


กําหนดการ



กําหนดการจัดงาน
“วันนักวิจัยและนวัตกรรม ม.อ.” ครั้งที่ 6 ประจําป 2555

วันที่ 26 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30-13.00 น.
ณ หอง Conference Hall ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตหาดใหญ

8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียน / ชมวีดิทัศนผลงานวิจัย มอ.
9.00 - 9.05 น. กลาวรายงานโดย

รศ.ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา

9.00 - 9.10 น. กลาวเปดงาน โดย
รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

9.10 - 10.10 น. เสวนาเรื่อง “ทิศทางการวิจัยของมอ.ในชวง 3 ปตอจากนี้”
โดย รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
รองศาสตราจารย ดร.พีระพงศ ทีฆสกุล
รองอธิการบดีฝายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ดําเนินการเสวนาโดย
อาจารยซากีร พิทักษคุมพล

สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
10.10 - 10.30 น. อาหารวาง
10.30 - 12.00 น. พิธีมอบเกียรติบัตร มอบโลรางวัลและเหรียญรางวัล โดย

รองศาสตราจารย ดร.ชูศักด์ิ ลิ่มสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ตามลําดับดังนี้
1. มอบโลและเกียรติบัตรใหแกนักวิจัยท่ีไดรับรางวัลระดับชาติ 3 ทาน

- ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
- รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
- รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ

2. มอบโลรางวัลใหแกเครือขายวิจัยดีเดนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จํานวน 6 รางวัล
3. มอบโล รางวัลและเงินรางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชนจํานวน 4 รางวัล
4. มอบเกียรติบัตรใหกับนักวิจัยท่ีสรางชื่อเสียงใหกับมหาวิทยาลัย
5. มอบเหรียญรางวัลและเงินรางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร จํานวน 14 รางวัล
6. มอบโลรางวัลแกผูประกอบการดีเดนของศูนยบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
7. มอบเกียรติบัตรแกวิทยานิพนธดีเดน จํานวน 37 รางวัล



8. พิธีมอบ The BLUE Jacket แกนักวิจัยดีเดนแหงชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
จํานวน 4 ทาน
- ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
- ศ.นพ.วีระศักด์ิ จงสูวิวัฒนวงศ
- รศ.ดร. เจริญ นาคะสรรค
- รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารนา

- ถายภาพหมูนักวิจัยท่ีไดรับโล เหรียญรางวัลและเกียรติบัตร
12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน
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รางวัล The BLUE Jacket
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ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

  นักวิทยาศาสตรรุนใหม ประจําป 2544  มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2551 สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา  สภาวิจัยแหงชาติ

  รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2552  มูลนิธิโทเรเพ่ือสงเสริมวิทยาศาสตร ประเทศไทย

  นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2554  มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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ศ.นพ.วีระศักดิ์  จงสูวิวัฒนวงศ

  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2552  สาขาวิทยาศาสตรการแพทย  สภาวิจัยแหงชาติ
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รศ.ดร.เจริญ  นาคะสรรค

  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2553  สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร  สภาวิจัยแหงชาติ

  รางวัลวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2553  มูลนิธิโทเรเพ่ือสงเสริมวิทยาศาสตร  ประเทศไทย
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รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา

  นักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554  สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช  สภาวิจัยแหงชาติ
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยไดรับรางวัล
ระดับชาติและระดับนานาชาติ  ประจําป 2554

1. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ไดรับรางวัล นักวิทยาศาสตรดีเดน ประจําป 2554
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มูลนิธิสงเสริมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ

2. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล   
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑประมงและการใชประโยชนสูงสุดของผลพลอยได

จากการแปรรูปสัตวน้ํา
ไดรับรางวัล ผลงานวิจัยเดน ประจําป 2554
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

3. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
นักวิจัยรวม 1. ดร.เอกสิทธ์ิ จงเจริญรัก

2. ดร.วรรณพ วิเศษสงวน
3. ผศ.ดร.ธรรมนูญ โปรดปราน
4. Prof.Dr. Munehiko Tanaka  

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Characterization of edible films from skin gelatin of brownstripe red

snapper and bigeye snapper
ไดรับรางวัล Food Hydrocolloids Top Cited Article 2006-2010
หนวยงานท่ีมอบรางวัล Elsevier Publisher

4. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล  
นักศึกษา ดร.สิทธิพงศ นลินานนท
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การทําบริสุทธ์ิ การแยกสวน และการใชแปปซินจากปลาเพ่ือการสกัดคอลลาเจนและ

การผลิตโปรตีนไฮโดรไลเสต
ไดรับรางวัล อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธท่ีไดรับรางวัล

สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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5. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา   
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลนักวิจัยดีเดนแหงชาติ ประจําป 2554

(สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

6. นักวิจัย รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ   
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน 1. อินเตอรดิจิเตตคาพาซิทิฟไบโอเซ็นเซอรสําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพารา

โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร
2. ควอตซคริสตัลไมโครบาลานซเซ็นเซอร สําหรับตรวจโปรตีนกอแพจากยางพารา

โดยการใชเทคนิคพิมพประทับโมเลกุลบนพอลิเมอร
ไดรับรางวัล รางวัลทะกุจิ ประเภทนักวิจัยดีเดน ประจําป 2554
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแหงประเทศไทย รวมกับมูลนิธิเพ่ือสงเสริมเทคโนโลยีชีวภาพ

(กองทุนทะกุจิ) และมูลนิธิอายิโนะโมะโตะ

7. นักวิจัย ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร   
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ศึกษาแบบจําลองพ้ืนฐานการควบคุมการปลดปลอยและการเก็บรักษาอะซาไดแรคติน

ดวยพอลิเมอรยอยสลาย
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 รางวัลระดับดี

(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

8. นักวิจัย รศ.ดร.ดวงมณี  จงรักษ
นักวิจัยรวม นางสาวเพ็ญประภา  ปริญญาพล

ผศ.ชัยวัฒน  ผดุงพงษ
นายยูหามะสอและ  วาเด็ง  

หนวยงาน คณะศึกษาศาสตร
ช่ือผลงาน การใชการเลาเรื่องราวเพ่ือสงเสริมการตระหนักรูในวัฒนธรรมและยอมรับ

ความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปตตานี
ไดรับรางวัล รางวัลสภาวิจัยแหงชาติ : รางวัลผลงานวิจัย ประจําป 2554 รางวัลระดับดี

(สาขาการศึกษา)
หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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9. นักวิจัย อาจารย เจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ
หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ดอกไมงามท่ีถูกซอนเรนในปตตานี
ไดรับรางวัล รางวัลสนับสนุนของธนาคารกรุงไทย รางวัลท่ี 1 จากการแสดงศิลปกรรมแหงชาติ

ครั้งท่ี 57
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยศิลปากร รวมกับกรมศิลปากร บริษัทเอสโซ ประเทศไทย จํากัด มหาชน

ธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน และสํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย
กระทรวงวัฒนธรรม

10. นักวิจัย อาจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ   
หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร

ดอกไมงามท่ีถูกซอนเรนในปตตานี
ไดรับรางวัล รางวัลท่ี 3 เหรียญทองแดงบัวหลวง ประเภทจิตรกรรมรวมสมัย จากการประกวด

จิตรกรรมบัวหลวง ครั้งท่ี 33
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มูลนิธิธนาคารกรุงเทพ

11. นักวิจัย อาจารยเจะอับดุลเลาะ เจะสอเหาะ   
หนวยงาน คณะศิลปกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ดอกไมงามท่ีถูกซอนเรนในปตตานี
ไดรับรางวัล รางวัล Platinum Awards จากการประกวด 2nd UOB Painting of The Year

Competition
หนวยงานท่ีมอบรางวัล ธนาคารยูโอบี จํากัด (มหาชน)

12. นักวิจัย 1. ผศ.ดร.ปยะรัตน บุญแสวง
2. ผศ.ดร.ภัทร อัยรักษ 

นักศึกษา ดร.ชลทิศา สุขเกษม
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน การผลิตกระแสไฟฟาจากน้ําเสียในโรงงานอุตสาหกรรมโดยเซลลเชื้อเพลิงจุลชีพ

แบบชองเดียวและแบบไหลขึ้นท่ีใชคะตะลิสตชีวภาพตรึงบนขั้วคาโทด
ไดรับรางวัล อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธท่ีไดรับรางวัล

สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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13. นักวิจัย รศ.ดร.เสาวลักษณ พงษไพจิตร  
นักศึกษา ดร.สาทินี ซื่อตรง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ความสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุม
ไดรับรางวัล อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีใหคําแนะนําและควบคุมการจัดทําวิทยานิพนธท่ีไดรับรางวัล

สภาวิจัยแหงชาติ: รางวัลวิทยานิพนธ ประจําป 2554 รางวัลระดับดี
(สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา)

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

14. นักวิจัย รศ.ดร.ทิพวรรณ  เลียบสื่อตระกูล
หนวยงาน หนวยระบาดวิทยา  คณะแพทยศาสตร
ไดรับรางวัล รางวัลดุษฎีบัณฑิตโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกดีเดน ประจําป 2554

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย
หนวยงานท่ีมอบรางวัล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

15. นักวิจัย ศ.ดร.พิชัย ธานีรณานนท  
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดรับรางวัล Prime Ministen Road Safety Award

ในฐานะบุคคลผูเสนอผลงานวิชาการท่ีเปนนวัตกรรมการทํางานท่ีประสบความสําเร็จ
และสามารถปฏิบัติตามไดงาย

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยอํานวยการความปลอดภัยทางถนน
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และ
ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ประจําป 2554
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อาจารยตัวอยางดานการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554

รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย
คณะวิทยาศาสตร

ผลงานดีเดนสาขาการวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ประจําป 2554

นักวิจัย  รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
หนวยงาน  คณะทรัพยากรธรรมชาติ

ช่ือผลงาน  การจัดการสวนปาลมน้ํามัน
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รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน
ประจําป 2554
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รางวัลผลงานวิจัยที่มีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554

1. นักวิจัย รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ
นักวิจัยรวม 1. นายนิทัศน สองศรี

2. นายประกิจ ทองคํา
3. นายธีระพงศ จันทรนิยม
4. รศ.ดร.ชัยรัตน นิลนนท

หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ปาลมน้ํามันพันธุทรัพย ม.อ.1
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลยอดเย่ียม
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นักวิจัย รศ.ดร. จรัญ บุญกาญจน
นักวิจัยรวม 1. นายสมคิด จีนาพงษ

2. นางพรพิมล แสนสุข
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดกําจัดกาซไฮโดรเจนซัลไฟดในกาซชีวภาพสําหรับประยุกตใชกับครัวเรือน
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลท่ัวไป
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

3. นักวิจัย ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

2. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
3. นางสาวนุชรีย ชมเชย

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องกรองน้ําสําหรับผลิตน้ําด่ืมระดับครัวเรือน
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลท่ัวไป
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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4. นักวิจัย ผศ.ดร. เสาวคนธ วัฒนจันทร
นักวิจัยรวม 1. ดร.วรพงษ อัศวเกศมณี

2. ดร.ศุภชัย ภิสัชเพ็ญ
3. นายจีรศักด์ิ คงแกว
4. นายพลรัตน ขวัญรอด

หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน ชุดอาหารยังชีพสําหรับผูประสบภัย (ขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน)
ไดรับรางวัล รางวัลผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนตอชุมชน ประจําป 2554 รางวัลท่ัวไป
หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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เครือขายวิจัยดีเดน
ประจําป 2554
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เครือขายวิจัยดีเดน ประจําป 2554

เครือขายวิจัยที่มีผลงานระดับดีเดน ประจําป 2554

สถานวิจัยความเปนเลิศ (Center of Excellence, CoE)
สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา

สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยเพ่ือสงเสริมการมีชีวิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต

เครือขายวิจัยที่มีผลงานระดับดี ประจําป 2554

สถานวิจัย (Research Center, RC)
สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน ระยะท่ี 2

หนวยวิจัย (Reseach Unit, RU)
หนวยวิจัยทันตวัสดุ
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นักวิจัยดีเดนของคณะ/วิทยาลัย
ประจําป 2554
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นักวิจัยดีเดนคณะ/วิทยาลัย ประจําป 2554

ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตร ประจําป 2554

ผศ.ดร.ณฐินี โลหพัฒนานนท
นักวิจัยดีเดนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป 2554

ดร.มะรอนิง สาแลมิง
นักวิจัยดีเดนวิทยาลัยอิสลามศึกษา ประจําป 2554

รศ.ดร.รุงนภา ศรีชนะ
นักวิจัยดีเดนคณะเภสัชศาสตร ประจําป 2554

ผศ.ดร.วราภรณ คงสุวรรณ
นักวิจัยดีเดนคณะพยาบาลศาสตร ประจําป 2554

ผศ.ดร.ศรีสมภพ จิตรภิรมยศรี
นักวิจัยดีเดนคณะรัฐศาสตร ประจําป 2554

ดร.ศศิธร ชูศรี
นักวิจัยดีเดนคณะการแพทยแผนไทย ประจําป 2554

อาจารยสรรพศักด์ิ ชัชวาล
อาจารยกนกพร ภาคีฉาย

นักวิจัยดีเดนคณะเศรษฐศาสตร ประจําป 2554

รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ
นักวิจัยดีเดนคณะวิศวกรรมศาสตร ประจําป 2554

อาจารยสุวิต ศรีไหม
นักวิจัยดีเดนคณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ ประจําป 2554

รศ.ดร.อรัญ หันพงศกิตติกูล
นักวิจัยดีเดนคณะอุตสาหกรรมเกษตร ประจําป 2554

ผศ.ดร.อารีย ถิรสัตยาพิทักษ
นักวิจัยดีเดนคณะการบริการและการทองเท่ียว ประจําป 2554

รศ.ดร.ทพญ.อุรีพร เล็กกัต
นักวิจัยดีเดนคณะทันตแพทยศาสตร ประจําป 2554

รศ.ดร.วราภรณ  วุฑฒะกุล
อาจารยดีเดนดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตร ประจําป 2554
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นักวิจัยท่ีเปน corresponding author
ที่มีผลงานตีพิมพในฐานขอมูล ISI
ป 2554 ต้ังแต 3 บทความข้ึนไป
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นักวิจัยที่เปน corresponding author ที่มีผลงานตีพิมพ
ในฐานขอมูล ISI  ป 2554  ตั้งแต 3 บทความขึ้นไป

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 39 บทความ
2. รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 13 บทความ
3. รศ.ดร.เบญจมาส เชียรศิลป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ

อุตสาหกรรม
4. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 7 บทความ
5. รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 5 บทความ

อุตสาหกรรม
6. อ.อนุกร ภูเรืองรัตน ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 5 บทความ

และเทคโนโลยีวัสดุ
7. ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 5 บทความ

และเทคโนโลยีวัสดุ
8. รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 5 บทความ
9. ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 5 บทความ

10. รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ

11. ศ.ดร.อมรรัตน พงศดารา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 4 บทความ
โมเลกุลและชีวสารสนเทศ

12. รศ.ดร.ดวงพร คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 3 บทความ
13. ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 3 บทความ
14. รศ.ดร.ทิพวรรณ เลียบสื่อตระกูล ภาควิชาสูติศาสตรและ คณะแพทยศาสตร 3 บทความ

นรีเวชวิทยา
15. รศ.ดร.สุภิญญา ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและ คณะเภสัชศาสตร 3 บทความ

เภสัชพฤกษศาสตร
16. รศ.ดร.สุเมธ ไชยประพัทธ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร 3 บทความ
17. รศ.ดร.อดิศร รัตนพันธ ภาควิชาเภสัชเคมี คณะเภสัชศาสตร 3 บทความ
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นักวิจัยท่ีมีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2554
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นักวิจัยที่มีจํานวนผลงานตีพิมพสูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2554

1. รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 52 บทความ
2. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 51 บทความ
3. ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 16 บทความ
4. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 12 บทความ
5. รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 11 บทความ

อุตสาหกรรม
6. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 11 บทความ
7. รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 10 บทความ
8. รศ.ดร.เบญจมาส  เชียรศิลป ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ

อุตสาหกรรม
9. รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 8 บทความ

โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
10. Dr.ALAN  FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 8 บทความ
11. รศ.ดร.ชูศักด์ิ  ลิ่มสกุล ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสตร 8 บทความ
12. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 8 บทความ
13. อ.อนุกร  ภูเรืองรัตน ภาควิชาวิทยาศาสตรและ คณะวิทยาศาสตร 8 บทความ

เทคโนโลยีวัสดุ
14. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 8 บทความ
15. ผศ.ดร.สุเมธา  สุวรรณบูรณ ภาควิชาวิทยาศาสตรและ คณะวิทยาศาสตร 8 บทความ

เทคโนโลยีวัสดุ
16. ผศ.ดร.พงศธร  อมรพิทักษสุข ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 7 บทความ
17. ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 7 บทความ

โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
18. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 7 บทความ
19. รศ.ดร.ดวงพร  คันธโชติ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 7 บทความ
20. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 6 บทความ
21. ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน ภาควิชาจิตเวชศาสตร คณะแพทยศาสตร 6 บทความ
22. ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 6 บทความ
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นักวิจัยท่ีผลงานตีพิมพ
ไดรับการอางอิง (citation) สูงสุด
20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานตีพิมพไดรับการอางอิง (citation)
สูงสุด 20 อันดับแรกจากฐานขอมูล ISI  ป 2554

1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร 752 ครั้ง
2. รศ.ดร.ภัทรพิมพ  สรรพวีรวงศ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 447 ครั้ง
3. รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 319 ครั้ง
4. รศ.นพ.ธีระ  พิรัชวิสุทธ์ิ ภาควิชาอายุรศาสตร คณะแพทยศาสตร 240 ครั้ง
5. รศ.ดร.เพริศพิชญ  คณาธารณา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 181 ครั้ง
6. รศ.ดร.ปณต  ถาวรังกูร ภาควิชาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร 180 ครั้ง
7. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 175 ครั้ง
8. อ.อนุกร  ภูเรืองรัตน ภาควิชาวิชาวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร 173 ครั้ง

และเทคโนโลยีวัสดุ
9. ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 172 ครั้ง

10. รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 120 ครั้ง
อุตสาหกรรม

11. ศ.ดร.วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 108 ครั้ง
12. รศ.ดร.ฉัตรชนก  กะราลัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 103 ครั้ง
13. ศ.ดร.อมรรัตน  พงศดารา ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร 99 ครั้ง

โมเลกุลและชีวสารสนเทศ
14. ผศ.ดร.เชวง  ภควัตชัย ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร 96 ครั้ง
15. Dr.ALAN  FREDERICK-GEATER หนวยระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร 94 ครั้ง
16. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 78 ครั้ง
17. รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล ภาควิชาเภสัชเวทและ คณะเภสัชศาสตร 76 ครั้ง

เภสัชพฤกษศาสตร
18. ผศ.ดร.พรรณี  อัศวตรีรัตนกุล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร 75 ครั้ง
19. รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ ภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร 68 ครั้ง
20. ศ.ดร.ศุภยางค  วรวุฒิคุณชัย ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร 68 ครั้ง
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นักวิจัยท่ีคนพบสิ่งใหม
หรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก (novel finding)

ป 2554
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นักวิจัยที่คนพบสิ่งใหมหรือสิ่งมีชีวิตใหมของโลก
(novel finding) ป 2554

1. นักวิจัย ผศ.ดร.ชุติมา ตันติกิตติ
นักวิจัยรวม นายกิตติชนม อุเทนะพันธุ

นางสาวนิอร จิรพงศธรกุล
นายภูดิล มณีสาย
Mr.Toshiaki Itami

หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน A new host record of Sphaerospora epinepheli (Myxosporea: Bivalvulida)

2. นักวิจัย ผศ.ดร.นิซาอูดะห ระเดนอาหมัด
นักวิจัยรวม Assoc. Prof. Farid Saleh

ผศ.ดร.กิจจา สวางเจริญ
นายวิลาด รัญดร

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Young coconut juice, a potential therapeutic agent that could significantly

reduce some pathologies associated with Alzheimer’s disease: novel findings

3. นักวิจัย อาจารยสหัช จันทนาอรพินท  
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Thismia filiformis Chantanaorr.
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นักวิจัยท่ีผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร
ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานไดรับการจดอนุสิทธิบัตร ป 2554

1. ช่ือผลงาน กระบวนการเพ่ิมความหนาแนนไมปาลมน้ํามันดวยแรงอัดและความรอน
ผูประดิษฐ นางสาวรัตนา ชูหวาง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6028

2. ช่ือผลงาน อุปกรณกรองสิ่งเจือปนในน้ํา
ผูประดิษฐ 1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ

2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
4. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6029

3. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการตรวจวัดการแสดงออกของยีนเบตาคารบอกซิลทรานสเฟอเรส
(beta-carboxyltransferase) หนวยยอย D (accD) ในปาลมน้ํามัน

ผูประดิษฐ 1. นางอมรรัตน พงศดารา
2. น.ส.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
3. นายธีระ เอกสมทราเมษฐ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6088

4. ช่ือผลงาน เครื่องมือวัดแรงกัด
ผูประดิษฐ 1. รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี

2. ผศ.ดร.ทพ.อุดม ทองอุดมพร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6147

5. ช่ือผลงาน รถเข็นท่ีติดตั้งชุดสปริงชวยในการยกของ
ผูประดิษฐ 1. นายเบญจรงค มณีโชติ

2. นายอภิชล กําเนิดว้ํา
3. ผศ.ดร.องุน สังขพงศ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6030
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6. ช่ือผลงาน อุปกรณพยุงกระดูกไหปลาราแบบปรับเองได
ผูประดิษฐ 1. ศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช

2. น.ส.สุวิชา เตชะภูวภัทร
3. น.ส.เตือนจิต ณรังษี
4. น.ส.จุติมา รัตนคช

หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6156

7. ช่ือผลงาน มีดผาตัดนิ้วล็อคแบบเจาะผานผิวหนัง
ผูประดิษฐ ผศ.นพ.สิทธิโชค อนันตเสรี
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6273

8. ช่ือผลงาน ดินประดิษฐท่ีมียางพาราเปนสวนผสม
ผูประดิษฐ อ.สุรสิทธ์ิ ประสารปราน
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6240

9. ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลิตฟลมยางดวยแมพิมพท่ีเคลือบดวยไทเทเนียมไดออกไซด
สําหรับผลิตภัณฑยางแบบจุม

ผูประดิษฐ 1. รศ.ดร.เล็ก สีคง
2. รศ.กัลยาณี คุปตานนท
3. นายมาหามะสูไฮมี มะแซ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6561

10. ช่ือผลงาน ระบบผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันกรดไขมันอิสระสูงแบบหมุนวนดวยทอผสมแบบสถิต
ผูประดิษฐ 1. รศ.ดร.กําพล ประทีปชัยกูร

2. นายกฤช สมนึก
3. นายสุหดี นิเซ็ง

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6590

11. ช่ือผลงาน เครื่องมือตั้งระดับจุดหยดน้ําไขสันหลัง
ผูประดิษฐ นางศรีรัตน อินเกตุ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6592



34 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

12. ช่ือผลงาน ระบบไบโอดีเซลตอเนื่องแบบสองขั้นตอน
ผูประดิษฐ 1. รศ.กําพล ประทีปชัยกูร

2. นายนิยม พรหมรัตน
3. นายสุรชัย จันทรศรี

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6591

13. ช่ือผลงาน สูตรสวนผสมสําหรับภาชนะเผาสารและกรรมวิธีในการผลิตภาชนะเผาสาร
ผูประดิษฐ 1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ

2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6640

14. ช่ือผลงาน ชุดทดสอบความกระดางของน้ํา
ผูประดิษฐ 1. ผศ.วรรณา อินนาจิตร

2. ผศ.ดร.อรวรรณ ศิริโชติ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6641

15. ช่ือผลงาน สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตเมมเบรนชนิดเซรามิก
ผูประดิษฐ 1. ผศ.ดรุณี ผองสุวรรณ

2. น.ส.นุชรีย ชมเชย
3. นายประเสริฐ พฤฒิคณี
4. รศ.ดร.ไตรภพ ผองสุวรรณ

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6642

16. ช่ือผลงาน เครื่องตัดหินทรงกระบอก
ผูประดิษฐ 1. นายจํารัส ณ สุวรรณ

2. นายภาณุพงษ ลิ่มอุสันโน
3. นายจิรพันธุ ศรีเทียม

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
อนุสิทธิบัตรเลขท่ี 6683
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัย
นําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย

ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยนําไปใชประโยชนเชิงพาณิชย ป 2554

1. นักวิจัย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท  
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกท่ีมีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปน

2. นักวิจัย ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน กรรมวิธีการผลิตวัสดุปรับปรุงดินจากกากของแข็งจากการผลิตน้ํายางพาราขนและ

ผลิตภัณฑท่ีไดจากกรรมวิธีนี้โดยบริษัทท่ีไดรับอนุญาตใชสิทธิ

3. นักวิจัย ผศ.ดร.วิไลรัตน ชีวะเศรษฐธรรม
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.ชลธี ชีวะเศรษฐธรรม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน เทคโนโลยีสําหรับการผลิตไรน้ําและหรือไรนางฟาจากซีรั่มน้ํายางธรรมชาติ น้ําท้ิง

หรือกากของแข็งท่ีมาจากการผลิตผลิตภัณฑท่ีมีองคประกอบของยางธรรมชาติ

4. นักวิจัย นายสมคิด ศรีสุวรรณ  
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน ยางรองครก (Cushion Rubber for Mortor)
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นักวิจัยท่ีไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ประจําป 2554
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
ผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ ประจําป 2554

1. นักวิจัย รศ.ดร.จรัญ บุญกาญจน
นักวิจัยรวม รัตนา แซหลี
นักศึกษา นางสาวพัชรี จันทรไชยแกว
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟดจากแกสชีวภาพสําหรับฟารมสุกร
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมเคมี จากการประชุมวิชาการทาง

วิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554,  โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต

หนวยงานท่ีจัด คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

2. นักวิจัย ผศ.ดร.ไชยวรรณ วัฒนจันทร
นักวิจัยรวม 1. รศ.ดร.สุธา วัฒนสิทธ์ิ

2. รศ.ดร.อรุณพร อิฐรัตน  
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน การเสริมสารสกัดหยาบจากขมิ้นชัน (Curcuma longa Linn.) ในอาหารไกกระทง

ตอผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของเนื้อ
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอแบบปากเปลา ระดับดีเดน จากการประชุมวิชาการเกษตร

ครั้งท่ี 12  งานวันเกษตรภาคอีสาน ประจําป 2554, 24 มกราคม 2554,
คณะเกษตรศาสตร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน  รวมกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ  และกระทรวงเกษตรและสหกรณ

3. นักวิจัย ดร.เทวี คารริลา   
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน Pasting properties of modified starch mixtures
ช่ือรางวัล 2nd Runner up Poster Presentation จากการประชุมวิชาการ Starch Update

2011 : The 6th Conference on Starch Technology International Conference
on Starch Technology, 13-14 กุมภาพันธ 2554, โรงแรมเซ็นทารา แกรด แอท
เซ็ลทรัล พลาซา  ลาดพราว  กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล The National Center for Genetic Engineering and Biotechnology (BIOTEC)
Kasetsart Agricultural and Agro-Industrial Product Improvement Institute
(KAPI), Kasetsart University



39วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

4. นักวิจัย ดร.นริศ ทาวจันทร
นักวิจัยรวม 1. รศ.อนุชิต ชินาจริยวงศ

2. นายวิวัฒน เสือสะอาด  
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน ผลของเชื้อราโรคแมลง Beauveria brassiana และ Metarhizium anisopliae

ตอพฤติกรรมการผสมพันธุของแมลงวันผลไม Bactrocera papayae (Diptera:
Tephritidae)

ช่ือรางวัล รางวัลชมเชยในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาการจัดการศัตรูพืช
จากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 10,  20 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

5. นักวิจัย รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา
นักศึกษา นายตาย บัณฑิศักด์ิ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน The Investigation of Artificial Neural Network Desing for Neonatal

Hyperbilirubinamia Diagnosis
ช่ือรางวัล บทความดีเดน จากการประชุมวิชาการ Electrical Engineering Network 2011,

9-11 มีนาคม 2554, Faclty of Engineering and Architecture, Rajamanagala
University of Technology Suvarnabhumi

หนวยงานท่ีมอบรางวัล Faclty of Engineering and Architecture, Rajamanagala University of
Technology Suvarnabhumi

6. นักวิจัย ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร  
หนวยงาน คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน An assessment of the vulnerability of food security to climate change in

the Hat Yai District of Songkhla Province
ช่ือรางวัล Best Oral Presentation Award จากการประชุมวิชาการ The International

Conference on Sustainable Community Development: Future Community
Foundation for Sustainable Development, 27-29 มกราคม 2554,
โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแกน

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมกับมหาวิทยาลัยขอนแกน

7. นักวิจัย ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต  
นักศึกษา นางสาวจินดา สามัคคี
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
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ช่ือผลงาน การตรวจจับองคประกอบซับฮารมอนิกจากสารเพ่ิมความคมชัด สําหรับอัตราซาวด
ดวยวีพัลสอินเวอรชัน

ช่ือรางวัล นําเสนอบทความดีเดน ประเภทนักศึกษา จากการประชุมวิชาการวิศวกรรมวิจัย
เพ่ือการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ครั้งท่ี 1,   1 เมษยายน 2554,
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

8. นักวิจัย ดร.ลักษณา ไชยมงคล   
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน รูปแบบการใหอาหารและคุณภาพของอาหารท่ีมีการบริโภคในเด็กอายุ 6-12 เดือน

ท่ีอาศัยในจังหวัดชายแดนภาคใต
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศการประกวดการนําเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย สาขา

Community Nutrition จากการประชุมวิชาการโภชนาการและสุขภาพ,
6 กันยายน 2554,  ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมโภชนาการแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี

9. นักวิจัย ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท  
นักศึกษา นายสุทัศน  รุงระวิวรรณ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การเพ่ิมความสามารถระบบการจัดการเรียนรูเพ่ือการจัดการคลังขอสอบออนไลน

และการวิเคราะหขอสอบ
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร จากการประชุม

วิชาการทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554,  โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

10. นักวิจัย อาจารยวิวัฒน สุทธิวิภากร
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.ศักด์ิชัย ปรีชาวีรกุล
นักศึกษา นายพงศกร  พัฒนชู
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนารูปแบบการจัดเก็บขอมูลเพ่ือกําหนดจุดอันตรายบนทองถนน : กรณีศึกษา

เทศบาลนครหาดใหญ เทศบาลนครสงขลา
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทประยุกต สาขาวิศวกรรมโยธา จากการประชุมวิชาการ

ทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554,  โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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11. นักวิจัย ดร.วิสุทธ์ิ สิทธิฉายา
นักวิจัยรวม รศ.ดร.สุรไกร เพ่ิมคํา  
หนวยงาน คณะทรัพยากรธรรมชาติ
ช่ือผลงาน พลวัติประชากรของแมลงกลุมมอด (Coleoptera: Bostrichidae, Curculionidea;

Scolytinae, Platypodinea) และดวงกระดูกสัตวแมลงศัตรูมอด (Coleoptera:
Cleridae) ในสวนทุเรียน

ช่ือรางวัล รางวัลดีเย่ียมในการนําเสนอผลงานภาคบรรยาย สาขาการจัดการศัตรูพืช
จากการประชุมวิชาการพืชสวนแหงชาติ ครั้งท่ี 10,  20 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร

12. นักวิจัย รศ.ดร.สุภวรรณ ฏิระวณิชยกุล
นักวิจัยรวม รศ.ดร.ยุทธนา ฏิระวณิชยกุล
นักศึกษา มนัสขวัญ จิตประคอง
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ปจจัยของสภาวะในการอบแหงตอจลนพลศาสตรและคุณภาพการอบแหงขนุน
ช่ือรางวัล บทความวิจัยดีเดนประเภทพ้ืนฐาน สาขาวิศวกรรมเคมี จากการประชุมวิชาการ

ทางวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ครั้งท่ี 9 (PEC-9),
2-3 มีนาคม 2554,  โรงแรมเมอรลิน บีช รีสอรท (หาดไตรตรังค) จังหวัดภูเก็ต

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

13. นักวิจัย อาจารยอัสมา ทรรศนะมีลาภ
นักวิจัยรวม ผศ.ดร.ชลลดา เลาหวิริยานนท  
หนวยงาน คณะศิลปศาสตรและวิทยาการจัดการ
ช่ือผลงาน ความสามารถในการเรียนรูดวยวิธีขอมูลขับเคลื่อนเพ่ือแกไขขอผิดพลาดทางดาน

ไวยากรณดวยตนเองของนักเรียนท่ีมีความสามารถทางดานภาษาอังกฤษในระดับต่ํา
ช่ือรางวัล รางวัลบทความวิจัยดานพัฒนบริหารศาสตร ประจําป 2554 รางวัลดีเย่ียม

ระดับชาติ สาขาภาษาและการสื่อสาร,  1 เมษยายน 2554,
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

14. นักวิจัย ผศ.ดร.จารุวรรณ มณีศรี  
นักศึกษา นางสาวสุธีรา ศรีสุข
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน การคัดแยกยีสตจากกลาเชื้อขนมถวยฟูพ้ืนบาน
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ช่ือรางวัล รางวัลประเภทการนําเสนอแบบโปสเตอรดีเดน กลุมท่ี 2 สาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพ และวิทยาศาสตรศึกษา จากการประชุมวิชาการ
“วิทยาศาสตรวิจัย” ครั้งท่ี 3,  14-15 มีนาคม 2554, คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

15. นักวิจัย อาจารยจารุวรรณ มะยะกูล  
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน The effects of herbivore exclusion and nutrient enrichment on growth,

reproduction, and chemical defense of Tubinaria conoides
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 2  การนําเสนอแบบโปสเตอร จากการประชุมวิชาการ

สาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ ครั้งท่ี 5,  16-18 มีนาคม 2554,
โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนดรีสอรท จังหวัดสงขลา

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย รวมกับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี
ชมรมสาหรายและแพลงกตอนแหงประเทศไทยและโครงการพัฒนาองคความรู
และศึกษา นโยบายการจัดการทรัพยากรชีวภาพแหงประเทศไทย (BRT)

16. นักวิจัย ดร.ฐิติมา รุจิราลัย  
นักศึกษา นางสาวจรรยาภรณ ศิริกาญจน
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอแบบปากเปลา จากการประชุมวิชาการ The International

Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)

17. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักวิจัยรวม รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร 
นักศึกษา นายโอภาส บุญเกิด
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Cost-Effective Formaldehyde Sensing Device for Industry Application
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical

Technology : Sensor and Sensing Technology จากการประชุมวิชาการ
The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC
Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554, โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี



43วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)

18. นักวิจัย รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
1. รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
2. ดร.จงดี ธรรมเขต

นักศึกษา นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ช่ือผลงาน Ru/Rh-Carbon Fiber Microelectrode Biosensor for Sensitive Detection of

-Ketoglutarate
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Oral Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical

Technology : Sensor and Sensing Technology จากการประชุมวิชาการ
The International Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC
Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท
จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation
in Chemistry : PERCH-CIC)

19. นักวิจัย รศ.ดร.สัมพันธ วงศนาวา  
นักศึกษา นายธานินทร ทัดระเบียบ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Photochemistry of Iodine Solution and Titanium Oxalate Complex
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานดีเดน ประเภทโปสเตอร  จากการประชุมวิชาการ

Pure and Applied Chemistry International Conference 2011 (PACCON
2011),  5-7 มกราคม 2554,  โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนชัน
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รวมกับ สมาคมเคมีแหง
ประเทศไทยในพระอุปถัมภ ศาสตราจารย  ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ
เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

20. นักวิจัย รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา  
นักศึกษา นางสาวฐิติพร สุวรรณวงศ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Tyrosinase Inhibitory Activity of Pyrazole Derivatives
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ช่ือรางวัล รางวัลท่ี 3  การนําเสนอแบบโปสเตอร  จากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
ดานวัสดุชีวภาพและการประยุกตใช “Chiang Mai International Conference
on Biomaterial & Applications 2011 (CMICBA 2011)”,
9-10 สิงหาคม 2554,  โรงแรม The Empress จังหวัดเชียงใหม

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

21. นักวิจัย ดร.มรกต แกวเพชร   
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Design, Synthesis and Conformational Analysis of Cyclic Analogues of

Inverse Gamma-Turns
ช่ือรางวัล Outstanding Abstract Award จากการประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 6

ของสมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย, 2 กันยายน 2554,  สถาบันวิจัยจุฬาภรณ
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมโปรตีนแหงประเทศไทย (Protein Society of Thailand) รวมกับ
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล สถาบันวิจัยจุฬาภรณ สมาคมวิทยาศาสตร
แหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

22. นักวิจัย ศ.ดร.วัชรินทร รุกขไชยศิริกุล  
นักศึกษา นางสาวศิริกานต กันนัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร  
ช่ือผลงาน Pyranone Derivatives from the Seagrass-derived Fungus Polyporales

PSU-ES83
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in

Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)

23. นักวิจัย รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา  
นักศึกษา นางสาวธวัลรัตน กอบเกียรติถวิล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอแบบโปสเตอร จากการประชุมวิชาการ “The International

Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)



45วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

24. นักวิจัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูล
นักวิจัยรวม รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา
นักศึกษา นางสาวสาลูมา สมานหมาน
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Highly Sensitive Label-free Capacitive Immunosensor Based on Layer-by-

Layer Self-assembled Gold Nanoparticles
ช่ือรางวัล รางวัล RSC Advances Young Chemist Award จากการนําเสนอผลงานแบบ

ปากเปลา จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 14th
Asian Chemical Congress 2011 หรือ 14ACC,  5-8 กันยายน 2554,
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

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

2. ดร.จงดี  ธรรมเขต
นักศึกษา นางสาวสุจิตรา ภูระหงษ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Cauliflower Polyaniline Sensor Array and Its Application to Detect

Hydrogen Peroxide
ช่ือรางวัล RSC Advances Young Chemist Award นําเสนอผลงานแบบปากเปลา

จากการประชุมวิชาการนานาชาติ International Conference on 14th Asian
Chemical Congress 2011 หรือ 14ACC,  5-8 กันยายน 2554,
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมเคมีแหงประเทศไทยในพระอุปถัมภของศาสตราจารย ดร. สมเด็จพระเจา
ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี

26. นักวิจัย รศ.ดร.พรทิพย ประพันธพจน
นักศึกษา นางสาวจีราภรณ วีรดิษฐกิจ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน การสังเคราะหและศึกษา transthyretin (TTR) ท่ีผิดปกติในคนไทย
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชยประเภทการนําเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย ดานวิทยาศาสตรชีวภาพ

จากการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ ครั้งท่ี 21
ประจําป 2554   ศูนยประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ป
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยทักษิณ
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27. นักวิจัย ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
นักศึกษา นางสาวเตือนจิต ศรีทองชวย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Seed rain in the abandoned grassland of lowland rain forest in Khao Pra

Bang Kram wildlife Sanctuary, Krabi, Thailand (การกระจายเมล็ดพืชในแปลง
ปลูกปา เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาประ-บางคราม จังหวัดกระบี่)

ช่ือรางวัล Best Platform Presentation จากการนําเสนอผลงานแบบ Oral presentation
จากงานประชุม 2nd International South-East Asian Bat Conference,
6-9 มิถุนายน 2554, ประเทศอินโดนีเซีย

หนวยงานท่ีมอบรางวัล South-East Asian Bat Conservation Research Union (SEABCRU)

28. นักวิจัย รศ.ดร.พรทิพย ประพันธพจน
นักศึกษา นางสาวสุพรรณี ชูเอียด
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Transthyretin variant  V122D ซึ่งเก่ียวของกับโรค cardiac amyloidosis:

การผลิตและศึกษาคุณสมบัติ
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชยจากการนําเสนอผลงานแบบปากเปลา (Oral Presentation)

กลุมสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  งานประชุมวิชาการวิทยาเขตหนองคาย
ครั้งท่ี 1 ประจําป 2554,  5 สิงหาคม 2554,  มหาวิทยาลัยขอนแกน
วิทยาเขตหนองคาย

หนวยงานท่ีมอบรางวัล มหาวิทยาลัยขอนแกน

29. นักวิจัย รศ.ดร.พรศิลป ผลพันธิน
นักศึกษา นายภูริพงศ เมฆสุวรรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ปญหาทางอนุกรมวิธานของ sessile rotifers
ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศประเภท Oral Presentation (ชมเชย) การประชุมอนุกรมวิธานและ

ซีสเทมาติคสในประเทศไทย ครั้งท่ี 1,  2-4 พฤษภาคม 2554,  คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

30. นักวิจัย ผศ.ดร.สาระ บํารุงศรี
นักวิจัยรวม 1. Dr.Paul Bates

2. รศ.ดร.จุฑามาส ศตสุข
นักศึกษา คุณอุไรพร พิมสาย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
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ช่ือผลงาน สัตวเลี้ยงลูกดวยนขนาดเล็กในพ้ืนท่ีปกปกพันธุกรรมพืช เขื่อนรัชชประภา จังหวัด
สุราษฎรธานี ในการนําเสนอผลงานวิจัยทางดานสัตว

ช่ือรางวัล รางวัลชนะเลิศประเภท Poster (ชมเชย) จากการประชุมอนุกรมวิธานและซีสเทมาติคส
ในประเทศไทย ครั้งท่ี 1,  2-4 พฤษภาคม 2554,  คณะวิทยาศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร

หนวยงานท่ีมอบรางวัล คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

31. นักวิจัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
นักศึกษา นางสาวสุภาภรณ ดาวัลย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Surface Plasmon Resonance Immunosensor for Melioidosis Detection
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical

Technology  จากการประชุมวิชาการ The International Congress for
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),  4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี (Center of Excellence for Innovation in
Chemistry : PERCH-CIC)

32. นักวิจัย รศ.ดร.ปณต ถาวรังกูร
นักศึกษา นางสาวอรวรรณ ทิพยมณี
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Capacitive Immunosensor Using para-Phenylenediamine Modified

Electrode for HAS Detection
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Analytical

Technology  จากการประชุมวิชาการ The International Congress for
Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),  4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี

33. นักวิจัย รศ.ดร. เสาวลักษณ พงษไพจิตร
นักศึกษา นางสาวจุฑาทิพย จีนแกวเปยม
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Endophytic fungi from Rhodomyrtus tomentosa (Ait.) Hassk which Produced

Antimicrobial Substances
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ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in
Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี

34. นักวิจัย ศ.ดร. วัชรินทร  รุกขไชยศิริกุล
นักศึกษา นางสาวศิริกานต กันนัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Pyranone Derivatives from the Seagrass-derived Fungus Polyporales

PSU-ES83
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Innovation in

Bioactive Natural Products จากการประชุมวิชาการ The International Congress
for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII), 4-7 พฤษภาคม 2554,
โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี

35. นักวิจัย รศ.ดร.สุชาดา  จันทรพรหมมา
นักศึกษา นางสาวธวัลรัตน  กอบเกียรติถวิล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Synthesis, Characterizations and Fluorescence Properties of Chalcones

and Heteroaryl Chalcone Derivatives
ช่ือรางวัล รางวัลการนําเสนอผลงานแบบ Poster Presentation ดีเดน ในสาขา Materials

Science and Nanotechnology จากการประชุมวิชาการ The International
Congress for Innovation in Chemistry (PERCH-CIC Congress VII),
4-7 พฤษภาคม 2554,  โรงแรมจอมเทียนปาลม บีช รีสอรท จังหวัดชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี

36. นักวิจัย รศ.ดร.เทพอักษร เพ็งพันธ
นักศึกษา นายอับดุลมุตตา ธาตรีบุตร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน First-principles Study of The Electronic and The Structural Properties of

Ferroelectrics Oxides
ช่ือรางวัล รางวัล  Best Paper Award  จากงาน The 15th International Annual

Symposium on Computational Science and Engineering (ANSCSE15),
30 มีนาคม - 1 เมษายน 2554,   มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

หนวยงานท่ีมอบรางวัล สมาคมวิทยาการและวิศวกรรมเชิงคอมพิวเตอร
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37. นักวิจัย รศ.ดร.วิไลวรรณ โชติเกียรติ
นักศึกษา นางสาวมลวดี วงศลาภสุวรรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Conservation Function of Ribosomal Protein L10A in Oogenesis Progression

between Shrimp and Insect
ช่ือรางวัล รางวัล  “Outstanding Oral Presentation” จากการประชุมวิชาการโครงการ

ปริญญาเอกกาญจนาภิเษก ครั้งท่ี 12,  1-3 เมษายน 2554,
โรงแรมจอมเทียนบีชรีสอรท พัทยา จ.ชลบุรี

หนวยงานท่ีมอบรางวัล โครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก
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นักวิจัยท่ีไดรับรางวัล
การประกวดผลงานระดับชาติ ระดับนานาชาติ

ประจําป 2554
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นักวิจัยที่ไดรับรางวัลการนําเสนอ
หรือการประกวดผลงานระดับชาติ ประจําป 2554

1. นักวิจัย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
นักศึกษา 1. นายธเนศ วัยสุวรรณ

2. นางสาวรวมพร นิคม
3. นางสาวสุวดี จางอิสระกุล
4. นางสาวรุงนภา แกวมีศรี

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรม

คุณภาพสูง
ช่ือรางวัล รางวัลความคิดริเริ่มทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืน :

กระบวนการและผลิตภัณฑเคมี ครั้งท่ี 4, 16 มีนาคม 2554,
อาคาร SCG EXPERIENCE  กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีจัด สมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกตแหงประเทศไทย(สวคท.) รวมกับ
บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส จํากัด บริษัท ดาวเคมิคอล ประเทศไทย จํากัด
สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (สนช.)  และสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ( สวทช.)

2. นักวิจัย 1. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท
2. ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช

นักศึกษา 1. นายนัสรูดีน สาเล็ง
2. นายชะรัตน นุเคราะหวัด
3. นายชัยชนะ ชูเมฆ
4. นางสาวญาดา เสริมสิริสัมพันธ
5. นายสุริยะ  พูลพิพัฒน
6. นายณัฏฐกร  อรามเรือง

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการนาวาฝาวิกฤต “Mobility in the time of flood”
ช่ือรางวัล 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทสิ่งประดิษฐท่ีมีความเร็วสูงและสรางแรง

กระเพ่ือมนอย
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภทสิ่งประดิษฐท่ีมีความคิดสรางสรรคเปนเลิศ
3. รางวัลสิ่งประดิษฐท่ีเคลื่อนท่ีได
16 พฤศิจกายน 2554, สวนอาหารเพลิงน้ํา เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีจัด สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ บริษัท ปตท.
จํากัด (มหาชน)
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3. นักวิจัย 1. ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท
2. ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช

นักศึกษา 1. นางสาวนพวรรณ  พัฒนอ้ิว
2. นางสาวกุลนาตย  ทองแปน
3. นายนภดล  ดวงเกิด
4. นายสมภพ  ขําปาน
5. นายณัฎฐวุฒิ  ขาวเอ่ียม
6. นายชัยชนินทร สุขมี
7. นายณัชชา สกาวสุวรรณ
8. นายมานะชัย  สุวรรณแท
9. นายกัมพล  สุวรรณพัฒน
10. นายธนสิทธ์ิ  จรูญศักด์ิ

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน โครงการ M-150 Ideology 2011 โซลารเซลลเพ่ือชีวิตท่ีดีย่ิงกวา
ช่ือรางวัล “ทีมยอดมนุษยไฟฟา”

1. รางวัลรองชนะเลิศ
2. รางวัลสุดยอดทีมสรางสรรค

หนวยงานท่ีจัด เครื่องด่ืม M-150 โดยบริษัทโอสถสภา จํากัด รวมกับ สวทช.
30 ตุลาคม 2554, ณ ลานฮารดร็อค คาเฟ สยามสแควร พญาไท กรุงเทพมหานคร

4. นักวิจัย 1. อาจารยสุธน แซวอง
2. อาจารยธัชชัย เองฉวน

นักศึกษา 1. นายกรัณยพัชญ ยงวณิชชา
2. นายปฐมพร แสงวิสุทธ์ิ
3. นายเศรษฐการณ ศิลปสมัย
4. นายณัฐวุฒิ มณีเกษร
5. นายณัฐพนธ พัฒนเกษตรวงศ
6. นายธนพล จินดาพิทักษ
7. นายพีระศักด์ิ รัตนมณี
8. นายวรรธนัย วัชราทักษิณ
9. นายเกียรติ์อธีติ อนุสรณภักดี
10. นายธีรศักด์ิ ขอพุทธพรชัย
11. นายปฐมพงษ แมนประสาทกุล

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือรางวัล การแขงขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 13 (Nsc 2011)

รองชนะเลิศอันดับ 2 ,รองชนะเลิศอันดับ 3, รางวัลชมเชย 2 รางวัล
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หนวยงานท่ีจัด ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ
สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

5. นักวิจัย ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
นักศึกษา 1. นายมงคล มโนพิรุฬหพร

2. นายจักรกฤษณ ศรีวรรณ
3. นายนเรนทรฤทธ์ิ ทองทวี
4. นายวรกฤษฎ สิทธิฤทธ์ิ
5. นายสายทิพย ประพาฬรัตน

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบตรวจสุขภาพเบื้องตนแบบออนไลน (Patient Monitoring Systems)
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย และคะแนนสูงสุดในหัวขอ Top Score on Android และ Top Score

on Communication จากการแขงขัน ประชันทักษะทางดานระบบสมองกลฝงตัว
(TESA Top Gun Rally 2011), 1 พฤศจิกายน 2554, คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก

หนวยงานท่ีจัด สมาคมสมองกลฝงตัวไทย  (Thai Embedded Systems Association : TESA) และ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร

6. นักวิจัย 1. ผศ.ดร.วิวัฒน พิชญากร
2. รศ.ดร.ประภาพร บญมี
3. ดร.วิรัช ทวีปรีชา

นักศึกษา 1. นางสาวขนิษฐา ดวงจันทร
2. นางสาวนันทิยา ชนะสิทธ์ิ

หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน การเตรียมหมากฝรั่งนิโคตินอดบุหรี่โดยใชน้ํายางธรรมชาติเปนกัมเบส
ช่ือรางวัล รางวัลชมเชย สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการประกวดโครงการ

รางวัลนวัตกรรมแหงประเทศไทย ครั้งท่ี 11, 5 ตุลาคม 2554, โรงแรมสยามซิตี้
กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีจัด สมาคมวิทยาศาสตรแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ

7. นักวิจัย อ.เถกิง วงศศิริโชติ
นักศึกษา 1. นางสาวปยวรรณ ศรีแกว

2. นายภรัณยู อานนท
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ระบบอัตโนมัติในการบันทึกขอมูลจากบัตรประชาชน
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ช่ือรางวัล รางวัลผลงานโดดเดนดาน Aritificial Intelligence ประเภทนักเรียนนักศึกษา
จากการแขงขัน “รางวัลเจาฟาไอทีรัตนราชสุดา สารสนเทศ ครั้งท่ี 6”,
14 กรกฎาคม 2554, มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ  กรุงเทพมหานคร

หนวยงานท่ีจัด มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ Foundation for Research in
Information Technology (FRIT) มูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (มส.) หรือ
Foundation for Research in Information Technology (FRIT)

8. นักวิจัย ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
นักศึกษา นางสาวสุภัทรา พงศภราดร
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน พลิ้วไหวใตสายน้ํา
ช่ือรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับท่ี 1 การประกวดภาพถายสาหรายและแพลงกตอน

ชื่อภาพ พลิ้วไหวใตสายน้ํา จากการประชุมวิชาการสาหรายและแพลงกตอนแหงชาติ
ครั้งท่ี 5, 16-18 มีนาคม 2554, โรงแรมบีพี สมิหลาบีช โฮเทลแอนดรีสอรท
จังหวัดสงขลา

หนวยงานท่ีจัด สถานวิจัยความเปนเลิศความหลากหลายทางชีวภาพแหงคาบสมุทรไทย รวมกับ
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร   พิพิธภัณฑสถาน
ธรรมชาติวิทยา 50 พรรษาสยามบรมราชกุมารี   ชมรมสาหรายและแพลงกตอน
แหงประเทศไทยและโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา   นโยบายการจัดการ
ทรัพยากรชีวภาพแหงประเทศไทย (BRT)
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นักวิจัยท่ีไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2554
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นักวิจัยที่ไดรับเชิญเปน keynote speaker
ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ป 2554

1. นักวิจัย ศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Plant-derived antimicrobiel compounds
ช่ือการประชุม 7th Joint Seminar on Biomedical Sciences,13 October 2011,

Prince of Songkla University
หนวยงานท่ีจัด Prince of Songkla University, Chiangmai University

2. นักวิจัย รศ.ดร.ไชยรัตน เฉลิมรัตนโรจน
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน Orthodontic mini-implant for short-faced class II deep bite correction
ช่ือการประชุม 3rd World Implant Orthodontic Conference,  7 October 2011,

Piazza Bra -Varona, Italy
หนวยงานท่ีจัด World Implant Orthodontic Conference (WIOC)

3. นักวิจัย ศ.ดร.สุทธวัฒน เบญจกุล
หนวยงาน คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ช่ือผลงาน Discoloration: Negative Impact on Seafood Quality
ช่ือการประชุม The 37th Congress on Science and Technology of Thailand,

10-12 October 2011, Centara grand & Bangkok Convention Centre at
Central World Bangkok, Thailand

หนวยงานท่ีจัด Mahidol University
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นักวิจัยท่ีผลงานวิจัยเผยแพร
ทางสื่อสารมวลชนในระดับชาติ  ป 2554
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นักวิจัยที่ผลงานวิจัยเผยแพรทางสื่อสารมวลชน
ในระดับชาติ ป 2554

1. นักวิจัย ผศ.กัลยาณี พรพิเนตพงศ  
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ: กรณีการใชประโยชนหาดทรายและการอนุรักษ
ประเภทสื่อ สถานีโทรทัศนทีวีไทย  หนังสือพิมพมติชน  เว็บไซตผูจัดการออนไลน  เว็บไซตเนชั่นแชลแนล

เว็บไซตประชาไท

2. นักวิจัย รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร
นักวิจัยรวม 1. นายธเนศ วัยสุวรรณ

2. นางสาวรวมพร นิคม
3. นางสาวสุวดี จางอิสระกุล
4. นางสาวรุงนภา แกวมีศรี

ช่ือผลงาน การพัฒนากระบวนการผลิตไบโอดีเซลชนิดเอทิลเอสเตอรเชิงอุตสาหกรรมคุณภาพสูง
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพเดอะเนชั่น  หนังสือพิมพเดลินิวส

3. นักวิจัย ผศ.ดร.ชินวัชร สุรัสวดี  
หนวยงาน คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
ช่ือผลงาน 1. เทียบขอมูลฝนจากดาวเทียมหาสาเหตุวิกฤติน้ําทวม 2554

2. มหาอุทกภัย 2554
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพมติชน  หนังสือเนชั่นสุดสัปดาห

4. นักวิจัย รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท  
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน Enhancing the medicinal properties of plants
ประเภทสื่อ Asia research news 2011

5. นักวิจัย ผศ.ดร.ระพีพร เรืองชวย
นักวิจัยรวม 1. ผศ.ดร.โชคชัย เหลืองธุวปราณีต

2. ดร.นิรัติศัย เพชรสุภา
3. อาจารยอมมี เบญจมะ
4. ดร.พายัพ มาศนิยม
5. อาจารยเศวต ไชยมงคล
6. นายชาญวิทย เบญจมะ



61วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ช่ือผลงาน การเพาะเลี้ยงสาหรายผมนางในบอกุงราง
ประเภทสื่อ เว็บไซตคม ชัด ลึก

6. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
นักวิจัยรวม 1. นางสาวศรีสกุล ภิรมยวรากร

2. Dr.James True
3. นายพงศธีระ บัวเพ็ชร
4. นายวินัย ปราณสุข
5. นางสาวกรกนก เจริญมาศ
6. นางสาวอร ศิลปสถิตยวงศ
7. นางสาวสิริลักษณ สุทธินันท
8. นายวินัย เทพพูลผล
9. นางสาวนันทนา นิลยงค
10.นางสาวหนึ่งหทัย นาคฤทธ์ิ
11.นางสาวชิตชนก เสวตรเวช
12.นางสาวปาริชาติ ยอยพลแสน
13.นางสาวอรทัย กาญจนพรหม
14.นางสาววิจิตรา สังขเสน
15.นางสาวณัฐกานต ชูคง
16.นายจารุวัสตร ตรีพุฒิพัฒน
17.นางสาวนริศรา กองเจริญกิจ
18.นางสาววัลยลดา กลางนุรักษ
19.นายธีรไนย เพ็ชรโสม
20.นางสาวกมลภรณ ศรีกรด
21.นางจินตนา ปลาทอง

หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ปญหาความเสื่อมโทรมของทะเลไทย และขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพ เชน เดอะเนชั่น,มติชน, ผูจัดการ, คม ชัด ลึก

สถานีโทรทัศน เชน ชอง 7, 9, Voice TV

7. นักวิจัย รศ.ดร.สมบูรณ เจริญจิระตระกูล
หนวยงาน คณะเศรษฐศาสตร
ช่ือผลงาน ผลกระทบจากการขยายพ้ืนท่ีเพาะปลูกยางพารา : ขอหวงใยและขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
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ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ  ฉบับวันท่ี 4 มิถุนายน 2554, ฉบับวันท่ี 5 มิถุนายน 2554 และ
ฉบับวันท่ี 12 มิถุนายน 2554   เว็บไซตมูลนิธิชีววิถี   เว็บไซตศูนยขาวสารนโยบายสาธารณะ
สํานักขาวอิศรา   เว็บไซตผูจัดการ Online   เว็บไซตสุทธิชัยหยุน   เว็บไซตมูลนิธิโลกสีเขียว
เว็บไซตประชาไทเว็บไซตสํานักงานตลาดกลางยางพาราหนองคาย   เว็บไซตไทยโพสต
เว็บไซต  FTA

8. นักวิจัย ผศ.ดร.อัญชนา ประเทพ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Hope For Seagrass Conservation Through Research And Education
ประเภทสื่อ เว็บไซด SeaWeb

9. นักวิจัย ดร.ไพบูลย นวลนิล
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน แผนดินไหวทํานายไดหรือไม?
ประเภทสื่อ เว็บไซตกรุงเทพธุรกิจ วันท่ี 5 มกราคม 2554

10. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน พบคลื่นกัดเซาะชายฝงรุนแรงขึ้น นักวิชาการแนะรัฐแจงขอมูลรอบดาน
ประเภทสื่อ เว็บไซต ASTV   ผูจัดการออนไลน ประจําวันท่ี 30 ธันวาคม 2554

11. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน น้ําเนามหาศาลมุงลงอาวไทย หวั่นทําลายระบบนิเวศ
ประเภทสื่อ ไทยรัฐออนไลน ประจําวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

12. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ขอเวลา 5 ป “ปะการัง” ฟน “น้ําเสีย” ตัวการทําลาย!
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพมติชน ฉบับวันท่ี 24 มกราคม 2554

13. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน วิกฤติปะการังฟอกขาว ความรุนแรง-ฟนฟูนาน 20 ป
ประเภทสื่อ เว็บไซตไทยโพสต ประจําวันท่ี 23 มกราคม 2554
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14. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ปะการังอาวไทย-อันดามันตายรอยละ 90 กระทบทองเท่ียว
ประเภทสื่อ เว็บไซตขาวสด ประจําวันท่ี 21 มกราคม 2554

15. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Thailand: Coral crisis part of national agenda
ประเภทสื่อ The Nation/Asia news Net work ประจําวันท่ี 29 มกราคม 2554

16. นักวิจัย อาจารยศักด์ิอนันต ปลาทอง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน Slow action to save coral reefs blasted
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพ Bangkok Post ประจําวันท่ี 2 มิถุนายน 2554

17. นักวิจัย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน วิกฤติกัมมันตภาพรังสีกับการเตรียมรับมือของไทย
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจประจําวันท่ี 23 มีนาคม 2554

หนังสือพิมพแนวหนา ประจําวันท่ี 27 มีนาคม 2554

18. นักวิจัย รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน นักวิชาการชี้อาหารนําเขาจากญี่ปุนเสี่ยงระยะยาวสารกัมมันตภาพรังสีอาจแพรท้ังโลก
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพเดลินิวส ประจําวันท่ี 28 มีนาคม 2554

19. นักวิจัย ผศ.ดรุณี  ผองสุวรรณ
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน รายงานพิเศษ: เครื่องกรองน้ํากูภัยจาก ม.อ.คุณภาพสูง-ราคาต่ํา
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพขาวสด ประจําวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554

20. นักวิจัย ผศ.ดรุณี  ผองสุวรรณ
หนวยงาน วิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน ม.อ. ผลิตเครื่องกรองน้ํารุนพกพา
ประเภทสื่อ หนังสือพิมพกรุงเทพธุรกิจ ประจําวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2554



64 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555



65วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

รางวัลนวัตกรรม
สงขลานครินทร ประจําป 2554
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รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554

1. นักศึกษา นางสาวจินดาภรณ เยาถัก
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.พรชัย พฤกษภัทรานนต
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การใช biofeedback จากสัญญาณคลื่นไฟฟากลามเนื้อและเกมสในการชวยฟนฟู
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลท่ี 1  ระดับปริญญาตรี

2. นักศึกษา นายกิตติคุณ จงเจริญ
นายกิตติพงษ ชาติวุฒิ
นายทศพร คงสุจริต
นายธัญทัต อังศุพิสิฐ
นายพิรุฬหกร ธนอัศวพลกุล
นายพรพล สวางภิภพ
นายพิชัยพร บมไล
นายเอกสิทธ์ิ กาญจนแกว

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี
อาจารยชลิตา หิรัญสุข
อาจารยนิติพันธุ วิทยผดุง

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน หุนยนตเพ่ือนอัจฉริยะ
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลท่ี 3  ระดับปริญญาตรี

3. นักศึกษา นายศุภกิตติ์ จันทรเลิศ
นายอธิวัชร ทองนวล

อาจารยท่ีปรึกษา อาจารยกษิด์ิกฤษณ ดําเกลี้ยง
หนวยงาน คณะวิทยาศาสตร
ช่ือผลงาน แอ็พพลิเคชันเครื่องดนตรีไทยสําหรับคอมพิวเตอรแท็บเล็ต-ระนาดเอก
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย  ระดับปริญญาตรี
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4. นักศึกษา นางสาวญาดา เสริมสิริสัมพันธ
นายชัยชนะ ชูเมฆ
นายณัฏฐกร อรามเรือง
นายนัสรูดีน สาเล็ง
นายชะรัตน นุเคราะหวัด
นายสุริยะ พูลพิพัฒ

อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.สาวิตร ตัณฑนุช
ผศ.ดร.กุสุมาลย เฉลิมยานนท

หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน แกลลอนฝาวิกฤต
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย ระดับปริญญาตรี

5. นักศึกษา นางสาวดวงพร สลิลปราโมทย
นางสาวสุธาทิพย คงเนียม
นางสาวสุมน เบศรัตน

อาจารยท่ีปรึกษา ดร.สืบตระกูล วิเศษสมบัติ
หนวยงาน คณะเทคนิคการแพทย
ช่ือผลงาน การพัฒนาอาหารสําหรับเพาะเลี้ยงเชื้อ Campylobacter jejuni และ C.coli
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 3  ระดับปริญญาตรี

6. นักศึกษา นางสาวจุฑาภรณ ชนะถาวร
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน ชุดเครื่องมือกําจัดสียอมในน้ําเสียแบบใชแสง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลท่ี 1 ระดับบัณฑิตศึกษา

7. นักศึกษา นายสากล จุลรัตน
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชํานาญ

ผศ.ดร.ธเนศ เคารพาพงศ
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน อุปกรณวัดเนื้อยางแหงในน้ํายาง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลท่ี 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
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8. นักศึกษา นางสาวทัศนชพร สถาพร
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การสังเคราะหสารเรืองแสงฟอสฟอรชนิดอะลูมิเนตเจือสารยูโรเปยม  โดยวิธีปฏิกิริยา

กาวหนาดวยตัวเองท่ีอุณหภูมิสูง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลท่ี 3 ระดับบัณฑิตศึกษา

9. นักศึกษา นายกฤษณ สารทะวงษ
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.พิษณุ บุญนวล

ดร.วิษณุ ราชเพ็ชร
หนวยงาน คณะวิศวกรรมศาสตร
ช่ือผลงาน การศึกษาพัฒนาเทคนิคการระเบิดชั้นเปลือกดินท่ีไมมีหนาอิสระในระดับลึกเหมืองถานหิน

ลิกไนตแมเมาะ
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

รางวัลชมเชย ระดับบัณฑิตศึกษา

10. นักศึกษา นายณัฐวุฒิ เทือกสุบรรณ
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ทพ.ธงชัย นันทนรานนท
หนวยงาน คณะทันตแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน การผลิตโครงรางโพลีเมอรสามมิติชนิดสลายตัวได ซึ่งเปนสวนผสมของโพลีคารโปรแลกโตน

และไคโตซาน ดวยวิธีเทคนิคเมลทสเตรทชิงและมัลติแลยเดพโพซิชันเพ่ือใชทดแทนกระดูก
มนุษย

ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554   สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ
วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 1  ระดับบัณฑิตศึกษา

11. นักศึกษา นางสาวสุภาพร เมฆสวี
นพ.วชิรพรรณ ปริญญาคุปต
นางสาวสุวิชา เตชะภูวภัทร
นางสาวเตือนจิต ณ รังสี
นางสาวจุติมา รัตนคช

อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.นพ.บุญสิน ตั้งตระกูลวนิช
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน เครื่องพยุงปองกันอาการปวดหลังในผูประกอบอาชีพกรีดยางพารา
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 2 ระดับบัณฑิตศึกษา
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12. นักศึกษา นางสาวฐานิตา สังหาร
อาจารยท่ีปรึกษา ผศ.พญ.วิภาวรรณ ลีลาสําราญ
หนวยงาน คณะแพทยศาสตร
ช่ือผลงาน แผนรองรองเทาแบบปอนกลับสําหรับฝกเดินในผูปวยอัมพาตครึ่งซีก
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 2 ระดับบัณฑิตศึกษา

13. นักศึกษา นางสาวสายพิณ เศรษฐชีวกุล
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ฤดีกร วิวัฒนปฐพี
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน “นาโนเคอคูมิน” ในรูปแบบเซลฟ-อิมัลซิฟายดชนิดของเหลวและเพลเลต
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 3 ระดับบัณฑิตศึกษา

14. นักศึกษา นายภาณุพงศ พุทธรักษ
อาจารยท่ีปรึกษา รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท
หนวยงาน คณะเภสัชศาสตร
ช่ือผลงาน กรรมวิธีการเตรียมสารสกัดบัวบกท่ีมีสารเพ็นตะไซคลิกไตรเทอรปนปริมาณสูง
ช่ือรางวัล รางวัลนวัตกรรมสงขลานครินทร ประจําป 2554 สาขาวิทยาศาสตรสุขภาพและ

วิทยาศาสตรการแพทย รางวัลท่ี 3 ระดับบัณฑิตศึกษา
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน
ประจําป 2554
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รางวัลวิทยานิพนธดีเดน ประจําป 2554

1. นักศึกษา Ms.Ohnmar
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ
ช่ือวิทยานิพนธ Cluster Randomized Trial on the Use of Community Volunteers

to Improve Early Diagnosis and Treatment of Malaria in Bago
Division, Myanmar

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร

2. นักศึกษา นายอภิชาต  อธิไภริน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.อดิศร  รัตนพันธ

2. ผศ.ดร.ภูธร  แคนยุกต
ช่ือวิทยานิพนธ ผลของการผาเหลาแบบ missense และยาตานมะเร็งซิสพลาตินตอ

ubiquitination ของ BRCA1 RING Finger domain
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

3. นักศึกษา นายทนง  เอ่ียวศิริ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

2. ดร.วรรณพ  วิเศษสงวน
ช่ือวิทยานิพนธ กิจกรรมการตานปฏิกิริยาออกซิเดชั่นและสมบัติการเปนอิมัลซิไฟเออร

ของเจลาตินจากหนังหมึกกระดอง (Sepia pharaonis) ท่ีผานการ
ดัดแปลงดวยสารประกอบฟนอลิกและกรดไขมัน

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

4. นักศึกษา นางสาวสาทินี ซึ่อตรง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.เสาวลักษณ  พงษไพจิตร

2. Prof. Dr. E.B. Gareth Jones
ช่ือวิทยานิพนธ ความสัมพันธทางวิวัฒนาการในระดับโมเลกุลของราทะเลกลุม

Dothideomycetes
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ   สาขาจุลชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร
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5. นักศึกษา นางสาววรทัย  ไหมศรีขาว
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.พรพรต  ลิ้มประเสริฐ
ช่ือวิทยานิพนธ การตรวจกรองการกลายพันธุและการศึกษาความสัมพันธของยีน

COMT ในเด็กไทยท่ีเปนออทิซึมสเปคตรัม
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร

6. นักศึกษา Ms. Yanuar Primanda
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.จารุวรรณ  กฤตยประชา

2. ผศ.ดร.เพลินจิต  ฐานิวัฒนานนท
ช่ือวิทยานิพนธ Effect of Dietary Self-management Support Program on

Dietary Behaviors in Patients with Type 2 Diabetes Mellitus
in Yogyakarta, Indonesia

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (นานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร

7. นักศึกษา นายพีรวัส  คงสง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.เล็ก  สีคง

2. ดร.วิษณุ  ราชเพ็ชร
ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษาประสิทธิภาพของใยแกวท่ีเคลือบดวย TiO2

ในการทําความสะอาดน้ําด่ืม
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

8. นักศึกษา นายญัตติพงศ แกวทอง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี

2. ผศ.ดร.เยาวนิจ  กิตติธรกุล
ช่ือวิทยานิพนธ การประเมินมูลคาทางเศรษฐศาสตรดานการใชประโยชนทางตรงของ

ปาชายเลนโดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนโคกพยอม ตําบลละงู
อําเภอละงู จังหวัดสตูล

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธดีเดนระดับปริญญาโท ประจําป  2554
กลุมสังคมศาสตร  สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดลอม
คณะการจัดการสิ่งแวดลอม



74 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

10. นักศึกษา นางสาวรอฮานิ  เจะอาแซ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.รัศมี  สังขทอง

2. ศ.นพ.วีระศักด์ิ  จงสูวิวัฒนวงศ
ช่ือวิทยานิพนธ Effects of Armed Conflict on Growth and Development of

1-5 Year Old Children in Southern Thailand
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาระบาดวิทยา คณะแพทยศาสตร

11. นักศึกษา นางสาวศุภลักษ  สัตยสมิทสถิต
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.พูนสุข  ประเสริฐสรรพ

2. ดร.ภาวดี  เมธะคานนท
ช่ือวิทยานิพนธ การพัฒนากระบวณการผลิต 1,3 โพรเพนไดออลจากกลีเซอรอล

โดยเชื้อ Klebsiella pneumonia SU6
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

12. นักศึกษา นางสาวมลวดี  วงศลาภสุวรรณ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.วิไลวรรณ  โชติเกียรติ
ช่ือวิทยานิพนธ การเปลี่ยนแปลงการแสดงออกของยีนในระยะท่ีมีการพัฒนาของรังไข

ของกุงแชบวย
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร

13. นักศึกษา นางสนธยา  มณีรัตน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.แสงอรุณ  อิสระมาลัย

2. ผศ.ดร.อุมาพร  ปุญญโสพรรณ
ช่ือวิทยานิพนธ Developing and Evaluation of Thai Elderly Resilience Scale

(TESS)
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมมนุษยศาสตร สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ) คณะพยาบาลศาสตร

14. นักศึกษา นางสาวสิริลักษณ  โสมานุสรณ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.อุไร  หัถกิจ

2. ผศ.ดร.กิตติกร  นิลมานัต
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ช่ือวิทยานิพนธ Caring for End of Life Persons to Die Peacefully in the Thai
Buddhist Culture : Family Members’ and Nurses’ Roles

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร  สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)  คณะพยาบาลศาสตร

15. นักศึกษา นางสาวเสาวลักษณ  บุญยอด
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.วีรวรรณ  สุทธิศรีปก

2. รศ.ดร.เล็ก  ศรีคง
ช่ือวิทยานิพนธ ปฏิกิริยาโฟโตแคตะไลติกและพฤติกรรมการฆาเชื้อแบคทีเรียของ

ฟลมบางไทเทเนียมไดออกไซดบนพอลิเมอร
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

16. นักศึกษา นางสาวรัชฎาภรณ  โชติเวทยศิลป
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.โพยม  วงศภูวรักษ

2. รศ.ดร.วิบุล  วงศภูวรักษ
3. ผศ.นพ.พงศศักด์ิ  ดานเดชา

ช่ือวิทยานิพนธ การวิเคราะหระบบการจัดการขอมูลดวยคอมพิวเตอรในหนวยไตเทียม
โรงพยาบาลสงขลานครินทร

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร

17. นักศึกษา นางสาวสุรีรัตน  เย็นชอน
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รศ.ดร.สมปอง  เตชะโต
ช่ือวิทยานิพนธ ปจจัยชีวภาพท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการถายยีนเขาสูเอ็มบริโอเจนิค

แคลลัสปาลมน้ํามันโดยใชอะโกรแบคทีเรียม
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาพืชศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ

18. นักศึกษา นายประวิทย  ลือเกษมสุข
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.ภูธร  แคนยุกต

2. รศ.ดร.สิริจิต  วงศกําชัย
ช่ือวิทยานิพนธ การโคลนยีนและการศึกษาระดับโมเลกุลของเอนไซมอะดินีน

ฟอสโฟไรโบซิลทรานสเฟอเรส จากบรูเกีย มาลายี
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร



76 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

19. นักศึกษา นางสาวดาริกา  อวะภาค
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.ศุภชัย  ภิสัชเพ็ญ
ช่ือวิทยานิพนธ การลดเวลาไรประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตไอศกรีมแทง
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

20. นักศึกษา นางสาวศิริพรรณ  ชัยณรงค
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.สุธรรม  นิยมวาส

2. รศ.ดร.เล็ก  สีคง
3. ดร.สุรพงษ  ภวสุปรีย

ช่ือวิทยานิพนธ การสังเคราะหและการศึกษาลักษณะอนุภาคของวัสดุผสมระดับนาโน
ของ N-TiO2/WO3 สําหรับใชเปนไฟโตคะตะลิสซ

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร

21. นักศึกษา นายเชษฐา  มุหะหมัด
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.อาแว  มะแส

2. ผศ.ดร.เก็ตถวา บุญปราการ
ช่ือวิทยานิพนธ การปรับกลยุทธวิธีในการดํารงชีพของชาวประมงมุสลิมขนาดเล็ก

ในภาวะขาดแคลนทรัพยากร : กรณีศึกษาชุมชนชายทะเล ตําบลคูเตา
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธชมเชยระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร สาขาวิชาพัฒนามนุษยและสังคม (ภาคปกติ)
คณะศิลปศาสตร

22. นักศึกษา Mr. Setiawan
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.อุไร  หัถกิจ

2. ผศ.ดร.นงนุช  บุญยัง
ช่ือวิทยานิพนธ Development of a Professional Caring Model for Enhancing

the Quality of Nursing Care for Critically Ill Patients in Indonesia
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ สาขาวิชาการพยาบาล (นานาชาติ)
คณะพยาบาลศาสตร
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23. นักศึกษา นางสาวจุฑา  แซวอง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.สุภิญญา  ติ๋วตระกูล

2. ดร.พิมพพิมล  ตันสกุล
ช่ือวิทยานิพนธ ฤทธ์ิตานการอักเสบของเหงากระชายดํา
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาเภสัชศาสตร คณะเภสัชศาสตร

24. นักศึกษา Mr. Sajid  Maqsood
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล
ช่ือวิทยานิพนธ Maximized Uses of  Phenolic Compounds in Retardation od

Lipid Oxidation and Shelf-Life Extension of Fish and Fish
Products

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาเอก ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

25. นักศึกษา นางสาวพัทนิล  วัชรพันธุ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน  ธรรมสิทธ์ิบูรณ

2. ผศ.ทพญ.บุญรัตน  สัตพัน
3. ผศ.ดร.ทพญ.สุวรรณา  จิตภักดีบดินทร

ช่ือวิทยานิพนธ ผลของน้ํายาลางคลองรากฟน และสารตานอนุมูลอิสระตอ
ความแข็งแรงพันธะตานแรงเฉือน และการตานทานการรั่วซึม
ของแบคทีเรียของวัสดุเรซิลอนรวมกับเรียลซีลซีลเลอร

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
คณะทันตแพทยศาสตร

26. นักศึกษา นางสาวรัตติยา สวัสดี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.ทพญ.เกวลิน ธรรมสิทธ์ิบูรณ

2. ผศ.ทพญ.บุญรัตน สัตพัน
3. รศ.ดร.ทพญ.ชิดชนก ลีธนะกุล

ช่ือวิทยานิพนธ ผลของการใสแคลเซียมไฮดรอกไซดในคลองรากฟนเปนระยะเวลานาน
ตอสมบัติเชิงกลของฟนมนุษย : การศึกษาทางคลินิก

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพชองปาก
คณะทันตแพทยศาสตร
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27. นักศึกษา นายชลิตพล  ณ นคร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.กมลทิพย  วิวัฒนวงศา

2. รศ.ดร.ฉวีวรรณ  รัตนจามิตร
3. พอ.นพ.อํานาจ  ชัยประเสริฐ

ช่ือวิทยานิพนธ เภสัชจลศาสตรของยาอะเลนโดรเนตโซเดียมในผูปวยโรคไตเรื้อรัง
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ  สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก คณะเภสัชศาสตร

28. นักศึกษา นางสาววรนุช  เลิศประกอบกิจ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

2. ดร.วรรณพ  วิเศษสงวน
ช่ือวิทยานิพนธ การศึกษากิจกรรมยับย้ัง angiotensin I-converting enzyme และ

กิจกรรมตานอนุมูลอิสระของเพปไทดท่ีไดจากอาหารหมักจากสัตวน้ํา
ของไทย

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ   สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

29. นักศึกษา นายภควรรษ  ทองเนื้อจันทร
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ศ.ดร.สุทธวัฒน  เบญจกุล

2. ผศ.ดร.ธรรมนูญ  โปรดปราน
ช่ือวิทยานิพนธ การเปลี่ยนแปลงสีของฟลมโปรตีนจากกลามเนื้อปลาทับทิม

และการปองกัน
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอาหาร
คณะอุตสาหกรรมเกษตร

30. นักศึกษา นางสาวอุไรวรรณ  ทองจันทรแกว
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. รศ.ดร.วราภรณ  วุฑฒะกุล

2. ดร.กาญจนา  ศรีนิติวรวงศ
ช่ือวิทยานิพนธ พลวัตของ Vibrio spp. และแพลงกตอนบริเวณทะเลและชายฝง

ประเทศไทย
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ    สาขาวิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร
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31. นักศึกษา นางสาวอัมรินา  แวมง
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.พัชรินทร  ภักดีฉนวน

2. ดร.สุธีรา  เสาวภาคย
ช่ือวิทยานิพนธ การเตรียมน้ํามันพรีอีมัลซิฟายดจากโปรตีนถ่ัวเหลืองไฮโดรไลเสท
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรชีวภาพ  สาขาวิชาวิทยาศาสตรการอาหารและโภชนาการ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

32. นักศึกษา นายพิสิฐพงษ  หมื่นประเสริฐดี
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.เสาวภา  โชติสุวรรณ
ช่ือวิทยานิพนธ การใชแสงรวมกับตัวเรงปฏิกิริยาไทเทเนียมไดออกไซดสลายของเสีย

โทลูอีนในน้ําท้ิงระดับหองปฏิบัติการ
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ  สาขาวิชาเคมีประยุกต
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

33. นักศึกษา นายณัฐพนธ  อุทัยพันธุ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ดร.อโนมา  ธิติธรรมวงศ

2. ผศ.ดร.อดิศัย รุงวิชานิวัฒน
ช่ือวิทยานิพนธ อิทธิพลของระบบวัลคาไนซแบบผสมระหวางระบบกํามะถันกับ

ระบบเปอรออกไซดและสารปองกันการเสื่อมสภาพตอสมบัติของ
เทอรโมพลาสติกวัลคาไนซจากเปลนดยางธรรมชาติกับพอลิโพรไพลีน

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ   สาขาวิชาเทคโนลีโพลีเมอร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

34. นักศึกษา นายอนิรุธ  ทองกลิ่น
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต
ช่ือวิทยานิพนธ การเลือกคลัสเตอรเฮดเพ่ือสมดุลภาระบนเครือขายเซนเซอรไรสาย
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ   สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร

35. นักศึกษา นายกฤตศิลป  ศิลานนท
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.นิคม  สุวรรณวร
ช่ือวิทยานิพนธ การวิเคราะหและรูจําคําสั่งทาทางของมือสําหรับระบบเฝาระวังดวย

กลองวงจรปด
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ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมวิทยาศาสตรกายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร
คณะวิศวกรรมศาสตร

36. นักศึกษา นางสาวพรรษา  พรหมมาศ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ดร.เข็มทอง  สินวงศสุวัฒน
ช่ือวิทยานิพนธ การวิจัยเชิงเปรียบเทียบการใชดัชนีปริเฉทในงานเขียนเชิงโตแยง

ของผูเรียนภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศและเจาของภาษา
ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554

กลุมมนุษยศาสตร   สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษเปนภาษานานาชาติ
คณะศิลปศาสตร

37. นักศึกษา นางสาวนุจเรศ  จันทบูรณ
อาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ 1. ผศ.ดร.โสเพ็ญ  ชูนวล

2. ผศ.ดร.ทรงพร  จันทรพัฒน
ช่ือวิทยานิพนธ ผลของโปรแกรมการเสริมสรางพลังอํานาจโดยบูรณาการการสนับสนุน

ของสามีตอความรูสึกมีคุณคาในการเปนมารดาและทัศนคติในการ
เลี้ยงดูบุตรของมารดาวัยรุน

ช่ือรางวัล รางวัลวิทยานิพนธเกียรติคุณระดับปริญญาโท ประจําป 2554
กลุมสังคมศาสตร การผดุงครรภขั้นสูง คณะพยาบาลศาสตร
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ผลการดําเนินงานเครือขายวิจัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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สาขาความเปนเลิศ
(Discipline of Excellence; DoE)

1. สาขาความเปนเลิศวิศวกรรมเคมี

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ram.y@psu.ac.th
http://chemserver.eng.psu.ac.th/DoE/

คณะ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ
ภาควิชาวิศวกรรมเคมี  คณะวิศวกรรมศาสตร

ช่ือผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
ผศ.ดร.ราม แยมแสงสังข ผูอํานวยการ
ผศ.ดร.ผกามาศ เจษฎพัฒนานนท รองผูอํานวยการ
ผศ.ดร.สุกฤทธิรา รัตนวิไล รองผูอํานวยการ
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร รองผูอํานวยการ

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป
การพัฒนาอุตสาหกรรมปโตรเคมี มีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เพราะอุตสาหกรรมปโตรเคมีเปนเสมือน

อุตสาหกรรมตนทางสําหรับอุตสาหกรรมอีกมากมาย  ในขั้นตอนของกระบวนการตางๆ จําเปนตองมีวิศวกรเคมีท่ีมี
ความรูความสามารถเขาไปมีบทบาทเพ่ือใหผลผลิตท่ีมีคาในเชิงอุตสาหกรรมและมีปญหามลภาวะนอยท่ีสุด วิศวกรรม
เคมีจึงเปนแขนงวิชาหนึ่งท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องท่ีเก่ียวกับอุตสาหกรรม
ปโตรเคมี อุตสาหกรรมเคมี และอุตสาหกรรมอ่ืนๆ เชน อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก
อุตสาหกรรมกระดาษ และอุตสาหกรรมยา เปนตน

ในชวงหลายสิบปท่ีผานมา ภาควิชาวิศวกรรมเคมีมีประสบการณและความพรอมท้ังในดานการเรียนการสอน
และวิจัย    ภาควิชาฯ มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ อาจารยจบการศึกษาในระดับปริญญาเอกรอยเปอรเซ็นต มีความ
กระตือรือรนในการทําวิจัย มีความรวมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศและตางประเทศ  หนวยงานของท้ังภาครัฐและ
เอกชน ท้ังในเรื่องของการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการสนับสนุนทุนวิจัย มีผลงานวิชาการเปนท่ียอมรับ
ดังแสดงจากผลการประเมินของสกว. ท่ีภาควิชาไดรับการประเมินอยูในเกณฑระดับเต็ม 5  แตปญหาท่ีภาควิชาประสบ
อยูก็คือ เรามีพ้ืนท่ีใชสอยท่ีคอนขางจํากัด โดยตึกของภาควิชาในปจจุบันเปนอาคาร 3 ชั้น มีพ้ืนท่ีประมาณ 2,600
ตารางเมตร ซึ่งไมเพียงพอตอการรองรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีจะเพ่ิมขึ้นจากการจัดตั้งสาขาความเปนเลิศ
นอกจากนี้ภาควิชาฯ ยังประสบปญหาในเรื่องงบดําเนินการท่ีคอนขางจํากัด ขาดแคลนงบสําหรับจัดซื้อครุภัณฑและ
งบท่ีจะใชเปนทุนการศึกษา เปนอุปสรรคสําหรับการสรางแรงจูงใจใหนักศึกษาท่ีมีศักยภาพสูงของภาควิชาเรียนตอ
ในระดับบัณฑิตศึกษา นักศึกษาท่ีเขามาเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาสวนใหญจบการศึกษาจากสาขาอ่ืนๆ ท่ีไมใชสาขา
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วิศวกรรมเคมีโดยตรง ทําใหตองใชระยะเวลานานกวาเกณฑท่ีไดกําหนดไว เนื่องจากตองมีการเรียนเพ่ิมเติมในวิชา
เพ่ือปรับฐานความรู  และสงผลตอเนื่องใหมีนักศึกษาตกคางคอนขางมาก ทําใหคณาจารยไมสามารถผลิตผลงานทาง
วิชาการไดมากเทาท่ีควร ดังนั้นงบประมาณท่ีจะไดจากการจัดตั้งสาขาความเปนเลิศจะเปนปจจัยสําคัญท่ีสงผลใหการ
ดําเนินงานของภาควิชาฯ มีการพัฒนาอยางกาวกระโดด และสรางแรงจูงใจในการทํางานใหกับบุคลากรของภาควิชาฯ
ตอไป

วัตถุประสงค
การดําเนินงานของสาขาฯ จะเนน 3 กลุมวิจัยหลัก โดยในแตละกลุมมีวัตถุประสงคดังนี้
1. กลุมพลังงานทดแทน

ทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมท้ังการแปรรูป
ผลิตผลพลอยได เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดในเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถใน
การแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน

2. กลุมเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอมเพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประเทศและชุมชนภาคใต  สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในการใชเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียใน
สิ่งแวดลอมและถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

3. กลุมเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการเกษตรและอาหาร
พัฒนากระบวนการสกัดสารสําคัญจากพืชเกษตร กระบวนการแยกเพ่ือใหไดสารสําคัญท่ีบริสุทธ์ิและนําสาร

สําคัญท่ีไดมาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ  การอบแหงและแปรรูปพืชเกษตรและสัตวน้ํา เชน ขาว ผัก ผลไม ยางพารา และกุง
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2. สาขาความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร ระยะท่ี 2

ผูบริหารสาขาความเปนเลิศ
คณบดีคณะเภสัชศาสตร
e-mail: sirirat.pi@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/

คณะ/หนวยงานท่ีรับผิดชอบโครงการ
คณะเภสัชศาสตร

หลักการและเหตุผลโดยสังเขป
คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดรับการสนับสนุนโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศ

สาขาเภสัชศาสตร (2546-2550) ดวยเงินสนับสนุนท้ังสิ้น 21.058 ลานบาท ซึ่งผลจากการดําเนินงานตามโครงการ
ดังกลาวไดสรางความพรอมใหกับคณะฯ ในระดับหนึ่งโดยเฉพาะในดานวิจัยและบัณฑิตศึกษาท่ีจะกาวไปสูความเปนเลิศ
ในระดับนานาชาติ ดังนั้นเพ่ือใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่อง คณะเภสัชศาสตรจึงมีความประสงคจะขอรับการสนับสนุน
โครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร (2554-2558) เปนวงเงิน  20 ลานบาท โดยกําหนดเปาหมายการพัฒนา
บัณฑิตศึกษาและคุณภาพงานวิจัยใหกาวเขาสูความเปนเลิศในระดับนานชาติ เพ่ือเสริมความเขมแข็งใหกับโครงการ
มหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 2554-2556 โดยมุงเนนการพัฒนาหลักสูตรปริญญาเอกเภสัชศาสตรนานาชาติ การรับ
นักศึกษาตางชาติ การรับนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอกและการมีอาจารยชาวตางประเทศเปนผูรวมสอน การพัฒนา
และเพ่ิมจํานวนอาจารยนักวิจัย ซึ่งคาดวาผลจาการดําเนินการตามโครงการสูความเปนเลิศสาขาเภสัชศาสตร รวมท้ัง
โครงการมหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติจะชวยผลักดันใหงานวิจัยสาขาเภสัชศาสตรสามารถกาวสูความเปนเลิศไดในระดับ
นานาชาติ

วัตถุประสงค
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาสาขาเภสัชศาสตรกาวสูความเปนเลิศในระดับนานาชาติ

ทิศทางการวิจัย
คณะเภสัชศาสตร กําหนดทิศทางการวิจัยท่ีสอดรับกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยท่ีจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัย

ชั้นนําในระดับสากล มุ งเนนการสรางระบบเพ่ือทําใหเกิดวัฒนธรรมองคกรท่ีมุงสูวิจัยและบัณฑิตศึกษาใหมากขึ้น
มีการกําหนดทิศทางการวิจัยท่ีทําใหเกิดองครวม (holistic ideology) คือ เปนการวิจัยท่ีครอบคลุมการวิจัยพ้ืนฐาน
(basic) การวิจัยประยุกต (applied) การวิจัยท่ีมีความเปนสหสาขาวิชาการ (multidiscipline) บูรณาการ (integrated)
และครบวงจร (complete set) ในองคความรูดานเภสัชศาสตร 5 ดานหลัก คือ เทคโนโลยีเภสัชกรรม เภสัชเคมี
เภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร เภสัชกรรมคลินิก และบริหารเภสัชกิจ โดยมีเปาหมายหลักท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใช
ประโยชนไดอยางชัดเจน เปนท่ีทราบกันดีวาในปจจุบันประเทศไทยตกอยูในสภาวะท่ีตองพ่ึงพาเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ
ท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ เวชสําอางและเครื่องสําอางจากตางประเทศ คิดเปนมูลคามหาศาล
ขอมูลจากกรมศุลกากร แสดงใหเห็นวาประเทศไทยไดนําเขาเฉพาะยารักษาโรคจากตางประเทศมากถึง 27,640 ลาน
บาท ในป พ.ศ. 2550 คณะเภสัชศาสตรในฐานะหนวยงานท่ีทําหนาท่ีผลิตนักศึกษาท้ังในระดับปริญญาตรี โท และเอก
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รวมถึงการทําวิจัยท่ีเก่ียวของกับเทคโนโลยีและความรูใหมดานยา การใชยาและความปลอดภัย ธุรกิจดานยาและการ
บริหาร เภสัชศาสตรสังคม ผลิตภัณฑธรรมชาติ เวชสําอางและเครื่องสําอาง ไดตระหนักถึงการวางทิศทางการวิจัย
เพ่ือสรางสรรคองคความรูดานยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ การใชยาและความปลอดภัย การบริหารธุรกิจดานยา ซึ่งจะ
นําไปสูการพ่ึงพาตนเองได นอกจากนี้การสามารถผลิตนวัตกรรมดานยา ผลิตภัณฑธรรมชาติ และเครื่องสําอางขึ้นเอง
ในประเทศ ยังเปนการเพ่ิมจํานวนผลงานวิชาการในรูปผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ (published research articles) และในรูป
สิทธิบัตร (patents) นําไปสูโอกาสการสรางรายไดและสงผลประโยชนโดยตรงตอผูปวย โรงพยาบาล คลินิก รานยา
และอุตสาหกรรมยา

ทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรสามารถแบงเปนดานตาง ๆ ดังนี้ ไดแก
1. การวิจัย การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพของยาหรือสารใหม ซึ่งยาหรือสารใหมดังกลาวอาจไดมาจาก

การสังเคราะหทางเคมี การสกัดสารจากธรรมชาติ และกระบวนการเทคโนโลยีชีวภาพ ท้ังนี้เพ่ือใชในทางเภสัชกรรม
และชีวเภสัชกรรม รวมถึงการวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาระบบนําสงยาและเวชสําอางท่ีมีประสิทธิภาพ เชน การพัฒนา
ระบบนําสงยาทางชองจมูกและปอด ทางผิวหนัง ทางเย่ือบุ และทางกระดูก เปนตน

2. การวิจัยและพัฒนายาจากสมุนไพรบนพ้ืนฐานกระบวนการคนหายาใหม ประกอบดวย การวิจัยเก่ียวกับ
การแยกและศึกษาโครงสรางเคมีของสารท่ีมีฤทธ์ิทางชีวภาพ การทํามาตรฐานยาสมุนไพร มาตรฐานและการตั้งตํารับ
ท่ีมียาสมุนไพรเปนสวนประกอบ การวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม อาทิ การจัดทําลายพิมพดีเอ็นเอเพ่ือ
การพิสูจนชนิดของพืช การเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ และพันธุวิศวกรรมพืช งานวิจัยท่ีมีสวนสําคัญตอการพัฒนาและยกระดับ
การประยุกตใชสมุนไพรในงานดานเภสัชกรรมเพ่ือการพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน

3. การวิจัยทางคลินิกเพ่ือใหการใชยาของผูปวยเกิดประโยชนและมีความปลอดภัย โดยเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของ
กับการพัฒนางานบริบาลเภสัชกรรม และการพัฒนาคุณภาพการใหบริการทางเภสัชกรรมของหนวยงานหรือสถาน
บริการดานสุขภาพ การวิจัยเภสัชระบาดวิทยา และเภสัชวิทยา

4. การวิจัยทางดานเภสัชศาสตรสังคมและการบริหาร ครอบคลุมงานวิจัยดานบริหารจัดการระบบยาและวัคซีน
ในระดับตางๆ  พฤติกรรมสุขภาพและการใชยา  การพัฒนาเครื่องมือวัดผลลัพธตางๆ ทางสุขภาพ  เศรษฐศาสตรและ
การเงินการคลังทางสาธารณสุข  ระบบประกันสุขภาพ  การประเมินทางเภสัชเศรษฐศาสตร  การศึกษาเภสัชศาสตร
การคุมครองผูบริโภค  กําลังคนทางเภสัชกรรม และการวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรม และการตลาดยา

จากทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตรท่ีกลาวมา จะเห็นไดวาตองใชความรูในเชิงบูรณาการทุกดานทาง
เภสัชศาสตร เพ่ือใหไดผลิตภัณฑสําหรับผูปวยท่ีมีคุณภาพสูง มีประสิทธิภาพและปลอดภัย รวมถึงการบริหารจัดการ
ท่ีมีประสิทธิภาพก็เปนสิ่งท่ีจําเปนเชนกัน ซึ่งคณะเภสัชศาสตรมีนักวิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาตางๆ ท่ีหลากหลาย
อยางไรก็ตามการดําเนินงานวิจัยใหบรรลุสูเปาหมายจําเปนตองไดรับการสนับสนุนทรัพยากรบุคคล อาคารสถานท่ีและ
ทรัพยากรทางการเงินท่ีเพียงพอจากทางมหาวิทยาลัย ดังนั้นหากคณะเภสัชศาสตรไดรับการสนับสนุนท่ีเพียงพอและ
เหมาะสม จะทําใหคณะสามารถดําเนินงานวิจัยไดตามเปาหมาย นําชื่อเสียงมาสูคณะและมหาวิทยาลัย รวมท้ังมีสวน
กอใหเกิดรายไดจํานวนมากตอประเทศชาติในอนาคตอีกดวย
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สถานวิจัยความเปนเลิศ
(Center of Excellence; CoE)

1. ศูนยเครือขายความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีภาคใต
(NANOTEC Center of Excellence at PSU)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com
http://www.nanotec.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. ผลิตยาและศึกษาระบบนําสงยาระดับนาโน
2. ผลิตเซนเซอร ทรานสดิวเซอร และแอคชูเอเตอรระดับนาโน
3. ผลิตวัสดุและอุปกรณเพ่ือการแยกระดับนาโน
4. ผลิตวัสดุนาโนเพ่ืองานวิศวกรรม

ทิศทางการวิจัย
ศึกษาวิจัยดานวัสดุนาโนเพ่ือการประยุกตดานการแพทยและวิศวกรรม  ประกอบดวยชุดโครงการวิจัยจํานวน 2

เรื่อง และโครงการวิจัยเด่ียวจํานวน 2 เรื่อง  ในปงบประมาณ 2553 มีแผนการดําเนินงานดังนี้
1. การพัฒนานาโนเทคโนโลยีเก่ียวกับระบบนําสงยา และวิศวกรรมเนื้อเย่ือกระดูก (Development of Nano-

technology on Drug Delivery Systems and Bone Tissue Engineering)
2. การพัฒนาไทเทเนียมไดออกไซดโฟโตแคตะลิสต โครงสรางระดับนาโนเพ่ือประยุกตใชงานทางดานวิศวกรรม

(Development of  Nano – structured Titanium Dioxide Photo catalyst for Engineering Applications)
3. การประยุกตทอคารบอนระดับนาโนเพ่ืองานทางดานวิศวกรรม (Carbon Nanotube for Engineering

Applications)
4. โครงสรางชั้นบางของสารอินทรียและอนินทรียสําหรับการประยุกตใชกับระบบไมโคร และนาโนอิเล็กโตร

เมกคานิคัล
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2. สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา
(Center of Excellence in Natural Rubber Technology)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ ดร.เจริญ  นาคะสรรค
ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: ncharoen@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.coe-nr.org/joomla/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑยางพารา โดยเนนดานการดัดแปลงโมเลกุลยาง

การผลิตผลิตภัณฑยางพารา และผลิตภัณฑยางธรรมชาติจากการเบลนดยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติ
เทอรโมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดท่ีมีสมบัติพิเศษ เชน มีความทนทานตอน้ํามัน (Oil
resistance) หรือตานทานตอการเสื่อม (Aging resistance)

2. เพ่ือพัฒนาความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยท้ังในและตางประเทศ เพ่ือสรางเครือขายวิจัย
และการผลิตนักวิจัยใหม

3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หนวยงานราชการ
ท่ีเก่ียวของ กลุมเกษตรกร สหกรณและองคกรตางๆ ดานยางพารา สนับสนุนการเรียนการสอนดานเทคโนโลยียาง
ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาท้ังในและนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศดานเทคโนโลยียางพารา เปนหนวยงานวิจัยสรางองคความรูและบริการวิชาการดาน

เทคโนโลยียางพาราของประเทศไทย  โดยกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธ และทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป ดังตอไปนี้
วิสัยทัศน
จะเปนสถานวิจัยความเปนเลิศระดับชั้นนํา โดยยึดงานวิจัยเปนฐานและเปนท่ีพ่ึงทางดานวิชาการดานเทคโนโลยี

ยางพาราแกสังคม
แผนกลยุทธ
1. ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพ่ือสรางขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศอยางย่ังยืน
2. ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและการใชยางพาราแทนท่ีวัสดุอ่ืนๆ
3. ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม วิสาหกิจชุมชน และกลุมเกษตรกร
4. ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ และทําการถายทอดเทคโนโลยี

สูกลุมเปาหมาย โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม
ทิศทางการวิจัยความเปนเลิศท่ีมุงหมายตามแผนกลยุทธ
กลยุทธท่ี 1 ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยียางพารา เพ่ือสรางขีดความ

สามารถในการแขงขันของประเทศอยางย่ังยืน
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กลยุทธท่ี 2 ทําการวิจัยขยายขอบเขตการใชงานยางธรรมชาติ เพ่ือเพ่ิมมูลคาและการใชยางพาราแทนท่ีวัสดุ
อ่ืนๆ  ประกอบดวยทิศทางการวิจัย ดังนี้

- การวิจัยดานการดัดแปลงโมเลกุลเพ่ือเพ่ิมสมบัติเดนและลดสมบัติดอยของยางพารา  เชน  การเตรียม
ยางธรรมชาติอิพอกไซด การเตรียมยางธรรมชาติมาลิเอต การเตรียมยางธรรมชาติกราฟตดวยโมโนเมอรชนิดตางๆ
การเตรียมไอโอโนเมอรของยางธรรมชาติ  เปนตน

- การวิจัยและพัฒนายางเบลนดและคอมโพสิทของยางพาราเพ่ือใชสมบัติเดนของยางสังเคราะหและวัสดุอ่ืนๆ
เสริมสมบัติของยางพาราในการผลิตผลิตภัณฑ

- การวิจัยและพัฒนายางเทอรโมพลาสติก เพ่ือเตรียมวัสดุพอลิเมอรชนิดใหมจากยางพาราท่ีมีสมบัติเปนยาง
แตสามารถแปรรูปไดดวยกระบวนการผลิตเทอรโมพลาสติกซึ่งงายและตนทุนต่ํากวา

กลยุทธท่ี 3 ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตผลิตภัณฑยางสําหรับกลุมอุตสาหกรรม  วิสาหกิจชุมชน  และ
กลุมเกษตรกร   ประกอบดวยทิศทางการวิจัย ดังนี้

- การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา ในรูปแบบกระบวนการท่ีใชน้ํายาง เชน การ
ผลิตน้ํายางขนโดยกระบวนการครีมมิ่ง การพัฒนากระบวนการผลิตยางฟองน้ําจากน้ํายางขนท่ีเตรียมจากกระบวนการ
ครีมมิ่ง

- การใชคอมปาวดน้ํายางจากกระบวนการครีมมิ่งในการเคลือบสระน้ํา และการเตรียมกาวน้ํายาง
- การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑยางพารา ในรูปแบบกระบวนการท่ีใชยางแหง เชน

การเตรียมกระเบื้องยางจากยางสกิม การพัฒนาผลิตภัณฑท่ีทนทานตอการเสื่อมท่ีอุณหภูมิสูง การพัฒนาผลิตภัณฑ
ยางท่ีใชเปนฉนวนกันความรอน  และการพัฒนาผลิตภัณฑยางสําหรับการประมง เชน เตรียมยางอวนเรือ เปนตน

กลยุทธท่ี 4 ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร ตีพิมพผลงานวิจัยท้ังระดับชาติและนานาชาติ นอกจากนี้ทําการ
ถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมาย โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกในเชิงเศรษฐกิจและสังคม ประกอบดวยทิศทาง
การดําเนินการ ดังนี้

- ดําเนินการบริหารโรงงานตนแบบ (ท่ีมีอยู) โดยเปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษาหาความรู และ
ฝกทักษะการผลิตและการใชเครื่องมือ ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับโรงงานตนแบบขององคการสงเคราะหการทําสวนยาง
และโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต

- ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานตนแบบท่ีมีอยูเปน
เครื่องมือในการถายทอดเทคโนโลยี

- ทําการเผยแพรผลงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นในสื่อท่ีเหมาะสม กลาวคือ งานดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในระดับ
สูงท่ีสามารถเผยแพรไดจะเนนการเผยแพรในวารสารวิชาการระดับนานาชาติท่ีมี impact factor สูง  จดสิทธิบัตรหรือ
อนุสิทธิบัตรสําหรับงานท่ีมีความใหมและมีประโยชนในแงอุตสาหกรรม งานวิจัยท่ีเปนประโยชนกับคนไทย อาจจะ
เขียนเปนหนังสือ (ภาษาไทย) หรือลงตีพิมพในวารสารภาษาไทย  เผยแพรผลงานของสถานวิจัยฯทางสื่ออิเลคทรอนิค
ผาน website : http://www.coe-nr.org
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3. สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ
(Center of Excellence in Agricultural and Natural Resources Biotechnology)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.สมปอง เตชะโต  คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: sompong.t@psu.ac.th
http://natres.psu.ac.th/CoE-ANRB/index.htm

หลักการและเหตุผล
ภาคเกษตรเปนภาคการผลิตท่ีสรางความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยการผลิตอาหาร

และผลิตผลทางการเกษตรท่ีมีคุณภาพ เพ่ือการบริโภคภายในประเทศและการสงออกทําใหวิกฤตเศรษฐกิจทุกครั้ง
ท่ีผานมาไมมีผลกระทบดานอาหาร ประเทศไทยยังเปนหนึ่งในกลุมประเทศชั้นแนวหนาท่ีสงออกสินคาเกษตรและอาหาร
อันดับ 8 ของโลก  สามารถผลิตอาหารใหแกประชากรโลกมากกวา 250 ลานคน (FAO, 2002) นอกจากนี้ยังเปน
ภาคการผลิตท่ีสรางรายไดและสรางงานใหกับประชากรในชนบท เปนกลไกท่ีจรรโลงวัฒนธรรมพ้ืนบานและภูมิปญญา
ทองถ่ิน ในป พ.ศ. 2549 ภาคเกษตรมีมูลคาผลผลิตรวม 6.4 แสนลานบาท คิดเปนรอยละ 8 ของผลิตภัณฑมวลรวม
ภายในประเทศ   ขณะท่ีประเทศไทยมีมูลคาสินคาสงออกท้ังหมด 4.94 ลานลานบาท มีมูลคาสินคาสงออกมาจาก
ภาคเกษตรจํานวน 4.39 แสนลานบาท ขอดีของสินคาภาคเกษตรคือการใชวัตถุดิบภายในประเทศสูงถึงรอยละ 80
ขณะท่ีอุตสาหกรรมอ่ืนๆ ใชวัตถุดิบภายในประเทศเพียงรอยละ 20 เทานั้น และตองนําเขาวัตถุดิบและเทคโนโลยีจาก
ตางประเทศเพ่ือการผลิต ดังนั้นภาคเกษตรซึ่งมีสัดสวนการพ่ึงพาตนเองในดานวัตถุดิบสูงมาก จึงเปนภาคการผลิต
หลักท่ีสรางรายไดนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศและเปนพ้ืนฐานสําคัญของเศรษฐกิจประเทศไทย

นับตั้ งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทยฉบับท่ี  1 ท่ี เริ่ มใช เมื่ อ พ.ศ. 2504 จนถึงปจจุบัน
ภาคเกษตรมีการเติบโตมาอยางตอเนื่อง ซึ่งเกิดจากการขยายพ้ืนท่ีเกษตรเปนสําคัญ ดังเห็นไดจากการลดลงของพ้ืนท่ี
ปาไมขณะท่ีพ้ืนท่ีเพาะปลูกเพ่ิมขึ้น แตขณะนี้ทรัพยากรธรรมชาติของการเกษตร เชน ทรัพยากรดิน น้ํา พ้ืนท่ีชายฝง
ปาไมของประเทศไทยมีจํากัดและอยูในสภาพเสื่อมโทรม รวมท้ังการแขงขัน การกีดกันการคาในรูปแบบตางๆ สูงขึ้น
ภาคเกษตรตองปรับทักษะในการผลิตอยางเรงดวนโดยการเพ่ิมผลผลิตตอพ้ืนท่ี เพ่ิมจํานวนครั้งการเพาะปลูกหรือการ
เก็บเก่ียว การทดแทนพันธุพืช พันธุสัตวและเทคโนโลยีการผลิตแบบใหม การลดการสูญเสียระหวางกระบวนการผลิต
และหลังเก็บเก่ียว   ท่ีสําคัญท่ีสุดตองแกปญหาของเกษตรกรท่ีทํางานหนัก ยากจน และดอยโอกาสดวยการสราง
มูลคาเพ่ิมผลิตภัณฑด้ังเดิมดวยผลิตภัณฑใหมท่ีเนนคุณคาทางวิทยาศาสตร สุขภาพ และความปลอดภัย สอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค ลดปญหาดานสิ่งแวดลอม ซึ่งมาตรการชวยเพ่ิมผลผลิตการเกษตรเหลานี้ จําเปนตอง
ใชเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติท้ังดานพืช ปศุสัตว สัตวน้ํา ทรัพยากรดินและการจัดการศัตรูพืช
เนื่องจากการผลิตทางการเกษตรเปนการใชเทคโนโลยีบริหารจัดการกับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศ ดังนั้นการคัดสรรและ
พัฒนาเทคโนโลยีใหมเพ่ือนําไปบูรณาการกับระบบการเกษตรของประเทศจึงเปนสิ่งจําเปนย่ิง เพ่ือใหประเทศไทย
สามารถรักษาระดับฐานะผูสงออกสินคาเกษตรชั้นนําและเพ่ิมความสามารถแขงขันในเวทีโลก โดยเฉพาะการเพ่ิมมูลคา
สินคาเกษตรท่ีตองเนนคุณคาท้ังทางอาหารและอุตสาหกรรม ดานสุขภาพ ดานการวิจัยในเชิงลึก และมีเปาหมายชัดเจน

ดังนั้นดวยการสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติจาก
มหาวิทยาลัยฯ  จึงแสดงใหเห็นถึงความมุงมั่นและมีความสําคัญอยางย่ิงตอความสําเร็จและเปนปจจัยสําคัญท่ีมีสวนชวย
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ในการพัฒนาผลงานและการสรางความเขมแข็งดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ อันนําไปสูการ
เพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืนท่ีสามารถทําใหบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัยในการเปน
ผูนําทางวิชาการ

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป
วิสัยทัศน
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติเปนหนวยงานวิจัยชั้ นนําดาน

เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือเพ่ิมการผลิตทางการเกษตรท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และย่ังยืน รวมท้ังมีมูลคาเพ่ิม โดยเฉพาะ
พืชและสัตวเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ โดยมุงเนนความเขมแข็งทางวิชาการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีชีวภาพทาง
เกษตร (ในชวง 5 ปแรกของการจัดตั้งสถานวิจัยฯ) และการพัฒนาผลิตภัณฑในสวนท่ีสามารถดําเนินการได

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยความเปนเลิศเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติมี 4 กลุมวิจัย ซึ่งมีทิศทางการวิจัย

ของแตละกลุมวิจัย ดังนี้
กลุมวิจัยท่ี 1  เทคโนโลยีชีวภาพพืช
การพัฒนาและปรับปรุงพันธุพืชเศรษฐกิจโดยเทคโนโลยีชีวภาพ
การขยายพันธุพืชโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือ
การใชเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับการจําแนกพันธุ การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและการปรับปรุง

พันธุพืช
กลุมวิจัยท่ี 2  เทคโนโลยีชีวภาพความสัมพันธพืช-จุลินทรีย-แมลง/การพัฒนาชีวภัณฑดานพืช
สํารวจหาศัตรูธรรมชาติของแมลงศัตรูพืชและเพ่ิมปริมาณเพ่ือควบคุมโดยชีววิธี เชน ไรศัตรูพริก วิจัยการใช

สารสกัด และน้ํามันจากสมุนไพรเพ่ือควบคุมแมลงศัตรูเคหะ และแมลง ศัตรูพืช รวมท้ังพัฒนาผลิตภัณฑ คัดเลือก
จุลินทรียท่ีมีประโยชนในทางการเกษตร และพัฒนาชีวภัณฑเชิงพาณิชย

กลุมวิจัยท่ี 3  เทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
ดานสรีรวิทยา ชีวโมเลกุลการยอย และการใชสารอาหารในสัตวน้ํา สุขภาพสัตวน้ําและการตรวจวินิจฉัย
กลุมวิจัยท่ี 4  เทคโนโลยีชีวภาพปศุสัตว
เทคโนโลยีอาหารสัตวเค้ียวเอ้ือง  เทคโนโลยีการผลิตสัตวเค้ียวเอ้ือง
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4. สถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยา
(Drug Delivery System Excellence Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.ธีระพล  ศรีชนะ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: teerapol.s@psu.ac.th
http://dds.pharmacy.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
เนื่องจากกระแสโลกาภิวัฒนมีอิทธิพลเปนอยางมากตอระบบสุขภาพของไทยรวมท้ังระบบยา ท้ังนี้สวนหนึ่งเกิด

จากการยอมรับเอาแนวความคิดและเทคโนโลยีทางการแพทยแบบตะวันตกเขามาเปนกระแสหลักในการบําบัดรักษา
และปองกันโรคสําหรับประชาชนเปนเวลานานหลายทศวรรษ จนเกิดภาวะพ่ึงพิงเทคโนโลยีและสิ่งประดิษฐ เชน ยา
หรืออุปกรณตางๆ ในขณะท่ีการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสรางสรรคองคความรู เหลานั้นเกิดขึ้นในประเทศไทยนอยมาก
การท่ีตองนําเขาเทคโนโลยีและผลิตภัณฑทางการแพทยซึ่งสวนใหญมีราคาแพงจากตางประเทศ ไดกอใหเกิดผลกระทบ
ท่ีเห็นไดชัดระหวางภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในป 2540 อยางไรก็ตามขนาดของตลาดยาในประเทศไทยมีแนวโนม
ขยายตัวอยางตอเนื่อง ถึงแมจะมีการหยุดชะงักในป 2541 ซึ่งเปนระยะแรกของวิกฤตเศรษฐกิจ แตหลังจากนั้นก็กลับ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอีก  นอกจากนี้ในชวง 10 ปท่ีผานมา สัดสวนมูลคายาท่ีนําเขาจากตางประเทศมีแนวโนมเพ่ิมสูงขึ้น
การนําเขายารักษาโรคในป 2550 มีมูลคาประมาณ 27,640 ลานบาท (กรมศุลกากร) คิดเปนมูลคากวารอยละ 40
ของยารักษาโรคท้ังหมด  โดยตลาดนําเขาสําคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศส เยอรมนี สวิตเซอรแลนด และสหราช
อาณาจักร  ยารักษาโรคท่ีนําเขาสวนใหญเปนยาท่ีมีสิทธิบัตรซึ่งไมสามารถผลิตไดในประเทศ ยาเหลานี้มักเปนยา
สําหรับรักษาโรคความดัน โรคเบาหวาน โรคหัวใจ โรคไขมันในเลือดสูง โรคขอและกระดูก  การนําเขายาท่ีมีมูลคา
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากประชากรสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น รวมท้ังเปนการบงชี้ถึงภาวการณพ่ึงพิงยาท่ีผลิตจากตางประเทศ
ท่ีเพ่ิมสูงขึ้น  จากการคาดการณแนวโนมของคาใชจายดานยาของประเทศไทยในอนาคต ปจจัยท่ีมีผลทําใหปริมาณ
การใชยาเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบดวย สถานะเศรษฐกิจท่ีดีขึ้น ระบบประกันสุขภาพถวนหนา กลุมโรคท่ีตองการการรักษา
ตอเนื่อง และโรคในกลุมประชากรสูงอายุ  สําหรับปจจัยท่ีมีผลทําใหยามีราคาเพ่ิมขึ้น ไดแก ยาใหมและยาท่ีมีสิทธิบัตร
และการขึ้นราคายาตามสถานะเศรษฐกิจ การจัดตั้งสถานวิจัยความเปนเลิศระบบนําสงยาจะกอใหเกิดประโยชนและ
สงผลโดยตรงตอการพัฒนางานวิจัยดานระบบนําสงยาของประเทศ  การตีพิมพผลงานเผยแพรในระดับชาติและ
นานาชาติ การพัฒนารูปแบบนําสงยาใหมใหกับอุตสาหกรรมยาในประเทศไทย ท้ังนี้เนื่องจากรูปแบบระบบนําสงยา
ท่ีมีใชอยูในปจจุบันเกือบท้ังหมดนําเขาจากตางประเทศทําใหคาใชจายดานยาดังกลาวสูงมาก ดังนั้นการสามารถผลิต
นวัตกรรมขึ้นเองในประเทศ จนพัฒนายาในรูปแบบใหมไดจะสามารถจดสิทธิบัตรและตีพิมพผลงานวิจัยได และจะเปน
รายไดมหาศาลใหกับประเทศไทย สงผลตอการจางแรงงานในภาคอุตสาหกรรมยา

วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ
2. พัฒนานักวิจัยดานระบบนําสงยา
3. พัฒนาระบบนําสงยาใหกับบริษัทอุตสาหกรรมยาในประเทศ
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4. เพ่ิมศักยภาพการทํางานเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัย
5. สงเสริมใหมีการถายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสูการใชประโยชนเชิงพาณิชย
6. สรางความรวมมือในลักษณะกลุมภารกิจกับอุตสาหกรรม
7. เพ่ิมความสามารถในการแขงขันกับตางประเทศ และความสามารถในการพ่ึงพาตนเองดานยา

ทิศทางการวิจัย
งานวิจัยดานยาประกอบดวย 2 ขั้นตอนใหญ คือ ขั้นตอนการคนหาและออกแบบตัวยาใหม (drug discovery/

design) และขั้นตอนการพัฒนาระบบนําสงยา (drug delivery) โดยยาใหมซึ่งคนหา/ออกแบบนั้นอาจไดมาจากสาร
ธรรมชาติ สมุนไพร combinatorial chemistry หรือ computational design ในการวิจัยของศูนยวิจัยของบริษัท
ยาชั้นนําของโลก ซึ่งประกอบดวยนักวิทยาศาสตรชั้นนําในสาขาตางๆ ซึ่งทุมเททําวิจัยเฉพาะดานตลอดเวลา จะตองใช
เวลาประมาณ 12-15 ป ในการผลิตยาตัวใหม เพ่ือใชสําหรับผูปวย และมีเพียงประมาณ 1 ใน 10 ของตัวยาใหม
ท่ีผานขั้นตอนคนหา/ออกแบบยา และสามารถนําไปใชไดจริงในการรักษา อาจกลาวสรุปไดวาขั้นตอนการคนหา/
ออกแบบตัวยาใหมนั้นเปนขั้นตอนงานวิจัยท่ีใชเทคโนโลยีขั้นสูงในทุกดาน ประกอบดวยปจจัยสําคัญท้ังทรัพยากรมนุษย
และเงินลงทุนมหาศาล ดังนั้นสําหรับภาวะปจจุบันของการผลิตยาในประเทศไทย งานวิจัยท่ีจะสามารถดําเนินการอยาง
ไดผล คือการพัฒนาเทคโนโลยีระบบนําสงยาตามแนวคิดใหม ซึ่ งเปนงานวิจัยท่ีประหยัดท้ังเวลาและงบประมาณ
เพ่ือใหไดเภสัชภัณฑไปใชในผูปวย (โดยใชเวลาประมาณ 5 ป และงบประมาณลงทุนลดลง)

ในสภาวะปจจุบัน องคความรูและการวิจัยดานการพัฒนาระบบนําสงยายังไมมีการนํามาใชประโยชนอยางจริงจัง
ทําใหประเทศไทยตองสั่งซื้อยาสําเร็จรูปจากตางประเทศเปนจํานวนมาก เพราะไมสามารถผลิตระบบนําสงยาเหลานั้น
ไดเองในประเทศ แมวายาเหลานั้นจะขาดความคุมครองจากสิทธิบัตรยาแลวก็ตาม  ดังนั้นทิศทางการวิจัยของสถานวิจัย
ความเปนเลิศระบบนําสงยาจะสงเสริมและเก้ือหนุนใหนักวิจัยสามารถผลิตยาสําเร็จรูปไดโดยใชระบบนําสงยาจาก
การวิจัยของนักวิจัยเอง ซึ่งนอกจากจะทําใหสามารถตีพิมพผลงานวิจัยในระดับนานาชาติไดแลว ยังสามารถลดคาใชจาย
ในการสั่งซื้อยาสําเร็จรูปเขาประเทศดวย  นอกจากนี้ยังนําไปสูการเพ่ิมผลผลิตยาท่ีมีคุณภาพ เพ่ิมคุณคายา ทําให
ผูปวยไดรับยาท่ีมีประสิทธิภาพสูง กอใหเกิดการพ่ึงตนเองดานยา และสามารถผลิตยาจําหนายตางประเทศเพิ่มขึ้น
ไดในอนาคต  โดยงานวิจัยจะเนนดานตางๆ ดังตอไปนี้

1. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาสูทางเดินหายใจ  โดยจะมุงเนนการนําสงยาตานวัณโรคสู ถุงลมปอด
การนําสงยาตานการอักเสบและการนําสงยาตานเชื้อรา

2. การนําสงยาสูผิวหนัง โดยมุงเนนการนําสงยาตานการอักเสบ และเครื่องสําอาง
3. การพัฒนาและวิจัยระบบนําสงยาสูกระดูก โดยเนนการนําสง growth factor และการนําสงยาปฏิชีวนะ

รักษาอาการติดเชื้อ
4. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีพิมพประทับรอยจดจําระดับโมเลกุลของยา โดยเนนการพัฒนาระบบนําสงยา

ตานการอักเสบ และระบบนําสงยารักษาโรคหัวใจ
5. การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนาโนของระบบนําสงยาและชีววัตถุ โดยเนนการพัฒนาผลึกเหลวเพ่ือใชใน

ระบบนําสงยา การพัฒนาเซนเซอรตรวจวัดตัวยา และการพัฒนาลิโปโซม
6. การวิจัยและพัฒนาระบบนําสงยาทางเย่ือบุ โดยเนนการนําสงยาปฏิชีวนะยึดเกาะในกระเพาะอาหาร

ลําไสเล็ก และเย่ือบุอ่ืนๆ
7. การพัฒนาโครงรางสามมิติรองรับการเจริญเนื้อเย่ือและกระดูก รวมถึงการศึกษาเก่ียวกับการนําสงดีเอ็นเอ

เพ่ือรักษาอาการบาดเจ็บท่ีกระดูก
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5. สถานวิจัยความเปนเลิศดานนาโนเทคโนโลยีเพื่อการพลังงาน
(Center of Excellence in Nanotechnology for Energy; CECN)

ผูอํานวยการสถานวิจัยความเปนเลิศ
รศ.ดร.นันทการญจน มุรศิต  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: wmuensit@yahoo.com

หลักการและเหตุผล
สถานการณท่ัวโลกมีความตองการใชพลังงานมากขึ้นเรื่อยๆ โดยแหลงพลังงานสวนใหญมาจากผลิตภัณฑ

ปโตรเลียม แกสธรรมชาติ ถานหิน ฯลฯ ซึ่งเปนแหลงผลิตพลังงานท่ียอมมีวันหมดไป  ประเทศไทยเองตองพ่ึงพา
พลังงานจากตางประเทศมากกวาครึ่ งของความตองการพลังงานพาณิชย ท้ังหมด แกสธรรมชาติ ท่ีมีอยู ในประเทศ
ก็อาจไมเพียงพอกับความตองการใชภายในประเทศในระยะยาว จําเปนตองมีการจัดหาพลังงานจากแหลงอ่ืน หรือ
ชนิดอ่ืนมาทดแทนใหทันกับความตองการ นอกจากนี้ยังตองคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมโดยรวมท่ีเกิดจากการใช
พลังงานจํานวนมหาศาลและภาวะโลกรอนอันเนื่องจากการเผาผลาญเชิ้อเพลิง  สถานวิจัยความเปนเลิศจึงมุงเปา
งานวิจัยไปท่ีการหาแหลงพลังงานรูปแบบใหมๆ ตลอดจนอนุรักษพลังงานทุกรูปแบบโดยอาศัยวัสดุนาโนเชิงฟงกชัน
ซึ่งเปนอนุภาคหรือโครงสรางท่ีมีมิติใดมิติหนึ่งในชวง 1-100 นาโนเมตรท่ีสังเคราะหพัฒนาเพ่ือใชงานเฉพาะทางดาน
พลังงาน โดยท่ีนาโนเทคโนโลยีท่ีใชจะเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมนับตั้งแตวัตถุดิบ กระบวนการผลิต สังเคราะห การทดสอบ
การใชงาน ตลอดจนขั้นตอนการกําจัดอยางเหมาะสม

เปาหมาย และวัตถุประสงคของงานวิจัย
เปาหมายของสถานวิจัยความเปนเลิศ คือ
1. เพ่ิมบุคลากรดานนาโนเทคโนโลยีท่ียังขาดแคลนอยางมากในประเทศไทย
2. พัฒนาองคความรูจากการวิจัยเปนรูปธรรมในลักษณะของตนแบบ การนําไปใชประโยชนหรือผลิตภัณฑเชิง

พาณิชย
3. เปนตัวแทนการจัดการพลังงานท่ีเก่ียวของกับนาโนเทคโนโลยี

วัตถุประสงคของงานวิจัย
1. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันสําหรับผลิตพลังงานรูปแบบใหมท่ีใชกลไกเก็บเก่ียวหรือดักจับพลังงานใน

สิ่งแวดลอมมาแปลงเปนพลังงานไฟฟาท่ีเพียงพอใหอุปกรณกินไฟต่ําทํางาน
ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก เครือขายไรสาย งานสุขภาพการแพทย
นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต รศ.ดร.พฤทธิกร สมิตไมตรี ผศ.ดร.สุเมธา สุวรรณบูรณ

2. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันชนิดนาโนเซลลูโลสแปรรูปจากวัสดุทางการเกษตรท่ีมีปริมาณเซลลูโลสสูง
เปนวัสดุเสริมแรงยางธรรมชาติใชเปนวัสดุชีวภาพทางการแพทยและพัฒนาเปนพอลิเมอรเก็บสะสมพลังงานความรอน

ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก  งานสุขภาพการแพทย งานอิเล็กทรอนิกส งานออกแบบอาคารบานเรือน
นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ  ผศ.ดร.สอาด ริยะจันทร  รศ.ดร.นันทกาญจน มุรศิต
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3. วิจัยพัฒนาวัสดุนาโนเชิงฟงกชันสําหรับการเคลือบเปนฟลมมัลติฟงกชันนัลท่ีผสมอนุภาคนาโนท่ีมีสมบัติ
ทางแสงท่ีดีทําใหฟลมและกระจกเคลือบฟลมเหมาะสมสําหรับใชงานในอาคารและยานพาหนะเพ่ือประหยัดพลังงาน

ผูท่ีจะนําผลงานท่ีไดไปใช ไดแก ผูประกอบการดานอาคาร ยานยนต เชน ฟลมติดกระจกหนาตางอาคาร
กระจกรถยนต  สีทาอาคารท่ีผสมเม็ดสีนาโนเพ่ือชวยใหอาคารเย็นลง เปนตน

นักวิจัยหลักท่ีรับผิดชอบ  รศ.ดร.เล็ก สีคง  ผศ.ดร.สุธรรม นิยมวาส
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สถานวิจัย
(Research Center; RC)

1. สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากนํ้ามันปาลมและพืชนํ้ามัน
(Research and Development Center for Renewable Energy

from Palm Oil and Vegetable Oil)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: chakrit.t@psu.ac.th
http://www.biodiesel.eng.psu.ac.th/index2.php

ความเปนมาของสถานวิจัย
คณะวิศวกรรมศาสตร ไดศึกษาวิจัยดานพลังงานทดแทน เชน พลังงานลม แกสชีวภาพ และอ่ืนๆ มาตั้งแตป

พ.ศ. 2518 และศึกษาวิจัยดานน้ํามันปาลมในชวงเวลาใกลๆ กัน แตท่ีเปนรูปธรรมชัดเจนคือเมื่อ ป พ.ศ. 2526 เมื่อ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่งใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรดําเนินการพัฒนาอุปกรณหีบ
น้ํามันปาลมขนาดเล็ก และในป 2527 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไดเริ่มโครงการสงเสริมอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
ขนาดเล็กตามพระราชดําริ และไดดําเนินการวิจัยอยางตอเนื่องตลอดมา  ในดานไบโอดีเซลนั้น คณะวิศวกรรมศาสตร
ไดเริ่มศึกษาวิจัยและพัฒนามาตั้งแตป พ.ศ. 2544 และจากการกําหนดแผนพัฒนามหาวิทยาลัย (ป 2546-2549)
ท่ีสนับสนุนการจัดตั้งสถานวิจัยเฉพาะทางเพ่ือใหทิศทางการวิจัยประเภทท่ีมีลักษณะเฉพาะมีความชัดเจนมากขึ้น และ
สามารถรองรับงานบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ คณะวิศวกรรมศาสตรจึงไดจัดตั้งสถานวิจัยและพัฒนาพลังงาน
ทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามันขึ้น เพ่ือศึกษาและพัฒนาตั้ งแตเทคโนโลยีการแปรรูปน้ํามันปาลมของภาค
เกษตรกรและอุตสาหกรรม ซึ่งเปนผลงานตอเนื่องมาจากงานวิจัยในหลายโครงการของโครงการสงเสริมอุตสาหกรรม
น้ํามันปาลมขนาดเล็กอันเนื่องมาจากพระราชดําริ เทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซล เชน การสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล
ขนาด 1,000 ลิตรท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรในป 2545  การสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล ขนาด 400 ลิตร ท่ีศูนย
ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองฯ จ.นราธิวาส ในป 2546  และงานวิจัยการนําเอาไขน้ํามันปาลมจากบอบําบัดน้ําเสีย
โรงงานสกัดน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซล เปนตน  ตลอดจนการทดสอบการใชน้ํามันปาลมและเมทิลเอสเตอรใน
เครื่องจักรกลการเกษตร ซึ่งหลายโครงการไดรับทุนสนับสนุนอยางตอเนื่องจากมูลนิธิชัยพัฒนาเงินกองทุนพระราชทาน
และสํานักงานคณะกรรมการพิเศษ เพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ (กปร) รวมท้ังจากเงินรายได
ของท้ังคณะวิศวกรรมศาสตรและมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามันในปจจุบัน ไดขยายกําลังการผลิตไบโอดีเซล
เพ่ือการวิจัยมากขึ้นเปนประมาณ 5,000 ลิตรตอสัปดาห สรางชุดสาธิตการผลิตไบโอดีเซลแบบตอเนื่องเพ่ือแสดง
ใหผูสนใจสามารถเขาใจกระบวนการผลิตไบโอดีเซลอยางชัดเจนย่ิงขึ้นทําการศึกษาการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบชนิดตางๆ
เชน กรดไขมัน และไขสบู  ศึกษาการผลิตไบโอดีเซลดวยตัวเรงปฏิกิริยาท่ีเปนของแข็ง  การใชไมโครเวฟในการผลิต
ไบโอดีเซล และอ่ืนๆ   นอกจากนั้นยังไดรับงานการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานตนแบบการผลิตไบโอดีเซลในเชิง
พาณิชยใหแกภาครัฐและภาคเอกชนท่ีสนใจอีกดวย
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ความภาคภูมิใจอยางสูงสุดของสถานวิจัยฯ คือการไดมีโอกาสถวายรายงานตอสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งไดเสด็จฯ มาทอดพระเนตรผลงานวิจัยท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร เมื่อวันท่ี 16 มกราคม 2549
และในฐานะองคประธานกรรมการ มูลนิธิชัยพัฒนาไดทรงพระกรุณาอนุมัติเงินทุนวิจัยใหสถานวิจัยฯ ดําเนินการวิจัย
และพัฒนาเทคโนโลยีดานไบโอดีเซลเพ่ือการแขงขัน อันจะเปนตนแบบใหเกิดแนวทางการผลิตเชิงอุตสาหกรรมท่ีมี
กําลังการผลิตมากกวา 100,000 ลิตรตอวันตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทําการวิจัยและพัฒนาการนําน้ํามันปาลมมาผลิตเปนไบโอดีเซลท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐาน พรอมท้ังการ

แปรรูปผลิตผลพลอยได เพ่ือลดตนทุนหรือเพ่ิมมูลคาใหสามารถดําเนินการไดเชิงพาณิชย และสรางขีดความสามารถ
ในการแขงขันใหกับประเทศดานไบโอดีเซลอยางย่ังยืน เพ่ือนําผลงานวิจัยและพัฒนาในขอ 1 และโครงการอันเนื ่อง
มาจากพระราชดําริมาทําการเผยแพร ประชาสัมพันธและถายทอดเทคโนโลยี สูกลุมเปาหมาย ท้ังเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชนและภาคอุตสาหกรรม  เพ่ือใหเกิดผลกระทบเชิงบวกดานเศรษฐกิจและสังคมตอกลุมเปาหมายเหลานั้น

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนจากน้ํามันปาลมและพืชน้ํามัน และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ

ไดกําหนดวิสัยทัศน กลยุทธและทิศทางการวิจัย ดังตอไปนี้

วิสัยทัศน
เปนแหลงความรูท่ีสมบูรณและทันสมัยท่ีสุดของประเทศดานการวิจัยไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องครบวงจร

แบบย่ังยืนภายป พ.ศ. 2555

แผนกลยุทธ
ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศอยางย่ังยืน ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑตอเนื่องขนาดเล็ก
สําหรับกลุมเกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอด
เทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ โดยกอใหเกิดผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจ และสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซล
เปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ

ทิศทางการวิจัยตามแผนยุทธศาสตร
กลยุทธท่ี 1 ทําการวิจัยและพัฒนาองคความรูดานไบโอดีเซลอยางครบวงจรรวมกับสถาบันอ่ืนๆ เพ่ือสราง

ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศอยางย่ังยืน  ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
- ทําการวิจัยเพ่ือใหไดขอมูลอยางถองแทเก่ียวกับการผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันปาลม รวมท้ังวัตถุดิบอ่ืนๆ

ท่ีมีอยูในประเทศ
- ศึกษาวิจัยกรรมวิธีการผลิตไบโอดีเซลแบบตางๆ รวมท้ังผลิตผลพลอยไดเพ่ือเพ่ิมมูลคาหรือนํากลับมาใชใหม

รวมท้ังผลกระทบตอสิ่งแวดลอม
- ศึกษาวิจัยดานคุณภาพและการปรับปรุงคุณภาพใหไดตามเกณฑมาตรฐานสากลและวิธีการควบคุมการผลิต

ไบโอดีเซลอยางมีประสิทธิภาพ
- ศึกษาวิจัยดานการผลิต การขนสงและการตลาด (Logistic) และการทดสอบไบโอดีเซล ใหเปนท่ียอมรับ

ของประชาชน



97วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

กลยุทธท่ี 2 ทําการวิจัยและพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลและผลิตภัณฑอยางตอเนื่องขนาดเล็ก สําหรับกลุม
เกษตรกรรายยอยและวิสาหกิจชุมชนสนองพระราชดําริ  ประกอบดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้

- ทําการวิจัยการผลิตไบโอดีเซลดวยอุปกรณขนาดเล็กท่ีใชเงินลงทุนต่ํา เพ่ือใหเกษตรกรรายยอยสามารถ
รวมกลุมกันลงทุนในระดับสหกรณและวิสาหกิจชุมชนได

- ทําการวิจัยการแปรรูปผลิตผลพลอยไดตางๆ จากการสกัดน้ํามันปาลมและการผลิตไบโอดีเซล เชน การ
นํากากปาลมไปผลิตเปนปุยชีวภาพ  การนํากรดไขมันอิสระจากกระบวนการลดกรดมาผลิตเปนไบโอดีเซล  เปนตน

กลยุทธท่ี 3 ทําการประชาสัมพันธ เผยแพร และถายทอดเทคโนโลยีสูกลุมเปาหมายทุกระดับ  โดยกอใหเกิด
ผลกระทบทางบวกเชิงเศรษฐกิจและสังคม และเกิดการใชไบโอดีเซลเปนพลังงานทดแทนอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบ
ดวยทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้

- จัดสรางโรงงานสาธิตและโรงงานตนแบบขึ้นเปนตัวอยางใหกลุมเปาหมายไดเขามาศึกษาหาความรู และเก็บ
ขอมูลอยางสะดวก ซึ่งอาจจะเชื่อมโยงกับโครงการอุทยานวิทยาศาสตรภาคใต และจัดสรางท่ีศูนยการศึกษาการพัฒนา
พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส

- ทําการจัดสัมมนา ฝกอบรม เผยแพรเอกสาร ใหกับกลุมเปาหมาย โดยอาจจะใชโรงงานสาธิตเปนเครื่องมือ
ในการถายทอดเทคโนโลยี

- ทําการประชาสัมพันธงานวิจัยท่ีคิดคนขึ้น โดยผานทางสื่อตางๆ หรือรวมกับหนวยงานตางๆ อยางท่ัวถึง
และตอเนื่อง
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2. สถานวิจัยพืชกรรมปาลมนํ้ามัน
(Oil Palm Agronomical Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ธีระ เอกสมทราเมษฐ คณะทรัพยากรธรรมชาติ
e-mail: theera.e@psu.ac.th
http://www.natres.psu.ac.th/Researchcenter/palm/palm_index.htm

หลักการและเหตุผล
ปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีใหผลผลิตน้ํามันตอหนวยพ้ืนท่ีปลูกสูงกวาพืชน้ํามันอ่ืนทุกชนิด สามารถผลิตน้ํามันไดสูงถึง

ประมาณ 520 กิโลกรัม/ไร  สูงกวาถ่ัวเหลืองถึงเกือบ 10 เทา  (ธีระ และคณะ, 2546; von Uexkull and Fairhurst,
1991) นอกจากนี้ตนทุนในการผลิตน้ํามัน/กิโลกรัมก็ยังถูกกวาพืชน้ํามันชนิดอ่ืนอีกดวย (สุริยา, 2547; กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2547) ปาลมน้ํามันเปนพืชท่ีปลูกไดดีในเขตภูมิอากาศแบบรอนชื้นซึ่งเหมาะสมกับภาคใตของ
ประเทศไทย  โดยประเทศไทยผลิตน้ํามันปาลมจัดอยูในอันดับ 5 ของโลก มีพ้ืนท่ีปลูกประมาณ 2 ลานไร ในป 2547
น้ํามันปาลมท่ีผลิตไดเกือบท้ังหมดใชในการอุปโภคและบริโภคพอเพียงในประเทศ  อยางไรก็ตามในอนาคตความ
ตองการใชน้ํามันปาลมของประเทศจะเพ่ิมขึ้นอยางมาก โดยคาดการณวาจะเพ่ิมการใชจาก 775,000 ตัน ในป 2547
เปน 1.14 ลานตัน ในป 2561 (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2547) ท้ังนี้ยังไมรวมถึงความตองการท่ีจะใชน้ํามัน
ปาลมในการผลิตไบโอดีเซลตามนโยบายของรัฐบาล

สําหรับการผลิตปาลมน้ํามันของประเทศไทยนั้น ป 2547 มีเนื้อท่ีปลูกประมาณ 2 ลานไร ผลิตทะลายปาลมสด
ได  4.90 ลานตัน ผลิตน้ํามันปาลมดิบ 775,000 ตัน  ชวงท่ีผลปาลมออกมาก คือเดือนมีนาคม-ตุลาคม เกษตรกร
รอยละ 96 เปนเกษตรกรรายยอย ขนาดพ้ืนท่ีปลูกสวนใหญต่ํากวา 50 ไร/ราย ครอบครองเนื้อท่ีรวมกัน 72% ของ
พ้ืนท่ีปลูกท้ังหมด โดยเกษตรกรกลุมนี้มีกระบวนการผลิตท่ีไมคอยถูกตองเหมาะสมทําใหตนทุนการผลิตสูง (กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, 2547) ดังนั้นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการดานการผลิตจึงเปนสิ่งจําเปนอยางย่ิง โดยเฉพาะ
สําหรับเกษตรกรรายยอยท่ีจะตองดําเนินการอยางรีบดวน เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันกับประเทศเพื่อนบาน
ตามนโยบายการคาเสรีและตอบสนองความตองการในการใชน้ํามันปาลมของประเทศท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ท้ังในดาน
อุปโภค บริโภคและแหลงพลังงานในรูปไบโอดีเซล คณะทรัพยากรธรรมชาติมีนักวิจัยท่ีมีพ้ืนฐานและประสบการณ
การวิจัยทางดานเขตกรรม และการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือการเกษตรอยางตอเนื่องมา
ตลอดระยะเวลา 10 ป ตลอดจนมีความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชนท่ีสามารถจะรวมมือ
กันทํางานวิจัยและพัฒนาองคความรูดานเขตกรรมและการใชประโยชนผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามัน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนั้นการจัดตั้งสถานวิจัยทางพืชกรรมปาลมน้ํามันจึงมีความสําคัญเรงดวนและจําเปนอยางย่ิง ท้ังนี้เพื่อใหไดมา
ขององคความรูท่ีถูกตองเหมาะสมในการปลูกจัดการสวนปาลมน้ํามัน และการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลม
น้ํามัน ปจจัยและกระบวนการสนับสนุนจากท้ังทางรัฐและเอกชนอยางเปนรูปธรรมท่ีชัดเจนอันนําไปสูการเพ่ิมผลผลิต
ปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพและย่ังยืน รวมท้ังยังเปนการเพ่ิมมูลคาผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามัน
เพ่ือการเกษตร
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วัตถุประสงค
1. ดําเนินการวิจัยใหไดองคความรูในดานพัฒนาพันธุ ขยายพันธุ และดานเขตกรรมของการผลิตปาลมน้ํามัน

ตลอดจนการใชผลพลอยไดจากกระบวนการผลิตปาลมน้ํามันอยางมีประสิทธิภาพ และสรางนักวิจัยดานการผลิตและ
การใชประโยชนของผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือการเกษตรอยางตอเนื่อง

2. ประสานงานวิจัยและใหความรวมมือการวิจัยดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานวิจัยอ่ืนๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน
3. เผยแพรผลงานวิจัยและบริการวิชาการดานปาลมน้ํามันกับหนวยงานราชการท่ีเก่ียวของ หนวยงานเอกชน

เกษตรกรชาวสวนปาลม และเกษตรกรผูสนใจท่ัวไปอยางตอเนื่อง
4. สนับสนุนการเรียนการสอนดานปาลมน้ํามันในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ท้ังในและนอกคณะ

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยพืชกรรมปาลมน้ํามันเปนหนวยงานวิจัยและบริการวิชาการชั้นนําดานเขตกรรมของการผลิตปาลม

น้ํามันของประเทศไทย  โดยเนนการวิจัยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและการนําผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามัน
ไปใชเพ่ือการเกษตรอยางมีประสิทธิภาพสามารถแขงขันไดอยางย่ังยืน โดย

1. พัฒนาปรับปรุงพันธุและเทคนิคของการขยายพันธุตลอดจนวิจัยขอมูลศักยภาพของพันธุตางๆ ท่ีผลิตใน
ประเทศ

2. วิจัยและพัฒนาวิธีการจัดการสวนปาลมน้ํามันตั้งแตเริ่มปลูก ใหผลผลิต ไปจนถึงปาลมน้ํามันท่ีมีอายุมาก
โดยเฉพาะในเรื่องของการจัดการปุยและวัสดุปรับปรุงบํารุงดิน  การใหน้ํา  การจัดการศัตรูพืชและการเก็บเกี่ยว

3. วิจัยและพัฒนาการจัดการกลุมการผลิตของเกษตรกรรายยอย  ตลอดจนการบริหารจัดการทางดาน
เศรษฐศาสตรและการตลาด

4. วิจัยและพัฒนาการใชประโยชนจากผลพลอยไดจากการผลิตปาลมน้ํามันเพ่ือการเกษตร
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3. สถานวิจัยผลิตภัณฑและเทคโนโลยีนํ้ามันปาลม
(Palm Oil Products and Technology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พูนสุข ประเสริฐสรรพ คณะอุตสาหกรรมการเกษตร
e-mail: poonsuk.p@psu.ac.th
http://www.poptec.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมน้ํามันปาลม จัดเปนอุตสาหกรรมเกษตรท่ีมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจ และการดํารงชีวิตของ

ประชาชนในภาคใตของประเทศไทย โดยมีพ้ืนท่ีปลูกปาลมน้ํามัน 1.2 ลานไร  มีโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่งผลปาลม
45 โรงงาน และโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบแหง จํานวน 24 โรงงาน  นอกจากนี้รัฐบาลมีนโยบายเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาลม
และจะขยายการปลูกปาลมไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผลิตภัณฑหลักจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมคือน้ํามันปาลม
ซึ่งมีการนําไปกลั่นใหบริสุทธ์ิเพ่ือผลิตเปนน้ํามันพืชสําหรับบริโภค และผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมท้ังที่เปนผลิตภัณฑ
อาหาร เชน ผลิตภัณฑเนยทดแทนเนยโกโก โมโนและไดกลีเซอไรด กรดไขมัน เปนตน และผลิตภัณฑในอุตสาหกรรม
โอลีโอเคมี (oleochemical industry) ไดแก fatty methylester และสารลดแรงตึงผิว นอกจากนี้ปจจุบันรัฐบาลยังมี
นโยบายในการนําน้ํามันปาลมไปผลิตเปนไบโอดีเซล เพ่ือใชทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงอีกดวย

โดยท่ัวไปการสกัดน้ํามันปาลมจะมีวัสดุเศษเหลือ คือ เสนใยปาลม กะลาปาลม และทะลายเปลา เสนใยปาลม
จะใชเปนเชื้อเพลิง กะลาปาลมและทะลายปาลมเปลามักจะท้ิงไป แตปจจุบันมีแนวทางท่ีจะผลิตถานกัมมันตจากกะลา
ปาลม และมีการใชทะลายเปลาเปนวัตถุดิบในการเพาะเห็ด นอกจากนี้ยังมีน้ําเสียจากโรงงานสกัดน้ํามันปาลมแบบนึ่ง
ผลปาลม โดยท่ัวไปจะมีน้ําเสีย 0.5-10 ลบ.ม. ตอตันทะลายปาลมสด และในการกลั่นน้ํามันปาลมใหบริสุทธ์ิก็มีวัสดุ
เศษเหลือคือขี้แปง ซึ่งวัสดุเศษเหลือนี้สามารถนํามาผลิตเปนผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมได

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดเล็งเห็นความสําคัญของอุตสาหกรรมปาลมและ
น้ํามันปาลมท่ีมีตอชุมชนภาคใต จึงไดทําการวิจัยเก่ียวกับน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องเปนเวลานาน และเมื่อป พ.ศ. 2544
ไดจัดตั้งกลุมวิจัยในสาขาความเปนเลิศดานน้ํามันปาลมโดยทํางานวิจัยหลักๆ คือ การเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑจาก
น้ํามันปาลม การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือและการบําบัดน้ําเสีย และการใชเทคโนโลยีสะอาดในอุตสาหกรรมน้ํามัน
ปาลม มีผลงานวิจัยท่ีไดตีพิมพเผยแพร และงานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการอยู  คณะอุตสาหกรรมเกษตรจึงประสงคจะจัดตั้ง
สถานวิจัยเฉพาะทางดานเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมขึ้นเพ่ือจะไดดําเนินการวิจัยและพัฒนา
ใหเกิดประโยชนและสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมปาลมน้ํามันมากขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพ่ือทําการวิจัยเก่ียวกับเทคโนโลยีและผลิตภัณฑจากอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมและผลิตภัณฑท่ีเก่ียวของท่ีมี

ทิศทางอยางชัดเจน
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายการวิจัยดานอุตสาหกรรมน้ํามันปาลมของนักวิจัยกับ

หนวยงานท่ีเก่ียวของ
3. เพ่ือสงเสริมใหผูประกอบการน้ํามันปาลมใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิตและรักษาสิ่งแวดลอม
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ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
สรางความเปนเลิศดานการผลิตผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากน้ํามันปาลมและวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามัน

ปาลม รวมท้ังสงเสริมการใชเทคโนโลยีสะอาดในการผลิต และการรักษาสิ่งแวดลอม
สถานวิจัยจะเนนการวิจัยในเรื่องท่ีจะแกปญหาของผูประกอบการอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม ดังนี้
1. การใชประโยชนน้ํามันปาลมและการพัฒนาผลิตภัณฑมูลคาเพ่ิมจากน้ํามันปาลม
2. การใชประโยชนจากวัสดุเศษเหลือของอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
3. การใชเทคโนโลยีสะอาดและการจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตในอุตสาหกรรมน้ํามันปาลม
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4. สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือขาย
(Centre for Network Research)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: ksinchai@coe.psu.ac.th
http://www.cnr.psu.ac.th/cnr/home.xhtml

หลักการและเหตุผล
1. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาดานวิศวกรรมสารสนเทศและการสื่อสาร
2. เพ่ือพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป ท่ีขอรับการสนับสนุน

วิสัยทัศน
สนับสนุนการวิจัยและการศึกษารวมกันกับภาครัฐ มหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม เพ่ือเปนสถานวิจัยท่ีมีความ

เปนเลิศระดับประเทศภายใน 3 ป (2552)
สถานวิจัยมีทิศทางการวิจัยใน 4 หัวขอหลักดวยกันคือ
1. Next Generation Network Protocol
2. Multimedia Communications and Web based Applications
3. e-learning and Distance learning
4. Embedded  and Wireless Sensor Network
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5. สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ
(Materials Engineering Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.พิษณุ บุณนวล  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: pitsanu.b@psu.ac.th
http://www.merc-psu.eng.psu.ac.th/index.php

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมวัสดุนับเปนพ้ืนฐานสําคัญตอการพัฒนาประเทศ เปนหัวใจของอุตสาหกรรมตอเนื่องแขนงอ่ืนๆ

ท้ังอุตสาหกรรมยานยนต ปโตรเคมี ไฟฟา อิเล็คทรอนิก เซรามิกและแกว และการกอสราง เปนตน  ในภายใต
ภาวการณแขงขันทางเศรษฐกิจท่ีรุนแรง จึงมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีตองมีการวิจัยพัฒนาทางดานวัสดุ เพ่ือสงเสริม
อุตสาหกรรมท้ังในดานการลดการนําเขา  สงเสริมการสงออก  เพ่ิมมูลคาทรัพยากรธรรมชาติและผลิตภัณฑ
นําทรัพยากรมาใชอยางคุมคาเพ่ือการอยู ดีกินดีของคนไทย ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก
ของอุตสาหกรรมไทย

ในขณะเดียวกันตามวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร มีเปาหมายท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย มีการทําวิจัยท่ีมีทิศทางชัดเจน และนําไปใชประโยชนไดท้ังในแงของการสรางองคความรู
นวัตกรรมและการสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการนําผลมาใชในการแกปญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม ท้ังนี้
คณะวิศวกรรมศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานท่ีมีความเก่ียวของกับอุตสาหกรรมไดดําเนินนโยบายพัฒนาบุคลากรและหลกัสูตร
ทางดานโลหะและวัสดุมาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันมีกลุมอาจารย นักวิจัยกลุมใหญทางดานวัสดุท่ีมีศักยภาพสูง
มีคุณวุฒิและประสบการณวิจัย อีกท้ังยังอยูในชวงของวัยท่ีมีความตั้งใจและมุงมั่นท่ีจะทํางานวิจัยสูงมาก ซึ่งไดมีการ
รวมทีมวิจัยดําเนินการวิจัยทางดานวัสดุอยางตอเนื่องดวยการสนับสนุนจากแหลงทุนตางๆ ท้ังในและนอกมหาวิทยาลัย

จากเหตุผลของความสําคัญของการวิจัยพัฒนาทางดานวัสดุตอการพัฒนาประเทศ จากกรอบวิสัยทัศนของ
มหาวิทยาลัยท่ีมุงใหมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยใหกิจกรรมการวิจัยและบัณฑิตศึกษา
สงเสริมซึ่งกันและกัน  และจากความพรอมในดานนักวิจัยท่ีมีประสบการณและมีความมุงมั่น  และการมีหลักสูตร
บัณฑิตศึกษารองรับในสาขาวิศวกรรมตางๆ คือวิศวกรรมวัสดุ วิศวกรรมเหมืองแร วิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมเคมี
วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมไฟฟา  และวิศวกรรมการผลิต จึงเปนเหตุผลท่ีชัดเจนท่ีคณะวิศวกรรมศาสตรจะจัดตั้ง
สถานวิจัยดานวิศวกรรมวัสดุขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีสงเสริม ผลักดัน และอํานวยการใหเกิดการวิจัยเพ่ือสรางองคความรู
นวัตกรรมและสนับสนุนงานบัณฑิตศึกษา และกอใหเกิดการประยุกตและการถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชนหรืออุตสาหกรรม
อันเปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศตอไป

วัตถุประสงค
เพ่ือบริหารและจัดการใหเกิดการพัฒนางานวิจัยทางดานวิศวกรรมวัสดุท่ีมีทิศทางท่ีชัดเจน และสามารถรองรับ

การวิจัยพัฒนาของภาคอุตสาหกรรมและบัณฑิตศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตรไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือพัฒนา
กําลังคนทางดานเทคโนโลยีและวิศวกรรมวัสดุเพ่ือเปนกําลังสําคัญของประเทศ
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ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
เปนองคกรวิจัยดานวัสดุท่ีมีชื่อเสียงระดับประเทศภายในป 2555

ทิศทาง
ทิศทางการวิจัยของสถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุแตกตามกลุมวิจัยตางๆ มีดังนี้
1. ทิศทางการวิจัยกลุมวิจัยวัสดุนาโนทางดานวิศวกรรม
2. การพัฒนาวัสดุผสมโดยใชผงวัสดุนาโนเปนตัวเติม
3. การปรับปรุงผิวโลหะดวยวัสดุนาโนเพ่ือเพ่ิมสมบัติเฉพาะทางกายภาพ  เชน  การทนการสึกหรอ  เปนตน
4. ทิศทางการวิจัยกลุมวัสดุยางและพอลิเมอรเพ่ืองานวิศวกรรม
5. การพัฒนากาวจากยางธรรมชาติ
6. การพัฒนาไมพลาสติก  สําหรับอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอร
7. การพัฒนาวัสดุทางการแพทย เชน ยางรองสน (Protecting pad) พัฒนาจากยางธรรมชาติ โดยเนนการ

ลดความดันสัมผัสสําหรับรางกายมนุษย
8. การสรางมาตรฐานการทดสอบความทนทานของลอยางตัน
9. การประยุกตใชวัสดุนําไฟฟา  จากยางและพลาสติกเพ่ือเปนตัวตรวจรู  (Sensor)

ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุโลหะและวิศวกรรมวัสดุผง
1. การพัฒนากระบวนการหลอและขึ้นรูปโลหะแบบวัสดุก่ึงของแข็ง  (Semisolid metal)
2. การพัฒนากระบวนการเชื่อมโลหะก่ึงของแข็งและการทดสอบรอยเชื่อม
3. การพัฒนากรรมวิธีการเชื่อมซอมวัสดุเหมืองแรและโรงไฟฟา
4. การพัฒนาและทดสอบโลหะบัดกรีไรสารตะก่ัว
5. การพัฒนาการขึ้นรูปและประยุกตใชวัสดุพรุนจากวัสดุผง
6. ทิศทางการวิจัยกลุมวิศวกรรมวัสดุเซรามิกและคอมพอสิต
7. การสังเคราะหวัตถุเซรามิกและวัสดุผสมจากทรัพยากรแรในประเทศ  สําหรับงานชิ้นสวนยานยนต  งานกัดแตง

และงานดานทานการสึกหรอ  เชน  วัสดุคารไบค  เปนตน
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6. สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ
(Natural Products Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ศุภยางค วรวุฒิคุณชัย คณะวิทยาศาสตร
e-mail: supayang.v@psu.ac.th
http://portal.in.th/nprc/pages/main/

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานตอการพัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติ
2. สรางนักวิจัยรุนใหมดานผลิตภัณฑธรรมชาติโดยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. พัฒนาผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีศักยภาพและมีความปลอดภัยเปนผลิตภัณฑสูชุมชน
4. จัดทําฐานขอมูลผลิตภัณฑธรรมชาติจากผลงานวิจัยของสมาชิกและเชื่อมโยงกับฐานขอมูลสากล
5. จัดฝกอบรมใหความรูเรื่องสมุนไพร
6. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการและวิทยาศาสตรกับประเทศภาคีอ่ืน

ทิศทางการวิจัย
เปาหมายหลักของสถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือท่ีจะดําเนินการวิจัยคนหาองคความรู ใหมและเสริม

ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑธรรมชาติ โดยการคัดกรองหาพืชและจุลินทรียท่ีมีศักยภาพเปนสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ อาทิ
ฤทธ์ิตานจุลินทรีย ฤทธ์ิตานอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิตานมะเร็งและพิษวิทยา ทําการแยกสารบริสุทธ์ิและหาสูตรโครงสรางทาง
เคมีของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ รวมท้ังศึกษาฤทธ์ิทางชีวภาพของผลิตภัณฑธรรมชาติเพ่ือยืนยันหรือสรางองคความรู
ใหม
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7. สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน
(Energy Technology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.กําพล  ประทีปกูร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: gumpon.p@psu.ac.th
http://etrc.me.psu.ac.th/mehome/index.php

วัตถุประสงค
1. สรางความเขมแข็งในงานวิจัยดานพลังงานโดยเนนพลังงานทดแทนและการอนุรักษพลังงาน
2. สรางงานวิจัยเพ่ือตอบสนองความตองการของประเทศ และชุมชนภาคใต
3. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในงานวิจัยดานพลังงานใหอยูในระดับแนวหนาของประเทศ
4. ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
5. จัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเชื่อมโยงกับหนวยงานท่ีจะนําไปใชประโยชน
6. ทิศทางการวิจัย  ในชวง  5  ป  (ทิศทางการวิจัยหลัก)
สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงานเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศซึ่งจะเนนงานวิจัยหลัก 2 ดาน คือ ดาน

พลังงานทดแทน และดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน ซึ่งเปนหัวใจหลักในการแกปญหา
วิกฤตพลังงาน โดยทิศทางงานวิจัยท้ัง 2 ดานนี้จะเนนความเชี่ยวชาญของนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ท่ีสั่งสมมากวา 30 ป และเปนทิศทางท่ีเปนท่ีตองการของประเทศ โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

ทิศทางการวิจัยดานพลังงานทดแทน
1. พลังงานลม การศึกษาศักยภาพและพัฒนาทรัพยากรลมเฉพาะพ้ืนท่ีรอบชายฝงทะเลภาคใต และอาวไทย

การผลิตกระแสไฟฟาพลังงานลม
2. กาซชีวภาพ พลังงานจากน้ําเสียโรงงานน้ํายางขน น้ําเสียโรงงานผลิตน้ํามันปาลม การทําความสะอาดกาซ

ชีวภาพ
3. เชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการ pyrolysis & gasification เชื้อเพลิงแข็ง กาซชีวภาพ (gasified)  การผลิตถาน
4. ไบโอดีเซล ระบบผลิตเมทิลเอสเตอรแบบตอเนื่อง ระบบผลิตและควบคุมการผลิตไบโอดีเซล ไบโอดีเซลจาก

น้ํามันเมล็ดยาง การทดสอบการใชน้ํามันดีเซลผสมน้ํามันปาลมชนิดตางๆ ในเครื่องยนตน้ํามันไบโอดีเซลผสมเอธานอล
5. เทคโนโลยีอบแหง  การอบ/รมควันยางแผน  การอบยางเครพขาว  การอบแหงยางแทง  การอบแหง

พลังงานแสงอาทิตยแบบผสมผสานไมฟน  การอบแหงดวยพลังงานชีวมวล  การอบแหงไมยางพารา  การอบแหง
พลังงานความรอนแบบ Impinging  เพ่ือผลิตผานเมมเบรนความหนาแนนสูง

6. เทคโนโลยีการเผาไหมเชื้อเพลิงชีวมวล การเผาไหมไมยางพารา การเผาไหมไขจากไบโอดีเซล การเผาไหม
เสนใยและทะลายปาลม การเผาไหมกาซชีวภาพ
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ทิศทางวิจัยดานอนุรักษพลังงานและเทคโนโลยีสนับสนุนดานพลังงาน
1. การเก็บและการคายพลังงานความรอนของสารเปลี่ยนสถานะ โดยการออกแบบถังเก็บพลังงานความรอน

และการประยุกตใชสารกักเก็บพลังงานในกระบวนการใหความรอน เชน ในเครื่องอบแหง
2. การพัฒนาเครื่องมือและอุปกรณ โดยการพัฒนาเครื่องมือวัดและระบบควบคุม
3. การพัฒนาฐานขอมูล Software และระบบชวยการตัดสินใจ ฐานขอมูลและการวางแผนการใชพลังงาน

โปรแกรมทํานายการแหงของผลิตภัณฑ
4. การถายทอดเทคโนโลยีกาวหนา โครงการฝกครูทําวิจัยดานสังคม โครงการแนะนําผลิตภัณฑใหม
ท้ังนี้ในทิศทางการวิจัยดังกลาวจะครอบคลุมท้ังการวิจัยเชิงลึกและการวิเคราะหความคุมทุน
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8. สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรน  ระยะท่ี 2
(Membrane Science and Technology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.วิโรจน  ยูรวงศ  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: wirote.y@psu.ac.th
http://www.membrane.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
สถานวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเมมเบรนไดพัฒนาจากกลุมวิจัยชีวฟสิกส วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เมมเบรน มาเปนสถานวิจัยฯ ระหวางป 2545-2549 ไดดําเนินกิจกรรมทางวิชาการ ตามขอตกลงท่ีมีไวตอสภา
มหาวิทยาลัย ในระยะ 5 ปท่ีผานมาไดมีการปรับกระบวนการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา เพ่ือรองรับงานวิจัย
สําหรับระดับปริญญาโทและปริญญาเอก จากคณะวิทยาศาสตร คณะอุตสาหกรรมเกษตร คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
และคณะเภสัชศาสตร มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสงเสริมการทําวิจัยเชิงสหสาขา  ตอมาในระยะป 2547-
2549 มีการเคลื่อนองคความรูออกสูชุมชน สวนการพัฒนางานและการพัฒนาบุคลากรนั้นไดสรางเครือขายเชื่อมโยง
ท่ีเขมแข็งขึ้น กลาวคือ มีความรวมมือในระดับภูมิภาคกับประเทศมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร และออสเตรเลีย
ผานการจัดประชุมระดับภูมิภาค มีการหมุนเวียนกันเปนเจาภาพจัดประชุมวิชาการระหวางประเทศในเครือขายดังกลาว
ซึ่งชวยใหบุคลากรและนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอกมีความตื่นตัวตอองคความรูท่ีกาวหนาและทันสมัย

นอกจากงานเตรียมความพรอมในเชิงพ้ืนฐานแลว มีงานประยุกตเมมเบรนเทคโนโลยีดานอุตสาหกรรมอาหาร
เภสัชกรรม และสิ่งแวดลอม ซึ่งสามารถรองรับการเติบโตในสวนของภาคการผลิตเชิงอุตสาหกรรมอาหาร สิ่งแวดลอม
และเภสัชกรรม อยางไรก็ดีในสวนของนาโนเทคโนโลยี สถานวิจัยฯ ไดเขาไปมีบทบาทในการทําเซนเซอรเพ่ือจดจํา
โมเลกุล การแยกอนุภาคระดับนาโน และมีงานเทคนิคฟสิกส เชน พลาสมาและลําอนุภาค เพ่ือปรับปรุงผิววัสดุให
เหมาะกับงานแยกดวย ท่ีกลาวมานี้จะเห็นวาเมมเบรนไดเขาไปมีบทบาทตอเทคโนโลยีท่ีสําคัญหลายดานสําหรับอนาคต
ของประเทศ   นอกจากนี้บางสวนของงานวิจัยสามารถครอบคลุมดานพลังงานดวย โดยจะเนนงานวิจัยท่ีมีทิศทาง
สอดคลองกับกลยุทธของประเทศและของมหาวิทยาลัยในแตละแผนพัฒนา เพ่ือใหองคความรูมีพลวัตควบคูกับการ
สรางนักวิจัยผานกระบวนการผลิตบัณฑิตใหแกประเทศ ในเฟสแรกไดมีการทํา SWOT Analysis เพ่ือประเมินศักยภาพ
ของสถานวิจัยฯ

สําหรับในเฟสท่ีสองนี้ (2551-2554) สถานวิจัยฯ มีความพรอมตามภารกิจท่ีจะดําเนินการตอ โดยจะยังคง
ทํางานวิจัยพ้ืนฐานเก่ียวกับเซลลและวัสดุสังเคราะหจากเคมี และผลิตเมมเบรนชนิดทอเสนใยกลวง ใหมีความจําเพาะกับ
อุตสาหกรรมแตละดาน อันเปนฐานสําคัญของการประยุกตดานพลังงานทางเลือก และจะเนนการประยุกตใชเมมเบรน
ในอุตสาหกรรมเกษตรและยาง ซึ่งประกอบดวยงานดาน Recovery, Reuse และ Recycle เพ่ือสนับสนุน Clean Tech-
nology ประเด็นสําคัญท่ีกําลังเปนท่ีสนใจอยางกวางขวางคือ Zero Waste/Zero Discharge จากภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งเปนทางออกของท่ัวโลกจึงไมละเวนสําหรับประเทศไทยท่ีควรติดตามอยางใกลชิดดวย
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วัตถุประสงค
1. พัฒนาเมมเบรนจากวัสดุอินทรียและอนินทรียใหมีสมบัติเหมาะสม และหรือจําเพาะเพ่ือแยกสารสําหรับ

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวของ
2. พัฒนาการประยุกตใชเทคโนโลยีเมมเบรนในอุตสาหกรรมอาหาร  เทคโนโลยีชีวภาพ  ยาง  ปาลมน้ํามัน

พลังงาน และสิ่งแวดลอม
3. พัฒนานักวิจัยและผลิตบัณฑิตระดับปริญญาโทและเอก ใหมีความเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเมมเบรน ในระดับท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาผลิตภัณฑนวัตกรรมโดยใชเทคโนโลยีเมมเบรนเปนฐาน
4. ถายทอดเทคโนโลยีและสรางความรวมมือกับภาครัฐและหรือเอกชนในการแสวงหาโจทยวิจัย และหรือรวม

วิจัยและเปนแหลงการใชประโยชนผลการวิจัย ซึ่งจะไปสูการใชเทคโนโลยีเมมเบรนเพ่ือการยกระดับคุณภาพชีวิต และ
การผลิตเชิงพาณิชย

ทิศทางการวิจัย (Roadmap) ในชวง 5 ป
ทิศทางการวิจัยในระยะท่ี 2 นี้ จะเนนการวิจัยใน 2 ดาน คือ
1. การวิจัยท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาเมมเบรนจากวัสดุชนิดตางๆ เชน ยาง พอลิเมอรและเซรามิกส ใหมี

คุณสมบัติดีขึ้นและหรือมีความจําเพาะกับมวลสารท่ีตองการแยก เชน โปรตอน (พลังงาน) กาซ สารโมเลกุลใหญ เปนตน
โดยใชความรูพ้ืนฐานทางดานวิทยาศาสตรพอลิเมอรและวัสดุ รวมท้ังการใชเทคนิคอ่ืนๆ เชน ดานไฟฟาหรือพลาสมา

2. การวิจัยท่ีเก่ียวของการนําเทคโนโลยีเมมเบรนมาประยุกตใชในอุตสาหกรรมท่ีเชื่อมโยงกับปญหาท่ีเก่ียวของ
กับภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีภาคใตคือ อาหาร ยางพารา ท้ังในแงการใชในการผลิตผลิตภัณฑนวัตกรรมหรือมูลคาเพ่ิม
การเพ่ิมผลผลิต การประหยัดพลังงาน การบําบัดกาซเสีย น้ําและน้ําเสีย รวมท้ังพลังงาน
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9. สถานวิจัยการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร
(Trace Analysis and Biosensor Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.เพริศพิชญ คณาธารณา คณะวิทยาศาสตร
e-mail: proespichaya.k@psu.ac.th
http://www.tab-rc.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
เพ่ือใหสถานวิจัยวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร (Trace Analysis and Biosensor Research

Center, TAB-RC) ทําหนาท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร โดยสามารถรวมขับเคลื่อนการ
พัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรไปสูการเปนมหาวิทยาลัยวิจัย โดยมีวัตถุประสงคในเชิงนโยบาย และเชิงการวิจัย
ดังนี้

วัตถุประสงคเชิงนโยบาย
1. วิจัยเพ่ือสนับสนุนพันธกิจของมหาวิทยาลัย และยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ
2. สรางความเปนเลิศและความเขมแข็งในการพัฒนาการวิจัย ตลอดจนการผลิตงานวิจัยท่ีมีคุณคา รวมท้ัง

ทรัพยากรบุคคลทางดานการวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาท่ีย่ังยืนและเปนท่ียอมรับในระดับนานาชาติ
3. วิจัยเพ่ือพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยการผสมผสานและประยุกตความรูจากประสบการณ

การปฏิบัติจริงเขากับกระบวนการเรียนการสอน
4. เปนแหลงเพ่ิมพูนความรู และใหบริการวิชาการทางดานการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร

วัตถุประสงคเชิงการวิจัย
1. พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยาง
2. พัฒนาเทคนิคการวิเคราะห

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป (ทิศทางการวิจัยหลัก)
พัฒนาเทคนิคการเตรียมตัวอยางและเทคนิคการวิเคราะหสารปริมาณนอยและไบโอเซนเซอร ใหมีความ

เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงสุดในการวิเคราะหสารปนเปอน/ตกคาง ไมวาจะเปนในสิ่งแวดลอม วัตถุดิบหรือผลผลิต
ในกระบวนการผลิตตางๆ  รวมท้ังการวิเคราะหในทางการแพทย  ท้ังนี้เพ่ือใหไดผลการวิเคราะหท่ีมีความนาเชื่อถือ
ถูกตอง แมนยํา และสามารถนําขอมูลและ/หรือเทคนิคท่ีพัฒนาขึ้นไปใชประโยชนตอไปได  โดยมีทิศทางการวิจัยตลอด
ระยะเวลา 5 ป ดังนี้

• เทคนิคการเตรียมตัวอยาง
• เทคนิคการวิเคราะห
• การพัฒนาวิธีวิเคราะหแบบออนไลน (On-Line)
• การพัฒนาเทคนิคการวิเคราะหแบบเซนเซอร
• การพัฒนาเทคนิคแอฟฟนิตีเซนเซอร (Affinity sensor)
• พัฒนาระบบไมโครฟลูอิดิก (Microfluidic)
• พัฒนาอุปกรณสําหรับการตรวจวัดทางไฟฟาเคมีท่ีทําใหระบบไบโอเซนเซอรสามารถตรวจวัดไดอยางมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น
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10. สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู
(Rehabilitation Engineering Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.บุญเจริญ วงศกิตติศึกษา  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: booncharoen.w@psu.ac.th
http://www.rehab.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาตนแบบของอุปกรณทางดานวิศวกรรมฟนฟู
2. เพ่ือจัดตั้งศูนยวิจัยเฉพาะทางท่ีเปนศูนยบริหารจัดการสําหรับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
3. เพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตและสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ
4. เพ่ือสํารวจ รวบรวมขอมูล แหลงขอมูลปญหาหรือความตองการท่ีเก่ียวของกับผูพิการ
5. เพ่ือสนับสนุนการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีทางดานวิศวกรรมฟนฟู
6. เพ่ือสนับสนุน สงเสริม จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
7. เพ่ือสรางเครือขายและพัฒนานักวิจัยรวมถึงผูเชี่ยวชาญทางดานวิศวกรรมฟนฟู
8. เพ่ือเปนการเผยแพรองคความรูทางดานวิศวกรรมฟนฟูในระดับชาติและระดับนานาชาติ

ทิศทางการวิจัย ในชวง 5 ป

วิสัยทัศน
เปนสถานวิจัยเฉพาะทางวิศวกรรมฟนฟูแหงแรกในภาคใตของประเทศไทย ท่ีมีการพัฒนาองคความรูและ

งานวิจัยในสหสาขา

พันธกิจ
สนับสนุน สงเสริม การวิจัยและพัฒนา องคความรูและผลิตภัณฑทางวิศวกรรมฟนฟูเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต

และสรางโอกาสในการดําเนินชีวิตใหกับผูพิการ

ทิศทางหลัก
สถานวิจัยวิศวกรรมฟนฟู มีเปาหมายหลัก คือ
- เปนศูนยดําเนินงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูของประเทศรวมท้ังประสานงานใหเกิดงานวิจัย

และพัฒนา
- สรางฐานขอมูลทางดานการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟู
- จัดหาแหลงทุนวิจัยจากภายในประเทศและตางประเทศ
- ผลิตผูเชี่ยวชาญและนักวิจัย และถายทอดผลงานวิจัยดังกลาวแกหนวยงานท่ีเก่ียวของ
- กอใหเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีและเพ่ิมศักยภาพทางดานการออกแบบ การผลิต และการประกอบชิ้นสวน

ของอุปกรณสําหรับผูพิการ
- สรางโอกาสและพัฒนาคุณภาพชีวิตผูพิการใหสามารถดํารงชีวิตไดอยางมีคุณคา



112 วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

จากเปาหมายหลักดังกลาวขางตนสถานวิจัยไดกําหนดทิศทางหลักของงานวิจัยท่ีสถานวิจัยมีความพรอมท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยและพัฒนาทางดานวิศวกรรมฟนฟูและการใชชีวิตในสังคมอยางเปนอิสระ (Independent living) ของ
ผูพิการออกเปนหมวดหมูตางๆ 6 หมวดหมู ไดแก

หมวดหมูของหัวขอวิจัย
1. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานรางกาย
2. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการมองเห็น
3. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการไดยิน
4. เทคโนโลยีสําหรับคนพิการดานการสื่อสาร
5. ผูสูงอายุและการดํารงชีวิต
6. อุปกรณการฟนฟูสมรรถภาพ
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11. สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม
(Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ภาคภูมิ พาณิชยูปการนันท คณะเภสัชศาสตร
e-mail: pharkphoom.p@psu.ac.th
http://www.ppbresearch.org/

หลักการและเหตุผล
จากการท่ีคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนสถาบันการศึกษาเดียวในภาคใตท่ีเปดรับนักศึกษา

ในระดับบัณฑิตศึกษาเพ่ือเขาศึกษาในหลักสูตรเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเภสัชศาสตร
และสาขาเภสัชกรรมคลินิก และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิทยาศาสตรสมุนไพร
และสาขาวิทยาศาสตรเครื่องสําอาง ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จึงมีความจําเปนท่ีจะตอง
สรางความเขมเข็งในดานการวิจัยเพ่ือท่ีจะรองรับการเรียนการสอนในระดับบัณฑิตศึกษา และจากรากฐานของคณะ
เภสัชศาสตรท่ีมีนักวิจัยทางดานยาสมุนไพรท่ีหลากหลายและเขมแข็ง จึงมีความเปนไปไดท่ีจะจัดตั้งสถานวิจัยขึ้นเพ่ือ
สนับสนุนการทํางานของคณาจารยและนักวิจัย เพ่ือใหคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนศูนยกลาง
ความรูและการวิจัยยาสมุนไพรในภูมิภาค นอกจากศาสตรความรู เก่ียวกับสมุนไพรแลว ปจจุบันวิทยาการทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี ก็มีการพัฒนาเปนอยางมาก การท่ีจะนําสมุนไพรมาพัฒนาใหเกิดประโยชนสูงสุด
จําเปนตองอาศัยการทํางานรวมกันของผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีชีวภาพและนาโนเทคโนโลยีดวย เพ่ือใหงานวิจัยของ
สถานวิจัยเกิดประโยชนสูงสุด

จากการประชุมวางแผนทิศทางการวิจัยของคณะเภสัชศาสตร และยุทธศาสตรการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ผนวกกับคณะเภสัชศาสตรไดเขาสูโครงการสรางความเขมแข็งสูความเปนเลิศทางวิชาการ สาขาเภสัชศาสตร และ
ตลอดเวลาท่ีผานมาคณะเภสัชศาสตรมุงมั่นท่ีจะเปนผูนําทางดานยา เครื่องสําอางและผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ท่ีไดมา
จากธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตรจึงไดมีการจัดตั้งหนวยวิจัยสมุนไพรขึ้น ตั้งแตป พ.ศ. 2547 และจากการดําเนินงาน
ดานการวิจัยสมุนไพรของหนวยวิจัยสมุนไพรมาเปนระยะเวลากวา 4 ป หนวยวิจัยสมุนไพรประสบความสําเร็จในการ
สรางงานวิจัยท่ีสามารถตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ และสรางบัณฑิตจากระบบระดับบัณฑิตศึกษา รวมถึงไดรับ
รางวัลและมีการดําเนินการจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑท่ีไดจากงานวิจัยดานสมุนไพร (ดังแสดงในรายงานผลการดําเนินงาน
ยอนหลัง 3 ป) จากผลการดําเนินงานของหนวยวิจัยสมุนไพรท่ีผานมา จะเห็นไดวาหนวยวิจัยสมุนไพรมีศักยภาพ
ในการไดรับการพัฒนาขึ้นเปนสถานวิจัย จึงไดระดมความคิดเห็นของนักวิจัยในหนวยวิจัยสมุนไพร และจัดตั้งเปน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม (Phytomedicine and Pharmaceutical Biotechnology
Research Center) ขึ้น ซึ่งประกอบดวยนักวิจัยหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญดานสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพ จากภาค
วิชาเภสัชเวทและเภสัชพฤกษศาสตร และนักวิจัยหลักท่ีมีความเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีเภสัชกรรมและนาโนเทคโนโลยี
จากภาควิชาเทคโนโลยีเภสัชกรรม รวมถึงนักวิจัยสมทบท่ีมีความสนใจในดานการวิจัยและพัฒนายาสมุนไพรจาก
ภาควิชาเภสัชกรรมเคมี ภาควิชาเภสัชกรรมคลินิก และภาควิชาบริหารเภสัชกิจ ดวย  การจัดตั้งสถานวิจัยยาสมุนไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมนี้มิไดรวมเฉพาะเครือขายวิจัยในคณะเภสัชศาสตรเทานั้น แตยังรวมถึงเครือขาย
วิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร อาทิ คณะวิทยาศาสตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ คณะอุตสาหกรรมเกษตร
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และคณะทันตแพทยศาสตร รวมท้ังสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ท้ังในและตางประเทศ  นอกจากนี้สถานวิจัยยาสมุนไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม ยังคาดหวังท่ีจะรวมประสานงานในการทําวิจัยกับเครือขายการวิจัยอ่ืนๆ ใน
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ไดแก สถานวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติ คณะวิทยาศาสตร และสถานวิจัยผลิตภัณฑ
เสริ มอาหารและอาหารเพ่ื อสุขภาพ คณะอุตสาหกรรมเกษตร   สถานวิจั ยความเปนเลิ ศศูนย วิจั ยเอ็ชไอวี
คณะทันตแพทยศาสตร เพ่ือใหเกิดงานวิจัยท่ีพัฒนาแบบครบวงจรและเกิดประโยชนสูงสุด สถานวิจัยยาสมุนไพร
และเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมท่ีกอตั้งขึ้น เพ่ือสรางแนวทางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรท่ีชัดเจน
โดยทํางานรวมกับเครือขายการวิจัยตางๆ ท่ีเก่ียวของในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร รวมถึงสรางความเขมแข็ง
ใหกับระบบบัณฑิตศึกษาของคณะเภสัชศาสตร

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรอยางครบวงจร โดยใชความรูทางดานเภสัชศาสตรเทคโนโลยี

ชีวภาพ และนาโนเทคโนโลยี
2. เสริมสรางความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับบัณฑิตศึกษา
3. ผลิตนักวิจัยใหมทางดานการพัฒนายาจากสมุนไพร
4. สรางเครือขายและความรวมมือในการทํางานวิจัยรวมกับเครือขายวิจัยตางๆ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

และหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
5. วางแนวทางในงานวิจัยยาสมุนไพรใหมีทิศทางท่ีชัดเจนและสามารถนํามาใชไดจริง
6. เปนศูนยกลางในการทําวิจัยดานการพัฒนายาสมุนไพรของภูมิภาค
7. สงเสริมการพ่ึงตนเองและพัฒนาสมรรถนะในการแขงขันกับนานาชาติ

ทิศทางการวิจัยในชวง 5 ป

วิสัยทัศน
สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรมเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศในดานการวิจัย

และการพัฒนายาจากสมุนไพรโดยงานวิจัยจะมี 4 งานหลักดังนี้
1. การวิจัยเพ่ือคนหาตัวยาสําคัญจากสมุนไพรท่ีใชตามภูมิปญญาการแพทยแผนไทย

- การคัดเลือกสมุนไพรและการทดสอบฤทธ์ิทางชีวภาพของสารสกัดสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณทางยาตาม
ตํารายาแผนโบราณ

- เทคโนโลยีการสกัดแยกตัวยาสําคัญจากสมุนไพร การศึกษาสูตรโครงสรางของตัวยาสําคัญ และการ
ศึกษาความแรงในการออกฤทธ์ิของตัวยาสําคัญ

- การทดสอบความเปนพิษของสารสกัดสมุนไพรและตัวยาสําคัญ
2. การพัฒนาผลิตภัณฑยาสมุนไพรและการควบคุมคุณภาพ

- การพัฒนาวิธีการเตรียมสารสกัดสมุนไพรใหไดตัวยาสําคัญในปริมาณสูง
- การพัฒนาวิธีการวิเคราะหและควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพร
- การพัฒนาตํารับยาและเครื่องสําอางจากสมุนไพร
- การศึกษาและพัฒนาการออกฤทธ์ิและความคงตัวของตํารับยาสมุนไพร
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3. การศึกษาประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใชยาสมุนไพร
- การประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาสมุนไพรโดยการศึกษานอกกาย และการศึกษาใน

สัตวทดลอง
- การศึกษา Clinical trial ของยาสมุนไพร

4. การวิจัยและพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ
- การพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบสมุนไพรโดยใชเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเย่ือพืช
- การพิสูจนเอกลักษณสมุนไพรโดยใช DNA finger-print
- การวิจัยดานชีวสังเคราะหของสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพ กลไก และการควบคุม
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12. สถานวิจัยวิศวกรรมเน้ือเย่ือแข็งเพื่อกะโหลกศีรษะใบหนาและขากรรไกร
(Cranio-Maxillofacial Hard Tissue Engineering Center; CHEC)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ทพญ.ดร.ศรีสุรางค สุทธปรียาศรี คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: srisurang.s@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/ctec/

วัตถุประสงค
1. จัดตั้งศูนยวิจัยและวิเคราะหเนื้อเย่ือแข็ง และวัสดุทดแทนกระดูกท่ีครบวงจร และไดมาตรฐานสากล
2. เพ่ือผลิตงานวิจัยพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของกับกระดูกในระดับเซลลและโมเลกุล ซึ่งสามารถนําไปใชประโยชนได

ในทางคลินิก โดยครอบคลุมงานดานการเสริมสรางกระดูกโดยวิธีการ distraction osteogenesis, bone substitute
material และงานท่ีเก่ียวเนื่องกับงานทันตกรรมรากเทียม

3. เพ่ือผลิตงานวิจัยในสัตวทดลอง และในทางคลินิกเพ่ือนําไปใชในการรักษาผูปวย
4. ผลิตบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษาหลักสูตรวิจัยอยางนอยปละ ๑ คน

ทิศทางการวิจัย
การวิจัยเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูก/ วัสดุชวยการสรางกระดูก
การวิจัยเก่ียวกับ chitosan, hydroxyapatite (HA), -tricalcium phosphate, biphasic calcium phos-

phate และ absorbable scaffold
- การวิจัยเก่ียวกับปฏิกิริยาของเซลลสรางกระดูกท่ีมีตอวัสดุทดแทนกระดูก
- การวิจัยเก่ียวกับการใชโปรตีนในการเสริมสรางกระดูก (growth factors)
การวิจัยเก่ียวกับรากฟนเทียมสําหรับรองรับฟนเทียม(dental implant)
การวิจัยเก่ียวกับการผาตัดยืดกระดูกขากรรไกร
- การศึกษาวิจัยในสัตวทดลองเพ่ือสรางรูปแบบของเครื่องมือท่ีเหมาะสมและศึกษาเก่ียวกับวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ
- การพัฒนาเครื่องมือสําหรับผาตัดยืดกระดูกขากรรไกรโดยการทําวิจัยรวมกับอาจารยคณะวิศวกรรมศาสตร
การวิจัยท่ีเก่ียวของกับผูปวย
- การศึกษาเก่ียวกับผลการผาตัดรักษาผูปวยปากแหวงเพดานโหวโดยการใชวัสดุทดแทนกระดูกหรือวัสดุ

ชวยการสรางกระดูก
- การศึกษาเก่ียวกับวัสดุทดแทนกระดูกเพ่ือบูรณะ และซอมสรางกระดูก sinus lift, ridge preservation,

ridge augmentation
- การศึกษาเก่ียวกับการใหการฟนฟูสภาพชองปาก ใบหนา และขากรรไกร
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13. สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด
(Common Oral Diseases and Epidemiology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ศ.ดร.รวี เถียรไพศาล คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: rawee.t@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/code/index.php/home

หลักการและเหตุผล
คณะทันตแพทยศาสตรไดเริ่มตั้งในป พ.ศ. 2526  มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตทันตแพทย  เพ่ือใหเพียงพอ

กับความตองการของประเทศโดยเฉพาะในทองถ่ินภาคใต และมีภารกิจหลักท่ีสําคัญอีกประการหนึ่งคือการวิจัยเพื่อ
แกไขปญหาสุขภาพชองปากของประชาชน  ไดมีการสํารวจโรคติดเชื้อท่ีพบบอย เชน ฟนผุ การติดเชื้อท่ีใบหนาโดยมี
สาเหตุจากฟน ในทองถ่ินภาคใตตั้งแตป  พ.ศ. 2530  และมีการรายงานเปนเอกสารตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติ
ในป พ.ศ. 2535  จากการสํารวจขั้นตนพบวาความชุกของโรคฟนผุของประชาชนในภาคใตมีอยูสูง พบวาในเด็กอายุ
12 ป ในจังหวัดสงขลา มีคาเฉลี่ยของฟนผุ อุด ถอน มากกวา 3 ซี่  ในขณะท่ีเปาหมายของประเทศตั้งไวท่ี 1.5 ใน
เวลานั้น

ตอมาในป พ.ศ. 2538 คณะทันตแพทยศาสตรไดรับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลเดนมารกรวมกับรัฐบาลไทยในการ
จัดทําโครงการ  rural oral health center ขึ้นท่ีคณะทันตแพทยศาสตร ไดมีนักวิชาการและผูเชี่ยวชาญจากประเทศ
เดนมารก สวีเดน มาเปนท่ีปรึกษา และชวยพัฒนางานวิจัย ทําใหไดขอมูลท้ังดานกวางและลึกย่ิงขึ้น มีขอมูลตีพิมพใน
ระดับนานาชาติ 10-12 เรื่อง ขอมูลท่ีสําคัญคือพบวาประชากรไทยในภาคใตท้ังเด็กและผูใหญ นอกจากมีปญหาเรื่อง
โรคฟนผุแลว  พบความชุกของโรคปริทันตสูงดวย  ความชุกของโรคปริทันตสูงกวาในประชากรชาวจีนและชาวเคนยา
เนื่องจากโรคฟนผุและโรคปริทันตเปนโรคท่ีมีสาเหตุจากปจจัยหลายประการรวมกัน ไดแก เชื้อแบคทีเรียกอโรค  โฮสต
และปจจัยจากสิ่งแวดลอมท่ีเหมาะสม ดังนั้นการศึกษาจึงไดรวมการศึกษาถึงปจจัยเสี่ยงตางๆ รวมดวย ซึ่งอาจเปน
เหตุผลสําคัญในการทําใหประชากรในภาคใตมีความเสี่ยงตอโรคสูง

จากการศึกษาดังกลาวขางตนไดพัฒนามาจนถึงปจจุบัน เปนการทํางานโดยทีมนักวิจัยในคณะทันตแพทยศาสตร
เอง  และบางโครงการมีความรวมมือกับนักวิจัยตางประเทศอยูบาง  การศึกษาดังกลาวขางตนเปนการศึกษาแบบตัดขวาง
การเขาใจการดําเนินไปของโรคอาจไมชัดเจน  คณะวิจัยจึงไดทําการศึกษาเปนโครงการระยะยาวตั้งแตแรกคลอดและ
ติดตามเปนระยะ  พบขอมูลท่ีนาสนใจคือ เด็กมีปจจัยเสี่ยงตางๆ ตั้งแตอยูในครรภมารดาพบเชื้อท่ีเปนสาเหตุของ
โรคฟนผุในคนไทยมีระดับสูง และเปนปจจัยเสี่ยงท่ีสําคัญ ดังนั้นการปองกันตองทําตั้งแตแมตั้งครรภ ขอมูลนี้ เปน
ขอมูลใหมไดมีการตีพิมพเปนระยะ  และขอมูลนี้เปนท่ีสนใจนําไปใชเพ่ือการรณรงคเพ่ือการปองกันฟนผุในระดับประเทศ
นอกจากการศึกษาท่ีเนนโรคฟนผุและปจจัยท่ีเก่ียวของแลว ปจจุบันทีมวิจัยจึงจะขยายงานจากการศึกษาเรื่องโรคฟนผุ
และโรคปริทันต  เปนการศึกษาผลท่ีเกิดจากการสูญเสียฟนอาจเปนปญหาตอขอตอขากรรไกร ทําใหเกิดการปวด
เรื้อรังและเฉียบพลันในบริเวณชองปากและใบหนา

จากงานดังกลาวขางตน ทําใหคณะทันตแพทยศาสตรตระหนักถึงความสําคัญในการใหความดูแลและหา
มาตรการปองกันโรคในชองปาก ตลอดจนการประเมินมาตรการตางๆ เหลานั้นโดยครอบคลุมบริบทท่ีกวางขวางขึ้น
ท้ังดานในมุมมองของผูใหบริการและผูเก่ียวของ คณะวิจัยไดศึกษาแนวทางในการปองกันฟนผุ เชน สารสกัดสมุนไพร
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ท่ีมีฤทธ์ิตานเชื้อแบคทีเรียสาเหตุของโรคฟนผุ  การพัฒนารูปแบบของสารตานเชื้อชื่อ chlorhexidine เพ่ือนํามาใช
ปองกันฟนผุในเด็กเล็ก การประเมินงานทางทันตกรรมปองกันโดยอางอิงจากขอมูลทางระบาดวิทยา งานท่ีจะทําตอไป
คือ คัดเลือกเชื้อแบคทีเรียท่ีเหมาะจะเปน probiotics  มาใชในการปองกันโรคฟนผุและโรคปริทันต  และการปรับปรุง
ประสิทธิภาพของการปองกันฟนผุโดยใชวัสดุ sealant มาใชปองกันฟนผุในกลุมเด็กท่ีมีความเสี่ยงสูง

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูใหมท่ีเปนพ้ืนฐานเก่ียวกับโรค ท่ีพบบอยในชองปาก
2. สรางองคความรูพ้ืนฐานของโรคในชองปากท่ีพบบอยในพ้ืนท่ีภาคใต
3. พัฒนาและหาแนวทางการปองกันและรักษาโรคในชองปากท่ีพบบอย
4. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีมและกระบวนการบัณฑิตศึกษา
5 จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเก่ียวกับโรคท่ีพบบอยในชองปากและระบาดวิทยาในภาคใต

ทิศทางวิจัย
สถานวิจัยโรคท่ีพบบอยในชองปากและวิทยาการระบาด เปนหนวยวิจัยชั้นนําระดับประเทศในการวิจัยโรคท่ี

พบบอยในชองปากและระบาดวิทยาโดยเนนการเขาใจปญหาในทองถ่ินภาคใตเพ่ือ แกไขปญหาใหทองถ่ินโดยงานวิจัย
จะเนนดังนี้

1. ศึกษาความชุกของโรคและความผิดปกติท่ีพบบอย ไดแก ฟนผุ โรคปริทันต ซี่งอาจสงผลตอการทํางานของ
ขอตอขากรรไกร ความปวดเรื้อรัง ความปวดเฉียบพลันในชองปากและบริเวณใบหนา  พฤติกรรมและนิสัยนอกหนาท่ี
ของฟน (oral parafunctional habits) และหาสาเหตุและปจจัยเสี่ยงตลอดจนพฤติกรรมหรือทัศนคติในการเกิดโรค
และความผิดปกตินั้น ๆ

2. หาแนวทางในการปองกันและรักษาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ  โดยการคนหาสมุนไพร สารเคมี จุลินทรีย
เพ่ือการพัฒนารูปแบบการใชสมุนไพร สารเคมี  จุลินทรีย  ในการแกปญหาโรคหรือความผิดปกตินั้นๆ

3. เพ่ิมประสิทธิภาพมาตรการการปองกันโรคและปญหาท่ีพบบอยในชองปาก เชน การเคลือบหลุมและรองฟน
โดยใชการผสมผสาน ขอมูลทางระบาดวิทยา เศรษฐศาสตร และการจัดการ
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14. สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวนํ้า
(Aquatic Animal Biotechnology Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ภัททิรา พงษทิพยพาที  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: pattirataweepreda@yahoo.com

หลักการและเหตุผล
ศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุง ซึ่งตั้งอยูบนพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร บนเนื้อท่ี 170 ไร บริเวณ

ทุงปาไสใช อ.ไชยา จ.สุราษฎรธานี ซึ่งไดมีการดําเนินงานภายใตความรวมมือของศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยี
ชีวภาพแหงชาติ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร เพ่ือดําเนินการวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงสําหรับประเทศไทย เปนระยะเวลา 15 ป ตั้งแตวันท่ี 1
ตุลาคม  2546 – 30 กันยายน 2561 โดยในสัญญาระบุไววาเมื่อครบกําหนด อาคารและสิ่งปลูกสรางตางๆ จะตก
เปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนั้นคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี จึงไดดําเนินการรวมกลุมอาจารยนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
และเชิญอาจารยผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกท่ีมีงานวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาสายพันธุกุง มารวมกันทํางานในลักษณะ
เปนทีม เพ่ือเตรียมความพรอมในการเขารับการถายงานจากศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงในอีกประมาณ 10 ป
ขางหนา ซึ่งจะทําใหมีการพัฒนางานวิจัยของอาจารยนักวิจัยภายในทีม ใหมุงไปสูผลงานวิจัยท่ีมีประโยชนอยางแทจริง
และมีทิศทางท่ีชัดเจน นอกจากนี้ทีมวิจัยยังสามารถรองรับบัณฑิตศึกษาในลักษณะเปนอาจารยท่ีปรึกษาและสามารถ
อํานวยสถานท่ีฝกงานใหกับนักศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค
1. เพ่ือเตรียมความพรอมในการรับมอบการถายโอนศูนยวิจัยและพัฒนาสายพันธุกุงมาอยูภายใตการดูแลของ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ในป พ.ศ. 2561
2. เพ่ือผลิตบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยในระดับนานาชาติเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา
4. เพ่ือผลิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษาใหกับมหาวิทยาลัย
5. เพ่ือเผยแพรองคความรู ท่ีไดจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ําออกสูชุมชน ในรูปแบบของ

การจัดฝกอบรมและประชุมวิชาการ

ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ํา จะเปนหนวยงานชั้นนําในการผลิตผลงานวิจัยท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีชีวภาพ

ของสัตวน้ํา และการใชเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาระบบการผลิตสัตวน้ําเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งมุงเนน
การกอใหเกิดความสมดุลของธรรมชาติ นําไปสูการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําท่ีย่ังยืน (Sustainable aquaculture) มีสวนชวย
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวน้ําของประเทศ ซึ่งงานวิจัยท่ีเก่ียวของและอยูในแผนการดําเนินงานในระยะเวลา 5 ป
มีดังนี้
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1. การศึกษาความสัมพันธของระบบสืบพันธุกุงและสิ่งแวดลอม รวมท้ังการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพในดานนี้
เพ่ืออุตสาหกรรมเพาะเลี้ยงกุงท่ีย่ังยืน

2. การศึกษาอาหารธรรมชาติของกุงในรูปแบบของหวงโซอาหาร  เชน  ไดอะตอม  แพลงกตอนสัตว  และ
แมเพรียง (polychaete) และการพัฒนาคุณภาพโดยใชเทคโนโลยีชีวภาพ

3. การศึกษาการเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาว Holothuria scabra ท่ีสูญพันธุไปแลวจากฝงทะเลดานอาวไทย
ซึ่งจะศึกษาเก่ียวกับระบบการเพาะเลี้ยงเพ่ือใหไดลูกพันธุท่ีมีอัตราการผสมติดและอัตรารอดชีวิตสูง  เลี ้ยงไดเจริญ
เติบโตดี รวมถึง

4. การศึกษาระบบสืบพันธุ อาหารท่ีใชเลี้ยง และการเลี้ยงปลิงทะเลขาวรวมกับปลาและหอยทะเล เพ่ือพัฒนา
การเพาะเลี้ยงปลิงทะเลขาวใหเปนสัตวเศรษฐกิจสําหรับเกษตรกรอีกชนิดหนึ่งในอนาคต และเพ่ือปลอยลูกพันธุกลับสู
ทะเลเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศท่ีสําคัญ

5. การศึกษาสารสกัดจากหอยเปาฮ้ือ Haliotis diversicolor เพ่ือพัฒนาเปนผลิตภัณฑท่ีใชประโยชนในทาง
การแพทยและเครื่องสําอาง

6. การใชเทคโนโลยีชีวภาพในการบําบัดน้ําเพ่ือนําไปใชในระบบน้ําหมุนเวียน (re-circulatory system)
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15. สถานวิจัยความขัดแยงและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคใต
(Center For Conflict Studies and Cultural Diversity)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ศรีสมภพ  จิตรภิรมยศรี  คณะรัฐศาสตร
e-mail: jsrisomp@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.deepsouthwatch.org/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือท่ีจะสรางความเปนเลิศในองคความรูทางวิชาการและการวิจัยเก่ียวกับความขัดแยง ความรุนแรงและ

การแกปญหาโดยสันติในพ้ืนท่ีภาคใต
2. เพ่ือศึกษา คนควา และดําเนินการวิจัยในสาขาตางๆ ท่ีเก่ียวของกับความขัดแยงภาคใต
3. เพ่ือใหบริการวิชาการดานงานวิจัยสูหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังสื่อมวลชน และตอ

สาธารณชน เผยแพรความรูแกประชาชนโดยท่ัวไปท่ียังตองการหาคําตอบท่ีมีเหตุผลในปญหาความขัดแยงและความ
รุนแรงในพ้ืนท่ีภาคใต

4. เพ่ือเสนอทางออกในทางวิชาการเพ่ือแกปญหาทางนโยบายท่ีเกิดขึ้นท้ังตอภาครัฐ หนวยงานท่ีเก่ียวของ
5. เพ่ือสรางและพัฒนาเครือขายทางวิชาการและนักวิจัยรุนใหมเพ่ือรวมกันศึกษาวิจัยปญหาภาคใต

ทิศทางการวิจัย
เปาหมายหลักของสถานวิจัยก็คือการพัฒนางานวิจัยเก่ียวกับปญหาความขัดแยงและความหลากหลายทาง

วัฒนธรรมในภาคใต โดยกระบวนการนี้เปนการบูรณาการในแบบสหสาขาวิชา หลักการสําคัญก็คือ นักวิชาการทาง
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร (รวมท้ังวิทยาศาสตรประยุกตในสาขาท่ีเก่ียวพันกับคนและสังคม) จะตองรวมกันผลิต
งานวิชาการเพ่ือเปนองคความรูสนับสนุน หรือหนุนชวยกลไกในการแกปญหาความขัดแยงและความรุนแรงในจังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยท่ีอาจารยในแตละสาขาวิชาท่ีถูกคัดเลือกในแตละคณะจะตองรวมกันผลิตผลงานอยางมีเปาหมาย
และวัตถุประสงครวมกัน มีวิสัยทัศนและพันธกิจรวมกัน และมีเปาประสงค (goals) รวมกันทําการขับเคลื่อนกลไกการ
วิจัยของมหาวิทยาลัยโดยมีภารกิจในการประสานองคความรู และทําโครงการวิจัยรวมกัน ตอบโจทยวิจัยรวมกันอยาง
มีพลัง โดยรวมงานกับเครือขายภายนอกในการแสวงหาแหลงทุนวิจัยและการเผยแพรผลงานวิจัย เพ่ือใหผลงานทาง
วิชาการดานสังคมศาสตรในการจัดการความขัดแยงและปญหาความหลากหลายทางวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร มีความเปนเลิศท้ังปริมาณและคุณภาพ รวมท้ังมีสวนรวมในการชี้นําสังคม ไดในลักษณะ think tank
หรือ policy institute เพ่ือใหบรรลุภารกิจแบบสหสาขาวิชา

สถานวิจัยจึงมีกลุมงานหลัก 5 ดาน คือ
1. กลุมการวิจัยดานสังคมศาสตร รัฐศาสตร รัฐประศาสนศาสตร เก่ียวกับการเมืองการปกครอง การบริหาร

ความมั่นคง และการกอการราย
2. กลุมการวิจัยเก่ียวกับความมั่นคงของมนุษย สันติศึกษา การจัดการความขัดแยง และความสัมพันธระหวาง

ประเทศ
3. กลุมการวิจัยเก่ียวกับสื่อสารมวลชน สื่อสันติภาพ และบทบาทของสื่อในสถานการณความรุนแรง
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4. กลุมการวิจัยเก่ียวกับอิสลามศึกษา ศึกษาศาสตร ชุมชนศึกษาในดานตางๆ อาทิ การจัดการอิสลาม
อัตลักษณชาติพันธุมลายู

5. กลุมวิจัยและพัฒนาฐานขอมูลเหตุการณความไมสงบ สภาพสังคม เศรษฐกิจ และผลกระทบของความ
รุนแรงท่ีมีตอจังหวัดชายแดนภาคใต

สถานวิจัยฯ มีเปาหมายสําคัญคือผลิตงานวิจัยและวิชาการใหเปนท่ียอมรับท้ังในทางวิชาการและในดานผลิต
งานตอสาธารณะผานการจัดการความรูในดานตางๆ เพ่ือเปนสถาบันทางดานนโยบาย ในอนาคตเปนฐานสนับสนุน
และเจาภาพการวิจัยของนักวิจัยและนักวิชาการตางประเทศ อาจารยและนักศึกษาปริญญาเอกจากตางประเทศ

ในระยะตอไปภายใน 3-5 ป จึงจะสรางหลักสูตรหรือมีฐานงานวิจัยในระดับบัณฑิตศึกษาโดยไดรับการสนับสนุน
ทางวิชาการและการเงินจากแหลงสนับสนุนภายนอกโครงการหลักสูตรปริญญาเอกท่ีจะสรางตองเปน interdiscipli-
nary studies เพ่ือระดมศักยภาพท้ังจากภายในและจากตางมหาวิทยาลัย  โดยการสนับสนุนทุนการศึกษาเปนทุน
endowment จากแหลงภายนอก

ผลงานวิชาการและงานวิจัยของศูนยวิจัยหรือคณาจารยนักวิจัย จะตองมีท้ังผลงานวิชาการ การตีพิมพงานวิจัย
ในวารสารตางประเทศ และมีงานเวทีสาธารณะ งานดานสื่อสารมวลชนและการเผยแพรสูสาธารณะไปพรอมๆ กัน
ทุกดานเพ่ือสรางผลกระทบทางสังคม (social impacts)
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16. สถานวิจัยเพื่อศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก
(Research Center for Asia Pacific Development Studies)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ดร.ธงพล  พรหมสาขา ณ สกลนคร  คณะศิลปศาสตร
e-mail: thongphon.p@psu.ac.th
http://sv.libarts.psu.ac.th/apds/

หลักการและเหตุผล
จากการท่ีปจจุบัน กลุมประเทศในแทบทวีปเอเชียและแปซิฟกมีความสําคัญเปนอยางมากตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

สังคม การเมือง วัฒนธรรม การเคลื่อนยายแรงงาน การตั้งถ่ินฐานของมนุษย การศึกษา รวมไปถึงการกาวเขามาเปน
ผูนําทางดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของภูมิภาค และยังมีความสําคัญตอกระบวนการทัศนในการพัฒนาในหลาก
หลายดานของโลก จากการเพ่ิมขึ้นของประชากร การขยายตัวของเศรษฐกิจและความกาวหนาทางดานเทคโนโลยี
ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงในดานสังคม และการเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคในแถบเอเชียแปซิกเปนอยางมาก เนื่องจาก
มีการลงทุนในการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานดานตางๆ การลงทุนดานอุตสาหกรรม และมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ
ในภาคเกษตรและภาคบริการท่ีตอเนื่องจากภาคอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีเพ่ิมสูงขึ้น

ซึ่งจากผลพัฒนาดังกลาว ไดสงผลตอมนุษย สังคม อุตสาหกรรม และวัฒนธรรมในหลากหลายประเทศอยาง
เปนวงกวาง อยางไรก็ตาม แมในบางบริบทของสถานการณจะไมไดเกิดขึ้นโดยตรงแกประเทศไทย แตก็มีผลทางออม
ตอและกระทบตอการพัฒนาประเทศไทยในบางกรณี อาทิ ผลพวงท่ีเกิดจากสภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม
การกอการราย หรือนโยบายตางประเทศของกลุมประเทศในเอเชียและแปซิฟกนั้น ไดสงผลไมทางใดก็ทางหนึ่งตอ
ประเทศไทยมาโดยตลอด ซึ่งเราไมอาจปฏิเสธไดวาแมแตเขตพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทยก็ยังไดรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงของโลกดวยเชนกัน

ซึ่งแนวโนมการพัฒนาใดๆ ของประเทศในอนาคตตองอาศัยความรวมมือจากหมูมิตรประเทศท้ังในภูมิภาคเอเชีย
และแปซิฟกเพ่ือนําไปสูการพัฒนาและรวมมือกันในทุกๆ ดาน อยางไรก็ตาม การศึกษาบริบทของเอเชียแปซิฟกในอดีต
ท่ีผานมา มักจะมีการใหความสําคัญจากหนวยงานตางๆ และมหาวิทยาลัยของกลุมประเทศในภูมิภาคยุโรปหรือสหรัฐ
อเมริกา ดังนั้น การศึกษากลุมประเทศในแถบทวีปภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟกในดานและมุมมองตางๆ ท้ังทางดานเศรษฐกิจ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม การคาระหวางประเทศ หรือการเคลื่อนยายแรงงาน จึงมีความจําเปนอยางมากท่ีกลุม
ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก จะตองหันมาใหความสําคัญกับศึกษาภูมิภาคตนเอง มิใชใหคนในพ้ืนท่ีภูมิภาคอ่ืนๆ
มาเปนผู ศึกษาตัวเราและมาชี้นําเราวาประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟกควรจะดําเนินทิศทางไปทางไหน นอกจากนั ้น
การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาพ้ืนท่ีประเทศไทย โดยเฉพาะพ้ืนท่ีภาคใตในอดีตท่ีผานมา ไมสามารถตอบโจทยของการ
พัฒนาไดอยางแทจริง ดวยการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม การเมือง การคาระหวางประเทศ และ
อ่ืนๆ มีการเปลี่ยนแปลงไปอยางมากมายและรวดเร็ว ดังนั้นการพัฒนาโครงการวิจัยใหมๆ ในพ้ืนท่ีภาคใต ประเทศไทย
และความเชื่ อมโยงระหวางประเทศจึงมีความจําเปนอยางมาก เพ่ือศึกษาวิจัยให เทาทันกับสถานการณปจจุบัน
คาดการณอนาคต เพ่ือเตรียมพรอมรองรับการเปลี่ยนแปลง และวางแผน นโยบาย เพ่ือการพัฒนาใหเปนรูปธรรม
อยางแทจริง
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สถานวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพ่ือการศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เชิงสหวิทยาการและบูรณาการในหลากหลายมิติของการพัฒนา เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม
การพัฒนาวิสาหกิจ พฤติกรรมศาสตรประยุกต แรงงานและการเคลื่อนยายแรงงาน เปนตน  นอกจากนั้นสถานวิจัย
แหงนี้ยังมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพ่ือจัดหาทุนวิจัยจากแหลงตางๆ ท่ัวโลกเพ่ือนําไปสูการศึกษาและวิจัยภายใต
ความรวมมือกับหนวยงานในระดับตางๆท้ังในระดับทองถ่ินจนถึงระดับนานาชาติ เชน มหาวิทยาลัยท้ังในประเทศไทย
และในตางประเทศ หนวยงานรัฐบาลท้ังในระดับรัฐบาลทองถ่ินและรัฐบาลกลาง และหนวยงานระดับนานาชาติตางๆ
ท่ีตองการแสวงหาความรวมมือเพ่ือการศึกษาวิจัยและพัฒนาดานตางๆในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เปนตน

นอกจากนั้น สถานวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนาเอเชียแปซิฟก ยังจะเปนหนวยงานวิจัยทางสังคมศาสตรท่ีชี้นํา
สังคมในการพัฒนาดานตางๆ เปนศูนยรวมงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงบูรณาการ และนําองคความรู ท่ีไดจากนักวิจัย
ท้ังในและตางประเทศมาบูรณาการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ินภาคใตของประเทศไทย ดังนั้นสถานวิจัยเพ่ือศึกษาการพัฒนา
เอเชียแปซิฟกแหงมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  จึงมีความจําเปนเปนอยางย่ิงท่ีจะตองตั้งขึ้นมาเพ่ือการศึกษา วิจัย
และพัฒนาเพ่ือนําผลท่ีไดนําไปสูการวางแผนเพ่ือการพัฒนาใหกลุมประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟก สามารถเรียนรู
ตนเองและพัฒนาตนเองเพ่ือนําไปสู การพัฒนาในดานตางๆ อยางย่ังยืนตลอดไป นอกจากนั้นสถานวิจัยเพ่ือศึกษาการ
พัฒนาเอเชียแปซิฟกยังมีวัตถุประสงคในการจัดตั้งขึ้นเพ่ือเปนศูนยกลางของความรวมมือการวิจัยทางดานสังคมศาสตร
ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก เปนศูนยรวมของความรวมมือทางวิชาการจากนักวิจัยจากท่ัวทุกมุมโลกท่ีสนใจการศึกษา
ดานเอเชียแปซิฟก เปนสถานวิจัยท่ีตอบสนองการวิจัยเพ่ือศึกษาวิจัยเก่ียวกับการพัฒนาเอเชียแปซิฟกในดานวัฒนธรรม
เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการพัฒนามนุษย โดยแสวงหาแหลงทุนจากท้ังในและตางประเทศเพ่ือการวิจัยสําหรับการ
พัฒนาเอเชียแปซิกฟก นอกจากนั้นในอนาคตยังจะพัฒนาตนเองขึ้นไปสูการเปนสถาบันวิจัยระดับแนวหนาของภูมิภาค
เอเชีย เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย และยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย เพ่ือความเปนเลิศในระดับนานาชาติ
ตอไปในอนาคต

วัตถุประสงค
1. เพ่ือศึกษาและวิจัย เพ่ือการพัฒนาในดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน และการพัฒนามนุษย

ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก
2. เพ่ือเปนศูนยกลางของการเรียนรูและวิจัยในทวีปเอเชียและแปซิฟกของภูมิภาค
3. สรางนักวิจัยรุนใหมโดยการทํางานเปนทีม และการพัฒนานักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
4. จัดทําฐานขอมูลและเปนแหลงเผยแพรงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาดาน วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม ชุมชน

และการพัฒนามนุษย ในกลุมประเทศในแถบทวีปภาคพ้ืนเอเชียแปซิฟก
5. การวิจัยเชิงบูรณาการ เพ่ือนําความรู ท่ีไดจากการวิจัยและการแลกเปลี่ยนความรูมาสูพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต

ของประเทศไทยในมิติตางๆ ของการพัฒนา
6. เปนสถานวิจัยท่ีแสวงหาความรวมมือดานตางๆ เชน แหลงทุนในการวิจัยท้ังจากในประเทศและตางประเทศ

เพ่ือการวิจัยสําหรับการพัฒนาเอเชียแปซิกฟก
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ทิศทางการวิจัย
สถานวิจัยเพ่ือการศึกษาพัฒนาเอเชียแปซิฟก มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนามนุษย เชน แรงงาน การศึกษา และพฤติกรรมศาสตร เพ่ือนําไปสูการวิจัย

เพ่ือการพัฒนามนุษย และการกําหนดนโยบายเพ่ือพัฒนาทุนมนุษย
2. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาวิสาหกิจ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนาเพ่ือตอบสนองการพัฒนาประเทศ ภูมิภาค

และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย
3. การศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนศึกษาในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาชุมชนและสังคม

แบบย่ังยืน
4. ศึกษาวิจัยเชิงพฤติกรรมศาสตร เชน ปญหาสังคม วัยรุน รวมไปถึงสังคมวิทยาทางการแพทย เพ่ือนําไปสู

การแกปญหาทางสังคมอยางถูกตอง และนําไปสูการพัฒนาทุนมนุษยของประเทศไทย
5. ศึกษาวิจัยเพ่ือการพัฒนาการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีภาคใตของประเทศไทย เชน ปญหาการทองเท่ียว ท้ังในสวน

ผูประกอบการและนักทองเท่ียว และศึกษานโยบาย และแนวทางการปฎิบัติของรัฐเพ่ือสนับสนุนการทองเท่ียว
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17. สถานวิจัยธรณีฟสิกส
(Geophysics Research Center)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
รศ.ดร.ไตรภพ  ผองสุวรรณ  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: tripop.b@psu.ac.th
http://www.geophysics.sci.psu.ac.th/index.php?L=TH

หลักการและเหตุผล
คณาจารยสาขาธรณีฟสิกสมีความเชี่ยวชาญเฉพาะในงานวิจัยทางธรณีฟสิกสประเภทตางๆ ตั้งแตการวิจัย

การเปลี่ยนแปลงของโลกโดยรวม ไดแก งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลก อํานาจแมเหล็กบรรพกาล เพลตเทคโทนิกส
เปนตน งานวิจัยดานแผนดินไหว และดานพิบัติภัยธรรมชาติขนาดใหญ เชน แผนดินถลม หลุมยุบ เปนตน ไปจนถึง
งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ไดแก การสํารวจแหลงน้ําบาดาล การสํารวจชั้นดินในแหลงโบราณคดี
การสํารวจแหลงแรธรรมชาติท่ีมีศักยภาพ และการสํารวจหาขอบเขตของแองตางๆ ในภาคใต ทําใหกลุมธรณีฟสิกส
เปนท่ียอมรับในแวดวงวิชาการในระดับประเทศ  ภายหลังเหตุการณแผนดินไหว M = 9.3 เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2547
ท่ีหมูเกาะนิโคบา ทางตอนเหนือของเกาะสุมาตรา กอใหเกิดคลื่นยักษสึนามิ ทําใหมีผูเสียชีวิตและสูญหายประมาณ
300,000 คน และยังมีกระบวนของแผนดินไหวตามหลัง (aftershocks) อีกหลายพันครั้งในชวงเวลาสองปตอมา
จากเหตุการณดังกลาวยอมแสดงใหเห็นวาภาคใตของประเทศไทยมีโอกาสเสี่ยงท่ีจะไดรับผลกระทบจากเหตุการณ
พิบัติภัยทางธรณีในทางออมไดในอนาคต เชน ภัยจากคลื่นสึนามิในพ้ืนท่ีชายฝงทะเลอันดามัน ภัยจากการเกิดหลุมยุบ-
แผนดินถลม หรือภัยจากแผนดินไหวท่ีอาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากการกระตุนของเหตุการณแผนดินไหว M= 9.3 ในแนว
บริเวณรอยเลื่อนขนาดใหญในภาคใต ซึ่งจะสงผลกระทบตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน

นอกจากภาวะเสี่ยงภัยจากแผนดินไหวขางตน การสํารวจหาทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีความจําเปนตอความ
ตองการพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตของประชาชนและตอการพัฒนาประเทศ เชน แหลงปโตรเลียม แหลงถานหิน
แหลงน้ําบาดาล แหลงแรเศรษฐกิจ ฯลฯ เพ่ือรองรับการเพ่ิมขึ้นของประชากรและสนับสนุนแผนพัฒนาของประเทศ
รวมถึงการหาวิธีการจัดการกับปญหาสิ่งแวดลอมท่ีมีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ   ปญหาตางๆ เหลานี้ นักวิจัยในกลุม
ธรณีฟสิกสจึงมีความเห็นรวมกันวาจําเปนท่ีตองมีการศึกษาวิจัยเพ่ือใชวิธีทางธรณีฟสิกสรวมท้ังวิธีการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ
ในการหาสํารวจ ในการหาแนวทางแกปญหาและแนวทางปองกันท่ีเหมาะสมกับปญหาและสภาพของแตละพ้ืนท่ี

จากเหตุผลดังกลาวขางตน นักวิจัยในกลุมสาขาธรณีฟสิกส ภาควิชาฟสิกส จึงขอจัดตั้งสถานวิจัยธรณีฟสิกสขึ้น
เพ่ือขอรับการสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัย เพ่ือสงเสริมใหสมาชิกและนักศึกษาภายใตการดูแล
ของสมาชิกของสถานวิจัยไดมีโอกาสเรียนรู แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการกับนักวิจัยภายในกลุมสาขาธรณีฟสิกส
และนักวิจัยในสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ และจะชวยใหเกิดความคลองตัวในการติดตอประสานงานการทําวิจัยรวมกัน การใช
งบประมาณ การบริหารจัดการ การพัฒนาบุคลากร และการดําเนินกิจกรรมทางวิชาการในการทําการวิจัยไดอยาง
มีประสิทธิภาพ  อันจะสงผลใหเกิดการพัฒนาองคความรูใหมๆ จากการตอยอดงานวิจัยของนักศึกษาระดับปริญญาโท-
เอก และงานวิจัยของคณาจารยใหมีความเขมแข็ง โดยการสรางเครือขายการวิจัยกับนักวิจัยจากหนวยงานและสถาบัน
ตางๆ ท้ังในและตางประเทศ
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมกลุมนักวิจัยท่ีสนใจทํางานวิจัยในสาขาธรณีฟสิกส ใหทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสรางความเขมแข็งและความสามารถทางเทคโนโลยีแกบุคลากรของประเทศไทยเก่ียวกับการศึกษาและ

การวิจัยทางดานธรณีฟสิกส
3. เพ่ือพัฒนางานวิจัย โดยประสานความรวมมือท้ังกับหนวยงานราชการและเอกชน ในการนําผลงานวิจัยไป

ประยุกตใชใหเกิดประโยชนกับประเทศไทยมากท่ีสุด
4. เพ่ือใหบริการขอมูลและความชวยเหลือทางวิชาการดานธรณีวิทยาและธรณีฟสิกสแกชุมชน หนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน
5. เพ่ือริเริ่มความรวมมือทางดานวิชาการและเสริมสรางความเขมแข็งความรวมมือทางวิชาการท่ีมีอยูเดิมกับ

สถาบันการศึกษาท้ังในประเทศและสถาบันในภูมิภาคใกลเคียง

ทิศทางการวิจัย

ทิศทางงานวิจัยจะครอบคลุมปญหาธรณีฟสิกส
1. งานวิจัยดานธรณีฟสิกสของโลกและเพลตเทคโทนิกส
2. การศึกษาวิจัยเขตรอยมุดตัวซุนดา
3. การศึกษาวิจัยดานแมเหล็กบรรพกาล
4. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับพลังงานความรอนใตพิภพ

งานวิจัยดานแผนดินไหวและรอยเลื่อนมีพลังภาคใต
1. การศึกษาวิจัยแผนดินไหวภูมิภาคอันดามัน
2. การศึกษาวิจัยดานการหาอายุของตะกอนโบราณ
3. การศึกษาวิจัยตัวเตือนลวงหนาการเกิดแผนดินไหว
4. การศึกษาธรณีฟสิกสแบบบูรณาการของรอยเลื่อนมีพลัง

งานวิจัยดานธรณีพิบัติภัย
1. การศึกษาวิจัยดานหลุมยุบ
2. การศึกษาวิจัยดานแผนดินถลม
3. การศึกษาวิจัยดานแผนดินไหวและการพยากรณแผนดินไหว
4. การศึกษาวิจัยดานพิบัติภัย ดานสิ่งแวดลอมซึ่งสัมพันธกับลักษณะทางดานธรณีวิทยา

งานวิจัยดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
1. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงแร และแหลงปโตรเลียม
2. การศึกษาติดตามการเคลื่อนท่ีของมลพิษในชั้นดิน เชน น้ําเสีย น้ํามัน
3. การศึกษาวิจัยเก่ียวกับทรัพยากรพลังงานความรอนใตพิภพและการใชประโยชน
4. การศึกษาวิจัยดานการสํารวจแหลงน้ําใตดินในแองตะกอน และในชั้นหินแข็ง เชน หินปูน
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18. ศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ ภาคใต
(Southern Natural Disaster Research Center; PSU-SNDRC)

ผูอํานวยการศูนยวิจัย
รศ.ดร.ธนิต เฉลิมยานนท  คณะวิศวกรรมศาสตร

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ
หนวยงานหลัก: คณะวิศวกรรมศาสตร
หนวยงานรวม: ศูนยภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิภาคสารสนเทศภาคใต

ท่ีตั้งศูนย
คณะวิศวกรรมศาสตร

ท่ีมาและความสําคัญ
ในรอบหลายปท่ีผานมา ประเทศไทยตองประสบภัยพิบัติธรรมชาติท้ังน้ําทวม-ดินถลม ตองสูญเสียท้ังชิวิตและ

ทรัพยสินของประชาชนเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในป 2554 ซึ่งกําลังเกิดอุทกภัยครอบคลุมพ้ืนท่ีภาคกลาง ภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเปนอุทกภัยครั้งรายแรงท่ีสุดในรอบหลายสิบป โดยเฉพาะพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา และน้ํากําลังจะเขาทวมจังหวัดปทุมธานี นนทบุรี และกรุงเทพมหานคร คาดวามูลคาความสูญเสีย
จะมากกวา 100,000 ลานบาท ในสวนของภาคใต ในป 2554 นี้เกิดภัยพิบัติขนาดใหญซึ่งมีท้ังน้ําทวมและดินถลม
ในเดือนมีนาคม (ซึ่งไมใชฤดูฝน) ในพ้ืนท่ีภาคใต 10 จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัด สุราษฏรธานี นครศรีธรรมราช และ
กระบี่ สําหรับพ้ืนท่ีน้ําทวมท่ีเรียกวาเปนน้ําทวมกรณีศึกษาของประเทศคือน้ําทวมหาดใหญ กลาวคือ เปนน้ําทวมขนาด
ใหญคลอบคลุมพ้ืนท่ีการคาและเกษตรกรรมท้ังพ้ืนท่ีของเทศบาลนครหาดใหญและพ้ืนท่ีโดยรอบ โดยมีการทวมใหญ
ในป 2531 2543 และ 2553 โดยมีระดับน้ําท่ีสูงขึ้นและรุนแรงขึ้นทุกครั้ง

หลักการและเหตุผล
จุดเริ่มตนของแนวคิดการจัดตั้งศูนยวิจัยพิบัติภัยธรรมชาติของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทรนั้น เริ่มตนมาจาก

สองสวนหลัก คือ
1. ความตองการองคกรท่ีมีศักยภาพท่ีจะสรางแบบจําลองการพยากรณน้ําทาและน้ําทวมของประชาชนในพ้ืนท่ี

และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
2. ความตองการท่ีจะชวยเหลือดานวิทยาการตอชุมชนของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ดังนั้นภารกิจหลัก

เบื้องตนของศูนยวิจัยฯ ท่ีจะจัดตั้งขึ้นนี้ คือการมีสวนรวมในการวิจัยเพ่ือใชวิทยากรท่ีทันสมัย และเปนระบบในการ
ตอบโจทยวิจัยเก่ียวกับดานน้ําทวมของลุมน้ําคลองอูตะเภา  อยางไรก็ตาม เนื่องจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
เปนมหาวิทยาลัยหลักในภูมิภาคของภาคใต จึงควรมีสวนรวมในการวิจัยในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ และพิบัติภัยหลักของชาติในเรื่อง
ของดินถลมดวย ดังนั้นภารกิจของศูนยวิจัยนี้จึงจําเปนตองประกอบไปดวยท้ังในสวนของน้ําทวมและดินถลมของภาคใต
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ในอดีต หนวยงานราชการตางไดดําเนินการแกปญหาสภาพน้ําทวม-ดินถลม ในรูปแบบท่ีเรียกวา “รักษาตาม
อาการ” ซึ่งเปนวิธีท่ีดีท่ีสุดสําหรับการชวยเหลือประชาชนในพ้ืนท่ีอยางเรงดวนทันเวลา เพ่ือบรรเทาความเดือดรอน
ของชาวบาน  อยางไรก็ตาม การดําเนินการศึกษาในเชิงทางเลือกและการเปรียบเทียบในการแกปญหาและมีการ
บูรณาการในระยะยาวยังมีนอย และท่ีสําคัญคือขาดขอมูลงานวิจัยเชิงวิชาการท่ีจะชวยในการตัดสินใจในการดําเนินการ
ใดๆ ศูนยวิจัยฯ มีความตั้งใจท่ีจะดําเนินการศึกษาวิจัย ในลักษณะเชิงทางเลือกและมีการบูรณาการในระยะยาว เพ่ือเปน
ขอมูลใหสาธารณะไดนําไปเปนตนแบบหรือทางเลือกเพ่ือตอยอดนําไปใชจริง (Implement)

ระยะเวลาดําเนินการ
การจัดตั้งศูนยวิจัยพิบัติภัยธรรมชาติ มีความประสงคตองการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิท่ีตอเนื่องและยาวนาน

เพ่ือความถูกตองและแมนยําของการวิเคราะหและการใชแบบจําลอง  จึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการดําเนินการของ
ศูนยวิจัยฯ นี้ในระยะยาว  คณะผูเสนอโครงการฯ มีความเห็นวาความนาเชื่อถือของศูนยวิจัยฯ ของขอมูล และของ
แบบจําลองท่ีจะพัฒนาขึ้นนั้น จะขึ้นอยูกับระยะเวลาท่ีตอเนื่องของการดําเนินการและการทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
ของบุคลากรของศูนย โดยในเบื้องตนไดเสนอระยะเวลาดําเนินการในระยะแรกเปนเวลา 5 ป

วัตถุประสงค
1. เปนศูนยรวบรวมขอมูลปฐมภูมิเก่ียวกับพิบัติภัย น้ําทวม และดินถลม ของภาคใตในระยะยาวและตอเนื่อง
2. เปนศูนยวิจัยพิบัติภัยดานน้ําทวมและดินถลม โดยทําการวิเคราะห ประเมิน และพัฒนาแบบจําลองเพ่ือชวย

ในการบริหาร จัดการ และแกปญหาทางดานพิบัติภัย
3. เปนศูนยเผยแพรและประชาสัมพันธขอมูลและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับพิบัติภัยธรรมชาติของมหาวิทยาลัย

สงขลานครินทร พรอมท้ังเปนศูนยประสานงาน-รับเรื่องความตองการของประชนในสวนของภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ภารกิจของศูนยวิจัยฯ
ภารกิจของศูนยวิจัยฯ ประกอบไปดวยภารกิจหลัก ดังตอไปนี้
1. รวบรวมขอมูลปฐมภูมิ วิเคราะห และประเมิน สาเหตุเบื้องตนของการเกิดพิบัติภัย น้ําทวมและดินถลมใน

พ้ืนท่ีภาคใต และจัดทําเปนฐานขอมูลสาธารณะ (Public Domain Data Base)
2. จัดทําแผนท่ีขอบเขตน้ําทวมท่ีพรอมแสดงความสัมพันธกับปริมาณน้ําทา และแผนท่ีดินถลมในระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร เพ่ือเปนฐานขอมูลในการวิเคราะหและพัฒนาแบบจําลอง
3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางขอมูลน้ําฝน และการเกิดน้ําทวม-การเกิดดินถลมของแตละพ้ืนท่ี เพ่ือใชเปน

ขอมูลเบื้องตนในการเตือนภัยในระดับชุมชนทองถ่ิน
4. พัฒนาแบบจําลองเพ่ือจําลองน้ําทา จําลองสถานการณน้ําทวม และจําลองดินถลม
5. จัดสราง website สําหรับ น้ําทวม ดินถลม เพ่ือประชาสัมพันธ เผยแพรผลงานเพ่ือประชาชนในทองถ่ิน

ไดนําไปใชประโยชน ในแบบ Real time
6. เสนอผลงานวิจัยในรูปของ รายงาน คูมือ Interactive module on website และผลงานทางวิชาการ

(Papers) สําหรับนําเสนอในท่ีประชุมทางวิชาการ และเอกสารทางวิชาการ
7. สรางความเขมแข็งของศูนยฯ โดยสรางความสัมพันธกับหนวยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ เพ่ือเปนพันธมิตร

ในการทําการวิจัย แลกเปลี่ยนขอมูล เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอพ่ีนองประชาชน
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19. สถานวิจัยการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศภาคใต แบบบูรณาการ
(Research Center for Ecotourism Integrated Management in Southern, Thailand)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.ปาริชาติ วิสุทธิสมาจาร  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: parichart.v@psu.ac.th

หลักการ
จากการดําเนินงานของศูนยวิจัยเพ่ือสงเสริมและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวลุมน้ําทะเลสาบสงขลาของคณะ

การจัดการสิ่งแวดลอม ไดดําเนินการศึกษาพ้ืนท่ีลุมน้ําทะเลสาบสงขลาของภาคใตมาอยางตอเนื่อง และมีผลงานเปนท่ี
ประจักษเปนจํานวนมาก อาทิ คูมือทองเท่ียวปาพรุ: ปาพรุควนเคร็ง Unique Songkhla Lake in Amazing Thailand
คูมือเครือขายลุมน้ําทะเลสาบสงขลา คูมือทองเท่ียวสวนสมุนไพร เปนตน ท้ังนี้ยังไดรับการสนับสนุนจากหนวยงาน
ภายนอกหลายหนวยงานอาทิ UNDP สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย การเคหะแหงชาติและอ่ืนๆ ซึ่งท่ีผานมา
ไดรับเงินอุดหนุนจากภายนอกมากกวา 9.1 ลานบาท (ขอมูลระหวางป 2550 - 2553) และนอกจากนี้ยังมีการพัฒนา
เวบไซต www.ieco-slb.com เปนของศูนยอีกดวย

จากศักยภาพการดําเนินงานของศูนยท่ีผานมา พบวาบริบทท่ีเกิดขึ้นภายในชุมชนนั้นมีความซับซอนในหลายมิติ
ท่ีมากกวาการทองเท่ียว จึงไดมีการนํามาทบทวนวาจะมีหนวยงานใดท่ีสามารถยกระดับฐานความรูเพ่ิมเติม และดําเนินการ
วิจัยตอยอดยกระดับฐานความรู ท่ี เกิดขึ้นภายในชุมชน ดังนั้นสถานวิจัยเพ่ือวิจัยการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศพ้ืนท่ี
ภาคใตแบบบูรณาการจึงไดมีการจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ท่ีเปน
ภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน อันไดแก การใชพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม
โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพ้ืนฐาน (Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงาน
วิจัย โดยดําเนินงานในรูปแบบบูรณาการ (Integrated) ของการทํางานวิจัย เพ่ือยกระดับผลงานวิจัยเหลานี้เขาไปสู
การผลักดันนโยบายในการแกไข การเฝาระวังและการจัดการความเสี่ยง (Risk Management) ท่ีจะเกิดขึ้นดวย ซึ่งเปน
การยกระดับจากการเปนศูนยวิจัย เปนสถานวิจัยขึ้นมาโดยอยูภายใตการดูแลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

ท้ังนี้สถานวิจัยการจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศพ้ืนท่ีภาคใตแบบบูรณาการมีฐานมาจากองคความรู ท่ี เกิดจาก
ศูนยวิจัยเพ่ือสงเสริมและบริหารจัดการแหลงทองเท่ียวลุมน้ําทะเลสาบสงขลา และหนวยวิจัยทองเท่ียวเชิงนิเวศโดย
ขยายพันธกิจหลักในการพัฒนาองคความรู ท่ี เกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ีในการอธิบายปรากฏการณพรอมท้ังยกระดับฐาน
ความรูในเชิงวิทยาศาสตรรวมถึงการถายทอดความรูสูชุมชนทองถ่ินเพ่ือใหชุมชน และประชาชนตระหนักถึงการใช
ทรัพยากร การจัดการทรัพยากร การจัดการความเสี่ยงในกิจกรรมตางๆ ท่ีเกิดขึ้นภายในทองถ่ิน โดยใชการทองเท่ียว
เชิงนิเวศเปนเครื่องมือเพ่ือการพัฒนาอยางย่ังยืนท้ังฐานทรัพยากร และวัฒนธรรมทองถ่ิน  รวมถึงการสรางนักวิจัยใน
ระดับปริญญาโทและเอกท่ีมีความเชี่ยวชาญในดานการจัดการรูปแบบบูรณาการในพ้ืนท่ีภาคใตเพ่ือรองรับการเปลี่ยน
แปลงและการพัฒนาท่ีเกิดขึ้นอยางรวดเร็วและรุนแรงในสังคมปจจุบัน
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนางานวิจัยปรากฏการณ (Phenomena) ท่ีเปนภาพประจักษ (Empirical) ซึ่งเกิดขึ้นภายในชุมชน

อันไดแกการใชพ้ืนท่ีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม โดยใชฐานความรูดานวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
(Basic Science) และขั้นสูง (Advanced Science) ในการดําเนินงานวิจัย

2. เพ่ือสรางความรวมมือระหวางนักวิจัยรุนใหมและบัณฑิตศึกษาในการบูรณาการความรูดาน การทองเท่ียว
สารสนเทศ นิเวศ สิ่งแวดลอม การเกษตร สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือยกระดับความรูท่ีมีอยูภายในทองถ่ินเพ่ือรองรับ
การเขาสูประชาคมอาเซียน (ASEAN)

3. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการทําวิจัย เผยแพรผลงานวิจัยและถายทอดความรูสูชุมชน
4. เพ่ือพัฒนางานวิจัยท่ีนําไปสูการสรางขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต ดานการใช และจัดการ

ทรัพยากร ท่ีสัมพันธและเก่ียวของกับมิติการทองเท่ียวเชิงนิเวศ
5. เพ่ือผลักดันขอเสนอเชิงนโยบายสูนโยบายสาธารณะดานการพัฒนาพ้ืนท่ีภาคใต

ทิศทางการวิจัย
การจัดการทองเท่ียวเชิงนิเวศพ้ืนท่ีภาคใตแบบบูรณาการ มีทิศทางการวิจัยดังตอไปนี้
1. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน และชุมชน โดยกระบวนการทองเท่ียวเชิงนิเวศ ภายใต มิติดานสังคม และ

สิ่งแวดลอม ดานการทองเท่ียว การจัดการการใชทรัพยากรท่ีดิน การจัดการทรัพยากรแหลงน้ํา การจัดการพ้ืนท่ีลุมน้ํา
รวมถึงผลกระทบท่ีเกิดขึ้นภายในพ้ืนท่ี

2. การวิจัยเพ่ือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทองถ่ินเพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา เพ่ือตอบสนองการพัฒนา
ประเทศ ภูมิภาคอาเซียน และเปนแนวทางในการกําหนดนโยบาย

3.  การวิจัยเพ่ือการพัฒนาสังคมและชุมชนในดานตางๆ เพ่ือนําไปสูการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
วิถีความเปนอยูของคนในชุมชน เพ่ือใหเกิดความอยางย่ังยืนในการพัฒนา

4.  การวิจัยเชิงพฤติกรรมการใชประโยชนและการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือใหเกิดความย่ังยืนของทรัพยากร
ธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

5. การวิจัยเพ่ือการพัฒนาองคความรูทองถ่ินสูการจัดการอยางเปนระบบโดยเฉพาะอยางย่ิงการผนวกมิติดาน
เศรษฐกิจ ไดแก การทองเท่ียว และมิติดานชุมชนสังคมคือพ้ืนท่ีภาคใต รวมถึงการจัดสรรทรัพยากรในเชิงการอนุรักษ
เพ่ือใหเกิดเปนรูปแบบการทองเท่ียวเชิงอนุรักษอยางชัดเจน
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20. สถานวิจัยระบบการดูแลผูสูงอายุไทย
(Research Center for Caring System of Thai Elderly)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
ผศ.ดร.วิภาวี คงอินทร คณะพยาบาลศาสตร

หลักการและเหตุผล
ความเจริญทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สงผลใหเกิดการพัฒนาความเจริญท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม  และ

การสาธารณสุข  ทําใหจํานวนผูสูงอายุท่ัวโลกในปจจุบันมีจํานวนเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว โดยเฉพาะในประเทศที่กําลังพัฒนา
สําหรับประเทศไทย จํานวนผูสูงอายุเพ่ิมจากรอยละ 5.0 ในป พ.ศ. 2493 เปนรอยละ 10.1 ในป พ.ศ. 2543 เปน
การเพ่ิมขึ้นถึง 2 เทา และคาดวาในป พ.ศ. 2558, 2568 และ 2576 จะมีสัดสวนผูสูงอายุรอยละ 15.6, 21.5 และ
25 ตามลําดับ กลาวไดวาตั้งแตป 2547 เปนตนมา สังคมไทยไดเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมสูงอายุ (aging society)
อยางชัดเจน ผูสูงอายุจึงเปนประชากรกลุมใหญท่ีสังคมตองใหการดูแล เพราะวัยสูงอายุเปนวัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลง
ของรางกายไปในทางเสื่อมถอย และทําใหภาระการดูแลของสังคมเพ่ิมขึ้น

การเปลี่ยนแปลงในวัยสูงอายุเกิดไดท้ังดานรางกาย จิตใจ และสังคม โดยการเปลี่ยนแปลงดานรางกายจะมี
ลักษณะคอยเปนคอยไป  และเปนการเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมสภาพการทํางานของระบบตางๆ ของรางกาย  ทําให
เกิดโรคภัยไขเจ็บตามมา เชน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง เปนตน  เมื่อรางกายเกิด
การเปลี่ยนแปลงในทางท่ีเสื่อมลงยอมมีผลกระทบใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานจิตใจตามมา เพราะการท่ีผูสูงอายุ
ชวยเหลือตัวเองไดลดลงจึงมักจะคิดวาตนเองไรคาตอครอบครัวและสังคม  การเปลี่ยนแปลงดานจิตใจท่ีพบบอย ไดแก
ภาวะซึมเศรา ความวิตกกังวล และความรูสึกสิ้นหวัง  นอกจากนี้ ยังกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมตามมา
โดยจะเห็นไดวาผูสูงอายุมักจะมีกิจกรรมหรือมีสวนรวมทางสังคมลดลง และสังคมโดยท่ัวไปมักใหการยอมรับและให
โอกาสในการเขารวมกิจกรรมของผูสูงอายุนอยลงดวย การพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุในอนาคตเปนเปาหมายหลัก
ในการจัดตั้งสถานวิจัยในครั้งนี้

ยุทธศาสตรในการพัฒนารูปแบบการดูแลผูสูงอายุไทย ไดนํากรอบแนวคิดของ Ecological health model
เปนแนวทางในการออกแบบแผนท่ีวิจัยท่ีครอบคลุมปจจัยหลักท้ัง 3 ปจจัยอัน ไดแก

1. ปจจัยสวนบุคคล
2. ปจจัยทางสังคม และ
3. ปจจัยดานระบบบริการสุขภาพ
ท้ังนี้  โดยไดเลือกปจจัยท่ียังขาดองคความรูหรือระบบท่ีมีความชัดเจนและความเปนรูปธรรม สําหรับการ

ออกแบบเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย   ดังนั้นสถานวิจัยนี้จึงมียุทธศาสตรในการวิจัยเพ่ือสรางฐานความรู
และพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุไทยในอนาคต 4 ดาน ไดแก

1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุไทย
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชนเพ่ือการดูแลผูสูงอายุไทย ท้ังนี้เพ่ือนําผลการวิจัยท่ีไดไปผลักดันนโยบายสาธารณะ

ในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุท่ีมีความย่ังยืนตอไป
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วัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาสถานการณปจจุบันและพัฒนาระบบดูแลสุขภาพไทยในประเด็นเก่ียวกับ
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน

ทิศทางการวิจัยใน 5 ป ท่ีขอรับการสนับสนุน

วิสัยทัศน
มุงศึกษาวิจัย และพัฒนาระบบการดูแล เพ่ือสุขภาวะของผูสูงอายุไทย

ทิศทางหลักของสถานวิจัย
1. การจัดการตนเองในผูสูงอายุ
2. การจัดระบบสนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนผานของผูสูงอายุท่ีเจ็บปวยเรื้อรัง
3. การจัดการชมรม/เครือขายผูสูงอายุ
4. การจัดระบบสุขภาพชุมชน
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21. สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน
(Multicultural Education Research Center for Sustainable Development; MRCSD)

ผูอํานวยการสถานวิจัย
อาจารยสนั่น  เพ็งเหมือน  คณะศึกษาศาสตร

หลักการและเหตุผล
สภาพสังคมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใตคือ ปตตานี ยะลา นราธิวาส  มีลักษณะเปนเอกลักษณและแตกตาง

ไปจากพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ของประเทศไทย โดยเฉพาะเรื่องความหลากหลายในสังคม อันไดแก ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ความเชื่อ คานิยม การแตงกาย อาหาร ชีวิตความเปนอยู เปนตน   แมสังคมจะมีความหลากหลายแต
ภาพลักษณการอยูรวมกันอยางสันติสุขแสดงใหเห็นมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน แมจะมีความขัดแยง ความไมเขาใจ
กันบาง แตก็สามารถพูดคุยตกลงกันตามวิถีชาวบานอันทําใหอยูรวมกันมาไดอยางตอเนื่อง จวบจนกระแสความเจริญ
ทางวัตถุโดยเฉพาะวิทยาการทางการสื่อสาร การเปดกวางทางดานขอมูลขาวสาร ทําใหผูคนสามารถเรียนรูไดทั่วทุก
มุมโลก  มีสิทธิ เสรีภาพ และตางปกปองรักษาสิทธิสวนบุคคล และอยูกับความเปนวัตถุนิยม จนละเลยความรูสึกทาง
จิตใจ ความเอ้ืออาทรตอกัน หรือความเปนอยูวิถีชีวิตแบบเดิมท่ีตองพ่ึงพาอาศัยกัน เมื่อชาวบานหางเหินกัน ไมพูดคุย
กัน  แตใหความสําคัญในการสราง การมี และการอยูอยางมีความสุขกับวัตถุสิ่งของท่ีหามาได โดยไมคํานึงวาผูใดจะ
เดือดรอน ผูใดจะเสียใจ ผูใดจะสูญเสีย ขอใหไดสิ่งนั้นมา นั่นคือความสําเร็จความสุขของชีวิตคนในปจจุบัน  ตางคน
ตางเปลี่ยนวิถีชีวิตดังกลาว แมไมท้ังหมดแตสิ่งท่ีเปลี่ยนเพียงเล็กนอยหรือคนบางสวนแตสงผลกระทบคนสวนใหญ
ตลอดจนภาพลักษณ คานิยม ของสังคมเริ่มเปลี่ยนไป   ท้ังๆ ท่ีความเปนจริงอาจจะยังไมเปลี่ยนแตโดนครอบงําดวย
วิถีดังกลาวนั้น นี่อาจเปนเพียงขอสันนิษฐานหรือเหตุผลหนึ่งท่ีทําใหสังคมในพ้ืนท่ีสามจังหวัดเปลี่ยนแปลงไป และไมวาจะ
ดวยเหตุผลอ่ืนใด สิ่งท่ีจําเปนตองสรางใหเกิดขึ้นในสังคมท่ีมีความหลากหลายนี้ในเบื้องตนคือ ความเขาใจซึ่งกันและกัน
ความจริงใจท่ีมีใหตอกัน ตลอดจนความเขมแข็งในตัวบุคคล และกลุมคนในชุมชน เพ่ือเปนเกราะปองกันปญหาความ
ขัดแยงระหวางบุคคล และกลุมคน ตลอดจนมุมมองจากคนนอกพ้ืนท่ีนั้น ซึ่งในกระบวนการใหไดมาดังกลาวนี้  ทางชุด
โครงการวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา คณะศึกษาศาสตร และสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต (วพส.) มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร ไดรวมคนหายุทธศาสตร ศึกษา วิจัยมาตั้งแตป 2550-2553 นั้น มีงานวิจัยมาแลว 11 เรื่อง และได
เผยแพร อบรมเชิงปฏิบัติการ ตลอดจนขยายเปนงานวิจัยเครือขายสงผลกระทบการศึกษาทางพหุวัฒนธรรมไดขยาย
กวางไมเพียงแตในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนภาคใต ภาคใต และประเทศไทยเทานั้น แตยังขยายผลรวมไปถึงการอยู
รวมกันอยางสันติสุขในภูมิภาคอาเซียนดวย  ซึ่งถือวาเปนตนทุนทางดานประสบการณและองคความรูของชุดโครงการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาท่ีผานมา และตามขอตกลงรวมกันของประเทศไทยกับประเทศสมาชิกสมาคมอาเซียนรวม 10
ประเทศ กําหนดใหทุกประเทศตองเปดเสรีทางการคา สังคมและวัฒนธรรม เพ่ือรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนภายในป
2558  นอกจากนี้ยังมีอาเซียนบวกสาม และอ่ืนๆ ท่ีจะตามมาอีกมากมาย

สิ่งท่ีจะตามมาภายหลังป 2558 คือการเดินทางไปมาหาสูกันหรือการเคลื่อนยายแรงงานของประชาชนภายใน
ประเทศอาเซียนดวยกันจะกระทําไดงายและมีจํานวนมากขึ้น ทําใหมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา
สังคมและเชื้อชาติ ซึ่งจะกอใหเกิดปญหา ความแตกตางและความขัดแยงในสังคมขึ้นได หากผูคนสวนใหญท่ีอาศัย
รวมกัน ไมมีความรู ความเขาใจและทักษะการใชชีวิตในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสังคมเพียงพอ เพ่ือปองกัน
ปญหาท่ีจะเกิดขึ้นในอนาคตจําเปนตองมีการศึกษาคนควา วิจัย  ถึงสังคมท่ีหลากหลายตั้งแตระดับบุคคล กลุม สังคม
ประเทศชาติ ประชาคมอาเซียน และความเปนนานาชาตินั้น สิ่งเหลานี้จะเปนพัฒนาการทางสังคมครั้งย่ิงใหญท่ีสงผล
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กระทบตอวิถีชีวิตความเปนอยูและทาทายความสามารถการอยูรวมกันของผูคนในภูมิภาคแหงนี้  แตจากประสบการณ
ความลมเหลวของการพัฒนาแบบด้ังเดิมท่ีผานมา ท่ีมุงสรางความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ เพ่ือตอบสนองความ
ตองการของผูคนรุนปจจุบันเทานั้น ละเลยความสําคัญการพัฒนาทางดานอ่ืน ไมคํานึงถึงผลกระทบทางดานสิ่งแวดลอม
และความตองการของคนรุนตอไปในอนาคต ไดทําลาย สรางปญหาใหกับความเปนอยูของมนุษยและวัฒนธรรมทองถิ่น
ท่ัวโลก ดังนั้นทิศทางการพัฒนาในอนาคตตองเปนการพัฒนาท่ีย่ังยืน ท่ีผูคนทุกระดับตองเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือ
โลกทัศนของตนเองใหเปดกวางยอมรับความจริงถึงผลกระทบการกระทําของตนเองท่ีไมมุงเฉพาะผลประโยชนของ
ตนเอง แตตองคํานึงถึงผลประโยชนของผูอ่ืนและผลกระทบตอผูอ่ืนและสิ่งแวดลอมดวย ตองมีความเอ้ืออาทร เคารพ
ซึ่งกันและกัน เพ่ือสงเสริมการพ่ึงตนเองและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีอยางเทาเทียมกัน โดยไมกอใหเกิดปญหาที่ตองแกไขใน
ภายหลังอันเกิดจากผลของการพัฒนาเชนท่ีผานมา  ดวยเหตุนี้จึงมีความจําเปนย่ิงท่ีจะตองมีหนวยงานรับผิดชอบงานวิจัย
ท่ีเก่ียวของกับการศึกษาตามแนวพหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืนขึ้น เพ่ือขับเคลื่อนงานวิจัย สรางสรรค
นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษาใหมากย่ิงขึ้นเพ่ือตอบสนองการเรียนรู การอยูรวมกันในระดับบุคคลจนถึงประชาคม
อาเซียนอยางสันติสุข

คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร  วิทยาเขตปตตานี  ไดเห็นความสําคัญดังกลาว  จึงไดจัดตั้ง
“สถานวิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน” ขึ้น โดยจะมุงสรางนักวิจัย องคความรู นวัตกรรม และเผยแพร
งานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา จัดกิจกรรมและประสานความรวมมือเพ่ือใหเกิดการเรียนรูภายใตความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมท้ังในพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ตลอดจนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต อันจะนําไปสูการตอบสนอง
การพัฒนาทองถ่ิน สังคม ประชาคมอาเซียนเพ่ือใหการอยูรวมกันอยางสุขสันติและย่ังยืนสืบตอไป

วัตถุประสงค (พันธกิจ)
1. ขับเคลื่อนงานวิจัยเครือขายทางพหุวัฒนธรรมศึกษาในเขตพ้ืนท่ีสามจังหวัดชายแดนใต ภาคใต และมุงสู

ประชาคมอาเชียน
2. วิจัยสรางองคความรู  นวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา  ตลอดจนความรวมมือจากทองถ่ินสูประชาคม

อาเซียน อันจะนําสูสังคมแหงการเรียนรู  การตระหนัก  การเคารพ  การใหเกียรติและการอยูรวมกันภายใตความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม เพ่ือความสันติสุขและการพัฒนาท่ีย่ังยืนตอไป

3. บริการ เผยแพร ตีพิมพ สงเสริมองคความรูและนวัตกรรมทางพหุวัฒนธรรมศึกษา เพ่ือนําสูการประยุกตใช
ในสังคมท่ีมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมและเกิดการพัฒนาท่ีย่ังยืน

ทิศทางการวิจัย
หนวยงานวิจัย มุงสรางนักวิจัย สรางองคความรู  นวัตกรรม และเผยแพรงานวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา

เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและตอบสนองการพัฒนาทองถ่ิน ประเทศ และประชาคมอาเชียน ใหสามารถอยูรวมกันในสังคม
พหุวัฒนธรรมไดอยางสันติสุข และย่ังยืน โดยมีทิศทางการวิจัยดังนี้

- นโยบายและการบริหารการศึกษาแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา
- หลักสูตร สื่อ กิจกรรม และเทคโนโลยีและสารสนเทศทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- พหุวัฒนธรรมศึกษาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท่ีย่ังยืน
- งานวิจัยสุขภาวะในสังคมพหุวัฒนธรรม
- จิตวิทยาพหุวัฒนธรรม แนวคิด ทฤษฎี และการวิจัยทางพหุวัฒนธรรมศึกษา
- วิจัยเครือขายพหุวัฒนธรรมทางการศึกษาและสังคมศาสตร
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หนวยวิจัย
(Research Unit; RU)

1. หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืช
(Starch and Plant Fiber Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.เถวียน วิทยา  คณะอุตสาหกรรมเกษตร
e-mail: thawean.b@psu.ac.th
http://www.spfru.psu.ac.th/

ความเปนมา
หนวยวิจัยแปงและเสนใยจากพืชท่ีจัดตั้ งขึ้นนี้ เปนการศึกษาและการใชประโยชนจากแปงและเสนใยจากพืช

โดยทิศทางการวิจัยท่ี 1 เปนการศึกษาเก่ียวกับแปงและการประยุกตใช โดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาทาง
โครงสรางสมบัติทางความรอนและสมบัติทางรีโอโลยีของแปงชนิดตางๆ และการประยุกตใชในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ การดัดแปรแปงชนิดตางๆ ดวยกระบวนการทางกายภาพและทางเคมีเพ่ือการประยุกตใชในอุตสาหกรรม
อาหารและบรรจุภัณฑ รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑอาหารแชเยือกแข็งท่ีมีแปงเปนองคประกอบโดยใชสาร
ไฮโดรคอลลอยดในผลิตภัณฑ สําหรับทิศทางการวิจัยท่ี 2 เปนการศึกษาเก่ียวกับเสนใยจากพืชและการประยุกตใชใน
อุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑโดยเนนการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาการผลิต คุณสมบัติและการประยุกตใชเสนใย
จากพืชและผลผลิตจากเสนใยจากพืช (เซลลูโลสและอนุพันธุของเซลลูโลส) ในอุตสาหกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ
การใชประโยชนจากของเหลือท้ิงจากกระบวนการ Pulping process ของเสนใย (ลิกนินและน้ําตาลแอลกอฮอล) และ
การใชประโยชนจากรําขาวและ/หรือเย่ือใย (dietary fiber) จากผลิตผลทางการเกษตรในอุตสาหกรรมอาหารและ
บรรจุภัณฑ (การผลิตกาวสําหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑและบรรจุภัณฑบริโภคและ/หรือยอยสลายได) โดยโครงการ
ท่ีจัดทําขึ้นมานั้นเปนการบูรณาการงานวิจัยรวมกันหลายๆสวน โดยจะผลักดันการใชประโยชนจากวัตถุดิบในทองถ่ิน
และเนนความเปนอัตตลักษณของภาคใต รวมถึงผลักดันใหผลงานวิจัยท่ี ไดสามารถขยายผลเชิงพาณิชยเพ่ือการ
พัฒนาประเทศท่ีย่ังยืนตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมกลุมและทําการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืช และการประยุกตใช อุตสาหกรรมอาหารและ

อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ
2. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและความเขมแข็งการวิจัยเปนทีมและสรางเครือขายดานแปงและเสนใยจากพืชกับสถาบัน

การศึกษา หนวยงานเอกชน และชุมชน
3. เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและการใชประโยชนดานแปงและเสนใยจากพืชในทองถ่ิน และสามารถพัฒนาสูการใช

ประโยชนระดับอุตสาหกรรม

เปาหมายของหนวยวิจัย
สรางความเขมแข็งและความเปนเลิศทางการวิจัยดานแปงและเสนใยจากพืชจากวัตถุดิบท่ีมีอยูในทองถ่ินภาคใต

และเพ่ิมศักยภาพการใชประโยชนในระดับอุตสาหกรรม
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2. หนวยวิจัยพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ
(Guideline and Innovative Caring for Trauma patients Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร. ประณีต สงวัฒนา คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: praneed.s@psu.ac.th
http://www.nur.psu.ac.th/researchunit/

วัตถุประสงค
1. เพ่ือพัฒนาองคความรูและผลงานวิจัยเชิงวิชาการท่ีเก่ียวกับการพัฒนาแนวปฏิบัติและการดูแลผูปวย ซึ่งจะ

กอใหเกิดความกาวหนาในการปฏิบัติพยาบาลท่ีเปนเลิศ
2. แลกเปลี่ยนขอมูลและความรวมมือในการนําผลงานวิจัยไปใชเพ่ือพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติการพยาบาล

ของหนวยงานและองคกรท่ีเก่ียวของ
3. ฝกอบรมเรื่องการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวยท่ีมีคุณภาพ
4. พัฒนานักวิจัยใหมทางดานการพัฒนาแนวปฏิบัติและนวัตกรรมการดูแลผูปวยอุบัติเหตุโดยผานกระบวนการ

บัณฑิตศึกษา
5. มีชุดโครงการวิจัยเรื่องการพัฒนา แนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมเพ่ือการดูแลผูปวย
6. มีฐานขอมูลและเครือขายการวิจัยในการพัฒนาแนวปฏิบัติและสรางนวัตกรรมและการดูแลผูปวยอุบัติเหตุ

ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยนี้จะรวบรวมองคความรูและจัดการความรูท่ีผานมาและท่ีไดใหม เพ่ือสรุปประเด็นสําคัญและเผยแพร

ตอสาธารณะ และถายทอดนวัตกรรมท่ีไดสูคลินิกและชุมชน รวมท้ังผลิตสื่อหรือคูมือท่ีเปนประโยชนตอการนําไปใช เชน
การรวบรวมเครื่องมือและทดสอบเครื่องมือในการนําไปใช การเรียบเรียงเอกสารและประสบการณท่ีไดทํางานผานมา
มีแนวปฏิบัติและนวัตกรรมในการดูแลผูปวยเพ่ือแกไขปญหาเฉพาะจากการใชหลักฐานเชิงประจักษ  เชน ชุดโปรแกรม/
สื่อ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของผูบาดเจ็บ ผูดูแลและชุมชน พัฒนานวัตกรรม เชน หุนสาธิตการดูดเสมหะ เบาะรองนั่ง
ปองกันแผลกดทับท่ีผลิตจากวัสดุยางพารา นวัตกรรมดานการดูแลและปองกันภาวะแทรกซอนท่ีปองกันได เชน เครื่อง
ชวยบีบนวดกดจุดท่ีฝาเทาแทนการนวดดวยมือเพ่ือปองกันการเกิดภาวะอุดตันหลอดเลือดดํา นอกจากนี้มีการตีพิมพ
ผลงานในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ, บัณฑิตศึกษา และงานวิชาการตางๆ อยางตอเนื่อง
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3. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตร
(Agricultural Processing Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.ชัชวาล  โชติมากร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: chatchawan.c@psu.ac.th
http://apptru.com/

หลักการและเหตุผล
ประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตร สินคาเกษตรแปรรูป และอาหารท่ีสําคัญในอันดับตนๆ ของโลก

เนื่องจากมีความไดเปรียบท้ังทางดานวัตถุดิบ เทคโนโลยีการผลิต และแรงงานฝมือ รวมท้ังยังเปนประเทศท่ีมีศักยภาพ
สูงท่ีจะพัฒนาใหเปนครัวของโลกเพ่ือผลิตอาหารปอนสูตลาดโลก ในเขตจังหวัดสุราษฎรธานีมีโรงงานแปรรูปผลผลิต
ทางการเกษตรในหลายรูปแบบ เชน โรงงานผลิตอาหารกระปอง โรงงานผลิตอาหารทะเลแชแข็ง โรงงานสกัดน้ํามัน
และโรงงานทําน้ํามันพืชบริสุทธ์ิรวมท้ังสิ้นจํานวน 33 โรงงาน และยังมีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมท่ีเกี่ยวของ
กับการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยจําแนกออกเปนกลุมหลักๆ คือ กลุมอาหารทะเลแปรรูป การผลิตอาหาร
และเครื่องด่ืม และการผลิตท่ีเก่ียวเนื่องกับอุตสาหกรรมน้ํามันอีกจํานวน 151 แหง ผลผลิตทางการเกษตรของภาคใต
ตอนบนสวนหนึ่งจะผานเขาสูกระบวนการแปรรูป เชน ผลผลิตจากสัตวน้ํา ผลผลิตจากพืชน้ํามัน รวมท้ังผักและผลไม
โดยการสงออกผลผลิตทางการเกษตรแปรรูปกอใหเกิดการสรางงานและสรางรายไดใหกับประชากรของประเทศ
อยางไรก็ตาม สิ่งสําคัญในการผลักดันใหผลิตภัณฑสามารถแขงขันกับสินคาเกษตรแปรรูปจากตางประเทศคือคุณภาพ
และมาตรฐานของสินคาท่ีตองอาศัยการวิจัยเปนพ้ืนฐานในการเพ่ิมศักยภาพของการแขงขัน ซึ่ งนอกจากจะเปน
เครื่องมือสําคัญในการผลักดันใหสินคาในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรของไทยสามารถแขงขันไดในตลาดโลกแลว ยังเปน
สิ่งจําเปนท่ีตองศึกษาวิจัยปจจัยตางๆ รวมท้ังนําองคความรูท่ีเกิดจากการวิจัยท่ีเก่ียวของกับอุตสาหกรรมการแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตรไปพัฒนาตอยอดเพ่ือรองรับระบบการคาเสรีตามขอตกลงการคาโลก หรือ WTO ในป ค.ศ.
2020 โดยเฉพาะประเด็นเรื่องคุณภาพและความปลอดภัยตลอดหวงโซอาหาร (food chain)

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตสุราษฎรธานี  ไดเปดสอน
หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพตั้งแตป พ.ศ. 2549 และในปจจุบันมีนักศึกษา
ครบท้ัง 4 ชั้นป จํานวน 120 คน ใน 2 หลักสูตรยอยคือ ความปลอดภัยของอาหาร และเทคโนโลยีของไขมันและน้ํามัน
โดยเปนหลักสูตรท่ีเนนผลิตบัณฑิตท่ีมีความรูและความสามารถ ทักษะทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการแปรรูป
ชีวภาพท่ีเนนการสรางความปลอดภัยตลอดกระบวนการผลิต รวมท้ังการใชประโยชนจากผลพลอยไดของอุตสาหกรรม
การผลิตท่ีมีคุณคาทางเศรษฐกิจ และไดจัดตั้งคณะทํางานรางหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การแปรรูปชีวภาพ โดยคาดวาจะรับนักศึกษาในป พ.ศ. 2553  ดังนั้นทางคณาจารยของหลักสูตรเทคโนโลยีการ
แปรรูปชีวภาพจึงมีแนวคิดท่ีจะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรเพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการพัฒนา
ศักยภาพดานการวิจัยของคณาจารยท่ีเก่ียวของกับสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ และรองรับการผลิตบัณฑิตใน
ระดับปริญญาโทและเอกในอนาคต รวมท้ังยังเปนจุดเริ่มตนในการรวมกลุมของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีแปรรูปชีวภาพ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการอาหาร รวมท้ังเทคโนโลยีชีวภาพในการพัฒนาผลงานวิจัยสูความเปนเลิศในกลุมจังหวัด
ภาคใตตอนบน
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วัตถุประสงค
1. พัฒนาศักยภาพในการวิจัยของนักวิจัยในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

การอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
2. สนับสนุนใหเกิดความรวมมือและแลกเปลี่ยนองคความรู ของนักวิจัยดานเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ

สาขาเทคโนโลยีการอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร
3. ผลิตผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบผลงานตีพิมพในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ
4. สนับสนุนการผลิตบัณฑิตในระดับปริญญาโทและเอก ในสาขาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวภาพ
5. สนับสนุนการเขาสูตําแหนงทางวิชาการของนักวิจัยในกลุมวิจัย
6. ถายทอดองคความรู ท่ีไดจากการวิจัยสูภาครัฐและเอกชนท่ีเก่ียวของเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันของ

ประเทศ

ทิศทางการวิจัย
ทิศทางของหนวยวิจัยเทคโนโลยีการแปรรูปผลิตภัณฑเกษตรแบงออกเปน 3 ทิศทางหลัก ดังนี้
1. เคมีอาหาร -การศึกษาโครงสรางและองคประกอบเคมีของอาหารและผลผลิตทางการเกษตรท่ีเก่ียวของกับ

การพัฒนากระบวนการผลิตและคุณภาพของอาหาร
2. จุลชีววิทยาทางอาหาร-การศึกษาจุลินทรียท่ีเก่ียวของในกระบวนการผลิตและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
3. ผลิตภัณฑเพ่ิมมูลคาจากอุตสาหกรรมเกษตร-ศึกษาการใชประโยชนและเพ่ิมมูลคาของเศษเหลือและของเสีย

จากกระบวนการหรือขั้นตอนการผลิต รวมท้ังการสกัดสารท่ีมีคุณคาทางโภชนาการจากวัตถุดิบธรรมชาติ
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4. หนวยวิจัยชีวเทคโนโลยีของกลศาสตรไฟฟา
(Biotechnology of electromechanics)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ศักยชิน  บุญถวิล  คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม
e-mail: sakshin@phuket.psu.ac.th
http://www.btem.phuket.psu.ac.th/

ความเปนมา

หนวยวิจัยฯ จะดําเนินการวิจัยดานกลศาสตรไฟฟาสําหรับอนุภาคชีวภาพเพ่ืองานดานชีวเทคโนโลยี ไดแก (1)
งานวิจัยคํานวณเชิงทฤษฎี (theoretical models and simulations) เพ่ือพัฒนาแบบจําลองแรงทางไฟฟาของอนุภาค
ชีวภาพ และจําลองรูปแบบสนามไฟฟา (electric field distributions) สําหรับออกแบบขั้วไฟฟาขนาดไมครอน
(2) งานทดลองเก็บขอมูล (experimentation) เพ่ือหาเง่ือนไขท่ีแจงชัดสําหรับเหนี่ยวนําอนุภาคชีวภาพใหเกิดไดอิเล็ก
โทรฟอเรซิสและไดอิเล็กโทรฟอเรซิสแบบคลื่นเดินทาง โดยอาศัยขั้วไฟฟาท่ีออกแบบและพัฒนาขึ้น เพราะตองการ
ตอยอดเพ่ือยกระดับองคความรูไปสูงานวิจัยระดับมหภาคสําหรับงานดานชีวเทคโนโลยี สิ่งแวดลอม และเกษตร อาทิ
งานคัดแยกอนุภาคชีวภาพปนเปอนสารพิษและโลหะหนัก การวินิจฉัยความผิดปกติของเซลลในทางโลหิตวิทยา
การขยายรูเมมเบรนดวยสนามไฟฟา งานคัดกรองคุณภาพเซลล ไขปลา ไขกุง ฯลฯ และ (3) งานพัฒนาชุดอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกสสําหรับขั้วไฟฟาแบบสองและสี่ เฟสตั้งฉาก และงานพัฒนาขั้วไฟฟาขนาดไมครอนท่ีมีระบบไหลเวียน
ของไหล (micro-fluidic system) ในประเด็นท่ี (2) สามารถพัฒนาใหเชื่อมโยงกับบัณฑิตศึกษาของคณะเทคโนโลยีและ
สิ่งแวดลอม กอปรกับในขณะนี้ผูวิจัยไดรับการสนับสนุนในเรื่องสถานท่ีหองวิจัยจากทางคณะฯ ซึ่งในขณะนี้ไดจัดเปน
หองวิจัยชีวฟสิกส (Biophysics laboratory) โดยมีครุภัณฑและเครื่องมือวิจัยบางสวนท่ียืมจากสถานวิจัยวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีเมมเบรน ทําใหการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาสามารถดําเนินงานไดตามศักยภาพท่ีมีอยู

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยกลศาสตรไฟฟาของอนุภาคชีวภาพเพ่ือเทคโนโลยีใหม
2. ประยุกตและตอยอดงานวิจัยฯ เพ่ืองานวิจัยดานสิ่งแวดลอมและเกษตร
3. สงเสริมนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหเปนผูชวยวิจัย

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีนักศึกษาบัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโทเขารวมโครงการ
2. มีผลงานตีพิมพงานวิจัยในวารสารระดับชาติและ/หรือ นานาชาติ
3. มีโครงการวิจัยท่ีเสนอขอรับทุนภายใตหัวขอวิจัยท่ีเชื่อมโยงองคความรูกับเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม
4. มีจํานวนนักวิจัยใหมท่ีมาจากตางมหาวิทยาลัยเขารวมโครงการ
5. มีเวบไซตของหนวยวิจัยเพ่ือเผยแพรและประชาสัมพันธองคความรูสูชุมชน
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5. หนวยวิจัยชีววิทยาของเน้ืองอกและมะเร็ง
(Tumor Biology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา   คณะแพทยศาสตร
e-mail: surasak.sa@psu.ac.th

วัตถุประสงค
หนวยวิจัยชีววิทยาของเนื้องอก (PSU-TBU) มีวัตถุประสงคในการรวมตัวเพ่ือเนนทํางานวิจัยดานวิทยาศาสตร

พ้ืนฐานซึ่งสัมพันธกับชีววิทยาของการเกิดมะเร็งในระดับโมเลกุล เพ่ือประยุกตความรูไปสูการวินิจฉัย การสรางตนแบบ
ของการปองกันและการรักษามะเร็ง (translational research) โดยใชขอมูลทางชีววิทยาเปนฐาน นอกจากงานวิจัย
หนวยวิจัยจะมุงท่ีจะวางรากฐานของการทําวิจัยทางชีวโมเลกุลของมะเร็ง

กรอบประเด็นวิจัยหลัก
1. มะเร็งลําไสใหญ เนนศึกษาปจจัยทางชีววิทยาซึ่งมีผลกับการพยากรณโรค การวินิจฉัยโดยใชเครื่องมือทาง

อณูชีววิทยา และการตรวจจับเซลลมะเร็งท่ีกระจายในกระแสเลือด (circulating tumor cell)  หัวหนากลุมศึกษาคือ
พญ.สมรมาศ กันเงิน และ ผศ.พญ.ธีรนุช บุญพิพัฒนาพงศ

2. มะเร็งเตานม เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1 ในกระบวนการกอมะเร็งเตานม  หัวหนากลุมศึกษาคือ
ผศ.ดร.พจนพร ไกรดิษฐ

3. กอนมะเร็งในเด็ก โดยเฉพาะอยางย่ิงมะเร็งไตชนิด nephroblastoma เนนศึกษาบทบาทของยีน WT-1
และ CTNNB1 ในการเกิดมะเร็ง   หัวหนากลุมศึกษาคือ รศ.นพ.สุรศักด์ิ  สังขทัต ณ อยุธยา

กรอบงานสนับสนุนการวิจัย
การจัดระบบธนาคารเนื้อเย่ือมะเร็งและธนาคารเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็ง   หัวหนากลุมศึกษาคือ นางสาวเวลาวี

ไชยพันธุ

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายในระยะ 3 ปคือการสรางกลุมวิจัยท่ีมีจุดแข็งในดานความรวมมือทางวิชาการแบบสหสาขา มุงเนน

งานวิจัยดานอณูชีววิทยาของเนื้องอกและมะเร็ง โดยใชเทคนิคทางอณูชีววิทยา (molecular biology) และชีวสารสนเทศ
(bioinformatics) เปนเทคนิควิธีหลักผสมผสานกับวิธีการทางระบาดวิทยามะเร็ง  ความทาทายในระยะแรกคือการผลิต
ผลงานวิจัยอยางสม่ําเสมอ เปนผลงานวิจัยซึ่งสามารถเผยแพรในเวทีวิจัยท้ังระดับชาติและระดับสากล ความทาทาย
ดังกลาวไดระบุชัดในประมาณการผลงานวิจัยซึ่งแสดงความเก่ียวของ (contribution) ของหนวยวิจัย (PSU-TBU)
ตีพิมพในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติตามเกณฑของสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ไมนอยกวา 15 เรื่อง
ในระยะ 3 ป  เปาหมายเชิงนโยบายคือการสรางกลุมวิจัยซึ่งมี core value เปนการทํางานรวมกันของนักวิจัยซึ่งมี
พ้ืนความเชี่ยวชาญหลากหลาย ทํางานในลักษณะของการบูรณาการโอกาสในการวิจัยทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐานเขาสู
กระบวนการทํางานทางคลินิก กอใหเกิดประโยชนรวมกันดวยการสรางคุณคาใหกับงานวิจัยทางวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน
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และขยายกรอบประเด็นวิจัยใหกับแพทยผูเนนเวชปฏิบัติ (clinicians) ศักยภาพและทิศทางในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับ
งานทางเวชปฏิบัติจะชัดเจนขึ้นเมื่อปฏิบัติงานไปไดระยะหนึ่ง

เปาหมายท่ี เปนรูปธรรมในการวางรากฐานงานวิจัยทางชีววิทยาของมะเร็งให กับคณะแพทยศาสตรและ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรคือ การเตรียมบุคลากรและการเตรียมเครื่องมือวิจัย  หนวยมีแผนการเตรียมบุคลากร
โดยสนับสนุนใหผูชวยวิจัยในหนวยศึกษาตอในระดับปริญญาโท-เอก ในแงเครื่องมือ ในท่ีนี้มิไดหมายถึงครุภัณฑ
หากหมายถึงการเตรียมธนาคารเนื้อเย่ือมะเร็ง (tumor bank) ธนาคารเซลลเพาะเลี้ยงมะเร็ง ตลอดจนระบบระเบียน
ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับระเบียนมะเร็งของโรงพยาบาลสงขลานครินทรไดอยางมีประสิทธิภาพ

ในดานการผลิตบัณฑิต ในระยะเริ่มตนงานวิจัยของหนวยจะสนับสนุนการศึกษาระดับหลังปริญญาในหลักสูตร
ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงของคณะแพทยศาสตร โดยมีเปาหมายรับนักศึกษาจากหลักสูตร ฯ เขารวมงานวิจัยกับ
หนวยวิจัย ปละอยางนอย 1 คนหรืออยางนอย 3 คนในระยะ 3 ป
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6. หนวยวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพสิ่งแวดลอม
(Environmental Biotechnology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.สุวิทย  สุวรรณโณ  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: suvit.su@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/ebtech/

วัตถุประสงคของการวิจัย
งานวิจัยท่ีกําลังดําเนินการ
1. การใชประโยชนจากวัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามันเพ่ือการผลิตชีวมวลและสาร

Schizophyllan โดยเชื้อเห็ดแครง (Schizophyllum commune)
1.1 เพ่ือคัดแยกเห็ดแครงพันธุพ้ืนเมืองของภาคใตจากแหลงธรรมชาติ ในจังหวัดพัทลุง สงขลา และยะลา
1.2 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการผลิตชีวมวล และสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยงบน

วัสดุเหลือท้ิงทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
1.3 เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีเหมาะสมตอการสกัดสาร Schizophyllan จากเห็ดแครงท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเหลือท้ิง

ทะลายปาลมเปลาและทางใบปาลมน้ํามัน
2. การใชประโยชนของวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อยในการเพาะเห็ด

ตระกูลนางรมท่ีมีสารตานอนุมูลอิสระ

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาความเปนไปไดในการจัดการวัสดุเหลือท้ิงลิกโนเซลลูโลสจากภาชนะบรรจุกระดาษโดยใชเปนวัสดุเพาะเห็ด

ตระกูลนางรมทดแทนขี้เลื่อย
2. ศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการเพาะเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะจากภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย
3. ศึกษาปริมาณโปรตีน ปริมาณสารตานอนุมูลอิสระ และปริมาณโลหะหนัก ท่ีปนเปอนอยูในดอกเห็ดตระกูล

นางรมท่ีเพาะเลี้ยงบนวัสดุเพาะภาชนะบรรจุกระดาษทดแทนขี้เลื่อย

ผลการทดลอง
- นําเห็ดตระกูลนางรมจํานวน 3 ชนิดท่ีเก็บรวบรวมมาจากตลาดอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา คือ เห็ดนางรม

(Pleurotus osttreatus), เห็ดนางฟา (Pleurotus sajorcaju) และเห็ดภูฐาน (Pleurotus pulmonarius) มาทดสอบ
อัตราการเจริญเติบโตของเสนใยเห็ด จากการทดสอบบนอาหารแข็งพีดีเอ (potato dextrose agar - PDA) พบวา
เห็ดนางรมมีอัตราการเจริญของเสนใยไดสูงสุดอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีขนาดเสนผา
ศูนยกลางโคโลนีเทากับ  89.66 มม. สวนการทดสอบอัตราการเจริญของเสนใยเห็ดตระกูลนางรมบนวัสดุเพาะขี้เลื่อย
และภาชนะบรรจุกระดาษในอัตราสวน 50:50 เปนเวลา 18 วัน พบวาเห็ดนางรมใหผลผลิตเซลลสูงสุดอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% (P<0.05) ซึ่งมีผลผลิตเซลลเทากับ 1.029 กรัม
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- ฤทธ์ิตานแบคทีเรียของสารสกัดสมแขกและการประยุกตใชในเจลลางมือ
งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาชนิดของตัวทําละลาย อัตราสวน และระยะเวลาในการสกัดสารท่ีให

ฤทธ์ิยับย้ังจุลินทรียจากผลสมแขก และศึกษาอัตราสวนผสมของสารสกัดในการผลิตเจลลางมือ โดยผลการทดลอง
พบวา การสกัดสมแขกดวยน้ําใหปริมาณสารสกัดมากกวาการสกัดดวยเอทานอล การสกัดดวยน้ําและเอทานอลเมื่อ
สกัดซ้ําจะใหปริมาณสารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) เมื่อนํามาทดสอบการตานการเจริญของ
แบคทีเรียดวยวิธี Broth dilution method พบวา สารสกัดสมแขกดวยน้ําและเอทานอลสามารถตานการเจริญของ
E. coli ไดท่ีความเขมขน 4000 ไมโครกรัม/มล.  และตานการเจริญของเชื้อ s.aureus ไดท่ีความเขมขน 2000
ไมโครกรัม/มล.
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7. หนวยวิจัยการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพ
(Productivity and Quality Improvement)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.วนิดา  รัตนมณี  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: wanida.r@psu.ac.th
http://www.ie.psu.ac.th/ieresearch/

หลักการและเหตุผล
ในปจจุบันสภาพเศรษฐกิจของประเทศไมคอยดีนัก สงผลใหธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลายแหงตองปดตัวลง

เพราะไมสามารถรับมือกับสภาวะเศรษฐกิจได สวนธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือองคกรอ่ืนท่ียังสามารถดําเนินการอยูได
ก็ตองมีการปรับสภาพการทํางาน ไมวาจะเปนในเรื่องของตนทุนขององคกร การบริหารจัดการ กระบวนการผลิต หรือ
เรื่องอ่ืนๆ  ท่ีเก่ียวของ  ในสวนของภาคใตเองก็เชนเดียวกัน ไมวาจะเปนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
เชน โรงงานผลิตปลากระปอง โรงงานเฟอรนิเจอรไมยางพารา โรงงานผลิตปลากรอบ โรงงานผลิตยางแผนรมควัน
เปนตน การดําเนินงานดานเกษตรกรรม เชน การผลิตหมากแหง การผลิตน้ําตาลแวน เปนตน นอกจากนี้ก็เปนองคกร
ตางๆ เชน สวนของมหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล หรือหนวยงานตางๆ  จากตัวอยางท่ีกลาวมาลวนแลวแตไดรับผล
กระทบกับสภาวะเศรษฐกิจเชนเดียวกัน ดังนั้นการดําเนินงานวิจัยเพ่ือคิดคนเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม วิธีการจัดการท่ีมี
ประสิทธิภาพ ระบบชวยการทํางานท่ีดี หรือปจจัยท่ีเก่ียวของทําใหการดําเนินงานของอุตสาหกรรม ธุรกิจ หรือองคกร
ตางๆ เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ลดตนทุน และสามารถอยูรอดได เปนสิ่งท่ีสําคัญและจําเปนอยางย่ิงที่ควรจะไดรับ
การสนับสนุนใหสามารถดําเนินการและแกปญหาไดอยางเปนรูปธรรม

สมาชิกในหนวยงานวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต ไดดําเนินงานวิจัยเก่ียวของกับการเพ่ิมผลผลิตในอุตสาหกรรม
องคกร หรือหนวยงานตางๆ มาอยางตอเนื่อง การจัดตั้งหนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิตท่ีเห็นชอบดวยมหาวิทยาลัย
และคณะวิศวกรรมศาสตรจะชวยสนับสนุนใหการทํางานของนักวิจัยรวมกับภาคอุตสาหกรรม องคกร หรือหนวยงาน
ตางๆ และนักวิชาการจากสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ เปนไปอยางมีระบบ  ดังนั้นการจัดตั้งหนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิม
ผลผลิตท่ีเห็นชอบโดยมหาวิทยาลัย และคณะวิศวกรรมศาสตร จึงเปนสิ่งจําเปนในการทํางานดานนี้ท้ังในปจจุบันและ
อนาคตเปนอยางมาก

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการเพ่ิมผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
2. สรางงานวิจัยท่ีเนนการเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกรหรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
3. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถดานการเพ่ิมผลผลิตใหกับอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ ถายทอดผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ
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ทิศทางการวิจัย
ทิศทางการวิจัยสําหรับหนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต เนนการนําผลงานวิจัยท่ีไดจากการดําเนินงาน

ไปใชงานไดจริงในอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก องคกร หรือหนวยงานตางๆ รวมท้ังเกษตรกรในชุมชนตางๆ
ดังนั้นทิศทางการดําเนินงานวิจัยสรุปไดดังตารางทิศทางการวิจัย หนวยวิจัยการศึกษาเพ่ือเพ่ิมผลผลิต
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8. หนวยวิจัยรังสีประยุกต
(Applied Radiation Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.สมหมาย  ชางเขียน  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
e-mail: csommai@bunga.pn.psu.ac.th
http://www.sat.psu.ac.th/apprru/

ความเปนมา
หนวยวิจัยรังสีประยุกตไดพัฒนามาจากหองปฏิบัติการนิวเคลียรฟสิกส   ซึ่งประกอบดวย เครื่องวัด รังสีแกมมา

รังสีแอลฟา เครื่องวัดรังสีเทอรโมลูมิเนสเซนต หัววัดรังสีแบบฟลมกัดรอย ฯลฯ และมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
ในทฤษฎีนิวเคลียรฟสิกสและมีทักษะการใชเครื่องมือ มีความพรอมท่ีจะนําหลักการของทฤษฎีนี้มาประยุกตใชในทาง
อุตสาหกรรม การแพทย สิ่งแวดลอม เพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งในการพ่ึงตนเองและเพ่ิมศักยภาพใหนักวิจัยในการ
ผลิตผลงานท้ังดานการผลิตบุคลากรทางรังสีประยุกตและผลงานตีพิมพหรือการจดสิทธิบัตรทรัพยสินทางปญญา

วัตถุประสงค
1. สรางองคความรูเพ่ือการพัฒนาชาติดวยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดานรังสีประยุกต
2. สรางนักวิจัย นักวิชาการท่ีใชเทคนิคการวิจัยดานรังสีประยุกต
3. พัฒนาเครื่องมือวิทยาศาสตรทางรังสีประยุกตเพ่ือการพ่ึงตนเอง
4. จัดทําฐานขอมูลรังสีภูมิหลังในสิ่งแวดลอม และแหลงอาหาร ท่ีอยูอาศัย ตลอดจนการรับรังสีจากธรรมชาติ

มาสูคน
5. แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารและความรวมมือทางดานวิชาการกับตางประเทศ

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปาหมายหลักของหนวยวิจัยรังสีประยุกตเพ่ือท่ีจะดําเนินการวิจัยคนหาองคความรูใหมโดยการใชประโยชนใน

เทคโนโลยีทางรังสีประยุกตของประเทศไทย โดยการศึกษาวิจัยเพ่ือนําไปใชในทางการแพทย อุตสาหกรรม และการ
เกษตรเพ่ือเปนการสรางมูลคาใหกับสินคา ตลอดจนเปนการใชเทคโนโลยีเพ่ือการพ่ึงตนเอง
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9. หนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
(Environmental Economics Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.เสาวลักษณ  รุงตะวันเรืองศรี  คณะการจัดการสิ่งแวดลอม
e-mail: saowalak.ro@psu.ac.th
http://www3.envi.psu.ac.th/eeru/

หลักการและเหตุผล
ในระยะเวลา 12 ปท่ีผานมา ผูกอตั้งหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไดพัฒนางานวิจัยและสั่งสมประสบการณ

และองคความรูในงานวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมมาอยางตอเนื่อง และผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่เก่ียว
ของกับงานดานนี้มาโดยตลอด  โดยเฉพาะอยางย่ิงในระยะหลัง ผูกอตั้งหนวยวิจัยไดดําเนินการวิจัยในลักษณะของการ
ประยุกตศาสตรดังกลาวไปใชใหเปนประโยชนตอการตอบโจทยปญหาการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ีมากขึ้น
โดยมีการดําเนินงานท้ังในลักษณะของ 1) การผนวกกับศาสตรสาขาอ่ืนเพ่ือขยายขอบเขตการใชประโยชนของงานวิจัย
ใหครอบคลุมประเด็นปญหาสิ่งแวดลอมท่ีหลากหลาย  2) การนําวิธีการวิจัยทางดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมไปใชเปน
เครื่องมือในการสรางการมีสวนรวมผานทางการพัฒนาการเรียนรูใหกับชุมชนโดยการดําเนินการวิจัยแบบใหชุมชน
มีสวนรวมเรียนรูวิธีการและลงมือทําวิจัยรวมกันในทุกขั้นตอน  ซึ่งเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม
(Participatory Action Research)  ซึ่งสวนใหญโจทยวิจัยก็เปนโจทยท่ีมาจากชุมชน และ 3) การนําขอมูลหรือผลการ
วิจัยทางดานเศรษฐศาสตรไปพัฒนากระบวนการเรียนรูของชุมชน ซึ่งผลของการวิจัยเปนสวนหนึ่งท่ีสามารถพัฒนา
งานดานการขับเคลื่อนในการใหองคกรและชุมชนเห็นความสําคัญและคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
มากขึ้น และใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในการสรางกระบวนการเรียนรูและสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม
อันจะเปนหนึ่งในทุนทางสังคมขององคกรหรือชุมชนท่ีรวมกระบวนการวิจัย นําไปสูการพัฒนาศักยภาพมนุษยและมี
สวนรวมสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในภาคใต

จากการดําเนินงานในระยะท่ีผานมาพบวายังมีประเด็นวิจัยในภาคใตท่ียังคงตองการการวิจัยดานเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมและการสงเสริมการมีสวนรวมอนุรักษดูแลทรัพยากรธรรมชาติอีกมาก  ซึ่งหนวยวิจัยสามารถพัฒนาตอยอด
และบูรณาการประเด็นวิจัยไดอีกหลายประเด็น นอกจากนี้ในประเทศไทยยังไมมีหนวยวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
ท่ีประยุกตและบูรณาการเขากับการพัฒนากระบวนการทางสังคมท่ีรองรับการขยายตัวของงานวิจัย รวมถึงการผลิต
บุคลากรท่ีมีความรูและประสบการณในการวิจัยดานนี้อยางจริงจัง ซึ่งในสวนกลางและภาคเหนือก็มีศูนยหรือหนวยวิจัย
ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมอยูบาง แตก็มิไดเปนลักษณะของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม

ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน และเพ่ือสอดรับกับนโยบายการพัฒนาความเขมแข็งดานวิชาการทางสายสังคม-
ศาสตรของคณะตามท่ีคณะกรรมการประเมินคุณภาพไดเสนอไว คณะผูกอตั้งหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอม
จึงเห็นสมควรท่ีจะจัดตั้งหนวยวิจัยดังกลาวขึ้น ใหเปนศูนยกลางของการวิจัย การผลิตบุคลากร การสรางฐานความรู
การพัฒนาเครือขายระหวางสถาบันการศึกษาและเครือขายองคกรและชุมชน ตลอดจนการเผยแพรความรูในดานนี้
ใหแกสังคมภาคใตใหเปนระบบและพัฒนาเขาสูความเปนเลิศตอไปในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมและทรัพยากร และการประยุกตใชเชิงนโยบายเพ่ือแก

ปญหาการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรของชุมชน
2. เพ่ือเปนศูนยกลางในการบมเพาะบัณฑิตศึกษา และพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในหนวยงานและชุมชนใน

ดานเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมในภาคใต
3. เพ่ือใชกระบวนการจากการวิจัยและผลการวิจัยเปนเครื่องมือสรางความเขมแข็งและพัฒนาศักยภาพใหกับ

ชุมชนในภาคใต

ทิศทางการวิจัย
การวิจัยของหนวยวิจัยเศรษฐศาสตรสิ่งแวดลอมจะเปนการวิจัยในลักษณะของการประเมินมูลคาของทรัพยากร

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม การพัฒนาเทคนิควิธีการประเมิน มาตรการและนโยบายทางดานเศรษฐศาสตร และการ
วิเคราะหตนทุนและผลประโยชนทางสังคม  การวิจัยทางดานมาตรการทางเศรษฐศาสตรในการจัดการปญหามลพิษตางๆ
การวิจัยทางดานการวิเคราะหนโยบายทางเลือกตอการจัดการปญหามลพิษหรือการใชประโยชนทรัพยากรในกรณีตางๆ
และใชเศรษฐศาสตรสิ่ งแวดลอมเปนเครื่องมือสําหรับสรางกระบวนการเรียนรูดานการทําวิจัยทางเศรษฐศาสตร
สิ่งแวดลอมใหกับบุคคลหรือกลุมคนท่ีเก่ียวของกับการจัดการทรัพยากรในทองถ่ินของตน   ซึ่งจะเปนลักษณะของการกระจาย
ความรูและเสริมสรางพลังความเขมแข็งใหกับสังคมไปในขณะเดียวกับการดําเนินการวิจัยดวย นอกจากนี้หนวยวิจัยฯ
จะมุงเนนความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนๆ ในลักษณะบูรณาการเพ่ือขยายงานใหครอบคลุมประเด็นปญหาวิจัยใหมากขึ้น
สรางฐานขอมูลและองคความรูดานทรัพยากรธรรมชาติในทองถ่ิน สําหรับเปนการรองรับการตัดสินใจในการดําเนิน
นโยบายของภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสามารถจัดการกับทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป
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10. หนวยวิจัยการพัฒนาการทองเท่ียวชายแดนใต
(Tourism Development for Southern Thailand’s Border Areas)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ. ร.ท.หญิง ดร.เกิดศิริ  เจริญวิศาล   คณะวิทยาการจัดการ
e-mail: kaedsiri.j@psu.ac.th
http://ru-trs.mgt.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวของประเทศไทยนับวาเปนหัวใจของการสรางงานสรางเงินใหกับภูมิภาคอยางแทจริง

ประเทศไทยมีทุนทางสังคมและเศรษฐกิจซึ่งเปนจุดแข็งในการนําไปใชประโยชนในการพัฒนาการทองเท่ียวหลายประการ
เชน เอกลักษณความเปนไทย วัฒนธรรมท่ีเอ้ืออารี มีอัธยาศัยไมตรีท่ีเปนจุดเดน มีทรัพยากรธรรมชาติท่ีสมบูรณและ
หลากหลาย มีโบราณสถานท่ีเกาแกและมีเอกลักษณ ซึ่งถือวาเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีคุณภาพและมีความเชี่ยวชาญใน
ธุรกิจบริการ รวมท้ังมีโครงสรางพ้ืนฐาน การคมนาคมขนสง การติดตอสื่อสารอยูในระดับดี จึงเปนปจจัยสงใหกิจกรรม
การทองเท่ียวพัฒนาไปอยางกวางขวาง มีนักทองเท่ียวภายในประเทศและตางประเทศเปนจํานวนมากบริเวณชายแดน
ใตกับประเทศเพ่ือนบาน ซึ่งประกอบดวย พมา และมาเลเซีย ก็ถือเปนจุดทองเท่ียวท่ีสําคัญและมีเม็ดเงินหมุนเวียน
แตละปเปนจํานวนมหาศาล แตกลับพบวาการทองเท่ียวชายแดนนับวันย่ิงซบเซาลงเนื่องจากปญหาตางๆ ท่ีเขามา
สงผลกระทบตอการทองเท่ียว  ปญหาหลักๆ ท่ีพบ ไดแก ปญหาเรื่องการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูทางดานการ
บริการและการทองเท่ียว ปญหาความสัมพันธระหวางประเทศ ปญหาความไมสงบภายในประเทศ ปญหาอาชญากรรม
ปญหาบอน การพนัน ปญหาการหลบหนีเขาเมือง และปญหาดานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  จากความสําคัญ
และปญหาท่ีเกิดขึ้นบริเวณชายแดน  นักวิจัยผูมีความสนใจจึงรวมตัวกันเพ่ือทําวิจัยและเผยแพรงานวิจัยซึ่งสามารถใช
เปนแนวทางในการบูรณาการการทองเท่ียวชายแดนใหเปนจุดแข็งสําหรับภูมิภาคนั้นๆ อยางแทจริง

วัตถุประสงค
1. การมุงเนนการพัฒนางานวิจัยเชิงบูรณาการและสรางสรรคงานวิจัยแบบตอยอด โดยเนนใหเกิดองคความรู

ใหมเพ่ือการพัฒนาธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวในชายแดนใต
2.  ผลิตนักวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาผูมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยในสาขาวิชาท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวอยางมี

คุณภาพ
3. จัดอบรม สัมมนา เก่ียวกับการทองเท่ียวชายแดนตามภูมิภาคตางๆ เพ่ือแลกเปลี่ยนความรู และระดมสมอง

จากผูมีสวนเก่ียวของ ท้ังภาครัฐ เอกชน ปราชญชุมชน และนักวิชาการตางๆ
สรางเครือขายความรวมมือระหวางนักวิจัยของหนวยวิจัยฯ กับนักวิจัยท่ีมีประสบการณและความชํานาญสูง

ท้ังจากหนวยงานในสถาบันวิจัยภายในประเทศและจากตางประเทศ รวมไปถึงการสรางเครือขายเชื่อมโยงในการให
บริการขอมูลขาวสารดานการทองเท่ียว
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ทิศทางการวิจัย
1. ในดานขอบเขตการศึกษาเนนเพ่ิมศักยภาพทรัพยากรทางการทองเท่ียวบริเวณชายแดนใต และสงเสริมใหมี

การพ่ึงพาอาศัย
2. ในดานการใชทรัพยากรรวมกันท้ังในภาคการคา การลงทุน และการทองเท่ียว ในดานเนื้อหามุงเนนศึกษา

ขอมูลและปญหาของ Real Sector และนําขอมูลท่ีไดมา บูรณาการกับทฤษฎีและแนวคิดดานการจัดการการทองเท่ียว
เพ่ือพัฒนาการทองเท่ียวชายแดนท้ังระบบ
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11. หนวยวิจัยเซลลตนกําเนิดและทันตเวชศาสตรฟนฟู
(Stemcell and Regenerative Dental Medicine)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.สุทธาทิพย  กมลมาตยากุล  คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: suttatip.k@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/stemcell/

วัตถุประสงค
1. พัฒนาเทคโนโลยีการแยก เลี้ยง และพัฒนาไปเปนเซลลชนิดอ่ืน ของเซลลตนกําเนิดท่ีไดจากเนื้อเย่ือ

บริเวณขากรรไกรและใบหนา แลวนํากลับเขามาซอมแซมสรางสวนท่ีเสียหายหรือเสื่อมสภาพไปของเนื้อเย่ือหรือ
อวัยวะบริเวณขากรรไกรและใบหนา

2. พัฒนาโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพท่ีเหมาะสมกับเซลลตนกําเนิดท่ีจะใชรักษาผูปวยทางทันตกรรม
3. พัฒนาความเขมแข็งใหกับนักวิจัยดาน Regenerative Dental Medicine
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. มีผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ/สิทธิบัตรดานโครงรางทางชีวภาพและเซลลตนกําเนิด
2. นําเทคโนโลยีเซลลตนกําเนิดผสานกับโครงรางทางชีวภาพและสารชีวภาพไปใชในการรักษาผูปวย
3. มีเครือขายวิจัยภายในประเทศและตางประเทศ
4. ผลิตบัณฑิตวิจัยดานเซลลตนกําเนิดและเวชศาสตรซอมสรางสูสภาวะเดิม
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12. หนวยวิจัยทันตวัสดุ
(Dental Materials Research Unit; DMRU)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ทพญ.จุฑาทิพย สมิตไมตรี  คณะทันตแพทยศาสตร
e-mail: juthatip.a@psu.ac.th
http://www.dent.psu.ac.th/unit/jdmu/

หลักการและเหตุผล
การรักษาผูปวยดานทันตกรรมท่ีมุงเนนการบูรณะฟนและเนื้อเย่ือในชองปากใหกลับมาทําหนาท่ีบดเค้ียวไดนั้น

จําเปนตองอาศัยวัสดุท่ีมีคุณสมบัติท่ีดีและเหมาะสมในการทํางานทุกขั้นตอนเพ่ือความสําเร็จในการรักษา  วัสดุท่ีใช
บูรณะเพ่ือทดแทนฟนหรือเนื้อฟนท่ีสูญเสียไป มีท้ังชนิดท่ีเปนโลหะ พลาสติก เซรามิก หรือคอมโพสิต ซึ่งวัสดุแตละ
ประเภทเหลานี้มีคุณสมบัติ ขอดี ขอเสียและความเหมาะสมในการใชงานแตกตางกันไป และในระหวางการบูรณะ
ยังตองใชวัสดุชนิดตางๆ ในขั้นตอนการทํางานอีกหลายชนิด เชน วัสดุพิมพปาก ยิปซั่ม ขี้ผ้ึง เปนตน  การพัฒนาดาน
ทันตวัสดุยังรวมไปถึงการผลิตวัสดุเพ่ือทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูก การศึกษาวิจัยทางดานทันตวัสดุจึงมีความสําคัญ
ท่ีจะชวยพัฒนาการรักษาทางทันตกรรมใหประสบความสําเร็จอยางย่ิง นอกจากนั้นวัสดุทันตกรรมสวนใหญตองนําเขา
จากตางประเทศ และมีราคาแพง ตนทุนการรักษาจึงสูง หากมีการศึกษาวิจัยเพ่ือ พัฒนาวัสดุทันตกรรมขึ้นใชเองใน
ประเทศ จะชวยลดตนทุนคารักษาและคาใชจายของผูปวยได

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ประกอบดวย 6 ภาควิชา ซึ่งทุกภาควิชาตองเก่ียวของ
กับการใชทันตวัสดุท้ังสิ้น แตเนื่องจากปจจุบัน แตละภาควิชายังไมมีการวิจัยคนควาทางดานทันตวัสดุรวมกัน  อาจทําให
ผลวิจัยท่ีไดไมครอบคลุมการนําไปประยุกตใชในทุกสาขาวิชาทางทันตกรรม การจัดตั้งหนวยวิจัยทันตวัสดุ โดยการ
รวมกลุมสาขาวิชาทางทันตกรรมจากหลายภาควิชา มีการแลกเปลี่ยนขอมูลทางวิชาการซึ่งกันและกัน จะทําใหเกิด
กลุมนักวิจัยท่ีเขมแข็งและมีการทํางานเปนทีมในการสรางงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ ตามทิศทางและแนวทางท่ีสอดคลองกับ
ภารกิจของคณะทันตแพทยศาสตรตอไป

วัตถุประสงค
1. ศึกษาวิจัยคุณสมบัติดานตางๆ ของทันตวัสดุ เพ่ือนําไปประยุกตใชในการรักษาผูปวยทางดานทันตกรรม

บูรณะใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงการพัฒนาเทคนิควิธีการท่ีเหมาะสมสําหรับการทดสอบทันตวัสดุประเภทตางๆ
2. พัฒนาทันตวัสดุเพ่ือทดแทนการนําเขาจากตางประเทศ รวมถึงการพัฒนาวัสดุเพ่ือทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูก
3. พัฒนาศักยภาพของนักวิจัยดานทันตวัสดุ ใหเกิดเปนกลุมวิจัยท่ีเขมแข็ง
4. สรางความเขมแข็งใหกับบัณฑิตศึกษา
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ทิศทางการวิจัย
วิสัยทัศน
หนวยวิจัยทันตวัสดุเปนหนวยงานวิจัยท่ีเปนท่ียอมรับระดับประเทศในงานวิจัยดานทันตวัสดุ โดยงานวิจัยจะเนน

ไปท่ี
1. วิจัยศึกษาคุณสมบัติทันตวัสดุประเภทตางๆ  เพ่ือการใชงานท่ีเหมาะสม เชน

- เดือยฟนคอมโพสิตเสริมเสนใย
- เรซินคอมโพสิตสําหรับงานบูรณะ
- เซรามิกทางดานทันตกรรม

2. การพัฒนาทันตวัสดุและเครื่องมือ ท่ีเหมาะสมกับการใชงานในประเทศ เชน
- วัสดุทดแทนเนื้อเย่ือและกระดูกจากวัสดุธรรมชาติ
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13. หนวยวิจัยเพื่อสงเสริมการมีชีวิตท่ีผสมผสานลงตัวของคนไทยในภาคใต
(The Research Unit in Enhancing Harmony in Life of Southern Thai People)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญตา  บาลทิพย คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: quantar.b@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th

หลักการและเหตุผล
พยาบาลเปนวิชาชีพท่ีมีความสําคัญในการดูแลสุขภาพเพ่ือการมีชีวิตท่ีเปนสุข สมดุลและมีสุขภาวะท่ีดีของ

ประชาชน ดังนั้นการจัดตั้งหนวยวิจัยการพยาบาลแบบองครวมเพ่ือสงเสริมความสมดุลแหงชีวิตของคนในสังคมไทย
(Holistic Nursing Care in Enhancing Peace and Harmony in life of Thai people Research Unit)
ซึ่งมีความสอดคลองกับพันธกิจของคณะพยาบาลศาสตร และแนวคิดการพัฒนาสุขภาพแหงชาติตามพระราชบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติ ซึ่งในแผนพัฒนาสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 10 นั้นไดเนนการบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวม
และมีความสมดุลพอดี มุงเนนใหคนเปนศูนยกลางในการดูแลสุขภาพ และมุงสรางระบบสุขภาพพอเพียง เพ่ือสรางให
มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตท่ีมีความสุขอยางพอเพียง (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุขภาแหงชาติ
ฉบับท่ี 10 พศ. 2550-2554) อยางไรก็ตามแนวคิดการบูรณาการการดูแลสุขภาพแบบองครวมตามพระราบัญญัติ
สุขภาพแหงชาติยังคงอยูในระดับนโยบาย ซึ่งตองการการศึกษาวิจัยเพ่ือใหไดแนวทางสูการปฏบัติท่ีเปนรูปธรรม

นอกจากนี้จากกรณีตัวอยางการศึกษาเชิงคุณภาพเรื่อง “ทฤษฎีความสมดุลของใจ” (Achieivng Harmony of
Mind Substantive Theory) ท่ีศึกษากระบวนการพัฒนาความสุขของผูปวยเอดสในสังคมภาคใตดวยระเบียบวิธีการ
วิจัยแบบรากฐาน (Grounded Theory) ไดสะทอนใหเห็นกระบวนการพัฒนาความสมดุลในชีวิตของผูติดเชื้อเอชไอวี
และผูปวยเอดสในภาคใต ท่ีสอดคลองกับสังคมวัฒนธรรมไทย โดยพบวาเมื่อผู ใหขอมูลไดนําหลักการใชชีวิต เชน
การมีความกตัญู กตเวที การมีความรูสึกมีคุณคาในตนเอง รวมถึงการคนพบและเขาใจความจริงของชีวิตท่ีวาชีวิต
มีความไมเท่ียง (the Truth about Life) ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของหลักคําสอนทางศาสนานั้น ทําใหผูใหขอมูลปรับเปลี่ยน
วิถีชีวิต โดยดําเนินชีวิตบนทางสายกลางและยึดหลักความพอเพียงตามแนวทางท่ีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ตรัสไว รวมถึงการใชชีวิตดวยความเมตตากรุณา มุทิตา และการใหอภัยซึ่งกันและกัน ซึ่งการวิจัยนี้ไดแนวทางในการ
ดูแลเพ่ือสงเสริมความสุขและความสมดุลในชีวิตแกผูติดเชื้อเอชไอวี

ดังนั้น การจัดตั้งหนวยวิจัยในครั้งนี้ซึ่งเกิดจาการรวมตัวของนักวิจัยท่ีมีวิสัยทัศนคลายคลึงกัน และพรอม
ท่ีจะสรางองคความรูและแนวทางการปฏิบัติเพ่ือการดูแลสุขภาพแบบองครวมท่ีนําไปสูความสมดุลแหงชีวิต โดยใช
กระบวนการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ยอมมีประโยชนตอวิชาชีพพยาบาล และสงผลโดยตรงตอสุขภาวะ
ของคนไทยในอนาคต
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วัตถุประสงค
1. สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพและประโยชนตอการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวม เพ่ือสรางใหประชาชน

มีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงท่ีสอดคลองกับสังคมและวัฒนธรรมไทย
2. สรางบัณฑิตศึกษาและนักวิจัยใหมท่ีเขาใจแนวคิดดานการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพ่ือการสงเสริม

การมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
3. สรางเครือขายวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศในการพัฒนาการพยาบาลแบบองครวมเพ่ือการสงเสริม

การมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียงทางสุขภาพ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัยใหกับสมาชิกหนวยวิจัย
5. พัฒนาเครือขายชุมชนในการสงเสริมการมีสุขภาพดี สังคมดี และมีชีวิตท่ีมีความสมดุลบนความพอเพียง

ทางสุขภาพ

ทิศทางการวิจัย
1. พัฒนาทฤษฎีการสรางความสมดุลในชีวิตของคนไทย (The Peace and Harmony Theory of Thai

people)
2. สรางและ/หรือพัฒนาเครื่องมือวัดความสมดุลในชีวิตท่ีสอดคลองกับบริบทของสังคมไทย (Peace and

Harmony- Serenity - Scales for Thai people)
3. พัฒนาคู มือและแนวทางการใหการดูแล เพ่ือการสรางความสมดุลในชีวิตท่ีสอดคลองกับสังคมและ

วัฒนธรรมไทย (Guidelines for Enhacing Peace and Harmony for Thai People) เชน การรื้อฟนและการ
สนับสนุนวิถีชีวิตแบบไทย เชน ความกตัญู กตเวที ความมีเมตตากรุณาและการมีคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งอาจจะอยู
บนพ้ืนฐานคําสอนของศาสนา ซึ่งนําไปสูการมีชีวิตท่ีเปนสุขและมีดุลภาพแหงชีวิตของคนไทย และการมีสังคมแหงการ
เอ้ือเฟอ
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14. หนวยวิจัยภาวะวิกฤตและการเยียวยาทางจิตใจ
(The Research Unit in Psychological Crisis and Healing)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.วินีกาญจน คงสุวรรณ  คณะพยาบาลศาสตร
e-mail: vineekarn.k@psu.ac.th
http://web.nur.psu.ac.th/Psychological/

วัตถุประสงค
1. พัฒนารูปแบบการดูแลผูรับบริการในภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
2. สนับสนุนและสงเสริมใหบัณฑิต และนักวิจัยใหมเขาใจและเห็นความสําคัญของแนวคิดภาวะวิกฤต และ

การเยียวยาทางจิตใจ
3. สรางเครือขายวิจัย และความรวมมือท้ังในประเทศและตางประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรูเก่ียวกับแนวคิด

ของภาวะวิกฤต และการเยียวยาทางจิตใจ
4. พัฒนาศักยภาพและความเขมแข็งในการทําวิจัย และสนับสนุนสูความเปนผูเชี่ยวชาญใหกับบุคลากรหนวย

วิจัย

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. สนับสนุนการทําวิจัยแกนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา จํานวน 4 คนในระยะเวลา 3 ป
2. บุคลากรในหนวยวิจัยมีผลงานตีพิมพในระดับชาติและนานาชาติรวมกัน 12 เรื่อง ในระยะเวลา 3 ป
3. มีทุนสนับสนุนจากแหลงทุนภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยอยางนอย 2 ทุนตอป
4. มีนักวิจัยใหมอยางนอย 1 คนตอป และเกิดความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศ

อยางนอย 1 หนวยงานตอป
5. มีเครือขายวิจัยท่ีเกิดจากความรวมมือกับหนวยงานอ่ืนท้ังภายในและภายนอกประเทศอยางนอย 1 หนวยงาน

ตอป
6. มีนวัตกรรมใหมอยางนอย 1 นวัตกรรม
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15. หนวยวิจัยคลีนิกและเภสัชวิทยา
(Clinical and Pharmacological Research Unit) 

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.ฉวีวรรณ รัตนจามิตร  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: chaveewan.r@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/

หลักการและเหตุผล
การทดสอบฤทธ์ิและทดสอบความเปนพิษของสารเคมีใหมหรือสารสกัดท่ีมีฤทธ์ิทางยา เปนขั้นตอนการศึกษา

กอนคลินิกท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนายาใหม ในทํานองเดียวกัน การศึกษาประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล และความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑยาหรือรูปแบบการใหบริการทางสุขภาพในผูปวยกลุมตางๆ (การศึกษาทางคลินิก) ก็เปนขอมูล
สําคัญท่ีจะนําไปใชในการตัดสินใจหรือกําหนดแนวทางการใชยาหรือบริการทางสุขภาพใหเกิดความปลอดภัยและคุมคา
งานวิจัยทางคลินิกท่ีเก่ียวของกับผลิตภัณฑยาหรือโปรแกรมทางสุขภาพอ่ืนๆ เชน การศึกษาความเทาเทียมกันของ
ผลิตภัณฑยาในอาสาสมัครสุขภาพดี  การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรมในผูปวยโรคเรื้อรัง  เปนตน
มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาดานการใหบริการสุขภาพ เพ่ิมคุณภาพชีวิต เพ่ิมโอกาสการแขงขันเชิงพาณิชย และ
เพ่ิมทางเลือกดานสุขภาพและโอกาสในการเขาถึงบริการทางสุขภาพของประชาชน ซึ่งการศึกษาวิจัยท่ีกลาวมาขางตน
มีการดําเนินการในคณะเภสัชศาสตรมาอยางตอเนื่อง  อยางไรก็ตาม ท่ีผานมายังไมมีการรวมกลุมของนักวิจัยเพ่ือ
กําหนดกรอบหัวขอวิจัยท่ี ชัดเจน เพ่ือผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง หรือใหเปนท่ีรู จักในวงกวาง
หนวยวิจัยทางคลินิกและเภสัชวิทยาจึงจัดตั้งขึ้นเพ่ือรวมกลุมนักวิจัย เพ่ิมความเขมแข็งในการทําวิจัย จัดเตรียมหอง
ปฏิบัติการท่ีอํานวยความสะดวกในการเก็บตัวอยางเพ่ือการศึกษาวิจัยทางคลินิกหรือกอนคลินิก ชวยเหลือในการพัฒนา
โครงรางการวิจัย สนับสนุนผูวิจัย  และสนับสนุนการดําเนินการวิจัยตามหลักการปฏิบัติท่ีดีในการศึกษาวิจัยในมนุษย
(Good Clinical Practice, GCP) การใหความรวมมือกับโครงการวิจัยตางๆ ตลอดจนการสนับสนุนเชิงวิชาการ เชน
การจัดอบรมหรือสัมมนาทางวิชาการแกบัณฑิตศึกษาและผูสนใจ เปนตน

วัตถุประสงค
เปนหนวยวิจัยท่ีมีพันธกิจหลักคือ ดําเนินการศึกษาวิจัยทางเภสัชวิทยา (การศึกษาในสัตวทดลอง) และขั้นคลินิก

(การศึกษาในผูปวยและ/หรืออาสาสมัครสุขภาพดี) สําหรับการศึกษาวิจัยขั้นกอนคลินิก เนนการศึกษาเพ่ือทดสอบ
ฤทธ์ิทางเภสัชวิทยาของยา สารเคมีใหม หรือสารออกฤทธ์ิทางยาท่ีไดจากการสกัดจากสมุนไพร หรือสารสังเคราะห
และการศึกษาดานพิษวิทยาในสัตวทดลอง เชน การทดสอบความเปนพิษเฉียบพลันและพิษก่ึงเรื้อรัง   สวนการวิจัยขั้น
คลินิก ไดแก การศึกษาชีวสมมูลยา (Bioequivalence Studies) (ครอบคลุมขั้นตอนการศึกษาทางคลินิก ตั้งแตการ
พัฒนาโครงรางการวิจัย การดําเนินการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัย และการดําเนินการในอาสาสมัครท้ังหมด
ตามขอกําหนดท่ีระบุในโครงรางวิจัยท่ีผานการรับรองจริยธรรมการวิจัย ตลอดถึงการวิเคราะหขอมูล ยกเวนการ
ตรวจวิเคราะหระดับยาในตัวอยางพลาสมา ซึ่งจะดําเนินการสงตรวจท่ีหนวยงานภายนอกท่ีไดรับการรับรองมาตรฐาน
หองปฏิบัติการท่ีดี (Good Laboratory Practice, GLP) ตามขอกําหนดของการศึกษาชีว สมมูลยา)  การศึกษา
ทดลองทางคลินิก (Clinical Trials) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของยาหรือรูปแบบการรักษา, การวิจัย



159วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

เพ่ือประเมินผลลัพธ (Outcomes Research) จากการใหความรูหรือการบริบาลทางเภสัชกรรมในโรงพยาบาล ในรานยา
หรือชุมชน, การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครื่องมือหรือแนวทางในการสงเสริมสุขภาพหรือจัดการโรค, การใหความรวมมือกับ
โครงการวิจัยตางๆ และจัดกิจกรรมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาความรูความสามารถในการทําวิจัยแกสมาชิกและผูสนใจ

ทิศทางการวิจัย
หนวยวิจัยไดกําหนดทิศทางการวิจัยท่ีมุงเนนการศึกษาวิจัยกอนคลินิก และการศึกษาวิจัยทางคลินิกท่ีใหผล

กระทบสําคัญทางดานสุขภาพของประชาชน เชน การประเมินฤทธ์ิของสารสกัดสมุนไพรตางๆ เพ่ือการพัฒนาเปนยา
การพัฒนาคุณภาพผูใหบริการในรานยา การประเมินผลลัพธการบริบาลทางเภสัชกรรม และการศึกษาวิจัยเก่ียวกับ
เภสัชผลิตภัณฑ (การศึกษาประเมินชีวสมมูลผลิตภัณฑยาสามัญ หรือการศึกษาทางคลินิกเพ่ือประเมินผลิตภัณฑยา
หรือยาใหม เปนตน)  และใหความรวมมือกับหนวยวิจัยอ่ืนๆ
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16. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ ระยะท่ี 2
(Bioplastic Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.วราภรณ  ตันรัตนกุล  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: varaporn.t@psu.ac.th
http://cru.pharmacy.psu.ac.th/

ความเปนมา
คณาจารยสวนหนึ่งจากภาควิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีวัสดุและภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร

ไดรวมกันจัดตั้งหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพ และไดรับทุนสนับสนุนจากคณะวิทยาศาสตรและมหาวิทยาลัยมาเปนเวลา
3 ปแลว (พ.ศ.2550-2553) ดําเนินการไดบรรลุวัตถุประสงคของหนวยวิจัย และบรรลุดัชนีชี้วัดทุกตัว จัดไดวามี
ผลสําเร็จระดับดีมาก (100%) ซึ่งถาหากนักวิจัยทุกคนยังคงรวมกลุมกันดําเนินการตอไป นาจะยกฐานะเปนสถานวิจัยได
แตเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงของนักวิจัยเกิดขึ้น นักวิจัยบางคนไมประสงคท่ีจะอยูหลายเครือขายวิจัย บางคนตองการ
มุ งทํางานวิจัยไปดานอ่ืนท่ีมิใชพลาสติกชีวภาพ  นักวิจัยบางคนเปนผูบริหารภาควิชาไมสามารถรวมงานวิจัยได
มีเพียงนักวิจัยใหมจากหนวยวิจัยระยะท่ี 1 รวมท้ังหัวหนาหนวยวิจัยท่ียังคงมีความประสงคจัดตั้งหนวยวิจัยพลาสติก
ชีวภาพระยะท่ี 2 ตอไป เนื่องจากมีความสนใจรวมกัน เล็งเห็นประโยชนและความสําคัญของการทําวิจัยดานพลาสติก
ชีวภาพ เพราะจะเปนอุตสาหกรรมท่ีสําคัญของประเทศและของโลกในอนาคตอันใกล  นอกจากนี้คณะนักวิจัยยัง
ตระหนักถึงความสําคัญของการทํางานเปนทีมและการทํางานอยางครบวงจร

การจัดตั้งหนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะท่ี 2 นี้ จะประกอบดวยนักวิจัยใหมถึง 3 คน ไมสามารถเทียบไดกับ
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะท่ี 1 ท่ีมีนักวิจัยหลักอยูหลายคน แตถึงแมจะประกอบดวยนักวิจัยใหมเปนสวนมากก็ตาม
การดําเนินงานวิจัยไมนาจะมีปญหาอุปสรรค เพราะมีหลักสูตรท้ังระดับปริญญาโทและเอกรองรับ ถึงแมวาการจัดตั้ง
หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพครั้งนี้เปนระยะท่ี 2 แตในทางปฏิบัติแลว การขอจัดตั้งครั้งท่ี 2 นี้เปรียบไดกับการขอจัดตั้ง
หนวยวิจัยใหมเมื่อพิจารณาจากประสบการณของคณะนักวิจัย  อยางไรก็ตาม ความตั้งใจในการทํางานวิจัย ความ
เต็มใจในการทํางานเปนทีม และความพรอมในการเรียนรูและการถายทอดการทํางานวิจัยจากนักวิจัยท่ีมีประสบการณ
วิจัยตางกัน จะเปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหการจัดตั้งหนวยวิจัยพลาสติกระยะท่ี 2 นี้ ประสบความสําเร็จในการพัฒนา
นักวิจัยและการสรางทีมวิจัยท่ีเขมแข็ง

จากประสบการณการดําเนินการหนวยวิจัยพลาสติกระยะท่ี 1 พบวา การท่ีนักวิจัยมีความสนใจหัวขอวิจัยตางกัน
จะเปนอุปสรรคในการทํางานเปนทีมและไมสามารถสรางผลงานวิจัยท่ีเปนงานชิ้นเดียวกันได ผลงานท่ีผานมาจึงเกิดจาก
ปจเจกบุคคลเทานั้น ไดมีความพยายามสรางงานวิจัยท่ีเปนชุดโครงการวิจัย โดยนักวิจัยทุกคนมีสวนรวม เชน คณะ
นักวิจัยไดเสนอขอทุนวิจัยจาก วช. เปนชุดโครงการวิจัยประกอบดวยโครงการวิจัยยอย 2 โครงการ และประกอบดวย
นักวิจัยท้ัง 4 คน ขณะนี้อยูระหวางการพิจารณางบประมาณของคณะกรรมการ วช. หนวยวิจัยพลาสติกชีวภาพระยะที่
2 นี้ จะใชความถนัด/ความสามารถของนักวิจัยท่ีแตกตางกันมารวมกลุมกันเพ่ือใหไดงานวิจัยแบบบูรณาการ เชน
การมีนักวิจัยท่ีมีความสามารถในการสังเคราะหจะเปนผูดําเนินการผลิตพอลิเมอร แลวสงตอใหนักวิจัยท่ีมีความสามารถ
ในการวิเคราะห/ทดสอบ สามารถดัดแปรเปนผลิตภัณฑตางๆ เมื่อไดผลิตภัณฑแลวจะมีนักจุลชีววิทยาดําเนินการวิจัย
ดานการยอยสลายทางชีวภาพ เพ่ือคัดเลือกเชื้อจุลินทรียท่ีเหมาะสมตอการยอยสลายผลิตภัณฑท่ีสังเคราะหได
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วัตถุประสงค
1. พัฒนานักวิจัยดานพอลิเมอรชีวภาพ
2. สรางบัณฑิตศึกษาดานพอลิเมอรชีวภาพ
3. พัฒนาพอลิเมอรชีวภาพใหกับอุตสาหกรรมพลาสติกในประเทศ
4. เพ่ิมศักยภาพการทํางานเปนทีม

เปาหมายของหนวยวิจัย
เปนหนวยวิจัยท่ีทํางานวิจัยท่ีทันสมัยและสอดคลองกับความตองการของประเทศและของโลกสรางทีมวิจัยเพ่ือ

ตอยอดเปนสถานวิจัยในอนาคต
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17. หนวยวิจัยการจัดการการบริการ
(Hospitality Management Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.พรพิษณุ พรหมศิวะพัลลภ  คณะการบริการและการทองเท่ียว
e-mail: promsivapallop@gmail.com

หลักการและเหตุผล
คณะการบริการและการทองเท่ียวมีบุคลากรท่ีมีความพรอม ดานการวิจัยในการจัดการการบริการ จึงรวมกลุม

เพ่ือกอตั้งหนวยวิจัยการจัดการการบริการ โดยมุงสรางองคความรูใหมดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการและถายทอด
ความรูไปสูชุมชน และผูประกอบการในพ้ืนท่ีเพ่ือเปนฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมการบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัด
อันดามัน (ภูเก็ต พังงา และกระบี่) ไปสูความเปนเลิศอยางย่ังยืน อีกท้ังยังเปนการเสริมศักยภาพของบุคลากรและ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความเขมแข็งทางดานวิจัยและการเผยแพรผลงานวิชาการเพ่ือสนองตอเปาประสงคของ
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ท่ีมุงจะเปนมหาวิทยาลัยวิจัยและเนนการวิจัยเชิงพ้ืนท่ี

วัตถุประสงค
1. เพ่ือสรางองคความรู ใหมดานการจัดการการบริการเพ่ือใชเปนฐานในการเรียนการสอนและพัฒนา

อุตสาหกรรมบริการในพ้ืนท่ี
2. เพ่ือเสริมศักยภาพของบุคลากร
3. เพ่ือเพ่ิมการตีพิมพงานวิจัยดานการจัดการบริการระดับชาติและนานาชาติ
4. เพ่ือสรางเครือขายการวิจัยระดับชาติและนานาชาติ

ทิศทางการวิจัย
เปนงานวิจัยเชิงบูรณาการท่ีผสมผสานองคความรูดานอุตสาหกรรมบริการและการทองเท่ียว  และองคความรู

ดานการบริหารธุรกิจ เพ่ือสรางฐานความรูในการสรางความเปนเลิศทางการบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัดอันดามัน
(ภูเก็ต พังงา และกระบี่) และจะเนน ดังนี้

- ดานการบริหารจัดการธุรกิจบริการ
- ดานนักทองเท่ียว
- ดานอุตสาหกรรมบริการในพ้ืนท่ีกลุมสามจังหวัดอันดามัน
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18. หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพื่อการแพทย
(Biological Materials for Medicine Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ดร.จิรัฐ มีเสน  คณะแพทยศาสตร
e-mail: jirutmeesane999@yahoo.co.uk

หลักการและเหตุผล
ปจจุบันวัสดุทางการแพทย และอุปกรณการแพทย มีราคาแพงและตองนําเขาจากตางประเทศโดย เฉพาะวัสดุ

หรืออุปกรณท่ีตองใสเขาไปในรางกาย ดังนั้นหากสามารถทําการวิจัย พัฒนา วัสดุทางการแพทย หรืออวัยวะทดแทน
ท่ีสามารถใสเขาไปในรางกาย สามารถทําหนาท่ีไดเหมือนเดิมในสวนท่ีสูญเสียไปหรือเสื่อมสภาพโดยไมมีผลตอระบบ
ภูมิคุมกัน โดยการใชวัสดุท่ีไดมาจากทรัพยากรภายในประเทศจะเปนประโยชนอยางย่ิงของงานวิจัยและเปนการลดการ
นําเขาจากตางประเทศ ซึ่งในบางครั้งวัสดุและอุปกรณท่ีนําเขามานั้นอาจจะไมเหมาะสมกับคนไทยโดยตรง หรือมีความ
ยุงยากในการใชงานมากเกินไป จึงควรมีการวิจัยสรางองคความรู ถายทอดความรู และนําองคความรูไปสรางสรรค
ผลงานเชิงประจักษ โดยการพัฒนาวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยตลอดจนการประดิษฐ พัฒนาอุปกรณทางการแพทย
จากวัสดุชีวภาพเพ่ือใหมีความเหมาะสม งายและสะดวกสําหรับผูใชงานและนําผลงานไปสูเชิงพานิชยตอไป

นอกจากการสรางสรรคงานวิจัยแลวการสรางเครือขายวิจัยเปนความสําคัญอันหนึ่งท่ีกลุมวิจัยมุงเนนการสราง
เครือขายวิจัยท่ีเขมแขงท้ังภายในและภายนอกประเทศ ท้ังนี้เพ่ือเปนเวทีในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณของ
นักวิจัย อันเปนการนําไปสูการสรางสรรคผลงานวิจัยในลักษณะเชิงบูรณาการตอไป จากเหตุผลดังกลาวขางตนเปนท่ีมา
ของการรวมกลุมเพ่ือจัดตั้งหนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทย

วัตถุประสงค
1. ทําวิจัยเก่ียวกับวัสดุชีวภาพท่ีสามารถนํามาใชในทางการแพทย
2. สนับสนุนนักวิจัย สรางเครือขายวิจัย และนักวิจัยดานวิศวกรรมชีวการแพทยผานกระบวนการบัณฑิตศึกษา
3. สรางหรือประดิษฐอุปกรณ และนวัตกรรมทางการแพทยโดยการนําวัสดุชีวภาพมาประยุกตใชงาน
4. ถายทอดความรูและเทคโนโลยีดานวัสดุชีวภาพสูภาคสังคม และอุตสาหกรรม
5. บริการวิชาการเรื่องวัสดุชีวภาพและการประยุกตใชงาน

ทิศทางการวิจัย

วิสัยทัศน
หนวยวิจัยวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยเปนหนวยงานวิจัยชั้นนําของประเทศและเปนเครือขายวิจัยระดับนานาชาติ

และมุงสูการเปนศูนยความเปนเลิศ (CoE) ทางวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยของมหาวิทยาลัยในระยะเวลา 10 ป โดย
มุงเนนงานวิจัยดานเทคโนโลยีวัสดุชีวภาพเพ่ือการแพทยเพ่ือ สรางองคความรู, ถายทอดองคความรู, และนําองคความรู
ไปสรางสรรคผลงานเชิงประจักษสูสังคมโดยงานวิจัยจะเนนไปท่ีวิจัยและพัฒนาวัสดุชีวภาพเพ่ือนํามาใชทางการแพทย
เชน  การนําไหมมาใชเปนวัสดุผสมรวมกับวัสดุสังเคราะหเพ่ือเปนวัสดุสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือออน  การนําพอลิ-
ไฮดรอกซิบิวทิลเรตรวมกับไฮดรอกซิอพาไทดเพ่ือขึ้นรูปเปนวัสดุโครงรางสําหรับวิศวกรรมเนื้อเย่ือแข็ง การนําแปงมัน
สําปะหลังดัดแปลงมาใชเปนสวนผสมในการเพ่ิมความหนืดสําหรับสารขยายน้ําเลือด
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- วิจัย พัฒนาและประดิษฐ อุปกรณทางการแพทยจากวัสดุชีวภาพ เชน
- การพัฒนาและประดิษฐเครื่องตนแบบเก่ียวกับอุปกรณ และเครื่องมือท่ีใชสําหรับเวชศาสตรฟนฟู
- การพัฒนาและประดิษฐ วัสดุและอุปกรณท่ีใชในงานศัลยศาสตรออรโธปดิกส
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19. หนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล
(Marine Natural Products Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.อนุชิต  พลับรูการ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: anuchit.pl@psu.ac.th
http://marinenp.pharmacy.psu.ac.th/content/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

วัตถุประสงค
วัตถุประสงคเชิงแผนงานของหนวยวิจัยผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล  ประกอบดวย
1. เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเลของคณะเภสัชศาสตร ใหสามารถ

ผลิตผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมีคุณภาพไดอยางตอเนื่อง
2. เพ่ือพัฒนาสถานภาพการวิจัยในดานผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลของมหาวิทยาลัยฯ ใหมีความเขมแข็ง

และเปนท่ียอมรับท้ังในระดับประเทศและระดับสากล
3. เพ่ือสรางฐานกิจกรรมการวิจัยในสาขาผลิตภัณฑธรรมชาติจากทะเลภายในมหาวิทยาลัยฯ ใหสามารถเปน

ศูนยกลางของการสรางเครือขาย และเปนจุดเชื่อมตอของความรวมมือระหวางนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของท้ังภายใน
มหาวิทยาลัยฯ และระหวางสถาบัน

เปาหมายของหนวยวิจัย

1. ทุนสนับสนุนการวิจัย
- การเพ่ิมขึ้นของทุนสนับสนุนการวิจัยรวมทุกแหลงทุน เพ่ิมขึ้นจาก 0.26 ลานบาทตอคนตอปในป

งบประมาณ 2550 เปน 0.32 ลานบาทตอคนตอปในปท่ีสิ้นสุดโครงการ
- ประมาณการทุนสนับสนุนการวิจัยจากทุกแหลงทุนท่ีหมุนเวียนในหนวยวิจัยตลอดชวงระยะเวลาดําเนิน

การ รวม 3.5 ลานบาท

2. ผลงานวิจัย
- ผลงานวิจัยท่ี ไดรับการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการรวมทุกประเภท เพ่ิมจาก 1.0 ฉบับในป

งบประมาณ 2550 เปน 1.5 ฉบับตอคนตอปในปท่ีสิ้นสุดโครงการ
- อัตราสวนของการตีพิมพในวารสารวิชาการในระดับนานาชาติท่ีมี journal impact factor ตั้งแต 1

ขึ้นไป ซึ่งนักวิจัยของหนวยวิจัยเปนผูนิพนธหลัก (corresponding author) ตอการตีพิมพในวารสารวิชาการภายใน
ประเทศไมนอยกวา 3:1 ในปงบประมาณ 2550 เปน 5:1 หรือสูงกวาในปท่ีสิ้นสุดโครงการ

- ประมาณการผลงานตีพิมพรวมตลอดระยะเวลาท่ีดําเนินงานตามโครงการ ไมนอยกวา 12 ฉบับ สําหรับ
วารสารวิชาการท่ีมี journal impact factor และไมนอยกวา 15 ฉบับเมื่อรวมวารสารวิชาการทุกประเภท

- ผลงานวิจัยท่ีมีศักยภาพในเชิงพาณิชย ขึ้นกับผลการประเมินศักยภาพเชิงพาณิชย และ/หรือ ความ
คุมคาในการถายทอดเทคโนโลยีสูภาคเอกชนโดยสํานักวิจัยและพัฒนา ประมาณความเปนไปไดในชวง 3 ป คาดวา
จะมีผลิตภัณฑท่ีมีศักยภาพ หรือสามารถนําไปสูการพัฒนาระดับสูงขึ้นอยางนอย 1 รายการ ในรูปของสารกลุมนํา (lead
compounds) และ/หรือเอนไซมท่ีสามารถนําไปสรางผลผลิตเชิงพาณิชยได
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3. บัณฑิตศึกษา
- จํานวนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท่ีรับเขาใหม และแจงความจํานงท่ีจะทําวิทยานิพนธในหัวขอท่ีเก่ียว

กับผลิตภัณฑธรรมชาติทางทะเล คิดเปน 2 คนตอป สําหรับนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต และ 1 คนตอป สําหรับ
นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต

4. สภานภาพของหนวยวิจัย
- พัฒนาหนวยวิจัยไปสูการจัดตั้ง/ย่ืนขอเสนอเพ่ือขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยฯ ในการจัดตั้ง

เปนสถานวิจัย (หรือศูนยการวิจัยในระดับเดียวกัน) ท่ีเกิดจากการรวมตัวของนักวิจัยในสาขาท่ีเก่ียวของจากหนวยงาน
มากกวา 1 หนวยงาน ไดภายในระยะเวลา 3 ป

- สรางเครือขายกับศูนยผลิตภัณฑธรรมชาติท่ีมีฤทธ์ิชีวภาพจากสิ่งมีชีวิตในทะเลและราเอนโดไฟต ตาม
โครงการพัฒนากลุมวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาฯ
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20. หนวยวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม
(Pollutant Treatment Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.จันทิมา ชั่งสิริพร คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: juntima.c@psu.ac.th
http://www.research.eng.psu.ac.th

วัตถุประสงค
1. สรางงานวิจัยและเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอม เพ่ือตอบสนองความตองการของ

ประเทศและชุมชนภาคใต
2. สรางบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียในสิ่งแวดลอม  ถายทอด

ผลงานวิจัยสูผูใชอยางเปนระบบ

เปาหมายของหนวยวิจัย

เปาหมายดานผลงานวิจัยของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยมีเปาหมายท่ีสําคัญคือ การนําเทคโนโลยีการบําบัดสารเคมีอินทรียท่ีหนวยวิจัยพัฒนาขึ้นไปใชในโรงงาน

อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยในชวง 3 ปแรกนี้ หนวยวิจัยมีเปาหมายท่ีจะนําผลงานวิจัยไปใชกับโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ํายางขน โรงงานผลิตน้ํามันปาลม โรงงานผลิตเฟอรนิเจอรจากไมยางพารา และการผลิตแกสชีวภาพ
ของฟารมหมู ซึ่งท้ังหมดนี้จะเนนท่ีโรงงานท่ีตั้งอยูในภาคใตกอน จากนั้นจึงขยายการนําผลงานไปใชกับอุตสาหกรรมอ่ืนๆ
ในประเทศตอไป

เปาหมายการเติบโตของหนวยวิจัย
เมื่อสิ้นระยะเวลา 3 ป หนวยวิจัยตองมีผลงานท่ีเปนเทคโนโลยีของหนวยวิจัยเองท่ีสามารถพัฒนาเปนเชิงพาณิชย

ไดอยางนอย 1 ชิ้น และจะดําเนินการจัดตั้งเปนสถานวิจัยเทคโนโลยีการบําบัดมลพิษสิ่งแวดลอม ท่ีเขมแข็งและมี
ขอบเขตของการทํางานระดับประเทศและนานาชาติตอไป
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21. หนวยหนวยวิจัยปาลมนํ้ามัน ม.อ.สุราษฎรธานี
(Oil Palm Research Unit PSU Suratthani)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.โอภาส พิมพา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
e-mail: opimpa@hotmail.com
http://opru.surat.psu.ac.th

ความเปนมา
ปจจุบันวิทยาเขตสุราษฎรธานี มีบุคลากรท่ีมีพ้ืนฐานความรูทางดานเทคโนโลยีการวิจัยท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน

และน้ํามันปาลมจํานวนหนึ่ง ซึ่งเปนอาจารยประจําอยูในคณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการ
จัดการ และดวยความสําคัญของแผนพัฒนาตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัดในพ้ืนท่ีตั้งของเขตการศึกษา จึงเปนความ
จําเปนอยางเรงดวนท่ีจะตองสงเสริมใหมีการรวมกลุมการทํางานวิจัยดานเทคโนโลยีปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมรวมกัน
ของบุคลากรจากท้ังสองคณะใหอยู ในรูปหนวยวิจัย และใหสอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
ในการสงเสริมใหงานวิจัยมีทิศทางท่ีชัดเจนและรองรับบัณฑิตศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถนําผลการวิจัยมาใช
ประโยชนไดอยางแทจริงท้ังการสรางองคความรูและนวัตกรรม การสนับสนุนบัณฑิตศึกษา รวมท้ังการนําผลมาใช
ในการแกปญหา พัฒนาชุมชนหรือสังคม และตอบสนองวิสัยทัศนท่ีจะพัฒนามหาวิทยาลัยสงขลานครินทรใหเปน
มหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย (Research-oriented University) และเพ่ือรองรับปริมาณงานซึ่งจะเพ่ิมมากขึ้นในอนาคต
ในการนี้ คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการ จึงมีความตองการในการจัดตั้งหนวย
วิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี (Research Unit of Oil Palm: PSU Suratthani) ท่ีมุงใหอาจารยรวมกันนําความรู
ประสบการณในการวิจัยไปประยุกตใชในการวิจัยดานปาลมน้ํามันและน้ํามันปาลมไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือให
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร และกลุมจังหวัดภาคใตตอนบนมีความเจริญกาวหนาและเขมแข็งย่ิงขึ้น ตามนโยบาย
มหาวิทยาลัย ฯ และแผนพัฒนาฯ กลุมจังหวัด ตอไป

วัตถุประสงค
1. เพ่ือตอบสนองวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัยฯ ในการท่ีจะทําใหเปนมหาวิทยาลัยท่ีเนนการวิจัย
2. เพ่ือรองรับแผนยุทธศาสตรของกลุมจังหวัดในการพัฒนาเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามันและน้ํามัน

ปาลม
3. เพ่ือตอบสนองตอการแกปญหาของเกษตรกรและโรงงานอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีจังหวัดสุราษฎรธานี กระบี่

และจังหวัดใกลเคียง
4. เพ่ือพัฒนาการวิจัยของกลุมอาจารยในเขตการศึกษาฯ ใหมีทิศทางรวมกัน
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เปาหมายของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยปาลมน้ํามัน: ม.อ. สุราษฎรธานี สามารถดําเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพท่ีเก่ียวของกับปาลมน้ํามัน

และน้ํามันปาลมอยางตอเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเปนไปในทิศทางเดียวกันกับศูนยวิจัยและพัฒนาการผลิตปาลม
น้ํามัน วิทยาเขตหาดใหญ  อีกท้ังไดรับสนับสนุนทุนวิจัยเพ่ิมเติมจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)   ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ (BIOTEC)
องคการบริหารสวนจังหวัดสุราษฎรธานี ศูนยวิจัยปาลมน้ํามันสุราษฎรธานี และบริษัทเอกชนตางๆ ท่ีตั้งอยูในพ้ืนท่ี
โดยผลงานวิจัยท่ีทางหนวยวิจัยไดดําเนินการ สามารถถายทอดความรูเหลานั้นใหแกภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร
ผูปลูกปาลมน้ํามันในพ้ืนท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ
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22. หนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียว
(Green Technology Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุเมธ  ไชยประพัทธ  คณะวิศวกรรมศาสตร
e-mail: sumate.ch@psu.ac.th
http://www2.envi.psu.ac.th/greentech/

หลักการและเหตุผล
การพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตพ้ืนท่ีภาคใตอยางตอเนื่อง ทําใหมีจํานวนโรงงานอุตสาหกรรมเกิดขึ้นเปนจํานวน

มาก ท้ังท่ีเปนอุตสาหกรรมหลักท่ีทํารายไดของภาคใต เชน ยางพารา อาหารทะเล การสกัดน้ํามันปาลม และการ
เพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอุตสาหกรรมประเภทอ่ืนๆ อยางหลากหลาย อุตสาหกรรมเหลานี้มีการใชทรัพยากรในการผลิต
และกอใหเกิดของเสียเปนปริมาณมาก โดยปญหาเรื่องของเสียเหลานี้ไมวาจะเปนเรื่องน้ําเสีย อากาศเสีย หรือขยะ
มูลฝอย ซึ่งยังมีแนวโนมท่ีจะทวีความรุนแรงเพ่ิมขึ้นเรื่อยๆ กอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมท้ังในดานมลภาวะและการใช
พ้ืนท่ี กอใหเกิดความเสื่อมโทรมทางธรรมชาติและสูญเสียทางเศรษฐกิจท้ังในสวนของมูลคาของของเสียท่ี ยังคง
สามารถนําไปใชประโยชนหรือแปรรูปเปนวัตถุดิบได และในสวนของคาใชจายท่ีตองใชในการจัดการกับปญหาดังกลาว
คณะผูกอตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวไดตระหนักในความสําคัญของปญหาดังกลาว และไดมีโครงการวิจัยทั้งในสวน
ของอาจารยและบัณฑิตศึกษาท่ีเก่ียวของกับการบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ ออกมาอยางตอเนื่อง
จํานวนหนึ่ง จึงเห็นสมควรท่ีจะจัดตั้งหนวยวิจัยเทคโนโลยีสีเขียวขึ้น เพ่ือสนับสนุนใหเกิดการรวมหนวย และมองปญหา
อยางเปนระบบ รวมถึงพัฒนาองคความรูและเทคโนโลยีใหมีความถูกตองเหมาะสมย่ิงขึ้น

วัตถุประสงค
1. เพ่ือดําเนินการวิจัย การบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ดวยเทคโนโลยีสะอาด เพ่ือการพัฒนาสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน
2. เพ่ือสรางเครือขายนักวิจัยภายในมหาวิทยาลัย เก่ียวกับการจัดการของเสียอุตสาหกรรม

ทิศทางการวิจัย
ลักษณะงานวิจัย เปนการวิจัยสาขาการจัดการสิ่งแวดลอม วิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมการเกษตรเปน

หลัก   โดยจะเนนเรื่องการบําบัดของเสียท้ังดานน้ําเสีย ขยะมูลฝอย อากาศ และการปรับปรุงกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยีสะอาด โดยมองท้ังการนํากลับมาใชใหม



171วันนักวิจัย & นวัตกรรม ม.อ.
ครั้งท่ี 6 ประจําป 2555

23. หนวยวิจัยวัสดุผลึก
(Crystal Materials Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
รศ.ดร.สุชาดา จันทรพรหมมา  คณะวิทยาศาสตร
e-mail: suchada.c@psu.ac.th
http://www.sc.psu.ac.th/New/th/Main/unit.asp

วัตถุประสงค
1. เพ่ือรวมนักวิจัยสาขาสารสังเคราะห สารผลิตภัณฑธรรมชาติ และดานทัศนศาสตรใหทํางานรวมกันเปนกลุม

อยางมีประสิทธิภาพ
2. เพ่ือสงเสริมและพัฒนานักวิจัยใหมีความรูความสามารถ และโลกทัศนในการทําวิจัยมากขึ้น
3. เพ่ือทําวิจัยทางดานสารทัศนศาสตร   ผลิตภัณฑธรรมชาติ   สารก่ึงสังเคราะห และสารประกอบโคออรดิเนชัน
4. เพ่ือหาสารสังเคราะหท่ีมีสมบัติทัศนศาสตรแบบไมเชิงเสน (Non-linear Optic, NLO)
5. เพ่ือหาสารสังเคราะหท่ีมีสมบัติเปลงแสงฟลูออเรสเซน (Fluorescence)
6. เพ่ือศึกษาสารสังเคราะหสารแบบก่ึงสังเคราะห (Partial Synthesis)
7. เพ่ือใหการผลิตนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
8. เพ่ือผลิตผลงานวิจัยลงตีพิมพในวารสาร SCI Publications และนําเสนอในท่ีประชุมวิชาการท้ังในระดับ

ประเทศและตางประเทศ

เปาหมายของหนวยวิจัย
1. เพ่ือดําเนินการวิจัยดานวัสดุทัศนศาสตร   สารผลิตภัณฑธรรมชาติ   สารก่ึงสังเคราะหและสารประกอบ

โคออรดิเนชัน  ใหสามารถสรางผลงานตีพิมพในวารสาร SCI Journals ได
2. เพ่ือสรางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใหมีความรูความสามารถในระดับสากล
3. เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางดานการวิจัย
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24. หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
(Pharmaceutical and Biomedical Polymers Research Unit)

หัวหนาหนวยวิจัย
ผศ.ดร.ขวัญจิต  อ๊ึงโพธ์ิ  คณะเภสัชศาสตร
e-mail: kwunchit.o@psu.ac.th
http://www.pharmacy.psu.ac.th/

วัตถุประสงค
1. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งใหกับสมาชิกหนวยวิจัย โดยการจัดประชุมและสัมมนาทางวิชาการ

รวมกับนักวิจัยทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยและสาขาอ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือเพ่ิมพูนความรูใหกับสมาชิก
หนวยวิจัย  รวมถึงการประสานงานเพ่ือใหเกิดความเขมแข็งของนักวิจัยโดยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  และการ
แลกเปลี่ยนนักวิจัยกับหนวยวิจัยท้ังในและตางประเทศ

2. สรางผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในระดับนานาชาติ  โดยสนับสนุนใหสมาชิกหนวยวิจัยไดเขารวมการประชุมและ
นําเสนอผลงานวิชาการในระดับนานาชาติเพ่ือเพ่ิมวิสัยทัศนดานวิชาการและการวิจัยในระดับสากล  ตลอดจนสนับสนุน
ใหสมาชิกหนวยวิจัยมีผลงานวิจัยท่ีไดรับการตีพิมพในระดับนานาชาติ โดยสนับสนุนใหมีพ่ีเลี้ยงท่ีมีความเชี่ยวชาญ
จากท้ังในและตางประเทศใหการดูแลและสนับสนุน

3. สรางบัณฑิตศึกษา โดยสงเสริมและสนับสนุนใหสมาชิกในกลุมเปนอาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และมี
บัณฑิตศึกษาในหนวยวิจัยอยางตอเนื่อง โดยมีหัวขอวิทยานิพนธท่ีเก่ียวของกับพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย
การจัดหาทรัพยากรและแหลงทุนเพ่ือสนับสนุนการวิจัยของบัณฑิตศึกษา  รวมถึงการสนับสนุนใหนักศึกษาไดมี
ประสบการณการวิจัยในตางประเทศ

4. สรางเครือขายการวิจัยและความรวมมือกับตางประเทศ  โดยสนับสนุนใหเกิดการติดตอเจรจาความรวมมือ
ดานการวิจัยกับสถาบันตางๆ ท่ีมีความเชี่ยวชาญทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยท้ังในและตาง
ประเทศ เพ่ือใหเกิดบรรยากาศทางวิชาการในระดับสากล มีความรวมมือดานงานวิจัยและบัณฑิตศึกษา การแลกเปลี่ยน
นักวิจัยกับตางประเทศ ไดแก Regensburg University, University of Santiago de Compostela, Kyoto University
และ Harvard University เปนตน

5. แสวงหาแหลงทุนจากภายนอก โดยดําเนินการใหมีขอเสนอโครงการวิจัยทางดานพอลิเมอรทางเภสัชกรรม
และชีวการแพทยในการเสนอขอทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหลงทุนท้ังในและตางประเทศ  ไดแก  สํานักงานคณะ
กรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ (สวทช.)  และ The European Commission เปนตน

6. สรางนักวิจัยใหม โดยเปดโอกาสใหมีการรับสมาชิกใหมในสาขาท่ีเก่ียวของท่ีมีความสนใจในการวิจัยของ
หนวยวิจัย และมีการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับแนวทางการวิจัยของหนวยวิจัย รวมถึงนักวิจัยท้ังในและตางประเทศ
ท่ีมีความเชี่ยวชาญในสาขาท่ีเก่ียวของเพ่ือนํามาสูความเขมแข็งของงานวิจัยเชิงบบูรณาการ
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เปาหมายของหนวยวิจัย
ทุนวิจัย
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย มีการเพ่ิมของทุนวิจัยในทุกแหลงท่ีมาของทุน โดยเมื่อ

สิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลว  หนวยวิจัยจะไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยไมนอยกวา 3 ลานบาท
ผลงานวิจัย
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย สนับสนุนใหสมาชิกหนวยวิจัยมีการตีพิมพผลงานวิจัย

ในวารสารทางวิชาการระดับนานาชาติ โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลว  หนวยวิจัยจะมีผลงานวิจัยไม
นอยกวา 12 ฉบับ โดยมีสมาชิกหนวยวิจัยเปน corresponding authors ไมต่ํากวา 2 คน

บัณฑิตศึกษา
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย กําหนดใหมีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาท้ังในระดับ

ปริญญาโทหรือเอก  มีหัวขอวิทยานิพนธทางพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทยไมนอยกวา 2 คนตอปการศึกษา
โดยเมื่อสิ้นสุดการดําเนินงานของหนวยวิจัยแลวหนวยวิจัยจะมีนักศึกษาระดับปริญญาโทไมนอยกวา 3 คน  และระดับ
ปริญญาเอกไมนอยกวา 3 คน

สถานภาพของหนวยวิจัย
หนวยวิจัยพอลิเมอรทางเภสัชกรรมและชีวการแพทย  มีเปาหมายท่ีจะพัฒนาสถานภาพของหนวยวิจัยไปสู

สถานวิจัย  โดยมีการวิจัยพ้ืนฐานและการวิจัยประยุกตดานนี้รวมกับหนวยวิจัย  สถานวิจัย  หนวยงานและสถาบัน
การศึกษาอ่ืนท่ีเก่ียวของท้ังในและตางประเทศ
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