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ครั้งที่ 5

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

และ
การปาฐกถาพิเศษ

“ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข” ครั้งที่ 2
วันที่ 28 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-13.30 น.

ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

08:30-09:00 น. ลงทะเบียน
09.00-09.10 น. ชมวิดิทัศน ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข กับการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
09:10-09:20 น. พิธีเปดงาน และสดุดีเกียรติคุณ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข

โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
09:20-10:20 น. ปาฐกถาพิเศษ “ ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ” ครั้งท่ี 2

เรื่อง “อนาคตของงานวิจัยและงานการศึกษาในมหาวิทยาลัย จะไปดวยกันทางไหนดี ?”
โดย ศาสตราจารย ดร.ศกรณ มงคลสุข คณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

10:20-10:40 น. บรรยายเรื่อง “ม.อ. กับเสนทางสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ”
โดย  รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10:40-11:40 น. เสวนาเรื่อง “นโยบายและทิศทางการสงเสริมการวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของตลาด
ผลิตภัณฑยางพารา”
โดย
- รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล

รองอธิการบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- คุณพงษศักด์ิ  วัชรนุกูลเกียรติ

เลขาธิการสภาธุรกิจไทย-รัสเซีย
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิริยะ  ทองเรือง

คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- นักธุรกิจอุตสาหกรรมยางพารา
- ผูชวยศาสตราจารย คํารณ พิทักษ

ผูอํานวยการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ผูดําเนินการเสวนา
11:40-12:40 น. - พิธีมอบเกียรติบัตร มอบเหรียญรางวัล มอบโลรางวัล และทุนวิจัย

โดย รองศาสตราจารย ดร.บุญสม ศิริบํารุงสุข  อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตามลําดับดังนี้
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1. มอบเกียรติบัตร นักวิจัยท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย จํานวน 134 ทาน
2. มอบโลรางวัล เครือขายวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 3 เครือขาย
3. มอบโลและเงินรางวัล วิจัยชุมชนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 2 รางวัล
4. มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัล นวัตกรรมสงขลานครินทร จํานวน 10 รางวัล
5. มอบโลรางวัล ผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

จํานวน 5 ราย
6. มอบทุนวิจัย ทุนปราชญาจารย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2554

จํานวน 2 ทุน
7. มอบโลรางวัล 2011 PSU Researcher Grand Slam แกนักวิจัยท่ีไดรับเกียรติบัตร

5 ปซอน จํานวน 16 ทาน
- ถายภาพหมูนักวิจัยและผูประกอบการท่ีไดรับเกียติบัตรและโลรางวัล

12:40-13:30 น. รับประทานอาหารกลางวัน ชมนิทรรศการศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โครงการบัณฑิตอาสา
และเครือขายวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดีเดน ท่ีไดรับรางวัล

13:30 น. ปดงาน
นิทรรศการ        -       นิทรรศการของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ โครงการบัณฑิตอาสา และเครือขายวิจัยดีเดนท่ีไดรับรางวัล



ปาฐกถาพิเศษ
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
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ศาสตราจารย ดร.สตางค  มงคลสุข
(15 กรกฎาคม 2462 - 6 กรกฎาคม 2514)

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนนักวิทยาศาสตรผูเชี่ยวชาญการวิจัยทางดานเคมีอินทรียและสมุนไพร
และเปนนักบริหารการศึกษาระดับสูงของประเทศไทย  ทานเปนผูกอตั้งโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตร การแพทย  และได
พัฒนาเปนคณะวิทยาศาสตรการแพทย มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร จนเปนคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลใน
ปจจุบัน

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนคณบดีคนแรกของคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล และเปน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนท่ี  2 กอนท่ีทานจะดํารงตําแหนงเปนอธิการบดีของมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรนั้น  ทานยังเปนกําลังสําคัญในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยสวนภูมิภาคของประเทศไทยในระยะเริ่มแรก ไดแก
มหาวิทยาลัยเชียงใหม และมหาวิทยาลัยขอนแกน มากอน

ประวัติ
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เกิดท่ีอําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี เปนบุตรคนท่ีสองของนายแจง และ

นางไน มงคลสุข มีพ่ีนองรวมบิดามารดา 1 คน คือ นายแสตมป มงคลสุข  ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข สมรส
กับ นางสาวยุพิน (เบญจกาญจน) เมื่อป พ.ศ. 2490  มีบุตรธิดารวม 4 คน คือ

1. รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิง  มธุรส  รุจิรวัฒน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ผูชวยศาสตราจารยศศพินทุ  ภูมิรัตน  คณะศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล
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3. พ.ญ.วีนิตา  กรเณศ  แผนกกุมารเวชศาสตร  โรงพยาบาลหัวเฉียว
4. ศาตราจารย ดร.ศกรณ  มงคลสุข  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล

การศึกษา
พ.ศ. 2481 - มัธยมศึกษาปท่ี  8  โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
พ.ศ. 2485 - ปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2487 - ปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2493 - ปริญญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาเคมีอินทรีย  มหาวิทยาลัยลิเวอรพูล  ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2494 - ทําการวิจัยในประเทศอังกฤษเก่ียวกับยาปฏิชีวนะ  พรอมท้ังฝกงานการสกัดน้ํามันพืช และ

ดูงานอุตสาหกรรมทํายา จากโรงงานตางๆ ในประเทศอังกฤษ เยอรมนี และสหรัฐอเมริกา
พ.ศ. 2507 - สําเร็จ ว.ป.อ.  รุนท่ี  7

การทํางาน
ตําแหนงวิชาการ
พ.ศ. 2486 - อาจารยผูชวยสอน  แผนกเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2488 - อาจารยโท  แผนกเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2490 - ลาราชการเพ่ือศึกษาตอ  ณ  ประเทศอังกฤษ
พ.ศ. 2493 - อาจารยโท  แผนกเคมี  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2494 - อาจารยโท  แผนกเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2496 - อาจารยเอก  แผนกเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2502 - ศาสตราจารย  แผนกเคมี  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร

ตําแหนงบริหาร
พ.ศ. 2501 - ผูอํานวยการโรงเรียนเตรียมวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - รักษาการคณบดี  คณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร
พ.ศ. 2503 - คณบดีคณะวิทยาศาสตรการแพทย  มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร  (พ.ศ. 2512 เปลี่ยนชื่อ

เปน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยมหิดล)
พ.ศ. 2511 - เปนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อีกตําแหนง
พ.ศ. 2512 - เปนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อีกตําแหนงหนึ่ง

ตําแหนงในสมาคมและองคกรตางๆ
- กรรมการมูลนิธิอานันทมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยขอนแกน
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
- กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
- กรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย
- กรรมการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรประยุกต
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- กรรมการดําเนินการเก่ียวกับการชวยเหลือในระดับอุดมศึกษา ในดานแพทยศาสตร เกษตรศาสตรและ
สังคมศาสตร

- กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ
- กรรมการสภาการศึกษาแหงชาติ
- กรรมการรวมกับมูลนิธิร็อกกิเฟลเลอร  ประเทศสหรัฐอเมริกา  สถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษและ

ประเทศออสเตรเลีย เพ่ือจัดหาอาจารยจากตางประเทศมาสอนมหาวิทยาลัยในประเทศไทย และจัดหาทุน
ใหอาจารยและนักศึกษาในประเทศไทยไปศึกษาตอยังตางประเทศ

ผลงานวิจัย
ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข  มีความสนใจศึกษาเก่ียวกับยาปฏิชีวนะและสารประกอบทางเคมีท่ีสกัด

จากสมุนไพรของไทย และมีผลงานท่ีไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติจํานวนมาก ผลงานวิจัย
โดยสรุปมีดังนี้

- การวิจัยเก่ียวกับยาปฏิชีวนะจาก  Lichens  บนภูกระดึง
- การพิสูจนโครงสรางของสารเคมีท่ีพบในตนไมหลายชนิด  (Coniferin)  โดยวิธีการทางฟสิกส
- การศึกษาโครงการสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร ปวกหาด  (Artrocarpus lakoocha)
- การศึกษาโครงสรางทางเคมีของยาขับพยาธิจากสมุนไพร  มะเกลือ  (Diospyros mollis)
- การศึกษาองคประกอบของสารเคมีจากสมุนไพรชนิดตางๆ  เชน  กระชาย  รงทอง  สะแก  เจตมูล

เพลิงแดง  เปนตน

ศิษยอาจารยสตางค
บรรดาลูกศิษยท่ีเคยศึกษาเลาเรียน และไดรับการอบรมสั่งสอนจาก ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข ปจจุบัน

ไดกลายมาเปนบุคคลสําคัญ ดํารงตําแหนงตางๆ ในวงการศึกษาวิจัยทางดานวิทยาศาสตร รวมท้ังเปนนักวิทยาศาสตร
ดีเดน  และนักวิจัยดีเดนของประเทศเปนจํานวนมาก  อาทิ

- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นพ.พรชัย  มาตังคสมบัติ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยงยุทธ  ยุทธวงศ  นักวิทยาศาสตรดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2527

และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
- ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไพโรจน เปรมปรีด์ิ  อดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

(พ.ศ. 2519-2534)
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สกล  พันธุย้ิม  นักวิทยาศาสตรดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2528
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ยอดหทัย  เทพธรานนท  นักวิทยาศาสตรดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2529
- ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.วิสุทธ์ิ  ใบไม  ราชบัณฑิต  สาขาชีววิทยา  นักวิทยาศาสตรดีเดน  ประจําป

พ.ศ. 2533
- ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ  โศภณ  นักวิทยาศาสตรดีเดน  ประจําป พ.ศ. 2538
- ศาสตราจารย ดร. นพ.เรือน สมณะ  ราชบัณฑิต  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
- รองศาสตราจารย ดร. คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ  อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- พลโท  ประวิชช  ตันประเสริฐ  เจากรมแพทยทหารบก
- ฯลฯ
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ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข
กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข เปนบุคคลท่ีมีความสําคัญเปนอยางย่ิงในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทรในระยะเริ่มแรก โดยในป 2509 ทานไดรับการทาบทามจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใต ซึ่งมี  ฯพณฯ พันเอก
ถนัด คอมันต (รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศในขณะนั้น) เปนประธานคณะกรรมการฯ ใหชวยจัดตั้งมหา-
วิทยาลัยในภาคใต เนื่องจากคณะกรรมการฯ เห็นวาทานเปนบุคคลสําคัญในการใหความชวยเหลือกอตั้งมหาวิทยาลัย
ในสวนภูมิภาคใหประสบผลสําเร็จมาแลวกอนหนานี้ เชน ในภาคเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยเชียงใหม
และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทานมีสวนในการจัดตั้งมหาวิทยาลัยขอนแกน

ในการกอตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ทานศาสตราจารย ดร.สตางค มงคลสุข มีสวนเปนกําลังสําคัญ
ตั้งแตเริ่มแรก จนถึงป 2514 ซึ่งทานถึงแกอนิจกรรมในขณะท่ีทานดํารงตําแหนงอธิการบดีคนท่ี 2  การท่ีทาน
สามารถบุกเบิกกอสรางมหาวิทยาลัย 2 ศูนยพรอมกันคือ ท่ีศูนย ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี และท่ีศูนย ต.คอหงส
อ.หาดใหญ จ.สงขลา ใหประสบผลสําเร็จนั้น  นอกจากจะเปนเพราะความเกงของทานแลว ทานยังเปนคนมากบารมี
มากลูกศิษย มากกัลยาณมิตร เมื่อทานขอความชวยเหลือจากผูใดทุกคนก็เต็มใจท่ีจะใหความชวยเหลือทาน ทําใหทาน
สามารถจัดตั้งมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ศูนย ใหมีคุณภาพมาตรฐานไดอยางรวดเร็ว ในขณะท่ีประเทศไทยในขณะนั้นมีปญหา
ดานงบประมาณซึ่งมีอยูอยางจํากัด

ระยะเวลาท่ีทานเริ่มรับผิดชอบจัดตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร กระท่ังถึงวันท่ีทานถึงแกอนิจกรรม ทานมี
เวลาเพียง 4 ปเทานั้น แตผลงานท่ีทานไดทําไวนั้นมีเปนจํานวนมาก ทานไดวางรากฐานของมหาวิทยาลัยไวอยางมั่นคง
ท้ังสิ่งกอสราง  อัตรากําลังคณาจารย  มาตรฐานของหลักสูตร  มาตรฐานการเรียนการสอน  มาตรฐานของหอง
ปฏิบัติการ สวัสดิการของคณาจารยและบุคลากร ความรวมมือกับตางประเทศ ฯลฯ  ดังขอมูลสรุปการดําเนินการของ
ทาน  ตามลําดับดังนี้
กุมภาพันธ  2510 -  ทานไดรับเชิญอยางเปนทางการจากรัฐบาลโดยคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเขารวมจัดตั้ง

มหาวิทยาลัยภาคใต
- ระยะนี้ทานเริ่มแสวงหาตัวบุคคลเพ่ือเชิญชวนเปนอาจารยของมหาวิทยาลัยจาก

ผูสําเร็จการศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาตอจากตางประเทศ
เมษายน  2510 - สภาการศึกษาแหงชาติใหมหาวิทยาลัยภาคใตประกาศรับสมัครนักศึกษาครั้งแรก ศึกษาใน

คณะวิศวกรรมศาสตร จํานวน 50 คน ในขณะท่ีมหาวิทยาลัยภาคใตยังไมมีความพรอมท้ัง
สถานท่ี และตัวอาจารยทานจึงนํานักศึกษาดังกลาวไปฝากเรียนกับคณะวิทยาศาสตรการ
แพทย มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งในขณะนั้นทานดํารงตําแหนงเปนคณบดี

มิถุนายน  2510 - ทานไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการพัฒนาภาคใตใหเปนผูรับผิดชอบการจัดตั้ง
มหาวิทยาลัยภาคใตอยางเปนทางการ

- ทานไดนําคณาจารยของมหาวิทยาลัยรุนแรก  จํานวน 5 ทาน มี ดร.ประดิษฐ  เชยจิตร
ดร.ปรีดา วิบูลยสวัสด์ิ  ดร.นาถ ตัณฑวิรุฬห  อาจารยเย็นใจ เลาหวณิช  และนายนิพนธ
มาศะวิสุทธ์ิ  เดินทางไปดูสถานท่ีกอสรางมหาวิทยาลัย  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี
ในการเดินทางไปดูสถานท่ีกอสรางครั้งนี้  ทําใหทานมีแนวคิดเปลี่ยนแปลงรูปแบบการ
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กอตั้งมหาวิทยาลัยครั้งสําคัญ  ไดแก
1. ทานเห็นวาท่ี  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  ไมเหมาะท่ีจะกอสรางอาคารของคณะ

วิศวกรรมศาสตร  เนื่องจากเปนดินออนและอยูใกลชายทะเล
2. ทานเดินทางมาท่ี อ.หาดใหญ จ.สงขลา ทําใหทานเห็นวาท่ี ต.คอหงส อ.หาดใหญ

จ.สงขลา  เปนสถานท่ีเหมาะสมท่ีจะจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร  ทานจึงติดตอขอซื้อ
จากทานคุณหญิงหลง อรรถกระวีสุนทร เจาของท่ีดินดังกลาว แตปรากฎวา
ทานคุณหญิงหลงยินดีมอบใหเพ่ือใหเปนพ้ืนท่ีจัดตั้งมหาวิทยาลัยภาคใต

3. ทานเห็นวาควรจัดตั้งคณะวิทยาศาสตรท่ี อ.หาดใหญ กอนเพ่ือใหเปนคณะท่ีทําการสอน
วิชาพ้ืนฐานใหกับคณะวิศวกรรมศาสตร  และคณะอ่ืนๆ  ท่ีจะจัดตั้งตอไป

สิงหาคม  2510 - ทานมอบหมายใหคณะทํางานเจรจาขอซื้อท่ีดินกอสรางมหาวิทยาลัยท่ี ต.รูสะมิแล อ.เมือง
จ.ปตตานี  และท่ี ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา เพ่ิมเติม

กันยายน  2510 - มหาวิทยาลัยภาคใต  ไดรับพระราชทานชื่อวา  “มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร”  ในระยะนี้
ทานมีภารกิจสําคัญอยางย่ิงในการกอสรางมหาวิทยาลัยท้ัง 2 ศูนย  คือ
1. สรรหาคณาจารยผูมีความรูและประสบการณมาสอนท้ังท่ีศูนย จ.ปตตานี  และท่ีศูนย

จ.สงขลา  โดยทาบทามจากผูจบการศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษาจากตางประเทศ
ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษาทุนตามแผนโคลัมโบ

2. จัดทํา  Masterplan   ในการกอสรางอาคารตางๆ ท้ังท่ีศูนย จ.ปตตานี และศูนย
จ.สงขลา  โดยทานไดจางกลุมสถาปนิกอิสระใหออกแบบตามจินตนาการของทาน

3. ออกแบบครุภัณฑ อุปกรณ หองทดลอง และหองปฏิบัติการท้ังทางดานวิทยาศาสตร
พ้ืนฐาน  และดานวิศวกรรมศาสตร

มีนาคม  2511 - มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัยออกเปน
3 สวน คือ
1. สํานักงานอธิการบดี
2. คณะวิทยาศาสตร
3. คณะวิศวกรรมศาสตร

เมษายน  2511 - มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาแตงตั้งพ.อ.ถนัด คอมันต เปนอธิการบดี และ ดร.สตางค
มงคลสุข  เปนรองอธิการบดี

ธันวาคม  2511 - มีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฉบับใหม  แบงสวนราชการของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะ
ศึกษาศาสตรเพ่ิมเติม  เปนคณะท่ี 3 ของมหาวิทยาลัย

มีนาคม  2512 -  ทานแสวงหาความรวมมือจากแหลงงบประมาณ และแหลงทุนตางๆ เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัย
เชน  การเจรจาของบประมาณมากอสรางอางเก็บน้ํา  อาคารกลุมวิศวกรรมศาสตร  อาคาร
กลุมวิทยาศาสตร  ศูนยเรียนรวม (อาคารฟกทอง)  บานพัก  หอพักนักศึกษา ท่ีศูนย
อ.หาดใหญ จ.สงขลา  และอาคารศึกษาศาสตร บานพักอาจารย หอพักนักศึกษา ท่ีศูนย
อ.เมือง จ.ปตตานี    ในดานการขอความรวมมือจากตางประเทศทานไดขอความชวยเหลือ
ภายใตโครงการพัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP)  การขออัตรากําลังอาจารยจาก
นักศึกษาทุนแผนโคลัมโบ  การขออาจารยสอนภาษาอังกฤษจากมูลนิธิฟูลไบรท  และมูลนิธิ
จอหน เอฟ เคเนด้ี  เปนตน
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- ทานไดรับโปรดเกลาฯ  ใหดํารงตําแหนงอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร คนท่ี 2
ถัดจาก ฯพณฯ พ.อ.ถนัด คอมันต

- มูลนิธิฟอรดเชิญทานไปดูงานบริหารมหาวิทยาลัย เจรจาเพ่ือเตรียมการจัดตั้งคณะเกษตร
และเจรจาขอความชวยเหลือทางวิชาการ  ณ  ประเทศสหรัฐอเมริกา  อังกฤษ  และ
สหพันธรัฐเยอรมัน

- มหาวิทยาลัยเริ่มรับนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรเปนปแรก
- ทานไดพยายามกอสรางมหาวิทยาลัยใหเปนไปตาม  Master plan  ท่ีทานไดจัดทําขึ้น

แตติดขัดดานงบประมาณ   ทานจึงเจรจาใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติในหลักการท่ีจะสามารถ
สรางกลุมอาคารคณะวิศวกรรมศาสตร  คณะวิทยาศาสตร และอาคารเรียนรวม
(ตึกฟกทอง) ใหเปนไปตาม Masterplan   ดังรูปแบบท่ีปรากฏในปจจุบัน

- ในชวงนี้ทานมีแนวคิดพัฒนามหาวิทยาลัย  อีกหลายโครงการ  เชน
1. โครงการจัดตั้งคณะเกษตร  โดยขอความชวยเหลือจากสมาคมนักเรียนเกาญี่ปุน

ชวยประสานงานขอความรวมมือกับมหาวิทยาลัยตางๆ  ในประเทศญี่ปุน
2. โครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร เพ่ือเปนเกียรติแกสมเด็จพระราชบิดากรมหลวง

สงขลานครินทร โดยการพยายามเจรจากูเงินจากธนาคารโลก และขอความชวยเหลือ
จากศิษยของทานท่ีเปนอาจารย  และเพ่ือนๆ  ของทานในมหาวิทยาลัยตางๆ  ชวย
จัดทําโครงการจัดตั้งคณะแพทยศาสตร

3.  โครงการยกฐานะของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปนมหาวิทยาลัยชั้นนําของ
ประเทศใหเทาเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนําของประเทศมาเลเซีย ซึ่งมีชายแดนติดกัน

4. โครงการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร  และโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร  ท่ีศูนย
จ.ปตตานี

5. การหาแนวทางจัดการดานสวัสดิการ  ใหแกอาจารยและเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
เพ่ือท่ีจะสามารถดึงดูดอาจารยจากสวนกลางใหเดินทางไปประจําท่ีศูนย อ.หาดใหญ
จ.สงขลา และศูนย จ.ปตตานี  ซึ่งในขณะนั้นหาอาจารยไปอยูในพ้ืนท่ีดังกลาวยากมาก

6  กรกฎาคม  2514 - ศาสตราจารย  ดร.สตางค  มงคลสุข  ถึงแกอนิจกรรม  ในขณะท่ีกําลังจะเดินทางไป
ตางประเทศเพ่ือเจรจาขอความรวมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตามแผนงานของทาน

รวบรวมสรุปโดย นิรันดร  สุมาลี     สํานักวิจัยและพัฒนา

บรรณานุกรม
ดร.ประดิษฐ เชยจิตร. 2530. นอมรําลึกถึงมหาวิทยาลัยท่ีขาพเจารัก. ใน อนุสรณ 20 ป ม.อ. วิวัฒน สุทธิวิภากร

บรรณาธิการ.  โอ เอส พริ้นติ้ง เฮาส  กรุงเทพฯ.
http://th.wikipedia.org/wiki/สตางค_มงคลสุข
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SKORN MONGKOLSUK, Ph.D.

Birth: November 22, 1957, Bangkok, Thailand
Marital Status: Married, One son
Education:

1977-1980 University of London, B.Sc.(Honors) in Pharmacology
1980-1981 University of London, M.Sc. in Biochemistry
1981-1985 University of Maryland, Ph.D. in Biological Science
1985-1987 Postdoctoral Fellow, National Cancer Institute, USA

Postdoctoral Experience:
1. Visiting Fellow at the Laboratory of Biochemistry, National Cancer Institute, National Institute of

Health, U.S.A. 1985-1987 (with Maxine F. Singer)
2. Visiting Scientist at Osaka University, Japan. 1988 (With A. Shinmyo)

Expertise :
 Bacterial genetics physiology
 Molecular biology of gene expression
 Identification of novel genes involve in oxidative stress response in plant and human bacterial

pathogens
 Bacterial molecular genetic and bacterial physiology of stress response

Positions Held:
1987-1991 Lecturer, Department of Microbiology, Mahidol University
1990-present Head, Laboratory of Biotechnology, Chulabhorn Research Institute.
1991-1998 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Mahidol University
1998-2002 Associate Professor, Department of Biotechnology, Mahidol University
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1998-2002 Associate Faculty Member, Asian Institute of Technology
2002-present Professor of Biotechnology, Department of Biotechnology, Mahidol University
2002-present Adjunct Professor, Asian Institute of Technology
2007-2007 Deputy Dean for Multidisciplinary Coordinating Center, Faculty of Science,

Mahidol University
2007-2010 Member, Mahidol University Council
2007-present Dean, Faculty of Science, Mahidol University

Other Positions:
1990-present A member of the International Center for  Environmental and Industrial

Toxicology (ICEIT)
1991-present A member of Editorial Board for ICEIT, News Letter
1991-1999 A member of National Committee on Bio-Safety
1999-2000 Committee Member of Thai Society for Biotechnology
2000-present Coordinator of CRI-AIT-MAHIDOL, International program on Environmental

Toxicology and Management

Professional Activities:
1. Secretary General of The International Conference on the Biotechnology and Environmental

Sciences: Molecular Approaches.(BESMA) Bangkok 1990.
2. Secretary General for a Panel Discussion on “Adapting new Technology for Detoxification of

Hazardous Wastes”. Bangkok 1990.
3. Chairman, Organizing Committee, UNESCO Regional Workshop on “Gene Expression in

Biotechnology.” Bangkok 1990.
4. Member of the Organizing Committee for the International Conference on Industrial and

Environmental Toxicology, August 1990.
5. UNCED, “Ad hoc committee on workshop of senior experts” On International Procedures for

Assessing Biotechnology Risks. London,1991.
6. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress II.

Bangkok,1992 (Organizer of the Biotechnology Program).
7. Member of the Pacific Rim Organizing Committee for the Sixth International Symposia on

Molecular Plant Microbe Interactions, Seattle, USA.1992.
8. International Advisory Board, the Asia-Pacific Conference on Agricultural  Biotechnology

(APAB) 1992, Beijing, China.
9. International Advisory Committee, Molecular Crop Agriculture for the Pacific Rim. 1992 Davis,

USA.
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10. Organizer of Four Training Workshops on “New Techniques in Biotechnology” Chulabhorn
Research Institute, 1994-1996.

11. Secretary General for International Conference on Biotechnology Research and Applications
for Sustainable Developments.(BRASD) 1995.

12. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress III.
Bangkok, 1995.

13. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress IV.
Bangkok, 1999.

14. Member of the Organizing Committee for the Princess Chulabhorn Sciences Congress V.
Bangkok, 2004.

15. Secretary General for ACT8, Asia transcription conference, Bangkok, November 2004.

Membership:
1. American Society of Microbiology
2. Thai Society of Biotechnology
3. Society for General Microbiology

Awards:
1981 “Sigma Prize” for Best Overall Performance in Biochemistry Chelsea College,

University of London
1985 Foggarty Visiting Post Doctoral Fellowship, National Institute of Health, USA
1988 JSPS, Fellowship for Visiting Scientist, Osaka University
1991 Outstanding Young Scientist Award, Foundation for the Promotion of Science and

Technology, Thailand
1996 A Career Development Award from NSTDA
1997 “Takushi Prize” for Outstanding Researcher from Thai Society Biotechnology
1998 “Outstanding Scientist of the Year” Foundation for the Promotion of Science and

Technology, Thailand
2000 Elected member of Thai Academy of Science and Technology
2000 Mahidol University Award (Outstanding Research)
2001 Research Council Award for Research Work (Chemistry and Pharmacology)

The National Research Council of Thailand
2002 Thailand Research Fund Senior Scholar Award from Thailand Research Fund
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Research Grants:
1. Wellcome Trust Foundation.1988-1991 “Development of DNA Probes for O.viverrini”
2. National Genetic Engineering and Biotechnology Center, 1989-1992 “Rice Defense Genes”
3. Rockefeller Foundation 1989-1992 “Rice Defense Regulated Genes”
4. A Thai Belgium University Development grants (ABOS), Thai coordinator. 1992-1998
5. A Basic Research Grant from Thai Research Fund, 1997-1999. “Protection against alkyl

hydroperoxides in Xanthomonas”
6. Career Development award from NSTDA on “The regulation of oxidative stress response in

Xanthomonas. 1997-2001
7. A Basic Research Grant from Thai Research Fund 2000-2002 “Peroxide stress response in

Xanthomonas”
8. Research Team Strengthening Grant from NSTDA, 2002-2007
9. Senior Research Scholar Grant from the Thailand Research Fund, 2002-2005

10. A Biotech Grant “Stresses Response in Xanthomonas” 2008-2010.

Books Edited.
1. Editors. S.Mongkolsuk, P. S. Lovett and J. E. Trempy. “Biotechnology and Environmental Sci-

ence: Molecular Approaches.”  Plenum Press New York, USA.
2. An Issue Editor of a Special Issue of “Gene” Vol 179.
3. An Editor of the Proceeding for BRADS International Conference Book.
4. Editors, P. Vattanaviboon and S. Mongkolsuk. “Training Manual in Risk Assessment in Bio-

technology” Trinity Publishing Co, Bangkok, Thailand.

Journal Editor.
1. FEMS Microbiology Letters (2004-present)
2. Journal of Microbiology (2005-2008)

Ad Hoc Journal Reviewer.
1. Canadian Journal of Microbiology
2. Gene
3. Molecular Plant Microbes Interactions
4. Molecular Microbiology
5. Microbiology
6. Journal of Bacteriology
7. PLOS One
8. BMC Microbiology
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Educational and Training activities in Biotechnology and Microbiology.
1. Organizer of five practical training workshops

1.1 Modern Techniques in Biotechnology: Recombinant DNA Technology I October 4-13,
1993.

1.2 Modern Techniques in Biotechnology: Pseudomonas Genetics & Environmental Science.
September 3-6, 1996.

1.3 Modern Techniques in Biotechnology IV: Gene Manipulation in Gram Positive Bacteria.
September 15-18, 1997.

1.4 Regional  Workshop  on  Environmental  Biotechnology:  Research  and  Applications  for
Sustainable Development (Bioremediation and Heavy Metal Resistance). June 24- July 1, 1998.

1.5 Risk Assessment and Risk Management in Biotechnology. December 3-9, 1999.
2. Secretary General of Three International Conferences

2.1 Secretary General of The International Conference on the Biotechnology and Environ-
mental Sciences: Molecular Approaches.(BESMA) Bangkok   1990.

2.2 Secretary General for International Conference on Biotechnology Research and Applica-
tions for Sustainable Developments.(BRASD) 1995.

2.3Secretary General for Asia Conference on Transcription (ACT VIII)  2004.
3. Taught many courses at undergraduate and graduate levels in the area of Microbiology at

Department of Biotechnology and Department of Microbiology, Faculty of Science, Mahidol University.
The Inter-Universities program between Chulabhorn Research Institute, Asia Institute of Technology and
Mahidol University.

List of Publications. (Last 5 years selected)
1. Chuchue T., W.Tanboon , B.Prapagdee, JM Dubbs , P.Vattanaviboon  and S. Mongkolsuk.

2006. ohrR-ohr are the primary sensor/regulator and protective genes against organic
hydroperoxide stress in Agrobacterium tumefaciens. J.Bacteriol. 188: 842-51.

2. Panmanee W., P.Vattanaviboon, L. B. Poole and S. Mongkolsuk . 2006 Novel organic
hydroperoxide sensing and responding mechanisms for OhrR, a major bacterial sensor and
regulator of organic hydroperoxide stress. J.Bacteriol. 188: 1389-95.

3. Whangsuk W. and S. Mongkolsuk. 2006 Analysis of mutations that alter H2O2 sensing and
transcription regulation properties of a global peroxide regulator OxyR in Xanthomonas
campestris pv. phaseoli. FEMS Microbiol Lett. 257: 214-20.

4. Hrimpeng K, Prapagdee B, Banjerdkij P, Vattanaviboon P, Dubbs JM and S. Mongkolsuk.
2006. Challenging Xanthomonas campestris with low levels of arsenic mediates cross-
protection against oxidant killing.  FEMS Microbiol Lett. 262: 121-7.
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5. Eiamphungporn W, Charoenlap N, Vattanaviboon P and S Mongkolsuk.  2006 Agro-
bacterium tumefaciens soxR is involved in superoxide stress protection and also directly
regulates superoxide-inducible expression of itself and a target gene. J Bacteriol. 188: 8669-
73.

6. Tantasut J, Satoh H, Parkpian P and S Mongkolsuk. 2006. Effects of exposure times on the
toxic response of ammonia oxidizing mixed culture (AOMC) to phenol and chlorinated
phenols. Water Sci Technol. 54: 281-8.

7. Loprasert S, Whangsuk W, Dubbs JM, Sallabhan R, Somsongkul K and S Mongkolsuk.
2007. HpdR is a transcriptional activator of Sinorhizobium meliloti hpdA, which encodes a
herbicide-targeted 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenase. J Bacteriol. 189: 3660-4. Epub
2007 Mar 2.

8. Newberry KJ, Fuangthong M, Panmanee W, Mongkolsuk S, Brennan RG. 2007. Structural
Mechanism of Organic Hydroperoxide Induction of the Transcription Regulator OhrR. Mol
Cell. 28: 652-64.

9. Dubbs JM, Mongkolsuk S. 2007 Peroxiredoxins in bacterial antioxidant defense. Subcell
Biochem. 44: 143-93.

10. Saenkham P, Eiamphungporn W, Farrand SK, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2007.
Multiple superoxide dismutases in Agrobacterium tumefaciens: functional analysis, gene
regulation and their influence on tumoriogenesis. J Bacteriol. 189: 8807-17.

11. Vattanaviboon P, Tanboon W, Mongkolsuk S.  2007 Physiological and expression analyses
of Agrobacterium tumefaciens trxA, encoding thioredoxin.  J Bacteriol. 189: 6477-81.

12. Kitphati W, Ngok-Ngam P, Suwanmaneerat S, Sukchawalit R, Mongkolsuk S. 2007.
Agrobacterium tumefaciens fur has important physiological roles in iron and manganese
homeostasis, the oxidative stress response, and full virulence. Appl Environ Microbiol. 73:
4760-8.

13. Fuangthong M, Sallabhan R, Atichartpongkul S, Rangkadilok N, Sriprang R, Satayavivad J,
Mongkolsuk S. 2009 The omlA gene is involved in multidrug resistance and its expression is
inhibited by coumarins in Xanthomonas campestris pv. phaseoli. Arch Microbiol. 189: 211-
218.

14. Prapagdee B, Kuekulvong C, Mongkolsuk S. 2008 Antifungal potential of extracellular
metabolites produced by Streptomyces hygroscopicus against phytopathogenic fungi. Int J
Biol Sci. 4: 330-7.

15. Saenkham P, Utamapongchai S, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2008 Agrobacterium
tumefaciens iron superoxide dismutases have protective roles against singlet oxygen toxicity
generated from illuminated Rose Bengal. FEMS Microbiol Lett. 289: 97-103.
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16. Ngok-Ngam P, Ruangkiattikul N, Mahavihakanont A, Virgem SS, Sukchawalit R, Mongkolsuk
S.  2009. Roles of Agrobacterium tumefaciens RirA in iron regulation, oxidative stress
response and virulence. J Bacteriol. 191: 2083-2093.

17. Saenkham P, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S.  2009. Mutation in sco affects cytochrome c
assembly and alters oxidative stress resistance in Agrobacterium tumefaciens.  FEMS Micro-
biol Lett. 293: 122-129.

18. Tanboon W, Chuchue T, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. Inactivation of thioredoxin-
like gene alters oxidative stress resistance and reduces cytochrome c oxidase activity in
Agrobacterium tumefaciens.  FEMS Microbiol Lett. 295: 110-116.

19. Nawapan S, Charoenlap N, Charoenwuttitam A, Saenkham P, Mongkolsuk S, Vattana-
viboon P.  2009 Functional and expression analyses of the cop operon, required for copper
resistance in Agrobacterium tumefaciens.  J Bacteriol. 191: 5159-5168.

20. Jittawuttipoka T, Buranajitpakorn S, Fuangthong M, Schweizer HP, Vattanaviboon P, Mong-
kolsuk S. 2009. Mini-Tn7 vectors as genetic tools for gene cloning at a single copy number
in an industrially important and phytopathogenic bacteria, Xanthomonas spp. FEMS Micro-
biol Lett. 298: 111-117.

21. Jittawuttipoka T, Buranajitpakorn S, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2009. The catalase-
peroxidase KatG is required for virulence of Xanthomonas campestris pv. campestris in a
host plant by providing protection against low levels of H2O2. J. Bacteriol. 191: 7372-7.

22. Mongkolsuk S, Schumann W.  Stress goes Far East: meeting report of the Sixth International
Workshop on the Molecular Biology of Stress Responses. 2009. Cell Stress Chaperones.14:
227-31.

23. Matangkasombut O, Wattanawaraporn R, Tsuruda K, Ohara M, Sugai M, Mongkolsuk S.
2010. Cytolethal Distending Toxin from Aggregatibacter actinomycetemcomitans induces
DNA damage, S/G2 cell cycle arrest and caspase-independent death in budding yeast
model.  Infect Immun. 78: 783-92.

24. Atichartpongkul S, Fuangthong M, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2010. Analyses of the
regulatory mechanism and physiological roles of Pseudomonas aeruginosa OhrR, a tran-
scription regulator and a sensor of organic hydroperoxides.  J  Bacteriol. 192: 2093-101.

25. Jittawuttipoka T, Sallabhan R, Vattanaviboon P, Fuangthong M, Mongkolsuk S. 2010.
Mutations of ferric uptake regulator (fur) impair iron homeostasis, growth, oxidative stress
survival, and virulence of Xanthomonas campestris pv. campestris.  Arch Microbiol. 192:
331-9.

26. Whangsuk W, Dubbs JM, Sallabhan R, Somsongkul K, Mongkolsuk S, Loprasert S. 2010.
ChpR is a chlorpyrifos-responsive transcription regulator in Sinorhizobium meliloti. J Mol
Microbiol Biotechnol. 18: 141-7.
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27. Daung-Nkern J, Vattanaviboon P, Mongkolsuk S. 2010. Inactivation of nfuA enhances
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2011 PSU Researcher Grand slam

รางวัล 2011 PSU Researcher Grand Slam เปนรางวัลท่ีมอบใหกับนักวิจัยท่ีไดรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ
ในงานวันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ. 5 ป ติดตอกัน โดยเปนนักวิจัยท่ีมีผลงานในประเภท ดังตอไปนี้

1. เปนนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติและนานาชาติ
2. เปนนักวิจัยตัวอยาง หรือมีผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัย หรือนักวิจัยดีเดนของคณะ
3. เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
4. เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานไดรับการอางอิง (Citation) สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI
5. เปนนักวิจัยท่ีไดรับสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
6. เปนนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
7. เปนนักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหมของโลกหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
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2011 PSU Researcher Grand slam

รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ

คณะวิศวกรรมศาสตร
รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย

คณะ วิทยาศาสตร
รศ.ชนิตา  พงษลิมานนท

คณะวิทยาศาสตร
ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย

คณะวิทยาศาสตร
รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ

คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร

คณะวิทยาศาสตร
รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี

คณะเภสัชศาสตร
ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล

คณะวิทยาศาสตร
ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ

คณะแพทยศาสตร
รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา

คณะวิทยาศาสตร
ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร
คณะวิทยาศาสตร

รศ.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง
คณะแพทยศาสตร

ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา
คณะวิทยาศาสตร

รศ.อาซีซัน   แกสมาน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2553
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2553

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

สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

นักวิจัย รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไดรับรางวัล รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มูลนิธิโทเร  ประเทศไทย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มูลนิธิโทเรเพ่ือการสงเสริมวิทยาศาสตรประเทศไทย

นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร

2. ดร.จงดี  ธรรมเขต
3. นายศักด์ิชัยบดี  สังขแกว

หนวยงาน ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณสกัดสารแบบไมโครท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป 2553

ดานวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

นักวิจัย รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
นักวิจัยรวม 1. นายสืบตระกูล  วิเศษสมบัติ

2. ผศ.ดร.กนกวรรณ  กิตตินิยม
3. ผศ.ดร.พจนีย  ศรีมาโนชญ
4. ผศ.ดร.วิจิตร  วงคล่ําซํา

หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณสําหรับตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553

ดานเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรมเกษตร  รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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นักวิจัย รศ.ธงชัย  พันธเมธาฤทธ์ิ
นักวิจัยรวม 1. นางสาวก่ิงกานต  เปาะทอง

2. นางสาวสุดารัตน  อินทรนอย
3. นางสาวจิราภรณ  ศรีพรม
4. นางสาวยุพา  ฤทธ์ิโต
5. นางสาวสาธิญา  ดรุณศิลป
6. นางสาวพีรพรรณ  แพงรักษ
7. นางสาวนิภาพร  ดําขุน
8. นางสาวสุธารัตน  เกตุสิงห
9. นางสาวเมทินี  ดุริยรัฐการ

10. นางสาวนอดใอนี  พูลขาว
11. นางสาวสุไหลขอ  โดหลี
12. นางสาวเยาวนุช  มะธุระ
13. นางสาวจุฑารัตน  บัวมีกลิ่น
14. นางสาวสุจารี  ฤทธิภักดี
15. นางสาวศิรินพร  แกวเมฆา

หนวยงาน ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน สื่อการเรียนการสอนเก่ียวกับการสรางเครื่องมือและวิธีการวัดสําหรับฟสิกสวัสดุ

โดยใชแลปวิวและวิชวลเบสิก
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน  ประจําป 2553

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

นักวิจัย ผศ.นพ.สุนทร  วงษศิริ
นักวิจัยรวม 1. นพ.ปรเมศวร  สุวรรณโณ

2. นพ.วราห  ยืนยงวิวัฒน
3. รศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช
4. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี

หนวยงาน ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ “สงขลานครินทร”
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐคิดคน ประจําป 2553

ดานวิทยาศาสตรการแพทย  รางวัลประกาศเกียรติคุณ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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นักวิจัย ผศ.ดร.สอาด  ริยะจันทร
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัล นักวิทยาศาสตรรุนใหม  ประจําป พ.ศ. 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

นักวิจัย ผศ.ดร.สอาด  ริยะจันทร
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร
ไดรับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award

สาขา Agricultural Sciences & Technology
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รวมกับสํานักพิมพ Elsevier (ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)

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

นักวิจัย รศ.นพ.พรพรต  ลิ้มประเสริฐ
หนวยงาน ภาควิชาพยาธิวิทยา  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Targeted Genomic Capture Arrays and high througput sequence for Autism

Susceptibility Genes in Thai Multiplex Families with Autism Spectrum Disorder
ไดรับรางวัล รางวัลทุนวิจัยอันดับท่ี 1 โครงการประกวดทุนวิจัย The Great Gigabase Grant (3Gs)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษัทโรชไดแอกโนสติกส (ประเทศไทย) จํากัด  รวมกับสถาบันวิจัยจีโนม

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

นักวิจัย ผศ.พิเชษฐ  เปยรกลิ่น
หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน วิหารแหงจิต (Temple is Mind)
ไดรับรางวัล ทุนสรางสรรคศิลปกรรม ศิลป พีระศรี ครั้งท่ี 10   โครงการเชิดชูเกียรติศิลปนยอดเย่ียม

แหงประเทศไทย รางวัลศิลป พีระศรี ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากร

นักวิจัย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล คนดีสังคมไทย  สาขาวิจัยและพัฒนาพลังงาน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะกรรมการอํานวยการจัดงานรางวัลไทยและนิตยสารเสนทางไทย
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นักวิจัย รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.อลิศรา  เรืองแสง (ม.ขอนแกน)

2. รศ.ดร.ภาวิณี  ชัยประเสริฐ (มจธ.)
3. ดร.สมพงศ  โอทอง (ม.ทักษิณ)
4. ดร.ประไพพิศ  ชัยรัตนมโนกร (ม.เกษตรศาสตร)
5. ดร.สุขสมาน  สังโยคะ (ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม)

หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน กลุมวิจัยเพ่ือการพัฒนากระบวนการผลิตไฮโดรเจนจากวัตถุดิบมวลชีวภาพโดยจุลินทรีย
ไดรับรางวัล รางวัลกลุมวิจัยดีเย่ียม  ประจําป 2550 (รับรางวัล ป 2553)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาแหงชาติ (สกอ.)

นักวิจัย รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล
หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
ไดรับรางวัล 2010 TRF-CHE-SCOPUS Young Researcher Award สาขา Life Sciences
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

รวมกับสํานักพิมพ Elsevier (ผูจัดทําฐานขอมูลวารสารวิชาการระดับนานาชาติ Scopus)

นักวิจัย รศ.อาซีซัน  แกสมาน
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค

2. ผศ.ดร.อดิศัย  รุงวิชานิวัฒน
3. นายสมคิด  ศรีสุวรรณ

หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน ตนแบบการผลิตน้ํายางขนจากกระบวนการครีมมิ่งในระดับอุตสาหกรรมและตนแบบ

การประยุกตใชงานในการทําน้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืด
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยดีเดน สกว.  ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

นักวิจัย นายสัมฤทธ์ิ  เรืองจันทร
หนวยงาน ภาควิชารังสีวิทยา  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องดันลําไส
ไดรับรางวัล เหรียญทอง Thailand Kaizen Award 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)
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นักวิจัย นางสาวกฤติกา  หนูเกลี้ยง
หนวยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน กางเกงผาออมซักได
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)

นักวิจัย นางกาญจนา ยอดศรี
หนวยงาน โรงพยาบาลสงขลานครินทร  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน หุนชวยนอง
ไดรับรางวัล เหรียญเงิน Thailand Kaizen Award 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุน)



อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และ
ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2553
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553

นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
หนวยงาน ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร

นักวิจัย รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการประดิษฐ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2553

นักวิจัย ผศ.นพ.สุนทร  วงษศิริ
นักวิจัยรวม 1. นพ.ปรเมศวร  สุวรรณโณ

2. นพ.วราห  ยืนยงวิวัฒน
3. รศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช
4. ผศ.นพ.สิทธิโชค  อนันตเสรี

หนวยงาน ภาควิชาศัลยศาสตรออรโธปดิกส  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณชวยผาตัดโรคพังผืดกดรัดเสนประสาทขอมือ “สงขลานครินทร”



รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2553
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รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553

นักวิจัย รศ.ดร.ชาคริต  ทองอุไร
นักวิจัยรวม 1. นายทรงธรรม  โพธ์ิถาวร

2. น.ส.รวมพร  นิคม
3. นายวรุตย  คงกําเนิด
4. ดาบตํารวจมนัส  จันทรณรงค

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การผลิตไบโอดีเซลจากไขมันหมูและน้ํามันพืชใชแลวแบบครบวงจร
ไดรับรางวัล รางวัลท่ัวไป  ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

นักวิจัย ผศ.พยอม  รัตนมณี
นักวิจัยรวม 1. น.ส.คนึงนิตย  ลิ่มจิรขจร

2. นายอดุลย  เบ็ญนุย
3. รศ.ดร.วันชัย  ธรรมสัจการ
4. นายเจษฏาพงศ  แสงอัมพร

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการศึกษาวิจัยโรงไฟฟาพลังน้ําชุมชนภาคใต
ไดรับรางวัล รางวัลท่ัวไป  ผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2553
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2553

สาขาความเปนเลิศ (Discipline of Excellence, CoE)
โครงการสูความเปนเลิศสาขาระบาดวิทยา
ผูบริหาร : ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ

สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

ผูอํานวยการ : รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ

หัวหนาหนวย : รศ.ดร.วราภรณ  ตันรัตนกุล



นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2553
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2553

ผศ.ดร.เจษฏา  วรรณสินธุ
นักวิจัยดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2553

รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตร ประจําป 2553

ผศ.ดร.ชลลดา  เลาหวิริยานนท
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2553

ดร.ชัชวาล  โชติมากร
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจําป 2553

ศ.พญ.ประยงค  เวชวนิชสนอง
นักวิจัยดีเดนคณะแพทยศาสตร ประจําป 2553

รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2553

ผศ.ภิญโญ  ตันพิทยคุปต
นักวิจัยดีเดนคณะพาณิชยศาสตรและการจัดการ ประจําป 2553

ดร.เมตตา  กูนิง
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553

รศ.ดร.วุฒิพร  พรหมขุนทอง
นักวิจัยดีเดนคณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจําป 2553

ดร.ศศิธร  ชูศรี
นักวิจัยดีเดนคณะการแพทยแผนไทย ประจําป 2553

ดร.สุทธิจิตต  เชิงทอง
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2553

รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล
นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2553

ผศ.ดร.อับดุลเลาะ  การีนา
นักวิจัยดีเดนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจําป 2553



ทุนปราชญาจารย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554
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ทุนปราชญาจารยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554

รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร

รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร



นักวิจัยท่ีไดรับการเชิดชูเกียรติ
ในระดับนานาชาติ  ป 2553



42

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ไดรับการเชิดชูเกียรติ
ในระดับนานาชาติ ป 2553

นักวิจัย รศ.ดร.สุรฉัตร  งอสุรเชษฐ
หนวยงาน ภาควิชาบริหารเภสัชกิจ  คณะเภสัชศาสตร
เชิดชูเกียรติ ไดรับคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหาร International Society of Pharmacoeconomics and

Outcomes Research (ISPOR) Asia consortium ใหทําหนาท่ี Committee Chair-elect for
the term of 2010-2012 (Chair of 2012-2014)

นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา
หนวยงาน ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร
เชิดชูเกียรติ ไดรับเชิญเปน Editorial Board ของ Journal of Environmental Science and Health,

Part B : Pesticides, Food Contaminants, and Agricultural Wastes

นักวิจัย รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
เชิดชูเกียรติ ไดรับเชิญเปน International Editorial Advisory Board ของ Journal of Health,

Population and Nutrition

นักวิจัย ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร
เชิดชูเกียรติ ไดรับเชิญเปน International Scientific Committee ของการประชุม the International

Conference on Semi-Solid Processing of Alloys and Composites



นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2553 ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI  ป 2553  ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

1 ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 27 บทความ
2 รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 20 บทความ
3 รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท ภาควิชาเภสัชเวทและ คณะเภสัชศาสตร 8 บทความ

เภสัชพฤกษศาสตร
4 ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร คณะวิศวกรรมศาสตร 7 บทความ

และวัสดุ
5 รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 6 บทความ
6 รศ.ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ คณะทันตแพทยศาสตร 5 บทความ
7 รศ.ดร.เจริญ นาคะสรรค ภาควิชาเทคโนโลยียาง คณะวิทยาศาสตรและ 5 บทความ

และพอลิเมอร เทคโนโลยี
8 รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 5 บทความ
9 ผศ.ดร.จําเนียร ฉุนประดับ ภาควิชาคณิตศาสตรและ คณะวิทยาศาสตรและ 4 บทความ

วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยี
10 รศ.ดร.ฉัตรชนก กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
11 ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร ภาควิชาวิทยาศาสตรและ คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ

เทคโนโลยีวัสดุ
12 ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
13 ผศ.ดร.อุราพร วงศวัชรานนท ภาควิชากายวิภาคศาสตร คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
14 รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
15 ผศ.ดร.พงศธร อมรพิทักษสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 3 บทความ
16 รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 3 บทความ

อุตสาหกรรม
17 ศ.ดร.วิภาวี นิตยานันทะ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 3 บทความ
18 รศ.นพ.สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตร 3 บทความ



นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI ป 2553
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นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553

1 รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
2 ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
3 รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
4 ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
5 รศ.ดร.ดวงพร  คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
6 รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
7 ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
8 รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
9 รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร

10 รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
11 Dr.Alan Frederick  Geater หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
12 รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
13 ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร
14 รศ.ดร.อรัญ  หันพงศกิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
15 รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
16 ผศ.ดร.อัครวิทย  กาญจนโอภาษ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
17 รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี
18 รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
19 ผศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
20 รศ.ทพญ.อุรีพร  เล็กกัต ภาควิชาชีววิทยาชองปาก คณะทันตแพทยศาสตร

และระบบการบดเค้ียว
21 รศ.ทพ.บุญเลิศ  กูเกียรติตระกูล ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ คณะทันตแพทยศาสตร
22 รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
23 รศ.ชนิตา  พงษลิมานนท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
24 ดร.เสาวนิต  ทรายทอง ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
25 รศ.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
26 ผศ.ดร.สุเมธา  สุวรรณบูรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ คณะวิทยาศาสตร
27 รศ.ดร.สัมพันธ  วงศนาวา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร



นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553
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ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI ป 2553

1 ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร
2 รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
3 รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร
4 รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
5 รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร
6 รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
7 ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
8 รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
9 ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร

10 ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
11 รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
12 Dr.Alan Frederick  Geater หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร
13 รศ.นพ.หัชชา  ศรีปลั่ง ภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร
14 รศ.ชนิตา  พงษลิมานนท ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
15 รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร คณะเภสัชศาสตร
16 ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา หลักสูตรชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร
17 รศ.พญ.สายบัว  ชี้เจริญ ภาควิชาสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร
18 รศ.ดร.อรัญ  หันพงศกิตติกูล ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม คณะอุตสาหกรรมเกษตร
19 รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
20 รศ.ดร.วิลาวัลย  มหาบุษราคัม ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร



นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel founding)

ป 2553
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ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel founding) ป 2553

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.กิติเชษฐ  ศรีดิษฐ
นักศึกษา นายธรรมรัตน  พุทธไทย
หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
สิ่งท่ีคนพบ สมกุงใบเฟรน (Begonia pteridiformis Phutthai)



นักวิจัยท่ีผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ป 2553
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ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2553

ผูประดิษฐ ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เตาอบพลังงานแสงอาทิตยท่ีสามารถอบแหงและหุงตมอาหาร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5292

ผูประดิษฐ นางกาญจณา  ยอดศรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณชวยจับยึดตัวเด็กในการสวนปสสาวะ
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5364

ผูประดิษฐ นางอวยพร  ภัทรภักดีกุล
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน หมวกเย็น
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5758

ผูประดิษฐ รศ.ดร.สัณหชัย  กลิ่นพิกุล
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องทําเนยเทียมขนาดเล็ก
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5540

ผูประดิษฐ ดร.นงเยาว  เมืองดี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ช่ือผลงาน เครื่องผาผลปาลม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5525

ผูประดิษฐ 1. ดร.วรพงษ  อัศวเกษมณี
2. ดร.สุนิสา  ศิริพงศวุฒิกร
3. ผศ.ดร.จักรี  ทองเรือง
4. ผศ.ดร.เถวียน  วิทยา

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การทําแหงใบมะกรูดดวยไมโครเวฟ
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5791
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ครั้งที่ 5

ผูประดิษฐ 1. นายนิติ  เหมพัฒน
2. ดร.จรงคพันธ  มุสิกะวงศ
3. ผศ.ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ถังหมักปุยสําหรับมูลฝอยอินทรีย
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5788

ผูประดิษฐ 1. นายนิติ  เหมพัฒน
2. ดร.จรงคพันธ  มุสิกะวงศ
3. ผศ.ดร.จรีรัตน  สกุลรัตน

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ถังหมักปุยสําหรับมูลฝอยอินทรียแบบแนวตั้ง
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5790

ผูประดิษฐ 1. ดร.สุนิสา  ศิริพงศวุฒิกร
2. รศ.ไพบูลย  ธรรมรัตนวาสิก

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน น้ํายาฆาเชื้อจุลินทรียในผลผลิตทางการเกษตรท่ีมีสารสกัดจากธรรมชาติเปนองคประกอบ
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5757

ผูประดิษฐ 1. นายพลชาติ  โชติการ
2. ผศ.ดร.ภัทร  อัยรักษ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน กลไกปรับปริมาตรภายนอกเพ่ือปองกันน้ําเขาหุนยนตเรือดําน้ํา
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5789

ผูประดิษฐ 1. รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี
2. รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู
3. รศ.มานะ  กาญจนมณีเสถียร (ม.ศิลปากร)
4. ผศ.ดร.วิวัฒน  พิชญากร

หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน ผลิตภัณฑชีวภัณฑควบคุมโรคพืช วิธีการเตรียมและการใชชีวภัณฑดังกลาว
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5358
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ครั้งที่ 5

ผูประดิษฐ 1. ผศ.คณดิถ  เจษฎพัฒนานนท
2. ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล
3. ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 5304



นักวิจัยท่ีผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ป 2553
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ครั้งที่ 5

นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2553

นักวิจัย รศ.ภญ.นัฏฐา  แกวนพรัตน
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาผลิตภัณฑ Antiaging ท่ีมีสวนผสมของ sodium hyarulonate, ceramide

และ collagen  และการศึกษาความคงตัวทางกายภาพ
ช่ือผลิตภัณฑ U Princess Anti-Aging 3+Night Serum

นักวิจัย ดร. พัชรินทร ภักดีฉนวน
หนวยงาน ภาควิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน น้ํานมแพะปรุงแตงกลิ่นรสใหกับ คูระ เดลี โกทส ฟารม
ช่ือผลิตภัณฑ เครื่องด่ืมน้ํานมแพะย่ีหอ “Rus”

นักวิจัย ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล

2. ผศ.นพ.สุนทร  วงษศิริ
3. รศ.นพ.บุญสิน  ตั้งตระกูลวนิช

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณรองชวยลดความดันในสนเทาทําจากยางธรรมชาติ
ช่ือผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑ PSU - Heel Soother

นักวิจัย อาจารยสุรสิทธ์ิ  ประสารปราน
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาถวยรับน้ํายางโดยใชน้ํายางธรรมชาติและดินขาว
ช่ือผลิตภัณฑ ถวยรับน้ํายาง

นักวิจัย ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การแยกน้ํามันดินจากน้ําสมควันไม
ช่ือผลิตภัณฑ เครื่องผลิตน้ําสมควันไมพรอมใช

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



รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2553
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ครั้งที่ 5

รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553

นักศึกษา นายอนิรุทธ  อารมณสุขโข
นางสาวกุลภัสสร  จันทรพิทักษ

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณชุดเครื่องกลั่นผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี  รางวัลท่ี 2

นักศึกษา นางสาวสุนันทา  ภูมิสมบัติ
อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต

2. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน สวนเชื่อมตอระหวางมนุษยกับคอมพิวเตอรดวยสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ สําหรับอุปกรณชวย

อํานวยความสะดวกและระบบชวยฟนฟู
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี  รางวัลชมเชย

นักศึกษา นายอนุกูล  คงสกุล
อาจารยท่ีปรึกษา ดร.นิคม  สุวรรณวร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โปรแกรมควบคุมเมาสโดยใชมือเปลา
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย

นักศึกษา นายจิรศักด์ิ  รักษาชุม
นางสาวสุนิสา  จุลรัตน

อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต
2. ผศ.ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบเฝาสุขภาพดวยเครือขายเซนเซอรไรสาย
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร

การแพทย ระดับปริญญาตรี รางวัลท่ี 2
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นักศึกษา นายอดิศร  คงสุวรรณ
นายจักรพงค  มัชฌิมาภิโร

อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท
2. ดร.วิวัฒน  พิชญากร

หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร  คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน ลูกอมเม็ดนิ่มลอวโซนเมททิลอีเทอรสําหรับการรักษาเย่ือบุชองปากอักเสบจากการติดเชื้อ

Candida albicans
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร

การแพทย ระดับปริญญาตรี รางวัลชมเชย

ผูรวมจัดทํา 1. ดร.สืบตระกูล  วิเศษสมบัติ
2. รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย

หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบการตรวจหาเชื้อแคมไพโลแบคเตอร (Campylobacter)
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับบัณฑิตศึกษา  รางวัลท่ี 1

นักศึกษา นายกิตติคุณ  ทองพูล
อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.ณัฐฎา  จินดาเพ็ชร

2. ผศ.ดร.วิกลม  ธีรภาพขจรเดช
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาระบบตรวจหาจุดท่ีเกิดเหตุการณการคายประจุไฟฟาสถิตแบบไรสายสําหรับสายงาน

การผลิตฮารดดิสก
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลท่ี 2

นักศึกษา นางสาวพนิตา  สุมานะตระกูล
นางสาวสุภาพร  ราชการกลาง

อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.ชญานุช  แสงวิเชียร
2. ผศ.ดร.อรสา  ภัทรไพบูลยชัย

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ผลิตภัณฑหลักก้ันเสนทางจราจรจากวัสดุเทอรโมพลาสติกอิลาสโตเมอร
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย
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นักศึกษา นายณรงค  ชัยสงเคราะห
นางจรรยา  อินทมณี

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การผลิตปุยจากการกําจัดแอมโมเนียในอากาศเสียของโรงงานผลิตน้ํายางขน
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลชมเชย

นักศึกษา นางดวงรัตน  หมายดี
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.นพ.แมนสิงห  รัตนสุคนธ
หนวยงาน ภาควิชาการบริหารการพยาบาล  คณะพยาบาลศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องมือวัดเปนกระดาษแบบใชแลวท้ิง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2553 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและวิทยาศาสตร

การแพทย ระดับบัณฑิตศึกษา รางวัลท่ี 2



นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ

ประจําป 2553
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําป 2553

นักวิจัย นพ.โกเมศวร  ทองขาว
หนวยงาน ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Outcomes After Temporary Abdominal Closure for Trauma:

Where Did the Patients Go?
ช่ือรางวัล รางวัลพิสิฏฐ  วิเศษกุล
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป ครั้งท่ี 35  ราชวิทยาลัยศัลยแพทยแหงประเทศไทย

อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.จันทกานต  ทวีกุล
2. รศ.ดร.ชูเกียรติ  คุปตานนท
3. รศ.ปญญรักษ  งามศรีตระกูล

นักศึกษา นายวิสิทธ์ิ  เอกวานิช
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การประยุกตใชสารดูดความชื้นเพ่ือลดความชื้นของอากาศกอนเขาสูระบบปรับอากาศ

ของอาคารท่ีอยูอาศัย
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
นักศึกษา 1. นายสมพงษ  แซตาง

2. นายปกรณ  ทองใหญ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องผลิตแกสชีวภาพจากใบยางพาราและมูลสัตว และเครื่องทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3  ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา

ผลงานประดิษฐคิดคนโครงการ “คายนักประดิษฐรุนใหม”
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน
2. ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร

นักศึกษา นายธีรภัทร  ตันกุลโรจน
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การบําบัดกลิ่นในกาซเสียท่ีเกิดจากกระบวนการอบยางแทงโดยการดูดซึมดวยสารละลาย

โซเดียมไฮดรอกไซด
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ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต  สาขาวิศวกรรมเคมี
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.เจริญยุทธ  เดชวายุกุล
2. ผศ.ดร.วิริยะ  ทองเรือง

นักศึกษา นางสาวกรรณิการ  เหมแกว
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ตัวตรวจรูทางอิเล็กทรอนิกสทําจากยางธรรมชาติผสมตัวเติมนาโน
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต  สาขาวิศวกรรมเหมืองแร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ
นักศึกษา นายตฤณเมษ  สังคพันธ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนาและผลิตเกราะกันกระสุนจากวัสดุประกอบพ้ืนอะลูมิเนียมเสริมแรงดวยซิลิกอน

คารไปดเซรามิกส โดยกระบวนการหลออัดขึ้นรูปในสภาวะก่ึงของแข็ง
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัยในกลุม Processing (ระดับนักศึกษา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 4 (TMETC 4)

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.เจษฎา  วรรณสินธุ
นักศึกษา นางสาวบัวแสง  กาญจนดิษฐ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแรและวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การผลิตการศึกษาโครงสรางจุลภาคและการทดสอบสมบัติเชิงกลของวัสดุเชิงประกอบ

อะลูมิเนียม 7075 เสริมแรงดวยเสนใยคารบอน
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศ การนําเสนอผลงานวิจัยในกลุม Structure and properties (ระดับนักศึกษา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแหงประเทศไทยครั้งท่ี 4 (TMETC 4)

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยชลิตา  หิรัญสุข
นักศึกษา 1. นายปลันธน   สุวรรณ

2. นายเดชาวัฒน  รัตนสุภา
3. นายสรภพ  ลิมปนศิลป

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน TPA Robo Girl Dunker
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 และรางวัลเทคนิคยอดเย่ียม การแขงขันหุนยนต TPA PLC

COMPETITION ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสงเสริมเทคโนโลยี (ไทย–ญี่ปุน)
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อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล
นักศึกษา 1. นส.ศิริวดี  อ้ึงสกุล

2. นายกรกฤตย  ชูจิต
3. นส.เกศสุดา  สืบสังข
4. นส.สุนันทา   ภูมิสมบัติ
5. นส.อรียา  สังยาหยา

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน EMG - based Human - Computer Interface for Assistive Device and

Rehabolitation System
ช่ือรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1  การประกวดนวัตกรรมเพ่ือผูพิการ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล
2. ผศ.ดร.พรชัย  พฤกษภัทรานนต

นักศึกษา 1. นายอังกูร  ภิญโญมารค
2. นายมนตรี  โพธิโสโนทัย

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Effect of Trends on Detrended Fluctuation Analysis for Surface

Electromyography (EMG) Signal
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทพ้ืนฐานสาขาวิศวกรรมไฟฟา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ทวีศักด์ิ  เรืองพีระกุล
นักศึกษา 1. นายกิตติโชค  ศักดา

2. นายทรรศิน  สุคนธ
3. นายประเสริฐ  ภัทรภากร
4. นายวทัญู  เหล็บหนู
5. นายฮาดีย  มยุระพงศ

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบสมองกลฝงตัว
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย และรางวัลคะแนนสูงสุด หัวขอ Sensor& Board จากการประชันทักษะ

ดานระบบสมองกลฝงตัว โครงการ TESA Top Gun Rally 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย  (Thai Embedded Systems Association : TESA)

และคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
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อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ธนิต  เฉลิมยานนท
นักศึกษา 1. นายสุรัติ  เส็มหมัด

2. นายธนันท  ชุบอุปการ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาเสถียรภาพของตลิ่งคลองอูตะเภา : ผลการศึกษาเบื้องตน
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทพ้ืนฐานสาขาวิศวกรรมโยธา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา 1. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน
2. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

นักศึกษา นายขจรศักด์ิ  ชวยนุกูล
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Effect of preheating condition on properties of bovine-hide and fish-skin

gelatin films prepared from thermo-compression molding technique
ช่ือรางวัล Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล BioScience for the future 2010 The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint

International PSU-UNS Conference

นักวิจัย นายธีรวัฒน  สุดขาว
หนวยงาน คณะการแพทยแผนไทย
ช่ือผลงาน องคความรูในการรักษาผูปวยโรคชิคุนกุนยาตามแนวทางการแพทยแผนไทย

ในจังหวัดสงขลา
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชยในการนําเสนอแบบบรรยาย (สาขาสังคมศาสตร)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทย

ทางเลือกแหงชาติ ครั้งท่ี 7

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.นันทา  เชิงเชาว
นักศึกษา นางสาวนิสาพร  มูหะมัด
หนวยงาน ภาควิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Defense related-polyphenol oxidase; Purification and Characterization,

from Hevea brasiliensis cell suspension
ช่ือรางวัล Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล TSB 2010 International Conference on Biotechnology for Healthy Living
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อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.ดร.นิกร  ศิริวงศไพศาล
2. ผศ.ดร.เสกสรร  สุธรรมานนท

นักศึกษา นางสาวศุภวรรณ  ศรีทิพย
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การลดจํานวนเครื่องมือจับชิ้นงานในกระบวนการผลิต Head Stack Assembly

โดยใชแบบจําลองคอมพิวเตอร  กรณีศึกษาโรงงานประกอบฮารดดิสกไดรฟ
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต  สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

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

Diseases Society

นักวิจัย ศ.พญ.ประยงค  เวชวนิชสนอง
หนวยงาน ภาควิชากุมารเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Is intravenous cyclophosphamide a worthwhile treatment in pediatric onset

lupus nephritis? A 108 case experience
ช่ือรางวัล Trainee Travel Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The 15th Congress of The Pediatric Infectious Diseases, Internatonal Pediatric

Nephrology Association

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน เมาสไรสายควบคุมดวยศีรษะสําหรับผูพิการ
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย  การประกวดนวัตกรรมเพ่ือผูพิการ
หนวยงานท่ีมอบรางวัล บริษัท อสมท. จํากัด (มหาชน)

อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.ดร.พฤทธิกร  สมิตไมตรี
2. ผศ.ดร.ชยุต  นันทดุสิต

นักศึกษา 1. นายมักตาร  แวหะยี
2. นายบุญญวิทย  จริงจิตร

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาลักษณะการถายเทความรอนบนพ้ืนผิวของพัดลมเพียโซอิเล็กทริก
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ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทพ้ืนฐาน  สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พิชญา  ตัณฑัยย
นักศึกษา 1. นายธนพฤทธ์ิ  นันทวุฒิกุล

2. น.ส.รัชฎาพร  ทองมาก
3. น.ส.สุรียพร  อังสุภานิช

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการเอกสารไพเราะ
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพ่ือชวยคนพิการ  (นักศึกษา)

การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 12 (NSC)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พิชญา  ตัณฑัยย
นักศึกษา น.ส.เสาวลักษณ  ธีระธนานนท
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การออกแบบและวิเคราะหการจัดวางอักขระภาษาไทยแบบตางๆ เพ่ือใชในคียบอรดบน

จอภาพ
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทพ้ืนฐาน  สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8

นักวิจัย อาจารยพิชามญชุ  อัครยศพงศ
หนวยงาน ภาควิชาเวชกรรมไทย  คณะการแพทยแผนไทย
ช่ือผลงาน ประสิทธิผลของเถาวัลยเปรียงแคปซูลกับไดโคลฟแนคในการรักษาผูปวยท่ีมีอาการปวดขอ

เรื้อรังจากโรคชิคุนกุนยา
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย ในการนําเสนอแบบบรรยาย (สาขาวิทยาศาสตร)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการประจําป การแพทยแผนไทย การแพทยพ้ืนบานไทย และการแพทย

ทางเลือกแหงชาติ ครั้งท่ี 7

นักวิจัย รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Isolation and Characterization of Hydrogen and Ethanol Producing Stain

Clostridium beijerinckii OP-4 from Oil Palm Sap
ช่ือรางวัล First Prize of Poster Session
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The 2010 Asian Bio-Hydrogen Symposium and APEC Advanced Bio-Hydrogen

Technology Conference
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นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูล

2. นางสาวสุจิตรา  ภูระหงษ
หนวยงาน ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Synthesis of Template-based Polyaniline Nanowires Template-free Cauliflower

by Electrodeposition
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอรดีเดน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการนานาชาติดานเคมีไฟฟาในระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ครั้งท่ี 2

The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia on “Applied
Electrochemistry for Modern Life”

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.เพลินพิศ  ฐานิวัฒนานนท
นักวิจัยรวม 1. ผศ.พัชรียา  ไชยลังกา

2. ผศ.เอมอร  แซจิว
หนวยงาน ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร
ช่ือผลงาน รูปแบบบริการสุขภาพท่ีสอดคลองกับความตองการของผูสูงอายุ: กรณีศึกษาโรงพยาบาล

ชุมชน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ครั้งท่ี 2 ประจําป 2553

นักวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช  สันติอมรทัต
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน Senser Programming for Smart Home Application - Using WSN Kit
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย และรางวัลคะแนนสูงสุด หัวขอ Sensor & Board  การประชันทักษะ

ดานระบบสมองกลฝงตัว โครงการ TESA Top Gun Rally 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมสมองกลฝงตัวไทย  (Thai Embedded Systems Association : TESA)

และคณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.ศุภศิลป  มณีรัตน
นักศึกษา น.ส.หทัยรัตน  มุสิกสังข
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Isolation and Screening of bacteriocins producing lactic acid bacteria from

Thai indigenous chicken
ช่ือรางวัล Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล The 22nd Annual Meeting and International Conference of the Thai Society

for Biotechnology
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อาจารยท่ีปรึกษา 1. รศ.สมชาย  ชูโฉม
2. ผศ.ดร.ประภาศ  เมืองจันทรบุรี

นักศึกษา นายมูหามัด  เตะยอ
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมผสมตางชนิดระหวางอะลูมิเนียมหลอก่ึง

ของแข็ง 356 กับอะลูมิเนียมผสม AA 6061 - T651 โดยใชเครื่องจักรกลแบบอัตโนมัติ
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ประเภทบทความยอดเย่ียม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล งานประชุมวิชาการขายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจําป 2553

(IE Network Conference 2010)

นักวิจัย รศ.ดร.สมปอง  เตชะโต
หนวยงาน ภาควิชาพืชศาสตร  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ผลของชนิดสายเชื้ออะโกรแบคทีเรียมและอายุของเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสตอประสิทธิภาพ

การถายยีนเขาสูเอ็มบริโอเจนิคแคลลัสปาลมน้ํามัน
ช่ือรางวัล ประกาศเกียรติคุณระดับดี ในการนําเสนอผลงานภาคโปสเตอร สาขาไมผล/ไมยืนตน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 9

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.สาวิตร  ตัณฑนุช
นักศึกษา 1. นายนพพร  วิทยสมบูรณ

2. นายวีรนันท  สงสม
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงงานเกษตรกรรมอัจฉริยะ
ช่ือรางวัล รางวัลเทคนิคยอดเย่ียม  การแขงขันประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส

(Youth’s  Electronics Circuit Contest: YECC 2010)  ประจําป 2553
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  รวมกับ  สํานักงานสงเสริม
อุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ องคการมหาชน (SIPA)  และ  บริษัท อินเทล ไมโคร-
อิเล็กทรอนิกส (ประเทศไทย) จํากัด

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.สุชาติ  ลิ่มกตัญู
นักศึกษา 1. นายภาคภูมิ  มงคลสังข

2. นายสมเกียรติ  แซชิ่น
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การเสริมกําลัง CFRP โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กในโรงงาน
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต  สาขาวิศวกรรมโยธา
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร  ครั้งท่ี 8
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อาจารยท่ีปรึกษา 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล
2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน

นักศึกษา นายภควรรษ  ทองนวลจันทร
หนวยงาน ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Effect of alkaline solubilization process and pH of film forming solution on

yellow discoloration and characteristics of red tilapia muscle based film
during storage

ช่ือรางวัล Outstanding Poster Presentation Award
หนวยงานท่ีมอบรางวัล BioScience for the future 2010 The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint

International PSU-UNS Conference

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุธน  แซวอง
นักศึกษา 1. นายปฐมพร  แสงวิสุทธ์ิ

2. นายศาณศรัณย  สุขวงศวิวัฒน
3. นายชวลิต  ฉัตรชัยพันธ

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน วาวไทยมหาสนุก
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง (นักศึกษา)  การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรม

คอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 (NSC)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุธน  แซวอง
นักศึกษา 1. นายพงศชัย  ตั้งบวรวีรกุล

2. นายพิรุณวัฒน  มุตตาหารัช
3. นายณัฐิธัช  เลิศจํารัสพงศ

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบจัดการรายชื่อผูติดตออัจฉริยะ
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 2 ประเภทโครงการ :MobileApplication (หัวขอพิเศษ)  การประกวดแขงขัน

พัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 (NSC)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุธน  แซวอง
นักศึกษา 1. นายพงศศิริ  เตชวิทูรวงศ

2. นายชวัล  วัฒนากิจจากุล
3. น.ส.ประกายมาศ  ศรีสุขทักษิณ
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หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โปรแกรมพัฒนาการในการเขียนโปรแกรม
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 3 ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพ่ือสงเสริมการเรียนรู (นักศึกษา)

การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 (NSC)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุธน  แซวอง
นักศึกษา 1. นายวรศักด์ิ  ตั้งกุลทวีทรัพย

2. นายธนพล  จินดาพิทักษ
3. นายพีระศักด์ิ  รัตนมณี

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการแบงคําภาษาไทยดวยเทคนิคไฮบริด
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย  ประเภทโครงการ :BEST 2010 การแขงขันสุดยอดซอฟตแวรแบงคํา

ภาษาไทย  การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12
(NSC)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหง
ชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา อ.สุธน  แซวอง
นักศึกษา 1. นายธนพล  จินดาพิทักษ

2. นายพีระศักด์ิ  รัตนมณี
3. นายวรรธนัย  วัชราทักษิณ
4. นายปกรณ  นกแกว
5. นายอรุณ  จิววุฒิพงค
6. นายจุฬา  มกรพันธุ

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 จากการแขงขัน ACM – ICPT Thailand National

Programming Contest 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

นักวิจัย ดร.สุธิตา  มณีชัย
นักวิจัยรวม 1. Prof. Dr. Rainer E. Burkard

2. Assoc. Prof. Dr. Eranda Dragoti-Cela
หนวยงาน ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน A branch and bound algorithm for planar 3-index assignment problem
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ช่ือรางวัล บทความทางวิชาการดีเดน
หนวยงานท่ีมอบรางวัล การประชุมวิชาการดานการวิจัยดําเนินงานแหงชาติ ประจําป 2553

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.อดิศร  รัตนพันธ
นักศึกษา ภก.อภิชาติ  อธิไภริน
หนวยงาน ภาควิชาเภสัชเคมี  คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน The RING heterodimer BRCA1-BARD1 is a ubiquitin ligase inactivated by

platinum-based anticancer drugs” ซึ่งไดถูกตีพิมพในวารสาร Breast Cancer
Research and Treatment 2010

ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศ Young Scientist Award 2010 จากโครงการ Merck Young Scientist
Award 2010

หนวยงานท่ีมอบรางวัล โครงการภายใตความรวมมือของมหาวิทยาลัยเชียงใหม Thai Academy of Science and
Technology (TAST),National Academy of Science and Technology Development
Agency (NSTDA) และ Merck Biosciences in US and Merck  KGaA  in Darmstadt
(Germany)

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.อนันท  ชกสุริวงค
นักศึกษา 1. นายกมลวิชย  สิริธนนนทสกุล

2. นายชนาสิน  ภานุวัฒนากูล
3. นายธนไชย  เจริญมรรค

หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 1 ประเภทโครงการ : โปรแกรมเพ่ือความบันเทิง (นักศึกษา)

การประกวดแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทยครั้งท่ี 12 (NSC)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร

แหงชาติ (เนคเทค) รวมกับ สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (SIPA)

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.อนันท  ชกสุริวงค
นักศึกษา นายกมลวิชย  สิริธนนนทสกุล
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศ โครงการประกวด Thailand ICT Awards (TICTA) 2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)
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อาจารยท่ีปรึกษา ดร.อนันท  ชกสุริวงค
นักศึกษา 1. นายกมลวิชย  สิริธนนนทสกุล

2. นายธนไชย  เจริญมรรค
หนวยงาน ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร  คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ดีเจแตงโม แตงโมพันธไทย หัวใจนักดนตรี
ช่ือรางวัล รางวัลดีเดนในประเภทการแขงขัน Thailand ICT Award 2010 และ NSC 2010

รางวัลผลิตภัณฑซอฟตแวรดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553 (TESCA 2010)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานสงเสริมอุตสาหกรรมซอฟตแวรแหงชาติ (องคการมหาชน)



นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2553
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2553

นักวิจัย รศ.ดร.ทพญ.เปรมจิต  อาภรณแมกลอง
หนวยงาน ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Adult Stem Cells
ช่ือการประชุม 9 th Asian Congress on Oral and Maxillofacial surgery
หนวยงานท่ีจัด Asian Association of Oral and Maxillofacial Surgeons
สถานท่ีจัดงาน/ประเทศ Kuala Lumpur Convention Center, Kuala Lumpur, Malaysia

นักวิจัย ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ
หนวยงาน หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Research prospects of the Indonesia-Malaysia-Thailand growth triangle

university network
ช่ือการประชุม BioScience for the future 2010The 7th IMT-GT UNINET and The 3rd Joint

International PSU-UNS Conference
หนวยงานท่ีจัด มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
สถานท่ีจัดงาน/ประเทศ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประเทศไทย

นักวิจัย รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Rhodomyrtus tomentosa : a high potential plant species as a new antibacterial

agent
ช่ือการประชุม 1st Annual World Congress of Immunodiseases and Therapy
หนวยงานท่ีจัด BIT Life Sciences
สถานท่ีจัดงาน/ประเทศ Beijing, China

นักวิจัย ศ.ดร.วิภาวี  นิตยานันทะ
หนวยงาน หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Long-Term Use of HAART: Good or Bad on Oral Health?
ช่ือการประชุม XIX National Conference & First International Conference
หนวยงานท่ีจัด Indian Association of Oral and Maxillofacial Pathologists (IAOMP).
สถานท่ีจัดงาน/ประเทศ Chennai, India



นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ  ป 2553
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2553

นักวิจัย ผศ.ดร.ชินวัชร  สุรัสวดี
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน การวิเคราะหขอมูลดาวเทียมเพ่ือหาสาเหตุท่ีแทจริงของการท่ีแมน้ําโขงมีระดับน้ําต่ําสุดในรอบ 50 ป
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพมติชน

นักวิจัย ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี
นักวิจัยรวม ผศ.สุกรี  หลังปูเตะ
หนวยงาน คณะรัฐศาสตร
ช่ือผลงาน “การปกครองทองถ่ินแบบพิเศษในจังหวัดชายแดนภาคใต” รายงานโครงการวิจัยการปกครองทองถ่ิน

ในจังหวัดท่ีมีความหลากหลายทางชาติพันธุ
ประเภทสื่อ เว็บไซดของศูนยขอมูลขาวสารปฏิรูปประเทศไทย โดยสํานักขาว สถาบันอิศรา

นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต  ปลาทอง
นักวิจัยรวม 1. นายพงศธีระ  บัวเพ็ชร

2. นางสาวศรีสกุล  ภิรมยวรากร
3. Dr.James D. True
4. นายวินัย  ปราณสุข
5. น.ส.กรกนก  เจริญมาศ
6. น.ส.สิริลักษณ  สุทธินันท
7. น.ส.อร  ศิลปะสถิตยวงศ
8. นายวินัย  เทพพูลผล
9. น.ส.นันทนา  นิลยงค

10. น.ส. หนึ่งหทัย  นาคฤทธ์ิ
11. น.ส.ชิตชนก  เสวตรเวช
12. น.ส.นริศรา  กองเจริญกิจ

หนวยงาน ภาควิชาชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน สถานการณปะการังฟอกขาวในนานน้ําไทย
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพแนวหนา, ขาวสด, เดลินิวส, สยามรัฐ ฯลฯ เว็บไซดตางๆ

นักวิจัย นางจรรยา  ชื่นอารมณ
นักวิจัยรวม ศ.เกียรติคุณ ทพญ.พจนรรถ  เบญจกุล
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
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ช่ือผลงาน ผลของกะปในอาหารไทยตอการชวยลดการสึกกรอนของเคลือบฟน
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพมติชน, เดลินิวส, ไทยรัฐ

นักวิจัย รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน กาวยางธรรมชาติ
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนทีวีไทย รายการวิจัยไทยคิด

นักวิจัย รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
นักวิจัยรวม 1. พญ.ดร.เพชรวรรณ พ่ึงรัศมี

2. ผศ.นพ.ศิวศักด์ิ  จุทอง
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน ถุงนาโนบรรจุยาจูโจมวัณโรคในปอดไมพลาด
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

นักวิจัย รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.เสนห  แกวนพรัตน

2. ผศ.ดร.ทพ.กนกพร  ปางสมบูรณ
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน 1. เปปไทดตานโรคปริทันต

2. เปปไทดตานเบคทีเรีย  ม.อ.จดสิทธิบัตรรักษา
3. ม.อ. คนพบเปปไทดตานแบคทีเรียกอโรคปริทันต

ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนทีวีไทย, หนังสือพิมพขาวสด, หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ

นักวิจัย ดร.พัชรินทร  ภักดีฉนวน
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน นมแพะไรกลิ่น
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนทีวีไทย รายการวิจัยไทยคิด

นักวิจัย ดร.มุทิตา  มีนุน
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.สุพิชญา  จันทะชุม
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การยืดอายุการเก็บรักษาลองกองสดและแนวทางการแปรรูปผลิตภัณฑจากลองกอง
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนชอง 7 สี  รายการคิดได ไทยทํา
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นักวิจัย รศ.ดร.ยุทธนา  ศิริวัธนนุกูล
นักวิจัยรวม 1. นางสาวภิราภรณ  ทุมรัตน

2. ดร. อุตสาห  จันทรอําไพ
3. ผศ.ดร.ไชยวรรณ  วัฒนจันทร

หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน หมูโอเมกา 3
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนไทยทีวี ชอง 3 และสถานีโทรทัศนทีวีไทย

นักวิจัย รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล
นักวิจัยรวม 1. ทพญ.สุพัชรินทร  พิวัฒน

2. ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน
3. ดร.สันทัด  วิเชียรโชติ

หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน แบคทีเรียตานฟนผุ
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพแนวหนา, เดลินิวส, ไทยรัฐ

นักวิจัย ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
นักวิจัยรวม น.ส.นิรัติศัย  รักมาก
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดอุปกรณบําบัดไฮโดรเจนซัลไฟดในแกสชีวภาพจากฟารมสุกร
ประเภทสื่อ สถานีวิทยุโทรทัศนชอง 9 อสมท.  รายการ คนไทยหัวใจเกษตร



รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป 2553
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2553

นักศึกษา นายฐปนรรฆ  ประทีปเกาะ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ
ช่ือผลงาน The Study of Perception and Preparedness on Pandemic Influenza

among Front-line Health Facilities in the Armed Conflict Settings of
Thailand

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ  สาขาวิชาระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร

นักศึกษา นางสาวพิมลศรี  รัตนมา
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.วราภรณ  วุฑฒะกุล
ช่ือผลงาน การศึกษาปจจัยกอโรคในเชื้อ Vibrio harveyi และการคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกษ

เพ่ือใชควบคุมการติดเชื้อ Investigation of pathogenic determinants in
Vibrio harveyi and screening of antagonistic bacteria for control of
its infection

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ  สาขาวิชาชีวเวชศาสตร  คณะแพทยศาสตร

นักศึกษา นายสิทธิพงศ  นลินานนท
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

2. Assoc. Prof. Dr. Hideki  Kishimura
ช่ือผลงาน การทําบริสุทธ์ิ การแยกสวน และการใชเปปซินจากปลาเพ่ือการสกัดคอลลาเจน

และการผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสด
Purification, partitioning and uses of fish pepsin for collagen extraction
and protein hydrolysate production

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ  สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษา นางสาวภมรรัตน  เก้ือเสง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา

2. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร
ช่ือผลงาน พัฒนาสเตชันนารีเฟสชนิดใหมสําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรีย

ปริมาณนอย
Development of Novel Stationary Phase for Trace Organic Compounds
Analysis
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ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
กายภาพ  สาขาวิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา นางสาวสุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย

2. รศ.ดร.ประณีต  สงวัฒนา
3. ผศ.ดร.วันธณี  วิรุฬหพานิช

ช่ือผลงาน Getting Through the Constraint: Decision-Making Processes Regarding
Pregnancy of Pregnant Thai Women with HIV Infection

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมมนุษยศาสตร
สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษา นางพิสมัย  วัฒนสิทธ์ิ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.ลดาวัลย  ประทีปชัยกูร

2. ผศ.ดร.วงจันทร  เพชรพิเชฐเชียร
ช่ือผลงาน Determinants of Physical Activity in Thai Adolescents : Testing the Youth

Physical Activity Promotion Model
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป  2553  กลุมสังคมศาสตร

สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษา นางสุพัตรา  อุปนิสากร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.ประณีต  สงวัฒนา

2. ผศ.ดร.วิภา  แซเซี้ย
ช่ือผลงาน เปรียบเทียบผลของการนวดเทากับการใชเครื่องบีบไลเลือดเปนจังหวะตอความเร็ว

ในการไหลเวียนกลับของเลือดดําท่ีตําแหนงขาหนีบในผูปวยวิกฤตท่ีมีขอจํากัด
ในการเคลื่อนไหว
Comparative Effect of Foot Massage and Automatically Mechanical
Intermittent Pneumatic Calf Compression on Femoral Venous Blood Flow
Velocity in Immobilized Critically III Patients

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ  สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ (ภาคปกติ)  คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษา นางสาวรัตนา  สังขศรีอินทร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

2. ผศ.ดร.กองกาญจน  กิจรุงโรจน
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ช่ือผลงาน การเกิดสีชมพูของปลาหมึกกลวยและผลของการใชสารเคมีตอการเปลี่ยนแปลง
ทางเคมี-กายภาพของปลาหมึกกลวยระหวางการเก็บรักษาในสภาวะแชแข็ง
Development of Pink Color of Squid and the Effect of Chemical
Treatments on Physico-Chemical Changes of Squid during Frozen
Storage

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
ชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษา นายสุวิทย  ไชยพลบาล
ผศ.ดร.สอาด  ริยะจันทร

ช่ือผลงาน การปรับปรุงผิวและสมบัติทางกายภาพของแผนยางธรรมชาติดัดแปรโดยใช
ไอโซโฟโรน ไดไอโซไซยาเนต
Improving Surface and Physical Properties of Modified Natural Rubber
Sheet by Using Isophorone Diisocyanate

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
กายภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา นายศักด์ิชัยบดี  สังขแกว
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา

2. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร
3. ดร.จงดี  ธรรมเขต

ช่ือผลงาน พัฒนาเทคนิคเฮดสเปซรวมกับตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยสําหรับวิเคราะห
สไตรีนตกคางในอาหารบรรจุภัณฑชนิดพอลีสไตรีนโฟม
Development of  Headspace-Solid  Phase Microextraction for Analysis
of Styrene Residue in  Polystyrene Foam (PS) Packaging Food

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
กายภาพ  สาขาวิชาเคมี (เคมีวิเคราะห)  คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา นางสาวณกมล  หนูดี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.มณฑา  จาฏพจน

2. รศ.ดร.อดิศา  เตียว
ช่ือผลงาน ผลการใชวิธีการเรียนแบบรวมมือเพ่ือพัฒนาความสามารถทางการเขียนภาษา

อังกฤษของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา
Effects of Cooperative Learning on Writing Ability of Thai Secondary
School Students

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมมนุษยศาสตร
สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ  คณะศิลปศาสตร
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นักศึกษา นายชัชชลิต  พูลศักด์ิ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก  ลีธนะกุล

2. รศ.ดร.ทพ.ไชยรัตน  เฉลิมรัตนโรจน
ช่ือผลงาน การทดสอบประสิทธิภาพของสปริงตั้งฟนในการเสริมหลักยึดฟนหลังขณะทําการ

เคลื่อนฟนเขี้ยว
The Effectiveness of the Uprighting Spring to Support an Anchorage of
Posterior Teeth During Canine Retraction

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมวิทยาศาสตร
สุขภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก  คณะทันตแพทยศาสตร

นักศึกษา นางสาวสุดารัตน  ถือพุทธ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ทพญ.สุปาณี  สุนทรโลหะนะกูล

2. ผศ.ดร.ทพญ.อังคณา  เธียรมนตรี
ช่ือผลงาน การพัฒนาดัชนีเพ่ือคัดกรองความจําเปนในการรักษาทางทันตกรรมจัดฟนในชุมชน

Development of Index for  Orthodontic Treatment need  Screening in
Community

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชย ระดับปริญญาโท ประจําป  2553  กลุมสังคมศาสตร
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก  คณะทันตแพทยศาสตร

นักศึกษา นางสาวอมรรัตน  ชุมทอง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1.รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี

2.รศ.มานะ  กาญจนมณีเสถียร
3.รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู

ช่ือผลงาน การพัฒนาสูตรตํารับของ Bacillus megaterium เพ่ือควบคุมโรคกามใบแหงของ
ขาว และศึกษากลไกการควบคุมโรคโดยชีววิธี
Development of Bacillus megaterium Formulations for Suppression of
Rice Sheath Blight and Study of Mechanisms of Biocontrol

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2553
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

นักศึกษา Miss Tran Thi My Hanh
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.เบญจมาศ  เชียรศิลป

2. Dr.Brian  Hodgson
3. ดร.กมลธรรม  อํ่าสกุล

ช่ือผลงาน Optimization of Acetone-Butanol-Ethanol Production from Cassava
Starch by a Mixed Culture of Clostridium sp. and Bacillus sp. in
Batch and Fed-batch Fermentation
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ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษา นางสาวเกษรา  ทองบริบูรณ
1. ผศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป
2. รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล

ช่ือผลงาน การผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลมใชแลวโดยเอนไซมไลเปสตรึงรูปในระบบกะ
และระบบตอเนื่อง
Production of Biodiesel from  Used Palm Oils by Immobilized  Lipase in
Batch and Continuous  Systems

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

นักศึกษา นายธีรภัทร  นวลนอย
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.ภูธร  แคนยุกต

2. รศ.ดร.สิริจิต  วงศกําชัย
ช่ือผลงาน การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซมไทมิไดเลท ซินเทส จากบรูเกีย

มาลายี
cDNA Cloning and Molecular Characterization of Thymidylate Synthase
of Brugia malayi

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

นักศึกษา นางสาววานิด  รอดเนียม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.อัจฉรา  เพ็งหนู

2. รศ.มานะ  กาญจนมณีเสถียร
ช่ือผลงาน การคัดเลือกและการเตรียมสูตรสําเร็จ Bacillus subtilis เพ่ือควบคุมโรคใบจุดท่ี

เกิดจาก Alternaria longipes ในผักสลัดท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกส
Screening and Preparation of Bacillus subtilis Formulation for Control
Leaf Spot Disease Caused by Alternaria longipes of Lettuce in
Hydroponic Condition

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรดิน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
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นักศึกษา นายวีรยุทธ  อยูทอง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ
ช่ือผลงาน คุณลักษณะของโปรตีนท่ีจับกับไวรัสตัวแดงดวงขาว

Characterization of the White Spot Syndrome Viral Vinding Protein
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

สาขาวิชาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ  คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา นางสาวบุษบากร  คงเรือง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.เล็ก  สีคง

2. รศ.ดร.ดวงพร  คันธโชติ
3. ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก

ช่ือผลงาน การพัฒนาสารเคลือบไทเทเนียมไดออกไซดเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผัก
Development of Tio2 Coation Material for Prolonging Fresh Vegetable

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ  คณะวิศวกรรมศาสตร

นักศึกษา นางสาวกูไอดา  ตวนสุหลง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.นงพร  โตวัฒนะ

2. ดร.รพีพร  โสตถิพันธุ
ช่ือผลงาน ผลของ morelloflavone ตอเอนไซม HMG-CoA reductase

The Effect of Morelloflavone  on HMG-CoA Reductase Activity
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาชีวเคมี  คณะวิทยาศาสตร

นักศึกษา นางสาวณิชากร  สุขเกษม
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ

2. ผศ.ประภาพร  บุญมี
ช่ือผลงาน การพัฒนาสูตรตํารับยาสูดอัดไอกําหนดขนาดบูดีโซไนดชนิดแขวนลอย

The formulation development of suspended budesonide pressurized
metered dose inhaler

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร

นักศึกษา นางวาสนา  ธรรมศิริพงษ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.หทัยรัตน  แสงจันทร

2. รศ.ดร.ประณีต  สงวัฒนา
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ช่ือผลงาน การพัฒนาและประเมินผลแนวปฏิบัติพยาบาลในการใหอาหารทางสายยางในผูปวย
วิกฤตทางศัลยกรรมอุบัติเหตุ โรงพยาบาลสงขลานครินทร
Development and Evaluation for Clinical Nursing Practice Guideline for
Enteral Feeding in Critically Traumatic Patients at Songklanagarind
Hospital

ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553  กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ
สาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ  คณะพยาบาลศาสตร

นักศึกษา นางสาวกนิษฐา  แกวเกริก
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล

2. ผศ.ดร.ฉัตรชัย  วัฒนาภิรมยสกุล
ช่ือผลงาน การศึกษาฤทธ์ิตานการอักเสบของเหงาขมิ้นขาว

Study on anti-inflammatory activity of Curcuma mangga rhizomes
ช่ือรางวัล วิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2553 กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ

สาขาวิชาเภสัชศาสตร  คณะเภสัชศาสตร



รายชื่อผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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รายช่ือผูประกอบการดีเดน
ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

งานวันนักวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ป 2554

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

ความรูดานวิทยาศาสตร

ช่ือผูประกอบการ คุณณภัชนันท  เพชรสุวรรณ
ช่ือสถานประกอบการ หางหุนสวนจํากัด แมงโกซอฟต
ผลิตภัณฑ ออกแบบ พัฒนา Web Site และเขียนระบบโปรแกรม

ช่ือผูประกอบการ คุณปยะวรรณ   เมงหอง
ช่ือสถานประกอบการ หางหุนสวนจํากัด ยูพริ้นเซส
ผลิตภัณฑ ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา

ช่ือผูประกอบการ คุณวรากร  สุวรรณรัตน
ช่ือสถานประกอบการ บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด
ผลิตภัณฑ ออกแบบ พัฒนาโปรแกรมประยุกตบนเว็บไซต (Web Application), ภาพเคลื่อนไหว

และสื่อดิจิตอล (Flash & Digital Media)

วิทยาเขตภูเก็ต 1 ราย
ช่ือผูประกอบการ คุณวริทธิ   นวลแกว
ช่ือสถานประกอบการ หางหุนสวนจํากัด วาริชกระบี่ บาติก จํากัด
ผลิตภัณฑ ผาบาติก เชน เสื้อผาบาติกสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน

เน็คไท ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมไหล หมวก



ผลการดําเนินงานเครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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โครงการสูความเปนเลิศสาขาวิศวกรรมเคมี
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

Discipline of Excellence in Chemical Engineering
Faculty of Engineering, Prince of Songkla University

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศวิศวกรรมเคมี
ผูอํานวยการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ราม แยมแสงสังข

โทร. 0-7428-7291 E-mail: ram.y@psu.ac.th
รองผูอํานวยการ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร

โทร. 0-7428-7006 E-mail: juntima.c@psu.ac.th
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ผกามาศ  เจษฎพัฒนานนท

โทร. 0-7428-7288 E-mail: pakamas.p@psu.ac.th
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกฤทธิรา  รัตนวิไล

โทร. 0-7428-7305 E-mail: sukritthira.b@psu.ac.th 

ในชวงหลายสิบปท่ีผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีประสบการณและความพรอมท้ังในดานการเรียนการสอน
และวิจัย  ภาควิชาฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก 100% มีความกระตือรือรน
ในการทําวิจัย มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ หนวยงานของท้ังภาครัฐและเอกชน ท้ังใน
เรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผลงานวิชาการเปนท่ียอมรับ ดังแสดง
จากผลการประเมินของ สกว. ท่ีภาควิชาไดรับการประเมินอยูในเกณฑระดับเต็ม 5 มาอยางสม่ําเสมอ

จากจุดแข็งดังกลาวทําใหทางภาควิชาฯ ตัดสินใจกอตั้ งโครงการสูความเปนเลิศสาขาวิศวกรรมเคมีขึ้นมา
เพ่ือนํางบประมาณท่ีจะไดจากการจัดตั้งสาขาความเปนเลิศมาชวยใหการดําเนินงานของภาควิชาฯ มีการพัฒนาอยาง
กาวกระโดด  และสรางแรงจูงใจแกนักศึกษาในการเขาศึกษาตอ  และเปนแรงกระตุนการทํางานใหกับบุคลากรของ
ภาควิชาฯ ตอไป  โดยการดําเนินงานของสาขาความเปนเลิศจะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก  ซึ่งแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้ 
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1. กลุมพลังงานทดแทน
ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานพรอมท้ังการแปรรูป

ผลิตผลพลอยได  เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย  และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน

2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอม  เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประเทศและชุมชนภาคใต  สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร 
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตรกระบวนการแยกเพ่ือใหไดสารสําคัญท่ีบริสุทธ์ิ และนําสาร

สําคัญท่ีไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง

รายงานผลงานวิชาการตีพิมพ

               ชื่อผลงาน        ชื่อวารสาร    ชื่อผูเขียน

ความเสถียรของอินทิเกรเตอรแบบซิมเพล็กติก วิศวกรรมสาร กุลชนาฐ ประเสริฐสิทธ์ิ,
ในการจําลองพลศาสตรระดับโมเลกุล มหาวิทยาลัยขอนแกน จุไรวัลย  รัตนะพิสิฐ,

ปติ  ธรรมเวช

ผลของคุณสมบัติทางกายภาพของ วิศวกรรมสาร ชญานุช  แสงวิเชียร,
สารตัวกลางตอประสิทธิภาพในการ มหาวิทยาลัยขอนแกน อาริษา  เรืองมี
แยกเมล็ดในปาลมน้ํามัน

Transesterification of Triolein with International Journal Chokchai Mueanmas,
Methanol in Reactive Distillation of Chemical Reactor Kulchanat Prasertsit and
Column: Simulation Studies Engineering Chakrit Tongurai

Production of Ethyl Ester from Applied Energy Sukritthira Ratanawilai,
Esterified Crude Palm Oil by Kittiphoom Suppalakpanya
Microwave with Dry Washing and Chakrit Tongurai
by Bleaching Earth

Production of ethyl ester from esterified Fuel Sukritthira Ratanawilai,
crude palm oil by two-step reaction Kittiphoom Suppalakpanya
with microwave system and Chakrit Tongurai

Synthesis of Fe/MgO Nano-Crystal Chemical Engineering Nirattisai Rakmak,
Catalysts by Sol-Gel Method for Journal Juntima Chungsiriporn,
Hydrogen Sulfide Removal Wisitsree Wiyaratn and

Charun Bunyakan
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โครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะที่ 2
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
E-mail: pisirira@pharmacy.psu.ac.th
โทรศัพท  0 7428 8800 โทรสาร  0 7421 2824

ผูประสานงานของเครือขายวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.สุวิภา  อ้ึงไพบูลย
รองคณบดีฝายวางแผนและพัฒนา
E-mail: suwipa.u@psu.ac.th
โทรศัพท  0 7428 8819, 8813 โทรสาร  0 7428 8819

รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
รองคณบดีฝายวิจัยและบัณฑิตศึกษา
E-mail: teerapol.s@psu.ac.th
โทรศัพท  0 7428 8909 โทรสาร  0 7421 3057

ความเปนมา
ผลจากความสําเร็จของการดําเนินโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร (ปการศึกษา

2546-2550) ท่ีมีการขยายตัวของจํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตอยางรวดเร็วในระยะเวลาท่ีดําเนินโครงการ มีจํานวน
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษารับเขา รวมท้ังสิ้น 131 คน  รับทุนการศึกษาตามโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
ท้ังหมด 23 ทุน  ในระยะเวลา 5 ปท่ีดําเนินโครงการฯ คณะเภสัชศาสตรไดผลิตผลงานวิจัยตีพิมพเผยแพรรวมทั้งสิ้น
382 ฉบับ (แยกเปนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ 128 ฉบับ ระดับชาติ 59 ฉบับ และผลงานเผยแพรระดับนานาชาติ
167 ฉบับ ระดับชาติ 28 ฉบับ) คิดเปน 1.06 ฉบับ/คน/ป  มีเงินทุนวิจัยท่ีหมุนเวียนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยใน
คณะ คิดรวมประมาณท้ังสิ้น 87.55 ลานบาท หรือคิดเปน 239,900 บาท/คน/ป  และมีผลงานวิจัยท่ีไดรับ
การจดสิทธิบัตรจํานวน 2 สิทธิบัตร ในปการศึกษา 2550  และพบวายังคงมีผลงานท่ีกําลังอยูในกระบวนการดําเนิน
การจดอนุสิทธิบัตรอีกจํานวนหนึ่งดวย

ในสวนของการประชาสัมพันธหลักสูตรและการสรางเครือขายความรวมมือกับตางประเทศ คณะฯ ไดดําเนิน
การอยางตอเนื่อง โดยการเชิญอาจารยนักวิจัยจากตางประเทศมาใหความรูและเปดโอกาสใหมีการพบปะกันเพ่ือนําไป
สูการทํางานวิจัยรวมกัน  มีการจัดสัมมนาการวิจัยรวมกันกับ 3 สถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาคเอเชียคือ
National University of Singapore, Toho University และ Shenyang Pharmaceutical University นอกจากนี้
คณะฯ รวมกับมหาวิทยาลัยในการแสวงหาความรวมกับตางประเทศ ไดแก ประเทศจีน อินโดนีเซีย และบาหเรน
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รวมท้ังเปนการแสวงหานักศึกษาตางชาติเขาศึกษาตอในระดับบัณฑิตศึกษาท่ีคณะเภสัชศาสตรดวย ซึ่งคณะฯ เชื ่อวา
จะนําไปสูการสรางความสัมพันธจนเกิดเปนเครือขายวิจัยท่ีเขมแข็งขึ้นในอนาคตตอไป ซึ่งการสนับสนุนงบประมาณจาก
โครงการนี้ทําใหเกิดการเริ่มตนใหมีนักศึกษาตางชาติเขามาศึกษาในหลักสูตรบัณฑิตศึกษาของคณะฯ ซึ่งมีนักศึกษา
ตางชาติเขามาศึกษาในปการศึกษา 2552 จํานวน 3 คน

คณะฯ เล็งเห็นโอกาสท่ีจะพัฒนาความเขมแข็ง โดยพิจารณาจากปจจัยหลักของความสําเร็จ ดังนี้
1. อาจารยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยจํานวนมาก (ประมาณ 3 เทาของเปาหมายท่ีวางไว) ซึ่งคาดวาจะมี

ผลงานตีพิมพเผยแพรจํานวนมากในระยะ 1-2 ปหลังจากนี้ นอกจากนี้ทุนท่ีอาจารยไดรับบางทุนยังมีการกําหนดใหมี
การจดสิทธิบัตรหลังการทําวิจัยอีกดวย ซึ่งจะสงผลใหคณะฯ มีผลงานจํานวนสิทธิบัตรเพ่ิมขึ้นอยางแนนอนหากไดรับ
การสนับสนุนอยางตอเนื่อง

2. อาจารยของคณะฯมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก 56 คนคิดเปน 77.8% และในจํานวนนี้มีอาจารย
ท่ีดํารงตําแหนงทางวิชาการเปนศาสตราจารย 1 คน รองศาสตราจารย 18 คน และผูชวยศาสตราจารย 29 คน
ซึ่ งอาจารยเหลานี้ ยังคงมีความพยายามผลิตผลงานวิจัยอยางตอเนื่องเพ่ือการเขาสูตําแหนงทางวิชาการท่ีสูงขึ้น
จึงทําใหคณะฯ มีโอกาสท่ีจะมีการพัฒนาดานการวิจัยและบัณฑิตศึกษาเพ่ิมขึ้นอีก

3. คณะฯ ไดสรางหลักสูตรนานาชาติไวหลายหลักสูตรในระยะ 5 ปท่ีผานมา และขณะนี้มีจํานวนนักศึกษา
ตางชาติแสดงความสนใจเขาศึกษาเพ่ิมขึ้น

4. คณะฯ เริ่มมีการสัมมนาการวิจัยและบัณฑิตศึกษารวมกันระหวางสถาบันชั้นนําทางเภสัชศาสตรในภูมิภาค
เอเชีย โดยจะมีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพ ซึ่งจะทําใหเกิดความสัมพันธระหวางนักวิจัยในแตละสถาบันและนําไปสู
การเปนเครือขายวิจัยตอไป

5. อาจารยของคณะฯ มีศักยภาพไดรับจัดสรรทุนโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) อยางสม่ําเสมอ
6. ความพรอมของคณะฯ ในการกาวเขาสูความเปนนานาชาติ โดยการเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติ เชน International Society of Pharmacoeconomics and Outcomes Research (ISPOR), US-Thai
Consortium ฯลฯ

ดังนั้น เพ่ือการสนับสนุนและเสริมสรางความแข็งแกรงของสาขาเภสัชศาสตรสูระดับนานาชาติ สอดคลองกับ
นโยบายมหาวิทยาลัยแหงชาติ ท่ีประชุมคณบดี ครั้งท่ี 1/2554 เมื่อวันท่ี 6 มกราคม 2554 จึงไดพิจารณาใหความ
เห็นชอบอนุมัติโครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตรระยะท่ี 2 (ป 2554-2558) คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร

ระยะเวลาเริ่มตน-สิ้นสุดโครงการ
13 มกราคม 2554 - 2 มกราคม 2559
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สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
Center of Excellence in Natural Rubber Technology

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี

ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ รองศาสตราจารย ดร.เจริญ  นาคะสรรค
ผูประสานงาน นางสาวชลิดา  มูเจะเตะ
ท่ีอยู สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา

ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
181  หมู 6  ถ.เจริญประดิษฐ  ต.รูสะมิแล  อ.เมือง  จ.ปตตานี  94000
โทร. 0 7331 3930-50 ตอ 1865, 1866    โทรสาร  0 7333 1099
E-mail: chalida-m@bunga.pn.psu.ac.th     Website: http://www.coe-nr.org

สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งเพ่ือพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยมุงเนน
1. เพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางเครือขายวิจัย

และการผลิตนักวิจัยใหม
2. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ

ท่ีเก่ียวของ  กลุมเกษตรกร  สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา
3. สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท้ังในและนอกคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานวิจัยของนักวิจัยภายใตสถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
1. การดัดแปลงโครงสรางโมเลกุลยางธรรมชาติเพ่ือใหมีความทนไฟ  ทนความรอน  และทนตอน้ํามัน  ตัวทํา

ละลาย
2. การพัฒนาและประยุกตใชเทอรโมพลาสติกยางธรรมชาติ
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3. การศึกษาการใชสารชีวภัณฑ ( Phoenix 89) ในการรักษาสภาพน้ํายางสด
4. โครงการการปรับปรุงประสิทธิภาพในผลิตถุงนิ้วและถุงมือยาง
5. การประยุกตใชยางฟองน้ําในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและการแพทย
6. ตนแบบการเตรียมน้ํายางขนชนิดครีมจากสารกอครีมและการเตรียมยางฟองน้ําจากน้ํายางขนชนิดครีม
7. ตนแบบการประยุกตใชงานน้ํายางขนชนิดครีม ในการทําน้ํายางเคลือบสระน้ําและสายยางยืดในระดับ

เกษตรกรและอุตสาหกรรม
8. โครงการการพัฒนาการใชแคลเซี่ยมคารบอเนตสเลอรี่ในถุงมือยาง
9. การเตรียมกราฟโคพอลิเมอรจากพอลิเมทิลเมทาคริเลทและการขยายสวนการใชงานในอุตสาหกรรมกาว

และไมอัด
10. เทคโนโลยีซิลิกาในยางธรรมชาติและการพัฒนาเพ่ือใชในอุตสาหกรรมยางลอ
11. เทคโนโลยียางธรรมชาติคอมโพสิทและยางธรรมชาติคอมโพสิทนาโน
12. เทคโนโลยีการแทนท่ีสารจับตัวน้ํายางดวยน้ําหมักชีวภาพ
13. การพัฒนาพอลิเมอรไวแสงจากยางธรรมชาติเพ่ือใชในอุตสาหกรรมกาว สารเคลือบ แผนพิมพ เปนตน
14. การประยุกตใชเทคโนโลยียางในการลดตนทุนการผลิตระดับอุตสาหกรรม เชน โครงการผงหนัง โครงการ

แผนยางปูพ้ืน โครงการโฟมยางรีไซเคิล โครงการกาว และอ่ืนๆ



98

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงคาบสมุทรไทย

Center of Excellence for Biodiversity of Peninsular Thailand

ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ: รองศาสตราจารย ดร.พรศิลป  ผลพันธิน
ท่ีอยู คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

โทร.  0 7428 8067-8     โทรสาร  0 7444 6682

สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย กอตั้งขึ้นในป พ.ศ. 2549 ในรูปแบบ
ของศูนยความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย (Center for Biodiversity of Peninsular Thailand)  และ
ใชชื่อยอวา CBIPT  ตอมาในป พ.ศ. 2550 ไดยกสถานะขึ้นเปนสถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพ
แหงคาบสมุทรไทย (Center of Excellence for Biodiversity of Peninsular Thailand) แตยังคงใชชื่อยอเหมือนเดิม

จุดมุงหมายในการกอตั้ง CBIPT ขึ้นมา ก็เพ่ือการเปนศูนยรวมของการศึกษาวิจัยทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ  ซึ่งในเบื้องตนของการจัดตั้ง CBIPT ไดมีการรวมตัวกันของบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในการทํางาน
ศึกษาวิจัยเก่ียวกับความหลากหลายทางชีวภาพและมีความชํานาญในหลายสาขาแตกตางกันไป โดยมุงหวังวาการ
รวมตัวกันนี้จะทําใหมีการพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการ เปดโอกาสใหมีการประมวลองคความรูจากงานวิจัยหลาก
หลายสาขา  เพ่ิมศักยภาพในการประสานงานและสรางเครือขาย  ทําใหประสบความสําเร็จและไดมาซึ่งฐานขอมูล
ทรัพยากรชีวภาพท่ีสามารถนําไปใชประโยชนในการจัดการและอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพตอไป โดยเฉพาะ
อยางย่ิงในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย  และทายท่ีสุดแลวเพ่ือใหการกาวไปสูการเปนผูนําทางการศึกษาวิจัยดาน
ความหลากหลายทางชีวภาพตอไป

นอกเหนือจากการมีจุดมุงหมายท่ีชัดเจนแลว CBIPT ยังวางวัตถุประสงคในการดําเนินงานไวเพ่ือเปนแนวทาง
ของการปฏิบัติงานดังนี้คือ 1) สรางความเขมแข็งงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ  2) พัฒนาฐานขอมูลชนิด
พันธุของสิ่งมีชีวิตในคาบสมุทรไทยเพ่ือเชื่อมโยงกับฐานขอมูลชนิดพันธุท่ัวโลก  3) พัฒนาเครือขายเพ่ือแลกเปลี่ยน
ขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการในงานวิจัยดานความหลากหลายทางชีวภาพ  4) สรางบุคลากรดาน
อนุกรมวิธาน  5) พัฒนางานวิจัยประสานงานกับหนวยงานอ่ืนเพ่ือไปสูการใชประโยชน  6) สรางจิตสํานึกของการ
อนุรักษทรัพยากรชีวภาพแกสาธารณชน โดยรวมมือกับพิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา ๕๐ พรรษา สยามบรมราช
กุมารี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

การปฏิบัติงานของ CBIPT ในทุกวันนี้ ไดแบงกลุมงานการดําเนินตามความเชี่ยวชาญงานวิจัยในดานตางๆ
ภายใตการวางนโยบายเพ่ือเปนแนวทางของการทํางานไว ดังนี้
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1. กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพในน้ําจืดและทะเล
มุงเนนศึกษาความหลากหลายของระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตในน้ําจืดและทะเล แยกเปน
 หนวยวิจัยแพลงกตอน (Plankton Research Unit)
 หนวยวิจัยสาหรายและหญาทะเล (Seaweed and Seagrass Research Unit)
 หนวยวิจัยปะการังและสัตวพ้ืนทะเล (Coral Reef and Benthos Research Unit)
 หนวยวิจัยปลาหมึกและหอย (Cephalopod Research Unit)

2. กลุมงานวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพบนบก
มุงเนนศึกษาวิจัยความหลากหลายของระบบนิเวศบนบก โดยแยกเปนหนวยวิจัย 4 หนวยวิจัย ตามทักษะ

ความชํานาญของบุคลากรในการศึกษากลุมสิ่งมีชีวิตตางๆ ดังนี้
 หนวยวิจัยแมลง (Insect Research Unit)
 หนวยวิจัยสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกและสัตวเลื้อยคลาน (Amphibians and Reptiles Research Unit)
 หนวยวิจัยคางคาว (Bat Research Unit)
 หนวยวิจัยชีวภูมิศาสตร

3. กลุมงานวิจัยอนุกรมวิธานพืช
มุงเนนการศึกษาดานอนุกรมวิธานพืช ซึ่งมีการทํางานเก่ียวของโดยตรงกับพิพิธภัณฑพืช ภาควิชาชีววิทยา

มีการแบงเปน 2 หนวยวิจัย ตามความชํานาญเฉพาะทางของบุคลากร ไดแก
 หนวยวิจัยพรรณพฤกษชาติในคาบสมุทรไทย-มาเลย (Flora of Thai-Malay Peninsula Research

Unit)
 หนวยวิจัยบรรพชีวินวิทยาของพืช (Plant Paleontology)

จากการทํางานวิจัยอยางจริงจังของบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในแตละดานของ CBIPT นั้น ทําให CBIPT
ในทุกวันนี้ผลิตผลงานตีพิมพระดับนานาชาติในวารสารทางวิทยาศาสตรท่ีเก่ียวของกับงานวิจัยทางดานความหลากหลาย
ทางชีวภาพในระดับนานาชาติมาอยางตอเนื่อง อีกท้ังยังผลิตงานวิจัยในลักษณะของงานบริการวิชาการ ซึ่งสามารถ
เขามาดูรายละเอียดไดจาก http://www.nhm.psu.ac.th/cbipt/  และนอกจากนี้ CBIPT ยังมีทุนการศึกษาท่ีจะ
จัดสรรใหกับนักศึกษา  ท้ังระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต (ปริญญาเอก)  และระดับปริญญามหาบัณฑิต (ปริญญาโท)
เพ่ือผลิตนักวิจัยทางดานความหลากหลายทางชีวภาพ  หากทานใดสนใจศึกษาตอทางดานนี้สามารถติดตอมาไดท่ี
สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย
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สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร
และทรัพยากรธรรมชาติ

ผูอํานวยการ รองศาสตราจารย ดร.สมปอง  เตชะโต
คณะทรัพยากรธรรมชาติ

สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ จัดตั้งขึ้นเพ่ือดําเนินการวิจัยใหได
องคความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ เพ่ือพัฒนาพันธุ ขยายพันธุและเพ่ิมผลผลิตดานพืช
ปศุสัตว สัตวน้ํา ตลอดจนการใชเทคโนโลยีชีวภาพพัฒนาชีวภัณฑ เพ่ือการผลิตท่ีมีประสิทธิภาพและปลอดภัยรวมท้ัง
การสรางนักวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติอยางตอเนื่อง

ดังนั้นเพ่ือแกไขปญหาทางดานพืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ จึงไดพัฒนางานวิจัยและพัฒนาซึ่งประกอบ
ดวย 4 กลุมวิจัย ดังนี้

1. เทคโนโลยีชีวภาพพืช
2. เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ
3. เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว

ในแตละกลุมวิจัยมีกลุมวิจัยยอยดังนี้
กลุมวิจัยท่ี 1 เทคโนโลยีชีวภาพพืช

1.1 การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
1.2 การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
1.3 การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทาง

พันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุพืช
กลุมวิจัยท่ี 2 เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ

2.1 สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพ่ิมปริมาณเพ่ือควบคุมโดยชีววิธี
2.2 วิจัยการใชสารสกัด และน้ํามันจากสมุนไพรเพ่ือควบคุมแมลงเคหะและแมลงศัตรูพืช รวมท้ัง

พัฒนาผลิตภัณฑ
2.3 คัดเลือกจุลินทรียท่ีมีประโยชนในทางการเกษตรและพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย

กลุมวิจัยท่ี 3 เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3.1 สรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา

กลุมวิจัยท่ี 4 เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
4.1 เทคโนโลยีอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง
4.2 เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง
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ผลงานในแตละกลุมวิจัย

กลุมวิจัยท่ี 1   เทคโนโลยีชีวภาพพืช
- Facultative apomixis in Garcinia atroviridis (Clusiaceae) and effects of different pollination

regimes on reproductive success.
นักวิจัย Sasithorn Pangsuban, Noparat Bamroongrugsa, Kamnoon Kanchanapoom and

Charassri Nualsri
- สหสัมพันธและอัตราพันธุกรรมของลักษณะทางการเกษตรในประชากรปาลมน้ํามันดูรา

นักวิจัย ธีรภาพ แกวประดับ และ ธีระ เอกสมทราเมษฐ
- Effect of genotypes and auxins on callus formation from mature zygotic embryos of hybrid

oil palms.
นักวิจัย Supawadee Thawaro and Sompong Te-chato

- Optimizing of root induction in oil palm plantlets for acclimatization by some potent plant
growth regulators (PGRs).
นักวิจัย Khairun Nizam and Sompong Te-chato

- Simple vitrification protocol for cryopreservation of oil palm using embryogenic culture.
นักวิจัย Tassanee Khawnium and Sompong Te-chato

- Analysis of somaclonal variation of callus, somatic embryo and plant regeneration of in vitro
oil palm (Elaeis guineensis Jacq.)
นักวิจัย Sakulrat Sanputawong and Sompong Te-chato

กลุมวิจัยท่ี 2   เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาดานชีวภัณฑ
- An illustrated key to powder post beetles (Coleoptera, Bostrichidae) associated with rubber-

wood in Thailand, with new records and a checklist of species found in Southern Thailand.
นักวิจัย Wisut Sittichaya, Roger A. Beaver, Lan-Yu Liu and Aran Ngampongsai

- Development and evaluation of granule and emulsifiable concentrate formulations containing
derris elliptical extract for crop pest control.
นักวิจัย Ruedeekorn Wiwattanapatapee, Attawadee Sae-Yun, Jiraporn Petcharat,

Chitchamai Ovatlarnporn and Arunporn Itharat
- Microbial succession in a fermenting of wild forest noni (Morinda coreia Ham) fruit plus

molasses and its role in producing a liquid fertilizer.
นักวิจัย Duangporn Kantachot, Kanjana Kowpong, Wilawan Charernjiratrakul and

Ashara Pengnoo
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กลุมวิจัยท่ี 3   เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
- Lipid oxidation in fish meal stored under different conditions on growth, feed efficiency and

hepatopancreatic cells of black tiger shrimp (Penaeus monodon).
นักวิจัย Rapeepan Laohabanjong, Chutima Tantikitti, Soottawat Benjakul, Kidchakan

Supamattaya and Mali Boonyaratpalin
- Effect of dietary calcium and phosphorus on growth, feed efficiency, body composition and

mineral contents of fingerling hybrid catfish.
นักวิจัย Wutiporn Phromkunthong and Nutt Nuntapong

- Cisplatin-damaged BRCA1 exhibits altered thermostability and transcriptional transactivation.
นักวิจัย Adisorn Ratanaphan, Siriwat Wasiksiri, Bhutorn Canyuk and Poonsuk Prasertsan

- Effect of oil palm frond silage mixed with different levels of molasses on intake and nutrient
utilization in goat.
นักวิจัย Nuttha Rattanagoson, Wanwisa Ngampongsai, Chaiyawan Wattanachant and

Saowanit Kuprasert

กลุมวิจัยท่ี 4   เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
- การเปรียบเทียบวิธีการตางๆ ท่ีใชในการวินิจฉัยโรคเตานมอักเสบของโคนม

นักวิจัย Nugul Intrasungkha, Mongkon Prathumanee, Suchart Suksathit and Chaiyawan
Wattanachant

- Effects of breeds and rearing systems of goat on physical properties and chemical
compositions of muscles.
นักวิจัย Sathit Khaokhaikaew, Chaiyawan Wattanachant and Wanwisa Ngampongsai
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สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา

ดวยทีมนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ ประกอบดวยเครื่องมือวิทยาศาสตรท่ีมีความเพียบพรอม สถานวิจัยความ
เปนเลิศระบบนําสงยา คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มุงมั่นพรอมท่ีจะกาวสูความเปนสากล ดวย
ความรวมมือเปนอันดีจากภาคอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันท้ังในและตางประเทศ เราจะมีความเปนเลิศและเปนผูนํา
ดานระบบนําสงยาเพ่ือนําความผาสุกมาสูมวลมนุษย

ผูอํานวยการ รองศาสตราจารย ดร.ธีระพล  ศรีชนะ
คณะเภสัชศาสตร

เวปไซต http://dds.pharmacy.psu.ac.th

แผนงานวิจัยของสถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา แบงตามทิศทางการวิจัยดังนี้
1. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาสูทางเดินหายใจ

งานวิจัยดานการนําสงยาสูทางเดินหายใจไดดําเนินการมาเปนระยะเวลากวา 10 ป โดยมุงเนนการนําสง
ยาตานวัณโรคสูถุงลมปอด การนําสงยาขยายหลอดลม การนําสงยาปฏิชีวนะ และการนําสงยาตานเชื้อรา ทีมวิจัยมี
การผลิตผลงานออกมาอยางตอเนื่อง

หัวหนาทีมวิจัย  รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ

 



104

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

2. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา
งานวิจัยดานการพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา ทีมวิจัยไดริเริ่มดําเนินงานวิจัย

มาเปนระยะเวลากวา 10 ป เพ่ือใชเปนระบบนําสงยาทางผิวหนัง ยารับประทาน เพ่ือใชในการวิเคราะหความบริสุทธ์ิ
ของยาท่ีมีไครัล เพ่ือใชในการวิเคราะหคุณภาพของน้ํา เปนตน

หัวหนาทีมวิจัย  รศ.ดร.รุงนภา  ศรีชนะ

 

3. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาทางเย่ือบุ
การนําสงยาในทางเดินอาหาร ถือเปนระบบยาท่ีผูปวยมีความคุนเคยมากท่ีสุด และยังเปนท่ีนิยมเปนลําดับ

แรก ดังนั้นงานวิจัยในกลุมนี้นักวิจัยไดทําวิจัยระดับปจเจกหลายดาน เชน การสังเคราะหยาในรูป prodrug การนํา
สงยาปฏิชีวนะยึดเกาะในกระเพาะอาหาร การพัฒนายาตานการอักเสบชนิดสเตียรอยดเกาะกระพุงแกม การพัฒนา
โมเลกุลใหเชื่อมตอกับพอลิเมอรเพ่ือปรับปรุงคุณสมบัติยาหรือใหยานําสงสูโคลอน การพัฒนายาปฏิชีวนะเพื่อบําบัด
อาการทองเสีย  การศึกษาเภสัชจลนศาสตรของยารับประทาน  เปนตน

คณะผูทําวิจัย ศ.ดร.วิมล  ตันติไชยากุล (หัวหนาทีมวิจัย)
รศ.ดร.ดํารงศักด์ิ  ฟารุงสาง
รศ.ดร.นิมิตร  วรกุล
รศ.ดร.เสนห  แกวนพรัตน
ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร
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4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชีววัตถุ
งานวิจัยดานนาโนเทคโนโลยีไดเขามามีบทบาทในระบบนําสงยาเปนเวลานาน แตยังไมไดมีแยกออกจาก

ระบบนําสงยาอยางชัดเจน ในระยะเวลาตอมานักวิจัยในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับการสนับสนุนจากศูนย
นาโนเทคโนโลยีแหงชาติ ใหรวมกลุมกันทําวิจัยอยางจริงจัง เพ่ือพัฒนาผลึกเหลวมาใชในระบบนําสงยา เพ่ือการ
พัฒนาเซนเซอรตรวจวัดตัวยา การนําสงยาโดยใชเทคโนโลยีลิโปโซม การพัฒนาไมโครอิมัลชัน การวิจัยเก่ียวกับ
วิศวกรรมเนื้อเย่ือ

คณะผูทําวิจัย รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ (หัวหนาทีมวิจัย)
รศ.ดร.รุงนภา  ศรีชนะ
ผศ.ดร.เจษฎี  แกวศรีจันทร
ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร

5. การพัฒนาระบบนําสงยาสูผิวหนัง
การนําสงยาทางผิวหนังไดดําเนินการมาเปนระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับตั้งแตการรวมกลุมของนักวิจัย

ไดเริ่มกอตัวขึ้นและการวิจัยก็มีทิศทางชัดเจนมากขึ้น  โดยเนนการนําสงยาตานการอักเสบ  การนําสงเวชสําอางเพ่ือ
เปลี่ยนสีผิว

คณะผูทําวิจัย  ผศ.ดร.สิริรัศมิ์ ปนสุวรรณ (หัวหนาทีมวิจัย)
ผศ.ดร.สมฤทัย จิตภักดีบดินทร
ผศ.ดร.ประภาพร บุญมี
ผศ.ดร.ศรัณยู สงเคราะห
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6. การพัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก
การนําสงยาปฏิชีวนะสูกระดูกเพ่ือรักษาอาการติดเชื้อไดมีการดําเนินการและทดลองทางคลินิก รวมกับ

ทีมแพทย มาเปนระยะเวลาหนึ่งและประสบผลเปนอยางดี ตอมาทีมนักวิจัยไดดําเนินการนําสง growth factor เพ่ือ
เพ่ิมการสรางกระดูก และพัฒนาโครงรางสามมิติเพ่ือการเจริญของเซลลสรางกระดูก

หัวหนาทีมวิจัย  ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ

7. การประยุกตใชระบบนําสงยาสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือและการนําสงยีน
การพัฒนาโครงรางรองรับสามมิติเพ่ือรองรับการเจริญของเนื้อเย่ือและกระดูกไดมีการดําเนินงานงานเปน

ระยะเวลาตอเนื่อง  และตอมาไดขยายขอบเขตงานวิจัยไปถึงการนําสงดีเอ็นเอเพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บท่ีกระดูก
คณะผูทําวิจัย ผศ.ดร.เจษฎี  แกวศรีจันทร (หัวหนาทีมวิจัย)

ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ
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สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน

ประธานเครือขาย
รศ.ดร.ธีระ  เอกสมทราเมษฐ

ผูประสานงานเครือขาย
น.ส.ปราณี  สุวรรณรัตน

ท่ีอยูของเครือขาย
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 074-218802, 6224   โทรสาร 074-212823   E-mail : oilpalm_psu@yahoo.co.th

ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามัน
1. องคความรูและเทคโนโลยีท่ีพรอมบริการใหกับเกษตรกรและเอกชนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน

1.1 ตนกลาปาลมน้ํามันลูกผสมเทเนอราพันธุทรัพย ม.อ.1
1.2 เทคนิคในการปรับปรุงพันธุปาลมน้ํามัน
1.3 เทคนิคในการขยายพันธุดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
1.4 การดูแลสวนปาลมน้ํามันท่ีเหมาะสมและถูกตองตามหลักวิชาการ
1.5 การจัดการปุยในสวนปาลมน้ํามัน
1.6 การใหคําแนะนําการใชปุยโดยอาศัยผลการวิเคราะหดินและใบปาลมน้ํามัน
1.7 การจัดการน้ําในสวนปาลมน้ํามัน
1.8 การทําปุยหมักจากเสนใยและกากตะกอนปาลมน้ํามัน

2. โครงการวิจัยในปจจุบัน
2.1 การบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมปาลมน้ํามัน เพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุลูกผสมเทเนอราเชิงพาณิชย

(1) วัตถุประสงคของโครงการ
- เพ่ือคัดเลือก ผสมพันธุ และทดสอบศักยภาพการตอบสนองของพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ.

ในสภาพแวดลอมตางๆ ท้ังในระยะตนกลา ระยะตนปาลมกอนใหผลผลิต และระยะตนปาลมให
ผลผลิตแลว

- เพ่ือศึกษาและประยุกตใชเครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือกลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ท่ีใหผลผลิต
ทะลายและผลผลิตน้ํามันสูง

- เพ่ือขยายพันธุโดยวิธีการเพาะเลี้ยงคัพภะและใบออนจากลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ท่ีผานการตรวจ
สอบแลววาใหผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ํามันสูงโดยเครื่องหมายโมเลกุล

- เพ่ือขยายพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ. โดยวิธีการผสมพันธุระหวางตนพอ-แมท่ีคัดเลือก ปละ
40,000-60,000 เมล็ดงอก/ป
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(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2554-2557)
(3) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- ไดสิทธิบัตรพอ-แมพันธุและปาลมน้ํามันพันธุใหมท่ีมีคุณภาพดีท่ีผานการทดสอบท้ังในระดับแปลง
ปลูกของเกษตรกร และระดับชีวโมเลกุล

- ไดสิทธิบัตรกรรมวิธีในการตรวจสอบพันธุปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตทะลายและผลผลิตน้ํามันสูง
ในระดับชีวโมเลกุล

- ไดตนกลาพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ. ท่ีมีความสม่ําเสมอจํานวนมากโดยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
คัพภะและใบออน และขยายผลในเชิงพาณิชย

- ไดตนกลาพันธุลูกผสมเทเนอรา ม.อ. โดยวิธีการผสมพันธุระหวางตนพอ-แมท่ีดี และขยายผล
ในเชิงพาณิชย

(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกรผูจําหนายตนกลาปาลม เกษตรและเอกชนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน

2.2 การผลิตกลาปาลมน้ํามันพันธุดีโดยกระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพ
(1) วัตถุประสงคของโครงการ

- เพ่ือผลิตกลาปาลมน้ํามันท่ีใหผลผลิตสูงไมนอยกวา 4 ตัน/ไร/ป
- เพ่ือคัดเลือกตนพันธุท่ีเหมาะสม ใหผลผลิตสูงในพ้ืนท่ีปลูกของภาคใต
- เพ่ือพัฒนาระบบการสงถายยีนในระบบการเพาะเลี้ยงท้ังโดยตรง และโดยออม

(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- กลาปาลมน้ํามันพันธุท่ีมีความสม่ําเสมอ ผลผลิตสูงไมนอยกวา 4 ตัน/ไร/ป ท่ีเหมาะสมในพ้ืนท่ี
ปลูกของภาคใต

- ไดระบบการสงถายยีนท่ีพรอมจะถายยีนท่ีสําคัญทางการเกษตร เชน ยีนตานทานโรค ยีนแคระ
หรือยีนควบคุมการสรางน้ํามัน เปนตน  ใหกับปาลมน้ํามันทันทีท่ีตองการ

(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน :  เกษตรกร นักวิชาการ และบริษัทเอกชนท่ีปลูกสรางสวนปาลม

2.3 การคัดเลือกพันธุปาลมน้ํามันท่ีมีผลผลิตสูงดวยเครื่องหมายโมเลกุล
(1) วัตถุประสงคของโครงการ

- คัดเลือกเครื่องหมายโมเลกุลจากหองสมุด EST
- ศึกษาชนิดของยีนท่ีมีความสัมพันธกับผลผลิตปาลมน้ํามัน
- พัฒนาวิธีการคาดเดาผลผลิตปาลมน้ํามันจากตนกลาปาลมดวยเครื่องหมายโมเลกุล

(2) ระยะเวลาดําเนินการ : ระยะเวลา 3 ป (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- สามารถตรวจสอบตนกลาปาลมวาเปนพันธุท่ีดีหรือไม
- เปนเครื่องมือท่ีใชในการพัฒนาสายพันธุ

(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกร นักพัฒนาสายพันธุ
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2.4 สถานการณการระบาดของโรคปาลมน้ํามัน และแนวทางการควบคุมโดยชีววิธี
(1) วัตถุประสงคของโครงการ

- ศึกษาโรคระบาดของปาลมน้ํามัน เชื้อสาเหตุ และเขตแพรกระจายในภาคใตของไทย
- แยกและคัดเลือกเชื้อจุลินทรียปฏิปกษท่ีมีประสิทธิภาพในการควบคุมโรคตางๆ ของปาลมน้ํามัน

โดยชีววิธี
- ประเมินการใชเชื้อจุลินทรียปฏิปกษ ในการควบคุมโรคท่ีสําคัญของปาลมน้ํามัน

(2) ระยะเวลาดําเนินการ : 3 ป  (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- ทราบชนิด และเชื้อสาเหตุท่ีแทจริงของปาลมน้ํามัน ในระยะตางๆ ท่ีสําคัญ อันไดแก ระยะตนกลา
ระยะปาลมออน และปาลมระยะเก็บเก่ียวผล

- ทราบเขตแพรกระจายของโรคปาลมน้ํามันในภาคใตของประเทศไทย
- สามารถคัดเลือกจุลินทรียปฏิปกษท่ีมีผลตอการระบาดของโรคท่ีสําคัญของปาลมน้ํามัน

(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : เกษตรกรผูผลิตกลาปาลม เกษตรผูปลูกปาลม นักวิชาการท่ัวไป และ
มีประโยชนตอการเรียนการสอนของคณะทรัพยากรธรรมชาติ

2.5 ผลกระทบของนโยบายการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันตอความมั่นคงทางดานอาหารของประเทศไทย
(1) วัตถุประสงคของโครงการ

- เพ่ือศึกษาพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันในปจจุบันและแนวโนมการขยายพ้ืนท่ีปาลมน้ํามันในอนาคต
- เพ่ือวิเคราะหผลกระทบจากการขยายพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามันทางเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดาน

อาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
- เพ่ือเสนอแนะแนวทางการจัดการท่ีดินท่ีเหมาะสมสําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน ท่ีไมกระทบตอ

เศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดานอาหาร ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) ระยะเวลาดําเนินการ : 3 ป  (พ.ศ. 2553-2556)
(3) ผลท่ีคาดวาจะไดรับ

- ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาจะเปนแนวทางใหผูท่ีมีสวนเก่ียวของ อาทิ รัฐบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ตางๆ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค องคกรสวนทองถ่ินตางๆ ท่ีตองปฏิบัติงานตามนโยบาย
ตลอดจนประชาชนทุกภาคสวน ไดทราบและนําขอมูลมาประยุกตใชในการจัดการท่ีดินท่ีเหมาะสม
สําหรับการปลูกปาลมน้ํามัน เพ่ือหลีกเลี่ยงผลท่ีอาจกระทบตอเศรษฐกิจสังคม ความมั่นคงดาน
อาหาร  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของประเทศตอไป

(4) กลุมเปาหมายผูใชผลงาน : รัฐบาล หนวยงานท่ีรับผิดชอบตางๆ ท้ังในสวนกลางและสวนภูมิภาค
องคกรสวนทองถ่ินตางๆ ตลอดจนประชาชนทุกภาคสวน
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สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
Specialized Research & Development Center for Alternative Energy

from Palm Oil and Oil Crops

ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
รองศาสตราจารย ดร.ชาคริต  ทองอุไร

สถานท่ีติดตอ
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 2  ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112
E-mail : rsarocha@eng.psu.ac.th   โทร. 0 7428 7450   โทรสาร. 0 7428 7185

จากวิกฤตการณราคาน้ํามันปโตรเลียมท่ีปรับตัวสูงขึ้น สงผลใหไบโอดีเซลไดรับความสนใจจากประชาชนอยาง
มากมาย  และผลการศึกษาเบื้องตนชี้ ใหเห็นวาการใชน้ํามันพืชท่ีไดจากพืชน้ํามันในประเทศ เชน ปาลม มะพราว
สบูดํามาผลิตเปนไบโอดีเซลสามารถกระทําไดดี ประกอบกับรัฐบาลกําหนดแผนยุทธศาสตรไบโอดีเซล โดยในป 2555
กําหนดใชไบโอดีเซล 8.5 ลานลิตร/วันท่ัวประเทศ ทําใหหลายหนวยงานหันมาใหความสนใจศึกษา คนควา ตลอดจน
ผลิตใชกันมากขึ้น  คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของไบโอดีเซลมา
ตั้งแตป 2544 และไดจัดตั้งสถานวิจัยพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน เพ่ือรองรับงานวิจัย

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมท้ังการ

แปรรูปผลิตผลพลอยได เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน

2. เพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนาในขอ 1 และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ มาทําการเผยแพร
ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย ท้ังเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนและภาคอุตสาหกรรม เพ่ือใหเกิด
ผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น

ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยท่ีผานมา
1. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซลกับ Namhung Construction Co., Ltd,

ประเทศเกาหลีใต
2. ความรวมมือโครงการพัฒนาเทคโนโลยีและกอสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 50,000 ลิตร/วัน

ระหวางมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและ บริษัทฟเทค จํากัด
3. โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสูมาตรฐาน เฟส 1 และ 3 จ.กระบี่
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4. กระบวนการแปรรูปกลีเซอรอลดิบจากกระบวนการผลิตไบโอดีเซลใหเปนผลผลิตท่ีมีมูลคาดวยกระบวนการ
ทางชีวภาพ

5. การศึกษาเสถียรภาพและการจัดเก็บน้ํามันไบโอดีเซลในระยะเวลานาน
6. กระบวนการลางไบโอดีเซลโดยกระบวนการลางดวยน้ํารวมกับสารดูดซับระบบตอเนื่อง
7. การผลิตเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมจากน้ํามันปาลมดิบ
8. การผลิตเอทิลเอสเตอรจากน้ํามันปาลมดิบระบบตอเนื่อง ขนาดสาธิต 1,000 ลิตร/วัน
9. โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบผลิตไบโอดีเซล อบจ.ระนอง

10. การบูรณาการแบบย่ังยืนของกระบวนการผลิตไบโอดีเซลระดับชุมชน
11. ศึกษาความเหมาะสมการผลิตไบโอดีเซลจากปาลมน้ํามัน  ท่ีสหกรณบาเจาะ  อ.บาเจาะ  จ.นราธิวาส
12. การพัฒนากระบวนการแยกคืนแอลกอฮอลจากเฟสกลีเซอรอล
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สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล E-mail: pitsanu.b@psu.ac.th
เลขานุการ
น.ส.นฤมล จันทผล และ น.ส.จิรานันท  บัวชื่น E-mail: nok9_9@hotmail.com
สถานท่ีติดตอ
โทร:  0 7428 7444,  0 74287445

วัตถุประสงคของสถานวิจัย
1. เพ่ือบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน และรองรับการ

วิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรได
2. เพ่ือพัฒนากําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพ่ือเปนกําลังสําคัญของประเทศ

เก่ียวกับสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ เปนแหลงรวมนักวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร รวม 20 คน

ใน 8 สาขาวิชา จาก 6 ภาควิชาฯ ทําใหมีความหลากหลายของความเชี่ยวชาญท่ีจะมารวมกันสรางความแกรงและ
ศักยภาพของสถานวิจัยในการดําเนินการวิจัยเชิงรุก เพ่ือตอบโจทยหรือแกปญหาจากอุตสาหกรรมและสังคม ในขณะท่ี
ไดสงเสริมการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดดวย

กลุมวิจัยท่ีประกอบเปนสถานวิจัย  มี 5 กลุม โดยท่ีมีเปาหมายของงานวิจัยตางๆ กันดังตอไปนี้
1. กลุมวิจัยวิศวกรรมยางและพลาสติก

1) ดานยานยนต  งานวิจัยเก่ียวกับการทดสอบลอยางตัน และยางทนตะปูเรือใบ
2) ดานวัสดุทางการแพทย   งานวิจัยเก่ียวกับอุปกรณหนุนสนเทา และเทาเทียมจากยางธรรมชาติ
3) ดานวัสดุปูพ้ืนจากยาง  วิจัยเก่ียวกับวัสดุปูพ้ืนจากยางพาราเพ่ือลดการบาดเจ็บ
4) ดานวัสดุตัวตรวจรู  วิจัยเก่ียวกับตัวตรวจรูทําจากยางพาราสําหรับวัดความดัน

2. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1) การวิจัยบนพ้ืนฐานของโลหะบัดกรีไรสารตะก่ัว
2) การวิจัยบนพ้ืนฐานของการผลิตโลหะผงโดยเทคโนโลยีอะตอมไมเซชั่น
3) การวิจัยบนพ้ืนฐานของการซอมบํารุงชิ้นสวนโลหะโดยการเชื่อม

3. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุโลหะก่ึงของแข็ง  (Semisolid)
1) การวิจัยประยุกตเทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็งในการหลอและขึ้นรูปโลหะ
2) สิ่งประดิษฐท่ีใชเทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็ง
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4. กลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
1) การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
2) การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพ่ือเพ่ิมสมบัติเฉพาะทางกายภาพ เชน การทนการสึกหรอ หรือ

โลหะผิวสะอาด
5. กลุมวิจัยวิศวกรรมวัสดุเซรามิก และคอมพอสิต

1) การสังเคราะหเสนใยวัสดุคารไบด อะลูมิไนด หรือไดบอไรด
2) การสังเคราะหวัสดุผสม  และวัสดุเซรามิก โดยวิธี “SHS”
3) การสังเคราะหวัสดุเซรามิกจากของเหลือท้ิง

ผลงานเดนของกลุมวิจัยในสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
1. เจาของเทคโนโลยี กระบวนการผลิตโลหะก่ึงของแข็งดวยเทคนิคจิสส  (GISS – Gas Induced Semi-

solid)  โดยกลุมวิจัยโลหะก่ึงของแข็ง (ผศ.ดร.เจษฎา วรรณสินธุ หัวหนากลุม wjessada@eng.psu.ac.th)

2. ผลิตภัณฑ อุปกรณรองสนเทาจากยางธรรมชาติเพ่ือลดความดันในสนเทา (PSU-heel soother)  โดย
กลุมยางและพอลิเมอร รวมกับ คณะแพทยศาสตร (รศ.ดร.วิริยะ ทองเรือง เปนหัวหนา twiriya@me.psu.ac.th)

3. ย่ืนจดสิทธิบัตร  เรื่อง “วัสดุตัวตรวจรูทําจากยางยางผสมนําไฟฟาสําหรับวัดแรงและความดัน” เลขท่ีคําขอ
801005070

4. ย่ืนจดสิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสม แบเรียมไททาเนต หรือแบเรียมเซอรโคเนต กับ
แมกนีเซียมออกไซด หรือแบเรียมอะลูมิเนต”  เลขท่ีคําขอ 1001000650

5. ย่ืนจดสิทธิบัตร เรื่อง “การสังเคราะหผงวัสดุผสม ซิลิกอน-ซิลิกอนคารไบด จากขี้เถาแกลบและทราย”
เลขท่ีคําขอ  0701005017

6. ย่ืนจดสิทธิบัตร เรื่อง “กระบวนการสังเคราะหวัสดุผสมของตัวประสานเหล็กหรือเหล็กอะลูมิไนด กับตัว
เสริมแรงไทเทเนียมไดบอไรด และอะลูมินัมออกไซด”  เลขท่ีคําขอ  0701005018

7. ย่ืนอนุสิทธิบัตร เรื่อง “การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องมือวัดการสั่นสะเทือนของเพลาแบบไมสัมผัส”  เลขท่ี
คําขอ  0703000744

8. ย่ืนจดสิทธิบัตร เรื่อง “สารเคลือบแมพิมพไทเทเนียมไดออกไซดและกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้” เลขท่ี
คําขอ 1101000103
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สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
Natural Products Research Center

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
ภาควิชาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท  0 7428 8321, 8340   โทรสาร 0 7444 6661   E-mail: nprc_psu@hotmail.com

Output ของเครือขายวิจัย สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

                  ตัวชี้วัด เปาหมายในระยะเวลา 5 ป ปจจุบัน (ปท่ี4)

1 จํานวนนักศึกษาบัณฑิตศึกษา (รับใหม)
1.1 ระดับปริญญาโท 13 29
1.2 ระดับปริญญาเอก 8 16
1.3 นักวิจัยหลังปริญญาเอก  -  2

2 ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารย (ช้ิน)
2.1 ระดับนานาชาติ  ในฐาน ISI 50 69
2.2 ระดับนานาชาติ  ไมอยูในฐาน ISI - 3

3 เงินทุนวิจัยจากภายนอกท่ีไดรับการสนับสนุน (ลานบาท) 13,000,000 12,563,921
4 จํานวนนักวิจัยใหมท่ีเขารวมโครงการ 9 8
5 การใชประโยชนจากผลงานวิจัย

5.1 จํานวนผลิตภัณฑ/นวัตกรรม (ชิ้น) - 1
5.2 การย่ืนขอจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร (เรื่อง) 2 4
5.3 การนําไปใชประโยชนอยางอ่ืน (เรื่อง) - 2

6 อ่ืน ๆ
6.1 รางวัลท่ีไดรับ - 19
6.2 ความรวมมือกับหนวยงานอ่ืน - 20
6.3 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับชาติ - 45
6.4 ผลงานท่ีนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการระดับนานาชาติ - 49
6.5 ตําแหนงทางวิชาการ - รองศาสตราจารย 1 ทาน

***หมายเหตุ: โครงการน้ํามันมะพราวท่ีนําเสนอในนามสถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ ไดรับการสนับสนุนจาก วช.
ปงบประมาณ 2554–2555
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ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ 2010–2011
1. Chakthong S, Chiraphan C, Jundee C, Chaowalit P, Voravuthikunchai SP. 2010. Chin.

Chem. Lett. 21: 1094-1096.
2. Chusri S, Voravuthikunchai SP. 2011. Lett. Appl. Microbiol. 1-8.
3. Hutadilok-Towatana N, Reanmongkol W, Wattanapiromsakul C, Bunkrongcheap R. 2010.

J. Med. Plant. Res. 4: 969-974.
4. Hutadilok-Towatana N, Reanmongkol W, Panichayupakaranant P. 2010. J. Appl. Phycol.

22: 559-605.
5. Klaiklay S, Sukpondma Y, Rukachaisirikul V, Hutadilok-Towatana N, Chareonrat K. 2011.

Can. J. Chem. 89: 461-464.
6. Tuansulong KA, Hutadilok-Towatana N, Mahabusarakam W, Pinkaew D, Fujise K. 2011.

Phytother. Res. 253: 424-428.
7. Chittrakarn S, Keawpradub N, Sawangjaroen K, Kansenalak S, Janchawee B. 2010. J.

Ethnopharmacol. 129: 344-349.
8. Leeya Y, Mulvany MJ, Queiroz EF, Marston A, Hostettmann K, Jansakul C. 2010. Eur. J.

Pharmacol. 649: 301-313.
9. Fun HK, Joycharat N, Voravuthikunchai SP, Chantrapromma S. 2010. Acta. Crystallogr.
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สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
Energy Technology Research (ETRC)

สถานท่ีติดตอ
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 2  คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112
โทร. 0 7428 7198
E-mail: niyada@me.psu.ac.th

ในปจจุบันปญหาดานพลังงานของประเทศอยูในสภาวะวิกฤติ ประเทศไทยเปนประเทศท่ีตองพ่ึงพาการนําเขา
พลังงานเปนหลัก คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีนักวิจัยสาขาพลังงานและไดทําการวิจัยเปน
เวลานาน มีผลงานวิจัยท่ีหลากหลาย ไดเล็งเห็นความสําคัญในการรวมกลุมของนักวิจัยเหลานี้ เพ่ือดําเนินการวิจัยใน
สาขาพลังงานท่ีมีทิศทางชัดเจนและสามารถตอบสนองความยุทธศาสตรของประเทศได จึงสนับสนุนใหจัดตั้ง “สถาน
วิจัยเทคโนโลยีพลังงาน” ดําเนินงานงานวิจัยดานพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน เพ่ือถายทอดผลความรูสู
สังคม โดยมี รองศาสตราจารย กําพล  ประทีปชัยกูร เปนผูอํานวยการสถานวิจัยฯ

วัตถุประสงค
1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
2. สรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต
3. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงาน ใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ
4. ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
5. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีจะนําไปใชประโยชน

ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยท่ีผานมา
1. การตากแหงยางแผนดิบท่ีเหมาะสมโดยใชพลังงานจากแสงอาทิตย
2. สาธิตการผลิตและการใชไบโอดีเซลเปนเชื้อเพลิงในรถยนตรับจางสองแถวในจังหวัดเชียงใหม
3. การพัฒนาหองอบยางแผนรมควันประหยัดพลังงานสําหรับกลุมสหกรณ
4. การพัฒนาเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยผสมผสานตนทุนต่ําสําหรับกลุมเกษตรกร
5. การออกแบบและสรางตนแบบระบบผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซดวยกระบวนการ esterification-transes-

terification
6. การอบแหงยางพาราดวยการพุงชนของอากาศ
7. การอบแหงท่ีเหมาะสมกของอุตสาหกรรมผลิตยางแทงเอสทีอาร
8. เทคนิคการวัดอุณหภูมิโดยใชสาร Thermographic Phosphor
9. ความเปนไปไดของการอบแหงยางแผนดวยลมรอนรวมกับอินฟราเรด



118

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

10. Study of Sulfonated Vanadia – Titania Catalyst and Ambelyst with Ozone for Bio-Diesel
from Crude Palm Oil

11. Esterification of High Free Fatty Acid Palm Oil for Biodiesel using Heteropoly Acids Catalysts
12. การทดสอบน้ํามันปาลมแบบตางๆ ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสําหรับการเกษตร และไบโอดีเซล

ผสมกับน้ํามันดีเซลในเครื่องยนตดีเซลสมัยใหมสําหรับยานพาหนะ
13. การเรงอัตราการอบแหงขาวเปลือกเทคนิคการดูดซับความชื้นไฟฟาสถิตแรงสูง
14. การพัฒนากระบวนการผลิตอาหารทะเลตากแหงคุณภาพสูงของชุมชนภาคใตตอนลางดวยพลังงานความ

รอนรวมจากพลังงานแสงอาทิตยและพลังงานไฟฟา
15. การใชเจ็ตหมุนควงในการเพ่ิมอัตราการถายเทความรอนบนพ้ืนผิว
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สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน
Membrane Science and Technology Research Center (MSTRC)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.วิโรจน ยูรวงศ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร

สถานท่ีติดตอ
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ตูปณ. 3  ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90112
โทร. 0 7428 8749
E-mail : boonnapa.w@psu.ac.th
Website: www.membrane.psu.ac.th

เทคโนโลยีเมมเบรนเปนเทคโนโลยีท่ีมีบทบาทและมีความสําคัญตอการผลิตในภาคอุตสาหกรรม การลดปญหา
สิ่งแวดลอม และการผลิตพลังงาน โดยเริ่มใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอยางแพรหลายในยุโรปและสหรัฐ
อเมริกามากวา 40 ปแลว  ปจจุบันมีการขยายการใชเทคโนโลยีเมมเบรนไปในทุกภูมิภาคอ่ืนๆ ของโลก เชน เกาหลี
ญี่ปุน บราซิล ชิลี และจีน เปนตน   ท้ังนี้อาจเนื่องจากเหตุผลหลักอยางนอย 3 เหตุผลคือ เทคโนโลยีเมมเบรน
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น ความตองการเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมมีมากขึ้นและราคาของเทคโนโลยีเมมเบรนท่ี ถูกลง
ในปจจุบันเทคโนโลยีเมมเบรนมีบทบาทสําคัญในการบําบัดน้ําเสียท้ังจากอุตสาหกรรมและชุมชน การแยกแกสดีจาก
แกสเสียในอุตสาหกรรม การผลิตน้ําด่ืมจากน้ํากรอยและน้ําทะเล การผลิตเอธานอลท่ีความเขมขนสูงสําหรับใชเปน
เชื้อเพลิง การแยกโปรตอนในเซลลเชื้อเพลิง การผลิตแกสชีวภาพใหบริสุทธ์ิเพ่ือใชเปนเชื้อเพลิง การเพ่ิมผลผลิต
โดยการเก็บเก่ียวองคประกอบท่ีคุณคาจากของเสียในอุตสาหกรรม และการผลิตผลิตภัณฑชีวภาพระดับอุตสาหกรรม
เชน อาหารและเครื่องด่ืม เอนไซม ยา เปนตน นอกจากนี้เมมเบรนยังเขามามีบทบาทในทางการแพทยมากขี้น เชน
วิศวกรรมเนื้อเย่ือ ไตเทียม เปนตน

วัตถุประสงค
1. พัฒนาเมมเบรนจากวัสดุอินทรียและอนินทรียใหมีสมบัติเหมาะสม และ/หรือจําเพาะเพ่ือแยกสารสําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ และทํางานวิจัยพ้ืนฐานดานเย่ือบางและเซลล
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  ยาง  ปาลมน้ํามัน

พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พัฒนานักวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก  ใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑและนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีและสรางความรวมมือกับภาครัฐ และ/หรือเอกชนในการแสวงหาโจทยวิจัย และ/

หรือรวมวิจัย และเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิจัยซึ่งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพ่ือการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและการผลิตเชิงพาณิชย
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ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยท่ีผานมา
1. ปรับปรุงผิวเย่ือบางดวยเทคนิคลําอนุภาค และพลาสมา เพ่ือประยุกตใชในการแยกกาซและอนุภาคนาโน

ในของเหลว
2. พัฒนาขั้วไฟฟาสําหรับการคัดแยกเซลลเด่ียวในสนามไฟฟาแบบคลื่นเดินทาง
3. การทําน้ํายางสดใหเขมขนดวยกระบวนไมโครและอัลตราฟลเตรชั่น
4. พัฒนาเซรามิกเมมเบรนชนิดอลูมินาระดับไมโครแบบทอกลวงเพ่ือการทําน้ํายางสดใหเขมขน
5. การเตรียมและศึกษาคุณลักษณะของเมมเบรนท่ีผลิตจากน้ํายางพารา เพ่ือทําเปนเมมเบรนระดับไมโคร

และอัลตราฟลเตรชั่นอัลตราฟลเตรชั่น
6. ศึกษาเบื้องตนของการปรับปรุงกระบวนการเพ่ือนํากลับเนื้อยางในหางน้ํายาง: การปรับสภาพหางน้ํายาง

รวมกับกระบวนการไมโครฟวเตรชัน
7. พัฒนาเทคนิคการสกัดแยกวิตามินอีบริสุทธ์ิเขมขนจากน้ํามันปาลมดิบดวยเทคโนโลยีเมมเบรน
8. การบําบัดน้ําท้ิงจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมดวยระบบเมมเบรนเพ่ือนําน้ํากลับไปใชใหม
9. การผลิตเย่ือกรองเซลลลูโลสระดับไมโคร โดยระบบเพาะเลี้ยงจุลินทรียแบบอัตโนมัติ เพ่ือใชในกระบวน

การเตรียมน้ําดิบสําหรับการผลิตน้ําด่ืมชุมชน
10. สรางชุดกรองสําหรับเซรามิกพรุนท่ีผลิตขึ้นเองระดับไมโคร-อัลตรา
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สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม

สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมมีผลการดําเนินงาน ในปท่ี 2  ดังนี้
 มีทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอกมหาวิทยาลัย  จํานวน 8 โครงการ  เปนจํานวนเงิน 2.26 ลานบาท
 มีผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ  จํานวน 25 เรื่อง  ไดแก
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jindamai, N., Sakayaroj, J. 2010. Azaphilone and isocoumarin derivatives from the endo-
phytic fungus Penicillium sclerotiorum PSU-A13. Chemical and Pharmaceutical Bulletin 58:
1033-1036.

Boonnak, N.,  Khamthip, A. , Karalai, C. Chantrapromma, S., Ponglimanont, C., Kanjana-
Opas, A., Tewtrakul, S., Chantrapromma, K., Fun, H.-K., Kato, S. 2010. Nitric oxide
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florum. Australian Journal of Chemistry 63: 1550-1556.

Hutadilok-Towatana N., Reanmongkol W., Panichayupakaranant P. 2010. Evaluation of the
toxicity of Arthrospira (Spirulina) platensis extract. Journal of Applied Phycology 22: 599-
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Natural Product Communications 5: 1547-1550.

Magadula, J.J., Tewtrakul, S. 2010. Anti-HIV-1 protease activities of crude extracts of some
Garcinia species growing in Tanzania. African Journal of Biotechnology 9: 1848-1852.

Mahattanadul, S., Ridtitid, W., Nima, S., Phdoongsombut, N., Ratanasuwon, P., Kasiwong,
S. 2011. Effects of Morinda citrifolia aqueous fruit extract and its biomarker scopoletin
on reflux esophagitis and gastric ulcer in rats. Journal of Ethnopharmacology 134: 243-
250.

Makchuchit, S., Itharat, A., Tewtrakul, S. 2010. Antioxidant and nitric oxide inhibition activities
of Thai medicinal plants. Journal of the Medical Association of Thailand 93: S227-235.

Niyomkam, P., Kaewbumrung, S., Kaewnpparat, S. and Panichayupakaranant, P. 2010.
Antibacterial activity of Thai herbal extracts on acne involved microorganism. Pharma-
ceutical Biology 48: 375-380.



122

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

Panichayupakaranant, P. and Meerungrueang, W. 2010. Effect of medium composition and
light on root and rhinacanthin formation in Rhinacanthus nasutus cultures. Pharmaceutical
Biology 48: 1192-1197.

Panichayupakaranant, P., Issuriya, A. and Sirikatitham, A.2010. Preparation method and
stability of ellagic acid-rich pomegranate fruit peel extract. Pharmaceutical Biology 48:
201-205.

Panichayupakaranant, P., Issuriya, A., Sirikatitham, A and Wang, W. 2010. Antioxidant
assay-guided purification and LC determination of ellagic acid in pomegranate peel.
Journal of Chromatographic Science 48: 456-459.

Panichayupakaranant, P., Tewtrakul S. and Yuenyongsawad, S.  2010. Antibacterial, anti-
inflammatory and anti-allergic activities of standardised pomegranate rind extract. Food
Chemistry 123:  400-403.

Puttarak, P., Charoonratana, T. and Panichayupakarananta, P. 2010. Antimicrobial activity
and stability of rhinacanthins-rich Rhinacanthus nasutus extract. Phytomedicine 17: 323-
327.

Ruangsang, P., Tewtrakul, S., Reanmongkol, W. 2010. Evaluation of the analgesic and anti-
inflammatory activities of curcuma mangga val and zijp rhizomes. Journal of Natural
Medicines 64: 36-41.

Sakunphueak, A. and Panichayupakaranant, P.  2010. Simultaneous determination of three
naphthoquinones in the leaves of Impatiens balsamina L. by reversed-phase high-per-
formance liquid chromatography.  Phytochemical Analysis 21:  444-450.

Sakunphueak, A. and Panichayupakaranant, P. 2010. Effects of donor plants and plant
growth regulators on naphthoquinone production in rootcultures of Impatiens balsamina.
Plant Cell Tissue and Organ Culture 102: 9-15.

Sakunphueak, A. and Panichayupakaranant, P. 2010. Increased production of naphtho-
quinones in Impatiens balsamina root cultures by elicitation with methyl jasmonate. Bio-
resource technology 101:  8777-8783.

Setthacheewakul, S., Kedjinda, W., Maneenuan, D., Wiwattanapattapee, R. 2011. Controlled
release of oral tetrahydrocurcumin from a novel self-emulsifying floating drug delivery
system (SEFDDS). AAPS Pharm Sci Tech. 12: 152-164.

Setthacheewakul, S., Mahattanadul, S. Phadoongsombut, N., Pichayakorn, W. and Wi-
wattanapatapee, R. 2010. Development and evaluation of self-microemulsifying liquid
and pellet formulations of curcumin, and absorption studies in rats. European Journal of
Pharmaceutics and Biopharmaceutics 76: 475-485.

Sitthithaworn, W., Wungsintaweekul, J., Sirisuntipong, T., Charoonratana, T., Ebizuka, Y.,
De-Eknamkul, W. 2010. Cloning and expression of 1-deoxy-d-xylulose 5-phosphate
synthase cDNA from Croton stellatopilosus and expression of 2C-methyl-d-erythritol 4-



123

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

phosphate synthase and geranylgeranyl diphosphate synthase, key enzymes of plaunotol
biosynthesis. Journal of Plant Physiology 167: 292-300.

Songkro, S., Sirikatitham, A., Sungkarak, S., Buaking, K., Wungsintaweekul, J., Maneenuan,
D. and Oungbho, K. 2010. Characterization of aromatherapy massage oils prepared
from virgin coconut oil and some essential oils. JAOCS, Journal of the American Oil
Chemists’ Society. 87: 93-107.

Tewtrakul, S., Subhadhirasakul, S., Cheenpracha, S., Yodsaoue, O., Ponglimanont, C. and
Karalai, C. 2011. Anti-inflammatory principles of Suregada multiflora against nitric oxide
and prostaglandin E2 releases. Journal of Ethnopharmacology 133: 63-66.

Tewtrakul, S., Tansakul, P., Daengrot, C., Ponglimanont, C., Karalai, C. 2010. Anti-inflamma-
tory principles from Heritiera littoralis bark. Phytomedicine 17: 851-855.

Towatana, N., Reanmongkol, W., Wattanapiromsakul, C. and Bunkrongcheap, R. 2010.
Acute and subchronic toxicity evaluation of the hydroethanolic extract of mangosteen
pericarp. Journal of Medicinal Plants Research 10: 969-974.

Yodsaoue, O., Karalai, C., Ponglimanont, C., Tewtrakul, S., Chantrapromma, S. 2010.
Potential anti-inflammatory diterpenoids from the roots of Caesalpinia mimosoides Lamk.
Phytochemistry 71: 1756-1764.

 รางวัลท่ีนักวิจัยไดรับ ดังนี้

        ชื่อผูท่ีไดรับรางวัล                               ชื่อรางวัล

ผศ.ดร.จุไรทิพย หวังสินทวีกุล กรรมการท่ีปรึกษาผูไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดน ระดับปริญญาเอก
ประจําป 2552  กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI
ประจําป 2552

รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน Keynote  Speaker ในการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ ประจําป 2552

รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2552
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัลจากหนวยงานระดับชาติ ประจําป 2552
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ประจําป 2552 กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ ประจําป 2552
รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี อาจารยตัวอยางของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดานการวิจัย

(สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  ประจําป 2553
รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด 20 อันดับแรก จากฐานขอมูล ISI

ประจําป 2552
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สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็ง
เพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร

CranioMaxillofacial Hard Tissue Engineering Center (CTEC)

ผูอํานวยการสถานวิจัยฯ
ผศ.ทพญ.ดร.ศรีสุรางค  สุทธปรียาศรี
บุคลากร
รศ.ทพญ.ปริศนา  ปริพัฒนานนท,
รศ.นพ.ทพ.ธงชัย  นันทนรานนท
ผศ.ทพ.ณัฐวุฒิ  เทือกสุบรรณ

สถานท่ีติดตอ
สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็งเพ่ือกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
ตั้งอยูท่ีภาควิชาศัลยศาสตร  คณะทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท 0 7428 7590, 0 7428 7591   โทรสาร 0 7442 9876
E-mail : rcbone.psu@gmail.com

สถานวิจัยวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็งฯจัดตั้งขึ้นเพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีจําเปน และครบวงจร เริ่มจากการพัฒนาวัสดุ
ทดแทนกระดูกท่ีเตรียมจากวัสดุธรรมชาติและวัสดุสังเคราะห  การใชเซลลและโปรตีนเพ่ือสงเสริมการสรางกระดูก
การทดสอบวัสดุเบื้องตนในสัตวทดลองและการประเมินผลทางคลินิก รวมกับการวิจัยทางคลินิกเพ่ือพัฒนาและเพ่ิม
ศักยภาพการรักษา ประกอบดวย การวิจัยในหองปฏิบัติการ การวิจัยในสัตวทดลอง และการวิจัยทางคลินิก ซึ่งดําเนิน
ควบคูไปกับการผลิตบัณฑิตศึกษา เพ่ือเพ่ิมบุคคลากรท่ีมีศักยภาพในการปฏิบัติงานท้ังในคลินิกและในงานวิจัย

ปจจุบันสถานวิจัยฯ เปดดําเนินการเปนปท่ี 2 โดยมีการจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ รวมกับหนวยงานภายใน
และภายนอก เชน การรับเชิญเปนวิทยากรใหกับมหาวิทยาลัยตางๆ ท้ังภายในและภายนอกประเทศ การจัดกิจกรรม
วารสารสโมสร  การอบรมการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร  เปนตน

ทางดานงานวิจัย  ปจจุบันสถานวิจัยฯ มีงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็ง และการสรางวัสดุ
ทดแทนกระดูกเพ่ือนําไปใชประโยชนทางคลินิก โดยงานวิจัยจะเนนในเรื่อง

1. การวิจัยเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูก / วัสดุชวยการสรางกระดูก
- Chitosa, hydroxyappatite (HA), absorbable scaffold

 

ภาพถายระดับอิเลคตรอน แสดงพ้ืนผิว
วัสดุทดแทนกระดูก ท่ีเตรียมจากวัสดุ
สังเคราะหชนิดเซรามิก
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- การวิจัยเก่ียวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (Growth factors)
- การวิจัยเก่ียวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกท่ีมีตอวัสดุทดแทนกระดูก

2. การวิจัยเก่ียวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม (Dental implant)
3. การวิจัยเก่ียวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร

-  การศึกษาวิจัยในสัตวทดลองเพ่ือสรางรูปแบบของเครื่องมือท่ีเหมาะสม และศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร
พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ

- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร

 

 

วัสดุทดแทนกระดูกท่ีเตรียมจาก
วัสดุสังเคราะหชนิดโพลีเมอร

ปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูก
ตอวัสดุทดแทนกระดูก
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4. การวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย
- เปนการศึกษาเก่ียวกับการใชวัสดุทดแทนกระดูก หรือวัสดุชวยการสรางกระดูกท่ีไดจากการวิจัยและ

พัฒนา และนําไปใชในการรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหว

 

1 day Post op 6 mon Post op 1 year Post op 

 

- ศึกษาเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพ่ือบูรณะ และซอมสรางกระดูก การเสริมความสูงกระดูกสันเหงือก
โดยการยกผนังโพรงอากาศแม็กซิลลา  การคงสภาพกระดูกสันเหงือกเพ่ือการใสฟนในอนาคต

- การฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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สถานวิจัยโรคที่พบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด

โครงการพัฒนาการใชแบคทีเรียเพื่อตานฟนผุในนมผง-โยเกิรต ลดความเสี่ยงในการเกิดปญหาทันตสุขภาพ
ในเด็ก

คณะผูวิจัย  ประกอบดวย
รศ.ดร.รวี  เถียรไพศาล
อาจารย ทพญ.สุพัชรินทร  พิวัฒน
ผศ.ดร.ทพญ.สุกัญญา  เธียรวิวัฒน  คณะทันตแพทยศาสตร
ดร.สันทัด  วิเชียรโชติ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

พัฒนาแนวทางใหมในการแกปญหาทันตสุขภาพในเด็ก ในการวิจัยไดนําเชื้อแบคทีเรียจากชองปากท่ีมีฤทธ์ิ
ตานการเจริญเติบโตตอเชื้อฟนผุผสมในนม โดยในขั้นตนไดพัฒนาในรูปแบบของนมผงและโยเกิรต คาดหากสําเร็จ
จะมีผลิตภัณฑเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชในการปองกันฟนผุท่ีมีประสิทธิภาพ และจะมีประโยชนอยางมากในการชวยลดปญหาฟนผุ
ของเด็กในประเทศ

รศ.ดร.รวี เถียรไพศาล ผูอํานวยการสถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด คณะทันตแพทย-
ศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปดเผยวา โครงการไดรับการสนับสนุนจากทุนนักวิจัยแกนนํา ของสํานักงาน
พัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ  เพ่ือทําการวิจัยเรื่อง  “ผลิตภัณฑผสมโพรไบโอติก Lactobacillus
paracasei SD1 เพ่ือปองกันฟนผุ” ซึ่งเปนโครงการยอยหนึ่งในโครงการ “ระบาดวิทยาเพ่ือแกปญหาสุขภาพภาคใต”
โดยมีหัวหนาโครงการคือ ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ  โครงการนี้เชื่อมโยงกับโครงการพัฒนาโพรไบโอติกสายพันธุ
พิเศษเสริมในโยเกิรตและนมผงเพ่ือปองกันฟนผุ ซึ่งอยูภายใตโครงการใหญ เรื่อง การพัฒนาและเพ่ิมมูลคาทาง
เศรษฐศาสตรของผลิตภัณฑอาหารเพ่ือสุขภาพเสริมโพรโบโอติกและพรีไบโอติก ซึ่งไดรับทุนสนับสนุนจากโครงการ
พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ  ท้ังนี้ ปญหาสุขภาพชองปากนับเปนปญหาสําคัญในภาคใต โดยขอมูลจากการ
สํารวจสุขภาพชองปากแหงชาติของกระทรวงสาธารณสุขในเด็กเล็กอายุ 3 ป ในป พ.ศ. 2544 และ ป พ.ศ. 2550
พบวาเด็กในภาคใตมีสภาวะฟนผุสูงกวาภาคอ่ืนๆ

การทําวิจัยเรื่องนี้มีแนวคิดมาจากการเขาไปศึกษาความชุกของฟนผุในเด็กท่ี อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งเด็กท่ัวไป
ในอ.เทพา ในวัยท่ีทําวิจัยนี้ มีฟนผุเกือบท้ังหมด  อยางไรก็ตาม มีจํานวนประมาณ 15% ท่ีฟนไมผุ ท้ังท่ีอยูในพ้ืนท่ี
และสภาพแวดลอมเดียวกัน จึงเปนท่ีมาของโครงการการศึกษาวิจัยนี้

ผูวิจัยพบวาการท่ีเด็กกลุมนี้ไมมีฟนผุ เนื่องจากมีเชื้อแบคทีเรียบางชนิดท่ีอาจชวยปองกันเชื้อท่ีเปนสาเหตุของ
ฟนผุ จึงไดนํามาศึกษาในหองทดลอง  และพบวามีเชื้อ Lactobacillus paracasei สายพันธุหนึ่งในหลายสายพันธุ
เหมาะสมท่ีจะนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑเพ่ือชวยปองกันฟนผุ เนื่องจากเปนสายพันธุท่ีไดมาจากชองปาก และมีความ
สามารถในการฆาเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของโรคฟนผุ จึงไดตั้งชื่อวา Lactobacillus  paracasei SD1

โดยท่ัวไปไดมีการนําเชื้อแบคทีเรียมาใชเปนโพรไบโอติก หมายถึง “การนําจุลชีพหนึ่งๆ มาใชเพ่ือประโยชน
ในการเสริมสุขภาพและปองกันจุลชีพกอโรคอ่ืนๆ” แบคทีเรียท่ีถูกนํามาใชเปนโพรไบโอติกมีหลายชนิด ไดแก Lacto-
bacillus, Bifidobacterium, Enterococcus, และ Streptococcus อยางไรก็ตาม Lactobacillus เปนกลุมแบคทีเรีย
ท่ีถูกนํามาใชมากท่ีสุด และ Lactobacillus บางสายพันธุท่ีถูกนํามาใชในเชิงการคามักถูกนํามาเตรียมในรูปของโยเกิรต



128

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

หรือนมเปรี้ยว เพ่ือชวยปองกันเชื้อท่ีกอโรคในทางเดินอาหารและชวยยอย  และมีงานวิจัยรายงานการประยุกตใช
เชื้อเหลานี้เพ่ือเสริมสุขภาพในชองปาก ไดแก การนําเชื้อ Lactobacillus บางสายพันธุมาใชปองกันโรคฟนผุ โรค
ปริทันต เชื้อราในชองปาก หรือชวยระงับกลิ่นปาก  และพบวาเชื้อบางชนิดดังกลาวนั้นสามารถลดเชื้อกอโรคฟนผุได
แตเชื้อเหลานั้นสามารถเกาะติดในชองปากไดเพียงชั่วคราว เนื่องจากไมใชเชื้อท่ีมีแหลงกําเนิดจากชองปาก ความ
สามารถในการยึดเกาะเย่ือบุในชองปากจึงไมดี สําหรับสายพันธุท่ีคณะวิจัยไดคนพบคือ Lactobacillus paracasei
SD1 นี้ เปนเชื้อท่ีไดจากชองปากจึงมีคุณสมบัติท่ี ยึดเกาะเย่ือบุในชองปากไดดีกวา และไดมีการนําไปย่ืนคําขอจด
สิทธิบัตรไวเรียบรอยแลว

คุณสมบัติอ่ืนๆ ของ Lactobacillus paracasei SD1 นอกจากสามารถเกาะติดเย่ือบุผิวในชองปากไดดี ยังมี
ความสามารถสูงในการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียท่ีเปนสาเหตุของฟนผุ และสรางกรดไดนอยกวาเมื่อ
เปรียบเทียบกับสายพันธุยับย้ังเชื้อฟนผุอ่ืนๆ ทําใหลดความเสี่ยงจากการสูญเสียแรธาตุจากฟน ซึ่งเปนผลขางเคียง
ท่ีอาจไดรับจากเชื้อ Lactobacillus

ผูศึกษาวิจัยไดมีการทดลองผสม Lactobacillus paracasei SD1 ในนมผงและโยเกิรต โดยในผลิตภัณฑ
ดังกลาวจะตองมี Lactobacillus  ชนิดนี้อยู ไมต่ํากวา 1 ลานตัวใน 1 ซีซี  จึงจะถือวามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมในการใช
เปนโพรไบโอติก และจากการศึกษาความคงทนของการมีชีวิตของเชื้อพบวาเชื้อสามารถมีชีวิตอยูในนมผงไดมากกวา
6 เดือน  ในผลิตภัณฑท่ีเตรียมขึ้น

การดําเนินการในปจจุบัน เปนการประเมินผลขั้นตนของผลิตภัณฑนมผงท่ีเตรียมขึ้นในอาสาสมัคร 30 คน
จากนั้นจะเปนการทดลองนําไปใชกับอาสาสมัครซึ่งเปนกลุมนักเรียนอายุระหวาง 12-14 ป จํานวน 50 คน โดยใหด่ืม
นมผสม Lactobacillus paracasei SD1 วันละ 1 ครั้ง เปนเวลา 6 เดือน และจะประเมินผลในการปองกันฟนผุ
วาเปนอยางไรเมื่อเปรียบเทียบกับเด็กท่ัวไป ซึ่งหากไดผลจริงถือวาผลิตภัณฑนี้ประสบผลสําเร็จ ในการลดเชื้อกอโรค
ฟนผุ

อยางไรก็ตาม แมการทดลองจะประสบความสําเร็จ และมีการนํา Lactobacillus  ชนิดนี้ไปผสมในผลิตภัณฑ
ตางๆ เพ่ือใชไดจริง ในการลดเชื้อกอโรคฟนผุ แตจะเปนเพียงการลดสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหเกิดฟนผุเทานั้น เนื่องจาก
ฟนผุเกิดจากหลายสาเหตุประกอบกัน เชน เกิดจากความแตกตางของโครงสรางของฟนในแตละคน การขาดสาร
อาหารในวัยเด็กซึ่งสงผลตอโครงสรางของฟน  การดูแลรักษาสุขภาวะในชองปาก  และพฤติกรรมการกินอาหาร
โดยเฉพาะอาหารหวาน ท่ีเปนปจจัยเอ้ือตอการเจริญเติบโตของเชื้อกอโรคฟนผุ ดังนั้นหากสามารถลดปริมาณของ
เชื้อกอโรคฟนผุ รวมกับการควบคุมอาหารหวานและดูแลสุขภาพชองปากสม่ําเสมอ จะทําใหการลดอัตราการเกิด
ฟนผุในประชากรไทยประสบผลสําเร็จย่ิงขึ้น
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สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร

ผูอํานวยการและผูประสานงานสถานวิจัย
รองศาสตราจารย ดร. เพริศพิชญ คณาธารณา
ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร
โทรศัพท  0 7428 8420   โทรสาร  0 7455 8841
E-mail : proespichaya.k@psu.ac.th
Website : http://www.tab-rc.psu.ac.th

ระหวางเดือนเมษายน 2553 ถึงเมษายน 2554 ไดดําเนินกิจกรรมวิจัยเพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานวิจัยโดยมีผลการดําเนินงาน ดังนี้

ผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ดังนี้
1. Loyprasert, S., Hedstr๖m, M., Thavarungkul, P., Kanatharana, K., Mattiasson, B. 2010, Sub-

attomolar detection of cholera toxin using a label-free capacitive immunosensor, Biosensors
and Bioelectronics, 25, 8, 1977-1983. Impact factor 2009: 5.429

2. Limbut, W., Thavarungkul, P.,  Kanatharana, P., Wongkittisuksa, B., Asawatreratanakul, P.,
Limsakul, C. 2010, Cost-effective disposable thiourea film modified copper electrode for
capacitive immunosensor, Electrochimica Acta, 55, 9, 3268- 3274. Impact factor 2009:
3.325

3. Sungkaew, S., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. 2010, A new polyethylene
glycol fiber prepared by coating porous zinc electrodeposited onto silver for solid-phase
microextraction of styrene Analytica Chimica Acta, 664,1 , 49-55. Impact factor 2009: 3.757

4. Wannapob, R., Kanatharana, P., Limbut, W., Numnuam, A., Asawatreratanakul, P., Thamma-
khet, C., Thavarungkul, P. 2010, Affinity sensor using 3-aminophenylboronic acid for bacteria
detection, Biosensors and Bioelectronics, 26, 2, 357-364. Impact factor: 5.429

5. Kueseng P., Thammakhet, C., Thavarungkul, P., Kanatharana, P. 2010, Multiwalled carbon
nanotube/cryogel composite, a new sorbent for determination of trace polycyclic aromatic
hydrocarbons, Microchemical Journal, 96, 2, 317-323. Impact factor: 2.579

รางวัลท่ีไดรับ
สถานวิจัยและบุคลากรในสถานวิจัยไดรับรางวัลจากหลายหนวยงาน ไดแก
1. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ไดรับรางวัลสถานวิจัยดีเดนจากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร
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2. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ไดรับรางวัลอาจารยตัวอยางดานการวิจัย สาขาวิทยา-
ศาสตรและเทคโนโลยี  ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553

3. นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ และ นายวิทวัส วัชรจิตตานนท ไดรับรางวัลเสนอผลงานดีเดนประเภทโปสเตอร
จาก The Second Regional Electrochemistry  of  South East Asia (2nd REMSEA 2010)

4. นางสาวภมรรัตน เก้ือเสง ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553  หัวขอเรื่อง “การพัฒนาสเตชันนารีเฟสชนิดใหม
สําหรับการวิเคราะหสารประกอบอินทรียปริมาณนอย”

5. นายศักด์ิชัยบดี สังขแกว ไดรับรางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ
สาขาวิชาเคมี ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2553  หัวขอเรื่อง “พัฒนาเทคนิคเฮดสเปซรวมกับ
ตัวดูดซับของแข็งปริมาณนอยสําหรับวิเคราะหสไตรีนตกคางในบรรจุภัณฑโพลีสไตรีนโฟม”

6. นายโอภาส บุญเกิด  ไดรับรางวัลโครงการวิจัยท่ีมีผลการดําเนินการโดดเดน  จากสํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย  จากโครงการวิจัยเรื่อง “อุปกรณเก็บตัวอยางและเซนเซอรสําหรับฟอมัลดีไฮล”

การจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการ ไดแก
1. TAB Research Forum ครั้งท่ี 7 วันท่ี 16 มิถุนายน 2553 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา

คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คือ Dr. Igor Meglinski
ซึ่งดํารงตําแหนง Head of Bio-photonics & Bio-medical Imaging, Cranfield Health, Cranfield University,
UK. และ Head of Bio-photonics & Bio-medical Imaging, Jack Dodd Centre for Department of Physics,
University of Otago, New Zealand. มาบรรยายในหัวขอเรื่อง “Optical diagnostic : recent advances in
medicine, biology, pharmacy, food and health care industries”  มีผูสนใจเขารวม 60 คน

2. TAB Research Forum ครั้งท่ี 8 วันท่ี 1 ตุลาคม 2553 เวลา 14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนาคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญคือ อ.สุรีรัตน หอมหวล จากภาควิชา
ฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และ Centre for Ion Beam Applications (CIBA), Depart-
ment of Physics, Faculty of Science, National University of Singapore (NUS) มาบรรยายในหัวขอเรื่อง
“Proton Beam Fabricated Biochips for Single Cell Electroporation and Other Applications”  มีผูสนใจ
เขารวม 42 คน

3. TAB Research Forum ครั้งท่ี 9 วันท่ี 30 พฤศจิกายน 2553 เวลา 9.00-16.30 น. ณ หองสัมมนา
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ 2 ทาน จาก Division of Engi-
neering, Nanyang Technical University, Singapore  ไดแก  Prof. Dr. Chang Ming Li  บรรยายเรื่อง
“Advanced Bionanosystems” และ “Micro/Nano Fabrrications in Bioengineering และ Assoc. Prof. Dr.
Peng Chen บรรยายเรื่อง “Nanoelectronic Biosensing” และ  “Micro and Nanotechnologies for Study of
Cell Secretion”  มีผูสนใจเขารวม 57 คน

4. สัมมนาพิเศษ วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2553 เวลา14.00-16.30 น. ณ หองสัมมนาคณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับเกียรติจากวิทยากรรับเชิญ คือ Prof. Kailash Chandra Gupta จาก Polymer
Research Laboratory, Department of Chemistry, Indian Institute of Technology, India บรรยายเรื่อง “Appli-
cation of Polymers in Ion Selective Electrodes or in Sensing Applications”  มีผูสนใจเขารวม 44 คน
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นอกจากนี้แลว บุคลากรในสถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอรยังไดเขารวมประชุมและ
เสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการท้ังในระดับชาติและนานาชาติ  เชน  เขารวมและนําเสนอผลงานวิจัยจํานวน
7 เรื่อง  ในการประชุม The Second Regional Electrochemistry Meeting of South-East Asia 2010 (2nd
REMSEA 2010) วันท่ี 6-19 พฤศจิกายน 2553 ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย กรุงเทพฯ  และบุคลากรใน
สถานวิจัยยังไดรับเชิญใหเปนวิทยากรบรรยายในการประชุมทางวิชาการ เชน

1. รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายในหัวขอ
- “Trace Analysis and Biosensor Research Center: Recent Research Works” ในการประชุม

NRCT-CPS Conference วันท่ี 3-5 กันยายน 2553
- “Nanoporous Metal Film for Glucose Chemical Sensor and New SPME Fiber” ในการ

ประชุม NANOTEC Platform วันท่ี19 สิงหาคม  2553 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด กรุงเทพฯ
- “Fabrication of nanoporous metal film and its application sensitive capacitive label-free

affinity detection and a move towards real-time analysis”
- “Food Safety: Research at Trace Analysis and Biosensor Research Center (TAB-RC)”

ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011)
วันท่ี 5-7 มกราคม 2554  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนต กรุงเทพฯ

2. อาจารย ดร.วรากร ลิ่มบุตร ไดรับเชิญบรรยายหัวขอ “Thiourea Modified Electrodes for Capacitive
Immunosensors” ในการประชุม Pure and Applied Chemistry International Conference (PACCON 2011)
วันท่ี 5-7 มกราคม 2554  ณ  โรงแรมมิราเคิล แกรนด กรุงเทพฯ

นอกจากนี้ รองศาสตราจารย ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา ยังไดรับการเชิญใหเขารวมอยูในกองบรรณาธิการ
ของ J. Environ. Sci. Health, Part B ซึ่งอยูในฐานขอมูลของ ISI ตั้งแต February 2010 – ปจจุบัน
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สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.บุญเจริญ  วงศกิตติศึกษา
โทร  0 7428 7105
E-mail : booncharoen.w@psu.ac.th

สถานท่ีติดตอ
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
ชั้น 7  หองเครือขายศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมฟนฟู
อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต สิรินธร
คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เจาหนาท่ีประสานงานโครงการ
นางสาวกรองทิพย  บํารุงศักด์ิ
โทร  0 7428 9970   โทรสาร  0 7428 7452
E-mail : bkrongtip@eng.psu.ac.th

ผลงานตีพิมพในท่ีประชุมวิชาการ
ระดับชาติ จํานวน 4 บทความ  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. เสาวลักษณ ธีระธนานนท และพิชญา ตัณฑัยย, “การออกแบบและวิเคราะหการจัดวางอักขระภาษาไทย

แบบตางๆ เพ่ือใชในคียบอรดบนจอภาพ”, การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ครั้งท่ี 8, สงขลา, 22-23 เมษายน 2553.

2. Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen
Wongkittisuksa, “A Novel Feature for Increasing Accuracy of Fall Detection for the Elderly,” in Proceed-
ings of the 7th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE),
Bangkok, May 12-14, 2010, pp. 276-279.

3. โอฬาร ดาวเวียง บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา สาวิตร ตัณฑนุช และวุฒิชัย เพ่ิมศิริวาณิชย, “การแยกแยะ
คําสั่งในระบบรูจําเสียงพูดสําหรับผูปวยโรคหลอดเลือดสมองโดยใชวิธีการแปลงเวฟเล็ทรวมกับฟซซี่ลอจิก”,  การ
ประชุมวิชาการ JCSSE 2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553.

4. ภราดร เรืองกูล พรชัย พฤกษภัทรานนต บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา และสาวิตร ตัณฑนุช, “การศึกษา
คุณลักษณะคลื่นเสียงท่ีสรางจากตัวตรวจรูแบบเพียโซสําหรับการสรางแผนท่ีแผลกดทับ”, การประชุมวิชาการ JCSSE
2010, กรุงเทพฯ, 12-14 พฤษภาคม 2553.
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ระดับนานาชาติ  จํานวน 5 บทความ  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. Angkoon Phinyomart, Saowaluck Hirunviriya, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattara-

nont, “Evaluation of EMG Feature Extraction for Hand Movement Recognition Based on Euclidean
Distance and Standard Deviation,” in Proceedings of 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON
2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010, pp. 856-860.

2. Angkoon Phinyomart, Chusak Limsakul, and Pornchai Phukpattaranont, “EMG Signal Estima-
tion Based on Adaptive Wavelet Shrinkage for Multifunction Myoelectric Control,” in Proceedings of
2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand, May 19-21, 2010,
pp. 351-355.

3. Patimakorn Jantaraprim, Pornchai Phukpattaranont, Chusak Limsakul, and Booncharoen
Wongkittisuksa, “Improving the Accuracy of a Fall Detection Algorithm Using Free Fall Characteristics,”
in Proceedings of 2010 ECTI International Conference (ECTI-CON 2010), Chiang Mai, Thailand,
May 19-21, 2010, pp. 530-533.

4. Pornchai Phukpattaranont, Saranya Chaiwisood, Kanadit Chetpatananondh, Booncharoen
Wongkittisuksa, “Development of an ECG data acquisition and analysis system,” in Proceedings of
2010 Bioscience Conference, Songkhla, Thailand, Oct. 7-8, 2010.

5. Angkoon Phinyomark, Pornchai Phukpattaranont, and Chusak Limsakul, “EMG signal denois-
ing  via  adaptive  wavelet  shrinkage  for  multifunction  upper-limb  prothesis,”  in  Proceedings  of  the
second Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON 2010), Kyoto, Japan, Aug. 27-
28, 2010.

เงินทุนวิจัยจากภายในท่ีไดรับการสนับสนุน
จํานวน 5 ทุน  ดังรายละเอียดตอไปนี้

ป 2552-2553
นักวิจัย รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา และคณะ
เรื่อง การพัฒนาเครื่องกระตุนไฟฟาแบบสี่ชองสัญญาณสําหรับผูปวยอัมพาตครึ่งซีก

(Development of a four channels functional electrical stimulation for patients with hemiplegia)
งบประมาณ 175,500 บาท
แหลงทุน กองทุนวิจัยคณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป 2552-2553
นักวิจัย รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล  และคณะ
เรื่อง การคัดเลือกลักษณะเดนของสัญญาณไฟฟากลามเนื้อเพ่ือระบุทาทางการเคลื่อนไหวของมือ

(EMG Feature Extraction for Identification of Hand Movement)
งบประมาณ 200,000 บาท
แหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประเภทท่ัวไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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ป 2553-2554
นักวิจัย รศ.ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล  และคณะ
เรื่อง ทีมวิจัยนวัตกรรม EMG User Interface (EUI)
งบประมาณ 50,000 บาท
แหลงทุน ทุนอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายไดคณะวิศวกรรมศาสตร ประเภทท่ัวไป  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ป 2553-2554
นักวิจัย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต  และคณะ
เรื่อง การพัฒนาฐานขอมูลสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ และการลดสัญญาณรบกวนในสัญญาณไฟฟากลามเนื้อ

ดวยการแปลงเวฟเล็ต
(Development of Surface Electromyography Signal Database and Reduction of Noise in
Surface Electromyography Signal Using Wavelet Denoising)

งบประมาณ 486,000 บาท
แหลงทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน

ป 2553-2554
นักวิจัย ผศ.ดร. ธเนศ เคารพาพงศ และคณะ
เรื่อง การตรวจสอบการลมในผูสูงอายุโดยตรวจสอบรูปแบบการเปลี่ยนแปลงจุดศูนยกลางมวล

(Fall detection for elderly by detection the pattern of center of mass)
งบประมาณ 450,000 บาท
แหลงทุน ทุนวิจัยงบประมาณแผนดิน

ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการจากอาจารยของสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
ระดับชาติ  จํานวน 3 บทความ  ตามรายละเอียดดังตอไปนี้
1. พรชัย พฤกษภัทรานนต ศรัญญา ชัยวิสูตร คณดิถ เจษฎพัฒนานนท และบุญเจริญ วงศกิตติศึกษา.

2553. ผลการศึกษาเบื้องตนของระบบคอมพิวเตอรสําหรับเก็บและประมวลผลสัญญาณคลื่นไฟฟาหัวใจ
วารสารวิชาการเนคเทค ปท่ี 10 ฉบับท่ี 22 ประจําเดือนกรกฎาคม – ตุลาคม หนาท่ี 204-211

2. S. Thongpanja, A. Phinyomark, C. Limsakul, and P. Phukpattaranont, “Time-Dependent EMG
Power Spectrum Features of Biceps Brachii During Isotonic Exercise,” Journal of Sports Science
and Technology, vol. 10, no. 2S, pp. 314-318, Dec.,  2010.

3. S. Aungsakun, A. Phinyomark, C. Limsakul, and P. Phukpattaranont, “Discrimination of Eye
Exercises Using Electrooculography (EOG) Signal,” Journal of Sports Science and Technology,
vol. 10, no. 2S, pp. 172-175, Dec., 2010.
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รางวัลท่ีไดรับ
2010 รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2 ในการสงผลงานเขารวม “งาน Brand’s Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม

ป 3" ณ ศูนยการคาเอสพานาด กรุงเทพฯ ในวันท่ี 16 ตุลาคม 2553 จากชื่อทีม EMG Games
Fit: สุดยอดเกมสออกกําลังกาย  ประกอบดวย  นายอาซาน นุยโดด  นายนัสรีย โดยิ  พรอมดวย
นายกรกฤตย ชูจิต  นางสาวศิริณี ทองปญจา  นายเอกพงษ แกวราบ

2010 ไดรับรางวัลชนะเลิศในการสงผลงานเขารวม “การประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ” ในงาน
ม.อ. วิชาการ ประจําป 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เรื่อง “เครื่อง
กระตุนแบบฟงกชันได”  ในวันท่ี 17-18 สิงหาคม 2553  นายวิธวัชน ภูศิริ และ น.ส.รัตนาภรณ
ประสมพงค

ตารางแสดงภาพรวมของผลงานอ่ืนๆ ของสถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู

                             เรื่อง            วันท่ี

1 อ.วุฒิชัย พลวิเศษ ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 9 เมษายน 2553
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดเย่ียมชมงานวิจัยของศูนย

2 เขารวมงานประชุมวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 22-23 เมษายน 2553
ครั้งท่ี 8 (The Eighth PSU-Engineering Conference: PEC-8)

3 จัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยศูนยฯ ในวันนักวิจัย ม.อ. 17 พฤษภาคม 2553
ณ หอประชุมทองจันทร คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

4 นายพินิจ ศิริพฤกษพงษ ผูอํานวยการฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนา 1 มิถุนายน 2553
พรอมดวย นายเอกชัย สินรัตนภักดี ฝายบริหารงานวิจัยและพัฒนา
ไดเย่ียมชมงานวิจัยของศูนย

5 สงผลงานเขารวม   “การประกวดนวัตกรรมเพ่ือผูพิการ” 12-13 มิถุนายน 2553
ในงานถนนเทคโนโลยี 2553 ณ Exhibition Hall อิมแพค เมืองทองธานี

6 รวมสงผลงานเพ่ือเขาคัดเลือกเปนตัวแทนประเทศไทยไปทําการแขงขัน 14 มิถุนายน 2553
สิ่งประดิษฐสําหรับคนพิการท่ีเมืองเซี่ยงไฮ ประเทศจีน  ท่ีเนคเทค

7 การประชุมเพ่ือหาความรวมมือกับนักวิจัยจาก 6 กรกฎาคม 2553
Institute for Infocomm Research (I2R) ประเทศสิงคโปร

8 การเขาประชุมการรับฟงการชี้แจงทุนวิจัยของคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 23 สิงหาคม 2553
9 การเขารวม CoE Annual Conference 2010 และการอบรมการทําสิทธิบัตร 30 สิงหาคม 2553 –

1 กันยายน 2553
10 การนําเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ NECTEC-ACE 2010 23 กันยายน 2553
11 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนยฯ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 3 ตุลาคม 2553

เฉลิมพระเกียรติฯ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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                             เรื่อง            วันท่ี

12 การจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยของศูนยฯ 16 ตุลาคม 2553 –
ในงาน TechnoMart – InnoMart 2010 20 ตุลาคม 2553

13 การสงผลงานเขารวม “งาน Brand’s Gen: ฉลาดคิดแบบคนรุนใหม ป 3 20 ตุลาคม 2553
14 คณะอาจารยจากภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด 20 ตุลาคม 2553

คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี
ไดเย่ียมชมงานวิจัยของศูนยและประชุมเพ่ือหาความรวมมือ

15 เขารวมพิธีเปดงานประชุมวิชาการประจําป 2554 24 มีนาคม 2554
เรื่อง วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือเตรียมพรอมรับมือภัยพิบัติ
ณ อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย จ.ปทุมธานี
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สถานวิจัยธรณีฟสิกส
Geophysics Research Centre (GRC)

สถานท่ีติดตอ
สถานวิจัยธรณีฟสิกส
ภาควิชาฟสิกส  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ต.คอหงส  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา  90110
โทร.  0 7428 8761
E-mail : tripop.b@psu.ac.th

คณาจารยสาขาธรณีฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานวิจัยทางธรณีฟสิกสสาขาตางๆ
ตั้งแตการวิจัยการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยรวม ไดแก งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลก อํานาจแมเหล็กบรรพกาล
เพลตเทคโทนิกส เปนตน  งานวิจัยดานแผนดินไหว และดานพิบัติภัยธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินถลม หลุมยุบ
เปนตน ตลอดจนงานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การสํารวจแหลงน้ําบาดาล การสํารวจชั้น
ดินในแหลงโบราณคดี การสํารวจแหลงแรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ และการสํารวจหาขอบเขตของแองตางๆ ในภาคใต
ทําใหกลุมธรณีฟสิกสเปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในระดับประเทศ  ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 เมื่อ
วันท่ี 26 ธันวาคม 2547 ท่ีหมูเกาะนิโคบา ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา กอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทําใหมีผู
เสียชีวิตและสูญหายประมาณ 300,000 คน และยังมีกระบวนของแผนดินไหวตามหลัง (aftershocks) อีกหลาย
พันครั้งในชวงเวลาสองปตอมา จากเหตุการณดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวาภาคใตของประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงที่จะ
ไดรับผลกระทบจากเหตุการณพิบัติภัยทางธรณีในทางออมไดในอนาคต เชน ภัยจากคลื่นสึนามิในพ้ืนท่ีชายฝงทะเล
อันดามัน  ภัยจากการเกิดหลุมยุบ-แผนดินถลม  หรือภัยจากแผนดินไหวท่ีอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุนของ
เหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 ในแนวบริเวณรอยเลื่อนขนาดใหญในภาคใตซึ่งจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน

นอกจากภาวะเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวขางตน  การสํารวจหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจําเปนตอความ
ตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนและตอการพัฒนาประเทศ เชน แหลงปโตรเลียม แหลงถานหิน แหลง
น้ําบาดาล แหลงแรเศรษฐกิจ ฯลฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรและสนับสนุนแผนพัฒนาของประเทศ รวมถึง
การหาวิธีการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ  ปญหาตางๆ เหลานี้ นักวิจัยในกลุมธรณีฟสิกส
จึงมีความเห็นรวมกันวาจําเปนท่ีตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือใชวิธีทางธรณีฟสิกสรวมท้ังวิธีการอ่ืนๆ ที่เก่ียวของในการหา
สํารวจ  ในการหาแนวทางแกปญหาและแนวทางปองกันท่ีเหมาะสมกับปญหาและสภาพของแตละพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมกลุมนักวิจัยท่ีสนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามารถทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของประเทศไทย เก่ียวกับการศึกษา

และการวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
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3. เพ่ือพัฒนางานวิจัย โดยประสานความรวมมือท้ังกับหนวยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจัย
ไปประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากท่ีสุด

4. เพ่ือใหบริการขอมูลและความชวยเหลือทางวิชาการดานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสแกชุมชน หนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน

5. เพ่ือริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการท่ีมีอยูเดิมกับ
สถาบันการศึกษา ท้ังในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง

ผลการดําเนินงานของสถานวิจัยท่ีผานมา
1. โครงการวิจัยเรื่อง การศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการเพ่ือติดตามรอยเลื่อนมีพลังในภาคใต
2. การพัฒนาแหลงกําเนิดสัญญาณคลื่นไหวสะเทือนเพ่ืองานสํารวจคลื่นไหวสะเทือนระดับตื้น
3. โครงการวิจัยรวมระหวางนักวิชาการไทยและสวีเดนเพ่ือศึกษาลักษณะเฉพาะทางแมเหล็กของหินบะซอลต

ท่ีกําเนิดพลอยและท่ีไมกําเนิดพลอยของประเทศไทย  ไดรับทุนจาก SARAC ประเทศสวีเดน
4. การสํารวจคลื่นเรดารหย่ังลึกชั้นดิน เพ่ือกําหนดตําแหนงของรอยเลื่อนในโครงการศึกษาธรณีวิทยารอย

เลื่อนมีพลัง เขื่อนคลองลํารูใหญ อ.ทายเหมือง จ.พังงา
5. เปนเจาภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติดาน Applied Geophysics (the fifth inter-

national conference on Applied Geophysics, Phuket 2010) ป พ.ศ. 2553  โดยมีเจาภาพรวม ไดแก
ภาควิชาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม กรมทรัพยากรธรณี กรมทรัพยากรน้ําบาดาล และกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ

6. สรางความรวมมือทางวิชาการ (MOU) กับสํานักงานทรัพยากรน้ําบาดาลเขตภาคใต ป พ.ศ.2553 เปนป
เริ่มตน โดยใหความอนุเคราะหใชเครื่องมือหย่ังธรณีฟสิกสของภาควิชาฯ ในบอเจาะน้ําบาดาลของกรมทรัพยากรน้ํา
บาดาลในโครงการตางๆ ของกรมทรัพยากรน้ําบาดาล

7. มี MOU ความรวมมือทางวิชาการระหวางคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว กับคณะวิทยา-
ศาสตร ม.สงขลานครินทร โดยในป พ.ศ. 2552 ภาควิชาฟสิกสจัดอบรม Geoscience 2009 ใหกับอาจารยของ
มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 4 คน และในป พ.ศ. 2553 ภาควิชาฟสิกสจัดอบรม Seismic Prospecting 2010
ใหกับอาจารยของมหาวิทยาลัยแหงชาติลาว จํานวน 2 คน

8. ทําสัญญาความรวมมือ (Protocol)  ระหวาง Joint International Nuclear Research (JINR)  ประเทศ
รัสเซีย กับภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร

9. โครงการวิจัยการศึกษาการเปลี่ยนแปลงแกสเรดอนในดินบริเวณรอยเลื่อนคลองมะรุยเพ่ือการพยากรณ
แผนดินไหวภูมิภาคในทะเลอันดามัน

10. รวมโครงการ Distant Early Warning System for Tsunami กับสหภาพยุโรป และไดรับทุนสนับสนุน
จากสหภาพยุโรป

11. โครงการสํารวจหาแหลงน้ําใตดินในชั้นหินแข็งและชั้นหินปูนโดยวิธีการสํารวจขอมูลระยะไกลและวิธีธรณี
ฟสิกสในพ้ืนท่ีปลูกพืชเศรษฐกิจอําเภอรัตภูมิ ทางทิศตะวันตกของทะเลสาบสงขลา
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สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา

ผูรับผิดชอบ
ดร.ภัททิรา  พงษทิพยพาที
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
โทรศัพท  086 961 4876   โทรสาร  0 7735 5453
E-mail : pattirataweepreda@yahoo.com

สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําไดดําเนินการมาเปนระยะเวลา 10 เดือน นับตั้งแตไดรับอนุมัติใหจัดตั้ง
มีผลการดําเนินงานโดยสรุปดังนี้

นักศึกษาระดับปริญญาโท
จํานวน 4 คน

เงินทุนวิจัยจากภายนอก
ไดรับการสนับสนุนจํานวน 4 โครงการ  เปนเงินรวมท้ังโครงการ 8,037,500 บาท

ผลงานวิจัยจากนักวิจัยในสถานวิจัยฯ
1. กุงกุลาดําท่ีมีจํานวนโครโมโซมสามชุด : สัดสวนเพศและอัตราการเจริญเติบโต

การชักนําใหเกิดโครโมโซมสามชุด (triploidy induction, 3N) เปนวิธีหนึ่งท่ีใชในการปรับปรุงพันธุสัตวน้ํา
ท่ัวไปโดยการเพ่ิมชุดโครโมโซม (ไมใช GMO) ผูวิจัยไดทําการชักนําใหเกิดโครโมโซมสามชุดในกุงกุลาดําเปนผลสําเร็จ
โดยการใชความเย็น (ไมไดใชสารเคมีใด) ท่ีเวลา 8 นาที หลังวางไข กุงกุลาดําท่ีไดสวนใหญเปนเพศเมียในอัตราสวน
เพศเมีย : เพศผู เปน 2:1 และท้ังเพศผูและเพศเมียของกุงท่ีมีโครโมโซมสามชุดมีการเจริญเติบโตดีกวากุงท่ีมีจํานวน
โครโมโซมปกติ โดยพบวาน้ําหนักเฉลี่ยท่ีอายุ 4 เดือน ของกุงท่ีมีโครโมโซมสามชุด เพศเมียคือ 35.2±6.52 กรัม และ
เพศผูคือ 31.5±3.4 กรัม และน้ําหนักเฉลี่ยของกุงท่ีมีจํานวนโครโมโซมปกติเพศเมียคือ 24.5±3.15 กรัม และเพศผู
คือ 23.1±3.71 กรัม ซึ่งน้ําหนักเฉลี่ยของกุงท่ีมีโครโมโซมสามชุดมากกวาน้ําหนักเฉลี่ยของกุงท่ีมีจํานวนโครโมโซม
ปกติอยางมีนัยสําคัญ (P<0.0001) การทดลองสรุปไดวากุงกุลาดําท่ีมีโครโมโซมสามชุดสวนใหญจะเปนเพศเมีย และ
ท้ังเพศผูและเพศเมียของกุงท่ีมีโครโมโซมสามชุดมีการเจริญเติบโตดีกวากุงปกติท่ัวไป ขณะนี้กําลังสรางเครื่องมือผลิต
กุงกุลาดําท่ีมีจํานวนโครโมโซมสามชุดโดยไมตองใชแรงคน  ในขั้นตนผลิตเซ็นเซอรเพ่ือตรวจจับการวางไขของกุง
กุลาดําไดสําเร็จโดยสามารถตรวจจับไดท่ีเวลา 1 นาที หลังแมกุงเริ่มปลอยไขขณะวางไข และกําลังย่ืนจดสิทธิบัตร

2. การเพิ่มมูลคาการผลิตสัตวน้ําเพื่อการคา
โดยความรวมมือกับ ศ.ดร.บุญเสริม วิทยชํานาญกุล ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง อ.ไชยา จ.สุราษฎร-

ธานี ท่ีอยูภายใตการสนับสนุนของสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากจังหวัดสุราษฎรธานี จํานวน 5,600,000 บาท ใหสรางศูนยการเรียนรูในการเพ่ิมมูลคาการผลิต
สัตวน้ําเพ่ือการคาในพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีเปนท่ีตั้งของศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง โดยมี 2
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ศูนยการเรียนรูภายใตโครงการสงเสริมการเลี้ยงกุงกุลาดําไซสใหญใหกับเกษตรกรและสงเสริมการเพาะเลี้ยงปลิงทะเล
ในเชิงการคา โดยท้ังสองโครงการไดมีการริเริ่มและดําเนินการมาเปนระยะเวลาหนึ่งแลวท่ีศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุ
กุง สําหรับการเลี้ยงกุงกุลาดําไดมีการพัฒนารูปแบบวิธีการเลี้ยงกุงกุลาดําในลักษณะท่ีเรียกวา หมูบานกุง เปนการ
เลี้ยงกุงในบอพลาสติกกลมมีหลังคา ขนาดประมาณ 100 ตรม./บอ การเลี้ยงเปนระบบปด มีการจัดระบบนิเวศ
ภายในบอโดยเลี้ยงรวมกับสาหรายและปลาทับทิมทะเล  บําบัดน้ําโดยใช  biofloc  ซึ่งทําใหไมตองเปลี่ยนถายน้ํา
สามารถเลี้ยงไดภายในบริเวณบานของเกษตรกรเอง  ลดตนทุนการขุดบอ  และลดความเสี่ยงตอการติดเชื้อไดเปน
อยางดี สําหรับการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลเปนการพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra เนื่องจาก
ในปจจุบันมีการจับจากธรรมชาติเพ่ือนําไปตากแหง และสงขายยังตางประเทศเปนจํานวนมากทําใหปริมาณปลิงทะเล
ชนิดนี้ในธรรมชาตินอยลง การพัฒนาวิธีการเพาะเลี้ยงจะชวยสรางอาชีพใหมท่ีสรางรายไดใหกับเกษตรกร ลดการ
ลักลอบจับจากธรรมชาติ และในโครงการจะผลิตลูกพันธุปลิงทะเลขาวปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติเพ่ือชวยชะลอการ
สูญพันธุของปลิงทะเลชนิดนี้ ท้ังสองโครงการจะมีการอบรมเผยแพรใหความรูกับเกษตรกรในเดือนกรกฎาคม 2554
โดยใชงบบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี

3. การสรางเครื่องเก็บเก่ียวแมเพรียง
ปจจุบันอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงแมเพรียง (เพรียงทราย หรือไสเดือนทะเล) มีการขยายตัวขึ้นมาก

เนื่องจากมีความตองการของตลาดสูงขึ้น โดยเฉพาะอยางย่ิงในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุงซึ่งมีการใชแมเพรียง
เปนอาหารกระตุนการพัฒนาของระบบสืบพันธุของพอแมพันธุ แตกรรมวิธีในการเก็บเก่ียวแมเพรียงหลังจากการเลี้ยง
ยังเปนปญหาหลักอยู กลาวคือ กรรมวิธีในการเก็บเก่ียวแมเพรียงในปจจุบัน ใชแรงงานคนหยิบแมเพรียงออกจากทราย
ทีละตัว ทําใหตองใชเวลาและกําลังคนมาก และผลเก็บเก่ียวท่ีไดอยู ท่ีประมาณ 0.25 กก./คน/ชม. ซึ่งนับวาเปน
ผลผลิตท่ีต่ํา เปนอัตราการเก็บเก่ียวท่ีชาเกินกวาท่ีจะนํามาใชในระดับอุตสาหกรรมได งานวิจัยนี้ดวยความรวมมือกับ
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง  อ.ไชยา  จ.สุราษฎรธานี  มีจุดประสงคเพ่ือสรางเครื่องมือในการเก็บเก่ียวแมเพรียง
Perinereis nuntia ดวยระบบอัตโนมัติโดยใชหลักการรอนดวยตะแกรงในน้ํา ทําใหไดผลผลิตแมเพรียงสูงถึง 4.92±
0.16 กก./ชม. และแมเพรียงสามารถมีชีวิตอยูไดไมต่ํากวา 7 วัน  เครื่องมือไดจดอนุสิทธิบัตรแลว เลขท่ีคําขอ
1003000884

4. การสรางผลิตภัณฑจากหอยเปาฮ้ือ Haliotis diversicolor เพื่อไปใชเปนประโยชนทางการแพทยและ
เครื่องสําอาง

ภายใตความรวมมือกับภูเก็ตเปาฮ้ือฟารมและภัตตาคาร จ.ภูเก็ต ในเบื้องตนนักวิจัยไดสกัดสาร glycosa-
minoglycans จากหอยเปาฮ้ือ พบวามีปริมาณมากและสามารถแยกบริสุทธ์ิไดดวยวิธีโครมาโตกราฟฟ ในขั้นตอน
ตอไปจะทําการสรางผลิตภัณฑจากสาร glycosaminoglycans เพ่ือเปนประโยชนทางการแพทยและเครื่องสําอาง



141

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม (PTRU)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร
โทร.  0 7428 7055
E-mail: juntima.c@psu.ac.th

ผลงานท่ีไดรับรางวัล
ช่ือผลงาน
เครื่องกลั่นน้ําสมควันไมคุณภาพสูงแบบประหยัดพลังงาน
คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
นักศึกษาปริญญาตรี
นายอนิรุทธ  อารมณสุขโข
นางสาวกุลภัสสร  จันทรพิทักษ
ลักษณะเดน
เปนผลงานสิ่งประดิษฐท่ีสามารถผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง โดยทําการออกแบบเปนชุดเครื่องกลั่นลําดับสวน

ท่ีมีคุณสมบัติพิเศษคือ ไดน้ําสมควันไมคุณภาพสูง ประหยัดพลังงาน และมีคาใชจายในการดําเนินการต่ํา ดวยการใช

 

ชุดจําลองและโปสเตอร
แสดงในงานวันนักประดิษฐ

ชุดผลิตน้ําสมควันไมคุณภาพสูง

ตัวอยางผลิตภัณฑ
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ความรอนในการกลั่นน้ําสมควันไมในหมอกลั่น จากความรอนท่ีเหลือท้ิงจากเตาเผาท่ีกําลังทําการเผาไมเพื่อผลิตน้ําสม
ควันไม พรอมดวยระบบควบแนนและรีฟลักซ ท่ีทําใหไดน้ําสมควันไมท่ีมีคุณภาพตามท่ีตองการ ซึ่งการผลิตน้ําสม
ควันไมดวยสิ่งประดิษฐเครื่องกลั่นลําดับสวนนี้เปนการชวยเพ่ิมมูลคาของน้ําสมควันไม ทําใหชุมชนผูผลิตน้ําสมควันไม
สามารถนําน้ําสมควันไมท่ีผลิตไดไปใชประโยชนในดานตางๆ ไดมากย่ิงขึ้น

ผลงานท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพาณิชย
ช่ือผลงาน
การติดตั้งชุดอุปกรณกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพจากฟารมสุกรขนาดใหญ
คณะผูวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา  ชั่งสิริพร
รศ.ดร.จรัญ  บุญกาญจน
ลักษณะเดน
แกสชีวภาพ (biogas) เปนพลังงานทดแทนท่ีผลิตไดจากของเสีย มูลสัตว และน้ําเสีย การปนเปอนของแกส

ไฮโดรเจนซัลไฟด (H2S) หรือแกสไขเนา เปนอุปสรรคท่ีสําคัญในการนําแกสชีวภาพไปใชประโยชน เนื่องจากเปน
สาเหตุทําใหเกิดปญหาการกัดกรอนอันสงตออายุการใชงานของเครื่องจักร ดังนั้นการกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพ
จึงเปนสิ่งท่ีจําเปน

ผลงานชนิดนี้เปนการใชวิธีการทางเคมีในการกําจัดแกสไขเนาในแกสชีวภาพของฟารมสุกรขนาดใหญ โดยใช
สารเคมีรีดอกซชนิดของเหลวเชิงซอนท่ีสามารถฟนฟูสภาพเพ่ือนําสารเคมีกลับมาใชใหมไดดวยการเติมออกซิเจน (O2)
ในกระแสอากาศ วิธีการนี้มีขอดีคือ มีคาใชจายในการลงทุนต่ํา ใหประสิทธิภาพสูง ไมสิ้นเปลืองสารเคมี และมีการ
ดําเนินการท่ีคอนขางงายไมซับซอน โดยเมื่อสารเคมีนี้ทําปฏิกิริยากับแกสไขเนาก็จะเกิดเปนธาตุซัลเฟอรโดยไมเกิด
ปฏิกิริยากับแกสมีเทน

จากผลงานวิจัยนี้นักวิจัยไดจดสิทธิบัตรและพัฒนาสูเชิงพาณิชย โดยรวมกับบริษัทเอกชนในการติดตั้งทดสอบ
ท่ีฟารมสุกรขนาดใหญจํานวน 2 ฟารม ใน จ.ราชบุรี และกําลังดําเนินการสูการพัฒนาและติดตั้งในฟารมอ่ืนตอไป

จดสิทธิบัตร
กรรมวิธีการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดในแกสชีวภาพดวยตัวเรงปฏิกิริยาชนิดสารละลายท่ีฟนฟูสภาพไดดวย

อากาศ

รางวัลท่ีไดรับ
ไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จากผลงานประดิษฐคิดคนในโครงการ
“คายนักประดิษฐรุนใหม” ประจําป 2554
ประเภท
ผลิตภัณฑภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือการประกอบอาชีพ หรือ OTOP
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ชุดทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ติดตั้งท่ีเอพีฟารม จ.ราชบุรี

นักวิจัยและทีมงานภาคเอกชนชุดทําความสะอาดแกสชีวภาพ
ติดตั้งท่ีจุงฟารม จ.ราชบุรี
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หนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
Molecular Pharmaceutics

คณะ/หนวยงานท่ีสนับสนุนหนวยวิจัย
คณะ/หนวยงานหลัก
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
คณะ/หนวยงานรวม
ภาควิชาเภสัชเคมี
ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ธนภร อํานวยกิจ
ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม  คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
บุคลากรในหนวยวิจัย
1. ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ  สงคราม ภาควิชาเภสัชเคมี
2. รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
3. ผศ.ดร.จินดาพร  ภูริพัฒนาวงษ ภาควิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร
4. ผศ.ดร.ภูธร  แคนยุกต ภาควิชาเภสัชเคมี
5. ผศ.ดร.สิริรัศมิ์  ปนสุวรรณ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
6. ผศ.สุทธิมาลย  อิงคถาวรวงศ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม
7. ดร.กมลทิพย  วิวัฒนวงศา ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก
8. ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม ภาควิชาเภสัชเคมี
9. อ.ธีรภัทร  นวลนอย ภาควิชาเทคโนโลยีเภัชกรรม

10. นางสาวจันทนผา  ตันธนา ภาควิชาเภสัชเคมี

ผลงานของหนวยวิจัยเภสัชกรรมเชิงโมเลกุล
การศึกษาเปาหมายของตัวยาท่ีจะไปออกฤทธ์ิ (drug target) หรือ receptor ของยาท่ีสนใจโดย target ท่ีเลือก

มาทําการศึกษาคือ เอนไซมใน purine salvage pathway ของพยาธิไดโรฟลาเรีย อิมมิทิส ซึ่งเปนเอนไซมท่ีเก่ียวของ
กับกระบวนการเมตาบอลิซึ่ม  (metabolism) ของ purine nucleotide และมีความจําเปนตอการดํารงชีพของพยาธิ
นอกจากนี้เอนไซมนี้ยังเปน drug target ของยารักษามะเร็งในคน ดวยการใชเทคนิคทางเทคโนโลยีชีวภาพ ในการ
เพ่ิมปริมาณของเอนไซมเพ่ือนําไปสูการคนพบยารักษามะเร็งและกลไกท่ีเก่ียวของใหมๆ

การคิดคนยาใหมซึ่งอาจจะเปนสารเคมีหรือสารท่ีสกัดแยกจากธรรมชาติสําหรับ drug target ท่ีมีการศึกษา
และรายงานขอมูลอยูแลวdrug target ท่ีเลือกมาเพ่ือใชในการศึกษาคือ เอนไซม cyclooxygenase (COX) ซึ่งจะพบ
ในรางกายอยู 2 รูปแบบคือ COX-1 และ COX-2 โดยเอนไซม COX-2 เปน target ในการออกฤทธ์ิเปนยาตาน
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อักเสบในขณะท่ี COX-1 เปนเอนไซมท่ีเก่ียวของกับอาการขางเคียงกับระบบเลือด ระบบทางเดินอาหาร และระบบไต
สารท่ีมีฤทธ์ิเฉพาะเจาะจงตอ COX-2 และ COX-1 จะสามารถนํามาใชประโยชนเปนยาตานอักเสบและยาตานการ
แข็งตัวของเลือดท่ีผลขางเคียงนอย นอกจากนี้ยังพบวา COX-2 นาจะมีสวนเก่ียวของกับการเปนมะเร็งและอัลไซเมอร
การศึกษาสารท่ีมีผลตอการทํางานของเอนไซม COX-2 จะเปนประโยชนในการพัฒนายาในกลุมดังกลาวตอไป

การพัฒนายาท่ีมีอยูแลวใหมีประสิทธิภาพ และ/หรือมีการดูดซึมเขาสูระบบกระแสเลือดใหดีย่ิงขึ้น (bioavail-
ability) โดยการปรับเปลี่ยนโครงสราง และ/หรือการใชเทคนิคทางเภสัชกรรมในการเตรียมยาใหมีคุณลักษณะท่ี
เหมาะสมย่ิงขึ้นตอการออกฤทธ์ิ ยาท่ีเลือกมาทําการพัฒนาคือ ไมโคฟโนลิก แอซิด (Mycophenolic acid) ซึ่งออก
ฤทธ์ิโดยการยับย้ังการทํางานของเอนไซม inosine monophosphate dehydrogenase (IMPDH) ในกระบวนการ
de nevo purine metabolism และถูกนํามาใชเปนยากดภูมิคุมกันในผูปวยท่ีไดรับการปลูกถายอวัยวะ เมื่อพิจารณา
กลไกการออกฤทธ์ิของ MPA และ/หรือ MMF แลวจะเห็นไดวามีความนาจะเปนในการนําสารท้ังสองมาใชประโยชน
ในการนํามาใชรักษาโรคผิวหนังบางชนิด เชน psoriasis หรือโรคสะเก็ดเงิน แตเนื่องจากสารท้ังสองมีความสามารถ
ในการดูดซึมเขาสูผิวหนังต่ํา ดังนั้นทางกลุมวิจัยจึงใชความรูทางเคมีและ/หรือเภสัชกรรมเพ่ือท่ีจะหา prodrug ตัวใหม
ท่ีสามารถดูดซึมผานผิวหนังไดดี หรือการใชสารเพ่ิมการซึมผาน หรือการพัฒนาใชเทคโนโลยีทางเภสัชกรรม เพื่อเพ่ิม
bioavailability ของยาในการนํามาใชเปนยาทางผิวหนังตอไป โดยไดพัฒนาในรูปแบบของไลโปโซมในการนําสง
ตัวยาเขาสูผิวหนัง และการใชสารเพ่ิมการซึมผานในกลุม Terpene ซึ่งเปนสารท่ีมาจากธรรมชาติจําพวก Cineole,
Eucalyptol oil

สามารถเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมไดจาก website ของหนวยวิจัย  http://mp.pharmacy.psu.ac.th
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หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ
Bioplastic Research Unit

สถานท่ีติดตอ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร  0 7428 8362  โทรสาร  0 7444 6925
E-mail: varaporn.t@psu.ac.th

หัวหนาหนวยวิจัย
1. รองศาสตราจารย ดร.วราภรณ ตันรัตนกุล

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ  คณะวิทยาศาสตร
สมาชิก

ภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุ
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จิราภรณ  ไชยบัญดิษฐ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สอาด  ริยะจันทร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชนิดา  ชินผา
4. ดร.ชวนพิศ  ขาวคง
ภาควิชาจุลชีววิทยา
5. ดร.กมลธรรม  อํ่าสกุล

วัตถุประสงค
1. พัฒนานักวิจัยดานพลาสติกชีวภาพและสรางทีมวิจัย
2. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษาดานพลาสติกชีวภาพ
3. พัฒนาพลาสติกชีวภาพใหกับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรดานพลาสติกชีวภาพ
2. มีการนําผลงานไปใชประโยชนรวมท้ังการอางอิง (citation)
3. ผลิตบัณฑิตวิจัยดานพลาสติกชีวภาพ
4. มีเครือขายวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ

ขอบเขตงานวิจัย
1. พัฒนางานวิจัยดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพท้ังท่ีมาจากพืชและจากการสังเคราะหดานปโตรเคมี

เชน แปงมันสําปะหลัง พอลิแลคติคแอซิด พอลิบิวทิรีนอะดิเพทเทเรพทาเลท
2. พัฒนางานวิจัยดานไบโอพลาสติกหรือพลาสติกชีวภาพท่ีสังเคราะหจากน้ํามันพืช
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3. พัฒนางานวิจัยดานพลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพท่ีมีสวนผสมยางธรรมชาติ และดัดแปรยางธรรมชาติ
4. พัฒนางานวิจัยดานการวิเคราะหหาจุลินทรียหรือเอนไซมท่ียอยสลายพอลิเมอรชีวภาพท่ีมีสวนผสมของยาง
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หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน  ม.อ.สุราษฎรธานี

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี

การวิจัยและถายทอดเทคโนโลยีดานปาลมน้ํามัน ของ ม.อ. วิทยาเขตสุราษฎรธานี
ในสภาวะท่ีโลกมีทรัพยากรท่ีนอยลงเรื่อยๆ ความอุดมสมบูรณเริ่มลดลง ในทางตรงกันขามประชากรมนุษย

กลับเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ นั่นหมายถึง พ้ืนท่ีตอจํานวนประชากรยอมลดลง ในขอจํากัดนี้มนุษยยอมตองด้ินรนหาแนวทาง
หรือวิธีการดําเนินกิจการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ือตอบสนองตอปจจัยและปญหาขอจํากัดดังกลาว

การศึกษาวิจัยของมหาวิทยาลัยจึงเปนกิจกรรมเบื้อตนท่ีจะนําผลไปใชในการถายทอดหรือขยายผลสูชุมชน
เพ่ือใหมีการทดลองใชกับสภาวะจริงในพ้ืนท่ีตางๆ ของประเทศ ในดานปาลมน้ํามัน  หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน ม.อ.
สุราษฏรธานีใหความสนใจคือการวิจัยและพัฒนาระบบการเกษตรแบบรอบดาน โดยคํานึงถึงสภาวะดานสังคมเขามา
ครอบคลุมงานดานวิทยาศาสตรหลังการศึกษาวิจัย  ดังนั้น หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดถูกนอมนํามาเปนแนวทางในการสรางยุทธศาสตร กําหนดหัวขอการศึกษาวิจัย
เพ่ือใชกับเกษตรกรในพ้ืนท่ีศึกษา  ในโอกาสนี้เกษตรกรตองพิสูจนศักยภาพการลดตนทุนการผลิต แตคงคุณภาพหรือ
เพ่ิมคุณภาพของผลผลิตท้ังปาลมน้ํามันและอาชีพท่ีเก่ียวของ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตของเกษตรกรในจังหวัด
สุราษฏรธานี ไมไดหมายถึง การผลิตปาลมน้ํามันหรือยางพาราอยางเดียว แตรวมไปถึงการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช
พ้ืนท่ีท่ีมีอยูอยางจํากัดในการเพ่ิมรายได เพ่ิมคุณภาพชีวิต เพ่ิมมูลคาของผลผลิตไดดวย กิจกรรมงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
เชน

1. การศึกษาเพ่ิมเติมองคความรู ในการผลิตปาลมน้ํามัน และอาชีพเสริมในระบบปลูกปาลมน้ํามัน โดยใช
ทรัพยากรจากพ้ืนท่ี ผลปาลมน้ํามัน และผลพลอยไดจากปาลมน้ํามัน

2. สรางยุทธศาสตรการเพ่ิมมูลคาปาลมน้ํามันและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยใชหลักการ
พัฒนาระบบเกษตรอินทรียและผสมผสาน เขามาชวยลดตนทุนการผลิต เชน เกษตรกรเคยปลูกปาลมน้ํามันและขาย
ผลปาลมน้ํามันไดอยางเดียว อาจมีการเลี้ยงโค เลี้ยงแพะในระบบ (แบบขังคอกหรือปลอยในบางครั้ง) ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนท่ี การเลี้ยงหมูหลุม และใชมูลสัตวรวมกับผลพลอยไดจากโรงงานปาลมน้ํามันและสวนปาลม ในการ
ผลิตปุยหมัก และผลิตกาซชีวภาพ ซึ่งสวนท่ีผานการหมักจากบอกาซชีวภาพจะสามารถนํามาผลิตปุยชีวภาพไดอีกทาง
หนึ่ง หรือนํามาเลี้ยงไสเดือนดิน ซึ่งผลจากการดําเนินการจะไดนําปุยหมัก ปุยน้ําหมักไสเดือนดิน ตัวไสเดือน และ
มูลไสเดือนกลับไปสูสวนปาลมน้ํามัน ซึ่งชวยลดปริมาณการใชปุยเคมีลงได

3. กิจกรรมการปลูกหญาระหวางรองแถวปาลมน้ํามัน (ในชวงท่ีปาลมมีอายุ 1-5 ป)  เมื่อปาลมโตแลวจะมี
การตัดทางใบปาลม มาสับเปนอาหารหยาบเลี้ยงโคได  ซึ่งแพะอาจใชวิธีการแขวนทางใบปาลมใหกินก็ได

4. กิจกรรมการแปรรูปน้ํามันปาลมดิบเปนผลิตภัณฑตางๆ เพ่ือชุมชน โดยใชจุลินทรียชวยในการแปรรูป เชน
การผลิตไบโอดีเซลโดยใชเชื้อรา
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5. การบูรณาการระหวางโรงงานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมกับเกษตรกร เชน การนําขี้เคกและทะลายปาลม
เปลาจากโรงงานปาลมน้ํามันมาผลิตปุยหมัก การใชขี้เคก (Decanter Cake) กากปาลมน้ํามันนํามาเปนสวนผสม
ในอาหารสัตว

6. กิจกรรมการใชมูลสัตว กากตะกอน ขี้เคกจากโรงงานสกัดปาลมน้ํามันมาผลิตกาซชีวภาพ หรือผลพลอยได
จากสวนปาลมน้ํามัน เชน ทางใบปาลมในการเปนพลังงานชีวมวล

7. ในกรณีปาลมน้ํามันราคาลดลงมากจนเกษตรกรไมสามารถขายได อาจมีการเพ่ิมมูลคา เชน การสกัดน้ํามัน
ปาลมดิบในชุมชนเพ่ือผลิตอาหารสัตว และเพ่ิมมูลคาจากการแยกสวนประกอบสําคัญ เชน วิตามินอี และแคโรทีนอย
โดยกระบวนการกรองผาน

8. การสรางอาชีพหลายอยางในระบบการปลูกปาลมน้ํามันเพ่ือเพ่ิมมูลคาปาลมน้ํามัน ผลพลอยไดในชุมชน
เชน ทางใบปาลมอัดเม็ดสําหรับเปนอาหารสัตว การเพาะเห็ดฟางจากทะลายปาลม การสรางโรงแยกใยปาลมจาก
ทะลาย และโรงแปรรูปเพ่ิมมูลคาปาลมน้ํามัน เปนตน  โดยเนนภาพลักษณของชุมชนเปนจุดขาย

ในภาวะท่ีเราเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็ว และเง่ือนไขใหมๆ  การแขงขันทางการตลาดท่ีเพ่ิมขึ้น
การกีดกันทางการคาโดยมาตรการดานคุณภาพ และความปลอดภัยตอการบริโภค กฎเกณฑตางๆ ของตางชาติ
แนวทางในการแกปญหาและสิ่งท่ีเราลืมไมไดคือ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ดังนั้น หัวของานวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีของหนวยฯ ท่ีผานมาจึงไดดําเนินการภายใตกิจกรรมตางๆ ท่ีกลาวมาในเบ้ืองตน โดยมีการสรางกลุม
เกษตรกร สรางเครือขายกับชุมชน และองคกรในพื้นท่ีแบบรวมดวยชวยกันพัฒนา เพื่อสังคมท่ีดีข้ึน และกอ
รากฐานท่ีแข็งแรงสูการพัฒนาประเทศ

การพัฒนาโดยการสรางกลุมและเครือขายในอําเภอตางๆ
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หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
Green Technology Research Unit

โครงการ  เช้ือเพลิงทางเลือกสําหรับสหกรณโรงอบ/รมยาง

จุดเดนของโครงการ
การวิจัยแบบมีสวนรวมกับชุมชน โดยใหสมาชิกสหกรณฯ มีสวนในการรวมคิด เรียนรู และปฏิบัติ ตลอดจน

รับผลประโยชนจากกิจกรรมท่ีเกิดขึ้น สําหรับเตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงานสามารถลดการใชไมฟนลงได 22%
และระบบบอหมักรวมไรอากาศ (Co-digester) สามารถแกปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น ไดกาซชีวภาพเปนผลพลอยได
นําไปรมยางทดแทนไมฟนได 31% นอกจากนี้ยังสามารถนําไปใชหุงตมในสหกรณฯ

ปญหาวิจัย
ตองการลดตนทุนไมฟนท่ีใชสําหรับผลิตยางแผนรมควัน

ผลการศึกษาท่ี 1   เตาเช้ือเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงาน
1. ทดลองนําเชื้อเพลิงอัดแทง ซึ่งประกอบดวย ถานหินลิกไนต ถานไมยางพารา ถานกะลามะพราว ดินเหนียว

และปูนขาว มารมยางในหองรมยางจําลอง พบวามีคาความความรอนเพียงพอในการรมยาง ยางแผนท่ีไดมีสีเหลืองใส
เมื่อเทียบกับยางแผนท่ีรมดวยไมฟนของสหกรณฯ

2. การตรวจวัดคาความเขมขนของกาซไอเสียตางๆ ท่ีเกิดจากการเผาไหมในหองรมยางจําลอง ไดแก SO2,
CO และ NOx พบวามีคาต่ํากวาเกณฑมาตรฐาน

3. ออกแบบเตาและจัดสราง ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณฯ บอทอง จํากัด อ.สะบายอย จ.สงขลา
เตาเชื้อเพลิงลูกผสมประหยัดพลังงาน สามารถใชท้ังไมฟนและเชื้อเพลิงอัดแทง

4. คุณภาพยางท่ีรมดวยเตาเชื้อเพลิงฯ มีสีเหลืองใส และผานเกณฑมาตรฐานทุกพารามิเตอร
5. เตาเชื้อเพลิงฯ ลดตนทุนการผลิตยางแผนรมควันโดยสามารถประหยัดไมฟนในการรมยางได 0.34 บาท/

กก.ยาง คิดเปนมูลคาไมฟนท่ีประหยัดได 34,000 บาท/ป ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูลตอเนื่อง และคาดวา
จะลดตนทุนไดเพ่ิมขึ้น  เนื่องจากราคาไมฟนมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้นอยางตอเนื่อง
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ผลการศึกษาท่ี 2   ระบบบอหมักรวมไรอากาศ (Co-digester)
1. ออกแบบและจัดสรางระบบบอหมักรวมไรอากาศ (Co-digester) ซึ่งประกอบดวย บอปอนมูลสัตว บอหมัก

กาซชีวภาพ บอชักกากตะกอน และคูเก็บกากตะกอน  ณ สหกรณฯ นํารอง คือ สหกรณฯ บานเการาง จํากัด
อ.คลองหอยโขง จ.สงขลา

2. ประสิทธิภาพการกําจัดความสกปรกของน้ําเสีย (ซีโอดี) ของบอหมักกาซชีวภาพเฉลี่ย 83% องคประกอบ
ของกาซมีเทนในกาซชีวภาพอยูในชวง 51-59%

3. หลังสรางระบบบอหมักฯ ทางสหกรณฯ พบวาหมดปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวนชุมชนโดยรอบ และนํากาซ
ชีวภาพไปใชหุงตมอาหาร และท่ีสําคัญคือนําไปรมยางรวมกับไมฟน สามารถประหยัดคาไมฟนในการรมยางอยูในชวง
12-31%  ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการเก็บขอมูลตอเนื่อง
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หนวยวิจัยวัสดุผลึก
Crystal Materials Research Unit (CMRU)

หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา
ภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ขอบเขตงานวิจัย
หนวยวิจัยวัสดุผลึก กอตั้งขึ้นภายใตความมุงหวังท่ีจะเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพของงานวิจัยทางเคมี

ระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือเปดโอกาสใหนักศึกษาท่ีมีความสนใจและตั้งใจจริงไดเรียนรูและเปนจุดเริ่มตนเขาสูวงการศึกษา
วิจัยอยางจริงจัง  โครงการวิจัยของหนวยวิจัยวัสดุผลึกมีความหลากหลายเพ่ือตอบสนองความสนใจท่ีแตกตางของ
นักศึกษาและเพ่ือกอใหเกิดองคความรูใหมๆ ท่ีทันสมัย และสามารถตอบโจทยวิจัยท่ีเปลี่ยนไปอยางไมหยุดย้ังของโลก
ปจจุบัน  โดยทําการศึกษาวิจัยภายใตขอบเขตดังตอไปนี้

1. สารท่ีมีสมบัติวาวแสง (Fluorescence)
2. สารสังเคราะหท่ีออกฤทธ์ิทําลายจุลชีพกอโรค (Synthetic Disinfectants)
3. สารท่ีมีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optics, NLO)

ผลงานเดน
1. ดานสารกลุมท่ีมีสมบัติวาวแสง (Fluorescence)

ออกแบบและพัฒนาสารสังเคราะหของสารอนุพันธ chalcones, heteroaryl chalcones, diketone และ
dienone ท่ีแสดงสมบัติฟลูออเรสเซนซ (fluorescence) ไดดีในชวงสีตางๆ เชน เหลือง เหลืองอมเขียว และสม
ซึ่งขึ้นอยูกับการปรับเปลี่ยนโครงสราง นอกจากนี้ยังพบสารอนุพันธ pyrrazole และ nicotinonitrile ท่ีสามารถวาวแสง
ในชวงสีฟาซึ่งเปนชวงสีท่ีพบไดยากอีกดวย



154

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

2. ดานสาร Disinfectants ทําลายจุลชีพกอโรค
ออกแบบและสังเคราะหสาร disinfectants ในกลุม quaternary ammonium compounds (QAC)

ซึ่งออกฤทธ์ิทําลายเชื้อแบคทีเรีย Methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ไดดีมาก
สาร QAC ของหนวยวิจัย (CMRU-QAC) ถูกพัฒนาขึ้นโดยการเพ่ิมเติมหนวยของอนุพันธยา sulfa

เขาไปในโครงสรางของ QAC เพ่ือเพ่ิมฤทธ์ิทําลายแบคทีเรีย ผูวิจัยพบวา CMRU-QAC สวนใหญสามารถทําลาย
เชื้อ MRSA ไดโดยใชความเขมขนของสารเพียง 2-4 ไมโครกรัมตอมิลลิลิตรเทานั้น แสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพท่ี
ดีกวาเมื่อเทียบกับ QAC ทางการคาท่ีชื่อวาเบนซาลโคเนียมคลอไรด (Benzalkonium chloride) ดังแสดงในรูปท่ี 2

 

รูปท่ี 1  การวาวแสงของสารอนุพันธ chalcones, heteroaryl chalcones, diketone และ dienone
ในตัวทําละลายคลอโรฟอรม เมื่อถูกกระตุนดวยแสงยูวี

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

รูปท่ี 2  แสดงการเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการฆาเชื้อแบคทีเรีย MRSA ([LogMICMRSA]
-1 M)

        ระหวาง CMRU-QAC (สาร 1-10) และสารทางการคาเบนซาลโคเนียมคลอไรด (BK)



155

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

3. ดานสารกลุมท่ีมีสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (NLO)
สังเคราะหและศึกษาโครงสรางสารอนุพันธของ pyridinium และ quinolinium ท่ีแสดงสมบัติทางทัศน-

ศาสตรแบบไมเชิงเสน  โดยทําการศึกษาความสัมพันธระหวางลักษณะของโครงสรางในสองมิติ  และโครงผลึก
(โครงสรางในสามมิติ) ของสารกับสมบัติทางทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนอันดับสองของสารนั้นๆ

รูปท่ี 3  แสดงโครงสรางผลึกเด่ียวของสารท่ีมีคุณสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสนอันดับท่ีสองบางตัว
ท่ีหนวยวิจัยสังเคราะหได
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หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย

นักวิจัยหลัก
ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ  (หัวหนาหนวยวิจัย)
รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี
ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร
ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม
ผศ.ดร.วิชาญ  เกตุจินดา

สถานท่ีติดตอ
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
คณะเภสัชศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  0 7428 8844   โทรสาร  0 7442 8148
Website:  http://biopolymer.pharmacy.psu.ac.th/

หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย (Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research
Unit) ไดรับการสนับสนุนจากคณะเภสัชศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร นับแตเดือนกันยายน พ.ศ. 2551
เปนตนมา  มีนโยบายดานการวิจัยโดยทางดานการพัฒนาและการประยุกตพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและการแพทย
หนึ่งในนักวิจัยคือ รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี ไดรับคัดเลือกใหเปนอาจารยตัวอยางดานการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร
ประจําป 2552  และของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  ประจําป 2553

งานวิจัยแบงออกเปน 2 ดานหลัก คือ พอลิเมอรชีวภาพทางเภสัชกรรม และพอลิเมอรชีวภาพในวิศวกรรม
เนื้อเย่ือ พอลิเมอรท่ีทําการวิจัยไดแก dendrimers, chitosan, collagen, gelatin, alginate เปนตน  ในการวิจัย
มีการเตรียมและการดัดแปรพอลิเมอรชีวภาพ (biopolymers) โดยเนนดานความปลอดภัย  การใชนาโนเทคโนโลยี
ในการขึ้นรูปพอลิเมอรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและเสถียรภาพและความปลอดภัยในการประยุกตใชดานตางๆ
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บัณฑิตศึกษาและงานวิจัยของหนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
1. นางสาวเยาวพร  แสงเสน

หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ: สคาฟโฟลดคอลลาเจนจากปลาทะเลสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือกระดูก
อาจารยท่ีปรึกษา : ผศ.ดร.ขวัญจิต อ๊ึงโพธ์ิ

2. นางสาวจีระนันต  ชูพูล
หลักสูตร: เภสัชศาสตรมหาบัณฑิต
หัวขอวิทยานิพนธ : การพัฒนาคอมโพสิตของพอลิเมทิลเมทาไครเลต-พอลิแซคคาไรดเปนระบบนําสงยา

สูกระดูกของแวนโคมัยซิน
อาจารยท่ีปรึกษา : ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ และ รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร

3. นายสุรกาญจน ไพชํานาญ
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ: การเตรียมฟลมและเม็ดไคโตแซนดวยปฏิกิริยาครอสลิงคกับน้ํายางธรรมชาติท่ีมี

หมูอีพอกไซดเพ่ือใชในการนําสงยาทางผิวหนัง
อาจารยท่ีปรึกษา: ผศ.ดร.ชิตชไม  โอวาทฬารพร

4. นางสาวน้ําฟา  เสริมแกว
หลักสูตร: ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ : การพัฒนาและประเมินระบบนําสงยาเซลฟไมโครอิมัลซิฟายดของสารสกัดจาก

ฟาทะลายโจร
อาจารยท่ีปรึกษา: รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี

5. นางสาวธิพาพรรณ  พลายดวง
หลักสูตร : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
หัวขอวิทยานิพนธ : คารบอกซิเมทิลเซลลูโลสคอนจุเกตเพ่ือนําสงอนุพันธของ tetrahydrocurcumin

ไปยังลําไสใหญอยางจําเพาะ
อาจารยท่ีปรึกษา: รศ.ดร.ฤดีกร  วิวัฒนปฐพี และ ดร.ลือลักษณ  ลอมลิ้ม
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หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
Starch and Plant Fiber Research Unit (SPF-RU)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เถวียน วิทยา

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ  ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  อ.หาดใหญ  จ.สงขลา
และ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตสุราษฎรธานี

สมาชิกหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยรัตน ศิริวงศไพศาล
ดร.วรัญู ศรีเดช
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวคนธ วัฒนจันทร
ดร.พรพงษ สุทธิรักษ
ดร.เทวี ทองแดง คารเรลาร
นายสมศักด์ิ สุดจันทร
นางสาวปาริดา ขุนแอ

ความเปนมา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืชท่ีจัดตั้งขึ้นนี้ เปนการศึกษาและการใชประโยชนจากแปงและเสนใยจากพืช

โดยทิศทางการวิจัยท่ี 1 เปนการศึกษาเก่ียวกับแปงและการประยุกตใช โดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาทาง
โครงสรางสมบัติทางความรอนและสมบัติทางรีโอโลยีของแปงชนิดตางๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหาร
และบรรจุภัณฑ   การดัดแปรแปงชนิดตางๆ ดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพ่ือการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งท่ีมีแปงเปนองค-
ประกอบโดยใชสารไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยท่ี 2 เปนการศึกษาเก่ียวกับเสนใยจากพืช
และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาการผลิต คุณสมบัติ
และการประยุกตใชเสนใยจากพืชและผลผลิตจากเสนใยจากพืช (เซลลูโลสและอนุพันธุของเซลลูโลส) ในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ  การใชประโยชนจากของเหลือท้ิงจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและ
น้ําตาลแอลกอฮอล) และการใชประโยชนจากรําขาวและ/หรือเย่ือใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ (การผลิตกาวสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑบริโภคและ/หรือ
ยอยสลายได) โดยโครงการท่ีจัดทําขึ้นมานั้นเปนการบูรณาการงานวิจัยรวมกันหลายๆ สวน โดยจะผลักดันการใช
ประโยชนจากวัตถุดิบในทองถ่ินและเนนความเปนอัตตลักษณของภาคใต รวมถึงผลักดันใหผลงานวิจัยท่ีไดสามารถ
ขยายผลเชิงพานิชยเพ่ือการพัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนตอไป
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สําหรับกิจกรรมของหนวยวิจัยท่ีผานมา หนวยวิจัยฯ ไดดําเนินการประชุมเพ่ือชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับ
เปาหมายและกลยุทธการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายท่ีวางไวกับสมาชิก รวมถึงการประชุมหารือเก่ียวกับ
การจัดทําขอเสนอโครงการเพ่ือขอรับทุนสนับสนุนจากหนวยงานตางๆ ซึ่งผลการดําเนินงานท่ีผานมาพบวาผลผลิต
ดัชนีชี้วัดและผลการดําเนินงาน สามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายและเกินเปาหมายในดานตางๆ ท่ีตั้งไว ซึ ่งการ
ดําเนินงานท่ีเปนไปตามเปาหมายประกอบดวย ผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ (จํานวน 3 ฉบับ/ป) จํานวนนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษา (จํานวน 3 คน/ป)  จํานวนโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก (จํานวน 2
ทุน/ป)  จํานวนนวัตกรรม (จํานวน 1 ชิ้น/ป)  และหนวยวิจัยฯ มีการจัดทําฐานขอมูล/Website ของหนวยวิจัยฯ
นอกจากนี้หนวยวิจัยไดดําเนินงานท่ีเกินเปาหมายท่ีวางไวประกอบดวย ผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
(เกินเปามา 3 ฉบับ) จํานวนโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนจากภายใน (เกินเปา 1 โครงการ) เงินทุนวิจัยจากภายนอก
(เกินเปามา 1 ลานบาท) และมีนักวิจัยใหมเขารวมเปนสมาชิกในหนวยวิจัยฯ เพ่ิมขึ้น 2 คน ซึ่งเปนอาจารยจาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานีและวิทยาเขตสุราษฎรธานี
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หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ

หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย ดร.ประณีต   สงวัฒนา
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร.  0 7428 6518
E-mail: praneed.s@psu.ac.th

บุคลากรในหนวยวิจัย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วิภา แซเซี้ย

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร.  0 7428 6510   E-mail: wipa.sa@psu.ac.th

2. ดร.ลัพณา กิจรุงโรจน
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร.  0 7428 6510   E-mail: luppana.k@psu.ac.th

3. ดร.หทัยรัตน แสงจันทร
ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 0 7428 6510    E-mail: natenapha.k@psu.ac.th

หนวยวิจัยนี้จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค
1) เพ่ือพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผูปวย

ซึ่งจะกอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลท่ีเปนเลิศ
2) แลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือในการนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

ของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ
3) ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพ
4) พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ โดยผานกระบวน

การบัณฑิตศึกษา
5) มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวย
6) มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ

ผลการดําเนินงานในระยะ 2 ปท่ีผานมา (กรกฎาคม 2552 - เมษายน 2554) มีดังนี้
สาระจากการประชุมหรือเสวนาทางวิชาการและการศึกษาวิจัยผานงานบัณฑิตศึกษาเปนบทความ หนังสือและ

สื่อวิดีทัศนเผยแพรแกพยาบาลในโรงพยาบาลหลายแหง อาจารยพยาบาลและนักศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร
นําไปใชในการเรียนการสอน นอกจากนี้ ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศท่ีมาเขารวมประชุม
วิชาการ และพัฒนาความเขมแข็งของทีมในหนวยวิจัยโดยศึกษาดูงาน ณ ตางประเทศ (ออสเตรเลีย) ซึ่งอยูในระหวาง
การพัฒนาโครงการวิจัยรวมกัน
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หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา (BTEM)

งานวิจัย “ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทางเพื่องานเทคโนโลยีชีวภาพ”
ไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง คือ ปรากฎการณเหนี่ยวนําใหวัสดุไดอิเล็กทริกเคลื่อนท่ีในสนามไฟฟา

งานวิจัยดังกลาวสามารถประยุกตกับเซลลชีวภาพ ท่ีผานมาหนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา (Biotechno-
logy of Electromechanics Research Unit-BTEM) ไดทําการวิจัยในดาน (1) การคํานวณเชิงทฤษฎีเพ่ือพัฒนาแบบ
จําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาคชีวภาพ เพ่ือพัฒนาขั้วไฟฟาขนาดไมครอนใหมีขนาดเหมาะสมแกการเหนี่ยวนําดวย
สนามไฟฟาความเขมสูง (2) งานเหนี่ยวนําอนุภาคชีวภาพใหเกิดไดอิเล็กโทรฟอเรซิสและไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบ
คลื่นเดินทาง เพ่ือตอยอดองคความรู ไปสู งานวิจัยระดับมหภาคสําหรับงานวิจัยดานสิ่ งแวดลอมและเกษตร อาทิ
งานคัดแยกอนุภาคชีวภาพปนเปอนสารพิษและโลหะหนัก การวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลในทางโลหิตวิทยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา และไขกุง และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับขั้วไฟฟาขนาดไมครอนท่ีมีระบบไหลเวียนของไหล (micro-fluidic system)
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หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง
Tumor Biology Research Unit

Put together good hands for cancer sciences

หัวหนาหนวยวิจัย
รองศาสตราจารย นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา
ภาควิชาศัลยศาสตร คณะแพทยศาสตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร  0 7445 1401
E-mail : surasak.sa@psu.ac.th

ผูประสานงานวิจัย
นางสาวเวลาวี  ไชยพันธุ  นักวิทยาศาสตร
ภาควิชาศัลยศาสตร  คณะแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร  0 7445 1401
E-mail : cwelawee@medicine.psu.ac.th

หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง (T-Biol) เปนหนวยวิจัยแรกของคณะแพทยศาสตรซึ่งไดรับการ
สงเสริมใหจัดตั้งขึ้นบนเครือขายวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตั้งแตป 2552 มีวัตถุประสงคหลักในการเปน
virtual unit ซึ่งเปนชองทางเชื่อมโยงความรวมมือระหวางนักวิจัยพหุสาขา เพ่ือใหเกิดกระบวนการวิจัยในลักษณะซึ่งใช
ทรัพยากรและความเชี่ยวชาญรวมและมุงผลิตผลงานวิจัยทางดานเนื้องอกและมะเร็ง

ในระยะ 1 ปแรกของการกอตั้ง หนวยวิจัยประสบความสําเร็จในการสรางงานวิจัยและมีสวนรวมในการผลิต
บัณฑิตในระดับบัณฑิตศึกษาดังนี้

การรับนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หนวยวิจัยไดรับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 3 ทาน ปริญญาโท 1 ทานและระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 4

ทานเขารวมงานกับหนวยวิจัย
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การเสนอผลงานทางวิชาการ
ผลงานจากหนวยวิจัยไดรับการคัดเลือกสําหรับการเสนอผลงานวิจัยปากเปลาในท่ีประชุมวิชาการระดับ

นานาชาติและระดับชาติ
- Potential role of WT-1 in tumorigenesis of pediatric nephroblastoma. นําเสนอในการประชุม 4th

International Conference on WT-1 in Human Neoplasia. September 10-11, 2009, Osaka,
Japan โดย นายแพทยสุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

- Oncogenic role of WT1 in nephroblastoma without WT1 mutation. นําเสนอในการประชุม 57th

International Congress of the British Association of Pediatric Surgeons. July 21-24, 2010,
Aberdeen, UK โดย นายแพทยสุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

- Expression of WT1(17AA) Isoform in Breast Cancer. นําเสนอในการประชุม The 3rd Biochemistry
and Molecular Biology International Conference: 6-8 April 2011, Chiang Mai, Thailand
โดย นางสาวฐาปนวรรณ นาสมยนต/ดร.พจนพร ไกรดิษฐ

- Association between common genetic variants on RET-protooncogene and Hirschsprung
disease นําเสนอในการประชุมวิชาการพันธุศาสตรแหงชาติครั้งท่ี 17 วันท่ี 7-9 เมษายน 2554 จังหวัด
เชียงใหม โดย นายธีราวุฒิ ภูสันติสัมพันธ/นายแพทยสุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา

ผลงานตีพิมพ
หนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพในระดับนานาชาติ 4 เรื่อง ระดับชาติ 2 เรื่อง หนังสือ 1 เลม ไดแก
- Sangkhathat S, Kanngurn S, Jaruratanasirikul S, Tubtawee T, Chaiyapan W, Patrapinyokul S,

Chiengkriwate P. Peripheral precocious puberty in a male caused by Leydig cell adenoma
harboring a somatic mutation of the LHR gene: report of a case. J Med Assoc Thai. 2010;
93: 1093-1097.

- Pusantisampan T, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Jaruratanasirikul S, Chotsampan-
charoan T, Kritsaneepaiboon S. Cushing’s syndrome in an infant secondary to malignant
adrenocortical tumors with somatic mutation of beta-catenin. Pediatr Dev Pathol. 2010; 13:
238-242

- Chaiyapan W, Sangkhathat S, Kanngurn S, Phukaoloun M, Chiengkriwate P, Patrapinyokul
S. Immunohistological evidence for Wnt-signaling activation in Peutz-Jeghers polyposis.
Pediatr Surg Int. 2010; 26: 173-177.

- Sangkhathat S, Kanngurn S, Chaiyapan W, Graidist P, Maneechay W. Wilms’ tumor 1
gene (WT1) is overexpressed and provides an oncogenic function in pediatric nephroblas-
tomas harboring the wild-type WT1. Oncology Letters 2010; 1: 615-619.

- Maneechay W, Sangkhathat S, Kanngurn S, Kayasut K, Chotsampancharoen T. Detection of
PAX/FKHR fusion by reverse transfusion polymerase chain reaction (RT-PCR): an adjunctive
molecular diagnosis in pediatric alveolar rhabdomyosarcoma. Songkla Med J 2009; 27:
405-414
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- Kanjanapradit K, Kanngurn S, Boonpipattanapong T, Sangkhathat S. Prognostic significance
of the Mismatch Repair Gene in colorectal cancer patients treated with 5-Fluorouracil
chemotherapy. Songkla Med J 2011; 29: 27-37

- หนังสือเนื้องอกและมะเร็งในกุมารศัลยศาสตร โดยสุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยาและจิตติ หาญประเสริฐพงษ
(ไดรับรางวัลผลงานดีเดนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประจําป 2533)

แผนงานวิจัยในอนาคต
กรอบงานวิจัยในระยะป 2554-2555 มุงผลิตผลงานวิจัยซึ่งเก่ียวกับมะเร็งลําไสใหญ (ผูชวยศาสตราจารย

แพทยหญิงธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ) มะเร็งเตานม (ทีม ดร.พจนพร ไกรดิษฐ) และมะเร็งในเด็ก (รองศาสตราจารย
สุรศักด์ิ สังขทัต ณ อยุธยา) โดยมีประเด็นวิจัยรวมคือบทบาทของยีน WT1 ในมะเร็งเหลานี้ นอกจากนี้หนวยมีแผน
จะขยายประเด็นวิจัยจากแงมุมทางชีววิทยาไปสูประเด็นทางเศรษฐศาสตรการแพทยท่ีเก่ียวของกับกระบวนการรักษา
มะเร็ง  คาดวาจะเริ่มมีผลงานลักษณะดังกลาวออกมาในตนป 2555
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หนวยวิจัยเพศสถานะและการพัฒนาเพื่อสันติภาพ
ในจังหวัดชายแดนภาคใต  ประเทศไทย

Gender and Social Development For Peace in
Southernmost Provinces of Thailand Research (GSDP-South)

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางสรรคงานวิจัยดานเพศสถานะ บทบาท และความสัมพันธของผูหญิงและผูชายกับการพัฒนาการ

แปรเปลี่ยนความขัดแยง และการสรางสันติภาพอยางย่ังยืน
2. เพ่ือเนนและผลิตงานวิจัยไปสูในระดับนโยบาย เพ่ือสรางสังคมแหงสันติภาพ
3. เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเก่ียวกับเพศวิถีกับการพัฒนาและสันติภาพ

บุคลากรในหนวยวิจัย
1. อาจารยอลิสา หะสาเมาะ หัวหนาหนวยวิจัยฯ
2. รศ.ดร.เพ็ญพักตร ทองแท คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
3. อาจารยณชพงศ จันจุฬา คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
4. อาจารยสายฝน สิทธิมงคล คณะกรรมการหนวยวิจัยฯ
5. นางสาวจงรักษ ศรีจันทรงาม ผูประสานงานหนวยวิจัยฯ

สถานท่ีติดตอ
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
โทรศัพท  0 7333 1304 ตอ 3078 หรือ 081-684 1622
E-mail : Halisa@bunga.pn.psu.ac.th

ผลงานดีเดน
การจัดการน้ําแบบรัฐและแบบชาวบานในพ้ืนท่ีตําบลกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส  การวิจัย

ครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือนําเสนอทางเลือกและรูปแบบการจัดการน้ํา ซึ่งอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการน้ําบน
พ้ืนฐานการมีสวนรวมของประชาชนในพ้ืนท่ีลุมน้ําสายบุรี กรณีศึกษา ฝายทดน้ําของชุมชนกาเยาะมาตี อําเภอบาเจาะ
จังหวัดนราธิวาส โดยอาศัยการสํารวจแบบสอบถาม การสัมภาษณและการสนทนากลุมยอยเปนเครื่องมือในการเก็บ
ขอมูล

ผลการศึกษาพบวา ชุมชนกาเยาะมาตี มีการบริหารจัดการน้ําผานกระบวนการการมีสวนรวมของคนในชุมชน
มานานกวา 50 ป โดยอาศัยภูมิปญญาทองถ่ินบูรณาการองคความรูในการบริหารจัดการน้ําดวยการจัดระบบการลงทุน
การกอสราง การจัดสรรผลประโยชนและการบํารุง ดูแลรักษา ฝายทดน้ําดังกลาว จึงสามารถอํานวยประโยชนใหแก
ชุมชนมาจนถึงทุกวันนี้ โดยปราศจากความขัดแยงใดๆ ในขณะท่ีผลการศึกษาเปรียบเทียบ กรณีการขุดคลองบาเจาะ
เพ่ือแกไขปญหาน้ําทวมขังในตัวเมืองบาเจาะโดยหนวยงานราชการ ซึ่งไมไดศึกษาผลกระทบหรือสอบถามความคิดเห็น
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จากชาวบานไดสรางความเดือดรอนเสียหาย ท้ังในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมตอชุมชนอยางรุนแรง โดย
เฉพาะผูท่ีตองอาศัยน้ําเพ่ือปลูกขาว (77.8%)

นอกจากนี้ในการศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 300 ครัวเรือน พบวาประชาชนตองการมีสวนรวมในการจัดการ
น้ําสูงถึง 92% โดยมากกวาครึ่งหนึ่ง (52.7%) เชื่อวาในอนาคตปญหาน้ําจะสรางความขัดแยงใหเกิดขึ้นในชุมชนอยาง
แนนอน และเรียกรองใหรัฐเขามามีบทบาทในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในการจัดการน้ําอยางจริงจัง

คําสําคัญ
ภูมิปญญาทองถ่ินในการจัดการน้ํา กรมีสวนรวมของชุมชน ลุมน้ําสายบุรี

ผลงานท่ีกําลังดําเนินการ
1. โครงการทบทวนวรรณกรรม เพ่ือทบทวนองคความรูเก่ียวกับบทบาทหญิงชายในจังหวัดชายแดนภาคใต

และนําความรูท่ีไดมาวิเคราะหจัดหมวดหมูและเผยแพรสูสาธารณะ
2. โครงการอบรมการเขียนโครงการ เพ่ือฝกอบรมแกนนําผูหญิงทํางานดานภาคประชาสังคมใหมีความรู

ความเขาใจ และเกิดทักษะในการเขียนโครงการ อันนําไปสูการพัฒนากลุมและองคกร
3. โครงการอบรมเยาวชนเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือใหเยาวชนท่ีมาจากหลากหลายชาติพันธุ วัฒนธรรมและศาสนา

ไดเรียนรูระบวนการสื่อสารอยางสันติรวมกัน ผานการทําขาวสั้น 3 นาที
4. โครงการธุรกิจมีชีวิต เพ่ือศึกษาประเภทและรูปแบบของอาชีพท่ีเหมาะสมตอการประกอบอาชีพตามลักษณะ

ภูมินิเวศน กอใหเกิดความรวมมือระหวางรัฐ เอกชนและชุมชนใหพัฒนาไปยังทิศทางท่ีเหมาะสมกับทองถ่ิน โดยคํานึงถึง
ความหลากหลายทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต
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หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพและสิ่งแวดลอม
Environmental Biotechnology Research Unit

ประธานเครือขาย
ผศ.ดร.สุวิทย  สุวรรณโณ

ผูประสานงาน
ดร.อรมาศ  สุทธินุน

บุคลากรในหนวยวิจัย
ดร.เก้ืออนันต เตชะโต ดร.ปุญญานิช อินทรพัฒน
นส.ปยุกฤษฏ ทองบุญ นส.พนิดา โตะสู
นส.ชลธิชา มามิมิน นส.ไซนะ มูเล็ง
นส.อามีเนาะ อาแย นส.เฉลิมพร กลับคง
นส.รัชฏาพร ศิริรัตน

สถานท่ีติดตอ
ชั้น 5  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ
โทร.  0 7428 6853

งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ

1. การใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน เพื่อการผลิตชีวมวลและสาร
Schizophyllan โดยเช้ือเห็ดแครง (Schizophyllum commune)

1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 เพ่ือคัดแยกเห็ดแครงพันธุพ้ืนเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการผลิตชีวมวลและสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยง

บนวัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือ

ท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. ผลการทดลอง

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดแครง 9 ตัวอยางท่ีเก็บจากแหลงธรรมชาติในจังหวัดพัทลุง สงขลา และ
ยะลา  ลักษณะของดอกเห็ดมีท้ังสีขาว สีขาวปนเทา และสีน้ําตาล  ดอกเห็ดมีลักษณะคลายพัดขนาด 1.3-2.5 ซม.
กานดอกสั้นขนาด 0.3-0.7 ซม. การเจริญเติบโตของเชื้อเห็ดแครงท้ัง 9 ไอโซเลตท่ีเพาะเลี้ยงบนอาหารแข็งพีดีเอ
พบวาเชื้อเห็ดแครงสามารถเจริญเติบโตเต็มท่ีในเวลาเพาะเลี้ยง 14 วัน โดยท่ีเชื้อเห็ดแครง S1, S2 และ Y3 มีการ
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เจริญเติบโตไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีขนาดเสนผาศูนยกลางโคโลนีเทากับ
8.4, 8.5 และ 8.3 ซม. ตามลําดับ สวนการเพาะเลี้ยงเชื้อเห็ดแครงท้ัง 9 ไอโซเลตบนอาหารแข็งเอสพีดีเอ พบวา
เชื้อเห็ดแครงสามารถเจริญเติบโตจนเต็มจานอาหารเลี้ยงเชื้อในเวลา 8 วัน โดยท่ีเชื้อ S1, S2,  S3, Y2 และY3
มีการเจริญเติบไดดีท่ีสุดและไมมีความแตกตางกันทางสถิติอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05)

หมายเหตุ
S1 เห็ดแครงจากอําเภอหาดใหญ จ.สงขลา
S2 เห็ดแครงจากอําเภอนาทวี จ.สงขลา
S3 เห็ดแครงจากอําเภอสะบายอย จ.สงขลา
Y2 เห็ดแครงจากอําเภอยะหา จ.ยะลา
Y3 เห็ดแครงจากอําเภอรามัน จ.ยะลา

2. การใชประโยชนของวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนข้ีเลื่อยในการเพาะเห็ด
ตระกูลนางรมท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ

1. วัตถุประสงคของการวิจัย
1.1 ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษ โดยใชเปน

วัสดุเพาะเห็ดตระกูลนางรมทดแทนขี้เลื่อย
1.2 ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทน

ขี้เลื่อย
1.3 ศึกษาปริมาณโปรตีน ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระและปริมาณโลหะหนักท่ีปนเปอนอยูในดอกเห็ด

ตระกูลนางรมท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
2. ผลการทดลอง

นําเห็ดตระกูลนางรมจํานวน 3 ชนิดท่ีเก็บรวบรวมมาจากตลาดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คือ เห็ด
นางรม (Pleurotus osttreatus), เห็ดนางฟา (Pleurotus sajor-caju ) และเห็ดภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) มา
ทดสอบอัตราการเจริญเติบโตของเสนใยเห็ด จากการทดสอบบนอาหารแข็งพีดีเอ (potato dextrose agar - PDA)
พบวาเห็ดนางรมมีอัตราการเจริญของเสนใยไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีขนาด
เสนผาศูนยกลางโคโลนีเทากับ  89.66 มม. สวนการทดสอบอัตราการเจริญของเสนใยเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะ
ขี้เลื่อยและภาชนะบรรจุกระดาษในอัตราสวน 50:50 เปนเวลา 18 วัน พบวาเห็ดนางรมใหผลผลิตเซลลสูงสุดอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีผลผลิตเซลลเทากับ 1.029 กรัม

3. ฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดสมแขกและการประยุกตใชในเจลลางมือ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิดของตัวทําละลาย อัตราสวน และระยะเวลาในการสกัดสารท่ีใหฤทธ์ิ

ยับย้ังจุลินทรีย จากผลสมแขก และศึกษาอัตราสวนผสมของสารสกัดในการผลิตเจลลางมือ โดยผลการทดลองพบวา
การสกัดสมแขกดวยน้ําใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล การสกัดดวยน้ําและเอทานอลเมื่อสกัดซ้ํา
จะใหปริมาณสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อนํามาทดสอบการตานการเจริญของแบคทีเรีย
ดวยวิธี Broth dilution method พบวาสารสกัดสมแขกดวยน้ําและเอทานอลสามารถตานการเจริญของ E. coli ไดท่ี
ความเขมขน 4000 ไมโครกรัม/มล. และตานการเจริญของเชื้อ S. aureus ไดท่ีความเขมขน 2000
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หนวยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต

ผูรับผิดชอบ
ดร.อนุ เจริญวงศระยับ
ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  0 7428 7882
E-mail : anu.j@psu.ac.th

จัดตั้งขึ้นตั้งแตเดือนมีนาคม 2553 มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือศึกษากระบวนการทางนโยบายสาธารณะเพ่ือการ
พัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต  โดยหนวยงานรับผิดชอบหลักคือ นักวิจัยของภาควิชารัฐประศาสนศาสตร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ผลการดําเนินงานในปท่ีผานมาแบงไดเปน 2 สวนคือ
(1) การดําเนินงานเพ่ือพัฒนาหัวขอการวิจัย และ (2) การเผยแพรผลการวิจัยท่ีสําเร็จแลว โดยมีรายละเอียด

ดังนี้

ก. การดําเนินงานเพื่อพัฒนาหัวขอการวิจัย
1. ดร.อนุ เจริญวงศระยับ หัวหนาหนวยวิจัยฯ รวมกับหนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร เปนเครือขายวิจัยของศูนยวิจัยและการจัดการความรูเพ่ือการควบคุมยาสูบ (ศจย.) โดยใชชื่อกลุมวา
“กลุมศึกษานโยบายดานระบาดวิทยา” โดยทางหนวยวิจัยนโยบายการพัฒนาชุมชนและสังคมในภาคใต กําลังพัฒนา
หัวขอวิจัย เรื่อง “การนํานโยบายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ไปใชในโรงเรียนระดับอาชีวศึกษา และปจจัยระดับ
บุคคลท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสูบบุหรี่ของนักเรียนชายวิทยาลัยเทคนิค” วัตถุประสงคหลักของการวิจัยเพ่ือ (1) ศึกษา
อิทธิพลของความสําเร็จในการนํานโยบายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบหรี่ ในท่ีสาธารณะไปปฏิบัติในวิทยาลัยเทคนิค
และปจจัยระดับบุคคลท่ีสงผลตอการเลือกท่ีจะสูบบุหรี่ในโรงเรียนของนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิค และ (2) เพ่ือศึกษา
อิทธิพลของปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการนํานโยบายคุมครองสุขภาพของผูไมสูบบุหรี่ในท่ีสาธารณะไปปฏิบัติใน
วิทยาลัยเทคนิค

นักวิจัยของเครือขายวิจัยรวมกันพัฒนาขอหัวการวิจัย
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2. นักวิจัยของหนวยวิจัย กําลังพัฒนาหัวขอวิจัยกับนักศึกษาบัณฑิตศึกษาใน 2 หัวขอ ไดแก
1) ผลของนโยบายสาธารณะท่ีสงผลตอการกวดวิชาของนักเรียน ตั้งแตระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยม

ศึกษาตอนปลาย โดย ผศ.ดร.คีสิน กุสสลานุภาพ
2) ความสําเร็จในการนํานโยบายวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอรไปปฏิบัติ: ศึกษาเปรียบ

เทียบระหวางประเทศไทยและอินโดนีเชีย โดย ดร.อนุ เจริญวงศระยับ

ข. การเผยแพรผลการวิจัยท่ีสําเร็จแลว
ดร.อนุ เจริญวงศระยับ และนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ไดทําการเผยแพรผลการวิจัยเรื่อง “การประเมินผลการ

ดําเนินงานองคการปกครองสวนทองถ่ินดานการปลอดทุจริตคอรรัปชั่นในมิติเชิงนโยบายและเชิงพฤติกรรม” ในท่ีประชุม
วิชาการ ดังนี้

1) จิษฎานุช แสงศรี. การประเมินผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการปลอดทุจริตคอรรัปชั่น
ในมิติเชิงพฤติกรรม: กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.สงขลา.  ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี11 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2553. วิทยาลัยการเมือง
การปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และ การประชุมวิชาการดานการบริหารและการจัดการระดับ
ชาติ ครั้งท่ี 3 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554

2) นันทิตา มาศงามเมือง. การประเมินผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการปลอดทุจริต
คอรรัปชั่น เชิงนโยบาย : กรณีศึกษาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จ.สงขลา.  ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งท่ี11 วันท่ี 25-26 พฤศจิกายน 2553. วิทยาลัยการ
เมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จ.มหาสารคาม และการประชุมวิชาการดานการบริหารและการจัดการ
ระดับชาติ ครั้งท่ี 3 ณ ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วันท่ี 20 พฤษภาคม 2554

3) อนุ  เจริญวงศระยับ.  การประเมินผลการดําเนินงานองคกรปกครองสวนทองถ่ินดานการปลอดทุจริต
คอรรัปชั่น. ผลการวิจัยนําเสนอปากเปลาในการประชุมทางวิชาการ ครั้งท่ี 49 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร จตุจักร
กรุงเทพฯ ระหวางวันท่ี 1-4 กุมภาพันธ 2554
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หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม

หัวหนาหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  0 7428 6845
E-mail : saowalak.ro@psu.ac.th

เจาหนาท่ีหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
นางสาวหัทยา  คุณโณ
นายญัตติพงศ  แกวทอง
ชั้น 2  หอง E208  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  07428 6828
E-mail : eeru_psu@hotmail.com

ปรัชญา
ใชหลักวิชาการทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมสรางความเขมแข็งใหชุมชน

คุณคารวม
ดํารงจรรยาบรรณ คุณภาพเกินมาตรฐาน รักและใสใจในงาน  มุงมั่นเติบโต

วิสัยทัศน
มุงสรางความเปนเลิศในดานการวิจัยทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม เพ่ือพัฒนาการเรียนรู สงเสริมการมีสวน

รวมและสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมภาคใต

ผลการดําเนินการของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม มีท้ังงานวิจัยและกิจกรรมในดานของเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอม ซึ่งมีรายละเอียดของผลงานดังนี้

ดานผลงานวิจัย
งานวิจัยท่ีไดรับทุนภายในประเทศ
1. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานการใชประโยชนทางตรงของปาชายเลนโดยกระบวนการมีสวนรวม

ของชุมชนโคกพยอม ต.ละงู  อ.ละงู  จ.สตูล   โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี  ผศ.ดร.
เยาวนิจ กิตติธรกุล  และนายญัตติพงศ  แกวทอง

2. การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานเนื้อไมบนเขาคอหงส ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา โดยมีคณะ
ผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี  ทพ.ดร.ประกาศ สวางโชติ  และนางสาวน้ําฝน พลอยนิลเพชร
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3. มูลคาทางเศรษฐศาสตรของเสนทางการทองเท่ียวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพ้ืนบาน อ.เมือง จ.สงขลา
โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี  นางสาวอริศรา รมเย็น  และนางสาวสกลวรรณ อุยสกุล

งานวิจัยท่ีไดรับทุนจากตางประเทศ
Economic  Benefit  of  Management  Options  for  a  Suburban  Forest  (Kho Hong Hill)  in  South

Thailand โดยมีคณะผูวิจัยคือ ผศ.ดร.เสาวลักษณ รุงตะวันเรืองศรี  ทพ.ดร.ประกาศ สวางโชติ  ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
และผศ.ดร.ไชยศรี  สุขสาโรจน

ดานกิจกรรมของหนวยวิจัย
นอกจากการจัดประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในหนวยวิจัยแลว  ทางหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดมี

การจัดกิจกรรมการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมแกนักศึกษาและผูท่ีสนใจในเรื่องของ
เศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม  โดยไดมีการจัดอบรมเมื่อวันศุกรท่ี 29 ตุลาคม พ.ศ. 2553 ในหัวขอเรื่อง “การประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตรของสินคาและบริการจากระบบนิเวศและการประยุกตใชในเชิงนโยบาย (Economic Valuation
of Ecosystem’s Goods and Services and Policy Application)”  ณ  หอง E208  ชั้น 2  คณะการจัดการ
สิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยมี ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตร-
ศาสตร เปนวิทยากรในการอบรมครั้งนี้ วัตถุประสงคในการอบรมเพ่ือใหผูเขารวมอบรมมีความรูความเขาใจในเรื่อง
เศรษฐศาสตรและการประเมินมูลคาทางสิ่งแวดลอมมากขึ้นและเพ่ือใหผูเขารวมอบรมนําความรูจากการอบรมไปใชใน
การวิจัยและการปฏิบัติงานของตนไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุมเปาหมายคือนักศึกษา อาจารยและบุคลากรท่ัวไป
ท่ีมีความสนใจในเรื่องของเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ผลท่ีไดรับจากการอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ผูเขารวมการอบรม
ไดรับความรูในดานทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมากขึ้น ท้ังดานความรูทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม การประเมิน
มูลคาทางเศรษฐศาสตร  เครื่องมือท่ีใชในการประเมินทางเศรษฐศาสตร  ซึ่งความรูดังกลาวนั้นผูเขารวมการอบรม
สามารถนําความรูนี้ไปใชในการทํางานและการวิจัยของผูรวมการอบรมไดตอไป

ภาพกิจกรรมการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
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นอกจากการจัดอบรมแกบุคคลท่ัวไปแลว หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดมีการจัดแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางบุคลากรและบัณฑิตศึกษาภายในหนวยวิจัย เพ่ือเพ่ิมความเขมแข็งในดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม ซึ่งเนื้อหา
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูท่ีผานมา ไดแก การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรปาชายเลนโดยการมีสวนรวมของชุมชน
การประเมินมูลคาแหลงนันทนาการ กรณีศึกษาน้ําตกทรายขาว  การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรทรัพยากรเนื้อไม
และการประเมินมูลคาเสนทางทองเท่ียวทะเลสาบสงขลา
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หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภที่เปนเบาหวาน

ผูรับผิดชอบหนวยวิจัย
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวาน รับผิดชอบดําเนินงานโดยอาจารยภาควิชาการ

พยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ คณะพยาบาลศาสตร  3 ทาน คือ

สถานท่ีติดตอ
หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวาน
ภาควิชาการพยาบาลสูติ-นรีเวชและผดุงครรภ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทรศัพท  0 7428 6546-7   โทรสาร  0 7428 6421
E-mail : sununta.y@psu.ac.th, sununta.y@gmail.com

หนวยวิจัยนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวาน  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลา-
นครินทร ไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหจัดตั้งหนวยวิจัยตั้งแตวันท่ี 29 กรกฎาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคหลัก
ในการศึกษา คนหา และประยุกตใชนวัตกรรมการพยาบาลสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวานเพ่ือสงเสริมผลลัพธการตั้งครรภ
ท่ีดี และลดภาวะแทรกซอนจากการเปนเบาหวานในสตรีตั้งครรภ และสตรีท่ีมีประวัติเปนเบาหวานในระยะตั้งครรภ
หนวยวิจัยขอรายงานผลการดําเนินงานเก่ียวกับโครงการวิจัย และการนําเสนอผลงานวิจัยในระหวางวันท่ี 29 กรกฎาคม
2553 - 31 มีนาคม 2554 ดังนี้

 

 

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนันทา  ยังวนิชเศรษฐ
(หัวหนาหนวยวิจัย)

2. รองศาสตราจารย ดร.ศศิธร  พุมดวง 3. รองศาสตราจารยฐิติพร  อิงคถาวรวงศ
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1. โครงการวิจัยท่ีไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย
1.1 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการออกกําลังกายแบบไทชิตอระดับน้ําตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภท่ีเปน

เบาหวานชนิดท่ีสอง ไดรับทุนประเภทท่ัวไปจากเงินรายไดมหาวิทยาลัย ปงบประมาณ 2554
1.2 โครงการวิจัย เรื่อง ผลของการรับประทานอาหารอยางมีสติและการออกกําลังกายแบบโยคะตอ

ระดับน้ําตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภท่ีเปนเบาหวานชนิด GDM A1 เสนอขอรับทุนงบประมาณแผนดิน ปงบประมาณ
2555 จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

2. การนําเสนอผลงานวิจัย
2.1 นําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง Factors influencing blood sugar levels of Thai women with

histories of gestational diabetes mellitus แบบบรรยาย (oral presentation) ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
The second International Conference on Prevention and Management of Chronic Conditions ในวันท่ี 23
มีนาคม 2554  ณ  The Emerald Hotel, Bangkok, Thailand

2.2 เสนอผลงานวิจัย เรื่อง Factors influencing pregnancy outcomes and complications among
pregnant women with gestational diabetes เพ่ือนําเสนอแบบบรรยายในการประชุมนําเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
(Thailand Research Symposium 2011) ในระหวางวันท่ี 26-31 สิงหาคม 2554 ซึ่งจัดโดยสํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ
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หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตที่ผสมผสานลงตัวของคนไทย
ในภาคใต

The Research Unit in Enhancing Harmony in Life
of Southern Thai People

หัวหนาหนวยวิจัย
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ขวัญตา บาลทิพย

สมาชิกหนวยวิจัย
1. ผศ.ศิริวรรณ พิริยคุณธร

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร
2. ผศ.ดร.ขนิษฐา นาคะ

ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร
3. ดร.พัชรี คมจักรพันธ

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร  คณะพยาบาลศาสตร

สรุปรายงานผลการวิจัยของนักวิจัยในเครือขาย
หนวยวิจัยเพ่ือสงเสริมการมีชีวิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต คณะพยาบาลศาสตร ไดดําเนินงาน

มาแลวเปนระยะเวลากวา 8 เดือน โดยผลการดําเนินงานโดยภาพรวมสามารถดําเนินงานไดตามเปาหมายท่ีวางไว
แมจะมีการปรับแผนการดําเนินงานในประเด็นยอยบางประเด็น แตการปรับแผนนั้นไมมีผลกระทบตอใดๆ ตอเปาหมาย
และ/หรือตัวชี้วัดของหนวยวิจัย

สําหรับผลการวิจัยในการพัฒนาองคความรูเพ่ือการสงเสริมการมีชีวิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
นั้น พบวาจากการดําเนินการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับความสุข ความพึงพอใจในชีวิต และจิตวิญญาณของคนไทย
ในภาคใตไปแลวระยะหนึ่งนั้น พบวาเปาหมายในชีวิตท่ีสําคัญประการหนึ่งของบุคคลคือ “การมีชีวิตท่ีเปนสุข พึงพอใจ
และผสมผสานลงตัว” โดยบุคคลท่ีมี “ชีวิตท่ีเปนสุข” อาจจะแสดงออกหลายรูปแบบ เชน รูสึกอ่ิมเอมใจ ปลาบปลื้มใจ
เบิกบาน รูสึกผอนคลาย มีความออนนอม และมีความสงบเย็น ซึ่งปจจัยสําคัญ 4 ประการ ท่ีชวยใหบุคคลมี “ชีวิตท่ี
เปนสุข พึงพอใจ และผสมผสานลงตัว” ไดแก

1. การไดรับการสงเสริมความรูสึกภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่นและความมีคุณคาในตนเอง จากการศึกษาของ
ผศ. ดร.ขนิษฐา และคณะ (2553) พบวานอกจากโนราหประยุกตท่ีนํามาใชในการออกกําลังกายจะชวยปองกันภาวะ
ซึมเศราในผูสูงอายุในชุมชนแลว ดวยกระบวนการวิจัยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม โครงการนี้ยังชวยสงเสริม
ความสามัคคี  และทําใหกลุมตัวอยางรูสึกภาคภูมิใจ เสริมสรางความเชื่อมั่นและความมีคุณคาในตนเองใหกับกลุม
ตัวอยาง เพราะกลุมตัวอยางสามารถรวมกลุมกันทํากิจกรรมในชุมชนไดอยางย่ังยืนและมีการขยายผลการรําโนราห
ประยุกตไปยังชุมชนใกลเคียง และกลุมตัวอยางยังไดโชวการรําโนราหประยุกตในกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในระดับตําบล
ซึ่งนําไปสูความรูสึกเปนสุข
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2. การมีแหลงสนับสนุนทางสังคม และการชวยเหลือใหกําลังใจจากบุคคลในครอบครัว โดยเฉพาะอยางย่ิง
การอยูอาศัยรวมกันแบบครอบครัวขยาย จากการศึกษาของ ดร.พัชรี และ รศ.วรรณี  (2553) โดยเปรียบเทียบ
ระดับความพึงพอใจในชีวิตของผูสูงอายุตอรูปแบบการอยูอาศัยท่ีแตกตางกันใน 4 รูปแบบ ไดแก อยูลําพังคนเดียว
อยูกับคูสมรส อยูกับบุตร และอยูกับบุตรและหลาน  ผลการศึกษาพบวา กลุมผูสูงอายุท่ีอยูอาศัยกับบุตรและหลาน
มีคะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในชีวิตสูงสุด ในขณะท่ีกลุมผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูลําพังคนเดียวมีคะแนนความพึงพอใจ
ในชีวิตต่ําสุด

3. การยอมรับความจริงของชีวิตท่ีวา “ชีวิตไมเท่ียง” เมื่อบุคคลเขาใจหลักคําสอนนี้จะชวยใหสามารถยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต เชน ยอมรับไดเมื่อเจ็บปวยหรือตองสูญเสียสิ่งท่ีรัก เพราะเขาใจวาทุกสิ่งทุกอยาง
ยอมมีการเปลี่ยนแปลง  ไมมีใครสามารถเลี่ยงกฏธรรมชาติได  (ขวัญตา และกิตติกร, 2554)

4. เขาใจความหมายและเปาหมายท่ีแทจริงของชีวิต นั่นคือเมื่อบุคคลรูวาตนเอง “เกิดมาทําไม เกิดมาเพ่ือ
อะไร และมีชีวิตอยูเพ่ืออะไร”  โดยเฉพาะเมื่อรูวาเปาหมายท่ีแทจริงในการมีชีวิต คือ การมี “ชีวิตท่ีเปนสุข สงบ”
จะชวยใหบุคคลมีความตั้งใจท่ีทําสิ่งท่ีดีท่ีนําไปสูการมีความสงบท่ีแทจริง เชน การทําสิ่งท่ีดี การมีความกตัญูกตเวที
การใชชีวิตดวยความไมประมาท การมีความเมตตา กรุณา มุทิตา และการดูแลชวยเหลือบุคคลอ่ืน (ขวัญตา และ
กิตติกร, 2554)

คําขอบคุณ
ใครขอบคุณสมาชิกในหนวยวิจัยทุกทานท่ีมีความตั้งใจ รวมแรงรวมใจ และทํางานผสานกันอยางลงตัว และ

ขอบคุณมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรและคณะพยาบาลศาสตร ท่ีใหการสนับสนุนในการจัดตั้งหนวยวิจัยนี้ขึ้น
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หนวยวิจัยทันตวัสดุ
Dental Materials Research Unit (DMRU)

บุคลากรในหนวยวิจัย
1. หัวหนาหนวยวิจัย

ผศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย  สมิตไมตรี
ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ  คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท/โทรสาร  66-74-429874
E-mail : juthatip.a@psu.ac.th

2. รศ.ทพ.บุญเลิศ กูเกียรติตระกูล
ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ  คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท  66-74-287703, 66-74-287571   โทรสาร    66-74-429877
E-mail : boonlert.k@psu.ac.th

3. ดร.ทพญ.กนกวรรณ  ปญญายงค
ภาควิชาชีววิทยาชองปากและระบบการบดเค้ียว คณะทันตแพทยศาสตร
โทรศัพท  66-7428-7611   โทรสาร  66-7442-9873
E-mail :  kanokwan.c@.psu.ac.th

หนวยวิจัยทันตวัสดุไดจัดตั้งและเริ่มดําเนินงานในเดือนตุลาคม 2553 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือรวบรวมนักวิจัย
ทางดานทันตวัสดุศาสตรและสงเสริมการศึกษาวิจัยคุณสมบัติดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการ
รักษาผูปวยทางดานทันตกรรมบูรณะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับ
การทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ นอกจากนี้ทางหนวยวิจัยไดทําการศึกษาและพัฒนาวัสดุทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูก
เพ่ือลดการนําเขาจากตางประเทศ ทางหนวยวิจัยไดมีการพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดานทันตวัสดุ เชน สงเสริม
ใหนักวิจัยไปเผยแพรผลงานระดับชาติและนานาชาติ อีกท้ังยังมีโครงการเชิญนักวิจัยผู เชี่ยวชาญทางดานทันตวัสดุ
มาใหความรูแกสมาชิกหนวยวิจัยและผูสนใจ  วัตถุประสงคท่ีสําคัญอีกขอหนึ่งของหนวยวิจัยคือ สรางความเขมแข็ง
ใหกับบัณฑิตศึกษาทางดานการวิจัยทันตวัสดุศาสตรโดยเนนการทดสอบวัสดุ การประยุกตใชงานทันตวัสดุ และการ
พัฒนาวัสดุทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูก

ผลการดําเนินงานวิจัย
หนวยวิจัยทันตวัสดุเพ่ิงเริ่มดําเนินงานในตุลาคม 2554  ผลการดําเนินงานในรอบ 6เดือนแรก มีดังตอไปนี้
1. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  มีนักศึกษาระดับปริญญาโทรับใหมจํานวน 2 คน
2. ไดขอทุนวิจัยจากแหลงทุนภายนอก 1 ทุน ในเรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพและผลทางชีวภาพ

ของเปลือกหอยทะเลตอเซลลสรางกระดูก”
3. ไดรับเงินทุนวิจัยจากภายนอก (สกว.) ในโครงการวิจัยเรื่อง “The effect of C-factor and resin volume

on the bonding to root canal with and without fiber post insertion”



179

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

4. มีฐานขอมูลของหนวยวิจัย http://www.dent.psu.ac.th/unit/jdmu/
5. นักวิจัยไดไปเผยแพรผลงานวิจัยระดับนานาชาติและไดรับรางวัล Best Poster Presentation Award

ในงานวิจัยเรื่อง “Surface characteristerics and bioactivities of marine mollusk shells on osteoblast”
6. มีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ เพ่ือจัดตั้งชมรมทันตชีววัสดุศาสตรแหงประเทศไทย
7. เริ่มทําโครงการเชิญนักวิจัยผูมีความรูความเชียวชาญพิเศษทางดานทันตวัสดุ มาบรรยายใหความรูและ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางดานงานวิจัยท่ีเชี่ยวชาญ



ผูประกอบการ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร



ผูประกอบการ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสมบัติ   รุงศิลป
ผลิตภัณฑ/บริการ : แผนมาสกหนา แผนมาสกขอบตาและวัสดุปดบาดแผล Nanocell จากปลายขาว
รายละเอียด/จุดเดน : เสนใยโพลิเมอรธรรมชาติจากจุลินทรีย มีความบริสุทธ์ิสูง เหนียว นุม ดูดซับน้ําไดดี

ติดแนบเนื้อใหความเย็นเมื่อสัมผัส
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูทางดานเภสัชศาสตรเนื่องจากเปนสาขาท่ีจบการศึกษา  และตองการทํา

ธุรกิจจากสิ่งท่ีตนเองถนัด จึงการเขารวมโครงการ NEC ของกรมสงเสริม
อุตสาหกรรม และฝายวิชาการ คณะวิศวกรรม ม.อ.   จากนั้นจึงผันตัวเองมาทํา
ธุรกิจและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง

เงินลงทุน (บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน (บาท) : 60,000 – 80,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 28-28/1  เทพทิพพาอุทิศ 4  ราเมศวร คูหาสวรรค  เมือง พัทลุง 93000
โทรศัพท : 08-1479-1399
E-mail : thainanocellulose@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับวิธีการบริหาร การจัดการเครือขาย และชองทางการจัดจําหนายผานระบบอินเตอรเน็ต การสนับสนุน
การพัฒนาบรรจุภัณฑ การสนับสนุนการเขารวมโครงการท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ การใหบริการความรูโดยผานการ
จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูเพ่ิมเติม”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท สงขลาเภสัชโภชนภัณฑ จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสมฤทัย จิตภักดีบดินทร
ผลิตภัณฑ/บริการ : บะหมี่สําเร็จรูปเปคติน, กาแฟชวยเลิกบุหรี่
รายละเอียด/จุดเดน : 1. บะหมี่สําเร็จรูปเปคติน  ลักษณะเหมือนบะหมี่สําเร็จรูปมาตรฐานท่ัวไป แตจะให

ปริมาณแคลอรี่นอยกวา โดยมีเปคติน เปนสวนประกอบเปนอาหารสุขภาพใช
ในการลดน้ําหนัก ลดโคเลสเตอรอล ลดน้ําตาลในเลือด โดยไมตองอดอาหาร
และระบบขับถายปกติดี และมีการดัดแปลงรสชาติ ใหเปนอาหารทางใตท่ีมี
เอกลักษณเปนของตัวเอง

2. กาแฟชวยเลิกบุหรี่ กาแฟเปนเครื่องด่ืมท่ีใชในชีวิตประจําวัน แตมีฤทธ์ิของ
สมุนไพรหญาดอกขาวชวยใหไมอยากบุหรี่ และชวยรักษาอาการถอนยาอีกท้ัง
ยังไมมีจําหนายในทองตลาด
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความเชี่ยวชาญและมีความสนใจในเรื่องสุขภาพและความงาม  อีกท้ังผลิตภัณฑ
กลุมเครื่องสําอางและอาหารเสริมสุขภาพเปนผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพเชิงพาณิชยสูง

เงินลงทุน (บาท) : 5,000,000.- บาท (เรียกเก็บแลว 50%)
ยอดขายตอเดือน (บาท) : 30,000  บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 262, 264 ถนนคลองเรียน 1 อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 90110  หรือ

ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
โทร. 08-1896-6330
E-mail : somrutai.j@psu.ac.th
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การสนับสนุน  การพัฒนาบรรจุภัณฑ  การสนับสนุนการเขารวมโครงการท่ีมีการพัฒนาผลิตภัณฑ  การให
บริการความรูโดยผานการจัดกิจกรรมอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะและความรูเพ่ิมเติม “

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท ไทยฟลคลีนรูม จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสิวลี  สระกวี
ผลิตภัณฑ/บริการ : ถุงนิ้วมือ (Finger Cots)  คุณภาพหนาพิเศษ
รายละเอียด/จุดเดน : ถุงนิ้วมือไดรับการออกแบบเปนพิเศษเพ่ือใหความสะดวกสบายและความสัมผัสท่ี

สามารถปกปองการปนเปอนของฝุนละออง, คลอไรด มีการใชงานอยางแพรหลาย
ดวยการผลิตท่ีจากยาง 100% และใชเทคโนโลยีขั้นสูงท่ีทําใหผลิตภัณฑมีความบาง
จึงมวนเปนวงแหวนและไมรูสึกอึดอัดขณะสวมใสขณะปฏิบัติงาน

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ มีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจสวนตัวและมีความรูความสามารถในดานยางพารา
เงินลงทุน(บาท) : 10,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 1,500,000  บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 54 ม.4 ซอยนิคมอุตสาหกรรมภาคใต ต.ฉลุง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-9468-7900
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การสนับสนุนในดานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ และการทดสอบผลิตภัณฑเพ่ือการรับรองมาตรฐาน
การพัฒนาเครื่องจักรในการลดระยะเวลาในการผลิต”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด ศิรดาสมุนไพรสามราศี
ผูประกอบการ : คุณชัยยันต  จันบัว
ผลิตภัณฑ/บริการ : ยาสระผม 3 ราศี สบู ยาสีฟนสมุนไพรสูตรพิเศษ
รายละเอียด/จุดเดน : เปนกลุมสมุนไพรท่ีปลูกในพ้ืนท่ีเฉพาะ นํามาแปรรูป ใหเกิดสูตรพิเศษ ซึ่งมีการใช

องคความรูของมหาวิทยาลัยเขามาชวยในการพัฒนา
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูดานการผสมสมุนไพรไทย  ท่ีสามารถนํามาผสมเพ่ือใหเกิดประโยชนในการ
นํามาใช  ทําใหตองการนําความรูท่ีตนเองมีอยูมาพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดเปนธุรกิจ
ของครอบครัว

เงินลงทุน(บาท) : 700,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 100,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 22 ม. 5 ต.คลองกวาง อ.นาทวี จ.สงขลา 90160
โทร. 08-1732-9600
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การจัดทําแผนธุรกิจทําใหสามารถวางระบบโครงสรางขององคกร  ไดรับการชวยเหลือในดานการพัฒนา
ผลิตภัณฑ การเขาสูตลาด โดยการเปดตัวผลิตภัณฑท่ีมีการพัฒนาบรรจุภัณฑใหม การออกงานแสดงสินคา และ
ชองการขายผลิตภัณฑผาน PSU-Innomart และการดูแลดานบัญชีรายรับรายจาย”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท C Scince & Consultants จํากัด
ผูประกอบการ : คุณวิไลรัตน   ชีวะเศรษฐธรรม
ผลิตภัณฑ/บริการ : บริการใหคําปรึกษาในการใชสารเคมี  ชุดน้ํายาทดสอบสาร TMTD (Test Kit)

ชุดน้ํายาทดสอบสาร Zinc (Test Kit)  และผลิต
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑชุดตรวจสอบสารเคมีท่ีเจือปนในน้ํายางพาราแบบงาย  ใชระยะเวลา

ในการทดสอบนอย เหมาะสําหรับโรงงานน้ํายางพาราและผลิตภัณฑยางพารา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากการพัฒนาผลงานวิจัยท่ีคิดคนขึ้นอยางตอเนื่องจนกระท่ังผลิตภัณฑสมบูรณ

จึงนํางานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย เพ่ือชวยแกไขปญหาใหกับโรงงานน้ํายางพารา
เงินลงทุน(บาท) : 800,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 70,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : แฟลต11 หอง 181/371 ถ. เจริญประดิษฐ ต.รูสะมิแล อ.เมือง จ.ปตตานี 94000
โทร. 084-7321816
E-mail : cwilai@bunga.pn.psu.ac.th
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนทางดานตางๆ ในการดําเนินธุรกิจ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ, การจัดงานถายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมชองทางการตลาด, การออกบูธแนะนําผลิตภัณฑและการดูแลติดตอประสานงานเปนพิเศษในชวง
1-2 ปแรกของการดําเนินธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด กรรณิการ เฮิรบ แอนด บิวตี้
ผูประกอบการ : คุณกรรณิการ   บุญสนอง
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตภัณฑเวชสําอาง จากสมุนไพรไทย
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รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑเวชสําอางท่ีทํามาจากพืชสมุนไพร (ปราศจากสารเคมี) โดยนํามา
ประยุกตใหทันสมัย สะดวกในการใชงาน และยังคงคุณคาธรรมชาติแบบไทยๆ อยู
ซึ่งผลิตภัณฑมีสรรพคุณในการบํารุงและดูแลผิวพรรณ

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากความเชี่ยวชาญในการปรุงยาสมุนไพร พรอมท้ังไดรับการอบรม ไดรับ
คําแนะนําจากโครงการ NEC ของคณะวิศวกรรมศาสตร และศูนยบมเพาะวิสาหกิจ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงเกิดกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีเก่ียวกับ
ผิวพรรณขึ้น

เงินลงทุน(บาท) : 100,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 20,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 420/4  ม.12 ต.รอนพิบูลย อ.รอนพิบูลย จ.นครศรีธรรมราช 80130
โทร : 089-7254963, 082-2754963
E-mail : ban_kannika@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับโอกาสใหเขามาเปนผูประกอบการในความดูแลของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และไดรับการสนับสนุนทาง
ดานตางๆ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ, ทักษะทางดานการประกอบธุรกิจ, การออกแบบบรรจุภัณฑ และการเพ่ิมชอง
การจัดจําหนายในการดําเนินธุรกิจ เชน Seven Catalog”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท เห็ดทอดนาโหนด ฟูดส จํากัด
ผูประกอบการ : คุณชัยยงค   คชพันธ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผักสมุนไพรทอดดวยแปงชนิดพิเศษ
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑเห็ดและพืชผักสมุนไพรทอดท่ีมีความกรอบและอายุการเก็บรักษานาน

สามารถรับประทานอยางอรอย ไดทุกเพศทุกวัย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนการพัฒนาตอยอดจากการทําฟารมเห็ดมาตั้งแตรุนพอแม  โดยการนําผลผลิต

เห็ดและผักหลากหลายชนิดมาแปรรูปเปนเห็ดและผักทอดนาโหนดดวยแปงชนิด
พิเศษ เพ่ือเปนทางเลือกใหมใหกับผูบริโภค

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 1,000,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 190  หมู 11  ต.นาโหนด   อ.เมือง   จ.พัทลุง  93000
โทร. 089-8702332, 074-641082
E-mail : kchaiyong139@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ความรูใหมๆ ในการพัฒนาธุรกิจของตนเองใหมีศักยภาพ มีความสามารถในการแขงขันมากขึ้น การวิจัยและ
พัฒนาผลิตภัณฑ โดยมีนักวิจัยของคณะอุตสาหกรรมเกษตรรวมวิจัยเพ่ือใหผลิตภัณฑมีอายุท่ีนานขึ้น การพัฒนาดาน
สถานท่ีในการผลิตท่ีไดมาตรฐาน”
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บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท โชติชวงเจริญโภคภัณฑ จํากัด
ผูประกอบการ : คุณณยกร  โชติชวง
ผลิตภัณฑ/บริการ : แปงขนมจีนสูตรพิเศษ
รายละเอียด/จุดเดน : เปนแปงขนมจีนท่ีมีสูตรพิเศษเฉพาะตัว มีคุณภาพและมาตรฐานเปนท่ียอมรับ เปน

อาหารท่ีรับประทานกันมากในภาคใต เสนขนมจีนมีความเหนียวนุม นารับประทาน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : จากท่ีไดผลิตเสนขนมจีนท่ีไดกอตั้งมานานกวา 30 ปสืบตอกิจการมาจากคุณรุน

คุณตาสูรุนคุณพอคุณแม และไดมีการจดทะเบียนการคาในนาม “แมนุยขนมจีนสด”
ซึ่งกิจการดังกลาวมีการเจริญเติบโตมีกําลังการผลิตท่ีเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจึงเปน
แรงผลักดันใหดําเนินกิจการดังกลาว เพ่ือผลิตแปงสงใหกับโรงงานผลิตเสนใน
เครือขายของ “แมนุยขนมจีนสด”

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 700,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 94 ซอย 5/1 ถ.เทศาพัฒนา ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ. สงขลา 90110
โทร. 08-1959-6873
E-mail : nayakron20@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“  การพัฒนาผลิตภัณฑ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยมีท่ีปรึกษาดานเทคโนโลยีอาหารใหคําปรึกษา และไดรับ
บริการดานการจดทะเบียนนิติบุคคล  การใหคําปรึกษาดานบัญชีและการเงิน ”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด แม็กคอนกรีต
ผูประกอบการ : คุณพิศิษฐ เบญจรงคสิน
ผลิตภัณฑ/บริการ : อิฐบล็อกชองลม  โชวลายสองดาน
รายละเอียด/จุดเดน : เปนอิฐบล็อกท่ีไดจากการยอยซากอาคาร  มีการออกแบบแสดงลายท้ังสองดาน

ซึ่งมีความแปลกใหม และผลิตภัณฑไดรับการจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ไดทํางานดานชางเทคนิคมาเปนเวลานานทําใหมีความรูและประสบการณดานการ

ผลิตอิฐบล็อก  และอยากตอยอดความรูเพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณ
เฉพาะตัว

เงินลงทุน(บาท) : 500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 30,000  บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 39 กม.13 ถ.สายเอเชีย ม.10 ต.ทาชาง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-1541-4673
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การสงเสริมดานการพัฒนาผลิตภัณฑใหผลิตภัณฑมีคุณภาพตรงตามมาตรฐาน  และสนับสนุนการทดสอบ
ผลิตภัณฑกับทางนักวิจัยของคณะวิศวกรรมศาสตร
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บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท พี.เอส.ยู.นวัตวาณิชย จํากัด
ผูประกอบการ : คุณปุณณาพัฒน   เนติโพธ์ิ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ครีม HB จากยางพาราและผลิตภัณฑอ่ืนๆ ท่ีเปนงานวิจัยจากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร
รายละเอียด/จุดเดน : เพ่ือนํางานวิจัยจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร พัฒนาออกสูเชิงพาณิชย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการนําผลงานวิจัยท่ีมีประโยชน สามารถนําไปใชไดจริง จากมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทรออกสูเชิงพาณิช
เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 600,000 – 700,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 200/113 อาคารจุลดิสหาดใหญพลาซา (ชั้น 1)  ถ.นิพัทธุอุทิศ 3 ต.หาดใหญ

อ.หาดใหญ  จ.สงขลา
โทร.  : 074-354981
E-mail : info@psu-itc.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําแนะนําและการสนับสนุนทางดานตางๆ เก่ียวกับการดําเนินธุรกิจ เชน การบริหารจัดการ การเงิน
การบัญชี การเสียภาษี และการเพ่ิมชองทางการจัดจําหนาย และการดูแลดานการจัดการทรัพยสินทางปญญา”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด แมงโกซอฟต
ผูประกอบการ : คุณณภัชนันท  เพชรสุวรรณ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ออกแบบ และพัฒนาWebsite และเขียนโปรแกรม
รายละเอียด/จุดเดน : สรางและจัดทําเวปไซตท่ีตรงตามความตองการของลูกคาและมีการออกแบบ

เวปไซตท่ีมีความทันสมัยตรงตามความตองการของลูกคา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการทํากิจการเปนของตัวเองและตนเองมีความรูทางดานการผลิตเวปไซต

และการสรางโปรแกรมเปนอยางด ี
เงินลงทุน(บาท) : 200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 30,000-40,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 4 ถ.สุทธิสมิทธ์ิ ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-15981619
E-mail : poon97@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนในการใชพ้ืนท่ีเพ่ือการดําเนินธุรกิจ และไดเขารวมโครงการของทางศูนยบมเพาะ อีกท้ัง
ยังมีโอกาสไดเขารวมอบนมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการประกอบธุรกิจในดาน IT เพ่ือทําใหเกิดความรูเฉพาะทางมากขึ้น”
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บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ยูพริ้นเซส
ผูประกอบการ : คุณปยวรรณ  เมงหอง
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตภัณฑบํารุงผิว
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑท่ีมีสูตรเฉพาะไดรับการพัฒนาองคความรูจากนักวิจัยในมหาวิทยาลัย

สามารถปรับสภาพผิวใหดูดีขึ้นอยางเปนธรรมชาติและไมเกิดความระคายเคือง
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความสนใจในเรื่องของผลิตภัณฑความงาม  จึงทําใหตองการหางานวิจัยท่ีมีใน

มหาวิทยาลัยเพ่ือนํามาพัฒนาตอในการจัดทําผลิตภัณฑใหม  และเนื่องจากมีความ
ตองการเปนเจาของกิจการ

เงินลงทุน(บาท) : 84,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 100,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 1/1  ต.ทุงใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-1540-0725
E-mail : uprincessthai@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“  การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางดานเภสัชกรรมเขามาวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ิมเติมการทดลอง
ตลาดและการนําผลิตภัณฑเขาสูตลาด การเปดตัวผลิตภัณฑในการจัดงานแสดงสินคาตางๆ และชองทางการจําหนาย
ผาน PSU-Innomart”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด
ผูประกอบการ : คุณวรากร สุวรรณรัตน
ผลิตภัณฑ/บริการ: ผลิต พัฒนาและบริการ ดานSoftware Wireless  Antivirus
รายละเอียด/จุดเดน : เปนซอฟตแวรท่ีชวยทําใหการจัดการการใชงานอินเตอรเน็ตภายในสถานท่ีพัก

ทําไดสะดวกรวดเร็วขึ้น  มีระบบท่ีจําเปนตอการใชงานอยางครบครัน สามารถ
ปองกันภัยคุกคามทางอินเตอรเน็ตได

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากการเรียนมาทางดานสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จึงรวมกลุมกับเพ่ือนๆ
ในการดําเนินธุรกิจ ใหบริการและพัฒนาทางดานซอฟแวรตางๆ และจัดตั้งเปน
บริษัท เอนี่ซอฟท จํากัด ขึ้นเมื่อป 2552

เงินลงทุน(บาท) : 500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 100,000  บาท
สถานท่ีติดตอ : 57 ถนนจุติอุทิศ 39 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-1959-2759
E-mail : swarakorn@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนการใชพ้ืนท่ีในการดําเนินธุรกิจ และไดเขารวมโครงการของทางศูนยบมเพาะทําใหเกิดการ
รูจักของหนวยงานภายนอกกอใหเกิดการติดตอกันทางธุรกิจและไดรับการใหคําปรึกษาในดานการดําเนินธุรกิจ”
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บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด ขาวตมมัดเนินขุมทอง
ผูประกอบการ : คุณบุลภรณ  บุญสุวรรณ
ผลิตภัณฑ/บริการ: ขาวตมมัดแบบแชแข็ง
รายละเอียด/จุดเดน : ใชวัสดุการผลิตท่ีมาจากธรรมชาติ และชวยสนับสนุนวัตถุดิบท่ีมาจากชาวบาน  และ

มีการดัดแปลงไสใหมีความหลากหลาย และมีโครงการผลิตขาวตมมัดแชแข็งเพ่ือ
การพัฒนาการยืดอายุของผลิตภัณฑ  ซึ่งอยูในระหวางการดําเนินการ

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูและความถนัดในการทําอาหารและมีสถานท่ีท่ีรองรับการขายขาวตมมัด  และ
เมื่อไดดําเนินการแลวไดรับผลตอบรับเปนอยางดีจึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาผลิตภัณฑ
ตอไป

เงินลงทุน(บาท) :  50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 100,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ :  11 ม.3 ถนนหาดใหญ-สงขลา ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-0545-0122
E-mail : bulaporrn@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การสนับสนุนการพัฒนาบรรจุภัณฑ และการทดสอบผลิตภัณฑรวมกับคณะอุตสาหกรรมเกษตรคําแนะนํา
ดานเทคนิคในการทําธุรกิจ  กลยุทธทางการตลาด”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท สแตนด้ิงคอมฟอรด จํากัด
ผูประกอบการ : คุณประสงค  เดชะวณิชชา
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตภัณฑชวยสุภาพสตรียืนปสสาวะ
รายละเอียด/จุดเดน : สแตนด้ิงคอมฟอรต นวัตกรรมใหมใชงานไดจริงเปนผลิตภัณฑท่ีชวยสุภาพสตรี

สามารถยืนปสสาวะได ถูกออกแบบมาอยางพิเศษ สําหรับสุภาพสตรีทุกคน ขนาด
กระทัดรัด พกพางาย สะดวก สบายสามารถใชงานไดทันทีเมื่อพบเจอหองน้ําไมพึง
ประสงค ใชงานงาย ไมเลอะเทอะ เปรอะเปอน ใชงานครั้งเดียวท้ิง  สามารถยอย
สลายไดเองตามธรรมชาติ

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มาจากการไดเห็นปญหาของสุภาพสตรีในการเขาหองน้ําตามสถานท่ีสาธารณะ
จึงมีแนวคิดท่ีจะผลิตผลิตภัณฑสําหรับย่ืนปสสาวะ

เงินลงทุน(บาท) : 80,000 บาท
ยอดขายตอเดือน (บาท) : N/A
ท่ีอยู/ติดตอ  : 3/15 ถนนเจริญพงศ ต. บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000
โทร. 08-6286-2828
E-mail : prasongd@gmail.com
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สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“การสนับสนุนดานการพัฒนาผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑ และเขารวมโครงการสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ

เพ่ือใหเพ่ิมคุณภาพของผลิตภัณฑใหดีขึ้น”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัท บีเอ็นเอส เอนเตอรไพรส จํากัด
ผูประกอบการ : คุณมนัสภาพ สุวรียนนท
ผลิตภัณฑ/บริการ : ออกแบบและพัฒนาซอฟแวรและระบบการตลาดผานอินเตอรเนต
รายละเอียด/จุดเดน : 1. E-Commerce Application เปน Software สําหรับทํารานคาแบบออนไลน

สําเร็จรูป
2. Enterprise Web Application เปนระบบท่ีพัฒนาตามความตองการของลูกคา

ท่ีเปนองคกรท้ังภาครัฐ และเอกชน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ในพ้ืนท่ีหาดใหญยังมีผูประกอบการซอฟแวรท่ีมีความรูความชํานาญไมมากนัก เมื่อ

เทียบกับความตองการของลูกคาในพ้ืนท่ี ท่ีจะนําเอาซอฟแวรไปใชในองคกร ซึ่งมี
การขยายตัวเพ่ือมมากขึ้นในปจจุบันและอนาคต

เงินลงทุน(บาท) : 200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 20,000 – 30,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 132 ซ.กาญจนวานิช 2/3 ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา  90110
โทร. 08-9204-5123
E-mail : manatsapap@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับความชวยเหลือในเรื่องความรูในการประกอบธุรกิจ และไดรับการสนับสนุนทรัพยากรพ้ืนฐานท่ีจะชวย
สงเสริมใหสามารถประกอบธุรกิจได อีกท้ังยังใหโอกาสในการขยายชองทางในการดําเนินธุรกิจไดเขารวมจัดแสดง
ผลิตภัณฑดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัท Nikxa จํากัด
ผูประกอบการ : คุณพันธุศักด์ิ ทองราช
ผลิตภัณฑ/บริการ : Inventory online for window
รายละเอียด/จุดเดน : เปนซอฟตแวรท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้นมาดวยการตอยอดจากโปรแกรม Inventory

Online ใชงานงาย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนธุรกิจท่ีมีการสรางและพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่อง ประกอบกับเจาของธุรกิจ

มีความถนัดทางดานการออกแบบซอฟตแวร เทคโนโลยีสารสนเทศ
เงินลงทุน(บาท) : 100,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 – 20,000 บาท
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ท่ีอยู/ติดตอ : 118/4 ถ.ประชาธิปตย ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-6697-9398
E-mail : tongrach@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการอบรมทักษะในการดําเนินธุรกิจ เชน การเขียนแผนธุรกิจ, การจัดการ, การบริหารองคกรและอ่ืนๆ
พรอมท้ังไดมีโอกาสเขารวมการจัดแสดงผลิตภัณฑดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด แมเศรษฐี
ผูประกอบการ : คุณสําเร็จ  รัตนอรุณ
ผลิตภัณฑ/บริการ : น้ํามันเหลืองสูตรสมุนไพรไทย
รายละเอียด/จุดเดน : เปนน้ํามันเหลืองสูตรพิเศษ  สามารถใชสมานแผลไดดี  โดยไดวิจัยและพัฒนา

รวมกับนักวิจัยเพ่ือสรางความแตกตางใหกับผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : สืบทอดและเผยแพรสูตรน้ํามันเหลืองท่ีมีสรรพคุณและประโยชนมากมายและ

ตองการเปนเจาของธุรกิจ
เงินลงทุน(บาท) : 200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 30,000-40,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 114/4 ม.1 ต.น้ํานอย อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-6686-1715
E-mail : sumrej@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ ไดรับการเสริมสรางศักยภาพในการทําธุรกิจ  โดยเฉพาะแนวทางในการทําธุรกิจท่ีชวยใหการดําเนินการตางๆ
กาวไปดวยความรวดเร็ว การใหคําแนะนําจากศูนยบมเพาะฯ และคําปรึกษาตางๆ ชวยใหธุรกิจเติบโตและมีความมั่นคง
มากขึ้น รวมถึงมีการขยายการเจริญเติบโต  การสรางสรรคผลิตภัณฑใหมๆ”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท มังกร พี พี ไอ จํากัด
ผูประกอบการ : คุณณัฐศิษย   อิทธิพงศภัค
ผลิตภัณฑ/บริการ : ชุดรองรับน้ํายางกันฝน
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑท่ีใชสําหรับปองกันน้ําฝนไหลลงสูถวยน้ํายาง ซึ่งสามารถลดการ

สูญเสียผลิตผลทางการเกษตร (น้ํายางพารา) ของเกษตรได
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากเล็งเห็นปญหาของชาวสวนยางคือ ในวันท่ีกรีดยางแลวฝนตก น้ําฝนไหลลง

สูถวยน้ํายาง สงผลใหเกิดการสูญเสียน้ํายาง ซึ่งปญหานี้ทําใหเกิดแรงผลักดันใหเกิด
การประดิษฐ คิดคน จนเกิดเปนอุปกรณกันน้ําฝนสําหรับตนยางพารา

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 500,000 บาท
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ท่ีอยู/ติดตอ : 15 ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาคารสํานักทรัพยากร
การเรียนรู (ชั้น 13) ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112

โทร. 081-0996255, 074-289368
E-mail : natthasit_mi@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑในการจัดทําผลิตภัณฑตนแบบ และคําปรึกษาในปญหาดานตางๆ
รวมท้ังการอบรมทักษะในการทําธุรกิจ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท กิสโค จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสงบ  ธนบํารุงกูล
ผลิตภัณฑ/บริการ : เทคโนโลยีการขึ้นรูปโลหะก่ึงของแขงและสังกะสีผสม
รายละเอียด/จุดเดน : อยูระหวางการพัฒนาผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผลิตภัณฑท่ีเกิดจากงานวิจัยทางดาน

โลหะวิทยา เชน เทคโนโลยีโลหะก่ึงของแข็ง (Giss Semi-Solid) ท่ีรวมพัฒนา
ผลิตภัณฑกับริษัท Western Digital และ Mattel, เทคโนโลยีโลหะผสมเม็ดเหล็ก
ซึ่งชวยพัฒนากับบริษัท แมทเทลกรุงเทพ จํากัด เปนตน

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการเห็นผลิตภัณฑท่ีพัฒนาจากงานวิจัยท่ีเกิดจากคนไทยวางขายในตลาดโลก

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 50,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 15 อาคารศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ

จ.สงขลา 90112
โทร. 074-287311
E-mail : sangop403@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนทางดานเงินทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑการประชาสัมพันธงานวิจัยและผลิตภัณฑ
บางสวนของบริษัทฯปรึกษาทางดานแผนการตลาด, บัญชี และอ่ืนๆ”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัทจํากัดกางเกงผาออมแบบซักได
D-CARE

ผูประกอบการ : คุณวริฎฐา หนูจันทร
ผลิตภัณฑ/บริการ : กางเกงผาออมแบบซักได
รายละเอียด/จุดเดน : เปนกางเกงผาออมท่ีสามารถสามารถซึมซับของเหลวไดมากถึง 200-300 CC.

ซักทําความสะอาดได ใสสบาย ไมอับชื้น ไมซึมเปอน และชวยลดคาใชจายตอเดือน
ไดมากเมื่อเปรียบเทียบกับการใชผาออมสําเร็จรูปท่ัวไป
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากความตั้งใจท่ีอยากจะประกอบธุรกิจ และมีความสนใจในผลิตภัณฑของศูนย
บมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีโอกาสเขามาประกอบธุรกิจ
ผลิตภัณฑกางเกงผาออมแบบซักได

เงินลงทุน(บาท) : 300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 15,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ. หอง PSU-BIC 007 ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากร

การเรียนรูคุณหญิงหลงฯ  ต.คอหงส อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร. 08-1328-4368
E-mail : warittha.n@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การพัฒนาผลิตภัณฑ บรรจุภัณฑ โดยการเชื่อมโยงงานวิจัยมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑใหม และไดรับการอบรม
คําแนะนําตางๆเก่ียวกับการบริหาร จัดการในการดําเนินธุรกิจ การจัดหาตัวแทนจําหนาย การเพ่ิมชอทางการจําหนาย
และการจัดนิทรรศการ “

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ยางรองสนเทา
Heel Soother

ผูประกอบการ : คุณนวิฐ   แตสุวรรณ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ยางรองสนเทา Heel Soother
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑท่ีทํามาจากยางธรรมชาติ  มีความยืดหยุนเปนพิเศษ สามารถชวยลด

อาการปวดเนื่องจากความดันท่ีกอตัวในสนเทาในขณะท่ีสนเทากระทบกับพ้ืนไดมาก
กวารอยละ 90 นอกจากนี้อุปกรณยางรองสนเทายังสามารถทดแทนอุปกรณเสริม
สนเทาท่ีนําเขาจากตางประเทศไดอีกดวย

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ทีมนักวิจัยเล็งเห็นวา งานวิจัยมีศักยภาพเชิงพาณิชย เนื่องจากมีกระแสตอบรับจาก
ลูกคาเปนอยางดีในการทดสอบตลาดและไดรับการสงเสริม ผลักดันเปนอยางดีจาก
หนวยงานในมหาวิทยาลัย จึงนําผลงานวิจัยมาดําเนินการในเชิงธุรกิจใหเปนระบบ
มากขึ้น โดยการนํามาพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชยภายใตการดูแลจากทางอุทยาน
วิทยาศาสตรภาคใต

เงินลงทุน(บาท) : 2,286,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 15,000 - 25,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ต.คอหงส อ.หาดใหญ 90110
โทร. 074-289353, 081-2728559
E-mail : nawit_taesuwun@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ศูนยบมเพาะเปนท่ีปรึกษา เปนพ่ีเลี้ยงในการทําธุรกิจใหกับธุรกิจใหมท่ีไมมีความรูและไมมีองคความรู ให
สามารถเริ่มตนธุรกิจไดอยางถูกตองและเปนระบบ โดยเนนการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ ซึ่งเกิดจากการสราง
ความรวมมือระหวางนักวิจัย ผูประกอบการและศูนยบมเพาะฯ ทําใหธุรกิจสามารถสรางความแตกตาง และความใหม
ของผลิตภัณฑได”
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บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท Southern instrument จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสัญญา ผาสุข
ผลิตภัณฑ/บริการ : เครื่องฟกไขอัตโนมัติและเครื่องตรวจวัดทางไฟฟา
รายละเอียด/จุดเดน: เปนผลิตภัณฑท่ียังไมมีจําหนายในทองตลาด โดยเครื่องฟกไขอัตโนมัติสามารถ

ควบคุมอุณหภูมิการฟกไขไดเหมือนการฟกไขแบบธรรมชาติ และเปนเครื่องท่ีใชงาน
งาย สะดวก และไมจําเปนตองใชแรงงานคนในการทํางาน

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความสนใจทางดานการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเครื่องมือ เพ่ือชวยเกษตรกร
โดยมีการศึกษาวิจัยเครื่องฟกไขอัตโนมัติขึ้น และเล็งเห็นวา งานวิจัยนี้มีประโยชน
จึงนํามาทําเปนธุรกิจเพ่ือเผยแพรงานวิจัยออกสูเชิงพาณิชย

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 30,000 – 40,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : เลขท่ี 6 ซ. 20 อิงกมล ม.3 ต.ควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร : 083-3987013
E-mail : psayan99@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับแนวความคิดในการเริ่มตนดําเนินธุรกิจ และไดรับการอบรมเทคนิคเฉพาะทางดาน ICT”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท หาดใหญโรบอท จํากัด
ผูประกอบการ : คุณเฉลิมพล   สุนทรนนท
ผลิตภัณฑ/บริการ : หุนยนต  การอบรมการเขียนโปรแกรม
รายละเอียด/จุดเดน : มีบริการขายอะไหลในการทําหุนยนต, อุปกรณตรวจจับ (Sensor), การจัดอบรม

ใหความรูเก่ียวกับหุนยนต และไมโครคอนโทรลเลอร และจัดทํา/ออกแบบ ผลิตภัณฑ
เก่ียวกับอัตโนมัติ

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการจะพัฒนาเทคโนโลยีการเรียนรูทางดานหุนยนตใหกาวสูระดับโลก
เงินลงทุน(บาท) : 800,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 – 40,000 บาท/เดือน
ท่ีอยู/ติดตอ : 53 ซ.12(เพชรเกษม) ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90110
โทร.  : 084-6277695, 074-223756
E-mail : doctoraud@live.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการเรียนรู อบรมเก่ียวกับวิธีการประกอบธุรกิจ, การสรางลูกคาใหมๆ โดยการเชื่อมโยงเครือขายกับ
ผูประกอบรายอ่ืนๆ ของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ และไดเขารวมการจัดนิทรรศการผลิตภัณฑดาน ICT”
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บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้ง บริษัท Loveanime จํากัด
ผูประกอบการ : คุณบรรณวิชญ  วังตระกูล
ผลิตภัณฑ/บริการ : Animation 3D Presentation
รายละเอียด/จุดเดน : Animation, Wedding (3D) ออกแบบ Character, CAI
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : รักในการทํา Animation และอยากเห็นความสําเร็จทางธุรกิจในสิ่งท่ีรัก
เงินลงทุน(บาท) : 50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 20,000-30,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ  : ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ.
โทร. 084-1900201
E-mail : clouwid@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนในการใชพ้ืนท่ีในการดําเนินธุรกิจ การประชาสัมพันธ การอบรมทักษะใหความรู การมี
ท่ีปรึกษาใหคําปรึกษาในการดําเนินธุรกิจเฉพาะทาง (ICT)”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัท สมารทเมค (ทีมวิจัยสมารทเมคาทรอนิกส)
ผูประกอบการ : คุณพฤธิกร   สมิตไมตรี
ผลิตภัณฑ/บริการ : Wireless Head Mouse เมาสอัจฉริยะสําหรับผูพิการ (ควบคุมดวยศีรษะ)
รายละเอียด/จุดเดน : นําผลงานวิจัยของทีมวิจัยสมารทเมคคาทรอนิกส เขาสูการพัฒนาตอยอดเชิงพาณิชย

งานเรื่องท่ี 1 เมาสไรสายควบคุมดวยศีรษะ อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : การนํางานวิจัยท่ีไดรับการคุมครองทรัพย สินทางปญญาแลวมาพัฒนาตอเนื่องไปสู

เชิงพาณิชย
เงินลงทุน(บาท) : อยูระหวางศึกษาความเปนไปไดทางธุรกิจ
ยอดขายตอเดือน(บาท) : N/A
ท่ีอยู/ติดตอ : ทีมวิจัยสมารทเมคาทรอนิกส ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อ.หาดใหญ จ.สงขลา 90112
โทร. 086-961 4072
E-mail : spruitti@me.psu.ac.th
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนการอบรมดานทักษะในการดําเนินธุรกิจ และทักษะดานเทคนิคตางๆ ท่ีเก่ียวของ”
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บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด อ่ิมอุน ฟูด ไทม
ผูประกอบการ : คุณธีรภัทร   ศิริจิรวัฒนวงศ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ชะอมทอดกรอบ
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑชะอมทอดกรอบ ชนิดแผนซึ่งมีความแปลกและแตกตางไปจาก

ผลิตภัณฑผักทอดท่ีมีขายในทองตลาด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ทําธุรกิจท่ีใชกําลังคนแตไมใชแรงงาน (หนัก) เพ่ือสงเสริมใหเด็กและผูสูงอายุ

มีสวนรวมในการประกอบธุรกิจ  มีรายไดและเปนการใชเวลาวางใหเกิดประโยชน
เงินลงทุน(บาท) : 300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : อยูระหวางการศึกษาวิจัย
ท่ีอยู/ติดตอ : 43/1 ถ.ศุภสารรังสรรค ต.หาดใหญ อ.หาดใหญ จ.สงขลา
โทร. 082-2446006, 074-221119
E-mail : luckkunhdy@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําแนะนํา คําปรึกษาและแนวทางในการศึกษาวิจัยเก่ียวกับกระบวนการผลิต”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งธุรกิจผลิตกางเกงผาออมแบบซักได
ผูประกอบการ : คุณแนงนอย   ธรรมเจริญ
ผลิตภัณฑ/บริการ : กางเกงผาออมแบบซักได
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตจากผาสําลีกับผารมกันน้ํา ซึ่งสามารถซึมซับและอุมน้ําไดมาก

สามารถนําไปซักทําความสะอาดผลัดเปลี่ยนในการขจัดโรครอนและมีผารมชนิดบาง
ท่ีผานการวิจัยวาสามารถกันเปอนไดอยางเหมาะสม

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการลดภาวะโลกรอน, ลดปริมาณขยะ, ลดรายจายใหกับผูปวย เด็ก ผูสูงอายุ,
สรางอาชีพศิษยเกา ผูคนในชุมชนและเปนการสรางทางเลือกใหแกผูบริโภค

เงินลงทุน(บาท) : 100,000  บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 – 20,000 บาท/เดือน
ท่ีอยู/ติดตอ : 47  ถนนพัฒนา  ซอย 5/2  ตําบลคูหาสวรรค  อําเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  93000
โทร. 081 – 6783304
E-mail : naengnoi_2497@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษา แนวทางการวางแผนการผลิต การจัดซื้อวัตถุดิบ และการพัฒนาผลิตภัณฑ”
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บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท  บราเทอรไอเดีย  จํากัด
ผูประกอบการ : คุณณัครวัต  ณคราวงค
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตและสอน  3D Animation ทุกรูปแบบ
รายละเอียด/จุดเดน : สรางงานกราฟฟกออกแบบ  3D Animation และมีการเปดการสอนดานเทคนิค

การเรียน การทํา 3D Animation ใหแกผูท่ีสนใจ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : มีความรูและมีความสนในทางดานกราฟฟกและการทํา 3D Animation และ

ตองการใหวงการ 3D Animation เปนท่ีรูจักกวางมากขึ้นในภาคใต
เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 60,000-70,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : ศูนยบมเพาะวิสาหกิจ ม.อ. ชั้น 13 อาคารสํานักทรัพยากรการเรียนรูคุณหญิงหลง
โทร.  074-289371
E-mail : esme801@yahoo.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการสนับสนุนดานการประชาสัมพันธและติดตอประสานงานกับหนวยงานภายนอก ไดรับการสนับสนุน
ในการใชพ้ืนท่ีและการอบรมทักษะเฉพาะดาน ICT เพ่ือการดําเนินธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัดดณาฟารมกระตายเนื้อ
ผูประกอบการ : คุณกิตติพงษ  สรอยทอง
ผลิตภัณฑ/บริการ : เนื้อกระตายขุน  หนังกระตายฟอก เนื้อกระตายแปรรูป มูลกระตาย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากเปนคนท่ีชอบความแปลกใหมในธุรกิจและมีโอกาสไดศึกษาดูงานท่ีโครงการ

หลวงเชียงใหม จึงไดทราบขอมูลตางๆเก่ียวกับการเลี้ยงกระตายเนื้อเชิงธุรกิจ
จึงมองเห็นวามีโอกาสท่ีจะทําในจังหวัดพังงาได ประกอบกับเดิมทีนั้นไดเลี้ยงไก
พ้ืนเมืองอยูแลว ซึ่งเปนการเลี้ยงสัตวเหมือนกันทําใหมีพ้ืนฐานดีพอสมควรตลาด
สวนใหญก็เปนกลุมรานอาหารชาวตางชาติ ซึ่งอยูบริเวณ ใกลเคียงจังหวัด พังงา
ทําใหงายตอการขนสง และท่ีสําคัญสุดในการตัดสินใจทําฟารมกระตายเนื้อ เนื่องจาก
วาเปนธุรกิจใหม ตลาดใหม ท่ีมีความตองการอยูพอสมควร อนาคตมีโอกาสเติบโต
ไปไดอีกมาก

เงินลงทุน(บาท) : 500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 150,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 41 ม.6 ต.บางทอง อ.ทายเหมือง จ.พังงา 82120
โทร. 081-7875352  086-4703052
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สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับขอมูลตางๆ จากการท่ีศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดจัดอบรมวิชาการตางๆ

ใหกับสมาชิกรวมถึงใหคําปรึกษาเปนรายบุคคลเก่ียวกับธุรกิจท่ีทําอยู และไดรับการชวยเหลือในการประสานงานกับ
องคกรตางๆ ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ ซึ่งบางครั้ง ผูประกอบการเองเขาติดตอยากลําบาก ทําใหดําเนินงานไดรวดเร็วย่ิงขึ้น
และอยูระหวางการประสานงานกับหนวยงาน iTAP เพ่ือนําเทคโนโลยีดานการฟอกหนัง เพ่ือเพ่ิมไลนการผลิตดานการ
ฟอกหนังกระตาย เพ่ือรองรับความตองการของตลาดใหหลากหลายมากย่ิงขึน้”

บริษัท/ธุรกิจ : หจก.ไรโน เทคโนโลยี
ผูประกอบการ : คุณจักรพงษ ผลงาม
ผลิตภัณฑ/บริการ : รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟตแวร และฮารดแวร
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการใชประสิทธิภาพของตนเองใหเต็มท่ี อยากนําเสนอบริการดานไอทีสมัยใหม

ใหกับหนวยงานท้ังภาครัฐและภาคเอกชน
เงินลงทุน(บาท) : 200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 50,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : มหาวิทยาลัยสงขลายครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 80 หมู1 ต. กะทู อ. กะทู ภูเก็ต 83120

โทร.  085-8811817
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ไดใหคําแนะนําตางๆ ในการทําธุรกิจรวมไปถึงจัดอบรมท้ังดานธุรกิจ และดานเทคนิค
การพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งชวยใหรูและเขาใจในหลักการทําธุรกิจ และการวิเคราะหในเชิงธุรกิจ และเสริมสรางทักษะตางๆ
ท่ีจําเปนตองใช อาทิ เชน การนําเสนอ การพบลูกคา การคํานวนภาษี การทํา SEO ฯลฯ รวมถึงใหใชสถานท่ีของ
ศูนยบมเพาะวิสาหกิจฯ ในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน โบรชัวร
ไวนิล และการแนะนําชองทางการตลาดใหมๆ และแนะนําลูกคาใหมใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด ลําป บล็อกประสาน
ผูประกอบการ : คุณประภาส  แสงศรี
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตและจําหนายบล็อกประสาน
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการสรางบานเพ่ืออยูอาศัยหลังใหม และตองการหาวัสดุท่ีมีราคาประหยัดมาใช

ในการกอสรางจนไดรูจักบล็อกประสาน จึงไดทําการศึกษาและเดินทางไปอบรม
กับสถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (วว.) และไดเรียนรูในการประดิษฐ
เครื่องมือท่ีใชในการทําบล็อกประสาน รวมถึงกรรมวิธีการผลิตบล็อกประสาน
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จนในปจจุบันไดไดพัฒนาและผลิตเครื่องจักรจนสามารถผลิตบล็อกประสานได ทําให
มีผูสนใจแวะเวียนเขามาเย่ียมชมวิธีการผลิต ชมบล็อกประสานท่ีผลิตได และสั่งซื้อ
บล็อกประสานเปนจํานวนมาก จึงเล็งเห็นชองทางการจัดจําหนาย และเปนโอกาส
ทางธุรกิจท่ีจะเริ่มกอตั้งโรงงานขึ้น

เงินลงทุน(บาท) : 350,000  บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 150,000  บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 3 หมู 8 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โทร. 086-7395190
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับความรู แนวความคิดในดานการทําธุรกิจ รูจักการเขียนแผนธุรกิจ และการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ
ซึ่งชวยใหสามารถนําความรูท่ีไดรับมาปรับปรุงใชรวมกับการดําเนินธุรกิจของตัวเองไดเปนอยางดี รวมถึงการประสาน
งานกับหนวยงาน iTAP เพ่ือสนับสนุนในเรื่องของการพัฒนาเครื่องจักรท่ีใชในการผลิตอิฐบล็อกประสาน”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัทเลใต
ผูประกอบการ : คุณมานะ ใจเกลี้ยง
ผลิตภัณฑ/บริการ : เตาเผาขยะปลอดมลพิษ เพ่ือใชผลิตน้ํามันเชื้อเพลิง
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : การสรางกิจการของตัวเองเพ่ือความมั่นคง กาวหนา ในชีวิต และเปนการพิสูจน

ตัวตนอยางแทจริง และตองการกระตุนใหประชาชนท่ัวไป ไดหันมาตระหนักและ
ใหความสําคัญในเรื่องพลังงานทดแทน โดยการใชชีวมวลตางๆ ท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีของ
ตนเอง แทนการใชน้ํามันและแกซธรรมชาติ ซึ่งจะชวยใหประเทศมีความมั่นคงและ
ย่ังยืนดานพลังงาน

เงินลงทุน(บาท) : 300,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 50 / 8 ม.9 บานหนาคาย ต.คลองทอมใต อ.คลองทอม จ.กระบี่
โทร.  086 – 6036427, 075 – 702722
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การไดเขาเริ่มอบรมเปนผูประกอบการใหม และความชวยเหลือในการทําธุรกิจ ตั้งแตเริ่มตนใหรูจักการทํา
ธุรกิจ รูจักทําแผนธุรกิจ แนวทางการตลาด การเขาหาแหลงทุน รวมถึงความชวยเหลือดานเครื่องมือในการผลิต
และการไดเขารวมอบรมความรูใหมๆ  ตลอดจนการออกบูทแสดงสินคาเพ่ือประชาสัมพันธกิจการ  และการสราง
เครือขายทางธุรกิจ “

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด วาริชกระบ่ีบาติก
ผูประกอบการ : คุณวิริทธิ นวลแกว
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑผาบาติก เชน เสื้อผาบาติกสุภาพบุรุษ และสุภาพสตรี

และผลิตภัณฑอ่ืนๆ เชน เน็คไท ผาเช็ดหนา ผาพันคอ ผาคลุมไหล หมวก เปนตน
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แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : รักและชื่นชอบในงานดานศิลปะ โดยเฉพาะการออกแบบและวาดลวดลายตางๆ
ลงบนผืนผา และตองการออกแบบลายท่ีเปนเอกลักษณทองถ่ินเพ่ือบอกเลาเรื่องราว
ของมืองกระบี่ใหเปนท่ีรูจักอยางแพรหลายท้ังในหมูคนไทยและชาวตางชาติท่ีเขามา
ทองเท่ียวในจังหวัดกระบี่

เงินลงทุน(บาท) : 1,000,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 200,000 – 300,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 136/5 ซอยตะก่ัวทุง (โรงแรมริเวอรไซด) ถนนมหาราช ตําบลปากน้ํา อําเภอเมือง

จังหวัดกระบี่
โทร. 075-624074, 081-6074785
E-mail : info@varichkrabibatik.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

1. การอบรมและการใหคําปรึกษาดานธุรกิจ เชน การบริหารจัดการ การตลาด การเงินและบัญชี เปนตน
2. การประสานความรวมมือกับ iTAP  เพ่ือพัฒนาเครื่องพิมพผาบาติก
3. การสนับสนุนงบประมาณเพ่ือออกแบบสื่อประชาสัมพันธ เชน กลองบรรจุภัณฑ, โบรชัวร และเว็บไซต
4. การเพ่ิมชองทางดานการตลาดในการประชาสัมพันธผลิตภัณฑผาบาติก เชน การนําสินคาไปจัดแสดงใน

พ้ืนท่ีของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ  และการแนะนํางานแสดงสินคาจากหนวยงานตางๆ เพ่ือออกบูธแสดงสินคา

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งหางหุนสวนจํากัด MHU GUNSTOCK
ผูประกอบการ : คุณธนศักด์ิ แสงศรี
ผลิตภัณฑ/บริการ : ผลิตดามพานทายและรมดําปน
บันดาลใจในการทําธุรกิจ : เริ่มจากความชอบในเรื่องของการยิงปน  อยากแตงปนใหมีความแมนยําและสวยงาม

ซึ่งพานทายปนก็เปนสวนหนึ่งท่ีสําคัญท่ีทําใหถือปนไดอยางกระชับมือชวยใหเล็งยิงได
รวดเร็วและแมนยํา จึงไดทดลองทําพานทายปนขึ้นเองโดยออกแบบใหเหมาะสมกับ
สรีระของตัวเอง และมีรูปทรงท่ีสวยงาม เมื่อทําออกมาไดสําเร็จนําไปยิงแลวผลออก
มาดี จน มีคนในกลุมผูใชอาวุธปนไดเห็นจึงสั่งทําเขามา และไดมีการบอกกันปากตอ
ปากเรื่อยๆ จึงไดมีการสั่งทําจํานวนมาก ท้ังรูปแบบท่ัวไปและแบบพิเศษตางๆ จน
สามารถสรางรายไดใหกับตัวเองได  จึงคิดวาความชอบสามารถสรางอาชีพได
จากจุดนี้จึงทําใหเกิดธุรกิจรับผลิตดามพานทายปนขึ้น

เงินลงทุน(บาท) : 150,000   บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 50,000   บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 3 หมู 8 ต.ทายเหมือง อ.ทายเหมือง จ.พังงา
โทร. 086-6250678
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไดรับความรู แนวความคิดในดานการทําธุรกิจ รูจักการเขียนแผนธุรกิจ และคําปรึกษาดานธุรกิจ รวมถึง
การสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑยางรองพานทายปน
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บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท อันดาซอฟท จํากัด
ผูประกอบการ : คุณดนตรี ศรีเลิศชลาลัย
ผลิตภัณฑ/บริการ : โปรแกรมสรางเว็บไซตออนไลน “อีฟ (EVE)” และรับออกแบบพัฒนาเว็บไซต,

เว็บ แอฟพลิเคชั่น และระบบซอฟตแวรตามความตองการของลูกคา
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ปจจุบันเว็บไซต เปนสิ่งจําเปนตอการดําเนินธุรกิจเพ่ิมมากขึ้นเรื่อยๆ และจาก

ประสบการณท่ีผานมา ในการจัดทําเว็บไซต 1 เว็บไซต จะมีคาใชจายท่ีคอนขางสูง
ดังนั้นบริษัทจึงมีแนวคิดในการพัฒนาโปรแกรมสําเร็จรูปแบบออนไลน ท่ีสามารถ
สรางเว็บไซตใหแกธุรกิจท่ัวไปไดอยางสะดวก และรวดเร็ว และท่ีสําคัญคือ
มีคาใชจายท่ีไมสูง ซึ่งจะชวยกระตุนใหธุรกิจตางๆ ไมวาจะเปนขนาดเล็ก กลาง และ
ใหญ  สามารถมีเว็บไซตท่ีใชในการประชาสัมพันธ  และขายสินคาหรือบริการของ
ตนเองไดอยางครอบคลุมในทุกระดับ

เงินลงทุน(บาท) : 300,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 50,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 67/119, ถ.พัฒนาทองถ่ิน ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 081-2767574
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไดรับความรูในเรื่องของการจัดทําแผนธุรกิจ ซึ่งชวยใหสามารถวิเคราะหธุรกิจของตัวเองไดชัดเจนมากขึ้น
รวมถึงการใหคําปรึกษาแนะนําทางธุรกิจดานตางๆ เชน การตลาด การบริหารจัดการ เปนตน ซึ่งจากคําปรึกษาที่
ไดรับจากท่ีปรึกษานั้น ทําใหสามารถวางแนวทางในการดําเนินธุรกิจไดอยางชัดเจนมากย่ิงขึ้น นอกจากนี้ ไดรับงบ
สนับสนุนในการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ เชน โบรชัวร, ไวนิล และการออกบูธเพ่ือประชาสัมพันธผลิตภัณฑและบริการ
ตางๆ ของบริษัท

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท ไอฟล จํากัด
ผูประกอบการ : คุณภิสัก เหล็กเพชร
ผลิตภัณฑ/บริการ : รับออกแบบและพัฒนาระบบซอฟตแวร, เว็บ แอฟพลิเคชั่น และระบบเครือขาย

คอมพิวเตอร
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการเปนเจาของกิจการในธุรกิจดานไอที โดยใชความรูความสามารถของตนเอง

ท่ีศึกษาเลาเรียนนํามาประยุกตใชใหเกิดประโยชน และอยากสรางและพัฒนางานดาน
Software สําหรับธุรกิจตางๆ ภายในจังหวัดภูเก็ต เพ่ือชวยใหเกิดการใชเทคโนโลยี
ดานไอทีรวมกับการดําเนินธุรกิจตางๆ อยางแพรหลายตอไป

เงินลงทุน(บาท) : 50,000  บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 20,000  บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 80 หมู 1 ต.กะทู อ.กะทู จ.ภูเก็ต 83120
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โทร. 084-1920345
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไดหลักการและแนวคิดในการทําธุรกิจ เพ่ือนําไปประยุกตใชและตอยอดธุรกิจของตนเอง ไดความคิดใหมๆ
เปดโอกาสในการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจ ไดรับการสนับสนุนดานการอบรมหลักสูตรดานธุรกิจ และดาน
เทคนิค การสนับสนุนจัดทําสื่อประชาสัมพันธ การออกบูธแสดงผลิตภัณฑและบริการ รวมท้ังการสนับสนุนสถานท่ี
ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งชวยใหสามารถดําเนินธุรกิจดวยความมั่นใจมากย่ิงขึ้น

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัดสุจินต   จิดาภา
ผูประกอบการ : คุณจิดาภา  คําปนใจ
ผลิตภัณฑ/บริการ : น้ํามันมะพราวผสมสมุนไพร
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาชาวบาน และบรรจุภัณฑสูธุรกิจ และทําการวิจัย

ผลทางเคมีตอยอด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง โดยการนําสูตรสมุนไพรท่ีมีอยูมาประยุกตและพัฒนา

ใหเขากับน้ํามันมะพราว เกิดเปนผลิตภัณฑ
เงินลงทุน(บาท) : 70,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 5,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 85/1 ม.1 ต.ควน อ.ปะนาเระ จ.ปตตานี 94100
โทร. 080-1380340
E-mail : jidapa3@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การพัฒนาสินคาใตโครงการ SMEs Flying Geese และโครงการฮาลาล, การออกแบบโลโก ฉลาก และการเพ่ิม
ชองทางการจัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัดไทย โกทส โปรดักส
ผูประกอบการ  : คุณสุไฮลา  แสงจันทร
ผลิตภัณฑ/บริการ : น้ํานมแพะแปรรูป (สบู ครีม)
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑ และบรรจุภัณฑและทําการ    วิจัยผลทางเคมีตอยอด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เกิดจากการประกอบอาชีพพยาบาล จึงมีความใสใจสุขภาพมากขึ้น โดยเล็งเห็นวา

นมแพะเปนวัตถุดิบในทองถ่ินท่ีมีประโยชนสูง จึงมีการนํามาพัฒนาและวิจัยจนเกิด
เปนผลิตภัณฑ

เงินลงทุน(บาท) : 500,000
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 40,000
สถานท่ีติดตอ : 133/1 ม.2 ถ.ตะปอเยาะ อ.ย่ีงอ จ.นราธิวาส 96180
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โทร. 081-566 6150
E-mail : suhaila_04@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การนําผลิตภัณฑทดสอบคุณภาพทางเคมี, การพัฒนาสินคาใตโครงการ SMEs Flying Geese, การออกแบบโลโก
ฉลาก และการเพ่ิมชองทางการจัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งธุรกิจเครื่องด่ืมนมแพะพาสเจอรไรส คูระแดรี่ฟารม
ผูประกอบการ : คุณรุสกามัน  สาเมาะ
ผลิตภัณฑ/บริการ: นมแพะพาสเจอรไรส
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑนมแพะท่ีปราศจากกลิ่นคาว โดยใชเทคโนโลยีการเลี้ยงแพะนม

ใหไดมาตรฐานแปรรูปสูเชิงพาณิชย
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากฟารมแพะท่ีมีอยูใหมี

คุณภาพมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหกับผลิตภัณฑ
เงินลงทุน(บาท) : N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 5/3 ม.2 ต.มวงเตี้ย อ.แมลาน จ.ปตตานี 94180
โทร. 089-5968925
E-mail : rus_dairygoat@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การสนับสนุนผลิตภัณฑการสรางผลิตภัณฑตนแบบ,
การจัดทําแผนธุรกิจ, การเพ่ิมชองทางการจัดหนายและการออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด บูดูยีเซง สายบุรี (ปตตานี)
ผูประกอบการ : คุณวีณา  สะอิ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ขาวยําและบูดูแปรรูป
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑขาวยําสําเร็จรูปและน้ําบูดูแปรรูป โดยใชเทคโนโลยีในการ

พัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาสินคาท่ีมีใหดีขึ้น อยากมีธุรกิจเปนของตนเอง อนุรักษอาหารทองถ่ิน

เอาไว
เงินลงทุน(บาท) : 400,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 133 หมูท่ี 3   ต.ปะเสยะวอ   อ.สายบุรี  จ.ปตตานี  94110
โทร. 087-2884257
E-mail : budu  yeeseng@hotmail.co.th
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สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การจัดทําแผนธุรกิจและการออกแบบโลโก ฉลาก

บรรจุภัณฑ”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งผลิตภัณฑขาวเกรียบและกือโปะสด
ผูประกอบการ : คุณรอยมะ สาแม
ผลิตภัณฑ/บริการ: ขาวเกรียบปลาและกือโปะสด
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑขาวเกรียบปลาและกือโปะสด โดยอาศัยเทคโนโลยีการพัฒนา

ผลิตภัณฑและยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น
เงินลงทุน(บาท) : 500,000
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 10,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 1/21 ตําบลแหลมโพธ์ิ อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี  94150
โทร. 081-7983698
E-mail : kapok_ruwaimah@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การพัฒนาผลิตภัณฑภายใตโครงการฮาลาล, การ
ทดสอบคุณภาพระหวางการเก็บรักษาผลิตภัณฑ และการจัดทําแผนธุรกิจ”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งธุรกิจไสกรอกพุงวัว
ผูประกอบการ : คุณนิโอะ เลาะนะ
ผลิตภัณฑ/บริการ: ไสกรอกพุงวัว
รายละเอียด/จุดเดน : การพัฒนาผลิตภัณฑไสกรอกพุงวัว เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑและยืดอายุ

การเก็บรักษาผลิตภัณฑ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : ตองการพัฒนาสินคาท่ีมีอยูเดิมใหมีคุณภาพมากขึ้น และตองการมีธุรกิจครอบครัว

ท่ีสามรถสืบทอดไปยังลูกหลานได
เงินลงทุน(บาท) : N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 20,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 27 หมุ 2 ตําบลบางปู อําเภอยะหริ่ง จังหวัดปตตานี 94150
โทร. 086-9631927
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การเงิน บัญชี, การพัฒนาผลิตภัณฑภายใตโครงการฮาลาลและ
การจัดทําแผนธุรกิจ”
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บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งธุรกิจ Fatimah น้ํามันมะพราวบริสุทธ์ิ
ผูประกอบการ : คุณฟาฎีละห อาแด
ผลิตภัณฑ/บริการ: น้ํามันมะพราวบริสุทธ์ิ
รายละเอียด/จุดเดน : น้ํามันมะพราวสกัดเย็นบริสุทธ์ิ 100%  ท่ีมีปริมาณ Lauric acid  สูงสุด
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากเรียนจบทางดานวิทยาศาสตรและมีความสนใจท่ีจะประกอบธุรกิจดานการ

พัฒนาผลิตภัณฑโดยการใชองคความรูทางวิทยาศาสตรเปนฐาน
เงินลงทุน(บาท) : N/A
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 5,000 บาท
สถานท่ีติดตอ : 16 ซอย 6 ถนน ยะรัง จะบังติกอ อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 94000
โทร. 086-9631927
E-mail : fadie_fsn@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานตางๆ เชน การผลิต การตลาด การเงิน บัญชีและการจัดทําแผนธุรกิจ,  การพัฒนา
ผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑภายใตโครงการฮาลาล, การทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑทางเคมี และการเพ่ิมชองทางการ
จัดหนาย การออกบูธแสดงสินคา”

บริษัท/ธุรกิจ : หางหุนสวนจํากัด เอ็ม เอ็ม เฮิรบโปรดักส
ผูประกอบการ : คุณเกษณัสฐา วงศวิวัฒน
ผลิตภัณฑ/บริการ : แชมพูผสมสมุนไพรสําหรับสุนัข
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑแชมพูท่ีมีสวนผสมจากสารสกัดจากสมุนไพรโดยวิธีชีวภาพแทนสาร

สกัดเคมี ซึ่งไมเปนอันตรายตอสัตวเลี้ยงและผูบริโภค
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เปนผูผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑจากน้ําหมักชีวภาพท่ีมีนวัตกรรมเหนือกวาและ

ดีท่ีสุดในประเทศไทย
เงินลงทุน(บาท) : 1,200,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 30,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 28/2 หมู 3 ถ.พอขุนทะเล ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี  84000
โทร. 077-405307, 089-6477773
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“การบริการคําปรึกษาดาน การจัดตั้งธุรกิจ ตลาด การจัดทําแผนธุรกิจ การผลิต, การจัดทําสื่อประชาสัมพันธ
เชน เว็บไซต  แผนพับ และ  Roll up, การวิจัยและพัฒนาน้ําหมักชีวภาพ จากทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
วิทยาเขตสุราษฎรธานี, การเขารวมกิจกรรม Thailand’s Brands to ASEAN โครงการ SMEs Flying Geese,
การสนับสนุนดานการประชาสัมพันธ ออกรานจําหนาย กับเครือขายศูนยบมเพาะวิสาหกิจ”



206

&นวัตกรรม ม.อ.วันนักวิจัย
2554

ครั้งที่ 5

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท ริเวอรเวิรธ จํากัด
ผูประกอบการ : คุณจักรพงษ นนทกัป
ผลิตภัณฑ/บริการ : อาหารปลาสวยงาม ประเภทหนอนแดงแชแข็ง
รายละเอียด/จุดเดน : เปนผลิตภัณฑท่ีไดใชไนโตรเจนเพ่ือรักษาสภาพ (ช็อก) เนื้อเย่ือโดยเฉียบพลัน และ

รักษาท่ีอุณหภูมิ -35 เซลเซียส จะทําใหเนื้อเย่ือคงสภาพไดดี บรรจุในบรรจุภัณฑ
ท่ีสะดวกตอการใชและเก็บรักษา เหมาะสําหรับปลาสวยงามทุกประเภท พรอมท้ัง
มีขบวนการในการเลี้ยงหนอนแดงตามกรรมวิธีธรรมชาติกับการผสมผสานกับ
เทคโนโลยี

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เพ่ือตองเปนผูผลิตและจัดจําหนาย หนอนแดงแชแข็ง ภายใต ตราสินคาท่ีผลิตโดย
คนไทย และเปนตราสินคาท่ีมีคุณภาพและเปนท่ีรูจักของตลาดปลาสวยงามท้ังภายใน
และตางประเทศ

เงินลงทุน(บาท) : 1,500,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 100,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 58/31 หมู 5  ถ.สุราษฎร-นครศรีฯ ต.บางกุง อ.เมือง จ.สุราษฎรธานี 84000
โทร. 080-3294112,089-5069916
E-mail : riverworth@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับการจัดทําแผนธุรกิจ การบริการคําปรึกษาดานการจัดตั้งธุรกิจ การพัฒนาบรรจุภัณฑ การเชื่อมโยงกับ
งานวิจัยสูเชิงพาณิชย สื่อประชาสัมพันธ เชน แผนพับ และเขารวมโครงการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมไทย (ITAP)
ในดานการเพาะเลี้ยงหนอนแดงเพ่ือเชิงพาณิชย”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท เกษตรอันดามัน จํากัด
ผูประกอบการ : คุณเคารพ ทองเทพ
ผลิตภัณฑ/บริการ : ใบปาลมอัดเม็ด  จุลินทรียจากกระเพาะวัว
รายละเอียด/จุดเดน : ใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเชื้อ และการหมักในการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนํา

ผลงานวิจัยมาประยุกตใชพรอมท้ังใชวัสดุธรรมชาติ และมีมากในทองถ่ินเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตผลิตภัณฑ

แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากตลาดผูเลี้ยงสัตวในเขตพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย ยังขาดแคลนดาน
อาหารสัตว โดยเฉพาะเกษตรกรผูเลี้ยงแพะเนื้อเพ่ือการบริโภค ซึ่งสวนทางกับ
ปริมาณความตองการบริโภคแพะท่ีนับวันมีแตจะสูงขึ้น ดังนั้นทางบริษัท เกษตร
อันดามัน จํากัด จึงมีความประสงคท่ีจะพัฒนาวัสดุเหลือท้ิงจากอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลมใหเปนอาหารสัตว เพ่ือเปนตัวชวยแกปญหาในการเลี้ยงสัตวตอไป

เงินลงทุน(บาท) : 700,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : N/A
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ท่ีอยู/ติดตอ : 94 ม.7 ต.อาวลึกใต อ.อาวลึก จ.กระบี่ 80110
โทร. 083-8389317
E-mail : khaorop@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การจัดตั้งธุรกิจ การผลิต การตลาด และการเขาสูแหลงเงินทุน,
การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการนําผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยตอยอดสูเชิงพาณิชย และพัฒนาบรรจุภัณฑ”

บริษัท/ธุรกิจ : บริษัท อินฟนิตี้ ฟารม จํากัด
ผูประกอบการ : คุณสุภา  แสนภักดี
ผลิตภัณฑ/บริการ : การเพาะเลี้ยงหอยเปาฮ้ือ
รายละเอียด/จุดเดน : ใชเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยง และการปรับปรุงสายพันธุ พรอมท้ังสามารถเลี้ยงดวย

อาหารจากธรรมชาติ และไมใชยาปฏิชีวนะ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : เนื่องจากมีความรูความสามารถและประสบการณดานการเพาะเลี้ยงหอยเปาฮ้ือมา

ยาวนาน  ดําเนินธุรกิจโดยผลิตหอยลูกพันธุหอยเปาฮ้ือ (Abalone seed) สายพันธุ
ไตหวัน (Haliotis diversicolor) เพ่ือสงออกไปยังประเทศไตหวัน ซึ่งผลผลิตลูกพันธุ
หอยเปาฮ้ือท่ีไดเปนท่ียอมรับของลูกคาในประเทศไตหวันเปนอยางดี

เงินลงทุน(บาท) : 7,600,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 330,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 212  หมูท่ี 5 ต.ไสยไทย อ.เมือง จ.กระบี่ 81000
โทร. 081-2711929 , 075-662095
E-mail : infinityfarm@hotmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การขยายธุรกิจ เขาสูแหลงเงินทุน การสงเสริมการประชาสัมพันธ
การพัฒนาผลิตภัณฑโดยการสรางความเชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”

บริษัท/ธุรกิจ : โครงการจัดตั้งบริษัท เห็ดภาคภูมิ
ผูประกอบการ : คุณศยามล  เมธาวัฒนสกุล
ผลิตภัณฑ/บริการ : แปรรูปเห็ดแชน้ําเกลือ
รายละเอียด/จุดเดน : ใชเทคโนโลยีการแปรรูปและการยืดอายุการจัดเก็บอาหารโดยวิธีการแชน้ําเกลือ
แรงบันดาลใจในการทําธุรกิจ : กิจการเก่ียวกับการเพาะเห็ดเปนกิจการท่ีลงทุนในระยะแรกไมมากนัก เหมาะกับความ

สามารถในการลงทุน และเห็ดก็เปนอาหารท่ีนิยมรับประทานท้ังชาวไทยและชาวตาง
ชาติ ดวยรสชาติท่ีอรอย สามารถทําอาหารไดหลายอยาง และเปนอาหารท่ีปลอด
สารเคมีและสารพิษ จึงเล็งเห็นวาควรมีการพัฒนาผลผลิตจากเห็ดสดไปแปรรูปเปน
เห็ดแชน้ําเกลือ ซึ่งสามารถเก็บรักษาไวไดนานเพ่ือเปนการเพ่ิมชองทางเลือกใหกับ
ผูบริโภคตอไป
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เงินลงทุน(บาท) : 50,000 บาท
ยอดขายตอเดือน(บาท) : 5,000 บาท
ท่ีอยู/ติดตอ : 33/100 หมู 2 ซ.กาญนวิถี 16 ถ.กาญจนวิถี ต.บางกุง อ.เมือง  จ.สุราษฎรธานี

84000
โทร : 081-6764820
E-mail : kakjang191@gmail.com
สิ่งท่ีไดรับจากศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

“ไดรับคําปรึกษาดานการจัดทําแผนธุรกิจ การประยุกตใชแผนธุรกิจ การผลิต การตลาด การบริหารจัดการ
การพัฒนาบรรจุภัณฑ การเงินบัญชี และการเขาสูแหลงเงินทุน, เขารวมโครงการกิจกรรมบริการชวยเหลือตอเนื่อง
(บมเพาะวิสาหกิจ)  ภายใตโครงการ  “เสริมสรางผูประกอบการใหมและการพัฒนาผลิตภัณฑโดยการสรางความ
เชื่อมโยงกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย”
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