
และศึกษา นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพแหงประเทศไทย (BRT)
ดร.ฐิติมา รุจิราลัย
นางสาวจรรยาภรณ ศิริกาญจน
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลการนําเสนอแบบปากเปลา จากการประชุมวิชาการ The International
Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
นายโอภาส บุญเกิด
คณะวิทยาศาสตร
Cost-Effective Formaldehyde Sensing Device for Industry Application
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical
Technology : Sensor and Sensing Technology จากการประชุมวิชาการ
The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC
Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี

ม.อ.

หนวยงานที่มอบรางวัล

18. นักวิจัย

นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

19. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

20. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ
คณะวิทยาศาสตร
Ru/Rh-Carbon Fiber Microelectrode Biosensor for Sensitive Detection of
-Ketoglutarate
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical
Technology : Sensor and Sensing Technology จากการประชุมวิชาการ
The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC
Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)
รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา
นายธานินทร ทัดระเบียบ
คณะวิทยาศาสตร
Photochemistry of Iodine Solution and Titanium Oxalate Complex
รางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน ประเภทโปสเตอร จากการประชุมวิชาการ
Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON
2011), 5-7 มกราคม 2554, โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน
กรุงเทพมหานคร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ สมาคมเคมีแหง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภ ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
นางสาวฐิติพร สุวรรณวงศ
คณะวิทยาศาสตร
Tyrosinase Inhibitory Activity of Pyrazole Derivatives

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
21. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

22. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

23. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
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ครั้งที่ 6 ประจําป
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ม.อ.

รางวัลที่ 3 การนําเสนอแบบโปสเตอร จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดานวัสดุชีวภาพและการประยุกตใช “Chiang Mai International Conference
on Biomaterial & Applications 2011 (CMICBA 2011)”,
9-10 สิงหาคม 2554, โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ดร.มรกต แกวเพชร
คณะวิทยาศาสตร
Design, Synthesis and Conformational Analysis of Cyclic Analogues of
Inverse Gamma-Turns
Outstanding Abstract Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 6
ของสมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย, 2 กันยายน 2554, สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรุงเทพมหานคร
สมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย (Protein Society of Thailand) รวมกับ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
นางสาวศิริกานต กันนัย
คณะวิทยาศาสตร
Pyranone Derivatives from the Seagrass-derived Fungus Polyporales
PSU-ES83
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in
Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
นางสาวธวัลรัตน กอบเกียรติถวิล
คณะวิทยาศาสตร
รางวัลการนําเสนอแบบโปสเตอร จากการประชุมวิชาการ “The International
Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)

24. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

25. นักวิจัย
นักวิจัยรวม
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

26. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูล
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นางสาวสาลูมา สมานหมาน
คณะวิทยาศาสตร
Highly Sensitive Label-free Capacitive Immunosensor Based on Layer-byLayer Self-assembled Gold Nanoparticles
รางวัล RSC Advances Young Chemist Award จากการนําเสนอผลงานแบบ
ปากเปลา จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 14th
Asian Chemical Congress 2011 หรือ 14ACC, 5-8 กันยายน 2554,
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต
นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ
คณะวิทยาศาสตร
Cauliflower Polyaniline Sensor Array and Its Application to Detect
Hydrogen Peroxide
RSC Advances Young Chemist Award นําเสนอผลงานแบบปากเปลา
จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 14th Asian
Chemical Congress 2011 หรือ 14ACC, 5-8 กันยายน 2554,
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร
สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
รศ.ดร.พรทิพย ประพันธพจน
นางสาวจีราภรณ วีรดิษฐกิจ
คณะวิทยาศาสตร
การสังเคราะหและศึกษา transthyretin (TTR) ที่ผิดปกติในคนไทย
รางวัลชมเชยประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ
จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งที่ 21
ประจําป 2554 ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
มหาวิทยาลัยทักษิณ

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
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27. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
28. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
29. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
30. นักวิจัย
นักวิจัยรวม

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป
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รศ.ดร.พรทิพย ประพันธพจน
นางสาวสุพรรณี ชูเอียด
คณะวิทยาศาสตร
Transthyretin variant V122D ซึ่งเกี่ยวของกับโรค cardiac amyloidosis:
การผลิตและศึกษาคุณสมบัติ
รางวัลชมเชยจากการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation)
กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งานประชุมวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ครั้งที่ 1 ประจําป 2554, 5 สิงหาคม 2554, มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย
มหาวิทยาลัยขอนแกน
รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นายภูริพงศ เมฆสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร
ปญหาทางอนุกรมวิธานของ sessile rotifers
รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation (ชมเชย) การประชุมอนุกรมวิธานและ
ซีสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2-4 พฤษภาคม 2554, คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
1. Dr.Paul Bates
2. รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
คุณอุไรพร พิมสาย
คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา
หนวยงาน
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ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
นางสาวเตือนจิต ศรีทองชวย
คณะวิทยาศาสตร
Seed rain in the abandoned grassland of lowland rain forest in Khao Pra
Bang Kram wildlife Sanctuary, Krabi, Thailand (การกระจายเมล็ดพืชในแปลง
ปลูกปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่)
Best Platform Presentation จากการนําเสนอผลงานแบบ Oral presentation
จากงานประชุม 2nd International South-East Asian Bat Conference,
6-9 มิถุนายน 2554, ประเทศอินโดนีเซีย
South-East Asian Bat Conservation Research Union (SEABCRU)

ม.อ.

ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
31. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

32. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
33. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

สัตวเลี้ยงลูกดวยนขนาดเล็กในพื้นที่ปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัด
สุราษฎรธานี ในการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสัตว
รางวัลชนะเลิศประเภท Poster (ชมเชย) จากการประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส
ในประเทศไทย ครั้งที่ 1, 2-4 พฤษภาคม 2554, คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
นางสาวสุภาภรณ ดาวัลย
คณะวิทยาศาสตร
Surface Plasmon Resonance Immunosensor for Melioidosis Detection
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical
Technology จากการประชุมวิชาการ The International Congress for
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)
รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
นางสาวอรวรรณ ทิพยมณี
คณะวิทยาศาสตร
Capacitive Immunosensor Using para-Phenylenediamine Modified
Electrode for HAS Detection
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical
Technology จากการประชุมวิชาการ The International Congress for
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
รศ.ดร. เสาวลักษณ พงษไพจิตร
นางสาวจุฑาทิพย จีนแกวเปยม
คณะวิทยาศาสตร
Endophytic fungi from Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk which Produced
Antimicrobial Substances
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ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
34. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
35. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
36. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล
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รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in
Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
ศ.ดร. วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล
นางสาวศิริกานต กันนัย
คณะวิทยาศาสตร
Pyranone Derivatives from the Seagrass-derived Fungus Polyporales
PSU-ES83
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in
Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา
นางสาวธวัลรัตน กอบเกียรติถวิล
คณะวิทยาศาสตร
Synthesis, Characterizations and Fluorescence Properties of Chalcones
and Heteroaryl Chalcone Derivatives
รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Materials
Science and Nanotechnology จากการประชุมวิชาการ The International
Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี
ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี
รศ.ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ
นายอับดุลมุตตา ธาตรีบุตร
คณะวิทยาศาสตร
First-principles Study of The Electronic and The Structural Properties of
Ferroelectrics Oxides
รางวัล Best Paper Award จากงาน The 15th International Annual
Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15),
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554, มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร

37. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่มอบรางวัล

รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
นางสาวมลวดี วงศลาภสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร
Conservation Function of Ribosomal Protein L10A in Oogenesis Progression
between Shrimp and Insect
รางวัล “Outstanding Oral Presentation” จากการประชุมวิชาการโครงการ
ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งที่ 12, 1-3 เมษายน 2554,
โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี
โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

นักวิจัยที่ไดรับรางวัล
การประกวดผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ
ประจําป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

51

นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําป 2554
1. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด

2. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
1. นายธเนศ วัยสุวรรณ
2. นางสาวรวมพร นิคม
3. นางสาวสุวดี จางอิสระกุล
4. นางสาวรุงนภา แกวมีศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร
การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรม
คุณภาพสูง
รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน :
กระบวนการและผลิตภัณฑเคมี ครั้งที่ 4, 16 มีนาคม 2554,
อาคาร SCG EXPERIENCE กรุงเทพมหานคร
สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย(สวคท.) รวมกับ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.) และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ( สวทช.)
1. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท
2. ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
1. นายนัสรูดีน สาเล็ง
2. นายชะรัตน นุเคราะหวัด
3. นายชัยชนะ ชูเมฆ
4. นางสาวญาดา เสริมสิริสัมพันธ
5. นายสุริยะ พูลพิพัฒน
6. นายณัฏฐกร อรามเรือง
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการนาวาฝาวิกฤต “Mobility in the time of flood”
1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐที่มีความเร็วสูงและสรางแรง
กระเพื่อมนอย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐที่มีความคิดสรางสรรคเปนเลิศ
3. รางวัลสิ่งประดิษฐที่เคลื่อนที่ได
16 พฤศิจกายน 2554, สวนอาหารเพลิงน้ํา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)

3. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด

4. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชื่อรางวัล

1. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท
2. ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
1. นางสาวนพวรรณ พัฒนอิ้ว
2. นางสาวกุลนาตย ทองแปน
3. นายนภดล ดวงเกิด
4. นายสมภพ ขําปาน
5. นายณัฎฐวุฒิ ขาวเอี่ยม
6. นายชัยชนินทร สุขมี
7. นายณัชชา สกาวสุวรรณ
8. นายมานะชัย สุวรรณแท
9. นายกัมพล สุวรรณพัฒน
10. นายธนสิทธิ์ จรูญศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร
โครงการ M-150 Ideology 2011 โซลารเซลลเพื่อชีวิตที่ดียิ่งกวา
“ทีมยอดมนุษยไฟฟา”
1. รางวัลรองชนะเลิศ
2. รางวัลสุดยอดทีมสรางสรรค
เครื่องดื่ม M-150 โดยบริษัทโอสถสภา จํากัด รวมกับ สวทช.
30 ตุลาคม 2554, ณ ลานฮารดร็อค คาเฟ สยามสแควร พญาไท กรุงเทพมหานคร
1. อาจารยสุธน แซวอง
2. อาจารยธัชชัย เองฉวน
1. นายกรัณยพัชญ ยงวณิชชา
2. นายปฐมพร แสงวิสุทธิ์
3. นายเศรษฐการณ ศิลปสมัย
4. นายณัฐวุฒิ มณีเกษร
5. นายณัฐพนธ พัฒนเกษตรวงศ
6. นายธนพล จินดาพิทักษ
7. นายพีระศักดิ์ รัตนมณี
8. นายวรรธนัย วัชราทักษิณ
9. นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณภักดี
10. นายธีรศักดิ์ ขอพุทธพรชัย
11. นายปฐมพงษ แมนประสาทกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร
การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งที่ 13 (Nsc 2011)
รองชนะเลิศอันดับ 2 ,รองชนะเลิศอันดับ 3, รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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หนวยงานที่จัด

5. นักวิจัย
นักศึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด

6. นักวิจัย

นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด
7. นักวิจัย
นักศึกษา

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
1. นายมงคล มโนพิรุฬหพร
2. นายจักรกฤษณ ศรีวรรณ
3. นายนเรนทรฤทธิ์ ทองทวี
4. นายวรกฤษฎ สิทธิฤทธิ์
5. นายสายทิพย ประพาฬรัตน
คณะวิศวกรรมศาสตร
ระบบตรวจสุขภาพเบื้องตนแบบออนไลน (Patient Monitoring Systems)
รางวัลชมเชย และคะแนนสูงสุดในหัวขอ Top Score on Android และ Top Score
on Communication จากการแขงขัน ประชันทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว
(TESA Top Gun Rally 2011), 1 พฤศจิกายน 2554, คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
สมาคมสมองกลฝงตัวไทย (Thai Embedded Systems Association : TESA) และ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร
1. ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2. รศ.ดร.ประภาพร บญมี
3. ดร.วิรัช ทวีปรีชา
1. นางสาวขนิษฐา ดวงจันทร
2. นางสาวนันทิยา ชนะสิทธิ์
คณะเภสัชศาสตร
การเตรียมหมากฝรั่งนิโคตินอดบุหรี่โดยใชน้ํายางธรรมชาติเปนกัมเบส
รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประกวดโครงการ
รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งที่ 11, 5 ตุลาคม 2554, โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพมหานคร
สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ
อ.เถกิง วงศศิริโชติ
1. นางสาวปยวรรณ ศรีแกว
2. นายภรัณยู อานนท
คณะวิทยาศาสตร
ระบบอัตโนมัติในการบันทึกขอมูลจากบัตรประชาชน

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
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ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

ม.อ.

ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด

8. นักวิจัย
นักศึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

หนวยงานที่จัด

รางวัลผลงานโดดเดนดาน Aritificial Intelligence ประเภทนักเรียนนักศึกษา
จากการแขงขัน “รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งที่ 6”,
14 กรกฎาคม 2554, มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ กรุงเทพมหานคร
มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in
Information Technology (FRIT) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ
Foundation for Research in Information Technology (FRIT)
ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นางสาวสุภัทรา พงศภราดร
คณะวิทยาศาสตร
พลิ้วไหวใตสายน้ํา
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดภาพถายสาหรายและแพลงกตอน
ชื่อภาพ พลิ้วไหวใตสายน้ํา จากการประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ
ครั้งที่ 5, 16-18 มีนาคม 2554, โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนดรีสอรท
จังหวัดสงขลา
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย รวมกับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี ชมรมสาหรายและแพลงกตอน
แหงประเทศไทยและโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพแหงประเทศไทย (BRT)
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2554
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ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2554
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม
หนวยงานที่จัด

2. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม
หนวยงานที่จัด
3. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อการประชุม

หนวยงานที่จัด
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วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร
Plant-derived antimicrobiel compounds
7th Joint Seminar on Biomedical Sciences,13 October 2011,
Prince of Songkla University
Prince of Songkla University, Chiangmai University

รศ.ดร.ไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน
คณะทันตแพทยศาสตร
Orthodontic mini-implant for short-faced class II deep bite correction
3rd World Implant Orthodontic Conference, 7 October 2011,
Piazza Bra -Varona, Italy
World Implant Orthodontic Conference (WIOC)
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
Discoloration: Negative Impact on Seafood Quality
The 37th Congress on Science and Technology of Thailand,
10-12 October 2011, Centara grand & Bangkok Convention Centre at
Central World Bangkok, Thailand
Mahidol University

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ป 2554

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2554
1. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ
คณะเศรษฐศาสตร
การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ
สถานีโทรทัศนทีวีไทย หนังสือพิมพมติชน เว็บไซตผูจัดการออนไลน เว็บไซตเนชั่นแชลแนล
เว็บไซตประชาไท

2. นักวิจัย
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
นักวิจัยรวม 1. นายธเนศ วัยสุวรรณ
2. นางสาวรวมพร นิคม
3. นางสาวสุวดี จางอิสระกุล
4. นางสาวรุงนภา แกวมีศรี
ชื่อผลงาน การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น หนังสือพิมพเดลินิวส
3. นักวิจัย
ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ชื่อผลงาน 1. เทียบขอมูลฝนจากดาวเทียมหาสาเหตุวิกฤติน้ําทวม 2554
2. มหาอุทกภัย 2554
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพมติชน หนังสือเนชั่นสุดสัปดาห
4. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
Enhancing the medicinal properties of plants
Asia research news 2011

5. นักวิจัย
ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต
2. ดร.นิรัติศัย เพชรสุภา
3. อาจารยอมมี เบญจมะ
4. ดร.พายัพ มาศนิยม
5. อาจารยเศวต ไชยมงคล
6. นายชาญวิทย เบญจมะ
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หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ชื่อผลงาน การเพาะเลี้ยงสาหรายผมนางในบอกุงราง
ประเภทสื่อ เว็บไซตคม ชัด ลึก
6. นักวิจัย
อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
นักวิจัยรวม 1. นางสาวศรีสกุล ภิรมยวรากร
2. Dr.James True
3. นายพงศธีระ บัวเพ็ชร
4. นายวินัย ปราณสุข
5. นางสาวกรกนก เจริญมาศ
6. นางสาวอร ศิลปสถิตยวงศ
7. นางสาวสิริลักษณ สุทธินันท
8. นายวินัย เทพพูลผล
9. นางสาวนันทนา นิลยงค
10.นางสาวหนึ่งหทัย นาคฤทธิ์
11.นางสาวชิตชนก เสวตรเวช
12.นางสาวปาริชาติ ยอยพลแสน
13.นางสาวอรทัย กาญจนพรหม
14.นางสาววิจิตรา สังขเสน
15.นางสาวณัฐกานต ชูคง
16.นายจารุวัสตร ตรีพุฒิพัฒน
17.นางสาวนริศรา กองเจริญกิจ
18.นางสาววัลยลดา กลางนุรักษ
19.นายธีรไนย เพ็ชรโสม
20.นางสาวกมลภรณ ศรีกรด
21.นางจินตนา ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ชื่อผลงาน ปญหาความเสื่อมโทรมของทะเลไทย และขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพ เชน เดอะเนชั่น,มติชน, ผูจัดการ, คม ชัด ลึก
สถานีโทรทัศน เชน ชอง 7, 9, Voice TV
7. นักวิจัย
รศ.ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ชื่อผลงาน ผลกระทบจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกยางพารา : ขอหวงใยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 4 มิถุนายน 2554, ฉบับวันที่ 5 มิถุนายน 2554 และ
ฉบับวันที่ 12 มิถุนายน 2554 เว็บไซตมูลนิธิชีววิถี เว็บไซตศูนยขาวสารนโยบายสาธารณะ
สํานักขาวอิศรา เว็บไซตผูจัดการ Online เว็บไซตสุทธิชัยหยุน เว็บไซตมูลนิธิโลกสีเขียว
เว็บไซตประชาไทเว็บไซตสํานักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย เว็บไซตไทยโพสต
เว็บไซต FTA
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8. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
คณะวิทยาศาสตร
Hope For Seagrass Conservation Through Research And Education
เว็บไซด SeaWeb

9. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ดร.ไพบูลย นวลนิล
คณะวิทยาศาสตร
แผนดินไหวทํานายไดหรือไม?
เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ วันที่ 5 มกราคม 2554

10. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
พบคลื่นกัดเซาะชายฝงรุนแรงขึ้น นักวิชาการแนะรัฐแจงขอมูลรอบดาน
เว็บไซต ASTV ผูจัดการออนไลน ประจําวันที่ 30 ธันวาคม 2554

11. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
น้ําเนามหาศาลมุงลงอาวไทย หวั่นทําลายระบบนิเวศ
ไทยรัฐออนไลน ประจําวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

12. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
ขอเวลา 5 ป “ปะการัง” ฟน “น้ําเสีย” ตัวการทําลาย!
หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันที่ 24 มกราคม 2554

13. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
วิกฤติปะการังฟอกขาว ความรุนแรง-ฟนฟูนาน 20 ป
เว็บไซตไทยโพสต ประจําวันที่ 23 มกราคม 2554
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14. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
ปะการังอาวไทย-อันดามันตายรอยละ 90 กระทบทองเที่ยว
เว็บไซตขาวสด ประจําวันที่ 21 มกราคม 2554

15. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
Thailand: Coral crisis part of national agenda
The Nation/Asia news Net work ประจําวันที่ 29 มกราคม 2554

16. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

อาจารยศักดิ์อนันต ปลาทอง
คณะวิทยาศาสตร
Slow action to save coral reefs blasted
หนังสือพิมพ Bangkok Post ประจําวันที่ 2 มิถุนายน 2554

17. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
คณะวิทยาศาสตร
วิกฤติกัมมันตภาพรังสีกับการเตรียมรับมือของไทย
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจประจําวันที่ 23 มีนาคม 2554
หนังสือพิมพแนวหนา ประจําวันที่ 27 มีนาคม 2554

18. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
คณะวิทยาศาสตร
นักวิชาการชี้อาหารนําเขาจากญี่ปุนเสี่ยงระยะยาวสารกัมมันตภาพรังสีอาจแพรทั้งโลก
หนังสือพิมพเดลินิวส ประจําวันที่ 28 มีนาคม 2554

19. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
คณะวิทยาศาสตร
รายงานพิเศษ: เครื่องกรองน้ํากูภัยจาก ม.อ.คุณภาพสูง-ราคาต่ํา
หนังสือพิมพขาวสด ประจําวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554

20. นักวิจัย
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ประเภทสื่อ

ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
วิทยาศาสตร
ม.อ. ผลิตเครื่องกรองน้ํารุนพกพา
หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประจําวันที่ 15 พฤศจิกายน 2554
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554
1. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวจินดาภรณ เยาถัก
ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
คณะวิศวกรรมศาสตร
การใช biofeedback จากสัญญาณคลื่นไฟฟากลามเนื้อและเกมสในการชวยฟนฟู
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลที่ 1 ระดับปริญญาตรี

2. นักศึกษา

นายกิตติคุณ จงเจริญ
นายกิตติพงษ ชาติวุฒิ
นายทศพร คงสุจริต
นายธัญทัต อังศุพิสิฐ
นายพิรุฬหกร ธนอัศวพลกุล
นายพรพล สวางภิภพ
นายพิชัยพร บมไล
นายเอกสิทธิ์ กาญจนแกว
รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
อาจารยชลิตา หิรัญสุข
อาจารยนิติพันธุ วิทยผดุง
คณะวิศวกรรมศาสตร
หุนยนตเพื่อนอัจฉริยะ
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี

อาจารยที่ปรึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

3. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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นายศุภกิตติ์ จันทรเลิศ
นายอธิวัชร ทองนวล
อาจารยกษิดิ์กฤษณ ดําเกลี้ยง
คณะวิทยาศาสตร
แอ็พพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี

4. นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

5. นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวญาดา เสริมสิริสัมพันธ
นายชัยชนะ ชูเมฆ
นายณัฏฐกร อรามเรือง
นายนัสรูดีน สาเล็ง
นายชะรัตน นุเคราะหวัด
นายสุริยะ พูลพิพัฒ
ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท
คณะวิศวกรรมศาสตร
แกลลอนฝาวิกฤต
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี
นางสาวดวงพร สลิลปราโมทย
นางสาวสุธาทิพย คงเนียม
นางสาวสุมน เบศรัตน
ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
คณะเทคนิคการแพทย
การพัฒนาอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ Campylobacter jejuni และ C.coli
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 3 ระดับปริญญาตรี

6. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวจุฑาภรณ ชนะถาวร
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
คณะวิศวกรรมศาสตร
ชุดเครื่องมือกําจัดสียอมในน้ําเสียแบบใชแสง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

7. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา

นายสากล จุลรัตน
รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ
ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ
คณะวิศวกรรมศาสตร
อุปกรณวัดเนื้อยางแหงในน้ํายาง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา

หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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8. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

9. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

10. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน

ชื่อรางวัล

11. นักศึกษา

อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล
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นางสาวทัศนชพร สถาพร
ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
คณะวิศวกรรมศาสตร
การสังเคราะหสารเรืองแสงฟอสฟอรชนิดอะลูมิเนตเจือสารยูโรเปยม โดยวิธีปฏิกิริยา
กาวหนาดวยตัวเองที่อุณหภูมิสูง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา
นายกฤษณ สารทะวงษ
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล
ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
คณะวิศวกรรมศาสตร
การศึกษาพัฒนาเทคนิคการระเบิดชั้นเปลือกดินที่ไมมีหนาอิสระในระดับลึกเหมืองถานหิน
ลิกไนตแมเมาะ
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา
นายณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
รศ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
คณะทันตแพทยศาสตร
การผลิตโครงรางโพลีเมอรสามมิติชนิดสลายตัวได ซึ่งเปนสวนผสมของโพลีคารโปรแลกโตน
และไคโตซาน ดวยวิธีเทคนิคเมลทสเตรทชิงและมัลติแลยเดพโพซิชันเพื่อใชทดแทนกระดูก
มนุษย
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 1 ระดับบัณฑิตศึกษา
นางสาวสุภาพร เมฆสวี
นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร
นางสาวเตือนจิต ณ รังสี
นางสาวจุติมา รัตนคช
รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
คณะแพทยศาสตร
เครื่องพยุงปองกันอาการปวดหลังในผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา

12. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวฐานิตา สังหาร
ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
คณะแพทยศาสตร
แผนรองรองเทาแบบปอนกลับสําหรับฝกเดินในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 2 ระดับบัณฑิตศึกษา

13. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นางสาวสายพิณ เศรษฐชีวกุล
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
คณะเภสัชศาสตร
“นาโนเคอคูมิน” ในรูปแบบเซลฟ-อิมัลซิฟายดชนิดของเหลวและเพลเลต
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา

14. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษา
หนวยงาน
ชื่อผลงาน
ชื่อรางวัล

นายภาณุพงศ พุทธรักษ
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
คณะเภสัชศาสตร
กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกที่มีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนปริมาณสูง
รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลที่ 3 ระดับบัณฑิตศึกษา
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2554
1. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

2. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

3. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

4. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
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Ms.Ohnmar
ศ.ดร.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
Cluster Randomized Trial on the Use of Community Volunteers
to Improve Early Diagnosis and Treatment of Malaria in Bago
Division, Myanmar
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
นายอภิชาต อธิไภริน
1. รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ
2. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
ผลของการผาเหลาแบบ missense และยาตานมะเร็งซิสพลาตินตอ
ubiquitination ของ BRCA1 RING Finger domain
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
นายทนง เอี่ยวศิริ
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
กิจกรรมการตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสมบัติการเปนอิมัลซิไฟเออร
ของเจลาตินจากหนังหมึกกระดอง (Sepia pharaonis) ที่ผานการ
ดัดแปลงดวยสารประกอบฟนอลิกและกรดไขมัน
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวสาทินี ซึ่อตรง
1. รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร
2. Prof. Dr. E.B. Gareth Jones
ความสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุม
Dothideomycetes
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

5. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

6. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

7. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

8. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

นางสาววรทัย ไหมศรีขาว
รศ.ดร.พรพรต ลิ้มประเสริฐ
การตรวจกรองการกลายพันธุและการศึกษาความสัมพันธของยีน
COMT ในเด็กไทยที่เปนออทิซึมสเปคตรัม
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
Ms. Yanuar Primanda
1. ดร.จารุวรรณ กฤตยประชา
2. ผศ.ดร.เพลินจิต ฐานิวัฒนานนท
Effect of Dietary Self-management Support Program on
Dietary Behaviors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
in Yogyakarta, Indonesia
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (นานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร
นายพีรวัส คงสง
1. รศ.ดร.เล็ก สีคง
2. ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
การศึกษาประสิทธิภาพของใยแกวที่เคลือบดวย TiO2
ในการทําความสะอาดน้ําดื่ม
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
นายญัตติพงศ แกวทอง
1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี
2. ผศ.ดร.เยาวนิจ กิตติธรกุล
การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานการใชประโยชนทางตรงของ
ปาชายเลนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโคกพยอม ตําบลละงู
อําเภอละงู จังหวัดสตูล
รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
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10. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

11. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

12. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

13. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

14. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
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นางสาวรอฮานิ เจะอาแซ
1. ดร.รัศมี สังขทอง
2. ศ.นพ.วีระศักดิ์ จงสูวิวัฒนวงศ
Effects of Armed Conflict on Growth and Development of
1-5 Year Old Children in Southern Thailand
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
นางสาวศุภลักษ สัตยสมิทสถิต
1. รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ
2. ดร.ภาวดี เมธะคานนท
การพัฒนากระบวณการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอล
โดยเชื้อ Klebsiella pneumonia SU6
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวมลวดี วงศลาภสุวรรณ
รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะที่มีการพัฒนาของรังไข
ของกุงแชบวย
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร
นางสนธยา มณีรัตน
1. ผศ.ดร.แสงอรุณ อิสระมาลัย
2. ผศ.ดร.อุมาพร ปุญญโสพรรณ
Developing and Evaluation of Thai Elderly Resilience Scale
(TESS)
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมมนุษยศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร
นางสาวสิริลักษณ โสมานุสรณ
1. ผศ.ดร.อุไร หัถกิจ
2. ผศ.ดร.กิตติกร นิลมานัต

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
15. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
16. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
17. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
18. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

Caring for End of Life Persons to Die Peacefully in the Thai
Buddhist Culture : Family Members’ and Nurses’ Roles
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร
นางสาวเสาวลักษณ บุญยอด
1. ผศ.ดร.วีรวรรณ สุทธิศรีปก
2. รศ.ดร.เล็ก ศรีคง
ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกและพฤติกรรมการฆาเชื้อแบคทีเรียของ
ฟลมบางไทเทเนียมไดออกไซดบนพอลิเมอร
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
นางสาวรัชฎาภรณ โชติเวทยศิลป
1. รศ.ดร.โพยม วงศภูวรักษ
2. รศ.ดร.วิบุล วงศภูวรักษ
3. ผศ.นพ.พงศศักดิ์ ดานเดชา
การวิเคราะหระบบการจัดการขอมูลดวยคอมพิวเตอรในหนวยไตเทียม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร
นางสาวสุรีรัตน เย็นชอน
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต
ปจจัยชีวภาพที่มีผลตอประสิทธิภาพการถายยีนเขาสูเอ็มบริโอเจนิค
แคลลัสปาลมน้ํามันโดยใชอะโกรแบคทีเรียม
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ
นายประวิทย ลือเกษมสุข
1. ผศ.ดร.ภูธร แคนยุกต
2. รศ.ดร.สิริจิต วงศกําชัย
การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซมอะดินีน
ฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส จากบรูเกีย มาลายี
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
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19. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

นางสาวดาริกา อวะภาค
ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
การลดเวลาไรประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไอศกรีมแทง
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

นางสาวศิริพรรณ ชัยณรงค
1. ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
2. รศ.ดร.เล็ก สีคง
3. ดร.สุรพงษ ภวสุปรีย
การสังเคราะหและการศึกษาลักษณะอนุภาคของวัสดุผสมระดับนาโน
ของ N-TiO2/WO3 สําหรับใชเปนไฟโตคะตะลิสซ
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

21. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

22. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
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นายเชษฐา มุหะหมัด
1. ผศ.ดร.อาแว มะแส
2. ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
การปรับกลยุทธวิธีในการดํารงชีพของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็ก
ในภาวะขาดแคลนทรัพยากร : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล ตําบลคูเตา
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม (ภาคปกติ)
คณะศิลปศาสตร
Mr. Setiawan
1. ผศ.ดร.อุไร หัถกิจ
2. ผศ.ดร.นงนุช บุญยัง
Development of a Professional Caring Model for Enhancing
the Quality of Nursing Care for Critically Ill Patients in Indonesia
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร

23. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

24. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

25. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

26. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

นางสาวจุฑา แซวอง
1. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล
2. ดร.พิมพพิมล ตันสกุล
ฤทธิ์ตานการอักเสบของเหงากระชายดํา
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร
Mr. Sajid Maqsood
ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
Maximized Uses of Phenolic Compounds in Retardation od
Lipid Oxidation and Shelf-Life Extension of Fish and Fish
Products
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวพัทนิล วัชรพันธุ
1. ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ
2. ผศ.ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
3. ผศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา จิตภักดีบดินทร
ผลของน้ํายาลางคลองรากฟน และสารตานอนุมูลอิสระตอ
ความแข็งแรงพันธะตานแรงเฉือน และการตานทานการรั่วซึม
ของแบคทีเรียของวัสดุเรซิลอนรวมกับเรียลซีลซีลเลอร
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
คณะทันตแพทยศาสตร
นางสาวรัตติยา สวัสดี
1. ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธิ์บูรณ
2. ผศ.ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
3. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล
ผลของการใสแคลเซียมไฮดรอกไซดในคลองรากฟนเปนระยะเวลานาน
ตอสมบัติเชิงกลของฟนมนุษย : การศึกษาทางคลินิก
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
คณะทันตแพทยศาสตร
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27. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ

ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

28. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

29. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

30. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล
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นายชลิตพล ณ นคร
1. ดร.กมลทิพย วิวัฒนวงศา
2. รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร
3. พอ.นพ.อํานาจ ชัยประเสริฐ
เภสัชจลศาสตรของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร
นางสาววรนุช เลิศประกอบกิจ
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
การศึกษากิจกรรมยับยั้ง angiotensin I-converting enzyme และ
กิจกรรมตานอนุมูลอิสระของเพปไทดที่ไดจากอาหารหมักจากสัตวน้ํา
ของไทย
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นายภควรรษ ทองเนื้อจันทร
1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
การเปลี่ยนแปลงสีของฟลมโปรตีนจากกลามเนื้อปลาทับทิม
และการปองกัน
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
นางสาวอุไรวรรณ ทองจันทรแกว
1. รศ.ดร.วราภรณ วุฑฒะกุล
2. ดร.กาญจนา ศรีนิติวรวงศ
พลวัตของ Vibrio spp. และแพลงกตอนบริเวณทะเลและชายฝง
ประเทศไทย
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

31. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

32. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

33. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล

นางสาวอัมรินา แวมง
1. ดร.พัชรินทร ภักดีฉนวน
2. ดร.สุธีรา เสาวภาคย
การเตรียมน้ํามันพรีอีมัลซิฟายดจากโปรตีนถั่วเหลืองไฮโดรไลเสท
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายพิสิฐพงษ หมื่นประเสริฐดี
ดร.เสาวภา โชติสุวรรณ
การใชแสงรวมกับตัวเรงปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซดสลายของเสีย
โทลูอีนในน้ําทิ้งระดับหองปฏิบัติการ
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเคมีประยุกต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
นายณัฐพนธ อุทัยพันธุ
1. ดร.อโนมา ธิติธรรมวงศ
2. ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
อิทธิพลของระบบวัลคาไนซแบบผสมระหวางระบบกํามะถันกับ
ระบบเปอรออกไซดและสารปองกันการเสื่อมสภาพตอสมบัติของ
เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากเปลนดยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาเทคโนลีโพลีเมอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

นายอนิรุธ ทองกลิ่น
ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
การเลือกคลัสเตอรเฮดเพื่อสมดุลภาระบนเครือขายเซนเซอรไรสาย
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร

35. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

นายกฤตศิลป ศิลานนท
ดร.นิคม สุวรรณวร
การวิเคราะหและรูจําคําสั่งทาทางของมือสําหรับระบบเฝาระวังดวย
กลองวงจรปด
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ชื่อรางวัล

รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร

36. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ
ชื่อรางวัล

37. นักศึกษา
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ชื่อวิทยานิพนธ

ชื่อรางวัล
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นางสาวพรรษา พรหมมาศ
ดร.เข็มทอง สินวงศสุวัฒน
การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการใชดัชนีปริเฉทในงานเขียนเชิงโตแยง
ของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและเจาของภาษา
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมมนุษยศาสตร สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ
คณะศิลปศาสตร
นางสาวนุจเรศ จันทบูรณ
1. ผศ.ดร.โสเพ็ญ ชูนวล
2. ผศ.ดร.ทรงพร จันทรพัฒน
ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจโดยบูรณาการการสนับสนุน
ของสามีตอความรูสึกมีคุณคาในการเปนมารดาและทัศนคติในการ
เลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุน
รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร การผดุงครรภขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร

ผลการดําเนินงานเครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สาขาความเปนเลิศ
(Discipline of Excellence; DoE)
1. สาขาความเปนเลิศวิศวกรรมเคมี
ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ram.y@psu.ac.th
http://chemserver.eng.psu.ac.th/DoE/
คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร
ชื่อผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข
ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร

ผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ
รองผูอํานวยการ

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนเสมือน
อุตสาหกรรมตนทางสําหรับอุตสาหกรรมอีกมากมาย ในขั้ นตอนของกระบวนการตางๆ จําเปนตองมีวิศวกรเคมีที่มี
ความรูความสามารถเขาไปมีบทบาทเพื่อใหผลผลิตที่มีคาในเชิงอุตสาหกรรมและมีปญหามลภาวะนอยที่สุด วิศวกรรม
เคมีจึ งเป นแขนงวิ ชาหนึ่ งที่ มี ความสําคัญตอการพั ฒนาประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่ งในเรื่ องที่ เกี่ ยวกับอุ ตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมยา เปนตน
ในชวงหลายสิบปที่ผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีประสบการณและความพรอมทั้ งในดานการเรียนการสอน
และวิจัย
ภาควิชาฯ มีบุคลากรที่ มี คุณภาพ อาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกรอยเปอร เซ็นต มีความ
กระตือรือรนในการทําวิจัย มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ หนวยงานของทั้งภาครัฐและ
เอกชน ทั้งในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผลงานวิชาการเปนที่ยอมรับ
ดังแสดงจากผลการประเมินของสกว. ที่ภาควิชาไดรับการประเมินอยูในเกณฑระดับเต็ม 5 แตปญหาที่ภาควิชาประสบ
อยู ก็คือ เรามีพื้นที่ใชสอยที่คอนขางจํากัด โดยตึกของภาควิชาในปจจุบันเปนอาคาร 3 ชั้น มีพื้นที่ประมาณ 2,600
ตารางเมตร ซึ่ งไม เพียงพอต อการรองรั บนั กศึ กษาระดั บบัณฑิ ตศึ กษาที่ จะเพิ่ มขึ้ นจากการจั ดตั้ งสาขาความเป นเลิ ศ
นอกจากนี้ ภาควิชาฯ ยั งประสบปญหาในเรื่องงบดําเนินการที่ คอนขางจํากัด ขาดแคลนงบสําหรั บจัดซื้ อครุภัณฑ และ
งบที่ จะใช เปนทุ นการศึกษา เป นอุปสรรคสําหรับการสร างแรงจูงใจใหนั กศึกษาที่ มี ศักยภาพสู งของภาควิ ชาเรี ย นต อ
ในระดับบัณฑิ ตศึกษา นั กศึกษาที่เขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญจบการศึกษาจากสาขาอื่ นๆ ที่ ไมใชส าขา
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วิศวกรรมเคมี โดยตรง ทําใหตองใชระยะเวลานานกว าเกณฑที่ ไดกําหนดไว เนื่ องจากต องมีการเรี ยนเพิ่ มเติ ม ในวิชา
เพื่อปรับฐานความรู และสงผลตอเนื่องใหมีนักศึกษาตกคางคอนขางมาก ทําใหคณาจารยไมสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการไดมากเทาที่ ควร ดังนั้นงบประมาณที่จะไดจากการจัดตั้งสาขาความเปนเลิศจะเปนปจจัยสําคัญที่สง ผลใหการ
ดําเนินงานของภาควิชาฯ มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรของภาควิชาฯ
ตอไป
วัตถุประสงค
การดําเนินงานของสาขาฯ จะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก โดยในแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. กลุมพลังงานทดแทน
ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งการแปรรูป
ผลิตผลพลอยได เพื่ อลดต นทุ นหรื อเพิ่ มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิ งพาณิชย และสรางขี ดความสามารถใน
การแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางยั่งยืน
2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สร า งงานวิ จั ยและเทคโนโลยี การบํา บั ดสารเคมี อินทรี ยในสิ่ งแวดล อมเพื่ อตอบสนองความต องการของ
ประเทศและชุ มชนภาคใต สรางบุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถในการใช เทคโนโลยีการบําบัดสารเคมี อินทรี ยใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตร กระบวนการแยกเพื่อใหไดสารสําคัญที่บริสุทธิ์และนําสาร
สําคัญที่ไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง

วันนักวิจัย & นวัตกรรม
ครั้งที่ 6 ประจําป

ม.อ.

2555

83

2. สาขาความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะที่ 2
ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
e-mail: sirirat.pi@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/
คณะ/หนวยงานที่รับผิดชอบโครงการ
คณะเภสัชศาสตร
หลักการและเหตุผลโดยสังเขป
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับการสนับสนุนโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศ
สาขาเภสัชศาสตร (2546-2550) ดวยเงินสนับสนุนทั้งสิ้น 21.058 ลานบาท ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวไดสรางความพรอมใหกับคณะฯ ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในดานวิจัยและบัณฑิตศึกษาที่จะกาวไปสูความเปนเลิศ
ในระดับนานาชาติ ดังนั้นเพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง คณะเภสัชศาสตรจึงมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุน
โครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร (2554-2558) เปนวงเงิน 20 ลานบาท โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและคุณภาพงานวิจั ยใหกาวเขาสู ความเปนเลิศในระดั บนานชาติ เพื่ อเสริ มความเข มแข็งใหกับโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2554-2556 โดยมุงเนนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกเภสัชศาสตรนานาชาติ การรับ
นักศึกษาตางชาติ การรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการมีอาจารยชาวตางประเทศเปนผูรวมสอน การพัฒนา
และเพิ่มจํานวนอาจารยนักวิจัย ซึ่งคาดวาผลจาการดําเนินการตามโครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร รวมทั้ง
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติจะชวยผลักดันใหงานวิจัยสาขาเภสัชศาสตรสามารถกาวสูความเปนเลิศไดในระดับ
นานาชาติ
วัตถุประสงค
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรกาวสูความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ทิศทางการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร กําหนดทิศทางการวิ จั ยที่ สอดรั บกั บวิสั ยทั ศน ของมหาวิ ทยาลั ยที่ จะเป นมหาวิ ทยาลัยวิ จั ย
ชั้ นนําในระดั บสากล มุ งเน นการสร างระบบเพื่ อทํา ให เกิ ดวั ฒนธรรมองค กรที่ มุ งสู วิ จั ยและบั ณฑิ ต ศึ กษาให มากขึ้ น
มีการกําหนดทิศทางการวิจัยที่ทําใหเกิดองครวม (holistic ideology) คือ เปนการวิจัยที่ครอบคลุมการวิจัยพื้นฐาน
(basic) การวิจัยประยุกต (applied) การวิจัยที่มีความเปนสหสาขาวิชาการ (multidiscipline) บูรณาการ (integrated)
และครบวงจร (complete set) ในองคความรูดานเภสัชศาสตร 5 ดานหลัก คือ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร เภสัชกรรมคลินิก และบริหารเภสัชกิจ โดยมีเปาหมายหลักที่จะนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดอยางชัดเจน เปนที่ทราบกันดีวาในปจจุบันประเทศไทยตกอยูในสภาวะที่ตองพึ่งพาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ
ที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ เวชสําอางและเครื่องสําอางจากตางประเทศ คิดเปนมูลคามหาศาล
ขอมูลจากกรมศุลกากร แสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดนําเขาเฉพาะยารักษาโรคจากตางประเทศมากถึง 27,640 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2550 คณะเภสัชศาสตรในฐานะหนวยงานที่ทําหนาที่ผลิตนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก
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รวมถึงการทําวิจัยที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยีและความรูใหมดานยา การใชยาและความปลอดภัย ธุรกิจดานยาและการ
บริหาร เภสัชศาสตรสังคม ผลิตภัณฑธรรมชาติ เวชสําอางและเครื่องสําอาง ไดตระหนักถึงการวางทิศทางการวิจัย
เพื่อสรางสรรคองคความรูดานยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชยาและความปลอดภัย การบริหารธุรกิจดานยา ซึ่งจะ
นําไปสูการพึ่งพาตนเองได นอกจากนี้การสามารถผลิตนวัตกรรมดานยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ และเครื่องสําอางขึ้นเอง
ในประเทศ ยังเปนการเพิ่มจํานวนผลงานวิชาการในรูปผลงานวิจัยที่ตีพิมพ (published research articles) และในรูป
สิทธิบัตร (patents) นําไปสูโอกาสการสรางรายไดและสงผลประโยชนโดยตรงตอผูปวย โรงพยาบาล คลินิก รานยา
และอุตสาหกรรมยา
ทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ ไดแก
1. การวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ซึ่งยาหรือสารใหมดังกลาวอาจไดมาจาก
การสังเคราะหทางเคมี การสกัดสารจากธรรมชาติ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ทั้งนี้เพื่อใชในทางเภสัชกรรม
และชีวเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยเกี่ ยวกับการพัฒนาระบบนําสงยาและเวชสําอางที่ มีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
ระบบนําสงยาทางชองจมูกและปอด ทางผิวหนัง ทางเยื่อบุ และทางกระดูก เปนตน
2. การวิ จัยและพั ฒนายาจากสมุนไพรบนพื้ นฐานกระบวนการค นหายาใหม ประกอบดวย การวิ จัยเกี่ ยวกั บ
การแยกและศึกษาโครงสรางเคมีของสารที่มีฤทธิ์ทางชีวภาพ การทํามาตรฐานยาสมุนไพร มาตรฐานและการตั้งตํารับ
ที่มียาสมุนไพรเปนสวนประกอบ การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม อาทิ การจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอเพื่อ
การพิสูจนชนิดของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ และพันธุวิศวกรรมพืช งานวิจัยที่มีสวนสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับ
การประยุกตใชสมุนไพรในงานดานเภสัชกรรมเพื่อการพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน
3. การวิจัยทางคลินิกเพื่อใหการใชยาของผูปวยเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย โดยเปนงานวิจัยที่เกี่ยวของ
กั บการพัฒนางานบริบาลเภสั ชกรรม และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางเภสัชกรรมของหน วยงานหรื อสถาน
บริการดานสุขภาพ การวิจัยเภสัชระบาดวิทยา และเภสัชวิทยา
4. การวิจัยทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครอบคลุมงานวิจัยดานบริหารจัดการระบบยาและวัคซีน
ในระดับตางๆ พฤติกรรมสุขภาพและการใชยา การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธตางๆ ทางสุขภาพ เศรษฐศาสตรและ
การเงินการคลังทางสาธารณสุข ระบบประกันสุขภาพ การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร การศึกษาเภสัชศาสตร
การคุมครองผูบริโภค กําลังคนทางเภสัชกรรม และการวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม และการตลาดยา
จากทิศทางการวิ จัยของคณะเภสั ชศาสตรที่ กล าวมา จะเห็ นได ว าต องใช ความรู ในเชิ งบู รณาการทุ กดานทาง
เภสัชศาสตร เพื่อใหไดผลิตภัณฑสําหรับผูปวยที่มีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการ
ที่มีประสิทธิภาพก็เปนสิ่งที่จําเปนเชนกัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตรมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ที่หลากหลาย
อยางไรก็ตามการดําเนินงานวิจัยใหบรรลุสูเปาหมายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล อาคารสถานที่และ
ทรัพยากรทางการเงินที่ เพียงพอจากทางมหาวิทยาลัย ดั งนั้ นหากคณะเภสั ชศาสตรได รับการสนับสนุนที่ เพียงพอและ
เหมาะสม จะทําใหคณะสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามเปาหมาย นําชื่อเสียงมาสูคณะและมหาวิทยาลัย รวมทั้ งมีสวน
กอใหเกิดรายไดจํานวนมากตอประเทศชาติในอนาคตอีกดวย
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สถานวิจัยความเปนเลิศ
(Center of Excellence; CoE)
1. ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
(NANOTEC Center of Excellence at PSU)
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com
http://www.nanotec.psu.ac.th/
วัตถุประสงค
1. ผลิตยาและศึกษาระบบนําสงยาระดับนาโน
2. ผลิตเซนเซอร ทรานสดิวเซอร และแอคชูเอเตอรระดับนาโน
3. ผลิตวัสดุและอุปกรณเพื่อการแยกระดับนาโน
4. ผลิตวัสดุนาโนเพื่องานวิศวกรรม
ทิศทางการวิจัย
ศึกษาวิจัยดานวัสดุนาโนเพื่อการประยุกตดานการแพทยและวิศวกรรม ประกอบดวยชุดโครงการวิจัยจํานวน 2
เรื่อง และโครงการวิจัยเดี่ยวจํานวน 2 เรื่อง ในปงบประมาณ 2553 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเกี่ยวกับระบบนําสงยา และวิศวกรรมเนื้อเยื่อกระดูก (Development of Nanotechnology on Drug Delivery Systems and Bone Tissue Engineering)
2. การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสต โครงสรางระดับนาโนเพื่อประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรม
(Development of Nano – structured Titanium Dioxide Photo catalyst for Engineering Applications)
3. การประยุกตทอคารบอนระดับนาโนเพื่องานทางดานวิศวกรรม (Carbon Nanotube for Engineering
Applications)
4. โครงสรางชั้ นบางของสารอินทรี ยและอนินทรียสําหรั บการประยุกตใชกับระบบไมโคร และนาโนอิเล็กโตร
เมกคานิคัล
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2. สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
(Center of Excellence in Natural Rubber Technology)
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ ดร.เจริญ นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.coe-nr.org/joomla/
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรู และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยเนนดานการดัดแปลงโมเลกุลยาง
การผลิตผลิตภัณฑยางพารา และผลิตภัณฑยางธรรมชาติจากการเบลนดยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดที่มีสมบัติพิเศษ เชน มีความทนทานตอน้ํามัน (Oil
resistance) หรือตานทานตอการเสื่อม (Aging resistance)
2. เพื่อพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยทั้งในและตางประเทศ เพื่อสรางเครือขายวิจัย
และการผลิตนักวิจัยใหม
3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริ การวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หน วยงานราชการ
ที่เกี่ยวของ กลุ มเกษตรกร สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา เปนหนวยงานวิจัยสรางองคความรูและบริการวิชาการดาน
เทคโนโลยียางพาราของประเทศไทย โดยกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
จะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศระดับชั้นนํา โดยยึดงานวิจัยเปนฐานและเปนที่พึ่งทางดานวิชาการดานเทคโนโลยี
ยางพาราแกสังคม
แผนกลยุทธ
1. ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพื่อสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศอยางยั่งยืน
2. ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลคาและการใชยางพาราแทนที่วัสดุอื่นๆ
3. ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
4. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ และทําการถายทอดเทคโนโลยี
สูกลุมเปาหมาย โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ทิศทางการวิจัยความเปนเลิศที่มุงหมายตามแผนกลยุทธ
กลยุทธที่ 1 ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพื่อสรางขีดความ
สามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน
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กลยุทธที่ 2 ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพื่อเพิ่มมูลคาและการใชยางพาราแทนที่วัสดุ
อื่นๆ ประกอบดวยทิศทางการวิจัย ดังนี้
- การวิจัยดานการดัดแปลงโมเลกุลเพื่อเพิ่มสมบัติเดนและลดสมบัติดอยของยางพารา เชน การเตรียม
ยางธรรมชาติอิพอกไซด การเตรียมยางธรรมชาติมาลิเอต การเตรียมยางธรรมชาติกราฟตดวยโมโนเมอรชนิดตางๆ
การเตรียมไอโอโนเมอรของยางธรรมชาติ เปนตน
- การวิจัยและพัฒนายางเบลนดและคอมโพสิทของยางพาราเพื่อใชสมบัติเดนของยางสังเคราะหและวัสดุอื่นๆ
เสริมสมบัติของยางพาราในการผลิตผลิตภัณฑ
- การวิจัยและพัฒนายางเทอรโมพลาสติก เพื่อเตรียมวัสดุพอลิเมอรชนิดใหมจากยางพาราที่มีสมบัติเปนยาง
แตสามารถแปรรูปไดดวยกระบวนการผลิตเทอรโมพลาสติกซึ่งงายและตนทุนต่ํากวา
กลยุทธที่ 3 ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และ
กลุมเกษตรกร ประกอบดวยทิศทางการวิจัย ดังนี้
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา ในรูปแบบกระบวนการที่ใชน้ํายาง เชน การ
ผลิตน้ํายางขนโดยกระบวนการครีมมิ่ง การพัฒนากระบวนการผลิตยางฟองน้ําจากน้ํายางขนที่เตรียมจากกระบวนการ
ครีมมิ่ง
- การใชคอมปาวดน้ํายางจากกระบวนการครีมมิ่งในการเคลือบสระน้ํา และการเตรียมกาวน้ํายาง
- การวิ จั ยและพั ฒนากระบวนการผลิ ตและผลิ ตภั ณฑ ยางพารา ในรูปแบบกระบวนการที่ ใช ยางแห ง เช น
การเตรียมกระเบื้ องยางจากยางสกิม การพัฒนาผลิตภัณฑที่ทนทานตอการเสื่อมที่อุณหภูมิสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ
ยางที่ใชเปนฉนวนกันความรอน และการพัฒนาผลิตภัณฑยางสําหรับการประมง เชน เตรียมยางอวนเรือ เปนตน
กลยุทธที่ 4 ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยทั้งระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ทําการ
ถายทอดเทคโนโลยีสู กลุมเปาหมาย โดยกอให เกิดผลกระทบทางบวกในเชิงเศรษฐกิจและสั งคม ประกอบดวยทิศทาง
การดําเนินการ ดังนี้
- ดําเนินการบริหารโรงงานตนแบบ (ที่มีอยู) โดยเปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษาหาความรู และ
ฝ กทั กษะการผลิ ตและการใช เครื่ องมือ ซึ่ งอาจจะเชื่ อมโยงกับโรงงานต นแบบขององค การสงเคราะห การทําสวนยาง
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต
- ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานตนแบบที่มีอยูเปน
เครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลยี
- ทําการเผยแพรผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นในสื่อที่เหมาะสม กลาวคือ งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
สูงที่สามารถเผยแพรไดจะเนนการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มี impact factor สูง จดสิทธิบัตรหรือ
อนุ สิ ทธิ บั ตรสําหรั บงานที่ มี ความใหม และมี ประโยชน ในแง อุตสาหกรรม งานวิ จั ยที่ เป นประโยชน กับคนไทย อาจจะ
เขียนเปนหนังสือ (ภาษาไทย) หรือลงตีพิมพในวารสารภาษาไทย เผยแพรผลงานของสถานวิจัยฯทางสื่ออิเลคทรอนิค
ผาน website : http://www.coe-nr.org
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3. สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
(Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology)
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: sompong.t@psu.ac.th
http://natres.psu.ac.th/CoE-ANRB/index.htm
หลักการและเหตุผล
ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตที่ สรางความมั่ นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการผลิตอาหาร
และผลิ ตผลทางการเกษตรที่ มี คุณภาพ เพื่ อการบริ โภคภายในประเทศและการส งออกทําให วิ กฤตเศรษฐกิจทุ กครั้ ง
ที่ผานมาไมมีผลกระทบดานอาหาร ประเทศไทยยังเปนหนึ่งในกลุมประเทศชั้นแนวหนาที่สงออกสินคาเกษตรและอาหาร
อันดับ 8 ของโลก สามารถผลิตอาหารใหแกประชากรโลกมากกวา 250 ลานคน (FAO, 2002) นอกจากนี้ยังเปน
ภาคการผลิตที่สรางรายไดและสรางงานใหกับประชากรในชนบท เปนกลไกที่จรรโลงวัฒนธรรมพื้นบานและภูมิปญญา
ทองถิ่น ในป พ.ศ. 2549 ภาคเกษตรมีมูลคาผลผลิตรวม 6.4 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ ขณะที่ ประเทศไทยมีมูลคาสินคาสงออกทั้ งหมด 4.94 ลานลานบาท มีมูลคาสินคาสงออกมาจาก
ภาคเกษตรจํานวน 4.39 แสนลานบาท ขอดีของสินคาภาคเกษตรคือการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูงถึงรอยละ 80
ขณะที่อุตสาหกรรมอื่นๆ ใชวัตถุดิบภายในประเทศเพียงรอยละ 20 เทานั้น และตองนําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศเพื่ อการผลิต ดังนั้ นภาคเกษตรซึ่ งมีสัดสวนการพึ่ งพาตนเองในด านวัตถุดิบสู งมาก จึงเปนภาคการผลิต
หลักที่สรางรายไดนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศและเปนพื้นฐานสําคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย
นั บ ตั้ งแต แ ผนพั ฒนาเศรษฐกิ จ และสั งคมของไทยฉบั บ ที่ 1 ที่ เ ริ่ ม ใช เ มื่ อ พ.ศ. 2504 จนถึ งป จ จุ บั น
ภาคเกษตรมีการเติบโตมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากการขยายพื้นที่เกษตรเปนสําคัญ ดังเห็นไดจากการลดลงของพื้นที่
ปาไมขณะที่พื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น แตขณะนี้ทรัพยากรธรรมชาติของการเกษตร เชน ทรัพยากรดิน น้ํา พื้นที่ชายฝง
ปาไมของประเทศไทยมีจํากัดและอยูในสภาพเสื่ อมโทรม รวมทั้งการแขงขัน การกีดกันการคาในรูปแบบตางๆ สูง ขึ้น
ภาคเกษตรตองปรับทักษะในการผลิตอยางเรงดวนโดยการเพิ่มผลผลิตตอพื้นที่ เพิ่มจํานวนครั้งการเพาะปลูกหรือการ
เก็บเกี่ยว การทดแทนพันธุพืช พันธุสัตวและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม การลดการสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต
และหลังเก็ บเกี่ยว ที่ สําคัญที่ สุดตองแก ปญหาของเกษตรกรที่ ทํางานหนัก ยากจน และดอยโอกาสดวยการสรา ง
มูลคาเพิ่มผลิตภัณฑดั้งเดิมดวยผลิตภัณฑใหมที่เนนคุณคาทางวิทยาศาสตร สุขภาพ และความปลอดภัย สอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมาตรการชวยเพิ่มผลผลิตการเกษตรเหลานี้ จําเปน ตอง
ใชเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติทั้งดานพืช ปศุสัตว สัตวน้ํา ทรัพยากรดินและการจัดการศัตรูพืช
เนื่ องจากการผลิตทางการเกษตรเปนการใชเทคโนโลยีบริหารจัดการกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้ นการคัดสรรและ
พั ฒนาเทคโนโลยี ใหม เพื่ อนําไปบู รณาการกั บระบบการเกษตรของประเทศจึ งเป น สิ่ งจํา เป น ยิ่ ง เพื่ อให ป ระเทศไทย
สามารถรักษาระดับฐานะผูสงออกสินคาเกษตรชั้นนําและเพิ่มความสามารถแขงขันในเวทีโลก โดยเฉพาะการเพิ่มมูลคา
สินคาเกษตรที่ตองเนนคุณคาทั้งทางอาหารและอุตสาหกรรม ดานสุขภาพ ดานการวิจัยในเชิงลึก และมีเปาหมายชัดเจน
ดังนั้นดวยการสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติจาก
มหาวิทยาลัยฯ จึงแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จและเปนปจจัยสําคัญที่มีสวนชวย
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ในการพัฒนาผลงานและการสรางความเขมแข็งดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อันนําไปสูการ
เพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิ ทธิภาพและยั่งยืนที่ สามารถทําใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการเป น
ผูนําทางวิชาการ
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
สถานวิ จั ยความเป นเลิ ศเทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตรและทรั พยากรธรรมชาติ เ ป น หน ว ยงานวิ จั ยชั้ น นํ า ด า น
เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มการผลิตทางการเกษตรที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และยั่งยืน รวมทั้งมีมูลคาเพิ่ม โดยเฉพาะ
พืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยมุงเนนความเขมแข็งทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เกษตร (ในชวง 5 ปแรกของการจัดตั้งสถานวิจัยฯ) และการพัฒนาผลิตภัณฑในสวนที่สามารถดําเนินการได
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมี 4 กลุมวิจัย ซึ่งมีทิศทางการวิจัย
ของแตละกลุมวิจัย ดังนี้
กลุมวิจัยที่ 1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุง
พันธุพืช
กลุมวิจัยที่ 2 เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาชีวภัณฑดานพืช
สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพิ่มปริมาณเพื่อควบคุมโดยชีววิธี เชน ไรศัตรูพริก วิจัยการใช
สารสกัด และน้ํามันจากสมุนไพรเพื่ อควบคุมแมลงศัตรูเคหะ และแมลง ศัตรูพืช รวมทั้งพัฒนาผลิตภัณฑ คัดเลือก
จุลินทรียที่มีประโยชนในทางการเกษตร และพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย
กลุมวิจัยที่ 3 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
ดานสรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ําและการตรวจวินิจฉัย
กลุมวิจัยที่ 4 เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
เทคโนโลยีอาหารสัตวเคี้ยวเอื้อง เทคโนโลยีการผลิตสัตวเคี้ยวเอื้อง
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4. สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
(Drug Delivery System Excellence Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ คณะเภสัชศาสตร
e-mail: teerapol.s@psu.ac.th
http://dds.pharmacy.psu.ac.th/
หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนมีอิทธิพลเปนอยางมากตอระบบสุขภาพของไทยรวมทั้งระบบยา ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิด
จากการยอมรับเอาแนวความคิดและเทคโนโลยีทางการแพทยแบบตะวันตกเขามาเปนกระแสหลักในการบํ าบั ดรั กษา
และปองกันโรคสําหรั บประชาชนเปนเวลานานหลายทศวรรษ จนเกิดภาวะพึ่ งพิ งเทคโนโลยี และสิ่ งประดิษฐ เชน ยา
หรื ออุ ปกรณ ต างๆ ในขณะที่ การวิ จั ยและพั ฒนาเพื่ อสร างสรรค องค ความรู เหล านั้ น เกิ ดขึ้ นในประเทศไทยน อยมาก
การที่ตองนําเขาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการแพทยซึ่งสวนใหญมีราคาแพงจากตางประเทศ ไดกอใหเกิดผลกระทบ
ที่ เห็ นได ชั ดระหว างภาวะวิ กฤตทางเศรษฐกิ จในป 2540 อย างไรก็ ตามขนาดของตลาดยาในประเทศไทยมีแนวโน ม
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีการหยุดชะงักในป 2541 ซึ่งเปนระยะแรกของวิกฤตเศรษฐกิจ แตหลังจากนั้นก็กลับ
ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีก นอกจากนี้ในชวง 10 ปที่ผานมา สัดสวนมูลคายาที่นําเขาจากตางประเทศมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้น
การนําเขายารักษาโรคในป 2550 มีมูลคาประมาณ 27,640 ลานบาท (กรมศุลกากร) คิดเปนมูลคากวารอยละ 40
ของยารักษาโรคทั้งหมด โดยตลาดนําเขาสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด และสหราช
อาณาจักร ยารักษาโรคที่ นําเข าสวนใหญ เป นยาที่ มี สิทธิ บัตรซึ่ งไม สามารถผลิ ตได ในประเทศ ยาเหล านี้ มัก เปนยา
สําหรับรักษาโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง โรคขอและกระดูก การนําเขายาที่มีมูลคา
เพิ่มขึ้น เนื่องจากประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพิ่ มขึ้น รวมทั้งเปนการบงชี้ถึงภาวการณพึ่งพิงยาที่ผลิตจากตางประเทศ
ที่ เพิ่มสูงขึ้ น จากการคาดการณ แนวโนมของคาใชจายด านยาของประเทศไทยในอนาคต ปจจัยที่มี ผลทําใหปริ มาณ
การใชยาเพิ่มสูงขึ้น ประกอบดวย สถานะเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ระบบประกันสุขภาพถวนหนา กลุมโรคที่ตองการการรักษา
ตอเนื่อง และโรคในกลุมประชากรสูงอายุ สําหรับปจจัยที่มีผลทําใหยามีราคาเพิ่มขึ้น ไดแก ยาใหมและยาที่มีสิทธิบัตร
และการขึ้ นราคายาตามสถานะเศรษฐกิ จ การจั ดตั้ งสถานวิ จัยความเปนเลิศระบบนําส งยาจะก อให เกิ ดประโยชน และ
ส งผลโดยตรงต อการพั ฒนางานวิ จั ยด านระบบนําส งยาของประเทศ การตี พิมพ ผลงานเผยแพร ในระดั บชาติ และ
นานาชาติ การพัฒนารูปแบบนําสงยาใหมใหกับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ทั้ งนี้ เนื่ องจากรูปแบบระบบนําส งยา
ที่ มีใชอยูในปจจุบันเกือบทั้ งหมดนําเขาจากตางประเทศทําใหคาใชจายดานยาดังกลาวสูงมาก ดังนั้นการสามารถผลิต
นวัตกรรมขึ้นเองในประเทศ จนพัฒนายาในรูปแบบใหมไดจะสามารถจดสิทธิบัตรและตีพิมพผลงานวิจัยได และจะเปน
รายไดมหาศาลใหกับประเทศไทย สงผลตอการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยา
วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ
2. พัฒนานักวิจัยดานระบบนําสงยา
3. พัฒนาระบบนําสงยาใหกับบริษัทอุตสาหกรรมยาในประเทศ
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4.
5.
6.
7.

เพิ่มศักยภาพการทํางานเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัย
สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
สรางความรวมมือในลักษณะกลุมภารกิจกับอุตสาหกรรม
เพิ่มความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ และความสามารถในการพึ่งพาตนเองดานยา

ทิศทางการวิจัย
งานวิจัยดานยาประกอบดวย 2 ขั้นตอนใหญ คือ ขั้นตอนการคนหาและออกแบบตัวยาใหม (drug discovery/
design) และขั้นตอนการพัฒนาระบบนําสงยา (drug delivery) โดยยาใหมซึ่งคนหา/ออกแบบนั้นอาจไดมาจากสาร
ธรรมชาติ สมุนไพร combinatorial chemistry หรือ computational design ในการวิจัยของศูนยวิจัยของบริษัท
ยาชั้นนําของโลก ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรชั้นนําในสาขาตางๆ ซึ่งทุมเททําวิจัยเฉพาะดานตลอดเวลา จะตองใช
เวลาประมาณ 12-15 ป ในการผลิตยาตัวใหม เพื่อใชสําหรับผูปวย และมีเพียงประมาณ 1 ใน 10 ของตัวยาใหม
ที่ ผานขั้ นตอนคนหา/ออกแบบยา และสามารถนําไปใช ไดจริ งในการรั กษา อาจกล าวสรุ ปไดว าขั้ นตอนการค นหา/
ออกแบบตัวยาใหมนั้นเปนขั้นตอนงานวิจัยที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูงในทุกดาน ประกอบดวยปจจัยสําคัญทั้งทรัพยากรมนุษย
และเงินลงทุนมหาศาล ดังนั้นสําหรับภาวะปจจุบันของการผลิตยาในประเทศไทย งานวิจัยที่จะสามารถดําเนินการอยาง
ได ผล คื อการพั ฒนาเทคโนโลยี ระบบนําส งยาตามแนวคิ ดใหม ซึ่ งเป นงานวิ จั ยที่ ประหยั ดทั้ งเวลาและงบประมาณ
เพื่อใหไดเภสัชภัณฑไปใชในผูปวย (โดยใชเวลาประมาณ 5 ป และงบประมาณลงทุนลดลง)
ในสภาวะปจจุบัน องคความรูและการวิจัยดานการพัฒนาระบบนําสงยายังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจัง
ทําใหประเทศไทยตองสั่ งซื้อยาสําเร็จรูปจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพราะไมสามารถผลิตระบบนําสงยาเหลานั้น
ไดเองในประเทศ แมวายาเหลานั้นจะขาดความคุมครองจากสิทธิบัตรยาแลวก็ตาม ดังนั้นทิศทางการวิจัยของสถานวิจัย
ความเป นเลิ ศระบบนําส งยาจะส งเสริ มและเกื้ อหนุ นให นั กวิ จั ยสามารถผลิ ตยาสํา เร็ จรู ปได โดยใช ระบบนําส งยาจาก
การวิจัยของนักวิจัยเอง ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติไดแลว ยังสามารถลดคาใชจาย
ในการสั่ งซื้ อยาสําเร็จรูปเขาประเทศด วย นอกจากนี้ ยังนําไปสู การเพิ่ มผลผลิตยาที่ มีคุณภาพ เพิ่ มคุณคา ยา ทําให
ผู ป วยไดรั บยาที่ มี ประสิ ทธิ ภาพสูง กอใหเกิ ดการพึ่ งตนเองด านยา และสามารถผลิตยาจําหนายตางประเทศเพิ่ มขึ้ น
ไดในอนาคต โดยงานวิจัยจะเนนดานตางๆ ดังตอไปนี้
1. การวิ จั ยและพั ฒนาระบบนําส งยาสู ทางเดิ นหายใจ โดยจะมุ งเน นการนําส งยาต านวั ณโรคสู ถุงลมปอด
การนําสงยาตานการอักเสบและการนําสงยาตานเชื้อรา
2. การนําสงยาสูผิวหนัง โดยมุงเนนการนําสงยาตานการอักเสบ และเครื่องสําอาง
3. การพัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก โดยเนนการนําสง growth factor และการนําสงยาปฏิชีวนะ
รักษาอาการติดเชื้อ
4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา โดยเนนการพัฒนาระบบนําสงยา
ตานการอักเสบ และระบบนําสงยารักษาโรคหัวใจ
5. การวิ จัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชี ววั ตถุ โดยเนนการพั ฒนาผลึ กเหลวเพื่ อใชใน
ระบบนําสงยา การพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดตัวยา และการพัฒนาลิโปโซม
6. การวิ จั ยและพั ฒนาระบบนํา ส งยาทางเยื่ อบุ โดยเน น การนํ า ส งยาปฏิ ชี วนะยึ ดเกาะในกระเพาะอาหาร
ลําไสเล็ก และเยื่อบุอื่นๆ
7. การพัฒนาโครงรางสามมิติรองรับการเจริญเนื้อเยื่อและกระดูก รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับการนําสงดีเอ็นเอ
เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บที่กระดูก
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5. สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
(Center of Excellence in Nanotechnology for Energy; CECN)
ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com
หลักการและเหตุผล
สถานการณ ทั่ วโลกมี ความต องการใช พลั งงานมากขึ้ นเรื่ อยๆ โดยแหล งพลั งงานส วนใหญ มาจากผลิ ตภั ณฑ
ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ ถ านหิน ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงผลิตพลังงานที่ ยอมมีวันหมดไป ประเทศไทยเองตองพึ่ งพา
พลั งงานจากต างประเทศมากกว าครึ่ งของความต องการพลั งงานพาณิ ชย ทั้ งหมด แก สธรรมชาติ ที่ มี อยู ในประเทศ
ก็ อาจไม เพี ยงพอกั บความตองการใช ภายในประเทศในระยะยาว จําเป นต องมี การจั ดหาพลั งงานจากแหล งอื่ น หรื อ
ชนิดอื่นมาทดแทนใหทันกับความตองการ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมที่เกิดจากการใช
พลั งงานจํานวนมหาศาลและภาวะโลกรอนอั นเนื่ องจากการเผาผลาญเชิ้ อเพลิง สถานวิ จั ยความเปนเลิ ศจึงมุ งเป า
งานวิ จัยไปที่ การหาแหลงพลังงานรู ปแบบใหม ๆ ตลอดจนอนุ รักษพลั งงานทุกรูปแบบโดยอาศัยวั สดุ นาโนเชิงฟงก ชั น
ซึ่งเปนอนุภาคหรือโครงสรางที่ มีมิติใดมิติหนึ่งในชวง 1-100 นาโนเมตรที่ สังเคราะหพัฒนาเพื่อใชงานเฉพาะทางดาน
พลังงาน โดยที่นาโนเทคโนโลยีที่ใชจะเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนับตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สังเคราะห การทดสอบ
การใชงาน ตลอดจนขั้นตอนการกําจัดอยางเหมาะสม
เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานวิจัย
เปาหมายของสถานวิจัยความเปนเลิศ คือ
1. เพิ่มบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีที่ยังขาดแคลนอยางมากในประเทศไทย
2. พัฒนาองคความรูจากการวิจัยเปนรูปธรรมในลักษณะของตนแบบ การนําไปใชประโยชนหรือผลิตภัณฑเชิง
พาณิชย
3. เปนตัวแทนการจัดการพลังงานที่เกี่ยวของกับนาโนเทคโนโลยี
วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิ งฟ งกชั นสําหรับผลิตพลังงานรูปแบบใหมที่ ใชกลไกเก็บเกี่ยวหรื อดักจับพลังงานใน
สิ่งแวดลอมมาแปลงเปนพลังงานไฟฟาที่เพียงพอใหอุปกรณกินไฟต่ําทํางาน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก เครือขายไรสาย งานสุขภาพการแพทย
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ
2. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันชนิดนาโนเซลลูโลสแปรรูปจากวัสดุทางการเกษตรที่มีปริมาณเซลลูโลสสูง
เปนวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติใชเปนวัสดุชีวภาพทางการแพทยและพัฒนาเปนพอลิเมอรเก็บสะสมพลังงานความรอน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก งานสุขภาพการแพทย งานอิเล็กทรอนิกส งานออกแบบอาคารบานเรือน
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
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3. วิ จัยพั ฒนาวั สดุ นาโนเชิงฟ งกชั นสําหรับการเคลื อบเป นฟ ลมมั ลติฟงก ชั นนั ลที่ ผสมอนุ ภาคนาโนที่ มีสมบั ติ
ทางแสงที่ดีทําใหฟลมและกระจกเคลือบฟลมเหมาะสมสําหรับใชงานในอาคารและยานพาหนะเพื่อประหยัดพลังงาน
ผูที่จะนําผลงานที่ไดไปใช ไดแก ผูประกอบการดานอาคาร ยานยนต เชน ฟลมติดกระจกหนาตางอาคาร
กระจกรถยนต สีทาอาคารที่ผสมเม็ดสีนาโนเพื่อชวยใหอาคารเย็นลง เปนตน
นักวิจัยหลักที่รับผิดชอบ รศ.ดร.เล็ก สีคง ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
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สถานวิจัย
(Research Center; RC)
1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
(Research and Development Center for Renewable Energy
from Palm Oil and Vegetable Oil)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: chakrit.t@psu.ac.th
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/index2.php
ความเปนมาของสถานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดศึกษาวิจัยดานพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม แกสชีวภาพ และอื่นๆ มาตั้งแตป
พ.ศ. 2518 และศึกษาวิจัยดานน้ํามันปาลมในชวงเวลาใกลๆ กัน แตที่เปนรูปธรรมชัดเจนคือเมื่อ ป พ.ศ. 2526 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่ งใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนิ นการพัฒนาอุปกรณหี บ
น้ํามันปาลมขนาดเล็ก และในป 2527 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเริ่มโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ขนาดเล็กตามพระราชดําริ และไดดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดมา ในดานไบโอดีเซลนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดเริ่มศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2544 และจากการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ป 2546-2549)
ที่ สนับสนุนการจัดตั้ งสถานวิจัยเฉพาะทางเพื่ อใหทิศทางการวิจัยประเภทที่ มีลักษณะเฉพาะมีความชัดเจนมากขึ้ น และ
สามารถรองรับงานบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรจึงไดจัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํ า มั น ปาล มและพื ชน้ํ า มั นขึ้ น เพื่ อศึ กษาและพั ฒนาตั้ งแต เทคโนโลยี การแปรรู ป น้ํ า มั น ปาล มของภาค
เกษตรกรและอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลงานตอเนื่องมาจากงานวิจัยในหลายโครงการของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล เชน การสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ขนาด 1,000 ลิตรที่คณะวิศวกรรมศาสตรในป 2545 การสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร ที่ศูนย
ศึ กษาการพั ฒนาพิ กุลทองฯ จ.นราธิ วาส ในป 2546 และงานวิ จัยการนําเอาไขน้ํามั นปาล มจากบ อบําบัดน้ํา เสี ย
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน ตลอดจนการทดสอบการใชน้ํามันปาลมและเมทิลเอสเตอรใน
เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งหลายโครงการไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาเงินกองทุนพระราชทาน
และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร) รวมทั้งจากเงินรายได
ของทั้งคณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามันในปจจุบัน ไดขยายกําลังการผลิตไบโอดีเซล
เพื่อการวิจั ยมากขึ้นเป นประมาณ 5,000 ลิตรตอสัปดาห สรางชุดสาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่ องเพื่ อแสดง
ใหผูสนใจสามารถเขาใจกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอยางชัดเจนยิ่งขึ้นทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุบชนิ
ดิ ดตางๆ
เชน กรดไขมัน และไขสบู ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลดวยตัวเรงปฏิกิริยาที่เปนของแข็ง การใชไมโครเวฟในการผลิต
ไบโอดีเซล และอื่ นๆ นอกจากนั้ นยังไดรับงานการศึ กษาวิจั ยและพั ฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิง
พาณิชยใหแกภาครัฐและภาคเอกชนที่สนใจอีกดวย
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ความภาคภูมิใจอยางสู งสุดของสถานวิจัยฯ คือการไดมีโอกาสถวายรายงานตอสมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดเสด็จฯ มาทอดพระเนตรผลงานวิจัยที่คณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2549
และในฐานะองคประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนาไดทรงพระกรุณาอนุมัติเงินทุนวิจัยใหสถานวิจัยฯ ดําเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยี ดานไบโอดี เซลเพื่ อการแข งขั น อั นจะเปนต นแบบให เกิ ดแนวทางการผลิ ตเชิ งอุ ตสาหกรรมที่ มี
กําลังการผลิตมากกวา 100,000 ลิตรตอวันตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมทั้งการ
แปรรูปผลิตผลพลอยได เพื่อลดตนทุนหรือเพิ่มมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอย างยั่ งยืน เพื่ อนําผลงานวิจั ยและพัฒนาในขอ 1 และโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดําริมาทําการเผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี สูกลุมเปาหมาย ทั้งเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพื่อใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
เปนแหลงความรูที่สมบูรณและทันสมัยที่สุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องครบวงจร
แบบยั่งยืนภายป พ.ศ. 2555
แผนกลยุทธ
ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอื่นๆ เพื่อสรางขีดความสามารถ
ในการแข งขั นของประเทศอย า งยั่ งยื น ทําการวิ จั ยและพั ฒนาการผลิ ต ไบโอดี เ ซลและผลิ ตภั ณฑ ต อเนื่ องขนาดเล็ ก
สําหรั บกลุ มเกษตรกรรายย อยและวิ สาหกิ จชุ มชนสนองพระราชดําริ ทํา การประชาสั มพั นธ เผยแพร และถ ายทอด
เทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซล
เปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ
ทิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธที่ 1 ทําการวิ จัยและพั ฒนาองคความรู ดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกั บสถาบั นอื่ นๆ เพื่ อสราง
ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางยั่งยืน ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
- ทําการวิจัยเพื่ อให ได ขอมูลอยางถองแทเกี่ ยวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามั นปาลม รวมทั้ งวัตถุดิบอื่ น ๆ
ที่มีอยูในประเทศ
- ศึกษาวิจัยกรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลแบบตางๆ รวมทั้งผลิตผลพลอยไดเพื่อเพิ่มมูลคาหรือนํากลับมาใชใหม
รวมทั้งผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ศึกษาวิจัยดานคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและวิธีการควบคุมการผลิต
ไบโอดีเซลอยางมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาวิจัยดานการผลิต การขนสงและการตลาด (Logistic) และการทดสอบไบโอดีเซล ใหเปนที่ยอมรับ
ของประชาชน
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กลยุทธที่ 2 ทําการวิ จั ยและพั ฒนาการผลิ ตไบโอดี เซลและผลิ ตภั ณฑ อย างตอเนื่ องขนาดเล็ ก สําหรั บกลุ ม
เกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริ ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
- ทําการวิจั ยการผลิตไบโอดีเซลด วยอุปกรณขนาดเล็ กที่ ใชเงินลงทุนต่ํา เพื่ อใหเกษตรกรรายย อยสามารถ
รวมกลุมกันลงทุนในระดับสหกรณและวิสาหกิจชุมชนได
- ทําการวิจัยการแปรรูปผลิตผลพลอยไดตางๆ จากการสกัดน้ํามันปาลมและการผลิตไบโอดีเซล เชน การ
นํากากปาลมไปผลิตเปนปุยชีวภาพ การนํากรดไขมันอิสระจากกระบวนการลดกรดมาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน
กลยุทธที่ 3 ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิด
ผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจและสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
ดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
- จัดสรางโรงงานสาธิตและโรงงานตนแบบขึ้นเปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษาหาความรู และเก็บ
ขอมูลอยางสะดวก ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต และจัดสรางที่ศูนยการศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
- ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานสาธิตเปนเครื่องมือ
ในการถายทอดเทคโนโลยี
- ทําการประชาสัมพันธงานวิจัยที่ คิดคนขึ้น โดยผานทางสื่อตางๆ หรือรวมกับหนวยงานตางๆ อยางทั่วถึง
และตอเนื่อง
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2. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
(Oil Palm Agronomical Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: theera.e@psu.ac.th
http://www.natres.psu.ac.th/Researchcenter/palm/palm_index.htm
หลักการและเหตุผล
ปาลมน้ํามันเปนพืชที่ใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพื้นที่ปลูกสูงกวาพืชน้ํามันอื่นทุกชนิด สามารถผลิตน้ํามันไดสูงถึง
ประมาณ 520 กิโลกรัม/ไร สูงกวาถั่วเหลืองถึงเกือบ 10 เทา (ธีระ และคณะ, 2546; von Uexkull and Fairhurst,
1991) นอกจากนี้ ตนทุ นในการผลิตน้ํามัน/กิโลกรั มก็ยังถูกกว าพืชน้ํามันชนิดอื่ นอีกดวย (สุ ริยา, 2547; กระทรวง
เกษตรและสหกรณ , 2547) ปาลมน้ํา มันเปนพื ชที่ ปลูกไดดีในเขตภูมิ อากาศแบบร อนชื้ นซึ่ งเหมาะสมกั บภาคใตของ
ประเทศไทย โดยประเทศไทยผลิตน้ํามันปาลมจัดอยูในอันดับ 5 ของโลก มีพื้นที่ปลูกประมาณ 2 ลานไร ในป 2547
น้ํ า มั นปาล มที่ ผลิ ตได เกื อบทั้ งหมดใช ในการอุ ปโภคและบริ โภคพอเพี ยงในประเทศ อย างไรก็ ตามในอนาคตความ
ตองการใชน้ํามันปาลมของประเทศจะเพิ่มขึ้นอยางมาก โดยคาดการณวาจะเพิ่มการใชจาก 775,000 ตัน ในป 2547
เปน 1.14 ลานตัน ในป 2561 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2547) ทั้งนี้ยังไมรวมถึงความตองการที่จะใชน้ํา มัน
ปาลมในการผลิตไบโอดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล
สําหรับการผลิตปาลมน้ํามันของประเทศไทยนั้น ป 2547 มีเนื้อที่ปลูกประมาณ 2 ลานไร ผลิตทะลายปาลมสด
ได 4.90 ลานตัน ผลิตน้ํามันปาลมดิบ 775,000 ตัน ชวงที่ผลปาลมออกมาก คือเดือนมีนาคม-ตุลาคม เกษตรกร
รอยละ 96 เปนเกษตรกรรายยอย ขนาดพื้นที่ปลูกสวนใหญต่ํากวา 50 ไร/ราย ครอบครองเนื้อที่รวมกัน 72% ของ
พื้นที่ปลูกทั้งหมด โดยเกษตรกรกลุมนี้มีกระบวนการผลิตที่ไมคอยถูกตองเหมาะสมทําใหตนทุนการผลิตสูง (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2547) ดังนั้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการดานการผลิตจึงเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ
สําหรับเกษตรกรรายยอยที่จะตองดําเนินการอยางรีบดวน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน
ตามนโยบายการคาเสรีและตอบสนองความตองการในการใชน้ํามันปาลมของประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว ทั้งในดาน
อุ ปโภค บริ โภคและแหล งพลั งงานในรู ปไบโอดี เซล คณะทรั พยากรธรรมชาติ มี นั กวิ จั ยที่ มี พื้ นฐานและประสบการณ
การวิจั ยทางด านเขตกรรม และการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาล มน้ํามั นเพื่ อการเกษตรอยางต อเนื่ องมา
ตลอดระยะเวลา 10 ป ตลอดจนมีความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ทั้งหนวยงานของรัฐและเอกชนที่สามารถจะรวมมือ
กันทํางานวิ จัยและพัฒนาองค ความรู ดานเขตกรรมและการใชประโยชนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิ ตปาลมน้ํามัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ดังนั้นการจัดตั้งสถานวิจัยทางพืชกรรมปาลมน้ํามันจึงมีความสําคัญเรงดวนและจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพื่อใหไดมา
ขององคความรูที่ถูกตองเหมาะสมในการปลูกจัดการสวนปาลมน้ํามัน และการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลม
น้ํามัน ปจจัยและกระบวนการสนับสนุนจากทั้งทางรัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนอันนําไปสู การเพิ่มผลผลิต
ปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพและยั่ งยืน รวมทั้ งยังเปนการเพิ่มมูลคาผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามัน
เพื่อการเกษตร
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วัตถุประสงค
1. ดําเนินการวิจัยใหไดองคความรูในดานพัฒนาพันธุ ขยายพันธุ และดานเขตกรรมของการผลิตปาลมน้ํามัน
ตลอดจนการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และสรางนักวิจัยดานการผลิตและ
การใชประโยชนของผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อการเกษตรอยางตอเนื่อง
2. ประสานงานวิจัยและใหความรวมมือการวิจัยดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานวิจัยอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ หนวยงานเอกชน
เกษตรกรชาวสวนปาลม และเกษตรกรผูสนใจทั่วไปอยางตอเนื่อง
4. สนั บสนุ นการเรี ยนการสอนด านปาล มน้ํ า มั นในระดั บปริ ญญาตรี และบั ณฑิ ตศึ กษา ทั้ งในและนอกคณะ
ทรัพยากรธรรมชาติ
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจั ยพื ชกรรมปาลมน้ํามั นเปนหนวยงานวิจั ยและบริ การวิชาการชั้ นนําด านเขตกรรมของการผลิตปาลม
น้ํามันของประเทศไทย โดยเนนการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการนําผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามัน
ไปใชเพื่อการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดอยางยั่งยืน โดย
1. พั ฒนาปรับปรุงพันธุ และเทคนิคของการขยายพันธุ ตลอดจนวิจั ยขอมูลศั กยภาพของพันธุ ต างๆ ที่ ผลิตใน
ประเทศ
2. วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการสวนปาลมน้ํามันตั้งแตเริ่มปลูก ใหผลผลิต ไปจนถึงปาลมน้ํามันที่มีอายุมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการปุยและวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน การใหน้ํา การจัดการศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว
3. วิ จั ยและพั ฒนาการจั ดการกลุ มการผลิ ตของเกษตรกรรายย อย ตลอดจนการบริ ห ารจั ดการทางด าน
เศรษฐศาสตรและการตลาด
4. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพื่อการเกษตร
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3. สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีน้ํามันปาลม
(Palm Oil Products and Technology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
e-mail: poonsuk.p@psu.ac.th
http://www.poptec.psu.ac.th/
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมน้ํามั นปาล ม จัดเปนอุ ตสาหกรรมเกษตรที่ มีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของ
ประชาชนในภาคใตของประเทศไทย โดยมีพื้นที่ปลูกปาลมน้ํามัน 1.2 ลานไร มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม
45 โรงงาน และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง จํานวน 24 โรงงาน นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายเพิ่มพื้นที่ปลูกปาลม
และจะขยายการปลูกปาลมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑหลักจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมคือน้ํามันปาล ม
ซึ่ งมี การนําไปกลั่ นใหบริสุ ทธิ์ เพื่ อผลิตเปนน้ํามั นพืชสําหรั บบริ โภค และผลิตผลิตภั ณฑ มู ลค าเพิ่ มทั้ งที่ เปนผลิตภัณฑ
อาหาร เชน ผลิตภัณฑเนยทดแทนเนยโกโก โมโนและไดกลีเซอไรด กรดไขมัน เปนตน และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมี (oleochemical industry) ไดแก fatty methylester และสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลยังมี
นโยบายในการนําน้ํามันปาลมไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพื่อใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย
โดยทั่วไปการสกัดน้ํามันปาลมจะมีวัสดุเศษเหลือ คือ เสนใยปาลม กะลาปาลม และทะลายเปลา เสนใยปาลม
จะใชเปนเชื้อเพลิง กะลาปาลมและทะลายปาลมเปลามักจะทิ้ งไป แตปจจุบันมีแนวทางที่ จะผลิตถานกัมมันตจ ากกะลา
ปาลม และมีการใชทะลายเปลาเปนวัตถุดิบในการเพาะเห็ด นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลม แบบนึ่ง
ผลปาลม โดยทั่วไปจะมีน้ําเสีย 0.5-10 ลบ.ม. ตอตันทะลายปาลมสด และในการกลั่นน้ํามันปาลมใหบริสุทธิ์ก็มีวัสดุ
เศษเหลือคือขี้แปง ซึ่งวัสดุเศษเหลือนี้สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มได
คณะอุ ตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็ งเห็ นความสําคัญของอุ ตสาหกรรมปาล มและ
น้ํามันปาลมที่มีตอชุมชนภาคใต จึงไดทําการวิจัยเกี่ยวกับน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน และเมื่อป พ.ศ. 2544
ไดจัดตั้ งกลุ มวิจั ยในสาขาความเปนเลิศดานน้ํามั นปาลมโดยทํางานวิจั ยหลักๆ คื อ การเพิ่ มมูลคาของผลิ ตภั ณฑ จาก
น้ํามันปาลม การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและการบําบัดน้ําเสีย และการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม มีผลงานวิจัยที่ไดตีพิมพเผยแพร และงานวิจัยที่กําลังดําเนินการอยู คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงคจะจัดตั้ง
สถานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขึ้ นเพื่อจะไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อทําการวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑที่เกี่ยวของที่มี
ทิศทางอยางชัดเจน
2. เพื่ อเพิ่ มศักยภาพการวิ จัยเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัยดานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของนักวิจัยกับ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
3. เพื่อสงเสริมใหผูประกอบการน้ํามันปาลมใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม
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ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
สรางความเปนเลิศดานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากน้ํามันปาลมและวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และการรักษาสิ่งแวดลอม
สถานวิจัยจะเนนการวิจัยในเรื่องที่จะแกปญหาของผูประกอบการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ดังนี้
1. การใชประโยชนน้ํามันปาลมและการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพิ่มจากน้ํามันปาลม
2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
3. การใชเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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4. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย
(Centre for Network Research)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ksinchai@coe.psu.ac.th
http://www.cnr.psu.ac.th/cnr/home.xhtml
หลักการและเหตุผล
1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
วัตถุประสงค
1. เพื่อสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพื่อพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป ที่ขอรับการสนับสนุน
วิสัยทัศน
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เพื่อเปนสถานวิจัยที่มีความ
เปนเลิศระดับประเทศภายใน 3 ป (2552)
สถานวิจัยมีทิศทางการวิจัยใน 4 หัวขอหลักดวยกันคือ
1. Next Generation Network Protocol
2. Multimedia Communications and Web based Applications
3. e-learning and Distance learning
4. Embedded and Wireless Sensor Network
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5. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
(Materials Engineering Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พิษณุ บุณนวล คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: pitsanu.b@psu.ac.th
http://www.merc-psu.eng.psu.ac.th/index.php
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมวัสดุนั บเปนพื้ นฐานสําคัญต อการพั ฒนาประเทศ เปนหั วใจของอุตสาหกรรมต อเนื่ องแขนงอื่ นๆ
ทั้ งอุตสาหกรรมยานยนต ปโตรเคมี ไฟฟ า อิเล็คทรอนิก เซรามิกและแกว และการก อสราง เปนต น ในภายใต
ภาวการณ แขงขันทางเศรษฐกิจที่ รุนแรง จึงมีความจําเป นอยางยิ่ งที่ ตองมีการวิจัยพัฒนาทางด านวัสดุ เพื่ อสงเสริม
อุ ตสาหกรรมทั้ งในด า นการลดการนํา เข า ส งเสริ ม การส งออก เพิ่ มมู ลค าทรั พยากรธรรมชาติ และผลิ ต ภั ณฑ
นําทรั พยากรมาใช อย างคุ มค าเพื่ อการอยู ดีกินดี ของคนไทย ตลอดจนเพิ่ มความสามารถในการแข งขั นในตลาดโลก
ของอุตสาหกรรมไทย
ในขณะเดี ยวกั นตามวิ สั ยทั ศน ของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร มี เป าหมายที่ จะพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยให เป น
มหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย มีการทําวิจัยที่มีทิศทางชัดเจน และนําไปใชประโยชนไดทั้ งในแงของการสรางองคความรู
นวั ตกรรมและการสนั บสนุ นบัณฑิ ตศึ กษา รวมทั้ งการนําผลมาใชในการแก ปญหาและพัฒนาชุ มชนและสั งคม ทั้ งนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเกี่ยวของกับอุตสาหกรรมไดดําเนินนโยบายพัฒนาบุคลากรและหลักสูตร
ทางด านโลหะและวั สดุ มาอยางตอเนื่ อง โดยในปจจุ บันมีกลุ มอาจารย นักวิจั ยกลุ มใหญทางด านวั สดุ ที่ มีศั กยภาพสูง
มีคุณวุฒิและประสบการณวิจัย อีกทั้ งยังอยู ในชวงของวัยที่มีความตั้งใจและมุงมั่นที่ จะทํางานวิจั ยสูงมาก ซึ่ งไดมีการ
รวมทีมวิจัยดําเนินการวิจัยทางดานวัสดุอยางตอเนื่องดวยการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัย
จากเหตุ ผลของความสําคั ญของการวิ จัยพั ฒนาทางด านวั สดุ ตอการพัฒนาประเทศ จากกรอบวิ สัยทั ศนของ
มหาวิ ทยาลั ยที่ มุ งให มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร เป นมหาวิ ทยาลั ยวิ จั ย โดยให กิจกรรมการวิ จั ยและบั ณฑิ ตศึ กษา
ส งเสริมซึ่ งกั นและกั น และจากความพรอมในด านนั กวิจั ยที่ มี ประสบการณและมีความมุ งมั่ น และการมี หลั กสู ตร
บัณฑิตศึกษารองรับในสาขาวิศวกรรมตางๆ คือวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา และวิศวกรรมการผลิต จึงเปนเหตุผลที่ชัดเจนที่คณะวิศวกรรมศาสตรจะจัดตั้ง
สถานวิจัยดานวิศวกรรมวัสดุขึ้ น เพื่ อทําหนาที่สงเสริม ผลักดัน และอํานวยการใหเกิดการวิจัยเพื่อสรางองคความรู
นวัตกรรมและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษา และกอใหเกิดการประยุกตและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนหรืออุตสาหกรรม
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไป
วัตถุประสงค
เพื่อบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุที่มีทิศทางที่ชัดเจน และสามารถรองรับ
การวิจั ยพั ฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิ ศวกรรมศาสตร ได อย างมีประสิทธิภาพ เพื่ อพั ฒนา
กําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพื่อเปนกําลังสําคัญของประเทศ
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ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
เปนองคกรวิจัยดานวัสดุที่มีชื่อเสียงระดับประเทศภายในป 2555
ทิศทาง
ทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุแตกตามกลุมวิจัยตางๆ มีดังนี้
1. ทิศทางการวิจัยกลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
2. การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
3. การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพื่อเพิ่มสมบัติเฉพาะทางกายภาพ เชน การทนการสึกหรอ เปนตน
4. ทิศทางการวิจัยกลุมวัสดุยางและพอลิเมอรเพื่องานวิศวกรรม
5. การพัฒนากาวจากยางธรรมชาติ
6. การพัฒนาไมพลาสติก สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. การพัฒนาวัสดุทางการแพทย เชน ยางรองสน (Protecting pad) พัฒนาจากยางธรรมชาติ โดยเนนการ
ลดความดันสัมผัสสําหรับรางกายมนุษย
8. การสรางมาตรฐานการทดสอบความทนทานของลอยางตัน
9. การประยุกตใชวัสดุนําไฟฟา จากยางและพลาสติกเพื่อเปนตัวตรวจรู (Sensor)
ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1. การพัฒนากระบวนการหลอและขึ้นรูปโลหะแบบวัสดุกึ่งของแข็ง (Semisolid metal)
2. การพัฒนากระบวนการเชื่อมโลหะกึ่งของแข็งและการทดสอบรอยเชื่อม
3. การพัฒนากรรมวิธีการเชื่อมซอมวัสดุเหมืองแรและโรงไฟฟา
4. การพัฒนาและทดสอบโลหะบัดกรีไรสารตะกั่ว
5. การพัฒนาการขึ้นรูปและประยุกตใชวัสดุพรุนจากวัสดุผง
6. ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต
7. การสังเคราะหวัตถุเซรามิกและวัสดุผสมจากทรัพยากรแรในประเทศ สําหรับงานชิ้นสวนยานยนต งานกัดแตง
และงานดานทานการสึกหรอ เชน วัสดุคารไบค เปนตน
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6. สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Products Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร
e-mail: supayang.v@psu.ac.th
http://portal.in.th/nprc/pages/main/
วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานตอการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ
2. สรางนักวิจัยรุนใหมดานผลิตภัณฑธรรมชาติโดยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีศักยภาพและมีความปลอดภัยเปนผลิตภัณฑสูชุมชน
4. จัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑธรรมชาติจากผลงานวิจัยของสมาชิกและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสากล
5. จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องสมุนไพร
6. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการและวิทยาศาสตรกับประเทศภาคีอื่น
ทิศทางการวิจัย
เป า หมายหลั กของสถานวิ จั ยผลิ ตภั ณฑ ธรรมชาติ เพื่ อที่ จ ะดํา เนิ นการวิ จั ยค น หาองค ความรู ใหม และเสริ ม
ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยการคัดกรองหาพืชและจุลินทรียที่มีศักยภาพเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ อาทิ
ฤทธิ์ตานจุลินทรีย ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ตานมะเร็งและพิษวิทยา ทําการแยกสารบริสุทธิ์และหาสูตรโครงสรางทาง
เคมีของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมทั้งศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติเพื่อยืนยันหรือสรางองคความรู
ใหม
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7. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.กําพล ประทีปกูร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: gumpon.p@psu.ac.th
http://etrc.me.psu.ac.th/mehome/index.php
วัตถุประสงค
1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
2. สรางงานวิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต
3. สรางบุคลากรที่มีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงานใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ
4. ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
5. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเชื่อมโยงกับหนวยงานที่จะนําไปใชประโยชน
6. ทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป (ทิศทางการวิจัยหลัก)
สถานวิ จัยเทคโนโลยี พลังงานเป นหน วยงานวิจั ยชั้ นนําของประเทศซึ่ งจะเนนงานวิ จัยหลั ก 2 ดาน คือ ดาน
พลั งงานทดแทน และด านอนุ รักษ พลั งงานและเทคโนโลยี สนั บสนุ นดานพลั งงาน ซึ่ งเป นหั วใจหลั กในการแก ป ญหา
วิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจั ยทั้ ง 2 ดานนี้ จะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจั ยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ที่สั่งสมมากวา 30 ป และเปนทิศทางที่เปนที่ตองการของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
ทิศทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน
1. พลังงานลม การศึกษาศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรลมเฉพาะพื้นที่รอบชายฝงทะเลภาคใต และอาวไทย
การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลม
2. กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน น้ําเสียโรงงานผลิตน้ํามันปาลม การทําความสะอาดกาซ
ชีวภาพ
3. เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis & gasification เชื้อเพลิงแข็ง กาซชีวภาพ (gasified) การผลิตถาน
4. ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดีเซล ไบโอดีเซลจาก
น้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมชนิดตางๆ ในเครื่องยนตน้ํามันไบโอดีเซลผสมเอธานอล
5. เทคโนโลยีอบแหง การอบ/รมควันยางแผน การอบยางเครพขาว การอบแหงยางแทง การอบแหง
พลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานไมฟน การอบแหงดวยพลังงานชีวมวล การอบแหงไมยางพารา การอบแหง
พลังงานความรอนแบบ Impinging เพื่อผลิตผานเมมเบรนความหนาแนนสูง
6. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล การเผาไหม
เสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ
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ทิศทางวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน
1. การเก็บและการคายพลังงานความรอนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถังเก็บพลังงานความรอน
และการประยุกตใชสารกักเก็บพลังงานในกระบวนการใหความรอน เชน ในเครื่องอบแหง
2. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยการพัฒนาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
3. การพัฒนาฐานขอมูล Software และระบบชวยการตัดสินใจ ฐานขอมูลและการวางแผนการใช พลังงาน
โปรแกรมทํานายการแหงของผลิตภัณฑ
4. การถายทอดเทคโนโลยีกาวหนา โครงการฝกครูทําวิจัยดานสังคม โครงการแนะนําผลิตภัณฑใหม
ทั้งนี้ในทิศทางการวิจัยดังกลาวจะครอบคลุมทั้งการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะหความคุมทุน
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8. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะที่ 2
(Membrane Science and Technology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.วิโรจน ยูรวงศ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: wirote.y@psu.ac.th
http://www.membrane.psu.ac.th/
หลักการและเหตุผล
สถานวิจั ยวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี เมมเบรนได พัฒนาจากกลุ มวิจั ยชีวฟสิ กส วิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เมมเบรน มาเป นสถานวิจั ยฯ ระหว างป 2545-2549 ไดดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ตามขอตกลงที่ มี ไวต อสภา
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ป ที่ผานมาไดมีการปรับกระบวนการเรี ยนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อรองรับงานวิจัย
สําหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
และคณะเภสัชศาสตร มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสงเสริมการทําวิจัยเชิงสหสาขา ตอมาในระยะป 25472549 มีการเคลื่อนองคความรูออกสูชุมชน สวนการพัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรนั้นไดสรางเครือขายเชื่อมโยง
ที่ เขมแข็งขึ้ น กลาวคื อ มีความรวมมื อในระดับภูมิภาคกั บประเทศมาเลเซี ย อินโดนีเซีย สิงคโปร และออสเตรเลีย
ผานการจัดประชุมระดับภูมิภาค มีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระหวางประเทศในเครือขายดังกลาว
ซึ่งชวยใหบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมีความตื่นตัวตอองคความรูที่กาวหนาและทันสมัย
นอกจากงานเตรียมความพรอมในเชิงพื้นฐานแลว มีงานประยุกตเมมเบรนเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมอาหาร
เภสัชกรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตในสวนของภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดลอม
และเภสัชกรรม อยางไรก็ ดีในสวนของนาโนเทคโนโลยี สถานวิ จัยฯ ได เขาไปมี บทบาทในการทําเซนเซอร เพื่ อจดจํา
โมเลกุล การแยกอนุภาคระดับนาโน และมีงานเทคนิ คฟสิกส เชน พลาสมาและลําอนุ ภาค เพื่ อปรับปรุงผิววัสดุให
เหมาะกับงานแยกดวย ที่กลาวมานี้จะเห็นวาเมมเบรนไดเขาไปมีบทบาทตอเทคโนโลยีที่สําคัญหลายดานสําหรับอนาคต
ของประเทศ นอกจากนี้ บางส วนของงานวิจั ยสามารถครอบคลุ มดานพลั งงานดวย โดยจะเนนงานวิ จัยที่ มีทิ ศทาง
สอดคล องกั บกลยุ ทธ ของประเทศและของมหาวิทยาลัยในแต ละแผนพัฒนา เพื่ อให องค ความรู มี พลวั ตควบคู กับการ
สรางนักวิจัยผานกระบวนการผลิตบัณฑิตใหแกประเทศ ในเฟสแรกไดมีการทํา SWOT Analysis เพื่อประเมินศักยภาพ
ของสถานวิจัยฯ
สําหรับในเฟสที่ สองนี้ (2551-2554) สถานวิจัยฯ มีความพรอมตามภารกิจที่จะดําเนินการตอ โดยจะยังคง
ทํางานวิจัยพื้นฐานเกี่ยวกับเซลลและวัสดุสังเคราะหจากเคมี และผลิตเมมเบรนชนิดทอเสนใยกลวง ใหมีความจําเพาะกับ
อุตสาหกรรมแตละดาน อันเปนฐานสําคัญของการประยุกตดานพลังงานทางเลือก และจะเนนการประยุกตใชเมมเบรน
ในอุตสาหกรรมเกษตรและยาง ซึ่งประกอบดวยงานดาน Recovery, Reuse และ Recycle เพื่อสนับสนุน Clean Technology ประเด็นสําคัญที่กําลังเปนที่สนใจอยางกวางขวางคือ Zero Waste/Zero Discharge จากภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนทางออกของทั่วโลกจึงไมละเวนสําหรับประเทศไทยที่ควรติดตามอยางใกลชิดดวย
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วัตถุประสงค
1. พั ฒนาเมมเบรนจากวั สดุ อินทรี ยและอนินทรี ยให มีสมบั ติเหมาะสม และหรื อจําเพาะเพื่ อแยกสารสําหรั บ
อุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร เทคโนโลยีชีวภาพ ยาง ปาลมน้ํามัน
พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พั ฒนานั กวิ จั ยและผลิ ตบั ณฑิ ต ระดั บปริ ญญาโทและเอก ให มี ความเชี่ ยวชาญทางด านวิ ทยาศาสตร และ
เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับที่มีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีและสรางความรวมมือกับภาครัฐและหรือเอกชนในการแสวงหาโจทยวิจัย และหรือรวม
วิจัยและเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิจัย ซึ่งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิ ต และ
การผลิตเชิงพาณิชย
ทิศทางการวิจัย (Roadmap) ในชวง 5 ป
ทิศทางการวิจัยในระยะที่ 2 นี้ จะเนนการวิจัยใน 2 ดาน คือ
1. การวิ จัยที่ เกี่ ยวข องกั บการพัฒนาเมมเบรนจากวัสดุชนิดต างๆ เช น ยาง พอลิเมอร และเซรามิกส ใหมี
คุณสมบัติดีขึ้นและหรือมีความจําเพาะกับมวลสารที่ตองการแยก เชน โปรตอน (พลังงาน) กาซ สารโมเลกุลใหญ เปนตน
โดยใชความรูพื้นฐานทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและวัสดุ รวมทั้งการใชเทคนิคอื่นๆ เชน ดานไฟฟาหรือพลาสมา
2. การวิจัยที่เกี่ยวของการนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมที่เชื่อมโยงกับปญหาที่เกี่ยวของ
กับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคใตคือ อาหาร ยางพารา ทั้งในแงการใชในการผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรมหรือมูลคาเพิ่ม
การเพิ่มผลผลิต การประหยัดพลังงาน การบําบัดกาซเสีย น้ําและน้ําเสีย รวมทั้งพลังงาน
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9. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
(Trace Analysis and Biosensor Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร
e-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
http://www.tab-rc.psu.ac.th/
วัตถุประสงค
เพื่อใหสถานวิจัยวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research
Center, TAB-RC) ทําหนาที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสามารถรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในเชิงนโยบาย และเชิงการวิ จัย
ดังนี้
วัตถุประสงคเชิงนโยบาย
1. วิจัยเพื่อสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. สรางความเปนเลิศและความเขมแข็งในการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการผลิตงานวิจัยที่มีคุณคา รวมทั้ง
ทรัพยากรบุคคลทางดานการวิจัยที่มีคุณภาพ เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
3. วิจั ยเพื่ อพั ฒนาและยกระดับคุณภาพการศึ กษา โดยการผสมผสานและประยุกตความรู จากประสบการณ
การปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการเรียนการสอน
4. เปนแหลงเพิ่มพูนความรู และใหบริการวิชาการทางดานการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
วัตถุประสงคเชิงการวิจัย
1. พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยาง
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป (ทิศทางการวิจัยหลัก)
พั ฒนาเทคนิ คการเตรี ยมตั วอย า งและเทคนิ คการวิ เคราะห สารปริ มาณน อยและไบโอเซนเซอร ให มี ความ
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะหสารปนเปอน/ตกคาง ไมวาจะเปนในสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหรือผลผลิต
ในกระบวนการผลิตตางๆ รวมทั้งการวิเคราะหในทางการแพทย ทั้งนี้ เพื่อใหไดผลการวิเคราะหที่มีความนา เชื่ อถือ
ถูกตอง แมนยํา และสามารถนําขอมูลและ/หรือเทคนิคที่พัฒนาขึ้นไปใชประโยชนตอไปได โดยมีทิศทางการวิจัยตลอด
ระยะเวลา 5 ป ดังนี้
• เทคนิคการเตรียมตัวอยาง
• เทคนิคการวิเคราะห
• การพัฒนาวิธีวิเคราะหแบบออนไลน (On-Line)
• การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหแบบเซนเซอร
• การพัฒนาเทคนิคแอฟฟนิตีเซนเซอร (Affinity sensor)
• พัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิก (Microfluidic)
• พั ฒนาอุ ป กรณ สําหรั บการตรวจวั ดทางไฟฟ า เคมี ที่ ทําให ระบบไบโอเซนเซอร ส ามารถตรวจวั ดได อย างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
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10. สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
(Rehabilitation Engineering Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: booncharoen.w@psu.ac.th
http://www.rehab.psu.ac.th/
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบของอุปกรณทางดานวิศวกรรมฟนฟู
2. เพื่อจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางที่เปนศูนยบริหารจัดการสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
3. เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตและสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
4. เพื่อสํารวจ รวบรวมขอมูล แหลงขอมูลปญหาหรือความตองการที่เกี่ยวของกับผูพิการ
5. เพื่อสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมฟนฟู
6. เพื่อสนับสนุน สงเสริม จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
7. เพื่อสรางเครือขายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมฟนฟู
8. เพื่อเปนการเผยแพรองคความรูทางดานวิศวกรรมฟนฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ
ทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
เป น สถานวิ จั ยเฉพาะทางวิ ศวกรรมฟ นฟู แห งแรกในภาคใต ของประเทศไทย ที่ มี การพั ฒนาองค ความรู และ
งานวิจัยในสหสาขา
พันธกิจ
สนับสนุน ส งเสริม การวิจั ยและพั ฒนา องค ความรู และผลิ ตภั ณฑ ทางวิศวกรรมฟ นฟู เพื่ อเพิ่ มคุณภาพชี วิต
และสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
ทิศทางหลัก
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู มีเปาหมายหลัก คือ
- เป นศูนย ดําเนิ นงานวิจั ยและพั ฒนาทางด านวิ ศวกรรมฟ นฟูของประเทศรวมทั้ งประสานงานใหเกิ ดงานวิจั ย
และพัฒนา
- สรางฐานขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
- จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
- ผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย และถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกหนวยงานที่เกี่ยวของ
- กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพิ่มศักยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวน
ของอุปกรณสําหรับผูพิการ
- สรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา
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จากเป าหมายหลั กดั งกล าวข างต นสถานวิจั ยได กําหนดทิศทางหลักของงานวิจั ยที่ สถานวิจั ยมีความพรอมที่ จะ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูและการใชชีวิตในสังคมอยางเปนอิสระ (Independent living) ของ
ผูพิการออกเปนหมวดหมูตางๆ 6 หมวดหมู ไดแก
หมวดหมูของหัวขอวิจัย
1. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานรางกาย
2. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการมองเห็น
3. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการไดยิน
4. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการสื่อสาร
5. ผูสูงอายุและการดํารงชีวิต
6. อุปกรณการฟนฟูสมรรถภาพ
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11. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
(Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสัชศาสตร
e-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
http://www.ppbresearch.org/
หลักการและเหตุผล
จากการที่คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันการศึกษาเดียวในภาคใตที่เปดรับนักศึกษา
ในระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อเขาศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
และสาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร
และสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีความจําเปนที่จะตอง
สรางความเข มเข็ งในดานการวิจั ยเพื่ อที่ จะรองรั บการเรี ยนการสอนในระดับบัณฑิตศึ กษา และจากรากฐานของคณะ
เภสัชศาสตรที่ มีนักวิจั ยทางดานยาสมุนไพรที่หลากหลายและเขมแข็ง จึงมีความเปนไปไดที่ จะจัดตั้งสถานวิจ ัยขึ้นเพื่ อ
สนับสนุนการทํางานของคณาจารยและนักวิจัย เพื่อใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนศูนยกลาง
ความรู และการวิ จั ยยาสมุนไพรในภู มิภาค นอกจากศาสตรความรู เกี่ ยวกั บสมุนไพรแล ว ป จจุบั นวิทยาการทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาเปนอยางมาก การที่จะนําสมุนไพรมาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
จําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีดวย เพื่อใหงานวิจัยของ
สถานวิจัยเกิดประโยชนสูงสุด
จากการประชุ มวางแผนทิ ศทางการวิ จั ยของคณะเภสั ช ศาสตร และยุ ท ธศาสตร การวิ จั ยของมหาวิ ท ยาลั ย
ผนวกกั บคณะเภสัชศาสตรไดเขาสู โครงการสรางความเขมแข็ งสู ความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร และ
ตลอดเวลาที่ผานมาคณะเภสัชศาสตรมุงมั่นที่จะเปนผูนําทางดานยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ที่ไดมา
จากธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตรจึงไดมีการจัดตั้งหนวยวิจัยสมุนไพรขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และจากการดําเนินงาน
ดานการวิจัยสมุนไพรของหนวยวิจัยสมุนไพรมาเปนระยะเวลากวา 4 ป หนวยวิจัยสมุนไพรประสบความสําเร็จในการ
สรางงานวิจัยที่สามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และสรางบัณฑิตจากระบบระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงไดรั บ
รางวัลและมีการดําเนินการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑที่ไดจากงานวิจัยดานสมุนไพร (ดังแสดงในรายงานผลการดําเนินงาน
ย อนหลั ง 3 ป) จากผลการดําเนินงานของหน วยวิจั ยสมุ นไพรที่ ผานมา จะเห็ นได วาหน วยวิจั ยสมุ นไพรมี ศักยภาพ
ในการได รั บการพั ฒนาขึ้ นเปนสถานวิ จั ย จึ งได ระดมความคิ ดเห็ นของนั กวิ จั ยในหน วยวิจั ยสมุ นไพร และจั ดตั้ งเป น
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology
Research Center) ขึ้น ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยหลักที่มีความเชี่ยวชาญดานสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากภาค
วิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร และนักวิจัยหลักที่มีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี
จากภาควิ ชาเทคโนโลยี เ ภสั ชกรรม รวมถึ งนั กวิ จั ยสมทบที่ มี ความสนใจในด า นการวิ จั ยและพั ฒนายาสมุ นไพรจาก
ภาควิชาเภสัชกรรมเคมี ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก และภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ดวย การจัดตั้งสถานวิจัยยาสมุนไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมนี้มิไดรวมเฉพาะเครือขายวิจัยในคณะเภสัชศาสตรเทานั้น แตยังรวมถึงเครือขาย
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาทิ คณะวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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และคณะทันตแพทยศาสตร รวมทั้งสถาบันการศึกษาอื่นๆ ทั้ งในและตางประเทศ นอกจากนี้ สถานวิจั ยยาสมุนไพร
และเทคโนโลยี ชี วภาพทางเภสั ชกรรม ยั งคาดหวั งที่ จะร วมประสานงานในการทําวิ จัยกั บเครื อข ายการวิ จัยอื่ นๆ ใน
มหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ได แก สถานวิ จั ยผลิ ตภัณฑ ธรรมชาติ คณะวิ ทยาศาสตร และสถานวิ จั ยผลิ ตภั ณฑ
เสริ ม อาหารและอาหารเพื่ อสุ ข ภาพ คณะอุ ต สาหกรรมเกษตร สถานวิ จั ยความเป น เลิ ศศู น ย วิ จั ยเอ็ ช ไอวี
คณะทั นตแพทยศาสตร เพื่ อให เกิ ดงานวิ จั ยที่ พั ฒนาแบบครบวงจรและเกิ ดประโยชน สู งสุ ด สถานวิ จั ยยาสมุ นไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมที่ กอตั้งขึ้ น เพื่อสร างแนวทางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรที่ ชั ดเจน
โดยทํางานร วมกั บเครื อข ายการวิ จั ยต างๆ ที่ เกี่ ยวข องในมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร รวมถึ งสร างความเข มแข็ ง
ใหกับระบบบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร
วัตถุประสงค
1. สร างงานวิ จั ยดานการพั ฒนายาสมุ นไพรอย างครบวงจร โดยใช ความรู ทางด านเภสั ชศาสตร เทคโนโลยี
ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนายาจากสมุนไพร
4. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. วางแนวทางในงานวิจัยยาสมุนไพรใหมีทิศทางที่ชัดเจนและสามารถนํามาใชไดจริง
6. เปนศูนยกลางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรของภูมิภาค
7. สงเสริมการพึ่งตนเองและพัฒนาสมรรถนะในการแขงขันกับนานาชาติ
ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศในดานการวิจัย
และการพัฒนายาจากสมุนไพรโดยงานวิจัยจะมี 4 งานหลักดังนี้
1. การวิจัยเพื่อคนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรที่ใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย
- การคั ดเลื อกสมุนไพรและการทดสอบฤทธิ์ ทางชี วภาพของสารสกั ดสมุ นไพรที่ มี สรรพคุ ณทางยาตาม
ตํารายาแผนโบราณ
- เทคโนโลยีการสกัดแยกตัวยาสําคัญจากสมุนไพร การศึกษาสูตรโครงสรางของตัวยาสําคัญ และการ
ศึกษาความแรงในการออกฤทธิ์ของตัวยาสําคัญ
- การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรและตัวยาสําคัญ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ
- การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดสมุนไพรใหไดตัวยาสําคัญในปริมาณสูง
- การพัฒนาวิธีการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
- การพัฒนาตํารับยาและเครื่องสําอางจากสมุนไพร
- การศึกษาและพัฒนาการออกฤทธิ์และความคงตัวของตํารับยาสมุนไพร
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3. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรโดยการศึกษานอกกาย และการศึกษาใน
สัตวทดลอง
- การศึกษา Clinical trial ของยาสมุนไพร
4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
- การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
- การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพรโดยใช DNA finger-print
- การวิจัยดานชีวสังเคราะหของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ กลไก และการควบคุม
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12. สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
(Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center; CHEC)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ทพญ.ดร.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: srisurang.s@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/ctec/
วัตถุประสงค
1. จัดตั้งศูนยวิจัยและวิเคราะหเนื้อเยื่อแข็ง และวัสดุทดแทนกระดูกที่ครบวงจร และไดมาตรฐานสากล
2. เพื่ อผลิ ตงานวิจั ยพื้ นฐานที่ เกี่ ยวข องกับกระดู กในระดั บเซลลและโมเลกุ ล ซึ่ งสามารถนําไปใช ประโยชน ได
ในทางคลินิก โดยครอบคลุมงานดานการเสริมสรางกระดูกโดยวิธีการ distraction osteogenesis, bone substitute
material และงานที่เกี่ยวเนื่องกับงานทันตกรรมรากเทียม
3. เพื่อผลิตงานวิจัยในสัตวทดลอง และในทางคลินิกเพื่อนําไปใชในการรักษาผูปวย
4. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิจัยอยางนอยปละ ๑ คน
ทิศทางการวิจัย
การวิจัยเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูก/ วัสดุชวยการสรางกระดูก
การวิจัยเกี่ยวกับ chitosan, hydroxyapatite (HA), -tricalcium phosphate, biphasic calcium phosphate และ absorbable scaffold
- การวิจัยเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกที่มีตอวัสดุทดแทนกระดูก
- การวิจัยเกี่ยวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (growth factors)
การวิจัยเกี่ยวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม(dental implant)
การวิจัยเกี่ยวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
- การศึ กษาวิจั ยในสั ตว ทดลองเพื่ อสร างรู ปแบบของเครื่ องมื อที่ เหมาะสมและศึ กษาเกี่ ยวกั บวิทยาศาสตร
พื้นฐานที่เกี่ยวของ
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกรโดยการทําวิจัยรวมกับอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
การวิจัยที่เกี่ยวของกับผูปวย
- การศึกษาเกี่ ยวกั บผลการผาตั ดรักษาผู ป วยปากแหว งเพดานโหว โดยการใช วัสดุ ทดแทนกระดูกหรื อวัสดุ
ชวยการสรางกระดูก
- การศึกษาเกี่ยวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพื่อบูรณะ และซอมสรางกระดูก sinus lift, ridge preservation,
ridge augmentation
- การศึกษาเกี่ยวกับการใหการฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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13. สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
(Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: rawee.t@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/code/index.php/home
หลักการและเหตุผล
คณะทันตแพทยศาสตรไดเริ่มตั้งในป พ.ศ. 2526 มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย เพื่อใหเพียงพอ
กั บความตองการของประเทศโดยเฉพาะในท องถิ่ นภาคใต และมี ภารกิ จหลั กที่ สําคัญอี กประการหนึ่ งคื อการวิจั ยเพื่ อ
แกไขปญหาสุขภาพชองปากของประชาชน ไดมีการสํารวจโรคติดเชื้อที่พบบอย เชน ฟนผุ การติดเชื้อที่ใบหนาโดยมี
สาเหตุจากฟน ในทองถิ่นภาคใตตั้งแตป พ.ศ. 2530 และมีการรายงานเปนเอกสารตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
ในป พ.ศ. 2535 จากการสํารวจขั้นตนพบวาความชุกของโรคฟนผุของประชาชนในภาคใตมีอยูสูง พบวาในเด็กอายุ
12 ป ในจังหวัดสงขลา มีคาเฉลี่ยของฟนผุ อุด ถอน มากกวา 3 ซี่ ในขณะที่เปาหมายของประเทศตั้งไวที่ 1.5 ใน
เวลานั้น
ตอมาในป พ.ศ. 2538 คณะทันตแพทยศาสตรไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมารกรวมกับรัฐบาลไทยในการ
จัดทําโครงการ rural oral health center ขึ้นที่คณะทันตแพทยศาสตร ไดมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
เดนมารก สวีเดน มาเปนที่ปรึกษา และชวยพัฒนางานวิจัย ทําใหไดขอมูลทั้งดานกวางและลึกยิ่งขึ้น มีขอมูลตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ 10-12 เรื่อง ขอมูลที่สําคัญคือพบวาประชากรไทยในภาคใตทั้งเด็กและผูใหญ นอกจากมีปญหาเรื่อง
โรคฟนผุแลว พบความชุกของโรคปริทันตสูงดวย ความชุกของโรคปริทันตสูงกวาในประชากรชาวจีนและชาวเคนยา
เนื่องจากโรคฟนผุและโรคปริทันตเปนโรคที่มีสาเหตุจากปจจัยหลายประการรวมกัน ไดแก เชื้อแบคทีเรียกอโรค โฮสต
และปจจัยจากสิ่งแวดลอมที่เหมาะสม ดังนั้นการศึ กษาจึงได รวมการศึกษาถึงป จจัยเสี่ ยงตางๆ ร วมดวย ซึ่ ง อาจเปน
เหตุผลสําคัญในการทําใหประชากรในภาคใตมีความเสี่ยงตอโรคสูง
จากการศึกษาดังกลาวขางตนไดพัฒนามาจนถึงปจจุบัน เปนการทํางานโดยทีมนักวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร
เอง และบางโครงการมีความรวมมือกับนักวิจัยตางประเทศอยูบาง การศึกษาดังกลาวขางตนเปนการศึกษาแบบตัดขวาง
การเขาใจการดําเนินไปของโรคอาจไมชัดเจน คณะวิจัยจึงไดทําการศึกษาเปนโครงการระยะยาวตั้งแตแรกคลอดและ
ติดตามเปนระยะ พบขอมูลที่ น าสนใจคือ เด็กมีป จจั ยเสี่ ยงตางๆ ตั้ งแตอยู ในครรภ มารดาพบเชื้ อที่ เปนสาเหตุ ของ
โรคฟ นผุในคนไทยมีระดับสูง และเป นป จจัยเสี่ ยงที่ สําคัญ ดังนั้ นการป องกั นตองทําตั้ งแต แมตั้ งครรภ ขอมู ลนี้ เป น
ขอมูลใหมไดมีการตีพิมพเปนระยะ และขอมูลนี้เปนที่สนใจนําไปใชเพื่อการรณรงคเพื่อการปองกันฟนผุในระดับประเทศ
นอกจากการศึกษาที่เนนโรคฟนผุและปจจัยที่เกี่ยวของแลว ปจจุบันทีมวิจัยจึงจะขยายงานจากการศึกษาเรื่องโรคฟนผุ
และโรคปริ ทันต เปนการศึ กษาผลที่ เกิ ดจากการสูญเสียฟ นอาจเป นปญหาต อข อตอขากรรไกร ทําใหเกิ ดการปวด
เรื้อรังและเฉียบพลันในบริเวณชองปากและใบหนา
จากงานดั งกล า วข างต น ทําให คณะทั นตแพทยศาสตร ต ระหนั กถึ งความสํา คั ญในการให ความดู แ ลและหา
มาตรการปองกันโรคในช องปาก ตลอดจนการประเมินมาตรการตางๆ เหลานั้นโดยครอบคลุมบริบทที่กวางขวางขึ้ น
ทั้งดานในมุมมองของผูใหบริการและผูเกี่ยวของ คณะวิจัยไดศึกษาแนวทางในการปองกันฟนผุ เชน สารสกัดสมุนไพร
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ที่มีฤทธิ์ตานเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคฟนผุ การพัฒนารูปแบบของสารตานเชื้อชื่อ chlorhexidine เพื่อนํามาใช
ปองกันฟนผุในเด็กเล็ก การประเมินงานทางทันตกรรมปองกันโดยอางอิงจากขอมูลทางระบาดวิทยา งานที่จะทําตอไป
คือ คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียที่เหมาะจะเปน probiotics มาใชในการปองกันโรคฟนผุและโรคปริทันต และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปองกันฟนผุโดยใชวัสดุ sealant มาใชปองกันฟนผุในกลุมเด็กที่มีความเสี่ยงสูง
วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูใหมที่เปนพื้นฐานเกี่ยวกับโรค ที่พบบอยในชองปาก
2. สรางองคความรูพื้นฐานของโรคในชองปากที่พบบอยในพื้นที่ภาคใต
3. พัฒนาและหาแนวทางการปองกันและรักษาโรคในชองปากที่พบบอย
4. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีมและกระบวนการบัณฑิตศึกษา
5 จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเกี่ยวกับโรคที่พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาในภาคใต
ทิศทางวิจัย
สถานวิจั ยโรคที่ พบบ อยในช องปากและวิ ทยาการระบาด เป นหน วยวิ จั ยชั้ นนําระดั บประเทศในการวิ จั ยโรคที่
พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาโดยเนนการเขาใจปญหาในทองถิ่ นภาคใตเพื่อ แกไขปญหาใหทองถิ่นโดยงานวิ จัย
จะเนนดังนี้
1. ศึกษาความชุกของโรคและความผิดปกติที่พบบอย ไดแก ฟนผุ โรคปริทันต ซี่งอาจสงผลตอการทํางานของ
ขอตอขากรรไกร ความปวดเรื้อรัง ความปวดเฉียบพลันในชองปากและบริเวณใบหนา พฤติกรรมและนิสัยนอกหนาที่
ของฟน (oral parafunctional habits) และหาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตลอดจนพฤติกรรมหรือทัศนคติในการเกิดโรค
และความผิดปกตินั้น ๆ
2. หาแนวทางในการปองกันและรักษาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ โดยการคนหาสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย
เพื่อการพัฒนารูปแบบการใชสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย ในการแกปญหาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ
3. เพิ่มประสิทธิภาพมาตรการการปองกันโรคและปญหาที่พบบอยในชองปาก เชน การเคลือบหลุมและรองฟน
โดยใชการผสมผสาน ขอมูลทางระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร และการจัดการ
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14. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
(Aquatic Animal Biotechnology Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: pattirataweepreda@yahoo.com
หลักการและเหตุผล
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง ซึ่งตั้งอยูบนพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บนเนื้อที่ 170 ไร บริเวณ
ทุงปาไสใช อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ซึ่ งไดมีการดําเนินงานภายใตความรวมมือของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงสําหรับประเทศไทย เปนระยะเวลา 15 ป ตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2546 – 30 กันยายน 2561 โดยในสัญญาระบุไววาเมื่อครบกําหนด อาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ จะตก
เปนกรรมสิทธิ์ ของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร ดั งนั้ นคณะวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิ ทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการรวมกลุมอาจารยนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานคริน ทร
และเชิ ญอาจารยผู ทรงคุ ณวุ ฒิจากภายนอกที่ มี งานวิ จัยเกี่ ยวกั บการพั ฒนาสายพั นธุ กุ ง มารวมกั นทํางานในลั กษณะ
เปนทีม เพื่ อเตรี ยมความพรอมในการเขารับการถายงานจากศูนย วิจัยและพั ฒนาสายพันธุ กุงในอี กประมาณ 10 ป
ขางหนา ซึ่งจะทําใหมีการพัฒนางานวิจัยของอาจารยนักวิจัยภายในทีม ใหมุงไปสูผลงานวิจัยที่มีประโยชนอยางแทจริง
และมีทิศทางที่ ชัดเจน นอกจากนี้ ทีมวิ จัยยังสามารถรองรับบัณฑิตศึกษาในลักษณะเปนอาจารยที่ ปรึกษาและสามารถ
อํานวยสถานที่ฝกงานใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
วัตถุประสงค
1. เพื่อเตรียมความพรอมในการรับมอบการถายโอนศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงมาอยูภายใตการดูแลของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2561
2. เพื่อผลิตบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3. เพื่อผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เพื่อผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย
5. เพื่ อเผยแพร องคความรู ที่ ได จากงานวิจั ยที่ เกี่ ยวกับเทคโนโลยีชี วภาพสัตวน้ําออกสู ชุมชน ในรู ปแบบของ
การจัดฝกอบรมและประชุมวิชาการ
ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา จะเปนหนวยงานชั้นนําในการผลิตผลงานวิจัยที่เกี่ ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ของสัตวน้ํา และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมุงเนน
การกอใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ นําไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําที่ยั่งยืน (Sustainable aquaculture) มีสวนชวย
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ ซึ่งงานวิจัยที่เกี่ยวของและอยูในแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป
มีดังนี้
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1. การศึกษาความสัมพันธของระบบสืบพันธุกุงและสิ่งแวดลอม รวมทั้งการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในดานนี้
เพื่ออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงที่ยั่งยืน
2. การศึกษาอาหารธรรมชาติของกุงในรูปแบบของหวงโซอาหาร เชน ไดอะตอม แพลงกตอนสัตว และ
แมเพรียง (polychaete) และการพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
3. การศึ กษาการเพาะเลี้ ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ที่ สูญพั นธุ ไปแลวจากฝ งทะเลด านอ าวไทย
ซึ่ งจะศึ กษาเกี่ ยวกับระบบการเพาะเลี้ ยงเพื่ อใหไดลู กพั นธุ ที่ มี อัตราการผสมติ ดและอัตรารอดชีวิ ตสูง เลี้ ยงไดเจริญ
เติบโตดี รวมถึง
4. การศึกษาระบบสืบพันธุ อาหารที่ใชเลี้ยง และการเลี้ยงปลิงทะเลขาวรวมกับปลาและหอยทะเล เพื่อพัฒนา
การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวใหเปนสัตวเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งในอนาคต และเพื่อปลอยลูกพันธุ กลับสู
ทะเลเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศที่สําคัญ
5. การศึกษาสารสกัดจากหอยเปาฮื้อ Haliotis diversicolor เพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑที่ใชประโยชนในทาง
การแพทยและเครื่องสําอาง
6. การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดน้ําเพื่อนําไปใชในระบบน้ําหมุนเวียน (re-circulatory system)
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15. สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต
(Center For Conflict Studies and Cultural Diversity)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี คณะรัฐศาสตร
e-mail: jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.deepsouthwatch.org/
วัตถุประสงค
1. เพื่อที่จะสรางความเปนเลิศในองคความรูทางวิชาการและการวิจัยเกี่ยวกับความขัดแยง ความรุนแรงและ
การแกปญหาโดยสันติในพื้นที่ภาคใต
2. เพื่อศึกษา คนควา และดําเนินการวิจัยในสาขาตางๆ ที่เกี่ยวของกับความขัดแยงภาคใต
3. เพื่ อให บริ การวิ ชาการด านงานวิ จั ยสู หน วยงานต างๆ ทั้ งภาครั ฐและเอกชน รวมทั้ งสื่ อมวลชน และต อ
สาธารณชน เผยแพรความรู แกประชาชนโดยทั่วไปที่ยังตองการหาคําตอบที่ มีเหตุผลในปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในพื้นที่ภาคใต
4. เพื่อเสนอทางออกในทางวิชาการเพื่อแกปญหาทางนโยบายที่เกิดขึ้นทั้งตอภาครัฐ หนวยงานที่เกี่ยวของ
5. เพื่อสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและนักวิจัยรุนใหมเพื่อรวมกันศึกษาวิจัยปญหาภาคใต
ทิศทางการวิจัย
เป าหมายหลั กของสถานวิ จั ยก็ คือการพั ฒนางานวิ จั ยเกี่ ยวกั บป ญหาความขั ดแย งและความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมในภาคใต โดยกระบวนการนี้เปนการบูรณาการในแบบสหสาขาวิชา หลักการสําคัญก็คือ นักวิชาการทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (รวมทั้งวิทยาศาสตรประยุกตในสาขาที่เกี่ยวพันกับคนและสังคม) จะตองรวมกันผลิต
งานวิชาการเพื่ อเปนองคความรูสนับสนุน หรือหนุนชวยกลไกในการแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวั ด
ชายแดนภาคใต โดยที่อาจารยในแตละสาขาวิชาที่ถูกคัดเลือกในแตละคณะจะตองรวมกันผลิตผลงานอยางมีเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน มีวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน และมีเปาประสงค (goals) รวมกันทําการขับเคลื่อนกลไกการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีภารกิจในการประสานองคความรู และทําโครงการวิจัยรวมกัน ตอบโจทยวิจัยรวมกันอยาง
มีพลัง โดยรวมงานกับเครือขายภายนอกในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย เพื่ อใหผลงานทาง
วิ ชาการด า นสั งคมศาสตร ในการจั ดการความขั ดแย งและป ญหาความหลากหลายทางวั ฒนธรรมของมหาวิ ทยาลั ย
สงขลานครินทร มีความเปนเลิศทั้งปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งมีสวนรวมในการชี้นําสังคม ไดในลักษณะ think tank
หรือ policy institute เพื่อใหบรรลุภารกิจแบบสหสาขาวิชา
สถานวิจัยจึงมีกลุมงานหลัก 5 ดาน คือ
1. กลุมการวิจัยดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เกี่ยวกับการเมืองการปกครอง การบริหาร
ความมั่นคง และการกอการราย
2. กลุมการวิจัยเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย สันติศึกษา การจัดการความขัดแยง และความสัมพันธระหวาง
ประเทศ
3. กลุมการวิจัยเกี่ยวกับสื่อสารมวลชน สื่อสันติภาพ และบทบาทของสื่อในสถานการณความรุนแรง
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4. กลุ มการวิ จั ยเกี่ ยวกั บอิ สลามศึ กษา ศึ กษาศาสตร ชุ มชนศึ กษาในด านต างๆ อาทิ การจั ดการอิ สลาม
อัตลักษณชาติพันธุมลายู
5. กลุ มวิจั ยและพั ฒนาฐานข อมู ลเหตุ การณ ความไม สงบ สภาพสั งคม เศรษฐกิจ และผลกระทบของความ
รุนแรงที่มีตอจังหวัดชายแดนภาคใต
สถานวิ จัยฯ มีเปาหมายสําคัญคือผลิ ตงานวิจัยและวิชาการใหเปนที่ ยอมรับทั้ งในทางวิ ชาการและในดานผลิต
งานตอสาธารณะผานการจัดการความรู ในดานตางๆ เพื่ อเปนสถาบันทางดานนโยบาย ในอนาคตเปนฐานสนับสนุน
และเจาภาพการวิจัยของนักวิจัยและนักวิชาการตางประเทศ อาจารยและนักศึกษาปริญญาเอกจากตางประเทศ
ในระยะตอไปภายใน 3-5 ป จึงจะสรางหลักสูตรหรือมีฐานงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาโดยไดรับการสนับสนุน
ทางวิชาการและการเงินจากแหลงสนับสนุนภายนอกโครงการหลักสูตรปริญญาเอกที่จะสรางตองเปน interdisciplinary studies เพื่ อระดมศั กยภาพทั้ งจากภายในและจากต างมหาวิทยาลัย โดยการสนั บสนุ นทุนการศึ กษาเป นทุ น
endowment จากแหลงภายนอก
ผลงานวิชาการและงานวิจัยของศูนยวิจัยหรือคณาจารยนักวิจัย จะตองมีทั้งผลงานวิชาการ การตีพิมพงานวิจัย
ในวารสารต างประเทศ และมีงานเวที สาธารณะ งานดานสื่ อสารมวลชนและการเผยแพรสู สาธารณะไปพรอมๆ กัน
ทุกดานเพื่อสรางผลกระทบทางสังคม (social impacts)
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16. สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก
(Research Center for Asia Pacific Development Studies)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ธงพล พรหมสาขา ณ สกลนคร คณะศิลปศาสตร
e-mail: thongphon.p@psu.ac.th
http://sv.libarts.psu.ac.th/apds/
หลักการและเหตุผล
จากการที่ปจจุบัน กลุมประเทศในแทบทวีปเอเชียและแปซิฟกมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน การตั้งถิ่นฐานของมนุษย การศึกษา รวมไปถึงการกาวเขามาเปน
ผู นําทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค และยั งมีความสําคัญตอกระบวนการทัศนในการพัฒนาในหลาก
หลายดานของโลก จากการเพิ่ มขึ้ นของประชากร การขยายตั วของเศรษฐกิ จและความก าวหน าทางด านเทคโนโลยี
ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในแถบเอเชียแปซิกเปนอยางมาก เนื่องจาก
มีการลงทุนในการพัฒนา โครงสรางพื้นฐานดานตางๆ การลงทุนดานอุตสาหกรรม และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภาคเกษตรและภาคบริการที่ตอเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เพิ่มสูงขึ้น
ซึ่งจากผลพัฒนาดังกลาว ไดสงผลตอมนุษย สังคม อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในหลากหลายประเทศอยาง
เปนวงกวาง อยางไรก็ตาม แมในบางบริบทของสถานการณจะไมไดเกิดขึ้นโดยตรงแกประเทศไทย แตก็มีผลทางออม
ตอและกระทบตอการพัฒนาประเทศไทยในบางกรณี อาทิ ผลพวงที่ เกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การกอการร าย หรื อนโยบายต างประเทศของกลุ มประเทศในเอเชี ยและแปซิ ฟกนั้ น ไดส งผลไม ทางใดก็ทางหนึ่ งต อ
ประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งเราไมอาจปฏิเสธไดวาแมแตเขตพื้นที่ภาคใตของประเทศไทยก็ยังไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดวยเชนกัน
ซึ่งแนวโนมการพัฒนาใดๆ ของประเทศในอนาคตตองอาศัยความรวมมือจากหมูมิตรประเทศทั้งในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกเพื่อนําไปสูการพัฒนาและรวมมือกันในทุกๆ ดาน อยางไรก็ตาม การศึกษาบริบทของเอเชียแปซิฟกในอดีต
ที่ผานมา มักจะมีการใหความสําคัญจากหนวยงานตางๆ และมหาวิทยาลัยของกลุมประเทศในภูมิภาคยุโรปหรือสหรั ฐ
อเมริกา ดังนั้น การศึกษากลุมประเทศในแถบทวีปภาคพื้นเอเชียแปซิฟกในดานและมุมมองตางๆ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การคาระหวางประเทศ หรือการเคลื่อนยายแรงงาน จึงมีความจําเปนอยางมากที่ กลุ ม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะตองหั นมาใหความสําคั ญกั บศึ กษาภูมิ ภาคตนเอง มิใช ให คนในพื้ นที่ ภู มิภาคอื่ นๆ
มาเป นผู ศึกษาตั วเราและมาชี้ นําเราวาประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ยแปซิฟกควรจะดําเนิ นทิศทางไปทางไหน นอกจากนั้ น
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาพื้ นที่ ประเทศไทย โดยเฉพาะพื้ นที่ ภาคใตในอดีตที่ผานมา ไมสามารถตอบโจทยของการ
พัฒนาไดอยางแทจริง ดวยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง การคาระหวางประเทศ และ
อื่นๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายและรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาโครงการวิจัยใหมๆ ในพื้นที่ภาคใต ประเทศไทย
และความเชื่ อมโยงระหว า งประเทศจึ งมี ความจํ า เป นอย า งมาก เพื่ อศึ กษาวิ จั ยให เท าทั นกั บสถานการณ ป จจุ บั น
คาดการณอนาคต เพื่อเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง และวางแผน นโยบาย เพื่อการพัฒนาใหเปนรูปธรรม
อยางแทจริง
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สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพื่อการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒ นา
เชิ งสหวิ ทยาการและบู รณาการในหลากหลายมิ ติ ของการพั ฒนา เช น เศรษฐกิ จ สั งคม การเมื อง วั ฒนธรรม
การพัฒนาวิสาหกิจ พฤติกรรมศาสตรประยุกต แรงงานและการเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน นอกจากนั้นสถานวิจัย
แหงนี้ ยังมีวัตถุ ประสงคในการจัดตั้ งขึ้ นเพื่ อจัดหาทุนวิจัยจากแหล งตางๆ ทั่ วโลกเพื่ อนําไปสู การศึกษาและวิจั ยภายใต
ความรวมมือกับหนวยงานในระดับตางๆทั้ งในระดับทองถิ่ นจนถึงระดับนานาชาติ เชน มหาวิทยาลัยทั้งในประเทศไทย
และในตางประเทศ หนวยงานรัฐบาลทั้ งในระดับรัฐบาลทองถิ่ นและรัฐบาลกลาง และหนวยงานระดับนานาชาติตางๆ
ที่ตองการแสวงหาความรวมมือเพื่อการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานตางๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เปนตน
นอกจากนั้ น สถานวิ จั ยเพื่ อศึกษาการพั ฒนาเอเชียแปซิฟก ยังจะเปนหน วยงานวิจั ยทางสั งคมศาสตรที่ ชี้ นํา
สังคมในการพัฒนาดานตางๆ เปนศูนยรวมงานวิจัยเพื่ อการพัฒนาเชิงบูรณาการ และนําองคความรู ที่ไดจากนัก วิจัย
ทั้งในและตางประเทศมาบูรณาการเพื่อการพัฒนาทองถิ่นภาคใตของประเทศไทย ดังนั้นสถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนา
เอเชียแปซิฟกแหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีความจําเปนเปนอยางยิ่งที่จะตองตั้งขึ้นมาเพื่อการศึกษา วิจัย
และพัฒนาเพื่ อนําผลที่ ไดนําไปสู การวางแผนเพื่ อการพั ฒนาให กลุ มประเทศในภูมิ ภาคเอเชี ยแปซิฟก สามารถเรี ยนรู
ตนเองและพัฒนาตนเองเพื่อนําไปสู การพัฒนาในดานตางๆ อยางยั่งยืนตลอดไป นอกจากนั้นสถานวิจัยเพื่อศึกษาการ
พัฒนาเอเชียแปซิฟกยังมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพื่อเปนศูนยกลางของความรวมมือการวิจัยทางดานสังคมศาสตร
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เปนศูนยรวมของความรวมมือทางวิชาการจากนักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลกที่สนใจการศึกษา
ดานเอเชียแปซิฟก เปนสถานวิจัยที่ตอบสนองการวิจัยเพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาเอเชียแปซิฟกในดานวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการพัฒนามนุษย โดยแสวงหาแหลงทุนจากทั้งในและตางประเทศเพื่อการวิจัยสําหรับการ
พัฒนาเอเชียแปซิกฟก นอกจากนั้นในอนาคตยังจะพัฒนาตนเองขึ้นไปสูการเปนสถาบันวิจัยระดับแนวหนาของภูมิภาค
เอเชีย เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพื่อความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ตอไปในอนาคต
วัตถุประสงค
1. เพื่ อศึกษาและวิ จัย เพื่ อการพั ฒนาในด าน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุ มชน และการพัฒนามนุ ษย
ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
2. เพื่อเปนศูนยกลางของการเรียนรูและวิจัยในทวีปเอเชียและแปซิฟกของภูมิภาค
3. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเพื่อการพัฒนาดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน
และการพัฒนามนุษย ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพื้นเอเชียแปซิฟก
5. การวิจัยเชิงบูรณาการ เพื่ อนําความรู ที่ ไดจากการวิจัยและการแลกเปลี่ ยนความรู มาสูพัฒนาพื้นที่ภาคใต
ของประเทศไทยในมิติตางๆ ของการพัฒนา
6. เปนสถานวิจัยที่แสวงหาความรวมมือดานตางๆ เชน แหลงทุนในการวิจัยทั้งจากในประเทศและตางประเทศ
เพื่อการวิจัยสําหรับการพัฒนาเอเชียแปซิกฟก
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ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเพื่อการศึกษาพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนามนุษย เชน แรงงาน การศึกษา และพฤติกรรมศาสตร เพื่อนําไปสูการวิจัย
เพื่อการพัฒนามนุษย และการกําหนดนโยบายเพื่อพัฒนาทุนมนุษย
2. การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาวิสาหกิจ เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค
และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การศึ กษาวิ จั ยเพื่ อการพัฒนาสังคมและชุ มชนศึ กษาในดานตางๆ เพื่ อนําไปสู การพั ฒนาชุ มชนและสังคม
แบบยั่งยืน
4. ศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร เชน ปญหาสังคม วัยรุน รวมไปถึงสังคมวิทยาทางการแพทย เพื่อนําไปสู
การแกปญหาทางสังคมอยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย
5. ศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการทองเที่ยวในพื้นที่ภาคใตของประเทศไทย เชน ปญหาการทองเที่ยว ทั้งในสวน
ผูประกอบการและนักทองเที่ยว และศึกษานโยบาย และแนวทางการปฎิบัติของรัฐเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว
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17. สถานวิจัยธรณีฟสิกส
(Geophysics Research Center)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ คณะวิทยาศาสตร
e-mail: tripop.b@psu.ac.th
http://www.geophysics.sci.psu.ac.th/index.php?L=TH
หลักการและเหตุผล
คณาจารย สาขาธรณี ฟสิ กส มีความเชี่ ยวชาญเฉพาะในงานวิจั ยทางธรณี ฟสิกส ประเภทต างๆ ตั้ งแต การวิจั ย
การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยรวม ไดแก งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลก อํานาจแมเหล็กบรรพกาล เพลตเทคโทนิกส
เปนตน งานวิจัยดานแผนดินไหว และดานพิบัติภัยธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินถลม หลุมยุบ เปนตน ไปจนถึง
งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การสํารวจแหลงน้ําบาดาล การสํารวจชั้นดินในแหลงโบราณคดี
การสํารวจแหลงแรธรรมชาติที่มีศักยภาพ และการสํารวจหาขอบเขตของแองตางๆ ในภาคใต ทําใหกลุมธรณีฟสิก ส
เปนที่ยอมรับในแวดวงวิชาการในระดับประเทศ ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547
ที่ หมู เกาะนิโคบา ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา ก อใหเกิดคลื่ นยักษสึ นามิ ทําใหมีผูเสียชีวิตและสูญหายประมาณ
300,000 คน และยังมี กระบวนของแผ นดินไหวตามหลัง (aftershocks) อีกหลายพั นครั้ งในช วงเวลาสองปต อมา
จากเหตุ การณ ดังกล าวย อมแสดงให เห็ นว าภาคใต ของประเทศไทยมี โอกาสเสี่ ยงที่ จะได รั บผลกระทบจากเหตุ การณ
พิบัติภัยทางธรณีในทางออมไดในอนาคต เชน ภัยจากคลื่นสึนามิในพื้นที่ชายฝงทะเลอันดามัน ภัยจากการเกิดหลุมยุบแผนดินถลม หรือภัยจากแผนดินไหวที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุนของเหตุการณแผนดินไหว M= 9.3 ในแนว
บริเวณรอยเลื่อนขนาดใหญในภาคใต ซึ่งจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
นอกจากภาวะเสี่ ยงภั ยจากแผ นดิ นไหวข างต น การสํา รวจหาทรั พยากรธรรมชาติ ที่ มี ความจํา เป นต อความ
ต องการพื้ น ฐานในการดํา รงชี วิ ต ของประชาชนและต อการพั ฒนาประเทศ เช น แหล งป โตรเลี ยม แหล งถ า นหิ น
แหลงน้ําบาดาล แหลงแรเศรษฐกิจ ฯลฯ เพื่ อรองรับการเพิ่ มขึ้ นของประชากรและสนับสนุนแผนพัฒนาของประเทศ
รวมถึงการหาวิธีการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมที่ มีความรุนแรงขึ้ นเรื่อยๆ ปญหาตางๆ เหลานี้ นักวิจัยในกลุม
ธรณีฟสิกสจึงมีความเห็นรวมกันวาจําเปนที่ตองมีการศึกษาวิจัยเพื่อใชวิธีทางธรณีฟสิกสรวมทั้งวิธีการอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
ในการหาสํารวจ ในการหาแนวทางแกปญหาและแนวทางปองกันที่เหมาะสมกับปญหาและสภาพของแตละพื้นที่
จากเหตุผลดังกลาวขางตน นักวิจัยในกลุมสาขาธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส จึงขอจัดตั้งสถานวิจัยธรณีฟสิกสขึ้น
เพื่ อขอรั บการสนั บสนุนจากคณะวิทยาศาสตร และมหาวิทยาลั ย เพื่ อสงเสริมใหสมาชิ กและนักศึกษาภายใต การดูแล
ของสมาชิ กของสถานวิ จัยได มีโอกาสเรี ยนรู แลกเปลี่ ยนความรู ทางวิ ชาการกั บนักวิ จัยภายในกลุ มสาขาธรณี ฟสิ กส
และนักวิจัยในสาขาอื่นที่เกี่ยวของ และจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการติดตอประสานงานการทําวิจัยรวมกั น การใช
งบประมาณ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในการทําการวิจั ยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหมๆ จากการตอยอดงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโทเอก และงานวิจัยของคณาจารยใหมีความเขมแข็ง โดยการสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิจัยจากหนวยงานและสถาบัน
ตางๆ ทั้งในและตางประเทศ
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วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมกลุมนักวิจัยที่สนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสรางความเขมแข็งและความสามารถทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของประเทศไทยเกี่ยวกับการศึกษาและ
การวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
3. เพื่อพัฒนางานวิจัย โดยประสานความรวมมือทั้งกับหนวยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยไป
ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากที่สุด
4. เพื่ อให บริ การขอมู ลและความช วยเหลือทางวิ ชาการด านธรณี วิทยาและธรณีฟสิ กส แกชุ มชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน
5. เพื่อริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการที่มีอยูเดิมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง
ทิศทางการวิจัย
ทิศทางงานวิจัยจะครอบคลุมปญหาธรณีฟสิกส
1. งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลกและเพลตเทคโทนิกส
2. การศึกษาวิจัยเขตรอยมุดตัวซุนดา
3. การศึกษาวิจัยดานแมเหล็กบรรพกาล
4. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพลังงานความรอนใตพิภพ
งานวิจัยดานแผนดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังภาคใต
1. การศึกษาวิจัยแผนดินไหวภูมิภาคอันดามัน
2. การศึกษาวิจัยดานการหาอายุของตะกอนโบราณ
3. การศึกษาวิจัยตัวเตือนลวงหนาการเกิดแผนดินไหว
4. การศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนมีพลัง
งานวิจัยดานธรณีพิบัติภัย
1. การศึกษาวิจัยดานหลุมยุบ
2. การศึกษาวิจัยดานแผนดินถลม
3. การศึกษาวิจัยดานแผนดินไหวและการพยากรณแผนดินไหว
4. การศึกษาวิจัยดานพิบัติภัย ดานสิ่งแวดลอมซึ่งสัมพันธกับลักษณะทางดานธรณีวิทยา
งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงแร และแหลงปโตรเลียม
2. การศึกษาติดตามการเคลื่อนที่ของมลพิษในชั้นดิน เชน น้ําเสีย น้ํามัน
3. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับทรัพยากรพลังงานความรอนใตพิภพและการใชประโยชน
4. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงน้ําใตดินในแองตะกอน และในชั้นหินแข็ง เชน หินปูน
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18. ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต
(Southern Natural Disaster Research Center; PSU-SNDRC)
ผูอํานวยการศูนยวิจัย
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงานที่รับผิดชอบ
หนวยงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงานรวม: ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต
ที่ตั้งศูนย
คณะวิศวกรรมศาสตร
ที่มาและความสําคัญ
ในรอบหลายปที่ผานมา ประเทศไทยตองประสบภัยพิบัติธรรมชาติทั้งน้ําทวม-ดินถลม ตองสูญเสียทั้งชิวิตและ
ทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งกําลังเกิดอุทกภัยครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนอุทกภัยครั้งรายแรงที่สุดในรอบหลายสิบป โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครสวรรค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และน้ํากําลังจะเขาทวมจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดวามูลคาความสูญเสีย
จะมากกวา 100,000 ลานบาท ในสวนของภาคใต ในป 2554 นี้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญซึ่งมีทั้งน้ําทวมและดินถลม
ในเดือนมีนาคม (ซึ่งไมใชฤดูฝน) ในพื้นที่ภาคใต 10 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และ
กระบี่ สําหรับพื้นที่น้ําทวมที่เรียกวาเปนน้ําทวมกรณีศึกษาของประเทศคือน้ําทวมหาดใหญ กลาวคือ เปนน้ําทวมขนาด
ใหญ คลอบคลุมพื้ นที่ การคาและเกษตรกรรมทั้งพื้ นที่ ของเทศบาลนครหาดใหญ และพื้นที่ โดยรอบ โดยมี การทวมใหญ
ในป 2531 2543 และ 2553 โดยมีระดับน้ําที่สูงขึ้นและรุนแรงขึ้นทุกครั้ง
หลักการและเหตุผล
จุดเริ่มตนของแนวคิดการจัดตั้งศูนยวิจัยพิบัติภัยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น เริ่มตนมาจาก
สองสวนหลัก คือ
1. ความตองการองคกรที่มีศักยภาพที่จะสรางแบบจําลองการพยากรณน้ําทาและน้ําทวมของประชาชนในพื้นที่
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และ
2. ความตองการที่ จะชวยเหลือดานวิทยาการตอชุมชนของมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร ดั งนั้ นภารกิจหลัก
เบื้ องต นของศูนยวิ จัยฯ ที่ จะจัดตั้ งขึ้ นนี้ คือการมีส วนร วมในการวิจั ยเพื่ อใชวิ ทยากรที่ ทั นสมั ย และเป นระบบในการ
ตอบโจทย วิจั ยเกี่ ยวกับดานน้ําทวมของลุ มน้ําคลองอู ตะเภา อยางไรก็ตาม เนื่ องจากมหาวิทยาลั ยสงขลานคริ นทร
เปนมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาคของภาคใต จึงควรมีสวนรวมในการวิจัยในพื้นที่อื่นๆ และพิบัติภัยหลักของชาติในเรื่อง
ของดินถลมดวย ดังนั้นภารกิจของศูนยวิจัยนี้จึงจําเปนตองประกอบไปดวยทั้งในสวนของน้ําทวมและดินถลมของภาคใต
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ในอดีต หนวยงานราชการตางไดดําเนินการแกปญหาสภาพน้ําทวม-ดินถลม ในรูปแบบที่เรียกวา “รักษาตาม
อาการ” ซึ่งเปนวิธีที่ดีที่ สุดสําหรับการชวยเหลือประชาชนในพื้ นที่ อยางเรงดวนทันเวลา เพื่อบรรเทาความเดือดรอน
ของชาวบ าน อย างไรก็ ตาม การดําเนิ นการศึ กษาในเชิงทางเลือกและการเปรียบเที ยบในการแก ป ญหาและมีการ
บูรณาการในระยะยาวยังมีนอย และที่สําคัญคือขาดขอมูลงานวิจัยเชิงวิชาการที่จะชวยในการตัดสินใจในการดําเนินการ
ใดๆ ศูนยวิจัยฯ มีความตั้งใจที่จะดําเนินการศึกษาวิจัย ในลักษณะเชิงทางเลือกและมีการบูรณาการในระยะยาว เพื่อเปน
ขอมูลใหสาธารณะไดนําไปเปนตนแบบหรือทางเลือกเพื่อตอยอดนําไปใชจริง (Implement)
ระยะเวลาดําเนินการ
การจั ดตั้ งศู นย วิจั ยพิ บัติภั ยธรรมชาติ มีความประสงคต องการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ ที่ ตอเนื่ องและยาวนาน
เพื่ อความถูกตองและแมนยําของการวิเคราะหและการใชแบบจําลอง จึงมีความจําเปนที่ จะตองมีการดําเนินการของ
ศูนยวิจัยฯ นี้ในระยะยาว คณะผูเสนอโครงการฯ มีความเห็นวาความนาเชื่อถือของศูนยวิจัยฯ ของขอมูล และของ
แบบจําลองที่จะพั ฒนาขึ้ นนั้น จะขึ้นอยู กับระยะเวลาที่ ตอเนื่องของการดําเนินการและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรของศูนย โดยในเบื้องตนไดเสนอระยะเวลาดําเนินการในระยะแรกเปนเวลา 5 ป
วัตถุประสงค
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเกี่ยวกับพิบัติภัย น้ําทวม และดินถลม ของภาคใตในระยะยาวและตอเนื่อง
2. เปนศูนยวิจัยพิบัติภัยดานน้ําทวมและดินถลม โดยทําการวิเคราะห ประเมิน และพัฒนาแบบจําลองเพื่อชวย
ในการบริหาร จัดการ และแกปญหาทางดานพิบัติภัย
3. เปนศูนยเผยแพรและประชาสัมพันธข อมู ลและงานวิจัยที่ เกี่ ยวข องกับพิ บัติภั ยธรรมชาติของมหาวิ ทยาลัย
สงขลานครินทร พรอมทั้งเปนศูนยประสานงาน-รับเรื่องความตองการของประชนในสวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ ประกอบไปดวยภารกิจหลัก ดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะห และประเมิน สาเหตุเบื้องตนของการเกิดพิบัติภัย น้ําทวมและดินถลมใน
พื้นที่ภาคใต และจัดทําเปนฐานขอมูลสาธารณะ (Public Domain Data Base)
2. จั ดทํา แผนที่ ข อบเขตน้ํ า ท วมที่ พร อมแสดงความสั มพั น ธ กั บปริ มาณน้ํ า ท า และแผนที่ ดิ น ถล ม ในระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร เพื่อเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลน้ําฝน และการเกิดน้ําทวม-การเกิดดินถลมของแตละพื้นที่ เพื่อใชเปน
ขอมูลเบื้องตนในการเตือนภัยในระดับชุมชนทองถิ่น
4. พัฒนาแบบจําลองเพื่อจําลองน้ําทา จําลองสถานการณน้ําทวม และจําลองดินถลม
5. จัดสราง website สําหรับ น้ําทวม ดินถลม เพื่อประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานเพื่อประชาชนในทองถิ่น
ไดนําไปใชประโยชน ในแบบ Real time
6. เสนอผลงานวิจัยในรูปของ รายงาน คู มือ Interactive module on website และผลงานทางวิชาการ
(Papers) สําหรับนําเสนอในที่ประชุมทางวิชาการ และเอกสารทางวิชาการ
7. สรางความเข มแข็ งของศู นยฯ โดยสร างความสัมพั นธ กับหน วยงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อเป นพั นธมิตร
ในการทําการวิจัย แลกเปลี่ยนขอมูล เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพี่นองประชาชน
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19. สถานวิจัยการจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศภาคใต แบบบูรณาการ
(Research Center for Ecotourism Integrated Management in Southern, Thailand)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: parichart.v@psu.ac.th
หลักการ
จากการดําเนินงานของศูนยวิจัยเพื่อสงเสริมและบริหารจัดการแหลงทองเที่ ยวลุ มน้ําทะเลสาบสงขลาของคณะ
การจัดการสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการศึกษาพื้นที่ลุมน้ําทะเลสาบสงขลาของภาคใตมาอยางตอเนื่อง และมีผลงานเปนที่
ประจักษเปนจํานวนมาก อาทิ คูมือทองเที่ยวปาพรุ: ปาพรุควนเคร็ง Unique Songkhla Lake in Amazing Thailand
คู มือเครือขายลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา คู มือทองเที่ ยวสวนสมุนไพร เปนตน ทั้ งนี้ ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกหลายหนวยงานอาทิ UNDP สํานักงานกองทุ นสนับสนุนการวิจัย การเคหะแหงชาติและอื่ นๆ ซึ่ งที่ ผานมา
ไดรับเงินอุดหนุนจากภายนอกมากกวา 9.1 ลานบาท (ขอมูลระหวางป 2550 - 2553) และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เวบไซต www.ieco-slb.com เปนของศูนยอีกดวย
จากศักยภาพการดําเนินงานของศูนยที่ผานมา พบวาบริบทที่เกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นมีความซับซอนในหลายมิติ
ที่มากกวาการทองเที่ยว จึงไดมีการนํามาทบทวนวาจะมีหนวยงานใดที่สามารถยกระดับฐานความรูเพิ่มเติม และดําเนินการ
วิ จั ยตอยอดยกระดับฐานความรู ที่ เกิ ดขึ้ นภายในชุ มชน ดั งนั้ นสถานวิ จั ยเพื่ อวิจั ยการจั ดการท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศพื้ นที่
ภาคใตแบบบูรณาการจึงไดมีการจัดตั้ งขึ้ นโดยมีวัตถุประสงคเพื่ อพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ที่ เปน
ภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน อันไดแก การใชพื้นที่ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน (Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงาน
วิจัย โดยดําเนินงานในรูปแบบบูรณาการ (Integrated) ของการทํางานวิจัย เพื่อยกระดับผลงานวิจัยเหลานี้ เขาไปสู
การผลักดันนโยบายในการแกไข การเฝาระวังและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ที่จะเกิดขึ้นดวย ซึ่งเปน
การยกระดับจากการเปนศูนยวิจัย เปนสถานวิจัยขึ้นมาโดยอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ทั้ งนี้ ส ถานวิ จั ยการจั ดการท องเที่ ยวเชิ งนิ เวศพื้ นที่ ภาคใต แบบบู รณาการมี ฐานมาจากองค ความรู ที่ เกิ ดจาก
ศูนยวิจั ยเพื่ อสงเสริ มและบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวลุ มน้ําทะเลสาบสงขลา และหน วยวิจัยทองเที่ ยวเชิ งนิเวศโดย
ขยายพั น ธกิ จหลั กในการพั ฒนาองค ความรู ที่ เกิ ดขึ้ น ภายในพื้ น ที่ ในการอธิ บายปรากฏการณ พร อมทั้ งยกระดั บ ฐาน
ความรู ในเชิ งวิ ทยาศาสตร รวมถึงการถ ายทอดความรู สู ชุมชนท องถิ่ นเพื่ อให ชุ มชน และประชาชนตระหนั กถึ งการใช
ทรัพยากร การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ที่เกิดขึ้นภายในทองถิ่น โดยใชการทองเที่ยว
เชิงนิเวศเปนเครื่องมือเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งฐานทรัพยากร และวัฒนธรรมทองถิ่น รวมถึงการสรางนักวิจัยใน
ระดับปริญญาโทและเอกที่ มีความเชี่ ยวชาญในดานการจัดการรูปแบบบูรณาการในพื้นที่ภาคใตเพื่อรองรับการเปลี่ ยน
แปลงและการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในสังคมปจจุบัน
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ที่เปนภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน
อันไดแกการใชพื้นที่ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่ งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
(Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงานวิจัย
2. เพื่อสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยรุนใหมและบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการความรูดาน การทองเที่ยว
สารสนเทศ นิเวศ สิ่งแวดลอม การเกษตร สังคมและวัฒนธรรม เพื่อยกระดับความรูที่มีอยูภายในทองถิ่นเพื่อรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทําวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชน
4. เพื่ อพัฒนางานวิจัยที่นําไปสูการสรางขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพื้นที่ภาคใต ดานการใช และจัดการ
ทรัพยากร ที่สัมพันธและเกี่ยวของกับมิติการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
5. เพื่อผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาพื้นที่ภาคใต
ทิศทางการวิจัย
การจัดการทองเที่ยวเชิงนิเวศพื้นที่ภาคใตแบบบูรณาการ มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น และชุมชน โดยกระบวนการทองเที่ยวเชิงนิเวศ ภายใต มิติดานสังคม และ
สิ่งแวดลอม ดานการทองเที่ยว การจัดการการใชทรัพยากรที่ดิน การจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา การจัดการพื้นที่ลุมน้ํา
รวมถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่
2. การวิจัยเพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถิ่นเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา เพื่อตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การวิจัยเพื่อการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ เพื่อนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
วิถีความเปนอยูของคนในชุมชน เพื่อใหเกิดความอยางยั่งยืนในการพัฒนา
4. การวิจัยเชิงพฤติกรรมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อใหเกิดความยั่งยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
5. การวิจัยเพื่อการพัฒนาองคความรูทองถิ่นสูการจัดการอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งการผนวกมิติดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การทองเที่ยว และมิติดานชุมชนสังคมคือพื้นที่ภาคใต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในเชิงการอนุรักษ
เพื่อใหเกิดเปนรูปแบบการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางชัดเจน
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20. สถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย
(Research Center for Caring System of Thai Elderly)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร คณะพยาบาลศาสตร
หลักการและเหตุผล
ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการพัฒนาความเจริญทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การสาธารณสุข ทําใหจํานวนผูสูงอายุทั่วโลกในปจจุบันมีจํานวนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา
สําหรับประเทศไทย จํานวนผูสูงอายุเพิ่มจากรอยละ 5.0 ในป พ.ศ. 2493 เปนรอยละ 10.1 ในป พ.ศ. 2543 เปน
การเพิ่มขึ้นถึง 2 เทา และคาดวาในป พ.ศ. 2558, 2568 และ 2576 จะมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 15.6, 21.5 และ
25 ตามลําดับ กลาวไดวาตั้งแตป 2547 เปนตนมา สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงอายุ (aging society)
อยางชัดเจน ผูสูงอายุจึงเป นประชากรกลุมใหญที่ สังคมต องใหการดูแล เพราะวัยสูงอายุเปนวัยที่ มีการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายไปในทางเสื่อมถอย และทําใหภาระการดูแลของสังคมเพิ่มขึ้น
การเปลี่ ยนแปลงในวัยสูงอายุเกิดไดทั้งดานรางกาย จิตใจ และสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงดานรางกายจะมี
ลักษณะคอยเปนคอยไป และเปนการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมสภาพการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย ทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน เมื่อรางกายเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางที่เสื่อมลงยอมมีผลกระทบใหเกิดการเปลี่ ยนแปลงทางดานจิตใจตามมา เพราะการที่ผูสูงอายุ
ชวยเหลือตัวเองไดลดลงจึงมักจะคิดวาตนเองไรคาตอครอบครัวและสังคม การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจที่พบบอย ไดแก
ภาวะซึมเศร า ความวิ ตกกั งวล และความรู สึ กสิ้ นหวั ง นอกจากนี้ ยังกอให เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงทางสั งคมตามมา
โดยจะเห็ นได วาผู สู งอายุ มักจะมี กิจกรรมหรือมี สวนรวมทางสังคมลดลง และสังคมโดยทั่ วไปมั กให การยอมรั บและให
โอกาสในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุนอยลงดวย การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในอนาคตเปนเปาหมายหลั ก
ในการจัดตั้งสถานวิจัยในครั้งนี้
ยุทธศาสตรในการพัฒนารูปแบบการดูแลผู สูงอายุไทย ไดนํากรอบแนวคิดของ Ecological health model
เปนแนวทางในการออกแบบแผนที่วิจัยที่ครอบคลุมปจจัยหลักทั้ง 3 ปจจัยอัน ไดแก
1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ปจจัยทางสังคม และ
3. ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
ทั้ งนี้ โดยได เ ลื อกป จจั ยที่ ยังขาดองค ความรู หรื อระบบที่ มี ความชั ดเจนและความเป นรู ปธรรม สําหรั บการ
ออกแบบเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย ดังนั้นสถานวิจัยนี้จึงมียุทธศาสตรในการวิจัยเพื่อสรางฐานความรู
และพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุไทยในอนาคต 4 ดาน ไดแก
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุไทย
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชนเพื่อการดูแลผูสูงอายุไทย ทั้งนี้เพื่อนําผลการวิจัยที่ไดไปผลักดันนโยบายสาธารณะ
ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่มีความยั่งยืนตอไป

132

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

วัตถุประสงค
เพื่อศึกษาสถานการณปจจุบันและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพไทยในประเด็นเกี่ยวกับ
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
ทิศทางการวิจัยใน 5 ป ที่ขอรับการสนับสนุน
วิสัยทัศน
มุงศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการดูแล เพื่อสุขภาวะของผูสูงอายุไทย
ทิศทางหลักของสถานวิจัย
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุที่เจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
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21. สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
(Multicultural Education Research Center for Sustainable Development; MRCSD)
ผูอํานวยการสถานวิจัย
อาจารยสนั่น เพ็งเหมือน คณะศึกษาศาสตร
หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใตคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส มีลักษณะเปนเอกลักษณและแตกตาง
ไปจากพื้นที่อื่นๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในสังคม อันไดแก ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ คานิยม การแตงกาย อาหาร ชีวิตความเปนอยู เปนตน แมสังคมจะมีความหลากหลายแต
ภาพลักษณ การอยู รวมกันอย างสันติสุขแสดงใหเห็นมาตั้ งแต อดี ตจนถึงป จจุ บัน แมจะมี ความขั ดแยง ความไม เข าใจ
กันบาง แตก็สามารถพูดคุยตกลงกันตามวิถีชาวบานอันทําใหอยูรวมกันมาไดอยางตอเนื่อง จวบจนกระแสความเจริญ
ทางวัตถุโดยเฉพาะวิทยาการทางการสื่อสาร การเปดกวางทางดานขอมูลขาวสาร ทําใหผูคนสามารถเรียนรูไดทั่วทุก
มุมโลก มีสิทธิ เสรีภาพ และตางปกปองรักษาสิทธิสวนบุคคล และอยูกับความเปนวัตถุนิยม จนละเลยความรูสึกทาง
จิตใจ ความเอื้ออาทรตอกัน หรือความเปนอยูวิถีชีวิตแบบเดิมที่ตองพึ่งพาอาศัยกัน เมื่อชาวบานหางเหินกัน ไมพูดคุย
กัน แตใหความสําคัญในการสราง การมี และการอยูอยางมีความสุขกับวัตถุสิ่งของที่หามาได โดยไมคํานึงวาผูใดจะ
เดือดรอน ผูใดจะเสียใจ ผูใดจะสูญเสีย ขอใหไดสิ่งนั้นมา นั่นคือความสําเร็จความสุขของชีวิตคนในปจจุบัน ตางคน
ต างเปลี่ ยนวิ ถีชี วิ ตดั งกล าว แม ไม ทั้ งหมดแตสิ่ งที่ เปลี่ ยนเพี ยงเล็กน อยหรือคนบางส วนแตส งผลกระทบคนสวนใหญ
ตลอดจนภาพลักษณ คานิยม ของสังคมเริ่มเปลี่ยนไป ทั้งๆ ที่ความเปนจริงอาจจะยังไมเปลี่ยนแตโดนครอบงําดวย
วิถีดังกลาวนั้น นี่อาจเปนเพียงขอสันนิษฐานหรือเหตุผลหนึ่งที่ทําใหสังคมในพื้นที่สามจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป และไมวาจะ
ดวยเหตุผลอื่นใด สิ่งที่จําเปนตองสรางใหเกิดขึ้นในสังคมที่มีความหลากหลายนี้ในเบื้องตนคือ ความเขาใจซึ่งกันและกัน
ความจริงใจที่มีใหตอกัน ตลอดจนความเขมแข็งในตัวบุคคล และกลุมคนในชุมชน เพื่ อเปนเกราะปองกันปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคล และกลุมคน ตลอดจนมุมมองจากคนนอกพื้นที่นั้น ซึ่งในกระบวนการใหไดมาดังกลาวนี้ ทางชุด
โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ไดรวมคนหายุทธศาสตร ศึกษา วิจัยมาตั้งแตป 2550-2553 นั้น มีงานวิจัยมาแลว 11 เรื่อง และได
เผยแพร อบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนขยายเปนงานวิจัยเครือขายสงผลกระทบการศึกษาทางพหุวัฒนธรรมไดขยาย
กวางไมเพียงแตในพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนภาคใต ภาคใต และประเทศไทยเทานั้น แตยังขยายผลรวมไปถึงการอยู
รวมกันอยางสันติสุขในภูมิภาคอาเซียนดวย ซึ่งถือวาเปนตนทุนทางดานประสบการณและองคความรูของชุดโครงการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาที่ผานมา และตามขอตกลงรวมกันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนรวม 10
ประเทศ กําหนดใหทุกประเทศตองเปดเสรีทางการคา สังคมและวัฒนธรรม เพื่อรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป
2558 นอกจากนี้ยังมีอาเซียนบวกสาม และอื่นๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย
สิ่งที่จะตามมาภายหลังป 2558 คือการเดินทางไปมาหาสูกันหรือการเคลื่อนยายแรงงานของประชาชนภายใน
ประเทศอาเซียนดวยกันจะกระทําไดงายและมีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
สังคมและเชื้ อชาติ ซึ่ งจะกอใหเกิดปญหา ความแตกตางและความขัดแย งในสังคมขึ้ นได หากผู คนสวนใหญที่ อ าศัย
รวมกัน ไมมีความรู ความเขาใจและทักษะการใชชีวิตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมเพียงพอ เพื่อปองกัน
ปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาคนควา วิจัย ถึงสังคมที่หลากหลายตั้งแตระดับบุคคล กลุม สังคม
ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาตินั้น สิ่งเหลานี้จะเปนพัฒนาการทางสังคมครั้งยิ่งใหญที่ สงผล
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กระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและทาทายความสามารถการอยูรวมกันของผูคนในภูมิภาคแหงนี้ แตจากประสบการณ
ความลมเหลวของการพัฒนาแบบดั้งเดิมที่ผานมา ที่มุงสรางความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของผูคนรุนปจจุบันเทานั้น ละเลยความสําคัญการพัฒนาทางดานอื่น ไมคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต ไดทําลาย สรางปญหาใหกับความเปนอยูของมนุษยและวัฒนธรรมทองถิ่น
ทั่ วโลก ดังนั้ นทิ ศทางการพัฒนาในอนาคตตองเปนการพั ฒนาที่ ยั่งยื น ที่ ผู คนทุ กระดับต องเปลี่ ยนแปลงมุ มมองหรือ
โลกทั ศน ของตนเองให เป ดกว า งยอมรั บความจริ งถึ งผลกระทบการกระทํา ของตนเองที่ ไม มุ งเฉพาะผลประโยชน ของ
ตนเอง แตตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูอื่นและผลกระทบตอผูอื่นและสิ่งแวดลอมดวย ตองมีความเอื้ออาทร เคารพ
ซึ่งกันและกัน เพื่อสงเสริมการพึ่งตนเองและมีคุณภาพชีวิตที่ดีอยางเทาเทียมกัน โดยไมกอใหเกิดปญหาที่ตองแกไขใน
ภายหลังอันเกิดจากผลของการพัฒนาเชนที่ผานมา ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนยิ่งที่จะตองมีหนวยงานรับผิดชอบงานวิจัย
ที่ เกี่ ยวของกับการศึกษาตามแนวพหุวั ฒนธรรมศึ กษาเพื่ อการพั ฒนาที่ ยั่งยืนขึ้น เพื่ อขับเคลื่ อนงานวิจัย สรางสรรค
นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษาใหมากยิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองการเรียนรู การอยูรวมกันในระดับบุคคลจนถึงประชาคม
อาเซียนอยางสันติสุข
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี ไดเห็นความสําคัญดังกลาว จึงไดจัดตั้ง
“สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ขึ้น โดยจะมุงสรางนักวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเผยแพร
งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมและประสานความรวมมือเพื่อใหเกิดการเรียนรูภายใตความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมทั้งในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันจะนําไปสูการตอบสนอง
การพัฒนาทองถิ่น สังคม ประชาคมอาเซียนเพื่อใหการอยูรวมกันอยางสุขสันติและยั่งยืนสืบตอไป
วัตถุประสงค (พันธกิจ)
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือขายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในเขตพื้ นที่ สามจังหวัดชายแดนใต ภาคใต และมุงสู
ประชาคมอาเชียน
2. วิจัยสรางองคความรู นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา ตลอดจนความรวมมือจากทองถิ่นสูประชาคม
อาเซียน อันจะนําสูสังคมแหงการเรียนรู การตระหนัก การเคารพ การใหเกียรติและการอยูรวมกันภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อความสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป
3. บริการ เผยแพร ตีพิมพ สงเสริมองคความรูและนวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพื่อนําสูการประยุกตใช
ในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ทิศทางการวิจัย
หนวยงานวิจัย มุงสรางนักวิจัย สรางองคความรู นวัตกรรม และเผยแพรงานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
เพื่อใหเกิดการเรียนรูและตอบสนองการพัฒนาทองถิ่น ประเทศ และประชาคมอาเชียน ใหสามารถอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข และยั่งยืน โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้
- นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
- หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- พหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืน
- งานวิจัยสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม
- จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- วิจัยเครือขายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร
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หนวยวิจัย
(Research Unit; RU)
1. หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
(Starch and Plant Fiber Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.เถวียน วิทยา คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: thawean.b@psu.ac.th
http://www.spfru.psu.ac.th/
ความเปนมา
หน ว ยวิ จั ยแป งและเส นใยจากพื ชที่ จั ดตั้ งขึ้ นนี้ เป นการศึ กษาและการใช ประโยชน จากแป งและเส นใยจากพื ช
โดยทิศทางการวิ จั ยที่ 1 เปนการศึ กษาเกี่ ยวกั บแปงและการประยุ กตใช โดยเน นการศึ กษาเกี่ ยวกั บการศึ กษาทาง
โครงสรางสมบัติทางความรอนและสมบัติทางรีโอโลยีของแปงชนิดตางๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ การดัดแปรแปงชนิดตางๆ ดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพื่อการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งที่มีแปงเปนองคประกอบโดยใชสาร
ไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยที่ 2 เปนการศึกษาเกี่ยวกับเสนใยจากพืชและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาการผลิต คุณสมบัติและการประยุกตใชเสนใย
จากพื ชและผลผลิ ตจากเสนใยจากพื ช (เซลลู โลสและอนุพันธุ ของเซลลู โลส) ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุ ภัณฑ
การใชประโยชนจากของเหลือทิ้งจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและน้ําตาลแอลกอฮอล) และ
การใชประโยชนจากรําขาวและ/หรื อเยื่อใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ (การผลิตกาวสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑบริโภคและ/หรือยอยสลายได) โดยโครงการ
ที่ จัดทําขึ้ นมานั้ นเปนการบูรณาการงานวิ จัยรวมกั นหลายๆสวน โดยจะผลักดันการใชประโยชน จากวัตถุดิบในท องถิ่ น
และเน น ความเป นอั ตตลั กษณ ของภาคใต รวมถึ งผลั กดั นให ผลงานวิ จั ยที่ ได สามารถขยายผลเชิ งพาณิ ชย เ พื่ อการ
พัฒนาประเทศที่ยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่ อรวมกลุ มและทําการวิ จั ยด านแป งและเส นใยจากพื ช และการประยุ กต ใช อุ ตสาหกรรมอาหารและ
อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
2. เพื่อเพิ่มศักยภาพและความเขมแข็งการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายดานแปงและเสนใยจากพืชกับสถาบัน
การศึกษา หนวยงานเอกชน และชุมชน
3. เพื่ อเพิ่ มศั กยภาพและการใช ประโยชน ดานแป งและเส นใยจากพื ชในทองถิ่ น และสามารถพัฒนาสู การใช
ประโยชนระดับอุตสาหกรรม
เปาหมายของหนวยวิจัย
สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืชจากวัตถุดิบที่มีอยูในทองถิ่นภาคใต
และเพิ่มศักยภาพการใชประโยชนในระดับอุตสาหกรรม
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2. หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
(Guideline and Innovative Caring for Trauma patients Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร. ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: praneed.s@psu.ac.th
http://www.nur.psu.ac.th/researchunit/
วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงวิชาการที่เกี่ยวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผูปวย ซึ่งจะ
กอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลที่เปนเลิศ
2. แลกเปลี่ ยนขอมู ลและความรวมมื อในการนําผลงานวิจั ยไปใช เพื่ อพั ฒนาคุ ณภาพการปฏิ บัติ การพยาบาล
ของหนวยงานและองคกรที่เกี่ยวของ
3. ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวยที่มีคุณภาพ
4. พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุโดยผานกระบวนการ
บัณฑิตศึกษา
5. มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพื่อการดูแลผูปวย
6. มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยนี้จะรวบรวมองคความรูและจัดการความรูที่ผานมาและที่ไดใหม เพื่อสรุปประเด็นสําคัญและเผยแพร
ตอสาธารณะ และถายทอดนวัตกรรมที่ไดสูคลินิกและชุมชน รวมทั้งผลิตสื่อหรือคูมือที่เปนประโยชนตอการนําไปใช เชน
การรวบรวมเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือในการนําไปใช การเรียบเรียงเอกสารและประสบการณที่ไดทํางานผานมา
มีแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการดูแลผูปวยเพื่อแกไขปญหาเฉพาะจากการใชหลักฐานเชิงประจักษ เชน ชุดโปรแกรม/
สื่อ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผูบาดเจ็บ ผูดูแลและชุมชน พัฒนานวัตกรรม เชน หุนสาธิตการดูดเสมหะ เบาะรองนั่ง
ปองกันแผลกดทับที่ผลิตจากวัสดุยางพารา นวัตกรรมดานการดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนที่ปองกันได เชน เครื่อง
ชวยบีบนวดกดจุดที่ฝาเทาแทนการนวดดวยมือเพื่อปองกันการเกิดภาวะอุดตันหลอดเลือดดํา นอกจากนี้มีการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ, บัณฑิตศึกษา และงานวิชาการตางๆ อยางตอเนื่อง
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3. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
(Agricultural Processing Technology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ชัชวาล โชติมากร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: chatchawan.c@psu.ac.th
http://apptru.com/
หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหารที่สําคัญในอันดับตนๆ ของโลก
เนื่องจากมีความไดเปรียบทั้งทางดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และแรงงานฝมือ รวมทั้งยังเปนประเทศที่มีศักยภาพ
สูงที่ จะพัฒนาใหเปนครัวของโลกเพื่อผลิตอาหารปอนสูตลาดโลก ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในหลายรูปแบบ เชน โรงงานผลิตอาหารกระปอง โรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง โรงงานสกัดน้ํามัน
และโรงงานทําน้ํามันพืชบริสุทธิ์รวมทั้งสิ้นจํานวน 33 โรงงาน และยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมที่เกี่ยวของ
กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยจําแนกออกเปนกลุ มหลักๆ คือ กลุมอาหารทะเลแปรรูป การผลิตอาหาร
และเครื่องดื่ม และการผลิตที่เกี่ยวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ํามันอีกจํานวน 151 แหง ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต
ตอนบนสวนหนึ่งจะผานเขาสูกระบวนการแปรรูป เชน ผลผลิตจากสัตวน้ํา ผลผลิตจากพืชน้ํามัน รวมทั้งผักและผลไม
โดยการส งออกผลผลิ ต ทางการเกษตรแปรรู ปก อให เกิ ดการสร า งงานและสร า งรายได ให กั บประชากรของประเทศ
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการผลักดันใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับสินคาเกษตรแปรรูปจากตางประเทศคือคุณภาพ
และมาตรฐานของสิ นค า ที่ ต องอาศั ยการวิ จั ยเป น พื้ น ฐานในการเพิ่ มศั กยภาพของการแข งขั น ซึ่ งนอกจากจะเป น
เครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรของไทยสามารถแขงขันไดในตลาดโลกแลว ยังเปน
สิ่งจําเปนที่ ตองศึกษาวิจัยปจจัยตางๆ รวมทั้งนําองคความรูที่เกิดจากการวิจัยที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรไปพัฒนาตอยอดเพื่ อรองรับระบบการคาเสรีตามขอตกลงการคาโลก หรือ WTO ในป ค.ศ.
2020 โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร (food chain)
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี ไดเปดสอน
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพตั้งแตป พ.ศ. 2549 และในปจจุบันมีนักศึกษา
ครบทั้ง 4 ชั้นป จํานวน 120 คน ใน 2 หลักสูตรยอยคือ ความปลอดภัยของอาหาร และเทคโนโลยีของไขมันและน้ํามัน
โดยเป นหลั กสู ตรที่ เนนผลิ ตบั ณฑิ ตที่ มี ความรู และความสามารถ ทั กษะทางวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยี การแปรรู ป
ชีวภาพที่เนนการสรางความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต รวมทั้งการใชประโยชนจากผลพลอยไดของอุตสาหกรรม
การผลิตที่มีคุณคาทางเศรษฐกิจ และไดจัดตั้งคณะทํางานรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรู ปชี วภาพ โดยคาดว าจะรับนักศึ กษาในป พ.ศ. 2553 ดังนั้ นทางคณาจารย ของหลั กสู ตรเทคโนโลยี การ
แปรรูปชีวภาพจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพื่อเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารยที่เกี่ยวของกับสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ และรองรับการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาโทและเอกในอนาคต รวมทั้งยังเปนจุดเริ่มตนในการรวมกลุมของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมทั้งเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศในกลุมจังหวัด
ภาคใตตอนบน
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วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
การอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
2. สนั บ สนุ นให เ กิ ดความร วมมื อและแลกเปลี่ ยนองค ความรู ของนั กวิ จั ยด านเทคโนโลยี การแปรรู ปชี วภาพ
สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3. ผลิตผลงานวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
5. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัยในกลุมวิจัย
6. ถ ายทอดองคความรู ที่ ไดจากการวิ จั ยสู ภาครัฐและเอกชนที่ เกี่ ยวข องเพื่ อเพิ่ มศั กยภาพในการแข งขันของ
ประเทศ
ทิศทางการวิจัย
ทิศทางของหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรแบงออกเปน 3 ทิศทางหลัก ดังนี้
1. เคมีอาหาร -การศึกษาโครงสรางและองคประกอบเคมีของอาหารและผลผลิตทางการเกษตรที่เกี่ยวของกับ
การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหาร
2. จุลชีววิทยาทางอาหาร-การศึกษาจุลินทรียที่เกี่ยวของในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ผลิตภัณฑเพิ่มมูลคาจากอุตสาหกรรมเกษตร-ศึกษาการใชประโยชนและเพิ่มมูลคาของเศษเหลือและของเสีย
จากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมทั้งการสกัดสารที่มีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบธรรมชาติ
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4. หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา
(Biotechnology of electromechanics)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ศักยชิน บุญถวิล คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
e-mail: sakshin@phuket.psu.ac.th
http://www.btem.phuket.psu.ac.th/
ความเปนมา
หนวยวิจัยฯ จะดําเนินการวิจัยดานกลศาสตรไฟฟาสําหรับอนุภาคชีวภาพเพื่องานดานชีวเทคโนโลยี ไดแก (1)
งานวิจัยคํานวณเชิงทฤษฎี (theoretical models and simulations) เพื่อพัฒนาแบบจําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาค
ชี ว ภาพ และจําลองรู ปแบบสนามไฟฟ า (electric field distributions) สําหรั บออกแบบขั้ ว ไฟฟ าขนาดไมครอน
(2) งานทดลองเก็บขอมูล (experimentation) เพื่อหาเงื่อนไขที่แจงชัดสําหรับเหนี่ยวนําอนุภาคชีวภาพใหเกิดไดอิเล็ก
โทรฟอเรซิ สและไดอิเล็ กโทรฟอเรซิ สแบบคลื่ นเดิ นทาง โดยอาศัยขั้ วไฟฟาที่ ออกแบบและพัฒนาขึ้ น เพราะต องการ
ตอยอดเพื่อยกระดับองคความรูไปสูงานวิจัยระดับมหภาคสําหรับงานดานชีวเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และเกษตร อาทิ
งานคั ดแยกอนุ ภาคชี ว ภาพปนเป อนสารพิ ษและโลหะหนั ก การวิ นิ จฉั ยความผิ ดปกติ ข องเซลล ในทางโลหิ ตวิ ท ยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา ไขกุง ฯลฯ และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิ เล็ กทรอนิ กส สําหรั บขั้ วไฟฟ าแบบสองและสี่ เฟสตั้ งฉาก และงานพั ฒนาขั้ วไฟฟ าขนาดไมครอนที่ มี ระบบไหลเวี ยน
ของไหล (micro-fluidic system) ในประเด็นที่ (2) สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่ งแวดลอม กอปรกับในขณะนี้ผูวิจั ยไดรับการสนับสนุนในเรื่องสถานที่ห องวิจัยจากทางคณะฯ ซึ่ งในขณะนี้ ได จัดเปน
หองวิจัยชีวฟสิกส (Biophysics laboratory) โดยมีครุภัณฑและเครื่องมือวิจัยบางสวนที่ยืมจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเมมเบรน ทําใหการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดําเนินงานไดตามศักยภาพที่มีอยู
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการวิจัยกลศาสตรไฟฟาของอนุภาคชีวภาพเพื่อเทคโนโลยีใหม
2. ประยุกตและตอยอดงานวิจัยฯ เพื่องานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและเกษตร
3. สงเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนผูชวยวิจัย
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเขารวมโครงการ
2. มีผลงานตีพิมพงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ
3. มีโครงการวิจัยที่เสนอขอรับทุนภายใตหัวขอวิจัยที่เชื่อมโยงองคความรูกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
4. มีจํานวนนักวิจัยใหมที่มาจากตางมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ
5. มีเวบไซตของหนวยวิจัยเพื่อเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรูสูชุมชน
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5. หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง
(Tumor Biology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา คณะแพทยศาสตร
e-mail: surasak.sa@psu.ac.th
วัตถุประสงค
หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอก (PSU-TBU) มีวัตถุประสงคในการรวมตัวเพื่อเนนทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร
พื้นฐานซึ่งสัมพันธกับชีววิทยาของการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล เพื่อประยุกตความรูไปสูการวินิจฉัย การสรางตนแบบ
ของการปองกันและการรักษามะเร็ง (translational research) โดยใชขอมูลทางชีววิทยาเปนฐาน นอกจากงานวิจัย
หนวยวิจัยจะมุงที่จะวางรากฐานของการทําวิจัยทางชีวโมเลกุลของมะเร็ง
กรอบประเด็นวิจัยหลัก
1. มะเร็งลําไสใหญ เนนศึกษาปจจัยทางชีววิทยาซึ่งมีผลกับการพยากรณโรค การวินิจฉัยโดยใชเครื่องมือทาง
อณูชีววิทยา และการตรวจจับเซลลมะเร็งที่กระจายในกระแสเลือด (circulating tumor cell) หัวหนากลุมศึกษาคือ
พญ.สมรมาศ กันเงิน และ ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ
2. มะเร็งเตานม เนนศึกษาบทบาทของยี น WT-1 ในกระบวนการกอมะเร็งเตานม หัวหนากลุมศึกษาคือ
ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ
3. กอนมะเร็งในเด็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ งมะเร็งไตชนิด nephroblastoma เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1
และ CTNNB1 ในการเกิดมะเร็ง หัวหนากลุมศึกษาคือ รศ.นพ.สุรศักดิ์ สังขทัต ณ อยุธยา
กรอบงานสนับสนุนการวิจัย
การจัดระบบธนาคารเนื้อเยื่อมะเร็งและธนาคารเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็ง
ไชยพันธุ

หัวหนากลุมศึกษาคือ นางสาวเวลาวี

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายในระยะ 3 ปคือการสรางกลุมวิจัยที่มีจุดแข็งในดานความรวมมือทางวิชาการแบบสหสาขา มุงเนน
งานวิจัยดานอณูชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง โดยใชเทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology) และชีวสารสนเทศ
(bioinformatics) เปนเทคนิควิธีหลักผสมผสานกับวิธีการทางระบาดวิทยามะเร็ง ความทาทายในระยะแรกคือการผลิต
ผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ เปนผลงานวิจัยซึ่งสามารถเผยแพรในเวทีวิจัยทั้งระดับชาติและระดับสากล ความทา ทาย
ดั งกลาวได ระบุชั ดในประมาณการผลงานวิ จั ยซึ่ งแสดงความเกี่ ยวของ (contribution) ของหน วยวิจั ย (PSU-TBU)
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไมนอยกวา 15 เรื่ อง
ในระยะ 3 ป เปาหมายเชิงนโยบายคือการสรางกลุมวิจัยซึ่งมี core value เปนการทํางานรวมกันของนักวิจัยซึ่งมี
พื้ นความเชี่ ยวชาญหลากหลาย ทํางานในลักษณะของการบู รณาการโอกาสในการวิจั ยทางวิ ทยาศาสตร พื้นฐานเขาสู
กระบวนการทํางานทางคลินิก กอใหเกิดประโยชนรวมกันดวยการสรางคุณค าใหกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรพื้น ฐาน
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และขยายกรอบประเด็นวิจัยใหกับแพทยผูเนนเวชปฏิบัติ (clinicians) ศักยภาพและทิศทางในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
งานทางเวชปฏิบัติจะชัดเจนขึ้นเมื่อปฏิบัติงานไปไดระยะหนึ่ง
เป า หมายที่ เป น รู ป ธรรมในการวางรากฐานงานวิ จั ยทางชี ว วิ ท ยาของมะเร็ งให กั บคณะแพทยศาสตร แ ละ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรคือ การเตรียมบุคลากรและการเตรียมเครื่องมือวิจัย หนวยมีแผนการเตรียมบุคลากร
โดยสนั บสนุ นให ผู ช วยวิ จั ยในหน วยศึ กษาต อในระดั บปริ ญญาโท-เอก ในแง เครื่ องมื อ ในที่ นี้ มิ ได หมายถึ งครุ ภั ณฑ
หากหมายถึงการเตรียมธนาคารเนื้อเยื่อมะเร็ง (tumor bank) ธนาคารเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็ง ตลอดจนระบบระเบียน
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลสงขลานครินทรไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในดานการผลิตบัณฑิต ในระยะเริ่มตนงานวิจัยของหนวยจะสนับสนุนการศึกษาระดับหลังปริญญาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาจากหลักสูตร ฯ เขารวมงานวิจัยกับ
หนวยวิจัย ปละอยางนอย 1 คนหรืออยางนอย 3 คนในระยะ 3 ป
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6. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.สุวิทย สุวรรณโณ คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: suvit.su@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/ebtech/
วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยที่กําลังดําเนินการ
1. การใช ประโยชน จากวั สดุ เหลื อทิ้ งทะลายปาล มเปลาและทางใบปาล มน้ํา มั นเพื่ อการผลิ ตชี วมวลและสาร
Schizophyllan โดยเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune)
1.1 เพื่อคัดแยกเห็ดแครงพันธุพื้นเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการผลิตชีวมวล และสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงบน
วัสดุเหลือทิ้งทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพื่อศึกษาปจจัยที่เหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือทิ้ง
ทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. การใช ประโยชน ของวัสดุ เหลือทิ้ งลิ กโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้ เลื่ อยในการเพาะเห็ ด
ตระกูลนางรมที่มีสารตานอนุมูลอิสระ
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการวัสดุเหลือทิ้งลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษโดยใชเปนวัสดุเพาะเห็ด
ตระกูลนางรมทดแทนขี้เลื่อย
2. ศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
3. ศึกษาปริมาณโปรตีน ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ และปริมาณโลหะหนัก ที่ปนเปอนอยูในดอกเห็ดตระกูล
นางรมที่เพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
ผลการทดลอง
- นําเห็ดตระกูลนางรมจํานวน 3 ชนิดที่เก็บรวบรวมมาจากตลาดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คือ เห็ดนางรม
(Pleurotus osttreatus), เห็ดนางฟา (Pleurotus sajorcaju) และเห็ดภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) มาทดสอบ
อัตราการเจริญเติบโตของเสนใยเห็ด จากการทดสอบบนอาหารแข็งพีดีเอ (potato dextrose agar - PDA) พบวา
เห็ดนางรมมีอัตราการเจริญของเสนใยไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีขนาดเสนผา
ศูนยกลางโคโลนีเทากับ 89.66 มม. สวนการทดสอบอัตราการเจริญของเสนใยเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะขี้เลื่อย
และภาชนะบรรจุ กระดาษในอั ต ราส วน 50:50 เป นเวลา 18 วั น พบว าเห็ ดนางรมให ผลผลิ ตเซลล สู งสุ ดอย างมี
นัยสําคัญที่ระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีผลผลิตเซลลเทากับ 1.029 กรัม
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- ฤทธิ์ตานแบคทีเรียของสารสกัดสมแขกและการประยุกตใชในเจลลางมือ
งานวิจัยนี้ มี วัตถุ ประสงคเพื่ อศึกษาชนิดของตัวทําละลาย อัตราสวน และระยะเวลาในการสกั ดสารที่ ให
ฤทธิ์ ยับยั้ งจุ ลินทรียจากผลสมแขก และศึกษาอัตราสวนผสมของสารสกั ดในการผลิตเจลลางมือ โดยผลการทดลอง
พบวา การสกัดสมแขกดวยน้ําใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล การสกัดดวยน้ําและเอทานอลเมื่อ
สกัดซ้ํา จะใหปริ มาณสารแตกต างกั นอย างมี นั ยสําคั ญทางสถิ ติ (p<0.05) เมื่ อนํามาทดสอบการต านการเจริ ญของ
แบคทีเรียดวยวิธี Broth dilution method พบวา สารสกัดสมแขกดวยน้ําและเอทานอลสามารถตานการเจริญของ
E. coli ไดที่ความเขมขน 4000 ไมโครกรัม/มล. และตานการเจริญของเชื้อ s.aureus ไดที่ ความเขมขน 2000
ไมโครกรัม/มล.

144

วันนักวิจัย & นวัตกรรม

ครั้งที่ 6 ประจําป

2555

ม.อ.

7. หนวยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
(Productivity and Quality Improvement)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.วนิดา รัตนมณี คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: wanida.r@psu.ac.th
http://www.ie.psu.ac.th/ieresearch/
หลักการและเหตุผล
ในป จจุ บันสภาพเศรษฐกิ จของประเทศไม คอยดี นั ก ส งผลให ธุรกิ จหรื ออุ ตสาหกรรมหลายแห งต องป ดตั วลง
เพราะไมสามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจได สวนธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือองคกรอื่นที่ยังสามารถดําเนินการอยูได
ก็ตองมีการปรับสภาพการทํางาน ไมวาจะเปนในเรื่องของตนทุนขององคกร การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต หรือ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ในสวนของภาคใตเองก็เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
เชน โรงงานผลิตปลากระปอง โรงงานเฟอรนิเจอรไมยางพารา โรงงานผลิตปลากรอบ โรงงานผลิตยางแผนรมควัน
เปนตน การดําเนินงานดานเกษตรกรรม เชน การผลิตหมากแหง การผลิตน้ําตาลแวน เปนตน นอกจากนี้ก็เปนองคกร
ตางๆ เชน สวนของมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล หรือหนวยงานตางๆ จากตัวอยางที่กลาวมาลวนแลวแตไดรับผล
กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจเช นเดียวกัน ดังนั้ นการดําเนินงานวิจัยเพื่ อคิดคนเทคโนโลยีที่ เหมาะสม วิ ธีการจัด การที่มี
ประสิทธิภาพ ระบบชวยการทํางานที่ดี หรือปจจัยที่เกี่ยวของทําใหการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือองคกร
ตางๆ เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลดตนทุน และสามารถอยูรอดได เปนสิ่งที่สําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่ควรจะไดรับ
การสนับสนุนใหสามารถดําเนินการและแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม
สมาชิกในหนวยงานวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต ไดดําเนินงานวิจัยเกี่ยวของกับการเพิ่มผลผลิตในอุตสาหกรรม
องคกร หรือหนวยงานตางๆ มาอยางตอเนื่อง การจัดตั้งหนวยวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิตที่เห็นชอบดวยมหาวิทยาลัย
และคณะวิศวกรรมศาสตรจะชวยสนับสนุนใหการทํางานของนักวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม องคกร หรือหนวยงาน
ตางๆ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอื่นๆ เปนไปอยางมีระบบ ดังนั้นการจัดตั้ งหนวยวิจัยการศึกษาเพื่ อเพิ่ม
ผลผลิตที่เห็นชอบโดยมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร จึงเปนสิ่งจําเปนในการทํางานดานนี้ทั้งในปจจุบันและ
อนาคตเปนอยางมาก
วัตถุประสงค
1. สร างงานวิ จั ยและเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องกั บการเพิ่ มผลผลิ ตให กับอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
2. สรางงานวิจัยที่ เนนการเพิ่ มประสิทธิ ภาพในกระบวนการผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
องคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
3. สรางบุ คลากรที่ มีความรู ความสามารถดานการเพิ่ มผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ ก
องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
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ทิศทางการวิจัย
ทิ ศทางการวิ จัยสําหรั บหนวยวิ จั ยการศึ กษาเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ต เน นการนําผลงานวิ จัยที่ ได จากการดําเนินงาน
ไปใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมทั้งเกษตรกรในชุมชนตางๆ
ดังนั้นทิศทางการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังตารางทิศทางการวิจัย หนวยวิจัยการศึกษาเพื่อเพิ่มผลผลิต
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8. หนวยวิจัยรังสีประยุกต
(Applied Radiation Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.สมหมาย ชางเขียน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: csommai@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.sat.psu.ac.th/apprru/
ความเปนมา
หนวยวิจัยรังสีประยุกตไดพัฒนามาจากหองปฏิบัติการนิวเคลียรฟสิกส  ซึ่งประกอบดวย เครื่องวัด รังสีแกมมา
รังสีแอลฟา เครื่องวัดรังสีเทอรโมลูมิเนสเซนต หัววัดรังสีแบบฟลมกัดรอย ฯลฯ และมีบุคลากรที่มีความรูความสามารถ
ในทฤษฎี นิวเคลี ยร ฟสิ กส และมีทักษะการใช เครื่ องมือ มี ความพร อมที่ จะนําหลั กการของทฤษฎีนี้ มาประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม การแพทย สิ่งแวดลอม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งในการพึ่งตนเองและเพิ่มศักยภาพใหนักวิจัยในการ
ผลิตผลงานทั้งดานการผลิตบุคลากรทางรังสีประยุกตและผลงานตีพิมพหรือการจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา
วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูเพื่อการพัฒนาชาติดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานรังสีประยุกต
2. สรางนักวิจัย นักวิชาการที่ใชเทคนิคการวิจัยดานรังสีประยุกต
3. พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตรทางรังสีประยุกตเพื่อการพึ่งตนเอง
4. จัดทําฐานขอมูลรังสีภูมิหลังในสิ่งแวดลอม และแหลงอาหาร ที่อยูอาศัย ตลอดจนการรับรังสีจากธรรมชาติ
มาสูคน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายหลั กของหนวยวิจัยรังสีประยุกตเพื่ อที่ จะดําเนินการวิจั ยคนหาองค ความรู ใหมโดยการใช ประโยชน ใน
เทคโนโลยีทางรังสีประยุกตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเพื่ อนําไปใชในทางการแพทย อุ ตสาหกรรม และการ
เกษตรเพื่อเปนการสรางมูลคาใหกับสินคา ตลอดจนเปนการใชเทคโนโลยีเพื่อการพึ่งตนเอง
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9. หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
(Environmental Economics Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: saowalak.ro@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/eeru/
หลักการและเหตุผล
ในระยะเวลา 12 ปที่ผานมา ผูกอตั้งหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดพัฒนางานวิจัยและสั่งสมประสบการณ
และองคความรูในงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง และผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยว
ของกับงานดานนี้มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งในระยะหลัง ผูกอตั้งหนวยวิจัยไดดําเนินการวิจัยในลักษณะของการ
ประยุกตศาสตรดังกลาวไปใชใหเปนประโยชนตอการตอบโจทยปญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพื้นที่มากขึ้น
โดยมีการดําเนินงานทั้งในลักษณะของ 1) การผนวกกับศาสตรสาขาอื่นเพื่อขยายขอบเขตการใชประโยชนของงานวิจัย
ใหครอบคลุมประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมที่หลากหลาย 2) การนําวิธีการวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไปใชเปน
เครื่ องมื อในการสร างการมี สวนร วมผานทางการพั ฒนาการเรี ยนรู ให กับชุมชนโดยการดําเนินการวิ จัยแบบให ชุม ชน
มีสวนรวมเรียนรูวิธีการและลงมือทําวิจัยรวมกันในทุกขั้นตอน ซึ่งเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research) ซึ่งสวนใหญโจทยวิจัยก็เปนโจทยที่มาจากชุมชน และ 3) การนําขอมูลหรือผลการ
วิจั ยทางดานเศรษฐศาสตรไปพัฒนากระบวนการเรียนรู ของชุมชน ซึ่ งผลของการวิจั ยเป นส วนหนึ่ งที่ สามารถพั ฒนา
งานดานการขับเคลื่ อนในการใหองคกรและชุมชนเห็นความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดลอม
มากขึ้น และใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในการสรางกระบวนการเรียนรูและสงเสริมกระบวนการมีสว นรวม
อั นจะเป นหนึ่ งในทุ นทางสั งคมขององค กรหรือชุ มชนที่ ร วมกระบวนการวิจั ย นําไปสู การพัฒนาศั กยภาพมนุ ษยและมี
สวนรวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในภาคใต
จากการดําเนินงานในระยะที่ผานมาพบวายังมีประเด็นวิจัยในภาคใตที่ยังคงตองการการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมและการสงเสริมการมีสวนรวมอนุรักษดูแลทรัพยากรธรรมชาติอีกมาก ซึ่งหนวยวิจัยสามารถพัฒนาตอยอด
และบูรณาการประเด็นวิจัยไดอีกหลายประเด็น นอกจากนี้ในประเทศไทยยังไมมีหนวยวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ที่ ประยุ กตและบูรณาการเขากับการพัฒนากระบวนการทางสังคมที่รองรับการขยายตัวของงานวิจัย รวมถึงการผลิต
บุคลากรที่มีความรูและประสบการณในการวิจัยดานนี้อยางจริงจัง ซึ่งในสวนกลางและภาคเหนือก็มีศูนยหรือหนวยวิจัย
ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมอยูบาง แตก็มิไดเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และเพื่ อสอดรับกับนโยบายการพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการทางสายสังคมศาสตร ของคณะตามที่ คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพได เสนอไว คณะผู กอตั้ งหน วยวิ จั ยเศรษฐศาสตร สิ่ งแวดล อม
จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งหนวยวิจัยดังกลาวขึ้น ใหเปนศูนยกลางของการวิจัย การผลิตบุคลากร การสรางฐานความรู
การพัฒนาเครือขายระหว างสถาบันการศึกษาและเครือขายองคกรและชุ มชน ตลอดจนการเผยแพรความรู ในดานนี้
ใหแกสังคมภาคใตใหเปนระบบและพัฒนาเขาสูความเปนเลิศตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพื่ อดําเนิ นการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมและทรั พยากร และการประยุกตใชเชิงนโยบายเพื่ อแก
ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน
2. เพื่อเปนศูนยกลางในการบมเพาะบัณฑิตศึกษา และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานและชุมชนใน
ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในภาคใต
3. เพื่ อใชกระบวนการจากการวิจัยและผลการวิจัยเปนเครื่ องมือสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหกับ
ชุมชนในภาคใต
ทิศทางการวิจัย
การวิจัยของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจะเปนการวิจัยในลักษณะของการประเมินมูลคาของทรัพยากร
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคนิควิธีการประเมิน มาตรการและนโยบายทางดานเศรษฐศาสตร และการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางสังคม การวิจัยทางดานมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหามลพิษตางๆ
การวิจัยทางดานการวิเคราะหนโยบายทางเลือกตอการจัดการปญหามลพิษหรือการใชประโยชนทรัพยากรในกรณีตางๆ
และใช เ ศรษฐศาสตร สิ่ งแวดล อมเป นเครื่ องมื อสําหรั บสร างกระบวนการเรี ยนรู ดา นการทํา วิ จั ยทางเศรษฐศาสตร
สิ่ งแวดลอมให กับบุคคลหรื อกลุมคนที่เกี่ ยวของกับการจัดการทรัพยากรในทองถิ่ นของตน ซึ่ งจะเปนลักษณะ
ของการกระจาย
ความรูและเสริมสรางพลังความเขมแข็งใหกับสังคมไปในขณะเดียวกับการดําเนินการวิจัยดวย นอกจากนี้หนวยวิจัยฯ
จะมุงเนนความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในลักษณะบูรณาการเพื่อขยายงานใหครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัยใหมากขึ้น
สรางฐานขอมูลและองคความรู ดานทรั พยากรธรรมชาติ ในทองถิ่ น สําหรับเปนการรองรับการตัดสินใจในการดําเนิน
นโยบายของภาคสวนที่เกี่ยวของ เพื่อสามารถจัดการกับทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
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10. หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเที่ยวชายแดนใต
(Tourism Development for Southern Thailand’s Border Areas)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ. ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ เจริญวิศาล คณะวิทยาการจัดการ
e-mail: kaedsiri.j@psu.ac.th
http://ru-trs.mgt.psu.ac.th/
หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทยนับวาเปนหัวใจของการสรางงานสรางเงินใหกับภูมิภาคอยางแทจริง
ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งในการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทองเที่ยวหลายประการ
เชน เอกลักษณความเปนไทย วัฒนธรรมที่เอื้ออารี มีอัธยาศัยไมตรีที่เปนจุดเดน มีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณและ
หลากหลาย มีโบราณสถานที่เกาแกและมีเอกลักษณ ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเที่ยวที่มีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจบริการ รวมทั้งมีโครงสรางพื้นฐาน การคมนาคมขนสง การติดตอสื่อสารอยูในระดับดี จึงเปนปจจัยสงใหกิจกรรม
การทองเที่ยวพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีนักทองเที่ยวภายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมากบริเวณชายแดน
ใตกับประเทศเพื่อนบาน ซึ่ งประกอบดวย พมา และมาเลเซีย ก็ถือเปนจุดทองเที่ ยวที่สําคัญและมี เม็ดเงินหมุนเวียน
แตละปเป นจํานวนมหาศาล แตกลั บพบวาการทองเที่ ยวชายแดนนั บวั นยิ่ งซบเซาลงเนื่ องจากป ญหาต างๆ ที่ เขามา
สงผลกระทบตอการทองเที่ยว ปญหาหลักๆ ที่พบ ไดแก ปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูทางดานการ
บริการและการทองเที่ยว ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ปญหาอาชญากรรม
ปญหาบอน การพนัน ปญหาการหลบหนีเขาเมือง และปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จากความสําคัญ
และปญหาที่เกิดขึ้นบริเวณชายแดน นักวิจัยผูมีความสนใจจึงรวมตัวกันเพื่อทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการบูรณาการการทองเที่ยวชายแดนใหเปนจุดแข็งสําหรับภูมิภาคนั้นๆ อยางแทจริง
วัตถุประสงค
1. การมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรคงานวิจัยแบบตอยอด โดยเนนใหเกิดองคความรู
ใหมเพื่อการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวในชายแดนใต
2. ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาผูมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวอยางมี
คุณภาพ
3. จัดอบรม สัมมนา เกี่ยวกับการทองเที่ยวชายแดนตามภูมิภาคตางๆ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู และระดมสมอง
จากผูมีสวนเกี่ยวของ ทั้งภาครัฐ เอกชน ปราชญชุมชน และนักวิชาการตางๆ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยของหนวยวิ จัยฯ กับนักวิจั ยที่ มี ประสบการณ และความชํานาญสูง
ทั้ งจากหน วยงานในสถาบั นวิจั ยภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมไปถึ งการสร างเครื อข ายเชื่ อมโยงในการให
บริการขอมูลขาวสารดานการทองเที่ยว
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ทิศทางการวิจัย
1. ในดานขอบเขตการศึกษาเนนเพิ่มศักยภาพทรัพยากรทางการทองเที่ยวบริเวณชายแดนใต และสงเสริมใหมี
การพึ่งพาอาศัย
2. ในดานการใชทรัพยากรรวมกันทั้งในภาคการคา การลงทุน และการทองเที่ยว ในดานเนื้อหามุงเนนศึกษา
ขอมูลและปญหาของ Real Sector และนําขอมูลที่ไดมา บูรณาการกับทฤษฎีและแนวคิดดานการจัดการการทองเที่ยว
เพื่อพัฒนาการทองเที่ยวชายแดนทั้งระบบ
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11. หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
(Stemcell and Regenerative Dental Medicine)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย กมลมาตยากุล คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: suttatip.k@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/stemcell/
วัตถุประสงค
1. พั ฒนาเทคโนโลยี การแยก เลี้ ยง และพั ฒนาไปเป นเซลล ชนิ ดอื่ น ของเซลล ต นกําเนิ ดที่ ได จากเนื้ อเยื่ อ
บริ เวณขากรรไกรและใบหน า แล วนํากลั บเข ามาซ อมแซมสร างส วนที่ เสี ยหายหรื อเสื่ อมสภาพไปของเนื้ อเยื่ อหรื อ
อวัยวะบริเวณขากรรไกรและใบหนา
2. พัฒนาโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพที่เหมาะสมกับเซลลตนกําเนิดที่จะใชรักษาผูปวยทางทันตกรรม
3. พัฒนาความเขมแข็งใหกับนักวิจัยดาน Regenerative Dental Medicine
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรดานโครงรางทางชีวภาพและเซลลตนกําเนิด
2. นําเทคโนโลยีเซลลตนกําเนิดผสานกับโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพไปใชในการรักษาผูปวย
3. มีเครือขายวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
4. ผลิตบัณฑิตวิจัยดานเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรซอมสรางสูสภาวะเดิม
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12. หนวยวิจัยทันตวัสดุ
(Dental Materials Research Unit; DMRU)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: juthatip.a@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/unit/jdmu/
หลักการและเหตุผล
การรักษาผู ปวยดานทันตกรรมที่มุ งเนนการบูรณะฟนและเนื้ อเยื่อในชองปากใหกลับมาทําหนาที่ บดเคี้ ยวไดนั้ น
จําเปนตองอาศั ยวัสดุที่ มีคุณสมบั ติที่ ดีและเหมาะสมในการทํางานทุกขั้ นตอนเพื่ อความสําเร็จในการรักษา วัสดุที่ ใช
บูรณะเพื่อทดแทนฟนหรือเนื้อฟนที่ สูญเสียไป มีทั้งชนิดที่เปนโลหะ พลาสติก เซรามิก หรือคอมโพสิต ซึ่งวัสดุแตละ
ประเภทเหล านี้ มี คุณสมบั ติ ข อดี ข อเสี ยและความเหมาะสมในการใช งานแตกต างกั นไป และในระหว างการบู รณะ
ยังตองใชวัสดุชนิดตางๆ ในขั้นตอนการทํางานอีกหลายชนิด เชน วัสดุพิมพปาก ยิปซั่ม ขี้ผึ้ง เปนตน การพัฒนาดาน
ทันตวั สดุ ยังรวมไปถึงการผลิตวัสดุเพื่อทดแทนเนื้ อเยื่ อและกระดูก การศึกษาวิจัยทางดานทันตวัสดุจึงมีความสําคัญ
ที่จะชวยพัฒนาการรักษาทางทันตกรรมใหประสบความสําเร็จอยางยิ่ง นอกจากนั้นวัสดุทันตกรรมสวนใหญตองนํา เขา
จากตางประเทศ และมีราคาแพง ตนทุนการรักษาจึงสูง หากมีการศึกษาวิจัยเพื่อ พัฒนาวัสดุทันตกรรมขึ้นใชเองใน
ประเทศ จะชวยลดตนทุนคารักษาและคาใชจายของผูปวยได
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย 6 ภาควิชา ซึ่งทุกภาควิชาตองเกี่ยวของ
กับการใชทันตวัสดุทั้งสิ้น แตเนื่องจากปจจุบัน แตละภาควิชายังไมมีการวิจัยคนควาทางดานทันตวัสดุรวมกัน อาจทําให
ผลวิ จัยที่ ไดไมครอบคลุมการนําไปประยุ กต ใชในทุ กสาขาวิ ชาทางทันตกรรม การจั ดตั้ งหนวยวิจั ยทั นตวั สดุ โดยการ
รวมกลุ มสาขาวิ ชาทางทั นตกรรมจากหลายภาควิชา มีการแลกเปลี่ ยนขอมู ลทางวิชาการซึ่ งกันและกั น จะทําให เกิ ด
กลุมนักวิจัยที่เขมแข็งและมีการทํางานเปนทีมในการสรางงานวิจัยที่มีคุณภาพ ตามทิศทางและแนวทางที่สอดคลองกับ
ภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตรตอไป
วัตถุประสงค
1. ศึกษาวิจัยคุณสมบั ติดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพื่ อนําไปประยุกตใชในการรั กษาผู ปวยทางดานทันตกรรม
บูรณะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการที่เหมาะสมสําหรับการทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ
2. พัฒนาทันตวัสดุเพื่อทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาวัสดุเพื่อทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูก
3. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดานทันตวัสดุ ใหเกิดเปนกลุมวิจัยที่เขมแข็ง
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา
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ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยทันตวัสดุเปนหนวยงานวิจัยที่เปนที่ยอมรับระดับประเทศในงานวิจัยดานทันตวัสดุ โดยงานวิจัยจะเนน
ไปที่
1. วิจัยศึกษาคุณสมบัติทันตวัสดุประเภทตางๆ เพื่อการใชงานที่เหมาะสม เชน
- เดือยฟนคอมโพสิตเสริมเสนใย
- เรซินคอมโพสิตสําหรับงานบูรณะ
- เซรามิกทางดานทันตกรรม
2. การพัฒนาทันตวัสดุและเครื่องมือ ที่เหมาะสมกับการใชงานในประเทศ เชน
- วัสดุทดแทนเนื้อเยื่อและกระดูกจากวัสดุธรรมชาติ
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13. หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
(The Research Unit in Enhancing Harmony in Life of Southern Thai People)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญตา บาลทิพย คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: quantar.b@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th
หลักการและเหตุผล
พยาบาลเป นวิชาชี พที่ มี ความสําคั ญในการดู แลสุ ขภาพเพื่ อการมี ชี วิตที่ เป นสุ ข สมดุลและมี สุขภาวะที่ ดีของ
ประชาชน ดังนั้ นการจัดตั้ งหนวยวิจัยการพยาบาลแบบองครวมเพื่ อสงเสริ มความสมดุลแหงชีวิตของคนในสังคมไทย
(Holistic Nursing Care in Enhancing Peace and Harmony in life of Thai people Research Unit)
ซึ่งมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร และแนวคิดการพัฒนาสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ ซึ่งในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับที่ 10 นั้ นไดเนนการบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวม
และมีความสมดุลพอดี มุงเนนใหคนเปนศูนยกลางในการดูแลสุขภาพ และมุงสรางระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสรางให
มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตที่มีความสุขอยางพอเพียง (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาแหงชาติ
ฉบับที่ 10 พศ. 2550-2554) อยางไรก็ตามแนวคิดการบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวมตามพระราบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติยังคงอยูในระดับนโยบาย ซึ่งตองการการศึกษาวิจัยเพื่อใหไดแนวทางสูการปฏบัติที่เปนรูปธรรม
นอกจากนี้จากกรณีตัวอยางการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่อง “ทฤษฎีความสมดุลของใจ” (Achieivng Harmony of
Mind Substantive Theory) ที่ศึกษากระบวนการพัฒนาความสุขของผูปวยเอดสในสังคมภาคใตดวยระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบรากฐาน (Grounded Theory) ไดสะทอนใหเห็นกระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี
และผู ป วยเอดสในภาคใต ที่ สอดคลองกั บสั งคมวัฒนธรรมไทย โดยพบวาเมื่ อผู ใหข อมูลได นําหลั กการใช ชีวิ ต เช น
การมีความกตัญู กตเวที การมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง รวมถึงการคนพบและเขาใจความจริงของชีวิตที่วาชีวิต
มีความไมเที่ยง (the Truth about Life) ซึ่งอยูบนพื้นฐานของหลักคําสอนทางศาสนานั้น ทําใหผูใหขอมูลปรับเปลี่ยน
วิ ถีชี วิต โดยดําเนินชี วิตบนทางสายกลางและยึ ดหลั กความพอเพี ยงตามแนวทางที่ พระบาทสมเด็ จพระเจ าอยู หั วทรง
ตรัสไว รวมถึงการใชชีวิตดวยความเมตตากรุณา มุทิตา และการใหอภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งการวิจัยนี้ไดแนวทางในการ
ดูแลเพื่อสงเสริมความสุขและความสมดุลในชีวิตแกผูติดเชื้อเอชไอวี
ดั งนั้ น การจั ดตั้ งหน วยวิ จั ยในครั้ งนี้ ซึ่ งเกิ ดจาการรวมตั วของนั กวิ จั ยที่ มี วิ สั ยทั ศน คล ายคลึ งกั น และพร อม
ที่ จะสร างองคความรู และแนวทางการปฏิ บัติ เพื่ อการดูแลสุขภาพแบบองครวมที่ นําไปสู ความสมดุลแหงชีวิ ต โดยใช
กระบวนการวิจั ยทั้ งเชิ งปริมาณและเชิ งคุ ณภาพ ย อมมี ประโยชน ต อวิ ชาชี พพยาบาล และส งผลโดยตรงต อสุ ขภาวะ
ของคนไทยในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและประโยชนตอการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวม เพื่อสรางใหประชาชน
มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงที่สอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. สรางบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยใหมที่เขาใจแนวคิดดานการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพื่อการสงเสริม
การมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
3. สรางเครือขายวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพื่อการสงเสริม
การมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับสมาชิกหนวยวิจัย
5. พัฒนาเครือขายชุมชนในการสงเสริมการมีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตที่มีความสมดุลบนความพอเพียง
ทางสุขภาพ
ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาทฤษฎีการสรางความสมดุลในชีวิตของคนไทย (The Peace and Harmony Theory of Thai
people)
2. สรางและ/หรือพัฒนาเครื่ องมือวัดความสมดุลในชีวิตที่ สอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (Peace and
Harmony- Serenity - Scales for Thai people)
3. พั ฒนาคู มื อและแนวทางการให การดู แ ล เพื่ อการสร า งความสมดุ ล ในชี วิ ตที่ ส อดคล องกั บสั งคมและ
วัฒนธรรมไทย (Guidelines for Enhacing Peace and Harmony for Thai People) เชน การรื้อฟนและการ
สนับสนุนวิถีชีวิตแบบไทย เชน ความกตัญู กตเวที ความมีเมตตากรุณาและการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจจะอยู
บนพื้นฐานคําสอนของศาสนา ซึ่งนําไปสูการมีชีวิตที่เปนสุขและมีดุลภาพแหงชีวิตของคนไทย และการมีสังคมแหงการ
เอื้อเฟอ
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14. หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
(The Research Unit in Psychological Crisis and Healing)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th/Psychological/
วัตถุประสงค
1. พัฒนารูปแบบการดูแลผูรับบริการในภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
2. สนับสนุ นและสงเสริมใหบั ณฑิต และนั กวิจั ยใหม เขาใจและเห็นความสําคั ญของแนวคิ ดภาวะวิกฤต และ
การเยียวยาทางจิตใจ
3. สรางเครือขายวิจัย และความรวมมือทั้งในประเทศและตางประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับแนวคิด
ของภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัย และสนับสนุนสูความเปนผูเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรหนวย
วิจัย
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. สนับสนุนการทําวิจัยแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คนในระยะเวลา 3 ป
2. บุคลากรในหนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติรวมกัน 12 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ป
3. มีทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 ทุนตอป
4. มีนักวิจัยใหมอยางนอย 1 คนตอป และเกิดความรวมมือกับหนวยงานอื่ นทั้งภายในและภายนอกประเทศ
อยางนอย 1 หนวยงานตอป
5. มีเครือขายวิจัยที่เกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอื่นทั้งภายในและภายนอกประเทศอยางนอย 1 หนวยงาน
ตอป
6. มีนวัตกรรมใหมอยางนอย 1 นวัตกรรม
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15. หนวยวิจัยคลีนิกและเภสัชวิทยา
(Clinical and Pharmacological Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร คณะเภสัชศาสตร
e-mail: chaveewan.r@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/
หลักการและเหตุผล
การทดสอบฤทธิ์และทดสอบความเปนพิษของสารเคมีใหมหรือสารสกัดที่ มีฤทธิ์ทางยา เปนขั้ นตอนการศึกษา
กอนคลินิกที่มีความสําคัญต อการพัฒนายาใหม ในทํานองเดียวกัน การศึกษาประสิ ทธิภาพ/ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑยาหรือรูปแบบการใหบริการทางสุขภาพในผูปวยกลุมตางๆ (การศึกษาทางคลินิก) ก็เปนขอมูล
สําคัญที่จะนําไปใชในการตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางการใชยาหรือบริการทางสุขภาพใหเกิดความปลอดภัยและคุมคา
งานวิจั ยทางคลิ นิกที่ เกี่ ยวของกับผลิตภัณฑยาหรื อโปรแกรมทางสุ ขภาพอื่ นๆ เช น การศึกษาความเทาเทียมกันของ
ผลิตภัณฑยาในอาสาสมั ครสุ ขภาพดี การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู ปวยโรคเรื้ อรั ง เปนตน
มี บทบาทสําคัญในการพั ฒนาดานการให บริ การสุ ขภาพ เพิ่ มคุ ณภาพชี วิ ต เพิ่ มโอกาสการแข งขันเชิ งพาณิ ชย และ
เพิ่มทางเลือกดานสุขภาพและโอกาสในการเขาถึงบริการทางสุขภาพของประชาชน ซึ่งการศึกษาวิจัยที่กลาวมาขางตน
มีการดําเนินการในคณะเภสัชศาสตรมาอยางตอเนื่ อง อยางไรก็ตาม ที่ ผานมายังไมมีการรวมกลุมของนักวิจั ยเพื่ อ
กํา หนดกรอบหั วข อวิ จั ยที่ ชั ดเจน เพื่ อผลิ ตผลงานวิ จั ยที่ มี คุ ณภาพได อย า งต อเนื่ อง หรื อให เ ป นที่ รู จั กในวงกว าง
หนวยวิจัยทางคลินิกและเภสัชวิทยาจึงจั ดตั้ งขึ้ นเพื่อรวมกลุ มนักวิจัย เพิ่ มความเขมแข็งในการทําวิจัย จัดเตรียมหอง
ปฏิบัติการที่อํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยางเพื่อการศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือกอนคลินิก ชวยเหลือในการพัฒนา
โครงรางการวิจัย สนับสนุนผูวิจัย และสนับสนุนการดําเนินการวิจัยตามหลักการปฏิบัติที่ดีในการศึกษาวิจัยในมนุษย
(Good Clinical Practice, GCP) การใหความรวมมือกับโครงการวิจัยตางๆ ตลอดจนการสนับสนุนเชิงวิชาการ เชน
การจัดอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการแกบัณฑิตศึกษาและผูสนใจ เปนตน
วัตถุประสงค
เปนหนวยวิจัยที่มีพันธกิจหลักคือ ดําเนินการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา (การศึกษาในสัตวทดลอง) และขั้นคลินิก
(การศึ กษาในผู ปวยและ/หรืออาสาสมัครสุ ขภาพดี) สําหรับการศึกษาวิจัยขั้ นก อนคลินิก เนนการศึ กษาเพื่ อทดสอบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของยา สารเคมีใหม หรือสารออกฤทธิ์ทางยาที่ไดจากการสกัดจากสมุนไพร หรือสารสังเคราะห
และการศึกษาดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง เชน การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันและพิษกึ่งเรื้อรัง สวนการวิจัยขั้น
คลินิก ไดแก การศึกษาชีวสมมูลยา (Bioequivalence Studies) (ครอบคลุมขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก ตั้งแตการ
พัฒนาโครงรางการวิจัย การดําเนินการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการดําเนินการในอาสาสมัครทั้ งหมด
ตามข อกําหนดที่ ระบุ ในโครงร างวิ จั ยที่ ผานการรั บรองจริ ยธรรมการวิ จัย ตลอดถึ งการวิ เคราะห ข อมู ล ยกเว นการ
ตรวจวิเคราะหระดับยาในตัวอยางพลาสมา ซึ่งจะดําเนินการสงตรวจที่หนวยงานภายนอกที่ไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการที่ ดี (Good Laboratory Practice, GLP) ตามขอกําหนดของการศึกษาชีว สมมูลยา) การศึกษา
ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาหรือรูปแบบการรักษา, การวิจัย
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เพื่อประเมินผลลัพธ (Outcomes Research) จากการใหความรูหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ในรานยา
หรือชุมชน, การวิจัยเพื่ อพัฒนาเครื่ องมือหรือแนวทางในการสงเสริมสุขภาพหรือจัดการโรค, การใหความรวมมือกับ
โครงการวิจัยตางๆ และจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถในการทําวิจัยแกสมาชิกและผูสนใจ
ทิศทางการวิจัย
หน วยวิ จั ยได กําหนดทิ ศทางการวิจั ยที่ มุ งเนนการศึกษาวิจั ยก อนคลิ นิก และการศึ กษาวิ จั ยทางคลิ นิกที่ ให ผ ล
กระทบสําคัญทางดานสุขภาพของประชาชน เชน การประเมินฤทธิ์ของสารสกัดสมุนไพรตางๆ เพื่อการพัฒนาเปนยา
การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการในรานยา การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรม และการศึกษาวิจัยเกี่ ยวกับ
เภสัชผลิตภัณฑ (การศึกษาประเมินชีวสมมูลผลิตภัณฑยาสามัญ หรือการศึกษาทางคลินิกเพื่ อประเมินผลิตภัณฑยา
หรือยาใหม เปนตน) และใหความรวมมือกับหนวยวิจัยอื่นๆ
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16. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ระยะที่ 2
(Bioplastic Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล คณะวิทยาศาสตร
e-mail: varaporn.t@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/
ความเปนมา
คณาจารย สวนหนึ่ งจากภาควิ ชาวิ ทยาศาสตรและเทคโนโลยีวั สดุ และภาควิ ชาจุ ลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
ไดรวมกันจัดตั้ งหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ และไดรับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยมาเปนเวลา
3 ปแลว (พ.ศ.2550-2553) ดําเนินการไดบรรลุวั ตถุประสงคของหนวยวิจัย และบรรลุดัชนีชี้ วัดทุกตัว จั ดไดวามี
ผลสําเร็จระดับดีมาก (100%) ซึ่งถาหากนักวิจัยทุกคนยังคงรวมกลุมกันดําเนินการตอไป นาจะยกฐานะเปนสถานวิจัยได
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยเกิดขึ้น นักวิจัยบางคนไมประสงคที่จะอยูหลายเครือขายวิจัย บางคนตองการ
มุ งทํา งานวิ จั ยไปด านอื่ นที่ มิ ใช พลาสติ กชี วภาพ นั กวิ จั ยบางคนเป นผู บริ หารภาควิ ช าไม สามารถร ว มงานวิ จ ั ยได
มีเพียงนักวิ จัยใหมจากหนวยวิจัยระยะที่ 1 รวมทั้งหัวหนาหนวยวิจัยที่ ยังคงมีความประสงคจั ดตั้ งหนวยวิจัยพลาสติก
ชีวภาพระยะที่ 2 ตอไป เนื่องจากมีความสนใจรวมกัน เล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยดานพลาสติก
ชี ว ภาพ เพราะจะเป น อุ ตสาหกรรมที่ สําคั ญของประเทศและของโลกในอนาคตอั น ใกล นอกจากนี้ คณะนั กวิ จั ยยั ง
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมและการทํางานอยางครบวงจร
การจัดตั้งหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะที่ 2 นี้ จะประกอบดวยนักวิจัยใหมถึง 3 คน ไมสามารถเทียบไดกับ
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะที่ 1 ที่มีนักวิจัยหลักอยูหลายคน แตถึงแมจะประกอบดวยนักวิจัยใหมเปนสวนมากก็ตาม
การดําเนินงานวิจัยไมนาจะมีปญหาอุปสรรค เพราะมีหลักสูตรทั้ งระดับปริญญาโทและเอกรองรับ ถึงแมวาการจัดตั้ง
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพครั้งนี้เปนระยะที่ 2 แตในทางปฏิบัติแลว การขอจัดตั้งครั้งที่ 2 นี้เปรียบไดกับการขอจัดตั้ง
หนวยวิจัยใหม เมื่ อพิ จารณาจากประสบการณของคณะนักวิจัย อย างไรก็ ตาม ความตั้ งใจในการทํางานวิจัย ความ
เต็มใจในการทํางานเปนทีม และความพรอมในการเรียนรูและการถายทอดการทํางานวิจัยจากนักวิจัยที่มีประสบการณ
วิจั ยต างกั น จะเปนปจจั ยสําคัญที่ ทําใหการจั ดตั้ งหนวยวิจัยพลาสติกระยะที่ 2 นี้ ประสบความสําเร็จในการพั ฒนา
นักวิจัยและการสรางทีมวิจัยที่เขมแข็ง
จากประสบการณการดําเนินการหนวยวิจัยพลาสติกระยะที่ 1 พบวา การที่นักวิจัยมีความสนใจหัวขอวิจัยตางกัน
จะเปนอุปสรรคในการทํางานเปนทีมและไมสามารถสรางผลงานวิจัยที่เปนงานชิ้นเดียวกันได ผลงานที่ผานมาจึงเกิดจาก
ปจเจกบุคคลเทานั้น ไดมีความพยายามสรางงานวิจัยที่เปนชุดโครงการวิจัย โดยนักวิจัยทุกคนมีสวนรวม เชน คณะ
นักวิจัยไดเสนอขอทุนวิจัยจาก วช. เปนชุดโครงการวิจัยประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 2 โครงการ และประกอบดวย
นักวิจัยทั้ง 4 คน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการ วช. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะที่
2 นี้ จะใชความถนัด/ความสามารถของนักวิจั ยที่ แตกตางกันมารวมกลุ มกั นเพื่ อใหไดงานวิจัยแบบบู รณาการ เชน
การมีนักวิจัยที่มีความสามารถในการสังเคราะหจะเปนผูดําเนินการผลิตพอลิเมอร แลวสงตอใหนักวิจัยที่มีความสามารถ
ในการวิเคราะห/ทดสอบ สามารถดัดแปรเปนผลิตภัณฑตางๆ เมื่อไดผลิตภัณฑแลวจะมีนักจุลชีววิทยาดําเนินการวิจัย
ดานการยอยสลายทางชีวภาพ เพื่อคัดเลือกเชื้อจุลินทรียที่เหมาะสมตอการยอยสลายผลิตภัณฑที่สังเคราะหได
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วัตถุประสงค
1. พัฒนานักวิจัยดานพอลิเมอรชีวภาพ
2. สรางบัณฑิตศึกษาดานพอลิเมอรชีวภาพ
3. พัฒนาพอลิเมอรชีวภาพใหกับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ
4. เพิ่มศักยภาพการทํางานเปนทีม
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปนหนวยวิจัยที่ทํางานวิจัยที่ทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลกสรางทีมวิจัยเพื่อ
ตอยอดเปนสถานวิจัยในอนาคต
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17. หนวยวิจัยการจัดการการบริการ
(Hospitality Management Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ คณะการบริการและการทองเที่ยว
e-mail: promsivapallop@gmail.com
หลักการและเหตุผล
คณะการบริการและการทองเที่ยวมีบุคลากรที่มีความพรอม ดานการวิจัยในการจัดการการบริการ จึงรวมกลุม
เพื่อกอตั้งหนวยวิจัยการจัดการการบริการ โดยมุงสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการและถายทอด
ความรูไปสูชุมชน และผูประกอบการในพื้นที่เพื่อเปนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในพื้นที่กลุมสามจังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ไปสูความเปนเลิศอยางยั่ งยืน อีกทั้ งยังเปนการเสริมศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งทางดานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการเพื่อสนองตอเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ที่มุงจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเนนการวิจัยเชิงพื้นที่
วัตถุประสงค
1. เพื่ อสร า งองค ความรู ใหม ด านการจั ดการการบริ การเพื่ อใช เ ป น ฐานในการเรี ยนการสอนและพั ฒนา
อุตสาหกรรมบริการในพื้นที่
2. เพื่อเสริมศักยภาพของบุคลากร
3. เพื่อเพิ่มการตีพิมพงานวิจัยดานการจัดการบริการระดับชาติและนานาชาติ
4. เพื่อสรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ
ทิศทางการวิจัย
เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการที่ผสมผสานองคความรูดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว และองคความรู
ดานการบริหารธุรกิจ เพื่ อสรางฐานความรูในการสรางความเปนเลิศทางการบริการในพื้ นที่กลุมสามจังหวัดอั นดามัน
(ภูเก็ต พังงา และกระบี่) และจะเนน ดังนี้
- ดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
- ดานนักทองเที่ยว
- ดานอุตสาหกรรมบริการในพื้นที่กลุมสามจังหวัดอันดามัน
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18. หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
(Biological Materials for Medicine Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.จิรัฐ มีเสน คณะแพทยศาสตร
e-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk
หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวัสดุทางการแพทย และอุปกรณการแพทย มีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศโดย เฉพาะวัสดุ
หรืออุปกรณที่ตองใสเขาไปในรางกาย ดังนั้นหากสามารถทําการวิจัย พัฒนา วัสดุทางการแพทย หรืออวัยวะทดแทน
ที่ สามารถใส เขาไปในรางกาย สามารถทําหนาที่ ไดเหมือนเดิมในสวนที่ สูญเสียไปหรือเสื่ อมสภาพโดยไม มีผลตอระบบ
ภูมิคุมกัน โดยการใชวัสดุที่ไดมาจากทรัพยากรภายในประเทศจะเปนประโยชนอยางยิ่งของงานวิจัยและเปนการลดการ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งในบางครั้งวัสดุและอุปกรณที่นําเขามานั้นอาจจะไมเหมาะสมกับคนไทยโดยตรง หรือมีความ
ยุงยากในการใชงานมากเกินไป จึงควรมีการวิจัยสรางองคความรู ถายทอดความรู และนําองคความรู ไปสรางสรรค
ผลงานเชิงประจั กษ โดยการพัฒนาวัสดุ ชีวภาพเพื่ อการแพทย ตลอดจนการประดิ ษฐ พัฒนาอุปกรณทางการแพทย
จากวัสดุชีวภาพเพื่อใหมีความเหมาะสม งายและสะดวกสําหรับผูใชงานและนําผลงานไปสูเชิงพานิชยตอไป
นอกจากการสรางสรรคงานวิจัยแลวการสรางเครือขายวิจัยเปนความสําคัญอันหนึ่งที่กลุมวิจัยมุงเนนการสราง
เครือขายวิจัยที่เขมแขงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทั้งนี้เพื่อเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ
นักวิจัย อันเปนการนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการตอไป จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนที่มา
ของการรวมกลุมเพื่อจัดตั้งหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
วัตถุประสงค
1. ทําวิจัยเกี่ยวกับวัสดุชีวภาพที่สามารถนํามาใชในทางการแพทย
2. สนับสนุนนักวิจัย สรางเครือขายวิจัย และนักวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. สรางหรือประดิษฐอุปกรณ และนวัตกรรมทางการแพทยโดยการนําวัสดุชีวภาพมาประยุกตใชงาน
4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานวัสดุชีวภาพสูภาคสังคม และอุตสาหกรรม
5. บริการวิชาการเรื่องวัสดุชีวภาพและการประยุกตใชงาน
ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศและเปนเครือขายวิจัยระดับนานาชาติ
และมุงสูการเปนศูนยความเปนเลิศ (CoE) ทางวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ป โดย
มุงเนนงานวิจัยดานเทคโนโลยีวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทยเพื่อ สรางองคความรู, ถายทอดองคความรู, และนําองคความรู
ไปสรางสรรคผลงานเชิงประจักษสูสังคมโดยงานวิจัยจะเนนไปที่วิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเพื่อนํามาใชทางการแพทย
เชน การนําไหมมาใชเปนวัสดุผสมรวมกับวัสดุสังเคราะหเพื่ อเปนวัสดุสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อออน การนําพอลิไฮดรอกซิบิวทิลเรตรวมกับไฮดรอกซิอพาไทดเพื่อขึ้นรูปเปนวัสดุโครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเยื่อแข็ง การนําแปงมัน
สําปะหลังดัดแปลงมาใชเปนสวนผสมในการเพิ่มความหนืดสําหรับสารขยายน้ําเลือด
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- วิจัย พัฒนาและประดิษฐ อุปกรณทางการแพทยจากวัสดุชีวภาพ เชน
- การพัฒนาและประดิษฐเครื่องตนแบบเกี่ยวกับอุปกรณ และเครื่องมือที่ใชสําหรับเวชศาสตรฟนฟู
- การพัฒนาและประดิษฐ วัสดุและอุปกรณที่ใชในงานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
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19. หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล
(Marine Natural Products Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.อนุชิต พลับรูการ คณะเภสัชศาสตร
e-mail: anuchit.pl@psu.ac.th
http://marinenp.pharmacy.psu.ac.th/content/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
วัตถุประสงค
วัตถุประสงคเชิงแผนงานของหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล ประกอบดวย
1. เพื่ อพั ฒนาศักยภาพของนั กวิจั ยในสาขาผลิ ตภัณฑ ธรรมชาติ ทางทะเลของคณะเภสัชศาสตร ให สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
2. เพื่ อพั ฒนาสถานภาพการวิ จัยในดานผลิ ตภั ณฑ ธรรมชาติจากทะเลของมหาวิทยาลัยฯ ใหมี ความเขมแข็ง
และเปนที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและระดับสากล
3. เพื่อสรางฐานกิจกรรมการวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเปน
ศูนยกลางของการสรางเครือขาย และเปนจุดเชื่ อมตอของความร วมมือระหวางนักวิจัยในสาขาที่ เกี่ ยวของทั้ งภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
- การเพิ่ มขึ้ นของทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยรวมทุ กแหล งทุ น เพิ่ มขึ้ นจาก 0.26 ล านบาทต อคนต อป ในป
งบประมาณ 2550 เปน 0.32 ลานบาทตอคนตอปในปที่สิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุนที่ หมุนเวียนในหนวยวิจัยตลอดชวงระยะเวลาดําเนิน
การ รวม 3.5 ลานบาท
2. ผลงานวิจัย
- ผลงานวิ จั ยที่ ได รั บการตี พิ มพ เผยแพร ในวารสารวิ ชาการรวมทุ กประเภท เพิ่ มจาก 1.0 ฉบั บ ในป
งบประมาณ 2550 เปน 1.5 ฉบับตอคนตอปในปที่สิ้นสุดโครงการ
- อัตราสวนของการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติที่มี journal impact factor ตั้งแต 1
ขึ้นไป ซึ่งนักวิจัยของหนวยวิจัยเปนผู นิพนธหลัก (corresponding author) ตอการตีพิมพในวารสารวิชาการภายใน
ประเทศไมนอยกวา 3:1 ในปงบประมาณ 2550 เปน 5:1 หรือสูงกวาในปที่สิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการผลงานตีพิมพรวมตลอดระยะเวลาที่ดําเนินงานตามโครงการ ไมนอยกวา 12 ฉบับ สําหรับ
วารสารวิชาการที่มี journal impact factor และไมนอยกวา 15 ฉบับเมื่อรวมวารสารวิชาการทุกประเภท
- ผลงานวิจัยที่ มีศักยภาพในเชิงพาณิ ชย ขึ้ นกับผลการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย และ/หรือ ความ
คุ มคาในการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนโดยสํานักวิจัยและพัฒนา ประมาณความเปนไปไดในชวง 3 ป คาดวา
จะมีผลิตภัณฑที่มีศักยภาพ หรือสามารถนําไปสูการพัฒนาระดับสูงขึ้นอยางนอย 1 รายการ ในรูปของสารกลุมนํา (lead
compounds) และ/หรือเอนไซมที่สามารถนําไปสรางผลผลิตเชิงพาณิชยได
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3. บัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่รับเขาใหม และแจงความจํานงที่จะทําวิทยานิพนธในหัวขอที่เกี่ยว
กับผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล คิดเปน 2 คนตอป สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ 1 คนตอป สําหรับ
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต
4. สภานภาพของหนวยวิจัย
- พัฒนาหนวยวิจั ยไปสูการจั ดตั้ ง/ยื่ นขอเสนอเพื่ อขอรั บการสนับสนุ นจากมหาวิทยาลัยฯ ในการจั ดตั้ ง
เปนสถานวิจัย (หรือศูนยการวิจัยในระดับเดียวกัน) ที่เกิดจากการรวมตัวของนักวิจัยในสาขาที่เกี่ยวของจากหนวยงาน
มากกวา 1 หนวยงาน ไดภายในระยะเวลา 3 ป
- สรางเครือขายกับศูนยผลิตภัณฑธรรมชาติที่มีฤทธิ์ ชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและราเอนโดไฟต ตาม
โครงการพัฒนากลุมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ
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20. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
(Pollutant Treatment Technology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: juntima.c@psu.ac.th
http://www.research.eng.psu.ac.th
วัตถุประสงค
1. สร างงานวิ จัยและเทคโนโลยี การบําบั ดสารเคมีอินทรี ยในสิ่ งแวดล อม เพื่ อตอบสนองความต องการของ
ประเทศและชุมชนภาคใต
2. สรางบุ คลากรที่ มี ความรู ความสามารถในเทคโนโลยี การบําบั ดสารเคมีอินทรียในสิ่ งแวดลอม ถายทอด
ผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายดานผลงานวิจัยของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยมีเปาหมายที่สําคัญคือ การนําเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียที่หนวยวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชในโรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในชวง 3 ปแรกนี้ หนวยวิจัยมีเปาหมายที่จะนําผลงานวิจัยไปใชกับโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ํายางขน โรงงานผลิตน้ํามันปาลม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา และการผลิตแกสชีวภาพ
ของฟารมหมู ซึ่งทั้งหมดนี้จะเนนที่โรงงานที่ตั้งอยูในภาคใตกอน จากนั้นจึงขยายการนําผลงานไปใชกับอุตสาหกรรมอื่นๆ
ในประเทศตอไป
เปาหมายการเติบโตของหนวยวิจัย
เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป หนวยวิจัยตองมีผลงานที่เปนเทคโนโลยีของหนวยวิจัยเองที่สามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชย
ไดอยางนอย 1 ชิ้ น และจะดําเนินการจัดตั้ งเป นสถานวิ จัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่ งแวดลอม ที่ เข มแข็ งและมี
ขอบเขตของการทํางานระดับประเทศและนานาชาติตอไป
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21. หนวยหนวยวิจัยปาลมน้ํามัน ม.อ.สุราษฎรธานี
(Oil Palm Research Unit PSU Suratthani)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: opimpa@hotmail.com
http://opru.surat.psu.ac.th
ความเปนมา
ปจจุบันวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีบุคลากรที่มีพื้นฐานความรูทางดานเทคโนโลยีการวิจัยที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนอาจารยประจําอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ และดวยความสําคัญของแผนพัฒนาตามยุ ทธศาสตรกลุ มจั งหวัดในพื้ นที่ ตั้ งของเขตการศึกษา จึ งเปนความ
จําเปนอยางเรงดวนที่จะตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมรวมกัน
ของบุ คลากรจากทั้ งสองคณะให อยู ในรู ปหน วยวิ จั ย และให สอดคล องกั บนโยบายของมหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร
ในการสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางที่ชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนได อย างแท จริงทั้ งการสร างองค ความรู และนวั ตกรรม การสนับสนุ นบั ณฑิตศึ กษา รวมทั้ งการนําผลมาใช
ในการแก ป ญหา พั ฒนาชุ มชนหรื อสั งคม และตอบสนองวิ สั ยทั ศน ที่ จะพั ฒนามหาวิ ทยาลั ยสงขลานคริ นทร ให เป น
มหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย (Research-oriented University) และเพื่อรองรับปริมาณงานซึ่งจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคต
ในการนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ จึงมีความตองการในการจัดตั้งหนวย
วิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี (Research Unit of Oil Palm: PSU Suratthani) ที่มุงใหอาจารยรวมกันนําความรู
ประสบการณ ในการวิ จั ยไปประยุ กต ใช ในการวิ จั ยด านปาล มน้ํ า มั น และน้ํ า มั น ปาล ม ได อย างมี ประสิ ทธิ ภาพ เพื่ อให
มหาวิ ทยาลัยสงขลานครินทร และกลุ มจั งหวัดภาคใตตอนบนมีความเจริญกาวหน าและเข มแข็งยิ่ งขึ้ น ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ฯ และแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด ตอไป
วัตถุประสงค
1. เพื่อตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ในการที่จะทําใหเปนมหาวิทยาลัยที่เนนการวิจัย
2. เพื่ อรองรั บแผนยุทธศาสตรของกลุ มจั งหวั ดในการพั ฒนาเทคโนโลยี ที่ เกี่ ยวข องกั บปาล มน้ํา มันและน้ํามั น
ปาลม
3. เพื่ อตอบสนองตอการแกปญหาของเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ จังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่
และจังหวัดใกลเคียง
4. เพื่อพัฒนาการวิจัยของกลุมอาจารยในเขตการศึกษาฯ ใหมีทิศทางรวมกัน
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เปาหมายของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี สามารถดําเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพที่เกี่ยวของกับปาลมน้ํามัน
และน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามั น วิทยาเขตหาดใหญ อี กทั้ งได รั บสนั บสนุ นทุนวิ จัยเพิ่ มเติมจาก สํานั กงานกองทุ นสนั บสนุ นการวิ จัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุ ดมศึ กษา (สกอ.) ศู นย พันธุ วิ ศวกรรมและเทคโนโลยี ชี วภาพแห งชาติ (BIOTEC)
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี และบริษัทเอกชนตางๆ ที่ตั้ งอยูในพื้ นที่
โดยผลงานวิจั ยที่ ทางหนวยวิจั ยไดดําเนินการ สามารถถายทอดความรู เหลานั้ นใหแกภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันในพื้นที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ
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22. หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Technology Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: sumate.ch@psu.ac.th
http://www2.envi.psu.ac.th/greentech/
หลักการและเหตุผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพื้นที่ภาคใตอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปนจํานวน
มาก ทั้งที่เปนอุตสาหกรรมหลักที่ทํารายไดของภาคใต เชน ยางพารา อาหารทะเล การสกัดน้ํามันปาลม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมประเภทอื่นๆ อยางหลากหลาย อุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชทรัพยากรในการผลิต
และกอใหเกิดของเสียเปนปริมาณมาก โดยป ญหาเรื่ องของเสียเหลานี้ ไมว าจะเปนเรื่ องน้ําเสี ย อากาศเสีย หรือขยะ
มูลฝอย ซึ่งยังมีแนวโนมที่ จะทวีความรุ นแรงเพิ่ มขึ้ นเรื่อยๆ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมทั้ งในด านมลภาวะและการใช
พื้ นที่ ก อให เ กิ ดความเสื่ อมโทรมทางธรรมชาติ และสู ญ เสี ยทางเศรษฐกิ จทั้ งในส วนของมู ล ค า ของของเสี ยที่ ยังคง
สามารถนําไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนวัตถุดิบได และในสวนของคาใชจายที่ตองใชในการจัดการกับปญหาดังกลาว
คณะผูกอตั้ งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวไดตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดมีโครงการวิจัยทั้งในสวน
ของอาจารยและบัณฑิตศึกษาที่เกี่ยวของกับการบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ออกมาอยางตอเนื่อง
จํานวนหนึ่ง จึงเห็นสมควรที่จะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวขึ้น เพื่อสนับสนุนใหเกิดการรวมหนวย และมองปญหา
อยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมีความถูกตองเหมาะสมยิ่งขึ้น
วัตถุประสงค
1. เพื่อดําเนินการวิจัย การบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต
ดวยเทคโนโลยีสะอาด เพื่อการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
2. เพื่อสรางเครือขายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม
ทิศทางการวิจัย
ลักษณะงานวิจัย เปนการวิจัยสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปน
หลัก โดยจะเนนเรื่องการบําบัดของเสียทั้งดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด โดยมองทั้งการนํากลับมาใชใหม
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23. หนวยวิจัยวัสดุผลึก
(Crystal Materials Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา คณะวิทยาศาสตร
e-mail: suchada.c@psu.ac.th
http://www.sc.psu.ac.th/New/th/Main/unit.asp
วัตถุประสงค
1. เพื่อรวมนักวิจัยสาขาสารสังเคราะห สารผลิตภัณฑธรรมชาติ และดานทัศนศาสตรใหทํางานรวมกันเปนกลุม
อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อสงเสริมและพัฒนานักวิจัยใหมีความรูความสามารถ และโลกทัศนในการทําวิจัยมากขึ้น
3. เพื่อทําวิจัยทางดานสารทัศนศาสตร ผลิตภัณฑธรรมชาติ สารกึ่งสังเคราะห และสารประกอบโคออรดิเนชัน
4. เพื่อหาสารสังเคราะหที่มีสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optic, NLO)
5. เพื่อหาสารสังเคราะหที่มีสมบัติเปลงแสงฟลูออเรสเซน (Fluorescence)
6. เพื่อศึกษาสารสังเคราะหสารแบบกึ่งสังเคราะห (Partial Synthesis)
7. เพื่อใหการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เพื่อผลิตผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร SCI Publications และนําเสนอในที่ประชุมวิชาการทั้งในระดับ
ประเทศและตางประเทศ
เปาหมายของหนวยวิจัย
1. เพื่อดําเนินการวิจัยดานวัสดุทัศนศาสตร สารผลิตภัณฑธรรมชาติ สารกึ่งสังเคราะหและสารประกอบ
โคออรดิเนชัน ใหสามารถสรางผลงานตีพิมพในวารสาร SCI Journals ได
2. เพื่อสรางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูความสามารถในระดับสากล
3. เพื่อพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย
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24. หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
(Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research Unit)
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญจิต อึ๊งโพธิ์ คณะเภสัชศาสตร
e-mail: kwunchit.o@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/
วัตถุประสงค
1. เสริมสรางศักยภาพและความเข มแข็งใหกับสมาชิกหนวยวิจั ย โดยการจั ดประชุมและสัมมนาทางวิ ชาการ
รวมกับนักวิจัยทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยและสาขาอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อเพิ่มพูนความรูใหกับสมาชิก
หนวยวิจัย รวมถึงการประสานงานเพื่อใหเกิดความเขมแข็งของนักวิจัยโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยวิจัยทั้งในและตางประเทศ
2. สรางผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนใหสมาชิกหนวยวิจัยไดเขารวมการประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพื่อเพิ่มวิสัยทัศนดานวิชาการและการวิจัยในระดับสากล ตลอดจนสนับสนุน
ให สมาชิ กหน วยวิ จัยมี ผลงานวิ จัยที่ ได รั บการตี พิมพ ในระดั บนานาชาติ โดยสนั บสนุ นให มี พี่ เลี้ ยงที่ มี ความเชี่ ยวชาญ
จากทั้งในและตางประเทศใหการดูแลและสนับสนุน
3. สรางบัณฑิ ตศึกษา โดยสงเสริมและสนั บสนุ นให สมาชิ กในกลุ มเปนอาจารยที่ ปรึกษาวิทยานิ พนธ และมี
บัณฑิตศึกษาในหนวยวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีหัวขอวิทยานิพนธที่เกี่ยวของกับพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
การจั ดหาทรั พยากรและแหล งทุ น เพื่ อสนั บสนุ นการวิ จั ยของบั ณฑิ ตศึ กษา รวมถึ งการสนั บ สนุ น ให นั กศึ กษาได มี
ประสบการณการวิจัยในตางประเทศ
4. สรางเครือขายการวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศ โดยสนับสนุนใหเกิดการติดตอเจรจาความรวมมือ
ด านการวิ จั ยกับสถาบั นตางๆ ที่ มีความเชี่ ยวชาญทางดานพอลิ เมอร ทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยทั้ งในและต าง
ประเทศ เพื่อใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากล มีความรวมมือดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับตางประเทศ ไดแก Regensburg University, University of Santiago de Compostela, Kyoto University
และ Harvard University เปนตน
5. แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก โดยดําเนินการใหมีขอเสนอโครงการวิจัยทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรม
และชีวการแพทย ในการเสนอขอทุ นสนั บสนุ นการวิ จั ยจากแหลงทุ นทั้ งในและต างประเทศ ได แก สํานั กงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.) และ The European Commission เปนตน
6. สรางนักวิจั ยใหม โดยเปดโอกาสให มีการรั บสมาชิ กใหม ในสาขาที่ เกี่ ยวข องที่ มี ความสนใจในการวิจั ยของ
หนวยวิจัย และมีการดําเนินงานที่ สอดคลองกับแนวทางการวิจัยของหนวยวิ จัย รวมถึงนักวิจัยทั้งในและตางประเทศ
ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่เกี่ยวของเพื่อนํามาสูความเขมแข็งของงานวิจัยเชิงบบูรณาการ
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เปาหมายของหนวยวิจัย
ทุนวิจัย
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย มีการเพิ่ มของทุ นวิจัยในทุกแหลงที่ มาของทุน โดยเมื่ อ
สิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลว หนวยวิจัยจะไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา 3 ลานบาท
ผลงานวิจัย
หนวยวิจั ยพอลิเมอร ทางเภสั ชกรรมและชีวการแพทย สนับสนุนใหสมาชิ กหน วยวิ จัยมีการตี พิมพผลงานวิ จัย
ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลว หนวยวิจัยจะมีผลงานวิจัยไม
นอยกวา 12 ฉบับ โดยมีสมาชิกหนวยวิจัยเปน corresponding authors ไมต่ํากวา 2 คน
บัณฑิตศึกษา
หน วยวิ จั ยพอลิ เมอร ท างเภสั ชกรรมและชี ว การแพทย กําหนดให มี นั กศึ กษาระดั บบั ณฑิ ตศึ กษาทั้ งในระดั บ
ปริญญาโทหรือเอก มีหัวขอวิทยานิพนธทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยไมนอยกวา 2 คนตอปการศึกษา
โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลวหนวยวิจัยจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3 คน และระดับ
ปริญญาเอกไมนอยกวา 3 คน
สถานภาพของหนวยวิจัย
หนวยวิ จัยพอลิ เมอร ทางเภสัชกรรมและชี วการแพทย มีเป าหมายที่ จะพั ฒนาสถานภาพของหน วยวิจั ยไปสู
สถานวิจัย โดยมีการวิจัยพื้นฐานและการวิจัยประยุกตดานนี้รวมกับหนวยวิจัย สถานวิจัย หนวยงานและสถาบัน
การศึกษาอื่นที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ
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