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 วามคิดที่จะใหรัฐบาลจัดตั้งสภาวิจัยแหงชาติมีมา

  ตัง้แตป พ.ศ. 2477 แตมไิดรบัการสนบัสนนุจากรฐับาล

ในสมัยนั้น ตอมาไดมีผูเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและ

ไดพยายามรางโครงการเสนอความเห็นตอรัฐบาลอีกจน

กระทั่งป พ.ศ. 2499 รัฐบาลไดประกาศใชพระราช-

บัญญัติสภาวิจัยแหงชาติฉบับแรก โดยแตงตั้งอธิบดี

กรมวิทยาศาสตร  เป นเลขาธิการสภาวิจัยแหงชาติ

โดยตาํแหนง และตัง้สาํนกังานเลขาธกิารสภาวจิยัแหงชาติ

ขึ้นที่กรมวิทยาศาสตรเปนการชั่วคราว พรอมทั้งไดกําหนด

สาขาวิชาการที่จะวิจัยไว  เฉพาะดานวิทยาศาสตร โดย

แบงออกเปน 6 สาขา ไดแก สาขาวิทยาศาสตรกายภาพ

และคณิตศาสตร วิทยาศาสตรการแพทย เคมีและเภสัช

วิทยาศาสตรชีวภาพ เกษตรศาสตรและวนศาสตร และ

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรม 

ในป พ.ศ. 2502 รัฐบาลโดย ฯพณฯ จอมพล 

สฤษดิ์  ธนะรัชต เปนนายกรัฐมนตรี ไดเห็นวาการที่จะ

พัฒนาประเทศใหเจริญรวดเร็วและสมบูรณจริง ๆ จะตอง

เรงรัดพัฒนาทุกดาน โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒนาเชน

ประเทศไทยจะตองอาศัยวิชาการทางดานสังคมซึ่งเกี่ยวกับ

ชีวิตจิตใจประเพณีนิยม และความคิดเห็นตาง ๆ เพื่อเปน

พื้นฐานที่จะวางนโยบายพัฒนาประเทศเสียกอน จึงจะยก

ระดับทางวัตถุหรือวิทยาศาสตรใหไดผลแทจริงตอไป และ

ประวัติของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 วามคิดที่จะใหรัฐบาลจัดตั้งสภาวิจัยแหงชาติมีมา

  ตัง้แตป พ.ศ. 2477 แตมไิดรบัการสนบัสนนุจากรฐับาล

ในสมัยนั้น ตอมาไดมีผูเล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยและ
ค
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ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2502 

แทนพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2499 พรอม

ทั้งจัดระบบงานและองคประกอบของสภาวิจัยแหงชาติใหม

โดยใหมี “สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ” ปฏิบัติงานใหกับ

สภาวิจัยแหงชาติและเปนหนวยงานในสังกัดสํานักนายก

รัฐมนตรี เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2502 โดยมีวัตถุประสงค

เพือ่ใหทาํหนาทีเ่ปนองคกรกลางเกีย่วกบัการวจิยัของประเทศ

สังคมศาสตรไดอยางแทจริงตามกฎหมายวาดวยสภาวิจัย

แหงชาติรวมทั้งสามารถใหคําปรึกษารัฐบาลเกี่ยวกับกิจกรรม

ตาง ๆ เกี่ยวกับการวิจัยไดโดยรวดเร็วและทันตอเหตุการณ 

อีกทั้งเพื่อใหสํานักงานฯ ไดอยูในสายการบังคับบัญชาเดียว 

คือ ขึ้นตรงกับประธานสภาวิจัยแหงชาติ (นายกรัฐมนตรี) 

ซึ่งตามพระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติไดระบุใหมีอํานาจ

หนาที่ในการกําหนดนโยบายการทํางานของสํานักงานฯ 

อยูแลว 

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2545 รัฐบาลไดประกาศใช

กฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการ คือ พระราช

บัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งใน

หมวด 21 ไดกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

เปนสวนราชการไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง

หรือทบวง มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการวิจัยและอํานาจหนาที่

ตามที่กําหนดไวในกฎหมาย และมีฐานะเปนกรม อยูในบังคับ

บัญชาของนายกรัฐมนตรี

ในป พ.ศ. 2507 ไดมีการ

ประกาศใชพระราชบัญญัติสภาวิจัย

แหงชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2507 

ซึ่ ง เ ป  น พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ที่ แ ก  ไ ข

เพิ่ ม เติมพระราชบัญญัติสภาวิจั ย

แหงชาต ิพ.ศ. 2502 เพือ่กาํหนดหนาที่

ของสภาวิจัยแหงชาติและสํานักงาน

สภาวิจัยแหงชาติใหเหมาะสมยิ่งขึ้น

ในป พ.ศ. 2515 ไดมีประกาศ

ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  315 ลง

วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 แกไข

พระราชบัญญัติสภาวิจัยแหงชาติ 

พ.ศ. 2507 โดยมีการเปลี่ยนชื่อ

“สํานักงานสภาวิจัยแหงชาติ” เปน

“สํ านั ก งานคณะกรรมการวิ จั ย

แหงชาติ” 

ในป พ.ศ. 2522 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดโอนไปอยูในสังกัดกระทรวง

วิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการพลังงาน (ภายหลังได

เปลี่ยนชื่อเปน “กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและ

สิ่งแวดลอม” เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2535) 

ในป พ.ศ. 2543 เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม สํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดโอนไปอยูในบังคับบัญชา

ของนายกรัฐมนตรี โดยมีฐานะเปนกรม ซึ่งไมสังกัดสํานัก

นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง ดวยเหตุผลที่วาเพื่อให

สํานักงานฯ ไดมีบทบาทเปนหนวยงานกลางในการทําหนาที่

เสนอแนะนโยบายและแผนการวิจัยทั้งดานวิทยาศาสตรและ
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โครงสรางสภาวิจัยแหงชาติ

นายกรัฐมนตรี
(ประธานสภาวิจัยแหงชาติ)

รองนายกรัฐมนตรี
(รองประธานสภาวิจัยแหงชาติ)

ที่ปรึกษาสภาวิจัยแหงชาติ

คณะกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ

สาขาวิทยาศาสตรกายภาพและคณิตศาสตร สาขาปรัชญา

สาขาวิทยาศาสตรการแพทย สาขานิติศาสตร

สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา สาขาเศรษฐศาสตร

สาขาวิศวกรรมศาสตรและอุตสาหกรรมวิจัย สาขาสังคมวิทยา

สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร สาขาการศึกษา

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โครงสราง

สํานกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางวิทยาศาสตร

ผูเชี่ยวชาญดานระบบวิจัย (ดานวิทยาศาสตร)

ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางสังคมศาสตร

ผูเชี่ยวชาญดานระบบวิจัย (ดานสังคมศาสตร)

กลุมตรวจสอบระบบบริหาร กลุมตรวจสอบภายใน

ภารกิจนโยบายและ
ยุทธศาสตรการวิจัย

ภารกิจขอมูลวิจัยและ
การบริหารจัดการขอมูลสํานักอํานวยการกลาง ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

ภารกิจโครงการและ
ประสานงานวิจัย ภารกิจตางประเทศ

ภารกิจมาตรฐาน
ระบบวิจัย

กลุมการคลังและ
งบประมาณ กลุมแผนงาน กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ

ภารกิจวิทยาการ

สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติ
เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตว

เพื่องานทางวิทยาศาสตร
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วิสัยทัศน 
วช. เปนสมองของประเทศ

วิสัยทัศน (พ.ศ. 2551 - 2555)
วช. เปนองคการกลางในการกาํหนดทศิทางและขบัเคลือ่นการพฒันา

ประเทศดวยการวิจัยอยางสมดุลและยั่งยืน

พันธกิจ
 1. จัดทํานโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ

 2. พัฒนามาตรฐานการวิจัย ระบบวิจัย และติดตามประเมินผล

 3. จัดทํารายงานสถานภาพการวิจัย และดัชนีการวิจัยของประเทศ

 4. เปนศูนยกลางขอมูลการวิจัยโดยมีระบบสารสนเทศที่มีเครือขาย

ทั่วประเทศ เพื่อใชประโยชนในการเสนอแนะตอรัฐบาลและ

การบริการผูที่เกี่ยวของ

 5. สงเสริมความรวมมือการวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศ

 6. สงเสริมและเกื้อกูลการวิจัย การประดิษฐคิดคน การถายทอด

นวัตกรรม และเทคโนโลยีไปสู ภาคสังคมอุตสาหกรรมและ

พาณิชยกรรม

ยุทธศาสตร (พ.ศ. 2551 - 2555)
 1. กําหนดนโยบายและแผนหลักหรือแผนแมบทการวิจัยแหงชาติ 

และกําหนดทิศทางการขับเคลื่อนแผนหลักของการวิจัยของ

ประเทศ

 2. เปนองคการกลางความรวมมือดานการวิจัยกับองคการวิจัย

ทั้งในและตางประเทศ

 3. เสริมสรางสมรรถนะและความเขมแข็งใหกับ วช. เพื่อสราง

ความสมดุลทางวิชาการสูความยั่งยืนทางดานเศรษฐกิจสังคม 

และความอยูเย็นเปนสุขของประชาชน

 4. สรางมาตรฐานการวิจัยที่มีศักยภาพตอการพัฒนาประเทศ 

รวมทัง้สงเสรมิใหเกดิโครงสรางพืน้ทีเ่อือ้อาํนวยตอการขบัเคลือ่น

การพัฒนาของประเทศ

 5. สงเสริมและสนับสนุนการวิจัยหรือการตอยอดงานวิจัยและ

สิ่งประดิษฐที่สามารถนําไปใชในการพัฒนาประเทศได
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โครงการ “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” 

(Thailand Research Expo 2012)

 ความสําคัญ

การจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” 

(Thailand Research Expo 2012) โดยเครือขายระบบวิจัย 

และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) จัดขึ้นโดย

มีวัตถุประสงคใหเปนเวทีแสดงผลงานวิจัย จากความรวมมือ

ของเครอืขายระบบวจิยัทัว่ประเทศในการนาํเสนอผลงานและ

กิจกรรมการวิจัยที่มีคุณภาพในเวทีระดับชาติ

วัตถุประสงค

 1) การจัดใหมีเวทีระดับชาติ เพื่อการนําเสนอผลงาน

วิจัยและแสดงศักยภาพของงานวิจัย พรอมดวยความรวมมือ

ของเครือขายในระบบวิจัย

 2) การสรางแรงกระตุนใหแกนกัวจิยัในการสรางสรรค

ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูง เพื่อนําสูการยอมรับในระดับสากล  

.

เปาหมาย

 1) องคกรที่เกี่ยวของกับการวิจัยของประเทศ

 2) หนวยงานในระบบวิจัย

 3) กลุมเปาหมายผูใชประโยชนจากผลงานวิจัย

 4) ผูบริหารระดับนโยบาย

 5) กลุมนักวิจัยและนักวิชาการ

 6) ผูสนใจงานวิจัย

 7) นิสิต นักศึกษา นักเรียน และประชาชนทั่วไป

 แนวคิดหลักในการจัดงานป 2555

 การสรางคุณคาในผลงานวิจัยอันเกิดจากความคิด

สรางสรรค สามารถสงเสริมและพัฒนาใหเกิดมูลคาเพิ่ม โดย

ความรวมมือของเครือขายในระบบวิจัยเพื่อมุงเนนการนําผล

งานวิจัยสูการใชประโยชน

 Theme  หลักที่ใชในการนําเสนอผลงาน

 • งานวิจัยเพื่อนําสูประชาคมอาเซียน 

 • งานวิจัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ 

 • เทคโนโลยี/โรคอุบัติใหม 

 • งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต

 • งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว

 • งานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 

 • งานวิจัยเพื่อการเกษตร

 รูปแบบการจัดงาน

 • นิทรรศการ : หนวยงานเครือขายในระบบวิจัย

มากกวา 100 หนวยงานจาก ทั่วประเทศ นําผลงานวิจัยและ

กิจกรรมการวิจัยมากกวา 500 ผลงาน มารวมนําเสนอในงาน

ปนี ้โดยเนนการนาํเสนอผลงานและกจิกรรมสนบัสนนุการวจิยั

ที่มีผลสําเร็จและพรอมออกสูการใชประโยชนใน 7 ประเด็น

สําคัญ ที่ผูเยี่ยมชมสามารถมีปฏิสัมพันธกับผลงานที่นําเสนอ

และรวมกิจกรรมตางๆ ไดในภาคนิทรรศการ

 • ภาคการประชุม : การประชุมในหัวขอที่เปน

ภาพรวมของการบริหารจัดการระบบวิจัยของประเทศ, 

ประเด็น Hot Issue , ประเด็นเฉพาะเรื่อง และการถายทอด

กระบวนการและเทคนิคที่เกี่ยวของกับการวิจัยใน Twilight 

Program

 • Thailand Research Symposium 2012 : 

เปนเวทสีาํหรบันกัวจิยั/นกัวชิาการในการนาํเสนอผลงานทาง

วิชาการระดับประเทศใน 4 กลุมสาขา ไดแก 

  • ดานธรรมาภิบาลและคอรัปชั่น

  • ดานการบริหารจัดการในภาวะภัยพิบัติ

  • ดานการเกษตร

  • ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
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 • คลนิกิวจิยั : เปนกจิกรรมทีจ่ดัขึน้เพือ่ใหนกัวจิยั นกั

วิชาการ นักพัฒนา นักประดิษฐ และผูสนใจ ไดรับคําปรึกษา

ใหขอเสนอแนะ และแนวทางการเขาถึงขอมูลหรือเปาหมายที่

ตองการจากผูเชี่ยวชาญที่พรอมใหคําปรึกษาจากหนวยงานสง

เสริมการวิจัย ตามความสนใจ

 • Highlight Stage เวทีหลักในการนําเสนอผลงาน

วจิยัทีม่คีวามพรอมใชประโยชนทีร่ะดบัชมุชน/องคกร/พาณชิย 

ในรูปแบบรายการที่หลากหลาย 

สถานที่จัดงาน

ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร  เซ็นทรัล

เวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ

ระยะเวลา

วันศุกรที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

หนวยงานดําเนินการ

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ

เครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

งบประมาณ

 งบประมาณของสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ 

(วช.)
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พิธีเปดงานภาคนิทรรศการ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดงานภาคนิทรรศการในงาน 
“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)

ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด เขตปทุมวัน ถนนพระราม 1 กรุงเทพฯ

เมื่อวันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555

เวลา 14.00 น. - ผูเขารวมรับเสด็จพรอมกันในหอง Lotus Suite 5-7

เวลา 14.30 น. - รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง), รองนายกรัฐมนตรี (พลเอก ยุทธศักดิ์ ศศิประภา), 

รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นางนลนิ ีทวสีนิ) ประธานกรรมการบรหิารสภาวจิยัแหงชาติ

คณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รองเลขาธิการคณะ

กรรมการวจิยัแหงชาต ิผูอาํนวยการภารกจิบรหิารจดัการผลงานวจิยั เฝาฯ รบัเสดจ็ฯ ณ ลานจอดรถ

พระที่นั่ง คอนเวนชัน ประตูหมายเลข 2

เวลา 15.00 น.  - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินโดยรถยนตพระที่นั่งถึง

ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร ณ เซ็นทรัลเวิลด (วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย)

 - รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ผูอํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย และ

ผูแทนศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ทูลเกลาฯ ถวายพวงมาลัย

 - เสด็จฯ ขึ้น ชั้น 22 (โดยลิฟต)

 - เสด็จฯ เขาภายในหอง Lotus Suite 5-7 (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาชัย) 

 - ประทับพระราชอาสน (บนเวที)

 - เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เขาเฝาทูลเกลาฯ ถวายสูจิบัตร และของที่ระลึก

 - รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน ณ ระนอง) กราบบังคมทูลรายงานการจัดงาน “การนําเสนอผล

งานวิจัย 2555” และการสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1 

 - สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชดํารัสเปดนิทรรศการงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) และการสัมมนา

วิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1

 - เสด็จฯ เขาสูบริเวณนิทรรศการหองบางกอกคอนเวนชัน

 - เสด็จไปทรงเปดนิทรรศการงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” 

    (Thailand Research Expo 2012) (ดนตรีบรรเลงเพลงมหาฤกษ) 

 - ทอดพระเนตรนิทรรศการฯ

 - ฉายพระรูปรวมกับผูบริหารสภาวิจัยแหงชาติ, ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, ผู

บริหารจากหนวยงานในระบบวิจัย 
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เวลา 17.30 น. - เสด็จฯ ณ หองเวิลดบอลรูม ชั้น 23 รับฟงการบรรยาย “การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน

ครั้งที่ 1”  ในหัวขอเรื่อง “ยุทธศาสตรไทย-จีน ดานธุรกิจ” โดย รองนายกรัฐมนตรี (นายกิตติรัตน 

ณ ระนอง) และในหวัขอเรือ่ง “มมุมองความรวมมอืไทย-จนี ดานการคาโลก” โดย ดร.สารสนิ วรีะผล

รองกรรมการผูจัดการใหญบริหารเครือเจริญโภคภัณฑ

เวลา 18.30 น. - เสวยพระกระยาหารคํ่า

 - เสด็จฯ ลงชั้น 1 (โดยลิฟต) 

 - เสด็จฯ ไปประทับรถยนตพระที่นั่ง  (วงดุริยางคบรรเลงเพลงมหาชัย)

 - เสด็จพระราชดําเนินกลับ

หมายเหตุ : การแตงกาย : ขาราชการ แตงเครื่องแบบปกติขาว , บุคคลทั่วไป ชุดสูทสากล
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 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ทรงรับเอกสารการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 

2555” (Thailand Research Expo 2012) ซึ่งเลขาธิการ

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนผูทูลเกลาฯ ถวาย

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็

เปนประธานเปดงาน “การนาํเสนอผลงานวจิยัแหงชาต ิ2555” 

(Thailand Research Expo 2012) 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ● สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็ สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็● สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ีทรงเสดจ็
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“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บบันันททึึ
กึก (((777))) เเปปปปปปดดโโลลโโลโโ กกงงาานนววิจิจัยัย

กําหนดการ

การเปดงานภาคการประชุม

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.

ณ หองเวิลดบอลรูม ชั้น 23 ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค 

กรุงเทพฯ

การปาฐกถาพิเศษ การมอบรางวัล TWAS และการเปดงานภาคการประชุม

07.30 – 09.00 น. - ผูเขารวมงานลงทะเบียนและรับเอกสาร

09.15 น. - ผูเขารวมงานพรอมกันในหองประชุม

09.30 น. - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) เดินทางมาถึงหองประชุม

 - ฉายวิดีทัศนภาพรวมของการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” 

     (Thailand Research Expo 2012)

09.40 น. - การกลาวรายงานโดย ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  

    เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

09.50 น. - กลาวเปดงานโดย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)

10.10 น. -  การเปดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)

10.20 น. - รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน) ถายภาพรวมกับประธานกรรมการบริหาร

สภาวิจัยแหงชาติ ผูบริหารระดับสูงของ วช. กรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ กรรมการสภาวิจัย

แหงชาติ และผูบริหารของหนวยงานเครือขายในระบบวิจัย

10.30 น. - การปาฐกถาพิเศษเรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัย เพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน” 

      โดย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)

11.00 น. - รฐัมนตรปีระจาํสาํนกันายกรฐัมนตร ี(นางนลนิ ี ทวสีนิ) มอบรางวลั 2012 TWAS Prize for Young 

Scientists in Thailand 

  (ผู รับรางวัล ผู ชวยศาสตราจารย ดร.ภูมิ คําเอม ภาควิชาคณิตศาสตร คณะวิทยาศาสตร 

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาธนบรุ ีไดรบัรางวลันกัวทิยาศาสตรรุนเยาวสาขาคณติศาสตร 

ประจําป 2555)
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บบัันน
ททึกึก

((77))
เเปปปปปปดดโโโลลโโลโโ

กกงงาานนววิิจจััยย

การเปดงานภาคการประชุม

งาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)
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บบันันททึึ
กึก (((777))) เเปปปปปปดดโโลลโโลโโ กกงงาานนววิจิจัยัย

 การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555

(Thailand Research Expo 2012)

สัญลักษณของงาน

แนะนํา Mascot ป 2555

“MR.ผึ้งงาน”

แนวคิด : 

 Mr. ผึ้งงาน ไดแรงบันดาลใจมาจากผึ้งงานผึ้งที่

มีขนาดเล็กที่สุด ที่มีความขยัน ทุมเทแรงกายทํางานหนัก 

ตัวแล็กแตมีความรับผิดชอบสูง ละเอียด รอบคอบ “ไดชื่อวา

ผึ้งนอยผูสรางรังอันสมบูรณแบบ” งานวิจัยเปนการทไงาน

เพือ่สงัคมกเ็หมอืนการทาํงานของผึง้ ทีท่าํงานกนัอยางสามคัคี 

ขยนัขนัแขง็ มุงสรางสรรคและพฒันาองคกรและประเทศชาติ

ใหเติบโตและพัฒนายิ่งขึ้น

“MR.ผึ้งงาน”
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บบัันน
ททึกึก

((77))
เเปปปปปปดดโโโลลโโลโโ

กกงงาานนววิิจจััยย
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“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บบันันททึึ
กึก (((777))) เเปปปปปปดดโโลลโโลโโ กกงงาานนววิจิจัยัย

การประชุมขนาดใหญ

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

การเปดงานภาคการประชมุ / 

การมอบรางวลั TWAS / 

ปาฐกถาพเิศษ

การสมัมนาวจิยัยทุธศาสตรไทย-จนี 

ครั้งที่ 1(The First Thai-Chinese

Strategic Research Seminar)

มาตรฐานจรยิธรรม : มมุมอง

จรยิธรรมการเผยแพรผลงาน

วจิยัและผลงานวชิาการ

การสรางขดีความสามารถทาง

การวจิยัของประเทศ : การบรหิาร

ทรพัยากรเพื่อการวจิยั

การเปดงานภาคนทิรรศการ
การสมัมนาเปดตวั 

คลงัขอมูลงานวจิยัไทย TNRR

ทศิทางและการบรหิารจดัการ

งานวจิยัของประเทศ

เพื่อประโยชนเชงิพาณชิย

การเตรยีมความพรอม

ในการเขาสูประชาคมอาเซยีน
การวจิยัเ

พื่อพฒันาชมุชนและสงัคม

ภาคเชา

ภาคบาย

การสมัมนาวจิยัยทุธศาสตรไทย-จนี ครั้งที่ 1

(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

การเปดงานภาคนทิรรศการ

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

การประชุมขนาดกลาง

ประชาคมอาเซยีน : ความจรงิ 

ความหวงั หรอืความฝน?

ประชาคมอาเซยีน : ความจรงิ 

ความหวงั หรอืความฝน?

นโยบายและยทุธศาสตร

การสนบัสนนุการวจิยั สมนุไพรไทย

ในระยะเวลา 5 ป (2555-2559)

แนวคดิในการประเมนิ

ผลการวจิยัภาพรวมของประเทศ

การเปดงานภาคการประชมุ

ณ หองเวลิดบอลรูม

การสมัมนาวจิยัยทุธศาสตรไทย-จนี ครั้งที่ 1

(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

สรางวชิาการงานศลิป

สรางวชิาการงานศลิป

วฒุสิภากบังานวจิยั ปญหากบัปญญา : สขุภาพกบั

เทคโนโลย ี(Problems and 

Wisdom : Health and Technology)

ทาํวจิยัทางการศกึษาใหมี

คณุภาพระดบัสากลไดอยางไร?

1.  คณุภาพการศกึษาไทยกบั

การเมอืงประชาคมอาเซยีน : 

ปจจบุนัและอนาคต

2.  ผลงานวจิยัโดยการสนบัสนนุ

ของ คณะกรรมการสภาวจิยัแหง

ชาต ิสาขาการศกึษา

ผลงานวจิยัสาขาเศรษฐศาสตร

ความสาํคญัของระบบเชื่อมโยง

ขอมูลผลงานวจิยัขามหนวยงาน

วฒุสิภากบังานวจิยั

NRCT Digital Research Library

แนวคดิในการพฒันานกัวจิยั 

และเสนทางอาชพี

นํ้าทวมเราสามารถพยากรณ 

และเตอืนภยัได

อตุสาหกรรมการเพาะเลี้ยง

สตัวนํ้าของประเทศไทย : 

การปรบัตวัเพื่อการแขงขนั

กาวใหมของการพฒันา

ผลงานวทิยานพินธบณัฑติศกึษา

ภาคเชา

ภาคบาย

กําหนดการภาพรวมของการประชุมขนาดใหญ การประชุมขนาดกลาง
การประชุมกลุมเฉพาะเรื่อง และ Twilight Program

ในระหวางงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)
ระหวางวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2555

ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ
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บบัันน
ททึกึก

((77))
เเปปปปปปดดโโโลลโโลโโ

กกงงาานนววิิจจััยย

การประชุมเฉพาะเรื่อง

การเปดงานภาคการประชมุ

ณ หองเวลิดบอลรูม

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

Thailand Research 
Symposium 2012 

ดานธรรมมาภบิาลและคอรรปัชั่น

Thailand Research Symposium 
2012 ดานการพฒันา
คณุภาพชวีติ (หอง 1)

Supply chain management on 
ASEAN automotive manufacturing 

industry

1. ภูมิปญญาทองถิ่นไทย: พืช
สมุนไพรที่ใชประกอบอาหาร
พื้นเมอืงจงัหวดักาญจนบรุี

2.  การพฒันากระบวนการสราง
เสริมสุขภาพของชุมชนตําบล
รั้วใหญ อําเภอเมือง จังหวัด
สพุรรณบรุี

3.  ภูมิปญญาอาหารมอญ:อัต
ลกัษณชมุชนมอญสงัขละบรุี

3rd MEXT-ARDA Project 
Concluding Joint Seminar and 

JSPS-NRCT ASIAN CORE 
PROGRAM Joint Seminar on 
“Development of Economical 
High-temperature Fermentation 

Technology Using Thermotolerant 
Microbes from Tropical Areas”

1. มหศัจรรยขาวพื้นบานลานนา
2. ชมุชนบานภูมนิทร-ทาลี่      
จ.นาน รวมใจสูภยันํ้าทวม

3. การพฒันานโยบายสาธารณะที่
เหมาะสมในการเสรมิสรางสงัคม
แหงความเปนธรรม เทศบาลเชงิ
ดอย อ.ดอยสะเกด็ จ.เชยีงใหม

กระบวนการยตุธิรรมกบั

การคนืคนดสีูสงัคม

1. การตดิตามตรวจสอบคณุภาพนํ้า 
การพฒันาและฟนฟูแหลงนํ้า

ในจงัหวดัภูเกต็
2. การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชงิ

พาณชิย

งานวจิยัดานพชืปาและสตัวปา
เพื่อการอนรุกัษและฟนฟู

การสรางคณุคาเพิ่มใหแกสนิคา
ของที่ระลกึ ทางการทองเที่ยว

GREEN University

พรคุวนเครง็ : การจดัการและ

การใชประโยชน

สถานการณระดบัสตปิญญา
เดก็นกัเรยีนไทยป 2554 และการ
กระจายระดบัสตปิญญารายภาค

งานวจิยัเพื่อยกระดบั

คณุภาพชวีติชมุชน

ระบบการจดัการความรู:

ทุนปญญาขององคกร

การบรหิารจดัการอทุกภยั 

ภยัแลง และดนิโคลนถลมของลุม

แมนํ้างอน อ.ฝาง จ.เชยีงใหม

ประสบการณมหาวทิยาลยัไทย

สูอาเซยีน

การจดัการภูมทิศันมอหนิขาว
และซากดึกดําบรรพไดโนเสาร

ในจังหวัดชัยภูมิ

การอนรุกัษกลวยไม

แบบบูรณาการ กรณศีกึษาฟามุย

การศกึษาเพื่อการพฒันาที่ยั่งยนื

การอนรุกัษสมนุไพร

ถิ่นเดี่ยวอยางยั่งยนื

Thailand Research Symposium 
2012 ดานการบรหิารจดัการ

ภยัพบิตั ิ(หอง 2)Thailand Research Symposium 
2012 ดานการพฒันา
คณุภาพชวีติ (หอง 2)

หมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง
ตนแบบเฉลมิพระเกยีรต ิ84 
พรรษา: ตนแบบแหง “ความ
อยูเยน็เปนสขุ” ของคนไทย

และความมั่นคงทางสงัคมของ
ประเทศไทยในอนาคต

การนาํเสนอผลงานวจิยัเกี่ยวกบั
ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 
“นโยบายสาธารณะเพื่อความ

สมดลุและยั่งยนื”

“รถสาธารณะปลอดภยั : 
งานวจิยัสูการขบัเคลื่อน” 

ความปลอดภยัทางถนน (Road 
Safety)

คณุภาพชวีติชมุชนฐานราก : 
ผลติผลจากงานวจิยัสูการพฒันา

สงัคม เศรษฐกจิของชมุชน 
และชาตพินัธุ(กรณศีกึษา : 
จากเชยีงดาว สูเขตเมอืง

เรื่องราวดอยสะเกด็

แนวทางการจดัการ
แหลงทองเที่ยวตลาดนํ้า

ชมุชนวดับางใบไม

1. แนวทางและผลการขับเคลื่อน
นโยบายปฏิรูปการศึกษาดานการ
เรยีนการสอนในทศวรรษแรก: บท
เรยีนของหนวยงานระดบันโยบาย

2. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการ
พฒันาครแูละผูบรหิารสถานศกึษา
แบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรง
เรียนขนาดเล็ก จังหวัดเชียงใหม
และจงัหวดัเชยีงราย ระยะที่ 1

3. การวจิยัเพื่อเพิ่มโอกาสและพฒันา
คุณภาพในการจัดการศึกษา
สาํหรบัคนพกิาร

4. ศูนยการเรยีนรูชมุชน : การมสีวน
รวมแบบไตรภาคี

Advanced Research in Japan – 
ASEAN Economic Community and 

Disaster Management

Thailand Research Symposium 
2012

ดานการเกษตร (หอง 2)

วชิาการ...ฟนฟูชวีติและ
เศรษฐกจิชาวนา

Thailand Research Symposium 
2012 ดานการพฒันาคณุภาพชวีติ 

(หอง 4)

การอนรุกัษสตัวปานอกถิ่น
อาศยัเพื่อยบัยั้งภาวะสูญพนัธุ

การจดัการการตลาดในธรุกจิ
ผลติภณัฑเศษวสัดยุางพารา

เตรยีมพรอมสู
โลกอตุสาหกรรมสเีขยีว

Thailand Research Symposium 
2012 ดานการบรหิารจดัการ

ภยัพบิตั ิ(หอง 1)

Thailand Research 
Symposium 2012

ดานการเกษตร (หอง 1)

(90) Thailand Research 
Symposium 2012 ดานการพฒันา

คณุภาพชวีติ (หอง 3)

ภาคเชา

ภาคบาย
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บบันันททึึ
กึก (((777))) เเปปปปปปดดโโลลโโลโโ กกงงาานนววิจิจัยัย

การประTwilight Programe

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

หลกัการวจิยั
เชงิปรมิาณและเชงิคณุภาพ

การวเิคราะหขอมูล
ดวยโปรแกรม R

เทคนคิทางสถติขิั้นสูง
สาํหรบัวเิคราะหขอมูล

การวจิยัในชั้นเรยีน
กบัการเรยีนรูของครู

การกาํหนดขนาดตวัอยาง 
และสถติวิเิคราะหใหมๆ 

ที่นาสนใจ

การวจิยัประเมนิ
เพื่อพฒันาคณุภาพ

การออกแบบการวจิยัให
เหมาะสมกบัการวจิยัเชงิปรมิาณ

และเชงิคณุภาพ

กระบวนการวจิยัในชั้นเรยีน

การวเิคราะหตวัแปรคั่นกลาง
และปฏสิมัพนัธในงานวจิยั 
(Mediation and Moderation 

Analysis)

ความกาวหนาของเทคนคิ
การแปลผลงานสถติเิพื่อการวจิยั

การวจิยัและพฒันา 
(Research and Development)

การบรหิารโครงการวจิยั
ใหประสบความสาํเรจ็

การเขยีนผลงานวจิยั 
เพื่อตพีมิพในวารสารวชิาการ

การบรหิารทรพัยสนิทางปญญา

เทคนคิการเขยีนรายงาน 
การวจิยัในชั้นเรยีน

เทคนคิการประเมนิผล
ระดบัโครงการและแผนงาน

การสงัเคราะหงานวจิยั
การวเิคราะหอภมิาน 

(Meta-Analysis)

โมเดลสมการโครงสราง
ในงานวจิยัทางสงัคมศาสตร

วกิฤตการณของการวจิยั
เชงิปรมิาณและการวจิยั

เชงิคณุภาพ ในวงการศกึษาไทย

การวจิยัและพฒันา
นวตักรรม ทางการศกึษา

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555

1. การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสราง
สรรคแบบมีส วนร วมของผู 
บริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเลก็ จงัหวดัเลย

2. การเปรียบเทียบปจจัยที่เอื้อ 
ต  อความต  อ งการพัฒนา
ความสามารถในการใชภาษา
ตางประเทศของบุคลากรใน
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว
ในประเทศไทยและประเทศ
ส า ธ า ร ณ รั ฐ สั ง ค ม นิ ย ม
เวยีดนาม

ภูมปิญญาทองถิ่น
เชงิประยกุตจงัหวดัเพชรบูรณ

บานใหม
อยางไทยไทยกบัภยันํ้าทวม

อนาคตยาสมนุไพรไทยสูสากล

เตรยีมพรอมเดนิหนาประเมนิ
ประสทิธภิาพการดาํเนนิงานของ
สหกรณการเกษตร ดวยเครื่อง

มอื Agri DEACE 2010

การบรหิารจดัการ
ทรพัยากรนํ้าแบบผสมผสาน

การจดัการวกิฤตในธรุกจิ                
การทองเที่ยว และจดัประชมุ

ฝาวกิฤตนํ้าทวม
หรอืภยัแลงดวยงานวจิยั

การพฒันาโรงเรยีนทั้งระบบเพื่อยก
ระดบัคณุภาพการศกึษา

งานสงเสรมิการเกษตรกาวไกล
ดวยการวจิยัในงานประจาํ (R2R) :             
การจดัการศตัรูมะพราว มาตรฐาน
ฟารมผึ้งและการพฒันาเครอืขาย

วสิาหกจิชมุชน

การใหความคุมครอง
การประดษิฐของคนไทยใน

ตางประเทศ ผานสนธสิญัญา
ความรวมมอืดานสทิธบิตัร (พซีที)ี

การศกึษาการสกดันํ้ามนัตะไคร
หอมภายใตความดนั และรูป

แบบของใบมดีที่เหมาะสมในการ
ออกแบบเครื่องควานเมลด็เงาะ

บทบาทหนาที่ของหองปฏบิตัิ
การอางองิกบัการดูแลผลติภณัฑ
สขุภาพในประชาคมเศรษฐกจิ

อาเซยีน

การบรหิารจดัการเศษวสัดเุหลอื
ใชของกลุมอาชพี การเพาะเหด็             

ต.ปงยางคก อ.หางฉตัร จ.ลาํปาง 
ดวยเทคโนโลยกีระบวนการทาง

ความรอนในแปรรูปชวีมวล

การพฒันาตนแบบหลกัสูตรการ
ดาํเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอ

เพยีงดานการศกึษาทางไกล

การประเมนิวฏัจกัรชวีติและ
คารบอนฟตุพริ้นทเพื่ออตุสาหกรรม

เกษตรและอาหารอยางยั่งยนื

การวจิยัและพฒันาบคุลากรโรง
พยาบาล: จากสนุทรยีสนทนาสู

ชมุชนคณุภาพชวีติ

โครงการวจิยัรูปแบบการสราง
นกัธรุกจินอย มคีณุธรรมสราง

ทรพัยสนิทางปญญาสูเศรษฐกจิ
สรางสรรค

เศรษฐกจิพอเพยีง

ภาคบาย (ตอ)
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สวนที่ 1 กิจกรรมภาคการประชุม
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

การประชุมขนาดใหญ

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555

วันเสารที่ 24 สิงหาคม 2555

ภาคเชา (1) การเปดงานภาคการประชุม/มอบรางวัล TWAS/ปาฐกถาพิเศษ

ภาคเชา (11) การสัมมนาการสัมมนายุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The 1st Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.15 น. ❖ ผูเขารวมงานพรอมกันในหองประชุม

 09.40 น. ❖ กลาวรายงานโดย ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร  จิตตมิตรภาพ

      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 09.50 น. ❖  กลาวเปดงานโดย รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)

 10.10 น. ❖  การเปดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ” (Thailand Research Expo 2012)

 10.30 น. ❖  การปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”

   โดย  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นางนลินี  ทวีสิน)

 11.00 น. ❖ รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

   มอบรางวัล 2012 TWAS Prize for Young Scientists in Thailand
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 09.30 น. ❖  กลาวตอนรับโดย   - ประธานกรรมการบริหารสภาวิจัยแหงชาติ

      - ฯพณฯ เกษม  วัฒนชัย 

       องคมนตรี

      - Dr.Jia Yiming

       อธิการบดีมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

      - นายพินิจ  จารุสมบัติ

             นายกสมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย-จีน

 09.30 - 12.00 น. ❖  การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรเงินบาท - หยวน”

   โดย    นายบัณฑูร  ลํ่าซํา

     กรรมการประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย

  ❖  การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรจีน - อาเซียน”

   โดย ศ.ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย

     อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ภาคบาย

ภาคเชา (31) การสัมมนาการสัมมนายุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The 1st Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ❖  การอภิปรายเรื่อง “การสัมมนาเปดตัวคลังขอมูลงานวิจัยไทย TNRR”
   โดย ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
     ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
    รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ
     ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
    ผศ.วุฒิพงศ  เตชะดํารงสิน
     รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    ดร.ญาดา  มุกดาพิทักษ
     รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
     เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ
    นางสาวอุทุมพร  มยาเศรษฐ
     หัวหนาหนวยสารสนเทศ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

(12) การสัมมนาเปดตัวคลังขอมูลงานวิจัยไทย TNRR

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ❖  การบรรยายเรือ่ง “ยทุธศาสตรไทย - จนี ดานเศรษฐกจิการคาในบรบิททีไ่ทยเปนหนึง่ในประชาคม
          เศรษฐกิจอาเซียน”
   โดย ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ
     ประธานผูแทนการคาไทยและที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี
   ❖ การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย - จีน : โอกาสและอุปสรรค”
   โดย  ศ.ดร.กนก  วงษตระหงาน
     ผูทรงคุณวุฒิ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

ภาคบาย

ภาคเชา (52) กลยุทธและกลไกการสนับสนนุการวิจัยแนวใหม

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ❖ การอภปิรายเรือ่ง “ทศิทางและการบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศเพือ่ประโยชนเชงิพาณชิย”
   โดย   นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ
     เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
    นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์
     ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและนโยบายการลงทุน
     สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน
    นางสาววลัยทิพย  โชติวงศพิพัฒน
     ผูชวยผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
    ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
    ดําเนินรายการโดย  นายอเนก  บํารุงกิจ
       หวัหนาสวนยทุธศาสตรการวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

(32) ทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชนเชิงพาณชิย

 12.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ❖  การอภิปรายเรื่อง “กลยุทธและกลไกการสนับสนุนการวิจัยแนวใหม”
   โดย  รศ.ดร.สมชาย  ฉัตรรัตนา
     รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 
     เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ
    ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล
     ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
    นายแพทยพงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข
     ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข
    รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ
     ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
    ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ
     ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
     เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
     (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ภาคบาย

ภาคเชา (82) มาตรฐานจริยธรรม : มุมมองจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ

 12.31 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ❖  การอภิปรายเรื่อง “การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน”
   โดย   ดร.กีรรัตน  สงวนไทร
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ
     ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย
    ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี
     กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
    รศ.ดร.รุธิร  พนมยงค
     อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศโลจิสติกส และการขนสง
     มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   ดําเนินการอภิปรายโดย    รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ
       ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน
       มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

(53) การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

 07.32 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ❖  กลาวรายงานโดย  นางรีนา  บัตรสมบูรณ
      ผูอํานวยการภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
  ❖  กลาวนําโดย  ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
   ❖  การอภิปรายเรื่อง “มาตรฐานจริยธรรม : มุมมองจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงาน
             ทางวิชาการ”
   โดย  นายตุล  เมฆยงค
     รองอธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง
    รศ.ดร.อัศนีย  กอตระกูล
     ผูอํานวยการศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา
     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
    รศ.ธีรยุทธ  วิไลวัลย
     รองหัวหนาภาควิชาเคมีฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
    นายแพทยกิตติศักดิ์  กุลวิชิต
     คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   ดําเนินรายการโดย ศ.ดร.อังศุมาลย  จันทราปตย
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

ภาคบาย (83) การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม

 12.32 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ❖  การอภิปรายเรื่อง “การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม”
   โดย   นายสุขวัฒน  จันทรปรรณิก
     ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
    ดร.สีลาภรณ  บัวสาย
     รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
    รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตนภร
     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
     ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
   วิทยากรและผูดําเนินการอภิปรายโดย  ศ.ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง
        ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

การปาฐกถาพิเศษ 

เรื่อง “ปฏิรูประบบวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน”
24 สิงหาคม 2555 เวลา (09.00-12.00 น.)

โดยมีการบรรยายโดยสรุป ดังนี้

 ● ดิฉันมีความยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ไดมาปาฐกถาพิเศษ

และเปดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555 ภายใต

แนวคดิ “วจิยัเพือ่การเรยีนรู สูการนาํไปใชประโยชน” ทีส่าํนกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ รวมกับหนวยงานเครือขายในระบบ

วิจัยทั่วประเทศจัดขึ้นในวันนี้ 

 ● การวิจัย เปนเครื่องมือสําคัญประการหนึ่งในการ

พัฒนาประเทศ โดยมีประโยชนทั้งในเชิงวิชาการ สังคม และ

เศรษฐกิจ ที่มุงใหเกิดหวงโซคุณคาในระดับสูงสุด เพราะเปนการ

สรางทุนทางปญญาและนวัตกรรม รวมทั้งชวยพัฒนาทรัพยากร

มนุษยใหเปนผูมีศักยภาพ ทําใหประเทศไทยขยับอันดับความ

สามารถในการแขงขันไดสูงขึ้น

 ● รฐับาลมนีโยบายสงเสรมิการวจิยัหลายประการ ไมวา

จะเปนนโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต ที่มุงพัฒนามหาวิทยาลัย

สู การเปนมหาวิทยาลัยวิจัยระดับโลก การระดมสรรพกําลัง 

เพือ่พฒันาระบบเครอืขายการวจิยัแหงชาต ิการผลกัดนัใหประเทศ

สามารถพึ่งตนเองได รวมทั้งการพัฒนาโครงสรางการบริหาร

งานวิจัยของชาติ โดยเนนความสัมพันธอยางเหมาะสมและมี

ประสทิธภิาพ ระหวางองคกรบรหิารงานวจิยักบัสถาบนัอดุมศกึษา

 ● ประการถดัมา คอื นโยบายทีด่นิ ทรพัยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม สงเสริมการวิจัยและพัฒนาองคความรูในการ

บริหารจัดการดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของชุมชน

ทองถิ่น ตลอดจนสงเสริมการทําวิจัยรวมกับตางประเทศ

 ● และอีกประการหนึ่ง คือ นโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม ส งเสริมการพัฒนา

ให ประเทศไทยเป นสังคมที่อยู บนพื้นฐานขององค ความรู  

สรางนักวิทยาศาสตรและนักวิจัย ใหเพียงพอกับความตองการ

ของประเทศ สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวาง

ภาครฐั ภาคเอกชน และสถาบนัการศกึษา ใหเกดิการวจิยั พฒันา ที่

ครอบคลมุทกุภาคสวน รวมถงึมกีารจดัระบบบรหิารงานวจิยัใหเกดิ

ประสทิธภิาพสงู โดยมเีครอืขายความรวมมอื เพือ่การวจิยัระหวาง

หนวยงานและสถาบันวิจัยตาง ๆ ในประเทศเพื่อสรางศักยภาพ

ดานการวิจัย เปนตน

 ● เราทุกคนตระหนักดีวา งานวิจัยเปนหัวใจสําคัญ

ของการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ เพราะการพัฒนาหรือแกไข

ปญหาตาง ๆ ของประเทศ จําเปนตองอาศัยองคความรู เพื่อให

ดาํเนนิการไดอยางถกูตองและยัง่ยนื อกีทัง้โลกในยคุปจจบุนัมกีาร

โดย  นางนลินี  ทวีสิน 

  รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรง ไมวาจะเปนเรื่องเศรษฐกิจ 

สังคมและการเมือง ภัยธรรมชาติ ประชากร อาหาร และพลังงาน 

ซึ่งสวนหนึ่งตองอาศัยทุนทางปญญาที่จะนําไปสูการแกไขปญหา

ไดอยางสมดุล ซึ่งการวิจัยเปนรากฐานในการสรางทุนทางปญญา

ใหเขมแข็งได 

 ● อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงระบบการวิจัยของ

ประเทศตัง้แตอดตีเปนตนมาจะพบวา เรายงัประสบกบัปญหาและ

อปุสรรคในการไปสูเปาหมายดงักลาว เนือ่งจากการทาํงานมคีวาม

ซํา้ซอนและขาดทศิทางทีแ่นนอน และทีส่าํคญั คอื ขาดการสงเสรมิ

ใหมีการนํางานวิจัยไปใชประโยชนอยางเปนรูปธรรมและจริงจัง

 ● นอกจากนี้ การวิจัยของประเทศยังขาดการมีสวน

รวมของทุกภาคสวนอยางจริงจัง ทั้งในระดับนโยบายการบริหาร

จดัการทนุวจิยั การดาํเนนิการวจิยั ซึง่มหีลายหนวยงาน หลายภาค

สวนรับผิดชอบ ซึ่งหากจะเปรียบงานวิจัยก็มีลักษณะเชนเดียวกับ

เหรียญสองดาน คือดานหนึ่งเมื่อมีการวิจัย อีกดานหนึ่งก็คือการ

ใชประโยชนจากงานวจิยั โดยในอดตีทีผ่านมาพบวา ผูใชประโยชน

เขาไมถึงผลงานวิจัย และนักวิจัยก็ไมสามารถนําผลจากงานวิจัย

ลงไปดาํเนนิการแกไขปญหาหรอืพฒันา นัน่กค็อื ขาดการเชือ่มโยง

ระหวางหนวยงานวิจัยกับผูที่จะใชผลงานวิจัย สงผลใหงานวิจัย

ไมสามารถใชประโยชนในเชิงพาณิชยอุตสาหกรรม หรือดานอื่น ๆ  

ได หรือที่เรียกกันวา งานวิจัยขึ้นหิ้ง 

 ● สําหรับแนวทางการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ 

ที่ควรคํานึงถึงมีหลายประการดวยกัน เริ่มตั้งแตระดับนโยบาย 

ตองสามารถกําหนดนโยบายและเปาหมายของการวิจัยที่มีความ

ชดัเจน ทัง้ในระยะสัน้ ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยจดัลาํดบั

ความสําคัญของประเด็นที่จําเปนและเรงดวน และมีผลกระทบใน

วงกวางไวในลําดับตนๆ ขณะเดียวกันก็ตองไดรับการยอมรับจาก

ทุกภาคสวนดวย

 ● ในดานการบริหารจัดการทุนวิจัย ควรสรางเอกภาพ

การจดัสรรทนุวจิยัของประเทศ โดยเฉพาะการลดความซํา้ซอนของ

แผนงานหรือโครงการวิจัย เพื่อประหยัดงบประมาณแผนดิน 

และสรางงานวิจัยที่ตอยอดจากงานเดิมใหเกิดความรูในระดับที่

สูงขึ้น ภายใตแนวนโยบายการวิจัยและงบประมาณที่เหมาะสม 

ขณะเดียวกันหนวยบริหารจัดการและจัดสรรทุนก็ตองสามารถ

กํากับติดตามหนวยวิจัยใหสงผลงานไดตามกําหนดเวลา

 ● นอกจากนี้ ตองมีกลไกสนับสนุนใหมีการนําความ

รูจากการวิจัยไปใชประโยชนใหมากขึ้น โดยสงเสริมกระบวนการ

วิเคราะหและสังเคราะหความรูเพื่อใชประโยชน และนําผลที่ไดไป

ถายทอดสูกลุมเปาหมาย ซึง่หากประโยชนทีไ่ดนัน้เปนประโยชนใน

เชิงสังคม ชุมชนหรือองคกรปกครองสวนทองถิ่นควรมีสวนรวมใน

การผลกัดนัความรูจากงานวจิยัลงสูชมุชน ขณะทีภ่าคอตุสาหกรรม

และธุรกิจก็ควรผลักดันผลผลิตจากการวิจัยสู การใชประโยชน

เชงิพาณชิย รวมทัง้ยงัตองมกีลไกทีจ่ะกระตุนใหนกัวจิยัทาํงานวจิยั

ในสายพัฒนาชุมชนใหมากขึ้น โดยใหสามารถใชผลงานดังกลาว 

เพือ่ความกาวหนาในตาํแหนงวชิาการได ซึง่จะตองประสานงานกบั

สาํนกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา และกระทรวงศกึษาธกิาร 

ซึ่งเปนตนสังกัดของนักวิจัยสวนหนึ่ง

 ● ขณะเดียวกัน ตองสรางแหลงความรูและการเขา

ถึงแหลงความรูนั้น เพื่อใหผูใชงานวิจัยสามารถใชประโยชนได

กวางขวางขึน้ ดวยการจดัทาํฐานขอมลูหรอืคลงัขอมลูดานการวจิยั

ในรูปแบบตาง ๆ ที่สะดวกในการเขาถึง และมีระบบรักษาความ

ปลอดภัย โดยเชื่อมโยงฐานความรูจากแหลงตาง ๆ เพื่อความ

สมบูรณของขอมูล 

 ● การพัฒนานักวิจัยและบุคลากรดานการวิจัย ทั้งใน

ดานปริมาณและคุณภาพ โดยตองผลิตกําลังคนใหตรงกับความ

ตองการของผูที่จะใชงาน ซึ่งคาดวาจะตองผลิตเพิ่มอยางนอย

1 เทา และควรสงเสรมิใหนกัวจิยัเหลานีไ้ดปฏบิตังิานในภาคเอกชน 

เพื่อผลักดันการวิจัยไปสูภาคอุตสาหกรรมใหมากขึ้น

 ● ทีส่าํคญัจะตองมกีารตดิตามและประเมนิผลการวจิยั

ในภาพรวมของประเทศ เพื่อรายงานสถานภาพการวิจัยและเผย

แพรสูสาธารณชน และใหรฐับาลตลอดจนผูเกีย่วของทกุฝาย ไดใช

ประกอบการตัดสินใจ และกําหนดแนวทางในการพัฒนาประเทศ 

รวมไปถงึการประเมนิประสทิธภิาพและประสทิธผิลของหนวยงาน

วิจัยและนักวิจัยดวย

 ● แนวทางสุดทาย คือ การจัดหาและการบริหาร

จดัการทรพัยากรสาํหรบังานวจิยัอยางเหมาะสมและพอเพยีง ทัง้ใน

เรื่องของทุน และเครื่องมืออุปกรณที่ใชในการวิจัย ซึ่งตองยอมรับ

วาประเทศของเรายังมีการสนับสนุนในสวนนี้คอนขางนอย ไมวา

จะเปนภาครัฐหรือภาคเอกชน และแมวารัฐบาลจะมีนโยบายใน

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการวิจัยโดยมุงเขาสูระดับ

รอยละ 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ แตขอจํากัดในดาน

การใชประโยชนจากงานวิจัยก็เปนปจจัยฉุดรั้งการใหความสําคัญ

ในเรื่องนี้

 ● แนวทางดังกลาวเปนแนวทางการปฏิรูประบบ

วิจัยของประเทศ ที่จะเอื้อประโยชนตอการพัฒนาผลงานวิจัย

ใหสามารถตอบโจทยหรือปญหาที่เกิดขึ้น และนําไปสูการสราง
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และพัฒนาบุคลากรทางการวิจัย ใหมีปริมาณและคุณภาพ 

เพื่อสรางสรรคงานวิจัยที่ดีมากยิ่งขึ้นในอนาคต รวมทั้งเพิ่ม

งบประมาณดานการวิจัยและพัฒนาของประเทศใหมีสัดสวนที่สูง

ขึ้น และมีการใชจายที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และในที่สุดก็จะ

ชวยเพิ่มขีดความสามารถในดานการแขงขันใหกับประเทศดวย 

 ● นับเปนเรื่องที่นาชื่นชมยินดีเมื่อดิฉันไดทราบวา 

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดทํางานรวมกับสํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีแหงชาติ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข สํานักงาน

พัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) และสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายและวิทยาศาสตร หรือที่เรียกวา 5ส + วช.

โดยมสีถาบนัคลงัสมองรวมสนบัสนนุดานการศกึษา เพือ่หาแนวทาง

การปฏิรูปใหเกิดผลสําเร็จตามที่ไดกลาวมาแลว 

 ● ซึ่งป จจุบันก็เริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น

ในหลายดาน ไมวาจะเปนการปรบัรปูแบบการดาํเนนิงานดานการ

วจิยัทัง้ในระดบันโยบาย ระดบัการจดัสรรทนุ ระดบัการดาํเนนิการ

วิจัย และการใชประโยชนจากงานวิจัยที่ใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมของทุกภาคสวน 

 ● การปรบัโครงสรางของหนวยงาน ทีข่ณะนีส้าํนกังาน

คณะกรรมการวิจัยแหงชาติไดเสนอผานสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาระบบราชการไปแลว เพื่อใหเปนหนวยงานในระดับสมอง 

คือ ดูแลเรื่องนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย 

 ● และยังมีการพัฒนาระบบงบประมาณ และทุนวิจัย 

ที่ “มุงเปา” ไปสูการใชประโยชนจากงานวิจัยที่มีความสําคัญใน

ระดับตน ๆ  อยางเปนรูปธรรม และ “รวมพิจารณา” เพื่อลดความ

ซํ้าซอน ความเหลื่อมลํ้า และมีธรรมาภิบาล 

 ● นอกจากนี้ ก็ทราบวา มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยง

ฐานขอมูลการวิจัยขามหนวยงาน ทําใหสามารถสืบคนงานวิจัย

ไดงายขึ้น การพัฒนามาตรฐานการวิจัยในหลาย ๆ ดาน ใหเปน

ไปตามกติกาและไดรับการยอมรับจากนานาประเทศ การพัฒนา

ระบบประเมินผลการวิจัยในหลายมิติ และการพัฒนาการจัดการ

ความรูจากการวิจัย เปนตน

 ● อยางไรกต็าม สิง่ทาทายทีส่าํคญัประการหนึง่สาํหรบั

การวจิยัของประเทศ นัน่คอื การคนควาและวจิยั เพือ่เตรยีมรองรบั

การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยอาศัยความรู ความเขาใจ และ

ทุนทางปญญา เพื่อเชื่อมโยงวิถีชีวิตของคนไทยและประชาชนใน

ภูมิภาคอาเซียนใหกลมกลืนกันไดอยางสมดุล

 ● ดิฉันขอถือโอกาสนี้  เชิญชวนสํานักงานคณะ

กรรมการวิจัยแหงชาติ ซึ่งเปนผูประสานงานดานการปฏิรูประบบ

วิจัยของประเทศ รวมทั้งหนวยงานวิจัยและภาคสวนตาง ๆ ที่

เกี่ยวของ บูรณาการการทํางานรวมกันอยางครบวงจร และปรับ

เปลี่ยนระบบการดําเนินงานใหสามารถตอบสนองการปฏิรูปได

อยางมีประสิทธิภาพ ตลอดจนสรางการมีสวนรวมกับภาคเอกชน

และประชาชน เพื่อใหการวิจัยเปนพลังสําคัญในการขับเคลื่อน

การพฒันาประเทศและแกไขปญหาตาง ๆ  ไดอยางถกูตองและยัง่ยนื

 ● ดฉินัขอขอบคณุสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาติ

และหนวยงานเครือขายในระบบวิจัยทั่วประเทศ ที่ไดจัดงาน

ในวนันี ้และขอขอบคณุทกุทานทีไ่ดมสีวนรวมในการสรางงานวจิยั 

และมุงหวังที่จะนําผลของงานวิจัยไปใชประโยชนในการพัฒนา

ประเทศ  

 ● บดันี ้ไดเวลาอนัสมควรแลว ดฉินัขอเปดงาน “การนาํ

เสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” ขออํานวยพรใหการประชุม

ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ 
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การสัมมนาการสัมมนายุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1

(The 1st Thai-Chinese Strategic Research Seminar)
25 สิงหาคม 2555 เวลา (09.00-12.00 น.)

วิทยากร 1. นายกิตติรัตน ณ ระนอง   รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

 2. ดร.สารสิน วีระผล   รองกรรมการผูจัดการใหญบริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ

 3. ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย    อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ

        อดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ

 4. นายบัณฑูร ลํ่าซํา     ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย

 5. ดร.โอฬาร ไชยประวัติ      ประธานผูแทนการคาไทย ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 6. ศ.ดร.กนก วงษตระหงาน   กรรมการที่ปรึกษาศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 วช. และมหาวทิยาลยัหวัเฉยีว ไดลงนามบนัทกึขอตกลง

ความรวมมือทางวิชาการเมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2553 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อรวมมือกันพัฒนาความรวมมือในดานการวิจัย

ตางๆ ทีเ่กีย่วของกบัประเดน็ไทย - จนี ในลกัษณะของความรวมมอื

ดานการทําวิจัยรวม การประชุม/สัมมนา การแลกเปลี่ยนขอมูล  

และการฝกงาน/ฝกอบรม  เพื่อรองรับที่ไทยจะกาวเขาสูประเทศ

สมาชิกในประชาคมอาเซียน ในป พ.ศ. 2558 นี้  

 ในการนี้ วช. จึงไดรวมมือกับอีก 2 หนวยงานหลัก คือ 

สมาคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจไทย - จีน และ มหาวิทยาลัย

หัวเฉียวแหงสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดการสัมมนาวิจัย

ยุทธศาสตรไทย - จีน ครั้งที่ 1 หรือ The First Thai - Chinese 

Strategic Research Seminar ระหวางวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 

2555 ภายใตงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ประจําป 2555 

(Thailand Research Expo 2012) ของ วช.  โดยมีกิจกรรม 

ประกอบดวย 

 ➢ ภาคการบรรยายพิเศษของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ

ระดับชาติ ไดแก

  1. นายกิตติรัตน ณ ระนอง  รองนายกรัฐมนตรี 

และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

  2. ดร.สารสนิ วรีะผล รองกรรมการผูจดัการใหญ

บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ

  3. ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์  เสถียรไทย อดีต

รองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตาง

ประเทศ
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  4. นายบัณฑูร  ลํ่าซํา ประธานเจาหนาที่บริหาร

และกรรมการผูจัดการ ธนาคารกสิกรไทย

  5. ดร.โอฬาร  ไชยประวัติ  ประธานผูแทนการคา

ไทยและจีน

  6. ศาสตราจารย ดร.กนก  วงษตระหงาน  

กรรมการที่ปรึกษาศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย - จีน 

 ➢ การนําเสนอผลงานวิจัยของนักวิจัยไทยและ

นักวิจัยจีน ภายใต 4 กรอบหัวขอหลัก ไดแก 

  1. การทองเที่ยวและความปลอดภัยสาธารณะ  

(Tourism and Public Safety)

  2. การคา การลงทนุและการเงนิ  (Commercial, 

Investment and Finance)

  3. วัฒนธรรมและการศึกษา  (Culture and 

Education)

  4. อาหาร  (Food)  

 ➢ ภาคการจัดแสดงนิทรรศการภาพเขียนพู กันจีน  

(Chinese Brush Painting) โดยนักวาดภาพชั้นนํา

การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตรไทย - จีน ดานธุรกิจ”

โดย  นายกิตติรัตน ณ ระนอง 

 รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรวีาการกระทรวงการคลงั

 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 17.30 น.

 ปจจุบันเศรษฐกิจจีนมีความสําคัญ และมีบทบาท

อยางมากตอเศรษฐกจิโลก ในป พ.ศ. 2553 เศรษฐกจิสหรฐัอเมรกิา 

คิดเปนรอยละ 4 ของ GDP โลก  ในขณะที่จีน รอยละ 2.5 แตใน

ขณะนีเ้ศรษฐกจิจนีถอืวามคีวามสาํคญัเปนอนัดบั 2 ของโลก  และ

สําคัญมากขึ้น  สําหรับความสัมพันธไทย - จีน นั้น มีความสัมพันธ

อยางแนนแฟนและยาวนานในทุกๆ ดาน ทัง้สงัคม วฒันธรรมและ

เศรษฐกิจ   ความสัมพันธไทย - จีน มีพลวัตเปนอยางมาก ทั้งกรณี

ของทวิภาคี พหุภาคี และเวทีในระดับนานาชาติที่ใหญขึ้น  ความ

สัมพันธทางการคาระหวางไทย - จีน มีการพัฒนาอยางรวดเร็ว  

หลังจากที่จีนเขารวมเปนสมาชิก WTO ตั้งแตป พ.ศ. 2544 

ไทย - จีน ยกเลิกการจัดเก็บภาษีนําเขาสินคาระหวางกัน ภาย

ใตกรอบการคาเสรีอาเซียน - จีน  ซึ่งเริ่มมีผลบังคับใชตั้งแตป 

พ.ศ. 2546  และในปจจุบันสินคาสวนใหญมีอัตราภาษีรอยละ 0 

สงผลใหการคาทั้งสองฝายขยายตัว  โดยมูลคาในป พ.ศ. 2554 มี

จํานวนถึง 57 พันลานเหรียญสหรัฐ  จีนถือเปนผูซื้อสินคาสงออก

รายใหญทีส่ดุของไทย  ในป 2554 มมีลูคา 27 พนัลานเหรยีญสหรฐั 

คดิเปน 12% ของมลูคาการสงออกทัง้หมด  และจนีเปนประเทศที่

ไทยนาํเขาสนิคามากทีส่ดุเปนอนัดบั 2 ซึง่ในป พ.ศ. 2554 มมีลูคา

ถึง 3 หมื่นลานเหรียญสหรัฐ คิดเปน 13% ของทั้งหมด  ทําใหไทย

กาวขึ้นเปนคูคาอันดับ 14 ของจีน  สวนในกลุมอาเซียน ไทยเปน

อันดับที่ 3 รองจากมาเลเซีย และสิงคโปร   

 สําหรับความสัมพันธดานการลงทุนไทย - จีน ไดมีการ

พัฒนาตั้งแตเริ่มมีการลงนามในความตกลงเพื่อการสงเสริมและ

คุมครองการลงทุน ในป พ.ศ. 2528  และความตกลงที่จะไมเก็บ

ภาษีซอนในป พ.ศ. 2530  การลงทุนจากจีนมายังไทยเพิ่มขึ้นมาก

โดยเฉพาะ 2 - 3 ปทีผ่านมา ตามสถติใินป พ.ศ. 2544 คดิเปน 970 

ลานเหรียญสหรัฐ  จีนจึงถือเปนประเทศที่ลงทุนเปนอันดับสอง

ของไทย รองจากญี่ปุน  ทั้งนี้การลงทุนจากจีนมายังไทย ป พ.ศ. 

2554 นัน้มมีลูคาทัง้สิน้ 4,200 ลานบาท โดยสวนใหญเปนโครงการ

ลงทุนในสาขาผลิตภัณฑโลหะและเครื่องจักร  สินคาเกษตรกรรม  

ผลิตผลทางการเกษตร รวมทั้งอุตสาหกรรมเบา เชน แรเซรามิก  

ขนาดการลงทุนของจีนมีหลากหลายขนาด ทั้งมูลคาตํ่ากวา 50 

ลานบาท จํานวน 13 โครงการ รองลงไปก็เปนการลงทุนที่มีมูลคา

เกินกวา 500 ลานบาท โดยโครงการขนาดใหญที่มีการลงทุนใน

ไทยขณะนี้มีจํานวนทั้งสิ้น 36 โครงการ  และมีโครงการที่มีขนาด

เกินกวา 1 พันลานบาทดวย

 ความสัมพันธดานการทองเที่ยว นักทองเที่ยวจากจีนมา

ไทยในปที่แลว มีจํานวนเกิน 1.7 ลานคน และมีอัตราการขยายตัว

ที่รวดเร็วเปนอยางยิ่ง  การขยายตัวของป พ.ศ. 2554 เมื่อเทียบ

กับป พ.ศ. 2553 ขยายตัวถึงรอยละ 57 โดยถือวาเปนอันดับที่ 2 

คิดเปนรอยละ 9 ในสัดสวนของนักทองเที่ยวทั้งหมดที่เดินทางมา

ไทย  และขอมูลลาสุด จํานวนนักทองเที่ยวจีนที่เดินทางมาไทย

ในชวง 7 เดือนแรกของป พ.ศ. 2554 มีจํานวน 1.4 ลานคน และ

มีการประมาณวาจะมีอัตราการขยายตัวถึงรอยละ 34 ขณะที่

นักทองเที่ยวไทยที่เดินทางไปจีนมีอัตรากวา 600,000 คน และมี

แนวโนมที่จะมีจํานวนเพิ่มขึ้น

 การคาระหวางไทย - จีน มีมากขึ้นโดยปริมาณธุรกรรม

ของสินคานําเขาและสงออกที่เปนเงินหยวนไดเพิ่มขึ้น  ป พ.ศ. 

2513 มีจํานวนเพิ่มขึ้นเพียง 0.28 ลานหยวน ไดเพิ่มขึ้นเปน 

110 ลานหยวนในป พ.ศ. 2554  ธนาคารแหงประเทศไทยไดมี

การจัดตั้งสํานักงานที่กรุงปกกิ่งเพื่อปรึกษาหารือในการทํางาน

รวมกัน รวมทั้งเตรียมตัวการชยายตัวของการใชเงินสกุลหยวน
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ในการติดตอการคาระหวางกัน  รวมทั้งการทําสัญญา Bilateral 

Swap Arrangement ซึง่ขณะนีม้จีาํนวนมากขึน้เรือ่ย ๆ   นอกจากนี้

ภายใตกรอบความรวมมือ ASEAN Plus Three (จีน ญี่ปุ น

เกาหล)ี  มคีวามสาํคญัมากขึน้เรือ่ยๆ และมกีารจดัตัง้กลไกทีส่าํคญั 

คือ มาตราการริเริ่มเชียงใหม (Chiangmai Initiative) เปนการ

ตกลงรวมกันของประเทศ ASEAN Plus Three วาจะดูแลกันใน

กรณทีีเ่กดิวกิฤตทางการเงนิ และระหวางการเดนิทางเยอืนจนีของ

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ ชินวัตร ในเดือนเมษายน 2555 ที่ผานมา

ไทยและจีนไดลงนามความตกลงสําคัญอีก 2 ฉบับ คือ แผนปฎิบัติ

การรวมวาดวยความรวมมือเชิงยุทธศาสตรไทย - จีน ฉบับที่ 2 

(พ.ศ. 2555 - 2559) และแผนพัฒนาระยะ 5 ป ภายใตความ

ตกลงการขยายความรวมมือทวิพาคีทางเศรษฐกิจและการคาใน

ทัง้เชงิกวางและเชงิลกึ  ซึง่ทัง้สองขอตกลงแมบทสงเสรมิความรวม

มือทั้งในดานการคา การลงทุน การทองเที่ยว และในแผนพัฒนา

ไดระบุวาในอีก 5 ปขางหนา  โดยมุงหมายใหมีมูลคาการเพิ่มขึ้น

ระหวางกันและกัน ในอัตรารอยละ 20 ตอป  และหาทางอํานวย

ความสะดวกเพื่อที่จะลดผลกระทบของความเสี่ยงที่เกิดจากอัตรา

แลกเปลี่ยน 

 สวนดานการทองเทีย่วนัน้ คาดการณวาจะมยีอดเพิม่ขึน้

รอยละ 20 ตอป มีปริมาณและคุณภาพที่มากขึ้น  สงเสริม

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  โดยขอยํ้าถึง

ความเชื่อมั่นความพรอมที่ไทยจะพัฒนาตนเองใหเปนหุนสวนทาง

เศรษฐกิจที่ดีของจีน เพื่อบรรลุเปาหมายในเวลา 5 ป  

 ประการแรก ในดานเศรษฐกิจมหภาพ เมื่อปลาย พ.ศ. 

2554 ประเทศไทยไดประสบปญหาอุทกภัยครั้งใหญ ซึ่งกระทบ

ตอเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรม ภาคการเกษตร ภาคบริการ รวม

ถึงการลงทุน การสงออกและการทองเที่ยว ยังผลใหอัตราการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยเหลือเพียง 0.1% ตอป  รัฐบาลได

ดําเนินนโยบายเพื่อใหภาคอุตสาหกรรมไดดําเนินการผลิตไดตาม

ปกติ เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุนทั้งในและตางประเทศ

ผานมาตรการตางๆ เชน มาตรการทางภาษี มาตรการการเรงรัด

และเบิกจายงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  มาตรการดาน

การเงนิ การประกนัภยัพบิตั ิและมาตรการดานการขยายการลงทนุ 

ณ กําลังซื้อภายในประเทศ  ซึ่งสงผลใหมีการจางงานเพิ่มขึ้น  โดย

เฉพาะในสวนกอสราง  ซึ่งคาดวาจะมีการขยายตัวมากขึ้น  ภาค

อุปโภคบริโภค และภาคการสงออกเริ่มมีการขยายตัวมากขึ้น  แต

ตองเผชิญกับกําลังซื้อที่ออนลงของเศรษฐกิจคูคาในภูมิภาคตะวัน

ตก เนือ่งจากปญหาเศรษฐกจิในยโุรป  อยางไรกต็าม สถานภาพทาง

เศรษฐกจิของไทยยงัคงแขง็แกรง สะทอนไดจากทนุสาํรองระหวาง

ประเทศ ณ สิ้นเดือนกรกฎาคม 2555 ที่อยูในระดับสูงและมั่นคง

ที่ 175,000 ลานเหรียญสหรัฐ  สูงกวาระดับหนี้ระยะสั้นถึง 3 เทา  

 ประการที ่2  ในดานสิง่แวดลอมทางดานการลงทนุ รวมถงึ

มาตรการสงเสริมการลงทุนจากภาครัฐ  ประเทศไทยมีนโยบายที่

จะตอนรับการลงทุนจากตางประเทศ  โดยมีการปรับปรุงนโยบาย

และมาตรการทีเ่อือ้การลงทนุมาโดยตลอด  และมกีารปรบัลดอตัรา

ภาษีเงินไดนิติบุคคล รอยละ 30 เหลือ รอยละ 23 ในปนี้  และ

จะลดลงเหลือ รอยละ 20 ในปหนา  ซึ่งสอดคลองกับอัตราภาษี

เงินไดนิติบุคคลของประเทศที่มีความแข็งแกรงในภูมิภาคอาเซียน  

 ประการที่ 3 ทางดานภูมิศาสตรของไทย ไทยมีความ

พรอมและมีภารกิจจะตองเปนสะพานเชื่อมจีนสูอาเซียน  โดย

ประเทศไทยถือเปนพื้นที่ยุทธศาสตรที่สําคัญของเอเชียตะวันออก

เฉียงใต  เปนจุดเชื่อมระหวางระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต และ

ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก - ตะวันตก  เปนประเทศที่พรอมที่

จะเสริมสรางและเชื่อมโยงทางดานกายภาพของเครือขายระบบ

คมนาคม  รวมทั้งในบทบาทที่ประเทศไทยมีระดับของเศรษฐกิจที่

อยูตรงกลางระหวางประเทศทีม่กีาํลงัซือ้สงูตอคน เชน สงิคโปร กบั

ประเทศซึ่งอยูระหวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจ เชน พมา กัมพูชา 

และลาว  ประเทศไทยสามารถเปนผูคาที่ดีของประเทศตางๆ ได

โดยคลองตัว

 ไทยไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการและไดมีการสํารวจวา

ประเทศไทยมีความจําเปนที่จะตองเตรียมการสําหรับการลงทุน

เพื่อสรางโครงสรางพื้นฐานของประเทศ  มียอดประมาณ 2.27 

ลานบาท หรือประมาณ 72,000 ลานเหรียญสหรัฐ สําหรับระยะ

เวลาในอีก 7 ปขางหนา  ซึ่งกระทรวงการคลังมีบทบาทหนาที่ใน

การเตรยีมความพรอมในการจดัหาแหลงเงนิทนุทีเ่พยีงพอ และรปู

แบบของการดําเนินการใหมีประสิทธิภาพ  กรอบของการลงทุน

สวนใหญเปนเรื่องของการพัฒนาเครือขายความเชื่อมโยงของการ

คมนาคม ทั้งทางหลวงพิเศษ  ทั้งทางระบบรถไฟ  การขนสงดวย

รถไฟความเร็วสูง  การขนสงมวลชนทางราง  และการขนสงในรูป

แบบอื่นๆ  การขยายฐานการผลิตอุตสาหกรรมและการเชื่อมโยง

โซอปุทานของไทยและภมูภิาคอตุสาหกรรมจะเกดิขึน้  โดยเฉพาะ

อุตสาหกรรมปโตรเคมี  อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกลา  รวมถึง

อุตสาหกรรมยานยนต  รัฐบาลพยายามดําเนินความสัมพันธใน

ภูมิภาคอยางเขมแข็งทั้งการคมนาคมทางบก ทางนํ้า โดยเฉพาะ

ประเทศในกลุมภูมิภาคลุมแมนํ้าโขง  รวมทั้งการสรางระบบรถไฟ

ความเร็วสูง เพื่อใหเกิดความกาวหนาและเชื่อมโยงไปสูการพัฒนา
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

เศรษฐกิจระหวางกัน  เครือขายที่กําลังดําเนินการรวมกับประเทศ

ตางๆ โดยเฉพาะกับจีน เชน ถนนคุณหมิง - กรุงเทพฯ หรือ ถนน

มุกดาหาร - หนานหนิง และถนนนครพนม - หนานหนิง  เปนตน  

การบรรยายพิเศษเรื่อง “มุมมองความรวมมือไทย-จีน ดาน

การคาโลก”

โดย  ดร.สารสิน วีระผล  

 รองกรรมการผูจดัการใหญบรหิารเครอืเจรญิโภคภณัฑ

 วันที่ 24 สิงหาคม 2555 เวลา 17.50 น.

 ประเทศไทยกับจีนเปนเพื่อนบานที่มีความสัมพันธ

มายาวนาน ปจจุบันเราอยู ในเรือลําเดียวกันของขบวนการ

โลกาภวิฒัน  โดยทีก่ารคาโลกมบีทบาทสาํคญัตอความเจรญิรุงเรอืง

ของประเทศและความมั่งคั่งของประชาชน  สองประเทศเปนหุน

สวน เปรียบเสมือนฝปากกับฟน ซึ่งตองพึ่งพาอาศัยกัน คําพังเพย

จนีทีว่า “ฉนุหวงัฉือ่หนั” (唇亡齿寒) ซึง่มคีวามหมายวา รมิฝปาก

หายไป ฟนก็หนาว แสดงถึงความสัมพันธระหวางริมฝปากกับ

ฟนฉันทใด ไทยกับจีนที่ตองอยูรวมกันก็เปนฉันทนั้น  จากการ

พัฒนาในชวง 30 ปที่ผานมา ภายใตยุทธศาสตรการปฏิรูปและ

การเปดประเทศ จีนปจจุบันนี้กลายเปนโรงงานและตลาดของ

โลก โดยไดรับอานิสงสจาก ทุน เทคโนโลยี ความรู การจัดการ

และตลาด ของทั่วโลก ซึ่งทําใหจีนกลายเปนมหาอํานาจเศรษฐกิจ

ที่มีขนาดใหญรองลงมาจากสหรัฐฯ มีบทบาทสูงสุดในการคา

ระหวางประเทศ และลงทนุมากทีส่ดุในบรรดาประเทศกาํลงัพฒันา 

สาํหรบัประเทศไทยมปีระสบการณ จากการไดรบัผลประโยชนของ

โลกาภิวัตนคลายคลึงกัน ที่ทําใหประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญใน

เวทีการคาระหวางประเทศ ที่ผานมาทั้งสองประเทศอาศัยการสง

ออกไปสูตลาดตะวนัตก เปนยทุธศาสตรขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ ทาํให

เศรษฐกิจทั้งสองประเทศเติบโตอยางรวดเร็วและตอเนื่อง

 ประเทศไทยนอกจากภัยธรรมชาติรุนแรงที่ทําใหการ

ผลิตหลายอุตสาหกรรมหยุดชะงัก ผูประกอบการก็ประสบปญหา

ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นคลายๆ กับจีน รัฐบาลจีนไดใชมาตรการ

กระตุ นเศรษฐกิจ โดยใชมาตรการทางการเงินและการคลัง

ผอนคลายอัตราดอกเบี้ย การใหสินเชื่อ เชน กระตุนยอดซื้อ

รถ  เครื่องใชไฟฟาในครัวเรือน ทีวี เครื่องปรับอากาศ (มีปริมาณ

เทากับ 3 ลานลานบาท) ในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา เพื่อหวังให

ตัวเลขการบริโภคภายในประเทศสูงขึ้น สวนของประเทศไทยก็มี

ความพยายามที่ไมตางกันนัก อยางไรก็ดี จีดีพีของจีนปที่แลวลด

เหลือ 9.2 เปอรเซ็นต ซึ่งปนี้ยังคาดไมไดวาจะอยูเหนือหรือตํ่ากวา 

8% ซึง่นกัวชิาการของจนีมคีวามเหน็วาเปนเสนแบงระหวาง Hard 

Landing หรือ Soft Landing ของเศรษฐกิจจีน สําหรับไทยในป 

พ.ศ. 2554 อัตราการเจริญเติบโตของ GDP อยูตํ่ากวา 1%  ในป 

พ.ศ. 2555 คาดวาจะอยูที่ประมาณ 5.5% 

 ทามกลางการเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของโลกที่กระทบ

ตอการเติบโตของเศรษฐกิจของจีนและไทย  ไทยในฐานะเปน

เศรษฐกจิใหญในกลุมประเทศอาเซยีน ซึง่เปนเศรษฐกจิยทุธศาสตร

ของภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต และยงัมผีูบรโิภคถงึ 500 ลาน

กวาคน  ปจจุบันจีนเปนผูคาที่สําคัญอันดับ 1 ของอาเซียน และ

ปที่ผานมามูลคาการคาระหวางอาเซียนและจีน 4 แสนลานลาน

เหรียญสหรัฐ หรือ 12 ลานลานบาท แซงหนาญี่ปุนที่เปนคูคา

สําคัญ  สําหรับจีน อาเซียนเปนผูคาอันดับ 3 รองลงมาจาก

สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน  ที่ผานมาอาเซียนประสบปญหากับตลาด

ญี่ปุน เนื่องจากวาตลาดญี่ปุนไมเปดกวาง โดยบริษัทลูกญี่ปุนเปน

ผูนาํเขาสนิคาจากอาเซยีนเปนหลกั  ขณะทีจ่นีเปดกวางใหอาเซยีน

ไปคาและลงทุน  คาดการณวาใน 10 ปขางหนา จีนจะเปนตลาด

ที่สําคัญมากที่สุดในเอเชีย  ปจจุบันจีนเปนตลาดในอาเซียนที่ใหญ

มากกวาญี่ปุนถึง 3 เทา  และการนําเขาของแตละประเทศไปสูจีน

จะเจริญเติบโตอีกปละประมาณ 30 - 40%  ปจจุบันจีนเปนผูคาที่

สาํคญัของไทยเปนอนัดบั 2 โดยป พ.ศ.  2554 มมีลูคาการคารวมกนั

1.7 ลานลานบาท หรือประมาณ 12.6% สินคาที่ไทยสงออกไป

จีนในป พ.ศ.2554 อันดับ 1 คือ ยางพารา อันดับ 2 คือ เครื่อง

คอมพิวเตอร อุปกรณและสวนประกอบ อันดับที่ 3 เปนเคมีภัณฑ 

ซึง่สนิคาเหลานีเ้ปนสนิคาปฐมภมูแิละกึง่สาํเรจ็รปูทีจ่นีในฐานะเปน

โรงงานของโลกนําไปประกอบเปนสินคาสําเร็จรูปเพื่อตลาดโลก

 ความสัมพันธจีน - อาเซียนไดคืบหนาไปอยางนาพอใจ 

พรอมๆ กันกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจทั้งสองฝาย จีนได

แสดงตออาเซียนถึงความตั้งใจที่จะพัฒนาความสัมพันธที่พึ่งพา

อาศัยกัน ในฐานะที่เปนเพื่อนบานที่ใกลชิดในลักษณะหุนสวนที่

จะเอื้อผลประโยชนตอกันอยางเปนรูปธรรม 

 จนีไดกลายเปนมหาอาํนาจ อนัดบัสองของโลก ทีม่ขีนาด

เศรษฐกจิเมือ่เปรยีบเทยีบกบัอาเซยีน 10 ประเทศ ในป ค.ศ. 2000 

เศรษฐกิจจีนโตกวาอาเซียน 1.8 เทา อีก 10 ปตอมา ขนาดของ

เศรษฐกิจจีนโตเพิ่มขึ้นเปน 3.65 เทา ของอาเซียน และคาดวาอีก 

20 ปขางหนาจะโตมากกวาอาเซียนอีก 5 เทา  ขณะเดียวกันแมวา

จนีเปนคูคาทีส่าํคญัของอาเซยีน  แตเมือ่พจิารณาถงึรปูแบบการคา 

การนาํเขาสนิคาจากอาเซยีนของจนีสวนใหญเปนสนิคาปฐมภมูแิละ
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

กึง่สาํเรจ็รปู ในขณะทีจ่นีสงออกสนิคาสาํเรจ็รปู ราคาถกู คณุภาพดี

สูตลาดโลกรวมถึงอาเซียน ซึ่งประเทศในอาเซียนแขงขันไดยาก  

 ใน 10 ปที่ผานมา รัฐบาลจีนไดเริ่มยุทธศาสตรใหบริษัท

ยักษใหญของจีนออกไปลงทุนในตางประเทศ โดยไปนําทรัพยากร 

เชน แรธาต ุพลงังาน ถัว่เหลอืง ฝาย ไม เปนตน จากประเทศทีก่าํลงั

พัฒนา เพื่อไปเสริมความเขมแข็งทางเศรษฐกิจของตัวเอง  พื้นเพ

ของเศรษฐกิจจีนในหวง 30 ปที่ผานมา ทําใหจีนสามารถสงออก

สินคาอุปโภคบริโภคในปริมาณมาก คุณภาพดี ราคาถูก ไดอยาง

มีประสิทธิภาพสูประเทศอาเซียน รวมทั้งไทย ซึ่งตรงนี้กระทบตอ

อาํนาจการแขงขนัของบรษิทัขนาดเลก็และขนาดกลางของอาเซยีน

รวมทั้งของประเทศไทย  

 จนี - ไทย หรอื จนี - ไทย - อาเซยีน จะพึง่พาอาศยักนัได 

จะตองเปนสิ่งที่ทั้งสองฝายไดประโยชนรวมกัน โดยเชื่อมโยงและ

ประสานโอกาสการคาการลงทนุในภมูภิาคเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต

และระดับเอเชียทุกรูปแบบ ทั้งทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ 

โดยตองพจิารณาถงึการจดัระบบธรุกรรมการเงนิทีจ่ะเอือ้ประโยชน

ในการใหเกิดมีการไหลเวียนของเงินในกลุมประเทศอาเซียนให

คลองตัว ซึ่งปจจุบันไดเริ่มดาํเนินการไปบาง ยกตัวอยางการใชเงนิ

สกุลจีน หรือเงินสกุลในภูมิภาค  โอกาสทางธุรกิจที่จะเกิดขึ้นผาน

ความรวมมือระหวางกันมีหลายดาน ดังนี้

 1. การเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร ซึ่งครอบคลุม

ตัง้แตเรือ่ง Food Security ความมัน่คงดานอาหาร, Food Safety 

ดานอาหารปลอดภัย การพัฒนาเกษตรกรรมที่ทันสมัย  การสราง

ความมั่งคั่งใหกับคนที่อยูในภาคชนบท การสรางความเจริญใหกับ

ชนบท รวมถึงการปรับสภาพแวดลอมของชนบท

 2. ธุรกิจยานยนต ธุรกิจประกอบรถยนตและธุรกิจที่

เกี่ยวเนื่อง

 3. ธุรกิจบริการ เชน การทองเที่ยว  การบิน การเงิน 

การธนาคาร เอ็นเตอรเทนเมนท อาหารและเครื่องดื่ม สปา

 4. ธุรกิจสื่อสารมวลชน อาทิ หนังสือพิมพ ทีวี เคเบิ้ล

ทีวี วิทยุ อินเตอรเน็ต

 5. ธุรกิจการศึกษา ในโลกยุคสังคมความรู เรื่องความรู

ใหม ๆ เกี่ยวกับเรื่องวัฒนธรรม ภาษา 

 6. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับการควบคุมอุณหภูมิ ควบคุม

ความเย็นความรอน ที่ใช ในบานเรือน สํานักงาน โรงงาน

อุตสาหกรรม

 7. ธุรกิจที่เกี่ยวของกับอวกาศ 

 8. ธุรกิจบริการด านสุขภาพ เช น โรงพยาบาล 

การคนควา ดานยา อาหาร เครือ่งดืม่ สขุภาพ สถานเสรมิความงาม

 9. ธุรกิจ รานอาหารที่เกี่ยวของกับอาหาร เปนบริการ

 10. ธุรกิจไลฟสไตล สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีผูสูงอายุ

มากขึ้น เมื่อเกษียณแลวตองอยูในสถานที่ที่มีคนดูแลระดับหนึ่ง 

เมื่ออายุสูงขึ้นก็ตองดูแลอีกระดับหนึ่ง และมีฐานะทางเศรษฐกิจ

ที่มั่นคงขึ้น

 11. ธุรกิจกีฬา จะโยงเรื่องการศึกษา ภาคธุรกิจบริการ 

และการวิจัยเกี่ยวกับสรีระ

 12. ธุรกิจการวิจัยและพัฒนา ธุรกิจลิขสิทธิ์ เชน การ

คนควาเกี่ยวกับการพัฒนาพันธุวิศวกรรม  การวิจัยยาแผนโบราณ 

วิธีบําบัดแผนโบราณ

 13. ธุรกิจโลจิสติกส การขนสงทางบก (ถนน, รถไฟ)

ทางอากาศ และทางทะเล

 14. ธุรกิจซอฟตพาวเวอร เชน วัฒนธรรม ดนตรี อาหาร 

ความบนัเทงิ การกฬีา ยา (ซึง่จนีดาํเนนิการอยางเปนรปูธรรมผาน

สถาบันขงจื้อ)

 15. สิ่งแวดลอมและพลังงานทดแทน (นํ้ามันบนดิน)

 สิ่งเหลานี้อาจจะเปนประโยชนที่จะนําไปพัฒนาเปน

ยุทธศาสตรความรวมมือไทย - จีน ตอไป เพื่อใหทั้งสองประเทศ

พัฒนาขีดความสามารถกาวไปสูโลกาภิวัตนที่กําลังเปลี่ยนไป และ

หวังวาการเจริญเติบโตของเอเชียจะเปนตัวอยางที่ดีใหกับโลก

การบรรยายเรื่อง “ยุทธศาสตรจีน - อาเซียน”

โดย  ศาสตราจารย ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย   

 อดีตรองนายกรัฐมนตรี และอดีตรัฐมนตรีวาการ  

 กระทรวงการตางประเทศ

 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.

 ASEAN - China Strategic Partnership หรือการเปน

หุนสวนทางยทุธศาสตรของจนี - อาเซยีน  นัน้ ตองเปนยทุธศาสตร

ทีเ่ปนลกัษณะหุนสวนทางยทุธศาสตรหรอื Strategic Partnership 

ซึ่งคําวา “หุนสวนทางยุทธศาสตร” นั้นฟงดูแลวเปนนามธรรม จึง

จําเปนที่จะตองพูดวา

 ประการที่ 1 ทําไมจึงตองมียุทธศาสตรรวมกันระหวาง

จีนกับอาเซียน

 ประการที่  2  ทําอยางไรถึงจะมียุทธศาสตรรวมกันได

 ประการที่ 3 อะไรเปนอุปสรรคตอการมียุทธศาสตร

รวมกัน



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)41

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 ทําไมจึงตองมียุทธศาสตรร วมกันระหวางจีนกับ

อาเซียน

 ในเรื่องยุทธศาสตรจีน - อาเซียนนั้น ไทย - จีน ถือวา

เปนเพือ่นบานกนั แมวาจะไมมพีรมแดนตดิกนั แตเราเชือ่มกนัดวย

แมนํ้าและสายโลหิต  ทานเจียงเจอหมินเห็นดวยเปนอยางยิ่ง และ

ไมใชแคเพือ่นบาน ญาตสินทิมติรสหาย แตเปนความสมัพนัธพเิศษ 

ไมเฉพาะไทย - จีน แตรวมถึงจีน - อาเซียน ตองมีความสัมพันธใน

ลักษณะพิเศษ  คือ

 ประการที่ 1 ลักษณะและภูมิสถาปตยของทั้งสอง

ประเทศทีท่าํใหทัง้สองคอืจนีกบัอาเซยีน ตองสรางความไววางใจให

กนัและกนั ถงึระดบัทีต่องวางยทุธศาสตรทีส่าํคญัๆ รวมกนัได  จนี

มพีลงัทางเศรษฐกจิอยางมาก มพีลงัทางการเมอืง มเีพือ่นมากมาย

ในทวปีตางๆ เชน แอฟรกิา ลาตนิอเมรกิา ขณะเดยีวกนัอาเซยีนกม็ี

เพือ่นมากจากทกุคายของอดุมการณในโลกนี ้มอีาเซยีนทีใ่กลชดิกบั

จนี มอีาเซยีนทีเ่คยใกลชดิกบัรสัเซยี มอีาเซยีนทีใ่กลชดิกบัอเมรกิา 

มอีาเซยีนทีอ่ยูในกลุมผูผลตินํา้มนั มอีาเซยีนทีเ่ปนประเทศมสุลมิที่

ใหญที่สุดในโลก คือ อินโดนีเซีย และมีอีก 2 ประเทศที่เปนมุสลิม 

คือ บรูไนและมาเลเซีย   ดังนั้น โดยลักษณะและที่ตั้ง และความ

สัมพันธเหลานี้จึงเปนคําตอบเอง วาทั้งสองฝายจะตองมีบทบาท

ที่สําคัญตอกัน  อาเซียนตองแสดงในเรื่องตางๆ ใหเห็นวาอาเซียน

ไวใจจีน และจีนก็ตองแสดงใหโลกเห็นวาจีนไวใจอาเซียน  ซึ่งอาจ

จะแสดงออกไดใน 2 - 3 ลักษณะ ดังตอไปนี้

 1. การร วมกันแก ป ญหาหรือป องกันป ญหาที่มี

ผลกระทบรวมกัน 

 2. การรวมมือกันที่จะเดินไปขางหนาในเรื่องตาง ๆ  

ไมใชแกไขปญหาอยางเดียว จับมือกันเดินไปขางหนา 

 3. การเพิ่มเพื่อนใหกันและกัน ไววางใจทั้งในเชิง

เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคง

 ประการที่ 2  คือ ยุทธศาสตร 2 มหาสมุทร ไมวาจะ

เปนการเชื่อมโยงทางกายภาพ  การคาการลงทุน ความมั่นคง 

การออกสูทะเลของจนี การสรางทาเรอืนํา้ลกึ สนามบนิ ถนนหนทาง

รถไฟความเร็วสูงจากทานาแรงที่เวียงจันทนผานหนองคายเขามา  

ทั้งหลายเหลานี้จะสําเร็จไดอยูที่อาเซียนเปนสําคัญ  ถาอาเซียน

ไมมยีทุธศาสตรรวมกนัแลว นโยบายยทุธศาสตรสาํคญัของจนีกไ็ม

สามารถเดินไปขางหนาได  เชนเดียวกับการเชื่อมโยงทางกายภาพ 

ความรวมมืออาวเปยปู ก็ดี ความรวมมือในเอเชียตะวันออก

เฉียงใตที่เปนแผนดินหรือที่เรียกวา Mainland Southeast Asia

ซึ่งปจจุบันบางทานเรียกวาประเทศลุมแมนํ้าโขงก็ดี สิ่งตาง ๆ 

เหลานี้จําเปนที่จะตองมียุทธศาสตรรวมกัน  โดยเฉพาะอยางยิ่ง 

ในขณะนี้ที่ประเทศลุมแมนํ้าโขงเนื้อหอม ไดแก พมา ไทย ลาว 

เวียดนาม และกัมพูชา  เมื่อกอนเรามีเวทีความรวมมือระหวาง

ประเทศอาเซียนกับจีน เรียกวา Great Mekong Subregion 

(GMS)  ปจจุบันญี่ปุนกลาววาญี่ปุนก็มีพรมแดนติดแมนํ้าโขงเชน

เดียวกัน มี Japan - Mekong Cooperation ญี่ปุนรวมมือกับ

ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม แตไมมีจีน แตเมื่อ 2 ปที่ผานมา

สหรัฐอเมริกาก็อยากมีพรมแดนติดกับแมนํ้าโขงดวย ก็ตองมี

ความรวมมือระหวางสหรัฐฯ กับประเทศลุมแมนํ้าโขงตอนลาง 

เรียกวา US Lower Mekong Initiative มีทุกประเทศยกเวนพมา

และจีน  ลาสุดเขาใจวาพมาจะเขามารวมดวย  เพราะฉะนั้นเวลา

นี้จีนก็มี Extra Regional Power คือ มีญี่ปุนกับสหรัฐอเมริกา 

เขามาเปนคู แขงในการมีความสัมพันธเปนพิเศษ แลวก็ทุ ม

งบประมาณเปนแสนลานทีจ่ะเขามารวมกนัพฒันาในโครงการตาง ๆ

กับประเทศลุมแมนํ้าโขง  ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ - ใต และตะวัน

ออก - ตะวนัตก กไ็มไดมจีนีเปนประเทศเดยีวทีม่บีทบาทเปนสาํคญั 

แตมีประเทศอื่นดวย  แตทั้งหมดนี้เกิดขึ้นไมได ถาจีนกับอาเซียน

ไมไดวางยุทธศาสตรรวมกัน  

 ประการที่ 3 คือ ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่เปนตลาด

การคา การลงทุน การเงิน การเคลื่อนยายของทุนหรือ Capital 

Movement ทัง้หลาย  จนีและอาเซยีนจะตองอาํนวยความสะดวก

ใหกนัและกนัทัง้การขนสง Logistic โครงสรางพืน้ฐาน กฎระเบยีบ 

การสงออก การลงทุน การทองเที่ยว  เชนที่ ดร. สารสิน วีระผล 

กลาวไวคือภาคเศรษฐกิจใหมๆ 10 ภาค รวมถึงที่ ศ.ดร.เกษม 

วฒันชยั กลาวถงึ ซวงอิง๋” (双赢) ทาํอยางไรถงึจะเปน Win-win 

Situation ระหวางกัน 

 ประการที่ 4 คือ ความมั่นคงและการเมืองระหวาง

ประเทศ มีทั้งประเทศในและนอกภูมิภาคตองการมีบทบาทใน

เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตมากขึน้ จนีกม็ุงหวงัทีจ่ะลดความเสีย่งของ

การขยายบทบาทของสหรัฐฯ ในภูมิภาคนี้ ไมวาจะเปนบทบาท

ในทะเลจีนใตก็ดี บทบาทในชองแคบมะละกาก็ดี บทบาทในการ

ประชุมเอเชียตะวันออกก็ดี  บทบาทในความรวมมือกับประเทศ

ลุมแมนํา้โขงกด็ ี นโยบายสหรฐัฯ ลาสดุ คอื Engage and Contain 

จนี  ซึง่ตางจากนโยบาย Containment เดมิ คอื จนีทาํอะไรทาํดวย 

(Engage) แตในขณะเดียวกันทําไปดวยและก็ชะลอบทบาทของ

จีนไปดวย (Engage and Contain)  อันนี้เปนโจทยใหมไมใชของ

สหรัฐฯ เปนโจทยใหมของจีนและของอาเซียนรวมกัน วาเราจะมี

ยทุธศาสตรรวมกนัอยางไรในทามกลางยทุธศาสตรใหมของสหรฐัฯ  
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

 ประการที ่5 คอื จนีตองใหอาเซยีนทีก่ลวัจนีกลบัมารวม

มอืกบัจนีใหได อาเซยีนตองใหจนีสนใจอาเซยีนเหมอืนเดมิและมาก

ขึน้ สนใจในแงการวางยทุธศาสตรกบัอาเซยีน ดงันัน้ จนีกบัอาเซยีน

ตองเปนหุนสวนทางยุทธศาสตรดวยกัน

 ทําอยางไรถึงจะมียุทธศาสตรรวมกันได 

 ประการที่ 1 ตองยอมรับวาในชวง 5 ปขางหนา 

ภมูสิถาปตยทางการเมอืงเปลีย่น “บรูพาภวิตัน” หรอื Easternization  

การเตบิโตของเอเชยีหรอืเอเชยีผงาด การเตบิโตของจนี ของอนิเดยี 

การเปลี่ยนแปลงของการที่อาเซียนที่จะรวมมือกันทั้ง 3 เรื่อง คือ 

เศรษฐกิจ การเมืองและความมั่นคง สังคมและวัฒนธรรม  ยุโรป

เปลีย่นแปลงไปออนลงและมปีญหา ตลาดยโุรปลดลง ม ีSecond-

ary Effect ตออาเซยีนและจนี  ความเปลีย่นแปลงเหลานี ้และการ

ที่จีนเจริญเติบโตขึ้นมามากก็มีปญหาที่จะตองดูแล  ดังนั้น ตองตั้ง

หลกั สรางแผนที ่(Road Map) ในแตละเรือ่งวาจะเดนิทางรวมกนั

อยางไร โจทยที่สําคัญคือทําอยางไรให 10 ประเทศของอาเซียนไม

กลัวจีน และจีนเองตองทําอยางไรไมใหอาเซียนกลัว  ความหาง

เปนอีกปญหาหนึ่งที่ทําใหเกิดความสงสัย ระแวง ทําใหโอกาสใน

การทําความเขาใจกันลดลง และนําไปสูความกลัว ความระแวง

ไมกลารวมมือ หันไปหาผูอื่นชวยสนับสนุน ชวยปกปองแทน

 ประการที่ 2 กลไกภาครัฐ ประชาสังคม ภาคเอกชน

ตองกระชับ ควรมีแผนยุทธศาสตรรวมกับอาเซียนแตละประเทศ 

และแผนยุทธศาสตรกับอาเซียนโดยรวม ที่ไมใชเฉพาะเขตการคา

เสรอีาเซยีน - จนี ชวยเหลอืกนัดวยการเปนหุนสวน การเปนสวนหนึง่

สวนใดซึง่กนัและกนัในภมูภิาคเดยีวกนัเหมอืนญาตพิีน่อง  จดุยนืใน

เวทีพหุภาคี เชน WTO, APEC, ASEAN - Europe Meeting ฯลฯ 

 ประการที่ 3 ความราบรื่นของการเปลี่ยนแปลงผูนํา

จีนในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งของทานสี จิ้นผิง และทานหลี่ เคอเฉียง 

ตอประเทศในอาเซียน ทําอยางไรที่ผูใหญในอาเซียนจะคุนเคย 

กลาพูด กลาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูนําชุดใหม  ทําอยางไร

ใหผูนํา ผูมีบทบาทในรัฐบาลจีนชุดใหมมีความไววางใจ สบายใจ 

(Comfortable Level) กับผู นําหรือผู มีบทบาทในอาเซียน 

การจัด Retreat ก็เปนเรื่องสําคัญของผูนํา ผูที่มีบทบาทสําคัญ 

นักวิทยาศาสตร นักวิชาการ มาพบกันแบบไมเปนทางการ

เพื่อคุย เปดอก ไมตองมีการจดหรือบันทึก หรือฝายใดไมเห็นดวย

ก็ไมเสียหนา

 ประการที่ 4 การเปดอกคุยกันมากขึ้นในเรื่องที่เปน

ปญหารวมกัน ในเรื่องที่หวงใยรวมกัน (Common Concern) 

เชน กรณีแมนํ้าโขง โดยไมตองรอกลไกที่เปนทางการเพื่อรับทราบ

ปญหาของแตละประเทศ ทําใหเปนปญหารวมกัน (Common 

Problem) และจะไดแกรวมกัน

 อะไรเปนอุปสรรคตอการมียุทธศาสตรรวมกัน

 ประการที่ 1 ความสนใจและความเขาใจอาเซียนลดลง 

ความสนใจอาเซยีนทีม่ตีอจนีนัน้ เนนในเรือ่งเศรษฐกจิเปนมติหิลกั 

เนนประเทศจนีเปนมติหิลกั ไมไดเนนมณฑล  การทีเ่ขาใจวาจนีเหน็

คนอื่นตัวเล็กลง มีความหมายลดลง  ทําตามเปาหมายตางๆ ของ

การพัฒนาประเทศ  เปาหมายตางๆ ทางการเมือง  จนลืมความ

รูสกึของคนอืน่คอืสิง่ทีไ่ดรบัการวพิากษวจิารณมา ทาํใหจนีนาเปน

หวง  ถูกเขาใจวาจีนเหมือนมหาอํานาจอื่น คือ ทําทุกอยางเปนไป

ตามเปาหมาย เอาแตใจตัวเอง ซึ่งไมใชจีนจริงๆ ที่รูจัก  ดังนั้น 

ความรูสึกแบบนี้จึงเปนอุปสรรคที่จะมียุทธศาสตรรวมกัน

 ประการที ่2 ความกลวัจนีของประเทศในอาเซยีน ทัง้ใน

ดานเศรษฐกิจ การเมือง ความมั่นคง

 ประการที ่3 ปญหาเรือ่งทะเลจนีใต  ถงึแมวาไทยจะไมได

อยูในขอเรยีกรองหรอือยูในกระบวนการเรยีกรองดนิแดนหรอืสทิธิ

อะไร (Claimant State)  ทั้งๆ ที่อาเซียนมี Claimant State อยู

หลายประเทศ เชน เวยีดนาม ฟลปิปนส อนิโดนเีซยี บรไูน มาเลเซยี 

และยังมีประเทศนอกทะเลจีนใต คือ สหรัฐฯ วามีผลประโยชน

ที่เกี่ยวของทางดานการเดินเรือ (Navigation Route) ไมไดเรียก

รองดินแดน  เพราะฉะนั้นถึงแมวายุทธศาสตร 2 มหาสมุทรของ

จีนจะใชเวลาหลายป แตเรื่องทะเลจีนใตเปนเรื่องที่มีการปะทะ 

แลกเปลี่ยนโตเถียงกันอยางรุนแรงในทางการทูตกันมาหลาย

ครั้งแลว (Immediate Peace) ซึ่งยุทธศาสตรการเชื่อมโยงทาง

กายภาพ (Connectivity) ของจีน ไมวาจะเชื่อม Mainland, 

Southeast Asia หรือประเทศอาเซียนที่เปนหมูเกาะ ก็จะเกิดขึ้น

ไมได  หากเกิดการปะทะกันในทะเลจีนใต  ประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เชน ประชาคมความมั่นคง ประชาคมวัฒนธรรมและ

สังคมของอาเซียนก็จะพัง  ทําใหความเชื่อมั่นในสินคา บริการ ทุน 

การทองเที่ยว กรอบการเจรจาจะเสีย  ดังนั้น ปญหาทะเลจีนใต

จึงเปนบททดสอบของทั้งจีนและอาเซียนวาจะมียุทธศาสตรที่เปน

หุนสวนรวมกันไดหรือไม  เราควรใชหลักการหลีกเลี่ยงความขัด

แยง (Conflict Avoidance)  โดยในเรื่องทรัพยากรที่มีชีวิตและ

ไมมีชีวิตในบริเวณทะเลจีนใตนั้น นาจะเปนการพัฒนารวมกันกับ

ทุกประเทศที่มีสิทธิ์เรียกรอง โดยการพัฒนารวมกันนั้น เรียกวา 

Joint Development Area (JDA) ไมมีผลกระทบตอสิทธิเรียก

รองทั้งในทะเลอาณาเขต  หรือเสนเขตแดนทางทะเลแตอยาง

ใด  แตมาเจรจาผลประโยชนเชิงธุรกิจ เชิงเศรษฐกิจวาประเทศ
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ทั้ง 6 ประเทศ จะรวมกันทําในเรื่อง Receiving Resources และ 

Non-Receiving Resources อยางไร  เสนทางเดินเรือก็เชน

เดยีวกนั การหลกีเลีย่งความขดัแยง (Conflict Avoidance) คอืให

ทกุประเทศ รวมทัง้สหรฐัฯ มาเจรจาหารอืกนั  บรหิารเสนทางการ

เดนิเรอืในทะเลจนีใตรวมกนัไดหรอืไม  นาจะเปนกรอบหลกัคดิใน

เรื่องที่จะเปลี่ยนความขัดแยงใหเปนความรวมมือหรือ Turn the 

Conflict into Cooperation  

 สรปุแลว จนีและอาเซยีนตองมองกนัและกนัวาเปนเพือ่น

ทีส่าํคญัตอยทุธศาสตรความอยูรอดและความเจรญิของตน  จนีควร

มองอาเซียนทุกประเทศเหมือนที่จีนมองไทย  อาเซียนทุกประเทศ

ควรจะรวมมอืกนัและลดความหวาดระแวง ความกลวัจนี คอื ตองเปน

ยุทธศาสตรของการเปนหุนสวนกัน เปน Strategic Partnership 

คือเปนมิตรรวมกันในทุกๆ ดาน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 

ความมั่นคง วัฒนธรรม เอื้อกัน แกปญหารวมกัน เปดอกคุยกัน

และทําใหเปนปญหารวมกัน พึ่งพาอาศัยกันในเวทีพหุภาคีหรือใน

เวทอีืน่ๆ เหน็ใจในขอจาํกดัของแตละฝาย จบัมอืกนัเพือ่ความเจรญิ

และสันติสุขของภูมิภาค ถือเปนการเปนหุนสวนทางยุทธศาสตร 

หุนสวนของชีวิตซึ่งกันและกัน

การบรรยายเรื่อง  “ยุทธศาสตรเงินบาท - หยวน”

โดย  นายบัณฑูร ลํ่าซํา

 ประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผู จัดการ 

 ธนาคารกสิกรไทย

 วันที่ 25 สิงหาคม 2555 เวลา 10.15 น.

 บทบาทของเงินหยวนในโลกของการคา เราควรเตรียม

ตัวรับมือกับเงินหยวนที่เขามามีบทบาทในเชิงเศรษฐกิจของโลก

อยางไร  โลกนี้คาขายเปนปกติ ไมวาจะมีหรือไมมีเงินหยวน

โลกปจจุบันมีมากกวา 1 ขั้ว ขั้วฝรั่ง ขั้วจีน ขั้วแขก  โลกที่กระทบ

ตอความเปนอยูของคนทั้งหลาย เรื่องการเมืองยังอีกไกล สิ่งที่เรา

ตองหายใจอยูทุกวัน คือ การคาขาย หากคาขายติดขัดก็จะพูดกัน

ไมรูเรื่องในโลกที่เปดกวางมีจีน แขก AEC ชีวิตจะดีขึ้นหรือเลวลง

 แคชวงศตวรรษ ในป ค.ศ. 2000 ขนาดเศรษฐกจิของจนี

มีขนาดแค 10% ของสหรัฐอเมริกา ซึ่งขนาดเศรษฐกิจของสหรัฐฯ 

คิดเปน 3.7% ของเศรษฐกิจโลก หรือ 1 ใน 3 ของโลก  ตอมาอีก 

10 ปใหหลัง ในป ค.ศ. 2011 เศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงมีขนาด

ใหญอยู แตเศรษฐกิจของจีนมีขนาดเพิ่มขึ้นเปน 1 ใน 10 ของ

โลก (ที่ 2 รองจากสหรัฐฯ)  การคาระหวางจีนกับไทยมีการเจริญ

เตบิโตจาก 6.6 พนัลานเหรยีญสหรฐั ในป ค.ศ. 2000 มาเปน 64.7

พนัลานเหรยีญสหรฐั ในป ค.ศ. 2011 สวนการคาขายจนี - อาเซยีน 

มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ใกลเคยีงกบัจนีและไทย คอื 22% จาก 39.5 

พันลานเหรียญสหรัฐ  ในป ค.ศ. 2000 มาเปน 362.8 พันลาน

เหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2011  ทุกวันนี้จากเดิมในป ค.ศ. 2000 

ที่จีนมีการคากับอาเซียนคิดเปน 4% กลายเปนคูคาที่ใหญที่สุด

ถาไมนบัการคาในอาเซยีนกนัเอง  แตในป ค.ศ. 2011 คดิเปน 11% 

ของการคา แซงหนาประเทศแถบยุโรป และญี่ปุน

 การลงทุนตรงจากตางประเทศ (Foreign Direct

Investment, FDI) เศรษฐกิจของประเทศไทยที่ผานมาเปนเรื่อง

ของฝรั่งและญี่ปุน  จีนเพิ่งเขามาในชวง 3 - 4 ป ในเรื่องของการ

ลงทุน จีนลงทุนชี้แนะโดยรัฐบาลจีน รัฐบาลจีนเพิ่งมีนโยบายให

บริษัทจีนใหญ ๆ ที่มีทุนมหาศาล เริ่มออกไปวางยุทธศาสตรการ

ลงทุนทั่วโลก และเริ่มมีชื่อขึ้นมาบาง  การลงทุนเปนสวนสําคัญใน

การกระตุนเศรษฐกิจ ถาเงินลงทุนเขาเยอะก็ทําใหมีการจางงาน 

มีการพัฒนาเศรษฐกิจ ประเทศตาง ๆ ถึงแขงกันดึงเงินลงทุนจาก

ตางชาติเขามาในประเทศของตนเอง ทั้งเงื่อนไข สภาพแวดลอม 

โครงสรางพืน้ฐานตางๆ เพือ่ใหทนุทัง้หลายเลอืกประเทศของตนเอง 

หากถามวาประเทศไทยเปนศูนยกลางประเทศที่ดึงดูดในอาเซียน

หรือไม  ก็ถือวาเปนแตไมใชเพียงประเทศเดียว  มาเลเซีย 

อินโดนีเซียก็ดึงดูดได  บางประเทศใหม ๆ ดึงดูดดวยเงื่อนไขของ

คาแรงตํ่า ๆ เชน เวียดนาม กัมพูชา พมา เปนตน  จึงเปนภาพที่

สะทอนถึงพลังของเศรษฐกิจจีนวาเปนมหาอํานาจ  มหาวิทยาลัย

หวัเฉยีว (HQU) กเ็ปนอกีจดุเริม่ตนหนึง่ของการสรางความรูทีเ่ปน

จนี  สะทอนวาจนีไมไดมองแคประเทศไทยเทานัน้ มองอาเซยีนโดย

รวมดวย ทีบ่รษิทัจนีมาลงทนุในไทยคดิเปน 7% ซึง่เปนรองญึปุ่นที่

เปนหลักใหญในการลงทุนสรางเศรษฐกิจของไทย  แตจีนอาจจะ

แซงหนาญี่ปุนในอนาคต  

 ในฐานะธนาคารก็ตองมีการปรับตัวเชนกัน ทั้งในเรื่อง

การลงทุนของผูประกอบการจีน ธุรกิจจีน บริษัทใหญ ๆ ที่เริ่ม

แผอํานาจทางเศรษฐกิจเขามาในภูมิภาคอาเซียน  ทําไมจีนถึงเริ่ม

ลงทุนมากขึ้น สวนหนึ่งนั้นเปนเพราะตองการวัตถุดิบปอนกลับ

ไปในประเทศ การบริโภคของประชาชนในประเทศตาง ๆ คิด

เปนสัดสวนกี่เปอรเซ็นตของเศรษฐกิจประเทศนั้น เชน สหรัฐฯ 

การบริโภคเปนเปอรเซ็นตที่สูงของประเทศ (GDP) เทากับ 71%  

ตํ่าที่สุดคือ จีน 35% เนื่องจากอดีตคนตองประหยัด ไมไดใชจาย

มากมาย พึ่งการบริโภคภายในประเทศมากขึ้น ใหกําลังซื้อของคน

ในประเทศที่มีมากขึ้นเปนตัวผลักดัน  ไมพึ่งตลาดตางประเทศ
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ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

อยางเดียว เปนนโยบายของทั้งโลกที่เนนไปในทางนี้  เพราะตลาด

ตางประเทศมกีารผนัผวน  จนีเริม่ใชการบรโิภคภายในประเทศเปน

ตวักระตุนเศรษฐกจิดวย เพราะจนีเปนประเทศทีพ่ึง่การสงออกมา

โดยตลอด ชวงหลังพึ่งนอยลง เริ่มมีการลงทุนในตางประเทศดวย 

เพือ่นาํทรพัยากรกลบัไปบรโิภคภายในประเทศ  เพราะฉะนัน้ โดย

พลังของขนาดก็ดี พลังของเศรษฐกิจของจีนก็ดี นาจะเปนไปไดวา

เงินหยวนนาจะมีบทบาทไมเฉพาะแตประเทศจีนเทานั้น  นาจะ

เปนเงินของโลกเพราะดูจากขนาดของเศรษฐกิจ

 การหมุนเวียนขนาดการคาของโลก ในป ค.ศ. 2011   

ไทย - โลก คิดเปน 457 พันลานเหรียญสหรัฐ  ไทย - จีน คิดเปน 

65 พันลานเหรียญสหรัฐ  และ จีน - โลก คิดเปน 3,642 

พันลานเหรียญสหรัฐ  โดยการตกลงในการซื้อขายหรือชําระ

สินคาทางการคาของทั้งโลกสวนใหญทําอยู 2 สกุล คือ สกุลเงิน

ดอลลารสหรัฐ (42.5%) และสกุลเงินยูโร (19.6%)  เงินหยวน

ยังไมมีบทบาท  เนื่องจากรัฐบาลจีนยังไมเปดโอกาสใหเงินหยวน

เปนเงินที่แลกเปลี่ยนกันโดยปกติ เปนเงินที่ถูกควบคุมอยู  รัฐบาล

จีนตองเดินอยางระมัดระวัง ถึงแมวาจีนจะเปนมหาอํานาจในทุก

ดานในขณะนี้ เพราะจีนก็มีโจทยอยูแลว ทั้งเงินเฟอในบางจุด 

ราคาอสังหาริมทรัพยบางจุดที่ซื้อกันไมได ทั้งเรื่องสงออกบางจุด

ก็เริ่มถดถอย  และที่สําคัญคือความตางกันระหวางความรวยของ

คนมากขึ้น

 พอคาไทยใชเงินสกุลดอลลารสหรัฐ 80% สกุลเงินเยน 

7% และสกลุเงนิบาท 6% สาเหตทุีใ่ชเงนิดอลลารเพราะเขาใจงาย 

กลาทํา ควบคุมความเสี่ยงได  การใชเงินหยวนมีบางแตตองเปน

คูคาทีอ่นญุาตโดยรฐับาลจนีเทานัน้ ถงึจะมสีทิธิค์าขายกบัโลกทีใ่ช

เงนิหยวนเปนตวัจายคาสนิคากนัได ไมใชทกุคนจะทาํได สวนใหญที่

มกีารใชเงนิหยวนนัน้เปนเรือ่งของการลงทนุมากกวาแทนทีจ่ะเปน

เรื่องของการคา  ในชวง 1 - 2 ปที่ผานมา มีการทดลองโครงการ

นํารอง (Pilot Program) ที่จะคาขายกับผูประกอบการจีนบาง

รายที่ไดถูกกําหนดโดยรัฐบาลจีนแลว เรียกวา MDE (Mainland 

Designated Enterprise) มีอยู 20 มณฑลในประเทศจีน รวมกัน

ประมาณ 10,000 ราย  ณ ขณะนี้ที่ไดรับอนุญาตจากรัฐบาลจีน

ใหสามารถที่จะคาขายกับตางชาติเปนเงินหยวนได คือ ในสัญญา

ซื้อขายสินคา โคดราคากันเปนเงินหยวนได  และเมื่อปลายปที่

แลวเรียกวา Yuan - Baht Direct Quotation คือ เขาไปในระบบ

การคาขายเงินระหวางประเทศ จะมีราคาซื้อขายเงินบาท - หยวน 

อยู แตไมมีธุรกรรมเทาไรนัก  และอัตราที่โคดก็อาจไมใชราคาที่ดี

ที่สุดของคนที่จะไปซื้อหรือขาย แตมีใหเห็น  สําหรับผูประกอบ

การไทย ตองมีธุรกรรมรองรับ จะไปเก็งเงินหยวนเฉยๆ ไมได  ไม

ไดรับอนุญาตใหทําเชนนั้น  ตองมีการคาขายจริงๆ ถึงจะมีการซื้อ

ขายเงนิหยวนได  นอกจากนี ้เมือ่ปลายปทีแ่ลวอกีเชนกนั มกีารเซน็

สญัญาระหวางธนาคารกลางของประเทศจนี (People’s Bank of 

China) กับธนาคารแหงประเทศไทย ใหมีวงเงินประมาณ 70 พัน

ลานหยวน หรือประมาณ 320 พันลานบาท ใชสําหรับการแลก

เปลี่ยนได เพื่อสนับสนุนการคา  ตอมาไดมีการตั้งทีมศึกษาและ

ทดลองการใชเงินหยวนกับเงินบาทในการคา  โดยเลือกทํากับ 3 

ธนาคาร ไดแก ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงเทพ  และธนาคาร

สแตนดารดชารเตอรด (ไทย) (Standard Chartered Bank) 

ปญหาเทคนิคที่เปนประเด็นที่จะใชเงินหยวนในการคาขายนั้น 

ที่พูดถึง Mainland Designated Enterprise หรือ MDE ในเมือง

จนี มแีตหาไมเจอ ไมรูวาอยูทีไ่หน เพราะใชภาษาจนี จนีมกีฎกตกิา

ทางกฎหมายของรัฐบาลจีนวาหากพลาดจะตองหยุดธุรกรรมนั้น

ทันที เปนสิ่งที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อลดความกลัวของความเสี่ยงกอน

ที่จะเกิดธุรกรรม  การโคดราคาของเงินดอลลารสหรัฐ - เงินบาท 

เปนการโคดเงินที่แคบ ราคาซื้อและราคาขายตางกันนิดเดียว 

ในโลกของการเงินตองการโคดใหแคบเนื่องจากทําใหการซื้อขาย

คลองตัว สวนการโคดเงินบาท - เงินหยวน ยังหางมาก การกู

เงินเพื่อสนับสนุนการคาที่เปนดอลลารสหรัฐ ไดดอกเบี้ยถูกกวา

เงินหยวน วิธีการบริหารความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยน

(Hedging Instrument) เงินบาท - ดอลลาร มีอยูทั่วไป แตเงิน

หยวนไมมี ฉะนั้นถือเปนอุปสรรคโดยธรรมชาติ เปนประเด็นทาง

เทคนคิทีไ่มไดแกยาก เมือ่ถงึจดุหนึง่ทีม่กีารคาขาย กจ็ะมกีารพฒันา

ที่เอื้ออํานวยมากขึ้น  ยิ่งพอมีธุรกรรมเกิดขึ้น ธนาคารตาง ๆ ก็คิด

เครื่องมือที่จะบริหารความเสี่ยงใหลูกคาไดมีโอกาสเลือกมากขึ้น 

สรุปคืออยูที่การเตรียมตัวคาขายกันจะสําคัญกวา การคาขายเปน

เงนิยงัไมใชเรือ่งใหญทีส่ดุ แตการเตรยีมการใหมคีวามไวเนือ้เชือ่ใจ

กนั สามารถคาขายดวยสนิคาทีท่ัง้สองฝายพอใจกนัได กส็ามารถที่

จะคุยกันไดเปนปกติ เปนเพื่อนกัน นาจะเปนเรื่องที่สําคัญสําหรับ

ผูประกอบการไทยที่เตรียมการในตอนนี้   
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

การบรรยายเรือ่ง“ยทุธศาสตรไทย - จนี ดานเศรษฐกจิการคาใน

บริบทที่ไทยเปนหนึ่งในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” 

โดย  ดร. โอฬาร ไชยประวัติ

 ประธานผูแทนการคาไทยที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี

 วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 09.30 น.

 นโยบายของรฐับาลไทยทีจ่ะเริม่ดาํเนนิการในชวง 5 - 

10 ป ขางหนา 

 1. วางเปาหมายใหการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิโตขึน้

ปละ 5% การจางงานเตบิโตปละ 2.5% คดิเปนแรงงานใหมทีจ่ะเขา

ทํางานในภาคการผลิตปละ 875,000 คน ซึ่งผลผลิตตอคนทํางาน

1 คน และคาจางแรงงานทีแ่ทจรงิของคนทาํงาน 1 คน จะตองเพิม่ขึน้

อยางนอย 2.5% ตอป  โดยมแีรงงานตางชาตทิีเ่ปน professional 

workers 75,000 คน  แรงงานใหม 875,000 คน (ที่มีระดับ

การศกึษาตางกนั) เขาไปทาํงานในภาคการผลติเกษตร อตุสาหกรรม

และบริการ ตามเปาหมายการเติบโตของทั้งสามภาคการผลิต

 2. ตองวางแผนวา GDP ที่แทจริง ตองเปนผลผลิตที่มี

คณุภาพตามนโยบาย (ไมใชของโหลอกีตอไป) จาก 3 ภาคการผลติ

  1) สนิคาอตุสาหกรรม (รถยนต คอมพวิเตอร) และ

บรกิาร (ทองเทีย่ว สปา อาหาร การแพทยไทย) ตองมคีณุภาพตาม

นโยบายและตอบสนองความตองการในประเทศกอน สวนที่เหลือ

จะตอบสนองความตองการของตางประเทศซึ่งเปนผูซื้อเดิมและ

ผูซื้อใหม โดยไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรไมเสื่อมสลาย

เร็วเกินไป

  2) สินคาการเกษตร ตองขายไดในราคาสูง และ

เกบ็ไวบรโิภคยามขาดแคลนกบัประเทศเพือ่นบาน เปน Joint food 

Security 

 3. การรับมือกับราคาสินคาที่สูงขึ้น รัฐบาลบริหาร

จัดการตนทุน ตนนํ้า กลางนํ้า ปลายนํ้าและรานคาถูกใจ  ในการ

จัดการราคาขายปลีกสินคาอาหาร และอื่นๆ ใหเพิ่มขึ้นในอัตราที่

พอรับได เมื่อเทียบกับรายไดของประชาชน 

 4. สาเหตุสินค าแพงเพราะการพิมพ  เงินออกมา

หมุนเวียนมากเกินไป แลวทําใหเกิดของแพง จะไมเกิดขึ้นใน

ประเทศไทย

 5. เกษตรกรในประเทศไทยมรีายไดดขีึน้อยางนอยเทยีบ

เคียงกับรายไดผูผลิตสินคาเกษตรประเภทใกลเคียงในประเทศอื่น  

โดยรฐับาลจะใชนโยบายรบัจาํนาํสนิคาเกษตรหลกั ไดแก ขาว มนั 

และยางพารา (ขาว 15,000 - 20,000 บาทตอตนั) มนั (3,000 บาท

ตอตัน) ยาง (100,000 บาทตอตัน) 

 6. ปรับอัตราคาจางขั้นตํ่า (300 บาท/วัน) เงินเดือน

ปริญญาตรี (15,000 บาท/เดือน) ลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคล 

20%  เพื่อเพิ่มรายไดใหกับชนชั้นกลางและเพิ่มผลตอบแทนสุทธิ

ของผูประกอบการของเจาของทุนที่เพิ่มคุณภาพของแรงงานที่ใช

ผลิตสินคาและบริการที่จําหนายไปทั่วโลก

 นโยบายของรัฐบาลจีนในอีก 10 ป ขางหนา (ป ค.ศ. 

2013 - 2022)

 1. เศรษฐกิจเติบโตอยางนอย 7.5% ตอป และการจาง

งานเติบโตปละ 5%

 2. เคลื่อนยายแรงงานจากเขตชนบทเขาทํางานในภาค

อุตสาหกรรมในเมืองใหญ จํานวน 30 ลานคน/ป 

 3. ตองนําเขาสินคาเกษตร และอาหารที่มีคุณภาพจาก

ประเทศในเขตสุวรรณภูมิ

 4. วางแผน Real GDP จาก 2 ภาคการผลิต คือ 

อุตสาหกรรมและบริการ  โดยกําหนดกําลังการผลิตตามความ

ตองการของคนในประเทศ

 5. จีนใชนโยบายอัตราแลกเปลี่ยน ในการดูแลราคา

สินคาสงออกและนําเขา การควบคุมสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ย ใน

การดูแลเรื่องอสังหาริมทรัพย และการเก็งกําไรเกินขอบเขต เพื่อ

ควบคุมราคาสินคาไมใหแพง

 6. ใชนโยบายการเพิ่มคาจาง และปรับอัตราเงินเดือน

ในอัตราสูงทัดเทียมกับการเพิ่มผลผลิต เพื่อใหคนชั้นกลางรุนใหม

มีรายได ที่แทจริงและความเปนอยูที่ดีขึ้น

 กลยทุธความสมัพนัธทางการคาและเศรษฐกจิไทย-จนี 

ในชวงอีก 10 ปขางหนา

 1. ไทยรวมกบัประเทศเพือ่นบาน ทาํการคา ผลติสนิคา

เกษตรคุณภาพสูงขายใหกับจีน 

 2. จีนมีความสามารถในการผลิตสินคาอุตสาหกรรม 

และสะสมเครื่องจักรและเทคโนโลยีจากการสรางสาธารณูปโภค

ในประเทศตนเองไวเปนจํานวนมาก  ซึ่งประเทศไทยและประเทศ

เพื่อนบานมีความตองการ โดยจีนตองการสินคาเกษตรจาก

ประเทศไทยและเพื่อนบาน สวนการผลิตสินคาอุตสาหกรรมของ

ไทยและจีนจะเชื่อมโยงกัน  แตการตลาดจะมุงขายแยกตลาดกัน

ชัดเจน

 3. เปนโอกาสขยายตลาดในจนี ใหกบัสนิคาอตุสาหกรรม

ของไทย ที่มีการแขงขันสูงและใชแรงงานเพิ่มขึ้น ผูประกอบการ

SME ไทย ทยอยยายหรือขยายฐานการผลิตสินคา Mass ไป

ประเทศเพื่อนบาน
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ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

 4. สงเสรมิการทองเทีย่วไทยและประเทศเพือ่นบานกบั

ประเทศจีน เปนการทองเที่ยวแบบเชื่อมโยงทุกประเทศ

การบรรยายเรื่อง “การขับเคลื่อนยุทธศาสตรไทย - จีน: โอกาส

และอุปสรรค”

โดย  โดยศาสตราจารย ดร.กนก วงษตระหงาน

 กรรมการที่ปรึกษาศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย - จีน

 วันที่ 26 สิงหาคม 2555 เวลา 10.15 น.

 เมื่อกลาวถึง คําวา “ยุทธศาสตร” ทําใหนึกถึงคํากลาว

ของทานขงจื๊อที่วา “คนที่ไมรูจักคิดการไกล ยอมจะพบทุกขรอน

ในเวลาอันใกล” ความหมายคือ หากเราคิดแตเรื่องเฉพาะหนา 

คิดแตจะรับมือกับสถานการณที่เกิดขึ้นในแตละวันไปทีละเรื่อง ๆ

โดยขาดการมองและวางแผนทางยุทธศาสตรในระยะยาวแลว  

สุดทายเราอาจประสบภัยใกลตัว ขาดทิศทางที่จะกาวไปสูอนาคต 

เพราะไมรูวาอนาคตควรเปนอยางไร ควรยึดหลักอะไร ควรให

ความสําคัญกับอะไร ดังนั้น คนจีนตั้งแตสมัยโบราณจึงใหความ

สําคัญกับ “ยุทธศาสตร” เปนอยางมาก ดังคํากลาวในภาษาจีนที่

วา ตดัสนิแพชนะดวยการ “มองหมากทัง้กระดาน” หรอื “มองครบ

กระบวนวิธี”  

 การกําหนดนโยบายอันเกี่ยวเนื่องกับความสัมพันธ

ไทย - จนี นัน้ สวนใหญใหความสนใจเรือ่งเฉพาะหนา มุงแกไขปญหา

และขจดัอปุสรรคทีเ่กดิขึน้เฉพาะหนาไปทลีะเรือ่งๆ ซึง่กน็บัวาเปน

ประโยชนในระดับหนึ่ง และทําใหเราผานวิกฤตและสานสัมพันธ

ทีด่รีะหวางกนัมาได  แตวธิกีารนัน้ไมใชและไมควรเปน “อดุมคต”ิ 

ของความสมัพนัธทีเ่รามุงหวงั เพราะสดุทาย การคดิเฉพาะหนานัน้

อาจนําไปสู “ทุกขรอนในเวลาอันใกล” ได ตามคํากลาวของทาน

ขงจื๊อ  ปจจุบันเรายังขาด “ยุทธศาสตร” เกี่ยวกับความสัมพันธ

ไทย - จีน ที่ชัดเจน  และที่สําคัญยิ่งกวานั้น คือเราขาดกลไกใน

การวางยุทธศาสตร รวมทั้งผลักดันยุทธศาสตรใหสําเร็จลุลวง  ดัง

นั้นจําเปนตองมีหนวยงานที่เปน Think Tank ในการศึกษาและ

กาํหนดยทุธศาสตรในระยะกลางถงึยาว  รวมทัง้เสนอกลไกในการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร เพื่อใหไทยสามารถรวมมือกับประเทศจีน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นและมีทิศทางที่ชัดเจนยิ่งขึ้น  ไมใช

เพยีงแตวางนโยบายระยะสัน้ทีอ่าจเปลีย่นไปเปลีย่นมาไดเมือ่มกีาร

เปลี่ยนรัฐบาลหรือเกิดความไมแนนอนทางการเมือง

 “ยุทธศาสตรไทย - จีน” เปนสิ่งที่สําคัญ เพราะเรากําลัง

เผชิญความทาทายอันเนื่องมาจากกระแสโลกาภิวัตนจากโลก

ยุคสองขั้วอํานาจ สู โลกยุคที่ไมมีขั้วอํานาจ การรวมกลุมทาง

เศรษฐกจิในภมูภิาค และการผงาดขึน้ของเอเชยี  ซึง่เปนโอกาสอนั

ดใีนการสรางความมัน่คงและมัง่คัง่ใหกบัภมูภิาคในระยะยาว  ภาย

ใตบริบทของภูมิเศรษฐกิจโลกดังกลาว ความสัมพันธไทย - จีน ได

เปลีย่นแปลงไปอยาง “รวดเรว็” และ “ลกึซึง้”   ในเรือ่งของความ

รวดเร็ว  ชัดเจนที่สุดคงเปนตัวเลขการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ

ระหวางสองประเทศที่เพิ่มขึ้นอยางมหาศาลในชวงเวลาไมกี่

ทศวรรษที่ผานมา อาทิเชน มูลคาการคาระหวางประเทศไทยและ

สาธารณรัฐประชาชนจีนเพิ่มขึ้นจาก 1,604.65 ลานเหรียญสหรัฐ 

ในป พ.ศ. 2535 เปน 56,751.55  ลานเหรียญสหรัฐ ในป พ.ศ. 

2554 หรือกวา 35 เทา ในระยะเวลาเพียง 20 ปเทานั้น  จํานวน

นักทองเที่ยวที่เพิ่มมากขึ้นระหวางไทยกับจีนที่มีเพียงมีกี่แสนคน

เมือ่ 10 ปทีแ่ลว แตปจจบุนัมกีลบัมมีากกวา 1.5 ลานคน กส็ามารถ

บงชี้ไดวาการเปลี่ยนแปลงดานความสัมพันธระหวางไทยและจีน

เปนไปอยางรวดเร็ว  หากเรามองกวางขึ้นในระดับภูมิภาค เราจะ

มูลคาการคาระหวางอาเซียนกับจีนในป พ.ศ. 2554 มีมูลคารวม

กวา 362,900 ลานดอลลารสหรฐั สงูขึน้จากปกอนหนากวารอยละ 

37 และสงูทีส่ดุเปนประวตักิารณ อกีทัง้ยงัทาํใหอาเซยีนกลายเปน

คูคาอนัดบัทีส่ามของประเทศจนีเปนครัง้แรก   ในสวนทีว่าเปนการ

เปลีย่นแปลงที ่“ลกึซึง้” นัน้ กเ็พราะการแลกเปลีย่นดงักลาวไดสง

ผลกระทบในวงกวาง หากเรามองงายๆ วาสาธารณรฐัประชาชนจนี

มปีระชากรประมาณ 1,300 ลานคน ในขณะทีอ่าเซยีนมปีระชากร

ประมาณ 600 ลานคน เมื่อเปดเขตการคาเสรีอาเซียน - จีนในป 

พ.ศ. 2553 ก็เกิดการหลอมรวมกันของตลาดสินคาและบริการที่

สงผลกระทบกับประชาชนกวา 1,900 ลานคน ซึ่งคิดเปนกวาหนึ่ง

ในสี่ของประชากรโลก การบูรณาการในดานใดดานหนึ่งยอมสง

ผลกระทบในวงกวางกบัประชาชนทัง้สองประเทศ ยกตวัอยางเชน 

การไหลเขามาของสินคา Made in China ที่จะเพิ่มขึ้น เมื่อมอง

ผิวเผินอาจกลาววาเปนเรื่องของเศรษฐกิจเทานั้น แตความจริง

แลวการเขามาของสินคาดังกลาวสงผลกับประชาชนคนไทยทั้ง 

64 ลานคนอยางลึกซึ้ง  ไมวาจะเปนดานความปลอดภัยสาธารณะ 

การสาธารณสุข วัฒนธรรม และขอบังคับทางกฎหมายซึ่งอาจ

เปลี่ยนแปลงไปเพื่อรองรับการเขามาของสินคา เปนตน จะเห็น

วาการเปลี่ยนแปลง ดังกลาวมีความลึกซึ้งเปนอยางยิ่งกับชีวิตของ

ประชาชนคนไทย

 ภายใตการเปลีย่นแปลงอนั “รวดเรว็” และ “ลกึซึง้”  ไทย

และจนีตองสราง “ความไวเนือ้เชือ่ใจ” ระหวางกนั ดวยการดาํเนนิ

ความสัมพันธภายใต “เปาหมายทางยุทธศาสตร” ตามหลักการ 

5 ประการ
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(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 (1) การพัฒนาอยางสันติ (Peace) 

 (2) ความรวมมือและความกลมเกลียว (Cooperation 

and Harmony) 

 (3) ความสมดุล (Balance) 

 (4) ความยุติธรรม (Justice) 

 (5) ความมัง่คัง่และความเจรญิกาวหนาดานวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ี(Prosperity and Technological Advancement)

 ประเทศไทยมีความไดเปรียบสําคัญ 3 ประการ ไดแก 

สถาบันพระมหากษัตริย  ที่ตั้งของไทย และวัฒนธรรมของคนไทย

เชื้อสายจีน ซึ่งเปนรากฐานที่ชวยสงเสริมความเขมแข็งของความ

สัมพันธที่ดีระหวางสองประเทศตลอดมา

 หวัใจสาํคญัในการขบัเคลือ่นยทุธศาสตรกค็อื “ทรพัยากร-

มนุษย” เปนเรื่องของการสราง “คน” มารองรับการเติบโตของ

การแลกเปลี่ยนและความสัมพันธในทุกมิติของทั้งสองประเทศ 

“คน”  คือตัวการขับเคลื่อนยุทธศาสตรความสัมพันธไทย - จีน  

คือผูดําเนินกิจกรรมทางยุทธศาสตร เปนตัวการสรางรวมมือทั้ง

ในดานสังคม เศรษฐกิจ  วัฒนธรรม ตลอดจนการแลกเปลี่ยน

ทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี  ดังนั้น การสรางคนจึงเปรียบเสมือน

การสรางสะพานเชือ่มโยงสองประเทศทีย่ัง่ยนืทีส่ดุ เพือ่เปนกลไกที่

จะตอบสนองผลประโยชนในระยะยาวไดดกีวาการดาํเนนินโยบาย

ของรัฐดานอื่นๆ ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงได  นอกจากนี้ ทัศนคติก็เปน

เรือ่งสาํคญั  เราตองสรางคนทีม่ทีศันคตทิีเ่ชือ่มัน่ตอการรกัษาความ

สมัพนัธเชงิยทุธศาสตรระหวางไทยและจนี และตองสรางใหคนไทย

และคนจนีโดยทัว่ไปเชือ่วาอนาคตของไทย - จนี และอาเซยีน - จนี 

จะมัน่คงและเจรญิกาวหนาไดดวยความรวมมอืของคนทัง้สองชาติ 

นั้นคือคนไทยและคนจีน

 เรื่องปริมาณก็มีความสําคัญมาก  ทําอยางไรจึงจะ

เชื่อมประชาชนทั้งสองประเทศรวมพันกวาลานคนเขาดวยกันได 

ทําอยางไรจึงจะเชื่อมโยงสองประเทศที่มีมูลคาการคา การลงทุน

และการทองเที่ยวระหวางกันกวา 5 หมื่นลานเหรียญสหรัฐตอป

เขาดวยกนั  ทกุวนันี ้ผูเชีย่วชาญดานจนีในไทยนบัวามคีวามรูความ

เขาใจเกี่ยวกับจีนอยางลึกซึ้ง  นี่คือภารกิจดานยุทธศาสตรที่เราจะ

ตองรวมกนัสรางขึน้ เพือ่ความสาํเรจ็ทางยทุธศาสตรไทย - จนี นัน่คอื 

“คุณภาพ” และ “ปริมาณ” ของคนที่มีคุณสมบัติและความพรอม

ดังกลาว  ในการสรางคนขอเสนอใหพิจารณาอยางนอยสามดาน

ดวยกนัทีต่องมุงเนน ไดแก ดานการประชาชน ดานการแลกเปลีย่น

นักศึกษา และดานการแลกเปลี่ยนนักวิจัย 

 นอกเหนือจากนี้แลว ในเรื่องของการสรางคนนั้น  เรา

ตองใหความสําคัญกับการขจัดอุปสรรคตาง ๆ ในการสรางคน

หรือแลกเปลี่ยนคนระหวางสองประเทศดวย วิธีการก็คือ การสง

เสริมโครงสรางพื้นฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ อันไดแก  โครงสรางพื้น

ฐานทางกายภาพ โครงสรางพื้นฐานทางกฎหมาย และโครงสราง

พื้นฐานทางความรู

 ผมเชื่อมั่นวาศูนยวิจัยยุทธศาสตรไทย - จีน ภายใต

การสนับสนุนของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ สมาคม

วัฒนธรรมเศรษฐกิจไทย - จีน และภาคีเครือขายตาง ๆ  ทั้งในและ

นอกประเทศ จะเปนผูนําในวงวิชาการไทย ทําการผลิตผลงาน

วางแผนยุทธศาสตรในเชิงรูปธรรม ภายใตกรอบคิดที่วา หัวใจคือ 

“การสรางคน” ที่จะเปนหัวรถจักรขับเคลื่อนยุทธศาสตรตาง ๆ 

ทั้งหมด

 ถา “คน” พรอม ทุกอยางที่เหลือก็จะเกิดขึ้นตามมา

โดยปริยาย ไมวาจะเปนการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจ การคา

การลงทุน ความเขาใจอันดีระหวางสองประเทศ ความไวเนื้อ

เชื่อใจซึ่งกันและกัน   

 เพื่อเชื่อมประชาชนทั้งสองประเทศรวมพันกวาลานคน

เขาดวยกัน การสราง “คน” กลาวคือ คนไทยที่รูเรื่องจีน และ

คนจีนที่รูเรื่องไทย รวมกันใหไดหนึ่งลานคน นี่คือเปาหมายทาง

ยุทธศาสตรที่ผมคิดวาเราตองทําใหได และเชื่อวาไมไกลเกินเอื้อม
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ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

การสัมมนาเปดตัวคลังขอมูลงานวิจัยไทย TNRR
25 สิงหาคม 2555 เวลา (13.30-14.30 น.)

วิทยากร  ศ.นพ.สุทธิพร จิตตมิตรภาพ 

   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล

   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

  รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ

   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

  ผศ.วุฒิพงศ  เตชะดํารงสิน

   รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

โดยมีเนื้อหาสรุปไดดังนี้

 คลังขอมูลงานวิจัยไทย หรือ TNRR (Thai National 

Research Repository) กาวสําคัญของระบบวิจัยไทย จากความ

รวมมือของหนวยงานวิจัยทั่วประเทศ เปนแหลงรวมผลงานวิจัย

ของประเทศไทยกวา 100,000 เรื่อง ซึ่งเปดใหประชาชนสืบคน

ใชประโยชนผานอินเตอรเน็ตไดโดยไมเสียคาใชจาย ที่เว็บไซต 

http://www.tnrr.in.th 

 คลังขอมูลงานวิจัยไทย พัฒนาขึ้นจากความรวมมือกัน

ของหนวยงานหลักดานการวิจัยของประเทศ 6 หนวยงาน ที่เรียก

กันวา 5 ส. และ วช. ประกอบดวย สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุนสนับสนุน

การวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

เทคโนโลยี และนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบ

สาธารณสขุ (สวรส.) สาํนกังานพฒันาการวจิยัการเกษตร องคการ

มหาชน (สวก.) และสาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) ใน

การบูรณาการขอมูลงานวิจัยและระบบบริหารจัดการทุนวิจัยเพื่อ

สนับสนุนการปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ โดยไดพัฒนาระบบ

คลังขอมูลงานวิจัยไทยขึ้น ประกอบดวยระบบยอย 5 ระบบ  คือ 

 1. ระบบฐานขอมลูโครงการวจิยัทีด่าํเนนิการเสรจ็แลว 

มี วช. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน

 2. ระบบฐานขอมูลนักวิจัยและระบบรายงานแบบ 

Expert Finder  มี สวทช. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน 

 3. ระบบฐานขอมูลสิทธิบัตร  Utilization & Com-

mercialization  มี สวทน. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน

 4. ระบบฐานขอมลูโครงการวจิยัทีอ่ยูระหวางดาํเนนิการ 

มี สวก. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน

 5. ระบบฐานขอมูลเพื่อ Single Window & Data 

Entry มี สวรส. เปนหนวยงานหลักในการดําเนินงาน
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(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 โดยในระยะแรกจะเปนการเชื่อมโยงฐานขอมูลการวิจัย

ของหนวยงานวิจัยในประเทศ ในลักษณะเครือขายความรวมมือ 

คือ เปนการเชื่อมโยงฐานขอมูลงานวิจัยที่ดําเนินการแลวเสร็จ

และเปดเผยได แบบไมมีการรวมศูนย ไมรบกวนการดําเนินงาน

ดานฐานขอมลูของทกุหนวยงานทีเ่ขารวมเชือ่มโยง แตละหนวยงาน

ยังคงรับผิดชอบฐานขอมูลของตนเอง และดูแลจัดทําใหทันสมัย

ตามระบบของแตละหนวยงาน 

 การที่ประเทศไทยของเรามีแหลงขอมูลที่รวบรวมผล

งานวิจัยของประเทศและใหบริการสืบคนทางอินเทอรเน็ตไดนี้ ให

ประโยชนแกผูทีอ่ยูในภาคการผลติและบรกิาร รวมทัง้นกัลงทนุให

สามารถติดตามความกาวหนาของงานวิจัยในประเทศ และทราบ

ถึงแหลงความรูวาเรื่องใดอยูที่หนวยงานใด นักวิเคราะหสามารถ

ใชประโยชนในการประเมินแนวโนมของวิทยาศาสตรเทคโนโลยี

และนวตักรรมในดานตางๆ  และโดยเฉพาะอยางยิง่ คณะรฐัมนตรี 

หนวยงานวางแผน หนวยงานงบประมาณ มีขอมูลพรอมใชเพื่อ

ประกอบการพิจารณาในการจัดสรรงบประมาณการวิจัยของ

ประเทศใหไดประโยชนสูงสุด อีกทั้งสื่อมวลชนก็จะมีแหลงขอมูล

ที่สืบคนไดงายเพื่อการสื่อสารสูภาคประชาชน

 สําหรับในสวนของนักวิจัย นักวิชาการ และประชาชน

ทั่วไปจะสามารถเขาถึงงานวิจัยไดสะดวกรวดเร็ว มีโอกาสไดรับ

ความรูทัง้ใหมและเกา เพือ่ผสมผสานสรางโจทยวจิยัเพือ่ชวยแกไข

ปญหาของสังคมและประเทศชาติ และมีโอกาสไดรับงบประมาณ

สนบัสนนุการวจิยัในวงการทีก่วางขวางขึน้ เนือ่งจากคลงัขอมลูงาน

วจิยัไทยจะไมหยดุอยูเพยีงการรวบรวมขอมลูการวจิยันาํเสนอตอผู

ใชประโยชนในปจจบุนั แตในอนาคต เมือ่มกีารดาํเนนิงานเสรจ็ครบ

ทัง้ 5 ระบบยอย จะกาวไปสูการจดัใหม ีNational Research Single

Window หรือเสนทางเขาสูงานวิจัยไดในหนาตางเว็บไซตเดียว

ตั้งแตการเริ่มสมัครขอรับทุนจากทุกแหลงทุน การติดตามผลของ

การยื่นขอรับทุนวาดําเนินการถึงขั้นตอนใดแลว  นอกจากนั้น นัก

วจิยัยงัสามารถแสวงหาผูรวมวจิยัทีม่ฝีมอืในวงการเดยีวกนัไดจาก

ระบบคนหาผูเชีย่วชาญ (Expert Finder) ซึง่ประมวลผลจากขอมลู

ที่รวบรวมไวอยูในคลังขอมูลงานวิจัยไทยนี้

 นอกเหนือจากประโยชนในระดับชาติแลว คลังขอมูล

งานวิจัยไทยยังจะชวยสงเสริมในการยกระดับขีดความสามารถ

ของประเทศไทยใหสามารถแขงขันกับนานาชาติได โดยเฉพาะใน

ดานโครงสรางพืน้ฐานดานงบประมาณการวจิยัและจาํนวนนกัวจิยั 

การประมวลผลขอมูลจากคลังขอมูลงานวิจัยไทยในหลายแงมุม

จะชวยรฐับาลในการกาํหนดยทุธศาสตรในการจดัสรรงบประมาณ

เพือ่การวจิยัของประเทศไดถกูตองตรงตามเปาหมาย และสามารถ

คาดหวงัผลลพัทและผลกระทบทีจ่ะไดรบัจากการลงทนุใหกบัการ

วิจัยของประเทศที่มิไดมาจากการคาดเดา แตมาจากหลักฐาน

เชิงประจักษที่ปรากฏเปดเผยอยูในคลังขอมูลการวิจัยไทย

 คลังขอมูลงานวิจัยไทย จะสําเร็จและเกิดประโยชน

ดังกลาวได ก็ดวยความรวมมือกันของหนวยงานวิจัยจากทั่ว

ประเทศ ในการรวมเปนเครือขายเชื่อมโยงฐานขอมูลการวิจัยกับ

คลังขอมูลงานวิจัยไทย รวมเปนสวนหนึ่งในการพัฒนาระบบวิจัย

ไทยใหกาวไปขางหนาอยางไมหยุดยั้ง มุงสูงการเปนชาติผูนําดาน

การวจิยัในระดบัสากล เพือ่ประโยชนสงูสดุของประเทศชาตริวมกนั 

ทัง้นีห้ากตองการรายละเอยีดเพิม่เตมิ หรอืตองการเขารวมเปนสวน

หนึ่งในคลังขอมูลงานวิจัยไทย กรุณาติดตอ ภารกิจขอมูลวิจัยและ

การบริหารจัดการขอมูล สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โทร 02-561-22445 ตอ 521, 507, 570 หรือ email ที่ 

ridm@nrct.go.th 
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

ทิศทางและการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศเพื่อประโยชนเชิงพาณิชย
26 สิงหาคม 2555 เวลา (13.30-14.30 น.)

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ ไดนําเสนอสถานการณ

และทิศทางเศรษฐกิจไทยใหเห็นถึงการขยายตัวผลิตภาพการ

ผลิตรวมของไทยยังอยูในระดับตํ่า จึงตองพัฒนาเทคโนโลยีรวม

ทั้งการวางแผนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน

ภาคเกษตร นอกจากนัน้ไทยยงัมรีะดบัความสามารถในการแขงขนั

ทางเศรษฐกิจระดับปานกลางจําเปนตองอาศัยองคความรูจาก

การวิจัยชวยยกระดับในการแขงขันและพึ่งพาตนเองใหมาก 

วิทยากร  นายอาคม  เติมพิทยาไพสิฐ

   เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)

  นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์

   ผูอํานวยการสํานักยุทธศาสตรและนโยบายการลงทุน

   สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (BOI)

  ดร.ณรงค  ศิริเลิศวรกุล 

   รองผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ 

   สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

  นางกาญจนา  ปานขอยงาม 

   รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

  ดําเนินรายการโดย  นายอเนก  บํารุงกิจ

      หัวหนาสวนยุทธศาสตรการวิจัย สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)

อยางไรก็ตาม ขณะนี้ไทยมีการลงทุนดานการวิจัยและพัฒนาตอ

ผลผลิตมวลรวมของประเทศเพียงรอยละ 0.22 ซึ่งนอยกวาเกณฑ

เฉลี่ยของโลก และมีผลงานวิจัยที่นําไปสูการจดทะเบียนสิทธิบัตร

นอยเพียง 99 รายการ ซึ่งอยูในสภาวะที่ตํ่าสุดในกลุมอาเซียน+6 

ประเทศไทยจึงมีความตองการเทคโนโลยีจากตางประเทศเปน

อยางมากและขาดดุลการชําระเงินทางเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง 

นายอาคมฯ ไดเสนอทศิทางการบรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศ
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

เพื่อประโยชนเชิงพาณิชยโดยใหหนวยงาน 5ส.+ วช. ปรับระบบ

บรหิารจดัการงานวจิยัของประเทศใหมเีอกภาพและมปีระสทิธภิาพ

พฒันาโครงสรางพืน้ฐานเพือ่อาํนวยความสะดวกใหภาคเอกชนใน

เรือ่งกฎระเบยีบรวมทัง้การพฒันาศนูยบรกิารวเิคราะหทดสอบใหมี

มาตรฐาน และโครงสรางทีส่าํคญั คอื การผลติและพฒันาบคุลากร

วิจัยใหมีปริมาณและคุณภาพ และจะตองสรางเครือขายวิจัย

ระหวางภาคสวนตางๆ สงเสรมิประสทิธภิาพระบบตดิตามประเมนิ

ผลที่เปนรูปธรรม และปรับฐานขอมูลงานวิจัยใหเขาถึงไดงาย

เชื่อมโยงเครือขายและมาตรฐานสากล และนายอาคมฯ ยังได

เสนอแนวทางการวจิยั ไดแก โจทยวจิยันัน้ตองสอดคลองกบัความ

ตองการใชงานวจิยัในภาคการผลติซึง่ปรบัตวัสูอตุสาหกรรมสเีขยีว 

กลุมอุตสาหกรรมอาหารสุขภาพและยาที่ใชวัตถุดิบในประเทศ 

เทคโนโลยีพลังงานทดแทนการวิจัยเกี่ยวกับภัยพิบัติที่คํานึงถึงทุก

ภาคสวน และสํานักงบประมาณจะตองใหความรวมมือสนับสนุน

ใหเกิดเปนรูปธรรม

 ดร.ณรงค  ศริเิลศิวรกลุ  ไดนาํเสนอพนัธกจิของ สวทช. 

ที่มุ งสรางเสริมการวิจัยพัฒนาออกแบบและวิศวกรรม ซึ่งการ

ที่จะนําผลงานวิจัยสูเชิงพาณิชยไดนั้นจะตองมีกระบวนการที่มี

ประสิทธิภาพ โดยใชทรัพยากรทั้งงบประมาณเพียงพอและกําลัง

คนดานการวิจัยที่มีคุณภาพเปนอยางมาก รวมทั้งจะตองมีระบบ

โครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศทําหนาที่ตรวจสอบและ

ควบคุมมาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ โดยไดเสนอเปาหมายและ

ทิศทางการดําเนินงานในชวงป 2555-2559 ซึ่งตองสรางผลงาน

วิจัยที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงจนกอใหเกิดผลกระทบตอ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไมตํ่ากวา 3 เทาของคาใชจาย

และผลักดันใหเกิดการลงทุนในกิจกรรมดานวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยขีองภาคผลติ บรกิาร เกษตรกรรมโดยลงทนุเพิม่ขึน้เปน 

2 เทาของการลงทุนป 2555 ในสวนประโยชนและผลกระทบจาก

เทคโนโลยีจะสงผลอยางมากตออุตสาหกรรมขนาดยอม (SMEs) 

ซึ่งการวิจัยจะตองชวยในการเพิ่มทักษะความชํานาญเฉพาะดาน

 นายยุทธศักดิ์  คณาสวัสดิ์ ไดกลาวถึงขอที่สังคมมัก

ถามวา ทําไมวิจัยถึงไมใชในเชิงพาณิชย มีเหตุผล เชน การวิจัย

เปนการวิจัยเบื้องตน การวิจัยไมสอดคลองกับความตองการของ

ประชาชน ผลงานวิจัยไมสําเร็จตามเปาหมายโดยวิธีการผลิต

ลาสมยั มปีระสทิธภิาพตํา่ ผลงานวจิยัลาชาไมทนัตอความตองการ 

ผลงานวจิยัไมสามารถผลติจาํหนายไดหรอืขายไดในเฉพาะประเทศ

เนื่องจากละเมิดสิทธิบัตร ผลงานวิจัยขาดการประชาสัมพันธ 

เผยแพร เปนตน นอกจากนี ้สาํหรบัทศิทางใหมในการบรหิารงานวจิยั

มีแนวทางมุงเนน การบริหารจัดการเชิงพาณิชยเขามาชวยและ

ตองมีการพัฒนากระบวนการนวัตกรรมทั้งระบบ ทั้งนี้ทิศทางการ

ดําเนินการจึงควรปรับปรุงกระบวนการจัดสรรเงินทุนวิจัย การ

พฒันาความรวมมอือยางใกลชดิกบัภาคอตุสาหกรรม และปรบัปรงุ

ศักยภาพ กฎระเบียบและบรรยากาศภายในศูนยวิจัย การบริหาร

จดัสรรนวตักรรม การเชือ่มโยงในเรือ่งวสิยัทศัน เทคโนโลยแีละการ

บริหารเชิงพาณิชย จัดสรรเงินทุนวิจัยโดยตรงแกภาคธุรกิจ และ

สิทธิประโยชนแกภาคธุรกิจ

 นางกาญจนา  ปานขอยงาม ไดกลาวถึงความรวม

มือระหวาง 5ส. และ วช. (5ส. ประกอบดวย สกว. สวรส. สวก. 

สวทช. และ สวทน.) โดยเริ่มตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2553 ได

รวมกันคิดและหาแนวทางรวมกันโดยมอบหมายให ศาสตราจารย 

ดร.ปยะวฒัน บญุ-หลง ศกึษาปฏริปูระบบวจิยัของประเทศ ซึง่จาก

การศึกษาในระยะเวลา 1 ป สามารถสรุปไดวามี 9 มิติที่สําคัญ 

คือ (1) มิตินโยบายเปนการมองในระดับนโยบาย เชน สภาพัฒน 

โดย วช. ไดมีนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ ฉบับที่ 

8 (พ.ศ. 2555-2559) ซึ่งเกิดจากความรวมมือจากทุกภาคสวน 

และไดมียุทธศาสตรการวิจัยรายภูมิภาคซึ่งแกปญหารายภูมิภาค

ใหชัดเจนขึ้น ยุทธศาสตรการวิจัยรายประเด็นซึ่งไดโจทยมาจาก

ผูที่เกี่ยวของตอบปญหาไดตรงจุดกวา (2) มิติสนับสนุนทุนวิจัยมี

การใหทุนที่ซํ้าซอนกัน โดยมีคณะกรรมการ 5ส. ในการพิจารณา

(3) มติงิบประมาณเพือ่การวจิยั แตละหนวยงานของงานวจิยัมาจดั

งบประมาณแบบใหมทีม่คีวามเรงดวนโดยของบวจิยัเพือ่การมุงเปา 

(เริ่มป 2555 เริ่ม 5 เรื่อง คือ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง การ

ทองเที่ยว โลจิสติกส) ไดงบประมาณ 540 ลานบาท โดย วช. เปน

เจาภาพไดมอบหมายหนวยงานทีเ่กีย่วของรบัผดิชอบ คอื เรือ่งขาว 

มอบให สวก. ดูแล มันสําปะหลังมอบให สวทช. ดูแล ยางพารา    

โลจิสติกส และการทองเที่ยวมอบให สกว. ดูแล ในป 2556 ได

มีการวิจัยมุงเปาตอเนื่องจากปที่แลวโดยเพิ่มเรื่องสุขภาพ ออย

และนํ้าตาล อาหาร พื้นที่สูง ปาลมนํ้ามัน และการขนสงระบบราง

(4) มิติสถาบันวิจัย มหาวิทยาลัย กระทรวง กรม จะเปนผูที่ตอบ

โจทย  (5) มติบิคุลากรวจิยั ซึง่มคีวามสาํคญัมาก  (6) มติโิครงสราง

พื้นฐาน ทรัพยสินทางปญญา  การเชื่อมโยง  (7) มิติมาตรฐาน

เปนการกําหนดใหมีมาตรฐานสูสากลในการวิจัย  (8) มิติการ

จัดการผลิต เมื่อเกิดองคความรูการวิจัย  จะมีการจัดการอยางไร 

เชิงวิชาการ เชิงเศรษฐกิจเชื่อมโยงชุมชน  (9) มิติการประเมินผล

โดยมอบหมายให TDRI ศึกษาและประเมิน   จะเสร็จสิ้นภายใน

เดือนกันยายนนี้
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

กลยุทธและกลไกการสนับสนุนการวิจัยแนวใหม
27 สิงหาคม 2555 เวลา (09.00-12.00 น.)

วิทยากร   รศ.ดร.สมชาย  ฉัตรรัตนา

   รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร 

   เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

  ดร.ทวีศักดิ์  กออนันตกูล

   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ

  นายแพทยพงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข

   ผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

  รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ

   ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

  ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ

   ผูอํานวยการฝายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

  ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ

   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

กลยุทธและกลไกการสนับสนุนการวิจัยแนวใหม
27 สิงหาคม 2555 เวลา (09.00-12.00 น.)

ผูดําเนินการอภิปราย นายกฤษณธวัช  นพนาคีพงษ 

รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ (สวก.)

 ที่ผนมา งบประมาณนักวิจัย ผลงานสูการใชประโยชน 

การยอมรบัผลงานวจิยัของประเทศมนีอย ทัง้ ๆ  ทีป่ระเทศมคีวาม

คาดหวงั ดงันัน้จงึควรมกีลยทุธ คอืส สรางความมัน่ใจใหสงัคม เนน

ความสําคัญของการวิจัย สรางผลงานใหเห็นเปนประจักษ ปรับ

ระบบการบริหารงานวิจัย โดยการปรับระบบการบริหารจัดการ

วิจัย ตองดําเนินการ 3 ประการ ไดแก

 1. มุ งเนนผลงานใหเกิดความชัดเจน เสนการใช

ประโยชน

 2. ลดความซํ้าซอน คือ รวมการตรวจสอบ กราอง

คุณภาพงานวิจัย

 3. สรางเอกภาพ คือ กําหนดกติการวมกัน แบงงานกัน

ทํา โดยการบริหารงบประมาณแบบบูรณาการ และเชื่อมโยงฐาน

ขอมูลงานวิจัยรวมกัน ทั้งการเสนอของบประมาณหรือการเผย

แพรผลงานวิจัยปจจุบัน 5 ส. ไดรวมกับ วช. ขับเคลื่อนกลยุทธ 

กระบวนการเหลานี้จะทําใหเกิดความมั่นใจในสังคม

นพ.พงษพิสุทธิ์  จงอุดมสุข (สวรส.)

 การวิจัยดานสุขภาพ ที่จะสูการนําไปใชประโยชน โดย

เสนอวาการวจิยัทีมุ่งเนนไปทางใดทางหนึง่ อาจเกดิจดุออน ดงันัน้

จงึเหน็วากลยทุธ ทีค่วรเนนในการวจิยัแนวใหม ม ี6 ประเดน็ ไดแก

 1. ตองมุงเนนใหเกิดงานวิจัยที่มีคุณภาพ ถึงแมวาจะ

พยายามใหเกิดงานวิจัยมากขึ้น โดยเฉพาะผูใชประโยชนงานวิจัว

เขามามีสวนรวมในการทําวิจัย ดังนั้นนักวิจัยตองปรับตัวใหการ

วิจัยทันตามเวลา และตรงตามการใชประโยชน

 2. การวจิยัแบบบรูณาการเพือ่การแกไขปญหา ตองเปน

การบรูณาการทีแ่ทจรงิ ไมใชการนาํขอมลูของแตละสาขามาตอกนั

 3. การแลกเปลี่ยนเรียนรูในการวิจัย (KM) ตองมี

กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู และการถายทอดใหเกิดมาตรฐาน

สากล

 4. การใชประโยชนจากการวิจัย ตองใหเกิดอยางเปน

รูปธรรม ไมใชการถายทอดความรูเฉพาะ การนําเสนอผลงานวิจัย

เทานั้น โดยเฉพาะการนําเสนอผลงานวิจัยใหผูบริหารในรัฐบาล

เขาใจ

 5. ตองมีการพัฒนาหัวขอการวิจัยรวมกัน อยางไรก็ดี

อาจเกดิปญหา เรือ่งความโปรงใส ดงันัน้เราตองมกีารบรหิารจดัการ

ที่ดี

 6. การวิจัยที่พัฒนานักวิจัยควบคูกันไป เชน มีพี่เลี้ยง 

หรือนักวิจัยอาวุโส รวมในการทําวิจัย

นางลดาวัลย  กระแสชล (สวทช.)

 สวทช. ไดมกีารบริหิารงานแนววจิยัแนวใหม มาไดระดบั

หนึ่งกอนที่จะมารวมงานกับ 5 ส. และ วช. โดยมีการใชกลยุทธ 

การบริหารโดยจัดเปนกลุมเรื่อง Cluster โดยมีเปาหมายใหเกิด

ประโยชน และผลกระทบที่ชัดเจน คือ ตองตอบสนองตอโจทย

วิจัยที่สําคัญระดับประเทศ สรางมูลคาดานวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยีมี Stakeholder มีสวนชวยในการกําหนดโจทยและมี

ภาคอุตสาหกรรมทํางานวิจัยรวมในลักษณะหุนสวนมี matching

fund อยางนอย 20% เพือ่ใหแนใจวาผลงานจะถกูนาํไปใชประโยชน

โดยเร็ว ดานกลยุทธ ในการบริหารงานพรอมมุงเปา คือ ตองมี

พันธมิตรเครือขายวิจัยมีการกําหนดเปาหมายและทิศทางภายใน 
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5 ป มุงเปาใหเกิดผลกระทบสูงทั้งในเชิงเศรษฐกิจและมีกลไกการ

มีสวนรวม การประชุม เนนความตองการใชจริงและตองจัดสรร

ทรัพยากรใหเพียงพอทั้งงบประมาณ บุคลากร และโครงสรางพื้น

ฐาน กลยุทธเหลานี้จะนําไปสูการแกปญหาการวิจัยของประเทศ 

เชน ประเทศไทยยังไมมีอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกเปนของ

ตนเอง สงัคมไทยไมใหความสาํคญัการสรางนวตักรรม และเอกชน

ขาดแรงจูงใจในการลงทุนทําวิจัย และขาดการสรางตลาดแรก

โดยภาครฐั เพราะทีผ่านมารฐัมุงเนน การพฒันาโครงสรางพืน้ฐาน

การใหงบประมาณแกหนวยงานวิจัย การพัฒนาบุคลากรวิจัย

เปนหลัก

ดร.จันทรวิภา  ธนะโสภณ (สกว.)

 สกว. ไดนาํเสนอกระบวนการใหทนุแบบมุงเปาซึง่เปนการ

ดาํเนนิงานตอเนือ่งจากงานทีเ่คยทาํงานกบั วช. โดยการบรหิารทนุ

แบบมุงเปา เนนปลายทางสกูารใชประโยชนไดจรงิ ซึง่ในการดาํเนนิ

งานใหทุนแนวใหมนี้ 5 ส. และ วช. รวมกันทํางานมีการกําหนด

มาตรฐานการทํางานรวมกัน เชน ขอกําหนด การแตงตั้งคณะ

กรรมการ การพจิารณาโครงการทีส่มควรไดรบัทนุ ซึง่ในการทาํงาน

ในปทีผ่านมา กลยทุธในการทาํงานมกีารปรกึษาหารอืรวมกนั และ

มกีารปรบัแกไขรายละเอยีดตลอด เพือ่ใหเกดิประสทิธภิาพ รวมทัง้

ปญหาอปุสรรคตาง ๆ  กจ็าํนาํไำปปรบัแกการดาํเนนิงานในปถดัไป

รศ.ดร.สมชาย   ฉัตรรัตนา  (สวทน.)

 ประเทศไทยจดัเปนประเทศทีม่รีายไดระดบัปานกลางที่

คอนขางสูง (Upper-Middle Income) ซึ่งใน 10 ปที่ผานมา เพื่อ

เปรยีบเทยีบกบัประเทศเกาหลใีต พบวา ประเทศไทยตดิกบัรายได

ปานกลางไมขยับเพิ่มขึ้น ซึ่งเกาหลีกลับมีรายไดเพิ่มสูงขึ้นมาก จะ

พบวาปญหาของประเทศ สดัสวนการลงทนุในงบวจิยัของประเทศ

มีแนวโนมไมเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับ GDP และงบวิจัยตอโครงการมี

งบประมาณนอย เปนโครงการขนาดเล็ก การลงทุนในครุภัณฑยัง

ไมเพียงพอ ดังนั้นกลยุทธการวิจัยแนวใหมควรเนน

 1. ประเทศไทยตองการนโยบายอุุตสาหกรรมที่ใช

ทิศทางการลงทุนวิจัยที่มี focus

 2. โครงการวิจัยที่มีขนาดใหญเพียงพอที่จะกอใหเกิด 

impact

 3. กลไกสนับสนุน translation research

 4. การสนับสนุนของวิจัยให SME ไดทําวิจัยโดยตรง

 5. การลงทุนจากภาครับ เนนการ Induce ใหเกิดการ

ลงทุนเพิ่มเติมจากภาคเอกชน

 6. เพิ่มความรวมมือระหวงภาคเอกชนกับนักวิจัยจาก

มหาวิทยาลัย

 7. สนับสนุนการวิจัยชวงรอยตอจากหอง lab ไปถึง

ตลาดผูใช
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การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน
27 สิงหาคม 2555 เวลา (13.30-14.30 น.)

วิทยากร  ดร.กีรรัตน  สงวนไทร

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ

   ในฐานะรองประธานที่ประชุมอธิการบดีแหงประเทศไทย

  ดร.นิลสุวรรณ  ลีลารัศมี

   กรรมการสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

  รศ.ดร.รุธิร  พนมยงค

   อาจารยประจําสาขาวิชาการบริหารธุรกิจระหวางประเทศโลจิสติกส และการขนสง

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

       ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน

       มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN  Economic 

Comnunity : AEC) เปนการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ ของประเทศ

สมาชิก 10 ประเทศ ที่ปรับเปลี่ยนการแขงขันทางการคาดวยการ

ลดอากรขาเขาระหวางประเทศสมาชิกที่รอยละ 0 ทั้งหมด และ

เลือกสินคาอาเซียนที่มีขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อสงออก

จําหนายนอกอาเซียน โดยมีเปาหมาย คือ สงเสริมใหอาเซียนเปน

ตลาดและฐานการผลติเดยีวสงเสรมิขดีความสามารถในการแขงขนั

ของอาเซยีน ลดชองวางการพฒันาระหวางประเทศสมาชกิอาเซยีน

ดวยกัน และสงเสริมการรวมตัวของอาเซียนเขาสูประชาคมโลก

 การเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน

 ดานการเตบิโตของธรุกจิและกลไกการเชือ่มโยงระหวาง

เศรษฐกจิไทยกบัเศรษฐกจิโลก โดยการพฒันาศกัยภาพภาคเอกชน

และแรงงานใหตอบสนองความตองการและขีดความสามารถใน

การแขงขันในตลาดอาเซียน สงเสริมการใชประโยชนจากความ

ตกลงการคาเสรีทั้งระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนและระหวาง

ประเทศนอกภูมิภาค สงเสริมการมีสวนรวมภาคเอกชนในการ

กําหนดนโยบายและการเจรจาความตกลงตางๆ ของภาครัฐ เพื่อ

รักษาคุณภาพสินคาใหไดตามความตองการของตลาด สงเสริม

การสรางและใชประโยชนจากเครอืขายนกัธรุกจิและผูประกอบการ

ขนาดกลางและขนาดยอม

 ดานการศึกษา มีการเตรียมความพรอมทั้งในดานความ

รวมมอื, ดานการวจิยั และไดมกีารจดัทาํยทุธศาสตรการศกึษาเพือ่

เขาสูประชาคมอาเซียน 3 ยุทธศาสตร คือ 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเพิ่มขีดความสามารถบัณฑิต ใหมี

คุณภาพสูมาตรฐานสากล

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาความเขมแข็งของสถาบัน

อุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมบทบาทของอุดมศึกษาไทย ใน

ประชาคมอาเซียน 
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 โดยคํานึงถึงประเด็นหลัก 2 ประเด็นคือ

  1. การลงทนุในธรุกจิบรกิาร ซึง่ประเทศทีม่าลงทนุ

สามารถ ถือหุนถึงรอยละ 70 กอใหเกิดการบริการ ดานการศึกษา

โดยเสรี

  2. การเคลือ่นยายแรงงาน ในระหวางกลุมประเทศ

อาเซียนไดโดยเสรี ซึ่งจะยกระดับในการประกอบวิชาชีพในสาขา

ตางๆ เชน วิศวกร แพทย ทันตแพทย พยาบาล นักการบัญชี 

นักอิเล็กทรอนิกส และนักสํารวจ ใหสามารถมีใบประกอบวิชาชีพ

ขามประเทศในอาเซียนได

  แมวาไทยจะไดเปรียบในเรื่องของทําเลของประเทศ

ที่เปนศูนยกลางเชื่อมโยง ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศ

นอกกลุมอาเซียน และเปนที่ตั้งของสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

ระดบัโลกหลายสถาบนัแตไทยกค็วรพฒันาประสทิธภิาพ และเพิม่

ประสิทธิผลในดานการศึกษาและดานอื่นๆ ใหมากยิ่งขึ้น เพื่อการ

รวมประชาคมอาเซียนใหเขมแข็งและเปนหนึ่ง เพื่อสามารถกาวสู

การเปนผูนําในระดับโลกได

 หนึ่งตลาดและหนึ่งฐานการผลิตบน 5 ปจจัยหลัก

 1. การเปดเสรีดานการคา 

 2. การเปดเสรีดานการบริการ 

 3. การเปดเสรีดานการลงทุน

 4. การเปดเสรีดานเงินทุน

 5. การเปดเสรีดานการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ 

 ความเปนมาของ ASEAN Community

 วตัถปุระสงคเริม่แรกเพือ่สรางสนัตภิาพใน SEA อนันาํมา

ซึ่งเสถียรภาพทางการเมืองและความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ

สังคมและวัฒนธรรมและเมื่อการคาระหวางประเทศในโลกมี

แนวโนมกีดกันการคารุนแรงขึ้นทําใหอาเซียนไดหันมาเนนกระชับ

และขยายความรวมมือดานเศรษฐกิจการคาระหวางกันมากขึ้น 

จึงเนนวัตถุประสงค 3 ประการ

  1. ส ง เสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและ

วัฒนธรรมในภูมิภาค

  2. รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจความมั่นคงใน

ภูมิภาค

  3. ใชเปนเวทีแกไขปญหาดานความขัดแยงภายใน

ภูมิภาค

 องคประกอบของ AEC อื่นๆ

  1. ความตกลงการคาสินคาของอาเซียน

  2. ความตกลงดานการคาบริการของอาเซียน

  3. เขตการลงทุนอาเซียน

  4. ความตกลงดานการลงทุนของอาเซียน

  5. ความรวมมือดานอุตสาหกรรมของอาเซียน

ผลรวมจากการเปดการคาเสรีอาเซียน (การคาสินคา)

 สินคา

  - ยกระดบัคณุภาพชวีติ มกีารจางงาน กระจายรายได

ยุทธศาสตรการแขงขัน

  - พัฒนาและผลิตสินคาที่มีศักยภาพสงออกสูง

  - มีมาตรการคุมครอง ไมใหมีเงื่อนไขเสียเปรียบใน

การคา

ผลกระทบจากการเปดเสรีบริการและการลงทุน

 บริการและการลงทุน

  - มีผลกระทบทางเศรษฐกิจมาก ผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมนอย

  - มีนักทองเที่ยวและนักลงทุนเขาออก การขนสง

สินคาสะดวกขึ้น

   ยุทธศาสตรการแขงขันบริการ

    - พัฒนาใหพรอมตอการแขงขัน (ขอมูลระบบและ

สารสนเทศ)

    - มีมาตรการคุมครอง ไมใหมีเงื่อนไขที่เสียเปรียบ

    - เลือกเปดเสรีบริการอยางคอยเปนคอยไป (เมื่อมี

ความพรอม)

การปรบัตวัเตรยีมความพรอมตอการแขงขนัของผูประกอบการ

ไทย SME เชิงรุก

 1. ศึกษา/ติดตามขอมูลขาวสารทางการคา

 2. สรางมูลคาเพิ่มสรางแบรนด

 3. ใชกลยุทธตลาดเชิงรุก เจาะตลาดผูซื้อ

 4. พฒันาและผลติสนิคาตรงตามความตองการของตลาด

 5. นําเทคโนโลยีใหมๆ มาใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

 6. ใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนา

 7. ศึกษาหาโอกาสทางธุรกิจใหม

แนวทางการปรับตัวเชิงรับของผูประกอบการ SME มีแผน

รองรับสําหรับสินคาที่ขาดศักยภาพแขงขัน

 1. รวมกลุมจดัตัง้เปนสมาคม ชมรม เขารวมกบัองคกรใหญ

 2. พัฒนาเทคโนโลยี พัฒนาระบบบริหารจัดการ

 3. พัฒนาบุคลากร แรงงานฝมือ ชางเทคนิค
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 4. หากพบมาตรการกีดกันทางการคา แจงหนวยงาน

ภาครัฐ

 5. ขอรับความชวยเหลือจากกองทุน FAT กระทรวง

พาณิชย

สิ่งที่ SME ไทยตองทํา

 1. ปรบัปรงุดานประสทิธภิาพการผลติ (Productivity) 

และขอรับการสนับสนุนจากองคกรภาครัฐ

 2. พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตสินคาใหทันสมัย

 3. สรางและรักษา คุณภาพและมาตรฐานสินคา

 4. ใหบคุลากรมคีวามรูการตลาดและภาษาตางประเทศ

 5. สนับสนุนใหมีการพัฒนาอุตสาหกรรม (Cluster 

Development)

 6. ขอใหรัฐลงทุนสนับสนุนการวิจัยพัฒนาอยางจริงจัง 

การสนับสนุนของรัฐบาลเพื่อสงเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันใหกับอุตสาหกรรมไทย          

 1. ใหบริการขอมูลขาวสารทางการคา ศึกษาวิเคราะห

อุตสาหกรรม และใหความรูเกี่ยวกับระเบียบการคาโลก รวมทั้ง

ขจัดอุปสรรคทางการคา (NBT)

 2. สงเสรมิภาคเอกชนในการปรบัโครงสรางและขัน้ตอน

การผลติใหมปีระสทิธภิาพ มมีาตรฐาน และมตีนทนุตํา่ ดวยการใช

เทคโนโลยีสมัยใหม คอมพิวเตอร และการบริหารจัดการสมัยใหม

 3. ปรับปรุงหนวยงานและสถาบันตางๆ ใหเปนศูนย

ความเปนเลิศเฉพาะทางเพื่อบริการสนับสนุนแกผูประกอบการ

อุตสาหกรรม

 4. จดัระบบโครงสรางพืน้ฐานการบรกิารรวม เชน ระบบ

การขนสงในประเทศใหมีตนทุนตํ่า

 5. พฒันาเครอืขายอตุสาหกรรมเชือ่มโยง (Cluster) เพือ่

ลดตนทุนการผลิตในกลุมอุตสาหกรรม
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มาตรฐานจริยธรรม : 

มุมมองจริยธรรมการเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ
28 สิงหาคม 2555 เวลา (09.00-12.00 น.)

เนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

 นพ.กติตศิกัดิ ์กลุวชิติ จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั กลาวถงึ

การลอกเลียนผลงานโดยมิชอบ ถือวาเปนการกระทําที่ผิดหลัก

จรยิธรรม แตทัง้นีข้ึน้อยูกบับรบิทและเหตผุลทีม่าประกอบ ในบาง

ครั้งการลอกเลียนผลงานอาจเปนไปโดยชอบ เชน เพื่อประโยชน

ของสาธารณชน ในประเทศไทยการลอกเลียนผลงานโดยมิชอบ

ยังไมมีบทลงโทษดานจริยธรรมนักวิจัย แตเมื่อมีการกระทําผิด

จริยธรรมทางวิชาการ โดยสวนใหญจะตั้งคณะกรรมการเพื่อ

ดาํเนนิการสอบสวน ชีป้ระเดน็ความถกูตอง เพือ่เปนการปองปราม 

เนือ่งจากจรยิธรรมไมใชกฎหมาย เปนเรือ่งของจติสาํนกึ นอยครัง้ที่

เรือ่งจะถงึขัน้ศาล แตในบางประเทศมกีฎหมายลงโทษอยางชดัเจน  

 รศ.ดร.ธีรยุทธ วิไลวัลย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

กลาวถงึสาเหตทุีท่าํใหนกัวจิยัประพฤตผิดิเนือ่งมาจาก  1) มคีวาม

กดดนัในหนาทีก่ารงานของตวันกัวจิยัเองหรอืผูรวมงาน 2) ชือ่เสยีง 

ลาภยศ สรรเสริญ ทุน รางวัล  3) ความลําเอียงหรืออคติ และ  

4) ไมทราบวาการกระทํานั้นเปนการประพฤติผิด

วิทยากร   นายตุล  เมฆยงค

    รองอธิบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสินทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง

   รศ.ดร.อัศนีย  กอตระกูล

    ผูอํานวยการศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา

    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   รศ.ธีรยุทธ  วิไลวัลย

    รองหัวหนาภาควิชาเคมีฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   นายแพทยกิตติศักดิ์  กุลวิชิต

    คณะแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   ดําเนินรายการโดย   ศ.ดร.อังศุมาลย  จันทราปตย

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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 รศ.ดร.อัศนีย กอตระกูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

กลาวถงึเครือ่งมอืทีจ่ะนาํมาใชตรวจสอบความซํา้ซอน การลอกเลยีน

ผลงานซึ่งไดแจงวา สวทช. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

ไดพัฒนาโปรแกรม “AntiKobpae” มาตั้งแตป 2550 เพื่อ

ใชตรวจสอบการคัดลอกระหวางเอกสาร เชน วิทยานิพนธ 

ขอเสนอการวิจัย รายงานผลการวิจัย ซึ่งจะเปนประโยชนในการ

ตรวจสอบความเปนตนฉบับ สรางความตระหนักในการอางอิง

เอกสารของบุคคลอื่น และหนวยงานใหทุนสามารถตรวจสอบ

ความซํา้ซอนได ซึง่ผูสนใจสามารถทดลองใชโปรแกรมดงักลาวไดที่ 

https://antikobpae.cpe.ku.ac.th

 นายตุล เมฆยงค รองอธบดีผูพิพากษาศาลทรัพยสิน

ทางปญญาและการคาระหวางประเทศกลาง ไดใหความรูเพิม่เตมิ

เรื่องผูวิจัยกับกฎหมายทรัพยสินทางปญญา โดยผูวิจัยอาจไดรับ

ความคุมครองตามกฏหมายทรพัยสนิทางปญญาจากงานวจิยัของตน 

ในหลายลักษณะ  เชน ผูสรางสรรคงานอันมีลิขสิทธิ์โดยอิสระยอม

เปนผูเปนเจาของลขิสทิธิ ์ การสรางสรรคงานในฐานะพนกังานหรอื

ลกูจาง  ผูสรางสรรคยอมเปนเจาของลขิสทิธิ ์เวนแตทาํเปนหนงัสอื

ตกลงกันเปนอยางอื่น  กระทรวง ทบวง กรม หรือหนวยงานอื่นใด

ของรฐัหรอืของทองถิน่ยอมมลีขิสทิธิใ์นงานทีไ่ดสรางสรรคขึน้ โดย

การจางหรือตามคําสั่งหรือในความควบคุมของตน เวนแตจะได

ตกลงกันไวเปนอยางอื่น สวนผูที่ไดดัดแปลงงานอันมีลิขสิทธิ์โดย

ไดรับอนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ หากงานที่ไดดัดแปลงนั้นมี

ลักษณะเปนงานอันมีลิขสิทธิ์แลว ผูดัดแปลงเปนเจาของลิขสิทธิ์

ในงานที่ไดดัดแปลงนั้น แตก็ไมกระทบกระเทือนสิทธิของเจาของ

ลิขสิทธิ์ที่มีอยูในงานของผูสรางสรรคเดิมที่ถูกดัดแปลง 

สรุปเนื้อหาภาพรวมของการบรรยายทั้งหมดในหัวขอเรื่อง

 การเผยแพรผลงานวจิยัและผลงานทางวชิาการ  นบัเปน

ขัน้ตอนทีส่าํคญัสาํหรบันกัวจิยั ทีจ่ะนาํผลการศกึษาทีไ่ดไปเผยแพร

สูสงัคม เพือ่นาํไปใชประโยชนตอไป แตการเผยแพรผลงานวจิยันัน้

นกัวจิยัพงึคาํนงึถงึจรรยาวชิาชพีวจิยั ทีก่าํหนดใหนกัวจิยัไมกระทาํผดิ 

หรือไมละเมิด ฝาฝน หรือไมปฏิบัติที่ขัดตอหลักความประพฤติ

อันเหมาะสมที่ผูประกอบวิชาชีพวิจัยพึงยึดถือปฏิบัติ เพื่อใหเปน

ที่ยอมรับของประชาคมวิจัย ซึ่งในอดีตที่ผานมา ปญหาการคัด

ลอกผลงานวิจัยยังไมเปนประเด็นที่วงการวิชาการใหความสําคัญ

เทาใดนัก แตเนื่องจากโลกปจจุบันอยูในยุคไอทีที่บุคลลทั่วไป

สามารถเขาถึงขอมูลทางอินเตอรเน็ตไดงาย สะดวกและรวดเร็ว

ทําใหมีรายงานการตรวจพบการลอกเลียนผลงานโดยมิชอบ

(plagiar ism) และมีการประพฤติที่ผิดหรือไม  เหมาะสม

(misconduct) เพิม่จาํนวนขึน้มาก วงการวจิยัจงึไดใหความสาํคญั

ในเรื่องดังกลาวเปนอยางมาก 
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โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ดร.สีลาภรณ บัวสาย 

 บริบทเศรษฐกิจการเมืองในปจจุบัน คือโจทยของการ

พฒันา คอืการสรางความเขมแขง็ของฐานลางใหแขง็แรงและมัน่คง 

โดยเริม่จากโครงสรางสงัคมหนวยยอยทีส่ดุ คอื ครวัเรอืน ถดัขึน้มา

ก็เปนชุมชน จะรวมกันโดยมีเครื่องเชื่อมเขามารวมกันเปนชุมชน

และขึ้นมาเปนสังคม แตงานวิจัยสวนใหญจะเขาไมถึงครอบครัว 

ประเทศไทยมีจํานวนครัวเรือนในภาคเกษตรกรรมประมาณ 5.8 

ลานครัวเรือน แตรูหรือไมวาประมาณ 30% ของจํานวนครัวเรือน 

มปีญหาความเดอืนรอนอะไร ถาไมสามารถรูพืน้ฐานของโครงสราง

ทางสังคมคือตัวลางสุด ก็ไมสามารถที่จะตอบอะไรได ซึ่งสามารถ

แบงหนวยการวิเคราะหออกไดหลายกรอบ เชน กรอบแนวคิด

การปกครอง, กรอบแนวคดิระบบนเิวศ, กรอบแนวคดิสงัคมวทิยา, 

กรอบแนวคิดวัฒนธรรม ไมวาจะใชกรอบแนวคิดใดก็ตองลงไปบน

พื้นที่ภูมิศาสตร การวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ตองลงไปศึกษาเพราะมี

ทุกอยางทั้งระดับครัวเรือน ชุมชน ทองถิ่น จังหวัด งานวิจัยที่ผาน

มาจะไมคอยจับที่หนวยระดับครอบครัว แตงานวิจัยสวนใหญที่

ทําไวมักจะทําเนื้อหาความรูเปนประเด็นๆ ตามโจทย จึงทําใหมี

ขอจํากัดก็คือนํามาขยายผลไดนอย และไมสามารถนํามาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด สิ่งที่พบคือความยั่งยืน การสรางความยั่งยืน

ของงานวิจัยสิ่งหนึ่งที่ไมมีใครนํามาวิเคราะหหรือพูดถึงคือ “กลไก

จดัการ” ซึง่ตองมตีวัขบัเคลือ่น เชน ถาพดูถงึระดบัครวัเรอืน กลไก

ของการจัดการก็คือสมาชิกในครอบครัว งานที่จะทําใหเทคโนโลยี

ตาง ๆ ที่ลงไปในพื้นที่อยูไดคือตองมีกลไกการจัดการ Agenda 

การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม
28 สิงหาคม 2555 เวลา (13.30-14.30 น.)

วิทยากร   นายสุขวัฒน  จันทรปรรณิก

    ที่ปรึกษาสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)

   ดร.สีลาภรณ  บัวสาย

    รองผูอํานวยการสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย

   รศ.ดร.เปรื่อง  กิจรัตนภร

    อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

    ในฐานะประธานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

   วิทยากรและผูดําเนินการอภิปรายโดย ศ.ดร.ปยะวัติ  บุญ-หลง

                ผูอํานวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
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ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

สําคัญ คือ การสรางการเรียนรูของกลไก เพราะการเรียนรูคือตัว

ชี้ขาดความยั่งยืน คําถามวาดวยการสรางการเรียนรู มีอยู 3 คํา

ถามหลักๆ คือ เพื่อเปลี่ยนอะไร ดวยเครื่องมืออะไร กระบวนการ

ที่จะสรางอยางไร จะทําใหพบโจทยวิจัย

 สกว. ไดริเริ่มงาน ABC : Area-Based Collaborative 

Research การขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ดวยการวิจัย 

เพื่อการพัฒนาความเขมแข็งของระบบเศรษฐกิจสังคมของจังหวัด 

จากฐานภายในอยางยั่งยืน โดยมีสวนประกอบ 3 ตัว คือ โดย

การพัฒนากลไกการจัดการของพื้นที่ การใหมีขอมูลและความรูที่

จําเปนและโดยใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ เปนสวนที่ทําให

งาน ABC กาวเขาไปเชื่อมโลกของนักวิจัย องคประกอบ 2 สวน

ของงาน ABC คอื 1. การพฒันากลไกการจดัการของพืน้ที ่ในสภาพ

ปจจุบันรัฐเปนเจาของการพัฒนา จัดการแยกสวนตาม function 

และทิศทางที่ควรจะทําใหเกิด คือ ประชาชนเปนคนจัดการ และ

อยากไดระบบที่ประสานสัมพันธกัน ในการจะมองวาตองการผล

สาํเรจ็ซึง่เกดิจากการผสมสวนเรือ่งของคน เงนิ ทรพัยากร การผลติ 

ทนุ ตลาด การทาํงานแบบ Area-Based คอืการยายฐานทีต่ัง้มาไว

ที่คน 2. การมีขอมูลและความรู ที่จําเปน ในสภาพปจจุบันขอมูล

กระจดักระจายทาํโดยหลายหนวยงาน ขาดขอมลูเพือ่สนบัสนนุการ

ตดัสนิใจ ความรูไมตอบสนองโจทยของภาคใีนจงัหวดั และทศิทาง

ในอนาคตคือ มีระบบขอมูล ความรูที่ตอบสนองการแกปญหาของ

พืน้ที ่สถาบนัวชิาการในทองถิน่ตอบสนองโจทยของภาคใีนจงัหวดั

มากขึ้น สวนความรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาเฉพาะดาน คือตองมี

มิติเศรษฐกิจ มิติทรัพยากร มิติสังคม การเมืองการปกครอง งาน

ในมิติที่พบวา มีประโยชนมากคือการทําฐานขอมูล ซึ่งพอทําจาก

ความรูขึ้นมาแลวตองการนํามาเพื่อเชื่อมตอกับกลไกการจัดการ 

จะทําใหเกิดแผน เกิดงบประมาณสนับสนุน เกิดการสรางความ

เขมแข็งชุมชน สรางความแข็งแรงของพื้นที่ได งานวิจัยสามารถ

ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ และประเด็นสุดทาย คือ การ

ใชกระบวนการวิจัยเปนเครื่องมือ ถาสามารถออกแบบใหการวิจัย

มีปฏิบัติการของการเรียนรูรวมกันได ซึ่งจําเปนตองเปน PAR แต

เทคโนโลยีก็สามารถเติมได ทิศทางขางหนาของ สกว. คือ แตละ

พื้นที่สามารถสรางความเขมแข็งของ 3 สวน อันที่ 1 คือ องคกร

ปกครองสวนทองถิน่ อนัทีส่อง มหาวทิยาลยัในพืน้ที ่อนัทีส่าม คอื 

กําลังคนรุนใหม สิ่งที่อยากจะเนนยํ้าคือ มีการวิจัยที่เนนประเภท

สรางความรูตามบรบิท หรอืสอดคลองกบับรบิท ดศูกัยภาพ โอกาส 

มอีกีชนดิหนึง่คอื การเปลีย่นบรบิททางสงัคม หมายถงึ เปลีย่นการ

รบัรูของคนในพืน้ที ่เพราะเมือ่เขาฉลาดขึน้งานวจิยักลุมบนครัง้ตอ

ไปตองเปลี่ยน เพราะศักยภาพพื้นที่สูงขึ้น งานวิจัยกลุมลางเพราะ

เปนกลุมที่ยกฐาน เปลี่ยนการรับรูเรียนรู และความสัมพันธ หมาย

ถงึเปลีย่นงานวจิยัใหชาวบานมเีครอืขายกวางขึน้ ทาํอะไรไดมากขึน้

มพีลงัมากขึน้ซึง่นีค้อืการทาํงานวจิยัทีส่รางการเปลีย่นแปลงใหเกดิ

ขึ้นตอชุมชนและสังคมได

นายสุขวัฒน  จันทรปรรณิก 

 หลักสําคัญๆ นั้น ตัวแรก คือการวิจัย ตัวที่สอง คือ การ

พัฒนา และตัวที่สาม คือ ชุมชนและสังคม สิ่งที่วิเคราะหการวิจัย

นั้นควรทําดวยระบบและวิธีการที่นาเชื่อถือ หากอธิบายครบถวน

ถือวาสามารถทํางานวิจัยได

 1. การวจิยั  หากจะพฒันาการวจิยัในพืน้ที ่ถานกัวจิยัดาน

ใดดานหนึ่ง ศึกษาเชิงใดเชิงหนึ่งเพียงอยางเดียว มันไมมีอะไรใหม

สําหรับทางดานการคิดคน นวัตกรรมหรือเครื่องมือการขับเคลื่อน

ในการพฒันา โอกาสสาํเรจ็นัน้กน็าจะยาก ซึง่ในการวจิยัทกุรปูแบบ

ของการวจิยั หากจบัประเดน็ไดจะสามารถผลกัดนัใหเปนทีต่องการ

ของชมุชนและสงัคม คาํนงึถงึของวฒันธรรม จรรยาบรรณ และวถิี

ชีวิต วิจัยไปพรอมๆ กัน จับมือกันหลายๆ ดาน คอยๆ ขยับ ขับ

เคลื่อนใหมีการพัฒนาในแตละฐานหรือแตละมิติที่เปนเครือขาย 

ฐานของการเกิดของชุมชนได โอกาสสําเร็จนั้นจึงมี 

 2. การพัฒนา วิธีการงาย ๆ โดยใชหลักในการจัดการ 

คลายๆ หลักของศาสนาพุทธ นั้นคือในเรื่องของ TQM PDCA 

cycle เริ่มตนจากตัวC คือ มีปญหาอะไร อุปสรรคอะไร ความ

ตองการปญหาเดิมนั้นอยูตรงไหน ลงมือใชตัว A ตัดแกปญหา

อุปสรรคใหได ตอจากนั้นวางแผน และลงมือทํา ที่เหลือคือ cycle 

ตอเนื่องเปนการพัฒนาตอไป 

 3. ชุมชนและสังคม การจะพัฒนาชุมชนและสังคม

ไทย ประเด็นสําคัญจะตองมาจากการวางรากฐานใหรูจักศักดิ์ศรี 

มีภูมิคุมกัน สําหรับในสวนอื่นๆ ถือวาเปนประเด็นรอง 

รศ.ดร.เปรื่อง กิจรัตนภร

 สถาบนัอดุมศกึษามภีารกจิหลกั 4 ประการ ไดแก การสอน

การวิจัย การบริการวิชาการแกสังคม และการสงเสริมศิลป

วัฒนธรรม แตสถาบันอุดมศึกษาแตละประเภทจะใหความสําคัญ

และนํ้าหนักนั้นแตกตางกัน เชน เนนการสอน เนนการวิจัย หรือ

ใหความสําคัญระหวางการสอน และการวิจัยควบคูกันไป อยางไร

ก็ตามการสอนและการวิจัยจะตองไปดวยกัน รวมทั้งการบริการ

วชิาการแกสงัคมและการสงเสรมิศลิปวฒันธรรมกเ็พิม่ความสาํคญั
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มากขึ้น การสอนจะตองคํานึงถึงการเรียนรูและการเปลี่ยนแปลง

ไปสูการปฏิบัติจริง ซึ่งจะตองใชกระบวนการวิเคราะหปญญา 

สาเหตุ ปญหา และหาวิธีการแกปญหา เพื่อนําไปสูเปาหมายหรือ

จุดมุงหมายของการแกปญหานั้นๆ  กระบวนการนี้ คือ การวิจัย

และพัฒนา บริบทปญหาในชุมชนและสังคมมีความซับซอนและ

มีปจจัยหรือตัวแปรมากมาย ซึ่งพอจะสรุปไดเปน ตัวแปรปญหา

ภายในชมุชนและสงัคมจะเกีย่วของกบัปญหาในพืน้ทีซ่ึง่จะสมัพนัธ

กบัวฒันธรรมชวีติในพืน้ที ่และสภาพแวดลอมในพืน้ทีน่ัน้ดวย สวน

ตวัแปรภายนอกนัน้จะเกีย่วกบันโยบายรฐั การเมอืงระดบัประเทศ 

เศรษฐกจิโลกและประเทศ วฒันธรรมตางถิน่ เทคโนโลยดีานตางๆ 

จากภายนอกทองถิ่น ตัวแปรภายนอกเหลานี้ จะสงผลทําใหชีวิต

ของชมุชนและในสงัคมนัน้ จะตองเรยีนรูและปรบัตวัใหทนัตอการ

เปลีย่นแปลงหรอืการเรยีนรูสูการเปลีย่นแปลง (Transformative 

Learning) คอนขางมาก 

 พื้นที่ในการวิจัยเปนปญหาสําคัญ แตไมใชการเก็บ

ขอมูลพื้นที่มาแลวนํามาเสนอแนะ แตใหประชาชนในพื้นที่เรียน

รูและเขาใจปญหาดวย การวิจัยทุกคนตองมีสวนรวมแลวจะเกิด

การเรียนรูและเขาใจ ซึ่งในที่สุดก็คงนําไปสูการพัฒนาชุมชนและ

สังคม เพราะการวิจัยเปนการสรางหรือคนพบความรูใหม และมี

ประโยชนตอชุมชนและสังคมในปจจุบันและในอนาคต 
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การประชุมขนาดกลาง

     วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555  

ทําวิจัยทางการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากลไดอยางไร

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “ทําวิจัยทางการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากลไดอยางไร”

      ❖  แนวทางการทาํวจิยัโดยผนวกพนัธกจิของครแูละอาจารย (Continuous improvement process 

    in educational research)

    โดย  ศ.ดร.พจน  สะเพียรชัย

      ❖  แนวนโยบายในการนํานโยบาย (Policy) ไปสูการทําวิจัย

    โดย  ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ

      ❖  วิธีวิทยาทางการวิจัยใหมๆ

    โดย ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

     ศ.ดร.สุวิมล  วองวาณิช

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

      ❖  ขอควรระวังในการวิเคราะหขอมูล

    โดย  รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

   ❖  การตรวจสอบเครื่องมือวิจัยใหมีคุณภาพทําไดอยางไร

    โดย  รศ.ดร.สมคิด  พรมจุย

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ❖  การเขียนขอเสนอโครงการใหไดทุนสนับสนุน

    โดย ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี

      มหาวิทยาลัยนเรศวร

      ❖  ประเด็นการวิจัยที่ควรทําตอไปในอนาคต

    โดย รศ.ดร.เพ็ญณี  แนรอท

      มหาวิทยาลัยขอนแกน

    ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร

         (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

 12.30 - 13.30 น. ✍ Registration
 13.30 - 14.30 น. ✍ Parallel Session

   Panel I Commercial, Investment and Finance (Finance & Investment)
   Chair: Professor ZHAO Xindong
   MC: Ms. Priyapatra SUPANATTANAROM
    ❖ The Comparison of the Respond to and Respective Outcomes of the Subprime  
    Crisis--- Case Study of China and Thailand
     Professor Dr. LIN Junguo, Huaqiao University
    ❖  The role of RMB for trade Settlement in Thailand
     Mr.Phathanaphong Phusuwan, Bank of Thailand, Northern Region Office 
    ❖  Effects of China’s Money Supply Shock on Thailand’s Economic Fluctuations
     Professor ZHAO Xindong, Huaqiao University
    ❖  Discuss on Investment Environment in Thailand and Direct Investment Strategy 
    of China 
     Professor Dr. HU Ridong, Huaqiao University
    ❖  China’s Capital Market and Regulatory Framework: Overview and Emerging Issues
     Thidaporn SIRITHAPORN, Chulalongkorn University
    ❖  Research on Several Issues Concerning Sino-Thailand Relation in Investment 
    Field under AFTA Framework
     Dr. YUAN Kai, Huaqiao University

   Panel II Culture and Education (Culture & Culture Management)
   Chair: Dr. Prapin Manomaivibool
   MC: Ms. Rapeeporn REAKSPUTI
    ❖  New evidences of The Phylogenetic relationship of the Thai people in Thailand 
    and the Zhuang people in China
     Professor Dr. Huang Xingqiu, ASEAN College
    ❖  Chinese Surnames in Chon Buri Province: Way of Life and Strength
     Asistant Professor Nanchaya MAHAKHAN, Burapa University
    ❖  The Characteristic of Large Scale Cultural Heritage Management System in China 
    as Comparison to that of UK
     Professor SU Yang, Development Research Center of the State Council
    ❖  Study of Dissemination of Chinese Ancient Poetry During Rattanakosin Era
     Ms. Charasssri JIRAPHAS, Huachiew Chalermprakiet University
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การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

    ❖  On Tendence of the Thailand Chinese Society Becoming a Thai-like Thailand 
    Chinese Society in the 20th Century- By examining the Thailand Chinese Literature
     Professor CHEN Xuanbo, Huaqiao University
    ❖  The Image of China in Contemporary Thailand: A Cross-country Comparative 
    Analysis
     Professor KONG Jianxun, Yunnan Academy of Social Sciences

   Panel III Tourism and Public Safety 
   Chair: Assistant Professor Aksornsri PHANISHSARN
   MC: Ms. Jeeranan INTANAKOM
   ❖  Analysis of Nationalities Perception in Thailand’s Tourist Advertisement
     Dr. ZHANG Hengyan, Huaqiao University
    ❖  Seasonality and the Effects of Shocks on Chinese Arrivals to Thailand
     Dr. Akarapong Untong, Chiang Mai University
    ❖  A Study on the Administrative Institution and Classification System of Touristic 
    Area (National Park) Between China and Thailand
     LI Hong Bo, Huaqiao University
    ❖  Study on Current Status and Developing Trend of the Market of Chinese Tourists 
    to Thailand
     Professor HUANG Anmin, Huaqiao University
   ❖  Tourism Perception to Thailand from Chinese Tourists Content Analysis on 
    the We Media
     Dr. HOU Zhiqiang, Huaqiao University

  Panel IV Strategic Development
  Chair: Professor ZHANG Xizhen
  MC: Ms. Niramon CHAIPRIKJAREAN
   ❖  Sino-Thai Relations Before and After 1975
     Professor LI Yiping, Xiamen University
    ❖  The Public Diplomacy Strategy in Thai-Chinese Relationship
     Mr. Pongpisoot Wongveerasin, Thai Chinese Strategic Research Center
   ❖  Sino-Thai Cooperation in Non-Traditional Security: The Current Status and Prospect
     Ms. LIANG Chuan, Yunnan Academy of Social Sciences)
    ❖  Expanding Sino-Thai Relations: Implications for transformation of regional 
    political landscape
     Associate Professor Liu Aming, Shanghai Academy of Social Sciences
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 1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต
 2. ผลงานวิจัยโดยการสนับสนนุของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
 1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต
 2. ผลงานวิจัยโดยการสนับสนนุของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
 1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต
 2. ผลงานวิจัยโดยการสนับสนนุของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
 1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต

 14.30 - 14.45 น. ✍ Q & A
 14.45 - 15.00 น. ✍ Coffee Break
 15.00 - 16.00 น. ✍ Parallel Session
   Panel V Commercial, Investment and Finance (Trade)
   Chair: Professor ZHANG Guotu
   MC: Ms. Priyapatra SUPANATTANAROM
    ❖  Import Demand for Thai Rice and Factors Determining Its Price in Modern Trade 
    Market of China
     Professor Mingsarn Kaosa-ard, Chiang Mai University
    ❖  The Research on Rivalrousness and Complementarity of China-Thailand Agricul
    tural Trade 
     Professor YIN Xiaobo, Huaqiao University
    ❖  Analysis and Forecast of the Bilateral Trade between China and Thailand 
     Professor SHEN Lisheng, (Huaqiao University
    ❖  Sino - Thailand Trade and Economic Relations Analysis and Prospect
     Dr. CHEN Yan Wu, Huaqiao University
    ❖  The Economic Relations of China and Thailand under the Context of CAFTA
    An Assessment
     Professor SHEN Hong Fang, Xiamen University

   Panel VI Commercial, Investment and Finance (Environment & Development)
   Chair: Associate Professor Somsak Tambunlertchai
   MC: Ms. Rapeeporn REAKSPUTI
    ❖  Research on the Relationship of Energy Efficiency, Carbon EMs.ions and Economic 
    Growth in China and Thailand
     Professor Dr. ZHANG Xinghong, Huaqiao University
    ❖  Strategic Plan Development on Research and Manpower in the Context of 
    China-Rising Trend
     Assistant Professor Aksornsri PHANISHSARN, Thammasat University
    ❖  Status Quo, Prospect and Development Ideas of Yunnan-Thailand Cooperation
     Professor FANG Yun, (Yunnan Academy of Social Sciences
    ❖  The Development of Sino-Thai Relations: Status, Impetus, and New Strategic 
    Opportunities
     Dr. ZHOU Fangye, Chinese Academy of Social Sciences
    ❖  Economic Relations between China and GMS Countries: Contents, Characteristics 
    and Implications
     Professor LU Guangsheng, Yunnan University
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การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

   Panel VII Commercial, Investment and Finance (Industry & Logistics) 
   Chair: Dr.Chienchoung Kalayanamit
   MC: Ms. Jeeranan INTANAKOM
    ❖  The future direction of the Thai food industry 
     Dr. Suthikorn Kingkaew, Thammasat Business School 
    ❖  A Comparative Study on Industry Competitiveness between China and Thailand
     Dr. ZHANG Xiuwu, Huaqiao University
    ❖  The Efficiency of Marketing-Based Quality Strategy on Performance of Thai Autopart 
    Manufacturer Association
     Ms. Amornrut TUDCHANTUK, Rajamangal University of Technology
     Suvarnabhumi Suphunburi Campus
   ❖  The Impact of Logistics Costs on the Economic Development: The Case of Thailand
     Professor Dr. LIU Xianghui, Huaqiao University
    ❖  Industrialization in China: Lessons for Thailand 
     Assistant Professor Dr. Teera Sindecharak, Thammasat University

   Panel VIII Tourism and Public Safety
   Chair: Dr. HOU Zhiqiang
   MC: Ms. Niramon CHAIPRIKJAREAN 
   ❖  The Research of Travel Security in Chinese Scholars Eyes: Issue and Perspective
     Dr. XIAO Bin, Chinese Academy of Social Sciences
   ❖  The Legal Protection Measures for the Tourism from Under-cost Tourism
     Services: Comparative between Thai and Chinese Related-laws and Regulations
     Mrs. Sugal KRITALUKVONG, Mae Fah Luang University
    ❖  A Study on Sino - Thailand’s Tourism Emergency Disposal and Cooperative 
    Mechanism 
     Professor Dr. Zheng Xiangmin, Huaqiao University
   ❖  Tourism Competitive Strategies of Thailand and GMS Countries Under China 
    Outbound Tourism Expansion
     Mrs. Korawan Sangkakorn, Chiang Mai University

 16.00 - 16.15 น ✍ Q & A

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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สรางวิชาการงานศิลป

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภปิรายเรือ่ง “คณุภาพการศกึษาไทยกบัการเมอืงและประชาคมอาเซยีน : ปจจบุนัและอนาคต”
   ❖ การปฏิรูปการบริหารจัดการที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
    โดย ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ
   ❖ สถานการณอาเซียนกับงานวิจัย
    โดย  รศ.ดร.อรรณพ  พงษวาท
   ❖ นโยบายวิจัยการศึกษาของ วช. กับประชาคมอาเซียน
    โดย  ดร.จินตนาภา  โสภณ
                      ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางสังคมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
   ดําเนินรายการโดย  ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี
       มหาวิทยาลัยนเรศวร
  ✍ การอภปิรายเรือ่ง “ผลงานวจิยัโดยการสนบัสนนุของคณะกรรมการสภาวจิยัแหงชาต ิสาขาการศกึษา”
   ❖ การศกึษาวเิคราะหอดตี ปจจบุนั และโอกาส/ความหวงัในอนาคตของการผลติครใูนประเทศไทย
    โดย ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม
          สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติแนวใหม
   ❖ แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
    โดย  ดร.อรอุมา  เจริญสุข
          มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
   ดําเนินรายการโดย  รศ.ดร.โกศล  มีคุณ
       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

    วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 

 07.30 - 08.45 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 08.45 - 09.00 น. ✍ พิธีเปดการสัมมนา
   กลาวรายงานโดย ศ.กิตติคุณปรีชา  ชางขวัญยืน
       ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   กลาวเปดโดย   นายชวน  หลีกภัย
       อดีตนายกรัฐมนตรี
 09.00 - 10.00 น. ✍ การปาฐกถานํา เรื่อง “ทิศทางศิลปะไทยในทศวรรษหนา”
   โดย    นายชวน  หลีกภัย
     อดีตนายกรัฐมนตรี
   วิทยากรผูดําเนินการปาฐกถานํา  คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ
        ราชบัณฑิตยสถาน

1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต
2. ผลงานวิจัยโดยการสนับสนนุของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)69

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บนั

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 10.00 - 11.00 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “งานศิลป งานวิชาการงานศิลป”
    โดย  ศ.กิตติคุณ ปรีชา ชางขวัญยืน
      ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วิทยากรผูดําเนินการบรรยาย  ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม
        คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 11.00 - 12.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “ทําอยางไรใหงานศิลปเปนวิชาการ”
   ❖ ทัศนศิลป
    โดย  ศ.ปรีชา  เถาทอง
      ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
   ❖ คีตศิลป
    โดย  ศ.ดร.ณัชชา  พันธุเจริญ
      คณะศิลปศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   ❖ วรรณศิลป
       โดย  รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต
      ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป
   ❖  ศิลปะการละคร
    โดย  รศ.นพมาส  แววหงส
      คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย  ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ
        คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

สรางวิชาการงานศิลป (ตอ)

 10.00 - 11.00 น. 
    โดย  
      ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วิทยากรผูดําเนินการบรรยาย  
        คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
 11.00 - 12.30 น. 
   
    โดย  
      ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
   
    โดย
      คณะศิลปศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   
       โดย  
      ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป
   
    โดย  
      คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย  
        คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง

 12.30 - 13.30 น. ✍ Registration
 13.30 - 14.30 น. ✍ Parallel Session
   Panel IX Strategic Development
   Chair: Professor Dr. Surachai Sirikrai
   MC: Ms. Priyapatra SUPANATTANAROM
    ❖  Migration Policies of Thai Nationals Abroad and Evaluation of Migration Policy Effect
     Dr. KANG Xiaoli, Xiamen University
    ❖ The Real Interest of Chinese Foreign Policy
     Mr. Park Boonnuch, Ministry of Foreign Affairs of Thailand
    ❖  On the legal mechanism of China and Thailand cooperation in the Greater-Mekong 
    River Basin Development
     Associate Professor CAI WENCAN, (Huaqiao University)
    ❖  Cooperative Security in Sino-Thailand: Laws and Confidence
     Professor Dr. YUE Rong, Guizhou Normal University



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 70

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1 (ตอ)
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

    ❖  On the Cultural Similarities in the Strategic and Cooperative Relations between 
    China and Thailand
     Associate Professor Dr. ZHONG Darong, Huaiqiao University

   Panel X Culture and Education (Humanities)
   Chair: Professor CHEN Xuanbo
   MC: Ms. Rapeeporn REAKSPUTI
    ❖  The Development of Chinese Loanwords in the Thai Language
     Ms. Yoopin CLAYMONE, Thammasat University
    ❖  The Evolution of Folk Relationship between China and Thailand --- A Case Study 
    of Longduzhen
     Professor HUANG Xiaojian, Hanshan Normal University
    ❖  A comparative Study of Chinese Adverbs for the Use of Thai Translation
     Ms. Wakul MIMITSOPON, Ubon Ratchathani University
   ❖  On the Influence of China’s Buddhism and Thailand’s on their People’s Ideas and 
    Traditions --- A Comparison Study of Liang Wudi’s Respect and Luthai Support 
    for Buddha
     Dr. MIN Lin, Hainan Normal University
    ❖  The Origin of the World: Significance and Role of Creation Myth of Tai Lue in Xi 
    Shuang Ban Na, Yunnan
     Associate Professor Wannida THUNGSANG, Chiangmai University
    ❖  Chinese Art Influence on Thai Mural Paintings of the Early Rattanakosin Period 
     Ms. Achirat CHAIYAPOTPANICH, Silpakorn University

   Panel XI Culture and Education (Education & Media)
   Chair: Professor ZHENG Xiangmin
   MC: Ms. Jeeranan INTANAKOM
   ❖  To Strengthen the International Education of Chinese, Enhance Sino-Thai 
    Cooperation and Exchange
     Ms. GAO Xianju, Guangxi University for Nationalities
   ❖  Thai-Chinese Strategy for Chinese-Thai Language Education
     Associate Professor Dr. Prapin Manomaivibool, 
     Chulalongkorn University
    ❖  Sino-Thai Educational Exchanges and Cooperation in the Case of Confucius 
    Institutes
     Professor ZHAO Xin-Cheng, Huaqiao University
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การสัมมนาวิจัยยุทธศาสตรไทย-จีน ครั้งที่ 1 (ตอ)
(The First Thai-Chinese Strategic Research Seminar)

    ❖  Online Media to Promote Chinese Language and Culture Learning for Thai 
    Undergraduate Students: Cases Study of CRI Online and Online Confucius 
    Institute Websites
     Ms. Sukanya Sereenonchai, Mahidol University
    ❖ Study on the Development of Overseas Chinese Media in Thailand and Sino-
    Thai Relations
     Associate Professor Zheng Wenbiao, Huaqiao University
    ❖  An Analysis of How to Become “A Fever of Thai Series and Thai Films in China
     Mr. Danaitun PONGPATCHARATORNTEP, Chiang Mai University
 14.30. -14.45 น. ✍ Q & A
 14.45 - 15.15 น. ✍ Coffee Break
 15.15 - 15.30 น. ✍ Plenary Keynote Lecture Session
    “Cultural Similarity and Sino-Thai Relations: from a historical perspective” 
     by Professor Zhuang Guotu, Chair Professor of Huaqiao University 
 15.30. -15.45 น. ✍ Q & A
 15.45 น. ✍ Closing Ceremony 
   Representative of Thai - Chinese Culture and Economy Association
    by Professor Dr. Soottiporn Chitmittrapap, NRCT Secretary-General

สรางวิชาการงานศิลป

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 15.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การสรางมาตรฐานทางวิชาการของงานศิลป”
   ❖ ความจําเปนที่จะตองมีมาตรฐานทางวิชาการของงานศิลปะ
    โดย  ศ.ดร.อภินันท  โปษยานนท
      กระทรวงวัฒนธรรม
   ❖ มาตรฐานวิชาการดนตรี
    โดย  ศ.เกียรติคุณ นพ.พูนพิศ  อมาตยกุล
      วิทยาลัยราชสุดา  มหาวิทยาลัยมหิดล
   ❖ มาตรฐานวิชาการทัศนศิลป
       โดย  ศ.ดร.วิรุณ  ตั้งเจริญ
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย     ศ.ดร.ณัชชา  พันธุเจริญ
        คณะศิลปกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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สรางวิชาการงานศิลป (ตอ)

ประชาคมอาเซียน : ความจริง ความหวัง หรือความฝน ?

 15.00 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การสรางมาตรฐานทางวิชาการของงานศิลป” (ตอ)
   ❖ มาตรฐานวิชาการวรรณศิลป
    โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.เจตนา  นาควัชระ
      เมธีวิจัยอาวุโส สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
   ❖ มาตรฐานวิชาการสถาปตยกรรมศิลป
    โดย  ศ.ดร.วิมลสิทธิ์  หรยางกูร
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
   ❖ มาตรฐานวิชาการนาฏยศิลป
       โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬรักษ์
      ราชบัณฑิตยสถาน
    วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย    รศ.ดร.ชลลดา  เรืองรักษลิขิต
        คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
 16.30 - 17.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “รูปแบบและการสนับสนุนทุนวิจัยดานวิชาการศิลปะ”
    โดย  ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
     ศ.กิตติคุณ ดร.สุรพล  วิรุฬรักษ
      ราชบัณฑิตยสถาน
     ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
    วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย     ผศ.สุวรรณา  เกรียงไกรเพ็ชร
        ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร
 17.30 น. ✍ สรุปผลการสัมมนาทางวิชาการ
    โดย  ศ.กิตติคุณ ดร.ปราณี  กุลละวณิชย
      ศูนยภาษาไทยสิรินธร  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
  ✍ พิธีปดการสัมมนา
    โดย  ศ.กิตติคุณ ปรีชา  ชางขวัญยืน
      ศูนยพุทธศาสนศึกษา  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 09.15 น. ✍ กลาวเปดการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 13
 09.15 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “กําเนิดอาเซียนและกระบวนการสรางสถาบัน”
    ❖  กําเนิดอาเซียน : ความลับและปรัศนีย
     โดย  ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555  
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ประชาคมอาเซียน : ความจริง ความหวัง หรือความฝน ? (ตอ)

วุฒิสภากับงานวิจัย

    ❖  อาเซยีนกบักระบวนการสรางสถาบนัสูประชาคมอาเซยีน : จากปฏญิญาอาเซยีนถงึกฎบตัรอาเซยีน
     โดย  นายอนุสรณ  ชัยอักษรเวช
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ❖  ASEAN Socio - Cultural Community : An Idea Model of Socio - Cultural Cosmo
    politan Community ?
    โดย  นางสาวขวัญวลัย  ดิลกวงศพงศ
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ❖  The Long Road to the ASEAN Economic Community
     โดย  นางสาวจุฬณี  ตันติกุลานันท
      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
    ดําเนินการอภิปรายโดย  นายธานินทร  ผะเอม
       รองเลขาธกิารคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหงชาติ
       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
 (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “วุฒิสภากับงานวิจัย”
    ❖  สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกสในสังคมไทย
    โดย  ดร.จิรัชฌา  วิเชียรปญญา
     หวัหนาสาขาวชิาการจดัการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวทิยาลยัรงัสติ
    ❖  การคุมครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในตางประเทศ : มุมมองจาก
    นโยบายและกฎหมายของประเทศตนทาง
    โดย  รศ.ศิริพร  สัจจานันท
      สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    ❖  การใชสิทธิของเรือประมงไทยในการผานนานนํ้าตางประเทศและการคุมครองของรัฐบาลไทย
    โดย   ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท
      รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการวิจัย 
      คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     พล.ร.ต.ศิริวัฒน  ธนะแพทย
      ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ
     นาวาเอกวชิรพร  วงศนครสวาง
      ผูชวยหัวหนาฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ
    ดําเนินรายการโดย รศ.ดร.อัมพร  ธํารงลักษณ
       คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
       กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของวฒุสิภา

(คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา)
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ผลงานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร

ความสําคัญของระบบเชื่อมโยงขอมูลผลงานวิจัยขามหนวยงาน

 07.30 - 08.45 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 08.45 - 09.00 น. ✍ กลาวตอนรับและเปดการประชุม
    โดย  รศ.ดร.ราเชนทร  ชินทยารังสรรค
      คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “เศรษฐศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาไทย”
    โดย  ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน
      คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
   ✍ การบรรยายเรื่อง “การใชประโยชนจากระบบรถไฟที่เชื่อมโยงประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไทย
           เปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวของภูมิภาค”
    โดย  ดร.ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน
      มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
   ดําเนินรายการโดย  รศ.ดร.ราเชนทร  ชินทยารังสรรค
      คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 12.00 -12.30 น. ✍ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและปดการประชุม

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 09.15 น. ✍ กลาวตอนรับ และเปดการสัมมนาเชิงวิชาการ
   เรื่อง “ความสําคัญของระบบเชื่อมโยงขอมูลผลงานวิจัยขามหนวยงาน”
   โดย   นางสาวเพชรา  สังขะวร
      ผูอํานวยการภารกิจขอมูลวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล 
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 09.15 - 10.30 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “ความสําคัญของการเชื่อมโยงขอมูล”
   โดย  ผศ.ดร.ธนวรรธน  พลวิชัย
     รองอธิการบดีฝายวิจัย มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
 10.30 - 12.00 น. ✍ การแนะนําระบบจัดเก็บงานวิจัย Thailand Dataverse Network และการแนะนําฐานขอมูล
   เพื่อนําไปใชประโยชน
   โดย    ดร.ภาณุชาติ  บุณยเกียรติ
      ผูอํานวยการศูนยวิจัยมหาวิทยาลัยชิคาโก-มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
      ดร.ปยะวรรณ  เกษมศุภกร
      อาจารยประจําสาขาวิชาคอมพิวเตอรแอนิเมชั่น คณะวิทยาศาสตรและ
      เทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยหอการคาไทย

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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ประชาคมอาเซียน : ความจริง ความหวัง หรือความฝน ?

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.00 - 15.30 น. ✍ การนําเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” (APSC)
    ❖ ระบบความมั่นคงระหวางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต : ประชาคมการเมืองและ
    ความมั่นคงอาเซียน วิสัยทัศนใหมเพื่อสันติภาพที่ยั่งยืนในศตวรรษที่ 21
    โดย  พันเอก (พิเศษ) ดนัยวัฒนา  รุงอุทัย
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ❖  Lao PDR in ASEAN Integration Toward ASEAN Political and Security Community   
    by 2015
    โดย  นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    ผูรวมแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะ
    โดย  รศ.ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร
      คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     ผศ.ดร.สมเกียรติ  ออนวิมล
      วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก
     ฯพณฯ สุรพงษ  ชัยนาม
      อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําเวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี และ
      แอฟริกาใต
    ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.โกวิทย  กังสนันท
        คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
        สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
 15.30 - 16.30 น. ✍ การนําเสนอผลงานและทิศทางการวิจัยเกี่ยวกับ “ประชาคมอาเซียน”
    โดย  รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี
     รศ.ดร.โคริน  เฟองเกษม
      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
 16.30 น. ✍ ปดการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 13

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

วุฒิสภากับงานวิจัย

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 14.30 น. ✍ การนําเสนอแนวทางการวิจัยของวุฒิสภา
    ❖  วุฒิสภากับงานวิจัย
    โดย   นางพรทิพย  โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา
      รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง
     รศ.ดร.พีรเดช  ทองอําไพ
      ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน)
     รศ.ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ
      สมาชิกวุฒิสภา
 14.30 - 15.30 น.  ❖  การศึกษาความซื่อตรงในสังคมไทย:ปญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา
    โดย   ดร.ถวิลวดี  บุรีกุล
      ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา
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วุฒิสภากับงานวิจัย (ตอ)

แนวคิดในการพัฒนานกัวิจัยและเสนทางอาชีพ

NRCT Digital Research Library

     นางสาวปทมา  สูบกําปง
      นักวิชาการชํานาญการ สํานักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกลา
 15.30 - 16.30 น.  ❖  การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร กรณีมันสําปะหลัง
    โดย  ดร.ชาตรี  ศิริสวัสดิ์
      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
    ดําเนินการรายการโดย   รศ.ดร.ไชยา  ยิ้มวิไล
       กรรมการผูทรงคณุวฒุใินคณะกรรมการวจิยัและพฒันาของวฒุสิภา

(คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “แนวคิดในการพัฒนานักวิจัยและเสนทางอาชีพ”
   โดย  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช
      นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
     ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน
      เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
      และนวัตกรรมแหงชาติ
     ศ.ดร.วิชัย  บุญแสง
      ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและ
      พัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 
      สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
     ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ
      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “NRCT Digital Research Library”
    โดย  นางสาวเพชรา  สังขะวร
      ผูอํานวยการภารกิจขอมูลวิจัยและบริหารจัดการขอมูล
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
     รศ.ดร.นํ้าทิพย  วิภาวิน
      สาขาวิชาศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     นายรพีพงษ  แยมสุวรรณ
      สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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นโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนนุการวิจัยสมุนไพรไทย ในระยะเวลา 5 ป (2555-2559)

ปญหากับปญญา : สุขภาพกับเทคโนโลยี
(Problems and Wisdom : Health and Technology)

    วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555  

 09.00 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “นโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทยในระยะเวลา 5 ป 
          (2555-2559)”
   โดย  ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล
      สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
     ศ.ดร.มนัส  พรหมโคตร
      รองผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี    
      มหาวิทยาลัยมหิดล
     ผศ.ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา 
      ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล
     รศ.วราภรณ ปณณวลี
      ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
     รศ.ดร.สมเดช  กนกเมธากุล
      ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
     รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท
      สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 
      คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
     ดร.บุญเดช  เบิกฟา
      โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.34 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “ปญหากับปญญา : สุขภาพกับเทคโนโลยี” (Problems and Wisdom : 
           Health and Technology)
   โดย  นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท
      ผูอํานวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)
       นางสาวกรรณิการ  กิจติเวชกุล
      แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร 
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
     ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน
      ประธานคณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตร เทคโนโลยกีารสือ่และโทรคมนาคมวฒุสิภา
   ดําเนินการอภิปรายโดย  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล     
        คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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นํ้าทวมเราสามารถพยากรณและเตือนภัยได

แนวคิดในการประเมินผลการวิจัยภาพรวมของประเทศ

อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทย : การปรับตัวเพื่อการแขงขัน

 07.35 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “นํ้าทวมเราสามารถพยากรณและเตือนภัยได”
   โดย   ผศ.ดร.ชินวัชร  สุรัสวดี
      หัวหนาศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED) 
      คณะเทคโนโลยแีละสิง่แวดลอม มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร วทิยาเขตภเูกต็
     รศ.ดร.ธนิตย  เฉลิมยานนท
      หัวหนาศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร 
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
     ดร.สมพร  ชวยอารีย
      ภาควชิาคณติศาสตรและวทิยาการคอมพวิเตอร คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี
     ผศ.ดร.เสาวคนธ  วัฒนจันทร
      ผูจดัการศนูยพฒันาอตุสาหกรรมเกษตรเพือ่การสงออก คณะอตุสาหกรรมเกษตร
      มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
    ดําเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล
       ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “แนวคิดในการประเมินผลการวิจัยภาพรวมของประเทศ”
   โดย   ดร.เสาวรัจ  รัตนคําฟู
      มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
     ดร.เชษฐา  อินทรวิทักษ
      มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
  13.30 - 16.30 น. ✍ การอภปิรายเรือ่ง “อตุสาหกรรมการเพาะเลีย้งสตัวนํา้ของประเทศไทย : การปรบัตวัเพือ่การแขงขนั”
   โดย  รศ.ดร.ชลอ  ลิ้มสุวรรณ
      คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     นายอมร  เหลืองนฤมิตชัย
      กรรมการผูจัดการ บริษัท มานิตยฟารม อาหารสัตว จํากัด
     ดร.ผณิศวร  ชํานาญเวช
      นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย
   ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา
       คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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กาวใหมของการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา

 12.30 - 13.30 น ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “กาวใหมของการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา”
   โดย   รศ.ดร.อัศนีย  กอตระกูล
      ผูอํานวยการศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา
      คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
     นางสาวเพชรา  สังขะวร
      ผูอํานวยการภารกิจขอมูลวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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ทําวิจัยทางการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากลไดอยางไร
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555  (เวลา 13.30 - 16.30 น. )

วิทยากร ศ.ดร.พจน  สะเพียรชัย

   ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาการศึกษา

  ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี

   มหาวิทยาลัยนเรศวร

  ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ

  ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ศ.ดร.สุวิมล  วองวาณิช

   จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  รศ.ดร.บุญเรียง  ขจรศิลป

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

  รศ.ดร.สมคิด  พรมจุย

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

  รศ.ดร.เพ็ญณี  แนรอท

   มหาวิทยาลัยขอนแกน

  ดําเนินรายการโดย   รศ.ดร.ทองหลอ  วงษอินทร

      ผูทรงคุณวุฒิ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 การวิจัยทางการศึกษาใหมีคุณภาพระดับสากลตอง

ประกอบดวยการบูรณาการการวิจัยและการเรียนการสอน โดย

ใชขั้นตอนการวิจัยเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอน 

กลาวคอื เริม่ตนจากความรูและประสบการณเดมิของผูเรยีนแลวให

ผูเรยีนคดิปญหาหรอืโจทย ตัง้วตัถปุระสงค สมมมตุฐิาน ออกแบบ

การวิจัยเพื่อหาขอมูลมาทดสอบสมมมุติฐาน และหาคําตอบตาม

วตัถปุระสงคทีต่ัง้ไว สรปุผล รายงานการวจิยัเพือ่แลกเปลีย่นเรยีน

รูในกลุมของผูเรยีนและอาจารยตลอดจนผูทีเ่กีย่วของตอไป ดงันัน้

การเรยีนการสอนตามแนวนีจ้งึใชการวจิยัเปนกรอบแนวทางในการ

จัดการเรียนการสอน (Research Based Instruction) เพื่อทําให

นักศึกษาเกิดการเรียนรูและเกิดความคิดสรางสรรคทางปญญา

ใหเกิดการเรียนรูดวยการกระทํา

 การวเิคราะหขอมลูเปนวธิหีนึง่ซึง่ผูวจิยัตองเลอืกใชสถติิ

ในการวเิคราะหขอมลูใหเหมาะสมกบัชนดิของขอมลู ประเภทของ

ตัวแปร และเงื่อนไขหรือขอตกลงเบื้องตนของการใชสถิติแตละ

ประเภท

 การตรวจสอบเครือ่งมอืวจิยัใหมคีณุภาพตองพจิารณา

จากการกาํหนดปญหาวจิยั วตัถปุระสงคของการวจิยั ขอบเขตการ

วจิยั กรอบแนวคดิการวจิบั/ทบทวนวรรณกรรม ออกแบบการวจิยั 

การเก็บรวบรวมขอมูล การประมวลผลและวิเคราะหขอมูล และ

การเขียนรายงานการวิจัย โดยตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย

ทางกายภาพ และการวิเคาระหทางสถิติ

 วธิวีทิยาการใหม ๆ  เนนความเปลีย่นแปลงของคาํถาม/

ปญหาวจิยั แบบแผนการวจิยัใหม ๆ  การกาํหนดขนาดตวัอยางดวย
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

โปรแกรมคอมพวิเตอร ขอมลูและการวเิคราะหใหมๆ  การใหความ

สําคัญกับการอภิปรายผลการวิจัยมากขึ้น ขอเสนอแนะมาจากผล

การอภิปรายและมีเหตุผลรองรับหนักแนน ใหความสําคัญกับการ

ใชเปนแนวทางกาํหนดนโยบาย การเผยแพรผลงานวจิยัลแันวทาง

วิจัยตอเนื่อง

 การเขียนชุดโครงการวิจัยทางการศึกษาและสังคม

ตองเกิดจากหัวขอการวิจัยที่เกิดจากการยกปญหาเพื่อแกปญหา 

No Problem raising for solution และการนาํเสนอโครงการตอง

มีความเชื่อมโยงของประเด็นตางๆ No relevance of proposal 

issues for solution และการเขยีนชดุโครงการตองมคีวามชดัเจน

ในการกําหนดปญหา/โจทย บอกถึงมูลเหตุ ความเปนมา ความ

สําคัญของโจทย วัตถุประสงค สมมติฐาน ขอบเขต กรอบแนวคิด 

ขอตกลงเบื้องตน และนิยามศัพท

 ประเดน็การวจิยัทางการศกึษาทีค่วรทาํตอไปในอนาคต 

มหีลายกลุมหลายเรือ่ง เชน คณุภาพชวีติเดก็และเยาวชน คณุภาพ

ชีวิตคนวัยทํางาน คุณภาพชีวิตผูสูงอายุ คุณภาพชีวิตของคนใน

ชุมชน การพัฒนาหลักสูตรในระดับตางๆ การพัฒนาคุณลักษณะ

ของผูเรียน การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา การพัฒนา

สถานศึกษา การพัฒนาความสัมพันธระหวางระบบการศึกษา 

ระบบเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 82

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

1. คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต

2. ผลงานวิจัยโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
25 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30 - 16.30 น. )

“คุณภาพการศึกษาไทยกับการเมืองและประชาคมอาเซียน : ปจจุบันและอนาคต”

 • การปฏิรูปการบริหารจัดการที่นําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

   โดย  ศ.ดร.เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ

      มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโรฒประสานมิตร

 • สถานการณอาเซียนกับงานวิจัย

   โดย  รศ.ดร.อรรณพ  พงษวาท

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 • นโยบายวิจัยการศึกษาของ วช. กับประชาคมอาเซียน

   โดย  ดร.จินตนาภา  โสภณ

                  ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางสังคมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  ดําเนินรายการโดย  ศ.พิเศษ ดร.กาญจนา  เงารังษี

       มหาวิทยาลัยนเรศวร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

 นโยบายการวิจัยการศึกษาของ วช. กับประชาคม

อาเซียน สอดคลองกัยนโยบายยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

ฉบบัที ่8 (พ.ศ. 2555-2559) ยทุธศาสตรการวจิยัรายประเดน็ นโยบาย

ของกรรมการสภาวิจัยแหงชาติสาขาการศึกษาและสาขาอื่น

งานวิจัยมุงเปา และงานวิจัยบัณฑิตศึกษา โดย วช. ไดกําหนด

ประเด็นการวิจัยที่สอดคลอง เชน 

 - การวจิยัเกีย่วกบัการพฒันาศกัยภาพของแรงงานและ

การสงเสริมทักษะทรัพยากรบุคคลเพื่อเตรียมความพรอมเขาสู

ประชาคมอาเซียน

 - การวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาโครงขายคมนาคม และ

การเชื่อมโยงการคมนาคมขนสงระหวางภูมิภาคของไทยและ

ระหวางประเทศในภูมิภาคอาเซียน (Asean Connectivity)

 - การวจิยัเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงนโยบายทางการคา 

ขอตกลง การคาเสรี และการเชื่อมอาเซียนสูสากล

 - การวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบและกลไกที่เหมาะสมในการ

พัฒนาเศรษฐกิจระหวางประเทศ และการพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asean 

Economic Community - AEC)

 - การวิจัยเกี่ยวกับการใชประโยชนจากผลการวิจัยเพื่อ

สรางศักยภาพของประเทศในเวทีนานาชาติและสรางอํานาจตอ

รองใหประเทศ

 - การวิจัยพื้นฐานที่ใชการศึกษาภาษาไทยและภาษา

เพื่อนบานในประชาคมอาเซียนในแนววัจนะปฏิบัติศาสตร 

(Pragmatics) การวิจัยแผนงานที่ทางภาษาของกลุมประเทศใน

ประชาคมอาเซียน การสรางหลักสูตรภาษา การเรียน การสอน

ภาษาแบบ E-leaning และการใชวรรณคดีในการสอนเพื่อปลูกฝง

ความสํานึกในคุณคาของสถาบันหลักทางสังคม

 - การวจิยัเรือ่งประเพณแีละความคดิความเชือ่ทีส่ะทอน

จากวรรณคดขีองประเทศในกลุมประชาคมอาเซยีน การวจิยัฟนฟู

หลักธรรมทางศาสนา การวิจัยเพื่อแสวงหากิจกรรมทางศาสนา

ที่เขาถึงประชาชน และการวิจัยการใชศาสนาเพื่อความมั่นคง

ของประเทศ

 - วช. ไดสนับสนุนการดําเนินงานโครงการสงเสริมการ

กําหนดนโยบายและกิจกรรมสําหรับการกาวสูประชาคมอาเซียน

ของสถาบนัการศกึษาของประเทศ และการเตรยีมความพรอมดาน

คุณภาพชีวิตสูปนะชาคมอาเซียน
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 - วช. ใหการสนับสนุนทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทบัณฑิตศึกษา เกี่ยวกับการวิจัยเพื่อพัฒนาระบบศึกษา ทั้งในระบบ นอก

ระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย รวมถึงการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพและองคประกอบทางการศึกษา ไดแก ผูสอน ผูเรียน ทรัพยากรที่

สนบัสนนุการศกึษา และการบรหิารจดัการทีส่อดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิยทุธศาสตรการศกึษาของชาต ิและนโยบาย

เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

“ผลงานวิจัยโดยการสนับสนุนของคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา”

 • การศึกษาวิเคราะหอดีต ปจจุบัน และโอกาส/ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย

   โดย  ดร.วิชุดา  กิจธรธรรม

      สมาคมการศึกษาเปรียบเทียบและการศึกษานานาชาติแนวใหม

 • แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

   โดย  ดร.อรอุมา  เจริญสุข

      มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

  ดําเนินรายการโดย  รศ.ดร.โกศล  มีคุณ

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

 โครงการการศึกษาวิเคราะหอดีต ปจจุบัน และโอกาส/

ความหวังในอนาคตของการผลิตครูในประเทศไทย พบวาการ

ผลิตครูของไทยที่ผานมาตั้งแตในระยะแผนการศึกษาแหงชาติ

ฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6 ที่เนนการเรงรัดเพิ่มปริมาณครูในทองถิ่นสง

ผลกระทบตอคุณภาพครู ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

การผลติครไูมตอบสนองตอความตองการของการปฏริปูการศกึษา 

และสงัคมไมเชือ่มัน่ศรทัธาวชิาชพีคร ูยงัผลใหวชิาชพีครตูกตํา่ คน

ที่เขาสู วิชาชีพครูแตกตางจากอดีตที่ผู สอบไดที่หนึ่งของแตละ

จังหวัดจะไดรับการคัดเลือกใหรับทุนเรียนครู สภาพปญหาที่เกิด

จากการผลิตครูไทยที่จะสงผลไปยังอนาคต เชน นโยบายการผลิต

ครูของรัฐไมมีความแนนอน สถาบันผลิตครูยังมีคนเกงเขาเรียนครู

จาํนวนนอย กระบวนการผลติครขูองสถาบนัการผลติครแูตละแหง

มีคุณภาพไมเทากัน

 แนวทางการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐานแนวใหม ตามเปาหมายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ

ที่สอง (พ.ศ. 2552-2561) เนนประเด็นหลัก 3 ประการ คือ

1. การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 2. การเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาและการเรียนรู และ 3. การสงเสริมการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคม จากการศึกษาทําใหไดประโยชนเชิง

วิชาการ เชน ทราบถึงสภาพของปญหา วิธีการ และผลการแกไข

ปญหา วิกฤติการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผานมา ทราบแบบอยางการ

พัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานการ

ศึกษาไดรับเลือกวามีผลการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด (best practice) 

รวมถงึแนวการดาํเนนิงานของโครงการในประเทศและตางประเทศ

ทีป่ระสบความสาํเรจ็ในการปฏริปูการศกึษาระดบัการศกึษาขัน้พืน้

ฐาน ไดขอเสนอแนะสําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของในการสงเสริม

และผลักดันการปฏิรูปการศึกษา โดยเฉพาะการบริหารหลักสูตร

และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา และไดขอเสนอแนะเชิง

นโยบายในการพัฒนาและบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน

แนวใหม สามารถนาํผลการศกึษาไปใชกาํหนดนโยบายสงเสรมิการ

จัดการศึกษาในภาพรวมของประเทศ
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สรางวิชาการงานศิลป
26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.30 น.)

 ✍ ปาฐกถานํา เรื่อง “ทิศทางศิลปะไทยในทศวรรษหนา”

   โดย  นายชวน  หลีกภัย

      อดีตนายกรัฐมนตรี

   วิทยากรผูดําเนินการปาฐกถานํา คุณหญิงกุลทรัพย  เกษแมนกิจ

        ราชบัณฑิตยสถาน

 ✍ การบรรยายเรื่อง “งานศิลป งานวิชาการงานศิลป”

   โดย  ศ.กิตติคุณ ปรีชา ชางขวัญยืน

      ศูนยพุทธศาสนศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   วิทยากรผูดําเนินการบรรยาย  ศ.เกียรติคุณ ดร.สันติ  เล็กสุขุม

        คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา

 ✍ การอภิปรายเรื่อง “ทําอยางไรใหงานศิลปเปนวิชาการ”

  • ทัศนศิลป

   โดย  ศ.ปรีชา  เถาทอง

      ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป

  • คีตศิลป

   โดย  ศ.ดร.ณัชชา  พันธุเจริญ

      คณะศิลปศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  • วรรณศิลป

      โดย  รศ.ดร.คุณหญิงวินิตา ดิถียนต

      ศิลปนแหงชาติ สาขาวรรณศิลป

  • ศิลปะการละคร

   โดย  รศ.นพมาส  แววหงส

      คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   วิทยากรผูดําเนินการอภิปราย ศ.ดร.รื่นฤทัย  สัจจพันธุ

        คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง
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ประชาคมอาเซียน : ความจริง ความหวัง หรือความฝน ?”
27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ศ.ดร.สุรชัย  ศิริไกร

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นายอนุสรณ  ชัยอักษรเวช

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นางสาวขวัญวลัย  ดิลกวงศพงศ

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นางสาวจุฬณี  ตันติกุลานันท

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร

  พันเอก (พิเศษ) ดนัยวัฒนา  รุงอุทัย

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นางสาวธนพร  ลี้ตระกูลศิลป

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  รศ.ดร.ปณิธาน  วัฒนายากร

   คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ผศ.ดร.สมเกียรติ  ออนวิมล

   วิทยาลัยสื่อสารการเมือง มหาวิทยาลัยเกริก

  ฯพณฯ สุรพงษ  ชัยนาม

   อดีตเอกอัครราชทูตไทยประจําเวียดนาม โปรตุเกส กรีซ เยอรมนี และแอฟริกาใต

  รศ.ดร.ประภัสสร  เทพชาตรี

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  รศ.ดร.โคริน  เฟองเกษม

   คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายธานินทร  ผะเอม

       รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

       สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

  รศ.ดร.โกวิทย  กังสนันท

   คณะพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 เปนจุดเริ่มตนของการวิจัยเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน 

และในการเริ่มตนคนความวิจัย เริ่มจากการสํารวจวรรณกรรมที่

เกี่ยวของ

 1. วัตถุประสงคของการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ 

“ประชาคมอาเซียน”

  1.1 เพื่อสํารวจผลงานวิจัยที่ผ านมาเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน โดยพิจารณาทั้ง 3 เสาหลัก แตเนนหลักที่

ประชาคมการเมืองและความมั่นคง (APSC) เพราะทางดาน AEC 

มคีณะเศรษฐศาสตร คณะพาณชิย และสถาบนัอืน่ๆวจิยัไวมากแลว

  1.2 เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินงานวิจัยในเรื่อง

ดังกลาวในอนาคต โดยรับการสนุบสนุนงบประมาณจากสภาวิจัย

แหงชาติ

  1.3 เพื่อหลีกเลี่ยงการทําวิจัยซํ้าซอนกับคนอื่นๆที่

วิจัยไปแลว หลีกเลี่ยงจุดออน แตนําเอาจุดแข็งของงานวิจัยที่ได

สํารวจมาเปนแบบอยาง

  1.4 เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพของงาน

วจิยั ขยายขอบเขตเนือ้หาสาระ และกาํหนดทศิทางการวจิยัทีเ่กีย่ว

กับประชาคมอาเซียน

 2. ขอบเขตของการสํารวจวรรณกรรมที่เกี่ยวของ

 การสํารวจครั้งนี้สืบพบวรรณกรรมที่เกี่ยวของทั้งสิ้น 97 

จําแนกออกเปน 4 กลุมดังนี้

  2.1 วรรณกรรมที่เจาะจงไปที่ “ประชาคมอาเซียน” 

มากกวามองยอนไปที ่“สมาคมประชาชาตเิอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต”

สืบพบวรรณกรรม 27 เรื่อง

  2.2 วรรณกรรมที่เน นหนักเกี่ยวกับประชาคม

การเมืองและความมั่นคง สืบพบวรรณกรรม 25 เรื่อง

  2.3 วรรณกรรมที่เน นหนักเกี่ยวกับประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน สืบพบวรรณกรรม 18 เรื่อง ซึ่งจริงๆแลวมี

มากกวาวรรณกรรมเกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคง

หลายเทา เพียงแตในการสํารวจครั้งนี้ใหนํ้าหนักกับวรรณกรรม

เกี่ยวกับประชาคมการเมืองและความมั่นคงมากกวา

  2.4 วรรณกรรมทีเ่นนหนกัเกีย่วกบัประชาคมสงัคม

และวัฒนธรรม สืบพบวรรณกรรม 4 เรื่อง

 3. การเตรยีมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซยีน

  3.1 แผนงาน (Plan of Actipn, Road Map, 

Blueprint) ของแตละประเด็น ซึ่งประเด็นนี้มีงานวรรณกรรม

หลายชิ้นไดพูดเอาไว คือ งานของ ขวัญวลัย ดิลกวงศพงศ, 

ธนพร ลี้ตระกูลศิลป และวราภรณ จุลปานนท

  3.2 การดาํเนนิการเชงิกลยทุธ/ยทุธศาสตรสูการเปน

ประชาคม

  3.3 วิสัยทัศน ทัศนคติ กระบวนทัศน

  3.4 การสรางอัตลักษณอาเซียน (Asean Identity) 

ซึ่งงานของขวัญวลัย ดิลกวงศพงศ ไดพูดถึงประเด็นนี้ไวเชนกัน

  3.5 การสรางความเขื่อมโยงระหวางกัน (Asean 

Connectivity) ในกรอบของ AEC

 4. ปจจัยที่มีผลตอการจัดตั้งประชาคมอาเซียน

  4.1 ปจจัยที่เหนี่ยวรั้งการสรางประชาคม ประกอบ

ดวย 2 สวนสําคัญ ไดแก

   1) บริบททางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

ภายในภูมิภาค อาทิ (1) ปญหาทางการเมืองภายในประเทศ

(2) ความเปนประชาธปิไตยและการพฒันาใหเปนประชาธปิไตย ใน

กรณขีองลาว เวยีดนาม พมา (3) ประเดน็สทิธมินษุยชน (4) ขอพพิาท

ระหวางประเทศสมาชิกเรื่องเขตแดนและดินแดน เชน ขอพิพาท

ไทย-กมัพชูา, สงิคโปร-มาเลเซยี และกรณทีะเลจนีใต (5) ความขดัแยง

ในทะเลจีนใต (6)ชองวางทางเศรษฐกิจระหวางสมาชิกเกาและ

สมาชิกใหม (7) ปญหาคอฺรัปชั่น (8) การขาดอัตลักษณรวมกัน

การขาดความสํานึกของความเปนประชาคม รวมไปถึงการ

ขาดความไวเนื้อเชื่อใจกัน ซึ่งประเด็นเหลานี้เปนขอสรุปของ

สุรเกียรติ์ เสถียรไทย และ (9) การปกปงผลประโยชนของชาติ

มากกวาอาเซียนโดยรวม การขาดเจตนารมณทางการเมือง และ

ความรูสกึชาตนิยิม ซึง่ประเดน็เหลานีพ้บไดจากขอสรปุในงานของ

จุฬณี ตันติกุลานันท, วราภรณ จุลปานนท และขอเสนอแนะของ

ฯพณฯ สุรพงษ ชัยนาม

   2) บรบิท/สภาพแวดลอมภายนอกภมูภิาค อาทิ 

(1) การผงาดขึ้นมาของจีน (2)การแขงขันอิทธิพลของมหาอํานาจ

ใจภมูภิาค ทัง้ระหวางสหรฐัฯกบัจนี และบทบาทของญีปุ่น อนิเดยี 

รวมทัง้รสัเซยี (3) ปญหาการกอการราย ตัง้แตเหตกุารณ 9/11 (4) 

การแขงขนัสะสมอาวธุ และ (5)วกิฤตเิศรษฐกจิในยโุรปและสหรฐัฯ 

บทบาทของมหาอํานาจในภูมิภาคนี้ เปนเรื่องที่ รศ.ดร.ปณิธาน

วัฒยากร และฯพณฯ สุรพงษ ชัยนาม เสนอใหพิจารณามากๆ

  4.2 ปจจยัทีจ่ะชวยสงเสรมิการจดัตัง้ประชาคม มอียู

หลายปจจยัดวยกนั ทีส่าํคญัคอื 1)ผลงานและศกัยภาพของอาเซยีน

ในการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค 2) กฏบัตร

อาเซียนที่จะสรางมาตรการในการแกไขความขัดแยง 3) แผนการ

ดําเนินงานของประชาคมตาม Blueprint, AEC Scorecard 
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4) นโยบายของภาครฐัวามคีวามเอาจรงิเอาจงัมากกวา 5) บทบาท

และการมีสวนรวมของภาคเอกชนและภาคประชาชนที่ยังมีนอย 

6) การแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประชาชนกับประชาชน 

7) Asean Conectivity ตามขอกําหนดของ AEC 8)ความรวมมือ

ทางการทองเทีย่ว การสือ่สารและโลจสิตกิส 9) Asean University

 5. การประเมินผลและการคาดการณอนาคตของ

ประชาคมอาเซียน

  5.1 ประชาคมอาเซยีนจะเกดิไดจรงิหรอืไม? โดยพบ

วามงีานหลายชิน้ประเมนิประเดน็นีเ้อาไว แตมจีดุทีน่าสนใจและมี

การใหความเห็นที่แตกตางกัน กลาวคือ

   - งานของขวัญวลัย ดิลกวงศพงศ เปนการตั้ง

คําถามวาประชาคมสังคมและวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นไดหรือไม?

   - งานของจฬุณ ีตนัตกิลุานนัท มองวาเสนทาง

สูประชาคมเศรษฐกิจยังอีกไกล

   - งานของวราภรณ จุลปานนท มองโลกใน

แงดี โดยดูที่ AEC Scorecard แลวพบวา ชวงป 2008-2009 AEC 

Scorecard ของอาเซียนโดยรวมคือ 83.8% ในขณะที่ไทยทําได 

94.5% และชวงป 2010-2011 อาเซียนบรรลุเปาหมาย 64.1% 

ในขณะที่ไทยบรรลุ 72.3%

   - สวนคุณรพีพร (ผูรวมฟงเสวนา) สรุปวา

ในระดับรากหญา ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมไดเกิดขึ้นใน

ประเทศไทยแลว โดยใหไปดูที่ตลาดประตูนํ้า หรือตลาดไท

  5.2 ประชาคมจะจัดตั้งไดทันกําหนดเวลา (2015) 

หรือไม? ซึ่งในประเด็นนี้ ศ.ดร.สุรชัย ศิริไกร สรุปวาคงไมทัน โดย

ใหขอมูลเพิ่มวา ผูที่เรงเวลาการเขาสูประชาคมอาเซียนจากเดิม

ที่กําหนดไวในป 2020 ใหเร็วขึ้นเปนป 2015 คือ พ.ต.ท.ทักษิณ 

ชินวัตร และ Lee Hsien Loog สวนคุณสุรินทร พิศสุวรรณ 

เลขาธิการอาเซียนเห็นวาการกาวไปสูประชาคมอาเซียนนั้นควร

พัฒนาอยางคอยเปนคอยไป

  5.3 ประชาคมอาเซยีนเปนความหวงัหรอืเพยีงความ

ฝน? ประเด็นคําถามนี้เปนที่มาของชื่องานสัมมนาครั้งนี้

  5.4 ผลกระทบของประชาคมตอภูมิภาคโดยรวม

และผลกระทบของประชาคมตอแตละสมาชิก ซึ่งเปนประเด็น

เกี่ยวกับการประเมินผลได ผลเสีย

  5.5 อนาคตของอาเซียน ซึ่ง รศ.ดร.ประภัสสร 

เทพชาตรี เสนอใหดูกวางไกลไปจากป 2015 โดยพิจารณา

ความรวมมือกับประเทศนอกภูมิภาคดวย อาทิ ความรวมมือ

ในกรอบของ ASEAN+3, ASEAN+6 และ EAS
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วุฒิสภากับงานวิจัย
27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

✍ สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกสในสังคมไทย

 โดย  ดร.จิรัชฌา  วิเชียรปญญา

    หัวหนาสาขาวิชาการจัดการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต

✍ การคุมครองและสวสัดกิารของแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปทาํงานในตางประเทศ : มมุมองจากนโยบายและกฎหมายของประเทศ

 ตนทาง

 โดย  รศ.ศิริพร  สัจจานันท

    สาขาวิชาเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

✍ การใชสิทธิของเรือประมงไทยในการผานนานนํ้าตางประเทศและการคุมครองของรัฐบาลไทย

 โดย   ศ.ดร.ชุมพร  ปจจุสานนท

    รองคณบดีฝายบริการวิชาการและการวิจัย 

    คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   พล.ร.ต.ศิริวัฒน  ธนะแพทย

    ผูทรงคุณวุฒิกองทัพเรือ กองบัญชาการกองทัพเรือ

   นาวาเอกวชิรพร  วงศนครสวาง

    ผูชวยหัวหนาฝายวิชาการ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ กองทัพเรือ

 ดําเนินรายการโดย  รศ.ดร.อัมพร  ธํารงลักษณ

      คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

1. โครงการวิจัยเรื่อง :  สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกสในสังคมไทย

วิทยากร :     ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา    มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดําเนินรายการ :    รศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

       (กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา)

ความเปนมาและปญหาการวิจัย

การพฒันาทรพัยากรมนษุย เปนหวัใจสาํคญัของการพฒันาประเทศ

และการศึกษาก็เปนเครื่องมือที่สําคัญในการพัฒนาศักยภาพ

ของคน ในปจจุบันการจัดระบบการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส 

(e-Learning) มีหนวยงานภาครัฐ และเอกชนที่เกี่ยวของหลาย

หนวยงาน แตยังไมสามารถสรางความสมบูรณของสังคมแหง

การเรยีนรูตลอดชวีติ และความเทาเทยีมทางการศกึษาตามพ.ร.บ. 

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)89

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บนั

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 โดยขอสรุปของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและ

กิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผูสูงอายุ คนพิการและ ผูดอยโอกาส 

วุฒิสภา พบวา สถานการณของการพัฒนาคุณภาพคนโดยการ

เรยีนรูตลอดชวีติดวยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร มหีลาย

หนวยงานที่เกี่ยวของกับการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้ง

ภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอิสระ และหนวยงานเอกชน  ไดจัด

ทําโครงการและกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาพัฒนาการศึกษาจํานวนมาก แตโครงการและกิจกรรมดังกลาว

ยังไมสามารถสรางสังคมแหงการเรียนรูตลอดชีวิตดวยเทคโนโลยี

สารสนเทศได

สาเหตุของขอจํากัดและอุปสรรค

  1. การมนีโยบายระดบัชาตทิีไ่มตอเนือ่งในการสนบัสนนุ

ใหมกีารใช เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่จดัการศกึษา

อยาง กวางขวาง 

  2. ขาดหนวยงานผูรับผิดชอบหลักในการบริหารจัดการ

การศึกษา ตลอดชีวิตใหกับคนทุกกลุมเปาหมายโดยใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสาร 

  3. ขาดการเสรมิสรางทศันคตทิีด่ใีหกบัประชาชนทกุกลุม

เปาหมาย ในการแสวงหาความรูตลอดชีวิต 

  4. ระบบพื้นฐานดานฮารดแวร ซอฟตแวร และระบบ

เครือขายยังไม พรอมใชงานในทุกจุดการใหบริการ 

  5. บคุลากรการศกึษาบางสวนยงัขาดความพรอมในการใช

เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สารเพือ่การจดัการเรยีนการสอน 

  6. เนื้อหาที่มีคุณภาพและถูกตองยังไมเพียงพอสําหรับ

การจัดการ เรียนการสอนเพื่อการศึกษาตลอดชีวิตตามเปาหมาย 

  7. ขาดกระบวนการคุมครองทรัพยสินทางปญญาที่มี

ประสิทธิภาพ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 เพือ่ศกึษาสภาพปญหา ความตองการ เปรยีบเทยีบสภาพ

ปญหาการจดัการเรยีนอเิลก็ทรอนกิส และเพือ่พฒันารปูแบบระบบ

การบริหารจัดการการเรียนอิเล็กทรอนิกสในสังคมไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

 เปนการศึกษาวิจัยแบบผสมเชิงปริมาณและคุณภาพ

โดยการสํารวจดวยแบบสอบถาม สวนการสัมภาษณเชิงลึก 

การสนทนากลุม รวมทั้งวิเคราะหเนื้อหา

ผลการศึกษา

 1. ผูเรียนสวนมากกําลังศึกษาอยูในโรงเรียน มีการเรียน

อิเล็กทรอนิกสแบบเรียนเสริม 1 - 2 ชั่วโมงตอครั้งควบคูกับวิชาที่

เรียนในแตละภาคการศึกษา โดยสวนมากประสบปญหาในระดับ

ปานกลาง เชน ขาดความรูความเขาใจในระบบการบริหารจัดการ

การเรียนรู ผูสอนมีปฏิสัมพันธกับผูเรียนนอยเกินไป เปนตน

 2. ผูสอนสวนมากอยูในระดับโรงเรียน มีประสบการณ

การสอนมากกวา 5 ป ใชลักษณะการสอนเสริมควบคูกับวิชาที่

สอนมากที่สุด โดยปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จอยูในระดับมาก 

เชน ความพรอมของฮารดแวร ซอฟตแวร ระบบบริหารจัดการ 

และวัฒนธรรมการเรียนรู เปนตน

 3. ผู สอนสวนมากประสบปญหาการเรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกสอยูในระดับปานกลาง เชน ผูเรียนขาดความรูความ

เขาใจวธิกีารใชงานในระบบ ผูสอนไมสามารถรบัรูปญหา ความรูสกึ 

รวมทั้งปฏิกิริยาที่แทจริงของผูเรียนได เปนตน

 4. รปูแบบระบบการบรหิารจดัการ e-Learning สาํหรบั

สังคมไทยมีองคประกอบหลักที่สําคัญ 3 ประการ คือ 1) เปนการ

บรหิารจดัการทัว่ไป 2) เปนการบรหิารจดัการ e-Learning และ3) 

เปนยุทธศาสตรการขับเคลื่อนการจัดการ e-Learning สําหรับ

สังคมไทย 

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรกําหนดนิยามและขอบเขตของ e-Learning 

ใหชัดเจนกอน จึงใหหนวยงานเลือกวาหนวยงานของตนจัดอยูใน

ขอบเขตใดของนิยาม e-Learning ใด

 2. ควรจัดตั้งทีมศึกษาระบบการจัดการการเรียนรูใน

ลกัษณะทีเ่ปนซอฟตแวรในกลุมโอเพน-ซอรส โดยศกึษาครอบคลมุ

ความตองการที่หลากหลายและปรับสภาพการเรียนการสอนให

เหมาะสม กําหนดผูดูแลระบบเมื่อไดรับการสงเสริม รวมทั้งศึกษา

ระบบ e-Learning ทีด่ทีัง้ของไทยและตางประเทศเพือ่นาํมาพฒันา

ระบบตอไป

 3. ควรมีการสํารวจเพื่อประเมินคุณภาพและปริมาณ

ของ Courseware ที่ใหบริการอยูในปจจุบันวามีคุณภาพและ

เหมาะสมเพียงไร หากมีคุณภาพควรสงเสริมและขยายผลการใช

อยางตอเนื่อง แตหากพบวาความรูใดยังขาดแคลน Courseware 

ควรมีการสนับสนุนและพัฒนาอยางเรงดวน
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ความเปนมาและสภาพปญหา

      ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน การเดินทางไปทํางานตางประเทศ

ของคนไทยยงัคงเปนไปอยางตอเนือ่ง ขณะทีแ่รงงานไทยสวนใหญ

เปนแรงงานไรฝมือ  ทําใหไมสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารตางๆ ได

อยางสมบูรณและเกิดปญหาการหลอกลวงคนหางานไปทํางานใน

ตางประเทศ การถูกเอาเปรียบจากนายจางโดยการหลีกเลี่ยงการ

ปฏิบัติตามกฎหมายทองถิ่น หรือตามสัญญาจาง

 การมีสภาพการทํางานที่ไมไดมาตรฐาน รวมทั้งมี

อุปสรรคทางกฎหมายในการเคลื่อนยายแรงงานระหวางประเทศ 

ทําใหเกิดปญหาการลักลอบเขาประเทศ และการคามนุษยซึ่งทํา

กําไรมหาศาลแกนายจางและนายหนาจัดหางานโดยเฉพาะที่ไม

ถกูกฎหมาย การขดูรดีคาธรรมเนยีม การละเมดิสทิธมินษุยชนและ

สิทธิขั้นพื้นฐานของแรงงาน  ซึ่งเปนสาเหตุใหเกิดการหลอกลวง

และปญหาตาง ๆ มากมาย จึงทําการศึกษาปญหาที่แรงงานไทย

ประสบอยูในปจจุบัน รวมทั้งนโยบายและมาตรการของรัฐใน

การแกไขปญหาดังกลาว เพื่อประโยชนในการดําเนินงานอยางมี

ประสิทธิภาพ

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อศึกษาสภาพปญหาการไปทํางานตางประเทศของ

แรงงาน  นโยบายและกฎหมายคุมครองและสวสัดกิารของแรงงาน

ไทย รวมทั้งขอสรุปจากประสบการณจริงและกรณีศึกษาจาก

ประเทศฟลิปปนส เพื่อเสนอแนวทางแกไขปญหา การกําหนด

นโยบาย และกลไกตางๆ ในการคุมครองและสวสัดกิารของแรงงาน

ไทยที่เดินทางไปทํางานตางประเทศใหแกรัฐบาล

วิธีดําเนินการวิจัย

 เปนการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณผู ที่

เกี่ยวของ และศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวของ

ผลการศึกษา

 สภาพปญหาการไปทํางานตางประเทศของแรงงานไทย

มีหลายสาเหตุ คือ ระดับการศึกษาที่ไมสูงนัก สงผลตอการรับรู 

ความเขาใจในเรือ่งราว และสงผลใหตองทาํงานในอาชพีทีไ่รทกัษะ 

อีกทั้งพฤติกรรมของแรงงานไทยสวนใหญที่มักไมแสวงหาความรู

ทําใหหลอกลวงไดงาย และปญหาการทําสัญญาซอนของบริษัท

จัดหางาน ปญหานายจางไมปฏิบัติตามสัญญาการจางงาน รวม

ทั้งบุคลากรในภาครัฐมีจํากัด สวนการจัดสงแรงงานไทยโดยรัฐมี

ตําแหนงงานนอยและตองใชเวลานาน รวมทั้งความสามารถของ

กรมการจัดหางานในการเขาถึงตัวคนหางาน

 กฎหมายและระเบียบของรัฐในการใหความคุมครอง

แรงงานไปตางประเทศของไทยเปรยีบเทยีบกบักรณขีองฟลปิปนส

พบวา ทั้งสองประเทศใหความคุมครองแรงงานที่ไปทํางานตาง

ประเทศ สวนการควบคมุการจดัหางานตางประเทศของฟลปิปนส

ถือวาการจัดหางานโดยไมชอบดวยกฎหมายเปนการทําลาย

 4. รัฐบาลควรจัดสรรงบประมาณใหกับสวนราชการและสถานศึกษาเพื่อพัฒนาระบบ โดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากร และ

สนับสนุนการพัฒนาเนื้อหาสาระสําหรับการเรียนรูของคนทุกระดับในประเทศอยางเพียงพอและตอเนื่อง รวมทั้งลดภาษีที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนา e-Learning สําหรับหนวยงานเอกชนดวย 

2. โครงการวิจัยเรื่อง:   การคุมครองและสวสัดกิารของแรงงานไทยทีเ่ดนิทางไปทาํงานในตางประเทศ :  มมุมองจากนโยบายและ

     กฎหมายของประเทศตนทาง

วิทยากร  :     รศ.ศิริพร สัจจานันท   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ดําเนินรายการ :    รศ. ดร. อัมพร ธํารงลักษณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

รศ.ศิริพร สัจจานันท
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บนั

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญระดับชาติ ในขณะ

ที่กฎหมายของไทยมิไดใหความสําคัญในลักษณะนี้

 กฎหมายฟลิปปนสเปดโอกาสใหเอกชนประกอบธุรกิจ

จัดหางานใหคนหางานไปตางประเทศไดกวางขวาง รวมทั้งการ

ใหสวัสดิการและความชวยเหลือคนงานที่ไปทํางานตางประเทศ

มีขอบเขตกวางกวาของไทย นอกจากนี้ยังระบุถึงการลดเลิกกฎ

ระเบียบตางๆ ที่แสดงถึงเจตนารมณในการเปดเสรีภาคบริการ

สงออกแรงงานดวย

ขอเสนอแนะ

 1. การใหความชวยเหลอืแกคนงานไทยในตางประเทศ

เมื่อตกทุกขไดยาก ไมวาจะเปนการเดินทางไปที่ถูกตองตาม

กฎหมายหรือไมก็ตาม ควรเปนเรื่องที่กระทรวงแรงงานและ

กระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญ อีกทั้งเมื่อเกิดปญหาแก

คนงานไทยในตางประเทศขึ้น การแกไขปญหาควรกระทําในแบบ

บูรณาการ มิใชใหเปนหนาที่ของกระทรวงแรงงานเพียงกระทรวง

เดียว โดยมีหนวยงานที่เกี่ยวของตางๆ เขามาประสานงาน และ

ทํางานเปนทีม

 2. มาตรการคุมครองแรงงานทีน่าจะเปนหลกัสาํคญัคอื

มาตรการปองกันคนงานไทยตั้งแตตนทางหรือตั้งแตกอนเดินทาง

ไปทํางานตางประเทศ ใหกระทรวงแรงงานดําเนินการแสวงหา

ความรวมมือใหมากขึ้นและกวางขวางขึ้นกับหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ที่เกี่ยวของ เขามาแลก

เปลี่ยนขอมูล ประสบการณ ใหเปนการดําเนินการแบบบูรณาการ 

โดยเฉพาะหนวยงานภาครัฐในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขา

มามีสวนชวยเปนเครือขายในการใหขอมูล ขาวสารความรูตาง ๆ 

ดงัเชนในกรณขีองประเทศฟลปิปนส กน็าจะทาํใหสามารถปองกนั

คนงานไทยจากการถูกหลอกลวงไดมากขึ้น 

 3. ทัศนคติที่ดีตอการใหความชวยเหลือและอํานวย

ความสะดวกตางๆ แกคนงานไทย นับเปนสิ่งจําเปนสําหรับเจา

หนาที่ของรัฐทั้งของกระทรวงแรงงานและกระทรวงการตาง

ประเทศ การมีนโยบายในการใหลําดับความสําคัญตอการดําเนิน

งานของเจาหนาที่รัฐในการชวยเหลือแรงงานเมื่อประสบปญหา

และตองการคําปรึกษาเปนลําดับแรกๆ 

 4. ยกระดบัเปนปญหาทีก่ารหลอกลวงคนงานเปนภยัตอ

ชาตแิละสงัคม (ดงัเชนกรณกีฎหมายแรงงานของประเทศฟลปิปนส

ทีร่ะบชุดัเจนถงึการจดัหางานทีไ่มชอบดวยกฎหมาย ถอืวาเปนการ

บอนทําลายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ) ดังนั้นในการปองกันและ

ปราบปรามอาชญากรรมในลักษณะนี้ อาจตองเขาขายการใช

กฎหมายการสอบสวนคดีพิเศษในการดําเนินคดีทั้งคดีอาญาและ

คดีแพงในอัตราโทษที่สูงขึ้น

 5. การขยายขอบเขตการใหสวสัดกิารและชวยเหลอืคน

งานไทยในตางประเทศใหมีขอบเขตกวางขวางยิ่งขึ้น 

 6. เจรจาต อรองในเงื่อนไขบางประการที่จะเอื้อ

ประโยชนใหแกการเดินทางไปทํางานของแรงงานไทยในรูปของ

การจัดทําขอตกลงหรือบันทึกความเขาใจ (MOU) ในการจางงาน

ระหวางประเทศที่แรงงานไทยเดินทางไปทํางานตางประเทศเปน

จํานวนมาก

 7. ยกระดบัฝมอืแรงงานไทยใหสงูขึน้ กจ็ะทาํใหแรงงาน

ไทยไดรบัคาจางแรงงานในระดบัทีส่งูขึน้เพยีงพอทีจ่ะชดเชยตนทนุ

ตาง ๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและตนทุนทางดานจิตใจเมื่อตองหางจาก

ครอบครัวและสภาพแวดลอมที่คุนเคย 

3. โครงการวิจัยเรื่อง :  การใชสิทธิของเรือประมงไทยในการผานนานนํ้าตางประเทศและการคุมครอง

      ของรัฐบาลไทย 

วิทยากร :    1. ศ. ดร. ชุมพร ปจจุสานนท  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

วิทยากร :    2. พลเรือตรี ศิริวัฒน ธนะแพทย   กองทัพเรือ

วิทยากร :    3. นาวาเอกวชิรพร วงศนครสวาง   กองทัพเรือ

ดําเนินรายการ :  รศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
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ความเปนมาและปญหา

 การประกาศเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศรอบขาง

ประเทศไทย สงผลกระทบใหไทยเสมือนประเทศที่ถูกปดลอม

ทางทะเล และสงผลกระทบตอแหลงประมงเพราะการเขาสู 

ทะเลหลวงจะตองผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะของประเทศขางเคียง 

บางประเทศ ซึ่งมีการออกกฎหมายภายในบังคับใหเรือประมง

ตางชาติตองดําเนินการบางประการ ซึ่งประเทศไทยไมเห็นดวย 

 ตามกฎหมายระหวางประเทศ ในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ

รัฐชายฝงมีสิทธิอธิปไตย (Sovereign Rights) ในการสํารวจ แสวง

ประโยชน อนุรักษและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สวนรัฐอื่นๆมี

เสรภีาพในการเดนิเรอื (Freedom of Navigation) ทีไ่มขดักบัสทิธิ

อธปิไตยของรฐัชายฝง แตหามรฐัชายฝง ลงโทษจาํคกุ รบิเรอื หรอื

ลงทัณฑตอรางกายลูกเรือตางชาติที่ถูกจับในขอหาลักลอบทําการ

ประมงในเขตเศรษฐกิจจําเพาะของรัฐชายฝงนั้นๆ รวมทั้งกําหนด

ใหรัฐชายฝงมีหนาที่แจงการจับกุมเรือและการคุมขับลูกเรือแกรัฐ

เจาของธงทราบโดยพลัน 

  ที่ผานมาไทยตองเกิดปญหาขัดแยงในการใชสิทธิใน

นานนํ้าและความคุมครองของรัฐบาลไทยตอเรือประมงหลายครั้ง 

และรฐับาลไทยไมยอมรบัตอการกระทาํทีผ่ดิหลกักฎหมายระหวาง

ประเทศดังกลาว และไดทําการประทวง ประณามผานองคการ

สหประชาชาติ 

  อยางไรก็ตามขอเท็จจริงปรากฏวา ภายหลังอนุสัญญา 

UNCLOS พ.ศ. 2525 ซึ่งกําหนดเขตเศรษฐกิจจําเพาะขึ้น ยังไมมี

หนวยงานใดกําหนดแนวทางการแกปญหาอยางเปนรูปธรรม มี

เพียงกองทัพเรือที่เห็นวาเปนเรื่องผลประโยชนของชาติทางทะเล 

จึงไดกําหนดแนวทางการคุมครองเรือประมงไทยไวตั้งแต พ.ศ. 

2529 โดยอยูในขอบเขตนโยบายของรัฐบาลและกฎหมายทั้ง

ภายในประเทศและระหวางประเทศใหความคุมครองเฉพาะเรือ

ประมงที่สุจริตเทานั้น โดยคุมครองภายในเขตเศรษฐกิจจําเพาะที่

ไทยประกาศ เขตไหลทวีป และพื้นที่พัฒนารวมที่ไดตกลงกันแลว 

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพือ่ทราบถงึปญหาการใชสทิธขิองเรอืประมงไทยในการ

ผานนานนํา้ตางประเทศ และเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาตอ

รัฐบาลไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

 เปนการวจิยัเอกสารและวจิยัภาคสนาม โดยการสอบถาม

และสมัภาษณเชงิลกึจากเจาหนาทีท่ีเ่กีย่วของ ผูประกอบการ รวม

ทั้งการจัดสัมมนากลุม

ผลการศึกษา

 สิทธิในการเดินเรือโดยเสรีในเขตเศรษฐกิจจําเพาะ เปน

หลักกฎหมายจารีตประเพณีที่ไดรับการยอมรับอยางกวางขวาง 

อยางไรก็ตามขอเท็จจริงพบวา มาเลเซียและอินโดนีเซียไดออก

กฎหมายกําหนดใหเรือประมงตางชาติที่ผานนานนํ้าตองดําเนิน

การตามที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนด โดยในป พ.ศ. 2552 

เรอืประมงไทย (เรอืศริชิยันาวา 18 เรอืฤดนีาถ 3 และเรอืกติตศิกัดิ)์

ไดถูกอินโดนีเซียจับกุม ขณะผานเขตเศรษฐกิจจําเพาะและดําเนิน

คดีในศาล รัฐบาลไทยโดยกระทรวงการตางประเทศไดออก

แถลงการณวา 

 ตามหลักกฎหมายจารีตประเพณีระหวางประเทศ เรือ

ทัง้ปวงมสีทิธผิานโดยสจุรติในทะเลอาณาเขตของรฐัอืน่ รวมตลอด

ถึงชองแคบที่ใชเดินเรือระหวางประเทศ และมีเสรีภาพในการเดิน

เรอืในเขตเศรษฐกจิจาํเพาะได โดยไมจาํเปนตองแจงการผาน หรอื

ไดรับอนุมัติ หรือคํายินยอมของรัฐชายฝงที่เรือนั้นประสงคจะ

ผาน ดังนั้นกฎขอบังคับใด ๆ ที่มีลักษณะเปนการจํากัดสิทธิและ

เสรีภาพ ถือวาไมสอดคลองกับหลักกฎหมายจารีตประเพณี และ

ขดักบับทบญัญตัขิองอนสุญัญาสหประชาชาตวิาดวยกฎหมายทะเล 

ค.ศ. 1982   

 แตกระนัน้ผลกระทบกไ็ดเกดิกบัเรอืประมงของไทยแลว 

และเรื่องดังกลาวเปนเรื่องที่รัฐบาลตองใหความสําคัญและสนใจ

ตอการคุมครองเรือประมงไทย โดยถือวารัฐบาลไทยไดรับความ

ศ.ดร.ชุมพร ปจจุสานนท

พลเรือตรี ศิริวัฒน ธนะแพทย

นาวาเอกวชิรพร วงศนครสวาง
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เสยีหายโดยตรงเพราะสทิธขิองเรอืไทยถกูละเมดิ และรฐับาลไทยตองสามารถเรยีกรองคาเสยีหายจากผูกระทาํความผดิใหรบัผดิชอบตาม

กฎหมายระหวางประเทศได 

ขอเสนอแนะ

 1 ควรใชเวทีของอาเซียนโดยเฉพาะ ASEAN Maritime forum เปนเวทีในการประชุมเพื่อสรางความเขาใจ และรวมกันแกไข

ปญหาดังกลาวกับประเทศเพื่อนบาน

 2  รฐับาลไทยควรมทีาทชีดัเจนในการลงโทษเรอืประมงไทยทีท่าํผดิกฎหมาย และชวยเหลอืเรอืประมงทีไ่มไดกระทาํความผดิ

แตถูกจับกุม โดยตองถือวารัฐบาลไทยไดรับผลเสียหายโดยตรง และเรียกรองใหรัฐที่จับกุมรับผิดชอบตามกฎหมายระหวางประเทศ

 3 ควรจดัทาํแผนปฏบิตักิารระดบัชาตเิพือ่บรูณาการการคุมครองเรอืประมงไทยและตองประเมนิผลการทาํงานอยางตอเนือ่ง 

 4 เสริมสรางองคความรูดานกฎหมายใหแกนายเรือและลูกเรือ รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อเรือประมงไทยในตางประเทศ เพื่อ

คุมครองผลประโยชนของประเทศไทย 

1. หัวขอการประชุม : วุฒิสภากับงานวิจัย

วิทยากร :   1.  รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสงขลา

      กรรมการ คณะกรรมการวิจัยแลพัฒนาของวุฒิสภา

   2. รศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ สังกัด สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

     กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

   3. รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ สังกัด สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร

     กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

พลเรือตรี ศิริวัฒน ธนะแพทย

ดร.จิรัชฌา วิเชียรปญญา

รศ.ดร.อัมพร ธํารงลักษณ

ศ.ดร.ชุมพร ปจจุสานนท

นาวาเอกวชิรพร วงศนครสวาง

รศ.ศิริพร สัจจานันท

 การดําเนินงานดานการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา 

เริ่มขึ้นตั้งแต พ.ศ. 2544 โดยมีการแตงตั้งคณะกรรมการวิจัยและ

พัฒนาของวุฒิสภาขึ้นเพื่อทําหนาที่เปนกลไกในการกํากับดูแล

และการบรหิารใหเกดิการผลติและการนาํผลงานวจิยั งานวชิาการ 

มาใชในการสนับสนุนการดําเนินบทบาทหนาที่ของวุฒิสภา และ

เสริมสรางงานของวุฒิสภาใหเปนที่ยอมรับ รวมทั้งสรางความเชื่อ

มั่นในการดําเนินบทบาทของวุฒิสภาใหปรากฏตอสาธารณชน 

และแวดวงทางวิชาการ

 คณะกรรมการวิจัยฯ ชุดปจจุบันแตงตั้งขึ้นเมื่อวัน

ที่ 25 มิถุนายน 2554 ตามระเบียบวุฒิสภาวาดวยการวิจัยและ

พัฒนา พ.ศ. 2554 โดยมีนางพรทิพย โลหวีระ จันทรรัตนปรีดา 

รองประธานวุฒิสภา คนที่สอง เปนประธานกรรมการฯ โดยวาง

นโยบาย กําหนดกรอบการทํางาน และหลักเกณฑการพิจารณา

โครงการวจิยั เพือ่การสนบัสนนุและสงเสรมิใหมกีารนาํผลงานวจิยั

ในดานตางๆ มาใชประโยชนในการปฏิบัติงานตามบทบาทอํานาจ

หนาทีข่องวฒุสิภา การพฒันาระบบการดาํเนนิงานและกลไกตางๆ 

ในกระบวนการนิติบัญญัติ 

ดําเนินรายการ : รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 

     กรรมการผูทรงคณุวฒุ ิคณะกรรมการวจิยั

    และพัฒนาของวุฒิสภา
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รศ.ดร.มนตรี รูปสุวรรณ   รศ.ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ

รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล        รศ.ดร.พีรเดช ทองอําไพ

การสงเสริมและพัฒนาความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงาน

ภายนอก ทั้งกับมหาวิทยาลัย สถาบัน และหนวยงานทางวิชาการ 

ตางๆ เพื่อการไดมาซึ่งองคความรูทางวิชาการ สําหรับนํามาใช

ประโยชนในการพิจารณาและการใหขอสังเกตขอเสนอแนะเชิง

นโยบาย หรือใหขอทวงติงในการบริหารราชการแผนดิน เพื่อ

ประโยชนสูงสุดของประเทศชาติและประชาชน

อํานาจหนาที่

 1. กาํหนดนโยบายเพือ่การวจิยัและพฒันาของวฒุสิภา

 2. คัดเลือกเรื่องที่จะทําการวิจัยตามที่ประธานวุฒิสภา 

สมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมาธิการหรือสํานักงานเสนอใหทําการ

วจิยั และคดัเลอืกโครงการวจิยัตามทีส่ถาบนัหรอืนกัวชิาการเสนอ

 3. กําหนดอัตราคาจาง คาตอบแทน คาใชจาย และ

รางวัลสําหรับการวิจัยแตละเรื่อง

 4. คัดเลือกผลงานการวิจัยเพื่อจัดพิมพเผยแพร

 5. แตงตัง้คณะอนกุรรมการหรอืคณะทาํงานเพือ่ปฏบิตัิ

หนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย

กรอบการทํางาน

 เปนการสนองตอบตอการดําเนินบทบาทตามอํานาจ

หนาที่ของวุฒิสภา และคณะกรรมาธิการของวุฒิสภา โดยมุงมอง

ถึงการไดมาซึ่งขอเท็จจริงที่สามารถพิสูจนได และผลเชิงประจักษ 

ผานกระบวนการของการศึกษาวิจัย โดยจะยึดหลักการสําคัญ คือ 

การตอบสนองหวัขอการวจิยัทีว่ฒุสิภา คณะกรรมาธกิารสามญัและ

วสิามญัของวฒุสิภาเสนอมา และคณะกรรมการวจิยัฯ ไดพจิารณา

ใหความเห็นชอบแลว รวมถึงการวิจัยเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ

ปฏิบัติราชการของสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ประโยชนที่ไดรับจากงานวิจัยในวุฒิสภา

  1 .  สนองตอบต อความต องการทางวิชาการใน

กระบวนการนิติบัญญัติ  ระบบการเมืองการปกครองระบอบ

ประชาธิปไตย  และการพัฒนากลไกทางการเมืองแกวุฒิสภา 

สมาชิกวุฒิสภา  คณะกรรมาธิการของวุฒิสภา และสํานักงาน

เลขาธิการวุฒิสภา 

  2. สามารถพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนงานทาง

วชิาการ องคความรู  ขอมลู ระบบสารสนเทศ เพือ่ใหงานนติบิญัญตัิ

ของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 

  3. ผลงานวิจัยที่ไดรับเปนประโยชนและตอบสนองตอ

การปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา สมาชิก

วฒุสิภา  คณะกรรมาธกิาร สาํนกังานเลขาธกิารวฒุสิภา รวมทัง้การ

พิจารณาเพื่อใหขอเสนอแนะเชิงนโยบายแกฝายบริหาร 

  4. ผลงานวิจัยเผยแพรสูสาธารณชน เพื่อประโยชน

ในการรับรูรวมกันของสังคม และประชาชนในชาติ  นําไปสูการ

สรางความรวมมือและการมีสวนรวมทางการเมืองในการติดตาม

การบริหารราชการแผนดิน และการแกไขปญหาตาง ๆ ของ

ประเทศและความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนากลไกทางการ

เมือง

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชน

 1. สามารถพัฒนาศักยภาพในการสนับสนุนงานทาง

วชิาการ องคความรู ขอมลู ระบบสารสนเทศ เพือ่ใหงานนติบิญัญตัิ

ของชาติเปนไปเพื่อประโยชนสาธารณะ 

  2. ผลงานวิจัยที่ไดรับเปนประโยชนและตอบสนอง

ตอการปฏิบัติภารกิจตามบทบาทอํานาจหนาที่ของวุฒิสภา

คณะกรรมาธิการ สมาชิกวุฒิสภา ในการติดตามตรวจสอบการ

ดําเนินของหนวยงานภาครัฐ และในการใชบังคับกฎหมายตางๆ 

รวมทั้งในเรื่องที่สงผลกระทบตอประชาชน 
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ความสําคัญของปญหา

 ประเด็นเกี่ยวกับ Integrity ที่หมายถึง“ความซื่อสัตย 

ความซื่อตรง”เปนสิ่งที่หลายประเทศพยายามศึกษาและดําเนิน

การเพื่อนําหลักการดังกลาวมาใชในการพัฒนาประเทศอยางเปน

รูปธรรม เชน แผนพัฒนาความซื่อตรงแหงชาติของประเทศ

มาเลเซียซึ่งสําหรับสังคมไทยยังคงมีปญหาในเรื่อง ความซื่อตรง

ของคนในสังคม 

 งานวจิยันีไ้ดนอมนาํ “หลกัราชการ” ของพระบาทสมเดจ็

พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 และพระบรมราโชวาทที่เกี่ยวของกับ

ความซื่อสัตย ซื่อตรง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 

9 รวมถึงแนวทางการเสริมสรางความซื่อตรงแหงชาติมาเลเซีย ซึ่ง

เปนประเทศที่มีการจัดตั้งสถาบันเพื่อการนี้เปนประเทศแรกมาใช

เปนกรอบในการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงคของการวิจัย

 เพื่อตรวจสอบสภาพทั่วไป ความบกพรองของความ

ซื่อตรงในสังคมไทย จัดทําตัวชี้วัด ตลอดจนเสนอแนวทางเสริม

สรางความซื่อตรงในสังคมไทย

วิธีดําเนินการวิจัย

 เป นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาเอกสาร 

การสนทนาแบบมีสวนรวม การประชุมแบบสภากาแฟ การใช

แบบสอบถามความคิดเห็น การเก็บรวบรวมขอมูลผานเว็บไซต 

การวิเคราะห สังเคราะหขอมูล และสรุปผล

  3. สงเสรมิใหเกดิความรวมมอืทางวชิาการระหวางวฒุสิภากบัหนวยงานทางวชิาการภายนอกเพือ่การนาํองคความรูมาใชประกอบ

การพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางดานนิติบัญญัติ 

  4. สงเสรมิการสรางภาพลกัษณของวฒุสิภาตอสายตาของสาธารณชนและพฒันาความรวมมอืในการดาํเนนิงานของวฒุสิภากบั

ทุกภาคสวน 

2. โครงการวิจัยเรื่อง :  การศึกษาเพื่อเสริมสรางความซื่อตรงในสังคมไทย : ปญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 

วิทยากร :     1. ดร.ถวิลวดี บุรีกุล   สถาบันพระปกเกลา

วิทยากร :     2. นางสาวปทมา สูบกําปง   สถาบันพระปกเกลา

ดําเนินรายการ :   รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

นางสาวปทมา สูบกําปง       ดร.ถวิลวดี บุรีกุล 
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ผลการศึกษา

 ผลการวจิยัพบวา “ความซือ่ตรง” หมายถงึ ประพฤตติรง

ไมเอนเอียง ไรเลหเหลี่ยม ไมคดโกง การกระทําที่ซื่อสัตยสุจริต 

ตรงไปตรงมา ประพฤติปฏิบัติตนสมํ่าเสมอทั้งตอหนาและลับหลัง 

การยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ตรงกับทศพิธราชธรรมขอ 

“อาชวะ” คือ ซื่อตรง ทรงสัตย ไรมารยา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริต

มีความจริงใจ ไมหลอกลวง และ “อวิโรธนะ” คือ ความไมคลาด

ธรรม ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม ไมเอนเอียงหวั่นไหว

 สําหรับในสังคมไทย พบวา ขาดระบบและกระบวนการ

ปลูกฝงคุณธรรมความซื่อตรงที่มีประสิทธิภาพ บุคคลไมรู จัก

บทบาทหนาที่ ขาดความรับผิดชอบ ขาดวินัย ขาดการปลูกฝง

กลอมเกลาทางจติใจ ผูนาํไมเปนแบบอยางทีด่ ีบรหิารงานไมซือ่ตรง 

มกีารผกูขาดอาํนาจ ขาดความตระหนกัและยนืหยดัในสิง่ทีถ่กูตอง 

ผูนําครอบครัวไมเปนแบบอยางที่ดี และไมกลอมเกลาสมาชิกใน

ครอบครัว ระบบการสอนไมเนนการสรางความซื่อตรง มีรูปแบบ

วิธีการอบรมขัดเกลาที่ไมเหมาะสม ดานศาสนาและวัฒนธรรมไม

สามารถทําหนาที่ขัดเกลาสังคม และขาดผูสอนที่มีความประพฤติ

ดงีามเปนแบบอยาง หนวยงานของรฐัขาดการตรวจสอบ กฎหมาย

ไมมีประสิทธิผล สื่อมวลชนไมเนนการยกยองคนดีแตเลือกที่จะ

ตีแผความไมดี คนไมดี มุงตอบสนองตอธุรกิจและการเมือง ขาด

การสือ่สารกบัสงัคมเพือ่ใหการเรยีนรูในเรือ่งคณุธรรมความซือ่ตรง 

ภาคธุรกิจเอกชนไมไดเขารวมการเสริมสรางความซื่อตรงในสังคม 

จรรยาบรรณวิชาชีพขาดความเขมแข็งในการควบคุมกํากับดูแล

สมาชิก

ขอเสนอแนะ

 ควรบูรณาการระบบโครงสรางทั้งหมดไปสูทิศทางเพื่อ

เสริมสรางความซื่อตรง สวนบุคคลตองเริ่มแกไขที่ตนเอง ขยายสู

คนรอบขาง ผูนําทุกระดับควรเปนแบบอยางที่ดี สรางระบบการ

ตรวจสอบผูนาํดวยกฎทางสงัคมควบคูกบักฎหมาย ผูนาํครอบครวั

ตองเปนแบบอยางที่ดี สรางครอบครัวเขมแข็ง ดานการศึกษาตอง

ปฏิรูประบบการศึกษาและระบบการเรียนรูเพื่อพัฒนา “ความรู

คูคุณธรรม” เพิ่มบทบาทของสถาบันศาสนาในการพัฒนาจิตใจ

ดวยหลกัธรรมทางศาสนา รฐับาลเปนเจาภาพการปลกูฝงคณุธรรม

จริยธรรม ความซื่อตรงโดยผานนโยบายสาธารณะ ผลักดันใหเปน

วาระแหงชาติ รณรงคสงเสริมความซื่อตรงในทุกภาคสวน พัฒนา

ศกัยภาพองคกรตรวจสอบ ปฏริปูสือ่ใหเปนสือ่สรางสรรคทาํหนาที่

สื่อสารกับสาธารณะเพื่อการสรางสังคมคุณธรรม ภาคธุรกิจตอง

ดําเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

และผูทีท่าํงานในองคกรวชิาชพีตองปฏบิตัติามจรรยาบรรณวชิาชพี

อยางเครงครัด

ในเชิงนโยบาย

 1. รัฐบาลตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางความ

ซือ่ตรงใหเปนวาระแหงชาต ิและจดัสรรงบประมาณเพือ่ขบัเคลือ่น

ในประเด็นนี้อยางเพียงพอและตอเนื่อง

 2. รฐับาลตองกาํหนดเปนนโยบายในการจดัทาํแผนความ

ซื่อตรงแหงชาติ และนําไปสูการปฏิบัติใหเปนผลโดยเร็ว

 3. ควรมีการจัดโครงสรางในการขับเคลื่อนแผนความ

ซื่อตรง โดยมีการยกระดับหนวยประสานงานใหมีความเปนอิสระ 

สามารถมีผูแทนจากทุกภาคสวนมารวมเปนคณะกรรมการในการ

ขับเคลื่อนการสงเสริมความซื่อตรงในสังคมไทย

ในเชิงบริหาร

 1. จดัใหมกีลไกในการประสานงานกบัภาคสวนตางๆ โดย

ทุกภาคสวนตองประกาศใหความซื่อตรงเปนวาระแหงชาติ

 2. จัดทําแผนความซื่อตรงแหงชาติ และมีการพัฒนาไป

สูการปฏิบัติ โดยการใหหนวยงานแปลงแผนไปสูการปฏิบัติตาม

ภารกิจ รวมทั้งมีการปรับปรุงแผนเปนระยะใหมีความทันสมัย

 3. ควรมอบหมายใหผูตรวจการแผนดิน เปนเจาภาพใน

การดําเนินการพัฒนาแผนความซื่อตรงแหงชาติ

 4. รัฐบาลควรวัดระดับความซื่อตรงของคนไทยเพื่อ

รายงานสถานการณความซื่อตรงของชาติใหสาธารณชนทราบ
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รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล          ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์

ความสําคัญของปญหา

 การเปลี่ยนแปลงมาตรการชวยเหลือเกษตรกรผูปลูก

มันสําปะหลังในป 2552-2553 (รัฐบาลนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

เปนนายกรัฐมนตรี) โดยการเปลี่ยนมาตรการจากการแทรกแซง

ตลาดเปนการประกันรายได จากตนทุนการผลิตหลังหักคาขนสง

แลว คิดกําไรอีกไมเกินรอยละ 25 ในปริมาณไมเกิน 100 ตันตอ

ครัวเรือน โดยเกษตรกรตองขึ้นทะเบียนผูปลูกมันสําปะหลังและ

ทําสัญญาตามโครงการประกันรายไดกับรัฐบาล

  เกษตรกรสามารถขายผลผลติมนัสาํปะหลงัในตลาดปกติ 

และไดรบัเงนิชดเชยสวนตางของราคาประกนักบัราคาเกณฑอางองิ

ในแตละชวงเวลาที่ประกาศ การดําเนินการดังกลาว ถือเปนการ

แทรกแซงราคาสินคา เพื่อแกปญหาใหกับเกษตรกร แตอาจเกิด

ปญหาในทางปฏบิตัติลอดจน อาจเกดิการบดิเบอืนราคาตลาดเชน

เดียวกับวิธีการแทรกแซงตลาด ดวยวิธีการและมาตรการตางๆ ที่

รัฐบาลเคยใชในอดีต

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  เพื่อศึกษาสถานการณการผลิตและตลาดมันสําปะหลัง

และผลิตภัณฑมันสําปะหลัง มาตรการแทรกแซงราคาของไทยใน

อดตีและปจจบุนั เพือ่ประเมนิผลโครงการประกนัรายไดเกษตรกร

ผูปลูกมันสําปะหลัง และเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหา

มันสําปะหลังเชิงนโยบาย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

  เปนการศึกษาวิจัยแบบผสม (Mixed Methodology) 

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวมขอมูลทั้งปฐมภูมิ

และทุติยภูมิ ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะห

ขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะหเนื้อหา 

ผลการศึกษา

 ผลการศึกษาพบวา มาตรการแทรกแซงราคามัน

สําปะหลังของไทยจากอดีตถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2553) มีหลาย

ประการ เชน การใหเงินชวยเหลือปลอดดอกเบี้ยแกผูประกอบ

การโรงงานผลิตแปงมันสําปะหลัง มาตรการจายชดเชยคาสวน

ตางระหวางราคาที่รัฐกําหนดกับราคาตลาด และจายเงินคา

ขนสงชดเชยตามระยะทางใหแกลานมันและโรงงานมันอัดเม็ด 

การกําหนดราคาจํานําใหสูงขึ้นกวาราคาตลาด เปนตน สําหรับ

มาตรการประกันรายได กรมสงเสริมการเกษตรรับหนาที่

จดทะเบยีนเกษตรกรผูปลกูมนัสาํปะหลงั กาํหนดราคาตลาดอางองิ

เทากันทุกจังหวัด ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร

เปนผูทําสัญญาประกันราคากับเกษตรกร มีคณะอนุกรรมการ

กําหนดราคาตลาดอางอิงมันสําปะหลัง โดยความเห็นชอบของ

ประธานคณะกรรมการนโยบายมันสําปะหลัง 

 สวนการประเมินผลโครงการประกันรายไดผู ปลูก

มันสําปะหลัง พบวา รายไดเกษตรกรเพิ่มขึ้นหลังเขารวมโครงการ

รอยละ 10 - 20 คดิเปนรอยละ 34.50 เมือ่เปรยีบเทยีบกบัโครงการ

รับจํานํา เกษตรกรพอใจโครงการประกันรายไดถึงรอยละ 88.50 

โดยใหเหตุผลวาเกษตรกรมีรายไดจากการปลูกมันสําปะหลังที่

แนนอน และพอใจการรับจํานํา รอยละ 11.50 ในเรื่องความพึง

พอใจเกษตรกรที่เขารวมโครงการประกันรายไดมีความพึงพอใจ

ระดบัมาก และอยูในระดบันอย 2 เรือ่ง ไดแก ผลตอบแทนระหวาง

สวนตางของราคาประกันกับราคาเกณฑกลางอางอิงที่เกษตรกร

3. โครงการวิจัยเรื่อง :  การศึกษาเพื่อประเมินผลการแทรกแซงราคาสินคาเกษตร กรณีมันสําปะหลัง 

วิทยากร :     ดร.ชาตรี ศิริสวัสดิ์ 

      มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ดําเนินรายการ :     รศ.ดร.ไชยา ยิ้มวิไล 

      กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา
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ไดรับ สวนความพึงพอใจนอยที่สุด คือ ความคุมคาในการลงทุน

และรายไดที่เพิ่มขึ้น

ขอเสนอแนะ

 รฐับาลควรใชหลกัคดิทีเ่หมาะสม ตัง้สมาคมเกษตรกรมนั

สาํปะหลงัระดบัจงัหวดัหรอืภาค จดัทนุและหนวยงานสนบัสนนุใน

การแกปญหาอยางเปนระบบ และใชมาตรการประกันราคาหรือ

ประกนัรายได ในกรณทีีส่มาคมเกษตรกรมนัสาํปะหลงัยงัไมเกดิขึน้

หรอืยงัไมมคีวามพรอมและอาจใชมาตรการจาํนาํจนกวาสมาคมดงั

กลาวจะมีความพรอม

ขอเสนอแนะแนวทางในการแกไขปญหามันสําปะหลังเชิง

นโยบาย

  1. รัฐบาลควรจัดตั้งหนวยวางยุทธศาสตรแกปญหา

มันสําปะหลัง โดยการมองปญหาอยางเปนระบบ

  2. รัฐบาลควรวางระบบและกลไกในการบริหารจัดการ

เชิงกลยุทธ  มีหนวยงานและเครือข ายที่จะขับเคลื่อนแผน

ยุทธศาสตรหรือแผนกลยุทธ ไดแก

   1) ควรจัดตั้งสมาคมเกษตรกรมันสําปะหลัง โดย

สงเสริมการรวมตัวกันของเกษตรกรในจังหวัดหรือภูมิภาค โดยมี

กฎหมายรองรบั มทีนุสนบัสนนุ การดาํเนนิงานของเกษตรกรอยาง

เพียงพอ

   2) ควรจัดตั้งหนวยงานที่ เป นระบบสนับสนุน

เกษตรกรและผูคามันสําปะหลัง โดยเชิญผูเชี่ยวชาญ และผูมีสวน

ไดเสียเขามีสวนรวมแกปญหา โดยหนวยงานนี้ตองสนับสนุนการ

ทํางาน/การแกปญหาเกษตรกร และผูคา เชน ตลาด การสงเสริม

เกษตรกรและหนวยงาน ในดานองคความรู เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพ

การผลิต การนํานวัตกรรม เทคโนโลยีมาใช ปรับปรุงคน 

พันธุมันสําปะหลัง การแปรรูป การจัดจําหนาย และการเขาถึง

ขอมูลที่เปนปจจุบัน 

   3) ตองมนีโยบายแกไขปญหาอยางเปนระบบ ไมใชแค

ราคาซึ่งเปนปลายเหตุ แตตองแกปญหาเรื่องดิน นํ้า สายพันธุ ปุย 

ยาปราบศตัรพูชืเงนิทนุ/สนิเชือ่ องคกรของเกษตรกร การอบรมให

ความรู สงเสรมิการวจิยั เพิม่ผลติผลตอไร พฒันากระบวนการผลติ

ดูแลเรื่องราคา การตลาด การแปรรูป คุณภาพ มาตรฐานของ

ผลิตภัณฑจากมันสําปะหลัง และการสงออก 

   4) สาํหรบัปญหาราคามนัสาํปะหลงัตกตํา่ ควรเลอืก

เครื่องมือในการแกไขปญหา คือ มาตรการแทรกแซงราคาสินคา

มันสําปะหลัง ไดแก การประกันราคาหรือการประกันรายได และ

การจาํนาํตามความเหมาะสมกบัสภาพการณปญหา โดยดวูาสภาพ

การณเงื่อนไข และสภาพการณใดควรหยุดมาตรการแทรกแซง

ตลาดแตปลอยใหเปนไปตามกลไกตลาดกจ็ะเปนประโยชนมากกวา 

นั่นคือการใชเครื่องมือดังกลาวไมใชเปนสิ่งตายตัว แตควรใชเปน 

“กลยุทธ” ที่เหมาะสมกับแตละเงื่อนไขสภาพการณ  
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ผลงานวิจัยสาขาเศรษฐศาสตร
27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

“เศรษฐศาสตรของการปฏิรูปการศึกษาไทย”

วิทยากร   ศ.ดร.ดิเรก  ปทมสิริวัฒน

    คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ผลการศกึษาเศรษฐศาสตรของการปฏริปูการศกึษาไทย 

สรุปไดดังนี้

 1. การลงทนุในเดก็ของครวัเรอืน พบวามคีวามเหลือ่มลํา้

กันอยางมีนัยสําคัญ ระหวางครัวเรือนยากจนกับครัวเรือนรํ่ารวย 

รายจายการลงทุนในเด็กในครัวเรือนยากจนตํ่ากวาคาเฉลี่ยของ

ประเทศมากกวาสองเทาตวัและตํา่กวารายจายเดยีวกนัในครวัเรอืน

รํ่ารวยถึง 5-6 เทาตัว

 2. ผลการศึกษาครั้งนี้ยืนยันว าโอกาสเรียนระดับ

อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ของเยาวชนจากครัวเรือนยากจนนอย

มาก (รอยละ 1) เปรียบเทียบกับรอยละ 15 ในครัวเรือนรายได

ปานกลาง และรอยละ 35 ในกลุมครัวเรือนรํ่ารวย กลาวจําเพาะ

เจาะจงคือ ในครัวเรือนรวย (quintile 5) บุตร (อายุ 15-22 ป) ได

รับการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยเทากับรอยละ 35 แตในครัวเรือน

ยากจน (quintile 1) โอกาสเดียวกันนี้เหลือเพียงรอยละ 1

 3. อตัราผลตอบแทนการศกึษาระดบัอดุมศกึษา (อนมุาน

จากขอมลูกาํลงัแรงงาน) พบวาเทากบัรอยละ 14 เปนการประมาณ

การแบบอนุรักษนิยม (ขั้นตํ่า) เปนการยืนยันวาเปนการลงทุนการ

ศึกษาระดับอุดมศึกษาคุมคา (นอกจากนี้อัตราผลตอบแทนนี้สูง

กวาเมือ่เปรยีบเทยีบกบัระดบัอาชวีศกึษา มธัยมศกึษา และประถม

ศกึษา) ผลการศกึษานีส้อดคลองกบัผลการวจิยัในหลายประเทศที่

อธิบายวา ภาคการผลิตสมัยใหมมีความตองการแรงงานระดับมัน

สมองและแรงงานฝมอืสงูขึน้ ภาคอตุสาหกรรมและการบรกิารสมยั

ใหมลงทนุดานเทนโนโลยแีละการนาํวทิยาการจดัการมาใช จงึตอง

อาศัยผูบริหาร-พนักงานระดับกลางซึ่งมีการศึกษาสูง มีทักษะทาง

เทคนคิและภาษาสอดคลองกบักรากกการณทืีเ่รยีกวา skill biased 

technological progress โดยเฉพาะในหลงั ค.ศ. 1990 เปนตนมา 

(ซึ่งถือวาเปน third wave of globalization) ความเปลี่ยนแปลง

ของโลกาภิวัตนสงผลกระทบทางบวกและลบ ผลบวกคือแรงงาน

ฝมือและระดับมันสมองไดรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้น แตผลกระทบ

ทางลบคือ ความเหลื่อมลํ้าของคาจาง (wage inequality) มีแนว

โนมเพิม่ขึน้ อาจทาํใหการกระจายรายไดไมเทาเทยีมกนัเพิม่ขึน้โดย

นัยนี้ ภาครัฐอาจจะตองเขามามีบทบาทชวยเหลือเยียวยา สราง

หลักประกันใหกลุมประชาการที่เสียเปรียบ โดยปรับปรุงนโยบาย

การเงินการคลังที่ใหความชวยเหลือประชากรกลุ มเปาหมาย 

(targeting for e poor) มากกวาการชวยเหลือโดยทั่วไป

 4. การอบรมระหวางการทาํงาน (OJT) พบความเหลือ่มลํา้

ระหวางแรงงานตางระดบั แตไมเปนปญหารนุแรง ผลการศกึษาโดย

การสุมตัวอยางพบวา สถานประกอบการ (นายจาง) สนับสนุนให

ผูใชแรงงานทกุคนไดรบัการอบรมระหวางการทาํงาน โดยจดัอบรม

ระหวางทาํงาน โดยจดัอบรมรปูแบบตางๆ ทัง้ในรปูแบบการอบรม

ภายในองคกร หรอืวางจางหนวยงานฝกอบรมจากภายนอก รวมทัง้

สงพนกังานเขารบัการฝกอบรมในศนูยอบรมหรอืศกึษาดงูาน (สวน

ใหญเปนพนกังานระดบับรหิารและระดบักลาง) ทัง้นี ้หลกัสตูร OJT 

มีความหลากหลาย ตั้งแตเรื่องพื้นๆเชนการรักษาความปลอดภัย 

การฝกทักษะเบื้องตน และการอบรมความรูเฉพาะทาง
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โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ผลการศกึษาการใชประโยชนจากระบบรถไฟทีเ่ชือ่มโยง
ประเทศเพื่อนบาน เพื่อใหไทยเปนศูนยกลางทางเศรษฐกิจและ
การทองเที่ยวของภูมิภาค พบวา หากโครงการกอสรางเสนทาง
รถไฟเชื่อมโยงระหวางประเทศจีนและประเทศในกลุมอนุภูมิภาค      
ลุมนํ้าโขงแลวเสร็จ กอปรกับการรวมตัวเปนประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) จะกอใหเกิด
การเคลื่อนที่ของคน สินคา บริการ และการลงทุนไดอยางเสรี 
ซึ่งการขนสงทางรถไฟจะเปนสวนในการเพิ่มพูนความเชื่อมโยง
ระหวางกนัในอาเซยีนทีจ่าํนวนประชากรและเศรษฐกจิขนาดใหญ
เพยีงพอทีจ่ะดงึดดูการลงทนุและมปีรมิาณการคาทีเ่พิม่สงูขึน้อยาง
กาวกระโดด โดยการขนสงทางรถไฟจะทําหนาที่เปนรูปแบบการ
ขนสงหลักที่มีการขนสงทางถนนเปนตัวกระจายสินคาไปยังพื้นที่
ตาง ๆ ในแตละภูมิภาค กอใหเกิดโครงขาย โลจิสติกสที่มีการไหล
ของคน สินคา บริการ และการลงทุนไดอยางมีประสิทธภาพ
 สําหรับผลจากการประมาณการโดยใชแบบจําลอง พบ
วาการคากับประเทศเพื่อนบานมีแนวโนมที่สูงขึ้น โดยเฉพาะกับ
ประเทศลาว ทางดานดานมุกดาหารและดานหนองคาย ในขณะ
ทีเ่สนทางขนสงตามแนวเศรษฐกจิเหมอืใตนัน้ ดานทมีคีวามสาํคญั
คือดานเชียงแสน ซึ่งมีปริมาณการคาคาดการณืในป 2564 กวา 
30,000 ลานบาท
 จากการวิเคราะหขอมูลและจากการระดมความคิดเห็น
จากภาครฐัและเอกชนทีเ่กีย่วของสามารถสรปุแนวทางการเชือ่มโยง
การขนสงทางรถไฟกับประเทศเพื่อนบานออกเปน 3 แนวทาง คือ
  1. เสนทางการขนสงสินคาทางรถไฟกับประเทศ
เพือ่นบานเพือ่สนบัสนนุใหไทยเปนประตกูารคา และศนูยรวบรวม
และการจายสินคาของภูมิภาค จากการพัฒนาใหมณฑลยูนาน
เปนศูนยกลางและเปนสะพานสําคัญเชื่อมสูประเทศเพื่อบานทาง
ภาคตะวันตกเฉียงใตของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน รวม
ถึงการสรางเสนทางรถไฟเชื่อมตอกับประเทศเวียดนาม ลาว และ
พมา ทําใหเห็นไดวาจีนมีทิศทางการพัฒนามุงไปสูประตูการคา
แหงใหมเพื่อขนสงสินคาออกทางทะเล เชนไทย พมา สิงคโปร 
ดงันัน้ หากประเทศไทยมกีารเตรยีมความพรอมและทาํการพฒันา
ระบบขนสงทางรถไฟเพื่อรองรับปริมาณการขนสงที่อาจเกิดขึ้น 
จะถือวาเปนการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันเพื่อสนับสนุน
ใหเปนศูนยกลางการขนสงของภูมิภาคได

  2. เสนทางการขนสงสินคาทางรถไฟเชื่อมโยงฝง
ทะเลอันดามันและอาวไทย จากการพัฒนาทาเรือนํ้าลึกทวายของ
สหภาพพมาเพือ่เปดประตกูารคาฝงอนัดามนั ซึง่มศีกัยภาพในการ
พัฒนาทั้งในดานกายภาพ และการพัฒนาพื้นที่หลังทาที่สามารถ
รองรับการขยายฐานอุตสาหกรรมของไทยไดในระยะยาว ดังนั้น
ประเทศไทยมีความจําเปนจะตองพัฒนาเสนทางการขนสงสินคา
เชือ่มโยงระหวางทาเรอืนํา้ลกึทวาย ทาเรอืแหลมฉบงั และประเทศ
อื่นในภูมิภาคเพื่อใหไทยไดเปนศูนยกลางการขนสงและโลจิสติกส
ของภูมิภาค
  3. เสนทางการสรางความเชือ่มโยงดานการทองเทีย่ว
ทางรถไฟ จากอตัราการขยายตวัของนกัทองเทีย่วจากจนี และกลุม
อาเซียนที่มีแนวโนมเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังมีโครงการกอสรางรถไฟ
ความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงระหวางประเทศจีน ลาว และไทย จึงนับ
ไดวาเปนโอกาสที่จะกอใหเกิดการเดินทางเพื่อการทองเที่ยวทาง
รถไฟมากขึน้ ตลอดจนสามารถเชือ่มตอกบัการทองเทีย่วโดยรถไฟ
ระหวางเสนทาง กรุงเทพฯ-มาเลเซีย-สิงคโปร
 นอกจากนี้ยังมีแนวนโยบายสําหรับประเทศในการ
พัฒนาระบบขนสงทางรถไฟที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานเพื่อ
ใหการพัฒนาระบบขนสงของประเทศ ตลอดจนสามารถทําให
ประเทศไทยไดประโยชนอยางเตม็ทีจ่ากการเชือ่มตอทางดานรถไฟ
กับประเทศเพื่อนบาน สามารถกําหนดแนวนโยบายซึ่งประกอบ
ดวย
  1) การพัฒนาการเชื่อมโยงโครงขายการขนสงทาง
รถไฟระหวางประเทศ เพื่อใหสามารถรองรับการขนสงสินคาและ
ผูโดยสาร ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
  2) การสงเสรมิใหมกีารปรบัเปลีย่นมาใชรปูแบบการ
ขนสงทางรถไฟมากขึ้น
  3) การพัฒนายานสถานีและยกระดับการเขาถึง
ระบบการขนสงทางรถไฟ
  4) การพัฒนาเทคโนโลยีด  านการรถไฟและ
อุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องในประเทศไทย
  5) การปรับโครงสรางกิจการรถไฟใหมีบริการที่มี
ประสิทธิภาพและเชื่อถือได

 “การใชประโยชนจากระบบรถไฟทีเ่ชือ่มโยงประเทศเพือ่นบาน เพือ่ใหไทยเปนศนูยกลางทางเศรษฐกจิและการทองเทีย่วของภมูภิาค”

วิทยากร  ดร.ฉลองภพ  สุสังกรกาญจน

   มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
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แนวคิดในการพัฒนานักวิจัยและเสนทางอาชีพ
27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.00-16.30 น.)

วิทยากร  ศ.นพ.วิจารณ  พานิช

   นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

  ดร.พิเชฐ  ดุรงคเวโรจน

   เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ

  ศ.ดร.วิชัย  บุญแสง

   ผูอํานวยการสํานักบริหารโครงการสงเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ 

   สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

  ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ

   เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ศ.นพ.สทุธพิร  จติตมติรภาพ เลขาธกิารคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกลาวในงานThailand Research Expo 

2012 ทีจ่ดัขึน้โดย วช. ณ ศนูยประชมุบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร 

เซน็ทรลัเวลิด ราชประสงค กรงุเทพ ถงึความพยายามของกลุม 6 ส.

(สวทช. สกว. สวก. สวรส. สวทน.สกอ.) และ วช. เพื่อทําหนาที่

ชวยกันเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงสรางหรือระบบวิจัย เชน ระบบ

นโยบาย ระบบบริหารจัดการงานวิจัย ทุนวิจัย โครงสรางพื้นฐาน 

การประเมินผล มาตรฐานการวิจัย สถาบันที่ทําการวิจัย และโดย

เฉพาะเรื่องของบุคลกรวิจัย

 ศ.ดร.วิชัย บุญแสง สํานักงานคณะกรรมการการ

อุดมศึกษา (สกอ.) กลาววาปจจุบันขาดนักวิจัยที่มีคุณภาพมาก 

และปริมาณมาก ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญ ในการพัฒนาอาชีพนักวิจัย 

ใหมีเสนทางวิจัยที่ทํางานใหเต็มที่ เปนแนวของการวิจัยในระดับ

บนเปนหลัก มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แตใน

ดานการพัฒนาดานวิชาชีพ ดานชุมชน ยังขาดนักวิจัยที่มีคุณภาพ 

การพฒันานกัวจิยัตองเริม่ฝกตัง้แตเดก็ขึน้ไป นกัวจิยัทีเ่กงแลวตอง

ฝกใหเกงขึ้น สงเสริม และมีทีม ฝกทําวิจัยบอยๆ การทําโจทยวิจัย

ตางๆ ฝกการคิดโจทย คิดเปน และโครงสรางตองดี และสามารถ

นําโจทยเชื่อมโยงในภาคอุตสาหกรรมและสาธารณประโยชนได 

ทําใหเกิดการมุงเปาโดยหนวยงานใหทุนตองกําหนด และมีการ

บูรณาการ ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญมากในวงการวิจัย และตองมีการ

เชื่อมโยงทั้งภายในและภายนอกประเทศ ทํางานใหเกิดประโยชน

ในเชิงพาณิชย เชิงสาธารณะ และเชิงนโยบาย เสนทาง career 

ตองเริ่มตนจากปริญญาเอกจนนักวิจัยรุนใหม ตองมีอาจารยที่

ปรกึษาคดิเปน ทกุอยางใชเหตใุชผลเปนระบบ และไมเปนทีป่รกึษา

ธรรมดา ๆ  ตองเปนทีรู่มคีวามรูความสามารถ ประสบการณในงาน

วิจัยสูง มีเวลาใหการปรึกษาอยางใกลชิด มีเมตตาจิตมีจริยธรรม

ในการพัฒนา จนนักวิจัยสามารถยืนบนลํ่าแขงของตนเองได และ

สามารถขอทุนเองได และใหมีการทํางานเชื่อมโยงเครือขายวิจัย  

สามารถทาํผลงานทีผ่ลติไดจนเปนโปรดกัสทีส่ามารถเกดิประโยชน

นาํไปสูการขาย แขงขนันานาชาตไิด ไมขึน้หิง้ เพิม่ผลผลติลดตนทนุ 

สรางมูลคาเพิ่ม

 ดร.พิ เชฐ ดุรงคเวโรจน  เลขาธิการสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แหงชาติ (สวทน.) ไดกลาววาประเทศไทยยังขาดนักวิจัย ทั้งเชิง

ปริมาณหรือเชิงคุณภาพ ประเทศไทยมีประชากรที่เปนแรงงาน
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ประมาณ 37-38 ลานคน  ในจํานวนนี้เปนแรงงานที่ไมมีทักษะ

หรอืมเีลก็นอยประมาณ 72% แรงงานทีม่ทีกัษะปานกลางประมาณ 

17% และแรงงานที่มีความรูประมาณ10-11%หรือประมาณแค 

4 ลานคน ซึ่งคิดเปนจํานวนนักวิจัยที่ทํางาน (full time equiva-

lent) ประมาณ 5 หมื่นคน ชี้ใหเห็นอยางชัดเจนวาประเทศไทย

ขาดแคลนนักวิจัยอยางเรงดวน ควรจะมีระบบในการเอื้อใหเด็ก

เกง มคีวามตองการในตลาดจรงิ และจากการสาํรวจความตองการ

ของตลาดพบวา เรายังขาดแคลนและตองการในหลายระดับ เชน 

วิศวกร ชางเทคนิค ชางซอม นักวิชาการเกษตรดานขาวหรือดาน

ปโตรเคมีอีกจํานวนมาก ดังนั้นเราตองคิดนอกระบบโดยการสราง

ความรวมมือกับภาคเอกชนมากขึ้น ตองคิดใหเปนหวงโซของการ

ผลิตจากตนทางและมาตรการตางๆของรัฐที่มีการวางแผนระยะ

ยาวมาชวยในการแกไขปญหาดังกลาว โดยการอาศัยกลไกของรัฐ

และเอกชนรวมมือกัน

 ศ.นพ.สทุธพิร  จติตมติรภาพ เลขาธกิารคณะกรรมการ

วิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกลาววาการทําระบบวิจัยเมื่อมองเห็นภาพ

การพฒันานกัวจิยั ควรเพิม่ปรมิาณไมตํา่กวา 2 เทา หนวยงานตาง ๆ

ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนจะตองมีการบูรณาการทั้งระบบ เชน 

สถาบนัควรทาํระบบ movement ระหวางคนในภาคการศกึษากบั

ภาคอตุสาหกรรม คอือาจารยสามารถไปทาํงานวจิยัในภาคเอกชน

ได 2 ป โดยภาคเอกชนเปนผูจายคาตอบแทนให หลงัจากนัน้อาจารย

กลบัมาสอนทีม่หาวทิยาลยัไดตามปกต ิหรอืมหาวทิยาลยัควรมกีาร

แบงภาระงานโดยอาจารยที่ทําวิจัยจะมีภาระงานสอนนอยกวา

อาจารยที่ไมทําการวิจัย ในภาคอุตสาหกรรมสวนหนึ่งสามารถ

เปนพี่เลี้ยงที่ปรึกษายอย ๆ ได และยังสรางคนในภาคการผลิตนั้น

เริ่มเขาใจกระบวนการวิจัยโดยอาศัยถายทอดจากกระบวนการ

นี้ การสรางคนตองสรางคนตองสรางโดยระบบแบบบูรณาการ 

ขณะนีง้านวจิยัไมถงึภาคการใชบรกิารภาคผลผลติ เพราะมองเหน็

งานการวิจัย 4 ดาน 1. งานวิจัยเพื่อวิชาการ 2. งานวิจัย

เพือ่ประโยชนเศรษฐกจิ  3.งานวจิยัเพือ่พฒันาชมุชน  และ 4. งาน

วจิยัเชงินโยบาย หากมวีธิวีจิยัการวดัแบบ KPN  จะมกีารไดงานวจิยั

ประเภทนี้เพิ่มมากขึ้น งานวิจัยตองทําไดหลายสาขา เพื่อปองกัน

การแยกสวน พยายามทาํบรูณาการกนั  และการใหทนุวจิยัเฉพาะ

โครงการวิจัย นอกจากนี้ คาตอบแทนของนักวิจัยควรเพิ่มขึ้นและ

ไมควรนําไปคิดภาษี (ปจจุบันคิดภาษีประมาณ 25-35%) นักวิจัย

ที่เปนขาราชการในกรม กระทรวงหรือหนวยงานภาครัฐตองไดรับ

การสนับสนุนโดยมีตําแหนง ผศ. (พิเศษ) หรือ รศ.(พิเศษ)ใหและ

สิ่งสําคัญคือตองมีงบประมาณการวิจัยที่เพียงพอ

 ศ.นพ.วิจารณ พานิช ไดกลาววาประเทศไทยมีนักวิจัย 

นักวิชาการ นักวิทยาศาสตรจํานวนนอย คุนเคยวัฒนธรรมรับการ

ถายทอดจากที่อื่น ของดีมีคุณคาภูมิปญญาเนนรับจากถายทอด

ที่อื่นเปนหลัก งานวิจัยที่ใชในการขับคลื่อนความเจริญกาวหนามี 

4 ดาน ยงัไมใหความสาํคญัมากนกั ความสามารถในการสรางสรรค

ซึง่ผานนกัวจิยัและงานวจิยัมนีอย  การสรางนกัวจิยันัน้ตองเปนตวั

ของตัวเอง คุนเคยตอการตั้งคําถาม คิดเองเปน กลาที่จะคิดตาม  

โดยตองสรางตัง้แตยงัอยูชัน้อนบุาล โดยฝกใหเดก็อยากรู อยากเหน็

อยากคนควาหาความรูและไดมโีอกาสทดลองดวยตนเอง สรางนสิยั

และการเรยีนรูไมใชจาํกดัเฉพาะภายในหองเรยีน นีเ่ปนตวัพืน้ฐาน

สําคัญที่สุด ดังนั้น ตองเปลี่ยนการเรียนการสอนใหเด็กเกิดทักษะ

ขึน้ภายในตนเอง ทัง้ทกัษะอาชพี ทกัษะชวีติ และทกัษะการเรยีนรู

สิ่งใหม ๆ การเรียนแบบที่ใหคนคิดเปนสามารถเติบโตเปนนักวิจัย

ที่ดี การเรียนแบบเปนทีมแชรกัน คนหาอธิบาย จะชวยสรางนิสัย

คุนเคยตอการตัง้คาํถามการวจิยั ใหระบบวจิยัของประเทศมคีวาม

เขมแข็ง มีเสนทางอาชีพนักวิจัย มีระบบอาชีพนักวิจัยที่ดี ระบบ

การศกึษาตองเปลีย่นไปโดยสิน้เชงิ ไมใชสอนแบบ lecture based 

แตตองเรยีนแบบการลงมอืทาํ การเรยีนรูประจาํ เพือ่ใหเกดิทกัษะ 

ลงมือทําเพื่อใหเกิดทักษะ 3 กลุม คือ ทักษะอาชีพ ทักษะชีวิต 

ทักษะในการเรียนรูสิ่งใหมๆ นี่คือพื้นฐานของการเรียน ถาทําดี

เขมแข็งจะนําไปสูการสรางนักวิจัยและการนําไปสูความคิดแบบมี

เหตุมีผล และการนําไปสูการเห็นคุณคาของงานวิจัย สิ่งที่สําคัญ

ในเรือ่งการสรางนกัวจิยั ตองมองในลกัษณะการหมนุเวยีน เปลีย่น

งาน เปลี่ยนสถานที่ เปลี่ยนบรรยากาศในการทํางาน นักวิจัยที่เกง

ไมควรใชชีวิตที่เปนเสนตรง
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NRCT Digital Research Library
27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.00-16.30 น.)

วิทยากร  นางสาวเพชรา  สังขะวร

   ผูอํานวยการภารกิจขอมูลวิจัยและบริหารจัดการขอมูล

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  รศ.ดร.นํ้าทิพย  วิภาวิน

   สาขาวิชาศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  นายรพีพงษ  แยมสุวรรณ

   สาขาคอมพิวเตอรธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยราชพฤกษ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 Google เปนฐานขอมูลเพื่อการสืบคนที่ใหญที่สุด 

ปจจุบันมีขอมูลกวา 8 พันลานเว็บเพจที่สืบคนไดและยังมีขอมูล

ที่ Google ไมอาจจะเขาถึงไดอีก 500 เทา ดวยจํานวนขอมูลที่

มหาศาลเหลานี้ ดังนั้นในการจัดการสารสนเทศ บรรณารักษอาจ

จะไมจําเปนตองเก็บขอมูลในรูปของเอกสารอิเล็กทรอนิกส แตยัง

ตองจัดการใหอยูในรูปของหองสมุดดิจิทัล

 หองสมุดดิจิทัล คือ การใชเทคโนโลยีเพื่อการเชื่อมโยง

ทรัพยากรดิจิทัล มีการจัดการทรัพยากรอยางเปนระบบ มีเปา

หมายในการบริการผูใชใหเขาถึงสารสนเทศดิจิทัลเต็มรูปแบบโดย

ไมจํากัด นอกจากนี้ยังเปนองคกรใหบริการทรัพยากรสารสนเทศ

ดิจิทัล มีการจัดโครงสรางองคกร บุคลากร และสามารถเปนสวน

เชื่อมประสานกันกับระบบหองสมุดอิเล็กทรอนิกสเพื่อใหบริการ

สารสนเทศดิจิทัล โดยสามารถแยกประเภทของหองสมุดดิจิทัลได 

3 ประเภทดังนี้

 1. เปนคลังสารสนเทศขององคกร

 2. เปนคลังสารสนเทศของกลุมเครือขาย

 3. เปนเว็บทาเชื่อมโยงขอมูลในรื่องใดเรื่องหนึ่ง

 การสรางหองสมดุดจิทิลัเปนการมองทรพัยากรทีม่คีณุคา

และตองการใชระยะยาวกลาวคอื เปนการอนรุกัษทรพัยากรในรปู

แบบหนึง่ ในการพฒันาหองสมดุดจิทิลันัน้ องคการทีท่าํการพฒันา

ไมจาํเปนจะตองเปนหองสมดุเสมอไป องคการอืน่ๆ เชน พพิธิภณัฑ 

องคการบริการสารสนเทศ องคกรดานการวิจัย หนวยงานดาน

การเรียนการสอน และหนวยงานภาครรัฐ เปนตน สามารถพัฒนา

หองสมดุดจิทิลัไดโดยใชรปูแบบการจดัการสารสนเทศดจิทิลัทีเ่ปน

ระบบ เนนการบรกิารทีเ่ขาถงึเอกสารฉบบัเตม็ ซึง่เอกสารฉบบัเตม็

อาจไดมาจากการแปลงเอกสารฉบับพิมพ หรือเปนเอกสารดิจิทัล

แตแรกเริ่มก็ได ทักษะที่เกี่ยวกับหองสมุดดิจิทัล ไดแก การบริหาร

โครงการ เทคโนโลยี และการมีความรูในศาสตรตาง ๆ

องคประกอบในการสรางหองสมุดดิจิทัล ไดแก

 1. การพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ ไดแก การจัดทํา

หรือสรางทรัพยากร, การสรางเมทาดาทาของทรัพยากร และการ

รวบรวมทรัพยากรจากแหลงอื่นๆ

 2. การแปลงขอมลูเปนดจิทิลั ซึง่ในองคประกอบนีต้อง

คํานึงถึงเรื่องมาตรฐานที่จะบันทึก และอุปกรณและโปรแกรมที่ใช

ในการจัดทําดวย

 3. การจัดเก็บทรัพยากร และการเลือกซอฟตแวร

สําหรับจัดการสารสนเทศดิจิทัล

 4. การกําหนดเมทาดาทาใหกับเอกสารดิจิทัล เพื่อให

ไดมาตรฐานการใชงานรวมกัน และการแลกเปลี่ยนขอมูล
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 5. การเขาถึงขอมูล คือ การแบบหนาจอสําหรับผูใช 

สามารถดึงความสนใจสามารถเขาถึง

แนวโนมในการสรางหองสมุดดิจิทัลไดแก รวมกันสรางหองสมุด

ดิจิทัลขององคกรตางๆ, การเชื่อมโยงหองสมุดดิจิทัลกับ web 

2.0 กลาวคือ เปนการสื่อสารสองทาง ผูใชบริการสามารถสื่อสาร

กลับมาเปนรูปแบบอื่นได เชน การ upload ขอมูล หรือการแสดง

ความคิดเห็น เปนตน และการใชเครื่องอานหนังสืออิเล็กทรอนิกส

 ปจจยัเอือ้ตอความสาํเรจ็ในการพฒันาหองสมดุดจิทิลั

 1. เงินทุนสนับสนุน

 2. โครงสรางองคกรที่เอื้อใหสรางหองสมุดดิจิทัล

 3. ความมุงมั่นของคนที่สนับสนุนใหงานสําเร็จตาม

เปาหมาย

 4. วิสัยทัศนในการประสานงาน รูจักสรางเครือขาย

ความรวมมือ

 5. คิดหาวิธีการใหมอยูเสมอ

 การพฒันาระบบ Digital Research Library ใหกบัหอง

สมดุงานวจิยั สาํนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิ(วช.) เนือ่งจาก 

วช. เปนหนวยงานจัดเก็บขอมูลงานวิจัย วิทยานิพนธของประเทศ 

โดยเฉลี่ย 1-2 แสนเลม สวนงานหองสมุดวิจัย ควรจัดการบริการ

ใหแกบุคคลทั่วไปเขาถึงขอมูลไดโดยไมมีขอจกัด และผนแพรผล

งานวิจัยอยางมีมาตรฐานสากล จึงไดเริ่มมีการพัฒนาหองสมุด

ดิจิทัล Digital Research Library โดยมีวัตถุประสงค คือ จัดเก็บ

รายงานการวจิยั วทิยานพินธ สามารถเชือ่มโยงขอมลูผาน Potocol 

OAI-PMH เชื่อมโยงผลงานวิจัย เชื่อมโยงขอมูลแลกเปลี่ยนขอมูล

ผานระบบหองสมุดตางๆ หลายมาตรฐานไวดวยกัน และสามารถ

คนหาผานระบบคลังขอมูลวิจัยไทย (TNRR)

 มาตรฐานสากลของหองสมุดการวิจัยที่ใชคือ

 1. เมทาดาทาทีไ่ดมาตรฐาน สามารถแลกเปลีย่นขอมลู

เมทาดาทาที่อยูในรูปของ HML แลกเปลี่ยนขอมูลผานเครือขาย

อินเนทอรเน็ตไดเชน DDI และ MOS

 2. การอางองิ ไดใหความสาํคญักบัการอางองิ ซึง่นกัวจิยั

จะตองได credit ในการเผยแพรขอมูล

 3. ระบบสามารถเผยแพรขอมูลการวิจัย ใหบริการ

ดาวนโหลดขอมูล โดยไมมี Password 

 4. ระบบที่สรางขึ้น ออกแบบใหใชงานไดงาย

 5. เปนระบบแลกเปลี่ยนขอมูลงานวิจัยผาน Protocol 

OAI-PMH เชื่อมโยงผานระบบ TNRR 

ทั้งหมดที่กลาวมาเบื้องตนจะอยูครบถวนในระบบ Dataverse 

Network

 ในอนาคตของงานวิจัย สิ่งที่พัฒนาตอคือ หนวยงาน

ตาง ๆ ที่มีระบบหองสมุดอยูแลว ตองการ Export แคนําตัว 

Engine ของ OAI ไปฝงในระบบหองสมดุอืน่ ๆ  และทาํการเชือ่มโยง

สามารถทําการเชื่อมโยงกับ ระบบ TNRR ได
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นโยบายและยุทธศาสตรการสนับสนุนการวิจัยสมุนไพรไทย ในระยะเวลา 5 ป (2555-2559)
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนทล

   สํานักงานสภาวิชาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

  ศ.ดร.มนัส  พรหมโคตร

   รองผูอํานวยการศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผศ.ดร.ดวงใจ  นาคะปรีชา 

   ศูนยความเปนเลิศดานนวัตกรรมทางเคมี มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.วราภรณ ปณณวลี

   ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  รศ.ดร.สมเดช  กนกเมธากุล

   ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

  รศ.ดร.ภาคภูมิ  พาณิชยูปการนันท

   สถานวิจัยยาสมุนไพรและเทคโนโลยีชีวภาพทางเภสัชกรรม 

   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  ดร.บุญเดช  เบิกฟา

   โครงการจัดตั้งสายวิชาเคมี คณะศิลปศาสตรและวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

วัตถุประสงค

 1. เพื่อรวบรวมและประมวลขอมูลดานงานวิจัยและ

ดานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับสมุนไพรไทยใหเปนปจจุบัน

 2. เพื่อผนึกกําลังนักวิจัยวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

ที่ทํางานเกี่ยวกับสมุนไพรไทย ทั้งาครัฐ ภาคการศึกษา และ

ภาคเอกชน

 3. เพือ่จดัทาํนโยบายและยทุธศาสตรการสนบัสนนุงาน

วจิยัสมนุไรไทยและกาํหนดแนวทางในการสนบัสนนุการวจิยัเกีย่ว

กับสมุนไพรใหเหมาะสมกับการพัฒนาอุตสาหกรรมสมุนไพรไทย

รางขอเสนอ:นโยบายการวิจัยสมุนไพร 5 ป

 1. การวจิยัเพือ่สรางความเชือ่มัน่ (คณุคา ประสทิธภิาพ 

ความปลอดภัย ความคงตัว) ยาสมุนไพรใน

  1.1 บญัชยีาสมนุไพร ในบญัชยีาหลกัแหงชาต ิ(ฉบบั

ที่ 2) พ.ศ. 2554

  1.2  ยาสมุนไพรของหมอยาที่นิยมในทองถิ่น

  1.3 ตาํรายาสมนุไพรของประเทศไทย (Thia Herb 

Pharmacopoeia)
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 2. การวิจัยเพื่อพัฒนาอาหารสมุนไพรไทยและเครื่อง

ดื่มสมุนไพรไทยที่มีคุณคาตอสุขภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุ นักกีฬา 

นักเรียนนักศึกษา ผูมีนํ้าหนักตัวมากเกินเกณฑ ผูมีความจําเสื่อม 

และผูปวยดวยโรคอืน่ๆ (รวมการทดสอบในสตัวทดลองและในคน)

 3. การวิจัยเพื่อเตรียมสารมาตรฐาน (Reference 

standards) สาํหรบัสมนุไพรไทย และการจดัระบบหองปฏบิตักิาร

วิเคราะห

 4. การวิจัยเพื่อพัฒนาตัวยาจากสมุนไพรที่สามารถใช

ทดแทนในตัวยาแผนใหม

 5. การวจิยัเพือ่พฒันาเครือ่งสาํอางสมนุไพรไทยสาํหรบั

การดูแลใบหนา ผิวพรรณและเสนผมและหนังศรีษะ ใหสามารถ

แขงขันไดในตลาดอาเซียน

 6. การวจิยัเพือ่พฒันาผลลติภณัฑสมนุไพรทีใ่ชในบรกิาร

สปาไทย

 7. การพฒันาระบบบรหิารจดัการฐานขอมลูสมนุไพรที่

ผูบริโภคใชไดสะดวก

 8. นโยบายเพื่อความยั่งยืนและสรางเศรษฐกิจฐาน

ความรูดวย “เมืองวิจัย” (Research Town) หรือ “Herbal 

Medicopolis” สรางเมอืงวจิยัสมนุไพรไทย 4 แหง ภมูภิาคละหนึง่

เมอืง แตละเมอืงจะดาํเนนิการวจิยัและพฒันาสมนุไพรทีเ่หมาะสม

กับพื้นที่ ทําการพัฒนาตัวยา เวชภัณฑ เครื่องสําอางค อาหารและ

เครื่องดื่มสมุนไพรไทย มีโรงงานผลิตที่ไดมาตรฐาน มีศูนยการจัด

จําหนายและการใชในชุมชน บริการสปา หรือการบริการแพทย

แผนไทย

 9. นโยบายเพือ่ความยัง่ยนืและสรางเศรษฐกจิฐานความ

รูดาน

 เกษตร - การปลูกสมุนไพรเชิงพาณิชย

 วิศวกรรม - โรงงานผลิตยา อาหารและเครื่องสําอางค

สมุนไพรที่ไดมาตรฐานอาเซียน

 กฏหมาย - สงเสริมการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑสมุนไร

อยางสะดวกและรวดเร็ว

 สังคม - วัฒนธรรมการใชสมุนไพรของคนไทย
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ปญหากับปญญา : สุขภาพกับเทคโนโลยี

(Problems and Wisdom : Health and Technology)
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นพ.ยศ  ตีระวัฒนานนท

   ผูอํานวยการโครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายดานสุขภาพ (HITAP)

  นางสาวกรรณิการ  กิจติเวชกุล

   แผนงานคุมครองผูบริโภคดานสุขภาพ คณะเภสัชศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ดร.นิลวรรณ  เพชระบูรณิน

   ประธานคณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร เทคโนโลยีการสื่อและโทรคมนาคม วุฒิสภา

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ศ.นพ.สมเกียรติ  วัฒนศิริชัยกุล

       คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 เนือ่งจากความกาวหนาอยางไมหยดุยัง้ในดานเทคโนโลยี 

ซึ่งสงผลกระทบตอสุขภาพทั้งดานดีและดานเสีย เปาหมายสําคัญ

ของการประชมุในครัง้นี ้คอื ตองการใหผูเขารวมรบัฟง รูจกับรโิภค

เทคโนโลยีอยางชาญฉลาด เพื่อความปลอดภัยในชีวิต อยางเต็ม

ประสิทธิภาพ

สรุปสาระสําคัญของการอภิปราย/บรรยาย

 1. ปญหาดานสขุภาพมมีากมาย หลากหลายและยิง่ซบั

ซอนมากขึ้นในอนาคต ประเทศไทยยังขาดบุคลากรที่จะใชปญญา

ในการพัฒนา คิดคน ประดิษฐ เพื่อเติมเต็มชองวางเหลานั้นให

สามารถเพิม่คณุภาพชวีติและสรางมลูคาเพิม่ทางเศรษฐกจิ จะเปน

เปาหมายหลักในการวางยุทธศาสตรพัฒนาประเทศในปจจุบัน

 2. ผู ที่เกี่ยวของกับเทคโนโลยี ทั้งผู พัฒนาและผู ใช

เทคโนโลยีตองมารวมพิจารณาวาจะทําอยางไรใหเทคโนโลยี

ที่กาวหนานั้น มีผลทําใหสุขภาพของคนดีขึ้นและมีการเขาถึง

เทคโนโลยีไดอยางเปนธรรมและเทาเทียมกันระหวางผูมีรายไดสูง

และผูมีรายไดนอย

 3. ผูมารับบริการดานสุขภาพ ไดฝากความหวังเรื่อง

การรกัษาสขุภาพไวกบัแพทยมากเกนิไป เชน กรณทีีบ่อกวา ตรวจ

รางกายครัง้เดยีวเพือ่ดแูลสขุภาพทกุโรค หรอื กรณบีอกวา ยาชนดิ

เดียวแกไดทุกโรค นั้น “ไมเปนความจริง”

 4. ยารักษาโรคที่คนพบใหมๆ ไมไดเปนสิ่งยืนยันเสนอ

ไปวาดีกวายาเกาหรือยาที่ใชรักษาเดิม เพราะยาใหมๆ ยังไมมีการ

คนพบผลกระทบขางเคียงที่เกิดขึ้น ตัวอยาง เชน การรับประทาน

ฮอรโมนประเภทตางๆ โดยที่ยังไมไดเปนโรคหรืออาการขาด

ฮอรโมนแตอยางใด อาจกอใหเกิดผลขางเคียงหลายอยางได 

 5. ปญหาของระบบการรักษาสุขภาพในปจจุบัน คือ 

ภาระการพสิจูนมาก (ใหเอกชนทาํขอมลู) เปนการเนนเฉพาะเรือ่งยา

แตละเลยการประเมินเครื่องมือแพทยและหัตถการความซับซอน

ของระบบและจํานวนผลิตภัณฑที่มีจํานวนมากและหลากหลาย 

ซึ่งยังไมเชื่อมโยงศักยภาพของผูใหบริการและความสามารถใน

การจายคาบริการราคาที่แพง

 6. ทางออกทีส่าํคญัของการพจิารณาวาเทคโนโลยทีีเ่กดิ

ขึ้นและนํามาใชอยางคุมคาและเปนเทคโนโลยีที่ดีหรือไม คือ การ

ใชวิธีการประเมินเทคโนโลยี 

 7. ปจจบุนัขอมลูทีเ่ผยแพรตามสือ่ตางๆ ทัง้สือ่โทรทศัน 

วทัย ุทาํใหประชาชนเกดิอาการกลวัการเปนโรค เมือ่มกีารเผยแพร

ประชาสัมพันธการรักษาดวยวิธีการตางๆ ก็เกิดความตองการซื้อ

ผลิตภัณฑดังกลาวมาบริโภค โดยที่ยังไมมีการยืนยันคุณภาพและ

ราคาคอนขางแพงเกินไป



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 108

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

นํ้าทวมเราสามารถพยากรณและเตือนภัยได
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ผศ.ดร.ชินวัชร  สุรัสวดี

   หัวหนาศูนยวิจัยสิ่งแวดลอมและภัยธรรมชาติอันดามัน (ANED) 

   คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต

  รศ.ดร.ธนิตย  เฉลิมยานนท

   หัวหนาศูนยวิจัยภัยพิบัติทางธรรมชาติ  คณะวิศวกรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  ดร.สมพร  ชวยอารีย

   ภาควิชาคณิตศาสตรและวิทยาการคอมพิวเตอร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตปตตานี

  ผศ.ดร.เสาวคนธ  วัฒนจันทร

   ผูจัดการศูนยพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการสงออก คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

   มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.พีระพงศ  ทีฆสกุล

       ผูอํานวยการสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
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แนวคิดในการประเมินผลการวิจัยภาพรวมของประเทศ
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.00-16.30 น.)

วิทยากร  ดร.เสาวรัจ  รัตนคําฟู

   มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

  ดร.เชษฐา  อินทรวิทักษ

   มูลนิธิสถาบันเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) รวมกับ

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอารไอ) ไดดําเนิน

โครงการ  การประเมินผลการวิจัยของประเทศ เพื่อออกแบบ

และวางระบบประเมินผลการวิจัยของประเทศที่ครอบคลุม

องคประกอบการวิจัย   ทั้งปจจัยนําเขาการวิจัย (inputs) 

กระบวนการบรหิาร/ดาํเนนิการวจิยัใหประสบผลสาํเรจ็ (process) 

ผลผลิตที่ได (outputs) ผลลัพธ ที่เกิดขึ้น (outcomes) และผล

กระทบทีต่ามมาจากการวจิยั ( impacts) และครอบคลมุการนาํไป

ใชในการประเมินผลการวิจัย  ของประเทศใน 4 ลักษณะ คือภาพ

รวมการวจิยัของประเทศ  ประสทิธภิาพของการบรหิารจดัการดาน

การวิจัย ประสิทธิผล/สัมฤทธิผลของการวิจัย และผลกระทบของ

งานวิจัย ระบบการประเมินผลดังกลาวไดพัฒนาตัวชี้วัดภาพรวม

การวิจัยและตัวชี้วัดเฉพาะกลุมสาขาการวิจัย ดังนั้น การจัดการ

ประชุมวิชาการเรื่อง “แนวคิดในการประเมินผลการวิจัยในภาพ

รวมของประเทศ” มีวัตถุประสงคเพื่อใหผูแทนหนวยงานภาครัฐ

และผูมสีวนไดเสยีในระบบวจิยัเกดิความเขาใจและยอมรบัในระบบ

การประเมนิผลการวจิยัทีพ่ฒันาขึน้และ   รบัรูถงึประโยชนของการ

ประเมินผลการวิจัย  

 ระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศจะเปน

ประโยชนตอการสรางกลไกการพรอมรบัผดิชอบ (accountability)

ในการใชงบประมาณของหนวยงานวิจัยและหนวยงานใหทุนวิจัย 

รวมทั้งหนวยงานดานนโยบายจะมีขอมูลในการกําหนดนโยบาย

และจดัสรรทรพัยากรในการวจิยัและพฒันาใหตอบสนองตอความ

ตองการของสงัคม ทัง้นี ้แนวคดิในการออกแบบระบบการประเมนิ

ผลการวิจัย เปนระบบที่จะใหขอมูลที่ผูมีสวนไดเสียสามารถนําไป

ใชประโยชนไดจริง ซึ่งมุงเนนการประเมินผลลัพธและผลกระทบ 

เปนระบบที่ทําใหการประเมินงายและมีตนทุนตํ่าที่สุดตอทุกฝาย 

ทั้งนักวิจัยและหนวยงานที่ดูแลรับผิดชอบการประเมินผล โดยใช

ตัวชี้วัด   ที่มีใชอยูในการประเมินผลอื่นๆ และเพิ่มตัวใหมเทาที่

จําเปน และคํานึงถึงลักษณะเฉพาะของแตละกลุมสาขาการวิจัย 

ไดแก วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วิทยาศาสตรการแพทยและ

สุขภาพ เกษตรศาสตร สังคมศาสตร และมนุษยศาสตร

 ระบบการประเมินผลการวิจัยของประเทศไดเสนอตัว

ชี้วัดภาพรวมสําหรับการประเมินผล 3 ตัวชี้วัดหลัก ดังนี้  

 1) ตัวชี้วัดดานปจจัยนําเขา (inputs) ประกอบดวย 

การลงทุนดานการวิจัยและพัฒนา จํานวนนักวิจัย สัดสวนนักวิจัย

ทีเ่ขาถงึฐานขอมลูวารสารวชิาการ ความเรว็อนิเทอรเนต็ตอจาํนวน

นักวิจัย  และจํานวนหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากล  

 2) ตวัชีว้ดัดานผลผลติ (outputs) ประกอบดวย สดัสวน

จํานวนโครงการที่เสร็จสิ้นตามกําหนดการ, จํานวนผลงานตีพิมพ
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ในวารสารที่มี peer review, จํานวนผลงานตีพิมพอื่นๆ, สัดสวน

จํานวนครั้งการอางอิง, จํานวนทรัพยสินทางปญญาที่ยื่นขอ/

จดทะเบียน, จํานวนทรัพยสินทางปญญาอื่นๆ และการประชุม

ทางวชิาการ/การจดัแสดงผลงาน/การไดรบัการยกยอง (esteem) 

จากตางประเทศ 

 3) ตัวชี้วัดดานผลลัพธ/ผลกระทบ (outcomes/

impacts) ประกอบดวย ผลลัพธเชิงเทคโนโลยี (technological 

outcome) เชน การนําเทคโนโลยีหรือผลงานไปใช (adoption), 

ผลลัพธเชิงสถาบัน (institutional outcome) เชน การบัญญัติ

หรือปรับปรุงแกไขกฎหมาย, ผลลัพธเชิงพฤติกรรม (behavioral 

outcome) เชน การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือแนวทางปฏิบัติ 

(practice) ของธุรกิจ วิชาการ วิชาชีพ หรือประชาชน, ผลลัพธ

เชงิแนวคดิ (conceptual outcome) เชน ความเขาใจในนโยบาย

สาธารณะ  ทีเ่ปลีย่นแปลงไป, รปูแบบการเสรมิสรางความสามารถ 

(capacity building) เชน ทกัษะหรอืขดีความสามารถของกลุมเปา

หมายที่เปลี่ยนแปลงไป,  ผลกระทบเชิงเศรษฐกิจ เชน มูลคาสวน

เกิน, ผลกระทบเชิงสังคม เชน คุณภาพชีวิต ความเทาเทียมกันใน

สังคม และผลกระทบเชิงสิ่งแวดลอม เชน การใชทรัพยากรอยาง

คุมคา

 สวนแนวทางการประเมนิผลจะประกอบดวย 3 แนวทางหลกั 

ดังนี้

 1) การประเมนิเบือ้งตน (preliminary report) เปนการ

ประเมนิผลงานวจิยัทกุโครงการทนัทหีลงัจากโครงการเสรจ็สิน้ โดย

หวัหนาโครงการ/นกัวจิยั เปนผูดาํเนนิการประเมนิผล ซึง่เนือ้หาใน

การประเมนิประกอบดวย ขอมลูทัว่ไปของโครงการ (เชน หมายเลข

โครงการ ชือ่โครงการ หวัหนาโครงการ ระยะเวลาดาํเนนิการ เงนิทนุ

สินคา/เทคโนโลยี/เทคนิค ที่ทําการวิจัย โครงการที่เกี่ยวของกัน) 

ปจจัยนําเขา (inputs) (เชน คาใชจายดานการวิจัยและพัฒนา 

จาํนวนเทยีบเทานกัวจิยัทาํงานเตม็เวลา (full-time equivalents: 

FTEs) กระบวนการบริหารจัดการ (process) (เชน ภาคีเครือขาย

วิจัย) ผลผลิต (outputs) (เชน โครงการที่เสร็จสิ้นยังไมมีผลงาน

ตพีมิพ โครงการทีย่งัไมไดจดสทิธบิตัร โครงการทีอ่ยูระหวางการสง

ไปตีพิมพที่วารสาร โครงการที่อยูระหวางยื่นจดสิทธิบัตร) ผลลัพธ

เบือ้งตน (initial outcomes) (เชน การประเมนิในเบือ้งตนโดยเนน

ทีผู่ใชลาํดบัแรก (initial users)) และแนวโนมการนาํผลงานวจิยัไป

ใช (expected adoption profile) (เชน การคาดการณวาการนํา

เอาผลงานวิจัยไปใชนาจะมีการเพิ่มขึ้นอยางไร สูงสุดที่ไหน และมี

แนวโนมจะลดลงหรือไม)    

 2) การประเมินการนําผลงานวิจัยไปใช (adoption 

study) เปนการประเมนิผลงานวจิยัทีจ่ดัอยูในกลุม priority areas 

งบวิจัยสูง หรือมีผลกระทบเบื้องตนสูง ในชวงเวลา 3-5 ปหลังจาก

โครงการเสร็จสิ้น โดย วช. รวมกับผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการ

ประเมินผล ซึ่งเนื้อหาในการประเมินประกอบดวย  การประเมิน

ปจจัยนําเขา ซึ่งดําเนินการเชนเดียวกับการประเมินเบื้องตน 

แตควรมีการเก็บขอมูลเพิ่มในเรื่องของคาใชจายในการเผยแพร

ผลงาน ตลอดจนคาใชจายดานโครงสรางพืน้ฐานตางๆ ทีจ่าํเปนใน

การนําผลงานไปใช  การประเมินผลผลิต ซึ่งดําเนินการเชนเดียว

กับการประเมินเบื้องตน แตอาจจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่อง

ของผลงานตีพิมพในวารสารตางๆ รวมถึงผลการขอจดสิทธิบัตร

ตางๆ การประเมินการยอมรับเอาผลงานไปใช (adoption) โดย

การทํา adoption survey ในประเด็นตางๆ เชน ระดับการนํา

เอาผลงานไปใชในชวงเวลาตางๆ (adoption profile) แรงจูงใจ

ในการยอมรับผลงานไปใช (incentives) ปจจัยที่สงเสริมหรือ

เปนอุปสรรคในการนําเอาผลงานไปใช และการประเมินผลลัพธ

โดยการวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากงานวิจัยกับผูใชทุก

ระดับวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงของนโยบาย แนวทางการปฎิบัติ 

(practices) เทคโนโลยี การถกเถียง (debate) การเสริมสราง

ความสามารถของผูใชผลงานวิจัยในลําดับแรกจนถึงลําดับสุดทาย 

(next users to final users) 

 3) การประเมินผลกระทบ (impact assessment) 

เปนการประเมินผลงานวิจัยมีการนําผลวิจัยไปใชสูงและมีผลกระ

ทบเบื้องตนสูง ในชวงเวลา 5-10 ป หลังโครงการเสร็จสิ้นโดยผู

เชี่ยวชาญภายนอกเปนผูดําเนินการประเมินผล ซึ่งเนื้อหาในการ

ประเมินประกอบดวย การวิเคราะหผลประโยชนและตนทุนใน

รายละเอียด โดยเนนการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจ เชน 

การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงของอุปสงค-อุปทานของตลาดที่ได

รับผลกระทบโดยตรงเพื่อประมาณมูลคาสวนเกินทางเศรษฐกิจ 

ผลกระทบดานสังคม เชน สุขภาพ การตัดสินใจ จริยธรรม ฯลฯ  

และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม เชน การใชทรัพยากร ซึ่งการ

ประเมินผลกระทบดังกลาวจะใชการเปรียบเทียบผลกระทบ 

(เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม) ของงานวิจัยนั้น ๆ กับกรณีที่

ไมมีการใชผลงานวิจัย 
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อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตวนํ้าของประเทศไทย : การปรับตัวเพื่อการแขงขัน
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.00-16.30 น.)

วิทยากร  รศ.ดร.ชลอ  ลิ้มสุวรรณ

   คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  นายอมร  เหลืองนฤมิตชัย

   กรรมการผูจัดการ บริษัท มานิตยฟารม อาหารสัตว จํากัด

  ดร.ผณิศวร  ชํานาญเวช

   นายกสมาคมอาหารแชเยือกแข็งไทย

  ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ศรัณย  วรรธนัจฉริยา

       คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

ศักยภาพการสงออกของอุตสาหกรรมกุงไทย   

 • มีระบบการควบคุมสุขลักษณะที่ดีตลอดหวงโซ 

นับตั้งแตการเพาะเลี้ยงจนถึงการสงออก อาทิ GAP CoC GMP 

HACCP ISO  ทําใหผูซื้อมั่นใจในคุณภาพสินคา  

 • มีการพัฒนาอุตสาหกรรมตอเนื่องเพื่อยกระดับ

มาตรฐานการผลิตใหไดรับการยอมรับ

 • มีความสามารถผลิตสินคาไดหลากหลายตามความ

ตองการของลูกคา  

 • มีระบบการจัดการขนสงสินคาที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถสงมอบสินคาไดตรงเวลา 

 • มีความรวมมือและประสานกันไดดีกับเกษตรกร

ชาวประมง โดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกันตลอดเวลา  

 • มีความรวมมือที่ดีกับหนวยงานรัฐที่กํากับดูแลและ

การสงเสริมการสงออก 

 

ปจจัยที่มีผลกระทบตอศักยภาพการสงออกกุง   

 • ตนทุนการผลิต     

 • อัตราแลกเปลี่ยน    

 • ราคาวัตถุดิบ     

 • วิกฤตเศรษฐกิจ     

 • SPS/TBT MEASUREMENT   

    

จุดแข็งของประเทศไทย     

 • มีสายพันธุที่ดี     

 • ภูมิประเทศเหมาะสม    

 • มีการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงตอเนื่อง  

 • จัดสัมมนา ถายทอดเทคโนโลยีใหมๆ  

    

จุดออนของประเทศไทย     

 • แรงงาน ตองพึ่งพาแรงงานตางชาติจํานวนมาก โดย

เฉพาะหองเย็น   

 • คาแรงงานสูงมาก 

การแกไขของประเทศไทย     

 • การใชเครื่องอัตโนมัติ เชน Autofeed  

 • ระบบ bio security    

 • พอแมพันธุที่มีการพัฒนาสายพันธุอยางดี 

 • การร วมมือกันของทุกภาคสวนที่ เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน 

 • มีการสัมมนาและเผยแพรความรูใหม ๆ  

    

ปลานิลสัตวนํ้าเศรษฐกิจ     

 • สามารถเพาะพันธุไดตลอดทั้งป   

 • มีโปรแกรมปรับปรุงพันธุตอเนื่องมามากกวา 20 ป 
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 • เพาะเลี้ยงไดทั่วทั้งประเทศ นํ้าจืด และนํ้ากรอย 

 • มีตลาดทั้งในและตลาดตางประเทศ   

 • เกษตรกรมีความชํานาญในการเลี้ยง   

 • เปนปลากินทั้งพืชและสัตว   

    

แนวโนมตลาดในอนาคต     

 • ถูก ราคาไมแพง     

 • ปลอดภัย (Food safety)    

 • ตรวจสอบยอนกลับได (Traceability)  

 • เปนมติรกบัสิง่แวดลอม (Environmental Friendly)

 • อุตสาหกรรมยั่งยืน (Sustainability)  

    

จุดแข็งของไทย       

 • อุตสาหกรรมดานอาหารแข็งแกรง   

 • เทคโนโลยีและประสบการณผูเลี้ยงมากกวา  

 • ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานดี   

 • มีมาตรฐานสินคาเกษตรและระบบผลิต  

    

จุดออนของไทย       

 • นโยบายรัฐไมมีความชัดเจน และตอเนื่อง  

 • แหลงทรพัยากรเหลอืนอยมากเมือ่เทยีบกบัประเทศ

อื่น ๆ    

 • กฎหมายและการบังคับใชไมเขมแข็ง   

 • ผูประกอบการขนาดเล็ก ไมรวมตัวกัน  

    

สรุปการปรับตัวของปลานิล     

 • Intensification and mechanization  

 • Vaccination     

 • Value added     

 • Food safety, Traceability, Sustainability, 

Environmental friendly  

 • กองทนุเพือ่การเพาะเลีย้งสตัวนํา้ หรอื เพือ่การเกษตร

 • ใชมาตรฐานการตรวจสินคานําเขาเขมขนเหมือน

การสงออก    

 • กระตุนการกินปลา กุงภายในประเทศ  

 • สงเสริมการเลี้ยงแบบผสมผสาน 
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กาวใหมของการพัฒนาผลงานวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา
28 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.00-16.30 น.)

วิทยากร  รศ.ดร.อัศนีย  กอตระกูล

   ผูอํานวยการศูนยความรูเฉพาะดานวิศวกรรมความรูและวิศวกรรมภาษา

   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  นางสาวเพชรา  สังขะวร

   ผูอํานวยการภารกิจขอมูลวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

วิทยากร : 1. นางสาวเพชรา สังขะวร 

 ปจจุบันวิทยานิพนธไมใชเพียงการทํางานประกอบเพื่อ

ใหจบการศกึษาเทานัน้ แตยงัมสีวนสาํคญัในการสงเสรมิการพฒันา

บุคลากรทางดานการวิจัยของประเทศอยางดียิ่ง

ตามมติคณะรัฐมนตรี มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาต ิ(วช.) เปนหนวยงานประสานงานกลางในการปฏริปูระบบ

วิจัย โดยมีหนวยงานรวมในการปฏิรูประบบวิจัย ไดแก สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

(สวรส.) สถาบันการวิจัยการเกษตร (สวก.) สํานักงานคณะ

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและนวัตกรรม (สวทน.) 

สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) และ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยมีการตกลง

รวมกันวาจะมีการปฏิรูประบบวิจัยใน 9 มิติ คือ

 1. มิตินโยบาย

 2. มิติสนับสนุนทุนวิจัย

 3. มิติเงินทุนสนับสนุนการวิจัย

 4. มิติการวิจัย

 5. มิติบุคลากร

 6. มิติโครงสรางพื้นฐาน และระบบแรงจูงใจ

 7. มิติมาตรฐานการวิจัย

 8. มิติการติดตาม ประเมินผล

 9. มิติการจัดการผลผลิตสูการใชประโยชน

 ในอดตีการทาํวจิยัไมไดมุงเนนทีก่ารนาํไปใชประโยชนได

จริง ดังนั้นเมื่อมีการปฏิรูประบบวิจัยจึงมุงเนนการวิจัยตามความ

ตองการหรือตามเปาหมายที่ตั้งวัตถุประสงคไว เพื่อใหไดงานวิจัย

ทีส่ามารถนาํไปใชประโยชนไดจรงิ ในการพฒันาคลงัขอมลูผลงาน

วิจัยวิทยานิพนธบัณฑิตศึกษา ภายใตกรอบการปฏิรูประบบวิจัย 

โดยสภาที่ปรึกษาคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัยภาครัฐ

ทกุแหง ไดมคีวามเหน็ชอบรวมกนัวา ในอนาคตนกัศกึษาปรญิญาโท

และปรญิญาเอกทีจ่ะจบการศกึษาตองนาํผลงานวทิยานพินธเขาสู

ระบบ โดยมเีปาหมายเพือ่รวบรวมวทิยานพินธทัว่ประเทศไดอยาง

ถูกตอง สงเสริมความมีมาตรฐานการทําวิทยานิพนธของประเทศ 

และสงเสริมจริยธรรมการทําวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 114

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

วิทยากร : 2. รศ.ดร.อัศนีย กอตระกูล

 ปจจบุนัการเขาถงึขอมลูสามารถกระทาํไดโดยงาย และ

อินเตอรเน็ตก็เปนสาเหตุหนึ่งของการคัดลอกขอมูลโดยตั้งใจหรือ

ไมตัง้ใจเนือ่งจากเขาถงึขอมลูไดสะดวกและรวดเรว็ จากการสาํรวจ

ในตางประเทศพบวา 80 % ของสถาบันทางการศึกษายอมรับวา

เด็กนักเรียนคัดลอกงานผูอื่น  ดังนั้นปญหาดังกลาวจึงถือวาเปน

ปญหาสําคัญในวงการศึกษาและวงการวิจัยระดับประเทศ 

 โปรแกรม Anti-Kobpae (ระบบตรวจสอบความเปนตน

ฉบบัของเอกสารแบบอตัโนมตั)ิ เปนเครือ่งมอืชวยตรวจสอบความ

ซํ้าซอนและการคัดลอกเลียนแบบของเอกสาร ซึ่งพัฒนาโดย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) และผูรับผิดชอบใน

การพฒันาคอื รศ.ดร.อศันยี กอตระกลู ซึง่ไดทดลองกบัฐานขอมลู

วิทยานิพนธของมหาวิทยาลัยตนแบบ 2 แหง คือ จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

การพัฒนาฐานขอมูลวิทยานิพนธดวยระบบนี้ นักศึกษาตองสง

เปนไฟลวิทยานิพนธเขาระบบ เมื่อไฟลขอมูลเขาระบบแลว จะ

มีโปรแกรมตรวจสอบการคัดลอกขอมูลโดยอัตโนมัติ (โปรแกรม 

Anti-Kobpae) ที่ติดตั้งไวใหในระบบ ซึ่งในระบบดังกลาวจะมี

ฐานขอมูลตนฉบับไวใหตรวจสอบ อาจารยที่ปรึกษาจะทําการ

ตรวจสอบความถกูตองสมบรูณเชงิเนือ้หา เมือ่ตรวจสอบเสรจ็แลว

จะสงผานขอมูลเขาไปในระบบ มีการแปลงขอมูลจาก Text เปน 

PDF รวมทั้งจัดรูปแบบ (Format) ลงลายนํ้าใหโดยอัตโนมัติและ

มีการลงสถานะขอมูลคือ ปกปดหรือเปดเผย หลังจากนั้นขอมูล

วิทยานิพนธทั้งหมดจะถูกนําขึ้นเผยแพรในฐานขอมูลวิทยานิพนธ

ของแตละมหาวทิยาลยั และมกีารเชือ่มโยงขอมลูเขากบัระบบคลงั

ขอมูลงานวิจัยไทย (TNRR)
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คุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก : ผลิตผลจากงานวิจัยสูการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจของชุมชน 
และชาติพันธุ (กรณีศึกษา : จากเชียงดาว สูเขตเมือง เรื่องราวดอยสะเก็ด)

การประชุมกลุมเฉพาะเรื่อง

     วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555  

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภปิราย เรือ่ง “คณุภาพชวีติชมุชนฐานราก : ผลติผลจากงานวจิยัสูการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิ

        ของชุมชน และชาติพันธุ” (กรณีศึกษา : จากเชียงดาว สูเขตเมือง เรื่องราว

          ดอยสะเก็ด)”

   โดย ผศ.บุษบา อารีย

     คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

    นางสาวเทียน เลรามัญ

     คณะบริหารธรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

    นายวุฒิพงษ ฉั่วตระกูล

     สํานักวิจัย ฝายวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ

    ผูดําเนินการอภิปราย   โดย นางสาวพิมประภา วรรณเนตร

        สาํนกัวจิยั ฝายวจิยัและวทิยบรกิาร มหาวทิยาลยัพายพั
(มหาวิทยาลัยพายัพ)

แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าชุมชนวัดบางใบไม

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าชุมชนวัดบางใบไม”

   โดย นางทัศนียา ศรีฤทธิ์

     คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตาป

    นายกันตภณ ถาวะราภรณ

     คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยตาป

   ผูดําเนินการอภิปราย  โดย  นายธีระยุทธ  ขุนศรีแกว

       สํานักงานวิจัย วิทยาลัยตาป
(มหาวิทยาลัยตาป)
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ภูมิปญญาทองถิ่นเชิงประยุกตจ.เพชรบูรณ

1. การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จ.เลย
2. การเปรียบเทียบปจจัยที่เอื้อตอความตองการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของบุคลากร  
 ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการอางอิงกับการดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “ภูมิปญญาทองถิ่นเชิงประยุกตจ.เพชรบูรณ”

   โดย  ผศ.อนงคพรรณ หัตถมาศ

     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

    ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

    นางสุภาพร  บางใบ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

    ผศ.ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

    นายปยะพงษ  บางใบ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

 (มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษา

      ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ.เลย”

   โดย ผศ.ดร.พิมพอร  สดเอี่ยม

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

  ✍ การบรรยาย เรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่เอื้อตอความตองการพัฒนาความสามารถในการใช

         ภาษาตางประเทศของบุคลากรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทย

            และประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”

   โดย นางแพ็ต รมยะ 

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการอางอิงกับการดูแลผลิตภัณฑสุขภาพใน

      ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน”

   โดย นางลัดดาวัลย  โรจนพรรณทิพย

     ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการอางอิงกับการดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ (ตอ)
ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

Thailand Research Symposium 2012 ดานธรรมมาภิบาลและคอรรัปชั่น

     วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 

    ภญ.ดร.วิยะดา  อัครวุฒิ

     เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

    นางวิชชุดา  จริยะพันธุ

     ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย

   ดําเนินการอภิปรายโดย  นางหรรษา  ไชยวานิช

       ผูอํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

กรมวิทยาศาสตรการแพทย

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 09.40 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “องคความรู แนวคิดและโจทยวิจัยดานธรรมาภิบาลและคอรรัปชัน”

   โดย    รศ.ดร.โกวิทย   กังสนันท

     กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

 09.40 - 12.00 น.  ประธาน  1 :  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์

      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

   เรื่องที่ 1 : [AO 02]  กลไก กระบวนการ และการสนบัสนนุทีส่งเสรมิใหประชาชนเขามามสีวนรวม

      ตามหลักธรรมาภิบาลในการจัดการดานสุขภาพ ภายใตบริบทที่องคกร

      ปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอนสถานีอนามัย

      โดย  ดร.บังอร  เทพเทียน  

        สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

   เรื่องที่ 2 : [AO 03]  การสื่อสารทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปในชนบทเชียงใหม 

      โดย  ผศ.ลัดดาวัลย  อินทจักร  

        มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   เลขานุการ :  นายสมปรารถนา  สุขทวี

      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

      รักษาการแทนหัวหนาสวนตอยอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐงานวิจัย

      ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

     นางสาวนงนุช  ขนอม

      เจาวิเคราะหนโยบายและแผน ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หอง 1)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น. ✍ ประธานทานที่ 1 :  ศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ
      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร
   เรื่องที่ 1 : [DO 01] นวตักรรมการสรางสรรคเครือ่งประดบัเงนิ เมอืงนคร  จ.นครศรธีรรมราช 
      เพื่อการอนุรักษ เผยแพร และพัฒนาเพื่อเพิ่มมูลคาใหกับภูมิปญญา
      ทองถิ่น และอุตสาหกรรมเครื่องประดับของไทย
      โดย   นางนภกมล  ชะนะ
        สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลาเจาคณุทหารลาดกระบงั
   เรื่องที่ 2 : [DO 13]  กลยทุธการรวมมอืรวมพลงัในการขบัเคลือ่นนโยบายการปฏริปูการศกึษา: 
      กรณีศึกษากลุมผูมีสวนรวมทางการศึกษา
      โดย ดร.สมพงษ  ปนหุน  
        มหาวิทยาลัยบูรพา
   เรื่องที่ 3 : [DO 14]  ผลของโปรแกรมการจัดการอาการตออาการเหนื่อยลา และการปฏิบัติ 
      หนาที่ของผูปวยโรคไตเรื้อรังที่ไมไดรับการบําบัดทดแทนไต
      โดย  นางสาวเพ็ญศรี  จิตตจันทร
        โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
   เรื่องที่ 4 : [DO 18]  ระบบการเรียนการสอนฟสิกสพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
      โดย   ผศ.ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล  
        มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
   ประธานทานที่ 2 :   นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง
       สาํนกัวจิยัและพฒันาการศกึษา  สาํนกังานเลขาธกิารสภาการศกึษา
   เรื่องที่ 5 : [DO 12]   การจัดการเทคโนโลยีในหองพักของโรงแรมขนาดเล็กของภูมิภาค
      ภาคกลางตอนลาง
      โดย   นายกรัณย  สุทธารมณ  
        โรงแรมรอยัล ไดมอน
   เรื่องที่ 6 : [DO 10]  มโนทัศนในการใชโปรไฟลการเรียนรูของนักเรียน
      โดย   นางฐิติพร  กรัยวิเชียร  
        มหาวิทยาลัยธนบุรี
   เรื่องที่ 7 : [DO 08]  ศกัยภาพการอบรมเลีย้งดแูละการมสีวนรวมของพอแมผูปกครองในการ
      พัฒนาผูเรียน
      โดย  นางสาวพนิดา  มารุงเรือง  
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   เลขานุการ :  นางสาวสุกัญญา  อามีน
      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
      ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
     นายอังกูร  จีระบุตร
      เจาวิเคราะหนโยบายและแผน  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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Supply chain management on ASEAN automotive manufacturing industry

การอนุรักษสมุนไพรถิ่นเดี่ยวอยางยั่งยืน

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยาย เรือ่ง “Supply chain management on ASEAN automotive manufacturing

      industry”

   โดย  รศ.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง

     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร)

  1. ภูมิปญญาทองถิ่นไทย: พืชสมุนไพรที่ใชประกอบอาหารพื้นเมืองจ.กาญจนบุรี 
  2. การพัฒนากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี
  3. ภูมิปญญาอาหารมอญ: อัตลักษณชุมชนมอญสังขละบุรี 

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 10.00 น. ✍ การอภปิราย เรือ่ง “ภมูปิญญาทองถิน่ไทย : พชืสมนุไพรทีใ่ชประกอบอาหารพืน้เมอืง จ.กาญจนบรุ”ี

   โดย  นางสุพรรณี  โพธิ์แพงพุม

     รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    นายจักรกฤษณ  โพธิ์แพงพุม

     รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 10.00 - 11.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน ต.รั้วใหญ อ.เมือง             

      จ.สุพรรณบุรี”

   โดย  ผศ.จุไรรัตน ประเสริฐสนิท

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

    นางมนสินี ดาบเงิน

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

 11.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “ภูมิปญญาอาหารมอญ : อัตลักษณชุมชนมอญสังขละบุรี”

   โดย  นางสาวบุษบา ทองอุปการ

     คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร.กาญจนา เชียงทอง

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
(มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การอนุรักษสมุนไพรถิ่นเดี่ยวอยางยั่งยืน”

   โดย  ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น

     สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย
(สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย)
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   Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หอง 2)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ ประธานทานที่ 1 :  ศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ
      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร
   เรื่องที่ 1 : [DO 21]  การประเมนิความตองการในการสอนโดยเนนผูเรยีนเปนสาํคญั: Kano model
      โดย   นางสาวบงกช  วงศหลอสายชล  
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   เรื่องที่ 2 : [DO 41]  การพัฒนาศักยภาพเครือขายสุขภาพจิตเพื่อพัฒนาศักยภาพผูดูแล ผูมี
      ปญหาสุขภาพจิตและจิตเวช ระดับตําบล
      โดย  ผศ.เทพกร  พิทยาภินันท  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
   เรื่องที่ 3 : [DO 49]  ความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อการพึ่งตนเอง ของผูพิการ
      ทางการไดยิน: กรณีศึกษาจ.ชลบุรี
      โดย นายปริญญา  สิริอัตตะกุล  
        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
   เรื่องที่ 4 : [DO 63]  การผลิต 99.5% เอทานอล
      โดย   รศ.สุจิตรา  วงศเกษมจิตต  
        จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   ประธานทานที่ 2 :  นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง
      สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   เรื่องที่ 5 : [DO 61]  การพัฒนาวิธีการสอนของครูโดยความรวมมือกัน จัดการเรียนการสอน
      แบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและโรคเอดสในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
      ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
      โดย  ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง  
        มหาวิทยาลัยขอนแกน
   เรื่องที่ 6 : [DO 66]  การพัฒนาตํารับยาสมุนไพรพื้นบานเพื่อการรักษาโรคในชุมชน
      โดย   รศ.ภัทรธิรา  ผลงาม  
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
   เรื่องที่ 7 : [DO 51]  เทปเสียงสูจิตใตสํานึกเพื่อลดการนอนไมหลับของผูสูงอายุ
      โดย   รศ.พัสมณฑ  คุมทวีพร 
        มหาวิทยาลัยมหิดล
   เรื่องที่ 8 : [DO 54]  การออกแบบและสรางเครื่องตัดโฟม
      โดย  นายธนิด  ภัคธนาเดชานนท  
        วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
   เลขานุการ :  นางสาวสุกัญญา  อามีน
      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
      ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
     นายอังกูร  จีระบุตร
      เจาวิเคราะหนโยบายและแผน  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)
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อนาคตยาสมุนไพรไทยสูสากล

หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา:
ตนแบบแหง “ความอยูเย็นเปนสุข” ของคนไทยและความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในอนาคต

งานสงเสริมการเกษตรกาวไกลดวยการวิจัยในงานประจํา (R2R) : การจัดการศัตรูมะพราว 
มาตรฐานฟารมผึ้งและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : ตนแบบแหง 

    "ความอยูเยน็ เปนสขุ" ของคนไทยและความมัน่คงทางสงัคมของประเทศไทยในอนาคต”

   โดย  นายนิสิต จันทรสมวงศ

     รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
(กรมการพัฒนาชุมชน)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “อนาคตยาสมุนไพรไทยสูสากล”

   โดย  นายเมธา สิมะวรา

     บริษัท หาตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จํากัด

    ผศ.ประดน จาติกวนิช

     สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องาน

     ทางวิทยาศาสตร สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

    รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท

     คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ

     คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   ดําเนินการอภิปรายโดย ดร.อุดม จันทรารักษศรี

       ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “งานสงเสริมการเกษตรกาวไกลดวยการวิจัยในงานประจํา (R2R) :                 

       การจัดการศัตรูมะพราว มาตรฐานฟารมผึ้งและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน”

   โดย นายนิวัติ กฤตานุสาร

     สํานักงานเกษตรจ.ประจวบคิรีขันธ กรมสงเสริมการเกษตร
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 1)

งานสงเสริมการเกษตรกาวไกลดวยการวิจัยในงานประจํา (R2R) : การจัดการศัตรูมะพราว 
มาตรฐานฟารมผึ้งและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน (ตอ)

    นางสาวประหยัด มะโนพะเสา

     สํานักงานเกษตรจ.ลําพูน กรมสงเสริมการเกษตร

    นางสาวพิชญาดา เจริญจิต

     ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ชุมพร (ผึ้ง) กรมสงเสริมการเกษตร

    นายพศิน พัฒนปณชัย

     ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ชุมพร (ผึ้ง) กรมสงเสริมการเกษตร

   ดําเนินการอภิปรายโดย  นายสําราญ สาราบรรณ

       กองวจิยัและพฒันางานสงเสรมิการเกษตร กรมสงเสรมิการเกษตร
(กรมสงเสริมการเกษตร)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา”

   โดย  นางสาวสายฝน แสนใจพรม

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

    นางสาวชไมมน ศรีสุรักษ

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

    นายสําเนา หมื่นแจม

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

    รศ.เกตุมณี มากมี

     คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

   ดําเนินการอภิปรายโดย  นายนครินทร พริบไหว

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)

     วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 09.40 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “องคความรู แนวคิดและโจทยวิจัยดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ”

   โดย  ดร.พีรนันท โตวชิราภรณ

     ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)

 09.40 - 12.00 น.  ประธาน   1 : นายคํารณ  ไทรฟก

      ผูทรงคุณวุฒิ



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)123

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

งานวิจัยดานพืชปาและสัตวปาเพื่อการอนุรักษและฟนฟู

Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 1) (ตอ)

     2 :  รศ.ดร.สิทธิชัย  ตันธนะสฤษดิ์

      คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยศาสตร

     3 :  รศ.ดร.วิชา  นิยม

      คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยศาสตร

   เรื่องที่ 1 : [BO 04]  การบงชี้ความรูเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยในประเทศไทย

      โดย   ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ  พูลเจริญ  

        มหาวิทยาลัยนเรศวร

   เรื่องที่ 2 : [BO 08]  โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝงบริเวณ หมูที่ 2 3 7 และ 8 

      ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช

      โดย รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน 

       ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม

   เรื่องที่ 3 : [BO 16]  ปจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถลมและแนวทางการจัดการภัยดินถลมใน

      จังหวัดภูเก็ต

      โดย  ผศ.สุกัญญา วงศธนะบูรณ  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   เลขานุการ :  นางสาวธรรมภรณ ประภาสะวัต

      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

      ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

     นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ  จันทรแจม

      พนักงานพิมพ 3  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.30 - 09.00 น.  ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “งานวิจัยดานพืชปาและสัตวปาเพื่อการอนุรักษและฟนฟู”

   โดย  นางสิรินทร ติยานนท

     สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

    นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ

     สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

    นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร

     สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

    นางสาวอัมพรพิมล ประยูร

     กลุมงานวิจัยสัตวปา สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

 (กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช)
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3rd MEXT-ARDA Project Concluding Joint Seminar and JSPS-NRCT ASIAN CORE 
PROGRAM Joint Seminar on “Development of Economical High-temperature Fermen-

tation Technology Using Thermotolerant Microbes from Tropical Areas”

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ Welcome Remarks 

   by Prof. Dr. Soottiporn Chittmittrapap, 

     NRCT Secretary General

  ✍ Introduction of MEXT-ARDA Programs and Welcome Address 

   by Assoc. Prof. Dr. Peeradet Tongumpai, 

      ARDA Director

  ✍ Opening Remarks 

   by Dr. Napavarn Noparatnaraporn, 

    General Coordinator of MEXT-ARDA and ACP Programs

  ✍ Introduction of ACP and MEXT-ARDA Programs 

   by Prof. Dr. Mamoru Yamada, 

     Yamaguchi University

  PRESENTATION BY LEADERS FROM  MEXT-ARDA SUB-PROJECT GROUPS (1)-(4)

  ✍ High-temperature Ethanol Fermentation

   Topic :  Bioethanol Production at High Temperature from Sugar Cane High 

     Test Molasses by Thermotolerant Ethanol Fermenting Yeast

   by Prof. Dr. Savitree Limtong, 

     Kasetsart University

  ✍ High-temperature Biohythane Production I 

   Topic :  Developing of High Rate Hydrogen Production from Palm Oil Mill 

     Effluent by Thermophilic Mixed Cultures Augmented with Thermo

     anaerobacterium Thermosaccharolitycum PSU-2

   by  Assoc. Prof. Dr. Poonsuk Prasertsan, 

      Prince of Songkla University

  ✍ High-temperature Hythane Production II :

   Topic :  Statistical Optimization of Key Factors Affecting Methane Production 

     from Effluent of Hydrogen Production Process

   by  Assoc. Prof. Dr. Alissara Reungsang, 

      Khon Kaen University

  ✍ High-temperature L-lactate Fermentation :

   Topic :  Process Development of Lactic Acid Production from Cassava Starch 

     by Rhizopus Oryzae in Airlift Fermenter

   by  Assoc. Prof. Dr. Vichien Kitpreechavanich, 

      Kasetsart University
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3rd MEXT-ARDA Project Concluding Joint Seminar and JSPS-NRCT ASIAN CORE 
PROGRAM Joint Seminar on “Development of Economical High-temperature Fermen-

tation Technology Using Thermotolerant Microbes from Tropical Areas”

  ✍ High-temperature Acetic Acid Fermentation 

   Topic :  Development of Commercial Rice Vinegar Production using Thermo

     tolerant Acetic Acid Bacteria by Fermentation Process without 

     Cooling System

   by  Assoc. Prof. Dr. Gunjana Theeragool, 

      Kasetsart University

   PRESENTATION  FROM  JSPS-NRCT ASIAN CORE PROGRAM (ACP)

   Topic :  A New Approach for an Organic Agriculture Based on Material

     Circulation by Environmental Microorganism

   by Prof. Dr. Motoki Kubo, 

     Ritsumeikan University

   Topic :  Biocontrol of Strawberry Anthrax and Growth Promotion by 

     Endophytic and Rhizosphere Actinomycetes

   by Assoc. Prof. Dr. Shinji Tokuyama, 

      Shizuoka University 

   Topic :  Drug Seed Generation from Natural Products

   by  Prof. Dr. Masaya Imoto, 

     Keio University

  ✍ Closing Address 

   by Prof. Dr. Kazunobu Matsushita, 

     Yamaguchi University

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

กระบวนการยุติธรรมกับการคืนคนดีสูสังคม

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการยุติธรรมกับการคืนคนดีสูสังคม”

   โดย  นางขัตติยา รัตนดิลก

     หัวหนาหนวยงาน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

     กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

    นายบุญธรรม  ทองขลิบ

     กรมบังคับคดี

    นางสาวรติรส  อรุณคง

     กรมราชทัณฑ

    นายสุรศักดิ์ เหลืองอรามกุล

     กรมบังคับคดี
(กระทรวงยุติธรรม)
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การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 2)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

   โดย  ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.ดร.เนาวรัตน  พลายนอย

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.ดร.ศุภวัลย  พลายนอย

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    รศ.ดร.ประภาพรรณ อุนอบ

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    ผศ.ดร.อุทัยทิพย  เจี่ยวิวรรธนกุล

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    นางพรธิดา วิเศษศิลปานนท

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    นางสาวจิตรสุดา  ลิมเกรียงไกร

     มหาวิทยาลัยมหิดล

    (มหาวิทยาลัยมหิดล)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น.  ประธาน   1 :  นายปกรณ  สัตยวณิช

      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

     2 : รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี

      ศนูยบรกิารวชิาการแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลยั

     3 : ดร.ปริญญา  กมลสินธุ

      สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

     4 :  นางชมพูนุท  ชวงโชติ

      สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ

   เรื่องที่ 1 : [BO 03]  การบริหารจัดการชวยเหลือผูปวยลางไตในวิกฤตนํ้าทวมของจ.สระบุรี

      โดย  นายแพทยณรงคศักดิ์  วัชโรทน  

       โรงพยาบาลสระบุรี

   เรื่องที่ 2 : [BO 05] กลยทุธการบรหิารจดัการของสาํนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน               

      การรบัมอืกบัภยัพบิตัแิผนดนิไหว กรณศีกึษา: สาํนกังานปองกนัและบรรเทา

      สาธารณภัย เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

      โดย นายมาหะมะดารี แวโนะ  

       มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 2) (ตอ)

 Advanced Research in Japan-ASEAN Economic Community and Disaster Management

   เรื่องที่ 3 : [BO 06] โครงการจัดทําผังแมบทพัฒนาชุมชน เพื่อแกปญหาหมูบานอุทกภัย

      แบบบูรณาการอยางยั่งยืน

      โดย รศ.สุรศักดิ์  กังขาว

       สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

   เรื่องที่ 4 : [BO 09]   การสาํรวจความพรอมและความเขาใจของหนวยงานภาครฐัในประเทศไทย

      เกี่ยวกับแนวทางการสื่อสารในภาวะวิกฤต

      โดย ดร.นรีนุช  ดํารงชัย  

       สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   เรื่องที่ 5 : [BO 11]  การศึกษาระบบการจัดการศูนยพักพิงผูประสบอุทกภัย ณ ศูนยพักพิง

      ชั่วคราว มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม

      โดย ผศ.สมเดช  นิลพันธุ  

       มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

   เลขานุการ :  นางสาวธรรมภรณ ประภาสะวัต

      นกัวเิคราะหนโยบายและแผน ชาํนาญการพเิศษ ภารกจิโครงการและประสาน

      งานวิจัย

     นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ  จันทรแจม

      พนักงานพิมพ ส.3  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ Opening session

   ✍ Welcome speech 

   by NRCT

   ✍ Introduction of JSPS Bangkok office 

   by JSPS Bangkok office

  Research Sessions

   ✍ Disaster Management

   Lecture title : “Comparing the disaster information gathering behavior of Thai 

      and Japanese during the 2011 Thai Flood and the Tohoku

      Earthquake and Tsunami disaster”

   Invited speaker (Japan): Dr. Akiyuki Kawasaki, Associate Professor 

       International Center for Urban Safety Engineering, Institute 

       of Industrial Sciences, The University of Tokyo
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Advanced Research in Japan-ASEAN Economic Community and Disaster Management

การนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“นโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน”

   Moderator (Thai) :   Dr. Manop Kaewmoracharoen, Assistant Professor 

      Natural Disasters Research Unit (CENDRU), Civil Engineering 

      Department, Chiang Mai University

   ✍ ASEAN Economic Community

   Lecture title:  “ASEAN Community 2015: Real or Imagined?”

   Invited speaker (Japan): Dr. Pavin Chachavalpongpun, Associate Professor

       Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.33 - 16.30 น. ✍ กลาวตอนรับและเปดการประชุม 

   โดย  ผศ.ดร.ณดา จันทรสม

     ผูอํานวยการสํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   ❖ แนะนําโครงการ “นโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน”

     โดย ศ.ดร.ณัฏฐพงศ  ทองภักดี  

      ผูอํานวยการศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

     ❖ การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับภาค

     โดย  รศ.ดร.วิชิต หลอจีระชุณหกุล 

      อาจารยประจําคณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

    ❖ รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม

     โดย  ผศ.ดร.อมรรัตน อภินันทมหกุล 

      อาจารยประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

     ❖  การสื่อสารกลยุทธเพื่อการพัฒนาแบบมีสวนรวม : กรณีศึกษาโครงการปดทองหลังพระ จ.นาน

     โดย  รศ.ดร. จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต 

      อาจารยประจําคณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

     ❖  นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ

     โดย  ผศ.ดร.อาแว มะแส 

      อาจารยประจาํคณะพฒันาสงัคมและสิง่แวดลอม สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร

     ❖  เศรษฐกิจไทย 15 ป หลังวิกฤติ : พอเพียงหรือยัง ?

     โดย  ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์  

      อาจารยประจําคณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

     ดําเนินรายการโดย ผศ.ดร. ณดา จันทรสม

         ผูอาํนวยการสาํนกัวจิยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร

   ❖ ตอบขอซักถาม
(สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร)
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 บานใหมอยางไทยไทยกับภัยนํ้าทวม

 

 

การศึกษาการสกัดนํ้ามันตะไครหอมภายใตความดัน และรูปแบบของใบมีดที่เหมาะสม
ในการออกแบบเครื่องควานเมล็ดเงาะ

การใหความคุมครองการประดิษฐของคนไทยในตางประเทศผานสนธิสัญญาความรวมมือ
ดานสิทธิบัตร (พีซีที)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “บานใหมอยางไทยไทย กับภัยนํ้าทวม”
   โดย  นายวีรยุทธณ พิทักษธนางกูร
     กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกอสราง
     ศูนยวิจัยและพัฒนาการกอสราง การเคหะแหงชาติ
    นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    นายวิชัย เหลาพาณิชยกุล
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
    นางสาวรัชดาพร  คณิตพันธ
     คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
   ผูดําเนินการอภิปรายโดย นายเรืองยุทธ ตีระวนิช
       ฝายวิชาการพัฒนาที่อยูอาศัย การเคหะแหงชาติ

(การเคหะแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง  “การศกึษาการสกดันํา้มนัตะไครหอมภายใตความดนั รปูแบบของใบมดีที่
      เหมาะสมในการออกแบบเครื่องควานเมล็ดเงาะ และศึกษาสภาวะที่
      เหมาะสมของทุเรียนกวนดวยเครื่องสุญญากาศ”
   โดย  ผศ.เบญจพร  ตั้งสุขเกษม
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
    นายกิตติรัตน  รุงรัตนาอุบล
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
    รศ.ทรงศักดิ์  มิ่มกระโทก
     คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
    นางสาวนิตยา  ตนสาย
     สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

(มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “การใหความคุมครองการประดิษฐของคนไทยในตางประเทศผานสนธิสัญญา

     ความรวมมือดานสิทธิบัตร (พีซีที)”

   โดย  ดร.อรสิรี  หนูพรหม

     กรมทรัพยสินทางปญญา
(กรมทรัพยสินทางปญญา)
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     Thailand Research Symposium 2012 ดานการเกษตร (หอง 1)

     วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร
 09.00 - 12.00 น.  ประธาน  1 :  ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร
      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
     2 :  รศ.ดร.กลาณรงค  ศรีรอต
      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา
     3 :  รศ.ดร.พิทยา  สรวมศิริ
      คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
   เรื่องที่ 1 : [CO 02]  การประเมินพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังโดยใชขอมูลจากดาวเทียม RA
      DARSSAT-2 แบบตางทิศทางการแผของสนามแมเหล็กไฟฟาในหลาย
      ชวงเวลา บริเวณจ.สุพรรณบุรี
      โดย   นายยุทธภูมิ  โพธิราชา
       สาํนกังานพฒันาเทคโนโลยอีวกาศและภมูสิารสนเทศ (องคการมหาชน)
   เรื่องที่ 2 : [CO 03] การเปนแหลงโบรอนและการกกัเกบ็คารบอนจากการใชประโยชนจากของ
      ทิ้งอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับปาลมนํ้ามันระยะโตเต็มที่
      โดย  นางสาวณัฐกานต  ทูไพเราะ  
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   เรื่องที่ 3 : [CO 05] กระบวนการผลิตเพื่อคงคุณคาทางพฤกษเคมี และการตานอนุมูลอิสระ
      ของวัตถุดิบในผลิตภัณฑซอสกะเพราไทย
      โดย  นางสาวสมฤดี  ไทพาณิชย  
      มหาวิทยาลัยสยาม
   กิจกรรมการแนะนําผลงานวิจัยที่ผานการพิจารณาใหนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร จํานวน 10 ผลงาน
   เลขานุการ :  นางสาวชุตินันท  เจริญชัย
      นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
     นางสาวภาวิณี  ดีวัน
      เจาวิเคราะหนโยบายและแผน ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินคาของที่ระลึกทางการทองเที่ยว

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินคาของที่ระลึกทางการทองเที่ยว”

   โดย  ผศ.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

     สํานักวิชาทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    นางสาวสิริพร อภิวงศงาม

     สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)
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 1. มหัศจรรยขาวพื้นบานลานนา
2. ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ จ.นาน รวมใจสูภัยนํ้าทวม
3. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสรางสังคมแหงความเปนธรรม เทศบาลเชิงดอย
 อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม

 

 

GREEN University

พรุควนเคร็ง : การจัดการและการใชประโยชน

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 10.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “มหัศจรรยพันธขาวพื้นบานลานนา”

   โดย  นายตะวัน หางสูงเนิน

     ศูนยศึกษาพัฒนาเกษตรอินทรีย เรนโบวฟารม

 10.00 - 11.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ จ.นาน รวมนํ้าใจสูภัยนํ้าทวม”

   โดย  นางสาวศิรินันท สารมณฐี

     กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

 10.00 - 11.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริมสรางสังคมแหง

      ความเปนธรรม เทศบาลเชิงดอย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม”

   โดย  ผศ.ปรารถนา ยศสุข

     วิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

   ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.สุรพล นธการกิจกุล

       คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(ศูนยภาคีเครือขายวิจัยลานนา)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00  - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “GREEN University”

   โดย  ผศ.ดร.ธีรวงศ  เหลาสุวรรณ

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        ดร.พรัชย อุทรักษ

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
(มหาวิทยาลัยมหาสารคาม)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “พรุควนเคร็ง : การจัดการและการใชประโยชน”

   โดย  ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

    ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

    ดร.มนิต พลหลา

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 132

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

 

 

 

พรุควนเคร็ง : การจัดการและการใชประโยชน (ตอ)

งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน

สถานการณระดับสติปญญาเด็กนกัเรียนไทยป 2554 และการกระจายระดับสติปญญารายภาค

    นางนฤมล ขุนวีชวย

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   ดําเนินการอภิปรายโดย ผศ.สุจารี แกวคง

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   พิธีกรโดย นางสุพพัต เหมทานนท

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง   “สถานการณระดบัสตปิญญาเดก็นกัเรยีนไทยป 2554 และการกระจายระดบั

      สติปญญารายภาค”

   โดย  นางสาวปราณี ชาญณรงค

     คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

    นายณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

     คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

   ผูดําเนินการอภิปราย  โดย นายทวีศิลป วิษณุโยธิน

       สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 

   พิธีกรโดย  นางพรทิพย วชิรดิลก

      สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร

 กรมสุขภาพจิต

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน”

   โดย  นายกิติชัย ระมิงควงศ

     คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

   พิธีกรโดย  นางสาวสรรคศิริกุล พยอมแยม

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม)
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ระบบการจัดการความรู : ทุนปญญาขององคกร

Thailand Research Symposium 2012 ดานการเกษตร (หอง 2)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “ระบบจัดการความรู : ทุนปญญาของสังคม”

   โดย  ดร.ณพศิษฏ  จักรพิทักษ

     ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

    ดร.ธีรพจน  จันทรศุภแสง

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม

    ดร.อรรณพ  ธนัญชนะ

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม
(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น.  ประธาน  1 :  ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

   เรื่องที่ 1 : [CO 11] เทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการพัฒนาทองถิ่น กรณีศึกษาการผลิตโปรติเอส

      ผสมในรปูแบบวสิาหกจิชมุชนจ.ราชบรุ ีเพือ่สรางมลูคาเพิม่ใหกบัสบัปะรด

      ที่ราคาตกตํ่า

      โดย  ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

   เรื่องที่ 2 : [CO 15]  บทบาทของโปรตีนและคารโบไฮเดรตตอการเปลี่ยนแปลงสมบัติทางกล

      และเกาะตัวกันของนมผงที่ผานระบบเครื่องพนฝอย

      โดย  ดร.ณัฏฐิกา  ศิลาลาย  

        มหาวิทยาลัยสยาม

   เรื่องที่ 3 : [CP 18]  การศกึษาความเปนไปไดในการผลติผงไรซมอลตสกดัและครดูโปรตนีเชงิ

      พาณิชยระดับกึ่งอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรม

      โดย  รศ.ยุพกนิษฐ  พวงวีระกุล  

        มหาวิทยาลัยรังสิต

   กิจกรรมการแนะนําผลงานวิจัยที่ผานการพิจารณาใหนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร

   จํานวน 8 ผลงาน

   เลขานุการ :  นายชาญณรงค  มณีรัตน

      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กลุมกิจการพิเศษ

     นางสาวพนารัตน  พนัสจุฑาบูลย

      นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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วิชาการ...กับการฟนฟูชีวิตและเศรษฐกิจชาวนา

รถสาธารณะปลอดภัย : งานวิจัยสูการขับเคลื่อน

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ กลาวรายงาน  

   โดย  ศ.ดร.บุษบา ยงสมิทธ

     ประธานศิษยเกาทุนเจเอสพีเอชแหงประเทศไทย

  ✍ กลาวเปดสัมมนา 

   โดย  ศ.นพ.สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ

     เลขาธิการสํานักงานคระกรรมการวิจัยแหงชาติ

   ✍ การอภิปรายเรื่อง “วิชาการ...กับการฟนฟูชีวิตและเศรษฐกิจชาวนา”

    ❖ ปญหาชาวนาไทย

    โดย นายประสิทธิ์ บุญเฉย

      นายกสมาคมชาวนาขาวไทย

    ❖  ชาวนาไทย: จากรายไดสูงสูรายไดตํ่า

    โดย รศ.ดร.พอพันธ อุยยานนท

      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ❖  ปุยสั่งตัด": นวัตกรรมการใชปุยขาวไทย

    โดย ศ.ดร. ทัศนีย  อัตตะนันทน

      ผูทรงคณุวฒุพิเิศษ ประจาํภาควชิาปฐพวีทิยา คณะเกษตร มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร

    ❖  เทคโนโลยี จีไอเอส เพื่อการปรับปรุงการปลูกขาว

    โดย ดร. สมชาย ใบมวง

      คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

   ❖  ขามกรอบเดิม มุงสิ่งใหม : เพิ่มรายไดจากสินคาขาว

    โดย ศ.ดร.บุษบา  ยงสมิทธ

     ประธานศิษยเกาทุนเจเอสพีเอชแหงประเทศไทย

   ✍ คําถาม  - คําตอบ

   ✍ สรุปการสัมมนา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “รถสาธารณะปลอดภัย : งานวิจัยสูการขับเคลื่อน”

   ❖ โครงการมาตรฐานดานความปลอดภยัของรถในระบบรถโดยสารประจาํทาง : การกาํหนดมาตรฐาน 

    การบังคับใช และการตรวจสอบ

    โดย ดร.ณรงค  ปอมหลักทอง

      สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 
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รถสาธารณะปลอดภัย : งานวิจัยสูการขับเคลื่อน (ตอ)

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน

 เตรียมพรอมเดินหนาประเมินประสิทธิภาพการดําเนนิงานของสหกรณการเกษตร
ดวยเครื่องมือ Agri DEACE2010

   ❖ โครงการการมีสวนรวมของเครือขายผูบริโภคเพื่อรถโดยสารปลอดภัย กรณีศึกษารถโดยสาร

    สาธารณะในมหาวิทยาลัยพะเยา

    โดย นางสาวสวนีย  ฉํ่าเฉลียว

      มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

   ❖ โครงการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทัศนาจรสําหรับสถานศึกษาพื้นที่นํารอง            

    จ.นครราชสีมา

    โดย รศ.ดร.วัฒนวงศ  รัตนวราห

      สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ❖ ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยและขับเคลื่อนงานดานการจัดการความปลอดภัยทางถนน

    โดย นายวัลลภ งามสอน

      กรมการขนสงทางบก ฝายวิชาการ

    ดําเนินการอภิปรายโดย  นายแพทยธนะพงศ  จินวงษ

         ผูจัดการศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
ศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “เตรียมพรอมเดินหนาประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณ

      การเกษตรดวยเครื่องมือ Agri DEACE 2010”

   โดย  นายประสพสิน แมนทิม

     รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

    นายกอบชัย ฉิมกุล

     ที่ปรึกษานวัตกรรมทางการเงิน

    นายชูชาติ อินสวาง

     ผูจัดการสหกรณการเกษตรศรีประจันต กรมตรวจบัญชีสหกรณ

    นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน

     ที่ปรึกษาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

     กรมตรวจบัญชีสหกรณ

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน”

   โดย  นายบุญชัย งามวิทยโรจน

     สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า
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การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน (ตอ)

การจัดการวิกฤตในธุรกิจการทองเที่ยวและจัดประชุม

    นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ

     สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า

    รศ.สัจจา บรรจงศิริ

     สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน

     สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    ดําเนินการอภิปรายโดย นายบุญชัย งามวิทยโรจน

     สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า
(กรมทรัพยากรนํ้า)

 การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพ การเพาะเห็ด
ต.ปงยางคก อ.หางฉตัร จ.ลําปาง ดวยเทคโนโลยีกระบวนการทางความรอนในแปรรูปชีวมวล

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพ การเพาะเห็ด ต.ปงยางคก      

     อ.หางฉตัร จ.ลาํปาง ดวยเทคโนโลยกีระบวนการทางความรอนในแปรรปู ชวีมวล”

   โดย  นายนรินทร ปนจา

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

    นางสาวศิริขวัญ วางฐาน

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

    นางสาวรวิภา ยงประยูร

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

    ดําเนินการอภิปรายโดย  นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล

        คณะเทคโนโลยอีตุสาหกรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัลาํปาง
(มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การจัดการวิกฤตในธุรกิจการทองเที่ยวและจัดประชุม”

   โดย  นายเกรียงไกร กอวัฒนา

     ผูเชี่ยวชาญพิเศษศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

    รศ.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน งามสม

     มหาวิทยาลัยสยาม

    นางสาวดาริน คลองอักขระ 

     สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
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 วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555  

 

 

 

การจัดการวิกฤตในธุรกิจการทองเที่ยวและจัดประชุม (ตอ)

Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (หอง 3)

 ฝาวิกฤตนํ้าทวมหรือภัยแลงดวยงานวิจัย

    นางสาวดาริน คลองอักขระ

     สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

    นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

     สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส
(มหาวิทยาลัยสยาม)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “ฝาวิกฤตนํ้าทวมหรือภัยแลงดวยงานวิจัย”

   โดย  รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ

     อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

    รศ.ดร.อุษา  ฮัมฟรี่

     อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

    ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี

     อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

    ดร.พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

     กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

   ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล

       คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

       มหาวิทยาลัยมหิดล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 07.36 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น.  ประธานทานที่ 1 :  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร

   เรื่องที่ 1 : [DO 11]  ผลของโปรแกรมการบรหิารเทาดวย mini-trampoline ตอแรงกดสงูสดุ

      ใตฝาเทา ความแขง็แรงของกลามเนือ้ขาและความสามารถในการทรงตวั

      ในผูปวยเบาหวาน; การศึกษานํารอง

      โดย  นางสาววรารมย  กาญจนสมุทร  

       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 138

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

 

 

Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (หอง 3) (ตอ)

เตรียมพรอมสูโลกอุตสาหกรรมสีเขียว

   เรื่องที่ 2 : [DO 26]  ผลของการใชผาเทปยืดเพื่อการรักษารวมกับการยืดกลามเนื้อตออาการ
      ปวดสนเทา และภาวะทุพพลภาพของเทาในผูที่มีเอ็นรองฝาเทาอักเสบ
      โดย นางเจริญจิตต  แยมศรี                           
       จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
   เรื่องที่ 3 : [DO 36] มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสทิธใินความเปนอยูสวนตวั : ศกึษา
      กรณีการรบกวนสิทธิในความเปนอยูสวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขาย
      สังคม
      โดย ผศ.คณาธิป  ทองรวีวงศ  
       มหาวิทยาลัยเซนตจอหน
   ประธานทานที่ 2 :  นายไชยยงค  มงคลกิจงาม
      สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
   เรื่องที่ 4 : [DO 20] เว็บแอพลิเคชั่นระบบใหคําปรึกษาสําหรับทําโครงงานวิจัย
      โดย  ดร.นิพัทธ  จงสวัสดิ์  
       มหาวิทยาลัยสยาม
   เรื่องที่ 5 : [DO 22]  แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษา
      จ.สุพรรณบุรี
      โดย  ดร.วราภรณ  แยมทิม 
       โรงเรียนวัดไผโรงวัว
   เรื่องที่ 6 : [DO 31]  การพฒันาโปรแกรมวเิคราะหขอมลูการสนทนาบนเครอืขายสงัคมออนไลน
      โดย ผศ.วฤษาย  รมสายหยุด  
       มหาวิทยาลัยสยาม
   เลขานุการ :  นางสาวปาริชาติ  วองไว
      หัวหนาสวนนิติการและวินัย สํานักอํานวยการกลาง
     นางสาวสายสมร  ทองมหา
      หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “เตรียมพรอมสูโลกอุตสาหกรรมสีเขียว”

   โดย  ผศ.อมตะ ทัศนภักดิ์

     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

    ดร.ธรินี มณีศรี

     คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
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เตรียมพรอมสูโลกอุตสาหกรรมสีเขียว

การจัดการการตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑเศษวัสดุยางพารา

    นายรุงเรือง สายพวรรณ

     ผูอํานวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

   ดําเนินการอภิปรายโดย  ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม
(มหาวิทยาลัยศรีปทุม)

  1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าใน จ.ภูเก็ต
        2. การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณชิย

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 10.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าใน จ.ภูเก็ต”

   โดย  ผศ.ดร.สายธาร ทองพรอม

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

    ผศ.ดร.สุกัญญา วงศธนะบูรณ

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 10.30 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชย”

   โดย  นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

    รศ.มัณฑนา นวลเจริญ

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

    ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
(มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การจัดการการตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑเศษวัสดุยางพารา”

   โดย  นางสาวสวย หลักเมือง

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

    นางสาวปทุมวรรณ ทองตราชู

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

    นายประสพสุข ชอบทํากิจ

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

    นายณรงค จุลเพชร

     คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

   ดําเนินการอภิปรายโดย  นางสาวคุลยา ศรีโยม

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
(มหาวิทยาลัยหาดใหญ)
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การอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ-กรณีศึกษาฟามุย

การจัดการภูมิทัศนมอหินขาวและซากดึกดําบรรพไดโนเสารในจังหวัดชัยภูมิ

ประสบการณมหาวิทยาลัยไทยสูอาเซียน

 07.30 - 09.00 น. ✍  ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍  การอภิปราย เรื่อง “การอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ-กรณีศึกษาฟามุย”

   โดย  ดร.อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช

     สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

    นางสาวกนกวรรณ คําหลา

     สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

    นางสาวสาวิตรี สระศรีรัตน

     สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

    ดร.สันติ วัฒฐานะ

     สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

   ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร.จรัญ มากนอย

       สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร
(องคการสวนพฤกษศาสตร)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยายเรือ่ง “การจดัการภมูทิศันมอหนิขาวและซากดกึดาํบรรพไดโนเสารในจงัหวดัชยัภมู”ิ

   โดย  ผศ.ประเทือง จินตสกุล

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    รศ.ดร.เสรีรัตน  สมินทรปญญา

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    นายจรูญ  ดวงกระยอม

     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

    (มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “ประสบการณมหาวิทยาลัยไทยสูอาเซียน”

   โดย  รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน

     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

    Mr.Lammai Phiphakhavong

     รองอธิการบดี National University of Laos   ?????

    Ms.Ky Ravikun

     อธิการบดี University of Social Sciences and Human
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ประสบการณมหาวิทยาลัยไทยสูอาเซียน (ตอ)

การบริหารจัดการอุทกภัย ภัยแลงและดินโคลนถลมของลุมนํ้าแมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม

Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (หอง 4)

    นางสุทิพยพร โชติรัตนศักดิ์

     ผูอํานวยการกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

   ดําเนินการอภิปรายโดย นางสาวอาภา วรรณฉวี 

       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา
(มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา)

 07.30 - 09.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 09.00 - 12.00 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “การบริหารจัดการอุทกภัย ภัยแลงและดินโคลนถลมของลุมนํ้าแมงอน อ.ฝาง 

      จ.เชียงใหม”

   โดย  นายชัชชัย  เพชรอักษร

     สํานักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน
(กรมชลประทาน)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น.  ประธานทานที่ 1 : รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

      ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน 

      สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

   เรื่องที่ 1 : [DO 43]  การศกึษาเพือ่พฒันาระบบเศรษฐกจิของชมุชนบนพืน้ฐานแนวคดิเศรษฐกจิ

      พอเพียง

      โดย   ผศ.สุเทพ  พันประสิทธิ์  

        มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

   เรื่องที่ 2 : [DO 50] การนําความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชนสําหรับหมอนํ้าขนาดเล็ก

      โดย  รศ.อุทัย  ผองรัศมี  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

   เรื่องที่ 3 : [DO 55]  การวเิคราะหเปรยีบเทยีบคาครองชพีของนกัศกึษาคณะบญัชทีีกู่ยมืกองทนุ 

      เงินใหกูยืมเพี่อการศึกษาระหวางมหาวิทยาลัยรังสิตกับ มหาวิทยาลัย

      ราชภัฏในเขตธนบุรี

      โดย  ผศ.วันฤดี  สุขสงวน  

        มหาวิทยาลัยรังสิต

   ประธานทานที่ 2 :  นายไชยยงค  มงคลกิจงาม

      สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (หอง 4) (ตอ)

การอนุรักษสัตวปานอกถิ่นอาศัยเพื่อยับยั้งภาวะสูญพันธ

   เรื่องที่ 4 : [DO 46] การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยโดย 

      ใชสถิติเปนฐาน สําหรับครูผูสอนระดับมัธยมศึกษาตอนตน

      โดย  ผศ.พิชญสินี  ชมภูคํา  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

   เรื่องที่ 5 : [DO 53] การประมาณการรายไดตลอดชวงชวีติของผูจบการศกึษาชัน้ปรญิญาตรี

      จําแนกตามสาขาวิชา และผลตอบแทนการลงทุนอุดมศึกษา

      โดย ดร.มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร  

        มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   เรื่องที่ 6 : [DO 57]  “การศึกษา" ชองทางสูการยายถิ่นระหวางประเทศ

      โดย  ดร.ศันสนีย  จันทรอานุภาพ 

        มหาวิทยาลัยทักษิณ

   เลขานุการ :  นางสาวปาริชาติ  วองไว

      หัวหนาสวนนิติการและวินัย สํานักอํานวยการกลาง

     นางสาวสายสมร  ทองมหา

      หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

     (สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปราย เรื่อง “การอนุรักษสัตวปานอกถิ่นอาศัยเพื่อยับยั้งภาวะสูญพันธุ”

   โดย  นางสาวอัมพิกา ทองภักดี

     รักษาการหัวหนาฝายวิจัย สํานักอนุรักษวิจัยและการศึกษา 

     องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

    นายเกษตร สุเตชะ

     องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

    นายวิศิษฏ  วิชาศิลป

     รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

    ดําเนินการอภิปรายโดย  นายณรงค มหรรณพ

        ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา

        กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
(องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ)
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1. แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาดานการเรียนการสอนในทศวรรษแรก:
บทเรียนของหนวยงานระดับนโยบาย

2. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู บริหารสถานศึกษาแบบใชโรงเรียนเปนฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก จ.เชียงใหมและจ.เชียงราย ระยะที่ 1

3. การวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
4. ศูนยการเรียนรูชุมชน : การมีสวนรวมแบบไตรภาคี

 การพัฒนาตนแบบหลักสูตรการดําเนนิชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาทางไกล

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาแบบใช

           โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็กจ.เชียงใหมและจ.เชียงราย ระยะที่ 1”

   โดย  รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

     คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   ✍ การบรรยายเรือ่ง “การวจิยัเพือ่เพิม่โอกาสและพฒันาคณุภาพในการจดัการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร”

   โดย  ดร.สมพร หวานเสร็จ

     โรงเรียนพิบูลประชาสรรค 

  ✍ การบรรยายเรือ่ง “แนวทางและผลการขบัเคลือ่นนโยบายปฏริปูการศกึษาดานการเรยีนการสอน

     ในทศวรรษแรก : บทเรียนของหนวยงานระดับนโยบาย”

   โดย  ดร.สุภาพร โกเฮงกุล

     กลุมพัฒนาระบบบริหาร สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   ✍ การบรรยายเรื่อง “ศูนยการเรียนรูชุมชน : การมีสวนรวมแบบไตรภาคี”

   โดย   นางสาวอุษา ชูชาติ

     สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   ดําเนินการอภิปรายโดย  นางสาวอุษา ชูชาติ

     สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
(สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การพัฒนาตนแบบหลักสูตรการดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดาน

      การศึกษาทางไกล”

   โดย  รศ.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    รศ.อาหมีด คํานึงการ

     องคการบริหารสวนต.มะรุย จ.พังงา

    นางสมพิส ทองดีนอก

     กลุมยุทธศาสตรและสารสนเทศ

    รศ.สุนีย ศีลพิพัฒน

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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 การพัฒนาตนแบบหลักสูตรการดําเนนิชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาทางไกล (ตอ)

การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอนฟุตพริ้นทเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหารอยางยั่งยืน
 (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for Sustainable Agri-Food Industry)

    รศ.เบญจมาศ อยูประเสริฐ

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

    รศ.พงศพันธุ เธียรหิรัญ

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

   พิธีกรโดย  นางสาวรสิกา อังกูร

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
(มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอนฟุตพริ้นทเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและ

         อาหารอยางยั่งยืน (Life Cycle Assessment and Carbon Footprint 

           for Sustainable Agri-Food Industry)”

   โดย  รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ

     ศูนยเฉพาะทางดานการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

    Prof.Dr.Shabbir H. Gheewala

     บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

    ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

     ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

     คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

    นายอธิวัตร จิรจริยาเวช

     ศูนยเฉพาะทางดานการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ  

     ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

   ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

       ศนูยเชีย่วชาญเฉพาะทางดานกลยทุธธรุกจิทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

       คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   พิธีกรโดย  นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ

      สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
(มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร)
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เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใช

การวิจัยและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล: จากสุนทรียสนทนาสูชุมชนคุณภาพชีวิต

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใช”

   โดย  ดร.สรียา  พันธุณรงค

     รองคณบดฝีายวชิาการและกจิการนกัศกึษา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา

    ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

     คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

    ผศ.นรินทร  สังขรักษา

     กรรมการหลกัสตูรพฒันาศกึษา มหาวทิยาลยัศลิปากร วทิยาเขตพระราชวงัสนามจนัทร

    รศ.มาฆะ  ขิตตะสังคะ

     คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

   ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

       ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน 

       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภปิรายเรือ่ง “การวจิยัและพฒันาบคุลากรโรงพยาบาล:จากสนุทรยีสนทนาสูชมุชนคณุภาพชวีติ”

   โดย  นายแพทยสาโรจน  สันตยากร

     กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

    นายสามารถ  เอื้อมเก็บ

     หัวหนาหองยาศูนยสุขภาพเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

    นายไพทูล  มาประกอบ

     กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
(โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก)

 โครงการวิจัยรูปแบบการสรางนกัธุรกิจนอย มีคุณธรรมสรางทรัพยสินทางปญญา
สูเศรษฐกิจสรางสรรค

 12.30 - 13.30 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร

 13.30 - 16.30 น. ✍ การอภิปรายเรื่อง “โครงการวิจัยรูปแบบการสรางนักธุรกิจนอยมีคุณธรรมสรางทรัพยสิน

      ทางปญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรค”

   โดย  นายปราโมทย  ธรรมรัตน

     สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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 โครงการวิจัยรูปแบบการสรางนกัธุรกิจนอย มีคุณธรรมสรางทรัพยสินทางปญญา
สูเศรษฐกิจสรางสรรค (ตอ)

    นางสาววันเพ็ญ  สุจิปุตโต

     รองผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    นางสาวอาพร มะสุทธิ

     โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 

     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

    นางคมเนตร  ปนสันเทียะ

     โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

    พิธีกรโดย  นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ

       นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

       สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

       สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
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คุณภาพชีวิตชุมชนฐานราก : ผลติผลจากงานวจิยัสูการพฒันาสงัคม เศรษฐกจิของ

     ชุมชนและชาติพันธุ 

(กรณีศึกษา : จากเชียงดาว สูเขตเมือง เรื่องราวดอยสะเก็ด)
 วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  ผศ.บุษบา อารีย

   คณะบัญชีการเงินและการธนาคาร มหาวิทยาลัยพายัพ

  นางสาวเทียน เลรามัญ

   คณะบริหารธรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ

  นายวุฒิพงษ ฉั่วตระกูล

   สํานักวิจัย ฝายวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ

  ผูดําเนินการอภิปราย  โดย นางสาวพิมประภา วรรณเนตร

       สํานักวิจัย ฝายวิจัยและวิทยบริการ มหาวิทยาลัยพายัพ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่มีความสําคัญทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมแหงหนึ่งของประเทศไทย เปน

พื้นที่ที่ประกอบไปประชากรหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวไทย

ชาวไทยลานนา ชาวจีน อินเดีย รวมทั้งกลุมชาติพันธุและแรงงาน

ขามชาติตางๆอาศัยอยูรวมกันอยางผสมผสานกลมกลืน เปนพื้นที่

ที่มีขนบธรรมประเพณี วัฒนธรรมทองถิ่น วิถีชีวิตความเปนอยู 

ภาษา และภูมิปญญาทองถิ่นที่ดีงามหลากหลายเปนของตนเอง 

 การยกระดับมาตรฐานชีวิตความเปนอยู ของชุมชน

ตางๆในจังหวัดเชียงใหมใหกาวเทาทัน สามารถตอบสนองตอ

การเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคโลกาภิวัฒนที่มีการเคลื่อนยาย

ของทุนมนุษยที่มีการแขงขันสูง พรอมกับยังสามารถคงความเปน

เอกลักษณ ยึดหลักการพึ่งพาตนเองภายใตหลักแนวคิดปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไดนั้น กลุมคนและชาติพันธุตางๆ จําเปนตอง

สรางความรวมมือกับหนวยงานภาครัฐ องคกรเอกชน หนวยงาน

อิสระ และสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ โดยมีเปาหมายเพื่อผสม

ผสาน นําผลผลิตจากงานวิจัยที่สามารถตอบโจทยและตั้งอยูบน

พื้นฐานความตองการของทองถิ่นและชุมชนมีสวนรวมในงานวิจัย

อยางแทจริงมาประยุกตใชกับชุมชนอยางตอเนื่อง

 มหาวิทยาลัยพายัพ จึงไดคัดเลือกงานวิจัยจํานวน 3 
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ชิ้นงานที่สามารถตอบโจทยและความตองการของชุมชนโดยยึด

แนวเสนการคมนาคมจากตอนเหนือของจังหวัดมุ งสู ตัวเมือง

เชียงใหม ซึ่งทั้งสามชิ้นงานนั้นมีเปาหมายรวมกันในการพัฒนา

คุณภาพชีวิต ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูของประชากรใน

จงัหวดัเชยีงใหม โดยไมมกีารแบงแยกชนชาตเิพือ่ความสมานฉนัท 

ประสมประสานรวมกันเปนหนึ่งเดียวตลอดไป อันประกอบดวย

 1) ผลงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพเพื่อเพิ่มราย

ไดโดยใชเทคนิคบัญชีบริหารของวิสาหกิจชุมชนผูผลิตปุยอินทรีย 

ตําบลเมืองนะ อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม”

  เปนงานวิจัยที่มุงเนนการศึกษาสภาพของวิสาหกิจ

ชุมชนผูผลิตปุยอินทรียตําบลเมืองนะ ปญหา อุปสรรคที่เกิดจาก

การดําเนินงาน การวิเคราะหปจจัยที่มีผลตอความสําเร็จเพื่อ

เพิ่มรายของกลุม รวมทั้งการคนหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

และภูมิปญญาทองถิ่น ใชการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม 

ผานเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก การสํารวจ 

สัมภาษณ แบบสอบถาม การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรูและ

อบรมใหความรู เกี่ยวกับวิธีการบันทึกบัญชีครัวเรือนเพื่อเก็บ

ขอมูลดานรายรับ-รายจายและวิธีการวัดผลเชิงดุลยภาพ (BSC) 

พบวา วิสาหกิจชุมชนผูผลิตปุยอินทรียตําบลเมืองนะ จัดกลุม

ผลิตภัณฑออกเปน 2 ชนิดไดแก ผลิตภัณฑปุยหมักชนิดปนเม็ด

และปุยหมักชนิดผง เปนชุมชนที่มีจุดแข็งในการกําหนดประเด็น

เปาหมาย กลยุทธและแนวทางการปฏิบัติงานที่ชัดเจน จุดออน

ที่พบไดแก วัตถุดิบที่ใชในการผลิตปุย (ตนขาวโพด) มีราคาแพง 

สงผลตอความตอเนื่องและมาตรฐานของขบวนการผลิตขาดตอน 

รวมทั้งปญาของบรรจุภัณฑที่ไมดึงดูดใจลูกคา วิสาหกิจชุมชนผู

ผลิตปุยอินทรียตําบลเมืองนะมีความคาดหวังที่จะเพิ่มปริมาณ

การผลิตปุยหมักใหมีจํานวนมากขึ้น ตองการพัฒนาบรรจุภัณฑ

ใหไดมาตรฐาน มีแนวคิดในการจัดทําบัญชีรายรับ-รายจายที่ถูก

ตองและเหมาะสม มีการพิจารณาปรับปรุงคุณภาพและประเภท

ของวัตถุดิบที่ใชในการผลิตมากขึ้น (เชน การใชกากและตนถั่ว

เหลือง) ในปจจุบัน ชุมชนมีการระดมเงินทุนจากสมาชิกผาน

วิธีการซื้อหุน ราคาหุนละ 50 บาท มีการจัดทําสมุดออมทรัพย

สัจจะ ใชการจัดทําระบบบัญชีรายรับ-รายจายที่ถูกตอง ทํางาย

มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได ใชวิธีคํานวณตนทุนการ

ผลิตเพื่อกําหนดราคาขาย มีการจัดสรรปนสวนเงินปนผลใหแก

สมาชกิ ในประเดน็แนวทางทีเ่หมาะสมเพือ่การพฒันาศกัยภาพโดย

การใชวธิกีารวดัผลเชงิดลุยภาพ (BSC) ทีส่อดคลองกบัลกัษณะและ

โครงสรางการดําเนินงานของชุมชน ประกอบดวย (1) มุมมองทาง

ดานการเงิน - ควรกําหนดระบบการบริหารจัดการคาตอบแทนให

กับคณะทํางาน (2) มุมมองทางดานลูกคา - มุงเนนการใหบริการ

กับลูกคาเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจสูงสุด (3) มุมมองทางดาน

กระบวนการภายใน - วางแผนการดําเนินงานใหเปนระบบและ

มีประสิทธิภาพสูงสุด (ดานการฝกอบรมสมาชิกใหมีความรูความ

สามารถในดานการบริหารงาน การจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

ประสบการณซึ่งกันและกันอยางสมํ่าเสมอ มีระบบการประเมิน

และปรบัปรงุทศันคตขิองสมาชกิและคณะทาํงาน) (4) มมุมองทาง

ดานการเรียนรูและเจริญเติบโต - มุงเนนการสรางขวัญและกําลัง

ใจในการทํางาน กระตุนใหสมาชิกทํางานอยางมีความสุข มีความ

ปรารถนาอยางแรงกลาทีจ่ะผลกัดนัใหวสิาหกจิชมุชนมุงไปสูความ

สําเร็จอยางตอเนื่องและยั่งยืนตอไป

 2) ผลงานวิจัยเรื่อง “การบริหารแรงงานไทใหญ : 

สภาพที่เปนอยู”

  เปนงานวิจัยที่มุ งเนนการศึกษากลุ มแรงงานไท

ใหญในอุตสาหกรรมกอสรางและธุรกิจบริการในเขตอําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม ขอมูลซึ่งคนพบจากการสัมภาษณผูประกอบ

การและผูบริหารเกี่ยวกับระบบการบริหารจัดการแรงงานไทใหญ

กลุมดังกลาวสามารถตอกยํ้าไดวา ผูประกอบการกําหนดนโยบาย

ใหกลุมแรงงานไทใหญทํางานในฐานะพนักงานระดับลาง ที่ได

รับคาตอบแทนและสวัสดิการเทาเทียมกับแรงงานกลุมอื่นๆ ทั้ง

แรงงานที่เปนชาวไทยและแรงงานตางดาวอื่นๆ ผลการศึกษาชี้ชัด

ไดวา ชนชาวไทใหญถือเปนแรงงานที่สําคัญในกระบวนการผลิต

ของอุตสาหกรรมธุรกิจกอสรางและภาคธุรกิจบริการ เพราะเปน

แรงงานที่สามารถทํางานทดแทนแรงงานที่ขาดไดอยางเหมาะสม 

โดยเมื่อมีตําแหนงงานวาง แรงงานไทใหญดวยกันจะแจงขาวไป

ยังกลุมเพื่อนหรือญาติที่เปนชาวไทใหญใหรับทราบ และเดินทาง

เขามาสมัครงาน ในขณะที่โอกาสที่จะโดนผูประกอบการคัดหรือ

ตัดออกนั้นมีไมมากนัก แรงงานไทใหญมีทักษะในการทํางานที่ไม

สูงมากนัก ผูประกอบการจึงมอบหมายงานที่ไมเนนการใชความ

รูหรือความสามารถใหทํา สงผลตอการขาดความกาวหนาในการ

ทํางาน สําหรับภาระดานการดูแล รักษาสุขภาพ และสาธารณูป

โภคอื่นๆนั้น ผูประกอบการตางผลักภาระใหเปนหนาที่ของหนวย

งานภาครัฐในการบริหารจัดการและรับผิดชอบทั้งหมด 

 3) ผลงานวิจัยเรื่อง “กลยุทธการพัฒนาสวนประสม

ทางการตลาดผลิตภัณฑผาทอของกลุมหัตถกรรมผาทอไทลื้อ

บานลวงใต อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม”

  เปนงานวิจัยที่มุ งเนนการศึกษาสภาพการณการ
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แขงขันทางการตลาด การสํารวจชองทางการตลาดที่เหมาะสม

กับตําแหนงของผลิตภัณฑ และการคนหากลยุทธการพัฒนาสวน

ประสมทางการตลาดของผลติภณัฑกลุมหตัถกรรมผาทอไทลือ้บาน

ลวงใต อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม เปนงานวจิยัเชงิคณุภาพ 

ใชแบบแผนการวจิยัเชงิสาํรวจทีมุ่งเนนการศกึษารวมกนัระหวางผู

วจิยั ผูนาํกลุมและสมาชกิกลุม รวมทัง้ผูทีม่สีวนไดสวนเสยีทัง้หมด 

ผลการศึกษาพบวา กลุมหัตถกรรมผาทอไทลื้อบานลวงใตแบง

สวนตลาดโดยใชแนวคดิตลาดมวลรวม วางตาํแหนงทางการตลาด

ของผลิตภัณฑจากปจจัยทางดานราคาและระดับคุณภาพ เลือก

ใชชองทางการตลาดแบบ Outside in ดานแนวทางการพัฒนา

กลยุทธสวนประสมทางการตลาด ภายใตสถานการณการแขงขัน

ปจจบุนั กลุมควรใช “กลยทุธเชงิรกุ” โดยแบงเปน กลยทุธทางดาน

ผลิตภัณฑ ใชการจัดทําตราสินคาและปรับปรุงปายกํากับสินคา

ใหม กลยุทธทางดานราคา ใชการตั้งราคาโดยมุงคุณคาการรับรู

ผลติภณัฑ กลยทุธดานชองทางการจดัจาํหนาย ใชชองทางการจดั

จาํหนายแบบศนูยระดบัและเพิม่ชองทางการจดัจาํหนายประเภท 

1 ระดบัรวมทัง้ใชกลยทุธการสือ่สารทางการตลาดแบบบรูณาการ 

(ผานชองทางการโฆษณาและประชาสัมพันธ) เพื่อพัฒนาให

ผลิตภัณฑผาทอไทลื้อบานลวงใตเปนที่รูจักและไดรับการยอมรับ

จากผูซือ้ สามารถพฒันาศกัยภาพดานการตลาด ยกระดบัขดีความ

สามารถทางการแขงขันไดอยางแทจริง
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 แนวทางการจัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าชุมชนวัดบางใบไม
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นางทัศนียา ศรีฤทธิ์

   คณะบริหารธุรกิจ วิทยาลัยตาป

  นายกันตภณ ถาวะราภรณ

   คณะศิลปศาสตร วิทยาลัยตาป

  ผูดําเนินการอภิปราย   โดย นายธีระยุทธ  ขุนศรีแกว

       สํานักงานวิจัย วิทยาลัยตาป

โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

 อุตสาหกรรมการทองเที่ยวของประเทศไทย จํานวนนัก

ทองเที่ยวชาวตางชาติมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากจุดเดน

ที่ความเปนมิตรของคนไทย ความหลากหลายของแหลงทองเที่ยว 

ทั้งแหลงทองเที่ยวธรรมชาติ แหลงทองเที่ยวโบราณสถาน แหลง

ทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และความคุมคาเงิน โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เสนหของคนไทย/วถิชีวีติของผูคนชาวไทย ทีเ่ปนเอกลกัษณเฉพาะ

ของคนไทย เปนตวัแทนของ “เสนหความเปนไทย” ทีม่เีอกลกัษณ

โดดเดนเฉพาะตัว อัธยาศัยไมตรีของคนไทยก็เปนอีกประการหนึ่ง

ที่ทําใหนักทองเที่ยวประทับใจ ประเทศไทยมีศิลปวัฒนธรรมและ

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน และมี

ภูมิปญญาชาวบานที่มีอิทธิพลทําใหนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาตใิหความสนใจและประทบัใจ  วถิชีวีติคนไทย จะผกูพนั

กับสายนํ้า แมนํ้า ลําคลอง ซึ่งในอดีตประเทศไทยเรียกไดวาเปน

ประเทศที่มีแมนํ้าลําคลองซึ่งใชเปนเสนทางสัญจร การดํารงชีวิต

และความเปนอยู ที่ผูกพันกับสายนํ้ามาเนิ่นนาน และแมวาใน

ปจจุบัน แมนํ้า ลําคลอง หลายสายจะถูกกลืนหายไปพรอมกับ

การสรางถนนหนทางขึ้นมาแทนที่ แตสังคมริมนํ้าบางแหงก็ยังคง

อยู เพื่อใหไดหวนระลึกถึงวิถีชีวิตดั้งเดิมของคนไทย ในนามของ 

“ตลาดนํ้า” ซึ่งเปนที่รูจักของคนไทย และชาวตางชาติจนไดรับ

ความนิยมมีอยูหลายแหง เชน ตลาดนํ้าดําเนินสะดวก ตลาดนํ้า

อมัพวา ตลาดนํา้ดอนหวาย และตลาดนํา้ตลิง่ชนั ปจจบุนัตลาดนํา้

เปนเอกลกัษณของชาตอิยางหนึง่ทีท่ัง้ชาวไทยและชาวตางชาตริูจกั 

และสามารถดงึดดูนกัทองเทีย่วมาเยีย่มเยอืนดวยความตืน่ตาตืน่ใจ 

ในภาพของการชมุนมุของเรอืนบัรอย ๆ  ลาํของพอคาแมคาเพือ่ขาย

สนิคาการเกษตร จงัหวดัสรุาษฎรธานเีปนจงัหวดัทีม่แีมนํา้ตาปไหล

ผานและแยกเปนลําคลองตางๆ มากมายจนไดชื่อวาเปน “คลอง

รอยสาย” ดังนั้น การมีตลาดนํ้าในชุมชนนับเปนอีกแนวทางหนึ่ง

ในการสงเสรมิการทองเทีย่วอยางยัง่ยนื ซึง่ชมุชนทีม่ศียัภาพในการ

พัฒนาแหลงทองเที่ยวดังกลาวคือชุมชนวัดบางใบไมซึ่งเปนพื้นที่

สวนหนึ่งของตําบลบางใบไม  ตั้งอยูหางจากตัวเมืองสุราษฎรธานี 

ประมาณ 2 กิโลเมตร มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบ

ลุมมีแมนํ้าไหลผาน  มีลักษณะเดนตรงที่เปนตําบลที่มีลําคลอง
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นอยใหญมากมายหลายสาย  เปนชุมชนโบราณลักษณะบานเรือน

เปนบานใตถนุสงู สรางดวยไม ทรงไทย และทรงปนหยา มลีาํคลอง

หรือ “บาง” จํานวน 152 สายเชื่อมรอยกันเปนตาขายจนไดรับ

การขนานนามวาดินแดนแหงคลองรอยสาย เนื่องจากเปนชุมชน

เกษตรกรรมดั้งเดิม วิถีชีวิตจึงมีความผูกพันกับสายนํ้ามาตั้งแต

อดีต ประกอบกับตนทุนทางธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ ยังคงไวซึ่ง

เอกลกัษณทีโ่ดดเดนทางวฒันธรรม ประเพณ ีวถิชีวีติทีม่คีวามเรยีบ

งายริมฝงคลองจึงกลายเปนมนตเสนหที่นาหลงใหล และยังคงมี

กลิ่นไอของชนบทที่อยูใกลตัวเมือง  มีความพรอมในการตอนรับผู

มาเยือนจากตางถิ่น  เปนพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพทางการทองเที่ยวสูง 

ผูนําชุมชนและชาวบานมีแนวความคิดในการจัดตั้งตลาดนํ้าขึ้นใน

ชุมชนวัดบางใบไม  เพื่อเปนเครื่องมือในการพัฒนาชุมชน  ทําให

ชุมชนเกิดความเขมแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน โดย

ไมทําลายสิ่งแวดลอม  รวมถึงแนวทางการพัฒนาเพื่อตอยอดไป

สูการแกปญหาตาง ๆ ของชุมชนภายใตแนวคิดการพัฒนาแหลง

ทองเที่ยวที่ยั่งยืน

 ในการศกึษาวจิยัมวีตัถปุระสงคเพือ่หาปจจยัทีเ่กีย่วของ

กับการจัดการตลาดนํ้าชุมชนวัดบางใบไม เพื่อจัดทําแนวทางการ

จัดการแหลงทองเที่ยวตลาดนํ้าชุมชนวัดบางใบไมที่ โดยผูวิจัยใช

ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) ผลการศึกษา

สามารถสรุปแนวทางจัดการทองเที่ยวแหลงทองเที่ยวชุมชนวัด

บางใบไมที่เหมาะสม ควรใชแนวทางโดยชุมชนเปนเครื่องมือใน

การพัฒนาชุมชนโดยอาศัยองคประกอบ 4 ดาน ดังนี้ (1) ดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมชุมชน ชุมชนควรมีวิถีการผลิต

ทีพ่ึง่พาและใชทรพัยากรธรรมชาตอิยางยัง่ยนื ควรรบัรูถงึศกัยภาพ

ของชมุชนเกีย่วกบัทรพัยากรธรรมชาต ิภมูปิญญา วฒันธรรม และ

ประเพณีที่เปนเอกลักษณของชุมชน (2) ดานองคกรชุมชน ควร

มีการสงเสริมใหเกิดการรวมกลุมกันของชาวบานในชุมชน สราง

วฒันธรรมยกยองปราชญ หรอืผูรูในเรือ่งตางๆ ทีม่คีณุคาตอชมุชน  

ชาวบานในชุมชนควรมีกิจกรรมที่เสริมสรางระบบสังคมที่เขาใจ

กัน ทําใหเขาใจบทบาทของตนเองตามแนวทางประชาธิปไตย 

มีการสงเสริมใหเกิดความรักความสามัคคี มีการแสดงออกที่

เหมาะสม จัดใหมีเวทีสําหรับระดมความคิด และแกปญหาความ

ขดัแยงทีเ่กดิขึน้ในชมุชนใหอยูในระดบัทีเ่หมาะสมอยางสรางสรรค 

สงผลใหคนในชุมชนรูสึกเปนเจาของ และเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชน (3) ดานการจัดการ ชาวบานในชุมชนรวมกัน

รางกฎ/กติกา/ระเบียบในการจัดการตลาดนํ้าในดานตาง ๆ โดย

คํานึงถึงความยั่งยืนของชุมชนเปนสําคัญ รวมทั้งวางแนวทางใน

การปองกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นภายในชุมชน และควรมีการ

กระจายผลประโยชนที่เกิดขึ้นอยางเปนธรรม และ (4) การเรียนรู

ลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้นในตลาดนํ้าสามารถสรางการรับรู  

ทําใหเขาใจวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชน มีกิจกรรมที่สงเสริม

ใหเกดิกระบวนการเรยีนรูระหวางชาวบานกบัผูมาเยอืน มกีจิกรรม

ที่สรางจิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรม

ทั้งของชาวบานและผูมาเยือน โดยใหนักทองเที่ยวไดมีสวนรวม

ในกิจกรรมตาง ๆ ที่จัดขึ้น
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ภูมิปญญาทองถิ่นเชิงประยุกต จ.เพชรบูรณ
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  ผศ.อนงคพรรณ หัตถมาศ

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

  ผศ.จินตนา สนามชัยสกุล

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

  นางสุภาพร  บางใบ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

  ผศ.ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ

  นายปยะพงษ  บางใบ

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ
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1. การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียนขนาดเล็ก จ.เลย

2. การเปรียบเทียบปจจัยที่เอื้อตอความตองการพัฒนาความสามารถในการใช

ภาษาตางประเทศของบคุลากรในอตุสาหกรรมการทองเทีย่วในประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

การบรรยาย เรื่อง “การพัฒนาภาวะผูนําเชิงสรางสรรคแบบมีสวนรวมของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก จ.เลย”

  โดย ผศ.ดร.พิมพอร  สดเอี่ยม

    คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

การบรรยาย เรื่อง “การเปรียบเทียบปจจัยที่เอื้อตอความตองการพัฒนาความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของบุคลากรใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม”

  โดย นางแพ็ต รมยะ 

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
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บทบาทหนาที่ของหองปฏิบัติการอางอิงกับการดูแลผลิตภัณฑสุขภาพ

ในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นางลัดดาวัลย  โรจนพรรณทิพย

   ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานความปลอดภัย กรมวิทยาศาสตรการแพทย

  ภญ.ดร.วิยะดา  อัครวุฒิ

   เภสัชกรชํานาญการพิเศษ กรมวิทยาศาสตรการแพทย

  นางวิชชุดา  จริยะพันธุ

   ผูอํานวยการสํานักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตรการแพทย

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นางหรรษา  ไชยวานิช

       ผูอํานวยการสํานักเครื่องสําอางและวัตถุอันตราย 

       กรมวิทยาศาสตรการแพทย
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Thailand Research Symposium 2012 ดานธรรมมาภิบาลและคอรรัปชั่น
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

โดย  รศ.ดร.โกวิทย   กังสนันท

  กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

ประธาน  1 :  ศ.ดร.ติน  ปรัชญพฤทธิ์

    กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

เรื่องที่ 1 : [AO 02] กลไก กระบวนการ และการสนับสนุนที่สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมตามหลักธรรมาภิบาลในการ

    จัดการดานสุขภาพ ภายใตบริบทที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นรับถายโอนสถานีอนามัย

    โดย ดร.บังอร  เทพเทียน  

      สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน

เรื่องที่ 2 : [AO 03] การสื่อสารทางการเมืองเรื่องการเลือกตั้งทั่วไปในชนบทเชียงใหม 

    โดย ผศ.ลัดดาวัลย  อินทจักร  

      มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เลขานุการ :  นายสมปรารถนา  สุขทวี

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

   รักษาการแทนหัวหนาสวนตอยอดและพัฒนาสิ่งประดิษฐงานวิจัย

   ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

  นางสาวนงนุช  ขนอม

   เจาวิเคราะหนโยบายและแผน ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หอง 1)
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

ประธานทานที่ 1 :   ศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ
     กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร
ประธานทานที่ 2 :   นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง
     สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
เรื่องที่ 1 : [DO 01]   นวตักรรมการสรางสรรคเครือ่งประดบัเงนิ เมอืงนคร  จ.นครศรธีรรมราช เพือ่การอนรุกัษ เผยแพร และพฒันา
    เพื่อเพิ่มมูลคาใหกับภูมิปญญาทองถิ่น และอุตสาหกรรมเครื่องประดับของไทย
    โดย นางนภกมล  ชะนะ
      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง
เรื่องที่ 2 : [DO 13]  กลยทุธการรวมมอืรวมพลงัในการขบัเคลือ่นนโยบายการปฏริปูการศกึษา: กรณศีกึษากลุมผูมสีวนรวมทางการศกึษา
    โดย  ดร.สมพงษ  ปนหุน  
      มหาวิทยาลัยบูรพา
เรื่องที่ 3 : [DO 14]  ผลของโปรแกรมการจดัการอาการตออาการเหนือ่ยลา และการปฏบิตัหินาทีข่องผูปวยโรคไตเรือ้รงัทีไ่มไดรบั
    การบําบัดทดแทนไต
    โดย  นางสาวเพ็ญศรี  จิตตจันทร
      โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงคอุบลราชธานี
เรื่องที่ 4 : [DO 18]  ระบบการเรียนการสอนฟสิกสพื้นฐานระดับอุดมศึกษา
    โดย   ผศ.ฉลองชัย  ธีวสุทรสกุล  
      มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
เรื่องที่ 5 : [DO 12]   การจัดการเทคโนโลยีในหองพักของโรงแรมขนาดเล็กของภูมิภาคภาคกลางตอนลาง
    โดย   นายกรัณย  สุทธารมณ  
      โรงแรมรอยัล ไดมอน
เรื่องที่ 6 : [DO 10]  มโนทัศนในการใชโปรไฟลการเรียนรูของนักเรียน
    โดย   นางฐิติพร  กรัยวิเชียร  
      มหาวิทยาลัยธนบุรี
เรื่องที่ 7 : [DO 08]  ศักยภาพการอบรมเลี้ยงดูและการมีสวนรวมของพอแมผูปกครองในการพัฒนาผูเรียน
    โดย  นางสาวพนิดา  มารุงเรือง  
      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เลขานุการ : นางสาวสุกัญญา  อามีน
   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 
   ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย
  นายอังกูร  จีระบุตร
   เจาวิเคราะหนโยบายและแผน  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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Supply chain management on ASEAN automotive manufacturing industry
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  รศ.ตรีทศ เหลาศิริหงษทอง

   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ตนทุนในการดําเนินงานสําหรับผลิตสินคาโดยทั่วไปจะ

ประกอบดวยสามสวนหลกั ได แก ตนทนุการออกแบบและพฒันา

ผลติภณัฑ ตนทนุการผลติ และตนทนุการจดัเกบ็และกระจายสนิคา 

โดยตนทุนสวนแรกและสวนสุดทายจะคิดเปนมูลคา (ทั้งแยกและ

รวม) สูงกวาตนทุนสวนที่สอง ซึ่งอุตสาหกรรมยานยนตโดยเฉพาะ

ผูผลิตในกลุมประเทศอาเซียนจําเปนที่จะตองเพิ่มความสามารถ

ในการกํากับดูแลตนทุนสวนที่สามใหอยู ในระดับที่แขงขันได 

ดงันัน้ การจดัการซพัพลายเชนถอืเปนหนึง่ในกลยทุธทีจ่ะตอบสนอง

ความจําเปนดังกลาว ซึ่งงานวิจัยชิ้นนี้ไดสะทอนสภาพปจจุบัน

ของกิจกรรมการจัดการซัพพลาย เชน ของอุตสาหกรรมยานยนต

ประเทศสมาชกิอาเซยีน ไดแก ไทย เวยีดนาม ฟลปิปนส อนิโดนเีซยี 

และ มาเลเซีย ซึ่งผลการศึกษานําไปสูขอเสนอแนะทั้งในระดับ

นโยบายและบริษัท ฯ ที่จะพัฒนาขีดความสามารถการแขงขัน 

ตอไป 
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1. ภูมิปญญาทองถิ่นไทย: พืชสมุนไพรที่ใชประกอบอาหารพื้นเมืองจ.กาญจนบุรี

2. การพัฒนากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน ต.รั้วใหญ อ.เมือง 

จ.สุพรรณบุรี

3. ภูมิปญญาอาหารมอญ: อัตลักษณชุมชนมอญสังขละบุรี
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

การอภิปราย เรื่อง “ภูมิปญญาทองถิ่นไทย : พืชสมุนไพรที่ใชประกอบอาหารพื้นเมือง จ.กาญจนบุรี”

 โดย  นางสุพรรณี  โพธิ์แพงพุม

    รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   นายจักรกฤษณ  โพธิ์แพงพุม

    รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การอภิปราย เรื่อง “การพัฒนากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของชุมชน ต.รั้วใหญ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี”

 โดย  ผศ.จุไรรัตน ประเสริฐสนิท

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   นางมนสินี ดาบเงิน

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

การบรรยาย เรื่อง “. ภูมิปญญาอาหารมอญ : อัตลักษณชุมชนมอญสังขละบุรี”

 โดย  นางสาวบุษบา ทองอุปการ

    คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี

   ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร.กาญจนา เชียงทอง

        สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี
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การอนุรักษสมุนไพรถิ่นเดี่ยวอยางยั่งยืน
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ดร.ปยะ เฉลิมกลิ่น

   สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

มีเนื้อหาโดยสรุป ดังนี้

 สมุนไพรถิ่นเดียว   (endemic medicinal plants) 

เปนสมุนไพรที่มีขึ้นอยูตามธรรมชาติเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น 

มิไดมีขึ้นกระจายไปในประเทศอื่น ดังนั้นหากสมุนไพรถิ่นเดียว

ของไทยสญูพนัธุไปจากประเทศไทย กเ็ทากบัวา ไดสญูพนัธุไปจาก

โลกนีด้วย จาํเปนทีจ่ะตองมกีารอนรุกัษไวมใิหสญูพนัธุ โดยการเรง

ขยายพนัธุใหมจีาํนวนตนกลามากขึน้ ปลกูและบาํรงุรกัษา แลวนาํ

ไปใชใหเกดิประโยชนทางเศรษฐกจิ ใหเปนผลติภณัฑ ใหเปนสนิคา 

รวมทั้งมีการจดสิทธิบัตร ปกปองใหเปนของคนไทยโดยสมบูรณ

 สมุนไพรถิ่นเดียวของไทยมีอยู ประมาณ 200 ชนิด 

ขึ้นกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศและในทุกระดับความสูง 

นับตั้งแตบนยอดเขา ตามเชิงเขา ตามพื้นราบจนถึงชายทะเลและ

ตามเกาะแกงตางๆ ดังเชน จําปสิรินธร มหาพรหมราชินี จําปศรี

เมอืงไทย จาํปชาง ปาหนนัเมอืงกาญจน  ปาหนนัรองกลา ปาหนนั

แมวงก

 ปญหาการสูญพันธุของสมุนไพรถิ่นเดียว อาจเนื่องมา

จากปญหาของสมนุไพรเอง เชน มเีมลด็นอย ขยายพนัธุยาก ขยาย

พนัธุชา หรอืปญหามาจากสิง่แวดลอม เชน ขึน้อยูในพืน้ทีไ่มเหมาะ

สม ลมพัดแรง มีนํ้าทวม แผนดินสไลด ไฟไหม มีโรคระบาด หรือมี

มนุษยทําลาย ซึ่งอาจเปนปญหาเดี่ยวๆ หรือหลายปญหารวมกัน

 การอนุรักษอยางยั่งยืน เปนการอนุรักษที่มีการใช

ประโยชน ทําใหมีคุณคา สามารถนํามาใชประโยชนไดหลายดาน 

สงเสริมใหมีการปลูกกันอยางแพรหลาย มีการบํารุงรักษา เพื่อนํา

ไปใชประโยชน ตราบใดที่ตนสมุนไพรถิ่นเดียวยังมีชีวิตอยูได ยังมี

ประโยชน ก็จะไมสูญพันธุ

 การใชประโยชนของสมุนไพรถิ่นเดียวในสมัยกอนมีการ

ใชเปนสมนุไพรพืน้บานทีเ่ปนขนานเดยีว หรอืรวมกบัสมนุไพรอยาง

อื่น นํามาตมแลวชงดื่มหรือดื่มเปนยานํ้า

 ตวัอยางสมนุไพรถิน่เดยีว จาํปสรินิธร  มชีือ่วทิยาศาสตร

วา Magnolia sirindhorniae Noot. & Chalermglin  คน

พบโดย ดร.ปยะ  เฉลิมกลิ่น  ผูเชี่ยวชาญพิเศษ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือ วว. ในบริเวณพื้นที่ชุมนํ้าหรือ

ปาพรนุํา้จดืทีบ่านซบัจาํปา ตาํบลซบัจาํปา อาํเภอทาหลวง จงัหวดั

ลพบุรี   และที่ปาพรุนํ้าจืด ต.นํ้าสวย อ.เมือง จ.เลย

ลักษณะเดนของจําปสิรินธรที่แตกตางจากพืชชนิดอื่น 

 - ขึ้นอยูในปาพุนํ้าจืด 

 - ลาํตนและทรงพุมใหญ เปลอืกแตกเปนรองลกึตามยาว 

 - ใบแกรูปรีคอนขางกลม ผิวใบกราน 

 - ดอกเริ่มแยมมีสีเขียวออนที่โคนกลีบดอกดานนอก 

 - ดอกบานมีปลายกลีบดอกมน กลีบคอนขางบาง 

 - ชอผลคอนขางกลมและเล็ก 

การกระจายพันธุในประเทศไทย 

         กระจายพันธุในปาพุนํ้าจืด ริมลําธาร ขางนํ้าตกใกลปาพุ ใน

จังหวัดลพบุรี เลย ชัยภูมิ  นอกจากนี้ยังพบในจังหวัดลพบุรี พบที่

บานซับจําปา ต.ซับจําปา อ.ทาหลวง 
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         จังหวัดเลย พบที่บานสูบ อ.เมือง, บานผางาม อ.หนองหิน, 

วนอุทยานหวยเลา อ.วังสะพุง 

         จังหวัดชัยภูมิ พบที่บานนํ้าผุดทัพลาว อ.คอนสาร

การกระจายพันธุจําปสิรินธรในตางประเทศ 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรง

ปลูกจําปสิรินธรในตางประเทศ ดังนี้

 - ทรงปลกูทีส่วนพฤกษศาสตรเมอืงกวางโจว ประเทศจนี

 - ทรงปลูกที่เมืองคาราคัส ประเทศเวเนซุเอลา 

 - ทรงปลูกที่สวนพฤกษศาสตรเมืองลัคนาว ประเทศ

อินเดีย

         นอกจากนี้ อดีตผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายสมัคร 

สุนทรเวช  สงตนจําปสิรินธรไปปลูกเพื่อกระชับสัมพันธไมตรีกับ

ประเทศอินโดนีเซีย เนื่องในโอกาสเมืองจารกาตากอตั้งครบรอบ 

150 ป

สมเด็จพระเทพฯ ทรงปลูกตนจําปสิรินธรในประเทศไทย ดังนี้

 - พระตําหนักสวนปทุม   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

วิทยาเขต กําแพงแสน  โรงเรียนสาธิตแหงมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 30 ปของโรงเรียน 

 - ทรงปลกูเนือ่งในวโรกาสเสดจ็พระราชดาํเนนิทรงเปน  

ประธานพิธีปดอาคารมหามงกุฏ แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

นอกจากนี้ยังทรงปลูกที่วิทยาลัยเกษตรกรรมและเทคโนโลยี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช โรงเรียนนายรอย จปร. อําเภอเมือง 

จังหวัดนครนายก 

 - โรงเรียนราชวินิตบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯสวน

สมุนไพร ปตท. ต.มาบขา อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง หนาที่วาการ 

อ.บอเกลือ จ.นาน และที่วัดไผดํา อ.อินทรบุรี จ.สิงหบุรี 

การอนุรักษจําปสิรินธรอยางยั่งยืน   

 หากปลูกมากบํารุงรักษาดีจะสามารถนํามาใชประโยชน

ไดมาก และจะทําใหไมสูญพันธุ 

 การขยายพันธุจําปสิรินธร    

 สามารถกระทําไดโดยวิธีการเพาะเมล็ด ตอน ทาบกิ่ง 

ติดตาและเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ การทาบกิ่งเปนวิธีที่เหมาะสมที่สุด

ในดานของความประหยัด รวดเร็วและตรงตามสายพันธุเดิม โดย

ใชจําปาเปนตนตอ การปลูกกิ่งทาบจําปสิรินธรเปนไมดอกไม

ประดับ ควรปลูกลงแปลงกลางแจงบนพื้นที่ดอนที่ไมมีนํ้าทวมขัง

หรือนํ้าแฉะ จึงจะเจริญเติบโตไดดี แตหากปลูกในพื้นที่นํ้าทวมขัง

หรือนํ้าแฉะ ระบบรากของตนตอที่เปนจําปาจะเนาตาย ในขณะ

ที่การปลูกจากตนกลาเพาะเมล็ด ควรปลูกลงแปลงกลางแจง ใกล

แหลงนํา้ หรอืดนิมคีวามชืน้สงู จะเจรญิเตบิโตเปนตนขนาดใหญได

อยางรวดเรว็ แตหากปลกูตนกลาเพาะเมลด็บนพืน้ทีด่อนและขาด

นํ้า ตนกลาจะไมเจริญเติบโตหรือตายได

 ทั้งนี้การอนุรักษสมุนไพรถิ่นเดียวอยางยั่งยืนจะประสบ

ผลสําเร็จไดนั้น การทองเที่ยวเชิงนิเวศ จะมีบทบาทสําคัญมาก

ตอการอนุรักษดังกลาว เนื่องจากการทองเที่ยวเชิงนิเวศจะมีองค

ประกอบสําคัญ ดังนี้

 1. การสรางจติสาํนกึเกีย่วกบัการอนรุกัษธรรมชาตแิละ

สิ่งแวดลอม

 2.  การสรางความพึงพอใจใหนักทองเที่ยว

 3.  การมีสวนรวมของชุมชนทองถิ่น

การนําจําปสิรินธรไปใชประโยชน  ไดแก

 1. การปลูกเปนไมประดับ 

 2. เปนตนตอของจําป จําปา 

 3. การทองเที่ยวเชิงนิเวศ 

  4. ใชเปนสมุนไพร   

          5. ใชเนื้อไม 
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หอง 2)
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

ประธานทานที่ 1 :  ศ.ดร.ประยงค  เนตยารักษ

      กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร

เรื่องที่ 1 : [DO 21] การประเมินความตองการในการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ: Kano model

    โดย นางสาวบงกช  วงศหลอสายชล  

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 2 : [DO 41]  การพฒันาศกัยภาพเครอืขายสขุภาพจติเพือ่พฒันาศกัยภาพผูดแูล ผูมปีญหาสขุภาพจติและจติเวช ระดบัตาํบล

    โดย  ผศ.เทพกร  พิทยาภินันท  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

เรื่องที่ 3 : [DO 49]  ความสามารถในการเขาถึงขอมูลขาวสารเพื่อการพึ่งตนเอง ของผูพิการทางการไดยิน: กรณีศึกษาจ.ชลบุรี

    โดย  นายปริญญา  สิริอัตตะกุล  

      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เรื่องที่ 4 : [DO 63]  การผลิต 99.5% เอทานอล

    โดย   รศ.สุจิตรา  วงศเกษมจิตต  

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ประธานทานที่ 2 :  นางสาววัฒนา  อาทิตยเที่ยง

     สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

เรื่องที่ 5 : [DO 61]  การพัฒนาวิธีการสอนของครูโดยความรวมมือกัน จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เรื่องเพศศึกษาและ

    โรคเอดสในโรงเรียนมัธยมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    โดย  ดร.บุญเลี้ยง  ทุมทอง  

      มหาวิทยาลัยขอนแกน

เรื่องที่ 6 : [DO 66]  การพัฒนาตํารับยาสมุนไพรพื้นบานเพื่อการรักษาโรคในชุมชน

    โดย   รศ.ภัทรธิรา  ผลงาม  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

เรื่องที่ 7 : [DO 51]  เทปเสียงสูจิตใตสํานึกเพื่อลดการนอนไมหลับของผูสูงอายุ

    โดย  รศ.พัสมณฑ  คุมทวีพร 

      มหาวิทยาลัยมหิดล
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เรื่องที่ 8 : [DO 54]  การออกแบบและสรางเครื่องตัดโฟม

    โดย  นายธนิด  ภัคธนาเดชานนท  

      วิทยาลัยเทคนิคพะเยา

เลขานุการ :  นางสาวสุกัญญา  อามีน

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ 

   ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรการวิจัย

  นายอังกูร  จีระบุตร

   เจาวิเคราะหนโยบายและแผน  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา:

ตนแบบแหง “ความอยูเย็นเปนสุข” ของคนไทยและความมั่นคงทางสังคมของ

ประเทศไทยในอนาคต
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายนิสิต จันทรสมวงศ

   รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 

   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1.  เศรษฐกิจพอเพียง VS เศรษฐกิจทุนนิยมเสรี

 กระแสโลกาภิวัตนไดกอใหเกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

ทุนนิยมเสรีอยางรุนแรง ประเทศตาง ๆ ทั่วโลกไมวาอดีตจะมี

การปกครองรูปแบบใดตางกาวเดินไปสูเศรษฐกิจทุนนิยมที่ เนน

เปาหมาย คือ กําไรสูงสุด (Maximization of Profit) เนนการ

บริหารจัดการ คือ การใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุด เนน

การเติบโต คือ การแขงขันเสรี และ เนนอนาคต คือ การกาวยาง

ไปสูเศรษฐกิจโลก (Global Economy) ภายใตเศรษฐกิจทุนนิยม 

สงผลใหเกดิการพฒันาทางเศรษฐกจิและสงัคมในประเทศทีพ่ฒันา

แลว แตในทางตรงกนัขามในประเทศกาํลงัพฒันา หรอื ดอยพฒันา 

เศรษฐกจิทนุนยิมเสร ีกลบักอใหเกดิความเสือ่มโทรมทางเศรษฐกจิ

และสงัคมในดานการกระจายรายไดทีไ่มเทาเทยีม ความเหลือ่มลํา้

ในทางเศรษฐกิจสังคม การเพิ่มของหนี้สินภาคครัวเรือน ปญหา

ทางสังคมอีกมากมาย รวมถึงวัฒนธรรมการบริโภคที่เกินจําเปน 

การแขงขนัทางเศรษฐกจิทีเ่นนการเตบิโตมากกวาความรบัผดิชอบ

ตอสังคม ปญหาความแตกตางความเหลื่อมลํ้า ผลจากการสํารวจ

ของเอแบคโพลล พบวา แนวโนมความสุขมวลรวมประชาชาติ 

(Gross National Happiness : GNH) ของคนไทยลดตํ่าลง

 2. ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง : ความสขุมวลรวมของชมุชน

 ภายใตการครอบงาํของเศรษฐกจิกระแสหลกัทีก่อใหเกดิ

ปญหาสังคมและความแตกแยกของคนในสังคม คนไทยขาดความ

สขุ พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัไดทรงพระราชทาน “ปรชัญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy)  ซึ่งเปนปรัชญาใน

การดําเนินชีวิตอยางสมดุลและยั่งยืนทามกลางเศรษฐกิจทุนนิยม

เสรีอันเชี่ยวกราก โดย เนนเปาหมาย คือ การพัฒนาอยางยั่งยืน 

เนนการบริหารจัดการ คือ ความพอเพียง เนนการเติบโต คือ 

ความสมดุล และ เนนอนาคต คือ การกาวยางไปสูสังคมโลก 

(Global Society) ที่มีความเอื้ออาทรตอกัน 

 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไมเพียงเปนปรัชญาใน

การดําเนินชีวิตอยางสมดุล ทามกลางเศรษฐกิจทุนนิยมเสรี แต

เปนปรัชญาการดําเนินชีวิตที่สอดคลองสภาพภูมิสังคมและสราง

ภูมิคุมกันในการดําเนินชีวิตในบริบทของสังคมชนบทไทยอยางยิ่ง 

ดังนั้น กรมการพัฒนาชุมชนจึงไดนอมนําพระอัจฉริยภาพดังกลาว

มากําหนดเปนยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนภารกิจในการพัฒนา

ชนบท โดยไดกาํหนดกลยทุธการพฒันาหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีง

ตนแบบเพื่อสงเสริมใหประชาชนในชนบทมีวิถีชีวิตบนความพอ
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ประมาณ ดําเนินชีวิตบนพื้นฐานความมีเหตุผล มีภูมิคุมกันที่ดีตอ

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอก 

โดยการใชความรูอยางมีเหตุผลคูกับคุณธรรมเปนเงื่อนไขในการ

ดําเนินชีวิต เพื่อนําไปสูเปาหมายสําคัญของการพัฒนา ดังนี้

 1. คนในชุมชนตองพึ่งพาตนเองไดในระดับหนึ่ง มีทาง

เลือกในการดําเนินชีวิต

 2.   คนตองอยูรวมกับผูอื่นในสังคมไดอยางสันติสุข มี

ความเอื้ออารี แบงปน และไมเบียดเบียนกัน

 3.  คนตองอยูรวมกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดอยาง

สมดุลและยั่งยืน และรวมกันบํารุงรักษา

3. หมูบานเศรษฐกจิพอเพยีงตนแบบเฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา 

: หมูบานแหง “ความอยูเย็น เปนสุข”

 กรมการพัฒนาชุมชนเริ่มดําเนินการพัฒนาหมูบานทั่ว

ประเทศ  จํานวน 74,435 หมูบานใน  ป 2549 โดยสงเสริมให

หมูบานหรือชุมชนเดินตามรอยเทาพอสูวิถีชีวิต  เศรษฐกิจพอ

เพยีงดวยหลกัการมสีวนรวมเปดโอกาสใหประชาชนในหมูบานหรอื

ชุมชน เปนผูดําเนินการพัฒนาเพื่อตนเองตามแนวคิดประชาชน

เปนศูนยกลาง ผานการเรียนรูดวยการปฏิบัติจริง โดยมีรูปธรรม

ของความพอเพียงตามเกณฑ 6 ดาน 1) การลดรายจาย 2) การ

เพิ่มรายได 3) การออม 4) การเรียนรู 5) การอนุรักษสิ่งแวดลอม

และใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน และ 6) ดานการเอื้ออารี

ตอกัน ผลการดําเนินงานปรากฏวาประสบความสําเร็จในระดับที่

นาพอใจ โดยในป 2551 มีหมูบานผานเกณฑตัวชี้วัดทั้ง 6 ดาน 

จํานวน 36,759 หมูบาน

 ปจจัยของความสําเร็จของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงที่

เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2551 สิ่งที่สําคัญที่สุดคือ การที่คนในหมูบาน 

หรือชุมชน มีความสามัคคี รวมมือรวมใจกันในการดําเนินการ 

โดยหมูบานและชุมชน  มีการตั้งศูนยเรียนรูชุมชนเพื่อจัดกิจกรรม

ใหการเรยีนรูรวมกนัของคนในหมูบานหรอืชมุชน และใหการเรยีน

รูแกผูสนใจจากภายนอกชุมชน จํานวน 11,430 หมูบาน/ชุมชน 

ภายใตความสาํเรจ็ทีเ่กดิขึน้ กรมการพฒันาชมุชนจงึไดดาํเนนิการ

ขยายผลเพื่อยกระดับคุณภาพของหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงให

สอดคลองกับสภาพภูมิสังคมของแตละหมูบานและชุมชน โดยได

พัฒนาหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบขึ้น เพื่อใหเปนจุดเรียนรู

สําหรับการขยายผลไปสูหมูบานอื่น โดยใหชุมชนเรียนรูจากความ

สําเร็จของชุมชนเอง โดยในป 2554 กรมการพัฒนาชุมชนไดจัด

ทาํโครงการหมูบานเศรษฐกจิพอเพยีงตนแบบเฉลมิพระเกยีรต ิ84 

พรรษา มกีารเพิม่มลูคาเพิม่ (Value added) เพือ่ใหสอดคลองกบั

นโยบายของรฐับาล กระทรวงมหาดไทยและปญหาสาํคญัของชาติ

ใน 3 มิติ  1 เปาหมายคุณภาพ ดังนี้

 มติดิานความมัน่คง มภีารกจิในดานการปกปองสถาบนั 

การขยายผลโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริการสราง

จิตสํานึกการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและการสราง

ธรรมาภิบาลในหมูบาน/ชุมชน

 มิติดานเศรษฐกิจ มีภารกิจในดานการแกไขปญหาหนี้

นอกระบบ การพฒันาผลติภณัฑชมุชน (OTOP) การพฒันาสถาบนั

จัดการเงินทุนชุมชน

 มิติดานสังคม มีภารกิจการจัดสวัสดิการชุมชนและ

สมานฉนัทชมุชนโดยชมุชน โดยผูนาํชมุชน ถอดความตองการของ

ชุมชนในรูปแผนชุมชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน

ผานเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)

 1. เปาหมายคุณภาพ  คือ มีการประเมิน “ความ

อยูเย็น เปนสุข” หรือ “ความสุขมวลรวมชุมชน” (Gross Village 

Happiness: GVH) ของคน ครอบครัว และชุมชนโดยประเมิน

จากการมีสวนรวมจากประชาชน โดยนําแนวคิด “ดัชนีชี้วัดความ

สุขโลก” (Happy Planet Index : HPI) และ “ดัชนีความสุขมวล

รวมประชาชาติ” (Gross National Happiness : GNH) มาปรับ

ใชใหเขากับสภาพภูมิสังคมของชนบทไทย

 การดําเนินโครงการหมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบ

เฉลมิพระเกยีรต ิ84 พรรษา ในป 2553 - 2554 เปนโครงการสาํคญั 

(Flagship Project) ของกรมการพฒันาชมุชน ทีม่เีปาหมายในการ

ทีจ่ะสรางภมูคิุมกนัใหกบัชมุชนในการตอสูกบัเศรษฐกจิทนุนยิมเสรี 

ใหมีชีวิตอยางมั่นคงทามกลางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและ

สงัคมทีส่าํคญัมวีตัถปุระสงคทีจ่ะสราง “ความอยูเยน็ เปนสขุ” หรอื 

“ดัชนีความสุขมวลรวมของชุมชน” (Gross Village Happiness) 

ใหเกิดขึ้นในสังคมชนบทไทยทําใหชุมชนเขมแข็งอยางยั่งยืน 
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อนาคตยาสมุนไพรไทยสูสากล
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายเมธา สิมะวรา

   บริษัท หาตะขาบ (ซิมเทียนฮอ) จํากัด

  ผศ.ประดน จาติกวนิช

   สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวเพื่องานทางวิทยาศาสตร

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

  รศ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท

   คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ

   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร.อุดม จันทรารักษศรี

       ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 เปดการสัมมนาโดย ดร.ประดน จาติกวนิช ที่ปรึกษา 

สลช. ไดกลาวถึงวัตถุประสงควา เนื่องจากการใชสมุนไพรของ

ประเทศไทยมีมายาวนาน แตยังไมมีการพัฒนาและการปฏิบัติที่

ทําใหแนใจไดวาสมุนไพรที่ไดมานั้นปลอดภัยและสามารถนําไป

สูการพัฒนาคุณภาพชีวิตไดจริง จึงมีการจัดการสัมมนาครั้งนี้ขึ้น 

จากนั้นเชิญ ดร. อุดม จันทรารักษศรี เพื่อเปนผูดําเนินรายการ

ตอไป โดยกลาววา วิทยากรในวันนี้จะชี้ใหเห็นขั้นตอนการผลิต

สมุนไพร ตั้งแตเปนพืชหรือตนไม การเก็บ การควบคุมคุณภาพ 

จนกระทั่งเปนสมุนไพร ซึ่งในขั้นตอนตางๆ นั้นอาศัยวิทยาการ

ทางวทิยาศาสตร และจะไดทราบวาทาํไมจงึตองใชสตัวทดลอง จน

กระทัง่สามารถพฒันาสมนุไพรใหเปนยา นาํไปสูการพฒันาคณุภาพ

ชวีติและไดสนิคาทีม่มีาตรฐานโลกตอไปอยางไร ซึง่การสมัมนาครัง้

นี้ประกอบดวยวิทยากร 3 ทาน ดังนี้ 

วิทยากรทานแรก รศ.ดร. นพมาศ  สุนทรเจริญนนท ผูเชี่ยวชาญ

ดานตํารับยาไทย กลาววา ประเทศไทยสามารถผลิตยาไทยได 

เนื่องจากเปนประเทศในเขตศูนยสูตร มีทรัพยากรธรรมชาติและ

ความหลากหลายทางชีวภาพ เราจึงสามารถนําวัตถุดิบที่มีอยูใน

ประเทศตั้งแตตนนํ้าจนถึงเปนยารักษาและแขงขันในระดับสากล

ได โดยเริ่มตนนําเสนอเกี่ยวกับผลิตภัณฑสมุนไพร เชน อาหาร สี 

เครื่องดื่ม ผลิตภัณฑสปา โดยหากเปนเครื่องดื่มที่มีบรรจุภัณฑปด 

ผลติภณัฑเสรมิอาหาร จนกระทัง่ยาสมนุไพร ตองมกีารขึน้ทะเบยีน 

มีกฎหมายกํากับ ผลิตภัณฑสมุนไพรที่ดีนั้นจะตองประกอบดวย 

ลกัษณะทางกายภาพทีด่ ีปรมิาณสารสาํคญัทีเ่ขามาตรฐาน Finger 

Print ของสารประกอบทางเคมีที่สมํ่าเสมอ มีประสิทธิผลทางการ

รักษา ไมกอเกิดพิษ ปราศจากสิ่งปนปลอมและปนเปอน โดยการ

พัฒนาผลิตภัณฑสมุนไพร เริ่มจากวัตถุดิบสมุนไพร โดย WHO ได
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กําหนดการควบคุมมาตรฐานเพื่อใหไดผลิตภัณฑที่ดีซึ่งประกอบ

ดวย การปลูกที่ดี (Good Agricultural Practice, GAP) การเก็บ

เกีย่วทีด่ ี(Good Harvesting Practice, GHP) การผลติทีด่ ี(Good 

Manufacturing Practice, GMP) การศึกษาทางหองปฏิบัติการ

ที่ดี (Good Laboratory Practice, GLP) ซึ่งการทดสอบในสัตว

ทดลองอยูในขั้นตอนนี้ และการทดลองในคนที่ดี (Good Clinical 

Practice, GCP) ซึ่งการปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ดีประกอบดวย 

พนัธุพชื (ถกูตน ถกูสวน ถกูขนาด) วธิขียายพนัธุ พืน้ทีป่ลกู วธิปีลกู

อายุเก็บเกี่ยว การปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว สําหรับการผลิต

ที่ดี (GMP) ซึ่งมีความสําคัญมาก ประกอบดวย ผูผลิต สถานที่ 

เครื่องมือและอุปกรณการผลิต วัตถุดิบสมุนไพรและการจัดการ

วัตถุดิบ การดําเนินการผลิตและบรรจุ การควบคุมคุณภาพและ

การจดัการอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ การศกึษาทางหองปฏบิตักิารทีด่ ี(GLP) 

ประกอบดวย การวเิคราะหเชงิคณุภาพและปรมิาณสารสาํคญัของ

วัตถุดิบและผลิตภัณฑ การวิเคราะหการปนเปอน การพิสูจนฤทธิ์

ทางเภสัชวิทยาและการศึกษาความเปนพิษ กลังจากการศึกษา

ความเปนพิษในสัตวทดลองแลวสุดทายจะมีการทดสอบในคน คือ 

ขั้นตอนการศึกษาทางคลินิกที่ดี (GCP) ประกอบดวย 4 ระยะ คือ 

ศกึษาในอาสาสมคัร ศกึษาในผูปวยจาํนวนหนึง่ การศกึษาในผูปวย

จาํนวนมากโดยเปรยีบเทยีบกบัยามาตรฐานทีม่กีารใช และสดุทาย

คือ การศึกษา Post market หลังจากยาไดวางตลาดไปแลว 

 วิทยากรทานที่สอง รศ.ดร.สีวบูรณ สิรีรัฐวงศ บรรยาย

หัวขอ “การวิจัยสมุนไพรในหองปฏิบัติการเพื่อการผลิตในระดับ

อุตสาหกรรม” ดังนี้ ขั้นตอนการพัฒนายาเริ่มจากการทดสอบ

ในสัตวทดลอง กลาวคือการศึกษาโรคเรื้อรังสวนใหญตองใชสัตว

ทดลองเทานั้นในการศึกษาและหายารักษา ในขั้นตอนนี้จําเปน

ตองศึกษาสัตวทดลองดานตาง ๆ เชน พฤติกรรมสัตวทดลอง 

การเลี้ยง ซึ่งตองมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการผาตัดสัตวทดลอง 

ทั้งนี้การศึกษาความเปนพิษของยา (Toxicity) ประกอบดวย 

การกิน การระคายเคือง/ไวตอผิวหนัง การระคายเคืองตอตา 

ทางการหายใจ พิษตอไต พิษตอระบบประสาท พิษตอระบบ

สืบพันธุ พิษตอยีน การกอมะเร็ง ซึ่งจําเปนอยางยิ่งที่จะมีหอง

ปฏบิตักิารทางสตัวทดลองทีด่เีนือ่งจากภาพแวดลอมมผีลตอความ

เปนพิษที่เปลี่ยนแปลงได สรุปคือ ตองมีวัตถุดิบดี ผูปฏิบัติที่ดี วิธี

การที่ดี สัตวทดลองมีความจําเปนเนื่องจากเปนตัวแปรที่สําคัญวา

สุดทายแลวมนุษยไดประโยชนหรือไม ดังนั้นในการใชสัตวทดลอง

ตองใหความสําคัญกับ 1) สวัสดิภาพสัตว 2) คุณภาพสัตวทดลอง 

3) เทคนิคการปฏิบัติกับสัตวทดลอง และ 4) หองปฏิบัติการและ

หองเลี้ยงสัตวทดลอง คือ ปจจัยจากมนุษยที่กอใหเกิดภาวะเสี่ยง

คุกคามหรืออันตรายตอสุขภาพสัตวทดลอง อันตรายจากการ

ทดลองในสัตวและชีวนิรภัยในสัตว ในดานหองปฏิบัติการนั้นเปน

ปจจัยที่สําคัญและสงผลถึงการทดสอบอยางมาก 

 วิทยากรทานสุดทาย คุณเมธา สิมะวรา บรรยายเกี่ยว

กับการสรางมาตรฐานของการผลิตยาของบริษัท เนื่องจากบริษัท

มีการผลิตยาและสงออกตางประเทศ ซึ่งประเทศที่ยื่นจดทะเบียน

เสร็จแลวคือ ฮองกง มาเกา สิงคโปรและ เขมร และประเทศที่อยู

ระหวางการยืน่ขอคอืประเทศมาเลเซยี พมา จนี และสหรฐัอเมรกิา 

การยื่นจดทะเบียนนั้นประกอบดวยชุดเอกสาร/หลักฐานที่ยื่นขอ

ผลติภณัฑยาแผนโบราณและผลติภณัฑเสรมิอาหารตามหลกัเกณฑ

อาเซยีน ซึง่จะมผีลบงัคบัใชในป ค.ศ. 2020 โดยมชีดุเอกสารทีต่อน

นีอ้ยูในขัน้ตอนการราง แบงเปน 4 สวน คอื ขอกาํหนดขอมลูทัว่ไป 

ขอกาํหนดขอมลูคณุภาพ ขอกาํหนดขอมลูความปลอดภยั และขอ

กําหนดขอมูลประสิทธิภาพ ซึ่งขอมูลความปลอดภัยนั้นเกี่ยวของ

กับสัตวทดลอง เนื่องจากเกี่ยวกับการทดสอบทางพิษวิทยา อีก

ทั้งขอมูลประสิทธิภาพของยามีหลักเกณฑการพิจารณาประกอบ

ดวย 1) ความรูที่สืบตอกันมาทั้ง ตํารายาแผนโบราณและหนังสือ

อางอิงตางๆ 2) ขอมูลจากการศึกษาทางวิทยาศาสตร ประกอบ

ดวย ผลการศกึษาในหลอดทดลอง สตัวทดลอง ในมนษุย และเปน

ไปตามหลักเกณฑ เชน ICH-GCP, GLP สําหรับดานโรงงานตองได

มาตรฐาน GMP (PIC/S) ซึง่หากเขาสูอาเซยีนจะตองมกีารจดัทาํให

ไดมาตรฐานเหลานี้

 การสัมมนาครั้งนี้ ทําใหทราบถึงแนวทางการนํายา

สมนุไพรไทยไปสูสากลและกระบวนการตางๆ ในการผลติสมนุไพร

ใหเปนที่ยอมรับของสากล ตั้งแตพืชสมุนไพร การทดลอง ทดสอบ 

จนกระทั่งไดยาสมุนไพรที่ไดมาตรฐาน โดยในกระบวนการนี้มีขั้น

ตอนที่สําคัญคือการทดสอบกับสัตวทดลอง เนื่องจากผลจากการ

ทดสอบกับสัตวที่ไดมาตรฐานเปนหลักเกณฑสําคัญที่ใชพิจารณา

ในการยื่นขอจดทะเบียนเพื่อนําเขาประเทศตางๆ ดังนั้นมาตรฐาน

การเลี้ยงและใชสัตว มาตรฐานอาคารหองปฏิบัติการสัตวทดลอง

และความชํานาญของผูปฏิบัติจึงจําเปนตองมีการพัฒนาเพื่อเปน

ที่ยอมรับในระดับสากลตอไป
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งานสงเสริมการเกษตรกาวไกลดวยการวิจัยในงานประจํา (R2R) :

การจัดการศัตรูมะพราว มาตรฐานฟารมผึ้งและการพัฒนาเครือขายวิสาหกิจชุมชน
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายนิวัติ กฤตานุสาร

   สํานักงานเกษตรจ.ประจวบคิรีขันธ กรมสงเสริมการเกษตร

  นางสาวประหยัด มะโนพะเสา

   สํานักงานเกษตรจ.ลําพูน กรมสงเสริมการเกษตร

  นางสาวพิชญาดา เจริญจิต

   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ชุมพร (ผึ้ง) กรมสงเสริมการเกษตร

  นายพศิน พัฒนปณชัย

   ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจ.ชุมพร (ผึ้ง) กรมสงเสริมการเกษตร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายสําราญ สาราบรรณ

       กองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร กรมสงเสริมการเกษตร

กระบวนการถอดบทเรียน

“การบริหารจัดการศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ”

นาย นิวัติ กฤตานุสาร สํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ กรมสงเสริมการเกษตร

นาย พศิน พัฒนปณชัย  แกนนําชุมชนตําบลกุยบุรีอําเภอกุยบุรีประจวบคีรีขันธ

สรุปกระบวนการถอดบทเรียน

“การบริหารจัดการศัตรูมะพราว (หนอนหัวดํา) อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ”
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การคนหาประเด็น

ถอดบทเรียนรวมกับผู 

เกี่ยวของ

 ขั้นตอน การดําเนินการ ผลลัพธ
• ประชุมรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่เพื่อรับทราบปญหาที่เกิดในพื้นที่และรับทราบสถานการณ

เบื้องตนเพื่อกําหนดแนวทางในการถอดบทเรียนการดําเนินงาน เกษตรอําเภอกุยบุรี เจาหนาที่

ของสํานักงานเกษตรจังหวัดประจวบคีรีขันธ เลาความเปนมาของการดําเนินงานการบริหาร

จัดการศัตรูมะพราวและสถานการณในปจจุบันเพื่อกําหนดประเด็นในการถอดบทเรียน

• ผูรวมดําเนินการ ประกอบดวย  ผูอํานวยการสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 

จังหวัดราชบุรี เจาหนาที่ของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 2 จังหวัดราชบุรี ผู

อํานวยการกลุมพัฒนางานวิจัยดานสงเสริมการเกษตร และเจาหนาที่กองวิจัยและพัฒนางาน

สงเสริมการเกษตร

• แนวทางในการดําเนิน

การปองกันกําจัดหนอนหัว

ดําของพื้นที่อําเภอกุยบุรี 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ

ประเด็นในการ

ถอดบทเรียน
- จดัทาํประเดน็ในการถอดบทเรยีนโดยกาํหนดหวัขอทีจ่ะทาํการศกึษา ดงันี ้ขอมลูพืน้ฐานของ

ชมุชน สถานการณตางๆ ทีเ่กดิขึน้ตัง้แตเริม่มกีารระบาดของหนอนหวัดาํ การบรหิารจดัการ การ

เรยีนรูจากการดาํเนนิการ และเทคโนโลยทีีเ่กดิขึน้จากการดาํเนนิการปองกนักาํจดัศตัรมูะพราว

- ประเด็นในการถอดบท

เรียนในพื้นที่

การจัดเก็บขอมูล - ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลรวมกันระหวางคณะทํางานของสํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต

ที่ 2 และกองวิจัยและพัฒนางานสงเสริมการเกษตร 2 ครั้ง ดังนี้ 

1) จดัเวทพีดูคยุกบัสมาชกิชมุชนบานจวนบน โดยเปนการเกบ็ขอมลู ปฐมภมู ิเชน ประวตัคิวาม

เปนมา สภาพเศรษฐกิจและสังคม สถานการณการระบาด กระบวนการดําเนินงานของกลุม 

2) ประชมุกบัสาํนกังานสงเสรมิการเกษตร อาํเภอกยุบรุ ีเพือ่ทราบขอมลูดานสถติกิารระบาดใน

พืน้ที ่การดาํเนนิงานสงเสรมิของสาํนกังานเกษตรอาํเภอ และการสนบัสนนุจากหนวยงานตางๆ

- ไดทราบขอมูลพื้นฐาน 

และวิ ธี ก ารดํ า เนิ นการ

ปองกันกําจัดศัตรูมะพราว

ของชมุชนบานจวนบน และ

สํานักงานเกษตรอําเภอ   

กุยบุรี

การเขียนรายงาน -แบงหัวขอรับผิดชอบในการเขียนรายงาน

- สงใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในพื้นที่ชวยตรวจสอบขอมูล และเพิ่มเติมขอมูลที่ยังไมสมบูรณ
- รายงานเบื้องตนจาก

การถอดบทเรียน

การวิเคราะห/สังเคราะห

/สรุปผล

- ประชุมผูจัดทํารายงานวิจัยเพื่อปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองและเกิดความเขาใจที่ตรงกัน

- ประชุมรวมกับเจาหนาที่ในพื้นที่เพื่อชวยเพิ่มเติมขอมูลและแกไขประเด็นวิชาการ สรุป/

สังเคราะหขอมูลที่ไดจากการถอดบทเรียนเพื่อนําไปใชประโยชน

- แกไขรายงานใหมี

ความสมบูรณ
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การยอมรับหลักการปฏิบัติตามมาตรฐานฟารมของเกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งพันธุ

นางสาวพิชญาดา เจริญจิต ศูนยสงเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชุมพร(ผึ้ง) 

กรมสงเสริมการเกษตร

 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา (1) เพื่อศึกษา

สภาพทางสงัคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรผูเลีย้งผึง้พนัธุ (2) เพือ่

ศกึษาการยอมรบัหลกัการปฏบิตัติามมาตรฐานฟารมของเกษตรกร

ผูเลี้ยงผึ้งพันธุ (3) เพื่อศึกษา ปญหา และขอเสนอแนะในการเลี้ยง

ผึ้งพันธุของเกษตรกร

 ประชากรที่ใชศึกษา คือ เกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งพันธุใน

ภาคใต จํานวน 25 ราย โดยใชประชากรทั้งหมดเปนกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือที่ใชเปนแบบสัมภาษณ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต และคาสวนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน

 ผลการวิจัยพบวา (1) เกษตรกรผูเลี้ยงผึ้งสวนใหญเปน

เพศชาย มีอายุเฉลี่ย 44.48 ป จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา/

ปวช. มจีาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนเฉลีย่ 3-4 คน เปนสมาชกิกลุมผู

เลีย้งผึง้ เกษตรกรสวนใหญเปนคณะกรรมการกลุม มกีารตดิตอกบั

เจาหนาที่สงเสริมการเกษตร 1-2 ครั้งตอป  ไดรับความรูการเลี้ยง

ผึง้จากการฝกอบรม เกษตรกรผูเลีย้งผึง้มอีาชพีหลกัทาํสวน อาชพี

รองเลี้ยงผึ้ง จํานวนพื้นที่ถือครองเฉลี่ย 31.12 ไร ประสบการณใน

การเลี้ยงผึ้งเฉลี่ย 5.80 ป สมาชิกในครัวเรือนที่เปนแรงงานชวย

ในการเลี้ยงผึ้งเฉลี่ย 1.55 คน เกษตรกรจางแรงงานในการเลี้ยง

ผึ้ง 1.50 คน มีจํานวนรังผึ้งเฉลี่ย 151.50 รัง ตนทุนในการเลี้ยง

ผึ้งตอรังเฉลี่ย 1,732 บาท สวนมากมีการยายรังผึ้ง 3-4 ครั้งตอ

ป นอกจากนี้ยังพบวารายไดหลักสวนใหญของครอบครัวมาจาก

การทําสวน แหลงเงินทุนในการเลี้ยงผึ้งเปนเงินทุนของเกษตรกร

เอง เกษตรกรสวนใหญเคยเขารับการอบรมมาตรฐานฟารมผึ้ง

มาแลว และคิดวาการอบรมมีประโยชน สวนผูที่ไมเคยผานการ

อบรมมีความประสงคที่จะเขารับการอบรมทุกคน (2) การยอมรับ

การเลี้ยงผึ้งตามมาตรฐานฟารมผึ้ง เกษตรกรยอมรับในระดับ

มาก สวนการปฏิบัติตามมาตรฐานฟารมในการเลี้ยงผึ้งพันธุของ

เกษตรกร เกษตรกรนําไปปฏิบัติทั้งหมด (3) ปญหาในการเลี้ยงผึ้ง

พนัธุ พบวาเกษตรกรผูเลีย้งผึง้พนัธุขาดเงนิทนุในการเลีย้งเนือ่งจาก

มีตนทุนสูง และราคาผลผลิตไมแนนอน ขอเสนอแนะในการเลี้ยง

ผึ้งพันธุ เกษตรกรแนะนําวา ภาครัฐควรจัดจําหนายอุปกรณการ

เลีย้งผึง้ในราคาถกู ตดิตอประสานงานกบัโรงงานนํา้ตาลเพือ่ตอรอง

ราคานํ้าตาลทรายในการเลี้ยงผึ้ง และทําการตรวจสอบมาตรฐาน

ผลิตภัณฑผึ้ง เพื่อเพิ่มราคาผลผลิตใหสูงขึ้น
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รู แบงเปน ปจจัยภายในระดับกลุม ปจจัยภายในระดับเครือขาย 

และปจจัยภายนอกเครือขาย สงผลใหมีการปรับเปลี่ยนวิธีคิด มี

ความเชือ่มัน่ในตนเอง มทีกัษะในการประกอบอาชพี มกีารยอมรบั

วิทยาการใหม มีความรูในเรื่องการบริหารจัดการกลุม การสราง

และพัฒนาทีมงาน การจัดการเงินทุน การจัดทําแผนยุทธศาสตร

และแผนพัฒนาวิสาหกิจชุมชน สงผลใหสินคาไดรับมาตรฐาน

องคการอาหารและยา ( อ.ย. ) โรงเรือนไดรับมาตรฐาน GMP มี

การวิจัยเตาอบลําไยสายัณห 2011 และสามารถเปนแหลงเรียนรู

ในการศึกษาดูงานได

กระบวนการ

ภาพที่  1  กระบวนการการพัฒนาเครือขายการเรียนรูของ

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหง

1. การค นหาทีม

วิ จั ยหลักและทีม

วิจัยรวม 2. การสรางความ

เขาใจและวิเคราะห

ศักยภาพของกลุม

3. รวมกันกําหนด

แผนปฎิบัติการการ

สรางเครือขายการ

เรียนรู

4.  วเิคราะหและ

ดําเนินการตาม

แผนปฎิบัติการ5.  การกอเกดิเครอื

ขายการเรียนรูและ

การกอตั้งเครือขาย

6. การจัดทําแผน

ยุทธศาสตรพัฒนา

เครือขาย 3  ป

7 .   การประชา

พิ จ า ร ณ  แ ผ น

ยุทธศาสตรพัฒนา

เครือขาย

8. การดําเนินงาน

ตามแผนยุทธศาสตร

พัฒนาเครือขาย

กระบวนการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อเพิ่มศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงจังหวัดลําพูน

นางสาวประหยัด มะโนพะเสา สํานักงานเกษตรจังหวัดลําพูน กรมสงเสริมการเกษตร

 กระบวนการการพัฒนาเครือขายการเรียนรูเพื่อเพิ่ม

ศักยภาพกลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง

จังหวัดลําพูน  เปนการศึกษากระบวนการพัฒนาเครือขายการ

เรยีนรู ปจจยัและเงือ่นไข ผลลพัธและผลกระทบเพือ่เพิม่ศกัยภาพ

กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปลําไยอบแหงเนื้อสีทอง โดยประยุกตใช

การวิจัยเชิงปฎิบัติการแบบมีสวนรวม ในกลุมวิสาหกิจชุมชนและ

เครอืขายวสิาหกจิชมุชนทีส่มคัรใจเขารวมกจิกรรมจาํนวน 37 กลุม 

พบวา มกีารพฒันาเครอืขายการเรยีนรูอยูสามชวงคอื ชวงเตรยีมการ

ชวงดําเนินการ และชวงการประเมินผล และมีการดําเนินงานอยู 

8 ขั้นตอน ปจจัยที่มีผลตอกระบวนการพัฒนาเครือขายการเรียน
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การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นางสาวสายฝน แสนใจพรม

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  นางสาวชไมมน ศรีสุรักษ

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  นายสําเนา หมื่นแจม

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  รศ.เกตุมณี มากมี

   คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายนครินทร พริบไหว

       สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 1)
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

การบรรยาย เรื่อง “องคความรู แนวคิดและโจทยวิจัยดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ”

โดย  ดร.พีรนันท โตวชิราภรณ

  ที่ปรึกษาพิเศษ ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเชีย (ADPC)

ประธาน  1 : นายคํารณ  ไทรฟก

   ผูทรงคุณวุฒิ

 2 :  รศ.ดร.สิทธิชัย  ตันธนะสฤษดิ์

   คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยศาสตร

 3 :  รศ.ดร.วิชา  นิยม

   คณะวนศาสตร  มหาวิทยาลัยศาสตร

เรื่องที่ 1 : [BO 04]  การบงชี้ความรูเกี่ยวกับการจัดการอุทกภัยในประเทศไทย

    โดย   ผศ.ดร.ณัฐเชษฐ  พูลเจริญ  

      มหาวิทยาลัยนเรศวร

เรื่องที่ 2 : [BO 08] โครงสรางปองกันการกัดเซาะชายฝ งบริเวณ หมู ที่ 2 3 7 และ 8 ตําบลหนาสตน อําเภอหัวไทร 

    จังหวัดนครศรีธรรมราช

    โดย  รศ.เกียรติไกร  อายุวัฒน 

      ศูนยวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม

เรื่องที่ 3 : [BO 16]  ปจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถลมและแนวทางการจัดการภัยดินถลมใน จังหวัดภูเก็ต

    โดย  ผศ.สุกัญญา วงศธนะบูรณ  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

เลขานุการ :  นางสาวธรรมภรณ ประภาสะวัต

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

   ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

  นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ  จันทรแจม

   พนักงานพิมพ 3  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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งานวิจัยดานพืชปาและสัตวปาเพื่อการอนุรักษและฟนฟู
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทนากร  นางสิรินทร ติยานนท

   สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช 

  นางสาวภาณุมาศ ลาดปาละ

   สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

  นายศุภากร ปทุมรัตนาธาร

   สํานักวิจัยการอนุรักษปาไมและพันธุพืช กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

  นางสาวอัมพรพิมล ประยูร

   กลุมงานวิจัยสัตวปา สํานักอนุรักษสัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสัตวปาและพันธุพืช

โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

 1. การอนุรักษพันธุกรรมตามธรรมชาติของพันธุไม

ดิบแลงที่มีไมลานเพื่อการฟนฟู

 พื้นที่อุทยานแหงชาติเขาใหญ ตําบลบุพราหมณ อําเภอ

นาดี จังหวัดปราจีนบุรี  สภาพพื้นที่เปนปาดิบแลงที่มีสภาพ

เสื่อมโทรม มีไมลานขึ้นอยูกระจัดกระจายทั่วไป  ลักษณะดิน

เปนดินรวนปนทรายและดินลูกรังปนหิน จึงไดมีการทดลองเพื่อ

ศึกษานิเวศวิทยาของสังคมพืชปาดิบแลงที่มีไมลานและศึกษาการ

พัฒนาการทางดานการเจริญเติบโตของตนไมทุกชั้นขนาดความ

โต  ตลอดจนหาแนวทางการบริหารจัดการปาไมที่เหมาะสมใน

การฟนฟสูภาพปาดบิแลงทีม่ไีมลาน โดยปลกูเสรมิในพืน้ที ่Treat-

ments ที่ 1 (แผวถางวัชพืชและไถพรวน) และ Treatments 2 

(แผวถางวัชพืช) ชนิดพันธุไมที่ปลูกเสริม ไดแก ยางนา มะคาโมง 

ตะเคียนทอง มะไฟ หวา แดง คอแลน หวายขม และลาน ผลการ

ศึกษาพบวาตนไมทุกชนิดใน Treatments ที่ 1 มีอัตราการรอด

ตายและการเจริญเติบโต สูงกวาใน Treatments ที่ 2 ชนิดไมที่มี

อัตราการรอดตายสูงไดแก มะคาโมง ลาน หวา แดงและตะเคียน

ทอง ตามลําดับ และ ไมมะคาโมง ยางนา หวาและตะเคียนทอง 

มกีารเจรญิเตบิโตดทีีส่ดุ ตามลาํดบั ผลงานวจิยัครัง้นีไ้ดมกีารสราง

จติสาํนกึใหแกชมุชนทีอ่าศยัอยูใกลโครงการวจิยั จงึจดัตัง้  “ชมุนมุ

อนรุกัษปาลานนอย” ขึน้ เพือ่ศกึษาไมลาน พนัธุไมปา พชืสมนุไพร 

สตัวปา ของปาตางๆ และการอนรุกัษทรพัยากรปาไมทัง้ภาคทฤษฎี

และลงพื้นที่ปฏิบัติจริง

 2. การใชประโยชนพริกพราน ของชุมชนกะเหรี่ยง

บานสารกิา บรเิวณอทุยานแหงชาตแิกงกระจานจงัหวดัเพชรบรุี

 พริกพราน Zanthoxylum limonella (Dennst.) เปน

ไมยืนตน อยูในวงศ Rutaceace ซึ่งเปนชื่อที่เรียกกันในภาคตะวัน

ตก หรือทางภาคเหนือเรียกวา มะแขวน สวนที่มีการใชประโยชน 

เปนสวนของผล และเมล็ด การใชประโยชนพริกพรานของชุมชน

กะเหรี่ยงบานสาริกา มีการใชผลของพริกพราน โดยใชสวนของ
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เปลือกและเมล็ดสําหรับทําเปนเครื่องเทศ เครื่องแกง หรือสวน

ประกอบในการทํานํ้าพริก นอกจากนั้นยังสามารถขายสรางราย

ไดใหครอบครัว การอนุรักษและขยายพันธุพริกพรานของชุมชน

กะเหรี่ยงบานสาริกา มีการอนุรักษตนพริกพราน โดยการปลูกไว

ในบาน สวน และไรของแตครวัเรอืน การขยายพนัธุพรกิพรานโดย

นาํกิง่ทีเ่ปนเพศเมยีเสยีบเขากบัตนทีเ่ปนเพศผู เพือ่ทาํใหตนเพศผู 

สามารถออกดอกผลใหผลผลิตเก็บเกี่ยวได 

 3. นิเวศวิทยาของเสือปลาและการอนุรักษเสือ

ปลาโดยการมีสวนรวมของชุมชน ในอําเภอกุยบุรีจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ

 เสอืปลาเปนสตัวปาประเภทสตัวผูลาทีม่คีวามสาํคญัตอ

ระบบนเิวศโดยเฉพาะพืน้ทีร่าบลุม หรอืพืน้ทีชุ่มนํา้ ชอบหลบซอน

ตัว มีถิ่นอาศัยในประเทศแถบเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ประเทศไทยจดัใหเสอืปลาอยูในบญัชสีตัวปาคุมครองตามพระ

ราชบญัญตัสิงวนและคุมครองสตัวปา พทุธศกัราช 2535 จากการ

ศึกษาและเก็บขอมูลในเขตอําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เสือปลาอยูอาศัยใกลหมูบานมานาน กิจกรรมของคนในพื้นที่สง

ผลกระทบตอจาํนวนประชากรของเสอืปลาอยางมาก การปองกนั

การสูญพันธุของเสือปลาจึงมีความจําเปนที่จะตองมีการศึกษา

นิเวศวิทยา ประชากร และการแพรกระจายของเสือปลาเพื่อเปน

ฐานขอมูล เนื่องจากพื้นที่อยูอาศัยของเสือปลาอยูในพื้นที่ที่เรียก

วา “หัวไร-ปลายนา” ของชาวบาน ซึ่งพื้นที่ดังกลาวนั้นไมไดอยู

ในพื้นที่อนุรักษ ซึ่งจะสามารถปองกันการลาและทํารายเสือปลา

ไดตามกฎหมาย การดําเนินโครงการอนุรักษจึงมีความจําเปนตอง

ไดรับความรวมมือจากชุมชนโดยรอบพื้นที่ ตลอดจนการใหความ

รูความเขาใจแกชุมชนในความสําคัญของการอนุรักษเสือปลา

 4. สถานภาพของหมาในและเหยื่อชนิดหลักใน

อุทยานแหงชาติทับลาน

 ในประเทศไทยการศกึษาทีเ่กีย่วของกบัหมาในยงัมจีาํกดั 

ขอมลูสาํหรบัใชในการจดัการถิน่อาศยัและประชากรไดอยางเหมาะ

สมนั้นยังมีไมเพียงพอ ประกอบกับประชาชนยังมีทัศนคติตอสัตว

ชนิดนี้ในเชิงลบ ทั้งราษฎรที่อาศัยโดยรอบพื้นที่อนุรักษ นักทอง

เที่ยว และเจาหนาที่บางกลุมเองที่ตองการกําจัดหรือลดจํานวน

ประชากรหมาใน โดยอิทธิพลความเชื่อของบุคคลในสังคมใน

ลักษณะที่วาหมาในเปนสัตวผูลาทําลายสัตวกีบ เชน กวางปา เกง 

ใหลดจํานวนลงควรจํากัดหมาในออก ผลการศึกษาการกระจาย 

ความชุกชุม และพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของหมาในและเหยื่อหลัก 

3 ชนิด คือ กวางปา เกง และหมูปา ในพื้นที่อุทยานแหงชาติทับ

ลานพบวาในรอบปหมูปามีความชุกชุมในพื้นที่มากที่สุด คือ รอง

ลงมาเปนกวางปา เกง และหมาใน ตามลําดับ โดยประเภทปาที่มี

ความชกุชมุมากทีส่ดุของหมาในและเกง คอื ปาฟนฟตูามธรรมชาติ 

สวนกวางปาและหมูปา คือ ปาไผ การศึกษาครั้งนี้เพื่อใหมีความ

รูเพียงพอในการนําขอมูลมาใชตัดสินใจเพื่อการจัดการประชากร

และถิ่นอาศัยของหมาในไดอยางถูกตองเหมาะสม ผลการศึกษา

ที่ไดสามารถนํามาใชในการจัดการเกี่ยวกับหมาในและเหยื่อหลัก

ตามความเหมาะสมเพื่อรักษาประชากรและถิ่นอาศัยใหอํานวย

ประโยชนตอสวนรวมตอไป 

 จากงานวจิยัดานพชืปาและสตัวปา ของกรมอทุยานแหง

ชาตสิตัวปาและพนัธุพชื ตองการเนนใหเกดิการรวมมอืทกุภาคสวน 

และประชาชนใหเขามามสีวนรวมในการรวมกนัอนรุกัษ และฟนฟู 

เพือ่ใหมทีรพัยากรทีส่ามารถนาํมาใชประโยชนไดอยางยัง่ยนื ซึง่จะ

กอใหเกดิประโยชนในแงของดานเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอม 

อยางสูงสุด
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3rd MEXT-ARDA Project Concluding Joint Seminar and JSPS-
NRCT ASIAN CORE PROGRAM Joint Seminar on “Development 
of Economical High-temperature Fermentation Technology Using 

Thermotolerant Microbes from Tropical Areas”
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

 by Prof. Dr. Soottiporn Chittmittrapap, 

     NRCT Secretary General

Introduction of MEXT-ARDA Programs and Welcome Address 

 by Assoc. Prof. Dr. Peeradet Tongumpai, 

     ARDA Director

Opening Remarks 

 by Dr. Napavarn Noparatnaraporn, 

   General Coordinator of MEXT-ARDA and ACP Programs

Introduction of ACP and MEXT-ARDA Programs 

 by Prof. Dr. Mamoru Yamada, 

    Yamaguchi University

PRESENTATION BY LEADERS FROM  MEXT-ARDA SUB-PROJECT GROUPS (1)-(4)

High-temperature Ethanol Fermentation

 Topic : Bioethanol Production at High Temperature from Sugar Cane High Test Molasses by Thermotolerant

   Ethanol Fermenting Yeast

   by Prof.  Dr. Savitree Limtong, 

      Kasetsart University

High-temperature Biohythane Production I 

 Topic :  Developing of High Rate Hydrogen Production from Palm Oil Mill Effluent by Thermophilic Mixed 

   Cultures Augmented with Thermoanaerobacterium Thermosaccharolitycum PSU-2

   by  Assoc. Prof. Dr. Poonsuk Prasertsan, 
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       Prince of Songkla University

High-temperature Hythane Production II :

 Topic : Statistical Optimization of Key Factors Affecting Methane Production from Effluent of Hydrogen 

   Production Process

   by  Assoc. Prof.  Dr. Alissara Reungsang, 

       Khon Kaen University

High-temperature L-lactate Fermentation :

 Topic :  Process Development of Lactic Acid Production from Cassava Starch by Rhizopus Oryzae in 

   Airlift Fermenter

   by  Assoc. Prof. Dr. Vichien Kitpreechavanich, 

       Kasetsart University

High-temperature Acetic Acid Fermentation 

 Topic : Development of Commercial Rice Vinegar Production using Thermotolerant Acetic Acid Bacteria 

   by Fermentation Process without Cooling System

   by  Assoc. Prof.  Dr. Gunjana Theeragool, 

       Kasetsart University

PRESENTATION  FROM  JSPS-NRCT ASIAN CORE PROGRAM (ACP)

 Topic : A New Approach for an Organic Agriculture Based on Material Circulation by Environmental 

   Microorganism

   by Prof. Dr. Motoki Kubo, 

      Ritsumeikan University

 Topic : Biocontrol of Strawberry Anthrax and Growth Promotion by Endophytic and Rhizosphere 

   Actinomycetes

   by Assoc. Prof. Dr. Shinji Tokuyama, 

      Shizuoka University

 Topic : Drug Seed Generation from Natural Products

   by  Prof. Dr. Masaya Imoto, 

      Keio University

Closing Address 

 by Prof. Dr. Kazunobu Matsushita, 

    Yamaguchi University
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กระบวนการยุติธรรมกับการคืนคนดีสูสังคม
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นางขัตติยา รัตนดิลก

   หัวหนาหนวยงาน กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน 

   กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

  นายบุญธรรม  ทองขลิบ

   กรมบังคับคดี

  นางสาวรติรส  อรุณคง

   กรมราชทัณฑ

  นายสุรศักดิ์ เหลืองอรามกุล

   กรมบังคับคดี

เรื่อง ผลทีผู่ตองหาเดก็ไดรบัภายหลงัการแกไขกฎหมายเพิม่

 อายุความรับผิดทางอาญา

วิทยากร : ดร.ขัตติยา  รัตนดิลก  นักจิตวิทยาคลินิกชํานาญการ

พิเศษ กรมพินิจและคุมครองเด็กและเยาวชน

 จากงานการศกึษาวจิยัทีเ่กีย่วของกบัการกระทาํความผดิ

ของเด็กพบวาเด็กที่เริ่มกระทําความผิดตั้งแตอายุยังนอยจะมีแนว

โนมกระทําผิดซํ้าและกระทําผิดเปนอาชีพเมื่อโตขึ้นกวาเด็กที่เริ่ม

กระทําผิดเมื่ออายุมากกวาและเด็กที่อายุตํ่ากวา 12 ปที่มีปญหา

พฤตกิรรมและการกระทาํความผดิมกัไมคอยไดรบัความชวยเหลอื

แกไขเนื่องจากคดีความผิดของเด็กอายุตํ่ากวา 12 ปสวนใหญเปน

คดทีไีมรนุแรงและขณะกระทาํผดิยงัมอีายนุอยจงึมคีดสีะสมไมมาก

นักจนกระทั่งเด็กไดกระทําผิดมากขึ้นและรุนแรงขึ้นทั้งที่แทจริง

แลวเด็กกลุมนี้มีแนวโนมที่จะเปลี่ยนแปลงไปตามความชวยเหลือ

แกไขที่จัดใหไดดีกวากลุมผูกระทําความผิดที่โตกวาซึ่งเทากับวา

เปนการปลอยใหเดก็เหลานีอ้อกนอกระบบไปโดยไมมกีารใหความ

ชวยเหลอืแกไขทีจ่ะทาํใหเขาหยดุพฤตกิรรมทีม่ปีญหาจนกลายเปน

ปญหาของสังคมที่นับวันจะยากแกการเยียวยา

 ผลจากการศึกษาชีวิตเด็กในรายกรณีศึกษาจํานวน 33 

รายพบวาเด็กทั้งที่อายุไมเกิน 10 ปและอายุกวา 10 ปแตไมเกิน 

12 ปทีก่ระทาํการอนักฎหมายบญัญตัเิปนความผดิทัง้ทีไ่มตองเขาสู

กระบวนการยตุธิรรมและเขาสูกระบวนการยตุธิรรมสวนใหญยงัไม

ไดรบัการดแูลทีเ่หมาะสมเดก็ทีอ่ายยุงัไมถงึเกณฑเมือ่กระทาํการอนั

กฎหมายบัญญัติเปนความผิดมีเพียงสวนนอยที่ไดรับการดูแลจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของและการดูแลนั้นยังไมสอดคลองและเพียงพอ

ตอลักษณะของปญหาและความจําเปนของเด็กและครอบครัวของ

เดก็สาํหรบัเดก็อายไุมเกนิ 10 ปนัน้แมเจตนารมณของกฎหมายคอื

ไมตองการใหเด็กเขาสูกระบวนการยุติธรรมตั้งแตอายุยังนอยแต

ในรูปแบบวิธีการปฏิบัติเด็กก็ยังคงตองถูกจับถูกสอบสวนดําเนิน

คดีโดยเจาหนาที่ตํารวจและพนักงานสอบสวน สวนเด็กที่อายุกวา 

10 ปแตไมเกิน 12 ปที่เขาสูกระบวนการยุติธรรมแมบางรายอาจ

ไดรับประโยชนจากการใชกระบวนการประชุมกลุมครอบครัวและ

ชมุชนชวยลดความตงึเครยีดระหวาง เดก็กบัผูเสยีหาย โดยในกลุม

เดก็อายไุมเกนิกวา 10 ปจะยงัไมไดรบัโอกาสนี ้แตในภาพรวมแลว

เด็กทั้ง 2 กลุมยังไมไดรับการดูแลชวยเหลือแกไขที่เหมาะสมกับ
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สภาพปญหาและความจาํเปนของเดก็ ในสวนของบคุลากรผูปฏบิตัิ

งานพบวาปญหาที่พบคือการขาดความรูความเขาใจในระเบียบ

วิธีและขั้นตอนในการปฏิบัติตอเด็ก โดยเสนอใหมีการกําหนด

หนวยงานเฉพาะที่จะดําเนินงานโดยใหมีบุคลากรที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในการดําเนินงานและใหใชกระบวนการเชิงสมานฉันท

มาใชกับเด็กกลุมนี้

ขอเสนอแนะสําหรับการพัฒนาระบบการดูแลเด็ก

 1. ในดานระเบียบแนวทางการดําเนินการหนวยงาน

ที่เกี่ยวของ ควรปรับระเบียบแนวทางการดําเนินการกับเด็กที่

อายุยังไมถึงเกณฑรับโทษทางอาญาใหมีความเหมาะสมกับสภาพ

ปญหาและความจาํเปนของเดก็เพือ่ใหเดก็ไดรบัการดแูลสงเคราะห

คุมครองใหเปนไปตามเจตนารมณของกฎหมาย ลดการที่เด็กตอง

สัมผัสกับกระบวนการยุติธรรมใหนอยที่สุด โดยควรมีแนวทางที่

ชัดเจนในการดําเนินการและใหมีการกําหนดระยะเวลาและจุด

มุงหมายเพื่อชวยบรรเทาความรุนแรงของอารมณและความรูสึก

ของเด็กที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นและเพิ่มความรูสึก

ปลอดภัยใหกับเด็กโดยเนนการใหการสงเคราะหคุมครองชวย

เหลอืแกไขใหมากทีส่ดุกบัทัง้ตวัเดก็และครอบครวัของเดก็เนือ่งจาก

ปญหาของเด็กและครอบครัวมีหลายดานในการดําเนินงานควร

แสวงหาความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อรวมกันจัดทํา

แผนการดําเนินงานกับเด็กใหมีลักษณะการดําเนินงานแบบบูรณา

การและครอบคลุมปญหาของเด็กใหครบทุกดานโดยใหหนวยงาน

ที่เกี่ยวของทํางานรวมกันอยางจริงจังโดยมุงประโยชนสูงสุดของ

ตัวเด็กเปนสําคัญ

 2. ในดานความรูความเขาใจของบคุลากรควรมกีารสราง

ความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติใหกับบุคลากรที่เกี่ยวของโดยใช

การจัดทําเปนคูมือหรือวิธีการที่ชัดเจนงายตอการเขาใจสําหรับผู

ปฏิบัติงานและควรมีการจัดการอบรมใหความรูความเขาใจเกี่ยว

กบัวธิปีฏบิตัทิีเ่หมาะสมโดยควรมกีารอบรมความรูและทกัษะของ

บุคลากรในดานการดูแลเด็กที่มีปญหาพฤติกรรมและใหมีความ

สามารถในการทํางานรวมกบัครอบครัวและชุมชนในการลดความ

เสีย่งตอการเกดิปญหาพฤตกิรรมและการกระทาํผดิซํา้ของเดก็และ

ชวยใหครอบครัวของเด็กมีทักษะในการจัดการปญหาพฤติกรรม

เดก็และดแูลเดก็ไดดยีิง่ขึน้เนือ่งจากการปฏบิตังิานในการชวยเหลอื

แกไขเดก็และครอบครวัมคีวามเกีย่วของกบัการจดัการดานสขุภาพ

จิตและพฤติกรรมของมนุษยองคความรูและทักษะที่จําเปนควร

ประกอบไปดวยความรูพืน้ฐานทางจติวทิยาทีส่าํคญัไดแก จติวทิยา

พัฒนาการเด็ก จิตวิทยาเด็ก ที่มีปญหาพฤติกรรมและการกระทํา

ผิดจิตวิทยาการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเด็กจิตวิทยาครอบครัวและ

จิตวิทยาการใหการปรึกษาเพื่อใหสามารถวิเคราะหสภาพปญหา

และความจาํเปนของครอบครวัและใหคาํแนะนาํชวยเหลอืดแูลเดก็

และครอบครัวในเบื้องตนได

 3. หนวยงานที่เกี่ยวของพัฒนาแนวทางและเครื่องมือ

ที่จะนําไปใชในการคัดกรองและประเมินสภาพปญหาและความ

จําเปนของเด็กและครอบครัวเพื่อใหผูปฏิบัติงานเขาใจถึงสภาพ

ปญหาและความจําเปนของเด็กและครอบครัวเพื่อนําไปสูการ

พัฒนาแนวทางการปฏิบัติตอเด็กสําหรับเด็กที่มีปญหาเฉพาะดาน

 4. ควรมีการพัฒนาแนวทางยุติธรรมเชิงสมานฉันท 

(Restorative Justice) สําหรับใชกับเด็กในกรณีที่มีความเหมาะ

สมเพื่อสรางความสมานฉันทขึ้นในสังคมและเปนกระบวนการที่

ทาํใหทัง้ผูเสยีหายและเดก็และครอบครวัของเดก็ไดรบัการเยยีวยา

ที่เหมาะสมและสามารถอยูรวมกันในสังคมและชุมชนไดอยาง

ปกติสุข

 5. ควรมีการพัฒนาการดําเนินงานในเชิงการปองกัน

การเกิดปญหาพฤติกรรมการกระทําผิดในเด็กกลุมเสี่ยงที่มุงเปา

หมายไปในกลุมเด็กและครอบครัวที่มีความเสี่ยงโดยเขาไปให

ความชวยเหลือกับผูปกครองในระยะแรกเริ่มโดยใหมีการพัฒนา

ทักษะของครอบครัวในการควบคุมดูแลเด็กและแนวทางการปรับ

เปลี่ยนพฤติกรรมเด็กโดยใหเปนแนวทางที่ทําการศึกษาวิจัยและ

มีการพิสูจนถึงประสิทธิภาพของแนวทางปฏิบัตินั้นกอนนําไปใช

จริง (Evidence - Base Practice) ดังตัวอยางที่เห็นไดในผลการ

ศึกษาวิจัยของ Jaffe และ Baker (1998) และ Tremblay และ

คณะ (1995) ซึ่งจะชวยลดการเกิดปญหาพฤติกรรมและการกระ

ทําผิดในเด็กได

 6. ในกรณทีีต่องการเพิม่อายคุวามรบัผดิทางอาญาจาก

ไมเกินกวา 10 ปเปน 12 ปตามมติของสหประชาชาตินั้นหนวย

งานที่ทําหนาที่รองรับเด็กในกรณีเหลานี้จะตองมีความพรอมใน

การดาํเนนิงานและจะตองมกีารปรบัโครงสรางของหนวยงานทีท่าํ

หนาทีร่องรบัและดแูลเดก็กลุมนีท้ีจ่ะมจีาํนวนเพิม่ขึน้และมปีญหา

ที่ซับซอนกวาเด็กกลุมอายุไมเกินกวา 10 ปใหมีจํานวนบุคลากรที่

เพียงพอเหมาะสมกับการดูแลเด็กโดยใหเปนบุคลากรที่มีพื้นฐาน

ความรูที่จะเขาใจพฤติกรรมของเด็กกลุมนี้โดยไมใชเปนเพียงการ

จดัสถานเลีย้งดหูรอืสงเคราะหเดก็เทานัน้แตจะตองออกแบบสถาน

ทีแ่ละโปรแกรมสาํหรบัใชในการปรบัเปลีย่นพฤตกิรรมเดก็และชวย

เหลอืครอบครวัเพือ่ใหสามารถดแูลเดก็และครอบครวัไดทัง้ในระยะ

สั้นและระยะยาวอีกดวย
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เรื่อง ประสิทธิผลในการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมีครรภและ

 เด็กติดผูตองขัง

วิทยากร : นางสาวรติรส  อรุณคง  นักสังคมสงเคราะหชํานาญ

การ กรมราชทัณฑ

 การศึกษาเรื่อง “ประสิทธิผลในการปฏิบัติตอผูตองขัง

หญิงมีครรภและเด็กติดผูตองขัง”เปนการศึกษาวิจัยเชิงสํารวจ 

(Survey Research)เพื่อนําผลการศึกษามาเปนแนวทางในการ

ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมีครรภและเด็ก

ติดผู ตองขังของกรมราชทัณฑวิธีการศึกษาเก็บรวบรวมขอมูล

จากเรือนจํา/ทัณฑสถาน 13 แหง ประกอบดวยทัณฑสถาน

หญิงกลาง เรือนจํากลางอุบลราชธานี เรือนจํากลางเชียงราย

เรือนจํากลางนครราชสีมา เรือนจําอําเภอธัญบุรี เรือนจํากลาง

สมุทรปราการ เรือนจํากลางลําปาง เรือนจําจังหวัดสระบุรี เรือน

จําจังหวัดสุพรรณบุรี ทัณฑสถานหญิงสงขลา ทัณฑสถานหญิง

พิษณุโลก ทัณฑสถานหญิงธนบุรี และทัณฑสถานหญิงชลบุรี โดย

เก็บแบบสอบถามจากผูตองขังหญิงมีครรภและผูตองขังหญิงแม

ลูกออนที่คลอดลูกขณะอยูในเรือนจํา จํานวน 191 คน และจาก

เจาหนาที่ผูปฏิบัติงาน จํานวน  47 คน รวมทั้งจัดประชุมกลุมยอย 

(Focus Group) ผูบัญชาการเรือนจํา เจาหนาที่ผูปฏิบัติงานใน

เรอืนจาํ/ทณัฑสถาน3 แหง คอืทณัฑสถานหญงิกลาง เรอืนจาํกลาง

อุบลราชธานีและเรือนจํากลางเชียงราย 

 ผลการศึกษาวิจัย พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนผู

ตองขังหญิงมีครรภ รอยละ 40.8 อายุระหวาง 20-25 ป รอยละ

51.8 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนรอยละ 39.3

ภูมิลําเนาอยู ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรอยละ 30.9 

ประกอบอาชีพรับจางทั่วไป รอยละ 28.8 มีรายไดนอยกวา 

5,000 บาท/เดือน รอยละ 35.6 มีภาระในครอบครัว รอยละ75.4 

โดยรับผิดชอบสมาชิกในครอบครัว1- 2 คน มีคาใชจายประมาณ

เดือนละ 9,001 บาทขึ้นไป

 กอนตองโทษสวนใหญอาศัยอยูกับสามี รอยละ 32.5 

บิดามารดาหยาราง รอยละ 38.2 กอนเขามาอยู ในเรือนจํา

สวนใหญอยูในชุมชนเมืองรอยละ 39.4 โดยเปนชุมชนเมืองที่มี

สภาพแวดลอมไมดี เปนแหลงยาเสพติดสถานเริงรมย แหลงกอ

อาชญากรรม ฯลฯ และสวนใหญ รอยละ 69.6 มีพฤติกรรมที่ติด

อบายมขุ เชน เสพยาเสพตดิดืม่สรุา ประกอบอาชพีไมสจุรติสบูบหุรี่ 

เลนการพนนั คบเพือ่นทีเ่ปนอนัธพาล ฯลฯ โดยมพีฤตกิรรมเสพยา

เสพติดกอนตองโทษมากที่สุด

 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสามีครั้งแรกตั้งแตอายุยังไมเกิน 

20 ป ถึงรอยละ 66.5 ทั้งที่ในชวงวัยดังกลาวควรเปนเวลาที่ศึกษา

เลาเรยีน แตงงานมาแลวมากกวา 1 ครัง้ขึน้ไปถงึรอยละ 61.8 สวน

ใหญกระทําผิด 1 ครั้ง รอยละ 72.3 คดีปจจุบันความผิดพ.ร.บ.ยา

เสพติด/สารระเหย รอยละ 83.2 กําหนดโทษตั้งแต4 - 6 ปรอยละ 

41.9 กระทําผิดเพราะตองการเงิน/ทรัพยสินรอยละ 80.1 

 กลุมตัวอยางสวนใหญรูสึกเครียดและกังวลใจที่ตั้งครรภ

ขณะอยูในเรือนจํา รอยละ 60.7   และเห็นวาเด็กที่คลอดขณะ

มารดาตองโทษอยูในเรือนจําไดรับผลกระทบจากการที่ตองเขามา

อยูในเรือนจํากับมารดา รอยละ 84.3 โดยสวนใหญไดรับผลกระ

ทบดานสุขภาพกาย เชน รับเชื้อโรคงายกวาเด็กภายนอก ไดรับ

สารอาหารที่ไมเทาเทียมกับเด็กภายนอก พัฒนาการดานรางกาย

ชากวาเด็กภายนอกที่มีสื่อที่ชวยในการเสริมพัฒนาการทั้งดาน

รางกายและจิตใจฯลฯ

 โดยสรปุผูตองขงัสวนใหญ รอยละ 59.2 เหน็วาภาพรวม

การปฏบิตัติอผูตองขงัหญงิมคีรรภและเดก็ตดิผูตองขงัของเรอืนจาํ

อยูในระดับดี และรองลงมาพอใช รอยละ 32.5 โดยแยกประเด็น

ได ดังนี้ 

 ดานการปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมีครรภ ดานสถานที่ 

สวนใหญ รอยละ 88.5 เห็นวา เรือนจําไมสามารถจัดเรือนนอน

แยกเฉพาะจากผูตองขังทั่วไปได และรอยละ 82.7 เห็นวาเรือน

จําสามารถจัดเรือนนอนที่มีความเหมาะสมสะอาดถูกสุขลักษณะ 

รวมทั้งรอยละ 90.6 เห็นวาเรือนจําสามารถจัดสถานที่อาบนํ้า

เฉพาะผูตองขังหญิงมีครรภไมใหปะปนกับผูตองขังหญิงทั่วไป 

ดานสวัสดิการ สวนใหญ รอยละ 67.5 เห็นวาเรือนจําไมสามารถ

จัดใหมีปจจัยสี่เพียงพอกับความตองการ โดยเฉพาะเรื่องนม ดาน

การรักษาพยาบาล กลุมตัวอยางทุกคนเมื่อตั้งครรภ เรือนจําจัด

ใหมีพยาบาล สูตินารีแพทยเขามาตรวจครรภตรวจสุขภาพ โดย

สวนใหญรอยละ 75.4 ไดรับการตรวจเดือนละครั้ง และสวนใหญ

รอยละ 51.3 แพทยเขามาตรวจครรภใหกับผูตองขังหญิงมีครรภ

ในเรือนจํา รวมทั้งเรือนจํามีการจัดใหผูตองขังหญิงมีครรภไดออก

กําลังกายทุกคน โดยสวนใหญรอยละ 89.0 ไดออกกําลังกายเปน

ประจําทุกวัน ดานการทํางาน สวนใหญไมทํางานขณะตั้งครรภใน

เรือนจํา รอยละ 77.0 ปญหาอุปสรรคสวนใหญ รอยละ 38.5 คือ 

เรือนนอนที่จัดสําหรับผูตองขังหญิงมีครรภมีพื้นที่ไมเพียงพอ อีก

ทั้งบางชวงเวลาที่มีผูตองขังมากเรือนจําไมสามารถแยกเรือนนอน

ออกจากผูตองขังหญิงทั่วไป
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 ดานการปฏบิตัติอเดก็ตดิผูตองขงัดานสถานที ่สวนใหญ 

รอยละ 71.7 เหน็วาเรอืนจาํไมสามารถจดัเรอืนนอนแยกเฉพาะจาก

ผูตองขังทั่วไป และรอยละ 84.1 เห็นวาเรือนจําสามารถจัดสถาน

ที่บริบาลทารกที่มีความสะอาดถูกสุขลักษณะรวมทั้งกลุมตัวอยาง

ทกุคนเหน็วาเรอืนจาํสามารถจดัสถานทีอ่าบนํา้ ภาชนะเฉพาะของ

เด็กสถานที่ตากเสื้อผาของเด็กติดผูตองขังไมใหปะปนกับผูตองขัง

ทัว่ไปไดดานสวสัดกิาร สวนใหญรอยละ 53.1 เหน็วาเรอืนจาํจดัให

มีปจจัยสี่เพียงพอกับความตองการของเด็ก และรอยละ 75.2 เห็น

วาเรือนจําจัดใหมีอาหารเด็กออน อาหารเสริมที่เหมาะสมกับการ

เจรญิเตบิโตในแตละชวงวยัของเดก็ตดิผูตองขงั ดานสขุภาพอนามยั 

บตุรของกลุมตวัอยางทกุคนไดรบัการตรวจสขุภาพพฒันาการจาก

แพทย และไดรบัการฉดีวคัซนีเปนประจาํ รวมทัง้มกีารสงเดก็ทีเ่จบ็

ปวยเกนิกวาการรกัษาของพยาบาลเรอืนจาํ ไปรกัษาทีโ่รงพยาบาล

ภายนอกเรือนจําดานพี่เลี้ยงเด็ก สวนใหญขณะบุตรอยูในเรือนจํา

กับมารดาไมมีพี่เลี้ยงเด็กสําหรับดูแลเด็กติดผูตองขังรอยละ 72.5 

ปญหาอุปสรรค สวนใหญรอยละ 44.6 เรือนจําไมสามารถแยก

เรือนนอนของผูตองขังหญิงแมลูกออน เด็กติดผูตองขังออกจาก

ผูตองขังหญิงทั่วไปได โดยเฉพาะในกรณีที่เรือนจํามีจํานวนผูตอง

ขังหญิงมาก

 เรือ่งทีก่ลุมตวัอยางตองการใหเรอืนจาํชวยเหลอืมากทีส่ดุ

คือใหเรือนจําจัดอาหาร อาหารเสริม นมและเครื่องอุปโภคบริโภค

ฯลฯใหกับผูตองขังหญิงมีครรภ ผูตองขังหญิงแมลูกออน และเด็ก

ติดผูตองขัง โดยเฉพาะในกลุมที่ไมมีญาติ หรือญาติอยูไกล รอยละ 

52.8 และสวนใหญรอยละ 35.1ตองการใหแยกเรอืนนอนผูตองขงั

หญิงตั้งครรภ ผูตองขังหญิงแมลูกออน เด็กติดผูตองขังออกจากผู

ตองขังหญิงทั่วไปใหไดอยางเด็ดขาด แมวาจะมีผูตองขังมาก

 จากการสอบถามความคิดเห็นของเจาหนาที่ผูปฏิบัติ

งานและผลจากการประชุมกลุมยอยพบวาเรือนจําไดปฏิบัติตาม

ปฏญิญากรงุเทพ และนโยบายของกรมราชทณัฑ ตามสภาพการณ

ของงบประมาณ สถานทีแ่ละอตัรากาํลงัทีม่ ีโดยภาพรวมแลวเรอืน

จํา/ทัณฑสถานปฏิบัติตอผูตองขังหญิงมีครรภและเด็กติดผูตองขัง

อยูในระดบัด ีรอยละ 49.0 ปญหาอปุสรรคทีพ่บ ขาดสถานทีใ่นการ

คมุขงัผูตองขงัหญงิมคีรรภแยกจากผูตองขงัอืน่งบประมาณไมเพยีง

พอในการจดัอาหารเสรมิ นม เครือ่งอปุโภคบรโิภค คาใชจายในการ

คลอดบตุรและคารกัษาพยาบาลเดก็ตดิผูตองขงัผูตองขงัไมมภีาวะ

ความเปนแมและความรบัผดิชอบในการดแูลบตุรขาดเจาหนาทีใ่น

การดแูลเดก็และใหคาํปรกึษาแนะนาํแกผูตองขงัหญงิมคีรรภ ทัง้นี้

รฐับาลควรมนีโยบายการชะลอการลงโทษสาํหรบัผูตองขงัตัง้ครรภ 

มกีารเบีย่งเบนหรอืผลกัดนัใหผูตองขงัตัง้ครรภคลอดบตุรภายนอก

เรือนจํากอนที่จะเขามารับโทษ

 ขอเสนอแนะของคณะวิจัย

 1. กรณีมีผูกระทําผิดหญิงตั้งครรภ เขาสูกระบวนการ

ยตุธิรรมทางอาญาควรใชการเบีย่งเบนผูกระทาํผดิ โดยใหคลอดลกู

เรียบรอยกอนแลวจึงกลับเขามาสูกระบวนการยุติธรรมทางอาญา

 2. ควรมีการบังคับใชมาตรา 246 ป.วิอาญา ที่ใหศาล

พิพากษาสั่งใหทุเลาการบังคับโทษจําคุกสําหรับหญิงตั้งครรภ ให

อยูในสถานที่อันควรนอกจากเรือนจําหรือสถานที่ที่กําหนดไวใน

หมายจําคุก เนื่องจากมีกฎหมายกําหนดไวแลว แตยังไมมีผลใน

ทางปฏิบัติ

 3. ตามระเบยีบทีก่าํหนดใหเดก็ตดิผูตองขงัอยูกบัมารดา

ในเรือนจําไดเพียง 1 ป หากหลัง 1 ป ปรากฏวาไมมีญาติรับไป

อุปการะตองสงไปอยูสถานสงเคราะห ควรขยายเวลาใหเด็กติดผู

ตองขังอยูกับมารดาได 1 ป 6 เดือน

 4. ควรมีการทํา MOU กับกระทรวงสาธารณสุขและ

โรงพยาบาลตางๆในการยกเวนคาใชจายใหกับผูตองขังที่เปนคน

ตางดาว ผูตองขงัคนไทยทีไ่มมบีตัรประชาชน ผูตองขงัทีค่ลอดบตุร

คนที ่3 ในการคลอดบตุร รวมทัง้คาใชจายในการรกัษาพยาบาลเดก็

ติดผูตองขังที่ปวย  

 5. จากผลการศกึษาวจิยั ผูตองขงัสวนใหญไมไดรบัการ

อบรมใหความรู รอยละ 55.8 จงึควรกาํชบัใหเรอืนจาํใหความรูกบั

ผูตองขังหญิงมีครรภในการตั้งครรภคุณภาพ การเลี้ยงดูบุตร

 6. กรณีเจาหนาที่เรือนจําตองไปเฝาดูแลเด็กติดผูตอง

ขังที่โรงพยาบาลภายนอก ควรออกกฎระเบียบใหเบิกคาลวงเวลา

ใหกับเจาหนาที่ได

 7. ควรจดัใหมกีารใหคาํปรกึษาแนะนาํเฉพาะรายใหกบั

ผูตองขงัหญงิมคีรรภ เนือ่งจากผลการศกึษาวจิยั สวนใหญ รอยละ 

54.7เรอืนจาํไมมกีารจดักจิกรรมใหคาํปรกึษาแนะนาํและเมือ่ผูตอ

งขังมีปญหา สวนใหญ รอยละ 45.1ปรึกษาเพื่อนผูตองขัง

 8. กรมราชทัณฑควรมีการประสานภาคเอกชนเขามา

ใหการสงเคราะหเดก็ตดิผูตองขงัและผูตองขงัหญงิตัง้ครรภในเรือ่ง

ปจจัยสี่ โดยเฉพาะในกลุมผูตองขังที่มีฐานะยากจน หรือไรญาติ
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เรื่อง ระยะเวลาการบังคับคดีแพง

วิทยากร : 1. นายบุญธรรม  ทองขลิบ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานการ

บังคับคดีกรมบังคับคดี

  2. นายสรุศกัดิ ์ เหลอืงอรามกลุ  นติกิรปฏบิตักิาร กรม

บังคับคดี

 เมือ่พจิารณาจากขอมลูทีไ่ดรบัมาจากแงมมุตางๆ กนัแลว

จะเห็นขอเท็จจริงที่มีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้

  (1) การบงัคบัคดสีวนใหญกระทาํโดยเจาหนีท้ีเ่ปน

ธนาคารหรือสถาบันการเงิน

  (2) เจาหนี้ที่เปนธนาคารจะบังคับคดีที่เปนหนี้ที่มี

หลักประกันเกือบทั้งสิ้น

  (3) การบังคับคดีของธนาคารที่เปนหนี้ที่มีหลัก

ประกันจะเปนการบังคับอสังหาริมทรัพยเกือบทั้งสิ้น

  (4) หนี้ที่มีหลักประกันจะมีจํานวนหนี้ที่มากกวา

หนี้ที่ไมมีหลักประกัน

  (5) เมื่อมีการบังคับคดีแลวคดีสวนใหญจะสิ้นสุด

ไปดวยการจายเงินใหแกผูที่เกี่ยวของมากกวาจะสิ้นสุดไปเพราะ

เหตุอื่นๆ

  (6) ระยะเวลาการบงัคบัคดมีากกวารอยละ 70 ของ

กลุมขอมูลคดีตัวอยางที่ทําการสํารวจทั้งหมด สามารถดําเนินการ

แลวเสร็จภายในระยะเวลา 18 เดือน 

 ในสวนของระยะเวลาซึ่งถือเปนขอพิจารณาหลักของ

รายงานวจิยัฉบบันี ้จากการศกึษาขอมลูทีเ่กดิขึน้จรงิจากการบงัคบั

คดีของกรมบังคับคดีพบขอมูลในสวนที่เกี่ยวกับระยะเวลาที่เกี่ยว

พันกันกับขอเท็จจริงอื่นๆ ดังนี้

  (1) ระยะเวลาที่ใชในการบังคับคดีมีความสัมพันธ

กับประเภทของเจาหนี้เนื่องจากความเชี่ยวชาญหรือทักษะของ

เจาหนี้ที่มีความชํานาญเฉพาะดานบังคับคดีมากกวาเจาหนี้ที่เปน

บุคคลธรรมดา สภาพคลองของทรัพย และสภาพทรัพย จึงเปนผล

ใหเจาหนี้ประเภทธนาคารและนิติบุคคลอื่นๆใชระยะเวลาในการ

บังคับคดีนอยกวาเจาหนี้ประเภทบุคคลธรรมดา

  (2) ระยะเวลาที่ใชในการบังคับคดีมีความสัมพันธ

กับลักษณะหนี้ไมวาจะเปนหนี้ที่มีประกันหรือหนี้ที่ไมมีประกัน

  (3) ระยะเวลาที่ใช ในการบังคับคดีไม มีความ

สัมพันธกับจํานวนหนี้อยางมีนัยสําคัญ แตอยางไรก็ตามยังคงมีผล

ตอการบังคับคดีที่มีทุนทรัพยเกินกวา 5,000,000 บาทขึ้นไป ที่

อัตราสวนของคดีที่เสร็จไปในชวงตั้งแต 2 ป 1 เดือนขึ้นไปจะเห็น

ไดวามีอัตราตํ่ากวาการบังคับคดีที่มีทุนทรัพยไมเกิน 5,000,000 

บาทในชวงเวลาเดียวกัน 

  (4) ระยะเวลาที่ใช ในการบังคับคดีไม มีความ

สมัพนัธกบัประเภทของทรพัยทีท่าํการบงัคบัคดเีวนแตในกรณขีอง

สังหาริมทรัพย  โอกาสที่คดีจะเสร็จไปโดยใชระยะเวลาตั้งแต 2 ป 

6 เดือนมีนอยกวาในกรณีของอสังหาริมทรัพย

 กลาวโดยสรปุจะพบวา การบงัคบัคดใีนปจจบุนัเปนการ

บังคับคดีโดยธนาคารหรือสถาบันการเงินในหนี้ที่มีหลักประกัน

เปนสวนใหญ และเมือ่พจิารณาจากประเภทของทรพัยจะเปนการ

บังคับเอาจากอสังหาริมทรัพยเกือบทั้งหมด คงมีสัดสวนในการ

บังคับเอาแกสังหาริมทรัพยมีอยูเพียงรอยละ 2.7 ของทั้งหมด  

 แมเหตุขัดของในการบังคับคดีจะมีจํานวนเพียงรอยละ 

6.2 ของสาํนวนคดทีัง้หมดแตถามกีารปรบัปรงุแกไขใหเหตขุดัของ

มีนอยลงจะชวยประกันความมั่นใจใหแกผูที่จะเขามาซื้อทรัพยใน

กระบวนการบังคับคดี  ซึ่งจะทําใหกระบวนการบังคับคดีดําเนิน

การไปได เพราะเหน็ไดชดัแลววาการบงัคบัคดสีวนใหญจะเสรจ็สิน้

ดวยการยดึและขายทอดตลาดทรพัยสนินัน้ และเอาเงนิจายใหแกผู

เกีย่วของ ดงันัน้ หากไมสามารถปรบัลดขอขดัของไดจะทาํใหตลาด

ในการขายทรพัยสนิไมมคีวามแนนอนไปดวยและจะเหน็ไดตอไปวา

หากเราสามารถปรับลดใหการบังคับคดีอยูในชวงระยะเวลาที่ตํ่า

กวา 1 ปการจาํกดัเหตขุดัของจะมผีลตอระยะเวลาในการบงัคบัคดี

ดวย แตหากเราไมสามารถปรบัลดระยะเวลาในการบงัคบัคดใีหตํา่

กวา1 ปได การมีเหตุขัดของหรือไมมีเหตุขัดของกลับเปนปจจัยใน

เรื่องของระยะเวลาไมมากนัก ซึ่งจะทําใหความพยายาม ที่ทุกฝาย

จะลดขอขัดของมีนอยลง

 อนึ่ง ในปจจุบันยุติธรรมทางเลือกไดเขามามีบทบาทใน

กระบวนการยุติธรรม อันเปนเหตุใหกรมบังคับคดีไดเล็งเห็นถึง

ความสาํคญัของวธิกีารไกลเกลีย่ขอพพิาท ในฐานะทีเ่ปนเครือ่งมอื

ในการเสริมสรางประสิทธิภาพในการดําเนินการบังคับคดี อันจะ

เปนการอํานวยประโยชนใหแกคู ความ และสงผลตอการเพิ่ม

สภาพคลองทางเศรษฐกิจในภาพรวม ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน

กรมบังคับคดี จึงมีนโยบายจัดตั้งศูนยไกลเกลี่ยขอพิพาทชั้นบังคับ

คดี โดยจัดใหมีระบบไกลเกลี่ยขอพิพาทควบคูไปกับการบังคับคดี 

เพื่อเปนทางเลือกใหแกผูที่ตองเขามาสูกระบวนการบังคับคดีใน

การยุติปญหาขอพิพาทไดดวยตนเอง อันจะนําไปสูการถอนการ

ยึดทรัพย ถอนการอายัดทรัพยสิน และถอนการบังคับคดีตอไป  

 ทั้งนี้ นาจะเปนประโยชนกับกระบวนการบังคับคดีที่จะ

ใหความตระหนกัคาํนงึในเรือ่งการเพิม่มลูคาของทรพัยหลกัประกนั

หรือรักษาไวซึ่งมูลคาของทรัพยที่จะไมทําใหมูลคาของทรัพยที่จะ

ขายทอดตลาดดอยคาลง อันจะเพื่อใหเจาหนี้ในคดีนั้นๆไดรับการ
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ชาํระหนีอ้ยางเตม็สดัสวนตามคาํพพิากษาของศาล และอนัจะเปน

ประโยชนแกลกูหนีท้ีจ่ะสามารถหลดุพนจากหนีไ้ดโดยเรว็ซึง่ถอืวา

เปนการมองกระบวนการบงัคบัคดใีนเชงิการตลาด อนันาํมาซึง่การ

ปฏิบัติงานในเชิงรุกเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบังคับคดี 

ขอเสนอแนะ

  (1) เนื่องจากผลของการศึกษาวิจัยพบวาระยะเวลา

การบังคับคดีตั้งแตเริ่มตนจน ถึงสิ้นสุดการบังคับคดีใชระยะเวลา

ทัง้สิน้ไมเกนิ 18 เดอืน เปนจาํนวนมากกวารอยละ 70 ของจาํนวน

กลุมตวัอยางทีท่าํการสาํรวจทัง้หมด ดงันัน้ ระยะเวลาในการบงัคบั

คดทีีส่ามารถใชเปนมาตรฐาน ในการดาํเนนิการในชัน้บงัคบัคดคีวร

อยูในภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว

  (2) เนื่องจากผลของการศึกษาวิจัยพบวาระยะเวลา

การบงัคบัคดตีัง้แตเริม่ตนจนถงึสิน้สดุการบงัคบัคดใีชระยะเวลาทัง้

สิน้ไมเกนิ 18 เดอืน แตเปนผลการสาํรวจจากกระบวนการทัง้หมด 

ซึ่งมีกระบวนการยอยที่เกี่ยวของหลายกระบวนการ เชน การยึด

ทรัพยสิน การจําหนายทรัพยสิน การจัดทําบัญชีแสดงรายการรับ

จาย แตจากการสาํรวจกลุมขอมลูคดยีงัมไิดมกีารสาํรวจระยะเวลา

ของแตละกระบวนการ จึงควรจัดใหมีการศึกษาวิจัยระยะเวลาใน

การดําเนินการของแตละกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อกําหนดระยะ

เวลามาตรฐานของแตละกระบวนการ

  (3) เนื่องจากผลของการศึกษาวิจัยพบวาระยะ

เวลาการบังคับคดีตั้งแตเริ่มตนจนถึงสิ้นสุดการบังคับคดีใชระยะ

เวลาทั้งสิ้นไมเกิน 18 เดือน เปนจํานวนมากกวารอยละ 70 ของ

จาํนวนกลุมตวัอยางทีท่าํการสาํรวจทัง้หมด และจากผลการสาํรวจ

พบวามากกวารอยละ 50 สามารถดําเนินการไดแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลา 12 เดือน จึงควรมีการศึกษาวิจัยในเชิงลึก (โดยคณะผู

เชีย่วชาญดานการบงัคบัคดแีพง) เพือ่ลดระยะเวลาในการบงัคบัคดี

  (4) จากการศึกษาวิจัยมีการจัดเก็บขอมูลทั้งสวน

กลางและสวนภูมิภาค แตมิไดมีการแยกกลุ มตัวอยางในการ

ประมวลผลขอมลู หากมกีารสาํรวจเชงิลกึตอไปควรมกีารแยกการ

ประมวลผลระหวางกลุมตวัอยางในสวนกลางและสวนภมูภิาค เพือ่

เปรียบเทียบระยะเวลาในการบังคับคดี ซึ่งอาจชี้ใหเห็นถึงปญหา 

ขอแตกตาง ระหวางสวนกลางและสวนภูมิภาค

  (5) จากขอสรุปที่ไดจากการวิจัย ควรมีการจัดเก็บ

ขอมูลใหครบถวน เพียงพอสําหรับนํามาใชในการวิจัยโดยระบบ

คอมพิวเตอร โดยใชหลักคณิตศาสตรที่เปนรูปแบบเดียวกับที่ใช

ในงานวิจัยครั้งนี้ และตองมีการจัดตั้งที่ปรึกษาและกลุมงานวิจัย

เขารวมใหคําแนะนําในขอมูลที่มีอยู และขอมูลที่จะตองจัดทําเพิ่ม

เติมเพื่อใหไดผลการวิจัยโดยระบบคอมพิวเตอรที่สมบูรณตอไป
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การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ผศ.ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.ดร.เนาวรัตน  พลายนอย

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.ดร.ศุภวัลย  พลายนอย

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  รศ.ดร.ประภาพรรณ อุนอบ

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  ผศ.ดร.อุทัยทิพย  เจี่ยวิวรรธนกุล

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  นางพรธิดา วิเศษศิลปานนท

   มหาวิทยาลัยมหิดล

  นางสาวจิตรสุดา  ลิมเกรียงไกร

   มหาวิทยาลัยมหิดล
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ (หอง 2)
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

ประธาน   1 :  นายปกรณ  สัตยวณิช

    กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขารัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตร

  2 : รศ.ดร.ทวีวงศ  ศรีบุรี

    ศูนยบริการวิชาการแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  3 : ดร.ปริญญา  กมลสินธุ

    สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน

  4 :  นางชมพูนุท  ชวงโชติ

    สํานักวางแผนการเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดลอม

    สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจสังคมแหงชาติ

เรื่องที่ 1 : [BO 03]  การบริหารจัดการชวยเหลือผูปวยลางไตในวิกฤตนํ้าทวมของจ.สระบุรี

    โดย นายแพทยณรงคศักดิ์  วัชโรทน  

      โรงพยาบาลสระบุรี

เรื่องที่ 2 : [BO 05] กลยทุธการบรหิารจดัการของสาํนกังานปองกนัและบรรเทาสาธารณภยัใน การรบัมอืกบัภยัพบิตัแิผนดนิไหว 

    กรณีศึกษา: สํานักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เมืองยอกยาการตา ประเทศอินโดนีเซีย

    โดย  นายมาหะมะดารี แวโนะ  

     มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา

เรื่องที่ 3 : [BO 06]  โครงการจัดทําผังแมบทพัฒนาชุมชน เพื่อแกปญหาหมูบานอุทกภัยแบบบูรณาการอยางยั่งยืน

    โดย  รศ.สุรศักดิ์  กังขาว

      สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

เรื่องที่ 4 : [BO 09] การสํารวจความพรอมและความเขาใจของหนวยงานภาครัฐในประเทศไทยเกี่ยวกับแนวทางการสื่อสาร

    ในภาวะวิกฤต

    โดย ดร.นรีนุช  ดํารงชัย  

     สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร
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เรื่องที่ 5 : [BO 11]  การศกึษาระบบการจดัการศนูยพกัพงิผูประสบอทุกภยั ณ ศนูยพกัพงิชัว่คราว มหาวทิยาลยัราชภฎันครปฐม

    โดย ผศ.สมเดช  นิลพันธุ  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

เลขานุการ :  นางสาวธรรมภรณ ประภาสะวัต

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการพิเศษ  

   ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

  นางสาวณัฐฐาวีรนุฎ  จันทรแจม

   พนักงานพิมพ ส.3  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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Advanced Research in Japan - ASEAN Economic Community and 

Disaster Management
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

Introduction of JSPS Bangkok office 

 by JSPS Bangkok office

Research Sessions

Disaster Management

 Lecture title: “Comparing the disaster information gathering behavior of Thai and Japanese during the 

     2011 Thai Flood and the Tohoku Earthquake and Tsunami disaster”

 Invited speaker (Japan):  Dr. Akiyuki Kawasaki, Associate Professor 

      International Center for Urban Safety Engineering, Institute of Industrial Sciences, 

      The University of Tokyo

 Moderator (Thai) :   Dr. Manop Kaewmoracharoen, Assistant Professor 

      Natural Disasters Research Unit (CENDRU), Civil Engineering Department, 

      Chiang Mai University

 ASEAN Economic Community

 Lecture title:  “ASEAN Community 2015: Real or Imagined?”

 Invited speaker (Japan):  Dr. Pavin Chachavalpongpun, Associate Professor

      Centre for Southeast Asian Studies, Kyoto University

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปของวิทยากรทั้งสองคนดังนี้ 

1.  Assoc. Prof. Dr.Akiyuki  Kawasaki บรรยายเรือ่ง Compar-

ing the disaster information gathering behavior of Thai 

and Japanese during the 2011 Thai Flood and the Tohoku 

Earthquake and Tsunami disaster ใน 4 ประเด็น ดังนี้

 1. ขอมูลภัยพิบัติ - บทบาทขอมูลในสถานการณตาง ๆ 

 2. การเกิดแผนดินไหวที่ Tohoku ในป พ.ศ. 2554 - 

การวิเคราะหขอมูลในเชิงลึก

 3. การเกิดนํ้าทวมในประเทศไทย ในป พ.ศ. 2554

 4. เผยแพรขอมูล - การเตรียมการและการรับมือภัย

พิบัติในอนาคต 

ขอมูลของภัยพิบัติ

 เมื่อเกิดภัยพิบัติประชาชนจะเตรียมหาขอมูลพรอมรับ

กับสถานการณที่เกิดขึ้นโดยอาศัยขอมูลจากสื่อตาง ๆ ไมวาจะ

เปนอินเทอรเน็ต สื่อจากหนังสือพิมพ โทรทัศนหรือเทคโนโลยีที่

เกี่ยวของ 
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การเกิดแผนดินไหวที่ Tohoku ในป พ.ศ. 2544

 การเกิดแผนดินไหวเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2554 ที่ To-

hoku ทําใหเกิดภัยพิบัติใหญ 3 อยางคือ แผนดินไหว สึนามิ และ

วิกฤตการณของนิวเคลียร นักวิจัยไดวิจัยโดยวิธีการวิจัยมีดังนี้

 1.  หาขอมูลเพื่อใหความชวยเหลือกับชาวตางประเทศ

ในญี่ปุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ

 2.  รวบรวมขอมูล มีการจัดทําเปน 9 ภาษา คือ ภาษา

ญี่ปุน ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาเกาหลี ภาษาโปรตุเกส ภาษา

เนปาล ภาษาฝรั่งเศส ภาษาไทย และภาษาเวียดนาม

 3.  วิเคราะหขอมูลจาก 74 ประเทศ อายุ เพศ อาชีพ 

พื้นที่ที่อยูในประเทศญี่ปุน ความสามารถในการใชภาษา สื่อใช

ติดตามขาวสาร (สื่อของประเทศญี่ปุน NHK) 

 4.  วิเคราะหขอมูลหลังจากเกิดภัยพิบัติ พบวา ขอมูล

หลังจากเกิดภัยพิบัติมีความสําคัญมาก ชาวตางประเทศมากกวา 

80% ตัดสินใจที่จะออกจากประเทศญี่ปุนใน 1 สัปดาหหลังจาก

เกิดแผนดินไหว และมีคนจํานวนหนึ่งติดตามขาวสารเพื่อใชใน

การตัดสินใจกอนที่จะออกจากประเทศญี่ปุน  ทั้งนี้ขาวสารที่ถูก

ตองและรวดเร็วมีความสําคัญตอการตัดสินใจของครอบครัวที่จะ

ทําใหมีการออกจากประเทศญี่ปุนโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาที่

ครอบครัวตองการใหออกจากประเทศญี่ปุนเมื่อเกิดภัยพิบัติ 

นํ้าทวมเมื่อป 2554 ในประเทศไทย

 จากสถานการณนํ้าทวมในประเทศไทยในชวงเดือน

มิถุนายน-กันยายน 2554 ปริมาณนํ้าฝนในคาบสมุทรอินโดจีน

มีปริมาณมากกวาเกณฑเฉลี่ย จนเมื่อตนเดือนตุลาคม 2554 มี

ปริมาณนํ้าฝนเปนจํานวนมากในแมนํ้าเจาพระยา ในชวงเดือน

สงิหาคม มแีผนดนิถลมและนํา้ทวมบรเิวณภาคเหนอืของไทย และ

เดอืนตลุาคมนํา้ทวมบรเิวณจงัหวดัอยธุยา ตอนเหนอืของกรงุเทพฯ 

บรเิวณสนามบนิดอนเมอืง และตอนกลางเดอืนพฤศจกิายน 2554 

นํ้าทวมบริเวณคลองบางซื่อและตอนกลางของกรุงเทพฯ ในการ

วิจัยนี้ นักวิจัยไดทําการวิจัยโดยวิธีการวิจัยมีดังนี้ 

 1.  รวบรวมขอมูลหลังจากเกิดนํ้าทวมในประเทศไทยป 

2554  โดยทําเปน 3 ภาษา คือ ภาษาไทย  ภาษาญี่ปุน และภาษา

อังกฤษ

 2.  วิเคราะหขอมูลจาก 29 ประเทศ อายุ เพศ อาชีพ 

การอพยพภายหลังเกิดเหตุการณนํ้าทวม

 จากการวจิยัพบวาชาวตางประเทศจะอพยพถงึแมวานํา้

ไมทวม การตัดสินใจขึ้นอยูกับระดับนํ้าและการหาอาหารและนํ้า

ดื่ม สวนคนไทยถึงแมวานํ้าจะทวมแตยังคงอยูที่บาน 

การเผยแพรขอมูล

 ทั้ง 2 สถานการณไมวาจะเปนการเกิดแผนดินไหวที่ 

Tohoku ในประเทศญี่ปุน หรือการเกิดนํ้าทวมในประเทศไทย ใน

การเผยแพรขอมลูขาวสารถอืมคีวามจาํเปนตองเปนขอมลูทีน่าเชือ่

ถือได และมีสื่อภาษาอังกฤษสําหรับชาวตางประเทศดวย 

2. Assoc. Pavin Chachaualpongpun บรรยายเรือ่ง ASEAN 

Community 2015 : Real or Imagined? ในประเด็นตางๆ 

ดังนี้

 1. ประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 เสาหลัก ไดแก

  - ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

เพื่อดํารงรักษาสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

  - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อการสงเสริม

การเติบโตทางเศรษฐกิจ สงเสริมความสามารถในการแขงขัน การ

ลงทุนทั้งภายในและภายนอกภูมิภาค 

  - ประชาคมสงัคม - วฒันธรรมอาเซยีน เพือ่แกไข

ปญหาภายในภูมิภาค โดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคง

 2. ความรวมมือดานการเมืองและความมั่นคง

   หลกัการความตกลงซึง่ปรากฏในเอกสารสาํคญั

ทางการเมือง ในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียน ครั้งที่ 2 ณ 

บาหลี อาเซียนกําลังเจรจาจัดทํารางแผนงานเพื่อจัดตั้งประชาคม

การเมอืงและความมัน่คงทางเศรษฐกจิ (ASEAN Political - Security

Community - APSC) เพื่อใหที่ประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 14 

ที่จัดในประเทศไทยใหการรับรอง

 3. การจดัตัง้คณะกรรมาธกิารระหวางรฐับาลวาดวยการ

สงเสริมสมาชิกมนุษยชนอาเซียน

  - เพื่อใหหนวยงานมีความตื่นตัวในการปกปอง

สิทธิมนุษยชน

  - เพื่อใหการศึกษาในการปกปองสิทธิมนุษยชน

ตอองคกร

 4. การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Eco-

nomic Community - AEC) 

   ใชพิมพเขียวเพื่อเรงรัดการจัดตั้งประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (AEC Blueprint) แผนงานภายใต AEC Blue-

print มีเปาหมายที่จะสงเสริมใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการ

ผลิตเดียว มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ

อยางเสร ีและการเคลือ่นยายเงนิทนุทีเ่สรมีากขึน้ สงเสรมิขดีความ

สามารถในการแขงขันของอาเซียน ลดชองวางการพัฒนาระหวาง
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ประเทศสมาชิก และสงเสริมการรวมตัวเขากับประชาคมโลกของ

อาเซียน  

 5. การเปนประชาคมสังคม - วัฒนธรรมอาเซียน

  ความรวมมือในดานนี้เปนการสรางความรวมมือ

สรางคุณภาพชีวิตของพลเมืองอาเซียนในการแกไขปญหา

ทางสังคมตาง ๆ เชน ปญหาแรงงาน การอพยพยายถิ่น ความ

ยากจน การละเมิดสตรี / เด็ก  ภัยพิบัติ การขาดแคลนพลังงาน 

นํ้า ประชากร

 6.  วิธีการเตรียมขอมูลตาง ๆ สูประชาคมอาเซียน โดย

มีการประชุมตาง ๆ ที่เกี่ยวของดังนี้

  1. ASEAN Summit

  2. ASEAN Community Councils

  3. ASEAN Sectoral Ministerial Bodies 

  4. Secretary General

  5. Committee of Permanent Representatives 

  6. ASEAN Secretariat

  7. ASEAN National Secretariats 
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การนําเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

“นโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน”
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

วิทยากร:   ศ.ดร.ณัฎฐพงศ ทองภักดี 

   ศูนยศึกษาเศรษฐกิจพอเพียง สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   รศ.ดร.วิชิต หลอจีระชุณหกุล 

   คณะสถิติประยุกต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   ผศ.ดร.อมรรัตน อภินันทมหกุล 

   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  รศ.ดร.จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต 

   คณะภาษาและการสื่อสาร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  ผศ.ดร.อาแว มะแส 

   คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

   ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 

   คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

  ผศ.ดร.ณดา จันทรสม 

   สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 โครงการ “นโยบายสาธารณะเพื่อความสมดุลและ

ยั่งยืน”เปนผลงานทางวิชาการภายใตการบริหารของศูนยศึกษา

เศรษฐกิจพอเพียง การสัมมนาผลการศึกษาของโครงการในครั้งนี้

มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอผลงานวิชาการของคณาจารยสถาบัน

บณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ทีน่าํประเดน็สาํคญัสาํหรบัการกาํหนด

นโยบายสาธารณะเพือ่การพฒันาทีจ่ะนาํไปสูความสมดลุและยัง่ยนื 

โดยมี ผศ.ดร. ณดา จันทรสม เปนผูดําเนินการสัมมนา เนื้อหา

หลกัของการนาํเสนอจะเริม่ตนดวยการแนะนาํโครงการ”นโยบาย

สาธารณะเพื่อความสมดุลและยั่งยืน” โดย ศ.ดร.ณัฎฐพงศ 

ทองภกัด ีไดชีแ้จงถงึความเปนมาของศนูยศกึษาเศรษฐกจิพอเพยีง 

ผลงาน และโครงการที่ศูนยไดดําเนินการไปแลว ซึ่งมุงเนนการ

รวบรวมและสรางสรรคผลงานทางวิชาการที่นําองคความรูหลัก

ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงไปประยกุตใชในบรบิทตาง ๆ  ทีเ่ปน

ประโยชนตอสังคมไทยโดยรวม ซึ่งโครงการ“นโยบายสาธารณะ
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เพื่อความสมดุลและยั่งยืน”นี้เปนสวนหนึ่งของผลงานวิชาการ

ของศนูยทีเ่นนการนาํประเดน็สาํคญัทีม่ผีลตอการพฒันาเพือ่ความ

สมดลุและยัง่ยนื      มาศกึษาวจิยั และนาํไปสูการทาํขอเสนอแนะ

ที่เปนประโยชนตอการพัฒนาประเทศไทย ซึ่งในการนําเสนอใน

การสัมมนาครั้งนี้มีผลงานจํานวน 5 เรื่อง ไดแก 

  1) “การพฒันาดชันแีละตวัชีว้ดัการพฒันาทีย่ัง่ยนื

ในระดบัภาค” โดย รศ.ดร.วชิติ หลอจรีะชณุหกลุ ไดนาํเสนอกรอบ

แนวคิดหลักเกี่ยวกับการพัฒนาตัวชี้วัดที่พัฒนาขึ้นโดย OECD 

(1994) สําหรับการวิเคราะหในระดับชาติ ภูมิภาค และระหวาง

ประเทศ กรอบแนวคิดนี้ในระยะแรกเรียกวากรอบแนวคิด ความ

กดดนั-สภาวะ-การตอบสนอง (Pressure-State-Response, PSR 

Framework) และตอมาไดมีการพัฒนาโดยเพิ่มมิติทางดานแรง

ขบัเคลือ่น และผลกระทบเขามาเปนกรอบแนวคดิ Driving Force-

Pressure-State-Impact-Response, DPSIR Framework) ซึ่ง

ใชเปนกรอบในการพฒันาตวัชีว้ดัในการศกึษานี ้โดยการศกึษาเนน

การรวบรวมขอมูลจากแหลงทุติยภูมิที่จะสามารถใชเปนตัวบงชี้ 5 

มติดิงักลาว โดยเนนใหเปนขอมลูทีม่กีารจดัเกบ็อยางเปนระบบทีม่ี

หนวยงานรับผิดชอบที่ชัดเจน มิใชการจัดเก็บขอมูลเปนครั้งคราว 

เพื่อใหสามารถนํามาพัฒนาเปนตัวชี้วัดความสมดุลและยั่งยืนได

โดยไมมีตนทุนในการจัดเก็บที่มากเกินไปจนทําใหไมสามารถจัด

ทําตัวชี้วัดไดอยางตอเนื่อง การศึกษานี้ไดทําการเก็บขอมูลเปน

รายภาค ประกอบดวย ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ภาคกลาง ภาคใต และระดับประเทศ และนําเสนอผลการศึกษา

ตามมิติดานแรงขับเคลื่อน แรงกดดัน สภาวะ และผลกระทบ 

เปรียบเทียบป พ.ศ. 2550 และ 2552 ตามลําดับ  

  2) “รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม” โดย ผศ.ดร.

อมรรตัน อภนินัทมหกลุ ไดนาํเสนอการศกึษาทีเ่กีย่วของกบัปจจยั

ที่จะมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาเพื่อความสมดุลและยั่งยืน คือ 

ทุนทางสังคม โดยการศึกษานี้ไดอธิบายถึงความหมายและองค

ประกอบของทนุทางสงัคม ชีใ้หเหน็ประโยชนของทนุทางสงัคมตอ

เจาของทุนและตอระบบเศรษฐกิจ และกลาวถึงปจจัยที่จะเปนตัว

กําหนดทุนทางสังคม รวมถึงการนําเสนอถึงบทบาทของรัฐที่จะมี

สวนในการสงเสริมการพัฒนาทุนทางสังคม ซึ่งตองกําหนดเปน

นโยบายเพื่อสงเสริมการพัฒนาทุนทางสังคมของไทยใหเขมแข็ง

และเปนปจจัยเกื้อหนุนตอการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนได 

  3) “การสื่อสารเชิงกลยุทธเพื่อการพัฒนาแบบ

เนนการมีส วนร วมผานการขับเคลื่อนของชุมชน: กรณี

โครงการปดทองหลังพระ สืบสานพระราชดําริ จังหวัดนาน” 

โดย รศ.ดร. จุฑาพรรธ ผดุงชีวิต ไดนําเสนอการปรับเปลี่ยน

ของกระบวนทัศนทางการสื่อสารที่เนนใหมีจุดโฟกัสที่กวางและ

ครอบคลุมมากขึ้น ตอกยํ้าความสําคัญดานพฤติกรรม มีกรอบมุม

มองที่เปดกวางขึ้น ขยายมิติแหงการสื่อสาร กระบวนการไดมาซึ่ง

ความรูที่กวางขวาง ปรับเปลี่ยนในการวิเคราะหสถานการณ และ

ปรบัเปลีย่นในความสมดลุของการแทรกแซงทางการสือ่สารตาง ๆ  

รวมถึงสรางความสมดุลของจุดโฟกัสทางการสื่อสาร ซึ่งการปรับ

เปลีย่นกระบวนทศันของการสือ่สารนีจ้ะเนนการพฒันาแบบชมุชน

ขับเคลื่อน (community-driven development: CDD) ซึ่งตอง

ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคนในชุมชนแบบเปนหุนสวน 

เปนพนัธมติรกบัหนวยงานของรฐัและภาคสงัคมทีต่อบสนองความ

ตองการของชุมชนเปนสําคัญ ตองใหอํานาจชุมชน (empower-

ment) ขับเคลื่อนกันภายในชุมชน (community mobilization) 

ผานกระบวนการสื่อสารเชิงกลยุทธในรูปแบบของการสนับสนุน

วาระและกจิกรรมการพฒันาอยางเขม็แขง็ พรอมการสือ่สารทีเ่ปด

รับฟงความคิดเห็น มุมมองตอสภาวการณและปญหาเพื่อคนหา

ความตองการ ควบคูกับการสื่อสารแบบมีสวนรวมอยางแทจริง 

ซึ่งในการศึกษานี้ไดยกตัวอยางกรณีศึกษาที่มีการบริหารโครงการ

สอดคลองกับกระบวนทัศนทางการสื่อสารที่เนนการพัฒนาแบบ

ชุมชนขับเคลื่อนดังกลาวนั้น 

  4) “นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและ

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตใินชนบท” โดย ผศ.ดร. อาแว มะแส

ไดนําเสนอใหเห็นถึงนโยบายการพัฒนาประเทศของไทยที่ผานมา

ใหความสําคัญกับการสรางความเติบโตทางเศรษฐกิจในภาพรวม

เปนหลกั ทาํใหการพฒันาชมุชนและการจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

ในชนบทมิไดรับความสนใจเทาที่ควร โดยการนําเสนอไดชี้ใหเห็น

ประเด็นของการพัฒนาตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง

ชาติตั้งแตแผนฯ 1 จนถึงแผน 11 ที่ใชอยูในปจจุบัน และสะทอน

ใหเห็นวาผลกระทบของนโยบายที่ผานมาทําใหชุมชนชนบทสวน

หนึ่งมีการปรับตัวไปสูการจัดการทรัพยากรธรรมชาติไดสําเร็จ แต

ยังเปนสวนนอย แมวาแผนฯ 11 ยังใหความสําคัญกับการพัฒนา

ชุมชนและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยเนนกระบวนการ

มีสวนรวมของคนในทองถิ่นเปนสําคัญ แตความทาทายอยูที่การ

แปลงนโยบายสูการปฏบิตัใิหเปนรปูธรรม ซึง่ตองเนนการสนบัสนนุ

การพัฒนาที่ทําในลักษณะทวิภาคีการพัฒนาระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และ NGOs เพื่อลดจุดออนของภาครัฐที่มีมาอยาง

ตอเนื่องใหลดลง 
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  5) “เศรษฐกิจไทย 15 ปหลังวิกฤติ: พอเพียง

หรือยัง?” โดย ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ ไดนําเสนอใหถึงการ

พัฒนา 15 ปของไทยที่ผานมาเห็นวาตั้งแตวิกฤติเศรษฐกิจป พ.ศ. 

2540 โดยพิจารณาจากดัชนีชี้วัด 3 กลุม ไดแก (1) กลุมดัชนีชี้วัด

ทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย การขยายตัวทางเศรษฐกิจและ

โครงสราง และสถานะทางการเงินและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 

(2) กลุมดชันชีีว้ดัทางดานสถาบนั ประกอบดวย ธรรมาภบิาล และ

ความมีอิสระทางเศรษฐกิจ และ (3) กลุมดัชนีชี้วัดทางดานสังคม

และความเปนอยู ประกอบดวย ความยากจนและความเหลื่อมลํ้า 

การพัฒนาคนและคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอม พบวา ปญหาที่

เคยเกิดขึ้นเมื่อวิกฤติการทางเศรษฐกิจป 2540 คาดวานาจะไม

เกดิขึน้อกี แตทัง้นีป้ระเทศยงัไมสามารถกลาวเรยีกไดวามคีวามพอ

เพียง เนื่องจากปจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก (1) ความเสี่ยงทางดานการ

คลัง (2) ความเสี่ยงที่เกิดจากการพึ่งพิงเศรษฐกิจโลก (3) ปญหา

เชิงสถาบันที่สงผลตอเศรษฐกิจ และ (4) ปญหาคุณภาพชีวิตทาง

ดานสิ่งแวดลอม 
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บานใหมอยางไทยไทยกับภัยนํ้าทวม
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

                     

วิทยากร  นายวีรยุทธณ พิทักษธนางกูร

   กองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการกอสราง

   ศูนยวิจัยและพัฒนาการกอสราง การเคหะแหงชาติ

  นายชุตยาเวศ สินธุพันธุ

   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นายวิชัย เหลาพาณิชยกุล

   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นางสาวรัชดาพร  คณิตพันธ

   คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  ผูดําเนินการอภิปรายโดย      นายเรืองยุทธ ตีระวนิช

       ฝายวิชาการพัฒนาที่อยูอาศัย การเคหะแหงชาติ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ความเปนมาของการจัดทําโครงการวิจัยเทคโนโลยีระบบ

กอสรางและวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยสําเร็จรูปเมื่อเกิดภัยพิบัติ : 

กรณีการออกแบบบานสะเทินนํ้าสะเทินบก

 ปญหานํ้าทวมกลายเปนปญหาใหญของสังคมไทย ที่

กอใหเกิดความเสียหายอยางรุนแรงตอชีวิตและทรัพยสินมูลคา

มหาศาล จึงเกิดโครงการศึกษาวิจัยดังกลาวขึ้น เพื่อออกแบบบาน

สะเทินนํ้าสะเทินบกที่มีความสามารถในการยกตัวลอยนํ้าไดเมื่อ

เกิดนํ้าทวมขังและกลับคืนสูระดับเดิมไดเมื่อนํ้าลดลง โดยนํามา

ปรับปรุงแบบใหเหมาะสมกับที่อยูอาศัยในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสูง

ที่จะไดรับผลกระทบจากอุทกภัย เพื่อจัดสรางบานตนแบบสะเทิน

นํ้าสะเทินบก พรอมทั้งมีการทดสอบระบบตาง ๆ เพื่อประยุกตใช

ในโครงการของการเคหะแหงชาติ

บานสะเทินนํ้าสะเทินบก 

 ในป 2555 การเคหะแหงชาติ รวมกับมหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร ดาํเนนิการ ศกึษาวจิยัเรือ่ง “โครงการวจิยัเทคโนโลยี

ระบบกอสรางและวัสดุกอสรางที่อยูอาศัยสําเร็จรูปเมื่อเกิดภัย

พิบัติ : กรณีการออกแบบบานสะเทินนํ้าสะเทินบก” โดยศึกษา

วิจัยวัสดุเพื่อออกแบบบานสะเทินนํ้าสะเทินบก เพื่อชวยเหลือ

ผูประสบความเสียหายที่เกิดจากภัยธรรมชาติในรูปแบบตาง ๆ 

พรอมรูปแบบการปองกันภัยพิบัติที่จะสรางความเสียหายแก

ทรพัยสนิ ออกแบบและจดัทาํบานตวัอยางในโครงการเคหะชมุชน

บานเอื้ออาทร (โรจนะ) อําเภอบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา
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  การออกแบบบานสะเทนินํา้สะเทนิบก ไดพฒันาแนวทางการออกแบบทัง้หมด 4 แนวทาง โดยแตละแบบครอบคลมุประโยชน

เชิงใชสอย ราคาคากอสรางที่ใกลเคียงกัน แตมีความแตกตางกันไปในรายละเอียด เพื่อตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัยที่มีความ

หลากหลาย โดยมีรายละเอียดดังนี้

โครงการศึกษาวิจัยบานประหยัดพลังงานตนทุนตํ่าเพื่อการอยู

อาศัยในภาวะโลกรอน

 โครงการศึกษาวิจัยนี้ มุงสรางองคความรูใหมที่จะแก

ปญหาของการอยูอาศัยของผูมีรายไดปานกลาง-คอนขางนอย ใน

อาคารที่อนุรักษพลังงานตามแนวทางธรรมชาติ ที่มีคากอสรางไม

แตกตางจากอาคารทั่วไป และสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง

ทางสภาวะอากาศไดโดยผานกระบวนการวิจัยและพัฒนาจนเกิด

ผลลัพธเปนรูปแบบอาคารที่เปนรูปธรรมสามรูปแบบไดแก บาน

เดี่ยว บานแถวและอาคารชุดพักอาศัยจากการบูรณาการขององค

ความรูและกระบวนการมสีวนรวมของภาคทีีเ่กีย่วของพรอมทัง้ให

ผลประเมนิของอาคารทีอ่อกแบบขึน้และแสดงวกีารใชอาคารในรปู

แบบของคูมือจนสามารถเผยแพรองคความรูที่ไดใหเกิดประโยชน

ตอสาธารณะอยางกวางขวาง ซึ่งในงานวิจัยไดทําการดําเนินการการออกแบบบานสะเทินนํ้าสะเทินบก   

 ที่มาของการออกแบบบานบานสะเทินนํ้าสะเทินบก 

(Amphibious House) เปนการสังเคราะหองคความรูทางดาน

การออกแบบทีอ่ยูอาศยัและเทคโนโลยกีารกอสรางทีเ่หมาะสมและ

สอดคลองกับการใชชีวิต (lifestyle) ของคน เพื่อรองรับปญหานํ้า

ทวม  ออกแบบใหสอดคลองกบัสภาวะอทุกภยัทีเ่กดิขึน้ในปจจบุนั  

รองรบักลุมผูอยูอาศยัไดทัง้กลุมเปาหมายระดบัลางและระดบักลาง 

เปนบานที่อยูระดับเดียวกับพื้นดิน (ground level) สามารถจะ

ยกลอยตัวขึ้นตามระดับนํ้าไดเมื่อเกิดนํ้าทวมขังและกลับสูระดับ

เดิมไดเมื่อนํ้าลดลง มีระบบทุนลอยนํ้า ซอนอยูดานลาง การลอย

ขึ้นลงของบานใหตรงอยูกับที่ โดยใชเสาประคองมาประยุกตใช   

การออกแบบใชสอย ชานกลางบาน เปดเพื่อใหลมพัดผาน มีการ

ปองกันแดดเขาสูตัวบาน เพื่อที่จะลดความรอนสะสม มีระบบ

สํารอง ระบบเก็บกักนํ้าฝน สามารถใชนํ้าไดแมในยามไฟดับ โดย

นํา้ไหลลงตามแรงโนมถวงของโลก มไีฟฟาจากพลงังานแสงอาทติย 

ระบบถังบําบัดนํ้าเสียสํารองที่สามารถลอยขึ้นลงตามบานได

          

การออกแบบ ระบบบําบัดนํ้าเสีย



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 194

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

กอสราง “บานเดี่ยว” ภายในพื้นที่ 50 ตารางวา  ผลจากการ

ศึกษาวิจัยทั้งทางดานภายภาพ ดานเศรษฐศาสตร ดานสังคมและ

สิง่แวดลอม รวมถงึแนวคดิในการออกแบบและการประเมนิอาคาร

มีรายละเอียดที่นาสนใจ ดังนี้        

 “รปูแบบอาคาร” เปนสถาปตยกรรมประเภทโครงเสาสงู 

หรอืแบบยกใตถนุ เหมาะสมกบัการรองรบัผลกระทบจากภาวะโลก

รอน โดยเฉพาะปญหานํ้าทวมมากที่สุด

 “เทคนิคการทําความเย็นดวยวิธีธรรมชาติ” 

เนน 3 เรื่องหลัก ไดแก การใชลมธรรมชาติชวยระบาย

อากาศ ตวัอาคารมชีองเปดระบายอากาศอยางนอย 2 ดาน

คือการทําความเย็นดวยมวลสาร ใชมวลสารหนวงความ

รอนและการทําความเย็นดวยการระเหยของนํ้า คือเพิ่ม

ความชืน้ในอากาศเพือ่ลดอณุหภมู ิในงานวจิยันีเ้หน็วาควร

ใชการปลอยนํา้ไหลจากหลงัคาและตกลงสูสระนํา้ดานลาง

อาคาร เพื่อเพิ่มความชื้นในชวงเวลากลางวัน

 “ระบบเปลือกอาคาร” ใชหลังคาสองชั้นสามารถลด

การถายเทความรอนเขาสูกรอบอาคารได เพราะการเคลื่อนที่ของ

อากาศระหวางหลังคาสองชั้นจะชวยระบายความรอนระหวาง

หลังคาทั้งสองชั้นไดดี 

 “พื้นที่ใชสอยอาคาร” จากการศึกษาสรุปไดวา พื้นที่

ที่ผู ใชงานตองการเพิ่มเติมคือ พื้นที่ห องนอน หองครัวไทย 

หองอเนกประสงค และหองเก็บของ 

 ขณะที่การศึกษาดานเศรษฐศาสตร พบวา กําลังซื้อของ

กลุมเปาหมายในกรุงเทพมหานครเทากับ 2,440,000.- บาท และ

กลุมเปาหมายภูมิภาค 1,220,000.- บาท 
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การศึกษาการสกัดนํ้ามันตะไครหอมภายใตความดัน 

และรูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องควานเมล็ดเงาะ
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

      

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

บทนํา

 เงาะเปนไมผลเศรษฐกจิทีส่าํคญัอกีชนดิหนึง่ แหลงปลกูที่

สาํคญัอยูในจงัหวดัทางภาคตะวนัออกและภาคใตของประเทศไทย 

โดยในป 2553 มีผลผลิตรวม 337,721 ตัน ผลผลิตเงาะสวนใหญ

ประมาณ 97% ใชบริโภคภายในประเทศ การสงออกเงาะมีทั้งผล

สด เงาะกระปอง เงาะสอดไสสบัปะรดกระปอง ปรมิาณการสงออก

เงาะผลสดและผลติภณัฑ ในป 2553 เทากบั 9,087 ตนั มลูคา 171 

ลานบาท และแนวโนมป 2554 คาดวาจะมีผลผลิต 345,976 ตัน 

โดยเพิม่ขึน้จากป 2553 รอยละ 2.44 (สาํนกังานเศรษฐกจิเกษตร, 

2553)

 เงาะสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดหลายรูป

แบบ ซึ่งเปนการเพิ่มความหลากหลายให ผูบริโภค และที่สําคัญ

เปนการเพิ่มมูลคาของเงาะใหมีราคาสูงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากหลัง

การเก็บเกี่ยว ผลผลิตแลวไมสามารถเก็บไดนาน เพราะเนื้อผลจะ

เละและมีนํ้าหวานไหลเยิ้ม โดยเฉพาะในปใดที่ผลผลิตเงาะออกสู

ทองตลาดมาก ราคามักตกตํ่า การนํามาแปรรูปเปนการแกปญหา 

ราคาผลผลิตตกตํ่าไดเชน การทําเปนเงาะแชอิ่ม เงาะอบแหง 

การทาํเงาะกระปอง เงาะกวน เคก ไอศกรมี และฟรตุสลดั เปนตน 

(กรมวิชาการเกษตร, 2552)

วิทยากร  ผศ.เบญจพร ตั้งสุขเกษม

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

  นายกิตติรัตน รุงรัตนาอุบล

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

  รศ.ทรงศักดิ์ มิ่มกระโทก

   คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

  นางสาวนิตยา  ตนสาย

   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี
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 ปญหาทีส่าํคญัในปจจบุนัคอื ราคาของผลผลติ เนือ่งจาก

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะมีปริมาณเงาะเขาสูตลาดเปนจํานวนมาก 

สิง่ทีจ่ะทาํใหผลผลติมรีาคาสงูขึน้ไดกค็อืการทาํใหผลเงาะมคีณุภาพ

ที่ดีขึ้น ไมวาจะเปน ลักษณะ สี หรือขนาดของผล และเกือบทุก

ปเมื่อผลผลิตออกสูตลาดมากเกินความตองการ ทําใหเกิดภาวะ

ราคาตกตํ่าจนเกษตรกรตองออกมาประทวงปดถนนอยูเนือง ๆ 

การสนับสนุนการแปรรูปเงาะใหเปนผลิตภัณฑที่มีความหลาก

หลาย เพื่อเพิ่มมูลคาสินคา จะเปนอีกแนวทางหนึ่งในการแกไข

ปญหาราคาเงาะตกตํ่าแบบเปนระบบและยั่งยืน แมวามีโรงงาน

แปรรปูเงาะในรปูแบบตาง เชน เงาะกวน เงาะกระปอง เงาะสอดไส

สับปะรด และเงาะดอง เปนตน ก็ยังไมสามารถลดปญหาการลน

ตลาดของผลผลิตเงาะที่มีมากได เนื่องจากในการแปรรูปเงาะโดย

เฉพาะการควานเอาเมล็ดออกจากเนื้อยังคงใชแรงงานคนเปน

หลัก บางครั้งก็ยังมีปญหาการขาดแคลนแรงงาน ทําใหกําลังการ

ผลิตของโรงงานแปรรูปเงาะยังไมสูงพอที่จะชวยลดปญหาผลผลิต

เงาะราคาตกตํ่า การคนควาและวิจัยการผลิตเครื่องควานเมล็ด

เงาะ เพื่อทดแทนแรงงานคนที่กําลังขาดแคลนในภาคเกษตร และ

เพิ่มกําลังการผลิตของโรงงานแปรรูปเงาะ จะชวยบรรเทาปญหา

ผลผลิตเงาะลนตลาดได

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

 1. ศึกษารูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมในการออกแบบ

เครื่องควานเมล็ดเงาะ

 2. ทดสอบ ประเมนิผล ใบมดีชนดิตาง ๆ  กบัเครือ่งควาน

เมล็ดเงาะ

อุปกรณและวิธีดําเนินการวิจัย

 1. ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลเงาะ

 2.  ออกแบบ และสรางอปุกรณควานเมลด็เงาะตนแบบ

 3. ทดสอบหาสภาวะที่เหมาะสมในการทํางานของ

เครื่องควานเมล็ดเงาะ

 4. ทดสอบสมรรถนะและประสทิธภิาพของเครือ่งควาน

เมล็ดเงาะ

สรุปผลการวิจัย

งานวิจัยนี้มุงหวังที่จะศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลเงาะ และ

เปรียบเทียบรูปแบบของใบมีดที่สามารถควานเมล็ดเงาะไดดีที่สุด 

โดยใชใบมีด 3 ลักษณะ คือ ใบมีดทรงกระบอก ใบมีทรงกระบอก

ปากเฉียง 1 ดาน และใบมีดทรงกระบอกปากเฉียง 2 ดาน (ปาก

ฉลาม) ทดสอบหาแรงที่ใชในการควานเมล็ดโดยใชเครื่องทดสอบ

เอนกประสงค พบวา ผลเงาะปอกเปลือกมีขนาดเสนผาศูนยกลาง 

3.000.13 เซนติเมตร และสูง 3.850.15 เซนติเมตร เมล็ดเงาะ

มีความกวางเฉลี่ย 1.40.1 เซนติเมตร และสูงเฉลี่ย 2.60.43 

เซนติเมตร เมื่อนําไปทดสอบหาแรงในการควานเมล็ด พบวา ใบ

มีดทรงกระบอกปากเฉียง 2 ดาน (ปากฉลาม) ใชแรงในการควาน

เมล็ดเงาะเฉลี่ย 21.002.33 นิวตัน ซึ่งนอยกวาใบมีดอีก 2 แบบ 

สมรรถนะในการทํางานที่เหมาะสมของเครื่องควานเมล็ดเงาะ 

เวลาที่ใชในการควานเมล็ดตอผลไมเกิน 10 วินาที จะไดเนื้อเงาะ 

3.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง โดยมีการสูญเสียเนื้อเงาะมากกวาการใชคน

ควาน 15.7 %  ถาเครื่องควานเมล็ดเงาะใหมีราคาไมเกิน 5,000 

บาท จะคืนทุนภายใน 1 ป
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การใหความคุมครองการประดิษฐของคนไทยในตางประเทศ

ผานสนธิสัญญาความรวมมือดานสิทธิบัตร (พีซีที)
วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.30-16.30 น.)

วิทยากร  ดร.อรสิรี  หนูพรหม

   กรมทรัพยสินทางปญญา



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 198

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

Thailand Research Symposium 2012 ดานการเกษตร (หอง 1)
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

ประธาน  1 : ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

   กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

 2 :  รศ.ดร.กลาณรงค  ศรีรอต

   กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

 3 :  รศ.ดร.พิทยา  สรวมศิริ

   คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

เรื่องที่ 1 : [CO 02]  การประเมินพื้นที่เพาะปลูกขาวนาปรังโดยใชขอมูลจากดาวเทียม RADARSSAT-2 แบบตางทิศทางการแผ

    ของสนามแมเหล็กไฟฟาในหลายชวงเวลา บริเวณจ.สุพรรณบุรี

    โดย  นายยุทธภูมิ  โพธิราชา

     สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องคการมหาชน)

เรื่องที่ 2 : [CO 03] การเปนแหลงโบรอนและการกักเก็บคารบอนจากการใชประโยชนจากของทิ้งอุตสาหกรรมเกษตร สําหรับ

    ปาลมนํ้ามันระยะโตเต็มที่

    โดย นางสาวณัฐกานต  ทูไพเราะ  

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 3 : [CO 05]  กระบวนการผลติเพือ่คงคณุคาทางพฤกษเคม ีและการตานอนมุลูอสิระของวตัถดุบิในผลติภณัฑซอสกะเพราไทย

    โดย นางสาวสมฤดี  ไทพาณิชย  

     มหาวิทยาลัยสยาม

กิจกรรมการแนะนําผลงานวิจัยที่ผานการพิจารณาใหนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร จํานวน 10 ผลงาน

เลขานุการ :  นางสาวชุตินันท  เจริญชัย

   นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

  นางสาวภาวิณี  ดีวัน

   เจาวิเคราะหนโยบายและแผน ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย
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การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินคาของที่ระลึกทางการทองเที่ยว
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ผศ.ชูกลิ่น อุนวิจิตร

   สํานักวิชาทองเที่ยว มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  นางสาวสิริพร อภิวงศงาม

   สํานักวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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บทเรียนการบูรณาการงานวิจัยในทองถิ่นเพื่อแกปญหาในพื้นที่อยางยั่งยืน

1.  มหัศจรรยขาวพื้นบานลานนา

2.  ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ จ.นาน รวมใจสูภัยนํ้าทวม

3.  การพฒันานโยบายสาธารณะทีเ่หมาะสมในการเสรมิสรางสงัคมแหงความเปน

ธรรม เทศบาลเชิงดอย  อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร :   นายตะวัน หางสูงเนิน  

   สังกัด ศูนยศึกษาและพัฒนาเกษตรอินทรีย เรนโบวฟารม

    น.ส.ศิรินันท สารมณฐี 

   สังกัดโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลนํ้าเกี๋ยน อําเภอภูเพียง จังหวัดนาน

    ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสุข  

   สังกัดวิทยาลัยบริหารศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

  ดําเนินรายการโดย  รองศาสตราจารย ดร.สุรพล  นธการกิจกุล  

      ผูอํานวยการแผนงานวิจัยโครงการจัดตั้งศูนยภาคีเครือขายวิจัยลานนา 

      สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 1. มหศัจรรยขาวพืน้เมอืงลานนา โดย ตะวนั  หางสงูเนนิ

 ชนิดและพันธุขาวถูกคัดสรรคโดยธรรมชาติ วิถีชีวิต 

วฒันธรรมประเพณรีวมกบัภมูสิงัคม จงึเปนวฒันธรรมขาว บทบาท

ของเรนโบวฟารมกับงานวิจัยและพัฒนาขาวอินทรีย ในพื้นที่ภาค

เหนือตอนบน  4 จังหวัด 8 อําเภอ 14 หมูบานคือสงเสริมเกษตร

อินทรียภายใตแนวคิดการอนุรักษพันธุขาวพื้นเมือง ทํานาอยางไร

ใหอยูรวมธรรมชาตอิยางยัง่ยนื ศกึษาวจิยัเทคโนโลยทีีเ่หมาะสมตอ

การทําเกษตรอินทรีย ปรับปรุงและผลิตขาวพันธุใหมที่มีสายพันธุ

จากขาวพืน้เมอืง ฝกอบรมเกษตรกร แหลงการเรยีนรูของนกัศกึษา 

และเปนแหลงสนับสนุนขอมูลและการตลาดขาวพื้นเมือง

        ขาวพื้นเมืองงายตอการทําเกษตรอินทรีย  เปนความ

มหัศจรรยขาวพื้นเมืองลานนา คือ ทนแลง  ทนวัชพืช ปลูกแบบ

หยอดหรือปกดําก็ได ใชนํ้ามากหรือนํ้านอยก็ได ปลูกรวมกับพืช

อื่นๆก็ได ยกตัวอยางโครงการวิจัยของเรนโบวฟารม การเพิ่ม

ผลผลิตขาวบนที่สูงไดอยางไรภายใตแนวคิดเพื่อการลดการบุกรุก

ปา และลดการเผาปา ตัวอยาง พันธุขาวหอมเวียงพิงค ซึ่งปลูกที่

อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม เปนขาวเหนียวที่หอมที่สุดในโลก 

เติบโตโดยไมตองใสปุยเคมี ทนทานตอโรคแมลง มีสีที่หลากหลาย

เปนเอกลักษณของขาวดอย ปลูกไดทั้งพื้นที่สูงและที่ราบ ชอรวง

ขาวสวยงาม รักษาระบบนิเวศ เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมกับไสเดือน

ในนาและ BGA แหลงปุยธรรมชาติ หากบริโภคเปนประจําจะชวย

ปองกันโรคเบาหวาน ความดัน และมะเร็ง 
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       2.  ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่รวมนํ้าใจสูภัยนํ้าทวม  

 โดย  น.ส.ศิรินันท สารมณฐี 

 บานภูมินทร-ทาลี่ เปนชุมชนที่ประสบปญหานํ้าทวม

ซํ้าซากทุกป ในเดือนกันยายน ปพ.ศ.2549 ชุมชนประสบภัยนํ้า

ทวมทุกหลังคาเรือน รวม 310 หลัง ระดับนํ้าทวมสูงสุดประมาณ 

3.5 เมตร ประชาชนไดรับความเดือดรอน จํานวน 1,184 คน 

นับเปนวิกฤติครั้งรายแรงที่สุด สภาพปญหาเมื่อเกิดเหตุการณนํ้า

ทวม ประชาชนสวนใหญจะไมอพยพออกจากบาน ไมไดรับความ

ชวยเหลือจากหนวยงานภาครัฐอยางทันทวงที ปญหาของชุมชนที่

ประสบปญหานํ้าทวม คือขาดอุปกรณในการชวยเหลือกันเอง เชน 

เรือทองแบน เสื้อชูชีพ ไมมีอาสาสมัคร ไมมีศูนยประสานงาน การ

ติดตอสื่อสารถูกตัดขาด ประชาชนขาดแคลนอาหารและนํ้าดื่ม 

ตอมาเดือนพฤศจิกายน 2549 เกิดกองทุนรวมนํ้าใจผูประสบภัย

บานภูมินทร-ทาลี่ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อเปนกองทุนชวยเหลือ

ประชาชน บานภูมินทร-ทาลี่ ที่ประสบภัยธรรมชาติ เชน นํ้าทวม 

และภยัธรรมชาตอิืน่ๆ โดยชาวบานสมทบ ครวัเรอืนละ 120 บาท/ป

และรบัเงนิบรจิาคจากหนวยงานราชการ องคกรเอกชน และผูมจีติ

ศรัทธา  ปจจุบันกองทุนมีเงินหมุนเวียน  258,000 บาท  

 ความสํา เร็จคณะกรรมการป องกันและบรรเทา

สาธารณภัยชุมชนภูมินทร-ทาลี่ รวมกับ ปภ.จ.นาน และเทศบาล

เมืองนาน ไดจัดทําแผนปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชุมชน จัด

เตรยีมวสัดอุปุกรณ เครือ่งมอืทีจ่าํเปนตอการปฏบิตังิานเมือ่เกดินํา้

ทวม ใหขอมูลประชาชนทุกหลังคาในแตละคุม(ละแวก)  แจกคูมือ

ประชาชนปองกันภัยพิบัตินํ้าทวม และการปองกันโรคที่มากับนํ้า

ทวม ตั้งทีมอาสาสมัครผานการอบรมตามหลักสูตรของปองกันภัย

จังหวัดนาน  มีเสาวัดระดับนํ้าทวม  ประกาศเสียงตามสายชุมชน

หรือวิทยุสื่อสาร ตั้งศูนยประสานงานชวยเหลือผูประสบภัย การ

ชวยเหลือกันเองในเบื้องตนฝกซอมแผนอพยพ เตรียมถุงยังชีพ 

อาหารและนํ้าดื่ม ทําความสะอาดบานเรือน ถนนหนทาง รวมกับ

เทศบาลแจกคลอรีน นํ้าหมักชีวภาพ ฟนฟูสรางแหลงอาหารใน

ชุมชน ชุมชนบานภูมินทร-ทาลี่ไดรับคัดเลือกใหเปนชุมชนนํารอง

ของจังหวัดนาน ศูนยอํานวยการปองกันและบรรเทาสาธารณภัย

ของชมุชนอยูบรเิวณหลงัวดัภมูนิทร เปนศนูยการเรยีนรูสาธารณภยั

ประจําชุมชนใหขอมูลขาวสารของชุมชน  เตือนภัย กระจายขอมูล

ขาวสารผานเสยีงตามสาย   เปนสถานทีเ่ก็บวสัดุอปุกรณเครือ่งมอื

ของทีมงานเมื่อเกิดภัยและเปนแหลงเรียนรูใหแกผูสนใจ 

       บทสรปุ  วธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการแกไขปญหาในภาวะวกิฤติ

นํ้าทวม ควรอยูบนฐานของการพึ่งตนเองของชุมชน มากกวาที่จะ

รอความชวยเหลอืจากหนวยงานตางๆ องคกรปกครองสวนทองถิน่

ควรหนุนเสริมในสิ่งที่เกินศักยภาพของชุมชน และประชุมทําแผน

เตรียมการรับมือภัยพิบัติรวมกับชุมชน

        3.  การพัฒนานโยบายสาธารณะที่เหมาะสมในการเสริม

สรางสังคมแหงความเปนธรรม ของเทศบาลตําบลเชิงดอย 

อาํเภอดอยสะเกด็ จงัหวดัเชยีงใหม โดย  ผศ.ดร.ปรารถนา ยศสขุ   

 เทศบาลตําบลเชิงดอย อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัด

เชยีงใหม มพีืน้ที ่63,000 ตารางกโิลเมตร สภาพภมูสิงัคมกึง่ชนบท

กึ่งเมือง  มีการอพยพเขามาอาศัยของคนตางถิ่นโดยเฉพาะกลุม

ชนเผาตางๆจากพื้นที่สูง ประมาณการวา ปจจุบันมีกลุมชนเผา

กวา 1,000 คน   จึงเกิดปญหาความขัดแยงระหวางกลุมคนเมือง

ที่อาศัยอยูเดิม และกลุมชนเผาที่อพยพมาใหม ความขัดแยงกอ

ใหเกิดความไมเปนธรรมแกกลุมคนทั้ง 2 กลุม  ปญหาเริ่มมีบอย

มากขึน้จนถกูยกระดบัเปนปญหาสาธารณะเทศบาลตาํบลเชงิดอย 

ตองการพฒันากระบวนการแกไขปญหาเพือ่ลดความขดัแยง สราง

สงัคมแหงความเปนธรรม สรางสมดลุในการอยูรวมกนัอยางเปนสขุ 

และเกิดความยั่งยืนในการบริหารจัดการชุมชนทองถิ่น

 ผลการดําเนินการวิจัย ในหมูบานในเขตเทศบาลตําบล

เชิงดอยจํานวน 13 หมูบาน คัดเลือกชุมชนตนแบบโดยเนนกลุม

ชนเผาใหญที่อาศัยอยูในบานแมดอกแดง (หมู 1) ซึ่งเปนหมูบานที่

มีชุมชนคนตางถิ่นอาศัยอยูมากที่สุด การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี

สวนรวม (Participatory Action research: PAR) การสัมภาษณ

แบบเจาะลึก การจัดเวทีชาวบานและเวทีประชาคม การใชแบบ

สํารวจและการศึกษาดูงานชุมชนตนแบบ พบวาชุมชนทั้ง 13 

หมูบาน เขาใจเปาหมายของงานวจิยัและใหความรวมมอืด ีกลุมชน

เผาทีอ่พยพม ี11 กลุม สวนใหญเปนชนเผามเูซอ (ลาหู) เขามาโดย

องคการเผยแพรของคริสตศาสนา  พักอาศัยเปนครอบครัว และ

หอพกั สวนใหญเขาไปศกึษาและทาํงานรบัจางในตวัเมอืงเชยีงใหม  

พบปญหาดานสาธารณูปโภคและอาชีพ สภาพปญหาในการอยู

รวมกัน เชน  1. การแยงชิงทรัพยากร  2. สิทธิทํากิน 3. ทะเบียน

ราษฎร การขอเลขที่บาน การยายเขายายออก   4. สถานะบุคคล  

5. สงัคมอืน่ๆ เชน การทะเลาะววิาท ยาเสพตดิ เปนตน ไดตัง้คณะ

ทาํงานแกไขปญหาการอยูรวมกนัทัง้สิน้ 15 คน ทัง้จากคนพืน้เมอืง

และคนลาหู และจัดทําแผนแกไขปญหา 5 ประเด็นในการอยูรวม

กนั นาํเสนอความสาํเรจ็ของหมูบานตนแบบสูการประชมุสภาเทศ

บาลฯ และจัดทําแผนแมบท 3 ป ระดับตําบล
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GREEN University
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ผศ.ดร.ธีรวงศ  เหลาสุวรรณ

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

        ดร.พรัชย อุทรักษ

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ผศ.ดร.คมศร เลาหประเสริฐ

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป 

 มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เปนอีกสถาบันการศึกษาที่

คํานึงถึงสภาพสิ่งแวดลอมในการอยูอาศัยของนิสิตและบุคลากร 

โดยการบริหารจัดการใหพื้นที่กวา 1,300 ไร แหงนี้มุงหนาสูความ

เปน “Green University” หรือ “มหาวิทยาลัยสีเขียว” เพื่อ

อนรุกัษสิง่แวดลอมของสถาบนัแหงนีใ้หอยูกบัธรรมชาตอิยางยัง่ยนื

 ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย สมัปปโต อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะผูวางนโยบายที่จะผลักดันให

มหาวิทยาลัยมหาสารคามสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว เปด

เผยวา “เปนระยะเวลากวา 3 ปแลว ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ไดกําหนดนโยบาย วางเปาหมายการดําเนินการของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน ในการมุงสูความเปนมหาวิทยาลัยสีเขียว  (Green 

University) โดยเริ่มตนในป พ.ศ. 2552 เปนตนมา โดยมีหลักการ 

6 ประการ คือ

 • การอนุรักษพลังงาน

 • การรักษาความปลอดภัย

 • การดําเนินการเกี่ยวกับการจราจรมหาวิทยาลัย

 • การจัดการของเสีย

 • การจัดการขยะมูลฝอย

 • การจดัการขยะมลูฝอยแบบบรูณาการ มหาวทิยาลยั

มหาสารคาม

แผนทั้งหมดนี้ไดถูกถายทอดออกมาเปนโครงการตางๆ เชน 

โครงการพื้นที่สีเขียว  โดยการปลูกหญา ปลูกตนไม ระบบพาหนะ

เดินทางในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ก็ไดนํารถรางประหยัด

พลังงานมาบริการบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

 นอกจากนี้ยังมีโครงการที่สร างสิ่งแวดลอมสีเขียว

และสรางรายไดพิเศษใหกับนิสิต เจาหนาที่ และประชาชนรอบ

มหาวทิยาลยั คอื โครงการธนาคารขยะรไีซเคลิ ทีท่างมหาวทิยาลยั

รับซื้อขยะแหง อาทิ กระดาษ พลาสติก ขวดแกว เพื่อปลูกฝง

ปลอดสารพิษ โดยการเปลี่ยนพื้นที่วางเปนแปลงผักสวนครัว และ

นําผลผลิตมาขายในราคายอมเยา สวนนิสิตก็มีพื้นที่การเรียนรู

เกษตรกรรม

 การอนรุกัษสิง่แวดลอมเปนงานทีต่องอาศยัความรวมมอื

รวมใจจากทุกฝาย ไมเฉพาะนิสิต แตรวมถึงบุคลากรทุกฝายและ

ประชาชนในชุมชนใกลเคียงดวย ในระยะแรกอาจจะมีกระแสที่

ไมเห็นดวยกับการทุมใชงบประมาณในดานการพัฒนาในสวนของ

ระบบกายภาพของมหาวิทยาลัย แตพอไดเห็นความเปลี่ยนแปลง

ของพื้นที่ ก็เริ่มรูสึกวาทุกคนไดมีสวนรวม ทําใหมหาวิทยาลัย

เปนมหาวิทยาลัยที่นาอยู และสามารถรองรับเปนแหลงทองเที่ยว

พักผอนหยอนใจ ตอนรับพี่นองที่มาเยี่ยมเยียนบุตรหลาน ได

ในหลาย ๆ มุมของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม อีกดวย
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 นี่ไมไดเปนเพียงตนแบบการอนุรักษสิ่งแวดลอมเทานั้น 

แตมเีปาหมายในระยะยาวทีจ่ะสรางความเปลีย่นแปลงในดานอืน่ๆ

ไปดวย คือ สะทอนใหเห็นความเชื่อมโยงระหวางมหาวิทยาลัยกับ

สังคมรอบขาง สราง จิตสํานึกสาธารณะ และสรางความสัมพันธที่

ดีรวมกันระหวางคนในมหาวิทยาลัย

 สําหรับการกาวสู “Green University” เราไดรวมภาค

ภมูใิจดวยกนัสาํหรบัการไดรบัการจดัอนัดบัการเปนมหาวทิยาลยัสี

เขยีว อนัดบั 4 ของประเทศ และอนัดบัที ่126 ของโลก จากการจดั

อันดับของ IU GreenMetric World University Ranking 2011 

เปนการจัดอันดับการเปนมหาวิทยาลัยสีเขียวของมหาวิทยาลัย

ทั่วโลกที่เขารวม
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พรุควนเคร็ง : การจัดการและการใชประโยชน
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ดร.สุมาลี เลี่ยมทอง

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ดร.มนิต พลหลา

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  นางนฤมล ขุนวีชวย

   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ผศ.สุจารี แกวคง

       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

  พิธีกรโดย  นางสุพพัต เหมทานนท

      คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
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สถานการณระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทยป 2554 และการกระจายระดับสติ

ปญญารายภาค
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นางสาวปราณี ชาญณรงค

   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

  นายณรงคฤทธิ์ อัศวเรืองพิภพ

   คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  ผูดําเนินการอภิปราย  โดย นายทวีศิลป วิษณุโยธิน

   สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร 

  พิธีกรโดย นางพรทิพย วชิรดิลก

     สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราชนครินทร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 กรมสุขภาพจิต สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุนราช

นครินทร ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาสติปญญาของ

เด็กไทย จึงไดจัดทําโครงการสํารวจสถานการณระดับสติปญญา

เด็กนักเรียนไทยป 2554  โดยมีวัตถุประสงคสําคัญ คือ เพื่อศึกษา

ระดับสติปญญาเด็กนักเรียนไทยระดับประเทศ ระดับภาค และ

จงัหวดั โดยมุงเนนใหเปนฐานขอมลูในการสรางความตระหนกั รวม

ทั้งเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสติปญญาของเด็กไทยในระดับ

จังหวัดและระดับประเทศใหมีพลังมากยิ่งขึ้น โดยผลการศึกษา มี

ดังนี้

 1. สถานการณระดบัสตปิญญาเดก็นกัเรยีนไทยป 2554 

จากการศึกษากลุมตัวอยาง ซึ่งเปนเด็กอายุ 6-15 ป เรียนอยูใน

ระดบัประถมศกึษาถงึมธัยมศกึษาตอนตน สุมตวัอยางเดก็นกัเรยีน

ทุกระดับชั้นดวยวิธี stratified multi-stage cluster sampling 

จากโรงเรียน 76 จังหวัด จําแนกตามสังกัดการศึกษา และเขตใน

เมือง/นอกเมือง จํานวน 72,780 คน เก็บขอมูลระหวาง เดือน

ธันวาคม 2553 ถึงมกราคม 2554 โดยนักจิตวิทยาคลินิกและ

พยาบาลจติเวช  ดวยแบบวดัระดบัสตปิญญา Standard Progres-

sive Matrices  (parallel version)  วิเคราะหคารอยละ  คา

เฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ 95% confidence interval 

ของคาเฉลี่ย 

 ผลการสํารวจครั้งนี้ พบวาคะแนนเฉลี่ยระดับสติปญญา

เด็กนักเรียนไทย เทากับ 98.6 (SD=16.4, 95% CI= 98.5-98.7)  

โดยเด็กนักเรียนไทยที่มีคะแนนเฉลี่ยสติปญญาในระดับบกพรอง 

รอยละ 6.5 เมื่อพิจารณาผลรายภาค พบวา กรุงเทพมหานครมี

คะแนนเฉลี่ยสติปญญาสูงสุด 104.5 (SD=15.9) รองลงมา คือ 

ภาคกลาง 101.3 (SD=16.2) ภาคเหนือ 100.1 (SD=16.2) ภาค

ใต 96.9 (SD=16.8)  และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตํ่าสุด 96.0 

(SD=16.6) การจดัเรยีงลาํดบัคะแนนเฉลีย่สตปิญญารายจงัหวดั 3 

ลําดับสูงสุด ไดแก จังหวัดนนทบุรี 108.9 (95%CI=107.9-109.8) 

ระยอง 107.5 (95%CI=106.5-108.5) และลําปาง 106.6 (95% 
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CI=105.6-107.5) สวน 3 จังหวัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสติปญญาตํ่าสุด 

ไดแก นราธิวาส 88.1 (95%CI=86.9-89.1) ปตตานี 91.1 (95% 

CI=89.9-92.2) และรอยเอด็ 91.7 (95%CI=90.6-92.6)  โดยสรปุ 

คาเฉลีย่ระดบัสตปิญญาของเดก็นกัเรยีนไทยในการศกึษาครัง้นี ้พบ

วาอยูในเกณฑคาสตปิญญาเฉลีย่ (average IQ) แตยงัตํา่กวาคาสติ

ปญญามาตรฐานสากล (IQ=100) ในปจจุบันเล็กนอย

 2. การกระจายระดับสติปญญา 

เด็กนักเรียนไทยทั่วประเทศมีการกระจายของ IQ สูงกวาการกระ

จาย IQ ตามทฤษฎีโคงปกติเล็กนอย มีกลุมที่มี IQ อยูในเกณฑ

เฉลี่ย (IQ 90-109) รอยละ 42.5 กลุม IQ สูงกวาเกณฑเฉลี่ย รอย

ละ 29.0 และกลุม IQ ตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ย รอยละ 28.4 ในระดับ

ภาค พบวา ภาคเหนอืและภาคกลางมรีปูแบบการกระจายใกลเคยีง

โคงปกติ แตกตางจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต  ซึ่งมี

สดัสวนเดก็ทีม่คีวามบกพรองทางสตปิญญามากกวา ในรายจงัหวดั 

แบงลักษณะการกระจาย 4 รูปแบบ คือ 1) กลุมจังหวัดที่มีเด็ก IQ 

สงูกวาเกณฑเฉลีย่มาก รอยละ 40.0 ขึน้ไป  2) กลุมจงัหวดัทีม่เีดก็ 

IQ ตํ่ากวาเกณฑเฉลี่ยมาก รอยละ 40.0 ขึ้นไป  3) กลุมจังหวัดที่

มีสัดสวน IQ ของเด็กกระจายใกลเคียงกับโคงปกติ และ 4) กลุม

จงัหวดัทีม่เีดก็ IQ ในเกณฑเฉลีย่นอยกวาโคงปกต ิแตมสีดัสวนของ

เดก็ทีม่ ีIQ ระดบัอืน่ ๆ  มากกวา โดยสรปุการกระจายของระดบัสติ

ปญญาและสดัสวนของกลุมระดบัสตปิญญาแตละกลุม ชวยในการ

ทาํความเขาใจสถานการณดานสตปิญญาและระบพุืน้ทีม่กีลุมเดก็ที่

มีปญหาสติปญญาไดชัดเจนขึ้น

งานวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นายกิติชัย ระมิงควงศ

   คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

  พิธีกรโดย  นางสาวสรรคศิริกุล พยอมแยม

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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ระบบการจัดการความรู : ทุนปญญาขององคกร
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ดร.ณพศิษฏ  จักรพิทักษ

   ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  ดร.ธีรพจน  จันทรศุภแสง

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

  ดร.อรรณพ  ธนัญชนะ

   มหาวิทยาลัยเชียงใหม

สรุปเนื้อหาการบรรยาย

 ทฤษฎี Knowledge Management ที่เปนแมบทและ

นิยมใช มี 5 ทฤษฎี ไดแก

 1. Double-loop learning ใชกับองคกรที่มักยึดติดกับ

งานประจาํ ตองมกีารละลายพฤตกิรรม (Ice Breaking) ตอจากนัน้

จึง Teaching smart people how to learn ซึ่งรูปแบบที่ใชใน

ปจจุบันคือ Balanced Scorecard 

 2. The Fifth Discipline เนน soft system การใชเหตุ

และผลประกอบการตัดสินใจ  

 3. Knowledge Creating Company มักใชในการ

อธิบายกระบวนการทางอุตสาหกรรม

 4. Intellectual Capital การวัดทุนทางปญญา

 5. Learning in Action เปนทฤษฎีที่นิยมใชกันมาก

 ระบบจัดการความรู : ทุนปญญาของสังคม เปนหัวขอที่

เกีย่วของกบัความเขาใจในเรือ่ง Knowledge Engineering ซึง่เปน

เทคนคิวธิวีาดวยการสรางระบบความรูตางๆ โดยใหความสาํคญักบั

การตรวจจับความรู กับการมีระบบผูเชี่ยวชาญ (Expert System) 

ซึง่เปนการเลยีนแบบพฤตกิรรมเพือ่ชวยในการสรางระบบการเรยีน

รูตางๆ เปนตน โดยในการจัดการความรูจะเปน Collaborative 

Systems ซึ่งเปนการออกแบบระบบความรูขนาดใหญ ผนวกกับ

ประสบการณและขอมูลที่ทันสมัย เพื่อใชประกอบการตัดสินใจ  

 ในการจัดการความรู ซึ่งเปนทุนทางปญญา (Intellec-

tual Capital) จึงเปนทฤษฎีหนึ่งในการจัดการความรู และการ

บริหารจัดการความรูเพื่อเพิ่มทุนทางปญญา โดยสวนใหญเรามัก

จะใชประโยชน Intellectual Capital ในเชิงธุรกิจ 

 หลกัการของการจดัการความรู (Knowledge Manage-

ment) เพื่อใหงายตอความเขาใจ หากเปรียบกับการทํางาน/การ

เลนดนตรีประสานของวง Symphony Orchestra ที่มี Conduc-

tor เปรียบไดกับ CEO ที่เปนผูเชี่ยวชาญที่มีความเหนือชั้น (High 

Grade Specialist) คือ อาจเลนเครื่องดนตรีไมเปนทุกเครื่อง แต

สามารถสอนผูเลนเครื่องดนตรีนั้นๆ ใหเกง และสามารถเลนเพลง

ใหมๆ  ได เปนการบรหิารจดัการคนเกงหลายคนใหสามารถทาํงาน

รวมกันได ทําใหเกิดพลังทางความคิด เกิดงาน รวมถึงการแก

ปญหาและตดัสนิใจไดเปนอยางด ี หรอืเรยีกไดอกีอยางวาเปนการ 

Teaching smart people how to learn สอนใหคนสามารถ

เรียนรูสิ่งใหมๆ/ เรียนรู  การเปลี่ยนแปลง ดังนั้น Knowledge 

Management จึงเปนการจัดการกระบวนการที่มีหลายๆ ระบบ

ซึ่งเริ่มจากการทํา Knowledge Audit เพื่อหา Knowledge ที่

สาํคญัขององคกร และจดัทาํแผนการจดัการซึง่ตองมกีจิกรรม เปา

หมาย ระยะเวลา ผูรับผิดชอบ และงบประมาณ  โดยใหสอดคลอง

กับทิศทางขององคกรและแนวความคิด ของผูบริหารดวย   
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 ทุนทางปญญา (Intellectual Capital) ขององคกรใดๆ 

นั้น จะสามารถเปนตัวสะทอนความสามารถและศักยภาพของ

องคกรได โดยสามารถดูไดจาก Hidden Value / Hypothetical 

Replacement Costs / Human Capital เชน ดูที่ CEO / ผูนํา 

/ นักสมุหบัญชี / นักการตลาด ขององคกรวาเปนใคร นอกจากนี้ 

จํานวน รวมถึงDiversity ของบุคลากรในองคกร ทั้งทางเชื้อชาติ 

วุฒิการศึกษา ซึ่งเปนการแสดงถึงความหลากหลายทางความคิด

ของคนในองคกรไดดวย 

Balance Score Card + Intangible Model = Skandia Model (Intellectual Capital Model)

 แผนภาพแสดงความสัมพันธของปจจัยทุนในดานตางๆ ที่สงผลตอความสามารถในการแขงขันขององคกร ซึ่งมีความ

สัมพันธกันตามลําดับขั้น ดังนี้

 1. Market Value : การ Balance Financial Capital 

ดวย Intellectual Capital

 2. Financial Capital : การ Balance Physical Capi-

tal ดวย Monetary Capital

 3. Intellectual Capital   : การ Balance Human 

Capital ดวย Structural Capital

 4. Structural Capital : การ Balance Customer 

Capital ดวย Organizational Capital

 5. Organizational Capital : การ Balance Innova-

tion Capital ดวย Process Capital

 6. Innovation Capital : การ Balance Intellectual 

Capital ดวย Intangible Asset
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการเกษตร (หอง 2)
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

ประธาน 1 :  ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

   กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา

เรื่องที่ 1 : [CO 11]  เทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การพฒันาทองถิน่ กรณศีกึษาการผลติโปรตเิอสผสมในรปูแบบวสิาหกจิชมุชนจ.ราชบรุี 

    เพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสับปะรดที่ราคาตกตํ่า

    โดย   ดร.ครองศักดา  ภัคธนกนก  

      มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง

เรื่องที่ 2 : [CO 15] บทบาทของโปรตนีและคารโบไฮเดรตตอการเปลีย่นแปลงสมบตัทิางกลและเกาะตวักนัของนมผงทีผ่านระบบ

    เครื่องพนฝอย

    โดย  ดร.ณัฏฐิกา  ศิลาลาย  

      มหาวิทยาลัยสยาม

เรื่องที่ 3 : [CP 18] การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตผงไรซมอลตสกัดและครูดโปรตีนเชิงพาณิชยระดับกึ่งอุตสาหกรรม

    และอุตสาหกรรม

    โดย รศ.ยุพกนิษฐ  พวงวีระกุล  

      มหาวิทยาลัยรังสิต

กิจกรรมการแนะนําผลงานวิจัยที่ผานการพิจารณาใหนําเสนอผลงานในภาคโปสเตอร

จํานวน 8 ผลงาน

เลขานุการ :  นายชาญณรงค  มณีรัตน

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กลุมกิจการพิเศษ

  นางสาวพนารัตน  พนัสจุฑาบูลย

   นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ กลุมพัฒนาระบบบริหาร

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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วิชาการ...กับการฟนฟูชีวิตและเศรษฐกิจชาวนา
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

การอภิปรายเรื่อง “วิชาการ...กับการฟนฟูชีวิตและเศรษฐกิจชาวนา”

  ❖ ปญหาชาวนาไทย

  โดย  นายประสิทธิ์ บุญเฉย

    นายกสมาคมชาวนาขาวไทย

  ❖  ชาวนาไทย: จากรายไดสูงสูรายไดตํ่า

  โดย  รศ.ดร.พอพันธ อุยยานนท

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 ❖ ปุยสั่งตัด": นวัตกรรมการใชปุยขาวไทย

  โดย  ศ.ดร. ทัศนีย  อัตตะนันทน

    ผูทรงคุณวุฒิพิเศษ ประจําภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  ❖  เทคโนโลยี จีไอเอส เพื่อการปรับปรุงการปลูกขาว

  โดย  ดร. สมชาย ใบมวง

    คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  ❖  ขามกรอบเดิม มุงสิ่งใหม : เพิ่มรายไดจากสินคาขาว

  โดย ศ.ดร.บุษบา  ยงสมิทธ

    ประธานศิษยเกาทุนเจเอสพีเอชแหงประเทศไทย
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รถสาธารณะปลอดภัย : งานวิจัยสูการขับเคลื่อน
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

 ❖ โครงการมาตรฐานดานความปลอดภัยของรถในระบบรถโดยสารประจําทาง : การกําหนดมาตรฐาน การบังคับใช และ

  การตรวจสอบ

  โดย  ดร.ณรงค  ปอมหลักทอง

    สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย 

 ❖ โครงการการมสีวนรวมของเครอืขายผูบรโิภคเพือ่รถโดยสารปลอดภยั กรณศีกึษารถโดยสารสาธารณะในมหาวทิยาลยัพะเยา

  โดย  นางสาวสวนีย  ฉํ่าเฉลียว

    มูลนิธิเพื่อผูบริโภค

 ❖ โครงการจัดทํามาตรฐานความปลอดภัยรถเพื่อการทัศนาจรสําหรับสถานศึกษาพื้นที่นํารอง จ.นครราชสีมา

  โดย  รศ.ดร.วัฒนวงศ  รัตนวราห

    สาขาวิชาวิศวกรรมขนสง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

 ❖ ทิศทางการสนับสนุนงานวิจัยและขับเคลื่อนงานดานการจัดการความปลอดภัยทางถนน

  โดย  นายวัลลภ งามสอน

    กรมการขนสงทางบก ฝายวิชาการ

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายแพทยธนะพงศ  จินวงษ

       ผูจัดการศูนยวิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน
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เตรียมพรอมเดินหนาประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณการเกษตร

ดวยเครื่องมือ Agri DEACE2010
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายประสพสิน แมนทิม

   รองอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ

  นายกอบชัย ฉิมกุล

   ที่ปรึกษานวัตกรรมทางการเงิน

  นายชูชาติ อินสวาง

   ผูจัดการสหกรณการเกษตรศรีประจันต กรมตรวจบัญชีสหกรณ

  นายวรเทพ  ไวทยาวิโรจน

   ที่ปรึกษาอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ กรมตรวจบัญชีสหกรณ

โดยมีเนื้อหาสรุปดังนี้

 งาน Thailand Research Expo เปนเวทีวิชาการที่

ชาวสหกรณมาพบปะกันปละครั้งเปนประจําทุกป และในครั้ง

นี้กรมตรวจบัญชีสหกรณ ไดนําเอาเครื่องมือทางการเงินที่เปน

ประโยชนตอการประเมนิประสทิธภิาพการดาํเนนิงานของสหกรณ 

คือ Agri DEACE ซึ่งเปนนวัตกรรมเครื่องมือที่จะมาชวยประเมิน

ประสิทธิภาพการดําเนินงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งประสิทธิภาพใน

การแขงขันกับสหกรณชั้นแนวหนาในประเภทเดียวกัน ทุกทาน

จะไดมารับทราบในสวนของการนํารองโครงการ Agri DEACE ไป

สูการใชประโยชนไดจริงโดยการถายทอดประสบการณที่จะเปน

ประโยชนอยางยิ่งจากสหกรณการเกษตรตนแบบนํารอง ซึ่งผมก็

คิดวาเปนประโยชนอยางมาก สวนสํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ กับภาคีหนวยงานทั้งหลายก็จะเปนประโยชนทางออม 

เพราะวาเปนหนวยงานทางดานการวจิยัทีจ่ะเอาผลงานวจิยัทีพ่วก

ทานไดสรางสรรคนาํไปสูสายตาประชาชนและการใชประโยชน ได

อยางจริงจัง

 โดยในอดีตกรมตรวจบัญชีสหกรณดําเนินภารกิจดาน

การวางระบบบัญชีและการตรวจสอบบัญชีเพียงอยางเดียว กรม

ตรวจบัญชีสหกรณมองเห็นวาเพียงการตรวจสอบบัญชีนั้นยังไม

เกดิประโยชนกบัสหกรณและมวลสมาชกิอยางแทจรงิ จงึไดกาํหนด

ภารกิจดานการใหคําปรึกษาโครงสรางธุรกิจทางการเงินของ

สหกรณ เพื่อที่จะชี้ใหเห็นวาในแตละปที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ

ไดตรวจสอบบญัชสีหกรณ ไดประเมนิระบบการควบคมุภายใน ผล

การดาํเนนิงาน และผลการบรหิารเงนิทนุของสหกรณแลวเหน็วามี

ความเสีย่งหรอืไมอยางไร หากไดบอกกบัสหกรณใหชดัเจนถงึความ

เสีย่งหรอืความกาวหนา ความเสีย่งนัน้อาจจะลดลง ความกาวหนา

อาจจะสูงขึ้น ประโยชนก็จะตกกับสมาชิก สหกรณเขมแข็งอยาง

เดยีวยงัไมบรรลเุปาหมาย สมาชกิตองมคีวามอยูดกีนิด ีสมาชกิตอง

มีอาชีพ มีรายได อยูไดอยางยั่งยืน รูจักการบริหารจัดการดวยตัว

เองใหได สุดทายก็จะนําไปสูการพึ่งพาตัวเอง ชวยเหลือซึ่งกันและ

กันในหมูมวลสมาชิกสหกรณไทย
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 เป าหมายของกรมตรวจบัญชีสหกรณ คือการให
คําปรึกษาเพื่อสรางความเขมแข็งทางการเงินและธุรกิจใหกับ
ขบวนการสหกรณ โดยกรมตรวจบัญชีสหกรณไดสรางสรรค
นวตักรรมทางการเงนิใหกบั  ภาคสหกรณไทยมาเปนลาํดบั สาํหรบั
ในปนี้ ไดนําเสนอเครื่องมือ Agri DEACE เปนอีกหนึ่งนวัตกรรม
ที่ใชวัดประสิทธิภาพการดําเนินงานของสหกรณภาคการเกษตร 
เครือ่งมอืตวันีจ้ะนาํมาชวยขบัเคลือ่นสหกรณ มาชวยลดความเสีย่ง
ดานประสิทธิภาพการดําเนินงานใหกับสหกรณภาคการเกษตรใน
ประเทศไทย Agri DEACE จะสงสญัญาณภาพวาการบรหิารจดัการ
มปีระสทิธภิาพหรอืไม ซึง่จะชวยใหสหกรณ รูจกัปรบัตวัเองใหมาก
แลวกพ็งึระมดัระวงั ในป พ.ศ. 2556 จะมกีารขบัเคลือ่นนวตักรรม
สูสหกรณประมาณ 90% ของสหกรณภาคการเกษตร โดยเครือ่งมอื
ทั้งหมดจะลงไปที่แตละสหกรณ แตละจังหวัด
 จากการทีไ่ดนาํเครือ่งมอืทางการเงนิของกรมตรวจบญัชี
สหกรณมาใชกบัสหกรณ ผลทีเ่กดิขึน้ตอสหกรณ คอื ทาํใหสหกรณ
ไดรู ถึงผลการดําเนินงานของสหกรณอยางรูแจง สามารถตอบ
คาํถามทีค่ณะกรรมการสงสยัไดทกุขอคาํถาม ซึง่ชวงแรกในการนาํ
เครื่องมือเขาไปใชกับสหกรณนั้น ก็เกิดปญหาขึ้นบางเนื่องจาก 
คณะกรรมการ พนักงาน เกิดการตอตาน ไมสนใจ จึงตองเปน
หนาทีข่องผูจดัการสหกรณตองไปทาํความเขาใจกบัคณะกรรมการ 
และพนักงาน ใหเขาใจรูถึงประโยชนของเครื่องมือ และผลที่จะได
รับหลังจากการใชเครื่องมือแลว เราจะตองเปดโลกทัศนของคณะ
กรรมการและพนักงานผูใชงานเครื่องมือ และเมื่อไดนําเอาเครื่อง
มือไปใชแลว พอสิ้นปบัญชี มาดูผลการดําเนินงานของสหกรณเรา
ก็ชื่นใจ เพราะไดผลดีขึ้นจนเปนที่นาพอใจ และเราตองทําตัวเปน
แบบอยางใหคนอื่นเห็นแลวเขาจะทําตามเราเอง 
 ถามถงึปญหาของการนาํเครือ่งมอืไปใช? คอืการไมนาํเอา
ไปใชแตถานาํเอาไปใชแลวไมมปีญหา เพราะทกุปญหาทางทมีงาน
วจิยัของกรมตรวจบญัชสีหกรณไดมคีาํตอบไวใหหมดแลว เครือ่งมอื
ทั้งหมดของกรมตรวจบัญชีสหกรณเปนเครื่องชวยผูบริหารเปน
อยางดี คําวาผูบริหารกับผูนําไมเหมือนกัน ผูนําอาจจะใชอํานาจ 
อาจจะใชแรงคน เพื่อสูชัยชนะได ใหสูความสําเร็จได แตสําหรับ
ผูบรหิารตองใชเครือ่งมอื ขอบงัคบัใชระเบยีบใชกตกิาเพือ่จะนาํไป
สูความสําเร็จได 
 DEA สมควรที่จะนํามาใชในสหกรณภาคการเกษตร
เพราะ 1. สหกรณเปนกลุมประเภทการแขงขนัตลาดทีย่งัไมสมบรูณ 
2. มกีารเปรยีบเทยีบเปนกลุม เพราะหลกัการของสหกรณเปนกลุม 
เครื่องมือตัวนี้เปนเครื่องมือที่จะเอามาใชไมใชเอามาโชว เอามาใช
ใหเปนเครื่องมือที่วัดประสิทธิภาพการทํางานของสหกรณ โดยมี 

Normalization และ Benchmarking คอื มตีวัตนแบบเอาไวแลว
ไลคาลงมาจาก 1 หลังจากนั้นลดลงมาเรื่อย ๆ เพราะฉะนั้น DEA 
จึงเกิดขึ้นมา  
 เดิมอัตราสวนทางการเงินอาจจะมีตัวที่เรียกวาเปนตัว 
Out put หรือ In put คือ ปจจัยการผลิต และปจจัยผลผลิต เรา
ก็ใชวิธีนํา DEA แยกออกมา สวนที่คิดวาเปนปจจัยผลิตที่ตองใส
เขาไปใหอยูทางซาย  สวนปจจัยที่เปนผลผลิตควรจะอยูดานขวา 
DEA จะจบัขอมลูเปนกลุมทีค่ลายกนั เสมอืนวาเวลาทีเ่ราจะเคลือ่น 
ก็เคลื่อนในลักษณะเปนกลุมหรือที่เรียกวา Peer ผลที่ออกมาเปน
มาตรฐานเดียวกัน 
 เครื่องมือDEACE นี้พัฒนาใหผูบริหารใชในการบริหาร
งานสหกรณเพื่อให Concept 1) รูถึงศักยภาพของสหกรณวาตอง
พัฒนาอยางไรใหมีประสิทธิภาพ 2) เทียบเคียงตนเองกับสหกรณ
ตนแบบ เมื่อไดสหกรณตนแบบแลว ก็นํามาเทียบเคียงกับสหกรณ
ของตนเอง ถานํามาเทียบเคียงแลวเราอยูในกลุมตนแบบ แสดง
วาการดาํเนนิงานของสหกรณเราดมีาก แตถาเทยีบเคยีงแลวเรายงั
ดอยกวาตนแบบอยูมาก เราตองพิจารณาตัวเองวาดอยในจุดไหน
อะไรบาง แลวทําการแกไขปรับปรุง เพื่อใหเรามีผลการดําเนินงาน
ใกลเคียงกับตนแบบ
 กรมตรวจบัญชีสหกรณไดพัฒนานวัตกรรมเครื่องมือ
ทางการเงนิขึน้มานัน้กห็วงัเปนอยางยิง่วาจะเปนเครือ่งมอืทีจ่ะชวย
ใหสหกรณทํางานไดเร็วขึ้น งายขึ้น สะดวกขึ้นและมีประสิทธิภาพ
ดีขึ้น ซึ่งเครื่องมือนี้เรียกวา “DEACE” พัฒนามาจาก DEA (Data 
Envelopment Analysis) 
 เครื่องมือตาง ๆ ที่กวาจะสรางสรรคสําเร็จตองผานการ
วิจัยโดยเฉพาะ DEACE ทีมงานวิจัยของกรมตรวจบัญชีสหกรณได
ใชเวลามากในการทดลองกับขอมูลสหกรณกวา 937 สหกรณ โดย
ใชขอมูล 5 ป เพื่อที่จะดูวาใชไดจริงหรือไม เครื่องมือทางการเงิน
ทุกเครื่องมือที่ไดนําเสนอสูขบวนการสหกรณนั้น มีความเที่ยงตรง
แมนยํา เพราะเครื่องมือไมมีทางโกหก มีแตเราที่โกหกตัวเองที่ไม
ยอมรับ
 เครื่องมือทางการเงินเปนนวัตกรรมที่จะเปนประโยชน
อยางสาํคญัในการทีพ่ฒันาการทางการเงนิการดาํเนนิงานและการ
บริหารจัดการโดยเฉพาะอยางยิ่งดานการใชเงินใหมีประสิทธิภาพ
ของขบวนการสหกรณ การใชเครือ่งมอืทางการเงนิตางๆ จะเปน
ประโยชนหรอืไมเปนประโยชนนัน้ ไมไดขึน้อยูทีก่ารวจิยั แตอยูที่
วาผูที่จะนําไปใชนั้น สามารถนําไปตอยอดและนําไปใชใหไดผล

เพียงใด
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การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายบุญชัย งามวิทยโรจน

  นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ

   สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า

  รศ.สัจจา บรรจงศิริ

  รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน

   สาขาวิชาสงเสริมการเกษตรและสหกรณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายบุญชัย งามวิทยโรจน

       สํานักวิจัยพัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรนํ้า

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 งานวิจัยเชิงการทบทวนเอกสาร (Documentary 

Research) นี ้เปนงานวจิยัเชงินโยบายเพือ่สะทอนใหเหน็ถงึความ

สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบองครวม เนื่องจาก

ขอเท็จจริงที่วา “นํ้า” มีจํากัด และมีความเปราะบาง แตมีความ

จําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษย ทรัพยากรนํ้ามีบทบาทสําคัญ

ในกิจกรรมของมนุษยมากมาย เชน การผลิตในภาคอุตสาหกรรม 

การเกษตร การพลังงาน การสุขาภิบาล และการคมนาคมขนสง 

ลวนแลวมสีวนทีต่องใชนํา้ทัง้สิน้ การบรหิารจดัการทรพัยากรนํา้ใน

ปจจุบันและที่ผานมาในอดีต เปนการบริหารจัดการแบบแยกสวน 

ที่ขาดการประสานงานและเชื่อมโยงกัน ผลการวิจัยนี้พบวาการ

บริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน ประกอบดวยสามองค

ประกอบหลกัประกอบดวย การสรางสภาวะแวดลอมทีอ่าํนวย ตอ

การบริหารจัดการ บทบาทและโครงสรางทางการบริหารจัดการ 

โดยทั้งสามองคประกอบนี้กําหนดเปาหมายไปที่ ความยั่งยืนของ

ระบบนิเวศสิ่งแวดลอม ความเทาเทียมทางสังคม และการพัฒนา

เศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพ ดวยการมุงเนนการมีสวนรวมของทุก

ภาคสวนเปนสําคัญ

ผลการวิจัย
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 การวิจัยนี้ ได พบกรอบและวิธีการบริหารจัดการ

ทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสานตองอาศัยองคประกอบที่เกื้อหนุนตอ

ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพ องคประกอบหลักไดแก

 1. สภาวะแวดลอมทีอ่าํนวย อนัไดแก กรอบนโยบายของชาติ

กฎหมาย ขอบังคับและขอมูลสําหรับการจัดการทรัพยากรนํ้าของ

ผูมสีวนไดสวนเสยี รวมทัง้รกัษาผลประโยชนของสวนรวม เชนการ

กําหนดนโยบายนํ้าแหงชาติ นโยบายในระดับจังหวัด ระดับลุมนํ้า

และลุมนํ้าสาขา ตลอดจนขอบังคับตางๆ  ซึ่งเปรียบเสมือนการ

กําหนดกติกาเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียไดถือปฏิบัติในการบริหาร

จัดการทรัพยากรนํ้า การสรางบรรยากาศ หรือการจัดเวทีใหเกิด

การแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อเพิ่มทักษะทางการบริหาร สงเสริม

การลงทุนสําหรับโครงสรางพื้นฐานตางๆโดยใหภาคเอกชนและ

องคกรชมุชนมบีทบาทในการลงทนุนอกจากนีต้องมกีารเปดโอกาส

ใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการสรางเครื่องมือและกลไก

ทางการบริหาร 

 2. บทบาทของสถาบัน เนื่องจากไมมีแบบสําเร็จรูปของ

บทบาทและภารกจิขององคกรทีร่ะดบัตางๆ ตวับงชีข้องบทบาทใน

แตละระดบัจะดไูดจาก ระดบัของการพฒันา งบประมาณ หนวยงาน

ทีร่บัผดิชอบ ประเพณ ีวฒันธรรม และสถานภาพพเิศษอืน่ๆ โดยที่

บทบาทขององคกรบริหารระดับตางๆ และของผูมีสวนไดสวนเสีย

ทีจ่ะตองทราบและนาํไปสูการเชือ่มโยงโครงสราง ภารกจิและแผน

งานดวยการคาํนงึถงึขอบเขตลุุมนํา้ทัง้ในระดบัลุมนํา้สายหลกัและ

ระดบัลุมนํา้สาขาจนถงึระดบัชมุชนทองถิน่ ทัง้นีห้นวยงานหลกัดาน

การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าจะตองเปนผูจัดการและใหความ

สําคัญตอกลไกการประสานงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบดวย

1) บทบาทและภารกิจขององคกรที่ระดับตางๆ 2) การเสริมสราง

ศักยภาพขององคกร/สถาบัน เปนการเพิ่มพูนทักษะและความ

ชาํนาญใหแกบคุลากรในทกุระดบัตัง้แตระดบัทองถิน่ไปจนถงึระดบั

ชาต ิเพือ่พฒันาไปสูเปาหมายรวมในแนวคดิพืน้ฐาน นาํไปสูการจดุ

ประกายแนวคิด การคิดคนนวัตกรรมใหมๆในการสรางเครื่องมือ

และกลไกทางการบริหาร

 3. เครื่องมือในการบริหารจัดการ หัวใจสําคัญของการ

บรหิารจดัการนํา้แบบผสมผสานคอืการมเีครือ่งมอืและวธิกีารทีจ่ะ

ชวยใหผูบรหิารใชในการตดัสนิใจหรอืการเลอืกใชทางเลอืกทีเ่หมาะ

สมและเปนที่ยอมรับโดยการนําเอาองคความรูดานเศรษฐศาสตร 

อุทกวิทยา ชลศาสตร วิทยาศาสตร สิ่งแวดลอม สังคมศาสตรและ

สาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวของกับแตละปญหา ก็จะสามารถใชในการ

กาํหนดและประเมนิทางเลอืกตางๆในการบรหิารจดัการทรพัยากร

นํ้า รวมทั้งแผนการดําเนินงาน 

การอภิปรายผล

 ความสําเร็จในการบริหารจัดการนํ้าแบบผสมผสาน ที่

สามารถนําตัวอยางบทเรียนจากประเทศสาธารณรัฐเกาหลี โดย

ใชนโยบายพัฒนาเมืองใหม(กรุงโซล) ดวยคลอง “ชองเกชอน”ที่

มีการผสมผสานในมิติดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมและ

สอดแทรกดวยการใชเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคโดยนําเอาประเพณี

และวัฒนธรรมของประเทศมาเปนสวนสําคัญของการพัฒนา

เพราะคลองสายนี้ดวยระยะทาง 5.84 กิโลเมตร มีแนวคลองผาน

ใจกลางเมือง มีการพัฒนาเศรษฐกิจดวยระบบ Logistics ที่ทัน

สมัย มีการถมคลองดวยถนนและมีการสรางทางยกระดับตาม

แนวคลอง ซึ่งทําใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตไดแบบกาว

กระโดดบรรลุ GDP ตามเปาหมายการพัฒนาของประเทศ แต

การพัฒนาดังกลาวไดแบงแยกชุมชนออกเปนสองสวนเปนชุมชน

ตอนเหนอืและชมุชนตอนใตทีเ่คยเปนสงัคมทีไ่ปมาหาสูและพึง่พา

อาศยักนัไดอยางสะดวกแตกลบัไมสามารถตดิตอกนัไดดวยเสนทาง

ยกระดับ นอกจากนี้ระบบระบายนํ้าถูกลดพื้นที่การระบายลงดวย

การถมถนนลงในคลอง ตลอดจนเกดิหาบเรแผงลอย และการรกุลํา้

บานเรือนเขาไปในเขตคลอง ทําใหเกิดตะกอนทับถม แหลงนํ้าเนา

เสีย เกิดภาพลบของสิ่งแวดลอมสวนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศ หลงัจากการพฒันารือ้ยายถนนและทางยกระดบัออก

ไปจากคลองผนวกกับการรื้อฟนประวัติศาสตร ศิลปะ วัฒนธรรม

ของชนชาติเกาหลีที่สูญหายไปกวา 30ป ทําใหการระบายนํ้าเขาสู

ระบบธรรมชาติเดิม สังคมที่ถูกแยกเปนสองสวนก็กลับมามีความ

สัมพันธดังเดิม ตลอดจนเศรษฐกิจที่ถูกนําดวยระบบLogistics ก็

สามารถถกูทดแทนดวยการทองเทีย่วอยางสรางสรรค ความสาํเรจ็

นีจ้งึมาจากภาวะผูนาํทีม่วีสิยัทศันและกลาเปลีย่นแปลง ดวยปจจยั

ที่มีแรงตานจากผูไดรับประโยชนจากการใชเสนทางคมนาคมเดิม 

และจากนักวิชาการที่ไมมั่นใจในรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจที่ใช

วัฒนธรรมสิ่งแวดลอม และการทองเที่ยวเปนศูนยกลางของการ

พัฒนา เพราะการตัดสินใจนี้ตั้งอยูบนพื้นฐานของการวิจัยทําให

เกิดการยอมรับ เพราะไดนําประเด็นปญหาตางๆที่เกี่ยวของทําให

เกดิกระบวนการวจิยัทีท่กุฝายมสีวนรวมในการพฒันาและเกดิการ

บูรณาการที่จะนําผลการวิจัยไปสูทิศทางและเปาหมายในการ

พัฒนาเมืองใหม จึงเปนการจัดการแบบผสมผสานในมิติทาง

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมเขาดวยกัน
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ขอเสนอแนะ

 การบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสาน สําหรับ

ประเทศไทย หากยังไมสามารถดําเนินการในระดับประเทศได 

อันเนื่องจากปจจัยทางดานการเมืองที่เปนตัวแปรที่สําคัญในการ

กําหนดทิศทางในการพัฒนาประเทศ จึงควรที่จะเริ่มตนใหมีการ

จัดการในระดับพื้นที่ อาจจะลงไปในระดับชุมชนทองถิ่น ดวยการ

สงเสริมและพัฒนาภาวะผูนําใหมีวิสัยทัศนและการใชแนวคิดที่

สรางสรรคจากภูมิปญญาทองถิ่นที่เปนตนทุนทางวัฒนธรรมนําไป

ตอบโจทยการจดัการทรพัยากรนํา้ในระดบัชมุชนตามองคประกอบ

ที่สําคัญของการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบผสมผสานอัน

ไดแก การสรางสภาวะแวดลอมที่อํานวยตอการจัดการทรัพยากร

นํ้าในระดับชุมชน เชนการจัดทําแผนงานในระดับชุมชน การ

กําหนดกฎระเบียบที่เกี่ยวของ เปนตน ตอมาคือการจัดโครงสราง

ทางการบริหาร เพื่อใหกลุมการใชประโยชนจากแหลงนํ้าตางๆ

สามารถใชเปนกลไกในการบรหิารจดัการและองคประกอบสดุทาย

ไดแกการพัฒนาเครื่องมือทื่จะนํามาใชในการบริหาร
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การบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชของกลุมอาชีพการเพาะเห็ด

ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง ดวยเทคโนโลยีกระบวนการทางความรอนใน

แปรรูปชีวมวล
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายนรินทร ปนจา

  นางสาวศิริขวัญ วางฐาน

  นางสาวรวิภา ยงประยูร

   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล

       คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ความเปนมาและความสําคัญ

 การประยุกตใชเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลดวยความ

รอนนั้น กลายเปนทางเลือกที่นาสนใจและเปนไปได ในการผลิต

พลังงานจากชีวมวลที่มีอยูทั่ว ๆ ไปในประเทศไทย ดวยเหตุนี้ 

คณะวิจัยจึงใหความสนใจใน พื้นที่เปาหมายของการทําวิจัยซึ่งอยู

ในพื้นที่ขององคการบริหารสวนตําบลปงยางคก ตําบลปงยางคก 

อาํเภอหางฉตัร จงัหวดัลาํปาง ในกลุมเกษตรกรทาํอาชพีเพาะเหด็ 

ซึ่งเห็ดเปนพืชเศรษฐกิจที่ทํารายไดใหกับกลุมเกษตรกรเปนอยาง

มาก อกีทัง้ยงัเพาะปลกูและดแูลงายจงึทาํใหแตละเดอืนมกีารเพาะ

เห็ดเปนจํานวนมาก ซึ่งมีปริมาณ 3,000 - 4,000 กอน ตอ ครั้งใน 

1 โรงเรือน โดยกอนวัสดุดังกลาวมีสวนประกอบหลักๆไดแก ถุง

พลาสติกและขี้เลื่อย 

 ดังนั้นการนําเอาเทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลดวย

กระบวนการทางความรอนแทนการกําจัดโดยการเผาในที่โลงเปน

สิ่งที่ผูวิจัยมีความสนใจที่จะทําการวิจัย ซึ่งนอกจากจะเปนวิธีลด

ขยะพลาสติกและแกไขปญหามลพิษทางอากาศแลว ยังไดวิธีการ

บริหารจัดการแหลงพลังงานสําหรับการใชเปนพลังงานทางเลือก

ที่มีสเถียรภาพอีกดวย

วัตถุประสงค

 1. ศึกษาแนวทาง/รูปแบบที่เหมาะสมในการบริหาร

จดัการเศษวสัดเุหลอืใชทางการเกษตรดวยเทคโนโลยกีระบวนการ

ทางความรอนในการแปรรูปชีวมวล

 2. ประเมิน Energy Benefit Ratio ของเทคโนโลยี

กระบวนการทางความรอนในการแปรรูปชีวมวล เพื่อการบริหาร

จัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรจากกิจกรรมของชุมชน 

 3. ประเมินการปลอย CO2 ตลอดวัฏจักรชีวิตของ

เทคโนโลยกีระบวนการทางความรอนในการแปรรปูชวีมวลในการ

บริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
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กลยุทธในการดําเนินงาน

 ขัน้ตอนการวเิคราะหและประเมนิผลขอมลูของโครงการ 

เพื่อนําไปสูผลลัพธคือ รูปแบบการบริหารจัดการเทคโนโลยีที่สง

ผลกระทบเชิงบวก หรือ ที่มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการเพาะ

เห็ดในชุมชนเปาหมาย ในการนําเศษวัสดุเหลือใชซึ่งจะกลายเปน

ขยะที่สรางมลพิษมาทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกชุมชน ดังนี้ 

 การประเมนิผลขัน้ปฐมภมูซิึง่ประกอบไปดวย 4 กจิกรรม 

ซึ่งผลลัพธที่ไดเปนขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับ เทคโนโลยีการ

แปรรปูชวีมวลดวยพลงังานความรอน ศกัยภาพของเศษวสัดเุหลอื

ใชจากกิจกรรมการเพาะเห็ด ซึ่งประกอบดวย ถุงพลาสติก และ 

กอนวสัดทุีใ่ชเพาะเหด็แลว ตลอดจน ปรมิาณการใชพลงังานจาํพวก

เชื้อเพลิงและความรอนในชุมชนทองถิ่น

 การประเมินผลขั้นทุติยภูมิซึ่งประกอบดวย 3 กิจกรรม 

ซึ่งผลลัพธที่ไดเปนขอมูลประยุกตที่เกี่ยวของกับ ชนิดและรูป

แบบของเทคโนโลยีที่ควรจะเลือกใชเมื่อพิจารณาผลกระทบใน

ขอบเขตที่สนใจ ตลอดจนการหาตําแหนงที่ตั้ง ขนาดที่เหมาะสม

ของเทคโนโลยีที่สนใจกิจกรรมของโครงการวิจัยนี้ไดคาบเกี่ยวกับ

งานวิจัยของ นายนรินทร ปนจา ในแงมุมของการแปรรูปเศษวัสดุ

ใหอยูในรูปของแหลงพลังงาน คือ เชื้อเพลิงชีวมวลที่ผลิตจากกอน

เพาะเชื้อเห็ดที่ใชแลว พบวา สามารถพัฒนาศักยภาพการเปนเชื้อ

เพลิงของถานอัดแทงจากเศษวัสดุที่ใชเพาะเห็ดแลวใหใกลเคียง

กบัเกณฑมาตรฐานผลติภณัฑชมุชน รวมทัง้ศกึษาเชือ้เพลงิอดัแทง 

เพือ่เปรยีบเทยีบศกัยภาพการเปนเชือ้เพลงิระหวางเชือ้เพลงิอดัแทง

และถานอดัแทง เปรยีบเทยีบความคุมคาทางเศรษฐศาสตรระหวาง

เชื้อเพลิงอัดแทงและถานอัดแทง ประยุกตใชเชื้อเพลิงอัดแทงและ

ถานอดัแทงในกระบวนการนึง่กอนเชือ้เหด็ของกลุมอาชพีเพาะเหด็

บานทุงบอแปน ต.ปงยางคก อ.หางฉัตร จ.ลําปาง 

 สวนงานวจิยัของ น.ส.ศริขิวญั วางฐาน ในแงมมุของการ

พัฒนาคุณสมบัติของเชื้อเพลิงเหลวจากเศษวัสดุเหลือใชของกลุม

อาชีพเพาะเห็ดดวยวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการขึ้นรูปเซรามิก

พบวา วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการขึ้นรูปเซรามิกในชุมชนนั้น

มีปริมาณ 80 ตัน/ป หรือประมาณ 200 กิโลกรัม/วัน เปนเศษ

ผลิตภัณฑพอรซเลนผลิตมาจากดินในกลุมเคโอลิไนต ซึ่งผงเซรา

มิกสามารถเพิ่มคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงเหลวของนํ้ามันดีเซล

ในสวนของคาความหนืดและคาความรอนนอกจากนี้ ยังสามารถ

เพิ่มคุณสมบัติการเปนเชื้อเพลิงเหลวของนํ้ามันเบนซินในสวนของ

จดุเดอืดเริม่ตนและจดุเดอืด10 % นอกจากนีผ้งเซรามกิยงัสงผลให

เทคโนโลยไีพโรไลซสิในเครือ่งทาํลายขยะยอยสลายยาก (พลาสตกิ)

ในชุมชนบานทุงบอแปน ตําบลปงยางคก  อําเภอหางฉัตร จังหวัด

ลาํปาง มปีระสทิธภิาพสงู สามารถใหอณุหภมูไิดมากกวา400 องศา

เซลเซียสและใหนํ้ามันดีเซล 8 ลิตรและเบนซิน 4 ลิตร ซึ่งก็ยังไม

สามารถนําไปใชไดทันทีตองนํานํ้ามันมาปรับปรุงคุณภาพ เพื่อให

เหมาะสมกับการใชงานกอนจึงจะนําไปใชงานไดจริง ”  

 การประเมินผลขั้นตติยภูมินั้นเปนการนําทั้ง ขอมูลปฐมภูม ิ

และ ขอมูลทุติยภูมิ มาสรางเปนแบบจําลองทางคณิตศาสตร

เพื่อใชเปนแนวทางในเชิงการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใชดวย

เทคโนโลยีการแปรรูปชีวมวลดวยความรอน ผลลัพธที่ไดจากแบบ

จําลองดังกลาวจะเปนแนวทางการบริหารจัดการที่สงแสดงผล

ทั้ง Effectiveness Efficiencyและ Impact ในเชิงบวกตอชุมชน

ทองถิ่น

  

องคความรูจากการดําเนินงาน

 เมื่อพิจารณาผลกระทบทั้งในเชิง เทคนิค เศรษฐกิจ 

และ สิ่งแวดลอม ซึ่งอาจกลายเปนกรณีศึกษาหรือการนําผลไป

ใชสําหรับโครงการที่มีลักษณะและองคประกอบที่คลายคลึงกัน 

จากการใชแบบจําลองทางคณิตศาสตรที่ประกอบดวยขอมูลของ

ปจจัยปอนเขา (Input) คือ ศักยภาพของเศษวัสดุฯ มูลคาการ

ลงทุน ประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ความเหมาะสมของเทคนิค 

สภาพแวดลอม และ สขุอนามยั  ซึง่ลวนมาจากการวเิคราะหขอมลู

ทั้งแบบปฐมภูมิและทุติยภูมิ สวนปจจัยปอนออก (Output) คือ 

ประสทิธผิล ความคุมทนุ และ ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิ่งแวดลอม ผลของการใชแบบจําลองในการบริหารจัดการนั้น คือ 

ประสิทธิผลเชิงบวกที่เกิดจากการใชเทคโนโลยีในการจัดการเศษ

วสัดเุหลอืใชจากการเพาะเหด็ของกลุมอาชพีในพืน้ทีเ่ปาหมาย โดย

บงชีว้า เทคโนโลย ีชือ่ แกสซไิฟเออร (ERDI 100) ซึง่เปนเทคโนโลยี

การแปรรปูชวีมวลดวยความรอน ประเภทกระบวนการ/เทคโนโลยี

แกสซิฟเคชัน จะใหประสิทธิผลเชิงบวกสูงสุด แตผลที่ไดก็ยังไม

สามารถขยายผลของการใชใหกับสมาชิกในวงกวางใหเกิดการใช

ประโยชนไดอยางยั่งยืน  

การเชื่อมโยงงานสูการดําเนินงานระยะยาว

 ผลจากการความเชื่อมโยงงานวิชาการเพื่อการแกไข

ปญหากอนวัสดุเหลือใชจากการเพาะเห็ดมาอยางตอเนื่องในพื้นที่

ยังคงเปนฐานของการแกไขปญหาผานความรูเชิงเทคนิคมากกวา

การสรางการเรียนรูเพื่อแกไขปญหารวมกันของสมาชิก นํามาสู

การลงพื้นที่เพื่อทบทวนสถานการณและวิธีการแกไขปญหาจาก
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อดีตถึงปจจุบันในวันที่ 8 และ 17 กุมภาพันธ 2555 โดยคํานึง

ถึงการแกไขปญหาของการจัดการกอนวัสดุเหลือใชที่จะสงผลก

ระทบตอปญหาสิ่งแวดลอมในอนาคต โดยมีกลุมนักวิชาการจาก

มหาวิทยาลัยราชภัฎลําปางในแตละสาขาลงพื้นที่เพื่อเรียนรูและ

เติมเต็มประเด็นของการแกไข ซึ่งในมุมของนักวิชาการไดสะทอน

ถงึการแกปญหาทีจ่ะไมกอใหเกดิผลกระทบเสยีหายตอสิง่แวดลอม  

ไมเกิดผลรายตอชีวิต  ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย  ไมกอให

เกิดแหลงเพาะพันธุสัตวหรือแมลงที่เปนพาหะนําโรค 

 สวนในมุมของสมาชิกผูผลิตไดพูดคุยและแลกเปลี่ยน 

แสดงความคิดเห็นตอกระบวนการในการกําจัดกอนวัสดุเพาะที่

เหลือใชจากการเพาะเห็ดเพื่อใหเกิดความยั่งยืนภายใตฐานของ

ประสบการณของการแกไขปญหาเดิมซึ่งอยากใหมีการทบทวน

และเติมเต็มเพื่อสรางการเรียนรูเชิงบูรณาการรวมกันระหวาง นัก

วิชาการและกลุมเพาะเห็ด  ทั้งนี้พบวามี 4 ประเด็นที่ คือ   1) 

การทําพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนจากกอนวัสดุเหลือใช 2) การทํา

ปุยหมักชีวภาพ 3) วิธีการลดตนทุนการผลิต และ 4) องคความรู

ในการผลิตอื่นๆ  
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การจัดการวิกฤตในธุรกิจการทองเที่ยวและจัดประชุม
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  นายเกรียงไกร กอวัฒนา

   ผูเชี่ยวชาญพิเศษศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

  รศ.บงกช ฤทธิชัยนุวัฒน งามสม

   มหาวิทยาลัยสยาม

  นางสาวดาริน คลองอักขระ

  นางสาวดาริน คลองอักขระ

  นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

   สถานีโทรทัศนไทยพีบีเอส

คุณเกรียงไกร กอวัฒนา ที่ปรึกษาศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติ

 เวลานี้ทางประเทศไทยอยูในชวงฤดูฝน และจะเกิดการ

กังวลเกี่ยวกับนํ้าทวม ภัยอันแรกคือภัยที่เกิดจากพายุ เปนพายุ

ตางๆที่เกิดขึ้น ที่เกิดขึ้นไมใชพายุของประเทศไทย เชนพายุใต

ฝุนเปนพายุในแถบประเทศไทย ในปนี้อาจมีพายุ 1-2 ลูกพัดเขา

ประเทศไทย เละเมื่อมีพายุเขามามักจะเกิดขาวลือขึ้นมากมาย 

อยากใหทราบวา 60 ปที่ประเทศไทยตั้งขึ้นมีพายุเขา 180 ลูก คิด

เฉลี่ยปหนึ่งก็ประมาน 3-4 ลูก แตบางปอาจไมมีเลย ป 2507 และ 

2508 มีพายุเขาเทากันคือ 9 ลูก พายุที่เขาประเทศไทย 180 ลูก 

มีพายุใตฝุนเพียงลูกเดียว เปนพายุโซนรอนประมาน10ลูก 92% 

เปนพายุดิเปสชั่น 

 ภัยที่2 คือภัยนํ้าทวมถาปริมาณนํ้าฝนที่ตกลงมาใน

กรุงเทพฯ 100 มิลลิเมตร นํ้าก็จะทวมขังแตคงเปนเวลาไมนาน 

ปริมาณนํ้าฝนที่ตกในประเทศไทยคํานวณไดประมาน 3 แสน

ลานคิว ที่กักเก็บไวมี 7 หมื่นลาน คิดวาควรสรางแหลงกักเก็บนํ้า  

อุทกภัยเปนภัยที่ควรระมัดระวัง 

 ภัยที่3 คือภัยที่เกิดจากดินโคลนถลม Land slideb มัก

เกดิในจงัหวดั เชยีงราย แมฮองสอน และเชยีงใหม ตาก กาญจนบรุี 

เพชรบูรณ เพราะมีภูเขา มักเกิดในพื้นที่ไมกวาง แตจะมีผูเสียชีวิต 

ฉะนั้นจะตองฝงขาวจากอุตุนิยมวิทยา ปจจัยที่เกิด ประเด็นสําคัญ 

หากมีฝนตกเกิน 100 มิลลิเมตรใน 2 วัน ควรเตรียมอพยพออก

จากพื้นที่แผนดินไหวทั้งที่เกิดบนบกและทะเล ประเทศไทยถือ

เปนดินแดนที่เกิดแผนดินไหวไดนอย เพราะไมมีรอยเลื่อนใหญๆ

อยูเลย หลังๆมนุษยเปลี่ยนแปลงธรรมชาติคอนขางเยอะ มนุษย

ก็มีจํานวนเพิ่มขึ้นมาก สาเหตุหลักคือ คนเยอะเกินไป เพราะตอง

แยงพืน้ทีท่าํกนิ การยงินวิเคลยีรหากยงิลงใตดนิกจ็ะทาํใหเกดิแผน

ดินไหวได แผนดินไหวใตทะเลอาจทําใหเกิดสึนามิ  สาเหตุที่เกิดสึ

นามิมีทั้งหมด 4 สาเหตุ คือ มีแผนดินไหวเกิดขึ้นกลางทะเลและ

มขีนาดใหญ หากมลีกูอกุาบาตรจากนอกโลกตกลงในทะเลกท็าํให

เกิดสึนามิได มีภูเขาไฟใตนํ้าระเบิด คลื่นซัดขางฝงทะเลทําใหเกิด

Land slide
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 ภัยที่ 4 คือภัยแลง เมื่อเร็วๆนี้องคการอุตุนิยมวิทยาโลก 

ไดออกมาประกาศเตือนภัยในประเทศตางๆ ใหระมัดระวังภัยแลง 

เพราะมีตัวการทําใหเกิดภัยแลง เพราะสหรัฐฯเกิดภัยแลง 60% 

ศูนยเตือนภัยพิบัติแหงชาติจะใหขอมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติสามารถ

โทรมาสอบถามได

คุณดาริน คลองอักขระ บรรณาธิการขาวชองไทยพีบีเอส

 ป 2554 นํ้าทวมหนักมีผลกระทบจากพายุ 5ลูก และ

นํ้าเหนือก็หลากเขากรุงเทพฯในชวงเดือนตุลาคม ทําใหมีผูเสีย

ชีวิต 800 คน และผูไดรับผลกระทบ 13 ลานคน มีพื้นที่เสียหาย

จํานวนมาก เปนภัยพิบัติที่สรางความเสียหายเปนอันดับ4ของโลก 

เราเสียหายจากนิคมอุตสาหกรรมตางๆ รวมถึงการทองเที่ยวที่นัก

ทองเที่ยวนอยมาก นํ้าทวมไลมาเรื่อยๆ จากทางรังสิตรวมถึงถนน

วิภาวดี ทางชองไทยพีบีเอส ตองยายไปประจําการที่จุฬาลงกรณ

มหาวทิยาลยั กรงุเทพมนีํา้ทวมขงัหลายจดุมาก คลองทีเ่ปนตวัชวย

ในการระบายนํ้าก็เต็มไปดวยขยะ และนํ้ามากจนลนตลิ่ง

 ป 2555 นํา้ไมไดมปีรมิาณมากเทาป 2554 มกีารตัง้คณะ

กรรมการนโยบายนํา้และอทุกภยัแหงชาต ิ(กนอช.) ใหมกีารสัง่การ

จดัการภยัพบิตั ิและยงัมสีาํนกังานจดัการนํา้ สาํนกันโยบายบรหิาร

จัดการนํ้าและอุทกภัยแหงชาติ (สบอช.)จะตองกักนํ้าไวในเขื่อน 

แกมลิง ผันนํ้าลงคูคลอง ที่ราบลุมภาคกลางเปนพื้นที่ตํ่ายังไงนํ้า

ก็ทวม เพราะแมนํ้าปง วัง ยม นาน ไหลมารวมที่แมนํ้าเจาพระยา 

การบริหารจัดการนํ้า หากปนี้นํ้ามี 2,800 ลานลูกบาตรเมตร จะ

แบงไปใหปาซับนํ้าประมาน 5,000 ลานลูกบาตรเมตร เก็บไวใน

ภูมิพลสิริกิติ์ซัก 12,000 ลานลูกบาตรเมตร จะเก็บไวในแกมลิง 

คือ ทองนา ชุมชน สุดทายจะแบงไปที่ฟดเวย บางระกําจะถูกนํ้า

ทวมทุกป เพราะพื้นที่ตํ่า ตองบอกใหเกษตรกรเรงเกี่ยวขาวและ

เวนชวงทํานาในเวลานี้ และเรื่องแกมลิงยังไมมีประกาศชัดวานา

ของใคร และชดเชยใหเทาไหร แตกย็งัมคีนทีฝ่นทาํนาเสีย่งไปกอน 

เดือนมิถุนายนก็ทวมไปแลวแตไมเสียหายมากมาย

 การยกถนน สรางคันกั้นนํ้าในลุมนํ้าเจาพระยา ยกถนน

จาก 2 ม. เปน 2.5 ม. ยกถนนกั้นคลองระพีพัฒน ยกถนนทั้งหมด

เสร็จไปประมาน 10%  แมนํ้าทาจีนก็ตองยกถนนเชนกันและกั้น

คลองอืน่ดวย เนือ่งจากยงัเสรจ็ไมทนัจงึทาํคนัดนิกัน้ทดแทน มกีาร

พัฒนาระบบขอมูลทรัพยากร ถาหากมีพายุเขามาอาจทําใหพื้นที่

ภาคกลางเกิดนํ้าทวมได เพราะชวงเดือนกันยายนคอนขางมีฝน

อยูเรื่อยๆ หากฝนนอยแลวไปกระทบกับเอลนีโญ ปหนาอาจเกิด

ภยัแลงได เพราะไมไดกกัเกบ็นํา้ไวมากทกุจงัหวดัจะกัน้หมด บบีให

ลํานํ้าแคบลง ภูมิทัศนจะเปลี่ยนไป แมนํ้าเจาพระยาลองเรือไปจะ

พบแตกาํแพงกัน้นํา้ ตอนนีไ้ทยพบีเีอส กท็าํเรือ่งจดัการนํา้ประเมนิ

ดูวาเปนอยางไร แกปญหาอยางไรบาง มีการสอบถามอ.เสรี วา

กรงุเทพฯปนีโ้อกาสนํา้ทวม 0% อ.ธนวตัรบอกวากรงุเทพฯนํา้อาจ

ทวมบางจดุ อ.รอยล บอกวากรงุเทพฯมโีอกาสนํา้ทวม 5% รวมทัง้

ภาคกลางจะทวมเปนจุดๆ  สิ่งที่การทองเที่ยวจะตองระวังคือภาพ

ลํานํ้าที่เปลี่ยนไป ภาวะโลกรอนอาจสงผลกระทบ บางที่อาจแลง 

บางที่อาจนํ้าทวมสูง ในอนาคตปรากฎการณลานีญาอาจกลับมา

และทําใหนํ้าทวมอีกก็ได 

คุณปาริฉัตร เศวตฉัตร ผูจัดการอาวุโส สํานักงานสงเสริมการ

จดัประชมุและนทิรรศการ สาํนกังานสงเสรมิการจดัประชมุและ

นิทรรศการ (สสปน.)

 การจัดการวิกฤตในการทองเที่ยว MICE เปนเรื่องการ

จัดประชุมนานาชาติ การทองเที่ยวเปนรางวัล งานแสดงสินคา 

ธุรกิจ MICE มีความแนนอน จะมีกลุมเปาหมายเปนนักธุรกิจที่จะ

มีการประชุม หรืออุตสาหกรรมการทองเที่ยว มีองคกรที่เหมือน

สสปน. อยูมากมาย เชน ประเทศมาเลเซีย ฮองกง เปนตน 

 เปาหมายของ สสปน. ในประเทศไทยคอืจะทาํอยางไรที่

จะเพิม่รายไดจากอุตสาหกรรม MICE นกัอุตสาหกรรม MICE จาก

นี้ในอีก5ปขางหนา อาจเติบโตถึง 10-15% ในสวนของรายไดคิด

วาอีก5ปจะเพิ่มขึ้น 85 % จะเติบโต  ถึง 1 แสนลานบาท งานที่

ใหญๆ จะมทีัง้หมด 3 งาน คอื โอลมิปก ฟตุบอลโลก และเวลิดเอก็ซ

โป วิกฤตมีผลตอการจัดประชุมและนิทรรศการ เพราะไมสามารถ

ยกเลิกหรือเลื่อนได กวาประเทศไทยจะไดจัดใชเวลาถึง 9 ป 

 Mice Lane จะเปนบริการเลนสเฉพาะสําหรับคนที่

จะเขามาประชุม สสปน.เปนผูที่จะสนับสนุนใหความสะดวกแกผู

ประชมุ ในเรือ่งของความเชือ่มัน่และวกิฤตจะมปีญหาเรือ่งการเดนิ

ทาง ลกูคาทีจ่ะเดนิทางมาประเทศไทยขาดความเชือ่มัน่ สนิคาของ

ธรุกจิ MICE นัน้คอืประเทศไทย รวมถงึการทองเทีย่ว คอนขางยาก

ทีจ่ะสรางความเชือ่มัน่ เพราะภาพลกัษณทีเ่สยีไปแลวรือ้ฟนคนืมา

คอนขางยาก วิกฤตคอนขางคาดเดายาก 

 ยกตัวอยางเหตุการณ 911 สรางความเสียหายอยาง

หนัก เปนวิกฤตที่ไมใชมาจากธรรมชาติ ถากลาวถึงวิกฤตจะมี

2 ประเภท คือ ประเภทที่เกิดจากธรรมชาติ และประเภท

ที่เกิดจากนํ้ามือมนุษย กรณีนี้ถือเปนวิกฤตที่เกิดจากนํ้ามือ

มนุษยเพราะเปนการกอวินาศกรรม ที่ยกเหตุการณนี้ขึ้นมา

เพราะคอนขางคลายคลึงกับสถานการณในประเทศไทยเกี่ยวกับ
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เรื่องการเดินทาง หลังจากที่เกิดเหตุการณนี้ขึ้นแลวทาง AMA 

ซึ่ งเป นสมาคมของทางอเมริกาที่ ได รับผลกระทบโดยตรง 

เปนองคกรเกี่ยวกับอบรบการศึกษาและเปนที่ปรึกษาใหกับ

บริษัทใหญๆ เขาทําการสํารวจวาบริษัทที่อยู ในอเมริกาที่ทํา

เรื่องการจัดการวิกฤตซึ่งไมมีเลย คือไมมีการเตรียมพรอม

บริษัทในอเมริกา 59% ไมมีนโยบายในการจัดการวิกฤต ซึ่งมอง

แลวเปนเรื่องใหญ เพราะไมมีการเตรียมรับมือแผนตรงนี้เลย 

สมาคม NTA เปนสมาคมทีค่ดิวาจะตองมกีารจดัการวกิฤต  สมาคม

นี้เปนสมาคมที่เกี่ยวกับการตลาดการทองเที่ยว เกี่ยวกับการเดิน

ทาง ไมวาจะเปนคนเดินทางเขา เดินทางออก NTA ไมใชเพียง

บริษัทที่เกี่ยวของกับการเดินทางแตหากยังเกี่ยวของกับเครือขาย

ทางธุรกิจอีกดวย เคาจึงคิดวาควรมีแผนการจัดการวิกฤต โดยที่

เคามีแผนการตลาด และปรับปรุง เมื่อเหตุการณ 911 ทําใหเรา

จะมาเสนอวาเราควรมีการวางแผน

 1. เราตองคาดการณวาวกิฤตแบบไหนทีจ่ะสงผลกระทบ

ตอองคกรของเรา เชน อุทกภัยทั้งหลาย เรื่องการประทวง ไฟไหม

สารเคมีที่อาจปนเปอนออกมา เปนตน  ในแตละองคกรควร

พิจารณาวาจะมีปจจัยอะไร แลวเราจะมีบทบาทอยางไรเมื่อเกิด

วิกฤตขึ้น 

 2. มมีาตราการในเชงิปองกนั อาจเปนมาตราการสัน้งาย

กอน จะตองดําเนินการตามแผนที่วางไว และมีการประเมินผลอยู

เรื่อยๆ

ขั้นตอนการทํา

 1. จําแนกวาจะมีกี่ปจจัยที่จะทําใหเกิดวิกฤตบาง 

 2. ควรจะจัดทีมงาน 1 ทีม เพื่อปฏิบัติในสวนนี้โดย

เฉพาะ

 3. ตองมีการตั้งนโยบายเพื่อที่บอกทิศทาง และสรุป

วิเคราะหผล มีการพัฒนารูปแบบ

 4. จะตองทําแผนนโยบายเฉพาะเรื่อง เชน หากเกิดนํ้า

ทวมควรปฏิบัติอยางไร เปนตน

 5. มีการวางกลุมเปาหมาย มีการดูแลลูกคาที่โดนผลก

ระทบจากวิกฤต 

 6. มีการบอกกลาวขอมูลกับองคกรพันธมิตรและกลุม

ลูกคา โดยนําขอมูลจากทางภาครัฐที่มีความนาเชื่อถือมาเผยแพร

 7. ควรทาํรายชือ่กลุมลกูคาวาลกูคาเราเปนใคร จาํแนก

กลุมไว และเมื่อเกิดวิกฤตควรเตรียมชองทางการสื่อสาร ที่จะ

สื่อสารไปยังกลุมลูกคาโดยผานสื่อมวลชน อาจทําเปนแถลงการ 

ขาวประชาสัมพันธ จะตองมีเนื้อหาไปในทิศทางเดียวกัน ในการ

สื่อสารสิ่งที่ตองคํานึงถึงคือ ความซื่อสัตย ตรงไปตรงมา ชัดเจน 

ตอเนื่อง

 8. สรปุวเิคราะหในแตละวกิฤตจาํแนกออกมาวาไดผลอ

ยางไร โดยวัดผลจากการสื่อสาร การใหกลุมเปาหมายเสนอความ

คิดเห็น

ความทาทายในประเทศไทยตออตุสาหกรรม MICE คอนขางมเียอะ

 1. บุคลากร

 2. ดานงบประมาณการลงทนุ ใหเหน็ความแตกตางและ

ดึงจุดเดนของประเทศ

 3. ความผันผวนของปจจัยภายนอกไมว าจะเปน 

เศรษฐกิจ การเมือง เปนสิ่งที่สงผลกระทบตออุตสาหกรรม MICE 

สสปน.ไดทําอะไรบางจากการเกิดวิกฤตตางๆ ไมวาจะเปนสึนามิ

ไขหวัด 2009 นํ้าทวม เมื่อปที่ผานมามีการขูวางระเบิด ชุมนุม

ประทวง ปดสนามบิน เมื่อป2551 ที่ผานมาทางสสปน.ไดทํางาน

ผานทางภาครัฐ โดยใหทางภาครัฐเปนตัวกระตุนใหเกิดความนา

เชื่อถืออีกครั้ง มีการคุยกับภาครัฐ การกระตุนการประชุมผาน 

ครม. มีการปรึกษากันวาจะทํายังไงใหอุตสาหกรรมการจัดประชุม

และการแสดงสินคามีความนาสนใจอีกครั้ง หากไมมีใครเขามาจัด

ประชุมหรือจัดแสดงสินคา จะตองกระตุนคนในประเทศดวยกัน

ใหจัดประชุมและแสดงสินคาในประเทศโดยการจัดงานตางๆให

นาสนใจโดยใชสื่อตางๆในการเผยแพร

    ป 2552 ไดทาํยทุธศาสตรอตุสาหกรรม MICE เชงิรกุ กลยทุธ

การสื่อสาร 360 องศา ใชทุกสื่อที่มีอยู การสื่อสาร สรางความเชื่อ

มั่นใหกับตางประเทศโดยกระตุนคนในประเทศมีการเดินทางเกิด

ขึ้น มาตราการดานการตลาด โดยการใหประสบการณ เชิญให

มาสัมผัสดวยตัวเอง พาเขามาดูจุดที่เกิดวิกฤตวาสถานการณไดดี

ขึ้นแลวเพื่อสรางความเชื่อมั่น จะตองมีโปรโมชั่นพิเศษ แตไมใช

ลดราคามากจนเกินไป หรือจัดกิจกรรมที่มีความนาสนใจและ

ไดประสบการณจริง เพื่อดึงดูดลูกคา
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ฝาวิกฤตนํ้าทวมหรือภัยแลงดวยงานวิจัย
วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 12.30-16.30 น.)

วิทยากร  รศ.ดร.หรรษา  วัฒนานุกิจ

   อาจารยประจําคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  รศ.ดร.อุษา  ฮัมฟรี่

   อาจารยประจําภาควิชาคณิตศาสตร  คณะวิทยาศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

  ศ.ดร.ชัยยุทธ  ชินณะราศรี

   อาจารยประจําสาขาวิศวกรรมโยธา  คณะวิศวกรรมศาสตร 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

  ดร.พงษศักดิ์ วิทวัสชุติกุล

   กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปาและพันธุพืช

  ดําเนินการอภิปรายโดย   รศ.ดร.กัมปนาท  ภักดีกุล

       คณบดีคณะสิ่งแวดลอมและทรัพยากรศาสตร 

       มหาวิทยาลัยมหิดล
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต (หอง 3)
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

ประธานทานที่ 1 :  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

     กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ  สาขาเศรษฐศาสตร

เรื่องที่ 1 : [DO 11]  ผลของโปรแกรมการบริหารเทาดวย mini-trampoline ตอแรงกดสูงสุดใต  ฝาเทา ความแข็งแรงของ

    กลามเนื้อขาและความสามารถในการทรงตัวในผูปวยเบาหวาน; การศึกษานํารอง

    โดย   นางสาววรารมย  กาญจนสมุทร  

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 2 : [DO 26]  ผลของการใชผาเทปยืดเพื่อการรักษารวมกับการยืดกลามเนื้อตออาการปวดสนเทา และภาวะทุพพลภาพ

    ของเทาในผูที่มีเอ็นรองฝาเทาอักเสบ

    โดย  นางเจริญจิตต  แยมศรี  

      จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เรื่องที่ 3 : [DO 36]  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองสทิธใินความเปนอยูสวนตวั : ศกึษากรณกีารรบกวนสทิธใินความเปนอยู

    สวนตัวจากการใชเว็บไซตเครือขายสังคม

    โดย  ผศ.คณาธิป  ทองรวีวงศ  

      มหาวิทยาลัยเซนตจอหน

      สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม

      สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

เรื่องที่ 4 : [DO 20]  เว็บแอพลิเคชั่นระบบใหคําปรึกษาสําหรับทําโครงงานวิจัย

    โดย   ดร.นิพัทธ  จงสวัสดิ์  

      มหาวิทยาลัยสยาม

เรื่องที่ 5 : [DO 22] แนวทางและผลการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา: กรณีศึกษาจ.สุพรรณบุรี

    โดย  ดร.วราภรณ  แยมทิม 

โรงเรียนวัดไผโรงวัว

เรื่องที่ 6 : [DO 31]  การพัฒนาโปรแกรมวิเคราะหขอมูลการสนทนาบนเครือขายสังคมออนไลน

    โดย ผศ.วฤษาย  รมสายหยุด  

     มหาวิทยาลัยสยาม

เลขานุการ : นางสาวปาริชาติ  วองไว

   หัวหนาสวนนิติการและวินัย สํานักอํานวยการกลาง

  นางสาวสายสมร  ทองมหา

   หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน

   สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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เตรียมพรอมสูโลกอุตสาหกรรมสีเขียว
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร   ผศ.อมตะ ทัศนภักดิ์

   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  ดร.ธรินี มณีศรี

   คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

  นายรุงเรือง สายพวรรณ

   ผูอํานวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ผศ.ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล

       คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้ 

 1. การอนุรักษพลังงานในอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา

ธุรกิจสีเขียว และISO_50001_Energy

 ปจจุบันการอนุรักษพลังงานเปนสิ่งที่ประเทศตางๆ ทั่ว

โลกไดรณรงคและใหความสําคัญ ทั้งนี้เนื่องจา กทรัพยากรดาน

พลังงานถูกทําลายไปพรอมกับการเจริญเติบโตทาง เศรษฐกิจ 

โดยเฉพาะทรัพยากรที่ใชแลวหมดไป เชน นํ้ามัน กาซธรรมชาติ 

ถานหิน ซึ่งลดนอยลง และเริ่มสงสัญญาณปญหาใหเห็นจากราคา

พลงังานทีแ่พงขึน้ ทาํใหประเทศตางๆทัว่โลก หนัมาใหความสนใจ

กับการใชพลังงานทางเลือก เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม

และการอนุรักษพลังงานเนนการใชพลังงานที่มีอยูอยางจํากัดให

เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งองคการระหวางประเทศวาดวยการ

มาตรฐาน (International Organization for Standardization : ISO)

ตระหนักถึงความสําคัญของปญหาดานพลังงาน จึงไดดําเนินการ

จดัทาํมาตรฐานระบบการจดัการพลงังาน (Energy Management 

System หรือ ISO 50001) เพื่อใหประเทศตางๆ ทั่วโลกนําไปใช

ในการจัดการอยางมีประสิทธิภาพ

 สําหรับประเทศไทยเปนประเทศที่นําเขาเชื้อเพลิงเพื่อ

ผลิตพลังงานจํานวนมาก ดังนั้นเมื่อเกิดวิกฤตพลังงานประเทศจึง

ไดรบัผลกระทบอยางหลกีเลีย่งไมได สาํนกังานมาตรฐานผลติภณัฑ

อุตสาหกรรม (สมอ.) เห็นวามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน

จะเปนกลไกสําคัญในการแกปญหาได จึงไดจัดการสัมมนา เรื่อง 

"ISO 50001 ทางเลือกใหมของการอนุรักษพลังงาน" ขึ้น เพื่อให

ผูประกอบการไดมีความรูความเขาใจ และตระหนักถึงปญหาดาน

การใชพลังงาน และนํามาตรฐานระบบการจัดการพลังงาน ไป

ประยุกตใชในองคกรตอไป

 -  ความรูเบือ้งตนและประโยชนของ ISO 50001 ตอภาค

อุตสาหกรรม

      -  ขั้นตอนและแนวทางการประยุกตใชขอกําหนดของ 

ISO 50001 ใหเหมาะสมกับธุรกิจ

       -  การใหความชวยเหลือของ สมอ. ในการจัดทําระบบ 

ตาม ISO 50001

       -  มุมมอง ประสบการณ และแนวทางการจัดทําระบบ 

ISO 50001 ของผูประกอบการ
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 2. Green Logistics and Reverse Logistics for 

Continuous Business Management

 "Green Logistics" หรือ " โลจิสติกสสีเขียว" นั้น คอน

ขางชัดเจนวาเปนแนวทางการบริหารจัดการที่เนนในเรื่องของการ

เปนมิตร ตอสิ่งแวดลอม ซึ่งเกี่ยวของในหลายสวน โดยมีเปาหมาย

สาํคญัคอื การลดการปลอยมลภาวะ หรอื กาซคารบอนไดออกไซด

ที่เกิดจากการเผาผลาญพลังงานในรูปแบบตางๆ ทั้งกระบวนการ

คา การผลิต และการสงมอบสินคาในกระบวนการการขนสง โดย

แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ Green Logistics ไดแก 

  1. Eco Drive หรือการขับขี่ที่เปนมิตรตอสิ่ง

แวดลอม อาทิ การลดการใชนํ้ามันสิ้นเปลือง การดูแลเครื่องยนต

ใหอยูในสภาพสมบูรณ ไมปลอยไอเสียรบกวนสิ่งแวดลอม เปนตน

  2. Backhaul & Full Truck Load หรือ การ

จัดการใชประโยชนจากการขนสงโดยใชเชื้อเพลิงใหเกิดประโยชน

สูงสุด รวมถึงการลดการขนสงเที่ยวเปลาและการบรรทุกสินคาให

เต็มรถตามนํ้าหนัก บรรทุกที่กฎหมายกําหนด 

  3. Eco Packaging เปนการเลือกใชบรรจุภัณฑ 

และอปุกรณทีเ่กีย่วของกบัการลาํเลยีงเคลือ่นยายสนิคาทีส่ามารถ

นํากลับมาใชไดใหม 

  4. Modal Shift การปรับรูปแบบการขนสงไปสู

รูปแบบที่ประหยัดพลังงาน

มีความรับผิดชอบตอสังคมและอยูรวมกับชุมชนได โดยปรับปรุง

เทคโนโลยีการผลิต ลดการใชทรัพยากรและลดปริมาณการ

ปลอยกาซเรือนกระจก ดวยหลักการการลดการใช การใชซํ้าและ

การนํากลับมาใชใหม เพิ่มปริมาณการใชพลังงานทดแทนในภาค

อตุสาหกรรม เพือ่สงเสรมิใหผูประกอบการสรางรายไดจากการขาย

คารบอนเครดิต และลดภาวะโลกรอนรวมทั้งสนับสนุนการมีสวน

รวมของชุมชนในการแกไขปญหา และตรวจสอบสภาวะแวดลอม 

และพัฒนาเมืองหรือพื้นที่อุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่สอดคลองกับ

แนวทางดงักลาว เพือ่นาํไปสูสงัคมคารบอนตํา่ นโยบายของรฐับาล

มีความสอดคลองกับความมุงหวังขององคการสหประชาชาติที่

ตองการใหประเทศสมาชิกมีการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยองคการ

สหประชาชาติไดใหคํานิยามที่ลึกซึ้งของคําวา "การพัฒนา

อยางยั่งยืน” หรือ "Sustainable Development” หมายถึง

การพัฒนาที่รับประกันไดวาการตอบสนองความตองการทั้งหลาย

ของคนรุนปจจุบัน จะไมเปนการนําทรัพยากรที่ตองใชเพื่อตอบ

สนองความตองการของรุนตอๆไปในอนาคตมาใชกอน กลาวคือ 

หากพวกเราในยุคนี้มีทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ เชน มีขาวปลา

อาหารที่ปลอดภัย มีนํ้าสะอาดดื่ม มีพื้นที่ทํากิน ลูกหลานของเรา

ในอนาคตก็ตองมีทรัพยากรธรรมชาติ มีปจจัยในการดํารงชีวิตที่ดี

เทียบเทาหรือดีกวาคนในรุนเรา จึงจะเรียกไดวา "ยั่งยืน”

 ในการดาํเนนิงานโครงการอตุสาหกรรมสเีขยีว กระทรวง

อุตสาหกรรมสงเสริมใหสถานประกอบการทั่วประเทศใสใจในการ

ดําเนินธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  และมีการพัฒนาอยางตอ

เนื่องสูการเปนอุตสาหกรรมสีเขียวใน 5 ระดับ ไดแก  ระดับที่ 1 

ความมุงมัน่สเีขยีว คอื มุงมัน่ทีจ่ะลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม และ

มีการสื่อสารภายในองคกรใหทราบโดยทั่วกัน  ระดับที่ 2 ปฏิบัติ

การสเีขยีว คอื การดาํเนนิกจิกรรมเพือ่ลดผลกระทบตอสิง่แวดลอม

ไดสําเร็จตามความมุงมั่นที่ตั้งไว  ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว คือ การ

บรหิารจดัการสิง่แวดลอมอยางเปนระบบ มกีารตดิตามประเมนิผล 

และทบทวนเพื่อการพัฒนาอยางตอเนื่อง รวมถึงการไดรับรางวัล

ดานสิ่งแวดลอมที่เปนที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานดานสิ่ง

แวดลอมตางๆ ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว คือ การที่ทุกคนใน

องคกรใหความรวมมือรวมใจดําเนินงานอยางเปนมิตรกับสิ่งแวด 

ลอมในทกุดานของการประกอบกจิการ จนกลายเปนสวนหนึง่ของ

วฒันธรรมองคกร และระดบัที ่5 เครอืขายสเีขยีว คอื การแสดงถงึ

การขยายเครอืขายตลอดหวงโซอปุทานสเีขยีว โดยสนบัสนนุใหคูคา

และพันธมิตรเขาสูกระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวดวย

 3. ทิศทางสูอุตสาหกรรมสีเขียว

 อุตสาหกรรมที่ประเทศไทยตองการในยุคนี้และตอไป

ในอนาคตจะตองเปนอุตสาหกรรมที่เปน มิตรกับสิ่งแวดลอม
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สรุปโดยรวม

 การจดัสมัมนาในหวัขอ“เตรยีมพรอมสูโลกอตุสาหกรรม

สีเขียว”ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ” (Thailand 

Research Expo 2012) ณ ศูนยประชุมบางกอก คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ ระหวางวันที่ 24 - 

28 สงิหาคม 2555ซึง่ ไดรบัความสนใจจากผูรวมงานทัง้ นกัวชิาการ 

นกัศกึษาและประชาชนทัว่ไปเขารวมประมาณ 60 คน ซึง่สามารถ

สรุปสาระสําคัญโดยรวมคือในชวงเวลาที่ผานมาประเทศไทยได

เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และ

ภัยธรรมชาติที่กอใหเกิดผลกระทบอยางรุนแรงตอเศรษฐกิจ และ

การดําเนินชีวิตของประชาชนในอนาคตอันใกลประเทศไทยยัง

ตองเผชิญกับการ เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาคและ

ประเทศ ที่มีผลตอการพัฒนาประเทศ อันไดแก วิกฤตเศรษฐกิจ

และการเงินของโลกที่จะสงผลกระทบ รวมทั้งขอผูกพันที่จะกาวสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 ดังนั้นรัฐบาลจึงไดเตรียม

ความพรอมระบบเศรษฐกจิของประเทศใหสามารถปรบัตวั รองรบั

ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางมั่นคง สรางโอกาสทาง

เศรษฐกจิดวยการพฒันาคน สรางฐานความรู เทคโนโลย ีนวตักรรม

และความคดิสรางสรรคบนพืน้ฐานการผลติภาคอตุสาหกรรมทีเ่ปน

มติรตอ สิง่แวดลอม รวมทัง้นอมนาํ "ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง” ไป

ประยุกตใชนําทางการพัฒนาประเทศอยางตอเนื่องสูความสมดุล

และยั่งยืน

 เปาหมายการผลิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มุงเนนให

ประเทศไทยเปนสังคมคารบอนตํ่า สรางกฎเกณฑที่เหมาะสม

เพื่อใหเกิดสมดุลระหวางการพัฒนาอุตสาหกรรม และการรักษา

สิ่งแวดลอม สงเสริมการใชหลักการผูกอมลพิษเปนผูจาย และ

หลักการตอบแทนคุณคาระบบนิเวศอยางเปนรูปธรรม กระทรวง

อุตสาหกรรมในฐานะหนวยงานหลักในการพัฒนาอุตสาหกรรม

ไดกําหนด ยุทธศาสตรรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหเติบโต

และพัฒนาอยางยั่งยืน โดยริเริ่มโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวขึ้น

ในป 2554 เพื่อสงเสริมภาคอุตสาหกรรมใหมีการประกอบการ

ที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีความรับผิดชอบตอสังคม ใหภาค

อุตสาหกรรมสามารถอยูรวมกับสังคม และชุมชนไดอยางมีความ

สุขไปพรอมๆ กันเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน
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1. การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าใน จ.ภูเก็ต

2. การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชย
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

การอภิปราย เรื่อง “การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้า การพัฒนาและฟนฟูแหลงนํ้าใน จ.ภูเก็ต”

 โดย  ผศ.ดร.สายธาร ทองพรอม

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   ผศ.ดร.สุกัญญา วงศธนะบูรณ

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 การติดตามตรวจสอบคุณภาพนํ้าคลองบางใหญใน

จังหวัดภูเก็ตเพื่อการจัดการทางดานสิ่งแวดลอม ศึกษาคุณภาพ

นํ้าคลองบางใหญในจังหวัดภูเก็ตทางดานกายภาพ เคมี และ

ชีวภาพ เพื่อหาแนวทางในการจัดการทางดานสิ่งแวดลอมโดยใช

กระบวนการสิ่งแวดลอมศึกษา ทําการเก็บตัวอยางนํ้าในคลอง

บางใหญตั้งแตตนนํ้าถึงปลายนํ้า ระยะทาง 20 กิโลเมตร จํานวน 

4 สถานี คือ สถานีนํ้าตกกะทู สถานีสะพานโรงเหลา สถานีหลัง

โรงพยาบาลกรุงเทพ และสถานีสะพานกอจาน แบบนํานํ้ามาผสม

รวมกัน (Integrated samples) เก็บตัวอยางนํ้า จํานวน 4 ครั้ง 

ชวงฤดูนํ้านอยเก็บ 2 ครั้ง คือ ในชวงเดือนมีนาคม 2553 และ

ทําการเก็บชวงฤดูนํ้ามากอีก 2 ครั้ง คือ ในชวงเดือนมิถุนายน 

ถึงกรกฎาคม 2553 เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคุณภาพ

นํ้าในแตละฤดูกาล สมบัติทางกายภาพที่ไดทําการศึกษา คือ 

อุณหภูมิของนํ้า (Temperature) สีจริง (Color) ความเปนกรด

และดาง (pH) การนําไฟฟา (Electrical Conductivity-EC) 

ความเค็ม (Salinity) ความขุน (Turbidity) ปริมาณสารละลาย

ทัง้หมด (Total Dissolve Solid, TDS) และปรมิาณสารแขวนลอย 

(Suspension Solid, SS) สมบัติทางเคมีที่ศึกษา คือ ออกซิเจน

ละลายนํ้า (Dissolved Oxygen, DO) คาความสกปรกของนํ้า

ในรูปสารอินทรีย (Biochemical Oxygen Demand, BOD) คา

ไนเตรท-ไนโตรเจน (NO3-N) คาแอมโมเนยี-ไนโตรเจน (NH3-N) และ

ปริมาณตะกั่ว (Pb) สําหรับสมบัติทางชีววิทยาที่ไดทําการศึกษา 

คือ กลุมแบคทีเรียโคลิฟอรมทั้งหมด (Total Coliform Bacteria, 

TCB) เมือ่นาํพารามเิตอรคณุภาพนํา้คลองบางใหญทีส่าํคญัเปรยีบ

เทยีบกบัเกณฑคามาตรฐานคณุภาพนํา้ผวิดนิ พ.ศ.2537 กบัแหลง

กาํเนดิมลพษิ พบวา ในชวงฤดนูํา้นอยคณุภาพนํา้จะเสือ่มโทรมกวา

ในชวงฤดนูํา้มาก และเมือ่เปรยีบเทยีบคณุภาพนํา้ในแตละสถานทีี่

เกบ็ตวัอยาง พบวา สถานทีี ่1 นํา้ตกกะทู (ตนนํา้) เพยีงสถานเีดยีว

ที่มีคาออกซิเจนละลายนํ้า (DO) และคาความสกปรกในรูปสาร

อินทรีย (BOD) เทียบอยูในเกณฑคุณภาพนํ้าดีมาก แตสถานีอื่น

คณุภาพนํา้เริม่เสือ่มโทรม เนือ่งจากไหลผานแหลงชมุชนและสถาน

ประกอบการตางๆ คณุภาพนํา้เสือ่มโทรมมากทีส่ดุ บรเิวณสถานทีี่ 

2 สะพานโรงเหลาโดยเฉพาะในชวงฤดูนํ้านอย เนื่องจากบริเวณนี้

มีชุมชนหนาแนนและปลอยนํ้าทิ้งลงสูคลองบางใหญโดยไมผาน

การบําบัด ทางดานการจัดการสิ่งแวดลอม ไดนําองคความรูที่ได

ไปพฒันาโปรแกรมการฝกอบรมเรือ่งการตรวจสอบคณุภาพนํา้และ

การอนุรักษ ฟนฟูคลองบางใหญ อบรมใหแกนักเรียนมัธยมศึกษา 

ชวงชั้นที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค จังหวัดภูเก็ต จํานวน 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)229

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

50 คน เพื่อสรางจิตสํานึกและความตระหนักตอสิ่งแวดลอม โดย

เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรูกอนและหลังฝกอบรมโดย 

ใชสถิติ ทีเทส (t-test) พบวา นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยดานความรู

ความเขาใจ ความตระหนัก และเจตคติเพิ่มขึ้นแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95 เปอรเซนต (α=0.05) 

และนกัเรยีนทีเ่ขารบัการฝกอบรมสวนใหญ มคีวามเหน็วาโปรแกรม

การฝกอบรมเหมาะสมและพึงพอใจอยูในระดับดีมาก 

 การพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าจังหวัดภูเก็ตมี

วัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหสถานภาพพื้นที่ (2) ศึกษาการใช

ประโยชนทีด่นิปาตนนํา้ (3) ศกึษาแนวทางการพฒันาและปรบัปรงุ

ฟนฟูแหลงนํ้า โดยวิเคราะหสถานภาพพื้นที่ทั้งดานโครงสรางและ

หนาที่ ไดแก ลักษณะกายภาพของพื้นที่ ลักษณะอุตุนิยมวิทยา 

ลกัษณะปฐพวีทิยา ลกัษณะแหลงนํา้ผวิดนิแหลงนํา้ใตดนิ ลกัษณะ

อุทกธรณีวิทยา ปริมาณและชวงเวลาการไหลของนํ้า คุณภาพ

นํ้า และปริมาณการชะลางพังทลายของดิน การศึกษาการใช

ประโยชนที่ดินปาตนนํ้าจังหวัดภูเก็ตไดดําเนินการประยุกตใช

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพื่อวิเคราะหประเภทและขนาดพื้นที่ 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงฟนฟูแหลงนํ้าจังหวัด

ภูเก็ตไดดําเนินการสํารวจในพื้นที่ปาตนนํ้า เพื่อกําหนดตําแหนง

ที่เหมาะสมสําหรับสรางฝายเสริมระบบนิเวศ ผลการศึกษาพบวา 

ภูเก็ตมีพื้นที่ 540.38 ตร.กม. พื้นที่สวนใหญประมาณ 70% เปน

ภูเขา และประมาณ 30% เปนพื้นที่ราบ แหลงนํ้าที่สําคัญ ไดแก 

อางเก็บนํ้าบางวาด อางเก็บนํ้าบางเหนียวดํา อางเก็บนํ้าคลอง

กะทะ ขุมเหมืองเกา และลํานํ้าสายเล็กๆ ฝนรายปจังหวัดภูเก็ตมี

ปริมาณเทากับ 2,608 มิลลิเมตร โดยเดือนที่มีฝนตกมากที่สุด คือ 

สิงหาคมและกันยายน จังหวัดภูเก็ตมีชุดดินประมาณ 59 ชุดดิน 

โดยชดุดนิทีม่พีืน้ทีม่ากทีส่ดุ ไดแก ทีล่าดชนัเชงิซอน (168.82 km2 

or 32.18%) จงัหวดัภเูกต็มลีุมนํา้ยอยทัง้หมด 29 ลุมนํา้ ซึง่ปรมิาณ

นํา้ทารายปมคีา 448.3 ลาน ลบ.ม. คลองสายหลกั คอื คลองถลาง 

คลองบางใหญ และคลองบางทะมปีรมิาณนํา้ทารายปเฉลีย่ 42.85 

46.24 และ 12.12 ลาน ลบ.ม. ตามลําดับ แหลงนํ้าบาดาลที่มี

ศกัยภาพสงูสดุ คอื แหลงนํา้บาดาลในหนิตะกอนกึง่หนิแปร บรเิวณ

ตําบลเทพกระษัตรี อําเภอถลาง สามารถพัฒนานํ้าบาดาลไดที่

ระดบัความลกึ 20-40 เมตร ปรมิาณนํา้อยูในเกณฑ 10-30 ลบ.ม./

ชม. ในการตรวจวัดคุณภาพนํ้าพบวา มีคุณภาพนํ้าจัดอยูในแหลง

นํ้าประเภทที่ 4 - 5 ซึ่งเปนแหลงนํ้าที่ไดรับนํ้าจากกิจกรรมบาง

ประเภทและสามารถเปนประโยชนเพื่อการอุตสาหกรรมและการ

คมนาคม ปรมิาณการชะลางพงัทลายของดนิมอีตัราการสญูเสยีดนิ

นอยมาก ประมาณ 0-2 ตัน/ไร/ป พบเปนพื้นที่ 97.60% อางเก็บ

นํ้าบางวาดมีการใชประโยชนที่ดินปาตนนํ้า ไดแก ปาดิบสมบูรณ 

(48.07%) ยางพารา (35.17%) อางเกบ็นํา้ (16.39%) และหมูบาน 

(0.37%) อางเกบ็นํา้บางเหนยีวดาํมกีารใชประโยชนทีด่นิปาตนนํา้ 

ไดแก ยางพารา (77.22%) ปาดิบสมบูรณ (18.15%) เหมืองเกา 

บอขดุเกา (4.25%) และปาลมนํา้มนั (0.39%) อางเกบ็นํา้คลองกะ

ทะมกีารใชประโยชนทีด่นิปาตนนํา้ ไดแก ปาดบิสมบรูณ (48.04%) 

ยางพารา (43.75%) เหมืองแร (8.05%) ไมผลผสม (0.11%) และ

บอนํ้าในไรนา (0.05%) ในการกําหนดตําแหนงสําหรับการสราง

ฝายเสริมระบบนิเวศ พบตําแหนงที่เหมาะสมตามเกณฑ ในพื้นที่

อางเกบ็นํา้บางวาด อางเกบ็นํา้บางเหนยีวดาํ และอางเกบ็นํา้คลอง

กะทะ รวมทั้งสิ้นเปนจํานวน 18 แหง ซึ่งอยูในตําแหนงที่สามารถ

เปนแหลงเก็บกักนํ้าบริเวณดานหนาฝาย สามารถชวยชะลอการ

ไหลและลดความแรงของกระแสนํ้าในลําธาร เพิ่มความชุมชื้นให

แกระบบนิเวศ รวมทั้งดักตะกอนในลํานํ้า

การอภิปราย เรื่อง “การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชย”

 โดย  นางระพีพรรณ เลาหบรรจง

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   รศ.มัณฑนา นวลเจริญ

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

    มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 สาหรายขนนก เปนอาหารสุขภาพ จะพบมากเฉพาะ

ในชวงฤดูแลง สวนในฤดูฝนจะพบสาหรายชนิดนี้น อยมาก 

มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ตไดรวมกับชุมชนเพาะเลี้ยงสาหราย

ขนนก โดยการทาํตนแบบการเพาะเลีย้งรวมกบัชมุชนจงัหวดักระบี่ 

ในป 2251 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาบอที่จะเพาะเลี้ยงสาหราย

ขนนก ควรจะมลีกัษณะอยางไร ไดคาํตอบในการทาํบอควรเปนบอ

ซเีมนตสีเ่หลีย่ม วสัดทุีน่าํมาใชเพาะเลีย้งสาหรายขนนกควรใชอะไร 

จึงจะทําใหสาหรายเจริญดี พบวาเปนตะกราลอยนํ้า และปริมาณ

ของปุยยูเรียที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของสาหรายขนนก 

จํานวน 3-4 กรัม/นํ้าทะเล 1 ตัน การวิจัยตอยอดในครั้งนี้ไดนําผล

วิจัยมาเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกในบอขนาดที่ใหญขึ้น จํานวนบอ

เพิ่มขึ้น เปนการขยายขนาดพื้นที่ในการเพาะเลี้ยงใหมีขนาดใหญ

ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค เพื่อออกแบบบอในการเพาะเลี้ยงสาหราย
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ขนนกเชิงพาณิชย และศึกษาชนิดและปริมาณปุยที่เหมาะสมกับ

การเจริญเติบโตของสาหรายขนนก ระยะเวลาดําเนินงานเริ่มจาก

เดือนเมษายน 2554 - เดือนมีนาคม 2555 บอซีเมนตที่ออกแบบ

บอในการเพาะเลี้ยงสาหรายขนนก จํานวน 10 บอ ขนาด 3 เมตร 

x 5 เมตร x 0.8 เมตร เปนบอกรองนํ้า 1 บอ เปนบอเพาะเลี้ยง 

9 บอ เติมนํ้าทะเลที่มีความเค็ม 30 สวนในพันสวน ใหนํ้าในบอ

สูง 60 เซนติเมตร เพิ่มออกซิเจนโดยเครื่องใหอากาศ วิธีการเพาะ

เลี้ยง ใหตัดสาหรายออกเปนทอนขนาด 4-6เซนติเมตร และนําไป

ใสตะกราลอยนํ้า การศึกษาปริมาณปุยในการเลี้ยงสาหรายขนน

กออกแบบการทดลองเปนแบบ RCBD (Randomize Complete 

Block Design) จํานวน 3 ทรีทเมนท 3 ซํ้า ผลการศึกษาพบวาชุด

สาหรายขนนกเจริญเติบโตไดดีที่สุด เปนชุดที่ให ปุยยูเรีย 46-0-0 

ในอัตราสวน 4 กรัม/นํ้าทะเล 1 ตัน คาเฉลี่ยของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น

จากการทดลองเทากับ 380.57 ± 49.50 กรัม/ตะกรา ซึ่งมีความ

แตกตางอยางมนียัสาํคญัทางสถติ ิ(p<0.05) กบัชดุการทดลองทีใ่ห

ปุยยูเรียสูตร 46-0-0 ในอัตราสวน 2 กรัมรวมกับปุยสูตร 16-20-0 

ในอัตราสวน 2 กรัม/นํ้าทะเล 1 ตัน คาเฉลี่ยของนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น

จากการทดลองเทากับ 269.65 ± 53.50 กรัม/ตะกรา และแตก

ตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<0.05) กับชุดการทดลองที่ใหปุย

สูตร 16-20-0 จํานวน 4 กรัม/นํ้าทะเล 1 ตัน คาเฉลี่ยของนํ้าหนัก

ที่เพิ่มขึ้นจากการทดลองเทากับ 210.22 ± 85.92 กรัม/ตะกรา 

แสดงวา ในชดุการทดลองทีใ่ห ปุยยเูรยี 46-0-0 จาํนวน 4 กรมั/นํา้

ทะเล 1 ตนั คาเฉลีย่ของนํา้หนกัทีเ่พิม่ขึน้มากทีส่ดุ ผูวจิยัไดนาํการ

เพาะเลีย้งสาหรายขนนกไปถายทอดใหชมุชนและผูสนใจ ซึง่ชมุชน

สามารถนําการเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชยไปใชเปนทาง

เลือกใหมในการประกอบอาชีพ และผูวิจัยไดจัดทําเปนศูนยเรียน

รูในการเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกใหกับชุมชน 

 ขอเสนอแนะ ควรจดัฝกอบรมการเพาะเลีย้งสาหรายใหผู

สนใจอืน่ๆ ใหกวางขวางยิง่ขึน้ ใหสามารถนาํไปเพาะเลีย้งสาหราย

ขนนกเพือ่เปนอาชพีทางเลอืกของชมุชน การจดัทาํโรงเรอืนควรได

รับแสงอาทิตยดานขางทั้งเชาและบาย ควรใหอาคารตั้งอยูขวาง

ตะวัน จะทําใหสาหรายเจริญเติบโตดี ควรเพาะเลี้ยงสาหรายตัว

อื่นที่มีคุณคา เชน Sargussum spp. Gracillaria spp. Codium 

abarigum ฯลฯ

 การนาํไปใชประโยชน ผูวจิยัไดนาํการเพาะเลีย้งสาหราย

ขนนกไปถายทอดใหชุมชนและผูสนใจ ซึ่งชุมชนสามารถนําการ

เพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชยไปใชเปนทางเลือกใหมใน

การประกอบอาชีพ และรวมมือกับมหาวิทยาลัยแมโจ นําสาหราย

ขนนกไปทําผลิตภัณฑสําหรับสปา
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การจัดการการตลาดในธุรกิจผลิตภัณฑเศษวัสดุยางพารา
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นางสาวสวย หลักเมือง

  นางสาวปทุมวรรณ ทองตราชู

  นายประสพสุข ชอบทํากิจ

  นายณรงค จุลเพชร

   คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นางสาวคุลยา ศรีโยม

       คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยหาดใหญ
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การอนุรักษกลวยไมแบบบูรณาการ-กรณีศึกษาฟามุย
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ดร.อัญฑิกา สวัสดิ์วนิช

   สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

  นางสาวกนกวรรณ คําหลา

   สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

  นางสาวสาวิตรี สระศรีรัตน

   สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

  ดร.สันติ วัฒฐานะ

   สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร.จรัญ มากนอย

       สํานักวิจัยและพัฒนา องคการสวนพฤกษศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 กลวยไมเปนพืชที่มีความหลากหลายและมีการกระจาย

พนัธุอยางกวางขวางไปทัว่โลก ประเทศไทยมกีลวยไมพืน้เมอืงกวา 

1,200 ชนดิ และมกีารผลติกลวยไมลกูผสมจาํนวนมาก ทาํใหเปนผู

สงออกกลวยไมรายใหญของโลก การใชประโยชนจากกลวยไมทีไ่ม

ถูกวิธีทําใหปริมาณกลวยไมในธรรมชาติลดลงมากจนเสี่ยงตอการ

สูญพันธุ หลายฝายตระหนักถึงปญหานี้ จึงมีกิจกรรมการอนุรักษ

กลวยไมขึ้นในหลายระดับ กลวยไมปาทุกชนิดถูกจัดอยูในบัญชี

แนบทายอนุสัญญาระหวางประเทศวาดวยการคาซึ่งชนิดพันธุพืช

และสัตวปาที่เสี่ยงตอการสูญพันธุ (CITES) และกลวยไมปาหลาย

ชนิดก็มีรายชื่ออยูในพืชที่ถูกคุกคาม (Red List) ทั้งในระดับชาติ

และระดับนานาชาติ

 ฟามุย (Vanda coerulea Griff. ex. Lindl.) เปน

กลวยไมที่มีความสวยงามใหดอกใหญสีฟาอมมวงและมีลายเปน

ตารางสเีขม ออกเปนชอยาวไดถงึ 60 ซม. แตละดอกมขีนาดเสนผา

ศนูยกลางไดถงึ 9 ซม. กระจายพนัธุตัง้แตอนิเดยี ถงึตอนใตของจนี

และทางภาคเหนือของประเทศไทย เปนกลวยไมที่นิยมนํามาปลูก

เลี้ยงเปนกลวยไมประดับและใชเปนแมพันธุในการผลิตกลวยไม

ลูกผสมในกลุมแวนดาที่มีสีฟา 

 ที่ผานมามีการนําตนฟามุยออกจากพื้นที่ปาธรรมชาติ

เปนจํานวนมาก จนกลายเปนกลวยไมที่หาพบไดยากในสภาพ

ธรรมชาติ องคการสวนพฤกษศาสตร ซึ่งเปนหนวยงานที่มีภารกิจ

ในการอนุรักษพืชทองถิ่นของประเทศ และสงเสริมใหมีการใช

ประโยชนอยางยั่งยืน จึงใหความสําคัญตอการศึกษาวิจัยเพื่อการ

อนุรักษฟามุยอยางยั่งยืนโดยมีโครงการศึกษาวิจัย 5 โครงการ ตั้ง

แตพ.ศ. 2553

 1. นิเวศวิทยาและชีววิทยาเพื่อการอนุรักษของ

กลวยไมฟามุยในประเทศไทย

 ฟามุยในประเทศไทยพบไดตามปาดิบเขาที่ระดับความ

สงู 1,000 - 1,600 เมตร จากระดบันํา้ทะเล สามารถเกาะอาศยับน

ตนไมหลายชนิด ไมมีความจําเพาะเจาะจงตอตนไมที่มันอาศัยอยู 
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ตนไมที่พบฟามุยมากที่สุดไดแก ปอเลียง (Eriolaena candollei 

Wall.) มะแหน (Terminalia bellirica (Gaertn.) Roxb.) แคหาง

คาง (Markhamia stipulate Seem. var. kerrii Sprague) หวา 

(Syzygium cumini (L.) Skeels สาน (Dillenia parviflora Griff.) 

และเสา (Lagerstroemia tomentosa C.Presl) ฟามุยชอบขึ้น

ในบริเวณเรือนยอดชั้นนอกของตนไม มักพบสูงจากพื้นดิน 15-25 

เมตร ตองการแมลงชวยผสมเกสร มเีปอรเซน็ตการตดิฝกตํา่ ความ

สําเร็จในการสืบพันธุของฟามุยในสภาพธรรมชาติ ขึ้นอยูกับแมลง

ที่ชวยผสมเกสร และการผสมขามตนซึ่งจะใหเมล็ดที่สมบูรณและ

มีโอกาสงอกไดมากกวา 

 2. ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมฟา

มุยในประเทศไทย

 การศึกษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของฟามุย 

จากตัวอยาง 5 พื้นที่ ใน 3 จังหวัดคือ เชียงใหม แมฮองสอน และ

ตาก ดวยเทคนิค RAPD พบวาความหลากหลายทางพันธุกรรม

ภายในประชากรคอนขางตํา่ โดยความหลากหลายภายในประชากร

ทั้งหมด (HT) มีคา 0.27 สวนความหลากหลายทางพันธุกรรม

ภายในประชากรแตละประชากร (Hs) มีคาอยูระหวาง 0.09-0.20 

โดยประชากรจากอาํเภอกลัยาณวิฒันา จงัหวดัเชยีงใหม มคีาความ

หลากหลายทางพันธุกรรมภายในประชากรสูงสุด และคาความ

หลากหลายทางพนัธกุรรม ระหวางประชากร (GST) ของฟามุยมคีา 

0.38 สวนผลการวเิคราะหความสมัพนัธทางพนัธกุรรมของตวัอยาง

ทั้งหมดพบวาแบงออกไดเปน 4 กลุม หรือ 4 รูปแบบพันธุกรรม 

โดยความสัมพันธของประชากรและรูปแบบพันธุกรรมในแตละ

ประชากรคอนขางสอดคลองกับการกระจายพันธุทางภูมิศาสตร 

คือ ประชากรในจังหวัดเชียงใหม 3 ประชากร มีความสัมพันธ

ใกลชิดกันที่สุด ตอมาเปนประชากรในจังหวัดแมฮองสอนและ

จังหวัดตาก ตามลําดับ

 3. ความหลากหลายและผลตอการงอกเมล็ด ของรา

ไมคอรไรซาในกลวยไมฟามุย

 ราไมคอรไรซามคีวามสาํคญัอยางยิง่ตอกระบวนการงอก

ของเมล็ดกลวยไมในสภาพธรรมชาติ มักพบราไมคอรไรซาอยูใน

เซลลรากดานที่ติดกับพื้นผิวที่เกาะ และพบวารากกลวยไมที่เก็บ

มาในฤดฝูนมปีรมิาณของราไมคอรไรซามากทีส่ดุ รองลงมาคอืราก

ทีเ่กบ็ในฤดหูนาว สวนในฤดรูอนจะพบนอยมากหรอืไมพบเลย จาก

การศึกษา สามารถแยกและเพาะเลี้ยงราไดรวม 55 ไอโซเลต ใช

ลักษณะทางสัณฐานวิทยาจําแนกพบวาเปน Rhizoctonia spp. 

ซึง่เปนไมคอรไรซาในกลวยไม  Fusarium spp. ซึง่สามารถกระตุน

การงอกของเมลด็กลวยไม และ Trichoderma spp., Streptomy-

ces sp., Penicillium sp. และเชือ้ราในวงศ Xylariaceae ซึง่เปน

ราเอนโดไฟทหรอือาจเปนราทีก่อใหเกดิโรค การเพาะเมลด็กลวยไม

รวมกับเชื้อราที่แยกไดในระดับหองปฏิบัติการ (symbiotic seed 

germination) พบวาเมลด็กลวยไมฟามุยทีเ่พาะรวมกบัเชือ้รากลุม 

Rhizoctonia sp. สามารถงอกและเจรญิไปจนสรางตาใบ (ระยะที่ 

3 ถึง (4)5) สวนเมล็ดที่เพาะรวมกับเชื้อทดสอบอื่นๆ สามารถงอก

และเจริญไปไดเพียงเล็กนอย (ระยะ 2-3) แตไมสามารถพัฒนาตอ

ไปเปนตนออนได 

 4. ผลของธาตุอาหารและสารเรงการเจริญเติบโตตอ

การเจริญ เติบโตของตนกลาฟามุยในสภาพปลอดเชื้อ

 ฝกฟามุยที่มีอายุฝก 12 เดือนหลังการผสมเกสร มีอัตรา

การงอกและการพัฒนาตอตนออนดีที่สุด บนอาหารสูตร modi-

fied Murashige and Skoog (MS) ตอมายายตนออนไปเลี้ยง 

บนอาหารสูตร ½ modified vcin & Went (VW) ซึ่งระดับความ

เขมขนของอาหาร 0.5 VW สามารถทําใหตนกลาฟามุยมี นํ้าหนัก

สด ความยาวใบ ความกวางใบ จํานวนใบ จํานวนราก และมีความ

ยาวรากมีคาเฉลี่ยสูงสุด การเติม BA 4 mg/l สงผลใหตนกลาฟา

มุยมคีาเฉลีย่นํา้หนกัสด ความยาวใบ ความกวางใบ และจาํนวนใบ

สูงสุดซึ่งบางคามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 5. การศึกษาอัตราการอยูรอดหลังปลอยฟามุยใน

สภาพกึ่งธรรมชาติกรณีศึกษาหมูบานฟามุย

 องคการสวนพฤกษศาสตรไดสนับสนุนใหมีการอนุรักษ

และการใชประโยชนฟามุยอยางยั่งยืน ที่ตําบลบานโปงแยง ตําบล

โปงแยง อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม โดยมชีมุชนเปนสวนรวมใน

กจิกรรมตางๆ ประกอบดวยการศกึษาอตัราการรอดหลงัปลอยฟา

มุยติดตนไมในหมูบาน และการอบรมใหความรูดานการปลูกเลี้ยง

กลวยไม พบวา ตนกลาฟามุยมีอัตราการรอดคอนขางสูง เมื่อนํา

ไปติดตนไมในหมูบาน ซึ่งตั้งอยูใกลแหลงที่อยูอาศัยตามธรรมชาติ

ของฟามุย ชุมชนสามารถเพาะขยายพันธุกลวยไมในสภาพปลอด

เชื้อ และปลูกเลี้ยงตนกลาฟามุยในหมูบาน ปจจุบันชาวบานที่เขา

รวมโครงการฯ เริ่มมีรายไดจากการขายตนฟามุยที่ขยายพันธุได

ใหกับนักทองเที่ยว และคาดวาจะเปนแหลงชมฟามุยที่สําคัญตอ

ไป หมูบานแหงนี้จึงเปนตัวอยางของการอนุรักษและใชประโยชน

จากฟามุยอยางยั่งยืนหมูบานหนึ่งของประเทศไทย
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แนวทางในการอนุรักษฟามุยอยางยั่งยืน

 1. รวบรวมพันธุกรรมฟามุยตามแหลงประชากร เพื่อ

อนุรักษนอกถิ่นอาศัยในสวนพฤกษศาสตร

 2. ฟนฟปูระชากรและตดิตามผลการดาํเนนิงาน ในเขต

อนุรักษ และปาชุมชน โดยมีแนวทางดังตอไปนี้

  • ใช ต นกล า จากการเพาะเมล็ดบนอาหาร

สังเคราะหโดยไมตองมีราไมคอรไรซา เนื่องจากสะดวก ประหยัด

และสามารถตรวจพบไมคอรไรซาไดหลังจากนําตนกลาไปปลูกใน

ปาแลว ยกเวนในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่อยางรุนแรง 

จนไมเหลือจุลชีพดั่งเดิมในพื้นที่

  • ใชตนกลาจากแหลงประชากรเดิมในการฟนฟู 

หากไมมีใหใชจากแหลงประชากรที่มีรูปแบบทางพันธุกรรมใกล

เคียงกับประชากรเดิม 

  • ปลูกตนกลาฤดูฝน เนื่องจากมีความชุมชื้น และ

ยังมีการตั้งถิ่นฐานของราไมคอรไรซาที่มากกวาฤดูอื่น 

  • ปลูกตนกลาบริเวณเรือนยอดชั้นนอกของตนไม 

โดยมีความสูงจากพื้นดินระหวาง 15-25 เมตร 

 3. สงเสริมการปลูกเลี้ยงฟามุยอยางยั่งยืน รวมถึงเผย

แพรความรูดานการอนุรักษและปลูกเลี้ยงฟามุย เพื่อลดการนํา

ออกจากปา

 การอนุรักษตองอาศัยความรู การจัดการ หรือมาตรการ

จากหลายภาคสวนเชน ความรูทางวิทยาศาสตร ทั้งความรูทาง

นิเวศวิทยา ความสัมพันธของกลวยไมกับจุลชีพที่จําเปน เชน ไม

คอรไรซา ความรูเกี่ยวกับความหลากหลายทางพันธุกรรม หรือ

พันธุศาสตรเชิงประชากร ตลอดจนการขยายพันธุเพื่อเพิ่มจํานวน 

ความรูเหลานี้จําเปนสําหรับการอนุรักษทั้งในถิ่นที่อยูอาศัย และ

นอกถิ่นที่อยูอาศัยโดยเฉพาะหากจะมีการนํากลับคืนปาจําเปน

จะตองศึกษาขอมูลเชิงวิทยาศาสตรใหครบถวน เพื่อประกอบการ

ตัดสินใจและการจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ นอกจากนี้แลวความ

ตระหนักและความรวมมือจากชุมชนยังมีสวนชวยใหการอนุรักษ

ประสบผลสําเร็จและสามารถใชทรัพยากรอยางยั่งยืนได 

 นอกจากนี้ทีมนักวิจัยยังไดสรุปภาพรวมของโครงการที่

ดาํเนนิการตอเนือ่ง เพือ่ใหเหน็การบรูณาการและการคดิอยางเปน

ระบบในการทาํงานเพือ่อนรุกัษพนัธกุรรมฟามุยของประเทศโดยมี

ชุมชนเปนสวนรวมอยางยั่งยืน
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การจัดการภูมิทัศนมอหินขาวและซากดึกดําบรรพไดโนเสารในจังหวัดชัยภูมิ
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  ผศ.ประเทือง จินตสกุล

  รศ.ดร.เสรีรัตน  สมินทรปญญา

  นายจรูญ  ดวงกระยอม

   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 นายจรูญ  ดวงกระยอม : บรรยายเรื่อง ลําดับชั้นหิน

บริเวณมอหินขาว

 ลาํดบัชัน้หนิบรเิวณมอหนิขาว โดยเฉพาะกลุมหนิ 5 แทง 

พบวามีการเรียงชั้นหินใหญ 4 ชั้น โดยชั้นที่ 1 ซึ่งอยูตอนลางสุด 

มีการเชื่อมประสานคอนขางดีในตอนลาง สวนตอนบนการเชื่อม

ประสานนอยกวา ทําใหตอนลางมีความคงทนมากกวาตอนบน 

ลักษณะของตะกอนเปนตะกอนทรายหยาบ และคอย ๆ เรียงชั้น

ขึ้นไปดานบนเปนตะกอนทรายปานกลาง พบชั้นเฉียงระดับขนาด

ปานกลางถึงใหญแทรกทั่วทั้งชั้น ชั้นที่ 2 เปนชั้นตะกอนขนาด

ทรายหยาบ มีกรวดเล็กปนบางประปราย มีชั้นเฉียงระดับขนาด

ปานกลางถึงใหญแทรกทั่วทั้งชั้น การเชื่อมประสานคอนขางดี ชั้น

ที่ 3 ลักษณะของเม็ดตะกอนจะละเอียดกวาตอนบน คือ มีขนาด

ทรายปานกลางถึงหยาบ มีกรวดเล็กปนบางประปรายโดยมีมาก

บริเวณตอนลางของชั้น มีชั้นเฉียงระดับขนาดปานกลางแทรกทั่ว

ทั้งชั้น มีการเรียงชั้นตะกอน คือ เม็ดใหญอยูดานลางเม็ดละเอียด

กวาอยูดานบน การเชื่อมประสานปานกลาง ชั้นที่ 4 เปนชั้นที่มี

ความทนทานตอการผุกรอนสูงสุดปดทับอยูตอนบนสุด สวนใหญ

เปนตะกอนขนาดทรายหยาบถึงทรายหยาบมาก มีเม็ดกรวดเล็ก

ปนทั่วทั้งชั้น การเชื่อมประสานดี มีชั้นเฉียงระดับขนาดปานกลาง

ถึงใหญแทรกในชั้น ทั้ง 4 ชั้นเปน 4 ชุดเหตุการณที่เกิดขึ้นแบบตอ

เนื่อง ทําใหสามารถแปลความหมายสภาพแวดลอมการสะสมตัว

ของชัน้ตะกอนบรเิวณกลุมเสาหนิ คอื เปนตะกอนแมนํา้แบบแมนํา้

โคงตวดั โดยมทีางนํา้ไหลตวดัไปมาบรเิวณนีท้ัง้หมด 4 ครัง้แบบตอ

เนื่อง โดยเปนการสะสมตัวบริเวณทองนํ้า (ที่มีการกัดเซาะบริเวณ

ฐาน) และคอย ๆ  เปลีย่นทศิทางการไหล และลดระดบัพลงังานการ

พดัพาลงมา ทาํใหชวงบนของแตละชัน้เปนการตกสะสมตวับรเิวณ

สันทราย หรือสันดอนทราย

รศ. ดร. เสรีวัฒน  สมินทรปญญา : บรรยายเรื่อง แรวิทยา

บริเวณมอหินขาว

 แรวิทยาบริเวณแทงหิน 5 แทง ซึ่งจัดอยูในหมวดหิน

พระวิหารนั้น มีเนื้อเปนหินทรายสีขาวชนิด Quartz arenite, 

Subarkose  และ Sublitharenite กลาวคือ เปนหินที่มีเนื้อ

ประกอบไปดวยแรหลักคือ แรควอตซเปนสวนใหญ บางตัวอยาง

มีแรควอตซสูงถึง 90% รองลงไปเปนแรเฟลดสปาร (Alkali feld-

spar) และเศษหิน (Lithic grains) อยางละ 3-5% แรเฟลดสปาร 

(Alkali feldspar) มักจะผุและเปลี่ยนเปนแรดินหรือไมกา เศษ

หินสวนใหญเปนหินเชิรตที่มีองคประกอบเปนกลุมผลึกแรควอตซ
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ขนาดเล็กละเอียด (Microquartz; Ø<500 ไมครอน) ขนาดของ

เม็ดตะกอนสวนใหญเปนเม็ดทรายขนาดปานกลาง (Medium 

sand: 0.25-0.50 มม.) แรไมกาที่พบสวนใหญเปนชนิดมัสโคไวต 

พบไบโอไทตบาง ประมาณ 1-3% แรรองอื่น ๆ (พบ <1%) ที่

พบเสมอได เชน ฮอรนเบลนด (Hornblende) เซอรคอน หรือ 

เพทาย (Zircon) และแรทึบแสงสีดําซึ่งนาจะเปนชนิดแมกนีไทต 

(Magnetite?) สวนสารเชื่อมประสาน (Cement material) 

สวนใหญเปนแรในกลุมแรดิน (Clay minerals) ซึ่งนาจะเปน

ชนิด อิลไลต (illite) หรือ เคโอลิไนต (Kaolinite) (เทียบกับผล

การวิเคราะหดวยเครื่อง XRD ที่แสดงในหัวขอถัดไปซึ่งพบวา

สวนใหญเปนอิลไลต และพบเคโอลิไนตบาง) นอกจากนั้นสาร

เชื่อมยังเปนเหล็กออกไซด (Fe-oxide) ซึ่งนาจะเปนแรฮีมาไทต 

(Hematite) แรควอตซซึ่งเปนแรหลักในตัวอยาง เปนเม็ดเดี่ยว 

(Monocrystalline) ถูกพัดพามาสะสมตัวกัน แรเฟลดสปารที่

พบสวนใหญถูกเปลี่ยนสภาพไปเปนแรดิน หรืออาจเปนพวกแร

ไมกาทุติยภูมิชนิดเซอริไซต (Sericite) เนื่องจากเศษหินที่พบ

เกือบทั้งหมดและพบมากเปนเชิรตที่ประกอบดวยไมโครควอตซ 

แสดงใหเห็นวาเศษหินชนิดอื่นเชนหินปูนที่เกิดในยุคเกากวา

ไมสามารถหลงเหลืออยูได เนื่องจากถูกชะลางผุพังไปหมดภายใต

สภาวะภูมิอากาศซึ่งนาจะเปนแบบรอนชื้น ยกเวนหินเชิรตซึ่งมี

ความคงทนสูงยังหลงเหลืออยู แสดงใหเห็นวาตะกอนในหินหมวด

พระวิหารนี้มีวิวัฒนาการไปมาก

 สําหรับแรรองอื่น ๆ ที่พบ ไดแก แรในกลุมแอมฟโบล 

เชน ฮอรนเบลนด เซอรคอน แมกนีไทต ไบโอไทต ซึ่งพบไดใน

เกอืบทกุตวัอยางแผนหนิบาง สามารถบงชีใ้หทราบวาหนิตนกาํเนดิ

ของตะกอนหมวดพระวิหารบริเวณมอหินขาวนี้ มาจากหินอัคนี

ชนิดแอซิด (Acid igneous rock) หรือเฟลซิก (Felsic) เชน หิน

แกรนิต เปนตน

ผศ. ดร. ประเทือง  จินตสกุล : บรรยายเรื่อง การจัดการ

ซากดึกดําบรรพไดโนเสารในจังหวัดชัยภูมิ

 แหลงไดโนเสารในจังหวัดชัยภูมิ พบซากดึกดําบรรพ

ไมตํา่กวา 14 แหงใน 5 อาํเภอ คอื อาํเภอเมอืงชยัภมู ิหนองบวัแดง 

บานเขวา หนองบัวระเหว และอําเภอจัตุรัส มีทั้งพันธุกินพืชที่อายุ

เกาที่สุดแหงหนึ่งของโลก (อิสานโนซอรัส) ซึ่งมีอายุถึง 210 ลาน

ปกอน และไดโนเสารอายุใหมของประเทศไทย(ซิตตะโคซอรัส) 

มีอายุราว 100 ลานปกอน นับวาจังหวัดชัยภูมิมีการกระจายตัว

ดานพื้นที่และดานอายุของซากไดโนเสารมากกวาจังหวัดอื่น ๆ 

ของประเทศไทย

 แหลงไดโนเสารที่บานโนนตูม ตําบลวังชมภู อําเภอ

หนองบวัแดง จงัหวดัชยัภมู ิมคีวามโดดเดนเรือ่งรอยเทาไดโนเสาร

ซอโรพอดและคารโนซอร (ซึ่งเปนไดโนเสารกินพืชและกินเนื้อ

ขนาดใหญ) ที่มีอายุเกาที่สุดของโลก และปจจุบัน ในทางบรรพ

ชีวินวิทยา ยอมรับวารอยเทาไดโนเสารมีความสําคัญมากกวา

ซากกระดูกไดโนเสาร เพราะสามารถใหขอมูลดานพฤติกรรมและ

สภาพแวดลอมขณะที่ไดโนเสารมีชีวิตไดดีกวา ดังนั้น ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา เยอรมนี สเปน ออสเตรเลีย หรือเกาหลี จึงมี

พิพิธภัณฑดานรอยเทาไดโนเสารเกิดขึ้น

 แหลงไดโนเสาร และซากดึกดําบรรพบริเวณที่ดิน

สาธารณะ 393 ไร หรือปาโคกชางนอย เขตบานลี่-กันกง ตําบล

ละหาน ของอําเภอจัตุรัส รวมทั้งตําบลและอําเภอใกลเคียงที่พบ

ซากไมกลายเปนหินจํานวนมาก เปนอีกแหลงหนึ่งที่เหมาะในการ

พฒันาพพิธิภณัฑไดโนเสารระดบัจงัหวดั ภาค หรอือาเซยีน เพราะมี

พืน้ทีจ่ดัตัง้มาก มทีีต่ัง้ทางภมูศิาสตรทีเ่ขาถงึไดงายและสะดวกกวา

แหลงอื่น ๆ ของจังหวัดชัยภูมิ
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ประสบการณมหาวิทยาลัยไทยสูอาเซียน
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน

   อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

  Mr.Lammai Phiphakhavong

   รองอธิการบดี National University of Laos   ?????

  Ms.Ky Ravikun

   อธิการบดี University of Social Sciences and Human

  นางสุทิพยพร โชติรัตนศักดิ์

   ผูอํานวยการกอง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นางสาวอาภา วรรณฉวี

       รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (มบส.) โดย

สถาบันวิจัยและพัฒนา และสํานักวิเทศสัมพันธและภาษาไดรวม

จัดงานเสวนาวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 

(วช.) ในภาคการประชุมในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 

2555 (Thailand Research Expo 2012) หัวขอที่ 96 เรื่อง 

“ประสบการณมหาวทิยาลยัไทยสูอาเซยีน” เมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 

2555 ณ Centara Grand Hotel, Central World ผูเขารวมงานมา

จากหนวยงานภาครัฐ (โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยตางๆ) ภาคเอกชน 

นสิตินกัศกึษา ผูทรงคณุวฒุทิางวชิาการ และนกัวจิยั กวา 400 คน

คณะวิทยากรประกอบดวย รศ.ดร.สุพล วุฒิเสน อธิการบดี 

อ.สุทิพยพร โชติรัตนศักดิ์ ผอ.สํานักวิเทศสัมพันธและภาษา โดยมี 

อ.อาภา วรรณฉวี รองอธิการบดี เปนผูดําเนินการเสวนา ผูบริหาร

และคณาจารยของมหาวิทยาลัยในกลุมประเทศ ASEAN รวมทั้งผู

บริหารสถาบันขงจื้อ มบส. รวมเปนวิทยากร ดังนี้

 1. National University of Laos (NUOL) สาธารณรฐั

ประชาธิปไตยประชาชนลาว  

 2. University of National of Arts and Culture 

(NUAC) ประเทศเมียนมาร 

 3. Universiti Utara Malaysia (UUM) ประเทศ

มาเลเซีย 

 4. Phnom Penh International University (PPIU) 

ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 5. Chamroeun University of Poly-Technology 

(CUP) ราชอาณาจักรกัมพูชา  

 6. University of Social Sciences and Humanities 

(USSH-Ho Chi Minh) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 7. Universiti Mahasarasswati DENPENSAR (UN-

MAS) สาธารณรัฐอินโดนีเซีย 
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 8. Philippine Women’s University (PWU) ประเทศ

ฟลิปปนส 

 9. Kings International Business School (KIBU) 

ประเทศสิงคโปร

 10. สถาบันขงจื้อ มบส. สาธารณรัฐประชาชนจีน (โดย

ผอ.สถาบันขงจื้อ)

เนื้อหาโดยสรุปของการเสวนา

 เนื้อหาโดยสรุปของการเสวนาคือ มหาวิทยาลัย

ในประเทศไทยมีการตื่นตัวและเตรียมความพรอมเรื่องการ

เปน “ประชาคมอาเซียน”  (ASEAN Community) อยางตอ

เนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (มบส.) เปน

มหาวิทยาลัยที่ไดเตรียมการในเรื่องนี้อยางจริงจังมาตั้งแตป 

พ.ศ. 2549 ดังจะเห็นไดจาก “โครงการเพิ่มประสบการณชีวิต 

สรางมิตรภาพกับนิสิตประเทศเพื่อนบาน” ซึ่งใหนิสิตของ มบส. 

ไดไปเรียนรวมกับนิสิตของประเทศเพื่อนบานใน “รายวิชาการ

ศึกษาทั่วไป” (General Education) ครบทุกประเทศใน ASEAN 

แลวในป พ.ศ. 2554 - 2555

 นิสิตชั้นปที่ 1 ของ มบส. ไดมีโอกาสเดินทางไปเรียน

รวม “รายวิชาภาษาเพื่อนบาน”  ตลอดจน ทัศนศึกษาสถานที่

สําคัญ เรียนรูเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเปนอยูของเพื่อนบาน ASEAN 

ทัง้ 10 ประเทศ และรวมถงึสาธารณรฐัประชาชนจนี ตามนโยบาย 

“ASEAN + 1”

 มบส. ไดนําเสนอประสบการณในการ “สรางความ

สัมพันธอันดีระหวางประเทศ” ของ มบส. กลยุทธดานการ

ตางประเทศ ตลอดจนนโยบายการพัฒนาศักยภาพคณาจารย 

บุคลากร รวมถึง นิสิตนักศึกษาอยางรอบดาน ซึ่งทําให มบส. เปน 

“มหาวิทยาลัย” ที่สงเสริมความเปนเลิศทางวิชาการในการระดับ

สากล มคีวามเขมแขง็ในปรชัญาการเปน “ราชภฏั” ทีส่รางโอกาส

การเรียนรูทองถิ่นทั้งในระดับประเทศและนานาชาติตามแนวทาง 

“TRENDS Model” ของมหาวิทยาลัย และที่สําคัญที่สุดเปน 

“บานสมเด็จเจาพระยา” ที่มีเอกลักษณและอัตลักษณโดดเดน 

อันมีสมเด็จเจาพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ (ชวง บุนนาค) ผูสําเร็จ

ราชการในสมัยรัชกาลที่ 5 เปนแรงบันดาลใจและเปนศูนยรวมใจ

ในการนําความรูสูการพัฒนาประเทศชาติ

 เนื้อหาโดยสรุปจากการที่ผูบริหารและคณาจารยที่เปน

ผูแทนจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในอาเซียนกลาวถึง มบส. คือ ความ

รวมมอือยางดทีีม่หาวทิยาลยัตางๆ มกีบั มบส. ในหลายปทีผ่านมา 

ความประทับใจที่ผูบริหารและคณาจารยของมหาวิทยาลัยตางๆ 

ไดทํางานรวมกับ มบส. รวมทั้งความรวมมืออันดีในอนาคตที่จะ

มีรวมกับ มบส. ตอไป สวนผูอํานวยการสถาบันขงจื้อ มบส. จาก

สาธารณรัฐประชาชนจีน ไดกลาวถึงความรวมมืออยางดียิ่งที่มีกับ 

มบส. จนไดรับรางวัล “สถาบันขงจื้อดีเดน ป 2555” โดยมหาวิ

ทยาลัยฯ ไดไปรับรางวัลดังกลาว ณ กรุงปกกิ่ง 
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การบริหารจัดการอุทกภัย ภัยแลงและดินโคลนถลมของลุมนํ้าแมงอน อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 09.00-12.00 น.)

วิทยากร  นายชัชชัย  เพชรอักษร

   สํานักงานชลประทานที่ 1 กรมชลประทาน

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้  

 อุทกภัยดินโคลนถลมลุมนํ้าแมงอน ต.แมงอน อ.ฝาง 

จ.เชียงใหม วันที่ 9 ตุลาคม 2549 มีผูเสียชีวิต 7 คน มูลคาความ

เสียหายรวม 638 ลานบาท เกิดขึ้น 3 ครั้งในรอบ 40 ป นํามาซึ่ง

การศึกษาตะกอนดินโคลนถลมโดยการสํารวจภูมิประเทศภาคพื้น

ดนิ, สาํรวจปฐพวีทิยา, สาํรวจธรณวีทิยาและการทดสอบคณุสมบตัิ

ทางดานวิศวกรรมของตะกอนดินโคลนถลมในหองปฏิบัติการ 

พบวาตะกอนที่เกิดจากการเคลื่อนพังของลาดเขา(Land Slide 

Sediment)มีปริมาตร 343,148 ลบ.ม. ประกอบดวยตะกอน

หยาบ (Gravel, Cobble, Bolder) = 47,548 ลบ.ม.  ตะกอน

ทราย (Sand) = 236,480 ลบ.ม. ตะกอนดิน (Silt&Clay)   = 

59,120 ลบ.ม.  ปริมาตรตะกอนที่เกิดจากการเคลื่อนพังของลาด

เขา(Land Slide Sediment) มีปริมาณเปน 127.54 เทาของ

ปรมิาตรตะกอนทีเ่กดิจากการชะลางหนาดนิ (Erosion Sediment) 

ผลการวิเคราะหได ความหนาแนนการไหลของตะกอนดินโคลน

ถลม (Density of Debris Flow) = 1.69 ตัน/ลบ.ม. ความเขมขน

ของตะกอน(Sediment Concentration) = 0.636 การทดสอบ

หินฐานรากโดย X-ray Diffractometer  เปนหิน Carbonate 

Alterate meta-pelite  ชนิดของ Clay Mineral มีสวนประกอบ

ของแร ควอรตซ ,แมกนีเซี่ยมแคลไซต, แรโดโลไมต สวนประกอบ

ของแรดินเหนียวในกลุม(Illite) ไมสามารถพองตัวและขยายตัวใน

นํา้ การทดสอบดานวศิวกรรมในระบบ Hoek&Brown (2006) คา 

GSI อยูในชวง  30-35 การบรหิารจดัการอทุกภยัดนิโคลนถลมโดย

มาตรการไมใชสิง่กอสรางซึง่ปลกูพชืคลมุดนิปองกนัการชะลางหนา

ดินชวยลดปริมาณตะกอนได 1 สวน จาก 127.54 สวน หรือ 0.78 

เปอรเซ็นต การปรับรูปแบบอาคารดักตะกอนหยาบของประเทศ

ญีปุ่น(Slit Sabo Dam)ใหสอดคลองกบัสภาพภมูปิระเทศ ไดอาคาร

ที่มีราคางานถูกลงกวา 50 เปอรเซ็นต ในการออกแบบชองเปด

ของอาคารดักตะกอนหยาบจากผลการทดลองของ Mizuyama 

(1995) เพื่อดักตะกอนหยาบตามขนาดคละของตะกอนดินโคลน

ถลม โดยยอมใหนํ้าและตะกอนละเอียดไหลผานไปสูเขื่อนกักเก็บ

นํ้าและดักตะกอน ซึ่งทําหนาที่ดักตะกอนละเอียดในชวงเวลาเกิด

ตะกอนดินโคลนถลม และชะลางตะกอนออก (Flushing) ภาย

หลังนํ้าหลาก เพื่อรักษาความจุอางฯสําหรับเก็บกักนํ้า แตกตาง

จากรูปแบบเขื่อนดักตะกอน(Sabo dam) ของประเทศญี่ปุนซึ่ง

ทาํหนาทีด่กัตะกอนเพยีงอยางเดยีว หากกอสรางอาคารดกัตะกอน

หยาบ 2 แหง รวมกับเขื่อนกักเก็บนํ้าและดักตะกอน 1 แหง ใช

คาลงทุนประมาณ 300 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับความเสีย

หายจากอุทกภัยดินโคลนถลมและประโยชนที่ไดจากการใชนํ้า

มีความคุมคา แบบรายละเอียดของอาคารดักตะกอนหยาบและ

เขือ่นกกัเกบ็นํา้และดกัตะกอนสามารถขยายผลการบรหิารจดัการ
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อทุกภยัดนิโคลนถลมในพืน้ทีเ่สีย่งภยัตางๆทัว่ประเทศ จากปญหา

อุทกภัยดินโคลนถลมที่เกิดขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยนั้น

คนสวนใหญยังมีความเขาใจที่คลาดเคลื่อนโดยมักจะโทษวาเปน

เพราะปาไมถูกทําลาย ไมมีรากตนไมยึดเหนี่ยวผืนดินซึ่งเปนเพียง

ขอสันนิษฐานที่มีสวนถูก แตไมถูกตองทั้งหมดสําหรับดานปฐพี

และธรณีวิทยาและดานวิศวกรรมไดพิสูจนแลววาสําหรับลุมนํ้า

แมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม ปริมาตรตะกอนที่เกิดจากการเคลื่อน

พังของลาดเขา(Land Slide Sediment) มีปริมาณเปน 127.54 

เทาของปริมาตรตะกอนที่เกิดจากการชะลางหนาดิน (Erosion 

Sediment) สําหรับลุมนํ้าที่มีรอยเลื่อน (Fault Zone) ดังนั้นหาก

แกปญหาโดยการปลกูพชืคลมุดนิเพยีงอยางเดยีวหรอืมาตรการไม

ใชสิง่กอสรางเพยีงอยางเดยีวสามารถแกปญหาปรมิาณตะกอนดนิ

โคลนถลมไดเพียง0.78 เปอรเซ็นต การแกปญหาอุทกภัยดินโคลน

ถลมของลุมนํ้าแมงอน อ.ฝาง    จ.เชียงใหม ควรยึดฐานคิดจาก

อริยสัจ 4 ประการ ประกอบดวย ทุกข (สภาวะทุกข) สมุทัย (เหตุ

แหงทุกข) นิโรธ (ทางดับทุกข) และมรรค (วิธีปฏิบัติใหถึงทางดับ

ทุกข) ในที่นี้ ทุกข คือปญหาดินโคลนถลมจึงมองสาเหตุที่แทจริง 

หรอื สมทุยั พบวามาจากโครงสรางของปฐพแีละธรณวีทิยาทีม่รีอย

เลือ่น (Fault Zone) เมือ่เกดิการสลายตวัขององคประกอบภายใน

ชั้นหินเมื่อมีนํ้าฝนเปนตัวเรงทําใหเกิดการพังทลายของลาดเขาจน

เกดิการเคลือ่นพงัของลาดกอใหเกดิความเสยีหนาดนิในระดบัทีล่กึ

ทําใหปริมาณการเสียหนาดินมากกวา 100 เทาของการชะลางผิว

หนาดินปกติ  จึงแสวงหาแนวทางการดับทุกข หรือ นิโรธ โดยการ

หาแนวทางมาตรการใชสิ่งกอสรางเพือ่ดักตะกอนหยาบพวกกรวด 

หินใหญ ที่ไหลลงมาทําความเสียหายตอพื้นที่ลุมนํ้าแมงอน และ 

มรรค คอืการปฏบิตัจินพนทกุขไดแกการกอสรางอาคารทีส่ามารถ

ดกัตะกอนซึง่ทาํความเสยีหายตอชวีติและทรพัยสนิของประชาชน 

แนวทางนีเ้ปนวธิบีรหิารจดัการอทุกภยัดนิโคลนถลมทีต่างจากหลกั

คิดเดิม เหตุผลซึ่งสอดคลองกับความเปนจริงที่ปรากฏวาทุกครั้ง

ที่เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ปาเขาที่มีปาไมสมบูรณมักเกิดนํ้าปาไหล

มาพรอมกับตะกอนดิน หิน ทรายและซากตนไมที่ถอนรากถอน

โคนลงมาเปนทุกขเวทนาแกผูตกเปนเหยื่อทุกชีวิตที่เกิดมาตั้งแต

โบราณการ ในปจจบุนัทวคีวามรนุแรงขึน้เนือ่งจากการตัง้ถิน่ฐานรกุ

เขาไปในพื้นที่เสี่ยงภัยเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นการแกปญหาอยางยั่งยืน

คือการใชมาตรการใชสิ่งกอสรางรวมกับมาตรการไมใชสิ่งกอสราง

โดยอาศัยการมีสวนรวมของทองถิ่นและชุมชน
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Thailand Research Symposium 2012 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต  (หอง 4)
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

ประธานทานที่ 1 :  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ
     ผูอํานวยการวิจัยดานการพัฒนาแรงงาน 
     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
เรื่องที่ 1 : [DO 43]  การศึกษาเพื่อพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชุมชนบนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
    โดย  ผศ.สุเทพ  พันประสิทธิ์  
      มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย
เรื่องที่ 2 : [DO 50]  การนําความรอนทิ้งกลับมาใชประโยชนสําหรับหมอนํ้าขนาดเล็ก
    โดย  รศ.อุทัย  ผองรัศมี  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เรื่องที่ 3 : [DO 55]  การวเิคราะหเปรยีบเทยีบคาครองชพีของนกัศกึษาคณะบญัชทีีกู่ยมืกองทนุ เงนิใหกูยมืเพีอ่การศกึษาระหวาง
    มหาวิทยาลัยรังสิตกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตธนบุรี
    โดย  ผศ.วันฤดี  สุขสงวน  
      มหาวิทยาลัยรังสิต
ประธานทานที่ 2 :  นายไชยยงค  มงคลกิจงาม
     สํานักพัฒนาฐานขอมูลและตัวชี้วัดภาวะสังคม
     สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
เรื่องที่ 4 : [DO 46] การสอนแบบโครงงานดวยการบูรณาการสาระการเรียนรูกับวิถีไทยโดยใชสถิติเปนฐาน สําหรับครูผูสอน
    ระดับมัธยมศึกษาตอนตน
    โดย ผศ.พิชญสินี  ชมภูคํา  
      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เรื่องที่ 5 : [DO 53] การประมาณการรายไดตลอดชวงชีวิตของผู จบการศึกษาชั้นปริญญาตรีจําแนกตามสาขาวิชา และ
    ผลตอบแทนการลงทุนอุดมศึกษา
    โดย ดร.มนตชัย  พินิจจิตรสมุทร  
      มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เรื่องที่ 6 : [DO 57] “การศึกษา" ชองทางสูการยายถิ่นระหวางประเทศ
    โดย  ดร.ศันสนีย  จันทรอานุภาพ 
      มหาวิทยาลัยทักษิณ
    เลขานุการ :  นางสาวปาริชาติ  วองไว
       หัวหนาสวนนิติการและวินัย สํานักอํานวยการกลาง
      นางสาวสายสมร  ทองมหา
       หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน
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การอนุรักษสัตวปานอกถิ่นอาศัยเพื่อยับยั้งภาวะสูญพันธ
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  นางสาวอัมพิกา ทองภักดี

  นายเกษตร สุเตชะ 

   รักษาการหัวหนาฝายวิจัย สํานักอนุรักษวิจัยและการศึกษา

   องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

  นายวิศิษฏ  วิชาศิลป

   รองผูอํานวยการองคการสวนสัตว 

   องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ

  ดําเนินการอภิปรายโดย  นายณรงค มหรรณพ

       ผูอํานวยการสํานักอนุรักษสัตวปา

       กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

 การอนุรักษสัตวปาแบงไดเปน 2 ลักษณะ คือ 

 1. การอนุรักษในถิ่นที่อยูอาศัย (In situ Conservation) 

เปนการอนรุกัษชนดิพนัธุ สายพนัธุ ไวในระบบนเิวศธรรมชาต ิโดย

การปกปองพื้นที่และแหลงที่อยูนั้นๆ ดวยวิธีทางกฎหมาย กลไก

หลักที่จะชวยการอนุรักษแบบนี้ ไดแก การประกาศพื้นที่คุมครอง 

ซึง่หมายถงึ อทุยานแหงชาต ิวธินีีด้ทีีส่ดุ แตปญหาของการอนรุกัษ

สัตวปาในถิ่นอาศัยนั้น นอกจากการลักลอบลาสัตวปาและบุกรุก

ทาํลายพืน้ทีป่าแลว ยงัมปีญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพภมูิ

อากาศ และโรคอุบัติใหมในสัตวปาที่ทําใหสัตวลดจํานวนลง และ 

 2. การอนรุกัษนอกถิน่ทีอ่ยูอาศยั  (ex situ Conservation)

เปนการอนุรักษโดยจะใชสัตวตนพันธุบางสวนจากในธรรมชาติมา

จัดการเลี้ยงดูเพื่อการเพาะขยายพันธุใหเพิ่มจํานวนมากขึ้นโดย

ใชองคความรูทางวิทยาศาสตรแขนงตางๆ เชน การเก็บรักษาใน

ธนาคารพันธุกรรม (gene bank) การรวบรวมไวในหลอดแกว

(in vitro) เปนตน

 องคการสวนสัตว ไดนําเอาเทคโนโลยีทางการสืบพันธุ 

การปฏิสนธิภายนอกรางกาย (in vitro fertilization; การผลิต

ตัวออนหลอดแกว หรือ ไอวีเอฟ) ซึ่งเปนกระบวนการที่ไขและ

ตัวอสุจิมีการปฏิสนธิกันและพัฒนาเปนตัวออนภายนอกรางกาย 

ภายใตสภาวะที่ควบคุมใหใกลเคียงกับธรรมชาติ กอนที่นําไปฉีด

เขาในโพรงมดลูกของตัวรับ การกระตุนไขจากเพศเมีย เพื่อมา

ผลิตเปนตัวออน จากการคัดเลือกพันธุกรรมจากสายแมและพอ 

ทําใหไดลูกสัตวที่มีพันธุกรรมดี หรือหายาก ชวยการขยายพันธุ

สัตวไดอยางรวดเร็ว กระจายพันธุกรรมใหมีความหลากหลายทาง

พันธุกรรม วิธีการนี้ยังชวยใหทราบถึงการพัฒนาของตัวออนซึ่ง

เปนองคความรูใหม นอกจากนี้ยังชวยใหสัตวที่มีปญหาทางการ

สบืพนัธุ สามารถสบืพนัธุไดถายทอดพนัธกุรรมสูรุนลกูรุนหลานได

โดยลดความเสี่ยงจากการเคลื่อนยายตัวสัตว วิธีการดังกลาวยัง

เปดโอกาสใหสามารถผลติตวัออนจากเซลลสบืพนัธุของสตัวทีต่าย

เนื้อหาสรุปภาพรวมของการบรรยายทั้งหมด ดังนี้
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อยางกระทันหันหรือผลิตจากเซลลสืบพันธุที่แชแข็งเก็บไวไดดวย

ดานการปองกนัโรค และการจดัการดานสขุภาพในตวัสตัว องคการ

สวนสัตวไดพัฒนาโดยนําวิธีการตรวจวินิจฉัยตางๆ มาใช เชน 

การพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในชางเลี้ยง 

และสมเสร็จ  การสํารวจและการปองกันไวรัสตับอักเสบ บี ในคน

และสัตวตระกูลลิงที่มีความใกลเคียงกับมนุษย และยังมีการจัด

ตั้งศูนยศูนยชันสูตรโรคสัตวปาแหงชาติ ศูนยนวัตกรรมทางการ

สบืพนัธุสตัวปาศนูยเนือ้เยือ่สตัวปากลาง และศนูยวจิยัพนัธศุาสตร

เพื่อการอนุรักษ

 ดังนั้น  การอนุรักษสัตวอยางบูรณาการ และยั่งยืนจะ

ตองอาศัยการทํางานดานการอนุรักษในถิ่นอาศัย และนอกถิ่น

อาศัยควบคูกันไป โดยการอนุรักษสัตวปาทั้ง 2 รูปแบบจะมีการ

เชื่อมโยงกัน และเมื่อเพาะขยายพันธุได จึงทําการปลอยคืนสู

ธรรมชาติ ซึ่งองคการสวนสัตวประสบความสําเร็จในการปลอย

สัตวคืนสูธรรมชาติ เชน นกกระเรียนพันธุไทย กวางผา เตา นก

แก็ก นกตะกรุม 
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1. แนวทางและผลการขบัเคลือ่นนโยบายปฏริปูการศกึษาดานการเรยีนการสอนใน

ทศวรรษแรก: บทเรียนของหนวยงานระดับนโยบาย

2. การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผู บริหารสถานศึกษาแบบใช

โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก จ.เชียงใหมและจ.เชียงราย ระยะที่ 1

3. การวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ

4.  ศูนยการเรียนรูชุมชน : การมีสวนรวมแบบไตรภาคี
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

การบรรยายเรื่อง “การวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถานศึกษาแบบใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนขนาดเล็ก

จ.เชียงใหมและจ.เชียงราย ระยะที่ 1”

 โดย  รศ.ดร.สมศักดิ์ ภูวิภาดาวรรธน

    คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

1. ผลการสังเคราะหองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

 1.1 องคความรู ที่สําคัญเกี่ยวกับการพัฒนาครูและผู

บริหารสถานศึกษาแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

 ความเชื่อ : การเรียนรูที่แทจริง คือ

     1) การที่ครูและผูบริหารเปนผูสรางองคความรูดวย

ตนเอง 

     2) เปนความรู ที่สัมพันธกับบริบทชั้นเรียนและ

โรงเรียนของตนเอง 

     3) เปนการเรียนรูที่ยั่งยืน

 1.2 องคความรูเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาครูและผู

บริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

  1) การสอนโดยตรง (Direct teaching)

  2) การเรียนรูในโรงเรียน (Learning in School)

  3) การเรียนรู นอกโรงเรียนผานเครือขายสังคม 

(Learning out of school via social network)

 1.3 องคความรู เกี่ยวกับกิจกรรมการพัฒนาครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

  1) กิจกรรมการเรียนรูจากวิทยากรโดยตรง เชน 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การใหคําปรึกษา การสรางแรงบันดาลใจ

(Inspirations) การสรางตระหนัก (Awareness Sessions)

การใหความรูพื้นฐาน (Basic Knowledge) การสนทนา (Initial 

Conversation) วิทยากรที่สรางศรัทธาได (Charismatic Speak-

ers) การประชุมสัมนา (Conferences) การเรียนและฝกอบรม 

(Courses and Workshops) การใหคําปรึกษา (Consultations) 

สวนเนื้อหาการอบรมเปนไปตามความตองการของโรงเรียน
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  2) กจิกรรมการเรยีนรูในโรงเรยีน ไดแก การแลกเปลีย่น

ประสบการณ (Sharing Experience) การสอนซึ่งกันและกัน 

(Teaching each other) กลุมแกปญหา (Problem Solv-

ing Group) การทบทวนเชิงบรรยาย (DescriptiveReview)

การประเมินโดยใชแฟมสะสมผลงาน (Portfolio Assessment) 

ครูในฐานะผูเรียน (Experiencing Self as Learner) การเขียน

โครงราง (Proposal Writing) ปฏิบัติกรณีศึกษา (Case Studies 

Practice) การสรางมาตรฐาน (Standard Setting) การเขียน

บนัทกึ (Journal Writing) การทาํงานรวมกนั (Working on Tasks 

Together) การเขียนลงวารสาร (Writing for Journal) 

  3) กิจกรรมการเรียนรูนอกโรงเรียนผานเครือขาย

สังคม (Leaning out of school via social network) กิจกรรม

ประกอบดวยการมีความรวมมือ (Collaboration) กับครูในโรง

เรียนอื่นๆ หรือชุมชน การสรางเครือขายดานเนื้อหา เชน กลุม

ภาษาองักฤษ ฯลฯ  กลุมหุนสวนความรวมมอืระหวางโรงเรยีน และ

มหาวิทยาลัย

2. ผลการศกึษาสภาพปญหา และความตองการของสถานศกึษา

ขนาดเลก็เกีย่วกบัการพฒันาครแูละผูบรหิารสถานศกึษาแบบใช

โรงเรียนเปนฐาน  ประกอบดวย

 1) ผลการศึกษาจากผูบริหารและครู  ไดแก  องคความ

รูที่มี  ปญหาการใชองคความรู  ความตองการพัฒนาองคความ

รู  สมรรถนะที่มี  ปญหาการใชสมรรถนะ  ความตองการพัฒนา

สมรรถนะ  และขอมูลทั่วไป

 2) ผลการศึกษาจากกรรมการสถานศึกษา นักเรียน ผู

ปกครอง และชุมชน  ไดแก  สภาพทั่วไปในการบริหาร/การสอน  

ปญหาและอุปสรรค  ความตองการ  ระดับการมีสวนรวม  ปญหา

การมีสวนรวม  และการคาดหวัง

 3) ผลการศึกษาบริบทโรงเรียนทุกโรงในโครงการ

3. ผลการสรางและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครูและ

ผูบริหารสถานศึกษาขนาดเล็กแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

 1) ภาพจําลองรูปแบบการพัฒนาครูและผูบริหารสถาน

ศึกษาขนาดเล็กแบบใชโรงเรียนเปนฐาน

 2) แนวคิด/หลักการ/ความมุงหมายของรูปแบบการ

พัฒนา

 3) โครงสรางการบริหารจัดการ

 4) ปจจัยที่เกี่ยวของ

 5) ยุทธศาสตร

 6) กระบวนการ/วิธีการพัฒนา

 7) การประเมินผล

 8) คูมือการใชรูปแบบ

ขอเสนอแนะเชิงประยุกตการวิจัย

 1. กอนนํารูปแบบไปใช ผูใชควรทําความเขาใจรูปแบบ/

สรางความเขาใจรวมกันระหวางผูเกี่ยวของทุกฝาย

      2. เตรียมความพรอมใหครู ผูบริหาร และผูเกี่ยวของทุก

ฝายโดยสรางแรงจูงใจและเจตคติ

      3. การมสีวนรวมของโรงเรยีน/มหาวทิยาลยั/ชมุชน ตอง

ทําอยางตอเนื่อง

      4. คํานึงถึงการเสริมสรางบรรยากาศที่ดี

      5. สถานศึกษาควรศึกษาคูมือใหชัดเจน

      6. ผูบริหารควรชี้แจงและสรางความเขาใจกับทุกฝาย

      7. ควรประเมนิผล ตดิตาม และปรบัปรงุอยางสมํ่าเสมอ

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป

 1. วิจัยเชิงประเมินผลการใชรูปแบบ

 2. ศึกษาผลลัพธ ผลกระทบของการใชรูปแบบตอ

พฤติกรรมการปฏิบัติงาน

 3. สังเคราะหรูปแบบการพัฒนาครู/ผู บริหารสถาน

ศึกษาขนาดเล็ก  ทั้งประเทศและ/หรือเปรียบเทียบกับภูมิภาค

อาเซียน 

 4. ศึกษาอนาคตภาพการพัฒนาครู/ผู บริหารสถาน

ศกึษาขนาดเลก็เพือ่เตรยีมความพรอมสูการเปนประชาคมอาเซยีน

 5. สรางสมการพยากรณความสําเร็จในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กจากปจจัยระดับนักเรียน

และครู

 6. วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพผูบริหารและครูในสถาน

ศึกษาขนาดเล็กโดยใชรูปแบบการวิจัยแบบผสมวิธี (Mixed 

Method Research) 

 7. วิจัยเพื่อพัฒนาโปรแกรมการฝกอบรมครูแมแบบ 

(Master Teacher) ในโรงเรียนขนาดเล็ก
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การบรรยายเรื่อง “การวิจัยเพื่อเพิ่มโอกาสและพัฒนาคุณภาพ

ในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ”

 โดย  ดร.สมพร หวานเสร็จ

    โรงเรียนพิบูลประชาสรรค 
มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
 1) อนาคตภาพในการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใน
ทศวรรษหนา (พ.ศ.2555 - 2564)  
 มีแนวคิดในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนอยางมีคุณภาพ
ตามความแตกตางทีห่ลากหลาย  ไมแยกคนพกิารออกจากคนทัว่ไป  
โดยการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  มีเปาหมายในการ
จดัการเรยีนรูทีมุ่งใหผูเรยีนบรรลศุกัยภาพสงูสดุ สามารถประกอบ
อาชีพ มีงานทํา  มีรายไดเลี้ยงตัวเองและดําเนินชีวิตอยูไดดวย
ตนเองอยางอิสระ  ควรสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการศึกษาทั้ง
ในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยเนนการมีสวนรวมของ
เครอืขาย ผูปกครอง หนวยงานตางๆทีเ่กีย่วของ เนือ้หาหลกัสตูรวธิี
การเรยีนการสอนและระเบยีบวธิกีารวดัประเมนิผลควรใหยดืหยุน
และสอดคลองกบับรบิทครอบครวัและอาชพีทองถิน่  การประเมนิ
ผลตามสภาพจริง ใชความกาวหนาของพัฒนาการของนักเรียน
เปนฐานโดยใหผูเกี่ยวของมีสวนรวม ทั้งนี้ใหมีระเบียบ แนวทาง
วิธีปฏิบัติ การกํากับ ติดตามอยางชัดเจน  มีการกํากับและ
ประเมินผลการประกันคุณภาพของสถานศึกษาและการจัดการ
ศึกษาทุกระบบ
 2) การพัฒนารูปแบบการจัดศูนยการเรียนรูสําหรับคน
พิการโดยครอบครัวและชุมชน 
 เพื่อศึกษาแนวทางการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ
โดยครอบครัวและชุมชนในรูปแบบศูนยการเรียนเฉพาะความ
พิการ  ผลการวิจัย พบวา การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการโดย
ครอบครัวและชุมชนในรูปแบบศูนยการเรียนเฉพาะความพิการ  
จะตองมีหลักสูตรที่มีความยืดหยุนสูง มีจุดมุงหมายเพื่อพัฒนาคน
พิการอยางเต็มศักยภาพ ใหมีทักษะในการดําเนินชีวิต สามารถ
อาน เขียน คิดคํานวณพื้นฐาน  มีกระบวนการจัดการเรียนรูใช
กิจกรรมการลงมือปฏิบัติจากสถานการณจริง วัดประเมินผล
ตามสภาพจริงเปนรายบุคคล เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวน  
มีการใหบริการทั้งในระบบ  นอกระบบ หรือตามอัธยาศัย 
ในลักษณะประจําหรือไปกลับ โดยเอกชน มูลนิธิการกุศล กองทุน 
องคกรคนพิการหรือเปนศูนยเครือขายหรือศูนยสาขาของหนวย
งานทางการศึกษาใดก็ได ขึ้นอยูกับความพรอมของผูปกครองและ
ทองถิน่  การประเมนิประสทิธผิลควรพจิารณาตามเกณฑมาตรฐาน
การประกนัคณุภาพและพจิารณาจากผลสมัฤทธิต์ามหลกัสตูร โดย

เนนที่ความกาวหนาของนักเรียนเปนหลักไมเนนเอกสาร  มีการ
สนับสนุนดานงบประมาณ ดานวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และ
การสรางเครือขายในชุมชน
 3) การพัฒนาระบบการกระจายเทคโนโลยี สิ่งอํานวย
ความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลืออื่นใดทางการศึกษา
สําหรับคนพิการ
 มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันในการกระจาย
เทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวยเหลือ
อืน่ใดทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิารและเพือ่พฒันาระบบการกระ
จายเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อ บริการและความชวย
เหลืออื่นใดทางการศึกษาสําหรับคนพิการ  ผลการวิจัย พบวา 
สภาพปจจุบันในการกระจายเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความสะดวก 
สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาสาํหรบัคนพกิาร 
โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณาเปนราย
ขอ พบวา สภาพปจจุบันการกระจายเทคโนโลยี สิ่งอํานวยความ
สะดวก สือ่ บรกิารและความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษาทีม่กีาร
ปฏบิตัอิยูในระดบัปานกลาง คอื มกีารใหความรูเกีย่วกบัเทคโนโลยี 
สิ่งอํานวยความสะดวกใหผูเกี่ยวของทราบ  มีการชี้แจงขั้นตอน
การขอรับบริการ  สิ่งอํานวยความสะดวกใหผูปกครองเขาใจกอน
ลงนามในใบขอรับการสนับสนุนสิ่งอํานวยความสะดวก  มีการตั้ง
คณะกรรมการในการพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับสิ่งอํานวย
ความสะดวก   สวนขอทีม่รีะดบัการปฏบิตันิอยทีส่ดุ คอื มกีารเผยแพร
ขอมูลรายการ สิ่งอํานวยความสะดวก สื่อฯ อยางเพียงพออยูใน
ระดับนอย
ขอเสนอแนะจากการวิจัย
 1. ควรมีกฎ ระเบียบปฏิบัติ การบังคับใชกฎหมาย
การศึกษาพิเศษ เพื่อพัฒนาการศึกษาทุกระบบทั้งในระบบการ
ศึกษานอกโรงเรียน การศึกษาตามอัธยาศัย การเรียนรูดวยตนเอง 
การเรียนรู ตลอดชีวิต วิทยาลัยชุมชนหรือรูปแบบอื่น รวมทั้ง
ปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดหนวยงานรับผิดชอบการจัดการ
ศึกษาที่เหมาะสมและสอดคลองกับระบบการศึกษาทุกระดับของ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
 2. ควรมีระเบียบปฏิบัติ ขอกําหนดที่รองรับการให
สิทธิแกบุคคล ครอบครัวในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการ
ถายทอดความรู การฝก การอบรม การสบืสานวฒันธรรม การสราง
องคความรูตาง ๆ  และเกือ้หนนุใหบคุคลพกิารเรยีนรูอยางตอเนือ่ง
ตลอดชีวิตซึ่งตองไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ และการลดหยอนหรือ

ยกเวนภาษีสําหรับคาใชจายในการจัดการศึกษา
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 3. ควรเปดโอกาสใหพอ แม ผูปกครอง ที่มีความพรอม

และความตองการ มสีทิธจิดัการศกึษาใหแกคนพกิารโดยไดรบัเงนิ

อุดหนุนจากรัฐรัฐ และกําหนดระเบียบวิธีปฏิบัติ ใหทองถิ่นมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานการศึกษาเพื่อใหคน

พิการในทองถิ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดี

 4. สงเสริมใหทองถิ่นสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพคน

พิการตั้งแตระดับปฐมวัย โดยจัดในลักษณะศูนยการเรียนเฉพาะ

ความพิการ โดยมีหนวยงานจัดการศึกษานอกโรงเรียน บุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

โรงพยาบาล สถาบันทางการแพทย สถานสงเคราะห และสถาบัน

สังคมอื่นเปนผูจัด

 5. ควรมกีารสงเสรมิสนบัสนนุใหบคุลากรทกุภาคสวนใช

กระบวนการวจิยัและพฒันาในการพฒันาคณุภาพการจดัการศกึษา

อยางตอเนือ่ง เชนสนบัสนนุทนุวจิยัและจดัเวทใีนการแลกเปลีย่นรู

อยางกวางขวง

 6. ควรสนับสนุนใหมีการจัดตั้งองคกรทางวิชาการ

ดานการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการเพื่อพัฒนาสิ่งอํานวยความ

สะดวก สือ่ บรกิาร และความชวยเหลอือืน่ใดทางการศกึษา ตลอด

จนพัฒนาคู มือและระบบการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและ

มาตรฐานใหเปนที่ยอมรับและมีความเปนสากล

การบรรยายเรือ่ง “แนวทางและผลการขบัเคลือ่นนโยบายปฏริปู

การศึกษาดานการเรียนการสอนในทศวรรษแรก : บทเรียนของ

หนวยงานระดับนโยบาย”

 โดย  ดร.สุภาพร โกเฮงกุล

    กลุ มพัฒนาระบบบริหาร สํานักงาน

    เลขาธิการสภาการศึกษา

มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 การวิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค 4 ประการ คือ เพื่อศึกษา

กลไกสูความสําเร็จของการขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษแรกของหนวยงานระดับนโยบาย  เพื่อศึกษายุทธศาสตร

การขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกของหนวยงาน

ระดับนโยบาย  เพื่อศึกษาผลการพัฒนาการศึกษา ปญหา และ

อุปสรรคของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก

ของหนวยงานระดับนโยบาย  และเพื่อจัดทําขอเสนอแนวทาง

สําหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในชวงตอไป  

จากผลการวิจัยมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายผลดังนี้

 1. ขอคนพบเกี่ยวกับการจัดแบงโครงสรางองคกรใน

ชวงของการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรกที่พบ

วา หนวยงานระดบันโยบายมกีารแบงโครงสรางเปนกลุมงานเลก็ ๆ  

สาํหรบัดาํเนนิงานปฏริปูเพยีง 1-2 ภารกจิ อยางตอเนือ่ง และครบ

วงจร โดยขึ้นตรงกับผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน และภารกิจ

หลักที่ทุกหนวยงานตองทําเหมือนกัน 

 2. ขอคนพบเรื่องกลไกการบริหารจัดการที่ผู บริหาร

ระดับสูงคือผูกําหนดนโยบาย มอบหมายและสั่งการโดยตรงไป

ยังทุกกลุมงาน และกําหนดใหทุกกลุมตองรายงานผลงาน ความ

กาวหนาของการปฏิบัติโดยตรงตอผูบริหารระดับสูงในที่ประชุม

ผูบริหารที่จัดขึ้นเดือนละ 2 ครั้ง เพื่อใหขาราชการทุกคนไดรับรู 

และเรียนรูการทํางานซึ่งกันและกันอยางตอเนื่องนั้น 

 3. ผลการวจิยัเกีย่วกบัการทาํหนาทีห่รอืการมสีวนรวม

ในการปฏิรูป พบวา หนวยงานระดับนโยบายที่มีสถานศึกษาใน

กํากับดูแลจะมีหนาที่หลักในการประสาน สงตอ และขับเคลื่อน

ในระดับพื้นที่ หรือในการขับเคลื่อนการปฏิรูปในภาพรวม ทั้งสาม

หนวยงานนัน้กข็บัเคลือ่นในลกัษณะของการเปนผูกาํหนดนโยบาย

แลวสงใหผูเกี่ยวของนําไปปฏิบัติ หรือในกรณีที่ใหวิเคราะหความ

สาํเรจ็ของวธิกีารขบัเคลือ่นการปฏริปู สพฐ.และหนวยงานภายนอก

กระทรวงศึกษาธิการอันไดแก สํานักการศึกษา กรุงเทพมหานคร 

และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ตางก็ระบุวา วิธีที่สําเร็จ

ที่สุดคือการประชุมชี้แจงนโยบาย และการทําหนังสือเวียน  ซึ่ง

เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติซึ่งมี

ดวยกัน 3 กลุมคือ  1) ทฤษฎีบนลงลาง (top-down theories)  

2) ทฤษฎีลางขึ้นบน (bottom-up theories)  และ 3) ทฤษฎี

ผสม (hybrid theories) แลว จะเหน็ไดวาทัง้สามหนวยงานใชการ

บริหารแบบบนลงลาง (top-down theories)  อยางไรก็ตาม ทั้ง

สามหนวยงานยังรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนไดสวนเสีย หรือ

ภาคีเครือขาย 

 4. ผลการวิเคราะห พบวา ทั้ง สพฐ. สํานักงาน

คณะกรรมการส งเสริมการศึกษาเอกชน สํานักการศึกษา 

กรุงเทพมหานคร และกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น แสดง

ความคิดเห็นวา ปญหาของการปฏิรูปการศึกษาเกิดจากผลการ

ปฏิรูปการศึกษาไมไดสงผลการพัฒนาถึงผู เรียนอยางแทจริง 

ผูปฏิบัติเกิดความสับสน และผูนํานโยบายไปปฏิบัติยังเขาใจคลาด

เคลื่อนเปนปญหาสุดทาย  ซึ่งเปนการแสดงความคิดเห็นที่ตรงกัน

ขามกับ สกศ. โดยสิ้นเชิงนั้น เปนเรื่องที่เปนไปไดและถูกตองที่สุด 

เพราะทัง้สามหนวยงานอยูใกลชดิสถานศกึษา เปนผูทีท่ราบขอมลู
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เกี่ยวกับการจัดการศึกษารวมถึงผลการพัฒนาผูเรียนอยางดี หาก

ทั้งสามหนวยงานนําขอมูลดังกลาวไปใชในการบริหารจัดการตอ

ไปดวย สภาพปญหาดังกลาวนั้นคงคลี่คลายไปไดโดยเร็ว แตเปน

ที่นาเสียดายที่หนวยงานเหลานั้นไมใชประโยชนจากขอมูลตาง ๆ 

ที่มีใหเกิดประโยชนสูงสุด

 5. ผลการวิเคราะหกิจกรรมขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาในทศวรรษแรก พบวา ในระหวางกิจกรรมขับเคลื่อน

การปฏิรูปการศึกษาทั้ง 6 กิจกรรม ไดแก การพัฒนาครู หลักสูตร 

การจดัการเรยีนการสอน สือ่และแหลงเรยีนรู การวดัและประเมนิ

ผล และการประกันคุณภาพนั้น  กิจกรรมการประกันคุณภาพการ

ศกึษาเปนกจิกรรมทีป่ระสบความสาํเรจ็สงูทีส่ดุ ทัง้ในภาพรวมและ

แยกรายสงักดันัน้ มคีวามถกูตองสอดคลองกบัผลการประเมนิ 9 ป

ปฏริปูการศกึษาทีพ่บวา ในบรรดาสาระบญัญตัขิองพระราชบญัญตัิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทั้ง 9 หมวด นั้น มีเพียงหมวด 6 

มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กําหนดใหสถาน

ศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยจัดให

เปนสวนหนึ่งของการบริหาร และใหสถานศึกษาทุกแหงรับการ

ประเมนิคณุภาพภายนอกอยางนอยหนึง่ครัง้ทกุหาป โดยสาํนกังาน

รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

 6. ผลการวิเคราะหระดับความสําเร็จของวิธีการขับ

เคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา พบวา ในวิธีการขับเคลื่อนการปฏิรูป

ทัง้หมด ประกอบดวย การสนบัสนนุงบประมาณและสือ่อยางเพยีง

พอ การมภีาคเีครอืขาย การสรางการมสีวนรวมของผูมสีวนไดสวน

เสยี และการนเิทศ กาํกบัตดิตามการดาํเนนิงาน นัน้ การสนบัสนนุ

งบประมาณและสือ่อยางเพยีงพอเปนวธิกีารขบัเคลือ่นทีม่ผีลสาํเรจ็

สูงสุด ซึ่งเปนเรื่องจริงเพราะประเทศไดจัดสรรงบประมาณใหดาน

การศึกษาสูงที่สุด ประมาณรอยละ 21-24 ของงบประมาณทั้ง

ประเทศ สูงกวางบประมาณดานความมั่นคงของประเทศและดาน

สาธารณสุข  

ขอเสนอแนวทางสําหรับการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาใน

ชวงตอไป ไดผลสรุปดังนี้ 

 1) ควรมกีารสือ่สาร สรางกระแสใหสือ่มวลชนกดดนัให

ประชาชนและภาคสังคมรับรูเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 

 2) ผูรับผิดชอบตองมีวิสัยทัศน มีพฤติกรรมการปฏิบัติ

ที่สอดคลองกับเปาหมายของการปฏิรูป  ตองเตรียมกําลังคนและ

ทรัพยากรใหพรอมและเพียงพอ มีความรูความสามารถดานการ

นิเทศ ใหคําแนะนํา และตองเตรียมแผนพัฒนาที่เหมาะสมกับ

บริบท 

 3) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตองมีโครงสราง

องคประกอบ และการแบงเขตพื้นที่ที่เหมาะสมที่สํานักงานเขตจะ

สามารถชวยเหลือดูแลโรงเรียนไดอยางทั่วถึง และคณะกรรมการ

เขตพืน้ทีก่ารศกึษา ไมควรมผีลประโยชนรวมกนั ทีส่าํคญับคุลากร

ประจาํสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาไมควรกระจกุตวัอยูในเมอืงแต

ควรกระจายไปในเขตอื่นๆ อยางเหมาะสมดวย 

 4) กรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทหนาที่ที่ชัดเจน 

รับฟงความคิดเห็นจากแนวราบ/ลาง นอกเหนือจากฟงแตเบื้อง

บนอยางเดียว

 5) ครูประจําการควรไดรับการพัฒนา เพื่อใหยอมรับ

ความจรงิ ปรบัจติใจ คานยิม ความเชือ่ และเปลีย่นวธิกีารถายทอด

ความรู เรียนรูการบูรณาการงานรวมกัน เชื่อมโยงการทํางาน

ระหวางหนวยงาน ควรมีภาคีเครือขายการทํางานรวมกัน  ทําวิจัย

เพื่อพัฒนาอยางตอเนื่อง ออกแบบและจัดกิจกรรมการเรียนรูที่

เหมาะสมและสอดคลองกับศักยภาพและพื้นฐานของผูเรียน ดวย

วิธีการพัฒนาครูโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่เนนการพัฒนาครูตาม

ความตองการจําเปน ตามสภาพปญหาของครูใหมีความรูความ

สามารถ และทักษะ โดยการนําครูตนแบบ ครูแหงชาติ ครูดีเดน

มาเปนแกนนาํ เปนพีเ่ลีย้ง มกีารจดัทาํฐานขอมลู แหลงขอมลูครดูี

หรือใหคณะครุศาสตร/ศึกษาศาสตรมาชวยดวยเพื่อพัฒนาใหเปน 

master teacher 

 6) การพฒันาคร ู กอนการพฒันาครคูวรมกีารวเิคราะห

ความตองการจําเปนของครู และสรางระบบการพัฒนาครู 

โดยเฉพาะการสรางศูนยพัฒนาพี่เลี้ยง (mentor) เพื่อเสริมพลัง 

(empower) ใหแกครู ควรเนนการฝกอบรมที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 

โดยครูดี ครูตนแบบ เนนการฝกอบรมที่เปนกัลยาณมิตรนิเทศ 

เนนการเรียนรูรวมกันระหวางผูใหและผูรับการฝกอบรม เนื้อหาที่

อบรมตองครอบคลมุหลกัการจดัการเรยีนรู เชน การวดัประเมนิผล 

การวจิยั หลกัสตูร ฯลฯ จดัใหมกีารรวมกลุมคร ูวางแผนจดักจิกรรม

การเรยีนรู มกีารรายงานผลการเรยีนรูเพือ่การพฒันาปรบัปรงุ ครทูี่

เขารบัการอบรมจะไดรบัคปูองทางการศกึษา หนวยงานทีเ่กีย่วของ

ตองสํารวจ และทํา mapping เพื่อ จัดทําเปนฐานขอมูล จําแนก

ตามเนื้อหา เรื่องที่ทําไดดี เพื่อนําไปวางแผนการฝกอบรม มีระบบ

ปองกันและสงเสริมสนับสนุนคนดี และมีการขยายเครือขายคน

ดี ผูปฏิบัติดีสูวงกวาง เพื่อสรางขวัญกําลังใจ หากเปนไปได ควรมี

หนวยงานกลาง ทําหนาที่พัฒนาครูใหครอบคลุมทุกสังกัด และมี

มหาวิทยาลัยอาจเปนพี่เลี้ยงใหครู
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 7) ควรมีกระบวนการสรางความรูความเขาใจกับครูให

เชื่อมโยงกันกันกับหนวยงานอื่น ๆ และควรมีคูมือการสื่อสารให

คร ูเพือ่เปนตวัชวยใหกบัครใูหใชไดงายและสะดวกในการนาํไปใช)

 8) ควรมีวิธีการที่ทําใหครูไดรับผลตอบแทนจากการ

ปฏิบัติงานของครูอยางแทจริง (การไดวิทยฐานะควรเชื่อมโยงกับ

การปฏบิตังิานในหองเรยีนของคร)ู และทาํใหครมูคีวามสขุในอาชพี 

เพื่อสรางแรงจูงใจในการทํางาน

 9. ควรมีตัวอยางดีๆ ใหครูไดเรียนรู ใหครูไดลงมือ

ปฏิบัติจริง มีการสรางครูแกนนํา ครูตนแบบเปนตัวขับเคลื่อนการ

ปฏริปู การใหเงนิ มกีารตดิตามผลการดาํเนนิงานเปนระยะ ๆ  และ

จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน มีการสรางแรงจูงใจใหกับครู ผู

บริหาร สรางกระแสกดดันกับครู เชน การตอใบประกอบวิชาชีพ 

ฯลฯ สรางเครือขายการเรียนรูกับเพื่อนครูในโรงเรียน 

 10. ควรมีการกําหนดประเด็นการปฏิรูปการเรียนรู เชน 

การวดัและประเมนิผล ซึง่เปนกระบวนการกาํกบัการเรยีนการสอน 

และสือ่สารตอไปยงัผูเกีย่วของใหเขาตระหนกั และเหน็ความสาํคญั

ของการปฏิรูปการเรียนรู 

 11. ควรมีการจัดทําฐานขอมูล ในการขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปการศึกษา

 12. ควรมีทีมวิจัยจากสวนกลาง จูงใจใหผูปฏิบัติมีจิตใจ

ที่อยากทํางาน

การบรรยายเรื่อง “ศูนยการเรียนรูชุมชน : การมีสวนรวมแบบ

ไตรภาคี”

 โดย นางสาวอุษา ชูชาติ

    สาํนกัวจิยัและพฒันาการศกึษา สาํนกังาน

    เลขาธิการสภาการศึกษา

มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 งานวจิยันีเ้ปนสวนหนึง่ของโครงการประสานพลงัปญญา

เพือ่พฒันาศนูยการเรยีนรูชมุชน โดยใชการวจิยัแบบมสีวนรวม เพือ่

ศกึษาแนวทางการพฒันาศนูยการเรยีนรูชมุชน ในประเดน็เกีย่วกบั

กระบวนการพฒันา ประเภทของศนูยการเรยีนรู ปจจยัทีเ่กีย่วของ

กับการพัฒนาศูนยการเรียนรู และขอเสนอแนะเชิงนโยบายของ

ศูนยการเรียนรูชุมชน โดยการเก็บขอมูลจากผูรวมกิจกรรมการ

พัฒนา ดวยการสังเกต การสัมภาษณ การประชุมกลุมเฉพาะ และ

เอกสารบันทึกผลการดําเนินงานโครงการใน 25 องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น จาก 19 จังหวัด

 จุดเริ่มตนของการพัฒนาศูนยการเรียนรูชุมชนแตกตาง

กันไปตามบริบทและความตองการของคนในชุมชน ที่สําคัญ คือ

การรวมมืออยางจริงจังของทุกฝาย สถานที่ตั้งของศูนยการเรียนรู

ชุมชนจะอยูที่ใดก็ไดเทาที่มีความรูและการเขามาจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ศูนยการเรียนรูจะเกิดขึ้นจากกระบวนการพัฒนาที่สราง

การยอมรบัและตระหนกัในความสาํคญัของการเรยีนรู สนองความ

ตองการของคนในชมุชน รวมทัง้มกีารสรางกระบวนการเรยีนรูเครอื

ขาย และปจจัยสนับสนุน สวนประเภทของศูนยการเรียนรูแบง

เปน 4 ประเภทหลัก ไดแก ศูนยการเรียนรูอาชีพ ศูนยการเรียนรู

ภมูปิญญาทองถิน่และสิง่แวดลอม ศนูยสขุภาพและสวสัดกิาร และ

ศูนยการพัฒนาเด็กเล็ก

 ปจจัยความสําเร็จของศูนยการเรียนรู ไดแก การดําเนิน

การทีช่วยแกปญหาการครองชพี รปูแบบของศนูยการเรยีนรูเหมาะ

สมกบับรบิทของชมุชน มกีารนาํกลุมและแกนนาํอยางหลากหลาย

เขามารวมกจิกรรม วฒันธรรมและสงัคมทีด่ขีองทองถิน่ ภาวะผูนาํ

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และที่สําคัญ คือการทํางานเปน

ภาคขีอง 3 ฝาย คอื นกัวชิาการ บคุลากรขององคกรในชมุชน และ

แกนนําภาคประชาชน 

 ขอเสนอแนะเชิงนโยบายที่สําคัญ ไดแก  (1) สรางความ

เขมแขง็ใหภาคเีครอืขายดวยการประสานทรพัยากรการเรยีนรูของ

เครือขายและใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  (2) เพิ่มความเขมขนและ

ขยายกิจกรรมของศูนยการเรียนรูชุมชน ใหครอบคลุมการแกไข

ปญหาและพัฒนาอาชีพ โดยเชื่อมโยงกับสภาพของตลาดแรงงาน 

และความรูดานการบริหารจัดการดวย อนุรักษความรูของชุมชน

เขาไปเปนหลักสูตรสถานศึกษา และยกระดับการรูหนังสือ  และ 

(3) จัดกิจกรรมศูนยการเรียนรูตามแนวคิดการจัดการคุณภาพ
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การพัฒนาตนแบบหลักสูตร

การดําเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงดานการศึกษาทางไกล
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  รศ.เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ

  รศ.อาหมีด คํานึงการ

  นางสมพิส ทองดีนอก

  รศ.สุนีย ศีลพิพัฒน

  รศ.เบญจมาศ อยูประเสริฐ

  รศ.พงศพันธุ เธียรหิรัญ

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.บําเพ็ญ เขียวหวาน

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

  พิธีกรโดย  นางสาวรสิกา อังกูร

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ชวงที ่1 ความเปนมาและแนวทางการดาํเนนิโครงการ

 ในสถานการณปจจบุนั สงัคมไทย และชมุชนเกษตรมกีาร

ปรับตัว เรียนรูการดํารงชีวิต เพื่อใหมีคุณภาพชีวิต

ทีด่ ีทามกลางกระแสการเปลีย่นแปลงและปจจยัตางๆ ทีเ่ขามามผีล

ตอสงัคมและชมุชนเกษตร การดาํรงชวีติตามวถิเีศรษฐกจิพอเพยีง 

เปนแนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชทาน

ใหกับพสกนิกรชาวไทยไวเปนแนวทางในการดํารงชีวิต ดังนั้นการ

เรียนรูทําความเขาใจในหลักการของเศรษฐกิจพอเพียง การรูเทา

ทันการเปลี่ยนแปลง การรูจักตนเอง รูจักพื้นที่และชุมชน เพื่อ

แสวงหาทางเลือกในการผลิต การจัดการทรัพยากรที่เปนฐานของ

การผลิตและชุมชนอยางยั่งยืน รวมถึงการจัดการกลุม เครือขาย 

และชุมชน และการสรางสุขภาวะ จึงมีความจําเปนที่ชุมชน สังคม 

ตองเรียนรูและเชื่อมโยงสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม

 มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาชและองคกรภาคทีัง้ภาค

รฐั ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภาควชิาการและองคกรศาสนา จงึได

รวมกันจัดทําหลักสูตร การดํารงชีวิตตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงขึ้น

เพื่อสงเสริม สนับสนุนใหมีการเรียนรูที่ใหผูเรียนมีสวนรวมเรียนรู 

และพฒันา โดยรูจกัคดิวเิคราะหอยางเปนระบบ และไดมกีารเรยีน

รูทั้งในระดับตนเอง กลุม และชุมชน ที่มุงใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

ในตัวผูเรียนอยางแทจริง จึงไดจัดหลักสูตรการเรียนรูขึ้น เพื่อให

ผู สนใจ เกษตรกร และหนวยงานตางๆ ไดใชหลักสูตรนี้เพื่อ

ประโยชนในการจัดการเรียนรูตอไป

วัตถุประสงค

 1. เพือ่ใหผูเรยีนเขาใจและสามารถอธบิายหลกัปรชัญา

แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและระบุคุณคาความสําคัญ ประโยชน

ของการดําเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได

 2.. เพื่อใหผู เรียนรู เทาทันการเปลี่ยนแปลง รู จักคิด 
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วิเคราะห เชื่อมโยงอยางเปนระบบได

 3. เพื่อใหผูเรียนสามารถบอกถึงความตั้งใจและความ

คาดหวังที่จะประพฤติปฏิบัติตนตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และ

นําไปปฎิบัติได

 4. เพือ่ใหผูเรยีนเกดิความภาคภมูใิจ มัน่ใจ และเจาะจง

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเขาสูวิถีเศรษฐกิจพอเพียงได

 5. เพื่อสงเสริมการเรียนรู การบูรณาการรวมกันของ

องคกรภาคตีางๆ และสถาบนัการศกึษาในการขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ

พอเพียง

 ในการเรียนรูมีมาตรฐานเชิงพฤติกรรมที่จะเกิดขึ้นกับผู

เรียนในประเด็นตางๆ ดังนี้ การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนเขาสูวิถี

เศรษฐกจิพอเพยีง มกีารทาํบญัชคีรวัเรอืน มกีารทาํเกษตรกรรมใน

ระบบเกษตรกรรมยั่งยืน และการผลิตอาหารปลอดภัย การเสริม

สรางกิจกรรม เพิ่มรายได ลดรายจาย ลดหนี้สินและลดตนทุนการ

ผลิต  การเสริมสรางสุขภาวะของตนเองและครัวเรือน  เปนตน  

ในภาพรวมยังไดพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ผูเรียนรู

ไดพัฒนาขึ้นในตนเองจากประสบการณที่ไดรับระหวางการเรียนรู

ตามกรอบมาตรฐานคณุวฒุริะดบัอดุมศกึษาแหงชาตกิาํหนดผลการ

เรียนที่คาดหวังใหผูเรียนอยางนอย 5 ดาน ดังนี้ 1) ดานคุณธรรม

จริยธรรม 2) ดานความรู 3) ดานทักษะทางปญญา  4) ดานทักษะ

ความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ดาน

ทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใชเทคโนโลยี

สารสนเทศ  

 2. ผลการดําเนินโครงการและสรุปผลปจจุบัน มีศูนย

การเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง จํานวน 140 ชุมชน โดยการ

จัดศูนยการเรียนรูทางไกลเศรษฐกิจพอเพียงดําเนินการเขารวม

โครงการ  นําเสนอผลงาน  แลกเปลี่ยนเรียนรู ตลอดจนขอคนพบ

ตางๆ  เชน ศูนยการเรียนทางไกลเศรษฐกิจพอเพียง ตําบลมะรุย 

อําเภอทับปุด จังหวัดพังงา โดยคุณอาหมีด คํานึงการ ทําหนาที่

เปนผูนําชุมชนโดยการสมัครเขาเรียนรูที่ศูนยการเรียนรูทางไกล

เศรษฐกจิพอเพยีง มสธ. รุนที ่1 และไดนาํผลทีไ่ดจากการเรยีนรูมา

พฒันาหมูบานของตนเอง เชน การทาํซอสมะละกอ โดยสมาชกิใน

หมูบานเก็บมะละกอสดที่ปลูกไวมาแปรสภาพเปนซอสจิ้มผักแทน

ซอสมะเขอืเทศ เพือ่เปนการใชทรพัยากรทีม่อียูในพืน้ทีม่าดดัแปลง 

และการทํานํ้ายาลางจาน นํ้ายาสระผม นํ้ายาซักผา เพื่อเปนการ

ลดคาใชจาย  นอกจากนี้ยังสามารถเปดศูนยการเรียนรูทางไกล

เศรษฐกิจพอเพียงของหมูบานและขยายผลไปในโรงเรียนในตําบล

และตําบลใกลเคียง โดยการบูรณาการจากผลที่ไดทําการศึกษาใน

กลุมมาพัฒนาชุมชนของตนเอง รวมไปถึงเปนการหารายไดของ

ชุมชน 

 ในสวนของศูนยการเรียนรู บานโปงแมลงวัน ตําบล

โคกกรวด อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยคุณสมพิศ 

ทองดีมาก นักวิชาการสงเสริมการเกษตรชํานาญการ  ศูนยการ

เรียนรูบานโปงแมลงวันผูเรียนสวนใหญเปนเกษตรกร จะมีราย

ไดนอย คาใชจายสูง เนื่องจากปญหาจากการตองสงลูกหลาน

ไปเรียนในกรุงเทพฯ จึงทําใหเกิดปญหาหนี้สินตามมา ศูนยการ

เรียนรูบานโปงแมลงวันจึงเปดโอกาสใหผูเรียนรูนอกจากตัวเอง

แลวใหสามารถพาลูกหลานมาเรียนรูในศูนยฯ แลวสอนใหรูจัก

กระบวนการเรียนรู โดยการเขากลุมดูวีดีทัศนแนะนํา  นอกจาก

นี้ยังสอนใหรูจักประมาณตนเอง มีการสอนใหทํานํ้ายาลางจาน 

นํ้ายาซักผา การทําสบูเหลว โดยการรวมกันทําเปนกลุมเมื่อเสร็จ

แลวก็แบงกันไปใช  เมื่อของหมดแลวก็ใหมารวมตัวกันทําใหม

แลวแบงกันใช  ทําใหลดคาใชจายในครัวเรือน และสวนที่เหลือ

จากการแบงกันแลวก็จะนําไปขายเพื่อเปนการเพิ่มรายไดใหกับ

ชุมชน  นอกจากการทําของใชในครัวเรือนแลวเนื่องจากชาวบาน

ที่บานโปงแมลงวันเปนเกษตรกร จึงมีการสอนใหทําปุยหมักแทน

ปุยเคมแีทนเพือ่ปองกนัอนัตรายทีจ่ะเกดิแกรางกาย รวมถงึการทาํ                                                                                                                                              

ยาไลแมลง  ถามีของเหลือใชก็จะนําไปขายเพื่อเปนรายไดและ

เปนการลดหนี้สิน  

 ปญหาของศูนยการเรียนรูบานโปงแมลงวัน การจัดการ

เรียนรูโดยการไปสอน ถาเราไมสามารถดึงดูดใหผูเรียนเรียนตอ

เนื่องไดก็จะไมเกิดประโยชน สําหรับเทคนิคที่ศูนยการเรียนรู

บานโปงแมลงวันดําเนินการ ไดแก ในวันจันทรและอังคาร จะให

ดูสื่อสรุปผล มอบหมายงานใหทํา ในวันอังคารจะเชิญวิทยากร

แนะนําการวางแผนชีวิต เพื่อใหผูเรียนเกิดความสนใจที่จะเรียนรู
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การประเมินวัฏจักรชีวิตและคารบอนฟุตพริ้นทเพื่ออุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร

อยางยั่งยืน

(Life Cycle Assessment and Carbon Footprint for Sustainable Agri-Food 

Industry)
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  รศ.ธํารงรัตน มุงเจริญ

   ศูนยเฉพาะทางดานการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

  Prof.Dr.Shabbir H. Gheewala

   บัณฑิตวิทยาลัยรวมดานพลังงานและสิ่งแวดลอม 

   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

  ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

   ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

   คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  นายอธิวัตร จิรจริยาเวช

   ศูนยเฉพาะทางดานการประเมินวัฏจักรชีวิตและพัฒนาผลิตภัณฑเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 

   ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ

  ดําเนินการอภิปรายโดย  ดร. รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

       ศูนยเชี่ยวชาญเฉพาะทางดานกลยุทธธุรกิจที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

       คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

การประเมินวัฏจักรชีวิตและฟุตพริ้นท: ความเปนมาและการ

พัฒนาในอุตสาหกรรมเกษตรของไทย

 รองศาสตราจารย ดร. ธํารงรัตน  มุงเจริญ

 ในหัวขอนี้ เปนการนําเสนอ  ความสําคัญของเทคนิค

การประเมินวัฏจักรชีวิต )Life cycle assessment) ฐานขอมูล

วฏัจกัรชวีติ (Life cycle inventory database) และคาฟตุพริน้ท

ตางๆ สําหรับอุตสาหกรรมไทย รวมทั้งนําเสนอ ความเปนมาและ

พัฒนาการของ การประเมินวัฏจักรชีวิตและฟุตพริ้นท ในประเทศ

ไทย ทั้งดานเทคนิค บุคลากร เครือขาย โครงสรางพื้นฐานและ

ดานอื่นๆที่เกี่ยวของ โดยเนนในสวนที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

เกษตรและอาหารของประเทศไทย
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คารบอนฟตุพริน้ทของผลติภณัฑเกษตรและอาหาร: ประเดน็เชงิ

ปฏิบัติสําหรับการพัฒนาขอกําหนดเฉพาะรายผลิตภัณฑ

ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง

 ผลติภณัฑเกษตรและอาหาร เปนผลติภณัฑทีม่กีารปลอย

กาซเรอืนกระจกอยางมนียัสาํคญัและเปนผลติภณัฑพืน้ฐานสาํหรบั

ผูบริโภค จึงมีการประยุกตใชฉลากคารบอนฟุตพริ้นทในหลาย

ประเทศ เพือ่กระตุนการมสีวนรวมในการชวยลดปรมิาณการปลอย

กาซเรอืนกระจกจากภาคการบรโิภค อยางไรกต็าม พบวาควรมกีาร

กําหนดวิธีการวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นทที่เปนมาตรฐานระดับ

ชาติและสากล เพื่อใหสามารถเปรียบเทียบคาคารบอนฟุตพริ้นท

ระหวางผลิตภัณฑได จากการดําเนินการวิเคราะหคารบอน

ฟตุพริน้ทของผลติภณัฑเกษตรและอาหาร ทาํใหนาํไปสูการจาํแนก

มีประเด็นปญหาเชิงปฏิบัติเฉพาะที่ควรนําไปพิจารณาพัฒนาขอ

กําหนดเฉพาะผลิตภัณฑ ดังนี้ ขอบเขตการวิเคราะหคารบอน

ฟุตพริ้นท ควรครอบคลุมตั้งแตการผลิตวัตถุดิบพืช/สัตว (รวม

ทั้ง ปจจัยการผลิตอื่นๆ ไดแก วัตถุดิบรอง เครื่องปรุงรส ภาชนะ

บรรจ)ุ กระบวนการผลติ การกระจายสนิคา การจดัจาํหนาย ณ จดุ

ขาย การเกบ็รกัษากอนบรโิภคและบรโิภค การจดัการของเสยีหลงั

จากการบริโภค รวมทั้ง การขนสงที่เกี่ยวของในทุกๆขั้นตอน ทั้งนี้ 

ไมนับรวมขั้นตอนการบริโภคในการวิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นท

ของผลิตภัณฑเครื่องปรุงรส เชน นํ้ามันพืช นํ้าตาล นํ้าปลา พริก

ไทย ฯลฯ เนือ่งจากเปนสวนประกอบของผลติภณัฑสดุทาย (อาหาร

สําเร็จรูป) นอกจากนี้ ควรมีการกําหนดสมมุติฐานที่เหมือนกันใน

ขั้นตอนการจัดจําหนาย ณ จุดขาย การเก็บรักษากอนบริโภคและ

บริโภค ตลอดจน การจัดการของเสียหลังจากการบริโภค การ

วเิคราะหคารบอนฟตุพริน้ท ควรมกีารกาํหนดหนวยมาตรฐาน เชน 

ตอกิโลกรัม ตอลิตร ตอมื้ออาหาร ตอกระปอง (แสดงนํ้าหนักเนื้อ

และนํา้หนกัสทุธ)ิ หรอื ตามขนาดบรรจขุองผลติภณัฑทีจ่ดัจาํหนาย 

ที่ผานการใหขอคิดเห็นจากผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางเหมาะสม 

ตามความจาํเพาะของผลติภณัฑ การรวบรวมขอมลูในขัน้ตอนการ

ผลิตวัตถุดิบพืช/สัตว ควรคํานึงถึงความเปนตัวแทนที่ดีของขอมูล  

โดยพิจารณารวบรวมขอมูลจากฟารมที่ครอบคลุมเกินครึ่งหนึ่ง

ของปรมิาณวตัถดุบิทีใ่ชในการผลติประจาํป หากไมสามารถปฏบิตัิ

ไดใหพิจารณาหลักการสุมตัวอยางที่คํานึงถึงหลักการเชิงสถิติ เชน 

ความเชื่อมั่น 95% การปนสวน ใหพิจารณาปนสวนในกรณีที่มี

ผลิตภัณฑรวม (เชน ลูกไกและไขขาว) และของเสียที่มีมูลคา (เชน 

ขนไก เปลือกกุง เปลือกสับปะรด เปนตน) ตามนํ้าหนักและมูลคา

ทางเศรษฐศาสตร ตามลําดับ ภาคอุตสาหกรรม เสนอใหมีการ

พจิารณาความคลายคลงึของผลติภณัฑทีแ่ตกตางกนัเพยีงเลก็นอย 

เชน วตัถดุบิรอง เครือ่งปรงุรส  เพือ่ใหสะดวกตอการวเิคราะหและ

ติดฉลากคารบอนฟุตพริ้นท รวมทั้ง การประชาสัมพันธเพื่อสราง

ความเขาใจใหกับผูบริโภคเกี่ยวกับฉลากคารบอนฟุตพริ้นท ตลอด

จน รูปแบบฉลากคารบอนฟุตพริ้นทที่ไมตองแสดงคาแตติดฉลาก

ไดเฉพาะผลิตภัณฑที่มีคาคารบอนฟุตพริ้นทลดลง

คารบอนฟตุพริน้ทของอาหารทีเ่สริฟบนเครือ่งบนิเพือ่แจงขอมลู

ใหผูโดยสารสายการบินไทย โดย คุณอธิวัตร  จิรจริยาเวช

 จากปญหาการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ ทาํใหมกีาร

พฒันาคารบอนฟตุพริน้ทขึน้เปนเครือ่งมอืประเมนิและจดัการการ

กาซเรอืนกระจก รวมทัง้ สงเสรมิการใชฉลากคารบอนฟตุพริน้ทใน

หลายประเทศ รวมทั้งประเทศคูคาที่สําคัญของประเทศไทย เพื่อ

กระตุนการมีสวนรวมในการชวยลดปริมาณการปลอยกาซเรือน

กระจกจากภาคการบริโภค ทําใหนําไปสูการริเริ่มและพัฒนาดาน

คารบอนฟตุพริน้ท โดยความรวมมอืของ ศนูยเทคโนโลยโีลหะและ

วสัดแุหงชาต ิสาํนกังานพฒันาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ

กับ องคการบริหารจัดการกาซเรือนกระจก (องคการมหาชน) 

ภายใตการดําเนินโครงการ “ความรวมมือทางเทคนิคที่เกี่ยวของ

กับคารบอนฟุตพริ้นทของผลิตภัณฑสําหรับประเทศไทย” ซึ่งมี

บริษัทนํารอง จํานวน 23 บริษัท เขารวมโครงการฯ รวมทั้ง บริษัท 

การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)  ทีร่วมนาํรองประเมนิคารบอนฟตุพริน้ท

ของเมนูอาหารที่ใหบริการบนสายการบิน จํานวน 2 เมนู ผลการ

วิเคราะหคารบอนฟุตพริ้นทของเมนูอาหารแกงเขียวหวานไกทาน

กับขาวสวยและผัดผัก (คิดเปนปริมาณ 250 กรัมตอถาดอาหาร) 

มคีาเปน 1.39 กโิลกรมัคารบอนไดออกไซดเทยีบเทาตอถาดอาหาร 

และ เมนอูาหารแกงมสัมั่นไก ทานกบัขาวสวยและผดัผัก มีคาเปน 

1.39 กิโลกรัมคารบอนไดออกไซดเทียบเทาตอถาดอาหารเชน

กัน เมื่อพิจารณาโดยตลอดวัฏจักรชีวิต พบวาในขั้นตอนการผลิต 

มีการปลอยกาซเรือนกระจกสูงสุด คิดเปนรอยละ 45.6 และ 46.6 

ตามลําดับ รองลงมา คือ ขั้นตอนการไดมาซึ่งวัตถุดิบ คิดเปนรอย

ละ 36.5 และ 34.9 ตามลําดับ ทําใหนําไปสูการจําแนกแนวทาง

การจดัการเพือ่ลดการปลอยกาซเรอืนกระจกดวยเพิม่ประสทิธภิาพ

การใชพลงังาน  บรษิทั การบนิไทย จาํกดั (มหาชน)  นบัวาเปนสาย

การบนิแรกของโลกทีไ่ดมกีารทาํคารบอนฟตุพริน้ทของอาหารทีใ่ห

บรกิารบนเครือ่งบนิ และ ปจจบุนักาํลงัการดาํเนนิการตอยอด โดย

ตองการวเิคราะหคาคารบอนฟตุพริน้ทอกี 30 เมน ูเพือ่ใหสามารถ

ครอบคลุมเมนูอาหารที่ใหบริการบนสายการบินทุกเที่ยวบินของ
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การบินไทย เพื่อสรางความตระหนักใหผูโดยสารมีสวนรวมใน

การชวยบรรเทาปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

ฟตุพริน้ทนํา้: เปนความเสีย่งตอสนิคาเกษตรและอาหารของไทย

หรือไม โดย Professor Dr. Shabbir H. Gheewala

 Even though three fourths of the earth’s surface 

is under water, only a very small percentage of that 

water is actually usable for the many human activi-

ties. Freshwater is a scarce resource in many regions of 

the world. This shortage is further exacerbated by the 

increase in variability of water distribution due to the 

impacts of climate change. Freshwater is consumed by 

many activities such as irrigation for agriculture, bathing, 

washing, cooling and processing. It is also contaminated 

by many domestic and industrial activities. However, 

agriculture is one of the major consumers of water. 

Increasing demand of agriculture with rising population 

and consequent increased demand of food and more 

recently, the proliferation of biomass-based energy 

promises to increase stress on water, an already scarce 

resource. This is of particular concern to Thailand which 

has a large agricultural base both for food for local 

consumption and export as well as for feed and fuel 

(bio-fuels). This talk will outline the state-of-the-art on 

efforts being made in Thailand to address this
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เศรษฐกิจพอเพียงกับการประยุกตใช
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  ดร.สรียา  พันธุณรงค

   รองคณบดีฝายวิชาการและกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

  ผศ.ดร.วิรุณสิริ  ใจมา

   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ผศ.นรินทร  สังขรักษา

   กรรมการหลักสูตรพัฒนาศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร

  รศ.มาฆะ  ขิตตะสังคะ

   คณบดีวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุมนํ้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

  ดําเนินการอภิปรายโดย  รศ.ดร.ยงยุทธ  แฉลมวงษ

       ผูอํานวยการวิจัยการพัฒนาแรงงาน 

       สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

รศ.ดร.มาฆะ ขิตตะสังคะ ม.ราชภัฏเชียงราย

 โครงการเศรษฐกิจพอเพียงในฐานะการพัฒนาคน

เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมของชุมชนตาง

ชาตพินัธุอยางยัง่ยนื ทาํการศกึษาใน 24 หมูบาน 11 กลุมชาตพินัธุ

ใน 8 จังหวัดไดแก เชียงราย เชียงใหม แมฮองสอน ลําปาง แพร 

นาน พะเยา และลําพูน ผลการวิจัยพบวา การประเมินคุณคา

สมรรถนะของตนเองและคนในครัวเรือนทั้งหญิงและชายพบวา 

ดานเศรษฐกิจอยูในระดับการพัฒนาสมรรถนะปานกลาง มีเพียง

ประเด็นการเรียนรู ทักษะการผลิตการเกษตรที่ผู ชายประเมิน

คณุคาของตนเองอยูในระดบัมาก เปนตน การประเมนิคณุคาไมใช

เปนสาเหตุที่ทําใหชุมชนเขมแข็งหรือออนแอ แตหมายถึงการรับ

รูกิจกรรมพัฒนาตามแผนสูการปฏิบัตินั้นที่ยังแสดงใหเห็นวามี

โอกาสที่จะเพิ่มการพัฒนาไดอีก และพบวาความแตกตางระหวาง

บทบาทของหญิงชายในชุมชนตางชาติพันธุยังคงมีอยูอยางชัดเจน

เชน การใชแรงงานดานเกษตรกรรมจะเปนหนาที่หลักของผูชาย 

เปนตน และหนวยงานที่ปฏิบัติในพื้นที่ชุมชนชาติพันธุควรดําเนิน

การอยางมสีวนรวมกบัชมุชนเพือ่อพฒันาชมุชนบนพืน้ฐานปรชัญา

เศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการปฏิบัติ ประเมินผลการพัฒนา

สมรรถนะของบุคคล ครัวเรือน และชุมชนอยางตอเนื่องตอไป

ผศ.ดร.นรินทร สังขรักษา ม.ศิลปากร

 เรื่องเลาจากงานวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง จากการทํางาน

วิจัยดานของเศรษฐกิจพอเพียง เรื่องผลดีของการประยุกตใชหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในกระบวนการเรียนรูและการจัดการ

ความรูของวิสาหกิจชุมชนกรณีศึกษาจ.ราชบุรี และโครงการถอด

บทเรยีนกระบวนการเรยีนรูเชงิบรูณาการกจิกรรมทางเศรษฐกจิพอ

เพยีงแบบกาวหนาของวสิาหกจิชมุชนเพือ่สงัคมอยูเยน็เปนสขุในจ.

ราชบุรี พบวาการที่วิสาหกิจชุมชนดํารงอยูไดจากวิกฤติเศรษฐกิจ

จนถงึปจจบุนัเพราะมกีารเรยีนรูของวสิาหกจิชมุชน กลุมเครอืขาย
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ตลอดเวลา วสิาหกจิชมุชนแตละกลุมนัน้ใชศรทัธาและการอทุศิตน

ที่ทําใหเกิดความไววางใจเชื่อใจ เปนตน และมีการนําผลจากการ

วิจัยไปใชประโยชนเชน นําแนวทางการศึกษานี้มาจัดทําหลักสูตร

เศรษฐกิจพอเพียง ใหสถาบันการศึกษาเพื่อจัดการเรียนการสอน

ตั้งแตอนุบาลถึงมหาวิทยาลัยที่เหมาะกับสถานการณในชีวิต

ประจําวัน การเรงสรางจิตสํานึก ปลูกฝง คุณธรรม ความซื่อสัตย 

ความไมโลภเปนหัวใจสําคัญในการดํารงอยูของการประกอบการ

ผศ.ดร.วิรุณสิริ ใจมา ม.ราชภัฏเชียงราย

 โครงการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

จ.เชียงราย เพื่อศึกษาการขัดเกลาทางความคิดเกี่ยวกับปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงในมิติที่เกี่ยวของกับการสื่อสารของกลุมอาชีพ

ดานเกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม และบริการ ศึกษา

แนวทางการพัฒนาเพื่อสามารถประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในระดับครอบครัว และระดับกลุ ม (กลุ มสะสมทุน

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจรายยอยและวิสาหกิจขนาดเล็ก) 

เปนตน โดยผลการวจิยัพบวา ครอบครวัเปนตวัแทนขดัเกลาในทกุ

องคประกอบ 3 หวง 2 เงือ่นไข สือ่ตองถายทอดและแสดงใหเหน็ถงึ

วิธีประยุกตใชเศรษฐกิจเพียงพอในหลากหลายมิติ และหลายกลุม

อาชพี ตองสงเสรมิใหคนในครอบครวัศกึษาหาความรูและประยกุต

ใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควรสรางตนแบบที่นําเศรษฐกิจพอ

เพียงไปใชกับครอบครัวใหเกิดขึ้นในชุมชนและมีการถายทอด

ใหกับคนในชุมชน ในสวนของวิสาหกิจนั้นควรกําหนดราคาที่มี

เหตุผล ทําใหเกิดรายไดที่เหมาะสม มีเงินออมและเงินหมุนเวียน

ในธุรกิจ ไมเอาเปรียบผูบริโภค ซึ่งบทเรียนเกี่ยวกับแนวคิดในการ

ดําเนินชีวิต และกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนในจ.เชียงรายที่

ไดรับรางวัลหมูบานที่ยึดถือปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพบวา

องคประกอบสําคัญที่ทําใหชุมชนพัฒนาตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงไดแก ผู นํา หนวยงานภาครัฐ ความเชื่อ 

คานิยม คุณธรรมจริยธรรม บทบาทของบาน วัด โรงเรียน และ

ทุนทางสังคมเดิม

ดร.สรียา พันธุณรงค ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนา

 ประเด็นการวิจัยเนื่องจากเกษตรกรผูเขารวมโครงการ

เสริมสรางภูมิปญญาทางบัญชีแกเกษตรกรไทยเกษตรกร ต.ธาร

ทอง หลังรวมโครงการแลวมีเกษตรกรที่บันทึกบัญชีได 452 คน 

และไมสามารถบนัทกึบญัชไีด 107 คน ผลการวจิยัพบวา ปจจยัทีไ่ม

สงเสรมิประสทิธภิาพในการจดัทาํบญัชขีองเกษตรกรเนือ่งจาก ไม

สามารถอานออกเขยีนได ไมมกีารศกึษา อายขุองผูเขารวมโครงการ

ทีเ่กนิกวา 40 ปขึน้ไป ความรูของวทิยากรไมสอดคลองกบัการเรยีน

รูของเกษตรกร เปนตน สวนเกษตรกรที่บันทึกบัญชีไดตองการนํา

ความรูเกีย่วกบัการนาํผลขอมลูทีจ่ดบนัทกึไปวางแผนและตดัสนิใจ 

(ตองการลดคาใชจายลงไดจรงิ) และตองการความรูในการคาํณวน

ตนทุนเพิ่มเติม จึงไดกําหนดแบบฟอรมกําหนดเปาหมายตาม

วิถีเศรษฐกิจพอเพียง เชน เลิกเด็ดขาดจากอบายมุขสิ่งเสพยติด 

หารายไดเสริมนอกเวลาทํางานปกติ ตัดรายจายที่ไมจําเปนออก

เพือ่ลดภาระการจายเงนิ เปนตน นอกจากนีย้งันาํผลงานวจิยัไปใช

ประโยชนทางสงัคมและชมุชนในสวนของการถายทอดความรูและ

เผยแพรคูมอือบรม รวมถงึการเผยแพรสมดุบญัชคีรวัเรอืนตามแนว

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การกระบวนการวิเคราะหรายรับ-จาย 

การกําหนดเปาหมาย ใหกลุมเกษตรกรผูเลี้ยงปลาพลวงหินและ

กลุมแปรรูปปลาพลวงหิน บานนาบง อ.บอเกลือ จ.นาน ชุมชน

บานหวยสาน อ.แมลาว จ.เชียงราย และชุมชนที่อยูในเขตพื้นที่

โครงการพระราชดําริที่ม.เทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดสนองงาน

ในโครงการ (เชียงราย เชียงใหม ลําปาง และนาน)
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การวิจัยและพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาล: จากสุนทรียสนทนาสูชุมชนคุณภาพชีวิต
วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  นายแพทยสาโรจน  สันตยากร

   กลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

  นายสามารถ  เอื้อมเก็บ

   หัวหนาหองยาศูนยสุขภาพเมือง โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก

  นายไพทูล  มาประกอบ

   กลุมงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก
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โครงการวิจัยรูปแบบ

การสรางนักธุรกิจนอยมีคุณธรรมสรางทรัพยสินทางปญญาสูเศรษฐกิจรางสรรค
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 13.00-16.30 น.)

วิทยากร  นายปราโมทย  ธรรมรัตน

   สถาบันคนควาและพัฒนาผลิตภัณฑอาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

  นางสาววันเพ็ญ  สุจิปุตโต

   รองผูอํานวยการสํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  นางสาวอาพร มะสุทธิ

   โรงเรียนชุมชนวัดจงโกมิตรภาพที่ 157 

   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2

  นางคมเนตร  ปนสันเทียะ

   โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา

  พิธีกรโดย  นางอรนุช มั่งมีสุขศิริ

      นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 

      สํานักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา 

      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

การประชุม Twilight Program

     วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “หลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 

   โดย รศ. ดร.องอาจ  นัยพัฒน

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

(สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ)

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคทางสถิติขั้นสูงสําหรับวิเคราะหขอมูล” 

   โดย ศ. ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ

     ประธานที่ปรึกษาโครงการดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

     มหาวิทยาลัยปทุมธานี

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยายเรื่อง “การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R”
   โดย รศ.ศิริชัย  พงษวิชัย
     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียนกับการเรียนรูของครู” 

   โดย ศ. ดร.สุวิมล  วองวาณิช

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

หลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

เทคนคิทางสถิติขั้นสูงสําหรับวิเคราะหขอมูล

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R

การวิจัยในชั้นเรียนกับการเรียนรูของครู
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

     วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การกําหนดขนาดตัวอยางและสถิติวิเคราะหใหมๆ ที่นาสนใจ” 

   โดย ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ” 

   โดย ศ.ดร.สุวิมล  วองวาณิช

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การออกแบบการวิจัยใหเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ” 

   โดย รศ. ดร.ประภาพรรณ  อุนอบ

     มหาวิทยาลัยมหิดล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน” 

   โดย ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

     ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาสาขาการจัดการการศึกษา

     มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การประเมินคาทรัพยสินทางปญญาและผลผลิตงานวิจัย” 

   โดย  รองศาสตราจารย ดร.วิศณุ  ทรัพยสมพล

     ผูอํานวยการสถาบันทรัพยสินทางปญญา แหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

การกําหนดขนาดตัวอยางและสถิติวิเคราะหใหมๆ ที่นาสนใจ

การวิจัยประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ

การออกแบบการวิจัยใหเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

การประเมินคาทรัพยสินทางปญญาและผลผลิตงานวิจัย
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

     วันเสารที่ 28 สิงหาคม 2555 .

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรือ่ง “การวเิคราะหตวัแปรคัน่กลางและปฏสิมัพนัธในงานวจิยั” (Mediation and 

           Moderation Analysis)

   โดย ดร.นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล

     มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “ความกาวหนาของเทคนิคการแปลผลงานสถิติเพื่อการวิจัย”

   โดย ผศ. ดร.ธีรเดช  ฉายอรุณ

     มหาวิทยาลัยมหิดล

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)”

   โดย รศ.ดร.สาโรช  โศภีรักข

     มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การบริหารโครงการวิจัยใหประสบความสําเร็จ”

   โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนฑล

     ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

การวิเคราะหตัวแปรคั่นกลางและปฏิสัมพันธในงานวิจัย

ความกาวหนาของเทคนคิการแปลผลงานสถิติเพื่อการวิจัย

การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

การบริหารโครงการวิจัยใหประสบความสําเร็จ
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

     วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 

 

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ

การบริหารทรัพยสินทางปญญา

เทคนคิการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนคิการประเมินผลระดับโครงการและแผนงาน

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ”

   โดย ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

     มหาวิทยาลัยเชียงใหม

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การบริหารทรัพยสินทางปญญา”

   โดย ดร.เลอสรร  ธนสุกาญจน

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน” 

   โดย ดร.นลินี  ณ นคร

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “เทคนิคการประเมินผลระดับโครงการและแผนงาน”

   โดย รศ. ดร.สมคิด  พรมจุย

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

     วันจันทรที่ 28 สิงหาคม 2555 

 

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

Lotus Suite  

การสังเคราะหการวิจัย การวิเคราะหอภิมาน (Meta – Analysis)

โมเดลสมการโครงสรางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

วิกฤตการณของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในวงการศึกษาไทย

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การสังเคราะหการวิจัย การวิเคราะหอภิมาน (Meta – Analysis)”

   โดย ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

     จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “โมเดลสมการโครงสรางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร”

   โดย ดร.สังวรณ  งัดกระโทก

     มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรือ่ง “วกิฤตการณของการวจิยัเชงิปรมิาณและการวจิยัเชงิคณุภาพในวงการศกึษาไทย” 

   โดย ศ. ดร.สุชาติ  ประสิทธิรัฐสินธุ

     ประธานที่ปรึกษาโครงการดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

     มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

 17.00 - 18.00 น. ✍ ลงทะเบียน/รับเอกสาร 

 18.00 - 20.00 น. ✍ การบรรยาย เรื่อง “การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา”

   โดย ดร.อรทัย  มูลคํา

     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

หลักการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร รศ. ดร.องอาจ  นัยพัฒน

   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ฐานคติเชิงปรัชญาและวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ

 ฐานคตเิชงิปรชัญา (Philosophical assumptions): หรอื

โลกทศันเชงิปรชัญา (Philosophical worldviews) หรอืทศันมติ/ิ

มมุมองเชงิปรชัญา (Philosophical  perspectives) หรอืกระบวนทศัน

(Paradigms) มีความหมายคือกลุมแนวคิดความเชื่อพื้นฐานที่ให

แนวทางในการปฏิบัติ

 วิธีการ (Methods): เทคนิคหรือวิธีดําเนินการที่ใช

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลหลักฐานสําหรับตอบคําถามหรือ

ทดสอบสมมติฐานการวิจัย

 วิธีวิทยา (Methodology): ยุทธวิธี (Strategy) แผน

ปฏิบัติการ กระบวนการหรือแผนแบบที่อยู “เบื้องหลังและใช” 

วิธีการใดๆ ซึ่งเชื่อมโยงไปสูผลลัพธตามที่พึงปรารถนา

 แนวคดิเชงิทฤษฎ ี(Theoretical Perspective): ฐานคติ

หรือจุดยืนทางปรัชญา (แนวคิดความเชื่อ) ที่รองรับวิธีวิทยาใดๆ 

และกาํหนดบรบิทสาํหรบักระบวนการดาํเนนิงานทีอ่ยูภายใตหลกั

เหตุผลและกฎเกณฑ

 ภววทิยาและญาณวทิยา (Ontology and Epistemology):

ธรรมชาติของการเกิดขึ้น/ดํารงอยูของความจริงและความรูที่

รองรับแนวคิดเชิงทฤษฎีใดๆ สําหรับเปนฐานคิดในการทําความ

เขาใจและอธิบายวา “เรารูอะไร (สรรพสิ่ง/ปรากฏการณที่สนใจ) 

ที่เรารูไดอยางไร” (How we know what we know)

 วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เปนวิธีการสรรคสรางความรู

ความจรงิทีใ่ชเพือ่สาํรวจบกุเบกิและทาํความเขาใจปรากฏการณใดๆ 

ที่สนใจใครรู เริ่มตนดวยการกําหนดคําถามอยางกวางๆ รวบรวม

ขอมลูหลกัฐานทีส่ะทอนมมุมองของผูเขารวมการวจิยัในรปูถอยคาํ

หรือรูปภาพ แลววิเคราะหโดยใชวิธีการพรรณนาและสืบเสาะหา

แบบแผนหรือแกนเรื่อง (Patterns/Themes) ที่เผยมาจากการ

ตคีวามหมายและการสะทอนกลบั (Reflection) ของนกัวจิยั และ

นาํเสนอรายงานผลการศกึษาวจิยัในรปูแบบทีย่ดืหยุนและแสดงให

เห็นถึงการตระหนักตอความลําเอียงในทัศนะ/มุมมองของนักวิจัย

การออกแบบวธิกีารวจิยัเชงิคณุภาพ (Designing Qualitative 

Research Methods)

กระบวนการการวิจัยเชิงคุณภาพ

ทฤษฎี
ขอเสนอเชิง

สันนิษฐาน

ปญหา

การวิจัยสรุปผล

วิเคราะห

ขอมูล
เก็บขอมูล
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ลักษณะของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพตามกระบวนการดําเนินงานการวิจัย

                    ลักษณะวิธีการ                    ขั้นตอนการวิจัย

- เนนสํารวจและทําความเขาใจ   - กําหนดปญหาการวิจัย

- ใหเหตุผลที่มาของปญหาการวิจัย   - ทบทวนวรรณกรรม

- ระบุโดยทั่วไปอยางกวางๆ และ ตั้งคําถามการวิจัยเพียงอยางเดียว   - กําหนดจุดมุงหมายการวิจัย 

- ใหสอดคลองจุดมุงหมาย และรวบรวมขอมูล ขอความและ   - เลือกแผนแบบการวิจัยและการรวบรวมขอมูล

  รูปภาพที่เผยออกมาจากบริบทของแหลงใหขอมูลขนาดเล็ก 

- ใชการวิเคราะหเนื้อหา การพรรณนาและพัฒนาแกนสาระ    - วิเคราะหขอมูลและรายงานผล

  หรือกลุมหัวขอสรุปแนวคิดหลัก 

- พิจารณาตีความความหมายที่ครอบคลุมผลการศึกษาวิจัย   - ตีความผลการวิจัย

- ยืดหยุนและรูปแบบที่เผยออกมาจากงานวิจัย    - เผยแพรและประเมินงานวิจัย

  การสะทอนกลับความคิดและลําเอียง 

การใชทฤษฎีในลักษณะอุปนัยเพื่อการออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลหลักฐาน “ขึ้นรูป”

เปนแกนสาระ/กลุมหัวขอสรุปแนวคิดหลัก

ผูวิจัยสอบถามผู ใหขอมูลดวยคําถาม

ปลายเปด/บันทึกลงสมุดสนาม

ผูวิจัยหาแบบแผน/ขอเสนอเชิงสันนิษฐาน          

จากแกนสาระ/หัวขอสรุปแนวคิดหลัก

ผูวิจัยรวบรวมขอมูลหลักฐาน                          

 (โดยใชวิธีการสังเกตการณและสัมภาษณ)

ผูวิจัยสรางทฤษฎีจากขอเสนอเชิงสันนิษฐาน           

โดยการตีความที่ผานประสบการณ 

ลักษณะจุดมุงหมายของวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ: 

 - มีสาระเกี่ยวกับปรากฏการณแหงปญหาที่สนใจ 

ผูเขารวมในการวิจัย และสนามการวิจัย

 - มุ  ง เน นเพื่อสํารวจ เรียนรู หรือทําความเข าใจ

ปรากฏการณ (มโนทัศน/แนวคิด) อยางใดอยางหนึ่ง

 - ใชคํากริยาบงชี้การแสดงออกสื่อความใหผู อ าน

ทราบเจตจํานงที่ผูวิจัยเรียนรูและตองการทําใหสําเร็จ เชน คําวา

“บรรยาย” “พรรณนาภาพ” “ทําความเขาใจ” “พัฒนา” 

“ตรวจสอบความหมายของ” “สืบคน” หรือ “สืบเสาะหา”



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 266

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

การวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม R
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร รศ. ศิริชัย  พงษวิชัย

  ประธานที่ปรึกษาโครงการดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

 โปรแกรม R เปนโปรแกรมสําเร็จรูป ประเภทใหเปลา 

(Free Software) ทีใ่ชสาํหรบัการคาํนวณทางสถติแิละสรางกราฟ 

และเปนลักษณะของซอฟตแวร ประเภท Open Source ที่เปด

โอกาสใหผูใชทีม่คีวามรูทางดานเขยีนโปรแกรมสามารถพฒันาเพิม่

เติมไดอีก

 1.  ความสามารถของโปรแกรม R ชุดพื้นฐาน 

(Base Package) ในปจจุบันโปรแกรม R สามารถนําไปใชงาน

ไดอยางหลากหลาย แตสาํหรบัโปรแกรม R พืน้ฐาน มคีวามสามารถ

โดยทัว่ ๆ  ไป คอื การจดัการขอมลูและหนวยความจาํ, การคาํนวณ

ในรูปของ Array และ Matrix, การคํานวณคาสถิติที่เกี่ยวกับ

การวิเคราะหขอมูล, การสรางกราฟที่เกี่ยวของกับการวิเคราะห

ขอมลู ซึง่สามารถแสดงบนหนาจอและพมิพ และสดุทายการเขยีน

โปรแกรม ซึ่งรวมถึง คําสั่งที่เกี่ยวกับเงื่อนไข (Conditionals) 

การทํางานแบบวนซํ้า (Loop) และการสรางฟงกชันขึ้นมาใชเอง 

(Use-Define Functions) โดยผูที่มีความรูทางดานการเขียน

โปรแกรม R สามารถใชภาษา C และ C++ รวมกับโปรแกรม R 

เพื่อพัฒนาโปรแกรม R ใหใชงานไดตามความตองการของตนเอง

  1.1 ความสามารถในการวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิค

ทางสถิติ ประกอบดวย การวิเคราะหขอมูลดวยเทคนิคทางสถิติ

เบือ้งตน, การวเิคราะหขอมลูดวยเทคนคิทางสถติขิัน้ตนทีใ่ชในการ

สรปุผลขอมลู, การทดสอบดวยวธิโีอนพาราเมตรกิ และการทดสอบ

ดวยวิธีทางสถิติขั้นตนสูงบางชนิด

  1.2 ความสามารถในการสรางกราฟ ประกอบดวย 
การเปลี่ยนรูปขอมูล, การเลือกขอมูล, การจัดการกับไฟลขอมูล, 
การดําเนินการกับขอมูลในลักษณะอื่น ๆ และการดําเนินการกับ
ผลลัพธ
  1.3 ความสามารถในการจัดการขอมูล เปนความ
สามารถที่จะดําเนินการจัดการเกี่ยวกับขอมูลในลักษณะตาง ๆ 
คือ การสรางกราฟเบื้องตนทั่ว ๆ ไป,การสรางกราฟเกี่ยวกับการ
แจกแจง, การสรางกราฟทีใ่ชเกีย่วกบัการวเิคราะหขอมลู และการ
สรางกราฟอื่น ๆ 
 2. ระบบคอมพวิเตอรทีส่ามารถใชโปรแกรม R ได สาํหรบั
วนิโดวส จะใชไดกบัเครือ่งคอมพวิเตอรทีม่สีมบตัอิยางตํา่ ดงัตอไปนี้
  2.1 คณุสมบตัดิานฮารดแวร เครือ่งคอมพวิเตอร IBM 
Compatible ที่มี CPU รุนตั้งแต Pentium หรือเทียบเทา, หนวย
ความจําภายใน (RAM) อยางนอย 256 Megabyte ขึ้นไป และ 
ฮารดดิสกควรจะเหลือเนื้อที่ไมตํ่ากวา 100 Megabyte 
  2.2 คุณสมบัติทางซอฟตแวร สามารถใชกับระบบ
ปฏิบัติการที่หลากหลาย คือ Unix Linux และระบบปฏิบัติการ
ของ Microsoft Windows ตั้งแตรุน 95 ขึ้นไป
 3. ฟงกชั่นพื้นฐานที่ใชในโปรแกรม R
 ฟงกชั่นพื้นฐานที่มีอยูในโปรแกรม R เฉพาะ Package 
เบื้องตนซึ่งสามารถจําแนกได ๕ กลุมใหญ ๆ ดังนี้
 1.1 Numeric Functions 
 1.2 Statistical Functions เปนฟงกชัน่ทีใ่ชสาํหรบัการ
วิเคราะหขอมูล สามารถจัดเปนประเภทตาง ๆ ได 3 ประเภท คือ 
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 - Statistical Standard Functions เปนฟงกชันที่
สามารถเรียกใชงานโดยพื้นฐานทั่ว ๆ ไป 
 - Statistical Probability Functions 
 - Statistical Standard Method Functions เปน
ฟงกชันที่ใชเกี่ยวกับการวิเคราะหขอมูลสถิติ ซึ่งจําแนกไว 3 กลุม
ใหญ ๆ คือ การวิเคราะหขอมูล สําหรับขอมูลแบบตอเนื่อง 
(Continuous Response), การวเิคราะหขอมลู สาํหรบัขอมลูแบบ
ไมตอเนื่อง (Discrete Response) และ การวิเคราะหขอมูลแบบ
นอนพาราเมตริก (Nonparametric)

  1.3 Character Functions
  1.4 Useful Functions 
  1.5 Graphical Functions เปนฟงกชนัประเภททีใ่ช
งานเกี่ยวกับการสรางกราฟ ซึ่งผูใชสามารถระบุขนาดตัวอักษร สี 
ชนิดของเสน และอื่น ๆ นอกจากผูใชยังสามารถสรางกราฟหลาย
รูปแบบมาผสมกันได รายละเอียดของการสรางกราฟ สามารถ
ทําไดโดยใชฟงกชัน help และระบุชื่อฟงกชั่นที่ตองการ 

เทคนิคทางสถิติขั้นสูงสําหรับวิเคราะหขอมูล
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร   ศาสตราจารย ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 

  ประธานอํานวยการ ศูนยอบรมการวิจัยนานาชาติ (ไออารทีซี)

  ประธานที่ปรึกษาโครงการปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

  มหาวิทยาลัยปทุมธานี

มีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ความหมายของประเภทของสถิติวามีหลักการอยางไร

จึงสามารถเรียกไดวาสถิติขั้นสูง สรุปไดดังนี้

 - สถิติพรรณนาขั้นตํ่า ขอสังเกตคือมักจะไมมีการ

ตรวจสอบคาตัวแปลสถิติ

 - สถิติพรรณนาขั้นสูง ประกอบดวยเทคนิคทางสถิติที่มี

ตัวแปรหลายตัวเชน การใชคาสถิติทั้งเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 

ซึ่งสถิติพรรณนาที่นิยมใช X, SD  อยางมาก Min  Max 

 สาํหรบัสถติพิรรณนาทีค่วรใชเพิม่เตมิ ไดแก Skewness, 

Kurtosis และสถิติพรรณนาที่เริ่มมีความสําคัญ ไดแก Trimmed 

Mean, Winsorized Mean, Bootstrapping Mean  ซึ่งมีวิธีการ

ตรวจสอบแกไขใชกราฟ เชน Boxplot, P-P plot และ Q-Q plot 

หรือใชสถิติทดสอบ เชน Kolmogorov-Smirnov หรือ Shapiro-

Wilk, VIF และ Tolerance เปนตน 

 เทคนิคการวิเคราะหตัวแปรขั้นสูงในปจจุบันมีเทคนิค

ที่ใช เชน MRA; Ordinary, Stepwise, Hierarchical. ANOVA, 

MANOVA, ANCOVA, Factor Analysis, Cluster Analysis, 

Discriminant Analysis, Logistic Regression, Multinomial 

Logistic Regression, SEM/Advanced SEM  ซึ่งสําหรับใน

อนาคตอนัใกลนี ้เทคนคิการวเิคราะหตวัแปรขัน้สงูอาจจะใชเทคนคิ

เพิ่มเติมไดแก สถิติบึกบึน (Robust Statistics) และสถิติสําหรับ

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ

 สาํหรบัเทคนคิทางสถติขิัน้สงูสาํหรบัการวเิคราะหขอมลู

นั้น เทคนิคการวิเคราะห และตัวโปรแกรมที่ใชสําหรับวิเคราะห

ขอมูลเหลานั้น มักจะมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาโดยนักสถิติ

อยูตลอดเวลาไมหยุดนิ่ง ซึ่งนักวิชาการนั้น ควรจะมีกลยุทธใน

การวิเคราะหและตั้งขอสมมติฐาน และการพัฒนาเทคนิคในการ

วิเคราะหขอมูลใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
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การวิจัยในชั้นเรียนกับการเรียนรูของครู
วันศุกรที่ 24 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร ศ. ดร.สุวิมล  วองวาณิช

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

 ลักษณะสําคัญของการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตอง

มีการดําเนินงานที่เปนวงจรตอเนื่องมีกระบวนการทํางานแบบมี

สวนรวม และเปนกระบวนการทีเ่ปนสวนหนึ่งของการทํางานปกติ

เพือ่ใหไดขอคนพบเกีย่วกบัการแกไขปญหาทีส่ามารถปฏบิตัไิดจรงิ 

การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนจึงเปนการวิจัยที่เกิดขึ้นระหวางที่

กจิกรรมการเรยีนการสอนกาํลงัดาํเนนิอยู แตมปีญหาเกีย่วกบัการ

เรยีนการสอนทีจ่าํเปนตองแกไขดวยกระบวนการวจิยั เพือ่แสวงหา

วิธีการแกปญหาที่เกิดขึ้นระหวางเรียน และทําการปรับปรุงแกไข

พฒันาผูเรยีนควบคูกนัไป กจิกรรมการเรยีนการสอน การวจิยัและ

การพฒันาจงึเกดิขึน้ ในการปฏบิตังิานพรอมกนัในการทาํงานปกติ

 ชั้นตอนของการวิจัยมีกระบวนการทํางานที่เปนวงจร

การวิจัยแบบขดลวดตามแนวคิดดั้งเดิมที่เสนอโดย Kemmis 

(1988) ดังปรากฏในแผนภาพที่ 1 วงจรการวิจัยปฏิบัติการนี้เรียก

ยอๆ วา วงจร PAOR ประกอบดวยการดําเนินงาน 4 ขั้นตอน 

ดังตอไปนี้

 (1) การกําหนดประเด็นปญหาที่ตองการวิจัย และ

แผนการแกไข (Plan)

 (2)  การปฏิบัติตามแผนที่กําหนด (Act)

 (3) การสังเกตผลที่ เกิดขึ้น จากการปฏิบัติ งาน 

(Observe)

 (4) การสะทอนความคิดหลังจากการปฏิบัติงานใหผูที่

มสีวนรวมไดวพิากษวจิารณ ซึง่นาํไปสูการปรบัปรงุแกไขการปฏบิตัิ

งานตอไป (Reflect)2

แผนภาพที่ 1 วงจรการวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
 แนวคิดเกี่ยวกับการสะทอนความคิดจากการทําวิจัย
ปฏิบัติการในชั้นเรียนซึ่งเปนขั้นตอนสุดทายในวงจรของการวิจัย
ปฏบิตักิารในชัน้ เรยีน เนือ่งจากจดุมุงหมายของการทาํวจิยัในชัน้เรยีน
นอกจากการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อผูเรียนแลวยังมุงหวัง
ใหเกิดการเรียนรูของครูอีกดวย โดยการเรียนรูของครูจะเกิดขึ้น 
จากกระบวนการสะทอนความคดิของคร ู(reflection) ในบทความนี้
จะนาํเสนอเนือ้หาสาระเกีย่วกบันยิาม ประโยชน ชวงเวลา รปูแบบ
และระดับของการสะทอนความคิด และการสรางกิจกรรม
การสะทอนความคิด และตัวอยางคําถามในกระบวนการสะทอน
ความคิด
นิยามของการสะทอนความคิด
 การสะทอนความคิด (reflection) คือ รูปแบบของการ
เรียนรู จากประสบการณตรงที่กอใหเกิดการเรียนรู และความ
เชีย่วชาญทางวชิาชพี เปนการเรยีนรูทีช่วยพฒันาทกัษะการปฏบิตัิ
งานของบคุคล การสะทอนเกดิจากการคดิอยางใครครวญ มเีหตผุล 
และใชกระบวนการเรียนรูทางอารมณหรือความรูสึกของบุคคล 
เปนการเรยีนรูทีถ่อืวาเปนกระบวนการเชงิคดิวเิคราะห ซึง่เกดิจาก
การสรางขึ้นใหม โดยอาศัยกระบวนการเรียนรูจากประสบการณ
ของบุคคล
ประโยชนของการสะทอนความคิด
 การสะทอนความคิดเปนกระบวนการที่อยู ในวงจร
การวิจัยปฏิบัติการ ดังนั้นหลังการดําเนินงานในชั้นตอนของการ
วางแผนกลยุทธ (plan) การนําแผนสูการปฏิบัติ (act) การสังเกต
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ผลการปฏิบัติ (observe) แลว ครูนักวิจัยควรใชการสะทอนความ
คดิในสิง่ทีไ่ดปฏบิตั ิ(reflect) เพือ่ใหเกดิความเขาใจในผลการวจิยั
ที่เกิดขึ้น หรือไดประเด็นที่สามารถนําไปปรับปรุงแผนกลยุทธใน
รอบตอไป ดงันัน้ การตคีวามผลการวจิยัจงึตองทาํใหครอบคลมุทกุ
มิติ
 การสะทอนความคิดเปนกระบวนการที่ทําใหผูวิจัยเกิด
การเรียนรูรวมกันจากการวิจัย ทําใหผูที่มีสวนรวมในกระบวนการ
ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ ทําใหครูที่ทําวิจัยไดมีโอกาส
พฒันาตนเองดานวชิาชพี มกีารวพิากษวจิารณงานวจิยัซึง่สามารถ
นําไปปรับปรุงแกไขกระบวนการวิจัย หรือนําผลไปใชประโยชนใน
การพัฒนาการเรียนการสอนตอไป
ชวงเวลาของการสะทอนความคิด
 วีณา กวยสมบูรณ (2547) ไดจัดประเภทของการ
สะทอนความคิดตามชวงระยะเวลาของการสะทอนความคิด 4 
ประเภท
 1. การสะทอนความคิดขณะปฏิบัติงาน (reflection-
in-action) เปนการคดิถึงสิง่ที่เกดิขึ้น ในขณะทีไ่ดกาํลงัปฏบิัตงิาน
อยู  ทําใหเกิดความสามารถในการสังเกตอยางใครครวญตอ
เหตุการณตาง ๆ  ที่เกิดขึ้น เปนการใหความสนใจกับประสบการณ
สวนบุคคล
 2. การสะทอนความคิดการปฏิบัติงาน (reflection-
on-action) เปนการคิดถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ไปแลว ทําใหตนเองไดเปด
ใจกวาง ในการทําความกระจางในเรื่องตาง ๆ ที่เกิดขึ้น และ
สามารถตรวจสอบความสอดคลองระหวางเรื่องตาง ๆ กับ
พฤติกรรมการปฏิบัติของตนเอง การเปดใจกวางยังเปนความ
สามารถในการยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น การยอมรับรูใน
ความรูสึกของผูอื่น หรือการยอมรับรูในความคิดและความรูสึก
ภายในของตนเองอีกดวย
 3. การสะทอนความคิดเพื่อการปฏิบัติงานในอนาคต 
(reflection-for-action) เปนการคดิถงึสิง่ทีจ่ะทาํในอนาคต ทาํให
มีความยืดหยุนทางความคิดในการแสวงหาและเลือกพฤติกรรม
ทางเลือกตางๆ ที่สอดคลองกับความตองการของตนเอง
 4. การปฏิบัติงานหลังการสะทอนความคิด (action 
following reflection) เปนการกระทําตามสิ่งที่ไดคิดไว เพื่อให
ไดผลการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้น และ
ประสบความสาํเรจ็ตามทีไ่ดตัง้ใจไว ทาํใหการปฏบิตังิานมเีปาหมาย
ที่ชัดเจน มีการวางแผนอยางเปนระบบ จนทําใหเกิดทักษะ ความ

ชํานาญ/เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน

 ในการทําวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน ครูสามารถสะทอน
ความคดิไดในทกุขัน้ ตอนของวงจร PAOR ตัง้แต การสะทอนความ
คดิในขัน้ตอนการวางแผนการวจิยั โดยเฉพาะการกาํหนดประเดน็
ปญหาวจิยั การกาํหนดเปาหมายการวจิยั และการวางแผนการทาํ
วิจัย การสะทอนความคิดในขั้นตอนการลงมือทําวิจัย โดยการนํา
แผนการวิจัยไปลงมือปฏิบัติ การจัดกิจกรรมการเรียนรู การจัดทํา
สื่อที่สงเสริมการเรียนรู หรือนวัตกรรมอื่น ๆ ที่ออกแบบไว การ
สะทอนความคิดในขั้นตอนการสังเกตผลที่เกิดขึ้นระหวางการทํา
วิจัย เชน ปญหาอุปสรรคในการวิจัย พฤติกรรมของผูเรียน การ
สะทอนความคิดเพื่อการปรับปรุงการวิจัย เปนการนําขอมูลที่เกิด
ขึน้จากการวจิยัมาวเิคราะหผลวาประสบความสาํเรจ็ตามทีมุ่งหวงั
เพียงใด เพื่อปรับแผนการวิจัย ซึ่งอาจเปนการปรับนวัตกรรมการ
วิจัย การปรับวิธีการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล แลวนําสิ่งที่
ปรบัปรงุไปวางแผนการทดลองวจิยัใหมในวงจรการวจิยัรอบทีส่อง
 รูปแบบของการสะทอนความคิด ไดการสะทอนความ
คิดเปนกระบวนการที่มีการสรางปฏิสัมพันธรวมกันระหวางผูที่
เกี่ยวของกับการวิจัยของครู โดยที่การวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน
สามารถกระทําไดทั้งงานวิจัยแบบทําคนเดียว งานวิจัยแบบกลุม 
งานวิจัยแบบรวมมือรวมพลัง ดังนั้น รูปแบบการสะทอนความคิด
จึงมีหลายประเภท (วีณา กวยสมบูรณ, 2547) เชน
 1. การสะทอนความคิดตามวงจรการวิจัยของบุคคล 
ครนูกัวจิยัอาจทาํวจิยัคนเดยีวในบางครัง้กระบวนการสะทอนความ
คดิการปฏบิตังิานอาจเกดิขึน้เองตามลาํพงั โดยรปูแบบนีก้ารสราง
ปฏิสัมพันธระหวางกลุมครูนักวิจัยจะไมเกิด
 2. การสะทอนความคิดตามวงจรการวิจัยของกลุม ครู
นกัวจิยัใชกระบวนการกลุมในการเรยีนรูรวมกนั โดยมกีารสะทอน
ความคิดในทุกขั้น ตอนของการวิจัย งานวิจัยของกลุมครูอาจเปน
เรือ่งเดยีวกนั แตชวยกนัทาํ หรอืตางคนตางทาํ แลวนาํประสบการณ
มาแลกเปลีย่นกนั เปนการขยายความคดิหรอืสรางความกระจางใน
ขอคนพบจากการวิจัยไดลึกซึ้งขึ้น
 3. การสะทอนความคิดตามวงจรการวิจัยแบบผสม ครู
นักวิจัยใชวิธีการสะทอนความคิดในงานวิจัยของครูเปนรายบุคคล 
แตมีกระบวนการกลุมเกิดขึ้น ในการรวมกันวิพากษงานวิจัยของ
แตละคน ครูแตละคนจะเกิดการเรียนรูในสิ่งที่ตนเองวิจัย โดยมี
เพื่อนสมาชิกชวยกันวิพากษ
 ตามประสบการณของผูเขียน รูปแบบของการสะทอน
ความคิด โดยใชกระบวนการกลุมจะเกิดประโยชนตอการทํางาน
วิจัยของครูมากกวา เนื่องจากการวิจัยของครูเปนกระบวนการ
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เรียนรูรูปแบบหนึ่ง และเปนกระบวนการวิจัยที่ใหความเคารพตอ

ประสบการณของผูปฏิบัติงานอยางสูง ดังนั้น ความพยายามที่จะ

ทําใหเกิดความเขาใจในสิ่งที่ครูคนพบ จึงจําเปนตองอาศัยเพื่อน

รวมวิชาชีพซึ่งเปนผู ปฏิบัติมาชวยใหแงคิดและมุมมองในการ

ปรับปรุงงานวิจัยใหเกิดการพัฒนาผู เรียนตอไป การสะทอน

ความคิดดวยตนเอง (self reflection) ก็สามารถกระทําได แตครู

ทีใ่ชวธิกีารสะทอนตนเองแบบนีต้องมคีวามรูและประสบการณพอ

สมควร รวมทงั ตองควบคมุตนเองไมใหเกดิอคตใินการวพิากษงาน

วิจัยของตนเอง

 ระดับของการสะทอนความคิด จึงมีบทบาทของการมี

สวนรวมในการวจิยัปฏบิตักิารในชัน้ เรยีนจะเกดิขึน้มากในขัน้ตอน

ของการแปลความหมายของสิ่งที่คนพบ ผูวิจัยจะไดสารสนเทศที่

ชวยในการตดัสนิใจปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตัติอไป ในทางปฏบิตัิ

พบวาครมูกัใชขัน้ ตอนของการสะทอนความคดิเปนโอกาสของการ

ใหกําลังใจแกผู ทําวิจัยซึ่งนับวาเปนความเขาใจที่คลาดเคลื่อน 

เนือ่งจากการแสดงความรูสกึชืน่ชมเปนการสะทอนทีเ่กดิประโยชน

นอยตอการเรยีนรู ไมใชกระบวนการวจิารณทีน่าํไปสูการปรบัปรงุ

แกไขใหงานวจิยัของครมูคีณุภาพมากขึน้ ตามความคดิของ Heron 

(1996) การสะทอนความคดิสามารถทาํได 4 ระดบั ดงัรายละเอยีด

ตอไปนี้

 (1) ระดับการบรรยายสภาพที่เกิดขึ้น เปนการวิพากษ

เนื้อหาที่เกี่ยวกับสภาพที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และขอคนพบตาง ๆ

 (2) ระดับการประเมินขอคนพบ เปนการวิพากษเชิง

ประเมนิวาสิง่ทีด่าํเนนิการหรอืสิง่ทีค่นพบดหีรอืไมดอียางไร เพราะ

อะไร

 (3) ระดับการอธิบายขอคนพบ เปนระดับที่สูงขึ้น 

ระดบัการประเมนิ เปนการวพิากษเพือ่หาคาํอธบิายตอสิง่ทีค่นพบ

 (4) ระดับการประยุกตใชสิ่งที่คนพบ เปนการวิพากษ

เพือ่นาํผลทีค่นพบไปใชประโยชนหรอืปรบัปรงุแนวทางการปฏบิตัิ

ในครั้งตอไป

 สําหรับในมุมมองของ Larivee (2008) เห็นวาการ

สะทอนความคิดมี 4 ระดับ ไดแก ระดับกอนการสะทอน (pre-

reflection) ระดับการสะทอนแบบผิวเผิน (surface reflection) 

ระดบัการสะทอนศาสตรการสอน (pedagogical refection) และ

ระดบัการสะทอนเชงิวพิากษ (critical reflection) ระดบักอนการ

สะทอน ถือวายังไมมีการสะทอนความคิด โดยการทํางานของครู

ในหองเรียนเปนไปตามแผนการสอนที่กําหนดแบบอัตโนมัติ ไมได

มขีอสงสยัหรอืมคีวามคดิทีอ่ยากจะปรบัเปลีย่นวธิกีารจดัการเรยีน

การสอน ระดับการสะทอนแบบผิวเผิน เปนการสะทอนความคิด

เกีย่วกบัวธิกีารสอนเพือ่ใหบรรลจุดุมุงหมายของการเรยีนการสอน

ทีก่าํหนด นกัวชิาการหลายคนอาจเรยีกการสะทอนระดบันีว้าเปน

การสะทอนความคิดเชิงเทคนิค (technical reflection) แตถาใช

คาํวาการสะทอนความคดิเชงิเทคนคิจะเปนการสะทอนความคดิที่

สูงกวาการสะทอนแบบผิวเผิน การสะทอนแบบผิวเผินยังไม

ครอบคลมุความคดิเกีย่วกบัคณุคา ความเชือ่หรอืขอตกลงเบือ้งตน

ของวธิกีารทีใ่ชในการจดัการเรยีนการสอนนัน้ สาํหรบั การสะทอน

ระดับศาสตรการสอน เปนการสะทอนความคิดระดับสูง เนน

แนวคิด ปรัชญา ความเชื่อในการเลือกใชวิธีการสอนที่เชื่อวาจะนํา

ไปสูการสอนทีม่คีณุภาพ การสะทอนความคดิระดบันีจ้ะมกีารเชือ่มโยง

ทฤษฎีการสอนกับการปฏิบัติเขาดวยกัน โดยจะสะทอนถึง

ทฤษฎทีีต่นเองเชือ่และทฤษฎทีีต่นเองใชในการปฏบิตัจิรงิ สาํหรบั

การสะทอนความคิดเชิงวิพากษ เปนสะทอนความคิดเกี่ยวกับการ

ปฏิบัติงานที่มีประเด็นของคุณธรรม สังคม และการเมืองเขามา

เกี่ยวของ ใหความสําคัญกับการจัดการเรียนการสอนที่คํานึงถึง

ความเสมอภาค ผลทีต่ามมาจากการปฏบิตังิานของตนเอง และการ

จัดการเรียนการสอนโดยใหความสําคัญกับคุณลักษณะ ธรรมชาติ 

หรือภูมิหลังของผูเรียนที่มีความแตกตางกัน โดยครูจะตองจัดการ

เรียนรูใหเหมาะสมกับผูเรียนที่มีความแตกตางกัน การเตรียมการ

เพื่อสะทอนความคิดการวิจัย

 การส งเสริมให  เกิดการสะทอนความคิดการวิจัย

สามารถทําไดหลายแนวทาง แตเทาที่ปรากฏพบวาสวนใหญจะใช

การประชุมระดมความคิด (brainstorming) หรือการจัดกลุม

สนทนา (focus group) ทัง้นี ้ครนูกัวจิยัและเพือ่นสมาชกิในกลุมตอง

มีการเตรียมการหลายประการดังรายละเอียดตอไปนี้

 1. การเตรียมการของครูนักวิจัย ครูผู ทําวิจัยตองมี

การเตรียมนําเสนอผลการวิจัยที่ตนเองคนพบ โดยมีสาระ

ครอบคลุมสภาพปญหาที่เกิดขึ้น กลุ มเปาหมายของการวิจัย 

ประเดน็วจิยั นวตักรรมทางการศกึษาหรอืวธิกีารทีใ่ชในการพฒันา

ผูเรียน (ตัวแปรทดลอง: treatment) วิธีการวิจัย และขอคนพบ 

นอกจากนี้สิ่งที่ผูวิจัยตองเตรียมพรอมสําหรับการชี้แจงขอซักถาม

ของสมาชิกในกลุ มคือ แนวคิดพื้นฐานของการตัดสินใจเลือก

นวัตกรรมทางการศึกษานั้นๆ มาทดลองใช วิธีการเก็บขอมูลวิจัย 

ขอมูลหลักฐานที่ไดจากการวิจัย เนื่องจากงานวิจัยของครูเปน

กระบวนการที่เกิดขึ้นในหองเรียนเปนสวนใหญ
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 ดังนั้น การเตรียมนําเสนอสภาพที่เกิดขึ้น ในระหวาง

การเรียนการสอนมานําเสนอใหเพื่อนสมาชิกไดรับรู จะทําใหการ

แลกเปลี่ยนประสบการณมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การบรรยาย

ภาพถาย การบันทึกวิดีโอ จึงเปนสิ่งที่ควรกระทําหากสามารถ

กระทําไดโดยไมยุงยาก และที่สําคัญครูนักวิจัยตองไมลืมที่จะจด

บนัทกึสิง่ทีม่กีารถกอภปิรายรวมกนั และตองเปนคนทีใ่จกวาง เปดรบั

ความคิดเห็นของเพื่อนสมาชิก ยอมรับฟงความคิดเห็นที่แตกตาง

จากตนเองได

 2. การเตรียมการของสมาชิกที่อยูในกระบวนการกลุม 

เพื่อนครูซึ่งเปนสมาชิกในกระบวนการกลุมตองมีการเตรียมการ

เชนเดียวกับครูนักวิจัย เพื่อใหการสะทอนความคิดเกิดประโยชน

มากขึน้ ครนูกัวจิยัตองมกีารกาํหนดเพือ่นครทูีม่ปีระสบการณและ

เปนผูรู ในสิ่งที่ตนเองทําวิจัย เพื่อใหกระบวนการสะทอนเปน

กระบวนการทีส่รางสรรค สมาชกิผูมหีนาทีส่ะทอนควรไดมโีอกาส

ศกึษางานของครนูกัวจิยัลวงหนา หากมเีอกสารจดัเตรยีมไวใหกอน 

และควรมกีารจดประเดน็ทีจ่ะนาํมาใชในการวพิากษ กระบวนการ

สะทอนความคิดที่ดีขึ้นอยูกับประเด็นคําถามที่ใชในกระบวนการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ ซึ่งผูถามตองรูจักตั้งคําถามที่ทําใหเกิด

การเรียนรูเพิ่มขึ้น 

 สรุปการสะทอนความคิดการวิจัยคุณภาพการศึกษา

เปนกระบวนการทีน่าํไปสูการพฒันาคณุภาพของงานวจิยั และเปน

กระบวนการทีท่าํใหเกดิการพฒันาความคดิสรางสรรค (creativity) 

หรอืจนิตนาการ (imagination) ซึง่ถอืวาเปนคณุภาพทีส่าํคญัมาก 

ดังปรากฏในมุมมองของอุทัย ดุลยเกษม (2548) “การทําวิจัยใน

ชั้นเรียน คือ กระบวนการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน

และผูทําวิจัย และการพิจารณาถึงคุณภาพของครูผู สอนก็ควร

พจิารณามากกวาผลงานวจิยั แตควรพจิารณาดานอืน่ประกอบดวย

โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องวัฒนธรรมการเรียนรูของครู ถาครูเปน

ประเภท the teachers that learn ก็ยอมมั่นใจไดวาครูผูนั้นมี

คุณภาพคอนขางแน และตองเขาใจวา classroom research is 

not the activity that promotes professional teachers, it 

is in fact for the promotion of learning process”.
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การกําหนดขนาดตัวอยางและสถิติวิเคราะหใหมๆ ที่นาสนใจ
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย       ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การวิจัยประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ
วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย       ศ. ดร.สุวิมล  วองวาณิช

  สังกัด ภาควิชาวิจัยและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

  กรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาการศึกษา
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 วิธีการพัฒนาคุณภาพการศึกษาสวนใหญจะกําหนด

โดยผูบริหาร และคุณภาพการศึกษาก็มักนิยามตามนโยบายการ

ศึกษา การปรับปรุงหรือเพิ่มคุณภาพการศึกษาอาจใชขอมูลจาก

ประสบการณของผูบริหาร หรือจากผลการวิจัย สําหรับบทความ

นีจ้ะนาํเสนอมโนทศันเกีย่วกบัการวจิยัทีเ่รยีกวา “การวจิยัเพือ่การ

ปรบัปรงุคณุภาพ” (quality improvement research) 2 เปนการ

วจิยัทีท่าํใหไดขอมลูไปปรบัปรงุพฒันาผลลพัธใหมคีณุภาพเพิม่ขึน้ 

แตจะเนนการวิจัยประเมินผล (evaluation research) ซึ่งเปนวิธี

วิจัยประเภทหนึ่งของการวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

คุณภาพคืออะไร

 คุณภาพ คือ สิ่งที่ดี มีคุณคา เหมาะสมกับการใชงาน 

ตอบสนองความตองการ เปนไปตามความคาดหวัง ทําใหเกิดผล

เปนที่พึงพอใจของผูรับบริการ การพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ

จงึเปนกระบวนการทีท่าํใหการศกึษาไดมาตรฐานของคณุภาพการ

ศึกษาและสนองความตองการของผูรับบริการ

การวัดคุณภาพ

 การจะรูวิธีการปรับปรุงคุณภาพตองรูวา “คุณภาพ” 

วัดจากอะไร โดยปกติคุณภาพของผลผลิตขึ้นอยูกับ (1) คุณภาพ

ของปจจัย (input) หมายถึงโครงสราง (structure) ที่กําหนดขึ้น

สําหรับการปฏิบัติงาน เชน อุปกรณ สิ่งอํานวยความสะดวก (2) 

คุณภาพของกระบวนการปฏิบัติงาน (process) และ (3) คุณภาพ

ของผลผลิตหรือผลลัพธ (outcome) ที่เกิดขึ้น 

 จากปจจัยและกระบวนการที่กําหนด การพัฒนา

ผลผลิตใหไดผลลัพธตามที่พึงประสงคเปนสิ่งที่ทําไดยากกวาการ

พัฒนาที่ป จจัยหรือกระบวนการทํางาน (Department of 

Community and Family Medicine, 2012) อยางไรกต็าม ความ

พยายามจะปรับปรุงปจจัยปอนหรือกระบวนการใหเปนไปตามขอ

กาํหนดทีค่ดิวาไดมาตรฐาน อาจจะไมสามารถทาํใหไดผลลพัธตาม

ที่ตองการ หรืออาจไมรับประกันวาจะไดผลลัพธตามที่ตองการ 

นอกจากนี้วิธีการวัดคุณภาพของผลลัพธ โดยเฉพาะผลลัพธของ

การจัดการศึกษาบางครั้งก็วัดไดไมงาย เชน การวัดความเปนคนดี

ของผูเรียนจะวัดไดยากมาก การออกแบบวิธีการวัดผลสําเร็จของ

การปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา จึงอาจใชวิธีการวัดจาก

คุณภาพของปจจัยปอนหรือคุณภาพของกระบวนการ โดยมี

ความเชื่อหรือขอตกลงวาถาปจจัยดี หรือกระบวนการดี ผลลัพธก็

นาจะดีดวย

การปรับปรุงคุณภาพคืออะไร

 การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) เปน

กระบวนการวิเคราะหการปฏิบัติงานหรือความพยายามตาง ๆ ที่

เปนระบบเพือ่ทาํใหผลผลติดขีึน้ หรอืการหาวธิกีารทาํใหการศกึษา

มคีณุภาพ การปรบัปรงุคณุภาพตองคาดหวงัใหผลผลติดขีึน้กวาเดมิ

มปีระสทิธภิาพมากกวาเดมิ สาํหรบัการพฒันาคณุภาพการศกึษาก็

ตองทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ไดมาตรฐาน หรือลดอัตราการออก

กลางคัน สําหรับการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา การปรับปรุง

คุณภาพการศึกษาอาจตองวัดจากการหางานทําของผูสําเร็จการ

ศึกษา หรือการไดผลตอบแทนสูง เปนตน

 แนวคิดที่ทําใหเกิดการพัฒนาหรือการปรับปรุงคุณภาพ

มีหลายประเภท เชน การประกันคุณภาพ (quality assurance) 

การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) การทํางานตาม

วงจร PDCA (plan, do, check, act) แนวคิดเหลานี้จะไมเห็นวา

ไดมีการนํามโนทัศนของการวิจัยเขาไปอยูในกระบวนการพัฒนา

คณุภาพ การประกนัคณุภาพตางจากการปรบัปรงุคณุภาพ โดยการ

ประกันคุณภาพเนนการปฏิบัติตามขอกําหนดที่คาดวาจะนําไปสู

ผลลพัธทีด่ ีหากคณุภาพไมไดตามทีมุ่งหวงั กม็กัจะชีไ้ปทีต่วับงชีใ้น

ระบบประกนัคณุภาพทีเ่ปนจดุออน และมกัจะมองหาผูรบัผดิชอบ

ทีม่หีนาทีค่วบคมุกาํกบัดแูลการปฏบิตังิานตามตวับงชีน้ัน้ ในขณะที่

การปรบัปรงุคณุภาพมุงหาทางยกระดบัคณุภาพของผลผลติ เมือ่ใด

กต็ามทีผ่ลผลติไมไดตามเกณฑมาตรฐาน กต็องวเิคราะหหาสาเหตุ

และหาทางแกปญหาทีจ่ดุนัน้ การปรบัปรงุคณุภาพจงึเปนกระบวน

การที่นําไปสู การบรรลุผลลัพธมากกวาการประกันคุณภาพ 

เนื่องจากใหความสําคัญกับการพัฒนาที่ตัวคุณภาพของผลผลิต

มากกวาการพัฒนาคุณภาพของระบบการปฏิบัติงานที่ออกแบบ 

(Department of Community and Family Medicine, 2012)

 โดยสรุป การปรับปรุงระบบการบริหารหรือการปรับ

ระบบการทํางาน จึงเปนการปรับปรุงคุณภาพของการปฏิบัติงาน

(performance improvement) ซึง่อาจไมใชการปรบัปรงุทีท่าํให

เกดิคณุภาพของผลผลติ (quality improvement) (Department

of Community and Family Medicine, 2012) เชน ถาตองการ

พัฒนาผูเรียน ก็ตองเนนที่การปรับปรุงวิธีการตาง ๆ ที่สัมพันธกับ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโดยตรง คือ ทําอะไรก็ไดที่

ทําใหผูเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น แตถาไปเนนที่การปรับระบบการ

ทํางานของครูวาตองมีการทําวิจัยในชั้นเรียน หรือกระบวนการ

เรียนรู ร วมกันในโรงเรียน อาจไมนําไปสู คุณภาพของผู เรียน 
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เนื่องจากแมจะมีขอมูลวาครูมีการทําวิจัยหรือมีการเรียนรูรวมกัน 

แตผลการเรียนของผูเรียนก็อาจจะยังไมพัฒนาสูงขึ้นเพราะยังมี

ปจจยัอกีมากมายทีส่งผลตอคณุภาพผูเรยีน ไมไดมาจากการทาํวจิยั

หรือการเรียนรูของครูแตอยางเดียว ดังนั้น การใหความสําคัญ

กบัการปรบัปรงุคณุภาพของผลผลติ (quality improvement) จะ

ทําใหผูเกี่ยวของคิดมองหาวิธีการปรับปรุงคุณภาพที่กวางกวาการ

ตรวจสอบแตระบบการปฏิบัติงานแตเพียงอยางเดียว

การวิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพกับการปรับปรุงคุณภาพ

 การปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement) เปน

กระบวนการทาํใหคณุภาพดขีึน้ โดยวธิกีารทีใ่ชในการปรบัปรงุตอง

คํานึงถึงผลผลิต ถาเปนองคกรที่หวังผลกําไร เทคนิควิธีที่ใชในการ

ปรับปรุงอาจเปนความลับ เปนเรื่องที่รับรูเฉพาะภายในองคกร 

การปรับปรุงคุณภาพตองคํานึงถึงปจจัยเงื่อนไขหลายประการ 

ตัวอยางเช น การพัฒนางานดานการดูแลสุขภาพ ตองให

ความสําคัญกับการใชวิธีการดูแลรักษาผู ป วย โดยคํานึงถึง

ความปลอดภัยและประโยชนสูงสุดที่ผูปวยจะไดรับ การทดลอง

วิธีการรักษาใหมๆ อาจจะไมสามารถกระทําได หากยังไมแนใจวา

วธินีัน้ จะทาํใหผูรบับรกิารไดรบัความปลอดภยั อนัตรายของผูปวย

เปนสิง่ทีต่องปองกนัไมใหเกดิ วธิกีารลดอตัราความคลาดเคลือ่นใน

การรกัษาจงึเปนสิง่ทีต่องพยายามคดิคนหา จะเหน็วาการปรบัปรงุ

คุณภาพ (quality improvement) ไมใชการทําวิจัย เพราะ

การปรับปรุงคุณภาพเปนกระบวนการที่ใชวิธีการที่มีอยู และ

ที่เชื่อมั่นวาจะใหผลผลิตที่ดี มีความแตกตางจากการวิจัยเพื่อ

ปรับปรุงคุณภาพ (quality improvement research) เพราะ

การวจิยัเพือ่ปรบัปรงุคณุภาพ ตองการไดความรูใหมทีส่ามารถสรปุ

อางอิงได หรือนําไปใชไดกวาง เนนการนําผลการวิจัยไปเผยแพร 

เปนการทดสอบหรอืทดลองสิง่ใหม เพือ่การเพิม่ผลผลติทีม่คีณุภาพ

สูงกวาเดิม แตก็ตองไดรับการรับรองดานจริยธรรมในการวิจัยกับ

มนุษยดวย เพราะแมจะเปนการวิจัยก็ยังตองคําถึงความปลอดภัย

ของผูที่อยูในกระบวนการวิจัย (Department of Community 

and Family Medicine, 2012)

ประเด็นวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพ

 วิธีวิจัยที่ใชในการไดขอคนพบจากการวิจัยเพื่อปรับปรุง

คุณภาพมีหลายวิธี แตละวิธี มีวิธีดําเนินการวิจัยที่ตางกันตาม

จุดเน นของคําถามวิจัย สําหรับคําถามวิจัยที่ เกี่ยวข องกับ

การปรบัปรงุหรอืปรบัปรงุคณุภาพมหีลายระดบั ดงัตวัอยางตอไปนี้

ประเด็นวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับชาติ

 • นโยบายการศึกษาสามารถวัดจากตัวบงชี้คุณภาพของ

การศึกษาอะไรไดบาง ตัวบงชี้นั้น จะวัดจากอะไร

 •  คณุภาพการศกึษาของประเทศในปจจบุนัอยูในระดบัใด

 • สาเหตุที่ทําใหการศึกษาของประเทศตํ่ากวาเกณฑ

มาตรฐานมีอะไรบาง

 • วิธีการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาของประเทศควรทํา

อยางไร

ประเด็นวิจัยเพื่อการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาระดับโรงเรียน

 •  นกัเรยีนของโรงเรยีนมปีญหาตองพฒันาในเรือ่งอะไรบาง

 • ปจจัยเชิงสาเหตุที่ทําใหผลการเรียนของนักเรียนตํ่า

กวามาตรฐานมีอะไรบาง

 •  วิธีการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ควรเปนอยางไร วิธีการดังกลาวมีประสิทธิผล   มากนอยเพียงใด

ประเดน็วจิยัเพือ่การปรบัปรงุคณุภาพการศกึษาระดบัหองเรยีน

 •  นักเรียนในหองมีทักษะการคิดวิเคราะหระดับใด

 •  สาเหตทุีน่กัเรยีนขาดทกัษะการคดิวเิคราะหมอีะไรบาง

 •  วิธีการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหควรเปนอยางไร

 •  ผลการพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะหเปนอยางไร

ประเด็นวิจัยและวิธีวิจัย

 การกําหนดประเด็นวิจัย (research issues) เพื่อใหได

คําตอบสําหรับการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับสภาพ

ปญหาทีเ่ปนอยูในปจจบุนั ซึง่นาํไปสูการกาํหนดประเดน็วจิยั ตาราง 

1 แสดงตัวอยางวิธีวิจัยสําหรับประเด็นวิจัยแตละประเภท การหา

วิธียกระดับคุณภาพการศึกษาขึ้นอยูกับสภาพปญหาในขณะนั้น

ลักษณะของวิธีวิจัย

 วิธีวิจัยที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการศึกษา ไดแก การ

วจิยันโยบาย การวจิยัประเมนิความตองการจาํเปน การวจิยัสถาบนั 

การวจิยัประเมนิผล การวจิยัปฏบิตักิาร การวจิยัและพฒันา เปนตน

การวิจัยประเมินผล (evaluation research)

 การวิจัยประเมินผลเปนวิธีวิจัยประเภทหนึ่งซึ่งมุงตอบ

คําถามวิจัยเชิงคุณคา และใชวิธีการวิจัยในการคนหาคําตอบ มีจุด

มุงหมายเพื่อใหไดคําตอบที่นําไปใชประโยชนเชิงพัฒนาปรับปรุง

และการตดัสนิอนาคตของงาน ความสาํคญัของการวจิยัประเมนิผล 

คือ การแสดงความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได โดยเฉพาะ

แกสาธารณชนหรอืเจาของแหลงทนุทีต่องการทราบประสทิธภิาพ
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

และประสิทธิผลของการลงทุนดานงบประมาณ ตลอดจนการนํา

ผลมาใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการดําเนินงาน สังคม

ปจจุบันมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ทําใหยิ่งตองการงานวิจัยที่นํา

ไปใชในการกําหนดนโยบาย ตลอดจนการประเมินผลการดําเนิน

งานเพื่อใหไดขอมูลที่บอกใหรู ถึงสภาพการดําเนินงานวาบรรลุ

เป าหมายทีก่าํหนดหรอืไม ดงันัน้ การวจิยัประเมนิผลจงึมบีทบาท

สําคัญในการพัฒนางาน เพราะเปนการวิจัยที่ใหขอมูลซึ่งสามารถ

นําไปใชประโยชนในการพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน รวมทั้ง

การประเมินบุคคล หลักสูตร นโยบาย แผนงาน กิจกรรม 

โครงการ การใหบริการอื่น ๆ เปนตน

 การวิจัยประเมินผลตางจากการวิจัยอื่น ๆ ตรงที่

จดุมุงหมายหรอืคาํถามวจิยัของการวจิยัประเมนิผลตองการกาํหนด

คุณคาหรือคุณภาพหรือผลกระทบของนโยบาย โครงการ 

การปฏบิตังิาน ตวัแทรกแซง หรอืการบรกิารตาง ๆ  เพือ่ใหไดขอมลู

ที่นําไปใชในการใหขอเสนอแนะเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่ดีกวาเดิม

(Clarke & Dawson, 1999) ดงันัน้ การวจิยัประเมนิผล จงึเปนการ

ใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการกําหนดโครงการที่เป นตัว

แทรกแซง การกระตุนกํากับกระบวนการนําโครงการสูการปฏิบัติ 

และการกําหนดประสิทธิผลของโครงการวาบรรลุเป าหมายมาก

นอยเพยีงใด (Monette, Sullivan & Dejong, 2008) จากทีก่ลาว

มาสามารถสรุปไดวา การวิจัยประเมินผล เปนการวิจัยประยุกต

ประเภทหนึ่งที่มุ งเนนการหาความจริงเกี่ยวกับคุณคาของสิ่ง

ที่ต องการศึกษา เพื่อนําความรู ที่ไดรับจากการวิจัยไปใชใน

การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงาน หรือการตัดสินใจเกี่ยวกับ

ทางเลือกตาง ๆ ที่เหมาะสมที่สุดเพื่อใหการปฏิบัติงานบรรลุ

เปาหมายที่กําหนด

จุดมุงหมายของการวิจัยประเมินผล

 การวิจัยประเมินผลทําขึ้น เพื่อจุดมุงหมายสามประการ 

ประการแรกเปนจุดมุงหมายเชิงบริหาร (administrative pur-

poses) เพื่อสนองความตองการของเจาของแหลงทุนสําหรับ

การปรับปรุงกระบวนของการใหบริการ เนนที่การประเมิน

ประสทิธภิาพของการใหบรกิาร เพือ่หาวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุ

ในการดําเนินงาน ประการที่สอง เปนจุดมุงหมายเพื่อประเมินผล

กระทบ (impact assessment) ของการดําเนินงาน โดยตองการ

ตรวจสอบวาโครงการสงผลกระทบตออะไรบาง ผลที่ไดจากการ

ประเมินนําไปใชในการตัดสินของผูบริหารเพื่อยุติ ปรับปรุงหรือ

ขยายโครงการ สวนจดุมุงหมายประการทีส่าม เพือ่ประเมนิแนวคดิ

ที่ใชในการปฏิบัติงาน (practical approaches) (Monette, 

Sullivan & Dejong, 2008) นอกเหนือจากการประเมินความ

สําเร็จของโครงการแลว ขอมูลที่ไดจากการประเมินจะชี้ใหเห็นวา

แนวคิดที่ใชในการออกแบบโครงการมีประสิทธิผลมากนอยเพียง

ใด กอใหเกิดองคความรูที่จําเปนตอการตัดสินใจเลือกแนวคิดใน

การออกแบบโครงการใหม ๆ ตอไปในอนาคต

การเลือกวิธีวิจัย

 เนื่องจากลักษณะของการวิจัยประเมินผลมุ งตอบ

คําถามวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยที่มักจําแนกเปนหลาย

ระดับ แตวัตถุประสงคหลัก คือ การประเมินความสําเร็จของ

การดําเนินงาน และการใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงหรือ

การตดัสนิอนาคตของสิง่ทีถ่กูประเมนิ แตวตัถปุระสงคทีม่กัปรากฏ

ในงานวิจัยประเมินผลเปนขอแรก ๆ คือ การกําหนดหรือพัฒนา

ตัวบงชี้และเกณฑการประเมิน และในบางโครงการ นักวิจัยมี

การทําวิจัยเพื่อออกแบบตัวแทรกแซงดวยวิธีวิจัยที่ใชในการวิจัย

ประเมินผลจึงมีหลายวิธี ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคของการวิจัยนั้น
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การออกแบบการวิจัยใหเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

วันเสารที่ 25 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร     รองศาสตราจารย ดร.ประภาพรรณ อุนอบ

    คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ความหมายของแบบการวิจัย แบบการวิจัยมีใชใน 

2 ความหมาย

 แบบการวิจัย หมายถึง รูปแบบเฉพาะของการวิจัยเพื่อ

ตอบสนองจดุมุงหมายการวจิยัหนึง่ๆ เชน แบบการวจิยัเชงิทดลอง

 การออกแบบการวิจัย หมายถึง การวางโครงสราง/

กรอบการวิจัย ครอบคลุมตั้งแต การกําหนดปญหาการวิจัย 

การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย การเก็บขอมูล การวิเคราะห

ขอมูล และการสรุปผล

แบบการวิจัย (research design)

 แผนการ (plan) โครงสราง (structure) และยุทธวิธี 

(strategies) ในการวิจัยเพื่อใหไดคําตอบตอปญหาการวิจัย และ

ควบคุมความแปรปรวน (Kerlinger & Lee, 2000; นงลักษณ 

วิรัชชัย, 2554)   

 - แผนการ : เคาโครงแสดงแนวทางและขั้นตอนวิธีการ

ดําเนินการวิจัยที่นักวิจัยตัดสินใจทํา

 - โครงสราง : เคาโครงแสดงรูปแบบ (model or 

paradigm) ความสัมพันธระหวางตัวแปรในการวิจัยที่นักวิจัย

ตองการศึกษาเพื่อตอบปญหาการวิจัย

 - ยุทธวิธี : วิธีการที่นักวิจัยตัดสินใจเลือกใชเพื่อใหได

คําตอบตอปญหาการวิจัย (การดําเนินการวิจัยแตละขั้นตอน

การออกแบบการวิจัย (designing research)

 - กิจกรรมการดําเนินงานใหไดมาซึ่งแบบการวิจัย

 - จึงเปนการกําหนดกรอบโดยรวมของงานวิจัยกอนที่

จะจัดทํารายละเอียดของขอเสนอโครงการวิจัย

 - การวางผังหรือรูปแบบของการวิจัยโดยรวมกอนที่

จะดําเนินการในรายละเอียดตอไป 

สวนประกอบของการออกแบบการวิจัย ไดแก

 - การกําหนดคําถามการวิจัย

 - วัตถุประสงคและขอบขายการวิจัย

 - กรอบความคิดในการวิจัย

 - การกําหนดสมมติฐานการวิจัย

 - ยุทธวิธีในการตอบคําถามการวิจัย ไดแก การกําหนด

ขอมูลและแหลงขอมูล วิธีการและเครื่องมือในการเก็บขอมูล และ

วิธีการวิเคราะหขอมูล
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     กระบวนทัศน ปฏิฐานนิยม/ประจักษนิยม (positivism/empiricism) 

 เปาหมายของการวิจัย มุงคนพบหรือทดสอบยืนยันทฤษฎี หรือ ขอสรุปเชิงนัยทั่วไปเพื่อใชอธิบาย ทํานาย หรือ  

  เพื่อควบคุมพฤติกรรมของมนุษย

  -  ใชแบบแผนการวิจัยที่กําหนดไวกอนอยางชัดเจน

  -  ใชกระบวนการนิรนัยและอุปนัยรวมกัน ซึ่งใชฐานองคความรูที่มีอยูแลว

แนวทางและรูปแบบการวิจัย -  ใหความสําคัญกับระเบียบวิธีการศึกษาที่ชัดแจง ตรวจสอบได โดยเฉพาะ 

   การวัดและการวิเคราะหในเชิงปริมาณ

  -  รูปแบบการวิจัยที่เดน คือ การวิจัยเชิงทดลองและการวิจัยเชิงสํารวจ

     ผลการวิจัย -  ไดขอสรุป กฎ หรือ ทฤษฎี ซึ่งตรวจสอบ/ยืนยันดวยขอมูลเชิงประจักษ

ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพ

ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงปริมาณ

ลักษณะสําคัญของการวิจัยเชิงคุณภาพ

     กระบวนทัศน ตีความนิยม/สรางสรรคนิยม (interpretivism/constructivism)

 เปาหมายของการวิจัย มุงทําความเขาใจ และคนหาความหมายของพฤติกรรมมนุษยและปรากฏการณทางสังคม

  ตามโลกทัศนที่ประกอบสรางขึ้นภายใตเงื่อนไขของบริบทหนึ่ง

  -  ใชแบบแผนการวิจัยที่ยืดหยุน ซึ่งจะกอรูปชัดเจนมากขึ้นระหวางการศึกษา

  -  ใชกระบวนการอุปนัย ดวยวิธีการศึกษาที่เปนธรรมชาติ อยางลุมลึก เพื่อใหสามารถเขา

แนวทางและรูปแบบการวิจัย  ถึงปรากฏการณอยางเปนองครวม

  - เนนการใชขอมูลที่หลากหลาย โดยถือวาผูวิจัยเปนเครื่องมือหลัก

  -  ใหความสําคัญกับการสังเคราะหขอมูลจากขอเท็จจริงที่สังเกตพบ เพื่อนําไปสูขอสรุป

  -  รูปแบบการวิจัยที่เดน คือ การวิจัยกรณีศึกษา

     ผลการวิจัย -  ไดขอคนพบเฉพาะบริบท ในรูปของการบรรยายความเปนจริง หรือ แบบแผน หรือ

    ทฤษฎีจากฐาน

ลักษณะสําคัญของการออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณและการ
วิจัยเชิงคุณภาพ
การออกแบบการวิจัยเชิงปริมาณ
 การออกแบบการวิจัยที่มีลําดับขั้นตอนคอนขางเขม
งวดตายตัว มุงเนนรวบรวมขอมูลหลักฐานเชิงปริมาณ โดยอาศัย
การวดัคาตวัแปรตางๆ จากตวัอยางทีสุ่มมาจากประชากรเปาหมาย
ใหออกมาอยูในรูปตัวเลขที่สามารถแจงนับได แลวจึงวิเคราะห
ขอมลูดวยวธิกีารทางสถติ ิเพือ่ทดสอบสมมตฐิานการวจิยัทีก่าํหนด
ไวลวงหนาดวยหลักตรรกะการคิดแบบนิรนัย ไดอยางถูกตอง 
เที่ยงตรง เชื่อถือได

การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
 การออกแบบการวิจัยมีลักษณะยืดหยุ น เปนพลวัต
ปรับเปลี่ยนตามสภาวการณในระหวางการวิจัย มุ งเนนเพื่อ
การทาํความเขาใจ การตคีวาม และการใหความหมายปรากฏการณ
ใดๆ ทีน่กัวจิยัตองการแสวงหาความรูความจรงิ โดยผานขอมลูหลกัฐาน
เชงิคณุภาพ เชน ขอความ ภาพ หรอืสญัลกัษณทีส่ะทอนทศันะหรอื
มุมมองของกลุมผูเกี่ยวของกับปรากฏการณนั้น แลวนักวิจัยจึง
วิเคราะหและตีความ/สรางสรรคขึ้นเปนขอสรุปผลการวิจัยโดยใช
หลักการอุปนัยจากขอมูลหลักฐานที่รวบรวมได เพื่อตอบคําถาม

การวิจัยไดอยางถูกตอง เชื่อถือได
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ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

แบบการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพที่สําคัญๆ

 แบบการวิจัยเชิงปริมาณที่สําคัญๆ คือจุดมุงหมายเพื่อ

สํารวจ โดยทําความเขาใจเบื้องตนในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ซึ่งอาจจะ

เปนเหตุการณ  เรื่องราว ความรู ความคิด พฤติกรรมของคนกลุม

ใดกลุมหนึง่ ซึง่ขอมลูจากการวจิยัจะทาํใหไดคาํตอบอยางกวางตาม

ที่ผูวิจัยไดตั้งปญหาการวิจัยไว  บางครั้งนักวิจัยใชคําตอบเบื้องตน

นี้เปนแนวทางในการกําหนดคําถามการวิจัยหรือสมมติฐาน เพื่อ

ทําการศึกษาใหลึกซึ้งมาขึ้นในเรื่องนั้นๆ ในขั้นตอไป ไมใชวิธีการ

ควบคุมความแปรปรวน และใชแบบการวิจัยเชิงสํารวจเบื้องตน 

(exploratory  survey) 

 จุดมุงหมายเพื่อบรรยาย/พรรณนา ตองการทําความ

เขาใจในเรื่องนั้นๆ ใหมีความลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น ดวยการแจกแจง

ปรากฏการณที่ศึกษาตามตัวแปรตางๆ ที่ศึกษาเพิ่มเติม เปน

การบรรยาย/พรรณนาขอมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น เปนการอธิบาย

ตามสภาพที่เปนอยู โดยไมมีการควบคุมตัวแปรหรือสถานการณ

ใดใหผิดไปจากปกติวิสัยและใชแบบการวิจัยสํารวจเชิงพรรณนา 

(descriptive survey) 

จุดมุงหมายเพื่ออธิบาย/ทํานาย (ความสัมพันธ)

 สนใจที่จะอธิบายความสัมพันธระหวางพฤติกรรม ที่มุง

ศกึษากบัตวัแปรอืน่ๆ วามคีวามผนัแปรตอกนัอยางไร โดยวเิคราะห

ขนาดและทิศทางความสัมพันธเชิงปริมาณ แตไมไดมีการควบคุม

ตัวแปร ไมไดมุงศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ-ผล บางครั้งเปน

การอธบิายเชงิทาํนาย (predictive explanation) โดยอาศยัขอมลู

ความสัมพันธระหวาง x กับ y เพื่อทํานายปริมาณความแปรปรวน

ใน  y ที่อธิบายไดดวย x และใชแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธ

จุดมุงหมายเพื่อควบคุม

 มุงศึกษาเฉพาะตัวแปรที่นักวิจัยสนใจ กลาวคือ ตัวแปร

สาเหต ุ(cause, X) จะกอใหเกดิผลอยางไรตอตวัแปรอืน่ (effect, Y)

มกีารมุงทดสอบความสมัพนัธเชงิเหต-ุผล ซึง่จะไดคาํตอบทีช่ดัเจน

ก็โดยการ “ควบคุม” ความแปรปรวนที่เกิดจากตัวแปรอื่นๆ 

และใชแบบการวิจัยเชิงทดลอง

แบบการวิจัยเชิงคุณภาพที่สําคัญๆ

 การวิจัยกรณีศึกษา (case study) มีจุดมุ งหมาย

เพื่อวิเคราะหอยางลุมลึกในรายกรณี (case) เพียงกรณีเดียว 

ภายใตกรอบเวลาทีก่าํหนด โดยใชการรวบรวมขอมลูจากผูใหขอมลู

หลายกลุม ดวยวิธีการหลากหลาย และใชกระบวนการตรวจสอบ

สามเสา เพื่อใหไดการวิจัยที่มีคุณภาพ กรณีศึกษา อาจเปนไดทั้ง

บุคคล โครงการ เหตุการณ ปรากฏการณ กลุมทางสังคม ฯลฯ 

ระยะหลังมีการพัฒนาแบบการวิจัยกรณีศึกษา เปน การวิจัย
พหุกรณีศึกษา (multi-case study)
 การวิจัยชาติพันธุวรรณนา (ethnographic research) 
มีจุดมุงหมายเพื่ออธิบาย/พรรณนา ความคิด ความเชื่อ คานิยมที่
กําหนดพฤติกรรมของกลุมวัฒนธรรมหนึ่งๆ ตามบริบทที่เปนจริง 
การเขาถงึบรบิทจรงิภาคสนามโดยใช 2 เทคนคิหลกั คอื การสงัเกต
อยางมสีวนรวม และการสมัภาษณเชงิลกึกบัผูใหขอมลูหลกัจาํนวน
ไมมาก และมพีืน้ฐานมาจากแบบการวจิยัในสาขามานษุยวทิยาเชงิ
วัฒนธรรม การวิจัยเชิงปรากฏการณวิทยา (phenomenology 
research) มจีดุมุงหมายเพือ่ทาํความเขาใจเรือ่งราว ความเปนจรงิ 
และการรบัรูของผูใหขอมลูทกุกลุมทกุระดบัเกีย่วกบัปรากฏการณ/
เหตุการณ รวมทั้งอารมณ/ความรูสึก ความคิดเห็น ความเชื่อและ
พฤติกรรม และใชการสัมภาษณเชิงลึกและตอเนื่องกับผูใหขอมูล
หลักที่มีประสบการณตรงเปนแบบการวิจัยที่นิยมใชในสาขา
สังคมวิทยา
 การวิจัยทฤษฎีจากฐาน (grounded theory 
research) มีการมุงใชวิธีวิทยาการวิจัยในการศึกษาขอมูลตาม
สภาพจรงิภาคสนาม เพือ่นาํมาสราง/พฒันาทฤษฎ ีและตรวจสอบ
ความถูกตองของทฤษฎีจากผู รู ในภาคสนาม และใชวิธีการ
สัมภาษณเชิงลึกกับผูใหขอมูลหลัก ซึ่งไดมาจากการสุมเชิงทฤษฎี 
(theoretical sampling) 
การออกแบบการวิจัยใหเหมาะสมกับการวิจัยเชิงปริมาณและ
การวิจัยเชิงคุณภาพ
 การออกแบบการวิจัยที่นําเสนอไปขางตนนั้น ยังอาจมี
ความแตกตางไปตามประเภทการวจิยัไดอกี เชน การวจิยัเชงิปรมิาณ
(การวิจัยเชิงสํารวจ, การวิจัยเชิงสหสัมพันธ, การวิจัยเชิงทดลอง)
การวิจัยเชิงคุณภาพ (การวิจัยกรณีศึกษา, การวิจัยเชิงชาติพันธุ
วรรณนา, การวจิยัเชงิปรากฏการณวทิยา, การวจิยัทฤษฎจีากฐาน)
แบบการวิจัยที่ดี ไดแก
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 - สามารถนําไปสูการตอบปญหา/จุดมุงหมายไดอยาง
ชัดเจน
 - สามารถนําไปสูการทดสอบสมมติฐาน
 - สามารถนาํผลทีไ่ด / ขอคนพบไปสรปุเปนทฤษฎ ี/ หลกัทัว่ไป
 - สามารถควบคมุตวัแปรแทรกซอน / ความคลาดเคลือ่น
 - สามารถชีแ้นะวธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู, การวเิคราะหขอมลู
 - มีความเที่ยงตรงภายในและภายนอก
 - สอดคลองกับแรงงาน, เวลา, ทุนทรัพยของผูวิจัย

 ปญหาทีพ่บบอยในการออกแบบการวจิยั เปนการใชแบบ
การวิจัยไมสอดคลองกับคําถามการวิจัย/วัตถุประสงคการวิจัย ซึ่ง
นักวิจัยขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแบบการวิจัยที่ใช จึงไม
สามารถดําเนินการตามแบบการวิจัยที่กําหนดไวได

ขอควรพิจารณาในการเลือกแบบการวิจัย คือ

 - คําถามการวิจัย, วัตถุประสงคของการวิจัย

 - ความรูความสามารถและทักษะของผูวิจัย

 - ระยะเวลาในการทําวิจัย

 - ความสามารถในการเขาถึงกลุมเปาหมาย 

 - ลักษณะของผูอานหรือผูสนใจงานวิจัย (ความคุนเคย

หรือการใหคุณคากับงานวิจัย)
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

กระบวนการวิจัยในชั้นเรียน

วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย         ศ.กิตติคุณ ดร.วัลลภา  เทพหัสดิน ณ อยุธยา

  ที่ปรึกษาอธิการบดีและที่ปรึกษาสาขาการจัดการการศึกษา

  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป

ความสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

         การวิจัยในชั้นเรียนมีความสําคัญตอวงการวิชาชีพทางการ

ศกึษาเปนอยางยิง่ เนือ่งจากจาํเปนตองพฒันาหลกัสตูร วธิกีารเรยีน

การสอน การจงูใจใหผูเรยีนเกดิความอยากรูอยากเรยีน การพฒันา

พฤติกรรมผูเรียน การเพิ่มสัมฤทธิผลการเรียน และการสราง

บรรยากาศการเรยีนรู เพือ่ใหเกดิการเรยีนรูไดอยางมปีระสทิธภิาพ 

การวจิยัในชัน้เรยีนเปนการเปลีย่นแปลงบทบาทดัง้เดมิของอาจารย

ทีม่คีวามเชีย่วชาญและสนใจเรือ่งการสอน โดยเนนเนือ้หาสาระของ

บทเรียนตามหลักสูตรเทานั้น จึงทุมเทเวลาไปที่การศึกษา คนควา 

หาขอมลู ทฤษฎทีีเ่ปนสวนหนึง่ของหลกัสตูร มากกวาการศกึษาวธิี

การพัฒนาหรือปรับปรุงการเรียนรูของผูเรียน ผลงานของอาจารย

สวนใหญจึงเปนผลงาน หนังสือ ตํารา บทความหรือเอกสารทาง

วิชาการมากกวาผลงานวิจัย

          ปจจุบัน  การวิจัยมีบทบาทเพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัว

ทางการศกึษา ทีเ่ปดระดบัการศกึษาถงึขัน้ปรญิญาโทและปรญิญา

เอกในประเทศไทย  ทําใหมีการเรียนการสอน ระเบียบวิธีวิจัย 

ตลอดจนการกาํหนดใหทาํวทิยานพินธในระดบับณัฑติศกึษา จงึมผีูรูวธิี

การทาํวจิยัเพิม่ขึน้ ทีส่าํคญัคอืการขอกาํหนดตาํแหนงทางวชิาการ 

หรือ การเลื่อนระดับของผูอยูในสายวิชาชีพทางการศึกษา มีขอ

กําหนดใหสงผลงานวิชาการและงานวิจัย เปนสวนหนึ่งของการ

พจิารณา ผูทีอ่ยูในแวดวงการศกึษาจงึตองหนัมาสนใจเรือ่งของการ

วจิยัเพิม่ขึน้  ประกอบกบัการทีก่ฎหมายไดกาํหนดใหมกีารสงเสรมิ

การวิจัยในมาตรา ๒๔ ดังนี้ การจัดกระบวนการเรียนรู…. (๕) 

สงเสริมสนับสนุนใหผูสอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม 

สื่อการเรียน และอํานวยความสะดวกเพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรู

และมีความรอบรู รวมทั้งความสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่ง

ของกระบวนการเรียนรู ทั้งนี้ผูสอนและผูเรียนอาจเรียนรูไปพรอม

กนัจากสือ่การเรยีนการสอน และแหลงวทิยาการตางๆ (กระทรวง

ศึกษาธิการ, ๒๕๔๕) ดวยปจจัยดังกลาวจึงทําใหอาจารยตอง

เปลี่ยนบทบาทจากผู สอนอยางเดียวมาเปนผู วิจัยดวยเพื่อมี

สวนรวมในการพัฒนาการสอน การเรียนรู ของผู เรียน และ

การพัฒนาวิชาชีพอาจารยเพิ่มขึ้น
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

ความหมายของการวิจัยในชั้นเรียน 

 การวิจัยทางการศึกษา (Educational Research) ใน

ความหมายกวาง หมายถึงการเสาะแสวงหาความรูโดยวิธีการทาง

วทิยาศาสตร ประกอบดวยการออกแบบการวจิยั กระบวนการวจิยั

เชิงปริมาณ หรือเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงทดลอง กึ่งทดลอง

การวิจัยแบบผสมผสาน หรือการวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยปฏิบัติการทางการศึกษา  (Action Research 

in Education) หมายถึงการคนควาหาคําตอบที่เชื่อมโยงทฤษฎี

ทางการศึกษาสูการปฏิบัติจริงในสถานศึกษา โดยการคิดสะทอน 

(Reflective Thinking) การสอนของอาจารย มีลักษณะสําคัญคือ

เปนการปรับปรุงการปฏิบัติงานการศึกษา เปนการเพิ่มพลังความ

สามารถของอาจารย และเปนความกาวหนาในวชิาชพีทางการศกึษา

 การวิจัยในชั้นเรียน  (Classroom Action Research) 

หมายถึง การสืบสอบเชิงธรรมชาติ (Natural Inquiry) จาก

ปรากฏการณที่เกิดขึ้นในการเรียนการสอน การเรียนรู  หรือ 

พฤตกิรรมผูเรยีน โดยทีอ่าจารยเปนผูวจิยัในสิง่ทีป่ฏบิตัอิยู มผีูเรยีน

ผูบรหิาร หรอื อาจารยในสถาบนัการศกึษามสีวนรวมในการวจิยัดวย

 การวจิยัในชัน้เรยีนจงึเปนการสบืสอบเชงิธรรมชาตทิีต่อง

ใชความคิดวิเคราะหที่ละเอียดถี่ถวน ขึ้นอยูกับเนื้อหาสาระของ

วชิาการมปีฏสิมัพนัธกบัผูเรยีน มจีดุเนนทีห่ลากหลายเชือ่มโยงกนั 

และเปนรูปธรรม

 ลักษณะสําคัญของการวิจัยในชั้นเรียน

 ลักษณะของการวิจัยในชั้นเรียนมีจุดเดนที่แตกตางจาก

การวิจัยอื่นๆ ดังนี้ 

 1. อาจารยเปนผู วิจัยเอง เพื่อเพิ่มพูนความรู ใหแก

วงการวิชาชีพทางการศึกษา

 2. ผลการวิจัยสามารถแกปญหาผู เรียนไดทันเวลา 

และตรงจุด

 3. การวจิยัชวยเชือ่มชองวางระหวางทฤษฎแีละการปฏบิตัิ

 4. การเพิ่มศักยภาพการคิดสะทอน (Reflective 

Thinking) ของอาจารยตอปญหาที่เกิดในหองเรียน

 5.  การเพิ่มพลังความเปนอาจารยในวงการการศึกษา 

 6.  การเปดโอกาสใหอาจารยกาวหนาทางวิชาการ

 7.  การพัฒนา และทดสอบการแกปญหาในชั้นเรียน

 8. การเปดโอกาสใหผูเรยีนแสดงความคดิเรือ่งการเรยีน

การสอน และทางแกปญหา

 9. การนําเสนอขอคนพบและการรับฟงขอเสนอแนะ

จากกลุมอาจารย

สรุป

 การวิจัยในชั้นเรียนเปนการสืบสอบเชิงธรรมชาติ 

(Natural Inquiry) ซึง่พึง่พงิเนือ้หาสาระของรายวชิาทีจ่ะสอน โดย

อาจารยเปนผู วิจัย งานที่อาจารยปฏิบัติอยู ในชั้นเรียน เพื่อ

พัฒนาการสอน การเรียนรูและผูเรียนอันนําไปสูความกาวหนาใน

วชิาชพีอาจารย ผูวจิยัจะเลอืกวธิกีารรายงานตามรปูแบบทีส่ถาบนั

ที่ เกี่ยวของกําหนดหรือเลือกการเขียนขอคนพบตามสภาพ

ธรรมชาติขึ้นอยู กับวัตถุประสงคของการวิจัย และขึ้นอยู กับ

เปาหมายของการวจิยัวาทาํใหใครอาน แตการวจิยัในชัน้เรยีนตองมี

ลกัษณะสาํคญัคอื ผลการวจิยัเปนการเพิม่ความรูและประสทิธภิาพ

การเรียนการสอน การพัฒนาผูเรียน  ความคิดสะทอนในการวิจัย  

ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในวงการอาจารย
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การวิเคราะหตัวแปรคั่นกลางและปฏิสัมพันธในงานวิจัย 

(Mediation and Moderation Analysis)

วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย     ดร.นําชัย  ศุภฤกษชัยสกุล

               มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีเนื้อหาโดยสรุป
ประเภทของตัวแปรตัวที่สาม
 - Covariate  เปนตัวแปรอิสระรวมกันที่มีอิทธิพลตอ
ตัวแปรตาม
 - Confounder เปนตัวแปรที่มีอิทธิพลตอทั้งตัวแปร
อิสระและตัวแปรตาม ถาไมควบคุม จะทําใหพบความสัมพันธลวง 
(Spurious Relationship) หลอกใหผูวิจัยคิดวาตัวแปรอิสระกับ
ตัวแปรตามมีความสัมพันธกัน แตเมื่อควบคุมแลว ความสัมพันธ
ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามที่เคยพบจะหายไป
 - Suppressor เปนตัวแปรที่กดความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ทําใหถาไมควบคุม จะไมพบความ
สมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระกบัตวัแปรตาม หรอืพบในขนาดความ
สมัพนัธทีต่ํา่ แตเมือ่ควบคมุแลว ความสมัพนัธระหวางตวัแปรอสิระ
กับตัวแปรตามจะเพิ่มมากขึ้นกวาเดิม
 - Distorter เปนตัวแปรที่บิดเบือนทิศทางความสัมพันธ
ที่แทจริงระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม เมื่อควบคุมแลว 
ความสัมพันธที่แทจริงของตัวแปรอิสระกับตัวแปรตามจะเปลี่ยน
ไปในทิศทางตรงขามจากเดิมที่ไมไดควบคุม
 - Mediator เปนตัวแปรที่คั่นกลางความสัมพันธเชิง
สาเหตุระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม ตัวแปรอิสระสงผลตอ 
ตัวแปรคั่นกลาง ซึ่งสงผลตอตัวแปรตาม ตัวแปรคั่นกลางจึงเปน
ตัวแปรที่ชวยอธิบายและตีความวา ทําไมตัวแปรอิสระจึงสงผลตอ
ตัวแปรตาม บางครั้ งเรียกตัวแปรนี้ว า Intervening or 
Intermediate or Process Variable

การนํา Mediator ไปใชในงานวิจัย

 - Mediation for Explanation นําตัวแปรคั่นกลาง

มาวิเคราะหเพื่ออธิบายวา ทําไมตัวแปรอิสระจึงสงผลตอตัวแปร

ตามมักใชในงานวิจัยเชิงสหสัมพันธ (Correlational Research) 

 - Mediation for Design ระบุเหตุผลหรือทฤษฎี

รองรับวาตัวแปรคั่นกลางเปนสาเหตุที่สงผลตอตัวแปรตามที่

ตองการศึกษา แลวจึงสรางตัวแปรทดลองสรางการเปลี่ยนแปลง

ตอตัวแปรคั่นกลางเพื่อใหสงผลตอตัวแปรตามในทายสุด มักใชใน

งานวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research)

การวิเคราะห Causal Steps

 - วิเคราะหการถดถอยโดยให Y เปนตัวแปรตาม และ 

X เปนตวัแปรอสิระ เพือ่ประมาณคาอทิธพิลทางตรงของ X ทีม่ตีอ 

Y เมื่อยังไมควบคุมตัวแปร M (เสน c)

 - วิเคราะหการถดถอยโดยให M เปนตัวแปรตาม 

และ X เปนตัวแปรอิสระ เพื่อประมาณคาอิทธิพลทางตรงของ X 

ที่มีตอ M (เสน a)

 - วิเคราะหการถดถอยโดยให Y เปนตัวแปรตาม และ

X กบั M เปนตวัแปรอสิระ เพือ่ประมาณคาอทิธพิลทางตรงของ M

ที่มีตอ Y เมื่อควบคุม X (เสน b) และอิทธิพลทางตรงที่ X มีตอ Y 

เมื่อควบคุม M (เสน c’) Differences in Coefficients
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 - พิจารณาจากผลตางระหวางอิทธิพลทางตรงของ 

X ที่มีตอ Y เมื่อยังไมควบคุม M (เสน c) กับ อิทธิพลทางตรงของ 

X ที่มีตอ Y เมื่อควบคุม M แลว (เสน c’)

 - c – c’ เทียบกับคาประมาณ standard error ของ 

c – c’ วามีนัยสําคัญหรือไม

 - มีขอจํากัดทางสถิติหลายประการ และไมสามารถ

ใชไดในกรณีที่มี Mediator หลายตัว 

Products of Coefficients

 - พิจารณาจากผลคูณระหวาง อิทธิพลทางตรงของ 

X ที่มีตอ M ( เสน a) กับ อิทธิพลทางตรงที่ M มีตอ Y (เสน b)

 - a*b เปนคาประมาณอิทธิพลทางออมที่ X มีตอ Y 

โดยผานตวัแปร M ในกรณทีี ่M มเีพยีงตวัเดยีว a*b = c-c’ ทดสอบ

นัยสําคัญของ a*b โดยการนําไปหารกับคาประมาณ standard 

error ของ a*b เชน วิธีการทดสอบของ Sobel

 - ขอเสียคือตองใชกลุมตัวอยางขนาดใหญ และมีขอ

ตกลงเบือ้งตนวาการแจกแจงของ a*b ตองเปนโคงปกต ิแตในทาง

ปฏบิตัสิวนใหญ การแจกแจงของ a*b มกัเบทางบวกและโดงกวาปกติ

Distribution of the Products

 - แกปญหาขอตกลงเบื้องตนการแจกแจงโคงปกติ

ของผลคูณ a*b

 - โดยใชการแจกแจงที่รู อยู แลวของสองตัวแปรที่มี

การแจกแจงแบบโคงปกติมาใชเปนการแจกแจงของ a*b

 - รูปร างและฟงกชันการแจกแจงนี้ซับซอน และ

สวนใหญใชคาของฟงกชันในตารางเพื่อสรางชวงความเชื่อมั่น 

(Confidence Interval) เพือ่ทดสอบนยัสาํคญัของอทิธพิลทางออม

Resampling Approach

 - ใชกลุมตวัอยางจาํลองเพือ่ประมาณคาการแจกแจงเชงิ

สุมของผลทางออม (Sampling Distribution of Indirect Effect)

 - วิธีที่นิยมคือ Bootstrapping เนื่องจากมีขอตกลง

เบื้องตนที่นอยกวาและใหขอสรุปที่ตรงกวา

 - Bootstrapping เปนวิธีที่จําลองสรางกลุมตัวอยาง

ใหมซํ้าๆ กัน โดยถือวากลุมตัวอยางที่เก็บมาเปนประชากรเสมือน 

(Pseudo-Population) แลวสุมตวัอยางจากกลุมตวัอยางทีเ่กบ็มา

ครัง้ละ n หนวย ซํา้ๆ กนัจาํนวน k ครัง้ (สวนใหญนยิม 1,000 ครัง้

ขึ้นไป) การสุมจะเปนลักษณะของการสุมแบบใสคืน

Resampling Approach

 - ในแตละ k ครั้ง ประมาณคาอิทธิพลทางออมจาก a*b 

แลวนําเอาการแจกแจงของคาประมาณอิทธิพลในแตละครั้งมา

สรางเปนการแจกแจงเชิงสุมของอิทธิพลทางออม

 - การแจกแจงเชงิสุมนีจ้ะนาํมาสรางเปนชวงความเชือ่มัน่

เพื่อใชในการทดสอบนัยสําคัญของอิทธิพลทางออม

 - ขอดีที่เหนือกวาวิธี Products of Coefficients และ 

Distribution of the Products ก็คือ ไมมีขอตกลงเบื้องตนวา 

a, b หรือ a*b จะตองมีการแจกแจงแบบโคงปกติขอเสียก็คือ

 - ใชเวลาคํานวณมาก เนื่องจากความถูกตองขึ้นอยู

กับจํานวนครั้งที่สุ มจําลอง (k) และจําเปนตองใชโปรแกรม

คอมพิวเตอรในการคํานวณ

 - แมวาจะใชขอมูลจากกลุมตัวอยางเดียวกันในการทํา 

Bootstrapping แตผลของชวงความเชื่อมั่นจะไมมีวันเหมือนหรือ

ตรงกันทุกอยาง

 - ยิ่งกลุมตัวอยางใกลเคียงกับประชากร (กลุมตัวอยาง

ขนาดใหญ) ผลก็ยิ่งถูกตองมากขึ้น 

 - ตองใชขอมูลดิบรายหนวยในการคํานวณ 

 - ไมคอยมีอยูในคําสั่งสําเร็จรูปของโปรแกรมวิเคราะห

ทางสถิติ
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

ความกาวหนาของเทคนิคการแปลผลงานสถิติเพื่อการวิจัย

วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร    ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนฑล

  ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

สถิติวิเคราะหเพื่อการวิจัยอาจแบงเปน ๒ กลุมไดดังนี้

 1) การวิเคราะหเพื่อวินิจฉัยขอมูล (Exploratory data 

analysis) เนนการบรรยายลักษณะของกลุมตัวอยางตามขอมูลที่

เก็บมาโดยใชสถิติพรรณนา และแผนภูมิประกอบ สวนใหญเปน

การวิเคราะหทีละตัวแปร (Single variable analysis) เชน 

การวิเคราะห อาชีพ, รายได, อายุ เปนตน โดยจะวิเคราะหตัวแปร

ทีละหนึ่งตัวแปร

 2) การวิเคราะหเพื่อยืนยันสมมุติฐาน (Confirmatory 

data analysis)  ซึง่นกัวจิยัสวนมากนยิมใชวธินีีม้ากกวาวธิแีรก โดย

เนนการใชอนมุานสถติ ิและกระบวนการทดสอบนยัสาํคญัทางสถติิ 

ไมวาจะเปนการวิเคราะหสองตัวแปร (Bivariate analysis) หรือ

การวิเคราะหหลายตัวแปร (Multivariate analysis) เพื่อยืนยัน

ความสัมพันธระหวางตัวแปร

ปญหาการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

ขั้นตอนในการทดสอบสมมุติฐานทางสถิติ

  ● จากสมมุติฐานในการวิจัย กําหนดสมมุติฐานวาง 

(Null hypothesis: H0) 

  ● Reject-support (RS)

  ● Accept-support (AS)

 ● กําหนดสมมุติ ฐานทางเลือก (Alternat ive 

hypothesis: H1)

  ● Directional H1

  ● Non-directional H1

 ● กาํหนดระดบันยัสาํคญัทางสถติ ิ(a วเิคราะหขอมลูตาม

สถิติที่เลือกมา และคํานวณความนาจะเปน (p-value) โดยจะ

ปฏเิสธ H
0
 เมือ่ p < a เปนความนาจะเปนแบบมเีงือ่นไข (Conditional

probability)

 ● เงือ่นไขทีว่าคอื H0 is true! ซึง่หมายถงึ “ไมแตกตาง” 

“ไมมีผล” หรือ “ไมมีความสัมพันธ”

 ● p-value จงึหมายความวา “ถาหาก H
0
 ถกูตอง/ เปน

จริง โอกาสที่ขอมูลจะเปนไปตาม H
0
 เปนเทาใด?

 ● p-value ยิ่งตํ่ามากเทาใด สะทอนวาโอกาสที่ขอมูล

จะเปนไปตาม H0 (เมื่อ H0 ถูกตอง) ยิ่งนอยลงๆ และเมื่อ p< � 

ก็สมควรแลวที่จะปฏิเสธ H0 ได

ขอวิพากษตอ NHST

 1) NHST สะทอนวิธีคิดแบบ Dichotomous thinking 

ซึ่งไมถูกตองเพราะวิธีคิดแบบ Dichotomous thinking บั่นทอน

ความสนใจใครรูของมนุษย และปดกั้นโอกาสในการตรวจสอบ

ความถูกตองของผลการวิจัย

 2) ขนาดตัวอยางมีผลเสมอ! ยิ่งเพิ่มขนาดกลุมตัวอยาง

ยิ่งเพิ่มโอกาสใหปฏิเสธ H0 

 3) NHST ไมชวยเราเมื่อเราตองการทราบความแมนยํา 

(Accuracy) ของพารามิเตอร เชน

 ● หากเราทํา randomized experiment พบวาคา

เฉลีย่กลุมทดลองสงูกวากลุมควบคมุอยางมนียัสาํคญัทางสถติทิี ่.05

มีผลตางคาเฉลี่ย = 5.0
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  ● ศกึษาความสมัพนัธระหวางพฤตกิรรมจติอาสา กบั

พฤติกรรมกลาแสดงออกของวัยรุน พบคาสหสัมพันธเทากับ .60 

และมีนัยสําคัญฯ ที่ .05

 4) มีความเขาใจที่ผิดในการสรุปผล NHST เชน

  ● p-value เปนดัชนีที่บงบอกผลที่ตัวแปรอิสระ

หรือ treatment มีตอตัวแปรตาม นั่นคือ p-value นอยสะทอน

วามีผลมาก! (p-value นั้นเปน confounded indices คือ มัน

ไดรับอิทธิพลทั้ง effect size และ sample size)

  ● การปฏิเสธ H
0
 หมายความวา ขอสรุปตาม H

1
 

(ซึ่งมักจะสอดคลองกับสมมุติฐานการวิจัย) เปนจริงแนนอน! 

(ไมแน! เพราะ (1) ผลการศกึษาเรือ่งเดยีวไมอาจพสิจูนอะไรได (2)

สมมุติฐานการวิจัยที่เรานํามาทดสอบนั้นอาจไมถูกตองก็ได 

(3) ขอสรปุอาจไมเปนเชนนัน้หากขอมลูไมเปนตามขอตกลงเบือ้งตน)

ชวงความเชื่อมั่น (Confidence interval: CI)

 ชวงความเชือ่มัน่ที ่100(1-�)% หมายถงึ พสิยัของคาสถติิ

จากกลุมตวัอยาง (min-max) ทีเ่กดิจากการสุมตวัอยางมาทดสอบ

ซํ้าหลายครั้ง ซึ่งมีความเปนไปได (%) วาภายใตพิสัยนี้จะมีคา

พารามิเตอร (true population parameter)

ประโยชนของ CI

  ● ใชเพือ่สรปุผลการทดสอบ H0 กลาวคอื  หากพสิยั

นัน้มคีาทีส่ะทอนวา “ไมแตกตาง” “ไมมผีล” “ไมสมัพนัธ”  รวมอยู

ดวย ผูวิจัยจะไมปฏิเสธ H0 แตถาพิสัยนั้นไมมีคาดังกลาวรวมอยู

ดวย จะปฏิเสธ H0

  ● แมจะไมปฏเิสธ H
0
 แต CI กย็งัดกีวา p-value เชน จาก

ตวัอยางการทดลองสอนสถติ ิหาก 95% CI มคีาตัง้แต -0.82 – 3.00

(ไมปฏเิสธ H0 เพราะมคีา 0 อยูในพสิยันี)้ แตกม็แีนวโนมทีก่ารสอน

วิธีใหมจะไดผล

  ● ชเพื่ออธิบายความแมนยําของพารามิเตอร พิสัยที่

แคบ สะทอนวาตวัแปรแทรกซอนมผีลไมมากนกัตอการสรปุผลการ

ทดสอบ พิสัยที่กวางบงบอกความไมคงที่ของพารามิเตอร ซึ่งอาจ

เปนผลจากตวัแปรแทรกซอน หรอือาจมผีลจากขนาดกลุมตวัอยาง

ขนาดอิทธิพล (effect size: ES)

  ● ในบรบิทของ NHST ขนาดอทิธพิลหมายถงึคาตวัเลข

ทีส่ะทอนวา H0 จะไมถกูตอง (effect size measures the degree

to which such a null hypothesis is wrong)

  ● ถาไมเกี่ยวกับ NHST เลย! ES หมายถึงขนาดขอ

งผลหรือขนาดของอิทธิพลของตัวแปรอิสระที่มีตอตัวแปรตาม 

(effect size refers to the magnitude of impact of independent

variable on dependent variable)

  ● การศึกษาของ Kirk (2003) พบวาปจจุบันนาจะมี 

effect size มากกวา 70 คา และไมมีตัวใดดีที่สุด!

กลุมของ ES

  ● ดชันคีวามแตกตางระหวางกลุม (Group difference

indices) วัดปริมาณคาแตกตางของ คาเฉลี่ย สัดสวน หรืออื่นๆ 

ตั้งแตสองกลุมขึ้นไป

  ● ดัชนีความเกี่ยวของสัมพันธ  (Strength of 

association indices) 

  ● ดัชนีกําลังสองของความสัมพันธ   (Square 

association indices) เหมาะสมในการตีความตามความหมาย

ของ ES มากกวากลุมที่ 2

  ● การประมาณคาความเสี่ยง (Risk estimates) วัด

ความเสี่ยงโดยเปรียบเทียบกันระหวางกลุมตางของตัวแปรอิสระ
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การวิจัยและพัฒนา (Research and Development)

         วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย         รศ. ดร.สาโรช  โศภีรักข

  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ความหมายของการวิจัยและพัฒนา 

 Research = กระบวนการวจิยัคนควาหาความรูใหม ดวย

วิธีการที่เปนระบบหรือวิธีการที่เชื่อถือได

 Development = การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือ

การดําเนินการเพื่อทําใหดีขึ้น

 Research & Development คือ งานวิจัยที่มุงเนน

การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนไดโดยตรง (ในสังคม) อยางเปน

รูปธรรม งานวิจัยในระดับปริญญาเอก เปนการหาองคความรู

พัฒนาเพื่อสรางองคความรูที่เรียกวา Body of knowledge 

การวจิยัและพฒันา จงึหมายถงึ ผลงานวจิยัตองนาํไปใชประโยชนได 

ขอบขายของงานวิจัยและพัฒนา

 การวิจัยและพัฒนา (R & D) เปนงานวิจัยที่สรางสรรค

งานอยางเปนระบบ เปนขัน้ตอน สามารถตรวจสอบได ซึง่แนวทาง

ที่นิยมของการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้ 

 ๑. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบ (Model 

Research & Development) คอื การนาํหลกัการและและทฤษฎี 

มาผสมผสานกับเครื่องมือ และการประยุกตใชจริง โดยนํามาเขาสู

กระบวนการวิจัย ทดลองหารูปแบบจนเกิดประสิทธิภาพ ตาม

เปาหมายทีต่ัง้ไว เชน การพฒันารปูแบบการสอนบนเวบ็ การพฒันา

หองเรียนเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร

 2. การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ (Product Research 
& Development) การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑนี้ ขอบขาย
การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑจะอยูในกลุมการวิจัยเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม จะมุงเนนประเด็นที่ตัวผลิตภัณฑ เชน พัฒนาใหมี
ความแข็งแรง การขึ้นรูป การดูดซึมนํ้า การหดตัว ความทนไฟ 
ความเหมาะสมกบัการใชงาน เปนตน งานวจิยัและพฒันานีจ้ะชวย
ใหไดผลติภณัฑทีม่คีณุภาพ มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัความตองการ 
(ยุทธ ไกรวรรณ, 2545)
 3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ (Equipment 
Research & Development) เปนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ 
เครื่องมือตาง ๆ ในระบบการผลิตใหมีความสะดวกในการใชงาน
อยางดมีปีระสทิธภิาพ มคีวามคงทน ลดตนทนุ คณุภาพและผลผลติดี
 4. การวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรม (Innovation 
Research & Development) เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง
นวตักรรมสิง่ประดษิฐทีย่งัไมเคยมใีครวจิยัมากอน เชน เครือ่งกรอง
นํา้ระบบสญุญากาศ  เครือ่งสบูนํา้แบบพลงัแสงอาทติย การพฒันา
บทเรียนบนสื่อสังคมออนไลน
เปาหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา
 1. การนาํผลงานวจิยัไปใชประโยชนเพือ่การแกปญหาใน
กระบวนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรม หรือสังคม ฯลฯ
 2. สรางผลผลิตอออกมาอยางเปนรูปธรรม สามารถนํา

ไปใชไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพิสูจนตรวจสอบได
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ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาตรงกบัคาํภาษาองักฤษ

วา “Educational Research and Development” (R&D) 

 มุ งสู เปาหมายหลักในกระบวนการพัฒนาโดยอาศัย

พืน้ฐานการวจิยั (Research Based Educational Development)

สามารถแยกประเด็นไดดังนี้

 1. วัสดุครุภัณฑเพื่อนํามาใชประโยชนทางการศึกษา 

หมายถึง การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในลักษณะการคิดคน 

ประดษิฐ สรางสรรคผลติภณัฑทางการศกึษาเพือ่เสรมิใหการเรยีน

การสอนเกิดประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน การพัฒนารูปแบบการ 

การบริหารจัดการ การผลิตบทเรียนบนแท็บเล็ต การสรางหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส เปนตน

 2. เทคนิควิธีและกระบวนการทางการศึกษา หมายถึง 

การใชกระบวนการวจิยัเพือ่หาแนวทางในการพฒันาการเรยีนการ

สอน ระบบ รูปแบบ เทคนิควิธีการเพื่อปรับปรุงใหประสิทธิภาพ

การเรยีนการสอนพฒันาดยีิง่ขึน้  เชน รปูแบบการสอนแบบอปุนยั 

(Joyce & Weil, 1980) รูปแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ 

โดย สาโรช บวัศร,ี 2526 เปนตน (พฤทธิ ์ ศริบิรรณพทิกัษ. 2535 : 21)

 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ

ทางการศึกษา (อํานาจ ชางเรียน, 2532)  เปนการวิจัยและพัฒนา

ที่มุงคนหาความรูใหมโดยมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่

กาํลงัดาํเนนิงานอยู และตรวจสอบคณุภาพผลติภณัฑทางการศกึษา

ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 1. เสรมิสรางพฒันาวงการศกึษาใหมทีางเลอืกนวตักรรม

ใหมๆ ใหใชอยางแพรหลายเหมาะสมกับพื้นที่ ทองถิ่น ดังนั้น

ประเด็นวิจัยจึงถูกตั้งขึ้นตามความตองการของผูใชขอมูล และ

ดําเนินการวิจัยโดยนักวิจัย กระบวนการพัฒน

 โจทยวจิยัมกัเปนแบบระดมความคดิโดยใหผูทีเ่กีย่วของ

ในดานตางๆ ไดมสีวนรวม ทัง้ในสวนของผูใชขอมลู ผูประกอบการ

สถานศกึษานกัวจิยั และผูทีไ่ดรบัผลกระทบ (เชน อาจใชวธิกีารระดม

ความคดิแบบ OOPP หรอื Objective O) เมือ่ไดกรอบการวจิยัแลว

จึงประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยไดยื่นขอเสนอโครงการวิจัยตาม

กรอบที่ไดระบุไวแลว โดยในขั้นแรกแนะนําใหเสนอเปนเอกสาร

เชงิหลกัการกอน เมือ่ไดปรบัแตงแนวคดิไดตรงกนัแลว จงึพฒันาไปสู

การเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มตอไป

 ประเด็นวิจัยสําหรับโครงการประเภทนี้คือปญหาที่เกิด

ขึ้นเปนปจจุบันของเรื่องนั้นๆ และการวิจัยดังกลาวจะนําไปสูการ

แกปญหาและเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษานั้นตอไป

 2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปญหาในระยะปานกลาง

ถึงระยะยาว เปนงานวิจัยที่เตรียมความพรอมสําหรับปญหาที่

อาจเกดิขึน้ไดในอนาคต โดยปญหาดงักลาวยงัไมเกดิขึน้ในปจจบุนั 

ดังนั้นการกําหนดกรอบการวิจัยหรือตั้งโจทยวิจัย จะตองอาศัย

ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของอยางมาก

โจทยการวิจัยอาจมาจากนักวิจัยหรือผู ที่ เกี่ยวของหรือจาก

การระดมความคิดก็ได แตอยางไรก็ตาม ตองมีหลักฐานยืนยัน

แนวคิดนั้นๆ อยางชัดเจนและรัดกุมวามีโอกาสเปนไปไดสูงที่เรื่อง

ดังกลาวจะเปนปญหาสําคัญในอนาคตทั้งระยะใกลและไกล

 3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนําไปสูการสรางผลิตภัณฑ

นวัตกรรมทางการศึกษา หรือเปนการวิจัยเพื่อใหไดทางเลือกใหม

ในการพฒันา โจทยของงานวจิยัประเภทนีม้กัถกูกาํหนดโดยนกัวจิยั

หรือผูที่เชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ การพัฒนาโครงการประเภทนี้ 

จําเปนตองมีหลักฐานยืนยันแนวคิดอยางชัดเจน

 4. งานขยายผลการวจิยั เปนกระบวนการจดัการปลายทาง

เพื่อใหผลงานที่ไดจากการวิจัย ไดถูกนําไปใชประโยชนโดยกลุม

เปาหมายอยางแทจริง

การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวิจัยทางการศึกษา

 การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาทางการ

ศึกษา มีลักษณะที่คลายคลึงกันโดยเนนที่ประเด็นงานดานการ

ศึกษา (Education)

 แตในความคลายคลงึกนั ไดมผีูกลาวถงึความแตกตางได 

2 ประการ ดังนี้ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ, 2535)

 1. ดานเปาประสงคของการวิจัย (Goal of Research)

นั้นมีลักษณะที่แตกต างกัน คือ การวิจัยทางการศึกษา 

(Educational Research) จะมุงคนควาหาความรูใหมโดยการวจิยั

พืน้ฐานหรอืมุงหาคาํตอบเกีย่วกบัสภาพการปฏบิตังิานโดยการวจิยั

ประยุกต

 แต  ถ  า เป  นการวิ จั ยและพัฒนาทางการศึ กษา 

(Educational Research and Development) มุงเนนนาํวธิวีจิยั

(Research Methodology) มาพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

ผลติภณัฑทางการศกึษา ตลอดจนคดิคนโดยนาํทฤษฎมีาผสมผสาน

กบัวธิกีารอืน่ ผานสือ่หรอืกระบวนการวธิสีอนตาง ๆ  เพือ่ใหไดมาซึง่

ผลติภณัฑทางการศกึษา หรอืเทคนคิวธิกีารใหม ๆ  ในทางการศกึษา

เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการสอน หรือ

สื่อการสอน
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

 2. ดานการนําไปใช (Utilization) นั้นการวิจัยทางการ
ศึกษาสวนใหญมีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนําไปใชจริง 
นัน่คอื ผลการวจิยัทางการศกึษาจาํนวนมากเมือ่ไดผลวจิยัแลวไมได
พิจารณานําไปใช ดังนั้นนักการศึกษาและนักวิจัยสวนใหญจึงหา
ทางลดชองวางดงักลาวโดยใชวธิกีารวจิยัในรปูแบบ “การวจิยัและ
พัฒนา” เพื่อสามารถนําไปใชไดจริง
 การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษามิใชสิ่งที่ทดแทนการ
วจิยัทางการศกึษา แตการวจิยัทางการศกึษาเปนตวัเชือ่มเพือ่แปลง
ไปสูการพฒันาผลติภณัฑทางการศกึษาทีส่ามารถใชประโยชนไดจรงิ

กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
 กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนรูปแบบ
การวิจัยที่ตองมีขั้นตอนในการศึกษาและพัฒนาแนวทางใหม ๆ  
โดยตองมีการทดสอบและประเมินในสภาพความเปนจริง มีการ
พิจารณาไตรตรองปรับปรุงแกไขหลายครั้ง เพื่อใหไดมาซึ่ง
องคความรูและผลิตภัณฑทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
 Walter R. Borg and Meredith Damien Gall ซึ่ง
ได กําหนดขั้นตอนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา ไว ใน
“Educational Research : An Introduction”  ดงันี ้(Borg and
Gall, 1989)
1. การกําหนดและรวบรวมขอมูลในดาน ผลิตภัณฑทางการศึกษา 
หรือเปาหมายที่จะวิจัยและพัฒนา  มีเกณฑในการเลือกกําหนด
ผลิตภัณฑการศึกษาที่จะวิจัยและพัฒนา 4 ประการ 
 1.1 ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม
 1.2 ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะ
พัฒนาผลิตภัณฑที่กําหนดหรือไม
 1.3  บุคลากรที่มีอยู มีทักษะความรูและประสบการณ
ที่จําเปนตอการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษานั้นหรือไม
 1.4  ผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควรได
หรือไม
2. การวางแผนการวจิยัและพฒันา การวางแผนการวจิยัและพฒันา  
ประกอบดวย
 2.1 กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ
 2.2 ประมาณการคาใชจาย 
 2.3 การกําหนดกําลังคนในการเก็บขอมูล 
 2.4  การกําหนดระยะเวลาที่ต องใช  เพื่อศึกษา
ความเปนไปได

 2.5 พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ ขั้นตอนใน

การวางแผนการวิจัยและพัฒนาเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถ

คาดคะเนไดวาการวิจัยครั้งนี้จะมีแนวทางเปนไปไดหรือประสบ

ความสําเร็จตามเวลาที่วางแผนไวหรือไม

3. การพฒันารปูแบบขัน้ตอนของการผลติ  ขัน้นีเ้ปนการออกแบบ

และจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาที่วางไว เชน ถาเปนโครงการ

วจิยัและพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้กต็องออกแบบหลกัสตูร 

เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝกอบรม และ

เครื่องมือที่ใชในการประเมินผล โดยใหสอดคลองกับจุดมุงหมาย

ขอบผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ตั้งไว

4. ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ  ในขัน้นีจ้ะเปนการนาํผลติภณัฑ

ที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นการพัฒนา ไปทดลองใชเพื่อ

ทดสอบคุณภาพ 3 ครั้ง ไดแก 

  4.1 การทดลองขั้นตนของผลิตภัณฑโดยใชกลุ ม

ตวัอยางขนาดเลก็ ไมเกนิ12 คน ประเมนิผลโดยการใชแบบสอบถาม

การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห 

หลังจากนั้น นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ 

ครัง้ที ่1 ในขัน้ตอนนีจ้ะนาํขอมลูและผลการทดลองทีไ่ดมาปรบัปรงุ

ผลิตภัณฑครั้งที่ 1

  4.2 ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑครัง้ที ่2 ในขัน้นีจ้ะ

นําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพ

ของผลติภณัฑตามวตัถปุระสงค โดยใชกลุมตวัอยาง มากกวาขัน้ที1่

  ประเมินผลเชิงปริมาณในลักษณะทดสอบกอนเรียน 

(Pre-Test) กบัทดสอบหลงัเรยีน (Post-Test) นาํผลไปเปรยีบเทยีบ

กบัวตัถปุระสงคของการใชผลติภณัฑ อาจมกีลุมควบคมุการทดลอง

ถาจําเปน

  4.3 ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑครัง้ที ่3 ในขัน้นีจ้ะ

นําผลิตภัณฑที่ไดรับการปรับปรุงไปทดลองเพื่อทดสอบคุณภาพ

ของผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค โดยใชกลุมตัวอยางมากกวาเดิม

ประเมนิโดยการรวบรวมขอมลูมาวเิคราะห เพือ่ปรบัปรงุผลติภณัฑ

ครั้งที่ 3 ในขั้นตอนนี้จะนําขอมูลและผลการทดลองที่ได มา

ปรับปรุงเพื่อเผยแพรตอไป

5. การเผยแพร เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและพัฒนา

ผลิตภัณฑในที่ประชุมสัมมนาทางวิชาการหรือวิชาชีพ สงไปลง

เผยแพรในวารสารทางวิชาการ และติดตอกับหนวยงานทาง

การศึกษาเพื่อจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาเผยแพรไปใน

สถานศึกษาตางๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

การบริหารโครงการวิจัยใหประสบความสําเร็จ

 วันอาทิตยที่ 26 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.

โดย       ศ.เกียรติคุณ ดร.มนตรี  จุฬาวัฒนฑล

  ประธานกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ สาขาวิทยาศาสตรเคมีและเภสัช

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

การบริหารการวิจัย 3 ระยะ

กอนการวิจัย

 ● การวิจัยจะตองใชเงินทุน ซึ่งหนวยงานที่ใหทุนมี

หลายหนวยงาน ทั้งในสวนของภาครัฐและภาคเอกชน

 ● นวัตกรรมสรางความมั่งคั่ง การวิจัยสิ่งใหมๆ ที่

สามารถนํามาใชประโยชนได งานวิจัยถือเปนการสรางความรูใหม 

ตอยอด ซึ่งเรื่องที่รูแลวไมตองวิจัย 

 ● การวิจัยที่ไดไมเพียงแตเปนขอมูลเทานั้น จะตอง

สามารถนําไปใชประโยชนได

 ●  โจทยวจิยัมุงประโยชนอะไร วจิยัพืน้ฐาน หรอื ประยกุต

การวิจัยเพื่อความยั่งยืน

 การวิจัยเปนสวนของการบริหาร เนื่องจากตองมีความ

รับผิดชอบ ประเทศเรานั้นมีทั้งภาคเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม 

ทําใหทั้ง ๓ อยางสมดุลกัน ทุกโครงการที่จะวิจัยจะตองคิดถึง

ผลกระทบกอน

Research Quartet  จตุภาคีการวิจัย
 1. ผูใหทุน   2. นักวิจัย 
 3. ผูมีสวนไดสวนเสีย 4. นโยบาย 
ทั้ง 4 สวนนี้คือสิ่งที่นักวิจัยตองเกี่ยวของดวย

การวิจัยและพัฒนา (Research & Development)
 - การบริการคนควาหาความรูใหมตามความตองการ
ของผูใช ซึ่งผูใชในที่นี้อาจหมายถึง ผูใหทุน ผูจางงาน หนวยงาน 
หรือตัวนักวิจัยเอง 
 - ความตองการแกปญหา สรางรายได เสริมความ
สามารถในการแขงขัน
 - ผูใชอาจไดแก ผูใหทุนสนับสนุนการวิจัย ผูวาจาง 
หนวยงานรัฐ เอกชน สังคม หรือนักวิจัย
วิจัย (Research) & นวัตกรรม (Innovation)
 วิจยั คือการใชความคดิและเงินทําการศกึษาจนเกดิองค
ความรูใหม
 นวัตกรรม คือนําความรู ไปทําประโยชนใหเกิดเปนรูป
ของตัวเงิน ซึ่งองคความรูเปนแบบมาจากทั่วโลกได 
Process Model of R&D
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 การวิจัยเริ่มจากความคิด คิดวาเราจะแกปญหาอะไร 
แกอยางไร คิดแนวคิดตางๆ ซึ่งการวิจัยจะตองเชื่อมโยงกับสภาวะ
เศรษฐกิจสังคม และองคความรูในปจจุบันนี้ เพราะฉะนั้นแลว
นวตักรรมคอืการสรางมลูคาจากงานวจิยั ซึง่นวตักรรมมคีวามเสีย่ง 
อาจเกิดความลมเหลวได แตงานวิจัยสามารถลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นในขั้นตอนของนวัตกรรมได

Research for What?
 ● Routine to Research (R2R) การทํางานประจํา
ใหเปนวิจัย เชน ดานการศึกษา การพยาบาล การจดบันทึกขอมูล
นักเรียน/คนไข หรือการวิเคราะหขอมูล
 ● Research to Teaching (R2T) การศึกษาการใช
แท็บเล็ตของเด็ก 
 ● Research to Excellence (R2E)
 ● Research to Commercialization (R2C) การนํา
งานวิจัยไปสูเชิงพาณิชย 
 ● Research to Patents (R2P) การทําวิจัยเพื่อนํา
ไปสูการจดสิทธิบัตร
 ● Patent to Research (P2R) การนําสิทธิบัตรมา
สูการทําวิจัย มีการทํานอยมาก ซึ่งสิทธิบัตรนั้นจะบอกทุกอยาง 
ไมวาจะเปนสูตรเคมี การใชความรอนตางๆ ฯลฯ
 ● Policy Research การวิจัยเชิงนโยบาย
 ● Operational (Institutional) Resea
  
แหลงทุนวิจัยภาครัฐ
 หนวยงานที่ใหทุนวิจัย ไดแก สํานักงานคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ (วช.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
(สวก.), สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ
(สวทช.), สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) สถาบันวิจัย

ระบบสาธารณสุข (สวรส.), สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสราง
เสรมิสขุภาพ (สสส), สาํนกังบประมาณ, NRPM เปนระบบทีส่ามารถ
คนหาไดวา เรือ่งทีส่นใจมจีาํนวนกีเ่รือ่ง มนีกัวจิยัทานใดบาง จาํนวน
งบประมาณที่ใชไปกับเรื่องนั้นๆ ทั้งหมดคิดเปนเงินเทาไหร

5 ส: มูลคาและคุณคาที่พึงปรารถนาจากการใชผลการวิจัย
 งานวิจัยจะสําเร็จและนําไปสูการใชประโยชนจะตอง
ประกอบไปดวย 5 ส คือ 
 1. สนุก   2. สะดวก 3. สบาย   
 4. สะอาด  5. สมารท

การบริหารระหวางการวิจัย

 การบริหารระหวางการวิจัยบริหาร คน งบประมาณ 

อุปกรณ และ เวลา ดําเนินตามระเบียบวิธีวิจัย 

 - ประเมินผลและรายงานเปนระยะๆ    

 - แกปญหา ปรับเปลี่ยนวิธีวิจัย

 - การวิจัยมีความเสี่ยง    

 - เรียนรูจากความลมเหลว

 - อดทน วิริยอุตสาหะ    

 - สนุกกับการคนพบใหม

 -  ปกปองทรัพยสินทางปญญา   

 - ตองปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

การบริหารหลังการวิจัยเสร็จสิ้น

 - ตีพิมพ เผยแพร ถายทอด      

 - จดสิทธิบัตร 

 - ผูใชผลงานคือผูมีสวนไดสวนเสีย   

 - ตองมีกลไกสงเสริมตางๆ

 - คลัสเตอรนวัตกรรมเพิ่มโอกาสใหผลงานวิจัย   

 - บริหารการเจรจาผลประโยชน
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การเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพในวารสารวิชาการ

วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร    ศ.เฉลิมพล  แซมเพชร

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

ทําไมตองตีพิมพเผยแพรผลงานวิจัย

 - ในฐานะนักวิจัยที่ตองเผยแพรผลงานวิจัยหรือสิ่งที่ได

คนพบสูสาธารณะ

 - เพิ่มพูนความรู  กระตุ นเราใหเกิดความคิด และ

สนับสนุนการคนควาตอไป

องคประกอบของรายงานการวิจัย

 แตละวารสารจะมีการกําหนดรูปแบบ (Format) ที่

แนนอนไว ผูเขียนจะตองปฏิบัติตาม

การเขียนชื่อเรื่อง มีขอมูลดังนี้

 - ขอมูลตองกระชับและถูกตอง

 - เปนคาํทีถ่กูตองและสอดคลองกบังานวจิยัและเพยีงพอ

อธิบายเนื้อหาของกระดาษ

 - ไมมีคําเสีย

 - นําวลีที่สําคัญที่สุดขึ้นกอน

 - ตองมีคําอธิบายหรือคําชี้แจง

การเขียนคํานํา มีขอมูลดังนี้    

 - ปญหาและความสําคัญของปญหา

 - สาเหตุของปญหา

 - งานวิจัยที่เกี่ยวของกับบริบทของปญหานี้

 - ตั้งสมมุติฐานในการแกปญหานั้นอยางไร

 - ผลลัพธ หรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับตามมา

 - แสดงวัตถุประสงค (ปดทาย)

 เนื้อหาสาระเหมือนกับการเขียน ความสําคัญฯ ของ
ขอเสนอโครงการวิจัยแตจะมีการทบทวนวรรณกรรมที่
 เกี่ยวของกับปญหาที่มากขึ้น
วัสดุอุปกรณและวิธีการทดลอง
 - ทําอะไร ที่ไหน เมื่อไหร อยางไร
 - ใหรายละเอียดเพียงพอเพื่อใหผูอื่นสามารถนําไปทํา
ทดสอบซํ้าได
 - ใชเทคนิค วิธีที่เปนที่รู จักกันดีก็ไมจําเปนตองให
รายละเอียด
 - อธิบายขั้นตอนการวิจัยใหชัดเจน : กรรมวิธี (ตํารับ) 
แผนการทดลอง และการวิเคราะหผลดวยสถิติ
 - การเกบ็บนัทกึขอมลูตางๆ และการวดัวเิคราะหผลตอง
ชัดเจน (ขอมูลนี้จะถูกนําเสนอในผลการทดลอง)
 หัวขอนี้เปนการวางแผนเพื่อพิสูจนวาสมมุติฐานที่ไดตั้ง
ไวใน คํานํา นั้นถูกตอง
หลักการเขียนผลการทดลอง
 - จัดลําดับหมวดหมูขอมูลจากการเก็บ/บันทึก (ที่ได
กําหนดไวในวิธีการทดลอง)
 - เสนอผลเปนคาเฉลี่ย กํากับดวยวิเคราะหผลทางสถิติ
 - ใชจํานวนเลขทศนิยมใหเหมาะสม
 - อยาไดเสนอผล ซํ้าซอน (ตาราง - กราฟ) ดวยขอมูล
เดียวกัน
 - ผลจะเปนบวก หรือลบตองรายงานตามขอเท็จจริง

 - ผลจะตองตอบวัตถุประสงคไดครบทุกขอ
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 - อยาเขียนในลักษณะที่ทําใหผู อื่นเบื่อ เขียนทุกผล 

(ตัวเลข) ที่ปรากฏในตารางหรือกราฟเปนแตละรายการ แตควร

เขียนในภาพรวม

 -  จะตองไมมีการวิจารณใดๆ ของผลที่เกิดขึ้น

การออกแบบตาราง

 - รูปแบบของตาราง ขึ้นอยูกับปจจัยและกรรมวิธีที่

กําหนดในแผนการทดลอง

 -    คาํอธบิายอยูเหนอืตาราง สาํหรบัภาพ คาํอธบิายอยูใตภาพ

 - ไมมีเสนในแนวตั้งและแนวนอน ยกเวนเสนกั้นบน

กั้นลาง

วิจารณผลการทดลอง

 -  เปนสวนทีผู่วจิยัมคีวามเปนอสิระ ในการใชตรรกวทิยา

อธิบายผลที่เกิดขึ้นไดอยางเต็มที่ 

 -  ผลทีเ่กดิขึน้มคีวามหมายอะไร และมนียัสาํคญัอยางไร

 - แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางผลที่ไดจาก

การบันทึกตางๆ

 -  อธิบายผลบางอยางที่เกิดขึ้น และที่ไมเกิดขึ้น

 -  ชีใ้หเหน็ถงึความเกีย่วของ หรอืเกีย่วพนักบัสมมตุฐิาน

ที่ตั้งไวของผูวิจัย หรือผูอื่น

 - ผลตอบคําถาม หรือตอบวัตถุประสงค หรือไม  

เพราะเหตุใด

สรุปผลการทดลอง

 - เมื่อการทดลองบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไวแลว จะนํา

ผลประโยชนนั้นไปใชอยางไร หรือใครจะไดประโยชน (ในเชิง

พาณชิย หรอืองคความรู) งานวจิยัทีท่าํมานัน้มจีดุออน หรอืจดุแขง็

อยางไร

 -  ขอเสนอแนะที่สามารถพัฒนางานวิจัยในเรื่องนี้ตอไป

อยางไร

เอกสารอางอิง

 - ระบบทีน่าํไปใชกนัอยูในปจจบุนั (เลอืกใชอยางใดอยาง

หนึ่งใหถูกตองสมบูรณ)

 - Name and year system/style

 - Vancouver system/style หรอื Alphabet-number 

system (นิยมใชกันในทางสาขาวิทยาศาสตรการแพทย)

บทคัดยอ (Abstract/Summary)

 เนื้อหาสาระประกอบดวย

 - วัตถุประสงค (และขอบเขตงาน)

 - วิธีการดําเนินการวิจัย รวบรัด

 - ผลการทดลองที่สําคัญและคนพบอื่นที่สัมพันธกัน

 - และอาจรวมถึงการแปลกความหมายของผลการ

ทดลองนั้นในเชิงเปนประโยชน (ถาจําเปน)
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โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ทรัพย สินทางป ญญา  ภาษาทางกฏหมาย คือ 

“Intellectual  Property” คําวา Property นักกฎหมาย 

ความหมายจะพดูถงึทรพัยสนิ  ซึง่ทรพัยสนิทางปญญาจะไมมรีปูราง 

และมีความขาใจวาเปนอะไรที่ออกจากปญญา ผลการประดิษฐ

คิดคนที่คิดขึ้นมา และตองมีอะไรเติมขึ้นมาอีก ตองเปนชนิดที่

กฎหมายคุมครองดวย แปลวามอีะไรทีค่ดิออกมาจากสมองผลการคดิ

ผลการคน ผลการประดิษฐ ผลการสรางสรรคที่ออกมาจากสมอง

แตถากฎหมายไมคุมครอง นักกฎหมายจะไมเรยีกวาทรพัยสนิทาง

ปญญา  

 ทรัพยสินทางปญญา ประกอบดวย  

 1. เปนสิ่งที่ไมมีรูปราง เมื่อไหรก็ตามเห็นวามีรูปราง

จะไมใชทรัพยสินทางปญญา  เชน หนังสือเลมหนึ่งจับตองได 

เรยีกวามรีปูราง แตสิง่ทีเ่ปนทรพัยสนิทางปญญา จะเปนอะไรทีไ่มมี

รปูราง ทีอ่ยูในหนงัสอื กค็อืขอความ เนือ้ความอะไรตางๆ ทีจ่บัไมได

ถาจะทําใหเปน physical  ขึ้นมาเปนกายภาพ ก็คือ นํ้าหมึกที่

พมิพลงไปบนกระดาษ หนงัสอืทีซ่ือ้มาจากรานจายเงนิ แตทรพัยสนิ

ทางปญญาไมไดซื้อแตเปนลิขสิทธิ์ของคนเขียน ถึงแมนํามาผลิต

ขายตอ  

 2. มลีกัษณะเปน Information ลกัษณะเปนสารสนเทศ 

จับตองไมได ทําสําเนาไดเพิ่มจํานวนมากได และมีระบบคุมครอง

ตั้งแตลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการคาตางๆ 

 ทําไมตองมีการบริหารทรัพยสินทางปญญา ทรัพยสิน

เหลานี้ตองมีการดําเนินการบริหาร หากปลอยไวไมดําเนินการ

บริหาร ถามีการบริหารจัดการตลอดชีวิตของทรัพยสิน จะได

ประโยชนเยอะมาก เพราะหลายอยางมีอายุจํากัด เชน ลิขสิทธิ์

กฎหมายคุมครอง 50 ป กอนผูสรางสรรคเสียชีวิต ผูเปนเจาของ

สามารถกระทําการทรัพยสินทางปญญาได เชน มีสิทธิบัตรในการ

สังเคราะหสารชนิดใดชนิดหนึ่งได สามารถสังเคราะหไดคนเดียว 

ถาใครมาสังเคราะหอาจใหศาลสั่งหาม

 ทรัพยสินทางปญญา ไมจําเปนตองเปนเงินทองเสมอไป

สิ่งที่ควรระวังคือ ไม manage ทรัพยสินทางปญญา เชน

คูแขงนําไปทําอะไรที่เปนประโยชนโดยที่ทานไมรูตัว การบริหาร

ทรัพยสินทางปญญา ในระดับไมโคร บริษัทสามารถดําเนินการได 

ปจเจกบคุคลกไ็ด ผลงานการประดษิฐคดิคน ผลจากการวจิยัตองดี

คอืตองใชงานไดจรงิ  รวมถงึไมเหมอืนของคนอืน่ ในระบบสทิธบิตัร

บังเอิญเหมือนไมนับ ฉันทําเองก็ไมนับ ไมไดลอกคนอื่นก็ไมนับ 

เพราะสิทธิบัตรเปนสิทธิแตเพียงผูเดียวใชขาย เสนอขาย นําเขา

ซึ่งการประดิษฐของทานที่คิดเอง แตเผอิญเหมือนของคนอื่น 

การบริหารทรัพยสินทางปญญา

วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย            ดร.เลอสรร  ธนสุกาญจน

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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บรหิารใหดกีไ็ดคาตอบแทนนอย หลายกรณมีกีารบรหิารทรพัยสนิ

ทางปญญาดี แตพอตอนที่นํามาทําธุรกิจ เชน ทําของขาย มาให

บริการ แตดําเนินธุรกิจไมเปน มันก็ไมเห็นเปนเงิน ซึ่งตอง

เอื้ออํานวยกัน หากบริหารดีแตผลผลิตไมดี แยมาจากตนทาง  

หากบริหารไมดีก็แย  สรุปคือตองดีทั้ง 3 ถึงจะออกมาดี

 ระดับ Makco  ระดับประเทศ มองทรัพยสินทางปญญา

ทั้งระบบ มองวาประเทศไทยเปนรถคันหนึ่ง มี 4 ลอ  เริ่มจาก

ลอหลังดานซายเปนการสรางผลงานประดิษฐคิดคน ลอหนา

ดานซาย เปนการนําผลงานไปใชประโยชน ทั้งเชิงพาณิชยหรือไม

พาณชิยกไ็ด  ลอหลงัดานขวา การจดทะเบยีนทรพัยสนิทางปญญา 

คอื การนาํทรพัยสนิทางปญญาเขาระบบคุมครองตามกฎหมาย เชน

การขอรับสิทธิบัตร การขอรับความคุมครองทางกฎหมาย และ

ลอหนาดานขวา คือ การระงับขอผิดพลาด บางทานเรียกวา 

การบังคับตามสิทธิที่มีอยูตามกฎหมาย  เชน รองเรียนการละเมิด 

จะเห็นวาการขับเคลื่อนจะอยูลอดานหลังทั้ง 2 ลอ คือสราง

ทรัพยสินทางปญญาขึ้นมาได และนําไปคุมครองทางกฎหมาย  

 การบริหารจัดการทรัพยสินทางปญญามีหลักการ

อยางไรบาง

 1. การเขียนตัวแมบทกอนวาจะดําเนินการอยางไร

จัดองคประกอบที่ทําใหงานสบายขึ้นมาก 

 2. นโยบายทรัพยสินทางปญญา เปนนโยบายระดับ

องคกร เปนการบงบอกวาอะไรเปนอะไร จะดําเนินการอยางไร 

ยอมอะไรบาง ไมยอมอะไรบาง 

 3. นโยบายที่เกี่ยวของกับสมุดจดในหอง lab  เชน สมุด

รายงานการทดลอง  

 4. สัญญาไมเปดเผยความลับ ใครมาคุยกับสถาบันของ

เรา และเราจาํเปนตองเปดเผยความลบั หรอืเปนอะไรซึง่ยงัไมขอรบั

สิทธิบัตร 

 5. นโยบายเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย  เชน

หอง lab ถูกลวงความลับ พนักงานขยันผิดปกติ

  สญัญาจาง ทาํใหผูทีเ่ซน็สญัญารูสกึวาไมไดถกูเอาเปรยีบ 

มีการแบงผลประโยชนชัดเจน ดูจากวันแรกๆ ที่ถึงตัวหนวยงาน  

ตองล็อกจากวันแรกที่เปดเผยขอมูล ประเทศไทยมีการใชสิทธิ 

2 อยาง คือ 1. มีสิทธิชื่อที่เปนเจาของผลงาน ชื่อผูประดิษฐยังคง

เปนชือ่ผูประดษิฐ  และ 2. สทิธใินการหามผูอืน่มาแกไขผลงานของ

เราจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณ  สุดทายไมผิดกฎหมาย  

 ผลประโยชนทับซอน  ออกจากงานทํางานกับคูแขงได

หรือไม บางทียังไมทันออก ไปรับดําเนินการ ไปบอกเรื่องราวสิ่งที่

ดําเนินการทําอยู  จะเรียกวาเปนความลับของหนวยงาน แตอาจ

จะบอกวาถาเราไปละเมดิทรพัยสนิทางปญญาของผูอืน่ หนวยงาน

จะไมรับรูดวย  ใครทําเปนเรื่องของตนเอง  

 เรื่องของ lab โนตบุก / leb สมุดวิจัย  หลักการ คือ 

ถาวันใดวันหนึ่งจําเปนตองนําโนตบุกไปเปนพยานหลักฐาน เชน 

ใครเปนผูประดิษฐที่แทจริง หากศาลไดดู ศาลอาจประติดประตอ

ไดวา ผูใดที่ประดิษฐ โนตบุกที่แทจริง เพราะฉะนั้นโนตบุคพวกนี้

ไมสามารถเติมกระดาษหรือดึงกระดาษ หรือไมมีผูลวงรูได มีการ

รันเลขหนา และมีลายเซ็นผูที่มีความรูแตไมใชคนในทีม

 การประเมินคุณคาของผลการประดิษฐคิดคน  เปน

เรือ่งทีม่หาวทิยาลยัในเมอืงไทยพยายามเรยีนรู   วาประเมนิอยางไร 

มกีารจดัอบรมวธิมีองแบบตางๆ วธิกีารมองแบบอเมรกิา มองแบบ

แบบญีปุ่น  เราจะใชวธิตีางๆ ทีจ่ะประเมนิวาคณุคาและมลูคามแีค

ไหน เราจะไดคุมครองใหสมนํ้าสมเนื้อ  

 การคุมครองดวยระบบตางๆ คุมครองไดมาก ยทุธศาสตร
จะคุมครองอะไร คุมครองอยางไร  ยทุธศาสตรการคุมครอง ทาํวจิยั
ขั้นตอไปทําอะไร จะทํามาเปนโปรดักสมั้ย ทําออกมาอยางไร 
ผานกีข่ัน้ตอน ใครมาทาํ  ทาํเองหรอืใหคนอืน่ทาํ นาํไปใชประโยชน
ถาใชเองกใ็ช หรอืใหคนอืน่ใช  หรอืหางไกลทีเ่ปนโปรดกัสทีจ่ะขายได
จะทาํเปนสญัญารวมวจิยั คอืวา อาจารยในมหาวทิยาลยัคดิประดษิฐ
อะไรไดแตยงัขายไมได เพราะเพิง่ออกจากหอง lab สมมตวิาคดิคน
ปฏิกิริยาหนึ่งออกมา แตสิ่งที่ภาคอุตสาหกรรมอยากได คือการทํา
ชดุตรวจโรคขาย ซึง่ไมรูปฏกิริยิาวาเปนอยางไรแตมนัตองทาํอยูใน
รูปที่ตองขายได มีนํ้ายาเปนขวด คงสภาพไดกี่ป อาจมีการพัฒนา
อีกหลายขั้นกวาจะขายได 
 ในการขอรบัสทิธบิตัรของไทยและอกีหลายประเทศจะมี
สิง่ทีเ่หมอืนกนั มเีอกสารอยางหนึง่เรยีกวาประกาศคาํขอสทิธบิตัร 
แปลวายื่นคําขอสิทธิบัตรไปแลว เวลาผานไป  18 เดือน ยังตรวจ
ไมเสรจ็ ประกาศโฆษณาคาํขอออกมากอน โดยทีไ่มประกาศทัง้หมด
ประกาศเฉพาะจดุสาํคญั  ทานอาจขอ 20 ขอ  แตเคาบอกขอขอเดยีว
ดวูามใีครคดัคานบางไหม หรอืทาํขายตัง้นานแลว มผีูคดัคานเขามา
สิง่ทีไ่ดคอืทานไดมองในอนาคต 3-5 ป  เพราะเวลาผานไป 18 เดอืน
แลวกวาจะเขาไปสูกระบวนการขั้นตอนตรวจเสร็จ อีก 3-5 ป
จะออกมาเปนสิทธิบัตรจริงๆ
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โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 เมื่อนําการวิจัยมาใสในชั้นเรียน กระบวนการและ

กิจกรรมการวิจัยนั้นไมควรแปลกแยกจากสภาพแวดลอม แตตอง

เปนสิ่งที่กลมกลืนเขากันกับการเรียนของผูเรียนและการสอนของ

ครเูปนสวนหนึง่ของกระบวนการในการเรยีนการสอนทีไ่มกอใหเกดิ

ความแปลกแยก การศกึษาอยางเปนระบบถงึปรากฏการณทกุอยาง

ในกระบวนการเรยีนการสอนของครเูพือ่ทาํความเขาใจ เพือ่พฒันา

และปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมากขึ้น การวิจัยใน

ชั้นเรียนตองเปนสวนหนึ่งของกระบวนการที่ก อใหเกิดสิ่งที่

หองเรียนตองการใหเกิด นั่นคือความเปลี่ยนแปลงที่พึงปรารถนา

ในตวัเดก็เชนเดยีวกบัวตัถปุระสงคของชัน้เรยีนทัว่ๆ ไป และเปนการ

เสาะแสวงหาความจริง ที่ดําเนินงานในเชิงสะสมของครู ภายใน

บริบทของการเรียนการสอนในชั้นเรียนของตน โดยไดผลที่เปน

ประโยชนทั้งตอครูและนักเรียน โดยการรวมมือกันในการเรียน

การสอนที่เกิดขึ้นทุกชั่วโมงที่มีการเรียนการสอน 

วัตถุประสงคของการทํารายงานของตนเอง

 1. เพือ่เปนหลกัฐานการทาํงานของตนเอง และเปนขอมลู

ทีช่วยในการจดัการเรยีนการสอนของตนเองขณะดาํเนนิการจดัการ

เรียนการสอนและอนาคต

 2. เพือ่เปนฐานขอมลูสาํหรบัการทาํวจิยัของตนเอง และ

จัดเก็บผลการวิจัยสําหรับการสังเคราะหการวิจัยตอไปในอนาคต 

 3. เพื่อเปนสวนหนึ่งของหลักฐานรองรับการประกัน

คุณภาพหรือการประเมินคุณภาพภายในและภายนอกตาม

มาตรฐานและตัวบงชี้การปฏิบัติงานของครู

วตัถปุระสงคของการทาํรายงานการวจิยัในชัน้เรยีนเพือ่เผยแพร

 1. เพือ่เผยแพรใหผูอืน่ไดใชประโยชนจากการวจิยัของครู 

และเปนฐานขอมลูเกีย่วกบัองคความรู ดานศาสตรการสอน เพือ่ให

มีขอมูลสําหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมผูสอน

 2. เพื่อกอใหเกิดการวิพากษผลการวิจัยซึ่งสามารถนํา

ไปปรับปรุงพัฒนาการสอนของตนเองไดดียิ่งขึ้น หรือตอยอดงาน

เทคนิคการเขียนรายงานการวิจัยในชั้นเรียน

วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร      ดร.นลินี  ณ นคร

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
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วิจัยเดิม และสรางเครือขายวิจัยการศึกษาซึ่งจะเปนประโยชน

ตอการรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไปในเพื่อสราง

องคกรแหงการเรียนรูหรือสังคมฐานความรู

รูปแบบการนําเสนอรายงาน 

 1. แบบเปนทางการ

 โครงสรางรายงานผลการวิจัยแบบเปนทางการ

 ● บทนํา

  -  ความเปนมาและความสําคัญของปญหาวิจัย

      -  กรอบความคิดในการวิจัย คําถามการวิจัย 

      -  วัตถุประสงคของการวิจัย

      -  ขอบเขตของการวิจัย ตัวแปรในการวิจัย

      -  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย

 ● เอกสารที่เกี่ยวของกับการวิจัย

 ● วิธีการวิจัย

  -   นวัตกรรมที่พัฒนา (แนวคิดที่ใช)

  -  กลุ มเป าหมาย (ระดับการศึกษา จํานวน 

ตัวอยาง ระยะเวลา)   

  -   วิธีนํานวัตกรรมสูการปฏิบัติ

  -   วิธีประเมินความสําเร็จ

  -   ผลที่เกิดขึ้น

 ● บทเรียนที่ไดเรียนรู ขอเสนอแนะจากการวิจัย

 2. แบบไมเปนทางการ

 โครงสรางรายงานผลการวิจัยแบบไมเปนทางการ

 ● สภาพปญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียน

 ● โจทยปญหาวิจัย

 ● วิธีการออกแบบวิจัย 

 ●  ผลการวิจัยแสดงรายละเอียดกระบวนการวิจัย

ทั้งหมด 

 ● บทเรียนที่ไดเรียนรู  ควรรายงานผลการวิพากษ

รายละเอียดของการทําวิจัยในทุกขั้นตอน 

ลักษณะของรายงานที่ดี

คุณสมบัติของรายงานการวิจัยในชั้นเรียนที่ดี

 ● ความเปนระบบ 

 ● ความถูกตอง ตรงประเด็น  

 ● ครบถวน 

 ● ความสอดคลองระหวางประเดน็วจิยักบัการออกแบบวจิยั

 ● หลักฐานเกี่ยวกับกระบวนการที่สะทอนผลกลับ

เพื่อเปนขอมูลยืนยันที่ไดจากการวิจัยมุมมอง/การวิพากษวิจารณ

จากผูมีสวนรวมจะทําใหผลการวิจัยมีความแข็งแกรง

หลักการเขียนชื่อเรื่องวิจัย

 1. หวัขอสะทอนวาเปนการวจิยัปฏบิตักิาร เชน การวจิยั, 

การพัฒนา, การสราง เปนตน

 2. ระบุนวัตกรรมที่พัฒนา เชน วิธีการที่ใช, แนวคิด, 

ลักษณะของสิ่งประดิษฐ เปนตน

 3. ระบุที่ทําวิจัย เชน กลุมที่ศึกษา, ระดับชั้น, สถานที่ 

เปนตน

 4. ระบตุวัแปรผล (ตวัแปรตาม) ทีต่องการใหเกดิกบัผูเรยีน

 5. หัวขอเรื่องวิจัยในชั้นเรียนไมควรเปนเรื่องที่เปนการ

วิจัยเชิงสํารวจสภาพปญหา

การเขียนวัตถุประสงคของการวิจัย

 วัตถุประสงคของการวิจัย คือ เปาหมายของการวิจัยที่

ครนูกัวจิยัตองพยายามตอบคาํถามวาวตัถปุระสงคของการวจิยัคอื

อะไร และตองการคนหาอะไรจากการวิจัย โดยเขียนใหครอบคลุม

ถึงปญหาการวิจัย เขียนโดยระบุคํากริยาที่แสดงจุดมุงหมายของ

การวจิยัเพือ่ใหไดคาํตอบทีต่องการ และไมควรเขยีนสิง่ทีค่าดวาจะ

ไดรับจากการวิจัยหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับ อีกทั้งควรระบุ

สิ่งที่เปนนวัตกรรมที่ผู วิจัยพัฒนาและการประเมินความสําเร็จ

เพื่อใหมีความเปนไปไดและมีขอบเขตเหมาะสม

การเขียนความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 1. ระบุสิ่งที่พึงประสงค หรือแนวคิด/หลักการสําคัญ

ซึ่งเปนที่ยอมรับ

 2. ระบุสภาพปจจุบันที่เปนอยู กับนักเรียนที่ตนเอง

รับผิดชอบ

 3. ระบุสิ่งที่เปนปญหาอันเกิดจากการที่นักเรียนยังมี

คุณลักษณะไมเปนไปในทิศทางที่พึงประสงค ตลอดจนผลกระทบ

ที่ตามมา

 4. คนหา หรืออธิบายแนวคิดสําคัญที่คาดวาจะเปน

แนวทางในการพัฒนาผูเรียนใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงค

 5. อธิบายประโยชนหรือความคาดหวังจากวิจัย

การเขียนรายงานวิธีการวิเคราะหขอมูล

 1. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ สามารถ

ทาํไดโดยการทาํวเิคราะหเนือ้หา และเขยีนคาํบรรยายอธบิาย โดย

ใชคําพูดหรือพฤติกรรมสนับสนุนการสรุปผลการวิจัย 

 2. นาํเสนอผลการวเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ สวนใหญใช

การแจงนับความถี่ คํานวณคารอยละ คาเฉลี่ย ไมมีความจําเปน
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ตองใชสถิติสรุปอางอิง เชน การทดสอบคาที เนื่องจากการทําวิจัย

ในชั้นเรียนไมมุงเนนนําผลวิจัยไปสรุปอางอิงยังประชากร

 3. นาํเสนอเปรยีบเทยีบความเหมอืนหรอืตางโดยใชกราฟ

เชน การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนเรียนและ

หลงัเรยีน พฒันาการทางการเรยีนของผูเรยีนในชวงของการทดลอง

วิจัย เปนตน

 4. นําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดวยวิธีผสม ใชทั้ง

การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณและขยายความเสริมโดยใชขอมูล

เชิงคุณภาพบรรยายประกอบใหเขาใจมากขึ้น

การอภิปรายและจัดทําขอเสนอแนะ   

 1. สรุปขอคนพบ เพื่อยกรางประเด็นสําคัญที่คนพบ 

และวเิคราะหจาํแนก แยกแยะผลสรปุประเดน็ทีข่ดัแยงกบัแนวคดิ 

หรือสนับสนุน พรอมทั้งหาเหตุผลอธิบายผลที่เกิดขึ้น 

 2. จัดประชุมเพื่อวิพากษ และสะทอนผลการวิจัย 

โดยบันทึกมุมมองของเพื่อนรวมงาน นํามาวิเคราะหเปนประเด็น

และเขียนในเชิงการอภิปราย

 3. ภาษาตองกระชับ ไดใจความ เปนประโยค สมบูรณ

และอานเขาใจงาย
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ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

เทคนิคการประเมินผลระดับโครงการและแผนงาน

วันจันทรที่ 27 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร   รศ. ดร.สมคิด  พรมจุย

   มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 การประเมินผล คือ กระบวนการที่กอใหเกิดสารสนเทศ

ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่ดีที่สุด

กระบวนการบริหารงาน/โครงการ

 ● คิด หรือ การวางแผน (Planning) คือ การกําหนด

เปาหมายและยุทธวิธี

 ● ทํา หรือ นําไปปฏิบัติ (Implementation) คือ การ

จัดองคกรและดําเนินการ

 ●  ติดตาม หรือ กํากับ ประเมินผล (Monitoring and 

Evolution) คือ การติดตามและพัฒนาปรับปรุง

ประเภทของการประเมิน

 ● ประเมนิกอน เปนการประเมนิความจาํเปน ความเปน

ไปได และประเมินตัวโครงการ

 ● ประเมินขณะดําเนินงาน เปนขั้นตอนและแผนการ

ดําเนินงาน ความกาวหนา รวมถึงปญหาและอุปสรรค 

 ●  ประเมนิหลงั เปนการบรรลวุตัถตุามประสงค พรอม

ทั้งศึกษาผลกระทบ

เปาหรือสิ่งที่มุงประเมิน

 1. ประเมินแผนงาน

 2. ประเมินโครงการ

 3. ประเมินสื่อ/อุปกรณ/ชิ้นงาน/สิ่งประดิษฐ

 4. ประเมินองคกร/หนวยงาน

 5. ประเมินบุคลากร

 6. ประเมินชุมชน/สังคม

ประเมินผลการดําเนินงาน
ประเมินสรุปผล

ดําเนินการตามแผน
ประเมินความกาวหนา

ประเมินสภาพปจจุบัน/ปญหา
ความตองการจําเปน

การประเมินในกระบวนการบริหารฐานเชิงระบบ

วางแผน/โครงการ 
ประเมินความเปนไปได

คนหา หรือ พัฒนา 
ทางเลือกใหม ๆ
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ผลงานประเมินในกระบวนการบริหารงาน

 กลุมที่ 1…ประเมินความตองการจําเปน (Needs As-

sessment)

 กลุมที่ 2…การวิจัยและพัฒนาทางเลือกในการยกระดับ

คุณภาพงาน/ประเมินทางเลือกหรือนวัตกรรมฯ (Research and 

Development) 

 กลุมที ่3…ประเมนิความเปนไปไดของนโยบาย แผนงาน/

โครงการ หลักสูตรหรือโปรแกรมใดๆ (Feasibility Studies) 

 กลุมที ่4...การประเมนิความกาวหนาของนโยบาย/แผน

งาน/โครงการ (Formative Evaluation)

 กลุ มที่  5 . . .การประเมินสรุปผลการดํา เนินงาน 

(Summative  Evaluation) 

 กลุมที่ 6…ติดตามผล/ศึกษาผลกระทบตางๆ (Follow-

up Studies Impacts Studies) 

ขั้นตอนการประเมิน

 1. วิเคราะหสิ่งที่มุงประเมิน

 2. ทําไมจึงตองประเมิน

 3. วัตถุประสงคของการประเมิน

 4. กําหนดขอบเขตของการประเมิน

 5. ศึกษาแนวคิด รูปแบบการประเมิน และตัวอยางของ

งานประเมิน 

 6. ออกแบบการประเมิน 

  ●  แหลงขอมูล / ผูใหขอมูลหลัก

  ●  ตัวชี้วัด / ประเด็นที่ศึกษา

  ●  เครื่องมือ

  ●  การวิเคราะหขอมูล

  ●  เกณฑในการประเมิน  

 7. พัฒนา/เครื่องมือ

 8. เก็บรวบรวมขอมูล

 9. วิเคราะหขอมูล

 10. สรุปผล & เขียนรายงานประเมิน

หลักการและเหตุผล 

 เพื่อศึกษาความเปนมา สภาพปญหา และสาเหตุของ

การประเมินโครงการ เมื่อประเมินแลวไดประโยชนอะไรบาง

การวิเคราะหโครงการที่มุงประเมิน

 1. ความเปนมาของโครงการ

 2. ลักษณะโครงการ(ประจํา/พิเศษ)

 3. วัตถุประสงคของโครงการ (ชัดเจน)

 4. การบริหารโครงการ

 5. ทรัพยากรของโครงการ

 6. ขั้นตอนในการดําเนินงาน

 7. เริ่มตนและสิ้นสุดเมื่อใด

 8. เกณฑในการตัดสินความสําเร็จของโครงการ

 9. ความเหมาะสม – ความเปนไปไดของโครงการ

วัตถุประสงคของการประเมิน

 ศึกษาความกาวหนา ปญหา อุปสรรค เพื่อนํามา

ปรับปรุงพัฒนา และสรุปรวม 

รูปแบบการประเมิน (EVALUATION MODELS) 

 คือ กรอบความคิดในการประเมิน โดยทั่วไป MODELS 

จะบอกสาระที่สําคัญ 2 ประการ ไดแก ควรประเมินอะไรบาง 

(WHAT) และควรประเมินอยางไร (HOW)

รูปแบบการประเมิน แบงออกเปน 4 ประเภท

 1. รปูแบบประเมนิแบบ CIPP MODEL คอื เปนกระบวน

การวิเคราะหเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูล ที่เปนประโยชนในการตัดสิน

ใจในทางเลือกตางๆ ที่มีอยู เชน ประเมินภาวะแวดลอม, ประเมิน

ปจจัยเบื้องตน, ประเมินผลผลิต, ประเมินกระบวนการ เปนตน

 2. รูปแบบประเมินแบบ KIRK PATTRICK คือ การ

ประเมินการฝกอบรม โดยใชหลักการประเมินปฏิกิริยา, ประเมิน

ผลการเรียนรู, ประเมินพฤติกรรม, ประเมินผลตอหนวยงาน

 3. รูปแบบประเมินแบบสมดุล  (BSC) คือ 

 4. รูปแบบการประเมินของโพรวัส (PROVUS) คือ การ

ประเมนิงานหรอืโครงการใดๆ ใหเปรยีบเทยีบสภาพการปฏบิตักิบั

มาตรฐานทีค่วรจะเปน โดยเนนหลกัการใชปจจยัเบือ้งตน (Input), 

กระบวนการ (Process), ผลผลิต (Product), ผลลัพธหรือผล

กระทบ 

เครื่องมือในการประเมินงานวิจัย

 ● แบบสอบถาม

 ● แบบสัมภาษณ

 ● แบบสํารวจ

 ● แบบบันทึกรายการ

 ● แบบทดสอบ
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การสังเคราะหการวิจัย การวิเคราะหอภิมาน (Meta – Analysis)

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

โดย        ศ.กิตติคุณ ดร.นงลักษณ  วิรัชชัย

  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 การสังเคราะหงานวิจัย เปนกระบวนการแสวงหา

ความรู ตอบคําถามวิจัยดวยระเบียบวิธีวิทยาศาสตร โดยการ

รวบรวมงานวิจัยเกี่ยวกับปญหานั้นๆ มาวิเคราะหและสรุปรวม

สาระอยางมรีะบบ โดยมคีวามจาํเปนในการสงัเคราะหงานวจิยั คอื

1. ธรรมชาติของศาสตร ตองสั่งสมความรู 2. ปริมาณงานวิจัยเพิ่ม

มากขึน้ จาํเปนตองมกีารสรปุผลการวจิยัในภาพรวม 3. ผลการวจิยั

ขัดแยงกัน จําเปนตองหาขอสรุปสุดทายที่ชัดเจน 4. วิธีการ

สังเคราะหงานวิจัยเดิมไมมีระบบ 

 หลักการในการสังเคราะหงานวิจัย งานวิจัยที่นํามา

สังเคราะหใหขอคนพบแตละมุมมองของปรากฏที่ตองการ ผลการ

สงัเคราะหงานวจิยัใหภาพรวมทีก่วางขวางลุมลกึกวาการนาํผลการ

วิจัยทุกเรื่องมารวมกัน การสังเคราะหงานวิจัยใชระเบียบวิธีทาง

วิทยาศาสตร และสามารถทําไดสองแบบ คือ 1. เปนสวนหนึ่งของ

งานวิจัย 2. เปนงานวิจัย

 กระบวนการสังเคราะหงานวิจัย 1. การกําหนด

จุดมุงหมายหรือปญหาวิจัย 2. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่

เกีย่วของ และการสรางกรอบความคดิ 3. การรวบรวมขอมลู: ระบ,ุ 

สืบคน, ประเมิน, บันทึก 4. การวิเคราะหขอมูลเพื่อสังเคราะห 

5. การสรุป อภิปรายผล และการเสนอรายงาน

 การวิเคราะหอภิมาน (Meta-Analysis) การวิจัยเพื่อ

สังเคราะหงานวิจัยหลายๆ เรื่องที่ศึกษาปญหาเดียวกัน ใหไดขอ

สรุปที่กวางขวางลุมลึก โดยใชวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ/วิธีการทาง

สถิติ ดังนี้

 ประเด็นที่ตองพิจารณาขอที่ 1 งานวิจัยที่ศึกษาปญหา

เดียวกัน ลักษณะปญหาวิจัยของงานวิจัยเปนเรื่องเดียวกัน แต

นยิาม/วดัตวัแปรตางกนั มแีบบแผนการวจิยัตางกนั มกีลุมตวัอยาง

ตางกัน การวิเคราะหตางกัน

 ประเด็นที่ตองพิจารณาขอที่ 2 ประเภทขอมูลจากงาน

วิจัย สําหรับการวิเคราะหอภิมาน คือ ตัวแปรเกี่ยวกับการพิมพ 

ตวัแปรเกีย่วกบัเนือ้หาสาระ ตวัแปรเกีย่วกบัวธิกีารวจิยั ผลการวจิยั

 ประเด็นที่ตองพิจารณาขอที่ 3 หนวยการวิเคราะห

 ประเด็นที่ตองพิจารณาขอที่ 4 ลักษณะเฉพาะของการ

วิเคราะหอภิมาน

 ประเด็นที่ตองพิจารณาขอที่ 5 ผลการวิเคราะหอภิมาน

ที่มีมากกวาผลจากงานวิจัยที่นํามาสังเคราะห

 การสังเคราะหงานวิจัยดวยการวิเคราะหอภิมาน หรือ

ที่เรียกสั้นๆ วา การวิเคราะหอภิมานเปนการวิจัยรูปแบบหนึ่ง 

ดงันัน้การวเิคราะหอภมิานจงึมหีลกัการและวธิดีาํเนนิการเปนแบบ

เดียวกับหลักการและวิธีดําเนินการวิจัยโดยทั่วไป ทั้งนี้อาจมี
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ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

รายละเอียดบางประการแตกตางกัน การที่จะทําความเขาใจหลัก

การและวธิกีารวเิคราะหอภมิาน จงึอาศยัความเขาใจหลกัการและ

วิธีดําเนินการวิจัยโดยทั่วไปเปนฐาน การเสนอสาระในบทความนี้

และไดเชือ่มโยงหลกัการและวธิกีารในการวจิยัทีผู่อานมคีวามรูอยู

แลวกบัหลกัการและวธิใีนการวเิคราะหอภมิาน โดยแยกเสนอสาระ

เปน 4 ตอน คือ การทําความเขาใจความหมายของการวิเคราะห

อภมิาน หลกัการวเิคราะหอภมิาน ขัน้ตอนการดาํเนนิการวเิคราะห

อภิมาน และขั้นตอนการวิเคราะหชาติพันธุ วรรณนาอภิมาน 

กลาวโดยสรุป ความหมายของการวิเคราะหอภิมานตาม คือ การ

วเิคราะหอภมิาน หมายถงึ การสงัเคราะหงานวจิยัเชงิปรมิาณแบบ

หนึง่ทีน่กัวจิยันาํงานวจิยั ซึง่ศกึษาปญหาเดยีวกนัมาวเิคราะหดวย

วิธีการทางสถิติ เพื่อสังเคราะหใหไดขอสรุปที่มีความกวางขวาง

ลุมลกึกวาผลงานวจิยัแตละเรือ่ง ขอมลูสาํหรบัการวเิคราะหอภมิาน 

คือ ดัชนีมาตรฐาน ไดแก ดัชนีขนาดอิทธิพล และดัชนีสัมประสิทธิ์

สหสมัพนัธ และขอมลูคณุลกัษณะงานวจิยั หนวยการวเิคราะห คอื

งานวิจัย หรือการทดสอบสมมุติฐาน จุดมุงหมายในการวิเคราะห

แยกไดเปน 2 ประการ ประการแรก คือ การสังเคราะหใหไดขอ

สรุปเกี่ยวกับดัชนีมาตรฐาน ประการที่สอง คือ การวิเคราะหเพื่อ

ตรวจสอบความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปรปรับกับดัชนี

มาตรฐาน ประเดน็ทีต่องพจิารณาจากความหมายของการวเิคราะห

อภิมานเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางชัดเจนในเรื่องวิธีการวิเคราะห

อภิมานมีอยู 3 ประเด็น ประเด็นแรก งานวิจัยที่จะสังเคราะหตอง

ศึกษาปญหาเดียวกัน ประเด็นที่สอง ขอมูลสําหรับการวิเคราะห

อภมิาน คอื งานวจิยั และประเดน็ทีส่าม หนวยการวเิคราะหในการ

วเิคราะหอภมิาน คอื งานวจิยัหรอืการทดสอบสมมตุฐิาน ดงัตอไปนี้ 

 การวิเคราะหอภิมานงานวิจัย การวิเคราะหอภิมาน

งานวิจัยในประเทศไทยพบมากในสาขาครุศาสตร ศึกษาศาสตร 

และพยาบาลศาสตร สวนใหญเปนงานวจิยัทีเ่ปนวทิยานพินธระดบั

บัณฑิตศึกษาและตอบปญหาวิจัยประเด็นเดียว การวิเคราะห

อภมิานงานวจิยัทีเ่ปนการสงัเคราะหงานวจิยัทีส่าํคญัทางการศกึษา

ไดแก งานวิจัยของ นงลักษณ วิรัชชัย และสุวิมล วองวาณิช ซึ่ง

สังเคราะหงานวิจัยทางการศึกษาและที่เกี่ยวของกับการศึกษา

จํานวน 323 เรื่องที่เสนอในการประชุมทางวิชาการครั้งที่ 9 ของ

สาํนกังานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต ิผลการสงัเคราะหสรปุ

ไดวามีการทํางานวิจัยตามแนวนโยบายในแผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาตฉิบบัที ่7 และแผนการศกึษาชาต ิพ.ศ. 2535 แตละดานอยาง

ไมสมดุล งานวิจัยสวนใหญเนนดานการเรียนการสอนการบริหาร

การศึกษา การศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคล และการศึกษาภาคบังคับ 

 การสั ง เคราะห อภิมาน (Meta-Synthes is) 

การวิเคราะหอภิมานในระยะหลังเริ่มมีการขยายขอบเขต

การสงัเคราะหใหกวางขวาง ครอบคลมุปญหาวจิยัหลากหลาย เชน 

การวิเคราะหอภิมานเพื่อใหไดฐานองคความรูเกี่ยวกับการเรียนรู

ทั้งหมด และการวิเคราะหอภิมานในสาขาการศึกษา ซึ่งตองรวม

งานวจิยัทกุปญหา การวเิคราะหอภมิานตามแนวทางนีย้อมตองใช

เวลาและแรงงานในการดําเนินงานมากขึ้น วิธีการสังเคราะห  

เปนการประยุกตหลักการวิเคราะหอภิมานมาสังเคราะหรายงาน

วิจัยที่ศึกษาป ญหาวิจัยหลากหลายเข าด วยกัน หรือเป น

การประยุกตหลักการวิเคราะหอภิมานมาสังเคราะหงานวิจัยที่

เปนการวเิคราะหอภมิานหลายๆ เรือ่ง โดยทีแ่ตละเรือ่งศกึษาปญหา

วจิยัตางกนักไ็ด เพือ่ไมใหเปนทีส่บัสนระหวางการวเิคราะหอภมิาน

งานวิจัย ซึ่งเปนที่รูจักกันแตเดิมกับ การวิเคราะหอภิมานรายงาน

การสังเคราะหงานวิจัย จึงไดมีการบัญญัติศัพท ใหแตกตางกัน 

 การวิเคราะหอภิมานงานวิจัยกรณีเดี่ยว โดยปกติการ

วจิยัรายกรณ ีเปนการวจิยัประเภทหนึง่ ทีน่กัวจิยัเชงิคณุภาพใชใน

การศึกษาวิจัยผูใหขอมูลรายเดียว ในกรณีที่มีผูใหขอมูลหลายคน

เปนการวิจัยเรียกวา การวิจัยพหุกรณี นับเปนชวงที่มีการ

เปลีย่นแปลง Busk และ Serlin กลาววา ดวยความกาวหนาในดาน

วิธีวิทยาการวิจัยทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความเปนไปไดในการ

ทาํการวจิยัทีเ่ปนการศกึษาจากหนวยตวัอยางเพยีงหนวยเดยีว ซึง่

นักวิจัยเรียกวา การวิจัยกรณีเดี่ยว เปนผลใหเริ่มมีงานวิจัยกรณี

เดี่ยวมากขึ้น และมีรายงานวิจัยเผยแพรมาก ซึ่งเปนการประยุกต

หลักการวิเคราะหอภิมานกับการวิจัยกรณี การวิเคราะหอภิมาน

งานวิจัยกรณีเดี่ยว จะเปนการนํางานวิจัยกรณีเดี่ยวหลายเรื่องมา

สังเคราะหสรุปผลการวิจัย ประโยชนที่สําคัญที่จะไดจากการ

วิเคราะหอภิมาน คือ ความตรงภายนอก จะมีเพิ่มมากขึ้นกวาใน

การวจิยักรณเีดีย่ว และผลการวเิคราะหอภมิานจะไดสารสนเทศที่

มีความกวางขวางและลึกซึ้งเพิ่มมากขึ้นดวย 

 การวเิคราะหอภมิานนอนพาราเมตรกิ การวจิยัทีท่าํกนั

อยูทกุวนันีม้ไิดมแีตการวจิยัเชงิทดลอง และการวจิยัเชงิสหสมัพนัธ 

ซึง่มกีารวดัตวัแปรตามเปนตวัแปรตอเนือ่งเทานัน้ แตยงัมกีารวจิยัที่

ใชตวัแปรตาม มรีะดบัการวดันามาบญัญตั ิและเรยีงอนัดบั รวมทัง้

มีกลุมตัวอยางขนาดเล็กดวย งานวิจัยเหลานี้ไมสามารถนํามา

สงัเคราะหงานวจิยัดวยการวเิคราะหอภมิานตามปกตไิด นกัวจิยัจงึ

พัฒนาวิธีการในการสังเคราะหงานวิจัยประเภทนี้โดยใชสถิตินอน

พาราเมตริกมาชวยในการวิเคราะหขอมูล และเปนที่มาของชื่อ 
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

การวิเคราะหอภิมานนอนพาราเมตริก กระบวนการดําเนินการ

วเิคราะหอภมิานนอนพาราเมตรกิ มขีัน้ตอนดาํเนนิงานเชนเดยีวกบั

การวเิคราะหอภมิานทัว่ไป สิง่ทีแ่ตกตางกนั คอื การวเิคราะหขอมลู

ซึ่งจะใชสถิตินอนพาราเมตริกเปนสวนใหญ 

 การศกึษาความสมัพนัธเชงิสาเหตใุนการวเิคราะหอภมิาน 

แนวคดิเรือ่งการศกึษาความสมัพนัธเชงิสาเหตเุปนเปาหมายสาํคญั

ของนักวิจัย การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองเพื่อควบคุมตัวแปร

แทรกซอน หรือการออกแบบการวิจัยเชิงสหสัมพันธใหมีการ

ควบคมุความแปรปรวนจากตวัแปรแทรกซอนดวยวธิกีารทางสถติิ

ลวนแตมีจุดมุงหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง

ปรากฏการณหรือตัวแปรทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังไดสรางโมเดลความ

สัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบ 5 องคประกอบดวย 

 การวิเคราะหชาติพันธุวรรณนาอภิมาน จุดออนของ

การวิจัยเชิงปริมาณที่สําคัญในมุมมองของนักวิจัยเชิงคุณภาพ คือ 

การใหความสําคัญกับการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวาง

ปรากฏการณหรอืตวัแปร และใหความสาํคญักบัการอางองิ ผลการ

วิจัยไปสูกลุมประชากรเปนอยางมากจนละเลยองคประกอบของ

ปรากฏการณหรือพฤติกรรมของมนุษยในสวนที่เปนนามธรรม 

รวมทัง้ไมสนใจหนวยตวัอยางทีเ่ปนกรณพีเิศษซึง่จะนาํไปสูความรู

ความเขาใจปรากฏการณทีล่กึซึง้ ดวยเหตนุีใ้นวงวชิาการจงึตองมทีัง้

การวจิยัเชงิปรมิาณ และการวจิยัเชงิคณุภาพ เพราะการวจิยัทัง้สอง

ประเภทมหีลกัการใหญในการแสวงหาความรูความจรงิดวยวธิกีาร

ที่มีระบบเชนเดียวกัน แตมีรายละเอียดของวิธีการแตกตางกัน ผล

การวิจัยทั้งสองประเภทนาจะสนับสนุนสงเสริมใหการแสวงหา

ความรูในศาสตรสาขาตางๆ เปนไปอยางกวางขวางมากยิ่งขึ้น 

การวิจัยชาติพันธุวรรณาอภิมาน จัดวาเปนนวัตกรรมทางการวิจัย

เชิงคุณภาพแบบหนึ่ง ที่มีการประยุกตหลักการวิเคราะหอภิมาน

ใหเปนประโยชนในการวิจัยชาติพันธุวรรณา ชี้ใหเห็นขอบกพรอง

ในการสังเคราะหงานวิจัย เชิงคุณภาพแบบดั้งเดิมวา เปนวิธีการที่

ไมมรีะบบ จะทาํการสงัเคราะหซํา้ใหไดผลเหมอืนเดมิเปนเรือ่งยาก

และงานการสงัเคราะหมกัจะไมครอบคลมุงานวจิยัทัง้หมดทีน่าํมา

สังเคราะห ผูสังเคราะหมักจะเลือกเฉพาะตอนหรือสวนที่สนใจ 

เพื่อปรับปรุงขอบกพรองดังกลาว Noblit และ Hare จึงไดเสนอ

วิธีการวิจัยที่เรียกวา การวิจัยชาติพันธุวรรณาอภิมาน สําหรับการ

สงัเคราะหงานวจิยัเชงิคณุภาพ วตัถปุระสงคของการวจิยัชาตพินัธุ

วรรณาอภิมานตามแนวคิดของ Noblit และ Hare มี 5 ประการ

ประการแรก เพือ่ปรทิศันวรรณคดทีีม่กีารตคีวามหมายเพิม่มากขึน้ 

ประการทีส่อง เพือ่วพิากษสิง่ทีเ่ปนหลกัฐานหรอืขอมลูสาํหรบัการ

วิจัย ประการที่สาม เพื่อเปรียบเทียบงานวิจัยแตละเรื่องอยางเปน

ระบบใหไดขอสรุปรวมจากงานวิจัย ประการที่สี่ เพื่อแสดงใหเห็น

ความสมัพนัธเชือ่มโยงระหวางงานวจิยัของนกัวจิยักบังานวจิยัของ

คนอื่น และประการที่หา เพื่อสังเคราะหงานวิจัยชาติพันธุวรรณา 

 กลาวโดยสรปุ ไดเชือ่มโยงหลกัการและวธิกีารในการวจิยั

ที่มีความรูอยูแลวกับหลักการและวิธีในการวิเคราะหอภิมาน และ

นําเสนอสาระเปน 4 ตอน คือ การทําความเขาใจความหมายของ

การวิเคราะหอภิมาน หลักการวิเคราะหอภิมาน ขั้นตอนการ

วเิคราะหอภมิาน พรอมตวัอยาง และการวเิคราะหชาตพินัธวุรรณา

อภิมาน พรอมตัวอยาง ดังนั้นการอานทําความเขาใจสาระใน

บทความนี ้ยงัไมเพยีงพอทีจ่ะชวยใหสามารถดาํเนนิการสงัเคราะห

งานวิจัยได ควรศึกษาตําราเกี่ยวกับการวิเคราะหอภิมานเพิ่มเติม

และศึกษารายงานวิจัยที่ใชการวิเคราะหอภิมานเปนตัวอยาง

เพิ่มเติม
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

โมเดลสมการโครงสรางในงานวิจัยทางสังคมศาสตร

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร   ดร.สังวรณ  งัดกระโทก

  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 โมเดลสมการโครงสราง (Structural Equation Model) 

หรอื SEM เปนสถติปิระเภทพหตุวัแปร (multivariate statistics) 

เปนทีน่ยิมใชมากในการวจิยัหลายสาขา เพราะสามารถใชวเิคราะห

ขอมลูไดหลากหลายรปูแบบ เพราะผอนคลายขอตกลงเบือ้งตนทาง

สถิติหลายประการ เชน ขอตกลงเกี่ยวกับความคลาดเคลื่อนของ

การวัด นอกจากนี้แลว โมเดลสมการโครงสรางเปนเทคนิคที่

ผสมผสานการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และ

การวิเคราะหการถดถอย (regression) เขาดวยกัน ทําใหสามารถ

ใชวิเคราะหขอมูลไดทั้งโมเดลที่มีตัวแปรแฝง (latent variable) 

และตัวแปรสังเกตได (observed variable) เชน การวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory Factor Analysis) และ

การวเิคราะหอทิธพิลเชงิสาเหต ุ(Path Analysis) เปนตน นอกจากนี้

หากโมเดลการวจิยัใดๆ ทีใ่ชหลกัการของการวเิคราะหองคประกอบ

เชิงยืนยันและการวิเคราะหอิทธิพลเชิงสาเหตุเปนสวนประกอบ

สําคัญ จะสามารถใชโมเดลสมการโครงสรางวิเคราะหขอมูล

ตามโมเดลประเภทนี้ไดเกือบทุกโมเดล ปจจุบันนี้ การวิจัยทาง

สังคมศาสตรที่นิยมใช SEM วิเคราะหขอมูล มักเปนงานวิจัยเกี่ยว

กับการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) การวิเคราะห

อทิธพิล (path analysis) การวเิคราะหอนกุรมเวลา (time series) 

และการวิเคราะหพหุระดับ (multilevel) เปนตน

 ปจจุบันมีโปรแกรมคอมพิวเตอรหลายโปรแกรมที่ใช

วิเคราะหโมเดล SEM ได เชน LISREL, MPLUS และ AMOS 

เปนตน ทําใหการวิเคราะหขอมูลมีความสะดวกและงายมากขึ้น 

สงผลมกีารใช SEM ในการวจิยัอยางแพรหลายมากขึน้ อยางไรกต็าม

ดวยความที่โปรแกรมคอมพิวเตอรชวยทําใหการใช SEM งายขึ้น 

ทาํใหนกัวจิยัสวนหนึง่ไมไดคาํนงึถงึหลกัการใชทีถ่กูตอง ทาํใหการ

ใชโมเดล SEM อยางไมถูกตองหลายประเด็น วิทยากรไดอธิบาย

ประเด็นเกี่ยวกับการใช SEM ในการวิจัยที่ไมถูกตอง สรุปไดดังนี้

 1. นกัวจิยัทาํโมเดลโดยนาํตวัแปรมาปะตดิปะตอกนัเปน

โมเดล โดยไมเชือ่มโยงกบัตวัแปรตาม ทาํใหสมมตฐิานการวจิยัขาด

ความชดัเจน และขาดทีม่าทีไ่ป เพราะนกัวจิยักาํหนดสมมตฐิานหลงั

จากทําโมเดลเสร็จแลว ทั้งที่ควรกําหนดสมมติฐานกอนทําโมเดล

 2. การทําโมเดลโดยนําตัวแปรจากผลงานวิจัยที่ผานมา

มาปะตดิปะตอกนั โดยไมมกีรอบของการศกึษาทีช่ดัเจน ทาํใหไมมี

ความรูใหมเกิดขึ้น นักวิจัยไดแตโมเดลที่รูกันแลว เปนโมเดลที่ไม

นาสนใจ ไมมีอะไรใหม

 3. นกัวจิยัมปีญหาในการสรางโมเดลการวดั เชน การนาํ

เพศ การศกึษา รายไดมาเปนตวัชีว้ดัของตวัแปรแฝงภมูหิลงั ซึง่ทาํ

เปนโมเดลการวัดแบบ reflective model ทั้งๆ ที่ตัวแปรเหลานี้

ควรเปนโมเดลการวัดที่เรียกวา formative model มากกวา 

 4. นักวิจัยสร างตัวแปรแฝงไม ถูกต องและไม สื่อ

ความหมายที่ถูกตอง โดยมักสรางตัวแปรแฝงที่มีลักษณะเปน

ประเภทๆ ไมใชตวัเลขเชงิปรมิาณ เชนตวัแปรแฝง “ปจจยัลกัษณะ

ของ สพท.” ที่วัดจากตัวแปรการจัดการโครงสรางของ สพท. และ
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การตดิตอสือ่สาร  เปนตน ทัง้ๆ ทีต่วัแปรแฝงตองมคีวามเปนตวัเชงิ

ปริมาณ มีระดับความมากนอย

 5. นักวิจัยปรับโมเดลโดยทําใหความคลาดเคลื่อนของ

การวดัสมัพนัธกนั โดยไมบอกเหตผุลของการปรบั และยดึถอืคา MI

เปนหลกัในการปรบัโมเดล ทัง้ๆ ทีน่กัวจิยัทาํการวจิยัและพบวา MI

มกัจะแนะนาํโมเดลทีไ่มถกูตอง บางครัง้มกีารปรบัโมเดลมากเกนิไป

ซึ่งสะทอนวาการวัดตัวแปรมีปญหา

 6. นักวิจัยเนนการปรับโมเดลจนสอดคลองกับขอมูล 

หากไมสอดคลองถือวาเปนโมเดลที่ใชไมได และยอมรับโมเดลที่

สอดคลองกับขอมูลวาเปนโมเดลที่ถูกตอง ทั้งที่เหตุผลและทฤษฎี

ควรเปนสิ่งที่ยึดถือมากกวา model fit

 7. ยดึถอืคา chi-square วาเปนดชันชีีว้ดัความสอดคลอง 

ถา chi-square มีนัยสําคัญทางสถิติ ก็ปรับโมเดลเรื่อยๆ จนคา 

chi-square ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ทั้งๆ ที่ในการประเมินความ

สอดคลองที่นักวิชาการยอมรับกันคือ ควรพิจารณาหลายดัชนี

ประกอบกัน ไมควรเนน chi-square มากเกินไป เพราะ chi-

square มีขอจํากัดหลายประการ

 8. แปลผลคา path coefficient วาเปนอิทธิพลสาเหตุ 

ทั้งๆ ที่ SEM ไมสามารถตรวจสอบความเปนสาเหตุไดชัดเจน 

เหมือนการวิจัยเชิงทดลอง
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เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

วิกฤตการณของการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพในวงการศึกษาไทย

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร     ศ. ดร.สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ

   ประธานที่ปรึกษาโครงการดุษฎีบัณฑิตการพัฒนาการบริหาร

   มหาวิทยาลัยปทุมธานี

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้

 ภาพรวมของการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรม

ศาสตรในประเทศไทย ในระดบัอดุมศกึษาความสาํคญัของงานวจิยั

ทางสังคมศาสตรไมวาจะใชแนวใด งานวิจัยที่มีคุณภาพก็จะ

สามารถสรางความเจรญิรุงเรอืงใหกบัประเทศ แตในปจจบุนันีง้าน

วจิยัทีไ่รคณุภาพจะสรางความเสือ่มเสยีทกุระดบั หรอืทีเ่รยีกวางาน

วิจัยที่กอใหเกิดผลกระทบ (impact research) สาเหตุเพราะการ

ขาดความรู ความไมรูจริง รวมไปถึงการรับบุคลากรเขามาเปน

อาจารยผูสอนที่จบจากสถาบันการศึกษาเดียวกัน

 ขอมูลเชิงประจักษ จากคณะกรรมการพิจารณาใหทุน

การศึกษา ระดับนักวิชาการ อาจารย และนักวิจัย และนักศึกษา

ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

 -  ขอเสนอโครงการขอทุนวิจัย

 -  ขอคิดเห็นของคณะกรรมการพิจารณาการใหทุน

ขอผิดพลาดของคณะกรรมการพิจารณาใหทุน มีมากมาย เชน 

 (1) การตั้งชื่อเรื่อง การเขียนวัตถุประสงค สับสนกับ

หัวขอเรื่อง และประโยชนที่คาดหวัง การทบทวนวรรณกรรมแบบ

ตดัแปะ ขาดการบรูณาการ การเขยีนกรอบแนวความคดิไมถกูตอง 

หลายคนเขยีนเปนขัน้ตอนของการวจิยั หรอืโครงสรางของการวจิยั 

ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรเปาหมายไมชัดเจน

 (2) การสุมตัวอยาง เขียนมาอยางไมรูเรื่องเกี่ยวกับวิธี

การสุม เรยีกชือ่วธิกีารสุมแบบผดิๆ เพราะความเขาใจผดิ ไมเขาใจ

ความหมายของคาํนยิามปฏบิตักิาร เขยีนมาแบบผดิๆ ซึง่เปนเพยีง

คํานิยามศัพท ใชสถิติพรรณนาแบบงายๆ ระบุแคคาเฉลี่ย 

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิธีการวิเคราะหแบบกวาง ซึ่งไมตองมี

ความรูเลยเคยแตไดยินชื่อวิธีมาก็เอามาใสได

 (3) ชอบระบุวาใชทั้งแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณ และ

แนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ หรือ แนวทางการวิจัยแบบผสม 

(mixed methodology) ทั้งขอความที่เขียนมาบงบอกวาขาด

ความเขาใจอยางมาก และขาดทกัษะทีจ่ะใชในการวจิยัเชงิปรมิาณ 

และเชิงคุณภาพ การระบุประโยชนที่คาดหวังไมถูกตอง เชน 

“เพื่อทราบ...” “เพื่อแกปญหา...” ซึ่ง “การทราบ” คงไมชวยกอ

ใหเกิดประโยชนในเชิงปฏิบัติการอยางไร และ “เพื่อแกปญหา” 

งานวิจัยในตัวมันเองคงแกปญหาอะไรไมได ที่ถูกตอง ตองระบุวา 

ขอคนพบจะเปนประโยชนตอใครในเรื่องใด

วิกฤตการณของการวิจัยเชิงปริมาณ 

 (1) การกําหนดหัวขอเรื่อง การขาดจุดเนนกวางมากไป 

หรอือาจารยกาํหนดให ไมทราบหลกัการในการกาํหนดหวัขอเรือ่ง 

คอืความยาวของหวัขอเรือ่ง (จาํนวนคาํ) คาํทีไ่มพงึใช เพราะไมสือ่

ความหมาย ที่สําคัญไมบงบอกวาตองทําวิจัย 

 (2) วัตถุประสงคของการวิจัย เอาชื่อเรื่องมาเปน

วัตถุประสงคของการวิจัย หรือเอาประโยชนที่คาดหวังมาเปน

วตัถปุระสงคของการวจิยั รวมไปถงึจาํนวนวตัถปุระสงคไมเหมาะสม
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โดยไมคาํนงึถงึเนือ้หา ปรมิาณของการวเิคราะหขอมลูทีจ่ะตองเสนอ

 (3)  การทบทวนวรรณกรรม มีการแยกสวน แนวคิด 

ทฤษฎ ีและงานวจิยั ทาํใหซํา้ซอน วกวน วรรณกรรมเกาเกนิกวา 5 ป

ทบทวนวรรณกรรมแบบตดัแปะ สรปุงานแตละชิน้มาเสนอตดิตอกนั

ไมมกีารแสดงความรู ความคดิเหน็ การวพิากษวจิารณ แตละชิน้งาน

 (4)  กรอบแนวความคดิ ลาํดบัขัน้ตอนการทาํวจิยั ความ

สัมพันธระหวางขั้นตอน ระบุหนวยวิเคราะหเปนตัวแปรในกรอบ

แนวความคดิ/ไมระบตุวัแปร และมมีากกวา 1 กรอบแนวความคดิ

 (5)  ระเบียบวิธีวิจัย ประชากรเปาหมายระบุ แตไมบอก

จาํนวน การสุมตวัอยาง บอกวธิ ีทัง้ๆ ทีว่ธิเีหลานัน้ไมสามารถใชได 

เชน การสุมแบบงาย และขาดการคํานึงถึงวิธีการวิเคราะหขอมูล

 (6)  การสรางมาตรวดั ขาดการทบทวนวรรณกรรมมาตรวดั

ไมเขาใจความหมายของ “คาํนยิามจรงิ” และ“คาํนยิามปฏบิตักิาร”

ใชคาํนยิามศพัทแทนคาํนยิามปฏบิตักิาร ขาดหลกัการในการสราง

มาตรวดัไมคาํนงึถงึความถกูตองในตวัสราง (construct  validity) 

ความถูกตองในเชิงทฤษฎี (nomological validity) และขาดการ

ตรวจสอบคุณสมบัติดานการผันแปรของตัวแปรที่สรางขึ้นมา

 (7) การเก็บขอมูล แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ ขาด

การพัฒนาที่ถูกระบบตามาตรฐานสากวิธีการเก็บไมหมด การจัด

สงแบบสอบถาม การจางผูอืน่เกบ็ให และขาดการตรวจสอบขอมลู

ที่จัดเก็บมา

 (8) การวิเคราะหขอมูล มีการใชสถิติพรรณนา แบบผิด

ระดบัการวดั ใชสถติโิดยไมรูความหมายของคาของสถติแิละไมรูขอ

บกพรองของคาสถิตแิตละตวั ใชสถติแิบบผิดๆ ขาดการตรวจสอบ

ขอสมมติ (assumptions) ที่กํากับแตละวิธี เชน independence

of observat ion, normality, homoscedast ic ity, 

multicollinearity,linearity และ outliers การอานผลแบบ

ประถมศกึษา ไมอานผลคาสถติทิกุตวัทีเ่สนอ หรอือานคาสถติทิกุตวั

ซํ้ากับที่เสนอในตาราง หรือในสมการ/การอานแบบผิดดวย

ความไมเขาใจ เชน sig = .001 อานวาไมมีนัยสําคัญเลยและขาด

การตีความผล
วิกฤตการณของการวิจัยเชิงคุณภาพในประเทศไทย 
 คุณสมบัติที่เปนจุดแข็ง/จุดออน การตกอยูในหลุมดํา
ของวิธีการแบบดั้งเดิม การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเจาะลึก

เปนหลัก อางอิงคําพูด ผูใหขอมูลเปนหลัก ขาดการใชหลักการ 
triangulation ที่ถูกตอง มีแตคําอาง แตไมมีการตรวจสอบวา
จริงหรือไม ขาดความเขาใจในธรรมเนียมปฏิบัติที่หลากหลายของ
การวิจัยเชิงคุณภาพ การขาดทักษะทางดานการใชโปรแกรมการ
วเิคราะหขอมลูเชงิ คณุภาพ ทีส่ามารถแสดงใหเหน็ภาพของตวัแปร
ความสัมพันธ ระหวางตัวแปร และคาสถิติพรรณนา และคาสถิติ
วิเคราะหความสัมพันธ ขาดความยึดมั่นในหลักการของการวิจัย
เชิงคุณภาพ: เก็บขอมูลไป วิเคราะหไป ไมเขาใจหลักการของ
การสุมตวัอยาง ทีแ่ทจรงิ: ความหมายของ theoretical sampling 
และ theoretical saturation และไมสามารถไดมาซึง่ความรูความ
เขาใจจริง ถึงขั้นที่เขียนเปนทฤษฎีได
วิกฤตการณของการวิจัยแบบผสม 
 ปจจุบันมีแตราคาคุยขาดทักษะดานการวิเคราะหเชิง
ปรมิาณ เพราะไมเคยไดรบัการฝกฝน หรอืไดรบัการฝกฝนไมเพยีงพอ
ขาดความเขมขนของการวิจัยเชิงคุณภาพ (rigor of qualitative 
research) ขาดประสบการณงานสนามทีต่องคลกุคลกีบัประชากร
เปาหมาย เปนระยะเวลานาน และขาดประสบการณจรงิในการทาํ

วิจัยแบบผสม

แนวทางในการแกไขวิกฤตการณการวิจัยฯ 

 การเรียนการสอนตองเนนหนักทั้งแนวทางการวิจัยเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ ผูสอนสถิติในการทําวิจัยตองเปนผูรูสถิติ

จริง และเคยใชทุกเทคนิควิธีที่สอน ทุกวิธีที่สอน ตองสอนใหใช

เปนในงานจริงการสอนแนวทางการวิจัยเชิงคุณภาพ ตองใหความ

สนใจกบัวธิกีารใหมๆ  และธรรมเนยีมปฏบิตัติางๆ ของการวจิยัเชงิ

คุณภาพตองสอนใหใชกระบวนการหลายวิธี triangulation ตอง

สอนวิธีการตรวจสอบความถูกตองทุกประเภทที่ใชกับแนวทาง

การวิจัยเชิงคุณภาพ การทําวิจัยแบบผสมวิธี ผูสอนตองมีความรู

ทางดานสถิติอยางแทจริง เคยใชจริง ทุกวิธี และมีทักษะในการ

เก็บขอมูลเชิงคุณภาพตามธรรมเนียมปฏิบัติและการใชโปรแกรม

สําเร็จรูปสําหรับการวิเคราะหขอมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ผูศึกษา

ปริญญาเอก อยาหวังเพียงการไดปริญญาเอกเทานั้น ตองไดความ

รูทีถ่กูตอง ทีม่อีาจารยทีป่รกึษาทีรู่จรงิ ไมใชมแีตราคาคยุแตไมมผีล

งานเพียงพอที่จะใหคําปรึกษาแกนักศึกษาที่มาขอคําปรึกษา และ

ตองเรยีนรูทีจ่ะศกึษาคนควาทกุเรือ่งดวยตนเอง เพือ่ความรูแจงเหน็

จริงใหมากกวาอาจารยผูใหคําปรึกษา
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บนั

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษา

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 (เวลา 18.00-20.00 น.)

วิทยากร       ดร.อรทัย  มูลคํา

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

โดยมีเนื้อหาโดยสรุปดังนี้
 การวิจัย หมายถึง กระบวนการคนควาหาความรู ใหม
ดวยวิธีการที่เปนระบบหรือวิธีการที่เชื่อถือได
 การพัฒนา (Development) คือ การทําใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงหรือการดําเนินการเพื่อทําใหดีขึ้น
 การวิจัยและพัฒนา (Research & Development : 
R&D) คอื งานวจิยัทีมุ่งเนนนาํผลงานวจิยัไปใชประโยชนไดโดยตรง 
อยางเปนรูปธรรม เห็นผลที่ชัดเจนในการพัฒนาตามเปาหมายที่
กําหนดไว เชน กระบวนการผลิต กระบวนการบริการ การพัฒนา
ทรพัยากรนํา้ การเกษตร การพฒันาอตุสาหกรรม การพฒันาชมุชน
การจดัการทรพัยากร สิง่แวดลอม เปนตน นกัวจิยัและพฒันาทาํงาน
วิจัยตามความตองการของผูใชประโยชนจากงานวิจัยเปนหลัก
ไดแก อุตสาหกรรมเกษตร เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
สื่อสารและคมนาคมและอื่น ๆ ที่เนนผลผลิตสามารถนาไปใช
ประโยชนไดจริง
ขอบขายของงานวิจัยและพัฒนา
 การวิจัยและพัฒนา (R&D) เปนงานวิจัยที่สรางสรรค 
งานอยางเปนระบบเปนขั้นตอนสามารถตรวจสอบได โดยการใช
แนวทางการสรางผลงานบนฐานของการวิจัย ซึ่งแนวทางที่นิยม 
ของการวิจัยและพัฒนา มีดังนี้

 1. การวิจัยและพัฒนาเพื่อปรับปรุงรูปแบบ (Model 
Research & Development) คือ การนําหลักการและทฤษฎี 
มาผสมผสานกับเครื่องมือ และการประยุกตใชจริง โดยนามาเขาสู
กระบวนการวจิยั ทดลองหารปูแบบจนเกดิประสทิธภิาพ ดงัเปาหมาย
ทีต่ัง้ไว เชน การพฒันารปูแบบสถานทีดลองยางพาราสาํหรบัชมุชน 
การพัฒนารูปแบบหองเรียนเสมือนจริงทางวิทยาศาสตร เปนตน
 2. การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑ (Product Research & 
Development) การวจิยัและพฒันาผลติภณัฑมขีอบขายการวจิยั
และพฒันาผลติภณัฑจะอยูในกลุมการวจิยัเทคโนโลยอีตุสาหกรรม 
จะมุงเนนประเด็นที่ตัวผลิตภัณฑ เชน พัฒนาใหมีความแข็งแรง 
การขึน้รปู การดดูซมึนํา้ การหดตวั ความทนไฟ ความเหมาะสมกบั
การใชงาน เปนตน งานวจิยัและพฒันานี ้จะชวยใหไดผลติภณัฑทีม่ี
คณุภาพ มคีณุสมบตัเิหมาะสมกบัความตองการ (ยทุธ ไกรวรรณ, 2545)
 3. การวิจัยและพัฒนาเครื่องมืออุปกรณ (Equipment 
Research & Development) เปนการวิจัยและพัฒนาอุปกรณ 
เครื่องมือตาง ๆ ในระบบการผลิตใหมีความสะดวกในการใชงาน
อยางดมีปีระสทิธภิาพ มคีวามคงทน ลดตนทนุ คณุภาพและผลผลติดี
เชน การวิจัยและพัฒนาเครื่องปอกทุเรียน การวิจัยและพัฒนา

อุปกรณควบคุมไฟฟา เปนตน
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 4. การวิจัยและพัฒนาสรางนวัตกรรม (Innovation 

Research & Development) เปนการวิจัยและพัฒนาเพื่อสราง

นวตักรรมสิง่ประดษิฐทีย่งัไมเคยมใีครวจิยัมากอน เชน เครือ่งกรอง

นํ้าระบบสุญญากาศ เครื่องสูบนํ้าแบบพลังแสงอาทิตย เปนตน

เปาหมายหลักของการวิจัยและพัฒนา

 1. การนําผลงานวิจัยไปใชประโยชนเพื่อการแกปญหา

ในกระบวนการผลิต การตลาด อุตสาหกรรม หรือสังคม ฯลฯ 

ดังนั้น การวัดความสําเร็จของโครงการวิจัยและพัฒนา จึงวัดที่

ความสําเร็จจากการที่ผลงานนั้นๆ ถูกนาไปใชประโยชนใน

เชิงพาณิชย เชิงนโยบาย หรือในเชิงสาธารณะ การเขียนเปาหมาย

สุดทายของโครงการนั้นไวในขอเสนอโครงการจึงเปนเรื่องจําเปน 

เพื่อใหไดทราบวาเมื่อโครงการนั้นสิ้นสุดจริงๆ แลวจะสามารถนํา

ไปสูการใชประโยชนอยางไรไดบาง (รุจิโรจน แกวอุไร, 2550)

 2.  สรางผลผลติออกมาอยางเปนรปูธรรม สามารถนาํไป

ใชไดอยางมีประสิทธิภาพสามารถพิสูจนตรวจสอบได

ความหมายของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 การวจิยัและพฒันาทางการศกึษาตรงกบัคาํภาษาองักฤษ

วา “Educational Research and Development” (R&D) เปน

วิธีการพัฒนาศึกษารูปแบบหนึ่งที่แสดงผลอยางเปนรูปธรรมและ

ชัดเจน เพื่อการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง โดยเนนตรรกวิทยาและ

หลักเหตุผล มุงสูเปาหมายหลักในกระบวนการพัฒนาโดยอาศัย

พืน้ฐานการวจิยั (Research Based Educational Development)

 1. วัสดุครุภัณฑเพื่อนามาใชประโยชนทางการศึกษา 

หมายถึง การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาในลักษณะการคิดคน 

ประดษิฐ สรางสรรคผลติภณัฑทางการศกึษาเพือ่เสรมิใหการเรยีน

การสอนเกดิประสทิธภิาพ โดยอาศยักระบวนการทางการวจิยั และ

การบูรณาการศาสตรแขนงอื่นๆ มาผสมผสาน เพื่อใหเกิดวัสดุ

ครุภัณฑเพื่อนํามาใชประโยชนทางการศึกษาไดอยางแทจริง

ยกตัวอยางเชน ฟลม สไลด แผนคอมแพ็กดิสก คอมพิวเตอร 

โปรแกรมคอมพิวเตอร หนังสืออิเล็กทรอนิกส เปนตน

 2. เทคนิควิธีและกระบวนการทางการศึกษา หมายถึง 

การใชกระบวนการวจิยัเพือ่หาแนวทางในการพฒันาการเรยีนการ

สอน ระบบ รูปแบบ เทคนิควิธีการเพื่อปรับปรุงใหประสิทธิภาพ

การเรียนการสอนพัฒนาดียิ่งขึ้น เชน รูปแบบการสอนแบบอุปนัย 

(Joyce & Weil, 1980) รูปแบบการสอนตามขั้นทั้ง 4 ของอริยสัจ   

โดย สาโรช บวัศร,ี 2526 เปนตน (พฤทธิ ์ศริบิรรณพทิกัษ. 2535 : 21)

 3. การวิจัยและพัฒนาเพื่อตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

ทางการศึกษา (อํานาจ ชางเรียน, 2532) เปนการวิจัยและพัฒนา

ที่มุ งคนหาความรูใหมโดยมุงหาคําตอบเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

ที่กําลังดําเนินงานอยู   และตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ 

ทางการศึกษา กลาวโดยสรุปการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 

หมายถึง การวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหการศึกษา

พฒันาปรบัปรงุใหกาวหนาดยีิง่ขึน้ โดยอาศยัแนวทางกระบวนการ

วจิยั เปนผลใหไดพฒันาคดิคนปรบัปรงุวสัดคุรภุณัฑทางการศกึษา 

เทคนิควิธีและกระบวนการทางการศึกษา และคุณภาพผลิตภัณฑ

ทางการศึกษาใหไดมาตรฐานและมีคุณภาพ

ความสําคัญของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 1. เสริมสรางพัฒนาวงการศึกษาใหมีสื่อทางเลือก 

นวัตกรรมใหม ๆ ใหใชอยางแพรหลายเหมาะสมกับพื้นที่ ทองถิ่น 

โดยอาศัยกระบวนการวิจัยเขามาเปนแนวทางในการพัฒนา

 2. สงเสริมใหมีการใชกระบวนการวิจัยในการพัฒนา

รูปแบบเทคนิควิธีสอนที่หลากหลาย

 3. สนับสนุนใหมีการตรวจสอบประสิทธิภาพทางการ

ศึกษา วัสดุครุภัณฑทางการศึกษา และประเมินเพื่อพัฒนาการ

ศกึษาในดานสือ่และเทคโนโลยกีารศกึษา เทคนคิกระบวนการ และ

รูปแบบการสอน

กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา

 กระบวนการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนรูปแบบ

การวิจัยที่ตองมีขั้นตอนในการศึกษาและพัฒนาแนวทางใหมๆ 

โดยตองมกีารทดสอบและประเมนิในสภาพความเปนจรงิตลอดจน

พิจารณาไตรตรองปรับปรุงแกไขหลายครั้ง เพื่อใหไดมาซึ่ง

องคความรูและผลิตภัณฑทางการศึกษาที่มีคุณภาพ

 1. การกําหนดและรวบรวมขอมูลในดานผลิตภัณฑ

ทางการศึกษา หรือเปาหมายที่จะวิจัยและพัฒนา การกําหนด

คุณลักษณะทั่วไป รายละเอียดของการนาไปใช และวัตถุประสงค

ของการใช โดยมีเกณฑในการเลือกกําหนดผลิตภัณฑการศึกษาที่

จะวิจัยและพัฒนา 4 ขอคือ

 1.1 ตรงกับความตองการอันจําเปนหรือไม 

 1.2 ความกาวหนาทางวิชาการมีเพียงพอในการที่จะ

พัฒนาผลิตภัณฑที่กําหนดหรือไม 

 1.3 บุคลากรที่มีอยู มีทักษะความรูและประสบการณที่

จําเปนตอการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษานั้นหรือไม 

 1.4 ผลิตภัณฑนั้นจะพัฒนาขึ้นในเวลาอันสมควร

ไดหรือไม
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บนั

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั

 2. การวางแผนการวิจัยและพัฒนา การวางแผนการ
วิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 
 2.1  กําหนดวัตถุประสงคของการใชผลิตภัณฑ 
 2.2  ประมาณการคาใชจาย 
 2.3  การกําหนดกําลังคนในการเก็บขอมูล 
 2.4   การกาํหนดระยะเวลาทีต่องใชเพือ่ศกึษาความเปนไปได
 2.5 พิจารณาผลสืบเนื่องจากผลิตภัณฑ ขั้นตอนในการ
วางแผนการวิจัยและพัฒนาเปนขั้นตอนที่ผูวิจัยจะสามารถคาด
คะเนไดวาการวิจัยครั้งนี้ จะมีแนวทางเปนไปไดหรือประสบความ
สําเร็จตามเวลาที่วางแผนไวหรือไม
 3. การพฒันารปูแบบขัน้ตอนของการผลติ ขัน้นี ้เปนการ
ออกแบบและจัดทําผลิตภัณฑทางการศึกษาที่วางไว เชน ถาเปน
โครงการวจิยัและพฒันาหลกัสตูรฝกอบรมระยะสัน้กต็องออกแบบ
หลักสูตร เตรียมวัสดุหลักสูตร คูมือผูฝกอบรม เอกสารในการฝก
อบรม และเครื่องมือที่ใชในการประเมินผล โดยใหสอดคลองกับ
จุดมุงหมายของผลิตภัณฑทางการศึกษาที่ตั้งไว
 4. ทดลองหรอืทดสอบผลติภณัฑ ในขัน้นี ้จะเปนการนาํ
ผลิตภัณฑที่ออกแบบและจัดเตรียมไวในขั้นการพัฒนา ไปทดลอง
ใชเพื่อทดสอบคุณภาพ 3 ครั้ง ไดแก
  4.1 การทดลองขั้นตนของผลิตภัณฑโดย ใชกลุม
ตวัอยาง ขนาดเลก็ 6 – 12 คน ประเมนิผลโดยการใชแบบสอบถาม 
การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูลมาวิเคราะห
หลังจากนั้น นาขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑ 
ครัง้ที ่1 ในขัน้ตอนนี ้จะนาขอมลูและผลการทดลองทีไ่ดจากขัน้ที ่4
มาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 1
  4.2 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 2 ในขั้นนี้ 
จะนาผลติภณัฑทีไ่ดรบัการปรบัปรงุไปทดลองเพือ่ทดสอบคณุภาพ
ของผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค โดยใชโรงเรียนประมาณ 5 – 15 
โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 30 – 100 คน ประเมินผลเชิงปริมาณใน
ลักษณะทดสอบกอนเรียน (Pre-Test) กับทดสอบหลังเรียน 
(Post-Test) นาผลไปเปรียบเทียบกับวัตถุประสงคของการใช
ผลิตภัณฑ อาจมีกลุมควบคุมการทดลองถาจําเปน หลังจากนั้น 
นําขอมูลและผลการทดลองมาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2 ใน
ขั้นตอนนี้ จะนาขอมูลและผลการทดลองที่ไดจากการประเมิน 
มาปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 2
 4.3 ทดลองหรือทดสอบผลิตภัณฑครั้งที่ 3 ในขั้นนี้ 
จะนาํผลติภณัฑทีไ่ดรบัการปรบัปรงุไปทดลองเพือ่ทดสอบคณุภาพ
ของผลิตภัณฑตามวัตถุประสงค โดยใชโรงเรียนประมาณ 10 – 30
โรงเรียน ใชกลุมตัวอยาง 40 – 200 คน ประเมินโดยการใช
แบบสอบถาม การสังเกต และการสัมภาษณ แลวรวบรวมขอมูล
มาวิเคราะห เพื่อปรับปรุงผลิตภัณฑครั้งที่ 3 ในขั้นตอนนี้ จะนํา
ขอมูลและผลการทดลองที่ไดมาปรับปรุงเพื่อเผยแพรตอไป

 5. การเผยแพร เสนอรายงานเกี่ยวกับผลการวิจัยและ
พฒันาผลติภณัฑในทีป่ระชมุสมัมนาํทางวชิาการหรอืวชิาชพี สงไป
ลงเผยแพรในวารสารทางวชิาการ และตดิตอกบัหนวยงานทางการ
ศกึษาเพือ่จดัทาํผลติภณัฑทางการศกึษาเผยแพรไปในสถานศกึษา
ตางๆ หรือติดตอกับบริษัทเพื่อผลิตจําหนายตอไป
การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษากับการวิจัยทางการศึกษา 
 การวิจัยทางการศึกษา และการวิจัยและพัฒนาทางการ
ศึกษา มีลักษณะที่คลายคลึงกันโดยเนนที่ประเด็นงานดานการ
ศึกษา (Education) แตในความคลายคลึงกัน ไดมีผูกลาวถึงความ
แตกตาง ได 2 ประการ ดังนี้ (พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ (2535))
 1. ดานเปาประสงคของการวิจัย (Goal of Research)
นั้นมีลักษณะที่แตกต างกัน คือ การวิจัยทางการศึกษา 
(Educational Research) จะมุงคนควาหาความรูใหมโดยการวจิยั
พืน้ฐานหรอืมุงหาคาํตอบเกีย่วกบัสภาพการปฏบิตังิานโดยการวจิยั
ประยุกต   แต ถ  า เป นการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา 
(Educational Research and Development) มุงเนนนาวธิวีจิยั
(Research Methodology) มาพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ
ผลติภณัฑทางการศกึษา ตลอดจนคดิคนโดยนาทฤษฎมีาผสมผสาน
กับวิธีการอื่น ผานสื่อหรือกระบวนการวิธีสอนตาง ๆ เพื่อใหไดมา
ซึ่งผลิตภัณฑทางการศึกษา หรือเทคนิควิธีการใหมๆ ในทางการ
ศึกษา เชน การวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของรูปแบบการสอน
หรือสื่อการสอน โดยผู วิจัยอาจพัฒนาสื่อ หรือวัสดุอุปกรณ
ผลิตภัณฑทางการศึกษา ซึ่งรูปแบบการสอนหรือสื่อเทคโนโลยี
การศึกษาที่ไดพัฒนาขึ้นนั้นเพื่อใชในการทดสอบสมมุติฐานของ
การวิจัยแตละครั้ง
 2. ดานการนาไปใช (Utilization) นั้น การวิจัยทางการ
ศึกษา สวนใหญมีชองวางระหวางผลการวิจัยกับการนาไปใชจริง 
นั่นคือ ผลการวิจัยทางการศึกษาจํานวนมากเมื่อไดผลวิจัยแลวไม
ไดพิจารณานาไปใช
 ดังนั้นนักการศึกษาและนักวิจัยสวนใหญจึงหาทางลด
ชองวางดงักลาวโดยใชวธิกีารวจิยัในรปูแบบ “การวจิยัและพฒันา” 
เพื่อสามารถนาไปใชไดจริง
รูปแบบของการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
 1. งานวิจัยเพื่อแกปญหาเฉพาะหนา เปนการวิจัยที่มี
การตัง้โจทยการวจิยัเพือ่แกปญหาใหแกผูใชประโยชนจากงานวจิยั
โดยตรง ดังนั้นประเด็นวิจัยจึงถูกตั้งขึ้นตามความตองการของผูใช
ขอมูล และดําเนินการวิจัยโดยนักวิจัย กระบวนการพัฒนา โจทย
วจิยัมกัเปนแบบระดมความคดิโดยใหผูทีเ่กีย่วของในดานตางๆ ได
มีสวนรวม ทั้งในสวนของผูใชขอมูล ผูประกอบการ สถานศึกษา
นกัวจิยั และผูทีไ่ดรบัผลกระทบ (เชน อาจใชวธิกีารระดมความคดิแบบ
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บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจัย

OOPP หรือ Objective Oriented Project Planning) เมื่อได
กรอบการวิจัยแลว จึงประกาศเชิญชวนใหนักวิจัยไดยื่นขอเสนอ
โครงการวิจัยตามกรอบที่ไดระบุไวแลว โดยในขั้นแรกแนะนาให
เสนอเปนเอกสารเชิงหลักการกอน เมื่อไดปรับแตงแนวคิดไดตรง
กันแลว จึงพัฒนาไปสูการเขียนขอเสนอโครงการฉบับเต็มตอไป 
ประเด็นวิจัยสําหรับโครงการประเภทนี้ คือปญหาที่เกิดขึ้นเปน
ปจจบุนัของเรือ่งนัน้ๆ และการวจิยัดงักลาวจะนาไปสูการแกปญหา
และเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษานั้นตอไป
 2. งานวิจัยเพื่อเตรียมรองรับปญหาในระยะปานกลาง
ถงึระยะยาว เปนงานวจิยัทีเ่ตรียมความพรอมสาํหรบัปญหาทีอ่าจ
เกิดขึ้นไดในอนาคต โดยปญหาดังกลาวยังไมเกิดขึ้นในปจจุบัน 
ดังนั้นการกําหนดกรอบการวิจัยหรือตั้งโจทยวิจัย จะตองอาศัย
ความสามารถในการวิเคราะหสถานการณที่เกี่ยวของอยางมาก
โจทยการวิจัยอาจมาจากนักวิจัยหรือผู ที่ เกี่ยวของหรือจาก
การระดมความคิดก็ได แตอยางไรก็ตาม ตองมีหลักฐานยืนยัน
แนวคิดนั้นๆ อยางชัดเจนและรัดกุมวามีโอกาสเปนไปไดสูงที่เรื่อง
ดังกลาวจะเปนปญหาสําคัญในอนาคตทั้งระยะใกลและไกล
 3. งานวิจัยและพัฒนาซึ่งนาไปสูการสรางผลิตภัณฑ
นวัตกรรมทางการศึกษา หรือเปนการวิจัยเพื่อใหไดทางเลือกใหม
ในการพัฒนา โจทยของงานวิจัยประเภทนี้ มักถูกกําหนดโดย

นักวิจัย หรือผู ที่เชี่ยวชาญในวงการนั้นๆ การพัฒนาโครงการ
ประเภทนี ้จาเปนตองมหีลกัฐานยนืยนัแนวคดิอยางชดัเจน รวมทัง้
ตองชี ้ใหเหน็ความสาํคญัและความเปนไปไดในเรือ่งทีจ่ะวจิยัอยาง
ชัดเจน นอกจากนี้ ตองมีการคํานึงถึงความเปนไปไดในการขยาย
ผลงานวิจัยดังกลาวออกสูการใชประโยชนในแงมุมตางๆ ดวย
 4. งานขยายผลการวิจัย เปนกระบวนการจัดการปลาย
ทางเพื่อหาขอมูลบางประการหรือสนับสนุนกิจกรรมบางอยาง
เพื่อใหผลงานที่ไดจากการวิจัย ไดถูกนาไปใชประโยชนโดยกลุม
เปาหมายอยางแทจริง ลักษณะงานประเภทนี้ อาจไมใชงานวิจัย
อยางแทจริงตามความเขาใจของบุคคลทั่วไป อยางไรก็ตาม
บางกรณีการดาเนินงานเชนนี้ อาจมีความจาเปนในการผลักดันให
ผลงานถูกนําไปใชประโยชนไดอยางจริงจัง
 สรุปการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาเปนกระบวนการ
ทางวิทยาศาสตรที่มีขั้นตอนอยางเปนระบบโดยมุงเนนเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพทางการศึกษา และสงเสริมใหนาวิธีการวิจัยทางการ
ศกึษามาประยกุตใชใหเกดิประโยชนอยางแทจรงิและเปนรปูธรรม 
ดังนั้น การวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาจึงเปน การวิจัยรูปแบบ
หนึ่งที่ตองมีการสนับสนุนอยางตอเนื่องเพื่อเกิดผลของการนาไป
ใชอยางแทจริง



สวนที่ 2 กิจกรรมภาคนิทรรศการ
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นทิรรศการเฉลมิพระเกียรติ

“พระผูทรงเปนแรงบันดาลใจ”

 นทิรรศการเฉลมิพระเกยีรต ิซึง่จดัขึน้ภายในงาน “การนาํเสนอผลงานวจิยัแหงชาต ิ2555” (Thailand Research Expo 2012)         

ไดนําเสนอแนวคิด “นํ้าคือชีวิต” ดวยนํ้าพระราชหฤทัยแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทย โดยทรงมี

พระราชดาํรเิหน็ความสาํคญัและคณุคาของนํา้ เปรยีบดัง่ “ตนนํา้” ทีท่รงเปนแรงบนัดาลใจสูโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรติางๆ ซึง่

เปรยีบดัง่ “กลางนํา้” ทีส่รางคณุภาพชวีติใหแกพสกนกิร อนัเปนดัง่ “ปลายนํา้” ทีไ่ดรบัพระมหากรณุาธคิณุ และนบัเปนโอกาสอนัดทีีไ่ด

นาํเสนอนทิรรศการเพือ่รวมเฉลมิพระเกยีรตสิมเดจ็พระนางเจาสริกิติิ ์พระบรมราชนินีาถ เนือ่งในโอกาสมหามงคลเฉลมิพระชนมพรรษา 

80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555 ที่ทรงคํานึงถึงพสกนิกรในดานการดํารงชีวิตและการอนุรักษระบบนิเวศของไทย

 สําหรับการนําเสนอนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติไดมีการแบงออกเปน 4 โซน ประกอบดวย

 “นํ้าคือชีวิต”

        เพื่อแสดงพระปรีชาสามารถในการบริหารจัดการนํ้าโดย

อัญเชิญพระราชดํารัสที่มีความสําคัญเกี่ยวกับดานการจัดการนํ้าและ

การแกไขปญหานํ้า

   “จากนํ้าพระทัยสูงานวิจัยแหงแผนดิน”

  เพือ่นาํเสนอโครงการอนัเนือ่งมาจากพระราชดาํรใินดาน

การพัฒนาแหลงนํ้าและการแกไขปญหาดานนํ้า
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 “หลักการทรงงานดุจสายธารแหงนํ้าพระทัย”

 เพือ่นาํเสนอแนวพระราชดาํรใินสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ

สยามบรมราชกุมารีที่ทรงมีตอหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จ         

พระเจาอยูหัว

 “The Royal Memorial”

 เพือ่นาํเสนอพระราชกรณยีกจิของพระบรมวงศานวุงศ ไดแก     

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระเจา          

ลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี, พระเจาวรวงศเธอ 

พระองคเจาโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ

 นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการจัดแสดง “นิทรรศการภาพวาดโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว และ      

ภาพวาดตัวละครในมหากาพยรามเกียรติ์ดวยทองคํานาโนคริสตัลแบบแผน เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล            

เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2555” ซึ่งไดนําความกาวหนาของผลงานวิจัยดานวัสดุนาโนในการพัฒนานวัตกรรมการผลิต

นาโนคริสตัลทองคําแบบแผนเพื่อประยุกตใชในงานศิลปหัตถกรรมและสรางคุณคาและมูลคาเพิ่มจากเอกลักษณและวัฒนธรรมไทย

นทิรรศการ Highlight
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1. Food Inspiration zone

 แสดงถึงการพัฒนาทางการเกษตรของมนุษย เพื่อการดํารง

อยู สู การพัฒนาจนเปนผลผลิตทางการเกษตร ทําใหงานวิจัยเพื่อ

การเกษตร จึงมีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาในปจจุบัน โดยผาน

แนวคดิของคณุคาของอาหารทีม่ ี1จานซึง่มคีวามเชือ่มโยงสูงานวจิยัเพือ่

การเกษตร 

2. Habitat Inspiration Zone

 เปนโซนที่แสดงถึงการดํารงอยูของคนในชุมชน ที่ผสมผสาน

ระหวางภูมิปญญาทองถิ่นกับการอยูรวมกันอยางลงตัว

 2.1 งานวจิยัเพือ่คณุภาพชวีติ จงึมสีวนสาํคญัอยางยิง่ตอการ

ดาํรงอยูของมนษุยในปจจบุนั และในมมุมองทีแ่ตกตางของการปองกนั

ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นกับชุมชน 

 2.2 งานวจิยัเพือ่การรองรบัภยัพบิตั ิจงึเปนอกีสวนหนึง่ของ

ผลงานวิจัยที่จะชวยรับมือการเกิดเหตุการณและเยียวยาและบรรเทา

ความรุนแรงของสถานการณที่จะเกิดขึ้นได 

3. Medical Inspiration Zone

 เปนแรงบนัดาลใจในการดาํรงอยูของมนษุย ดวยการรกัษาโรค

ตางๆ และในปจจุบันโรคใหมๆ เกิดขึ้น ดังนั้นงานวิจัยดานเทคโนโลยี/

โรคอบุตัใิหม จงึมบีทบาทและความสาํคญัตอการดาํรงอยูของมนษุยเปน

อยางยิ่ง 

4. Environment Inspiration zone

 เปนการแสดงถึงสิ่งแวดลอมที่มีความสําคัญอยางยิ่งในชีวิต

ของมนุษยในปจจุบัน แรงบันดาลใจเพื่อการดํารงอยูนั้นจึงตองอาศัย

ความสัมพันธที่ตองดูแลรักษาไปพรอมกับการพัฒนา ดังนั้น งานวิจัย

เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม และงานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว จึงเปนงานวิจัย

สําคัญที่ตองดําเนินควบคูกันเพื่อการสนับสนุนการใชทรัพยากรอยาง

คุมคาสงเสริมการใชพลังงานทดแทน

5. Inspiration Community Zone

 การสื่อสารในชุมชน เปนองคประกอบสําคัญอีกสวนหนึ่งที่

มีบทบาทอยางยิ่งตอการพัฒนามนุษยในปจจุบัน เพราะการสื่อสารใน

ปจจุบันที่มีความรวดเร็วนี่เอง ทําใหเกิดความกาวหนาในการเชื่อมตอ

ระหวางประเทศอยางง ายดาย ซึ่งเปนจุดเริ่มตนสําคัญตอการ

เปลี่ยนแปลงสูการเปนประชาคมอาเซียนหรือ AEC Community ใน

ปจจุบัน 
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บัน

ทึก
(7)

เปปปดโโลโลโ
กงานวิจยั
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ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่เตรียมขึ้นเพ่ือ
รองรับการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเป็นสํ วน
สนับสนุนให๎การดํารงชีวิตในสังคม เกิดความมั่นคง
ปลอดภัยของมนุษย๑  

Theme 
งานวิจัยเพื่อนําสูํประชาคมอาเซียน 
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 ผลงาน : Integration of manufacturing and distribution networks in a global car company-network 
models and numerical simulation 

 นักวิจัย : รศ. ดร.ตรีทศ เหลําศริิหงษ๑ทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : tritos36@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ได๎นําเสนอวิธีการออกแบบโครงขํายการกระจายสินค๎าในมิติของการบริหารซัพพลายเชนโดย

ใช๎บริษัทผู๎ประกอบรถยนต๑เป็นกรณีศึกษา ผลที่ได๎จากการวิจัยนําไปสูํข๎อเสนอแนะให๎บริษัทฯ 

E8  กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 
ผูประสานงาน  : นางปนัดดา ซิลวา 
ที่อยู  : กรมวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 88/7 ถ.ติวานนท๑ 11000   
โทรศัพทแ  : 0 2951 1278 โทรสาร : 0 2951 1297 
Email : panaddasila@gmail.com 

 ผลงาน : งานวิทยาศาสตรแการแพทยแสูประชาคมอาเซียน 
 นักวิจัย : นางหรรษา ไชยวานิช 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2965 9771 
 Email : testkit@dmsc.mail.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นห๎องปฏิบัติการอ๎างอิงทางด๎านผลิตภณัฑ๑สุขภาพทางด๎านอาหาร ยา เครื่องสําอาง ชันสูตรโรค 

เพื่อเตรียมความพร๎อมเข๎าสูํประชาคมอาเซียน 
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 ผลงาน : โรคอุบัติใหม (Flu) (สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรแสาธารณสุข) 
 นักวิจัย : น.ส.มาลินี จิตตกานต๑พิชย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2965 9771 
 Email : testkit@dmsc.mail.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นไวรัสสายพันธุ๑ใหมํลูกผสม ซึ่งเกิดจากการแลกเปลี่ยนช้ินสํวนยีน (gene reseassortment) ของ

เช้ือ Swine H3N2 triple virus และ pandemic A (H1N1) 2009 virus 

E1  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัย) 
ผูประสานงาน  : นายเอนก บํารุงกิจ 
โทรศัพทแ  : 0 2561 2445 ตํอ 579 โทรสาร : 0 2579 7819 
Email : bamrungkit@hotmail.com 

 ผลงาน : การปฏิรูประบบวิจัยของประเทศ และยุทธศาสตรแการวิจัยรายประเด็นแบบมุงเปูา 
 เนื้อหาโดยยอ : ระบบวิจัยของประเทศ ยังมีปัญหาและข๎อจํากัดอยูํหลายด๎าน ดังนั้นการปฏิรูประบบวิจัยของ

ประเทศ และการวิจัยรายประเด็นแบบมุํงเปูา จึงเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอยํางมาก ซึ่งจะต๎องมี
การขับเคลื่อนจากทุกภาคสํวน เพื่อให๎ระบบวิจัยของประเทศ และการวิจัยรายประเด็นแบบมุํง
เปูา เดินไปได๎อยํางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

E2  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยง  
      และใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.จุฑาดล บุรณเวช 
โทรศัพทแ  : 0 2561 2445 ตํอ 483 โทรสาร : 0 2579 0388 
Email : juthadol_on@hotmail.com 
 ผลงาน : ประโยชนแของการพัฒนาการเลี้ยงและใชสัตวแเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแตอเศรษฐกิจและสังคม 

 นักวิจัย : สํานักงานเลขานุการคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ 
(สลช.) วช. 

 โทรศัพทแ : 0 2579 8751 โทรสาร : 0 2579 0388 
 เนื้อหาโดยยอ : ประโยชน๑ตํางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากการพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ในชํวงตํางๆ ตั้งแตํ 

ต๎นน้ํา กลางน้ํา และปลายน้ํา 

E3  มหาวิทยาลัยทักษณิ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.พิมพ๑ณดา มณีวงค๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัทักษิณ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 222 หมูํ 2 ต.บ๎านพร๎าว อ.ปุาพะยอม จ.พัทลุง 93110 
โทรศัพทแ  : 0 7467 3227 โทรสาร : 0 7467 3227 
Email : research.tsu@gmail.com 
E3 ผลงาน : ขับเคลื่อนชุมชนดวยศรัทธา : การพัฒนาเพ่ือสรางความมั่นคงของชุมชนจากขางลาง 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ณฐพงศ๑ จิตรนิรัตน๑  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7436 6966 
 Email : nchitniratna@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ปัญหาความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ถูกให๎ความหมายด๎วยแนวคิดความมั่นคงแบบแคบ ทําให๎ไมํ

สามารถแก๎ไขปัญหาและตอบสนองความต๎องการของประชาชนได๎ แตํการกํอตัวของเครือขํายชุมชนศรัทธา 
ภายใต๎แนวคิด “ใช๎หลักศาสนา สร๎างศรัทธา” และรูปแบบการพัฒนา “สี่เสาหลัก” ทําให๎สามารถสร๎างความ
มั่นคงของชุมชนที่เรียกวํา “ชุมชนศรัทธา” ที่นําไปสูํการแก๎ไขปัญหาจากจุดเล็กๆ ในท๎องถิ่นได๎อยํางยั่งยืน 
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 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการบูรณาการหลักสูตรเพ่ือการเรียนรูการอยูรวมกันบนรากฐานภาษาและ
วัฒนธรรมชายแดนใตส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี 

 นักวิจัย : ดร.สุธาสิน ีบุญญาพิทักษ๑  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7432 2521 
 Email : suthasinee_oh@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การบูรณาการหลักสูตรเพื่อการอยูํรํวมกันบนรากฐานภาษาและวัฒนธรรมสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี ทั้ง

ในช้ันเรียน ในชุมชน และสถาบันเครือขําย ด๎วยรูปแบบท่ีหลากหลาย กํอให๎เกิดพลังการเรียนรู๎เพื่อการอยูํ
รํวมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม 

 ผลงาน : การเคลื่อนยายเขาไปในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวดัชายแดนภาคใตของไทย 
 นักวิจัย : ดร.นิสากร กล๎าณรงค๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7444 2268 
 Email : jklanarong@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเคลื่อนย๎ายเข๎าไปในประเทศมาเลเซียของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต๎ของไทย เป็นสิ่งที่ปฏิบัติ

มานาน โดยเฉพาะการเข๎าไปรับจ๎างทํานา ปัจจุบันงานที่เข๎าไปรับจ๎างหลากหลายขึ้น จากการชํวยเหลือ
ของเครือขําย และการเคลื่อนย๎ายเข๎าไปทํางานในประเทศมาเลเซียของสตรีได๎เพิ่มจํานวนสูงขึ้น  

 ผลงาน : ศาสนาพราหมณแ – ฮินด ูบริเวณลุมน้ าทะเลสาบสงขลา 
 นักวิจัย : นายชัยวุฒ ิพิยะกูล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7459 1619 
 Email : chaiwut@tsu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ศาสนาพราหมณ๑ – ฮินดูบริเวณลุํมน้ําทะเลสาบสงขลา มีพัฒนาการมาตั้งแตํพุทธศตวรรษที่ 12 ซึ่ง

แบํงเป็น 2 นิกายใหญํ ได๎แกํ ไศวนิกาย และไวษณพนิกาย เป็นศาสนาที่มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของผู๎คนใน
ด๎านศิลปะ คติความเช่ือ ประเพณีและพิธีกรรม และมีการปรับเปลี่ยนศาสนานําพลังศรัทธาไปสูํการ
พัฒนาสังคม 

E4  มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ 
 

ผูประสานงาน  : นางลัดดาวลัย๑ มนต๑แก๎ว 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ๑ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 222 ต.ไทยบุรี อ.ทําศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80161 
โทรศัพทแ  : 0 7567 3566 โทรสาร : 0 7567 3553 
Email : dladdawa@wu.ac.th 

 ผลงาน : หนวยวิจัยภูมิภาคศึกษา ส านักวิชาศิลปศาสตรแ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณแ 
 นักวิจัย : หนํวยวิจัยภูมภิาคศึกษา มหาวิทยาลัยวลยัลักษณ๑  
 โทรศัพทแ : 0 7567 2002-3 โทรสาร : 0 7567 2001 
 Email : dladdawa@wu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : หนํวยวิจัยภูมิภาคศึกษา จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2546 มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเอเชียตะวันออก

เฉียงใต๎ โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและอินโดนีเซีย ทั้งทางด๎านศาสนา วัฒนธรรม เศรษฐกิจและการเมือง 
เพื่อใช๎เป็นข๎อมูลในการสร๎างความเข๎าใจประเทศเพื่อนบ๎านในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎ รวมทั้ง
สนับสนุนการเรียนการสอนในสาขาภูมิภาคศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ด๎วย มุํงทําความเข๎าใจความ
เป็นไปได๎และสถานการณ๑ตํางๆ ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต๎รํวมสมัย ซึ่งกําลังเป็นสิ่งจําเป็นอยําง
ยิ่งยวดในการดํารงชีวิตอยูํในโลกยุคโลกาภิวัตน๑ อันเป็นโลกที่ไร๎พรมแดนของรัฐชาติ การรํวมมือกันของ
ประเทศตํางๆ ในภูมิภาคเดียวกันภายใต๎กรอบของอาเซียน (ASEAN) ยิ่งทําให๎คนในภูมิภาคมีอนาคตรํวมกัน
และทําให๎ต๎องมีความเข๎าใจกันมากขึ้น ทั้งในทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรม นอกจากนี้ ประเทศ
มาเลเซียและอินโดนีเซีย คือประเทศที่มีความสัมพันธ๑กับประเทศไทย โดยเฉพาะกับภาคใต๎อยํางใกล๎ชิด 
เพราะเป็นสมาชิกของเขตการค๎าเสรีในพื้นที่สามเหลี่ยมเศรษฐกิจและกําลังจะเข๎ามามีอิทธิพลตํอการ
ดํารงชีวิตของคนไทยมากยิ่งขึ้นในอนาคต จึงกลําวได๎วํา ในปัจจุบันเราจึงจําเป็นท่ีจะมีความเข๎าใจประเทศ 
ทั้งสองให๎ถํองแท ๎ 
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 ผลงาน : โครงการ “จัดท าศัพทานุกรมภาษาอินโดนีเซีย-ไทย” 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ทวีศักดิ ์เผือกสม 
 โทรศัพทแ : 0 7567 2002-3 โทรสาร : 0 7567 2001 
 Email : pdavisak@wu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : หนํวยวิจัยภูมิภาคศึกษา สํานักวิชาศิลปศาสตร๑ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ๑ ได๎ดําเนินการจัดทําพจนานุกรม

อินโดนีเซีย-ไทย มาตั้งแตํปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาศัพทานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย จาก
ฉบับสังเขปเป็นฉบับสมบูรณ๑ และเพื่อเป็นประโยชน๑ตํอการเรียนการสอนด๎านอินโดนีเซียศึกษาในประเทศ
ไทย ซึ่งยึดคําศัพท๑จากพจนานุกรมอินโดนีเซีย-ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีคําศัพท๑มากกวํา 20,000 คํา และ
ให๎แปลความหมายของคําเป็นภาษาไทยโดยใช๎คําแปลจากภาษาอังกฤษ ด๎วยความจําเป็นตํอการเรียนการ
สอนวิชาทางด๎านภาษาอินโดนีเซียในปัจจุบันยังไมํมีพจนานุกรมในการค๎นหาคําศัพท๑และความหมายที่ได๎
มาตรฐาน หนํวยวิจัยภูมิภาคศึกษาจึงได๎จัดพิมพ๑ ศัพทานุกรมอินโดนีเซีย -ไทย ฉบับสังเขป ขึ้นเพื่อใช๎ใน
การเรียนการสอนในหลักสูตรภูมิภาคศึกษาเป็นการช่ัวคราว และเห็นวําการจัดทําพจนานุกรมอินโดนีเซีย-
ไทย ฉบับสมบูรณ๑ เป็นสิ่งจําเป็นอยํางยิ่งยวดตํอการศึกษาเกี่ยวกับอินโดนีเซียในประเทศไทย จึงได๎
ดําเนินการจัดทํา ศัพทานุกรมอินโดนีเซีย-ไทย ขึ้น  

 ผลงาน : หลวงพระบาง : ของท่ีระลึกและการท าใหความถวิลหาอดีตกลายเป็นสินคา 
 นักวิจัย : นายธีระยุทธ๑ บัวจันทร๑ 
 ผลงาน : มุมมองของผูบริโภคชาวเวียดนามตอสินคาไทย 
 นักวิจัย : 1. ผศ. ดร.ศิวฤทธ์ิ พงศกรรังศิลป์ 2.  นายสุรัตน๑ ฐานะกาญจน๑ 

E5  สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ 
 
ผูประสานงาน  : นายสุเมธ รักปรางค๑ 
ที่อยู  : สํานักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาต ิ

120 หมูํ 3 ศูนย๑ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 2 ธันวาคม 2550  
อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 2 ถ.แจ๎งวัฒนะ แขวงทุํงสองห๎อง เขตหลักสี ่
กรุงเทพฯ 10215 

โทรศัพทแ  : 0 2141 3233 โทรสาร : 0 2143 9716 
Email : i.banana.th@gmail.com 

 ผลงาน : การพัฒนาระบบโลจิสติกสแของประเทศไทย เพ่ือเป็นศูนยแกลางใน  
อนุภูมิภาค  

 นักวิจัย : 1. ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ 2. ผศ.สมชาย พรชัยวิวัฒน๑ 
   3. รศ. ดร.คณิต เฉลยจรรยา 4. รศ.นพคุณ นิศามณี 
 โทรศัพทแ : 0 2141 3233 โทรสาร : 0 2143 9716 
 Email : i.banana.th@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาระบบโลจิสติกส๑ของประเทศไทยให๎เป็นศูนย๑กลางในภูมิภาค ที่มีอาณาเขตติดกันนั่นคือ กลุํมประเทศ

ลุํมแมํน้ําโขง (Greater Mekong Sub-Region ; GMS) 6 ประเทศ อันประกอบด๎วยพมํา สปช.จีน ไทย สปป.ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งมีโครงการในการพัฒนาการใช๎ทรัพยากรลุํมแมํน้ําโขงรํวมกัน และยังมีการรวมกลุํมใน
แนวนอนตามยุทธศาสตร๑ความรวํมมอืทางเศรษฐกิจลุํมน้ํา อิรวดี-เจ๎าพระยา-แมโํขง (Ayeyawady-Chao Phaya-
Mekong Economic Cooperation Strategy ; ACMECS) ประกอบด๎วย 5 ประเทศ ได๎แกํ พมํา สปป.ลาว ไทย 
กัมพูชา และเวียดนาม แตํอยํางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาถึงการพัฒนาระบบโลจิสติกส๑แล๎วไมํอาจที่จะละเลยอีก 2 
ประเทศไปได๎ คือ มาเลเซีย และสิงคโปร๑ เพราะเป็นเส๎นทางเดินเรือสําคัญในยํานนี้ในการที่ไทยจะเป็นศูนย๑กลาง
ด๎านโลจิสติกส๑ (Logistics Hub) ในภูมิภาคนี้ได๎ 

    
 
 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 320

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

บันทึึ
ก ((77)) เปปปดโลโลโ กงานวิจยั

289 
 

 

 ผลงาน : แนวทางการพัฒนาศูนยแกลางสุขภาพของประเทศไทย (Thailand Medical Hub) 
 นักวิจัย : 1. ศ. ดร.อัญชนา ณ ระนอง  2. ดร.วิโรจน๑ ณ ระนอง 
   3. รศ. นพ.ศิรชัย จินดารักษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2141 3233 โทรสาร : 0 2143 9716 
 Email : i.banana.th@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ไมํวําเราจะชอบหรือไมํ และไมํวําการที่มีคนไข๎ตํางชาติมารับการรักษาในประเทศไทยจะกํอให๎เกิดผลกระทบ

ทั้งด๎านบวกหรือลบมากเพียงใด แตํถ๎าไมํมีการเปลี่ยนแปลงอยํางขนานใหญํในด๎านโครงสร๎างเศรษฐกิจ
การเมืองที่รุนแรงมากพอที่จะสํงผลตํอนโยบายด๎านความสัมพันธ๑ระหวํางประเทศ ประเทศไทยก็คงจะเดินไป
ข๎างหน๎าตามกระแสโลกาภิวัตน๑ตํอไป ในสภาวการณ๑เชํนนี้ ถึงแม๎วําจะไมํมีคนไข๎ตํางชาติที่เดินทางเข๎ามาด๎วย
วัตถุประสงค๑ที่เฉพาะเจาะจงเพื่อเข๎ามารับการรักษาพยาบาลในประเทศไทยตาม medical tourism เลย
แม๎แตํคนเดียว ในปัจจุบันเราก็มีชาวตํางชาติที่พํานักในประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ๎าน และนักทํองเที่ยว
ที่เดินทางมาทํองเที่ยวในประเทศไทยและประเทศแถบนี้ซึ่งเมื่อเจ็บปุวยก็มีแนวโน๎มที่จะต๎องมารับการรักษา
ในประเทศไทยปีละถึงประมาณหนึ่งล๎านครั้งซึ่งคนเหลํานี้โดยสํวนใหญํเป็นกลุํมที่มีกําลังซื้อที่สูงกวําคนไทย
ทัว่ไปมาก 

 ผลงาน : การบริหารจัดการโครงขายการคมนาคมขนสงตามแนวจังหวัดชายแดน เพ่ือเพ่ิมศักยภาพดาน
เศรษฐกิจและสังคม 

 นักวิจัย : สถาบันวิจัยและให๎คําปรึกษาแหํงมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2141 3233 โทรสาร : 0 2143 9716 
 Email : i.banana.th@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ระบบโครงสร๎างพื้นฐานทางกายภาพโดยเฉพาะอยํางยิ่งระบบคมนาคมขนสํงและการสัญจรมีความสําคัญ

อยํางยิ่งตํอการสํงเสริมเศรษฐกิจชุมชน และการพัฒนาการเติบโตของชุมชนและเมือง ในขณะเดียวกันสํงผล
กระทบตํอปัญหาสังคมและสภาพแวดล๎อมในแตํละพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นท่ีชายแดนของประเทศที่มี
อาณาเขตติดตํอกับประเทศเพื่อนบ๎าน ความสําคัญนี้ยังมีผลกระทบตํอระบบความมั่นคงของประเทศอีกด๎วย 
ดังนั้น ความจําเป็นในการกําหนดนโยบายแผนและผังในการพัฒนาพื้นที่ ชุมชนและเมืองจึงต๎องมี
ความสัมพันธ๑อยํางยิ่งตํอระบบโครงขํายการคมนาคมขนสํงและการสัญจรในระดับท่ีแตกตํางกันของขนาด 
ลักษณะภูมิศาสตร๑ วัฒนธรรมและสังคมของแตํละบริเวณพื้นที่โดยการสร๎างลักษณะเฉพาะที่มีความ
สอดคล๎องและเหมาะสมกับความเป็นเอกลักษณ๑ในอันที่จะเป็นประโยชน๑อยํางยิ่งตํอการสํงเสริมศักยภาพใน
การแขํงขันบริเวณพื้นที่ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ๎านในขณะเดียวกันยิ่งเป็นการสร๎างสภาพทางกายภาพที่มี
ความมั่นคงและปลอดภัยสําหรับประชาชนท๎องถิ่น รวมทั้งผู๎มาเยือนทั้งชาวไทยและชาวตํางชาติ 

E6  มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย๑ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นันทวัน รามเดชะ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัธุรกิจบณัฑิตย๑  

ศูนย๑วิจัย อาคาร 6 110/1-4 ช้ัน 17 ถ.ประชาช่ืน กทม. 10210 
โทรศัพทแ  : 0 2954 7300-29 ตอํ 631          โทรสาร : 0 2954 9507 
Email : nantawan.ram@dpu.ac.th 
   

 ผลงาน : 1. รถประหยัดน้ ามัน 
 เนื้อหาโดยยอ : การเตรียมความพร๎อมทางด๎านวิทยาศาสตร๑ เทคโนโลยีเพื่อมุํงสูํอาเซียนด๎วยการประดิษฐ๑ “รถประหยัด

น้ํามัน” ที่ใช๎เครื่องยนต๑ 4 จังหวะระบบหัวฉีด PGM-FI ของฮอนด๎าในการขับเคลื่อน ทีมลูกเจ๎าแมํคลอง
ประปาคว๎าถ๎วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยชนะเลิศการแขํงขัน 
“ฮอนด๎าประหยัดเช้ือเพลิง ครั้งที่ 14 (The 14th Honda Eco Mileage Challenge)” ในกลุํมรถประดิษฐ๑ 
สามารถทําสถิติประหยัดน้ํามันสูงสุดถึง 847.1493 กม./ลิตร  
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 ผลงาน : 2. หุนยนตแเชิงโตตอบส าหรับชวยการประชาสัมพันธแ 
 เนื้อหาโดยยอ : หุํนยนต๑เชิงโต๎ตอบสําหรับชํวยการประชาสัมพันธ๑มีลักษณะคล๎ายมนุษย๑ในทํอนบน แตํจะเคลื่อนที่โดยใช๎

ล๎อเพื่อให๎เกิดเสถียรภาพและคลํองตัว โดยหุํนยนต๑นี้สามารถมีปฏิสัมพันธ๑กับคนทั่วไปผํานหน๎าจอแบบ
สัมผัส ผํานระบบเสียง และระบบตรวจจับการเคลื่อนไหวได๎ นอกจากนี้ยังสามารถเช่ือมตํอไปยังระบบ
อินเทอร๑เน็ตภายนอก และสามารถใช๎เพื่อการติดตํอสื่อสารทางไกลได๎อีกด๎วย 

 นักวิจัย : ดร.ณรงค๑เดช กีรติพรานนท๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 591 โทรสาร : 0 2954 9507 
 Email : narongdech.ken@dpu.ac.th 
    
 ผลงาน : SME ไทยกาวไกลสูตลาดลาว 
 นักวิจัย : ดร.เกียรติอนันต๑ ล๎วนแก๎ว 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 528 โทรสาร : 0 2954 9507 
 Email : kiatanantha.lou@dpu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ในชํวงสี่ปีท่ีผํานมามูลคําการสํงออกของไทยไปยังลาวเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร๎อยละ 17 ตํอปี โดยในปี 2554 มูลคํา

การสํงออกสูงถึง 80,000 ล๎านบาท ซึ่งในกลุํมสินค๎าที่สํงออกไปยังลาวสูงสุด 30 อันดับแรก มี 23 
รายการเป็นสินค๎าที่ SME ไทยสามารถผลิตได๎ มีมูลคํารวม 27,574 ล๎านบาท หากแนวโน๎มการขยายตัว
ยังเป็นเชํนนี้มูลคําการสํงออกท่ี SME ไทยผลิตได๎จะเพิ่มเป็น 55,000 ถึง 60,000 ล๎านบาทตํอปีภายในปี 
2560 ซึ่งถือเป็นโอกาสทางการตลาดที่ไมํควรมองข๎าม 

    
 ผลงาน : การศึกษาการเตรียมตัวและความพรอมทางดานการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือรองรับ

การรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียนในปีพุทธศักราช 2558 
 นักวิจัย : ดร.จันทร๑พา ทัดภูธร 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 274 โทรสาร : 0 2954 9507 
 Email : janpha.tha@dpu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การเตรียมตัว (Preparation) และความพร๎อม (Readiness) ของประเทศสมาชิกอาเซียนด๎านการศึกษา 

(Education) การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน โดยเฉพาะอยํางยิ่งเนื้อหา (Content) ที่สอนของแตํละ
ประเทศสมาชิกมีความแตกตํางกัน และประเด็นเรํงดํวนในการเตรียมความพร๎อมของไทยเพื่อรองรับการ
รวมตัวเป็นประชาคมอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ  

    
 ผลงาน : การศึกษาความพรอมของโรงเรียนมัธยมศกึษาไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 นักวิจัย : ผศ.สเุทพ พันประสิทธ์ิ 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 269 โทรสาร : 0 2954 9507 
 Email : sutep_p@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเตรียมความพร๎อมของโรงเรียนมัธยมศึกษาไทยในโครงการสปิริตอาเซียน  (Spirit of ASEAN) นั้น 

จะต๎องเตรียมความพร๎อมในสามด๎านคือ 1) หลักสูตร 2) กิจกรรม เชํน การจัดกิจกรรมให๎การศึกษา
อาเซียน การมีสํวนรํวมในโครงการ การสร๎างเครือขําย 3) ครู / นักเรียน เชํน ทักษะทางภาษา ความรู๎
เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ความพร๎อมด๎านการเรียน การพัฒนาความพร๎อมครู เป็นต๎น  

    
 ผลงาน : การศึกษาความพรอมดานเทคโนโลยีของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 นักวิจัย : นายนพดล สตุันติวณิชย๑กุล 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 104 โทรสาร : 0 2954 9507 
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 Email : noppadon.sul@dpu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตชํางฝีมือสูํตลาดแรงงานของวิทยาลัยอาชีวศึกษาในอนาคตจําเป็นตอ๎งคํานึงถึงตลาดในประชาคม

อาเซียนด๎วย อาทิ การเคลื่อนย๎ายแรงงานมีฝีมือ การเปิดเสรีด๎านบริการ และการใช๎ภาษาอังกฤษเป็น
สื่อกลาง ดังนั้นความพร๎อมทางด๎านวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีของอาชีวศึกษาไทยเพื่อรองรับการเป็น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และการเป็นศูนย๑กลางการศึกษาในภูมิภาคจึงมีบทบาทสําคัญเป็นอยํางยิ่ง  

    
 ผลงาน 

 
: การศึกษาความพรอมของสถาบนัอาชีวศึกษาไทยดานพาณิชยการเพ่ือรองรับการเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน 
 นักวิจัย : น.ส.กรกช อัญชลีนุกลู 
 โทรศัพทแ : 0 2954 7300-29 ตํอ 105 โทรสาร : 0 2954 9507 
 Email : korakoch.anc@dpu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : สถาบันอาชีวศึกษาเอกชนมีความพร๎อมด๎านอุปกรณ๑ครุภัณฑ๑สนับสนุนการเรียนการสอน การใช๎

ภาษาอังกฤษเป็นสื่อกลาง การหาความรู๎จากอินเทอร๑เน็ต การพัฒนาห๎องเรียนแหํงอนาคต (The Global 
Class) ให๎เป็นห๎องเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ ตลอดจนมีหลักสูตรสอดคล๎องกับนโยบายการเปิดเสรีด๎านตํางๆ 
และการยกระดับจากการผลิตนักเรียนให๎เป็นผู๎เช่ียวชาญ (Specialist) ทางด๎านใดด๎านหนึ่งอยํางจริงจัง  

E9  มหาวิทยาลัยราชภัฏบา๎นสมเด็จเจ๎าพระยา 
 
ผูประสานงาน  : นางจํานงค๑ ตรีนุมิตร 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏับ๎านสมเดจ็เจา๎พระยา  

สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคาร100 ปี ศรีสุริยวงศ๑ เลขท่ี 1061 ช้ัน 7  
ถ.อิสรภาพ  กทม. 10600 

โทรศัพทแ  : 0 2473 7000 ตํอ 1061 โทรสาร : 0 2473 7000 ตํอ 1601 
Email : t-jamnong@hotmail.com 

 
 

 ผลงาน : รูปแบบการจัดการผลิตภาพเพ่ือเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแ SMEs ผาคลุมผมสตรีและหมวกกะปิเยาะหแ  
3 จังหวัดชายแดนภาคใต ในและตางประเทศ บนฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

 
 นักวิจัย : รศ. ดร.เอื้อมพร เธียรหิรญั  
 Email : jonday_oo@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อสร๎างรูปแบบการจัดการผลิตภาพเพื่อเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ SMEs ผ๎าคลุมผมสตรีและหมวกกะปิเยาะห๑ 

โดยดําเนินการวิจัยและพัฒนา (R&D) กับกลุํมตัวอยํางในประเทศ 2,892 คน ประกอบด๎วยผู๎ค๎าและผู๎บริโภค
ในสหพันธ๑สาธารณรัฐมาเลเซีย อินโดนีเซีย สิงคโปร๑ บรูไน สหรัฐอาหรับเอมิเรตส๑เมืองดูไบ ซาอุดีอาระเบีย 
สาธารณรัฐอิสลามอิหรําน อยีิปต๑ จีน และญี่ปุุน  

    
 ผลงาน : พฤติกรรมการเปิดรับขาวสารการเมืองผานสื่อมวลชนและการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 

กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย  
 นักวิจัย : นายสิงห๑ สิงห๑ขจร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2472 5715 
 Email : Singhbsru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : พฤติกรรมการเปิดรับขําวสารการเมืองผํานสื่อมวลชนและการมีสํวนรํวมทางการเมืองของประชาชน 

กรณีศึกษา จังหวัดเชียงราย ทําให๎เห็นถึงความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ของประชาชนใน
จังหวัดเชียงราย สามารถพัฒนาความเป็นพลเมืองไปสูํความเป็นพลเมืองของประชาชนอาเซียนในอนาคต 
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 ผลงาน : การพัฒนาเคร่ืองถอดหัวเข็มกึ่งอตัโนมัติตนแบบ “สุริยะ 2”  
 นักวิจัย : ผศ. ดร.วรรณรา ช่ืนวัฒนา 
 Email : doctor_too@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : พัฒนาเครื่องถอดหัวเข็มที่ใช๎กับผู๎ปุวย แล๎วออกจาก Syringe ได๎อยํางปลอดภัย ไมํ Contaminate ชํวยลด

อุบัติเหตุการสัมผัสสารคัดหลั่งจากผู๎ปุวย 
 

 ผลงาน : การใชแปูงกลวยพรีเจลาทิไนซแเป็นสวนผสมเชิงหนาที่ในผลิตภณัฑแ  โจ฿กกึ่งส าเร็จรูป 
 นักวิจัย : นายปฏิวิทย๑ ลอยพิมาย 
 Email : Patiwit_loy@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การใช๎แปูงกล๎วยที่ผํานการดัดแปรทางกายภาพ แล๎วมีคณุสมบัติเชิงหน๎าท่ีมาทดแทนแปูงข๎าวในการ

เตรียมผลิตภัณฑ๑โจ๏กกึ่งสําเร็จรูป ซึ่งใช๎แปูงกล๎วยที่ผํานกระบวนการหรือแปูงกล๎วยพรเีจลาทไินซ๑เป็น
สํวนประกอบหลัก  

    
 ผลงาน : การวิเคราะหแนาฏศิลปไทยระดับอาเซียนของอาจารยแสถาพร สนทอง 
 นักวิจัย : น.ส.ปัทมา วัฒนพานิช 
 Email : p.wattanapanich@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาวิเคราะห๑องค๑ประกอบของการแสดงและกระบวนการสร๎างสรรค๑ผลงานนาฏศิลป์ไทยระดับ

อาเซียนของอาจารย๑สถาพร ที่มีจุดเดํนและมีรูปแบบการแสดงท่ีเป็นเอกลักษณ๑เฉพาะ และปฏิบัติขึ้นตาม
มาตรฐานของหลักวิธีการออกแบบนาฏยประดิษฐ๑ที่เป็นสากล โดยศึกษาดังหัวข๎อตํอไปนี้ 1.องค๑ประกอบ
ของการแสดง 2.กระบวนการสร๎างสรรค๑  

  

 ผลงาน : การศึกษาดนตรีประกอบการเชิดสิงโต กรณีศึกษาคณะสิงโตศิษยแเจาพอกวนอู จังหวัดราชบุรี 
 นักวิจัย : นายถาวร วัฒนบุญญา 
 Email : paebsru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : 1.ศึกษารูปแบบการบรรเลงดนตรีประกอบการเชิดสิงโต คณะสิงโตศิษย๑เจ๎าพํอกวนอู จ.ราชบุรี โดยพบวํามี

ทั้งหมด 4 แบบ โดยจะต๎องมีจังหวะต๎นและจังหวะลงจบทุกครั้ง และผู๎วิจัยได๎นําข๎อมูลมาวิเคราะห๑และทํา
เป็นโน๎ตดนตรีโดยใช๎โปรแกรม Sibelius เขียนเป็นโน๎ตสากล 2.ศึกษาเครื่องดนตรีประกอบการเชิดสิงโตของ
คณะสิงโตศิษย๑เจ๎าพํอกวนอู มี 3 ชนิด ได๎แกํ กลองสิงโต แฉหรือฉาบ และเม๎งอันเป็นอุปกรณ๑ที่นักดนตรี
เคารพเหมือนกฎ  

  

 ผลงาน : การมีสวนรวมในการจัดการการทองเท่ียวแบบย่ังยืนของชุมชนคลองลัดมะยมและพ้ืนที่เกี่ยวเนื่องใน
ฝ่ังธนบุร ี

 นักวิจัย : ดร.จํานงค๑ ตรีนุมิตร 
 Email : t-jamnong@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบมีสํวนรํวม พบวํา ชุมชนคลองลัดมะยมและพื้นที่เกี่ยวเนื่องมีศักยภาพเป็น

แหลํงทํองเที่ยวยั่งยืน เชํน การลํองเรือชมนาบัว การลํองเรือชมสวนกล๎วยไม๎ การลํองเรือชมบ๎านเรือนไทย
และสวนสมุนไพร การลํองเรือไหว๎พระเก๎าวัดและวิถีชีวิตตลาดน้ําคลองลัดมะยม เป็นต๎น สํวน
นักทํองเที่ยวมีความคิดเห็นและพึงพอใจในความเป็นธรรมชาติ มีเอกลักษณ๑ตลาดน้ํา อาหารพื้นบ๎าน
หลากหลาย และวิถีชีวิตบ๎านสวนริมคลอง เป็นต๎น สําหรับผู๎ประกอบการต๎องการมีทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเบื้องต๎นเพื่อเตรียมความพร๎อมสูํประชาคมอาเซียน  

    
 ผลงาน : การศึกษาและการประยุกตแการท างานของหุนยนตแเพ่ือใชในการแขงขนัระดับยุวชน 
 นักวิจัย : นายชัยวรรณ๑ สายเผําพันธุ๑ 
 Email : chaiyawan@windowslive.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการทํางานของหุํนยนต๑ AX-11 และนําความรู๎ทางด๎านไมโครคอนโทรลเลอร๑

มาใช๎ในการประมวลผลและแสดงผลการทํางาน ซึ่งควบคุมโดยใช๎โปรแกรมภาษาซี ทั้งนี้ผู๎วิจัยได๎ทําการเขียน
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โปรแกรมควบคุมการทํางานของหุํนยนต๑ให๎มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให๎หุํนยนต๑สามารถปฏิบัติ
ตามคําสั่งในด๎านตํางๆ ได๎ เชํน การขับเคลื่อนหุํนยนต๑ โมดูลแสดงผล LCD การออกคําสั่งเสียง การหลบหลีกสิ่ง
กีดขวาง โดยใช๎ชุดการเรียนรู๎และปฏิบัติการไมโครคอนโทรลเลอร๑ 68HC11 ซึ่งพบวําหุํนยนต๑สามารถกระทํา
การตํางๆ ตามที่เขียนโปรแกรมขึ้นทุกประการ 

    
 ผลงาน : การศึกษาวัฒนธรรมเปรียบเทียบของกลุมประเทศอาเซียน: กรณีศกึษาความคิดเหน็ของผูที่น าไปเรียน

รวมกับนักศกึษาของมหาวิทยาลัยในอาเซียน  
 นักวิจัย : นางสุทิพย๑พร โชติรตันศักดิ ์
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : sutittporn2006@yahoo.com 
    
 ผลงาน : การออกแบบไพรเมอรแของยีน Patatin ในมันฝร่ัง 
 นักวิจัย : น.ส.หทัยรัก ตุงคะเสน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : Noonaa07@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เนือ่งจากมันฝรั่งเป็นพืชสําคัญอันดับสี่ ของโลกที่มีผู๎นิยมบริโภคมากขึ้น ผู๎วิจัยจึงศึกษาการออกแบบไพรเมอร๑

ของยีน Patatin ซึ่งในไกลโคโปรตีนที่พบในมันฝรั่งวํา 20-40% โดยออกแบบเป็นชํวงๆ กระจายในยีน 
Patatin ที่มีขนาด 5,313 bp โดยใช๎โปรแกรม FastPCR v.6 ได๎ 5 คูํไพรเมอร๑คือ P1 Forward 
51gttgtagtcggacccacac31 Reverse primer 51ttcgagatggtagccgga31 ขนาด 383 bp 
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Theme 
งานวิจัยเพื่อรองรับภัยพิบัติ 

ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ใน
การเตรียมพร๎อมรับมือกับภัยพิบัติตํางๆ ของประเทศทั้ง
ในระยะการเตรียมการกํอนเกิดเหตุการณ๑ การรับมือ
ระหวํางเกิดเหตุการณ๑ 
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H1  กรมทรัพยากรน้ํา 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ฉัฐสรุีย๑ หาญวงศ๑ 
ที่อยู  : สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา กรมทรัพยากรน้ํา  

ถ.พระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 
โทรศัพทแ  : 0 2298 6617 โทรสาร : 0 2298 6615 
Email : nirat_poo@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การศึกษาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเร่ิมตนระบบกรองชาขนาดเล็กในโครงการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนในพ้ืนที่อ าเภออมกเอย จังหวัดเชียงใหม  (ตามโครงการพระราชด าริสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) 

 
 
 

 นักวิจัย : นายเฉลมิศักดิ์ ทํานเจริญ 
 โทรศัพทแ : 0 2271 6104 ตํอ 6104 โทรสาร : 0 2298 6609 
 Email : chalermsak_t@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : - 
    
 ผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาวิถีชีวิตและบทบาทของชุมชนในพ้ืนที่วิกฤติอุทกภัย กรณีศึกษาพ้ืนที่

ลุมน้ า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 นักวิจัย : นายบุญชัย งามวิทย๑โรจน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2271 6000 ตํอ 6827 โทรสาร : 0 2298 6617 
 Email : nboonchai@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : - 
    
 ผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าแบบผสมผสานของประเทศและการผลักดันสูการ

ปฏิบัติ: กรณีศึกษาพ้ืนที่ลุมน้ าแมกลอง 
 นักวิจัย : นางวรรณรัฐนา อดิเรกตระการ 
 โทรศัพทแ : 0 2298 6617 โทรสาร : 0 2298 6617 
 Email : wannarattana@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : - 
    
 ผลงาน : early warning 
 นักวิจัย : สํวนวิจัยและพัฒนาอุทกวิทยา สํานักวิจัย พัฒนาและอุทกวิทยา  

กรมทรัพยากรน้ํา  
 โทรศัพทแ : 0 2271 6000 ตํอ 6831 โทรสาร : 0 2298 6614 
 
 

Email : karoon.p@dwr.mail.go.th 
 
 

H2  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.เจนจริา สมชาต ิ
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร๑ 

สํานักวิจัยและพัฒนา อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพทแ  : 0 7428 6964 โทรสาร : 0 7428 6961 
Email : Jane_private@hotmail.com, Janjira.s@psu.ac.th 
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 ผลงาน : ตนแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการขอมูลภัยพิบัติในพื้นที่ลุมน้ าคลองอูตะเภาโดยใช Google 

Map  
 นักวิจัย : นายเทิดทูน ดํารงค๑ฤทธามาตย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : terdtoon.d@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการเก็บข๎อมูลรายครัวเรือนในพื้นที่เสี่ยงภัยน้ําทํวมลุํมน้ําคลองอูํตะเภา อ.หาดใหญํ จ.สงขลา นํามาทํา

เป็นระบบสารสนเทศที่แสดงผลโดย Google Map เพื่อให๎หนํวยงานตํางๆ สามารถทราบข๎อมูลเพื่อเตรียมการ
ให๎ความชํวยเหลือ และเช่ือมโยงกับระบบ GPS เพื่อแจ๎งเหตุ/รายงานสถานการณ๑ลําสุดในพื้นที่ได๎ 

    

 ผลงาน : การจัดท าแผนปฏิบัติการ Hat Yai Model  
 นักวิจัย : รศ. ดร.พรีะพงศ๑ ทีฆสกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 7428 7035 โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : perapong.t@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นแผนปฏิบัติการเพื่อเตรียมรับสถานการณ๑น้ําทํวมในพ้ืนที่ลุํมน้ําอูํตะเภา หรือ Hat Yai Model ซึ่งมี

องค๑ประกอบหลัก 2 สํวนหลัก คือ ระบบการรับมือสถานการณ๑น้ําทํวมหาดใหญํ และระบบการแก๎ปัญหา
ระยะยาวเพื่อการสร๎างความตระหนักเป็นการสร๎างตัวอยํางการเรียนรู๎ เชํน โครงการเมืองแหํงเอเชียชุมชน
ตัวอยําง / Best Practices การศึกษา เชํน หลักสูตรท๎องถิ่นศึกษา เป็นต๎น 

    

 ผลงาน : ระบบสารสนเทศเพ่ือการสนับสนนุการเฝูาระวังภัยธรรมชาติแบบมสีวนรวม 
 นักวิจัย : ดร.สมพร ชํวยอารีย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : schuaiaree@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยเป็นระบบสารสนเทศที่แปลผลจากข๎อมูลตํางๆ จากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมอื่นๆ เพื่อนํามา

ปรับอธิบายให๎เป็นข๎อมูลสําหรับชุมชนที่สามารถเข๎าใจและคาดการณ๑สถานการณ๑อากาศลํวงหน๎าได๎ 
 

 ผลงาน : ผลิตภัณฑแอาหารพรอมทาน ส าหรับการเตรียมรับเหตุการณแฉุกเฉิน 
 นักวิจัย : ศ. ดร.ภาวิณี ชินะโชต ิ
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : pavinee.c@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : อาหารพร๎อมทาน (Ready to Eat Food) สําหรับผู๎ประสบอุทกภัยพิบัติอื่นๆ เป็นปัจจัยสําคัญและต๎อง

เตรียมพร๎อมโดยใช๎ความรู๎ทางการควบคุมคุณภาพความปลอดภัย จากวิทยาศาสตร๑อาหารปรับให๎สามารถเก็บ
ไว๎ได๎นาน และประทังชีวิต โดยเฉพาะบุคคลที่มีปัจจัยเสี่ยง เชํน เด็กและผู๎สูงอายุ เป็นต๎น 

    

 ผลงาน : การประมาณคาหยาดน ้าฟูาจากดาวเทียม การพยากรณแอากาศความละเอียดสูงส าหรับประเทศไทย 
สาเหตุของวิกฤติแมโขงแหง 2553 และมหาอุทกภัย 2554 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.ชินวัชร๑ สุรสัวด ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : pop@alum.mit.edu 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการประมาณคําหยาดนํ้าฟูาจากดาวเทียม การพยากรณ๑อากาศความละเอียดสูงสําหรับประเทศไทย  

สาเหตุของวิกฤติแมํโขงแห๎ง 2553 และมหาอุทกภัย 2554 เพื่อพยากรณ๑การเกิดพร๎อมทั้งหาทางรับมือหรือ
เตรียมการ 
 

 ผลงาน : ระบบเตือนภัยน้ าทวมหาดใหญ 
 นักวิจัย : รศ. ดร.ธนติ เฉลมิยานนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
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 Email : tanit.c@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การรํวมมือกันของหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องกับ ม.สงขลานครินทร๑ ในการสร๎าง Protocol การตัดสินใจเตือนภัย 

รวมถึงการใช๎ความรู๎ด๎านอุทกวิทยาในการประมวลผลเพื่อเตือนภัยน้ําทํวมของเทศบาลนครหาดใหญํ 
    
 ผลงาน : ชุดอาหารยังชีพส าหรับผูประสบภัย (ขาวผัดพรอมบริโภคบรรจุถุงทนรอน) 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.เสาวคนธ๑ วัฒนจันทร๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : saowakon.w@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ข๎าวผัดบรรจุในถุงทนร๎อนเพื่อยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑ โดยมีลักษณะ

ผลิตภัณฑ๑สําเร็จรูปพร๎อมบริโภคไมํต๎องผํานการอุํนร๎อนกํอนการบริโภคสามารถเก็บรักษาได๎ไมํน๎อยกวํา 2 
เดือน เลือกใช๎บรรจุภัณฑ๑แบบอํอนตัวเป็นฟิล๑มพลาสติกทนร๎อนเคลือบอะลูมิเนียมฟอยล๑เพื่อให๎มีน้ําหนักเบา 
ลอยน้ําได๎ แจกจํายทางอากาศได๎ สามารถเปิดรับประทานได๎งําย และออกแบบบรรจุภัณฑ๑รวมหนํวยที่ชํวยให๎
เกิดการแจกจํายได๎งําย สะดวกแกํหนํวยงานให๎การชํวยเหลือ และผู๎ประสบภัยในการเก็บรักษา แจกจําย และ
พกพาเมื่อเกิดภัยพิบัติ โดยได๎ทําการศึกษาวิจัยเบื้องต๎นพร๎อมทําการผลิตชุดอาหารต๎นแบบที่สามารถ
แจกจํายแกํผู๎ประสบภัยในชํวงเดือนตุลาคม 2554-มกราคม 2555 จํานวน 30,000 ชุด  

    
 ผลงาน : การตรวจวัดเรดอนในดินกับการพยากรณแแผนดินไหวในทะเลอันดามัน 
 นักวิจัย : รศ. ดร.ไตรภพ ผํองสุวรรณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7428 6961 
 Email : tripop.b@psu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ได๎ตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงความเข๎มข๎นแก๏สเรดอนในดินแบบรายวันในจุดวัด อ.ทับปุด จ.พังงา  

ผลวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑กับการเกิดแผํนดินไหวในทะเลอันดามัน พบวํามีความสัมพันธ๑ที่นําสนใจ 

H3  จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลยั 
 
ผูประสานงาน  : นางพรรณี ชาตบุษป์ 
ที่อยู  : สํานักบริหารงานวิจัย สาํนักงานวิชาการ อาคารจามจุรี 5 ช้ัน 6  

จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพทแ  : 0 2218 0218 โทรสาร : 0 2218 0236 
Email : research@chula.ac.th 
   

 ผลงาน : 1. กระบวนการวางแผนน้ าระดับจังหวัดโดยใชระบบสารสนเทศ 
 เนื้อหาโดยยอ : การวางแผนน้ําในระดับจังหวัดมีองค๑ประกอบทั้งด๎านการจัดหาและความต๎องการใช๎น้ํา และต๎องมี

ข๎อมูลการประมาณการและตําแหนํงของโครงการพัฒนาตํางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและชุมชนชํวยใน
การวางแผน งานวิจัย ศึกษากระบวนการวางแผนทั้งระดับจังหวัดและชุมชน พัฒนาระบบสารสนเทศ
และแผนที่ ชํวยในกระบวนการวางแผนให๎มีระบบและเกณฑ๑เพื่อแก๎ไขปัญหาน้ําในพื้นที่ได๎โดยมีการ
ทดลองประยุกต๑ใช๎ในจังหวัดระยอง 

 ผลงาน : 2. รูปแบบการปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของระบบชลประทาน 
 เนื้อหาโดยยอ : หลังชํวงปี 2543 ประเทศไทยเริ่มได๎รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก ฤดูกาลมี

การเปลี่ยนแปลง สภาพฝนและอุณหภูมิ มีรูปแบบและปริมาณที่ตํางจากในอดีต การศึกษาได๎ทบทวนการ
จัดสรรที่ผํานมา พิจารณาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและดูผลกระทบที่ คาดวําจะเกิดโดย
พิจารณาภาวะการขาดแคลนน้ําเป็นหลัก และทําการศึกษาหารูปแบบ มาตราการและเกณฑ๑การปรับตัวได๎
ของระบบชลประทาน 
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 นักวิจัย : รศ. ดร.สุจริต คณูธนกุลวงศ๑  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2218 6457 
 Email : sucharit.k@chula.ac.th 
    
 ผลงาน : ระบบสารสนเทศสนบัสนนุงานเตรียมรับมือภัยพิบัติและการฟ้ืนฟูวิกฤติ (Thai Crisis Planner 

Reporter) 
 นักวิจัย : รศ. ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2218 6650 
 Email : phisan.chula@gmail.com 
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Theme  
เทคโนโลยี/โรคอุบัติใหมํ 

ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยเพ่ือรองรับปัญหา
โรคติดตํออุบัติใหมํ หรือการเตรียมความพร๎อมในการ
เข๎ามาของเทคโนโลยีอุบัติใหมํ  ที่สํงผลกระทบตํอสังคม
และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลงานวิจัยด๎านสาธารณสุข 
และสาขาอ่ืนที่เกี่ยวข๎อง 
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C1  มหาวิทยาลยัเวสเทิร๑น 
 
ผูประสานงาน  : นายชิษณุพงศ๑ สภาพันธ๑วรกลุ 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเวสเทิร๑น  

4 หมูํ 11 อ.ลําลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 
โทรศัพทแ  : - โทรสาร : 0 2563 5253 
Email : arjanchit@yahoo.com, ressearch_wtu@hotmail.com 
   

 ผลงาน : ตัวแบงแรงดันกระแสตรงแบบตัวตานทาน 
 นักวิจัย : นายกิตติศักดิ์ ฤาแรง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2563 5253 
 Email : ressearch_wtu@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การออกแบบสร๎างตัวแปรแรงกดดนักระแสตรงแบบตัวความต๎านทานสําหรับใช๎วัดแรงดันกระแสตรง

ขนาดพิกัด 100 kv 
    
 ผลงาน : การท าสลบปลาคารแฟ ดวยเทคนิคระบบน้ าไหลเวียนในสารละลายท าสลบชนิดตางๆ 
 นักวิจัย : น.สพ. สมบตัิ พิพัฒนเมธา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2563 5253 
 Email : ressearch_wtu@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การทําสลบปลาคาร๑ฟด๎วยเทคนิคระบบน้ําไหลวน 
    
 ผลงาน : Transgenic Plasmodium parasites stably expressing Plasmodium vivax 

dihydrofolate reductase-thymidylate synthase as in vivo model for antifolate 
screening. Maralia journal 2011;10:291. 

 นักวิจัย : 1. Dr.Somdet Srichairatanakool 2. Dr.Yongyuth Yuthavong 
   3. Dr.Sumalee Kamchonwongpaisan 
   4. Dr.Chairat Uthaipibull 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2563 5253 
 Email : ressearch_wtu@hotmail.com 

 
C2  มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.สุพจน๑ สุขโพธารมณ๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยักรุงเทพ 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 
โทรศัพทแ  : 0 2902 0299 ตํอ 2620 โทรสาร : 0 2516 3554 
Email : supot.s@bu.ac.th 
   

 ผลงาน : หุนยนตแบริการในรานอาหาร 
 นักวิจัย : นายอัครพงษ๑ เอกศิร ิ
 โทรศัพทแ : 0 2902 0299 ตํอ 2620 โทรสาร : 0 2516 8554 
 Email : akkharaphong.e@bu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : หุํนยนต๑เพื่องานเสิร๑ฟอาหาร สามารถเดินไปยังโต๏ะลูกค๎าด๎วยระบบเดินตามเส๎น มีการโต๎ตอบกับลูกค๎า

แบบทางเดียวด๎วยแสงสีและเสียง 4 ภาษา สามารถเคลื่อนไหวแขนได๎ 4-DOF ตํอแขนหนึ่งข๎าง ควบคุม
ด๎วยระบบ multi-microprocessor และใช๎ระบบปฏิบัติการ Linux ในการสั่งงาน และสามารถเขียน
โปรแกรมสั่งการหุํนยนต๑ด๎วย Script file ที่ได๎สร๎างขึ้นเอง 
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 ผลงาน : เคร่ืองท าคุกกี้สับปะรด 
 นักวิจัย : นายนนทวัจน๑ เจนภูมิศาสตร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2902 0299 ตํอ 

2620 
โทรสาร : 0 2516 8554 

 Email : nonnwats.a@bu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เครื่องทําคุ๎กกี้สับปะรดได๎ออกแบบและสร๎างขึ้นเพื่อตอบสนองความต๎องการของกลุํมแมํบ๎าน อบต. 

คลองสี่ จ.ปทุมธานี ภายใต๎โครงการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลด
ขั้นตอนการทํางานทําให๎มีผลกําไรเพิ่มขึ้น 

    

 ผลงาน : การพัฒนาระบบวิเคราะหแคลื่นไฟฟูาหัวใจบนโทรศัพทแเคลื่อนที่ (Development of ECG analysis 
application on mobile phone) 

 นักวิจัย : ดร.ภาคภูมิ สมบรูณ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2902 0299 ตํอ 

2620 
โทรสาร : 0 2516 8554 

 Email : pakpum.s@bu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ได๎ทําการพัฒนาระบบวิเคราะห๑คลื่นไฟฟูาหัวใจบนโทรศัพท๑เคลื่อนที่เพื่ออํานวยความสะดวกแกํ

ทั้งผู๎ปุวยและแพทย๑ในการรักษาพยาบาล โดยการทํางานของระบบในฝั่งของแพทย๑นั้นจะเป็นการเรียกดู
กราฟคลื่นหัวใจของผู๎ปุวยจากฐานข๎อมูลออนไลน๑ผํานทางโทรศัพท๑เคลื่อนที่ โดยระบบจะทําการวิเคราะห๑
ข๎อมูลคลื่นไฟฟูาหัวใจเบื้องต๎นเพื่อให๎แพทย๑ใช๎ประกอบการวินิจฉัยอาการของผู๎ปุวย สํวนการทํางานของ
ระบบในฝั่งของผู๎ปุวยนั้น ระบบจะทําการวิเคราะห๑คลื่นไฟฟูาหัวใจของผู๎ปุวยซึ่งถ๎าเกิดความผิดขึ้น ระบบ
จะทําการแจ๎งเตือนไปยังแพทย๑หรือโรงพยาบาลเพื่อให๎สามารถให๎การรักษาผู๎ปุวยได๎อยํางรวดเร็วและ
เหมาะสม ระบบที่ได๎พัฒนาขึ้นนี้จะสามารถทําให๎การรักษาพยาบาลผู๎ปุวยโรคหัวใจมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถนําไปประยุกต๑ใช๎เพื่อการรักษาพยาบาลผู๎ปุวยด๎วยโรคอื่นๆ ได๎อีกตํอไปด๎วย 

 
C4  มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ดวงฤดี  อ่ิมบุญส ุ
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร  

ต.ธาตุเชิงชุม  อ.เมือง  สกลนคร 47000 
โทรศัพทแ  : 0 4274 4010 โทรสาร : 0 4274 4010 
Email : duangrudee1@yahoo.com 

 

 ผลงาน : เทคโนโลยีเทอรแโมอิเล็กทริก 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ทศวรรษ สีตะวัน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4274 4319 
 Email : t_seetawan@snru.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : สกัดสารตั้งต๎นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อมเพื่อสังเคราะห๑วัสดุเทอร๑โมอิเล็กทริกทั้งชนิด N และ ชนิด P ประกอบ

มอดูลเทอร๑โมอิเล็กทริกให๎มีประสิทธิภาพสูงขึ้น และประยุกต๑ใช๎มอดูลเทอร๑โมอิเล็กทริกเป็นเครื่องกําเนิดไฟฟูา
และทําความเย็น 
 

C5  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.อัญญา นิมิหุต 
ที่อยู  : สํานักงานจัดการความรู๎ กรมควบคุมโรค อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพทแ  : 0 2590 3175 โทรสาร : 0 2590 3251-3 ตํอ 10 
Email : any2499@yahoo.com 
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 ผลงาน : ระบาดวิทยาของโรคชิคุนกุนยาในพื้นที่ภาคใตตอนลาง 
 นักวิจัย : ดร.นายแพทย๑สุวิช ธรรมปาโล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7432 4330 ตํอ 111 
 Email : sthammapalo@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อแสดงลักษณะการกระจายของโรคชิคุนกุนยา ความรู๎และระดับพฤติกรรมการปูองกันของประชาชน 

อาการทางคลินิกของผู๎ปุวยโรคชิคุนกุนยา ตลอดจนชนิดและชีวนิสัยของยุงลายในพื้นที่ภาคใต๎ตอนลําง  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C3  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ (ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย) 
 
ผูประสานงาน  : นางพิกุล ชํุมชาติ 
โทรศัพทแ  : 0 2561 2445 ตํอ 532 โทรสาร : 0 2579 2283 
Email : pikul-02@hotmail.com 
   

 ผลงาน : ระบบบริหารงานวิจัยแหงชาติ (ระบบ NRPM) 
 โทรศัพทแ : 0 2940 6501 โทรสาร : 0 2940 6501 

 เนื้อหาโดยยอ : การดําเนินงานของระบบบริหารงานวิจัยแหํงชาติ (ระบบ NRPM) ตัวอยํางข๎อมูลในระบบ และการบริหาร
จัดการข๎อมูลในระบบ การจัดกลุํมข๎อมูลวิจัยและบทวิเคราะห๑ข๎อมูล 
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Theme 
งานวิจัยเพื่อคุณภาพชีวิต 

ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่สร๎างสรรค๑ขึ้นโดยใช๎
องค๑ความรู๎ด๎านการวิจัยเป็นฐานในการผสมผสานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการมี  
สํวนรํวมของชุมชนที่สามารถนํามาใช๎ในชุมชนและสังคม 
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F22-F23  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ภารกิจการตํางประเทศ) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.พรรณี ปัญญาวัฒนาพร 
โทรศัพทแ  : 0 2940 6369 โทรสาร : 0 2561 3049 
Email : pannee_nrct@yahoo.com 
   
 ผลงาน : การศึกษาและวัฒนธรรมจนี 

 นักวิจัย : Huaoguio University People’s Republic of China 
    
 ผลงาน : โครงการจัดแปลหนังสือของส านกังานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
 นักวิจัย : นายชยกร วิจารณแ 

 โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 455 โทรสาร : 0 2561 3049 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการจดัแปลหนังสือของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) และโครงการจัดแปลหนังสือตาม

นโยบายของรัฐบาล 
 
F24  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ (ศูนย๑วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.จีรนันท๑ คนบญุ 
โทรศัพทแ  : 0 2940 6829 โทรสาร : 0 29406 8529 
Email : Jeeranun.k@nrct.go.th 
   
 ผลงาน : 1. แผนงานวิจัยและพัฒนาการใชนวัตกรรมนิทานเพ่ือพัฒนาจิตลักษณะแกเด็กไทย  

 เนื้อหาโดยยอ : ดําเนินการเกี่ยวกับการสร๎างและพัฒนานิทานตามหลักจิตวิทยา สําหรับการพัฒนาเด็กและเยาวชน โดยผําน
กระบวนการฝึกอบรมและสร๎างชุดฝึกอบรม (นิทาน) สําหรับการพัฒนาจิตใจ และทําการประเมินผลการใช๎
นิทานผํานการวิจัยเชิงทดลองประเมินผล เพื่อให๎ทราบแนวทางการนํานิทานนี้ไปใช๎พัฒนาเด็กและเยาวชนอยําง
เหมาะสม และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 ผลงาน : 2. โครงการพัฒนาจิตและพฤติกรรมของเยาวชนเพ่ือการขับขี่ปลอดภัย 
 เนื้อหาโดยยอ : ดําเนินการสร๎างชุดฝึกอบรม สําหรับการพัฒนาจิตใจที่นําไปสูํพฤติกรรมด๎านการขับขี่อยํางปลอดภัยของเยาวชน 

และทําการประเมินผลผํานการวิจัยเชิงทดลองรํวมกับภาคเอกชน เพื่อให๎เกิดแนวทางการพัฒนาพฤติกรรม 
ผู๎ขับขี่รถจักรยานยนต๑อยํางปลอดภัย 

 นักวิจัย : หนํวยงาน ศูนย๑วิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย  
 โทรศัพทแ : 0 2940 6829 โทรสาร : 0 2940 6829 

 Email : tbs@nrct.go.th 
 
F25  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธริาช 
 
ผูประสานงาน  : นางพรอนงค๑ โตแหยม 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยสโุขทัยธรรมาธิราช  

ถ.แจ๎งวัฒนะ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพทแ  : 0 2504 7589 โทรสาร : 0 2504 7589 
Email : mon1008@hotmail.co.th 
   

 ผลงาน : การพัฒนาระบบการฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษโดยความรวมมือระหวาง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชกับมหาวิทยาลัยแมสซ่ี ประเทศนิวซีแลนดแ  

 นักวิจัย : รศ. ดร.สิรริัตน๑ วิภาสศลิป ์
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 โทรศัพทแ : 0 2504 7242 โทรสาร : 0 2982 9607 
 Email : uninet88@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : มีวัตถุประสงค๑เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของโปรแกรมที่ใช๎ในการจัดฝึกอบรม ศึกษาความเป็นไปได๎ในด๎านการ

บริหารจัดการ และการตลาดในการจัดฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษ รวมทั้งเสนอรูปแบบท่ี
เหมาะสมในการจัดฝึกอบรม ผลการวิจัยพบวําประสิทธิภาพของโปรแกรม IMMEDIATE ซึ่งเป็นโปรแกรม
ต๎นแบบในด๎านการใช๎งาน โดยภาพรวมสามารถใช๎งานได๎ดี ด๎านการเรียนรู๎เนื้อหาจากชุดฝึกอบรมพบวํามีความ
นําสนใจ ชํวยให๎เกิดเรียนรู๎และพัฒนาทักษะด๎านการฟัง พูด อํานและเขียนได๎ดี สําหรับความเป็นไปได๎ในด๎าน
การบริหารจัดการและด๎านการตลาดในการจัดฝึกอบรมแบบอีเทรนนิ่งพบวํามีความเป็นไปได๎ เนื่องจากมีปัจจัย
สนับสนุนหลายประการ เชํน มีหนํวยงานรับผิดชอบหลักซึ่งมีประสบการณ๑ในการจัดฝึกอบรมอีเทรนนิ่ง มี
ผู๎สนใจเข๎ารับการอบรมระดับมากและปานกลางรวมกันคิดเป็นร๎อยละ 81 รูปแบบที่เหมาะสมในการจัด
ฝึกอบรมในระยะแรกควรใช๎รูปแบบการจัดอบรมแบบไมํมุํงผลกําไรและระยะตํอมาควรใช๎รูปแบบการฝึกอบรม
แบบเสริมสร๎างรายได๎แกํมหาวิทยาลัย ท้ังนี้ควรดําเนินการจัดฝึกอบรมในเชิงระบบ 

 
F26  สถาบันบัณฑติพัฒนบริหารศาสตร๑ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.ณดา จันทร๑สม 
ที่อยู  : สํานักวิจัย สถาบันบณัฑติพัฒนบรหิารศาสตร๑  

118 หมูํที่ 3 ถนนเสรีไทย แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพทแ  : 0 2727 3295 โทรสาร : 02 375 8972 
   

 ผลงาน : การพัฒนาดัชนีและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับภาค 
 นักวิจัย : รศ. ดร.วิชิต หลํอจีระชุณห๑กุล 
 โทรศัพทแ : 0 2727 3061 โทรสาร : 0 2374 4061 
 Email : vichit@as.nida.ac.th 
    
 ผลงาน : รัฐกับการพัฒนาทุนทางสังคม 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.อมรรัตน๑ อภินันท๑มหกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2727 3192 โทรสาร : - 
 Email : amornrat.a@nida.ac.th 
    
 ผลงาน : นโยบายสาธารณะกับการพัฒนาชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติ 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.อาแว มะแส 
 โทรศัพทแ : 0 2727 3112 โทรสาร : - 
 Email : awae.m@nida.ac.th 
    
 ผลงาน : การสื่อสารกลยุทธแเพ่ือการพัฒนาแบบมีสวนรวม: กรณีศึกษาโครงการปิดทองหลังพระ จังหวัดนาน 
 นักวิจัย : รศ. ดร.จุฑาพรรธ๑ ผดุงชีวิต 
 โทรศัพทแ : 0 2727 3146 โทรสาร : - 
 Email : judhaphan@nida.ac.th 
    
 ผลงาน : เศรษฐกิจไทย 15 ปี หลังวิกฤต: พอเพียงหรือยัง? 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.ประสพโชค มั่งสวัสดิ์ 
 โทรศัพทแ : 0 2727 3197 โทรสาร : - 
 Email : mongsawad@yahoo.com 
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F27  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจ๎าคณุทหารลาดกระบัง 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.กรนันท๑ มาศนุย๎ 
ที่อยู  : สํวนบริหารวิชาการและวิจัย สํานกังานอธิการบดี (ช้ัน 8)  

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าเจา๎คุณทหารลาดกระบัง 
1 ซ.ฉลองกรุง 1  เขตลาดกระบัง  กทม. 10520 

โทรศัพทแ  : 0 2329 8136 โทรสาร : 0 2329 8221 
Email : kmkorana@kmitl.ac.th 
   

 ผลงาน : เคร่ืองผลิตเกลือปุนผสมไอโอดีน 
 นักวิจัย : ดร.ประมวล ศรีกาหลง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2329 8526 
 Email : kjpramou@kmitl.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 153 กําหนดให๎เกลือบริโภคที่จําหนํายต๎องมีปริมาณไอโอดีนไมํน๎อยกวํา 

30 สํวนในล๎านสํวน พบ เกลือที่จําหนํายสํวนใหญํ มีไอโอดีนไมํได๎มาตรฐานหรือไมํมีเลย จึงมีการพัฒนาเครื่อง
ผสมเกลือไอโอดีนชนิดริบบอนต๎นแบบ เพื่อให๎มีคุณภาพตามมาตรฐานและมีความสม่ําเสมอสะดวกในการใช๎งาน  

    
 ผลงาน : นวัตกรรมการใชน้ ามันหอมระเหยจากพืชเพ่ือการปูองกันก าจัดไร 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.อํามร อินทร๑สังข๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2329 8514 
 Email : kiammorn@kmitl.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นนวัตกรรมที่มีการสกัดน้ํามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรของไทย ผสมผสานกันเป็นสูตรสมุนไพรชนิดตําง ๆ 

รํวมกับการใช๎เทคนิคงํายๆ เพื่อการปูองกันกําจัดไรชนิดตํางๆ เชํน ไรฝุุน สาเหตุโรคภูมิแพ๎ ไรศัตรูเห็ดและไรใน
โรงเก็บที่ทําลายผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ๑อาหาร ซึ่งล๎วนเป็นภัยร๎ายใกล๎ตัวที่เรามักมองไมํเห็น  
 

 ผลงาน : การผลิตน้ าสมควันไม 
 นักวิจัย : ผศ.ลือพงษ๑ ลือนาม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2329 8520 
 Email : klluepon@kmitl.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อดําเนินการวิจัยและพัฒนาการผลิตน้ําส๎มควันไม๎จากเปลือกมังคุด ด๎วยวิธีเตาเผาถําน 200 ลิตร และใช๎

ถัง 50 ลิตร บรรจุมังคุดปริมาณ 5 กิโลกรัม และใช๎ไม๎ฟืนปริมาณ 50 กิโลกรัม สามารถผลิตน้ําส๎มควันไม๎ฟืน
ได๎ 1.47 ลิตร และน้ําส๎มควันไม๎มังคุดได๎ 1.00 ลิตร โดยได๎ถํานไม๎ฟืน 12.50 กิโลกรัม และถํานมังคุด 0.89 
กิโลกรัม  

 
 

   

 ผลงาน : ผลิตภัณฑแพริกแกงเผ็ดแดงอัดกอน 
 นักวิจัย : นางชมพูนุท สีห๑โสภณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2329 8526-7 
 Email : kschompu@kmitl.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : อาหารไทย เป็นอาหารที่คนทั่วโลกนิยมบริโภคมากขึ้น เชํน อาหารประเภทแกง ซึ่งสํวนประกอบที่สําคัญ

อยํางหนึ่ง คือ พริกแกง จึงได๎มีการพัฒนาเป็น พริกแกงอัดก๎อนขึ้น ซึ่งเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑รูปแบบใหมํ 
ทันสมัย สะอาด สะดวกในการขนสํง ยืดอายุการเก็บรักษาได๎นาน และรสชาติคงความอรํอย. เป็นที่ยอมรับ
ในระดับสากลได๎ 
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F28  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ปัทมา ธนะพงศ๑เพชร 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักาญจนบุร ี

70 หมูํ 4 ต.หนองบัว  อ.เมือง  จ.กาญจนบุรี  71000 
โทรศัพทแ  : 0 3453 4030 โทรสาร : 0 3453 4030 
Email : notty_m@hotmail.com 
   
 ผลงาน : ภูมิปัญญาทองถิ่นไทย : พืชสมุนไพรที่ใชประกอบอาหารพ้ืนเมืองจังหวัดกาญจนบุรี 
 นักวิจัย : 1. นางสุพรรณี โพธิ์แพงพุํม 2. นายจักรกฤษณ๑ โพธิ์แพงพุํม 
 โทรศัพทแ : 0 3453 4030 โทรสาร : 0 3453 4030 
 Email : notty_m@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ภูมิปัญญาท๎องถิ่นไทย : พืชสมุนไพรที่ใช๎ประกอบอาหารพื้นเมืองจังหวัดกาญจนบรุี 
    
 ผลงาน : การพัฒนากระบวนการสรางเสริมสุขภาพของชมุชน ต าบลรั้วใหญ อ าเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
 นักวิจัย : 1. ผศ.จุไรรัตน๑ ประเสริฐสนิท 2. นางมนสินี ดาบเงิน 
   3. ผศ.วิเชียร เพียงโงก 
 โทรศัพทแ : 0 3453 4030 โทรสาร : 0 3453 4030 
 Email : Ouor@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนากระบวนการสร๎างเสริมสุขภาพของชุมชน ตําบลรั้วใหญํ อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุร ี
    
 ผลงาน : การพัฒนาภูมิปัญญาการท าสปาฟักขาว  
 นักวิจัย : 1. นางลลิดา ฉายาวัฒน๑ 2. ดร.วิชาญ พันธุ๑ประเสริฐ 
 โทรศัพทแ : 0 3453 4030 โทรสาร : 0 3453 4030 
 Email : pangpun9@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาภูมิปญัญาการทําสปาฟกัข๎าว  
 
 
 
F29  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
 
ผูประสานงาน  : รศ.บุญเกียรติ ไทรชมภ ู
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพระนคร  

9 ม. 6 ถ.แจ๎งวัฒนะ แขวงอนุสาวรีย๑ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220 
โทรศัพทแ  : 0 2521 1234 โทรสาร : 0 2521 2288 
Email : bunkiatc@gmail.com 
   

 ผลงาน : รูปแบบการสื่อสารเพ่ือสงเสริมความสมานฉันทแของผูน าชมุชนในเขตจังหวัดนนทบุรี 
 

 นักวิจัย : ผศ.ปราณ ีสุรสิทธ์ิ 
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผู๎นําชุมชนมีการเปิดรับขําวสารจากสื่อมวลชนและใช๎สื่อเฉพาะกิจในชุมชน ผู๎นํามักใช๎สื่อทางราชการมา

ช้ีแจง ซึ่งมีความซับซ๎อน ยากทีจะเข๎าใจ เพื่อสร๎างความเข๎าใจแกํชุมชน ผู๎สํงสารและผู๎รับสารจึงต๎องเข๎าใจ
บทบาทของตนและวิเคราะห๑กํอนสื่อสารออกไป 
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 ผลงาน : การพัฒนาสมรรถนะตัวชี้วัดและเคร่ืองมือวัดดานการวัดและประเมินผลการศึกษาของครูระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.ทิวัตถ๑ มณโีชต ิ
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สมรรถนะของครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด๎วย สมรรถนะหลักและสมรรถนะเฉพาะด๎าน

ความรู๎ ทักษะและคุณลักษณะ ผู๎เ ช่ียวชาญ  และผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการศึกษาขั้นพื้นฐานเห็นด๎วยกับ
สมรรถนะและตัวช้ีวัดที่พัฒนาขึ้น ซึ่งพบวํา ตัวช้ีวัดทั้งหมดวัดได๎ตรงตามสมรรถนะที่พัฒนาขึ้น 

    
 ผลงาน : การสรางเคร่ืองกลั่นน้ าพลังงานแสงอาทิตยแแบบผสมผสานเพ่ือใชสนับสนุนการผลิตผลผลิตทางการ

เกษตร ในพื้นที่ชุมชนวิทยาลัยชยับาดาลพิพัฒนแ จังหวัดลพบุรี 
 นักวิจัย : นายชาญชัย วัลลสิุต 
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การทดลองสร๎างเครื่องกลั่นน้ําพลังงานแสงอาทิตย๑แบบผสมผสานด๎วยไอน้ํา สามารถนําวัสดุอุปกรณ๑ที่ราคา

ถูกกวํามาดัดแปลงและใช๎ทดแทนได๎ เหมาะเป็นต๎นแบบในการนําไปพัฒนาเพื่อประยุกต๑ใช๎กับชุมชนที่ 
ขาดแคลนน้ําตํอไป 

    
 ผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมของประชาชนในการจัดต้ังศูนยแการเรียนรูเกษตรผสมผสาน 

ชุมชนบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สุพจน๑ แสงเงิน 
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ชาวชุมชนบางใหญํ มีวิถีชีวิตที่เรียบงําย สํวนใหญํประกอบอาชีพด๎านการเกษตร จึงต๎องการจัดตั้งศูนย๑การ

เรียนรู๎ เพื่อให๎เป็นตัวอยํางในการจัดทําสวนการเกษตรผสมผสานตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
    
 ผลงาน : สืบสานภูมิปัญญาพืชทองถิ่นจากการศึกษาพันธุกรรมของสับปะรดสายพันธุแทองถิ่นอินทรชิตของประเทศ

ไทย 
 นักวิจัย : ดร.โองการ วณิชาชีวะ 
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เทคนิคไอเอสอาร๑เป็นเทคนิคที่สามารถนํามาประยุกต๑ใช๎ในการศึกษาพันธุกรรมในสับปะรดได๎ เนื่องจาก

ทําได๎อยํางรวดเร็วและเหมาะสมในการวิเคราะห๑ความหลากหลายทางพันธุกรรมในกลุํมของสับปะรด  
สายพันธุ๑ท๎องถิ่นอินทรชิตรวมทั้งสับปะรดสายพันธุ๑อื่นได๎ 

    
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแและบรรจุภัณฑแของท่ีระลกึเพ่ือ

การอนุรักษแศิลปวัฒนธรรมไทย 
 นักวิจัย : ผศ.ปาริชาต ิรัตนพล 
 โทรศัพทแ : 0 2521 2288 โทรสาร : 0 2521 1234 
 Email : research.pnru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : พัฒนารูปแบบและความต๎องการเบื้องต๎น เห็นวําควรอยํางยิ่งที่จะมีผลิตภัณฑ๑ของที่ระลึก โดยสรุปเป็นแนวคิด

การออกแบบด๎านรูปทรง จากกลีบดอกของต๎นกาสะลอง ซึ่งเป็นต๎นไม๎ประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
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F30  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี
 
ผูประสานงาน  : น.ส.คณธวัลย๑ ศภุรัตนากริักษ๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธัญบุรี  

ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหลวง อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพทแ  : 0 2549 4684 โทรสาร : 0 2549 4680 
Email : ird_rmutt@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การสรางสรรคแตนแบบลวดลายผาไทลานนาแบบรวมสมัย 
 นักวิจัย : ผศ.ใจภักดิ ์บุรพเจตนา 
 โทรศัพทแ : 0 2549 3278 โทรสาร : 0 2577 5022 
 Email : malangpu@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาลวดลายผ๎าทอตีนจก ของบ๎านหาดเสี้ยว จ.สุโขทัย และนําผลดังกลําวมา

ประยุกต๑เป็นต๎นแบบลวดลายของผ๎าไทล๎านนา รูปแบบรํวมสมัย ให๎เหมาะสมกับรสนิยมของผู๎บริโภคในปัจจุบัน 
ผลการวิจัยพบวําลวดลายที่เป็นเอกลักษณ๑ มี 9 ลาย และคัดเลือกลายที่เป็นที่นิยมมาพัฒนา จํานวน 3 กลุํม 
(30 ลาย) นําไปผํานการคัดเลือก ตามกระบวนการวิจัย และนําผลสรุปมาจัดทําเป็นต๎นแบบ จํานวน 6 รูปแบบ 
พร๎อมกําหนดวิธีการที่จะนําต๎นแบบลวดลายไปผลิตด๎วยเทคนิคตํางๆ เพื่อใช๎เป็นแนวทางในการผลิตสิ่งทอเชิง
พาณิชย๑ในรูปแบบตํางๆ ตํอไป 

    
 ผลงาน : การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผาชาวเขา 
 นักวิจัย : น.ส.วราภรณ๑ วงศ๑ปถัมภ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2549 3161 โทรสาร : 0 2577 2358 
 Email : w_wongpathamp@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากผ๎าชาวเขา มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาชุดสตรีมุสลิมจากการนําผ๎า

ชาวเขามาตกแตํง กลุํมตัวอยํางที่ใช๎ในการวิจัยเป็นสตรีมุสลิมในเขตกรุงเทพมหานครจํานวน 100 คน เครื่องมือ
ที่ใช๎ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม ด๎านข๎อมูลทั่วไป และความต๎องการด๎านรูปแบบของการออกแบบตัดเย็บ
เสื้อผ๎ามุสลิม 

    
 ผลงาน : การยอมสีฝูายและผาไหมดวยสีธรรมชาติจากกะเพรา 
 นักวิจัย : ดร.เฉลียว หมัดอิ๊ว 
 โทรศัพทแ : 0 2549 3155 โทรสาร : 0 2577 2358 
 Email : cherry_home99@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สีของผ๎าฝูาย และผ๎าไหมที่ย๎อมด๎วยสีจากต๎นกะเพรา มีความสวยงาม มีสีออกเขียวอมเหลือง ผ๎าที่ย๎อมได๎มี

ผิวสัมผัสที่อํอนนุํม การย๎อมสามารถย๎อมให๎ผ๎ามีโทนสีที่แตกตํางกัน ผ๎าย๎อมสีที่ได๎มีความคงทนตํอการใช๎งาน
และงํายตํอการทําความสะอาด สีผ๎าที่ย๎อมได๎มีความคงทนตํอการซัก แสงแดด และการขัดถู  
 

 
F31  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นุชจรี สามงามอินทร๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  

85 ถ.มาลัยแมน อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพทแ  : 0 3426 1053 โทรสาร : 0 3426 1053 
Email : rdi.npru@gmail.com 
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 ผลงาน : โครงการนครปฐม นครแหงความผาสุกทุกชุมชนทองถิน่ 
 นักวิจัย : มหาวิทยาลยัราชภฏันครปฐม  
 โทรศัพทแ : 0 3426 1053 โทรสาร : 0 3426 1053 
 Email : rdi.npru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการดังกลําว เป็นการพัฒนาชุดโจทย๑วิจัยจากท๎องถิ่นในแตํละตําบลรวมทั้งสิ้น 20 ตําบล 
 
F32  วิทยาลัยเซาธ๑อีสท๑บางกอก 
 
ผูประสานงาน  : นายธิปัตย๑ โสตถิวรรณ๑ 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและพัฒนา วิทยาลยัเซาธ๑อีสท๑บางกอก 

บางนา  เขตบางนา  กทม. 10260 
โทรศัพทแ  : 0 2744 7356-65 ตํอ 203 โทรสาร : 0 2398 1356 
Email : model2549@yahoo.co.th 

 ผลงาน : ตนทุนดานโลจสิติกสแกับความไดเปรียบในการแขงขันอุตสาหกรรมสงออกชิ้นสวนและอะไหลยานยนตแ 
จังหวัดสมุทรปราการ  

 นักวิจัย : ดร.สิทธิชัย ฝรั่งทอง 
 โทรศัพทแ : 0 2744 7356-65 โทรสาร : 0 2398 1356 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : ความตองการ การใชและปัญหาการใชเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาของนกัศึกษาวิทยาลัย 

เซาธแอีสทแบางกอก 
 นักวิจัย : นายเชาวลิต จันภิรมย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2744 7356-65 โทรสาร : 0 2398 1356 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : ปัจจัยที่สงผลตอตนทุนโลจิสติกสแของไทย : กรณีศึกษาผูประกอบการดานโลจิสติกสแที่จดทะเบียนกับ

สมาคมผูรับจัดการขนสงสินคาระหวางประเทศ 
 นักวิจัย : 1. นายรวมพล จันทศาสตร๑  2. นางอัสรียาภร สงําอารีย๑กลุ 
 โทรศัพทแ : 0 2744 7356-65 โทรสาร : 0 2398 1356 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : การพัฒนาระบบกองทุนหมูบาน ต.บางพลีใหญ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 
 นักวิจัย : 1. นางปัญจรัตน๑ หาญพานิช  2. รศ.ผํองพรรณ รัตนธนาวันต๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2744 7356-65 โทรสาร : 0 2398 1356 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : เทคนิคการซอนรูปภาพส าหรับการตัดและการวางวัตถุบนภาพฉากหลังใหม 
 นักวิจัย : 1. นายชัยพิชิต คําพิมพ๑  2. นายสุชาติ รมณียารักษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2744 7356-65 โทรสาร : 0 2398 1356 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : The collaborative model of health sciences students for enhancing global 

competency 
 นักวิจัย : 1. ดร.ละเอียด แจมํจันทร๑ 2. Drs. I Ketut Widia 
 โทรศัพทแ : 0 2675 5304-12 โทรสาร : 0 2675 5313 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
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 ผลงาน : ผลการใหค าปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนว Satir Model ตอความวิตกกังวลและความซึมเศราในผูติดเชื้อ 
HIV 

 นักวิจัย : 1. นางสุนันทา ปราโมกข๑ชน 2. ดร.สมชาย เตียวกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 2675 5304-12 โทรสาร : 0 2675 5313 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : ปัจจัยท่ีสมัพันธแกับภาวะซึมเศราในหญิงต้ังครรภแ 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.มาลีวัล เลิศสาครศริ ิและคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2675 5304-12 โทรสาร : 0 2675 5313 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : กลไกการกอตัวและปรับตัวของงานบริการกายภาพบ าบัดในชุมชน 
 นักวิจัย : ดร. ผกาวล ีพุํมสุทัศน๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2675 5304-12 โทรสาร : 0 2675 5313 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : บทบาทพยาบาลอนามัยชุมชนในระบบสุขภาพใหม : กรณีศึกษาจังหวัดพิษณุโลก 
 นักวิจัย : รศ.ดร.ประภา ลิม้ประสูตร และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2675 5304-12 โทรสาร : 0 2675 5313 
 Email : model2549@yahoo.co.th 
 
 
 
F33  มหาวิทยาลัยศลิปากร 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.หรรษา นิลาพันธ๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร๑ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 
โทรศัพทแ  : 0 3425 9686, 0 3425 5808 โทรสาร : 0 3421 9013 
Email : hunsa@su.ac.th, nhunsa@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การตีความค าสอนในพระพุทธศาสนากับการสรางสรรคแศิลปะรวมสมัย 
 นักวิจัย : ศ.วิโชค มุกดามณ ี 
 โทรศัพทแ : 0 2221 8020 โทรสาร : 0 2225 8991 
 Email : winmukdamanee@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การตีความคําสอนในพระพุทธศาสนากับการสร๎างสรรค๑ศิลปะรํวมสมัย เพื่อสรุปประเด็นสําคัญของปรัชญา

และคําสอนในพระพุทธศาสนา นํามาเป็นแรงบันดาลใจในการสร๎างผลงานศิลปะรํวมสมัย ทั้งงาน 2 มิติ และ 
3 มิติ และใช๎เป็นสื่อด๎านทัศนศิลป์ตํอคนในสังคม ให๎ได๎ศึกษาเรียนรู๎ธรรมะ หลักธรรมคําสอนของพระพุทธ
องค๑ เพื่อนําไปใช๎ในการดํารงชีวิตและสร๎างสันติสุขในการอยูํรํวมกัน โดยผู๎รํวมวิจัยทั้ง 12 ทํานจะคัดเลือก
ประเด็นหัวข๎อคําสอนทางพระพุทธศาสนาที่แตกตํางกันมาตีความเป็นสัญลักษณ๑เพื่อสื่ออกมาในงานทัศนศิลป ์

    
 ผลงาน : โครงการการศึกษาการดูดซับและการยืดอายุสีธรรมชาติในเสนใยเซลลูโลสที่เคลือบซิลิกา 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.รัชฎา บุญเต็ม  
 โทรศัพทแ : 0 3424 5300 โทรสาร : 0 3424 5333 
 Email : radchada@su.ac.th 
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 เนื้อหาโดยยอ : เป็นเส๎นใยของเซลลูโลสในผ๎าฝูายและกระดาษกรองด๎วย silica แล๎วนําไปย๎อมด๎วยสารละลาย curcumin 
พบวํา curcumin ถูกดูดซับบนผิวของเซลลูโลสได๎ดีมาก พื้นผิวของเซลลูโลสมีลักษณะเรียบกันน้ํา และ
เกิดการเรืองแสงภายใต๎ UV รวมทั้งมีความคงทนตํอรังสี UV ความคงทนตํอการซักล๎างและสารฟอกขาว 
(Sodium hypochlorite) นอกจากน้ียังพบวาํ silica sol มีฤทธ์ิในการต๎าน S. aureus 

    
 ผลงาน : การประเมินการเสื่อมสภาพของกูศิลาแลงอันเนื่องมาจากสภาพแวดลอม 
 นักวิจัย : ดร.นวลลักษณ๑ วัสสันตชาต ิ 
 โทรศัพทแ : 0 2221 5877 โทรสาร : 0 2221 8837 
 Email : nuanlakw@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การสํารวจ ถํายภาพ เขียนแบบและประเมินการเสื่อมสภาพของกูํศิลาแลงด๎วยโปรแกรม AutoCAD เพื่อ

นําไปสูํการวิเคราะห๑หาความสัมพันธ๑ระหวํางปัจจัยสภาพแวดล๎อมที่ทําให๎ศิลาแลงเสื่อมสภาพกับรูปแบบ
และปริมาณการเสื่อมสภาพของผนังแตํละด๎านของกูํศิลาแลง 

 
F34  สํานักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม  
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นุสรา คงเผื่อน 
ที่อยู  : สํานักงานกิจการยตุิธรรม ช้ัน 9 อาคารรัฐประศาสนภักดี  

ศูนย๑ราชการเฉลิมพระเกยีรติ  80 พรรษาฯ ถ.แจ๎งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพทแ  : 0 2141 3710 โทรสาร : 0 2143 8935 

 
 ผลงาน : 1. การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อประเมินผลการดําเนินงานยุติธรรมชุมชนของกรมคุมประพฤติทั้งในด๎านบริหารจัดการกระบวนการ

และการปฏิบัติงานตามโครงการเครือขํายยุติธรรมชุมชนและศึกษาความเช่ือมโยงการดําเนินงานของ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องรวมถึงประเมินกระบวนการเสริมสร๎างการมีสํวนรํวมและบทบาทของประชาชนใน
การปูองกันอาชญากรรม 

 ผลงาน : 2. กลยุทธแการสงเสริมการมีสวนรวมของภาคประชาสังคมในการแกไข  ฟ้ืนฟูผูกระท าผิด 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อศึกษารูปแบบและวิธีการทํางานรํวมกันระหวํางสํานักงานคุมประพฤติกับภาคประชาสังคม ศึกษาปัจจัยที่

มีผลตํอความสําเร็จในการดําเนินงานรํวมกันแบบหุ๎นสํวน รวมทั้งวิเคราะห๑กลยุทธ๑การสํงเสริมการมีสํวนรํวม
ของภาคประชาสังคมในการแก๎ไขฟื้นฟูผู๎กระทําผิดโดยมุํงเน๎นการทํางานบริการสังคม 

 นักวิจัย : กรมคุมประพฤติ กองกิจการชุมชนและบริการสังคม  
 โทรศัพทแ : 0 2141 4860 โทรสาร : 0 2143 8854 
 Email : sainamfone@hotmail.com 
    
 ผลงาน : 1. การประเมินผลสัมฤทธิก์ารแกไขฟ้ืนฟูผูกระท าผิดในชุมชน ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2553 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อประเมินผลการดําเนินการด๎านการคุมประพฤติผู๎กระทําผิดและการฟื้นฟูสมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดใน

ระบบบังคับบําบัด การกระทําผิดซ้ํา ตลอดจนศึกษาวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข๎องกับการกระทําผิดซ้ํา
ภายหลังให๎การคุมประพฤติและพ๎นการฟื้นฟูสมรรถภาพ 

 ผลงาน : 2. การประเมินผลโครงการฟ้ืนฟูสมรรถภาพผูติดยาเสพติดในระบบบังคับบ าบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อประเมินประสิทธิภาพและความคุ๎มคําของโครงการ รวมทั้งประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฟื้นฟู

สมรรถภาพผู๎ติดยาเสพติดในระบบบังคับบําบัดโดยวัด (วิถีพุทธ) 
 นักวิจัย : กรมคุมประพฤติ กองแผนงานและสารสนเทศ 
 โทรศัพทแ : 0 2143 0660 โทรสาร : 0 2143 8842 
 Email : sainamfone@hotmail.com 
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 ผลงาน : การพัฒนาระบบการปฏิบัติตอเด็กและเยาวชนที่เขาสูกระบวนการยุติธรรม 
 นักวิจัย : กรมพินิจและคุ๎มครองเด็กและเยาวชน  
 โทรศัพทแ : 0 2143 9687 โทรสาร : 0 2143 9687 
 Email : kat3ya@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาระบบการประเมินคัดกรองจําแนกและสํงผลเด็กและเยาวชน การพัฒนาระบบการบําบัดแก๎ไข 

ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน พัฒนากระบวนการยุติธรรมทางเลือกแทนการควบคุม พัฒนารูปแบบการติดตามดูแล
เด็กรายบุคคลภายหลังปลํอยโดยให๎ครอบครัวและชุมชนมีสํวนรํวม 

    
 ผลงาน : Internal valiciation of an 18-Locus Flaorescent Multiplex System 
 นักวิจัย : น.ส.นงนุช บุญเดิม และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2913 7731 โทรสาร : 0 2913 7731 
 Email : kung_cha@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การหาสภาวะที่เหมาะสมในการใช๎ชุดการตรวจรูปแบบสารพันธุกรรมแบบ 18 ตําแหนํง เพื่อใช๎ในงาน

ตรวจพิสูจน๑บุคคลของห๎องปฏิบัตกิาร 
    
 ผลงาน : ความส าเร็จในการตรวจพิสูจนแคดีศพนิรนามหมายเลขศพ A1677146 
 นักวิจัย : น.ส.อรัญญา กรีธาชาต ิ
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2913 7731 
 Email : kreethachart@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การตรวจพิสูจน๑ช้ินสํวนกระดูกของศพนิรนามที่ถูกขุดมาจากพุทธสมาคมสวํางอริยธรรมสถาน จ.นครนายก 

ปี พ.ศ. 2552 โดยใช๎การตรวจดีเอ็นเอเปรียบเทียบกับญาติผู๎เสียหายและใช๎ข๎อมูลอื่นๆ ประกอบ 
    
 ผลงาน : การศึกษายี่หอของกานส าลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใชเก็บเขมาปืนโดยการวิเคราะหแดวยเคร่ือง 

ICP-MS เพ่ือพัฒนาคุณภาพในงานตรวจพิสูจนแ 
 นักวิจัย : นายรณชัย อิทธิวรรณพงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2142 3533 โทรสาร : - 
 Email : ronnachaiit@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษายี่ห๎อของก๎านสําลีที่มีคุณสมบัติเหมาะสมในการใช๎เก็บเขมําปืนเพื่อหาผลการศึกษาที่ได๎เป็น

ข๎อมูลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานและเผยแพรํให๎แกํผู๎ที่มีสํวนเกี่ยวข๎องในกระบวนการยุติธรรม 
    
 ผลงาน : การศึกษาเปรียบเทียบการแยกเพศโดยใชกระดูกกระเบนเหน็บในคนไทย 
 นักวิจัย : น.ส.วลัยพรรณ ชัยบูรณะวิทย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2142 3533 โทรสาร : - 
 Email : bluepeech@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเปรียบเทียบการใช๎กระดูกกระเบนเหน็บเพื่อแยกเพศในการวิเคราะห๑ซากกระดูกมนุษย๑ใน

กลุํมประชากรไทย โดยเปรียบเทียบวิธีการประเมินเพศด๎วยสายตาและวิธีวัดกระดูกประกอบกับการใช๎
สูตรทางสถิติวําวิธีใดให๎คําความแมํนยําในการทํานายหรือระบุเพศได๎ดีกวํากัน 

    
 ผลงาน : ISO/IEC 17025 ACCREDITATION OF CIFS FORENSIC DNA LABORATORY 
 นักวิจัย : น.ส.ชลัมพู วงศ๑วรวิวัฒน๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2913 7730 โทรสาร : 0 2913 7731 
 Email : chalampoo@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การดําเนินการขอรับ ISO/IEC 17025 ของห๎องปฏิบัติการตรวจสารพันธุกรรมของสํานักตรวจพิสูจน๑ทาง

ชีววิทยา 
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 ผลงาน : STR-Typing of Vitreous Human DNA for Forensic Case 
 นักวิจัย : น.ส.ชลนที รอดสวําง 
 โทรศัพทแ : 0 2913 7730-31 โทรสาร : 0 2913 7731 
 Email : chonnatee@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การสกัดดีเอ็นเอจากตัวอยํางสํงตัวจากน้ําลูกตาเพื่อใช๎ในคดีทางนิติวิทยาศาสตร๑ 

 
 ผลงาน : 1. แนวทางเสริมสรางการมีสวนรวมในกระบวนการยุติธรรมแก   ประชาชน ชุมชน และองคแกร

ปกครองสวนทองถิ่นในภาคตะวันออก 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการมีสํวนรํวมในกระบวนการยุติธรรมของประชาชนในภาคตะวันออก 
 ผลงาน : 2. ศักยภาพการมีสวนรวมของประชาชน ชุมชน และองคแกรปกครองสวนทองถิ่นในกระบวนการยุติธรรม 

 : เครือขายและกลไกสนับสนุน 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการมีศักยภาพการมีสํวนรํวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 
 ผลงาน : 3. โครงการศึกษาวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบการใชวิธีการเพ่ือความปลอดภัยในมาตรการตางๆ 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาระบบวิธีการเพื่อความปลอดภัยในมาตรการตํางๆ 
 ผลงาน : 4. โครงการศึกษาสถานการณแ ปัญหาและพัฒนารูปแบบแนวทางของกฎหมายบังคับโทษจ าคุกในประเทศไทย 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับสถานการณ๑ของปัญหาและรูปแบบของกฎหมายจําคุกในประเทศไทย 
 ผลงาน : 5. การจัดแบงกลุมความผิดและโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาโทษทางอาญาตามประมวลกฎหมายอาญาของไทย 
 ผลงาน : 6. รูปแบบและแนวทางการกระจายอ านาจการพิจารณาสนับสนุนเงินหรือคาใชจายของกองทุนยุติธรรมสู

ส านักงานยุติธรรมจังหวัด 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจสูํสํานักงานยุติธรรมจังหวัด 
 ผลงาน : 7. การบังคับใชโทษประเภทอื่นที่มิไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายอาญา : การปฏิรูปกระบวนการก าหนด

โทษและมาตรการอื่นๆ ทางอาญา 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการบังคับใช๎โทษประเภทอื่นในประมวลกฎหมายอาญา 
 นักวิจัย : สํานักงานกิจการยตุิธรรม กระทรวงยุติธรรม  
 โทรศัพทแ : 0 2141 3710 โทรสาร : 0 2143 8935 
 Email : k_nusara@oja.go.th 

 
 ผลงาน : บทบาทของเจาพนักงานพิทักษแทรัพยแในการจัดกิจการและทรัพยแสินของลูกหนี้ 
 นักวิจัย : กรมบังคับคดี 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการพิทักษ๑ทรัพย๑ในการจัดกิจการและทรัพย๑สิน 
 
 ผลงาน : 1. การพัฒนามาตรฐานวิธีการตรวจพิสูจนแหาระยะยิงและรอยลูกกระสุนปืนแบบไมท าลายตัวอยางโดย 

เทคนิค X-ray Fluorescence Spectroscopy (XRF) และ FT-IR Spectroscopy 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการตรวจพิสูจน๑ การหาระยะยิงและรอยลูกกระสุนปืน 
 ผลงาน : 2. ปัญหาการรักษาสถานที่เกิดเหตุและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการรักษาและการเก็บรวบรวมพยานหลักฐาน 
 นักวิจัย : สถาบันนิติวิทยาศาสตร๑ 
    

F35  สถาบันสํงเสริมการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี (สสวท.) 
 

ผูประสานงาน  : นายประสงค๑ เมธีพินิตกลุ 
ที่อยู  : สถาบันสํงเสรมิการสอนวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลย ี

924 ถ.สุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กทม. 10110 
โทรศัพทแ  : 0 2392 4021 ตํอ 2302 โทรสาร : 0 2381 7530 
Email : pmeat@ipst.ac.th 
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 ผลงาน : การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูบูรณาการวิทยาศาสตรแ คณิตศาสตรแและภาษาไทยส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 

 นักวิจัย : ดร.ประสงค๑ เมธีพินิตกุล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2712 3603 
 Email : pmeat@ipst.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ได๎พัฒนากิจกรรมการเรียนรู๎บูรณาการวิชาวิทยาศาสตร๑ คณิตศาสตรฺ๑ และภาษาไทยระดับประถมศึกษาสําหรับ

โรงเรียนขนาดเล็กโดยได๎พัฒนากิจกรรมในระดับช้ัน ป.1-6 ระดับช้ันละ 5 หนํวยการเรียนรู๎ และนําไปทดลองใช๎
กับโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 15 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวําได๎ผลเป็นที่นําพอใจ นักเรียนมีผลการเรียนดีขึ้น 
สามารถอํานและเขียนภาษาไทยได๎พร๎อมๆ กับเรียนวิชาวิทยาศาสตร๑และคณิตศาสตร๑ด๎วย และนักเรียนมีความ
พึงพอใจตํอกิจกรรมมาก เรียนสนุกและเรียนอยํางมีความสุข ครูและผู๎บริหารมีความพอใจตํอกิจกรรมอยํางมาก 
ได๎นําผลการวิจัยนี้ไปขยายผลให๎กับโรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 61 โรงเรียนสังกัด สพป.2 จังหวัดราชบุรี  

    
 ผลงาน : ผลการประเมินโครงการวิจัยนานาชาติ (PISA 2009) 
 นักวิจัย : สาขาวิจัยนานาชาติ (โครงการ PISA) 
 โทรศัพทแ : 0 2392 4021 โทรสาร : 0 2382 3240 
 Email : pisa@ipst.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA เป็นโครงการประเมินความรู๎และทักษะของนักเรียนกลุํมอายุ 

15 ปี ในด๎านการอําน คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ โดยมีประเทศที่เข๎ารํวมโครงการมากกวํา 60 ประเทศ     
ทั่วโลก ซึ่งมีการประเมินทุกๆ 3 ปี ผลการวิจัยเมื่อเทียบกับนานาชาติ พบวํา ประเทศไทยมีคะแนนการอําน 
คณิตศาสตร๑ และวิทยาศาสตร๑ต่ํากวําคําเฉลี่ยนานาชาติ 

    
 ผลงาน : การพัฒนาการวัดและประเมินผลการเรียนรูในสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พุทธศักราช 2551 : การปรับเทียบการใหระดับผลการเรียน 
 นักวิจัย : นายวิโรจน๑ ลิ่วคงสถาพร 
 โทรศัพทแ : 0 2392 4021 ตํอ 2305 โทรสาร : 0 2712 3240 
 Email : wliew@ipst.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้ได๎พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู๎ในสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2551 โดยได๎พัฒนาเครื่องมือเพื่อให๎ผู๎สอนในสถานศึกษาได๎ใช๎เป็นเกณฑ๑ในการให๎ระดับผลการ
เรียนที่สามารถเทียบเคียงระหวํางสถานศึกษาได๎ 

 
F36  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
ผูประสานงาน  : นางอรนุช มั่งมีสุขศิร ิ
ที่อยู  : สํานักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สพฐ 5 (ช้ัน 10)  

กระทรวงศึกษาธิการ ถ.ราชดําเนนินอก เขตดุสติ กรุงเทพ 10300 
โทรศัพทแ  : 0 2288 5883 โทรสาร : 0 2281 5216 
Email : nuchnenu@yahoo.com 
   

 ผลงาน : วิจัยพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมงานอาชีพโครงการนักธุรกิจนอยมีคุณธรรมน าสูเศรษฐกจิสรางสรรคแดวยงาน
หัตถกรรมจากผักตบชวา  

 นักวิจัย : นางคมเนตร ปนสันเทียะ 
    
 ผลงาน : วิจัยพัฒนารายวิชาเพ่ิมเติมงานอาชีพโครงการนักธุกิจนอยมีคุณธรรมน าสูเศรษฐกิจสรางสรรคแดวยงาน

กะลานาใชจากโปรแกรม GPS 
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 นักวิจัย : น.ส.อาพร มะสุทธิ 
    

 ผลงาน : วิจัยรูปแบบการสรางนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม สรางทรัพยแสินทางปัญญาสูเศรษฐกิจสรางสรรคแ ใน
โรงเรียนน ารองโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

 นักวิจัย : นางรัชดาพรรณ๑ รัชพัฒน๑ 
 

F37  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.จิรศรี อนวัชกุล 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสติ  กทม.  10300 
โทรศัพทแ  : 0 2668 7123 ตํอ 1314 โทรสาร : - 
Email : jirasri_an@yahoo.com 
   

 ผลงาน : การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบาน และผลไมในทองถิน่ 
 นักวิจัย : นายพุทธไนย ตันมณ ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2332 9003 
 Email : phudharaksa@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เริ่มถํายทอดองค๑ความรู๎ในปี 2545 และได๎คิดค๎นนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ โดยนําเทคโนโลยีการผลิตและการ

บรรจุสมัยใหมํ มาปรับใช๎รํวมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม และถํายทอดความรู๎ให๎แกํสมาชิกในชุมชน ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองไดอ๎ยํางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได๎
พัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑เพื่อสุขภาพ” (Organic Products For Health) โดยได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑แปรรูป Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และได๎รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกหลายรายการ 

    
F38  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ประไพ ศิวะลีราวลิาศ 
ที่อยู  : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย๑ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ อาคารรัฐประศาสนภกัดี 

(อาคาร B) ช้ัน 5 ถนนแจ๎งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพทแ  : 0 2141 6246 โทรสาร : 0 2143 8916 
Email : - 
   

 ผลงาน : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : ตนแบบแหง “ความอยูเย็น เป็นสุข” 
ของคนไทยและความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในอนาคต  

 นักวิจัย : นายนิสิต จันทร๑สมวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2141 6021 โทรสาร : 0 2143 8901 
 Email : b_bossy@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาการน๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑สูํการปฏิบัติในการพัฒนาชนบทของกรมการ

พัฒนาชุมชน ท้ังนี้เพื่อแสวงหาต๎นแบบ (Model) ในการพัฒนาชนบทและการสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในอนาคตของประเทศไทย  

    

 ผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางรูปแบบการจัดการความรูของชุมชนสูวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นักวิจัย : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
 โทรศัพทแ : 0 2141 6246 โทรสาร : 0 2143 8916 
 Email : prapaisiva@gmail.com 
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 นักวิจัย : น.ส.อาพร มะสุทธิ 
    

 ผลงาน : วิจัยรูปแบบการสรางนักธุรกิจนอยมีคุณธรรม สรางทรัพยแสินทางปัญญาสูเศรษฐกิ จสรางสรรคแ ใน
โรงเรียนน ารองโรงเรียนชะอ าคุณหญิงเนื่องบุรี 

 นักวิจัย : นางรัชดาพรรณ๑ รัชพัฒน๑ 
F37  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
ผูประสานงาน  : น.ส.จิรศรี อนวัชกุล 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สาํนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

99/20 ถนนสุโขทัย เขตดุสติ  กทม.  10300 
โทรศัพทแ  : 0 2668 7123 ตํอ 1314 โทรสาร : - 
Email : jirasri_an@yahoo.com 
   

 ผลงาน : การแปรรูปสมุนไพร ผักพื้นบาน และผลไมในทองถิน่ 
 นักวิจัย : นายพุทธไนย ตันมณ ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2332 9003 
 Email : phudharaksa@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เริ่มถํายทอดองค๑ความรู๎ในปี 2545 และได๎คิดค๎นนวัตกรรมผลิตภัณฑ๑ใหมํๆ โดยนําเทคโนโลยีการผลิตและการ

บรรจุสมัยใหมํ มาปรับใช๎รํวมกับภูมิปัญญาดั้งเดิม และถํายทอดความรู๎ให๎แกํสมาชิกในชุมชน ทั้งในระบบ นอก
ระบบและตามอัธยาศัย เพื่อให๎สามารถพึ่งตนเองไดอ๎ยํางยั่งยืนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปัจจุบันได๎
พัฒนาเป็น “ผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑เพื่อสุขภาพ” (Organic Products For Health) โดยได๎รับการรับรองมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ๑อินทรีย๑แปรรูป Organic Thailand จากกรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ และได๎รับ
รางวัลชนะเลิศการประกวดเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกหลายรายการ 

F38  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ประไพ ศิวะลีราวลิาศ 
ที่อยู  : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน ศูนย๑ราชการเฉลมิพระเกียรตฯิ อาคารรัฐประศาสนภกัดี 

(อาคาร B) ช้ัน 5 ถนนแจ๎งวัฒนะ หลักสี่ กทม. 10210 
โทรศัพทแ  : 0 2141 6246 โทรสาร : 0 2143 8916 
Email : - 
   

 ผลงาน : หมูบานเศรษฐกิจพอเพียงตนแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา : ตนแบบแหง “ความอยูเย็น เป็นสุข” 
ของคนไทยและความมั่นคงทางสังคมของประเทศไทยในอนาคต  

 นักวิจัย : นายนิสิต จันทร๑สมวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2141 6021 โทรสาร : 0 2143 8901 
 Email : b_bossy@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาการน๎อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต๑สูํการปฏิบัติในการพัฒนาชนบทของกรมการ

พัฒนาชุมชน ท้ังนี้เพื่อแสวงหาต๎นแบบ (Model) ในการพัฒนาชนบทและการสร๎างความมั่นคงทางสังคม
ในอนาคตของประเทศไทย  

    

 ผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมเพ่ือสรางรูปแบบการจัดการความรูของชุมชนสูวิถีชีวิตตามปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

 นักวิจัย : สถาบันการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน 
 โทรศัพทแ : 0 2141 6246 โทรสาร : 0 2143 8916 
 Email : prapaisiva@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อสร๎างรูปแบบการจัดการความรู๎ของชุมชนสูํวิถีชีวิตตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค๑เพื่อสร๎างรูปแบบชุมชนในการปรับตัวเข๎าสูํวิถีชีวิตเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชน ให๎ชุมชนเข๎มแข็งอยํางยั่งยืน  
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F39  กรมวิทยาศาสตร๑บริการ 
 
ผูประสานงาน  : นางอาภาพร สินธุสาร 
ที่อยู  : กรมวิทยาศาสตร๑บริการ  

75/7 ถนนพระราม 6  แขวงทุํงพญาไท เขตราชเทวี  กทม. 10400 
โทรศัพทแ  : 0 2201 7109 โทรสาร : 0 2201 7109 
Email : apaporn@dss.go.th 
   
 ผลงาน : การผลิตครีมขัดผิวเอนไซมแขิง  
 นักวิจัย : นางจิราภรณ๑ บุราคร 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7114 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : bjiraporn@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตครีมขัดผิวเอนไซม๑ขิง 
    

 ผลงาน : สบูเหลวทับทิมลดแบคทีเรีย 
 นักวิจัย : นางสุบงกช ทรัพย๑แตง 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7179 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : subongkoch@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : สบูํเหลวทับทิมลดแบคทีเรยี 
    

 ผลงาน : การผลิตสารกรองส าหรับก าจัดฟลูออไรดแในน้ าเพ่ือการบริโภค  
 นักวิจัย : 1. น.ส.นงลักษณ๑ บรรยงวิมลณัฐ 
   2. นางอาภาพร สินธุสาร 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7116 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : nongluk@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตสารกรองสําหรับกาํจัดฟลอูอไรด๑ในน้ําเพื่อการบริโภค  
    
 ผลงาน : โยเกิรแตผงโดยเทคนิคการท าแหงแบบอบแหงแชเยือกแข็ง 
 นักวิจัย : นางวรรณดี มหรรณพกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7420 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : wannadee@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตโยเกิร๑ตผงโดยเทคนิคอบแห๎งแชํเยือกแข็ง 
    

 ผลงาน  : ผลิตภัณฑแผลไมและเนื้อสัตวแแผนกรอบเพ่ือสุขภาพ 
 นักวิจัย : 1. นางปฏิญญา จิยิพงศ๑ 2. นายปรานต๑ ปิ่นทอง 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7415 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : patinya@dss.go.th 
    

 ผลงาน : การศึกษาวิธีการทดสอบสารหนูทั้งหมดและสารหนูอนนิทรียแในขาว  
 นักวิจัย : น.ส.สวรินทร๑ สินะวิวัฒน๑  
 โทรศัพทแ : 0 2201 7192 โทรสาร : 0 2201 7181 
 Email : savarin@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาวิธีการทดสอบสารหนูท้ังหมดและสารหนูอนินทรีย๑ในข๎าว  
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 ผลงาน : การพัฒนาถวยดินเผารองรับน้ ายางเพ่ือสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  
 นักวิจัย : นางวรรณา ต.แสงจันทร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7034 โทรสาร : 0 2201 7408 
 Email : wanna@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาถ๎วยดินเผารองรับน้ํายางเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน  
    
 ผลงาน : การพัฒนากระบวนการผลิตกรดซิลิซิกจากแกลบเพ่ือเกษตรกรรม 
 นักวิจัย : นายอรุณ คงแก๎ว 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7116 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : arun@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนากระบวนการผลิตกรดซิลิซิกจากแกลบเพื่อเกษตรกรรม 
    
 ผลงาน : การคงอยูของจุลินทรียแ EM ในวัสดุปรับปรุงดินผสมถานชีวภาพ 
 นักวิจัย : นางสุวรรณี แทนธานี 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7179 โทรสาร : 0 2201 7102 
 Email : suwannee@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การคงตัวของจุลินทรีย๑ EM ในวัสดุปรับปรุงดินผสมถํานชีวภาพ 
    
 ผลงาน : ประเมินการปลอยก฿าซเรือนกระจกของหัวรถจักรรถไฟ 
 นักวิจัย : นายนิมิต พาลี 
 โทรศัพทแ : 0 2201 7146 โทรสาร : 0 2201 7147 
 Email : nimit@dss.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ประเมินการปลํอยก๏าซเรือนกระจกของหัวรถจักรรถไฟ 

 
F40  กรมสุขภาพจิต 
 
ผูประสานงาน  : นายอภิชา ฤธาทิพย๑ 
ที่อยู  : สํานักพัฒนาสุขภาพจิต กรมสุขภาพจิต  

กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพทแ  : 0 2149 5555-60 ตํอ 8227 โทรสาร : 0 2149 5533 
Email : aphicha.r@dmh.mail.go.th 
   
 ผลงาน : The gross rearrangements of MeCP2 gene (Methyl CpG binding protein-2) in Thai Rett 

Syndrome patients detected by Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification 
(MLPA) 

 
 
 นักวิจัย : นายธันยภัทร วณิชชานนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2640 2038 
 Email : thanyapat99@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : Rett Syndrome เป็นโรคทางพันธุกรรมจัดอยูํในกลุํม pervasive developmental disorder การ 

กลายพันธุ๑ท่ีพบในตัวอยํางคนไทย พบวํานอกจากจะมีการกลายพันธุ๑แบบ point mutation แล๎วยังมีการ
กลายพันธุ๑แบบ large deletion หลายแบบท่ียังไมํเคยมีรายงานมากํอนในโลก 
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F41  มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ภาวิกา บณุยพิพัฒน๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

160 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารปูช๎าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 
โทรศัพทแ  : 0 7433 6975 โทรสาร : 0 7433 6975 
Email : pboonyapipat@yahoo.com, chai245@gmail.com 
   

 ผลงาน : ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพ่ือการทองเที่ยวเชิงเกษตร ต าบลเกาะยอ 
 นักวิจัย : นายธนภัทร ยีขะเด 
 โทรศัพทแ : 0 7433 6975 โทรสาร : 0 7433 6975 
 Email : tnapat@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ระบบสารสนเทศทางการตลาดเพื่อการทํองเที่ยวเชิงเกษตร ตําบลเกาะยอได๎จัดทําขึ้นเนื่องจากผู๎วิจัยได๎

เล็งเห็นถึงความสําคัญของระบบสารสนเทศและข๎อมูลขําวสารในการดําเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน ซึ่งเป็นยุคที่
การดําเนินธุรกิจ การตัดสินใจและการกําหนดกลยุทธ๑ล๎วนอยูํบนพื้นฐานของข๎อมูลขําวสารและสารสนเทศ
แทบท้ังสิ้นโดยเฉพาะอยํางยิ่งข๎อมูลขําวสารทางด๎านการตลาด จึงได๎ทําการศึกษาวิจัยระบบสารสนเทศ
ทางด๎านการตลาดเพื่อการทํองเที่ยวเชิงเกษตรตําบลเกาะยอข้ึนมา เพื่อต๎องการที่จะทราบระบบข๎อมูล
ขําวสารทางด๎านการตลาดทั้งในมุมมองของผู๎ประกอบการและนักทํองเที่ยวที่มาใช๎บริการ  

    
 ผลงาน : กระบวนการสื่อสารเพ่ือถายทอดองคแความรูดานการเกษตรของปราชญแชาวบานและเครือขาย

ภายใตฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักวิจัย : นางเฉลิมศร ีอรรจนกลุ  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7433 6975 
 Email : watechapit@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เนื่องจากเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่มีความลึกซึ้ง จึงทําให๎มีความหลากหลายในการตีความและการ

นําไปประยุกต๑ใช๎ ดังนั้นจึงเป็นประเด็นที่นําสนใจวําปราชญ๑ชาวบ๎านและทีมงานเครือขํายได๎มีการตีความ
เศรษฐกิจพอเพียงและนําไปประยุกต๑ใช๎เป็นองค๑ความรู๎ด๎านการเกษตรภายใต๎ฐานเศรษฐกิจพอเพียง
อยํางไรบ๎าง การศึกษาในครั้งนี้ ผู๎วิจัยจะศึกษาการสื่อสารของปราชญ๑ชาวบ๎าน และทีมงานเครือขําย ณ 
ศูนย๑เรียนรู๎ปราชญ๑ชาวบ๎าน ในเขตจังหวัดพัทลุงซึ่งเป็นจังหวัดนํารํองจังหวัดหนึ่งในภาคใต๎ ซึ่งปัจจุบัน
ศูนย๑เรียนรู๎ปราชญ๑ชาวบ๎านตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ๑ มีอยูํ 2 ศูนย๑ คือ ศูนย๑เรียนรู๎
ปราชญ๑ชาวบ๎าน บ๎านโงกน้ํา ตําบลนาขยาด อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง และศูนย๑เรียนรู๎ปราชญ๑
ชาวบ๎าน บ๎านบางเหรียง ตําบลเกาะเตํา อําเภอปุาพะยอม จังหวัดพัทลุง การศึกษาการสื่อสารของ
ปราชญ๑ชาวบ๎านและทีมงานเครือขํายอยํางครบกระบวน จะทําให๎เห็นภาพ และเข๎าใจกระบวนการสื่อสาร
เพื่อการพัฒนาการเกษตรในพ้ืนที่มากขึ้น และจะมีประโยชน๑ตํอหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง เพราะจะได๎นํามา
เป็นข๎อมูลประกอบการวางแผนพัฒนางานได๎ตํอไป 

    
 ผลงาน : อัตลักษณแทองถิ่นที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนัง : กรณีศึกษาวัดคูเตา ต าบลแมทอม อ าเภอบางกล่ า 

จังหวัดสงขลา 
 นักวิจัย : ผศ.อ๎อยทิพย๑ พลศร ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7433 6956 
 Email : opolsri@yahoo.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : โครงการรูปแบบอัตลักษณ๑ท๎องถิ่นที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังจังหวัดสงขลามุํงสร๎างความตระหนักให๎
ชุมชนได๎เห็นถึงคุณคําของภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังที่ถํายทอดถึงวัฒนธรรม 
ประเพณี และวิถีการดําเนินชีวิตในท๎องถิ่น ซึ่งมักปรากฏอยูํในโบสถ๑ วิหาร ของวัดตํางๆ แตํยังไมํเป็นที่
รู๎จักอยํางแพรํหลาย ดังนั้นหากมีการนําเอาภาพจิตรกรรมมาพัฒนารูปแบบเพื่อสื่อถึงเรื่องราวของชุมชน
ในอดีตในลักษณะของการจําลองแบบและถํายทอดองค๑ความรู๎โดยผํานกระบวนการเรียนรู๎การแกะ 
หนังตะลุง การคัดลอกภาพลายเส๎นและการแสดงหนังตะลุงให๎เช่ือมโยงกับเรื่องราวของอัตลักษณ๑ท๎องถิ่น
ที่ปรากฏบนจิตรกรรมฝาผนังวัดคูเตํา ตําบลแมํทอม อําเภอบางกล่ํา จังหวัดสงขลา ทําให๎เรื่องราวท่ี
ปรากฏเป็นภาพจิตรกรรมของชุมชนได๎เป็นที่ประจักษ๑ตํอสาธารณชนอยํางกว๎างขวาง 

    

 ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาเคร่ืองกวาดเก็บมูลแพะ ตามโครงการสงเสริมการเลี้ยงแพะเนื้อเชิงพาณิชยแใน
สวนปาลแมเขตพ้ืนที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต  

 นักวิจัย : นายกันตภณ มะหาหมัด 
 โทรศัพทแ : 0 7431 2726 โทรสาร : 0 7433 6975 
 Email : Kuntapon_jet1@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเลี้ยงแพะเนื้อในฟาร๑มเครือขํายของกรมปศุสัตว๑ระดับเกษตรกร หากได๎มีการพัฒนาด๎านความรู๎

วิชาการใหมํๆ การจัดการฟาร๑มที่เหมาะสมในสภาพแวดล๎อมของเกษตรกร มีวิธีการกวาดเก็บมูลเพื่อ
นําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ตํอจะเป็นการเพิ่มขีดความสามารถของเกษตรกรของกรมปศุสัตว๑ได๎ในภายหน๎าตํอไป 
การที่จะให๎ประสบผลสําเร็จตามแนวคิดข๎างต๎น สิ่งหนึ่งที่จําเป็นต๎องมีคือการใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ
มีการสํงเสริมด๎านการจัดการฟาร๑ม การนําเทคโนโลยีมาชํวยในการจัดเก็บมูลและสิ่งปฏิกูลในฟาร๑มแพะ
จะชํวยให๎สามารถลดเวลาในการทําความสะอาดของคอกและโรงเรือน ซึ่งจะสามารถนํามูลแพะมาใช๎
ประโยชน๑ได๎สะดวกขึ้น ปูองกันเช้ือโรค และลดปัญหากลิ่นที่เกิดจากกลิ่นของมูลแพะ 

    
 ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑแกรอบรูป (OTOP) โดยการประยุกตแใชเทคนิคการกระจายหนาท่ี

เชิงคุณภาพ (QFD : Quality Function Deployment) : กรณีศึกษา หนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแ 
ต าบลพนมวังกแ อ าเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

 นักวิจัย : นายวีรชัย มัฎฐารักษ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7433 6975 
 Email : we_rak@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑กรอบรูปจากกลุํมงานกะลามะพร๎าวเพื่อทําการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ให๎ตรง

กับความต๎องการของลูกค๎า โดยใช๎เทคนิคการแปลงหน๎าที่ทางคุณภาพ แบบ 4 เฟส ในการดําเนินการ
ศึกษานี้ ได๎เปลี่ยนแปลงความต๎องการของลูกค๎าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ๑กรอบรูปจากงานกะลามะพร๎าว เข๎าสูํ
ชํวงตํางๆ ของ QFD แบบ 4 เฟส คือ 1) การวางแผนผลิตภัณฑ๑ 2) การออกแบบผลิตภัณฑ๑  
3) การวางแผนกระบวนการ 4) การวางแผนควบคุมกระบวนการ โดยกลุํมตัวอยํางของลูกค๎าที่ทํา 
การศึกษาได๎แกํ กลุํมลูกค๎าร๎านทํากรอบรูป รวมถึงกลุํมลูกค๎า ผลิตภัณฑ๑จากงานกะลามะพร๎าว  
หนึง่ตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ๑ ตําบลพนมวังก๑ อําเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง 

    
 ผลงาน : แนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการธุรกิจกลุมผูผลิตกรงนกเขาชวา 
 นักวิจัย : ดร.ศิรริักษ๑ จวงทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7432 1413 
 Email : Sirirakju@windowlive.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การบริหารจัดการธุรกิจกลุํมผู๎ผลิตกรงนกมีจุดแข็งที่สมาชิกสํวนใหญํมีความรู๎ความสามารถในการผลิต

และกลุํมมีผลกําไรที่ดํารงอยูํได ๎แตํมีจุดอํอนคือสมาชิกรุํนใหมํสํวนใหญํยังมีความรู๎ความชํานาญน๎อยใน
ขณะที่สมาชิกรุํนเกําที่มีฝีมือสงูเริ่มมจีํานวนลดลง นอกจากน้ันกลุํมยังมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบใน
การผลิต ดังนั้น กลุํมผู๎ผลิตกรงนกเขาชวา ตําบลปุาชิงจะมีแนวทางสร๎างเครือขํายระหวํางกลุํมผู๎ผลิต
กรงนกเขาชวา และมีแนวคิดจะพัฒนากรงนกให๎มีขนาดเล็กและมีเสียงนกเขาชวาที่ชนะการประกวด
เพื่อจําหนํายเป็นสินค๎าที่ระลึก 
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F42  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.รอฮานา ดาคาเฮง 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัยะลา 

133 ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง อ.เมอืง จ.ยะลา 95000 
โทรศัพทแ  : 0 7322 7163 โทรสาร : 0 7322 7163 
Email : rohana93@hotmail.com 
   

 ผลงาน : รูปแบบการบริหารจัดการงานวิจัยสูการใชประโยชนแของสถาบนัอดุมศึกษา : กรณีศึกษาเครือขาย
การวิจัยภาคใตตอนลาง  

 นักวิจัย : ผศ.ดร.ศุภลักษณ๑ สินธนา 
 โทรศัพทแ : 0 7322 7163 โทรสาร : - 
 Email : s_sintana@yahoo.com 

 
 ผลงาน : ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาล าพญา จังหวัดยะลา 
 นักวิจัย : นายมูฮําหมัดตายูดิน บาฮะคีร ี
 โทรศัพทแ : 0 7322 7163 โทรสาร : - 
 Email : bio_yru@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ความหลากหลายของเห็ดในหุบเขาล าพญา 
 นักวิจัย : นางฉันทนา รุํงพิทักษ๑ไชย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : bio_yru@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ความหลากหลายของไมปุากนิไดในหุบเขาล าพญา จังหวัดยะลา 
 นักวิจัย : 1. นายมูฮําหมัดตายุดิน บาฮะครีี 2. นางฉันทนา รุํงพิทักษ๑ไชย 
 
F43  สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 
ผูประสานงาน  : นายประธาน ทิพยกะลิน 
ที่อยู  : สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา สํานกังานวิชาการ ช้ัน 26  

499 อาคารสุขประพฤติ ถ.ประชาช่ืน เขตบางซื่อ กทม. 10800 
โทรศัพทแ  : 0 2831 9311-12 โทรสาร  : 0 283 19312 
Email : dibayakalin@hotmail.com 
   

 ผลงาน : สถานภาพและทิศทางการพัฒนาการเรียนอิเล็กทรอนิกสแในสังคมไทย 
 นักวิจัย : ดร.จริัชฌา วิเชียรปญัญา และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู๎สูงอายุ คนพิการและผู๎ด๎อยโอกาส 

วุฒิสภา ต๎องการข๎อมูลงานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต๎องการการจัดการเรียนการสอนของ
ผู๎บริหาร ผู๎สอน และผู๎ดูแลระบบการเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ในสังคมไทย และเพื่อพัฒนารูปแบบระบบการ
บริหารจัดการการเรียนอิเล็กทรอนิกส๑ในสังคมไทย เพื่อสนับสนุนการทําหน๎าที่และติดตามตรวจสอบการ
บริหารราชการแผํนดิน 
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 ผลงาน : การใชสิทธิของเรือประมงไทยในการผานนานน้ าตางประเทศและการคุมครองของรัฐบาลไทย 
 นักวิจัย : ศ. ดร.ชุมพร ปัจจุสานนท๑ และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะกรรมาธิการการตํางประเทศ วุฒิสภา ต๎องการข๎อมูลงานวิจัยเพื่อให๎ทราบถึงปัญหาการใช๎สิทธิของ

เรือประมงไทย ในการผํานนํานน้ําตํางประเทศ โดยเสนอแนะแนวทางการแก๎ปัญหาตํอรัฐบาลไทยเพื่อ
คุ๎มครองเรือประมงไทยตํอไป เพ่ือสนับสนุนการทําหน๎าที่และติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผํนดิน 

    
 ผลงาน : การคุมครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปท างานในตางประเทศ : มุมมองจากนโยบายและ

กฎหมายของประเทศตนทาง 
 นักวิจัย : รศ.ศิริพร สัจจานันท๑ และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะกรรมาธิการการแรงงานและสวัสดิการสังคม วุฒิสภา ต๎องการข๎อมูลงานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพปัญหาการ

ไปทํางานตํางประเทศของแรงงานไทย   ทั้งในสํวนของแรงงานท่ีมีฝีมือ และแรงงานไร๎ฝีมือ ศึกษานโยบาย
และกฎหมายคุ๎มครองและสวัสดิการแรงงานของไทย รวมทั้งข๎อสรุปที่ได๎จากประสบการณ๑จริง และกรณีศึกษา
จากประเทศฟิลิปปินส๑ เพื่อวิเคราะห๑สาเหตุที่อาจกํอให๎เกิดอุปสรรคในการไปทํางานตํางประเทศของแรงงาน
ไทย เพื่อให๎ได๎ข๎อเสนอแนะ แนวทางในการแก๎ปัญหา การกําหนดนโยบายและกลไกตํางๆ ให๎แกํรัฐบาลเพื่อ
วางระเบียบและจัดการเรื่องการคุ๎มครองและสวัสดิการของแรงงานไทยที่เดินทางไปทํางานในตํางประเทศ 
เพื่อให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดแกํรัฐและแรงงานที่ไปทํางานยังตํางประเทศ เพื่อสนับสนุนการทําหน๎าที่และ
ติดตามตรวจสอบการบริหารราชการแผํนดิน 

    
 ผลงาน : การศึกษาเพ่ือประเมินผลการแทรกแซงราคาสินคาเกษตรกรณีมันส าปะหลัง 
 นักวิจัย : ดร.ชาตรี  ศิริสวสัดิ์ และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะกรรมาธิการกิจการองค๑กรตามรัฐธรรมนูญและตดิตามการบริหารงบประมาณ วุฒิสภา ต๎องการข๎อมูล

งานวิจัยเพื่อศึกษาการแทรกแซงราคาสินค๎ามันสําปะหลังของรัฐบาลไทยในอดีตและปัจจุบันเพื่อการ
ประเมินผลการแทรกแซงราคาสินค๎ามันสําปะหลังของรัฐบาลไทยในปัจจุบันที่มีตํ อเกษตรกรไทยผู๎ปลูก 
มันสําปะหลังและที่มีตํออุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง (ผู๎รับซื้อมันสําปะหลังและผู๎สํงออก) ในด๎านรายได๎และ
ความพึงพอใจ และเพื่อให๎ได๎มาซึ่งข๎อเสนอในเชิงนโยบายและการวางยุทธศาสตร๑แก๎ปัญหาสินค๎า  
มันสําปะหลังของประเทศไทยอยํางเป็นระบบ 

    
 ผลงาน : การศึกษาความซ่ือตรงในสังคมไทย ปัญหา ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
 นักวิจัย : ดร.ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะกรรมาธิการศึกษา ตรวจสอบเรื่องการทุจริต และเสริมสร๎างธรรมาภิบาล วุฒิสภา ต๎องการข๎อมูลงานวิจัย

เพื่อ ศึกษา วิเคราะห๑ และตรวจสอบสภาพท่ัวไป และความบกพรํองของความซื่อตรงในสังคมไทย โดยการ
ศึกษาวิจัยและจัดทําตัวช้ีวัดความซื่อตรงในสังคมไทย เพื่อการเสนอแนวทางเสริมสร๎างความซื่อตรงใน
สังคมไทย 

    

F44  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 
 
ผูประสานงาน  : นางเบญจวรรณ  ชํวยแก๎ว 
ที่อยู  : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง 

91 ถ.โคกขัน ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000 
โทรศัพทแ  : 0 7522 6976 ตํอ 256 โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 127 
Email : Benjawan_pok@hotmail.com 
   

 ผลงาน : รูปแบบการปูองกนัโรคไขเลือดออกของประชาชนในจังหวัดตรัง พ.ศ. 2553 
 นักวิจัย : นางโสภติ สุวรรณเวลา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : suwanvela@hotmail.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยแบบบรรยาย มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบการปูองกันและควบคุมโรค
ไข๎เลือดออกของประชาชนในจังหวัดตรัง ได๎แกํ ด๎านกายภาพ ด๎านชีวภาพ และด๎านเคมีภาพ จาก
ผลการวิจัยพบวํา ด๎านกายภาพ ประชาชนปฏิบัติโดยการคว่ําโอํง ไห หรือภาชนะที่กักเก็บที่ไมํใช๎แล๎วมาก
ที่สุด ด๎านชีวภาพ ประชาชนปฏิบัติโดยการใสํปลาหางนกยูงในภาชนะเก็บน้ํา และด๎านเคมีภาพ ประชาชน
ปฏิบัติโดยการพํนหมอกควันภายในหมูํบ๎านเพื่อฆํายุงมากที่สุด  

    
 ผลงาน : พฤติกรรมการด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในจังหวัดตรัง ปีการศึกษา 

2553  
 นักวิจัย : น.ส.จณิัฐตา ศุภศร ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : ll.jsuppasri@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยไมํทดลองแบบผสมผสานระหวํางวิจัยเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค๑

เพื่อศึกษาพฤติกรรมการปฏิบัติตัวตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชนในจังหวัดตรัง ได๎แกํ       
ด๎านความพอประมาณ ความมีเหตุผล ระบบภูมิคุ๎มกันในการดูแลตนเอง ความรู๎ ในการดําเนินชีวิต และ
การมีคุณธรรมในการดําเนินชีวิต จากผลการวิจัยพบวํา พฤติกรรมการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเยาวชนในจังหวัดตรังในภาพรวมอยูํในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายด๎าน พบวํา ด๎านคุณธรรม
ในการดําเนินชีวิตอยูํในระดับมากที่สุด รองลงมา คือ ด๎านความพอประมาณ และน๎อยที่สุด คือ ด๎าน
ความรู๎ในการดําเนินชีวิต  

    
 ผลงาน : ผลของโปรแกรมการสงเสริมสขุภาพตอพฤติกรรมการดูแลของผูดูแลเด็กกอนวัยเรียนโรคหอบหืด 
 นักวิจัย : นางเบญจวรรณ ชํวยแก๎ว 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : benjawan_pok@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาภูมิปัญญาท๎องถิ่นที่นํามาประยุกต๑ใช๎ใน

ชีวิตประจําวัน ทําให๎ผู๎สูงอายุมีสุขภาพดีและอายุยืนในชุมชนสวนจันทร๑ อ.เมือง จ.ตรัง ผลการวิจัยพบวํา 
ผู๎สูงอายุมีการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาการใช๎สมุนไพรและวิชาการแพทย๑พื้นบ๎านซึ่งได๎รับการถํายทอด  
ภูมิปัญญามาจากบรรพบุรุษผู๎อาวุโสในชุมชนรูปแบบที่นิยมใช๎มากที่สุดคือรูปแบบยาต๎ม รองลงมาคือ
รูปแบบยาผง ยาฝน ตามลําดับ เพื่อใช๎รักษาอาการเจ็บปุวยเบื้องต๎น เชํน อาการไข๎ อาหารเป็นพิษ เป็นต๎น 

    
 ผลงาน : วิถีชีวิตกับการควบคุมระดับน้ าตาลในเลือดของผูปุวยเบาหวานชนิดไมพึ่งอินซูลิน ชมุชนบานโพธิ ์

อ าเภอเมือง จังหวัดตรัง 
 นักวิจัย : นางจิราภรณ๑ ชูวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : choowong14@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาวิถีชีวิตกับการควบคุมระดับน้ําตาลใน

เลือดของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดไมํพึ่งอินซูลิน ในศูนย๑สุขภาพชุมชนบ๎านโพธิ์ อ.เมือง จ.ตรัง ผลการวิจัย
พบวํา วิถีชีวิตบริบทชุมชน ระบบความเช่ือตํอการดูแลสุขภาพและมิติทางสังคม วัฒนธรรม มีผลตํอการ
ควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดของผู๎ปุวยเบาหวาน ชนิดไมํพึ่งอินซูลินในด๎านพฤติกรรมการควบคุมอาหาร
การออกกําลังกาย การรับประทานยา และการมารับการตรวจรักษาอยํางตํอเนื่อง  

    
 ผลงาน : ปัจจัยท านายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผูปุวยโรคความดันโลหิตสูงในเขตเทศบาลนครตรัง 
 นักวิจัย : นางวรารัตน๑ ทิพย๑รตัน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : wararat2@windowslive.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยายโดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ปุวย

โรคความดันโลหิตสูงและศึกษาปัจจัยทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูง
ในเขตเทศบาลนครตรัง ผลการวิจัยพบวํา พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงอยูํ
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ในระดับปานกลาง ( = 108.32, S.D. = 8.69) และการรับรู๎ประโยชน๑ของการปฏิบัติการรับรู๎ความรุนแรง
ของการเป็นโรค การรับรู๎อุปสรรคของการปฏิบัติและการรับรู๎โอกาสเสี่ยงตํอการเกิดภาวะแทรกซ๎อนของ
โรค สามารถรํวมกันทํานายพฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู๎ปุวยโรคความดันโลหิตสูงได๎ร๎อยละ 41.2 
(R2 = .412) 

    
 ผลงาน : ปัจจัยท่ีมีความสัมพันธแกับการเกดิแผลที่เทาในผูปุวยเบาหวานในคลินิกตรวจเทา โรงพยาบาลศูนยแ

ตรัง 
 นักวิจัย : นางเจียมจิต โสภณสุขสถิตย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : jiamjitso@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาความสัมพันธ๑ของปัจจัยที่ทําให๎เกิด

แผลเบาหวานท่ีเท๎า ผลการวิจัยพบวํา ประวัติการสูบบุหรี่มีความสมัพันธ๑ทางบวกกับการเกิดแผลเบาหวาน
ที่เท๎าอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ประวัติการมีแผลที่เท๎ามีความสัมพันธ๑ทางบวกกับการเกิดแผล
เบาหวานท่ีเท๎า อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

    
 ผลงาน : พฤติกรรมการสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุในจังหวัดตรัง 
 นักวิจัย : นางลําเจียก กําธร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : nong_lk@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา โดยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพ ของ

ผู๎สูงอายุทั่วไปและผู๎สูงอายุโรคเรื้อรังในเขตเทศบาลนครตรังและศึกษาความสัมพันธ๑ระหวํางการรับรู๎
ประโยชน๑ของพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพกับพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุ  ผลการวิจัยพบวํา 
พฤติกรรมการสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุท่ัวไป และผู๎สูงอายุโรคเรื้อรัง ในเขตเทศบาลนครตรัง โดยรวม
อยูํในระดับมาก คําเฉลี่ย 4.03, 3.98 และ ความสัมพันธ๑ระหวํางการรับรู๎ประโยชน๑ของพฤติกรรมสํงเสริม
สุขภาพ และพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพของผู๎สูงอายุทั่วไปและผู๎สูงอายุโรคเรื้อรังมีความสัมพันธ๑ทางบวก
อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .000 (r = 0.650), (r = 0.689) 
 

 ผลงาน : รูปแบบการบริหารทรวงอกเพ่ือปูองกันภาวะปอดแฟบในผูปุวยบาดเจ็บที่ทรวงอก 
 นักวิจัย : นางปัทมา แคนยุกต๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7522 6976 ตํอ 121 
 Email : ppattama2500@hotmail.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษารูปแบบการบริหารทรวงอกเพื่อปูองกันภาวะปอดแฟบในผู๎ปุวยบาดเจ็บที่ทรวงอก โรงพยาบาลตรัง 

30 คน ผลการวิจัยพบวํา ผู๎ปุวยที่ปฏิบัติตามรูปแบบมีคะแนนความเจ็บปวดลดน๎อยลง จํานวนครึ่งใน   
การขอยาลดน๎อยลง มีผลรวมของปริมาตรอากาศที่หายใจ เข๎า-ออก ได๎มากท่ีสุดเพิ่มขึ้น และสามารถถอด
ทํอระบายทรวงอกภายใน 5-7 วัน และพึงพอใจในรูปแบบการเป็นอยูํ 

 
F45  มหาวิทยาลัยตาป ี
 
ผูประสานงาน  : นายธีระยุทธ๑  ขุนศรีแก๎ว 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัตาป ี

8/151 ถ.ศรีวิชัย 59 ต.มะขามเตีย้ อ.เมือง จ.สุราษฎร๑ธานี 84000 
โทรศัพทแ  : 0 7720 4431-2 ตํอ 116 โทรสาร : 0 7726 4225 
Email : teerayut@tapee.ac.th 
   

 ผลงาน : การพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาบอน้ ารอน 
ทาสะทอน อ.พุนพิน จ.สุราษฎรแธาน ี 

 นักวิจัย : น.ส.ฉันท๑ชนก ไชยสมบรูณ๑ 
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 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การเพ่ิมมูลคาผลิตภัณฑแขาวหลามเพ่ือสุขภาพ 
 นักวิจัย : นายกัณตพรี๑ ถิรกานน 
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเพิ่มมลูคําผลติภณัฑ๑ข๎าวหลามเพื่อสุขภาพเพื่อหาแนวทางพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ๑ใหมํเพื่อเพิ่มมลูคํา

ให๎กับผลิตภณัฑ๑ข๎าวหลาม 
    
 ผลงาน : แนวทางการพัฒนาสิ่งอ านวยความสะดวกในอุทยานแหงชาติเพ่ือรองรับกลุมคนพิเศษ กรณีศึกษาอุทยาน

แหงชาติเขาสก อ.พนม จ.สุราษฎรแธานี 
 นักวิจัย : น.ส.นรารัตน๑ เกื้อทอง 
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาความต๎องการสิ่งอํานวยความสะดวกและแนวทางพัฒนาอุทยานแหํงชาติเพื่อรองรับกลุมํคน

พิเศษในกลุํมคนพิการหรือทุพพลภาพ ผู๎สูงอายุ สตรมีีครรภ๑และเดก็อํอน 
    
 ผลงาน : ปัจจัยที่สงผลกระทบตอคุณภาพการบริการของส านักงานบัญชีในจังหวัดสุราษฏรแธานี 
 นักวิจัย : นางนารีรัตน๑ ประดิษฐ๑สาร 
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : nareerat@tapee.ac.th 

 
 ผลงาน : การบริหารการจัดการของส านักงานบัญชีในจังหวัดสุราษฎรแธานี 
 นักวิจัย : น.ส.เฉลิมพร บัวพา 
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลตอบแทนและสวัสดิการของแรงงานตางดาวในพื้นที่สวนยางพาราเขต

จังหวัดสุราษฎรแธานี 
 นักวิจัย : น.ส.ทิพวรรณ ตรียุทธ  
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาถึงความพึงพอใจด๎านผลตอบแทนและสวัสดิการที่แรงงานตํางด๎าวได๎รับในพื้นที่สวนยางพาราเขต  

สุราษฎร๑ธานี และเพื่อกําหนดแนวทางในการให๎ผลตอบแทนและสวัสดิการให๎แกํแรงงานตํางด๎าวในพื้นที่
สวนยางพาราเขตสุราษฎร๑ธานี  

    
 ผลงาน : ความพึงพอใจในการจัดการแหลงน้ าของกลุมผูใชน้ าหลังการขุดลอกของส านักงานทรัพยากรน้ าภาค 

10 จังหวัดสุราษฎรแธาน ี
 นักวิจัย : น.ส.ปุณยนุช บุญชิต  
 โทรศัพทแ : 0 7720 4431-2 โทรสาร : 0 7720 4431-2 
 Email : ph7hot@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาความคิดเห็นของ กลุํมผู๎ใช๎น้าํ เกี่ยวกับความพึงพอใจในการจัดการแหลํงน้ําหลังการขุดลอกแหลํงน้ํา

ของสํานักงานทรัพยากรน้ําภาค 10 จังหวัดสุราษฎร๑ธาน ี 
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F46  มหาวิทยาลัยหาดใหญ ํ
 
ผูประสานงาน  : รศ.ทัศนีย๑ ประธาน 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัหาดใหญํ  

125/502 ถ.พลพิชัย ต.คอหงส๑ อ.หาดใหญํ จ.สงขลา 90110 
โทรศัพทแ  : 0 7420 0315 โทรสาร : 0 7420 0384 
Email : tasnee@hu.ac.th 
   
 ผลงาน : 1. การจัดการเสนทางน าเท่ียวสักการะพระเกจิอาจารยแของจังหวัดนครศรีธรรมราช 
   2. รูปแบบการทองเที่ยวเชิงนิเวศนแ โดยกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ในพื้นที่เกาะสาหราย อ าเภอ

เมือง จังหวัดสตูล 
 นักวิจัย : ผศ.สจุิตราภรณ๑ จุสปาโล 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0362 โทรสาร : 0 7459 8090 
 Email : sujittra@hu.ac.th 
    
 ผลงาน : ความพึงพอใจและความคาดหวังของลูกคาตอจริยธรรมของผูประกอบการจ าหนายสินคาจากตางประเทศใน

ตลาดสันติสุข 
 นักวิจัย : น.ส.กฤษิยากร เตชะปิยะพร 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0362 โทรสาร : 0 7459 8090 
 Email : sweet_jp@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การพัฒนาการแตูนแอนิเมชั่นสอนเยาวชน 
 นักวิจัย : นายธนะเณศฐ๑ จิรสุขประเสริฐ 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0242 โทรสาร : 0 7420 0366 
 Email : thananed@hu.ac.th 

 
 ผลงาน : การบมเพาะศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นสูธุรกิจเซรามิค กรณีศึกษา บริษัท เบญจเมธา เซรามิค จ ากัด 
 นักวิจัย : น.ส.สมุาภรณ๑ อนุราช 
 โทรศัพทแ : 0 7442 4487 โทรสาร : 0 7442 4383 
 Email : sumaporn@hu.ac.th 
    
 ผลงาน : การพัฒนาการจัดการศึกษาตามแนวทางอิสลามระดับอุดมศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใตสูประชาคม

อาเซียน 
 นักวิจัย : ดร.วิทวัส ดิษยะศริน สัตยารักษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0330 โทรสาร : 0 7459 8089 
 Email : wittawat@hu.ac.th 
    
 ผลงาน : ศึกษาศักยภาพการทองเท่ียวการจัดการแหลงเรียนรูและกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงอนุรักษแบริเวณเขต

รักษาพันธุแสัตวแปุาเขาบรรทัด จังหวัดพัทลุง 
 นักวิจัย : น.ส.สปญัจา ชูชํวย 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0316 โทรสาร : 0 7459 8089 
 Email : punja@hu.ac.th 
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 ผลงาน : แนวทางแกไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐในพื้นที่เขตหามลาสัตวแปุาทะเลนอย 
 นักวิจัย : น.ส.จรรีัตน๑ สร๎อยเสรมิทรัพย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 7420 0317 โทรสาร : 0 7459 8090 
 Email : jareerat@hu.ac.th 
    
 ผลงาน : รูปแบบและกระบวนการสื่อสารของกลุมรักษแหลีเปฺะเพ่ือการจัดการปัญหาขยะบนเกาะหลีเปฺะ  

เขตอุทยานแหงชาติตะรุเตา จังหวัดสตูล 
 นักวิจัย : น.ส.วัชรา บุรีศร ี
    
 ผลงาน : การวิเคราะหแตนทุนและผลตอบแทนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งผลิตภัณฑแ กรณีศึกษา : ดอกไมประดิษฐแ

จากใบยางพาราในพื้นที่ต าบลทุงต าเสา อ าเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา 
 นักวิจัย : น.ส.วีระวรรณ ศิริพงษ๑ 
    
F47  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร๑ธานี 
 
ผูประสานงาน  : นายสามารถ เนียมมณุ ี
ที่อยู  : วิทยาลัยอาชีวศึกษาสรุาษฎร๑ธาน ี

456/3 ถ.ตลาดใหมํ ต.ตลาด อ.เมอืง จ.สุราษฎร๑ธานี 84000 
โทรศัพทแ  : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
Email : Samart839@gmail.com 
   
 ผลงาน : การพัฒนาผงปรุงรสตมสมจากใบหญาหวานผง 

 นักวิจัย : นายสามารถ เนียมมณุ ี
 โทรศัพทแ : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
 Email : samart839@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผงปรุงรสต๎มส๎ม เป็นเครื่องปรุงรสอาหารชนิดผง โดยการนําสมุนไพรพื้นบ๎านที่มีอยูํในท๎องถิ่นมาสร๎าง

คุณคําให๎กับอาหาร ท้ังในเรื่องของสี กลิ่น รสชาติ และประโยชน๑ตํอสุขภาพ 
 
 ผลงาน : คันธารราฐโคมไฟจากหญาแฝก 
 นักวิจัย : นางชนัญญา สุวรรณวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
 Email : chananya168@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑โคมไฟจากหญ๎าแฝกรูปแบบสัญลักษณ๑ทางพุทธศาสนา สามารถพัฒนาตํอยอด

เชิงพาณิชย๑งานหัตถกรรมจากหญ๎าแฝก สํงเสริมการสร๎างรายได๎ให๎กับชุมชน และมีคุณคําทางศิลปะ 
    

 ผลงาน : กระถางปลอดสารพิษพิทักษแสิ่งแวดลอม 
 นักวิจัย : นางอุบล เบญจพงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
 Email : Ubon_Benjapong@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นภาชนะที่ประดิษฐ๑จากเศษวัสดุที่เหลือใช๎จากธรรมชาติในชุมชน โดยการประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่น 

ประดิษฐ๑เป็นกระถางต๎นไม๎ใช๎สําหรับปลูกไม๎ประดับ ไมํเกิดมลพิษตํอสิ่งแวดล๎อม 
    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแน้ าจิ้มจากน้ าสมกลวย 
 นักวิจัย : นางมาลี วํองเกษฎา 
 โทรศัพทแ : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
 Email : svcsurat@yahoo.co.th 
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 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ท่ีนําผลผลิตในชุมชนมาสร๎างคุณคําให๎กับอาหาร ท้ังในเรื่องของสี กลิ่น รสชาติ 
และประโยชน๑ตํอสุขภาพ โดยการผลิตเป็นน้ําจิ้มอาหารประเภท ทอด ป้ิง ยําง หรืออบ  

    
 ผลงาน : คานิยมทางเพศ และพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

จังหวัดสุราษฎรแธานี 
 นักวิจัย : นางคุรุวรรณ ยังวนิชเศรษฐ 
 โทรศัพทแ : 0 7728 2001 โทรสาร : 0 7727 2631 
 Email : svcsurat@yahoo.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นผลงานวิจยัที่ไดศ๎ึกษาคํานิยมทางเพศและพฤติกรรมเสี่ยงทางเพศของวัยรุํน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดสุราษฎร๑ธาน ี 
 
F48  มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง 
 
ผูประสานงาน  : นายฉัตรชัย โรจนวิทิต 
ที่อยู  : สํวนบริการงานวิจยั มหาวิทยาลัยแมํฟูาหลวง 

333 หมูํ 1 ต.ทําสุด อ.เมือง จ.เชียงราย 57100 
โทรศัพทแ  : 0 5391 6388 โทรสาร : 0 5392 6387 
Email : chatchai@mfu.ac.th 

 ผลงาน : 1. Collaborative Educational Game to Enhance Learning of  
   Thai Primary School Students  

   2. Smart Learning Objects For Ubiquitous Learning  
   Environment 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.พรรณฤมล เต็มด ี
 โทรศัพทแ : 0 5391 6757 โทรสาร : 0 5391 6743 
 Email : punnarumol@rocketmail.com 
    
 ผลงาน : การฟ้ืนฟูแหลงอาหารและความหลากหลายทางชีวภาพของชุมชน จังหวัดเชียงราย 
 นักวิจัย : ดร.สรุีย๑พร นนทชัยภมูิ 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6786 โทรสาร : 0 5391 6776 
 Email : nontachaiyapoom@yahoo.com 

 
 ผลงาน : การสรางสื่อดิจิตอล หลวงพระบาง 
 นักวิจัย : นายพฤทธ์ิ พุฒจร 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6748 โทรสาร : 0 5391 6743 
 Email : pruet19@gmail.com 
    
 ผลงาน : Automatic Processing of Video Data 
 นักวิจัย : Dr. John Chiverton 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6747 โทรสาร : 0 5391 6743 
 Email : jpchiverton@gmail.com 
    
 ผลงาน : ระบบทาเรือพาณิชยแในแมน้ าลานชาง-แมน้ าโขง ระหวางมณฑลยูนนานกับประเทศไทย 
 นักวิจัย : นายนรชาต ิวัง 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6722 โทรสาร : 0 5391 6723 
 Email : wongbkk1971@yahoo.com 
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 ผลงาน : นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินเรือขนสงสินคาในแมน้ าโขง : กรณีศึกษามณฑลยูนนาน 
 นักวิจัย : นายสมชาย ธรรมสุทธิวัฒน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6860 โทรสาร : 0 5391 6857 
 Email : somchai@mfu.ac.th 
    
 ผลงาน : ชุดโครงการการพัฒนาวิสาหกิจการทองเท่ียวโดยชุมชน กรณีศึกษาเทศบาลต าบลนางแล อ าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงราย 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.บุษบา สิทธิการ 
 โทรศัพทแ : 0 5391 6704 โทรสาร : 0 5391 6694 
 Email : bussaba@mfu.ac.th 
 
F49  มหาวิทยาลัยพายัพ 
 
ผูประสานงาน  : นายวุฒิพงษ๑  ฉ่ัวตระกูล 
ที่อยู  : สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ 

ถ.ซุปเปอร๑ไฮเวย๑เชียงใหมํ – ลําปาง อ.เมือง  จ. เชียงใหมํ  50000 
โทรศัพทแ  : 0 5324 1255 ตํอ 7202 โทรสาร : 0 5324 1983 
Email : wutthipong_c@paya.ac.th 

 ผลงาน : การพัฒนาศักยภาพเพ่ือเพ่ิมรายไดของวิสาหกิจชุมชนกลุมผูผลิตปุยอินทรียแ ต าบลเมืองนะ อ าเภอ 
เชียงดาว จังหวัดเชียงใหม  

 นักวิจัย : ผศ.บุษบา อารีย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5324 1255 ตํอ 432 โทรสาร : 0 5324 1983 
 Email : baree_a@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นโครงการวิจัยที่มุํงเน๎นพัฒนาศักยภาพการดําเนินงาน การจัดการความรู๎ เพิ่มเติมรายได๎ของกลุํม

เกษตรกรผู๎ผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ เพื่อเปูาหมายการเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีความเข๎มแข็งและเติบโตอยํางยั่งยืน 
    
 ผลงาน : การบริหารระบบแรงงานไทใหญ และสภาพที่เป็นอยู 
 นักวิจัย : ดร.เทียน เลรามัญ 
 โทรศัพทแ : 0 5324 1255 ตํอ 415 โทรสาร : 0 5324 3164 
 Email : taien_l@payap.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นโครงการวิจัยที่มุํงเน๎นศึกษาระบบการบริหารแรงงานไทใหญํ ในประเด็นการสรรหาคัดเลือก สภาพ

การทํางาน ผลตอบแทนท่ีเป็นธรรม และการพัฒนาฝีมือแรงงานของภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดเชียงใหมํ 
    
 ผลงาน : กลยุทธแการพัฒนาสวนประสมทางการตลาดผลิตภัณฑแผาทอของกลุมหัตถกรรมผาทอไทลื้อบานลวงใต 

อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม  
 นักวิจัย : นายวุฒิพงษ๑ ฉั่วตระกูล 
 โทรศัพทแ : 0 5385 1478 ตํอ 7205 โทรสาร : 0 5385 1478 ตํอ 7202 
 Email : wutthipong_c@payap.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นงานวิจัยที่มุํงเน๎นการพัฒนากลยุทธ๑สํวนประสมทางการตลาด เพื่อพัฒนาและยกระดับสินค๎าผ๎าทอ  

ไทลื้อบ๎านลวงใต๎ให๎เป็นที่รู๎จัก ได๎รับการยอมรับจากผู๎ซื้อ สามารถแขํงขันในตลาดผู๎บริโภคได๎อยํางแท๎จริง  
 
F50  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
ผูประสานงาน  : นายยุทธศิลป์  ชูมณ ี
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย 

80 หมูํ 9 ถ.พหลโยธิน ต.บ๎านดูํ อ.เมือง จ.เชียงราย 75100 
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โทรศัพทแ  : 0 5377 6104 โทรสาร : 0 5377 6104 ตํอ 123 
Email : yuthasin10@gmail.com 
   

 ผลงาน : การศึกษาบริบทของการดูแลรักษาสุขภาพดวยตนเองส าหรับชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัด
เชียงราย  

 นักวิจัย : นายยุทธศิลป์ ชูมณ ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5377 6104 
 Email : yuthasin10@gmail.com 
    
 ผลงาน : ปัจจัยท่ีสงผลตอการดูแลและรักษาสุขภาพดวยตนเองส าหรับชุมชนตามแนวตะเข็บชายแดนจังหวัด

เชียงราย 
 นักวิจัย : ดร.กิตติศักดิ์ นิวรตัน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5377 6104 โทรสาร : 0 5377 6104 
 Email : Knewvarat@hotmail.com 
    
 ผลงาน : รูปแบบและกระบวนการขับเคลือ่นการดูแลและรักษาสุขภาพดวยตนเองส าหรับชุมชนตามแนวตะเข็บ

ชายแดน จังหวัดเชียงราย 
 นักวิจัย : รศ.พัชรา ก๎อยชูสกุล 
 โทรศัพทแ : 0 5377 6104 โทรสาร : 0 5377 6104 
 Email : yuthasin10@gmail.com 
    
 ผลงาน : การประเมินภาวะสขุภาพของประชาชนผูสูงอายุ กรณีศึกษา : ต าบลบานดู อ าเภอเมือง จังหวัด

เชียงราย 
 นักวิจัย : รศ.ดีรพัฒน๑ บุญจนาวิโรจน๑  
 โทรศัพทแ : 0 5377 6104 โทรสาร : 0 5377 6104 
 Email : yuthasin10@gmail.com 
    
F51  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 
 
ผูประสานงาน  : ผศ.ดร.ชาลี  ตระกูล 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏักําแพงเพชร 

69 หมูํ 1 ต.นครชุม อ.เมือง  จ.กําแพงเพชร 62000 
โทรศัพทแ  : 0 5572 2500 โทรสาร : 0 5570 6518 
Email : charee45@windowslive.com, Num_voon@hotmail.com 
   
 ผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาเครือขายหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรูดานวิทยาศาสตรแ 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.เรขา อรัญวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6518 
 Email : num_voon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : จากการสํารวจทุนในพื้นท่ีจังหวัดกําแพงเพชร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเรียนรู๎ เมื่อ พ.ศ. 2554 (ตาม

สัญญา PDG 5240002) พบวําผู๎เกี่ยวข๎องเห็นความต๎องการที่จําเป็น โอกาสและความเป็นไปได๎ในการพัฒนา
เครือขํายเพื่อหนุนเสริมคุณภาพการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ของเด็กและเยาวชนและพบวําแนวโน๎มผู๎เข๎า 
เรียนคณะวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชรลดลงอยํางเป็นลําดับ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกําแพงเพชร ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยแหํงเดียวที่ตั้งในพื้นที่จังหวัด ได๎จัดการศึกษาและบริการวิชาการแกํ
ประชาชนและองค๑กรตํางๆ ในพื้นท่ีอยํางตํอเนื่อง จึงให๎ความสําคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนในด๎าน
วิทยาศาสตร๑ในพื้นที่เพื่อนําไปสูํการแก๎ปัญหาในระดับชาติด๎วยการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู๎จําเป็นต๎องสร๎าง
เครือขําย โดยใช๎ทุนเดิมในพื้นที่ที่มีอยูํอยํางเหมาะสมที่สุด ทุนเดิมที่มีอยูํ คือ การมีชมรมครูวิทยาศาสตร๑ใน
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พื้นที ่และมีองค๑กรอื่นๆ หนุนเสริมโรงเรียน ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงดําเนินการวิจัยพัฒนาเครือขํายหนุนเสริม
คุณภาพการเรียนรู๎ด๎านวิทยาศาสตร๑ของเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดกําแพงเพชร โดยมีแนวคิด หลักการที่
สํงเสริมการสร๎างความรู๎โดยตัวครูเองและแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู๎วิทยาศาสตร๑ของเด็ก  

    
 ผลงาน : โครงการเสริมศักยภาพและพัฒนาชุมชนนกัปฏิบัติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
 นักวิจัย : ผศ.ชาลี ตระกลู 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6518 
 Email : num_voon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักคิดในการดําเนินชีวิตด๎วยสติและปัญญาที่ควรปลูกฝังแกํเยาวชน ซึ่งสํวนใหญํอยูํใน

โรงเรียน โรงเรียนซึ่งควรเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษาโดยที่ผู๎บริหาร ครู 
มีความรู๎ความเข๎าใจในหลักคิดนี้ ดําเนินการบริหารจัดการ จัดการเรียนรู๎เศรษฐกิจพอเพียงสํงผลให๎ผู๎เรียนเกิด
อุปนิสัยอยูํอยํางพอเพียง ซึ่งจะเป็นพื้นฐานสาํคัญในการพัฒนาอยํางสมดุลและยั่งยืนตํอไป โรงเรียนทั่วไปได๎น๎อม
นําหลักปรัชญานี้มาใช๎ในการเรียนการสอนระหวําง พ.ศ. 2551 – 2553 มูลนิธิสยามกัมมาจลได๎ดําเนินโครงการ
เสริมศักยภาพการขับเคลื่อนมาระยะหนึ่ง และได๎ผลงานระดับหนึ่ง ในปี 2554 มีเปูาหมายให๎ได๎โรงเรียนที่มี
ศักยภาพพัฒนาเป็นศูนย๑กลางการเรียนรู๎ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงด๎านการศึกษา จํานวน 84 แหํง กระจายอยูํ
ทุกภูมิภาค สําหรับภูมิภาคภาคเหนือตอนลํางจําเป็นต๎องเสริมศักยภาพระดับโรงเรียน ทั้งด๎านผู๎บริหาร และผู๎
ทํางานด๎านการบริหารและจัดการเรียนรู๎ตามหลักคิดเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนได๎รับการปลูกฝังความพอเพียง
เข๎าไปในอุปนิสัย และเกิดศูนย๑เรียนรู๎รวมทั้งเครือขํายรํวมกันขับเคลื่อนขยายผลอยํางชัดเจนตํอไป  

    
 ผลงาน : การพัฒนาการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมในการสงเสริมการทองเที่ยวของชุมชนเมือง

ระแหง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก 
 นักวิจัย : รศ.ธารทิพย๑ ธรรมสอน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6518 
 Email : num_voon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สืบเนื่องมาจากงานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาการทํองเที่ยวทางศิลปะและวัฒนธรรมชุมชนเชียงทอง จังหวัด

ตาก” ของ ชัชวาลย๑ ธรรมสอน และคณะ (2548 : 85-88) ที่ได๎สรุปผลการศึกษาไว๎วํา ด๎านศักยภาพของ
ชุมชนเชียงทอง พบวํา มีความพร๎อมและศักยภาพในการที่จะพัฒนาเป็นแหลํงทํองเที่ยวทางประวัติศาสตร๑ 
เนื่องจากทรัพยากรการทํองเที่ยวในชุมชนมีความหลากหลาย ไมํวําจะเป็นด๎านศิลปะ วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณ ีท่ีมีสถานประกอบการท๎องถิ่นมีศักยภาพพ้ืนท่ีที่มีเอกลักษณ๑เฉพาะ ชุมชนมีความ
กระตือรือร๎นท่ีจะให๎เกิดการทํองเที่ยวจริงๆ โดยคาดหวังวําท๎องถิ่นและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องจะเข๎ามาชํวย
ดูแลและสํงเสริม เพื่อให๎ชุมชนมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้น มีรายได๎จากการทํองเที่ยวบ๎าง อีกทั้งชุมชนเชียงทอง มี
ภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด๎านขนบธรรมเนียมประเพณีท๎องถิ่นมากมาย ซึ่งจะเห็นได๎จาก “คุณปูาเกษร 
พุดตาลดง” ซึ่งเป็นผู๎นําชุมชนในกลุํมผู๎นําการทํองเที่ยวและบริหารจัดการ ได๎จัดบ๎านพักของตนให๎เป็น
สถานที่จัดทําเป็นสํานักงานสํงเสริมการทํองเที่ยว เมืองระแหง ซึ่งการใช๎ คําวํา “ระแหง” แทน “เมือง
เชียงทอง” นั้น คุณปูาให๎เหตุผลวํา เพื่อจะได๎ขยายสูํชุมชนอื่นๆ ในเมืองตากได๎ด๎วย ซึ่งแสดงให๎เห็นถึง 
ภูมิปัญญาของคนในชุมชนที่มีวิสัยทัศน๑และมีความปรารถนาดีตํอท๎องถิ่นของตน 

    
 ผลงาน : การยอมสีเสนดายฝูายดวยสียอมธรรมชาติจากเปลือกงิ้วส าหรับอุตสาหกรรมครอบครัว 
 นักวิจัย : รศ. ดร.ระมัด โชชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6518 
 Email : num_voon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การย๎อมสเีส๎นด๎ายฝูายด๎วยสีย๎อมธรรมชาตจิากเปลือกง้ิวสําหรับอุตสาหกรรมครอบครัว 
    
 ผลงาน : การเสริมสรางการปรับพฤติกรรมการใชสารเคมีที่มีพิษทางการเกษตรในเกษตรกรผูปลูกพืชผักต าบล

คลองพิไกร อ าเภอพรานกระตาย จังหวัดก าแพงเพชร 
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 นักวิจัย : ผศ.รตันาภรณ๑ จองไพจิตรสกุล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6518 
 Email : num_voon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเสริมสร๎างการปรับพฤติกรรมการใช๎สารเคมีที่มีพิษทางการเกษตรในเกษตรกรผู๎ปลูกพืชผักตาํบล

คลองพิไกร อําเภอพรานกระตําย จังหวัดกําแพงเพชร 
    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแคุกกี้เทมเปูกากขาวกลองงอก 
 นักวิจัย : 1. นายวชิระ สิงห๑คง 2. นายบุณยกฤต รัตนพันธุ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5570 6516 
 Email : champsing@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาผลิตภัณฑ๑โดยนําของเหลือใช๎จากผลผลิตน้ําข๎าวกล๎องงอกมาหมักกับเช้ือจุลินทรีย๑เป็นเทมเปูซึ่ง

คืออาหารเพื่อสุขภาพโดยมีคุณสมบัติด๎านโปรตีนสูง ไฟเบอร๑สูง ไขมันต่ํา และมีสารที่ชํวยเสริมสร๎าง
ภูมิคุ๎มกัน และมีประโยชน๑ที่ดีตํอสุขภาพอีกมากมาย การนําเทมเปูมาผสมกับสูตรคุ๎กกี้เพื่อให๎เป็นอาหารที่
รับประทานได๎งําย โดยมีการทําข๎อมูลฉลากโภชนาการและออกแบบบรรจุภัณฑ๑ให๎ความสะดวกและ
สวยงาม 

    
F52  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ภาสวรรธน๑  วัชรดํารงศักดิ ์
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา 

98 หมูํ 8 ต.ปุาปูอง  อ.ดอยสะเกด็ จ.เชียงใหมํ 50220 
โทรศัพทแ  : 0 5326 6518 ตํอ 1012 โทรสาร : 0 5326 6522 
Email : wao_narang@yahoo.com, jubko@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การพัฒนาระบบบัญชีตนทุนการผลิตส าหรับเกษตรกรรม กรณีศึกษา : การปลูกสับปะรด 
 นักวิจัย : น.ส.สุพรรัตน๑ ทองฟัก 
 โทรศัพทแ : 0 5529 8438 ตํอ 1127 โทรสาร : 0 5529 8440 
 Email : SB478@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ในพื้นที่อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก มีพื้นที่การปลูกสับปะรดรวมกัน   ไมํต่ํากวํา 50,000 ไรํ เกษตรกรขาด

ความรู๎ในการรวบรวมข๎อมูลต๎นทุนการผลิต ไมํมีแนวทางในการบริหารจัดการ ผู๎วิจัยจึงกําหนดแนวทางการวิจัย
เพื่อพัฒนาระบบบัญชีต๎นทุนการผลิต เพื่อให๎เกษตรกรได๎ใช๎สําหรับการเก็บรวบรวมข๎อมูลต๎นทุนการผลิต
สับปะรด ซึ่งจะนําไปสูํการได๎ข๎อมูลต๎นทุนการผลิตที่ครบถ๎วนถูกต๎องสําหรับประกอบการตัดสินใจของเกษตรกร 

    
 ผลงาน : การผลิตสุกรขุนเชิงการคาที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม : คุณภาพของปุยที่ไดจากการเลี้ยงสุกรขุนโดยใช

จุลินทรียแผสมในอาหารและแกลบรองพ้ืนคอก 
 นักวิจัย : ผศ.จรญู สินทวีวรกลุ 
 Email : risasin@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การทดลองเปรียบเทียบคุณภาพของปุ๋ยที่ได๎จากการเลี้ยงสุกรขุนเชิงการค๎าโดยใช๎จุลินทรีย๑ผสมในอาหารและ

เลี้ยงบนแกลบรองพื้นคอกหนา 90 ซม. โดยทําการวิเคราะห๑องค๑ประกอบทางเคมีจากวัสดุรองพื้นคอกที่ได๎
หลังจากเสร็จสิ้นการเลี้ยงสุกรขุน 4 กลุํม สรุปได๎วําของเสียที่เกิดจากการเลี้ยงสุกรขุนโดยใช๎อาหารที่มี
สํวนผสมของจุลินทรีย๑หรือไมํมีจุลินทรีย๑รํวมกับการเลี้ยงบนแกลบรองพื้นคอกหนา 90 ซม. ที่มีสํวนผสมของ
จุลินทรีย๑ พด.1 หรือไมํมีจุลินทรีย๑ พด.1 จะถูกเปลี่ยนเป็นปุ๋ยหมักที่มีคุณภาพตามเกณฑ๑มาตรฐานปุ๋ยอินทรีย๑
ตามประกาศของกรมวิชาการเกษตร 2551 
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 ผลงาน : ศึกษาระบบการใหน้ า และไมใหน้ าในสวนยางพาราในภาคเหนือ 
 นักวิจัย : ผศ.สภุาพรรณ สุตาคํา 
 Email : supapan34@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการศึกษาหาพืชแซมที่เหมาะที่ใช๎เป็นพืชแซมระหวํางแถวต๎นยางพารา อายุ 1 - 5 ปี พบวําต๎นยางพารา 

อายุ 1 - 4 ปี สามารถปลูกพืชแซมได๎หลายชนิด เชํน ข๎าวไรํ ข๎าวโพดหวาน ถั่วเหลือง และถั่วลิสง ฟักทอง แตํ
ปีที่ 5 ปลูกพืชไรํแซมสวนยางพารา ไมํได๎ผลเนื่องจากไมํสามารถทนรํมเงาได๎ ผลการศึกษาการเจริญเติบโต 
(เส๎นรอบวง) ในสวนยางพาราที่มีการให๎น้ําในฤดูแล๎งกับสวนยางพาราที่ไมํให๎น้ําในฤดูแล๎ง (อาศัยน้ําฝน) 3 
สวน โดยสุํมต๎นยางพาราวัดสวนละ 30 ต๎น ปรากฏวําสวนที่มีการให๎น้ํามีการขยายเส๎นรอบวงอยํางตํอเนื่องใน
ฤดูแล๎งในขณะที่สวนที่อาศัยน้ําฟูาอยํางเดียวไมํมีการขยายเส๎นรอบวง แตํในฤดูฝน 2552 (มิถุนายน-ธันวาคม 
2552) เส๎นรอบวงทุกสวนมีการขยายตัวในอัตราใกล๎เคียงกัน แตํในปี 2553 การเจริญเติบโตในสวนยางพารา ที่
มีการให๎น้ําในฤดูแล๎งกับสวนยางพาราที่ไมํให๎น้ําในฤดูแล๎ง (อาศัยน้ําฟูา) มีการเจริญเติบโตความแตกตํางกัน
เมื่อนําข๎อมูลมาเปรียบเทียบคําเฉลี่ยการเจริญเติบโตโดยใช๎ T-test ปรากฏวําสวนที่มีการให๎น้ําในฤดูแล๎งมี
คําเฉลี่ยเส๎นรอบวงมากกวําสวนที่อาศัยน้ําฟูาอยํางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติที่ระดับความเป็ นไปได๎ 0.00 
(Prob0.01) 

    
 ผลงาน : การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณคาทางโภชนาการของถั่วลิสงงอก 3 สายพันธุแ 
 นักวิจัย : ผศ.สุวารี สายจีน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5529 8440 
 Email : ssaijeen@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการวิจัยถั่วลิสงงอก 3 สายพันธุ๑ สรุปได๎วํา ถั่วลิสงงอกพันธุ๑กาฬสินธุ๑ 1 และพันธุ๑ขอนแกํน 4 มีลําต๎นอ๎วน

กวําและน้ําหนักสดเฉลี่ยตํอต๎นมากกวําพันธุ๑กาฬสินธุ๑ 2 อยํางมีนัยสําคัญ ผลผลิตน้ําหนักสดของถั่วลิสงงอกตํอ
เมล็ดแห๎ง   1 กิโลกรัม เรียงตามลําดับจากมากไปน๎อย คือ พันธุ๑กาฬสินธุ๑ 1 พันธุ๑ขอนแกํน 4 และพันธุ๑กาฬสินธุ๑ 
2 ให๎ผลผลิตน้ําหนักสดเฉลี่ย 5,349.21, 4,571.26 และ 4,094.61 กรัม ตามลําดับ คําเฉลี่ยคุณคําทาง
โภชนาการที่มีความแตกตํางทางสถิติ ระหวํางสายพันธุ๑  คือ ปริมาณของความช้ืน น้ําหนักแห๎ง                     
เถ๎า คาร๑โบไฮเดรต (สํวนที่เป็น Nitrogen Free Extract) ไขมัน โปรตีน และพลังงาน ถั่วลิสงงอกพันธุ๑
ขอนแกํน 4 มีคําเฉลี่ยทั้งปริมาณไขมันและโปรตีนมากที่สุด สํวนพันธุ๑กาฬสินธุ๑ 2 มีปริมาณคาร๑โบไฮเดรต
มากที่สุด ถั่วลิสงงอกพันธุ๑ขอนแกํน 4 ให๎พลังงานปริมาณมากที่สุดแตํไมํแตกตํางทางสถิติกับพันธุ๑กาฬสินธุ๑ 2 

    
 ผลงาน : เทคโนโลยีการผลิตชีวภัณฑแอยางงายเพ่ือชุมชน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.มาลี ตั้งระเบียบ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : sriwanmal@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การใช๎ชีวภัณฑ๑เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรวํามีประสิทธิภาพสูงในการปูองกันกําจัดโรคและแมลงศัตรูพืช 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตรได๎ถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตเช้ือราให๎เกษตรกรได๎ผลิตเอง โดยชุมชนมี  
สํวนรํวมในการคิดและทําวิจัยรํวมกัน ใช๎วัสดุในพื้นถิ่น และเทคโนโลยีการผลิตอยํางงําย เพื่อลดต๎นทุน 
การผลิตให๎ต่ําลง และยังคงประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคและแมลง ชํวยให๎เกษตรกรสามารถพึ่ งพา
ตนเองได๎  ลดคําใช๎จํายในการจัดการศัตรูพืช ลดความเสี่ยงตํอพิษสารเคมี และควบคุมโรคและแมลง
ศัตรูพืชอยํางยั่งยืน 
 

 ผลงาน : การจัดการความรูโดยกระบวนการชุมชนมีสวนรวม : กรณีศึกษากลุมผูผลิตพุทรานมสด อ าเภอลอง 
จังหวัดแพร 

 นักวิจัย : ผศ.สมุาฬี พรหมรุขชาต ิ
 Email : sphromrukachat@yahoo.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : แนวทางการจัดการองค๑ความรู๎การผลิตพุทรานมสด โดยใช๎เวทีการมีสํวนรํวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎ คิด
วิเคราะห๑ รํวมกันแก๎ปัญหา และพัฒนาศักยภาพของกลุํมวิสาหกิจชุมชน โดยการเติมเต็มเทคโนโลยีในสํวน
ที่ขาด เพื่อเป็นการสร๎างอาชีพและรายได๎ของชุมชนอยํางยั่งยืน  ผลการจัดทําเวทีการรํวมวิเคราะห๑
ศักยภาพของกลุํมผู๎ผลิตพุทราในชุมชนทั้งทางด๎านกายภาพ ทัศนคติ ความรู๎เทคโนโลยี และเศรษฐกิจ เพื่อ
สํารวจองค๑ความรู๎ภูมิปัญญา และทักษะความคิดในการจัดการระบบการผลิต เป็นแนวทางเบื้องต๎นใน 
การค๎นหาและวิเคราะห๑ปัญหารํวมกันในแตํละด๎าน นําไปสูํการออกแบบการจัดการความรู๎ในเวทีการสร๎าง
กระบวนการเรียนรู๎รํวมกันระหวํางนักวิจัยและกลุํมวิสาหกิจชุมชน ผู๎ผลิตพุทราในประเด็นปัญหาที่ชุมชน
ต๎องการ 

    
 ผลงาน : การพัฒนาการผลิตผักคะนาดวยไคโตซาน 
 นักวิจัย : นายณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม 
 Email : nathachai_t@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ไคโตซานมีผลตํอปริมาณจุลินทรีย๑ในดิน แตํไมํมีผลกับปริมาณธาตุอาหารที่ใช๎ประโยชน๑ได๎ในดินเลย สําหรับ

ผลของไคโตซานตํอการเพิ่มผลผลิตผักคะน๎าในแปลงปลูกของเกษตรกร พบวํา ไคโตซานไมํทําให๎ผักคะน๎ามี
ผลผลิตดีขึ้นอยํางชัดเจน โดยไคโตซาน M1 (MW 850,000 ; % DD ~94) และ M4 (MW 550,000; % DD 
~94) มีแนวโน๎มทําให๎ผลผลิตคะน๎าดีที่สุด 

    
 ผลงาน : กอนเห็ดเกาน ามาเพาะเหด็แครง และเห็ดนางฟูา สรางรายไดและลดปริมาณขยะ 
 นักวิจัย : ผศ.กัลทลีวัลย๑ สุขชํวย 
 Email : skattaleewan@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ก๎อนเห็ดเกําที่ผํานการเพาะเห็ดหอม สามารถนํากลับมาเป็นสํวนผสมในวัสดุเพาะเห็ดแครง และ  

เห็ดนางฟูาได๎ ผลการทดลอง พบวํา ก๎อนเห็ดเกําสามารถนํามาเป็นสํวนผสมในวัสดุเพาะเห็ดแคร งและ 
เห็ดนางฟูาได๎ โดยใช๎ก๎อนเห็ดเกําผสมกับขี้เลื่อยใหมํ แล๎วเติมอาหารเสริมตามกรรมวิธีการเพ าะเห็ด 
แตํละชนิด พบวําสามารถให๎ผลผลิตไมํแตกตํางจากขี้เลื่อยใหมํ และมีแนวโน๎มให๎ผลผลิต/ก๎อน สูงกวําการ
ใช๎ขี้เลื่อยใหมํ 100% โดยอายุการออกดอกและระยะเวลาการเก็บเกี่ยวไมํแตกตํางกัน นอกจากนี้ยังชํวย
ลดต๎นทุนการผลิต กํอให๎เกิดรายได๎และชํวยลดปริมาณขยะและมลพิษตํอสภาพแวดล๎อม 

    
 ผลงาน : การศึกษาความเป็นไปไดในการเปิดหลักสูตรระยะสัน้การเรียนรูตามธรรมชาติและวัฒนธรรมดั้งเดิมแก

เยาวชนไทยในอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 นักวิจัย : น.ส.อรวรรณ เชื้อเมืองพาน 
 โทรศัพทแ : 0 5372 3971 โทรสาร : 0 5372 6007 
 Email : jerry_bugs@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สถานศึกษาในปัจจุบันมักมุํงเน๎นเรื่องของการพัฒนาด๎านการเรียนการสอนในเชิงวิชาการ ปลูกฝังให๎เด็กมี

พัฒนาการด๎านความรู๎ความสามารถ ดังนั้นพํอแมํผู๎ปกครองควรสํงเสริมให๎บุตรหลานได๎พัฒนาตนเอง
โดยเฉพาะชํวงปิดเทอมเป็นชํวงที่บุตรหลานได๎พักสมองจากการเรียนและการบ๎านผู๎ปกครองควรวางแผน
ให๎กับบุตรหลานในชํวงปิดเทอมเพื่อที่จะไมํให๎บุตรหลานนั้นใช๎เวลาวํางชํวงที่ปิดเทอมไมํเสียเปลํา 

    
 ผลงาน : การพัฒนาบทบาทอาจารยแผูสอนที่มีตอการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแกนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เขตพ้ืนที่เชียงราย 
 นักวิจัย : น.ส.วรัทยา สุภารัตน๑ 
 Email : supika_s@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเรื่อง การพัฒนาบทบาทอาจารย๑ผู๎สอนที่มีตํอการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแกํนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เขตพื้นที่เชียงราย เพื่อศึกษาบทบาทอาจารย๑ผู๎สอนที่มีตํอการ
ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแกํนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เขตพื้นท่ีเชียงราย  
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F53  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา ภาคพายัพ เชียงใหมํ 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ชินานาฏ  วิทยาประภากร 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา ภาคพายัพ เชียงใหมํ 

128 ถ.ห๎วยแก๎ว ต.ช๎างเผือก อ.เมอืง จ.เชียงใหมํ  50300 
โทรศัพทแ  : 0 5392 1444 ตํอ 1236 โทรสาร : 0 5321 3183 
Email : chinanatw@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การพัฒนาผาทอพ้ืนเมืองดวยเทคนิคการพิมพแเสนดายยืน 
 นักวิจัย : นายไพโรจน๑ วรพจน๑พรชัย 
 Email : phairot4543@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : 1. เคร่ืองกรอดายสายสิญจนแ 
   2. เคร่ืองลางท าความสะอาดเมล็ดงา 
 นักวิจัย : นายเกรียงไกร ธารพรศร ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 053266522 
 Email : k.kriang@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ผลของการพัฒนาผาฝูายทอมือพ้ืนเมืองเพ่ือตอตานและยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย 
 นักวิจัย : ผศ.ญาณิศา โกมลศริิโชค 
 Email : yanisa@hotmail.com 
 
F54  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล๎านนา เขตพื้นท่ีตาก 
 
ผูประสานงาน  : นายนิวัตร  สระบัว 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล๎านนา เขตพื้นท่ีตาก 

41 ถนนพหลโยธิน ต.ไม๎งาม อ.เมอืง จ.ตาก 63000 
โทรศัพทแ  : 0 5551 5496 โทรสาร : 0 5551 1833 
Email : nivats@rmute.ac.th 

 
 ผลงาน : ระบบฐานขอมูลออนไลนแเพ่ือพัฒนาอาชีพจากภูมิปัญญาทองถิ่นของชุมชน ริมฝ่ังตะวันตก แมน้ าปิง 

อ าเภอเมือง จังหวัดตาก   
 นักวิจัย : นางนมิดา ซื่อสัตย๑สกลุชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5551 1833 
 Email : namida_nong@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การนําความรู๎ความสามารถท่ีมีอยูํมาพัฒนาท๎องถิ่นของตนโดยการพัฒนาอาชีพของคนในชุมชน ด๎วยการ

จัดทําฐานข๎อมูลออนไลน๑เพื่อพัฒนาอาชีพของคนในชุมชนริมฝั่งแมํน้ําปิง เพื่อเก็บรักษาภูมิปัญญาท๎องถิ่น
และกระตุ๎นเศรษฐกิจให๎แกํคนในชุมชนให๎มีความเป็นอยูํท่ีดีขึ้น 

    
 ผลงาน : ศึกษาและพัฒนาหัตถกรรมเชือกกลวยส าหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑแตกแตงบานพักอาศัย 
 นักวิจัย : นายสมชาย บญุพิทักษ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5551 1833 
 Email : boonpitaksomchai@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาและพัฒนาหัตถกรรมเชือกกล๎วย สําหรับผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ตกแตงํบ๎านพักอาศัย เพื่อเป็นการพัฒนา

รูปที่ทันสมัยขึ้นเข๎ากับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบันและเป็นการอนุรักษ๑ สํงเสริม พัฒนาหัตถกรรมเชือกกล๎วย
ให๎เป็นมรดกทางวัฒนธรรมของท๎องถิ่นตํอไป 

    
 ผลงาน : การพัฒนาเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา 
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 นักวิจัย : นายอัศวิน คุณาแจมํจรสั 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5551 1833 
 Email : kunajarus@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาเรือพายคอนกรีตจากคอนกรีตมวลเบา โดยใช๎เม็ดโฟมแทนที่มวลรวมในปริมาณตํางๆ เพื่อให๎

น้ําหนักของเรือคอนกรีตลดลงจากเรือพายคอนกรีตทั่วไป เพื่อเป็นทางเลือกแกํประชาชนทั่วไปและ
ผู๎ประสบภัยน้ําทํวมให๎มีเรือไว๎ใช๎ในราคาประหยัด และสามารถผลิตขึ้นใช๎เอง  

 
F63  มหาวิทยาลัยฟาร๑อีสเทอร๑น 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.กาญจนา สมมิตร 
ที่อยู  : สํานักวิจัย  มหาวิทยาลัยฟาร๑อีสเทอร๑น 

120 ถ.มหิดล ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหมํ  50100 
โทรศัพทแ  : 0 5320 1800-4 ตํอ 1461 โทรสาร : 0 5320 1810 
Email : kanina@feu.ac.th 
   

 ผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรทองถิ่นแบบมีสวนรวม เร่ือง ภูมิปัญญาการผลิตเคร่ืองเงิน ของชุมชนวัดศรีสุพรรณ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

 นักวิจัย : นายสิระ สมนาม 
 โทรศัพทแ : 0 5320 1800-4 โทรสาร : 0 5320 1810 
 Email : sira@feu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเพื่อถอดองค๑ความรู๎ภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเงินจากครู ภูมิปัญญาเครื่องเงินชุมชนวัดศรีสุพรรณ 

สูํเอกสารลายลักษณ๑ และพัฒนาหลักสูตรท๎องถิ่นแบบมีสํวนรํวม เรื่องภูมิปัญญาการผลิตเครื่องเงินของ
ชุมชนวัดศรีสุพรรณ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมํ 

 
F64  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหมํ 
 
ผูประสานงาน  : นางปลื้มจิต โชติกะ 
ที่อยู  : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหมํ 

201 ต.ดอนแก๎ว อ.แมํรมิ จ.เชียงใหมํ 50180 
โทรศัพทแ  : 0 5312 1121 ตํอ 188 โทรสาร : 0 5312 1125 
Email : pleumjit@hotmail.com 
   

 ผลงาน : 1. นวัตกรรมที่รัดตัวเด็ก 
 เนื้อหาโดยยอ : นวัตกรรมอุปกรณ๑รัดตัวเด็กเป็นแนวคิดใหมํของอาจารย๑และนักศึกษาหลักสูตรเวชกิจฉุกเฉินที่ทํารํวมกับ

โรงพยาบาลฝาง เนื่องจากที่ห๎องปฏิบัติการฉุกเฉินจะมีการทําหัตถการตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับเด็กทารกไป
จนถึงเด็กโต เชํน การเจาะเลือด การฉีดยาและการทําแผล ซึ่งเด็กจะมีกลไกการปูองกันตนเองประเภท
ถอยหนี โดยการดิ้นและการร๎องไห๎ ทําให๎มีอุปสรรคในการทําหัตถการดังกลําว นวัตกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อ
แก๎ไขปัญหาการปฏิเสธการรักษาของเด็ก 

 ผลงาน : 2. สายรัดอเนกประสงคแ (Multiple Belt) 
 เนื้อหาโดยยอ : สายรัดอเนกประสงค๑ (Multiple Belt) เป็นนวัตกรรมที่ชํวยยึดตรึงผู๎ปุวยที่หมดสติและผู๎ปุวยที่ไมํให๎ความ

รํวมมือในการรักษาพยาบาลมิให๎ผู๎ปุวยรวํงหลํนหรือเคลื่อนที่ไปมาขณะให๎การพยาบาล 
 นักวิจัย : 1. นางณิชชา กองอรินทร๑ 2. นายเอกชัย กันทะวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5312 1125 
    

 ผลงาน : 1. ลอเลื่อนงานพยาบาลเอนกประสงคแ 
 เนื้อหาโดยยอ : การทํางานในหอผู๎ปุวยที่จําเป็นต๎องสํงตรวจพิเศษทางห๎องปฏิบัติการบํอยครั้งทําให๎ล๎อทําหัตถการไมํ

เพียงพอและอาจทําให๎เกิดปัญหาการเก็บและการสํงตรวจผิดพลาด ดังนั้น ผู๎วิจัยจึงได๎จัดทําโครงการ 
สะดวก ปลอดภัย by ล๎อ Lab มหัศจรรย๑เพื่อปูองกันความเสี่ยงในการเก็บและสํงตรวจเลือดผิดพลาด 
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 ผลงาน : 2. เบาะ Lock Skin Traction 
 เนื้อหาโดยยอ : การจัดทําของผู๎ปุวยที่ไมํถูกต๎องอยูํในลักษณะบิด ไมํอยูํตามแนวกระดูกที่เหมาะสม ซึ่งอาจทําให๎

ประสิทธิภาพในการดึงถํวงน้ําหนักผํานผิวหนัง (Skin Traction) ลดลง นวัตกรรม เบาะ Lock Skin 
Traction จึงเกิดขึ้นเพื่อลดปัญหาดังกลําว 

 นักวิจัย : นางเจนนารา วงศ๑ปาลี และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5312 1125 
 ผลงาน : Elastic Bandage Therapy 
 นักวิจัย : นางศรีจันทร๑ จันทร๑ฤกษ๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5312 1125 
 เนื้อหาโดยยอ : ผู๎ปุวยที่มีอาการเกี่ยวข๎องกับโรคทางระบบโครงสร๎างและกล๎ามเนื้อมีความจําเป็นต๎องใช๎ผ๎ายืดพันแผลเพื่อยึด

ข๎อตํอตํางๆ ให๎อยูํกับท่ีและเพื่อบรรเทาอาการปวดซึ่งในบางครั้งอาจมีการใช๎แพทย๑ทางเลือกรํวมด๎วย เชํน 
การประคบสมุนไพร ดังนั้นผู๎วิจัยจึงได๎นําความรู๎ทางแพทย๑แผนไทยมาประยุกต๑ใช๎กับการแพทย๑ปัจจุบัน ซึ่งจะ
ทําให๎ผู๎ปุวยประหยัดเวลา สะดวกสบายและสามารถบรรเทาอาการปวด บวมและอักเสบได๎ในเวลาเดียวกัน 

    
 ผลงาน : Light of Life 
 นักวิจัย : นางเกศราภรณ๑ ชูพันธ๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5312 1125 
 เนื้อหาโดยยอ : Light of Life คือสื่อ VDO Cartoon ที่สื่อสารถึงผลกระทบของการดื่มสุราที่พัฒนาให๎เหมาะสมกับกลุํม

นักศึกษา กลุํมวัยรุํน จัดทําเพื่อให๎ผู๎ที่ดื่มสุราตระหนักถึงผลกระทบของการดื่มสุราและเลิกสุรา 
    
 ผลงาน : เคร่ืองแกวงขาประยุกตแ 
 นักวิจัย : น.ส.สายฝน สฤษดิ์กุล และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5312 1125 
 เนื้อหาโดยยอ : การพยาบาลผู๎ปุวยท่ีมาทําการผําตัดเปลี่ยนข๎อสูงที่สําคัญ ได๎แกํ การชํวยฟื้นฟูโดยการบริหารกล๎ามเนื้อขา

ให๎แข็งแรง เครื่องแกวํงขาประยุกต๑จะทําให๎การบริหารกล๎ามเนื้อขาโดยการใช๎ Hammock Slink ให๎มี
ประสิทธิภาพเหมาะสมกับสภาพรํางกายของผู๎ปุวยแตํละราย 

 
F65  วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม ํ
 
ผูประสานงาน  : นายชลิต  เขาวงศ๑ทอง 
ที่อยู  : วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหมํ 

147/447 หมูํ 2 ต.หางดง อ.หางดง จ.เชียงใหมํ 50230 
โทรศัพทแ  : 0 5331 1392 โทรสาร  : 0 5331 1392 
Email : chaliter@gmail.com 
   

 ผลงาน : การประเมินโครงการศูนยแซอมสรางเพ่ือชุมชน อบต.ทุงสะโตก  
อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหม  

 นักวิจัย : นายพลฤทธิ์  จินดาหลวง 
 ผลงาน : การประเมินโครงการสงเสริมทักษะดูแลสขุภาพตนเองดวยแนวทางการแพทยแแผนไทยและสมนุไพร 

ของนักศกึษาวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 
 นักวิจัย : นายชลิต เขาวงศ๑ทอง 
    
 ผลงาน : ประสิทธิภาพจลุินทรียแอีเอ็มรวมกับการใชมูลไกและมลูสกุร ในระดับที่แตกตางกันตอการเจริญเติบโต

ของแหนแดง (Azolla) 
 นักวิจัย : นางปริศนา อัครพงษ๑สวัสดิ์    
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 ผลงาน : การขับเคลื่อนหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดานการจัดการเรียนรู 
และกจิกรรมพัฒนาผูเรียนในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม 

 นักวิจัย : นางอรุณี  สิโรรส   
    
 ผลงาน : การพัฒนาบทเรียนการสอนผานเว็บวิชาชีวิตและวัฒนธรรมไทย 
 นักวิจัย : นางฐิติมน    ทองพิมพ๑ 
    
 ผลงาน : การพัฒนากลุมอาชีพเกษตรกรรมบนฐานคิดเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน ต าบลบานกาด อ าเภอแมวาง 

จังหวัดเชียงใหม 
 นักวิจัย : นางกรรณิการ๑ ไชยคณุา และคณะ 
    
 ผลงาน : ผลการพัฒนาการใชเอกสารประกอบการจัดการเรียนรูวิชาการเลี้ยงปลาน้ าจืด 
 นักวิจัย : นายบรรชร  กล๎าหาญ 

 
 ผลงาน : 1. กระบวนการปูองกันและแกไขปัญหายาเสพติดดวยหลักพุทธธรรม 

2. การเรียนรูเพ่ือการเปลี่ยนแปลงจากภายในตามแนววิถีพุทธ 
 นักวิจัย : 1. นางรุํงทิพย๑  กล๎าหาญ 2. นายบรรชร  กล๎าหาญ 
     
 ผลงาน : ศักยภาพการใหบริการการทองเที่ยวเชิงเกษตรโครงการหลวงแมสะปฺอก จังหวัดเชียงใหม 
 นักวิจัย : นายศุภศานต๑  รักสกลุ 
    
 ผลงาน : รายงานการใชเอกสารประกอบการเรียนวิชาอาหารและการใหอาหารสัตวแ รหัสวิชา 3503-2004 
 นักวิจัย : น.ส.ปาลดิา ผลบํารุงวัชระ 
 
F66  มหาวิทยาลัยนครพนม 
 
ผูประสานงาน  : นายวีระศักดิ์  จุลดาลัย 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยันครพนม  

169  บ๎านเนินสะอาด ต.ราชควาย อ.เมือง  จ.นครพนม  48000 
โทรศัพทแ  : 0 4258 7201 โทรสาร : 0 4258 7201 
Email : weerasak222@gmail.com 
   

 ผลงาน : 1. ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาไทยแสก 
   2. ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาไทยโยย 
   3. ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาไทยขา 

 นักวิจัย : นายวีระศักดิ์ จุลดาลัย 
 โทรศัพทแ : 0 4258 7201 โทรสาร : 0 4258 7201 
 Email : weerasak222@gmail.com 
    
 ผลงาน : 1. ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาไทยญอ 
   2. ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาโส 
 นักวิจัย : น.ส.พณิฐา ยงพิทยาพงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 4258 7201 โทรสาร : 0 4258 7201 
 Email : panitha660@gmail.com 
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 ผลงาน : อัตลักษณแทางสังคมของกลุมชนไทเลย 
 นักวิจัย : นายอนุชิต สิงห๑สุวรรณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4258 7201 
 Email : localpower0225@gmail.com 
    
 ผลงาน : ศิลปวัฒนธรรมลุมน้ าโขงชนเผาภูไท 
 นักวิจัย : น.ส.สริิยาพร สาลีพันธ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4258 7201 
 Email : ssgobgab@gmail.com 
    
 ผลงาน : พฤติกรรมการแลกเปลี่ยนโดยธรรมชาติของชมุชนริมฝั่งโขง 
 นักวิจัย : น.ส.อภิรดี แข๎โส 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4258 7201 
 Email : aphiradi.ks@gmail.com 
    
 
F67  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 
ผูประสานงาน  : นายเอกราช  ดีนาง 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธาน ี

64 ถ.ทหาร  ต.หมากแก๎ว  อ.เมือง จ.อุดรธานี  41000 
โทรศัพทแ  : 0 4221 1040 ตํอ 702,625 โทรสาร : 0 4224 1586 
Email : exkarach@gmail.com 

 
 ผลงาน : 1. ตามรอยอารยะ วัฒนธรรมพื้นบาน อ าเภอหนองหาน ทะเลบัวแดง  
 เนื้อหาโดยยอ : การวิเคราะห๑รูปแบบการทํองเที่ยวเพื่อพัฒนาเส๎นทางทํองเที่ยว ในเขตพื้นที่อําเภอหนองหาน จังหวัดอุดรธานี 

โดยการนําเสนอ และจัดสถานที่แสดงโชว๑ผลิตภัณฑ๑กลุํมอาชีพ วิถีชุมชม ได๎แกํ  • เครื่องปั้นดินเผา  
• ไหบ๎านเชียง หม๎อลายเขียนสี (กิจกรรมการเขียนลายหม๎อบ๎านเชียง) • ผ๎าทอพื้นเมือง • เครื่องจักสาน  
• Presentation รูปแบบการทอํงเที่ยวในเขตพื้นที่อําเภอหนองหานในรูปแบบเว็บไซต๑ และสื่อวีดิทัศน๑ 

 ผลงาน : 2. เว็บไซตแกลุมอาชีพเชิงสรางสรรคแในเขตพ้ืนที่ล าน้ าหวยหลวง จังหวัดอุดรธานี 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาและออกแบบเว็บไซต๑เพื่อสนับสนุนกลุมํอาชีพเชิงสร๎างสรรค๑จากการทํองเที่ยวในเขตลาํน้ํา 

ห๎วยหลวง จ.อุดรธาน ี
 นักวิจัย : น.ส.วราพร กรีเทพ  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4224 1586 
 Email : koon-ooh@hotmail.com 
 
F68  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
 
ผูประสานงาน  : ดร.สุพรรณี  ศรีปญัญากร 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัเลย  

234 ถ.เลย-เชียงคาน  อ.เมือง  จ.เลย 42800 
โทรศัพทแ  : 0 4483 5223-8 ตํอ 41141 โทรสาร : 0 4281 3061 
Email : Research_lra@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การอนุรักษแน้ าผักสะทอนเพ่ือการแปรรูปเป็นขนมขบเคี้ยว 
 นักวิจัย : นางนฤมล ปัญญาวชิโรภาส 
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 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4281 1143 
 Email : tangmoohonhon@hotmail.com 

 
 ผลงาน : ผลการใชปลายเดือยเป็นแหลงพลังงานในอาหารไกเนื้อ 
 นักวิจัย : นายชัยพฤกษ๑ หงษ๑ลัดดาพร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4281 1143 
 Email : chaiyapruek.h@hotmail.com 
    
 ผลงาน : สมบัติเทอรแมออิเล็กทริกของแรทีจ่ังหวัดเลย 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.วีระศักดิ์ ซอมขุนทด 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4281 1143 
 Email : weerasak@yahoo.co.th 
    
 ผลงาน : สมบัติเทอรแมออิเล็กทริกของสารประกอบ Ba-K-Si-Ca-P-O 
 นักวิจัย : นายวัชรินทร๑ เดชกุลทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4281 1143 
 Email : watcharin.det@hotmail.co.th 

 
F69  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.มนญัญา  นาคสิงห๑ทอง 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัศรสีะเกษ  

งานวิจัยและพัฒนา ต.โพธิ์  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ  33000   
โทรศัพทแ  : 0 4564 3600-5 ตํอ 9706 โทรสาร : 0 4564 3600-5 ตํอ 9706 
Email : tourlek_tum@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การศึกษาระบบวิจัยสูการตัดสินใจ จังหวัดศรีสะเกษ 
 นักวิจัย : ดร.ปกรณ๑ชัย สุพัฒน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4564 3607 
 Email : tourlek_tum@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาสถานภาพ ยุทธศาสตร๑ ประเด็น ขอบเขต แผนปฏิบัติงาน เปูาหมายการพัฒนาระบบสนับสนุนการวิจัยเพื่อ

พัฒนาท๎องถิ่นจังหวัดศรีสะเกษ 
    
 ผลงาน : การพัฒนาการศึกษาขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นกับการสรางความสมดุลทางสังคม 
 นักวิจัย : ดร.จักรพันธ๑ โสมะเกษตริน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4564 3607 
 Email : pung_j@yahoo.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาและวิเคราะห๑บทบาทหน๎าที่ ความต๎องการจําเป็น การจัดการศึกษา พัฒนารูปแบบ ศึกษาแนวทางการจัด

การศึกษาตามรูปแบบการศึกษาขององค๑การบริหารสํวนจังหวัด 
    
 ผลงาน : โครงการพระราชด าริกับการถายทอดสูทองถิ่น จังหวัดศรีสะเกษ 
 นักวิจัย : นายประจวบ จันทร๑หมื่น 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4564 3607 
 Email : guisskru@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : บทบาทหน๎าท่ีและความสัมพันธ๑การเป็นผู๎ถาํยทอดและผูร๎ับรู๎กระบวนการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริในจังหวัด

ศรีสะเกษ 
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F70  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
 
ผูประสานงาน  : นายจําลอง ศรสีงํา 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนครศรีอยุธยา  

96 หมูํ 2 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย อ.พระนครศรีอยุธยา  
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 

โทรศัพทแ  : 0 3532 2082 โทรสาร :  0 3532 2082 
Email : sjumlong@yahoo.com 
   

 ผลงาน : การบริหารจัดการมรดกโลกวาดวยมาตรการทางกฎหมายในการอนุรักษแแหลงมรดกโลกทางวัฒนธรรม 
กรณีศึกษา : นครประวัติศาสตรแพระนครศรีอยุธยาและเมืองบริวาร  

 
 นักวิจัย : นายธาตรี มหันตรตัน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
    
 ผลงาน : การวิจัยเชิงปฏิบัติการอยางมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาระบบ และมาตรการการดูแลสุขภาพ สวัสดิภาพผูสูงอายุของ

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยการสงเสริมการใชศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขผูสูงอายุ สถาบัน
ครอบครัวและชุมชนเพ่ือรองรับการเป็นสังคมผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและอางทอง 

 นักวิจัย : รศ. ดร.นพวรรณ ธีระพันธ๑เจริญ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
    
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมสุขภาพ โดยกระบวนการมีสวนรวมของผูสูงอายุที่ปุวยโรคเบาหวาน 

ศูนยแแพทยแชุมชน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 นักวิจัย : นายประวิทย๑ ประมาณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
    
 ผลงาน : การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมนันทนาการส าหรับผูสูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและ

จังหวัดอางทอง 
 นักวิจัย : น.ส.วัชรินทร๑ เสมามอญ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
       
 ผลงาน : การมีสวนรวมในการพัฒนารูปแบบการจัดอุปกรณแอ านวยความสะดวกและสภาพแวดลอมที่ปลอดภัยส าหรับ

ผูสูงอายุ 
 นักวิจัย : น.ส.สภุารตัน๑ ชัยกิตติภรณ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
       
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธแเชิงรุกของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาผานกิจกรรม up to me 

ส าหรับนักเรียนมัธยมปลาย (มัธยมศึกษาตอนปลาย) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อางทอง และ นครนายก 
 นักวิจัย : น.ส.ฤดี เสริมชยตุ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
    
 ผลงาน : การศึกษากระบวนการจัดการเรียนรูวิชาอยุธยาศึกษาแบบประสบการณแและเนนที่การปฏิบัติโดยใชชุมชนเป็นฐาน 
 นักวิจัย : น.ส.ปฤษณา ชนะวรรษ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3532 2082 
       
F1  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ภารกิจข๎อมูลการวิจัยและการบริหารจัดการข๎อมูล) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.พัชรา สาคริินทร๑ 
โทรศัพทแ  : 0 2579 2763 โทรสาร : 0 2579 3402 
Email : pouch_t@hotamil.com 
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 ผลงาน : 1. โครงการพัฒนาคลังขอมูลผลงานวิจัยวิทยานิพนธแบัณฑิตศึกษา 
   2. โครงการ Digital Research Library 
   3. โครงการคลังขอมูลงานวจิัยไทย TNRR 
   4. โครงการเชื่อมโยงฐานขอมลูเกี่ยวกับการวิจัยของ วช. เขากับ  

    ระบบ TNRR 
   5. โครงการพัฒนาสารสนเทศและสื่อสารสาธารณะ ดานการวิจัยท่ี  

    ตอบเปูาหมายทุกกลุม 
   6. โครงการคัดสรรและจัดเก็บเอกสารขอมลูการวิจัยท่ีส าคัญอยางถาวร 

 
F9  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ภารกิจวิทยาการ) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.จิราภา พยายาม 
โทรศัพทแ  : 0 2561 2445 ตํอ 445 โทรสาร : 0 2579 8285 
Email :  chirapa_jang@hotmail.com 
   

 ผลงาน : ผลงานคณะกรรมการสภาวิจัยแหงชาติ 
  

F3  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.กรินทร๑ กาญทนานนท๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัวไลยอลงกรณ๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 

ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  13180 
โทรศัพทแ  : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
Email : kandananond@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑแหัตถกรรมงานจักสานประเภทผลิตภัณฑแของที่ระลึก  ของตกแตงและ 
เคร่ืองเรือนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

 นักวิจัย : นายวุฒิชัย วิถาทานัง 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ผลกระทบของปัญหาสังคมตอการด าเนินชีวิตของประชาชน 
 นักวิจัย : น.ส.ชวาลา ละวาทิน 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ประสิทธิผลจากการน าหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใชในการพัฒนาชุมชนในจังหวัดปทุมธานี 
 นักวิจัย : รศ.วรณุ ีเชาวน๑สุขุม 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 

 
 ผลงาน : ประสิทธิภาพการเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่ดีกวาและยั่งยืน และประสิทธิภาพเชิงนิเวศของเกาะในประเทศไทย 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.ฉันทะ จันทะเสนา 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 

 
 ผลงาน : การบริหารจัดการกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตพ้ืนที่ อ าเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี  
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ภิญญาพัชญ๑ นาคภิบาล 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 
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 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเผยแพรสารสนเทศเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงขององคแการบริหารสวนต าบลในเขต 

ภาคกลาง 
 นักวิจัย : ผศ.เอก ศรีเชลียง 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนรูการตรวจหาการปนเปื้อนของสารเคมีในอาหารโดยกระบวนการมีสวนรวมของ

ชุมชน 
 นักวิจัย : น.ส.ณัฐกานต๑ ทองพันธุ๑พาน 
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การผลิตปุยชีวภาพจากวัสดุเหลอืใชทางการเกษตรดวยกระบวนการสลายตัวดวยความรอน  
 นักวิจัย : ดร.พิทยา ถกลภักด ี
 โทรศัพทแ : 0 2909 3036 โทรสาร : 0 2909 3036 
 Email : kandananond@hotmail.com 

 
F4  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดสุิต 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ชนะศึก นิชานนท๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัสวนดุสติ 

ถ.ราชสีมา เขตดสุิต  กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพทแ  : 0 2244 5280-28 โทรสาร : 0 2668 7460 
Email : chanasuek.nic@gmail.com 

 ผลงาน : การพัฒนากลุมเครือขายคุรุศึกษาสาขาการศึกษาปฐมวัย : กรณีศึกษารูปแบบการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนดุสิต  

 นักวิจัย : ดร.ชนะศึก นิชานนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : chanasuek.nic@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  (มสด.) ได๎รํวมมือกับกรมสํงเสริมการปกครองสํวนท๎องถิ่น

กระทรวงมหาดไทยในการจัดการศึกษาสาขาปฐมวัยให๎กับผู๎ดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศจํานน 18,000 คน โดยในการ
จัดการศึกษา มสด.ได๎จัดการศึกษาในลักษณะของเครือขํายคุรุศาสตร๑ซึ่งมีเครือขํายทั่วประเทศ ดังนั้น ในงานวิจัย
ช้ินนี้จึงได๎นําเสนอรูปแบบในการพัฒนาเครือขํายของคุรุสภาให๎กับหนํวยงานอื่นที่ต๎องจัดการศึกษาในลักษณะของ
เครือขําย 

    
 ผลงาน : การพัฒนาครูตนแบบดานการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารระดับปฐมวัย ส าหรับครูผูดูแลเด็กภาคใตตอนลาง  

: กรณีศึกษานักศึกษาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ธีรเดช ช่ืนประภานสุรณ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : icon_joy@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : หลักสูตรเพื่อพัฒนาครูต๎นแบบด๎านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับปฐมวัยที่พร๎อมนําไปใช๎ในการพัฒนา

ครูผู๎ดูแลเด็กและสามารถพัฒนาครูต๎นแบบด๎านการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในระดับปฐมวัยในเขตภาคใต๎
ตอนลําง เพื่อการนําความรู๎ที่ได๎รับไปประยุกต๑ใช๎ในการสอนกับเด็กปฐมวัยและการเผยแพรํให๎กับครูในระดับปฐมวัย
ด๎วยกันเอง 
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 ผลงาน : การศึกษาผลการด าเนินงานในการจัดการศึกษาของผูดูแลเด็กในศูนยแพัฒนาเด็กเล็กของประเทศไทย 
 นักวิจัย : ผศ.บุญญลักษม๑ ตํานานจิตร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : boonyalaks@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research) พบวํา ผู๎ดูแลเด็กสํวนใหญํมีระดับความรู๎ในการดูแลเด็กปฐมวัยมาก มี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานมาก และการได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานและชุมชนในระดับปานกลาง ผู๎ดูแลเด็ก
ที่มีอายุและระดับการศึกษาตํางกันมีการปฏิบัติงานในภาพรวมแตกตํางกัน แนวทางการศึกษาผลการดําเนินงานในการ
จัดการศึกษาของผู๎ดูแลเด็กต๎องให๎ความสําคัญตํอความมั่นคงในหน๎าที่การงานเป็นลําดับแรก  

 ผลงาน : การใชกิจกรรมการละเลนพ้ืนบานเพ่ือพัฒนาทักษะทางสังคมของเด็กปฐมวัยในเขตภาคเหนือตอนลางของ
ประเทศไทย 

 นักวิจัย : นายณัฐวุฒิ สังข๑ทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : boonyalaks@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการวิจัยพบวําเด็กปฐมวัยในเขตภาคเหนือตอนลํางของประเทศไทยที่ได๎รับการจัดกิจกรรมการละเลํนพื้นบ๎าน

ของไทย มีทักษะทางสังคมด๎านการสร๎างสัมพันธภาพกับผู๎อื่นสูงขึ้นในทุกรายทุกด๎าน และมีทักษะทางสังคมด๎าน
การสร๎างสัมพันธภาพกับผู๎อื่นสูงกวํากํอนทดลองอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

    

 ผลงาน : ยุทธศาสตรแการบริหารจัดการอาหารส าหรับเด็กปฐมวัยของสถานศึกษาในประเทศไทย 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สุขุม เฉลยทรัพย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2244 5498 โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : karn542011@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นงานวิจัยท่ีใช๎วิธีการวิจัยแบบผสม สิ่งที่พบคือความแตกตํางของหนํวยงานท่ีจัดการศึกษาในระดับปฐมวัย ความ

หลากหลายของการบริหารจัดการอาหารสําหรับเด็กปฐมวัยในสถานศึกษา การขาดความรู๎ความสนใจ และการให๎
ความสําคัญกับการบริหารจัดการด๎านอาหารตั้งแตํระดับผู๎บริหาร จนถึงผู๎ปฏิบัติ ซึ่งผลของงานวิจัยจะนําไปสูํ
ยุทธศาสตร๑ที่จะเป็นแนวทางการแก๎ไขปัญหาดังกลําว เพื่อลดปัญหาทุพโภชนาการของเด็กไทยตั้งแตํระดับปฐมวัย 

    

 ผลงาน : การวิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาศักยภาพแกนน าชุมชน เพ่ือการเสริมสรางสุขภาพเด็กปฐมวัย และผูสูงอายุใน
ชุมชน 

 นักวิจัย : น.ส.เนตรรัชน ีตั้งภาคภูม ิ
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2668 7460 
 Email : sresuda_won@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การมีสํวนรํวมของชุมชนและความเช่ียวชาญของวิทยากร  
    
F5  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ภารกิจบรหิารจดัการผลงานวิจัย) 
 
ผูประสานงาน  : นายสมปรารถนา สุขทวี 
โทรศัพทแ  : 0 2579 7775 โทรสาร : 0 2940 7051 
Email : - 
   

 ผลงาน : นวัตกรรมแผนปิดแผลนาโนไบโอเซลลูโลสที่เพ่ิมประสิทธิภาพการฆาเชื้อแบคทีเรียดวยอนุภาคซิลเวอรแนาโนสีฟูา 
 
 นักวิจัย : เภสัชกรอดิศร อาภาสุทธิรัตน๑ 

 โทรศัพทแ : 0 2218 7585 โทรสาร : - 
 เนื้อหาโดยยอ : แผํนปิดแผลชนิดใหมํที่ผลิตด๎วย “Dual Nanotechnology” โดยการตรึงอนุภาคซิลเวอร๑นาโนแบบแผํนที่มีสีฟูาบน

แผํนไบโอเซลลูโลสที่ผลิตจากข๎าว อนุภาคซิลเวอร๑นาโนแบบแผํนชํวยเพิ่มประสิทธิภาพในการสมานแผล  ทําให๎แผล
หายเร็วขึ้น ไมํมีอาการติดเช้ือ ความช้ืนจากแผํนนาโนแบบแผํนสีฟูาเกิดขึ้นอยํางตํอเนื่อง ความช้ืนจากนาโนไบโอ
เซลลูโลสยังทําให๎แผลไมํเกิดอาการบาดเจ็บซ้ําซ๎อนหรือเลือดออกจากอาการแผลแห๎ง ความยืดหยุํนสูง มีความเหนียว
และลื่นทําให๎ไบโอเซลูโลสสามารถใช๎ทําความสะอาดแผลลึกได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
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 ผลงาน : ชุดอุปกรณแสกัดน้ ามันปาลแมส าหรับครัวเรือน 
 นักวิจัย : นายเฉลิมศักดิ์ มีไพบูลย๑สกุล 
 โทรศัพทแ : 0 7561 1797 โทรสาร : 0 7561 1797 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นเครื่องมือที่ใช๎สําหรับสกัดน้ํามันปาล๑มได๎เองโดยเกษตรกร  ขั้นตอนการสกัดน้ํามันปาล๑มโดยการนําผลปาล๑มที่ผํานการ

สับยํอยอยํางหยาบๆ มาเทลงในชํองด๎านบน  ตัวเครื่องจะทําการแยกผลปาล๑มออกจากชํอทะลายหรือเศษขยะที่ปนมา  
นําผลปาล๑มไปต๎มในภาชนะเปิด หรือทอดในน้ํามันปาล๑มเป็นเวลาประมาณ 30 นาทีมาเทลงในชํองสกรูอัด เครื่องจะทําการ
บีบอัดและแยกน้ํามันออกจากกากปาล๑มได๎ช่ัวโมงละ 180 กิโลกรัมผลปาล๑มรํวง โดยทุกสํวนของปาล๑มสามารถนําไปสร๎าง
มูลคําเพิ่มได๎โดยเกษตรกรเอง 

    
 ผลงาน : การผลิตแผนหนากากอนามัยและแผนกรองอากาศท่ีมีฤทธิ์ตานเชือ้วัณโรคสารสกัดจากเปลือกมังคดุ 
 นักวิจัย : ศ. ดร.พิชญ๑ ศุภผล 
 โทรศัพทแ : 0 2215 4459   โทรสาร : - 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการนี้มุํงเน๎นในการพัฒนาหน๎ากากอนามัยและแผํนกรองอากาศมีสารสกัดของเปลือกมังคุดอยูํ เพื่อใช๎เป็นผ๎าปิด

ปากปิดจมูก โดยการสร๎างเครื่องต๎นแบบการพํนสารละลายสารสกัดจากเปลือกมังคุดกําลังผลิตสูง ประกอบด๎วย 2 
สํวนหลัก ได๎แกํ ระบบพํนอนุภาคละอองละเอียด และระบบทําแห๎ง มีความสามารถในการกรองเชื้อโรค และสามารถ
ฆําเช้ือวัณโรคและแบคทีเรียได๎หลายชนิด เหมาะสําหรับใช๎ในสถานที่มีความเสี่ยงตํอการติดเช้ือวัณโรคและเช้ือจาก
ระบบทางเดินหายใจ เชํน โรงพยาบาล สถานพยาบาล ห๎างสรรพสินค๎า หรือชุมชนแออัด เป็นต๎น ชํวยลดอัตราการ
ระบาดของเชื้อโรค ลดการนําเข๎าผลิตภัณฑ๑จากตํางประเทศ 

    
 ผลงาน : การใชเสนดายใยลูกตาลมาพัฒนาคุณภาพผาทอพ้ืนบาน 
 นักวิจัย : นายพิทักษ๑ อุปัญญ๑ 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นนวัตกรรมใหมํทางด๎านเส๎นด๎ายสิ่งทอธรรมชาติของไทย จุดเดํนเป็นการนําวัสดุเหลือทิ้งในท๎องถิ่น คือ 

เส๎นใยลูกตาลมาเพิ่มมูลคํา โดยการปรับปรุงและพัฒนากรรมวิธีการเตรียมเส๎นด๎ายใยลูกตาลให๎มีความเหมาะสมตํอ
การนํามาใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตเส๎นด๎าย ศึกษาทางเลือกที่เหมาะสมและความหลากหลายของสีเส๎นด๎ายใยลูกตาล 
โดยการนําเส๎นด๎ายใยลูกตาลที่ได๎จากการวิจัยมาย๎อมสีธรรมชาติ และศึกษากระบวนการทอและการใช๎สีสันในการทอ 
ตลอดจนการออกแบบผลิตภัณฑ๑ให๎มีความเหมาะสมกับเส๎นด๎ายใยลูกตาล 

    
 ผลงาน : แผนเจลกรดหามเลือดจากขาวเจาฯ 
 นักวิจัย : รศ. นพ.สิทธิพร บุณยนิตย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 6420 โทรสาร : - 
 เนื้อหาโดยยอ : แผํนเจลกรดห๎ามเลือดจากข๎าวเจ๎าผลิตจากวัตถุดิบหลัก คือแปูงข๎าวเจ๎า Era-Tab ของบริษัทเอราวัณ ฟามาซูติคอล 

รีเซิชแอนด๑ลาบอราตอรี่ ประเทศไทย ผสมสารตัวชํวยที่มีคุณภาพระดับมาตรฐานเภสัชกรรมหรือห๎องปฏิบัติการ 
ได๎แกํ ผงเจลาติน ผงคาร๑บอกซีเมทธิลเซลลูโลส ผงพอลิไวนิลแอลกอฮอลล๑ และกลีเซอรอล ทําการปรับสภาพด๎วย
ปฏิกิริยาทางความร๎อนและทําการดัดแปรทางเคมีด๎วยกรดแล็กติกและกรดมาเลอิกตามลําดับ ทุกขั้นตอนปฏิบัติตาม
ข๎อบังคับการผลิตวัสดุทางการแพทย๑ของกระทรวงสาธารณสุขไทย สิ่งประดิษฐ๑ขั้นสุดท๎ายมีสมบัติทางห๎องปฏิบัติการ
ตามขอ๎กําหนดพื้นฐาน ซึ่งสอดคล๎องกับมาตรฐานวัสดุห๎ามเลือดของอเมริกา  ได๎แกํ  ใช๎ทํางานห๎ามเลือดได๎จริงและมี
ความปลอดภัยในรํางกายสิ่งมีชีวิต   

    
 ผลงาน : การออกแบบและสรางอุปกรณแจ าแนกรูปแบบการเคลื่อนไหวของผูสูงอายุและแจงเตือนกอนการหกลม 
 นักวิจัย : รศ. ดร.วัฒนพงศ๑ เกิดทองมี 
 โทรศัพทแ : 0 7567 2399 โทรสาร : 0 7567 2399 
 เนื้อหาโดยยอ : ผู๎วิจัยได๎พัฒนาอัลกอริทึมและโปรแกรมในการตรวจจับการหกล๎มในระยะ Free-fall ทํางานบนโทรศัพท๑เคลื่อนที่ที่ใช๎

ระบบปฏิบัติการ Android โดยใช๎แนวทางของการประมวลผลเพื่อแยกความแตกตํางและจัดกลุํมเซกเมนท๑ตามรูปแบบ
การเคลื่อนไหวโดยใช๎นิวรอนเน็ตเวิร๑กในกลุํม SOM อัลกอริทึมประมวลผลโดยคํานึงถึงความแตกตํางของเซกเมนต๑ และ
สามารถแจ๎งผลในรูปแบบเวลาจริง (Real - Time) เป็นอัลกอริทึมที่เปิดโอกาสให๎ผู๎ใช๎งานสามารถสอนนิวรอนเน็ตเวิร๑กได๎
ตามพฤติกรรมการเคลื่อนไหวของผู๎ใช๎งานเอง 
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 ผลงาน : แผนพยุงที่ผลิตจากสวนผสมผงถานแมคคาส าหรับผูมีปัญหาเอ็นขอศอกอักเสบ 
 นักวิจัย : รศ. ดร.จิตต๑ลัดดา ศักดาภิพาณิชย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2889 3116 โทรสาร : 0 2889 3116 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการนี้เป็นการนําเอาถํานแมคคาผสมกับพอลียูรีเทน ตรวจสอบการแผํรังสีอินฟราเรดแบบไกล จากนั้นนําโฟม 

พอลียูรีเทนมาขึ้นรูปเป็นผ๎า และนํามาผลิตเป็นสนับรัดข๎อศอก ทําการทดสอบโดยกลุํมอาสาสมัครจากการทดสอบ
การสวมสนับรัดข๎อศอกในกลุํมอาสาสมัครทั้ง 3 กลุํม พบวํา มีความแตกตํางระหวํางการสวมสนับรัดข๎อศอกปกติและ
สวมสนับรัดข๎อศอกท่ีมีแมคคาอยํางชัดเจน โดยสนับรัดข๎อศอกมีผงถํานแมคคาชํวยลดอาการปวด ตรงบริเวณข๎อศอก  
ทําให๎สามารถทํากิจกรรมในชีวิตประจําวันได๎สะดวกมากขึ้น สามารถลดความเจ็บปวดขณะมีการเคลื่อนไหวใน
ชีวิตประจําวัน 

       
 ผลงาน : การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟารแมตัวอยางตามพระราชด าริสูภาคเกษตรกรรม 
 นักวิจัย : น.ส.จารุณี ไชยชนะ 
 โทรศัพทแ : 0 5322 2479 โทรสาร : 0 5333 3479 ตํอ 18 
 เนื้อหาโดยยอ : สมเด็จพระนางเจ๎าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระราชเสาวนีย๑ ให๎ดําเนินการเลี้ยงชะมดเช็ดในโครงการฟาร๑มตัวอยําง

ตามพระราชดําริบ๎านดงเย็น อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมํ เพื่อเป็นการอนุรักษ๑ชะมดเช็ด องค๑การสวนสัตว๑ โดยสวน
สัตว๑เชียงใหมํ จึงทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการเพาะขยายพันธุ๑ชะมดเช็ดจนประสบความสําเร็จ และขยายผลสูํ  
การเผยแพรํองค๑ความรู๎ให๎แกํเกษตรกรและประชาชนผู๎สนใจ รวมถึงกระตุ๎นให๎ประชาชนตระหนักถึงความสําคัญตํอ 
การอนุรักษ๑พันธุ๑ชะมดเช็ด และให๎ใช๎ประโยชน๑จากชะมดเช็ดอยํางคุ๎มคําและยั่งยืนตํอไป 

    
 ผลงาน : นวัตกรรมนาโนซิลเวอรแเคลยแ 
 นักวิจัย : นายฐิติ โตวิวัฒน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2611 0290 ตํอ 1508 โทรสาร : 0 2611 0255 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตนาโนซิลเวอร๑เคลย๑ โดยการนําอนุภาคซิลเวอร๑นาโนท่ีผลติได๎ไปผสมกับตวัเช่ือมประสานอินทรีย๑ทําให๎ได๎นาโน

ซิลเวอร๑เคลย๑ที่มีลักษณะอํอนนุํม คล๎ายดินน้ํามัน ปั้นขึ้นรูปเป็นรูปทรงตํางๆ ได๎ โดยไมํต๎องใช๎เครื่องมือท่ียุํงยากหรือมี
ราคาแพง เมื่อตากนาโนซิลเวอร๑เคลย๑ที่ปั้นขึ้นรูปแล๎วให๎แห๎งสนิทกํอนนําไปเผาที่อุณหภูมิต่ําก็จะได๎เครื่องประดับเงิน
บริสุทธิ์ที่พร๎อมใช๎งานสามารถขัดตกแตํงผิวหน๎าได๎เหมือนเครื่องประดับเงินปกติ คุณสมบัติที่โดดเดํนของนาโน  
ซิลเวอร๑เคลย๑ คือ ความสามารถในการปั้นข้ึนรูปที่มีความซับซ๎อนมีรายละเอียดสูง ซึ่งไมํสามารถทําได๎ด๎วยการขึ้นรูป
เครื่องประดับเงินแบบปกติ 

    
 ผลงาน : การพัฒนาดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผลเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิต ควบคุมเพลี้ยไฟ และโรคแอนแทรคโนสใน

ไมผลเศรษฐกิจ 
 นักวิจัย : รศ. ดร.คณพล จุฑามณี 
 เนื้อหาโดยยอ : การใช๎ดินขาวเคโอลินเป็นสารเคลือบผลเป็นการชํวยลดต๎นทุนในด๎านการผลิตและลดการใช๎สารเคมี เพราะดินขาวเคโอลิน 

คือ หินท่ีมีแรํเคโอลินท่ีถูกนํามาใช๎เป็นสารในอุตสาหกรรมเครื่องสําอางและยาสีฟัน จึงมั่นใจได๎วําการฉีดพํนดินขาว 
เคโอลินลงบนพืชและผลไม๎ไมํเป็นอันตรายตํอรํางกาย และเรายังได๎ผลผลิตที่มากกวําเดิม เพราะดินขาวเคโอลิน มี
คุณสมบัติ ลดการเข๎าทําลายของแมลงศัตรูพืช ปูองกันใบและผลไหม๎ เพิ่มคุณภาพผลผลิตในชํวงฤดูร๎อน ปรับปรุงสีผิวของ
ผลผลิตให๎ดีขึ้นได๎ ฉะนั้น ดินขาวเคโอลินจึงเหมาะสมที่จะนํามาเป็นสารเคลือบใบและผล อีกทั้งราคาของดินขาวเคโอลินยัง
ถูกอีกด๎วย 

    
F6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร 
 
ผูประสานงาน  : ผศ.จุฑามาศ พีระพัชระ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

399 ถนนสามเสน  แขวงวชิระพยาบาล เขตดุสติ กทม. 10300 
โทรศัพทแ  : 02 282 9009 ตํอ 3093 โทรสาร : 02 282 0423 
Email : vinn.chuta@gmail.com, p_uthaiwan@hotmail.com 
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 ผลงาน : 1. วัสดุคอมโพสิทเสนใยธรรมชาติผสมพลาสติก 
 เนื้อหาโดยยอ : วัสดุคอมโพสิทมีคุณสมบัติที่โดดเดนํในด๎านคุณภาพ ประสิทธิภาพ ความคุ๎มคําและแนวโน๎มความต๎องการ

ภายในประเทศไทย สามารถนําไปใช๎ทดแทนวัสดุดั้งเดิมและกํอให๎เกิดธุรกิจใหมํ รวมถึงยังสามารถสร๎างนวัตกรรมแขนง
ตํางๆ และเพิ่มมูลคําทางเศรษฐกิจ 

 ผลงาน : 2. เคร่ืองอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑแดินซีเมนตแ 
 เนื้อหาโดยยอ : เครื่องอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ๑ใช๎ระบบไฮโดรลิค ทําให๎ผลิตภัณฑ๑ที่ผลิตออกมาได๎มาตรฐานและชํวยให๎อัตราผลผลิตเพิ่ม

สูงขึ้นซึ่งเหมาะสมสําหรับระบบอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก รวมทั้งสําหรับใช๎ผลิตตัวอยํางการทดสอบวิจัย
ในห๎องปฏิบัติการ 

 ผลงาน : 3. ดินซีเมนตแลูกรังผสมวัสดุเถาทิ้ง 
 เนื้อหาโดยยอ : แนวคิดการนํากากของเสียจากกระบวนการผลิตจากภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมมาเป็นวัตถุดิบในการผลิต

ผลิตภัณฑ๑ในงานกํอสร๎างสืบเนื่องมาจากการเกิดปัญหาในด๎านการจัดการทําลายกากของเสีย สิ้นเปลืองที่การฝังกลบและ
สํงผลตํอสภาวะแวดล๎อม โดยงานวิจัยนี้จะนํามาใช๎ให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดและคุ๎มคํา 

 ผลงาน : 4. ผนังคอนกรีตจากเสนใยธรรมชาติ 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาวิจัยพัฒนานวัตกรรมผนังคอนกรีตจากเส๎นใยธรรมชาติซึ่งเป็นไม๎เหลือท้ิงในทางการเกษตร เพื่อนํามาใช๎

ประโยชน๑เป็นการเพิ่มคุณคําและพัฒนาวัสดุเพื่อนํามาใช๎เป็นวัสดุทดแทน และกํอให๎เกิดประโยชน๑สูงสุดของการใช๎
ทรัพยากร มีคําใช๎จํายไมํสูงมากนัก นําไปประยุกต๑ใช๎ผลิตในท๎องถิ่นได๎สามารถลดการนําเข๎าไม๎จากตํางประเทศได๎ 

 นักวิจัย : นายนิโรจน๑ เงินพรหม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : nirojn.n@rmutp.ac.th 
    

 ผลงาน : พลวัตการปรับตัวของประเพณีท าบุญทอดกฐิน 
 นักวิจัย : ผศ.ทรงสริ ิวิชิรานนท๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 9102 โทรสาร : - 
 Email : songsiriird@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาพลวัตการปรับตัวของประเพณีทําบุญทอดกฐินเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ  ผลการศึกษาพบวํา กฐินเป็น

ประเพณีทําบุญทางพระพุทธศาสนาเกิดในห๎วงที่พระบรมศาสดายังมีพระชนม๑อยูํ ประเพณีนี้ชํวยเสริมสร๎าง
ความสัมพันธ๑ระหวํางวัดกับบ๎าน กํอให๎เกิดความรักสามัคคี ความเอื้อเฟื้อเผื่อแผํซึ่งกันและกัน 

    

 ผลงาน : ความพึงพอใจและความคาดหวังของผูบริหารสถานประกอบการตอทักษะการสื่อสารของบัณฑิต มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

 นักวิจัย : ผศ.อุบลศร ีอุบลสวัสดิ ์
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : ubonsri.u@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาระดับความพึงพอใจและความคาดหวังของผู๎บริหารสถานประกอบการตํอทักษะการสื่อสาร

ของบัณฑิต มทร.พระนคร ผลการวิจัยพบวํา ผู๎บริหารสถานประกอบการมีความพึงพอใจตํอทักษะการสื่อสาร ทางด๎าน
การใช๎วาจาสุภาพเหมาะสมและถูกกาลเทศะ เป็นผู๎ฟังที่ดี ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู๎อื่น ทักษะการใช๎ระดับภาษา
ทางการในการเขียน และการเรียบเรียงประโยคควรกระชับใจความสําคัญและไมํวกวน 

    

 ผลงาน : อัตลักษณแคนลาวเวียง : กระบวนการสรางและการปรับเปลี่ยนในกระแสของการเปลี่ยนแปลง 
 นักวิจัย : นางระวิวรรณ ธรณ ี
 โทรศัพทแ : 0 2282 9102 โทรสาร : - 
 Email : nok082@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาความเป็นมาทางชาติพันธุ๑ของคนลาวเวียง ผลการศึกษาพบวําบรรพบุรุษเป็นกลุํมคนที่อพยพมาจาก

ประเทศลาว ยังคงรักษาวัฒนธรรมประเพณี มีการสร๎างและสืบทอดอัตลักษณ๑ความเป็นลาวเวียง มีการใช๎ภาษา
ลาวเวียง พิธีกรรมความเช่ือคนลาวเวียงมีการพินิจพิเคราะห๑กํอนท่ีจะแสดงอัตลักษณ๑ความเป็นลาวเวียง และมีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบทางวัฒนธรรมให๎สอดคล๎องกับสถานการณ๑และบริบททางสังคมวัฒนธรรม 
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 ผลงาน : ผลของการฟังดนตรี ตามความชอบและดนตรีธรรมชาติตอการลดความเครียดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตรแ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 นักวิจัย : ผศ.กวินวุฒิ กลั่นไพฑรูย๑ 
 Email : kawinvut_kevin@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาผลของการฟังดนตรี ตามความชอบและดนตรีธรรมชาติตํอการลดความเครียดของนักศึกษาคณะศิลปศาสตร๑ 

มทร.พระนคร นักศึกษาที่ได๎ฟังดนตรีตามความชอบและนักศึกษาที่ได๎ฟังดนตรีธรรมชาติจะมีความเครียดลดลง 
ประสิทธิภาพในการลดความเครียดได๎ไมํแตกตํางกัน ถือวําดนตรีเป็นเครื่องมือท่ีสําคัญและมีประสิทธิภาพสามารถ
นําไปประยุกต๑เพื่อใช๎ในการลดความเครียดให๎กับบุคคลทุกเพศทุกวัย 

    
 ผลงาน : การพัฒนาอุปกรณแการเรียนรูแผนที่ประเทศไทย ส าหรับเด็กที่มีความบกพรองทางการเห็น 
 นักวิจัย : นายประชา พิจักขณา 
 โทรศัพทแ : 0 2282 2348 โทรสาร : - 
 Email : ton_pracha@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาอุปกรณ๑การเรียนรู๎แผนท่ีประเทศไทยสําหรับเด็กที่มีความบกพรํองทางการเห็น 

อุปกรณ๑การเรียนรู๎แผนที่ประเทศไทยต๎นแบบที่พัฒนาชํวยกระตุ๎นความสนใจของผู๎เรียน มีความเหมาะสมของวิธี
โต๎ตอบ สํงเสริมการเรียนรู๎ให๎กับผู๎เรียนและเสริมความเข๎าใจในการเรียนรู๎แผนท่ีประเทศไทย 

    
 ผลงาน : เคร่ืองควบคุมและต้ังเวลาอุปกรณแและเคร่ืองใชไฟฟูาดวยโมดูล SIM300 (SMS) 
 นักวิจัย : นายเชาวน๑วัฒน๑ อุมานนท๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 9009 โทรสาร :  
 Email : rung_koys@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาเครื่องควบคุมและตั้งเวลาอุปกรณ๑และเครื่องใช๎ไฟฟูาด๎วยโมดูล SIM300 (SMS) ในโทรศัพท๑เคลื่อนที่

เพื่อสั่งงานอุปกรณ๑ไฟฟูาโดยการสํง SMS เปิด-ปิด อุปกรณ๑เครื่องไฟฟูา ซึ่งจะเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย ให๎แกํ
ผู๎ใช๎งานเครื่องใช๎ไฟฟูามากยิ่งข้ึน 

    
 ผลงาน : การพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟูา 
 นักวิจัย : นายพิสิฐ สอนละ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : rung_koys@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนากังหันลมผลิตไฟฟูาให๎มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เป็นการสํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทนจาก โดยการสร๎าง

ใบพัดจากไม๎ลังนอก สร๎างชุดกําเนิดไฟฟูาหลํอด๎วยเรซิ่น เพิ่มชุดเฟืองทดรอบให๎กังหันลมผลิตไฟฟูาด๎วยความเร็วลม
ต่ําๆ ได๎ ผลการทดลองพบวําเมื่อความเร็วลมต่ําเริ่มจาก 1.6-9.7 เมตรตํอวินาทีไฟฟูาได๎แรงดันสูงสุด 15.5 V และ
กระแสไฟฟูาสูงสุด 5 A ในระยะเวลา 12 วัน  

    
 ผลงาน : 1. การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารจากภูมิปัญญาทองถิน่เร่ืองน้ าตาลมะพราวของชุมชน  
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาผลิตภณัฑ๑อาหารจากน้าํตาลมะพร๎าวของชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม และเพื่อถํายทอดเทคโนโลยีการ

ทําผลิตภัณฑ๑อาหารจากน้ําตาลมะพร๎าวสําหรับชุมชนจังหวัดสมุทรสงครามลักษณะของวุ๎นกรอบที่เป็นที่ยอมรับ
ของผู๎บริโภค ผู๎บรโิภคให๎การยอมรับผลิตภณัฑ๑วุ๎นจากนํ้าตาลมะพรา๎วในระดับมาก สําหรับการถํายทอดเทคโนโลยี
แกํชุมชนอําเภออัมพวา พบวํา ผลการประเมินความเหมาะสมของกระบวนการฝึกอบรมอยูํในระดบัเหมาะสมมาก 
ด๎านวิทยากรมคีวามเหมาะสมมากท่ีสุดด๎านวสัดุอุปกรณ๑ เอกสารประกอบการถํายทอดเทคโนโลยี และด๎านการ
ดําเนินการถํายทอดเทคโนโลยมีีความเหมาะสม 

   2. การพัฒนาบรรจุภัณฑแและการออกแบบศูนยแจ าหนายสนิคาชมุชนวัดไชโย จังหวัดอางทอง 
 นักวิจัย : ผศ.จุฑามาศ พีรพัชระ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2282 0423 
 Email : yinn.chuta@gmail.com 
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 ผลงาน : การพัฒนาบรรจุภัณฑแเพ่ือสิ่งแวดลอมจากเสนใยกลวยส าหรับบรรจุผลิตภัณฑแอาหารส าเร็จรูป 
 นักวิจัย : รศ.บุษรา สร๎อยระย๎า 
 Email : tammy-design@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยกล๎วยสําหรับบรรจุผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูป ที่ผลิต

จากเส๎นใยกล๎วยท่ีสามารถปูองกันผลิตภัณฑ๑ที่บรรจุภายใน เพื่อเป็นการลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากบรรจุภัณฑ๑ 
และชํวยประหยัดพลังงาน ผลการวิจัยพบวํา ความคิดเห็นในการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑เพื่อสิ่งแวดล๎อมจากเส๎นใยกล๎วย
สําหรับบรรจุผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูป ภาพรวมอยูํในระดับดี มีความสวยงาม โดดเดํน มีเอกลักษณ๑เหมาะสําหรับ
ผลิตภัณฑ๑และเหมาะสําหรับมอบเป็นของฝากของที่ระลึก  

    
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบและคุณภาพผลิตภัณฑแเสื้อผาจากผายอมคราม 
 นักวิจัย : ผศ.อุษา ตั้งธรรม 
 โทรศัพทแ : 0 2629 9157 โทรสาร : - 
 Email : p_uthaiwan@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยศึกษารูปแบบและความต๎องการของกลุํมทอผ๎าย๎อมคราม อําเภอลอง จังหวัดแพรํ และบ๎านถ้ําเตํา อําเภอ

อากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ๑ใน 2 พื้นที่ ได๎เสื้อผ๎าจากผ๎าย๎อมคราม 10 รูปแบบ 
ดําเนินการเปรียบเทียบรูปแบบวัสดุ กระบวนการผลิต รวมทั้งถํายทอดเทคโนโลยี ผลที่ได๎จากการวิจัย ได๎พัฒนา
ผลิตภัณฑ๑ให๎กับชุมชน สามารถนําผลไปสร๎างสรรค๑งานผลิตภัณฑ๑จากผ๎าย๎อมคราม เป็นท่ีพึงพอใจของกลุํมทอผ๎าทั้ง 
2 พื้นที ่

    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแเคหะสิ่งทอเสนใยผักตบชวา (การวิจัยและพฒันาเคหะสิ่งทอและผาผืนดวยเทคโนโลยี

ฟอกยอมตกแตงส าเร็จ) 
 นักวิจัย : นายสัมภาษณ๑ สุวรรณครีี 
 โทรศัพทแ : 0 2629 9157 โทรสาร : - 
 Email : p_uthaiwan@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สกัดเส๎นใยผักตบชวา เข๎ากระบวนการปั่นด๎าย ประกอบด๎วย BLOW ROOM CARDING DRAWING OPEN ENE-

SPINNING เข๎าสูํกระบวนการทอและการออกแบบผลิตภัณฑ๑เคหะสิ่งทอ ประกอบด๎วย เก๎าอี้ โต๏ะ โคมไฟ ฉากกัน้  
    
 
F7  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร๑ 
 
ผูประสานงาน  : ดร.สาํเนียง องสุพันธ๑กุล 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร๑ 

96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพทแ  : 0 2441 6060 โทรสาร : 0 2441 6059 
Email : sumnieng@gmail.com 
   

 ผลงาน : ภาพยนตรแการแตูน ประวัติโองมังกรราชบุรี เพ่ือการสืบสานศิลปหัตถกรรมทองถิ่น 
 นักวิจัย : น.ส.สุทธินี สุขกุล  
 โทรศัพทแ : 0 2889 4585 ตํอ 2425 โทรสาร : 0 2889 4585 ตํอ 2421 
 Email : am_aeing@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : พัฒนาสื่อการเรียนรู๎ ประวัติโอํงมังกรราชบุรี ในรูปแบบภาพยนตร๑การ๑ตูนแอนิเมชัน ใช๎เป็นสื่อการเรียน

วิชาเครื่องปั้นดินเผาเพื่อเผยแพรํแกํผู๎ที่มีความสนใจในประวัติความเป็นมาของโอํงมังกรราชบุรี เพื่อการ
สืบสานศิลปหัตถกรรมท๎องถิ่น 

    
 ผลงาน : การออกแบบเฟอรแนิเจอรแจากเศษไม 
 นักวิจัย : นายโสรัจ พฤฒิโกมล 
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 ผลงาน : 1. เฟอรแนิเจอรแจากแผนอัดเศษผายีนสแ 
   2. บานลอยน้ าปูองกันอุทกภัย 
 นักวิจัย : ผศ.สภุาวดี พนัสอําพน 
    
 ผลงาน : การถายทอดเทคโนโลยีการผลิตหินเทียมเชิงพาณิชยแ 
 นักวิจัย : ผศ.สุวิทย๑ วิทยาจักษ ุ
 
F8  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุร ี
 
ผูประสานงาน  : น.ส.พรศริิ กองนวล 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัธนบุร ี

172 ถนนอิสรภาพ  แขวงวัดกัลยาณ๑ เขตธนบุรี  กทม. 10600 
โทรศัพทแ  : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
      

 ผลงาน : การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนดวยการสงเสริมการจัดการทองเท่ียวโดยชุมชนของจังหวัดในภาค
ตะวันออก  

 นักวิจัย : รศ. ดร.วไิล ตั้งจิตสมคิด 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : research_dru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นงานวิจัยเกี่ยวกับสํงเสริมการจัดการทํองเที่ยวโดยชุมชนของ 9 จังหวัดในภาคตะวันออก โดยมีการ

จัดทําเส๎นทางทํองเที่ยว (A wonderful Day) พร๎อมทั้งคูํมือการทํองเที่ยว การให๎ความรู๎ด๎านการจัดการ
ทํองเที่ยวโดยชุมชนและแผนพัฒนาการทํองเที่ยว  

    
 ผลงาน : 1. การจัดการเพ่ือการทองเที่ยวหมูบานไมดอกไมประดับคลอง 15 จังหวัดนครนายก 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการเช่ือมโยงทรัพยากรทางธรรมชาต ิและสถานท่ีสําคญัในพ้ืนท่ีคลอง 15 ที่เป็นแหลํง

จําหนํายไม๎ดอกไม๎ประดับ โดยจัดทําเป็นข๎อมูลทรัพยากรทํองเที่ยวและเส๎นทางทํองเที่ยว 
 ผลงาน : 2. การสงเสริมศักยภาพของชุมชนในการจัดการทองเท่ียวอยางย่ังยืน กรณีศึกษาตลาดคลองสวน 100

ปี จังหวัดสมุทรปราการ 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาถึงศักยภาพด๎านการทํองเที่ยวขององค๑กรปกครองสํวนท๎องถิ่นในการจัดการ

ทํองเที่ยวและสํงเสริมศักยภาพโดยการให๎ความรู๎และจัดทําแผนพัฒนาการทํองเที่ยว ของตลาดคลองสวน 
100 ปีใช๎กระบวนการมีสํวนรํวม 

 นักวิจัย : น.ส.พรศริ ิกองนวล 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : siri6605@gmail.com 
    
 ผลงาน : 1. การวิจัยและพัฒนาการพัฒนาสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืน กรณีศึกษาหมูที่ 3 ต าบลปากคลอง

บางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดียแ จังหวัดสมุทรปราการ  
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยที่สํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชนหมูํที่ 3 ตําบลปากคลองบางปลากด อําเภอพระสมุทรเจดีย๑ 

จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งมีแหลํงทํองเที่ยวที่นําสนใจ เชํน ปูอมผีเสื้อสมุทร ชุมชนปูอมนาคราช ปูอม
นาคราช ตําหนักนาคราช พระสมุทรเจดีย๑ โดยให๎ชุมชนมสีํวนรํวม 

 ผลงาน : 2. การจัดท าเสนทางศึกษาธรรมชาติเพ่ือการทองเที่ยวเชิงนิเวศโดยการมีสวนรวมของชุมชน
กรณีศึกษา บานขุนสมุทรจีน หมู 9 ต.แหลมฟูาผา อ.พระสมุทรเจดียแ จ.สมุทรปราการ 

 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาจัดทําเส๎นทางทํองเที่ยว โดยการเดินศึกษาธรรมชาติ ปุาชายเลน และผลกระทบจากภาวะโลกร๎อน 
 นักวิจัย : ผศ.วัฒนชัย ชูมาก  
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : easy_rest556@hotmail.com 
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 ผลงาน : การสงเสริมการมีสวนรวมของชมุชนในการจัดการตลาดน้ าทาคา อ าเภออัมพวา จ.สมุทรสงคราม 
 นักวิจัย : น.ส.ชมพรรณ จันทิมา 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : research_dru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการสํงเสริมการทํองเที่ยวของชุมชนในการจัดการตลาดน้ําทําคา โดยมีการดําเนินการศึกษาทรัพยากร

ทํองเที่ยว การจัดทําแผนการจัดการทํองเที่ยวของชุมชน 
    
 ผลงาน : การศึกษาศักยภาพของชุมชนทองถิ่นในการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษแ กรณีศึกษาตลาดน้ า

โบราณบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 
 นักวิจัย : ผศ.สุวรรณี สิมะกรพินธ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : research_dru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยเกี่ยวกับสํงเสริมและการจัดการการทํองเที่ยวเชิงอนุรักษ๑ ตลาดน้ําโบราณบางพลี จังหวัด

สมุทรปราการ  
    
 ผลงาน : การวิจัยเพ่ือพัฒนาเครือขายพัฒนาขอมูลบุคลากรและการจัดการความรูเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยว

ทองถิ่น กรณีศึกษาชุมชนเขตธนบุรี เขตคลองสาน กทม. 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สุภาพร มากแจ๎ง 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : research_dru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยเกี่ยวกับการสร๎างเครือขํายและพัฒนาบุคลากรด๎านการทํองเที่ยวในชุมชนเขตธนบุรี  

เขตคลองสาน กทม. 
 

 ผลงาน : การวิจัยและพัฒนาการจัดพิพิธภัณฑแทองถิ่นเพ่ือสงเสริมการทองเที่ยวแบบยั่งยืนของชุมชนบานขุน
สมุทรจีน ต าบลแหลมฟูาผา อ าเภอพระสมุทรเจดียแ จังหวัดสมุทรปราการ  

 นักวิจัย : ผศ.พรรณี แพํงกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : research_dru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการรวบรวมข๎อมูลด๎านประวัติศาสตร๑ สิ่งของเครื่องใช๎ ฯลฯ ของคนจีนที่มีอยูํในชุมชนบ๎านขุนสมุทรจีน 

ตําบลแหลมฟูาผํา อําเภอพระสมุทรเจดีย๑ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อจัดทําเป็นพิพิธภัณฑ๑ท๎องถิ่น โดยชุมชนมี
สํวนรํวม 

    
 ผลงาน : บทบาทของผูน าทองถิ่นในการจดัการความรูเพ่ือพัฒนาการทองเที่ยวเชิงนิเวศอยางยั่งยืนของ 

ตลาดน้ าบางน้ าผ้ึง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ  
 นักวิจัย : นางพิมพงา เพ็งนาเรนทร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2890 0001 โทรสาร : 0 2890 2303 
 Email : pimpanga_poo@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาบทบาทผู๎นําท๎องถิ่นในการจัดการทํองเที่ยวเชิงนิเวศของตลาดน้ําบางน้ําผึ้ง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ  
 

F2  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.) 
 
ผูประสานงาน  : นางสุวรรณา ดอกไม๎คลี ่
ที่อยู  : สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงประเทศไทย (วว.)  

35 หมูํ 3 เทคโนธานี ตําบลคลองห๎า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 
โทรศัพทแ  : 0 2577 9358 - 60 โทรสาร : 0 2577 9362 
Email : pr@tistr.or.th 
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 ผลงาน : เห็ดเมืองหนาว ... เสริมสรางเศรษฐกจิชมุชน สังคม ประเทศ 
 นักวิจัย : ดร.ชนะ พรหมทอง 
 โทรศัพทแ : 0 2577 9000 โทรสาร : 0 2577 9009 
 Email : chana_ph@tistr.or.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยพัฒนาเห็ดเมืองหนาวภายใต๎โครงการหลวง กลุํมเกษตรกรพัฒนาการปลูกเห็ด นักวิจัยพัฒนาเห็ด

เมืองหนาวสูํผลิตภัณฑ๑เวชสําอาง เพิ่มมูลคําผลผลิตทางการเกษตร ถํายทอดสูํเชิงพาณิชย๑ เสริมสร๎างเศรษฐกิจ
ชุมชน สังคม และประเทศ  

    
 ผลงาน : การแปรรูปผักหวานปุา...สงเสริมชุมชน สรางอาชีพ ลดการท าลายสมดุลธรรมชาติ 
 นักวิจัย : นายสายันต๑ ตันพานิช 
 โทรศัพทแ : 0 2577 9000 โทรสาร : 0 2577 9009 
 Email : sayan@tistr.or.th 
 เนื้อหาโดยยอ : สถานีวิจัยลําตะคอง สํงเสริมให๎ชุมชนปลูกผักหวานปุา สร๎างอาชีพ และเพื่อลดการทําลายสมดุลธรรมชาติ 

วิจัยพัฒนาผักหวานปุาสูํการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคํา ได๎แกํ - ชาผักหวานปุา - แกงผักหวานปุาสําเร็จรูป 
ถํายทอดสูํเชิงพาณิชย๑ให๎แกํผู๎ประกอบการไทย  
 

 ผลงาน : การเพ่ิมมูลคาผลผลิตขาวสูการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑแใหม 
 นักวิจัย : ดร.สรุิยา สาสนรักกิจ 
 โทรศัพทแ : 0 2577 9000 โทรสาร : 0 2577 9009 
 Email : suriya@tistr.or.th 
 
F10  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 
ผูประสานงาน  : ดร.รจนา จันทรากลุ 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา  

กม. 5-6 ถ.รามอินทรา ต.ทําแร๎ง บางเขน กทม. 10230 
โทรศัพทแ  : 0 2510 9552-4 ตํอ 143 โทรสาร : 0 2510 9552 ตํอ 143,170 
Email : - 
   

 ผลงาน : ฮูลาฮุปแบบลูกกลิ้ง  (มี 2 รุน)   วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี 
 นักวิจัย : นายวัลลภ  มากมี  และคณะ 
    
 ผลงาน : กระเปาหมอหอมทรานสแฟอรแเมอรแ วิทยาลัยอาชีวศึกษาแพร 
 นักวิจัย : น.ส.สายชล  มงคล  และคณะ 
    
 ผลงาน : เคร่ืองแยกฝากระปองกาแฟแบบกลไก วิทยาลัยเทคนิคบุรีรัมยแ 
 นักวิจัย : นายพิชญา  พลพงษ๑  และคณะ 
    
 ผลงาน : เคร่ืองถอดเกลียวใน วิทยาลัยเทคนิคคูเมือง 
 นักวิจัย : นายอภิชาติ  ปริเตนัง  และคณะ 
    
 ผลงาน : กาแฟหมอดิน   วิทยาลัยการอาชีพศรีส าโรง 
 นักวิจัย : 1. นายไพรวัลย๑ ศักดิ์ใหญํ  2. นายชูชาติ  อุททัง และคณะ 
    
 ผลงาน : COM Plug วิทยาลัยเทคนิคเลย 
 นักวิจัย : 1. นายกรกต  ศรสีันต๑ 2. น.ส.วิลัยวรรณ  ตระกูลวงศ๑ และคณะ  
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F11  กรมอนามัย 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ปรานอม ภูวนัตตรัย 
ที่อยู  : สํานักท่ีปรึกษา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

ถ.ติวานนท๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพทแ  : 0 2590 4155 โทรสาร : 0 2591 8148 
   

 ผลงาน : คุณภาพชีวิตที่คุณเลือกได Your Life Your Choices 
 นักวิจัย : พญ.นิพรรณพร วรมงคล 
 โทรศัพทแ : 0 2590 4143-4 โทรสาร : 0 2591 8148 
 Email : nipunporn.v@anamai.mail.go.th 
 เนื้อหาโดยยอ : วิถีชีวิตคุณภาพด๎วยพฤติกรรมสํงเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล๎อม วิถีบริโภคที่เหมาะสม -ออกกําลังกาย

ให๎เหมาะสม สังคมสุขภาพดี -อาหารทางเลือก กินอยํางไรหํางไกลโรค ตลาดสดนําซื้อ -รู๎ไว๎เรื่องใกล๎ตัว  
ทําอยํางไรอนามัยดี 

F12  การเคหะแหํงชาต ิ
 
ผูประสานงาน  : น.ส.สมดี เบญ็จชัยพร 
ที่อยู  : กองวิจัยและพัฒนาท่ีอยูํอาศัย การเคหะแหํงชาติ  

905 อาคาร 2 ช้ัน 4 ถ.นวมินทร๑ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 
โทรศัพทแ  : 0 2351 6833 โทรสาร : 0 2351 7624 
Email : b.somdee@gmail.com 

 ผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยการออกแบบอาคารที่พักอาศัยที่เป็นมิตรตอสิ่งแวดลอม 
 นักวิจัย : การเคหะแหํงชาติ รํวมกับ บริษัท เอทีที คอนซัลแตนท๑ จํากัด  
 Email : suwanbul@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เสนอการวางผังอาคารให๎สํวนแคบอยูํด๎านทิศตะวันตกและออก รวมถึงเสนอแนะการเลือกใช๎วัสดุกํอสร๎าง 

เชํน หลังคา ฉนวนกันความร๎อน ระบบไฟฟูา ระบบบําบัดน้ําเสียและการนําน้ําเสียกลับมาใช๎ใหมํ  
การวิเคราะห๑สภาวะนําสบายของห๎องตํางๆ จากคําปูองกันความร๎อนของผนังและหลังคา คือ คํา RTTV ≥ 
10-20 w/m และ OTTV ≤ 25-45 w/m  

    
 ผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยบานประหยัดพลังงานตนทุนต่ า เพ่ือการอยูอาศัยในภาวะโลกรอน 
 นักวิจัย : การเคหะแหํงชาติ รํวมกับ ศนูย๑วิจยันวัตกรรมเทคโนโลยีสิ่งแวดล๎อมสรรค๑สรา๎ง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร๑และ

การผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑  
 โทรศัพทแ : 0 2986 9434 ตํอ 3004 โทรสาร : 0 2986 8067 
 Email : tchalerm@engr.tu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เสนอสถาปัตยกรรมประเภทเสาสูงที่เหมาะสมกับการรองรับผลกระทบปัญหาน้ําทํวม ใช๎เทคนิคการทํา

ความเย็นโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งแบํงเป็น 3 หัวข๎อหลัก คือ การใช๎ลมธรรมชาติชํวยระบายอากาศ การทํา
ความเย็นด๎วยมวลสาร และการทําความเย็นด๎วยการระเหยน้ํา เพื่อให๎ห๎องตํางๆ อยูํสบายโดยไมํใช๎
เครื่องปรับอากาศ  

    
 ผลงาน : โครงการศึกษาวิจัยเทคโนโลยีระบบกอสรางและวัสดุกอสรางที่อยู อาศัยส าเร็จรูป เมื่อเกิดภัยพิบัติ  

: กรณีการออกแบบบานสะเทินน้ าสะเทินบก 
 นักวิจัย : การเคหะแหํงชาติ รํวมกับ บริษัท ไซต๑ สเปซิฟิค จํากัด  
 โทรศัพทแ : 0 2623 3798 โทรสาร : 0 2623 3799 
 Email : sinthuphan@gmail.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : บ๎านสะเทินน้ําสะเทินบก (Amphibious House) มีความสามารถในการยกตัวลอยน้ําได๎เมื่อเกิดน้ําทํวมขัง 
และกลับสูํระดับเดิมได๎เมื่อน้ําลดลง โดยใช๎หลักการของเสาประคองและทุํนลอยมาประยุกต๑ใช๎ในโครงการ
ของการเคหะแหํงชาติ เป็นการสังเคราะห๑องค๑ความรู๎ทางด๎านการออกแบบที่อยูํอาศัยและเทคโนโลยีการ
กํอสร๎าง เพื่อรองรับปัญหาน้ําทํวม 

    
F13  สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข 
 
ผูประสานงาน  : นางอรชร อินทองปาน 
ที่อยู  : กลุํมวิจัย สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

ต.ติวานนท๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพทแ  : 0 2590 1977 โทรสาร : 0 2590 1977 
Email : omin2506@hotmail.com 

 ผลงาน : กระบวนการสรางคุณคาผูสูงอายุจังหวัดมหาสารคาม 
 นักวิจัย : ดร.ทักษิณาร๑ ไกรราช และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4372 2404 
 Email : thaksina7@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : กระบวนการสร๎างคุณคําผู๎สูงอายุจังหวัดมหาสารคาม งานวิจัยเชิงคุณภาพ วัตถุประสงค๑เพื่อจัดกิจกรรมสร๎าง

คุณคําผู๎สูงอายุทางรํางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม ท่ีให๎ความสําคัญกับบ๎าน วัด โรงเรียน ใช๎ทฤษฎีการ
สูงอายุ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น การมีสํวนรํวมของชุมชนเป็นกรอบวิจัย 

    
 ผลงาน : การศึกษาการดูแลตนเองแบบผสมผสานของผูปุวยโรคเบาหวาน ภายใตบริบทของสังคม วัฒนธรรม

ทองถิ่นภาคใต : กรณีศึกษา ต.ชะแล อ.สิงหนคร จ.สงขลา 
 นักวิจัย : 1. น.ส.วรวรรณ จันทวีเมือง  2. น.ส.เกษร ชุมไหม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7431 2562 
 Email : worawan1986@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษานี้พบวําผู๎ปุวยโรคเบาหวาน ต.ชะแล๎ มีการดูแลตนเองแบบผสมผสานโดยปรับแบบแผนการ

ปฏิบัติตัวด๎านสุขภาพให๎เข๎ากับวิถีชีวิต และแสวงหาภูมิปัญญาภาคใต๎ การแพทย๑ทางเลือกมาใช๎รํวมด๎วย 
โดยได๎รับการสนับสนุนท่ีดีจากครอบครัว ชุมชน และเจ๎าหน๎าที่ทางสุขภาพ 

    
 ผลงาน : กระบวนการพัฒนาชุมชนเขมแขง็เพ่ือการสรางเสริมสุขภาพคนพิการ กรณีศึกษาจากเครือขายภาคี

สุขภาพ 
 นักวิจัย : น.ส.บุญสืบ โสโสม และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3636 7047 
 Email : boonsurb@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวมเพื่อพัฒนาชุมชนให๎มีความเข๎มแข็ง เพื่อการสร๎างเสริม

สุขภาพคนพิการ ผลลัพธ๑ของการวิจัยทําให๎เกิดเครือขํายภาคีสุขภาพที่มีระบบการดูแลคนพิการอยํางตํอเนื่อง 
มีระบบการดูแลแบบเจ๎าของไข๎ และมีศูนย๑การเรียนรู๎ในชุมชนเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการในชุมชน 

    

 ผลงาน : ประสบการณแการใชความรอนในการรักษาสุขภาพของหญิงหลังคลอดชาวไทยอีสานที่ปฏิบัติตัวหลงั
คลอดตามแบบโบราณ 

 นักวิจัย : ดร.ปรางทิพย๑ ทาเสนาะ เอลเทอร๑ และคณะ 
 Email : p_tasanoa@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยแบบปรากฏการณ๑วิทยาการตีความครั้งนี้เป็นการศึกษาประสบการณ๑การดูแลสุขภาพหลังคลอด

ของหญิงชาวอีสานจํานวน 16 คน เก็บข๎อมูลด๎วยการสัมภาษณ๑เชิงลึกและสังเกตอยาํงมีสํวนรวํม วิเคราะห๑
ข๎อมูลด๎วย Exemplar และ Thematic analysis ผลการศึกษาพบ 4 แนวคิดหลัก คือ การปฏิบัติด๎าน
อาหาร การอยูํไฟ การอาบน้ําร๎อน และการดื่มน้ําสมุนไพร 
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 ผลงาน : การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ 2 เกี่ยวกับ
ความผิดปกติของอวัยวะรับสัมผัสของวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 

 นักวิจัย : ดร.จินตนา  ไพบูลย๑ธนานนท๑  
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและวิเคราะห๑ปัจจัยที่มีผลกระทบตํอ

การจัดการศึกษารายวิชาปฏิบัติการพยาบาลบุคคลที่มีปัญหาทางสุขภาพ 2 เกี่ยวกับความผิดปกติของ
อวัยวะรับสัมผัส โดยการประเมินข๎อดี ข๎อด๎อย สิ่งท่ีควรปรับปรุงและความประทับใจ สําหรับการฝึกปฏิบัติ
ในหอผู๎ปุวยจักษุชายและหญิง 

    
 ผลงาน : ความฉลาดทางสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน  : การศึกษาสองต าบลใน 

อ าเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี 
 นักวิจัย : ดร.เชษฐา แก๎วพรม และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3933 0080 
 Email : wlg2552@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาความฉลาดทางสุขภาพจิตของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) สอง

ตําบลในเขตพื้นท่ีจังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบวํา อสม. มีความรู๎ความเข๎าใจปัญหาสุขภาพจิตที่แสดง
ถึงศักยภาพของชุมชนที่จะชํวยกันเฝูาระวังและดูแลประชาชนท่ีมีปัญหาสุขภาพจิต 

    
 ผลงาน : การจัดการความรูชุมชน เพ่ือการบริโภคอยางปลอดภัย 
 นักวิจัย : นางศรีประไพ อินทร๑ชัยเทพ และคณะ 
 เนื้อหาโดยยอ : วัตถุประสงค๑การวิจัยเพื่อสร๎างและพัฒนารูปแบบการจัดการความรู ๎และถอดบทเรยีนการดําเนินงานด๎าน

การจัดการความรู๎ เกี่ยวกับการบรโิภคอาหารอยํางปลอดภัย กลุมํเปาูหมายคือ ตัวแทนประชาชนในชุมชน
พิชัย ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง จํานวน 53 คน ผลการวิจัยพบวํา รูปแบบการจัดการความรู๎เกี่ยวกับการ
บริโภคอาหารอยํางปลอดภยัของชุมชน พบวํามี 7 ขั้นตอน โดย การดําเนินงานมสีิ่งขับเคลื่อนที่มผีลตอํ
ความสําเร็จ ได๎แกํ แกนนํามีความเข๎มแข็ง มุํงมั่น ประชาชนมีสมัพันธภาพที่ดีตํอกัน และมีสํวนรํวมของ
หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎อง 
 

 ผลงาน : การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการสงเสริมสขุภาพผูปุวยเบาหวานและผูปุวยความดันโลหิตสูงในเขต
รับผิดชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพต าบลฮองหา 

 นักวิจัย : 1. นางสุมิตรา วิชา  2. ดร.พัฒนา นาคทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5422 5020 
 Email : sumitrawicha@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ในการดูแลผู๎ปุวยเบาหวานและผู๎ปุวยความดันโลหิตสูงที่มีปัญหาสุขภาพเรื้อรัง เพื่อให๎ผู๎ปุวยและครอบครัว

หรือผู๎ดูแล มีศักยภาพในการสํงเสริมสุขภาพของผู๎ปุวยได๎อยํางเหมาะสมนั้น จําเป็นต๎องมีการทํางาน
ประสานเชื่อมโยงกันของสามองค๑ประกอบ ได๎แกํ (1) ผู๎ปุวยและญาติ, (2) การจัดระบบบริการสุขภาพของ
รัฐ และ (3) ผู๎นําชุมชนและผู๎รํวมให๎บริการสุขภาพเสริมในชุมชน  

    
 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพ่ือสงเสริมสมรรถนะดานการพัฒนาตนเองและการสรางสรรคแ

ผลงานเพ่ือพัฒนาสังคมของนักศึกษาพยาบาล 
 นักวิจัย : ดร.นงณภัทร รุํงเนย และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3242 7050 
 Email : nongrn1@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนตามแนวคิดการศึกษาเชิงสร๎างสรรค๑และ

ผลิตภาพ และแนวคิดการพัฒนาการศึกษาแบบยั่งยืน รูปแบบที่พัฒนาขึ้นสามารถพัฒนาสมรรถนะด๎าน
การพัฒนาตนเองและการสร๎างสรรค๑ผลงานเพื่อพัฒนาสังคมของนักศึกษาพยาบาลได๎เพิ่มขึ้น 
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 ผลงาน : ภูมิปัญญาพ้ืนบานดานการผดุงครรภแโบราณ : กรณีศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 
 นักวิจัย : นางอังสิน ีกันสุขเจริญ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3242 7050 
 Email : ang_sinee@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ใช๎วิธีการวิจัยกรณีศึกษาเพื่อรวบรวม

องค๑ความรู๎ ภูมิปัญญาพื้นบ๎านด๎านการผดุงครรภ๑โบราณหรือหมอตําแยในจังหวัดเพชรบุรีได๎แนวทางการ
ดูแลตั้งแตํตั้งครรภ๑ถึงหลังคลอดของหมอตําแยทั้งในระยะตั้งครรภ๑ ระยะคลอดและหลังคลอด โดยเฉพาะ
ในระยะหลังคลอดยังมีการใช๎ภูมิปัญญาด๎านการผดุงครรภ๑โบราณ 

    
 ผลงาน : การเตรียมความพรอมในการรับอุทกภัยของประชาชนในจังหวัดสุราษฎรแธาน ี
 นักวิจัย : นายอํานวย ธัญรัตน๑ศรสีกุล และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7727 2571 
 Email : amnouy_tan@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเชิงสํารวจศึกษาปัจจัยสํวนบุคคล ความรู๎ การได๎รับขําวสารการตระหนักถึงปัญหาที่มีผลตํอการเตรียม

ความพร๎อมรับอุทกภัย พบวําปัจจัยที่มีผลตํอการเตรียมความพร๎อมรับอุทกภัย มี 2 ปัจจัย ได๎แกํ ความ
ตระหนักในปัญหาอุทกภัย และการได๎รับข๎อมูลขําวสารเกี่ยวกับอุทกภัย 

    
 ผลงาน : ผลการออกก าลังกายดวยทาร าไทยประยุกตแตอภาวะขอไหลติดในผูสูงอายุ 
 นักวิจัย : นางพิมพรรณ รัตนโกมล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5640 5589 
 Email : pimpun217@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้เป็นการวิจัยกึ่งทดลองเพื่อศึกษาผลของการออกกําลังกายด๎วยทํารําไทยประยุกต๑ตํอภาวะ  

ข๎อไหลํติดในผู๎สูงอายุจํานวน 8 คน ในตําบลชัยนาท อําเภอเมือง จังหวัดชัยนาท การศึกษาพบวําทํารํา
ไทยประยุกต๑สามารถแก๎ไขภาวะข๎อไหลํติด ทําให๎สามารถปฏิบัติกิจวัตรประจําวันทําตํางๆ ได๎เพิ่มขึ้น  

    
 ผลงาน : การมีสวนรวมของชุมชนในการวางแผนแกไขปัญหาสุขภาพอนามัยบานทุงตนศรี ต าบลหวยลาน 

อ าเภอดอกค าใต จังหวัดพะเยา 
 นักวิจัย : 1. นางจันทร๑จิรา อินจีน  2. น.ส.กนกวรรณ เอี่ยมชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5443 1889 
 Email : jjanbok.d@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม โดยประยุกต๑ใช๎เทคนิค A-I-C ซึ่งผลการมีสํวนรํวม

ของชุมชนในการกําหนดแผนการแก๎ไขปัญหาที่เป็นการเสริมพลังอํานาจให๎ประชาชนเพิ่มขีดความสามารถ
ในการจัดการทรัพยากร การตัดสินใจ และควบคุมกิจกรรมตํางๆ มากกวําเป็นฝุายตั้งรับ ด๎วยการ
กําหนดการดํารงชีวิตได๎ด๎วยตนเองให๎มีชีวิตความเป็นอยูํดีขึ้น 
 

 ผลงาน : การดูแลผูปุวยระยะสุดทายแบบ “อยูก็สบาย ไปก็สงบ” ของชุมชนในสังคมวัฒนธรรมอสีาน 
 นักวิจัย : นางจรูญศรี มีหนองหว๎า และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4525 5462 
 เนื้อหาโดยยอ : บุคลากรสาธารณสุขควรทําความเข๎าใจความหมายของการปฏิบัติของครอบครัวและชุมชน ในการดูแล

ผู๎ปุวยระยะสุดท๎ายที่บ๎าน ซึ่งครอบครัวได๎มีการจัดการให๎ผู๎ปุวยตายอยํางสงบสมศักดิ์ศรี ประกอบพิธีกรรม
ตามความเชื่อ และทําบทบาทครบถ๎วนตามความคาดหวังของสังคมวัฒนธรรม 

    
 ผลงาน : การพัฒนาเครือขายเพ่ือการสรางเสริมสุขภาพตามเกณฑแมาตรฐานวิทยาลัยสงเสริมสุขภาพ : 

กรณีศึกษา เครือขายสงเสริมสุขภาพชุมชนทาราบ หมู 2 อ าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 
 นักวิจัย : น.ส.บุญทิพย๑ ลิขิตพงษ๑วิทย๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3231 4605 
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 Email : LIKITPONGWIT@yahoo.com 
 

 เนื้อหาโดยยอ : เครือขํายเสริมสร๎างสุขภาพมีการพัฒนาระบบการดําเนินงาน โดยจัดตั้งคณะทํางานรํวมกัน พัฒนา
ฐานข๎อมูลชุมชนเพื่อสนับสนุนการสร๎างสุขภาพ พัฒนาศักยภาพแกนนําสร๎างเสริมสุขภาพชุมชนเป็นกลไก
ขับเคลื่อน และสร๎างการมีสํวนรํวมระหวํางเครือขํายในการดําเนินงานโดยชุมชนรํวมคิด รํวมทํา รํวม
ดําเนินการ และรํวมประเมินผลประยุกต๑ใช๎ภูมิปัญญาท๎องถิ่นด๎านศิลปะการแสดงพื้นบ๎านเพื่อสํงเสริม
สุขภาพ สํงผลให๎ประชาชนมีความรู๎ด๎านการสร๎างเสริมสุขภาพมากข้ึน 

    
 ผลงาน : ความสัมพันธแระหวางการท าหนาที่ของครอบครัว การรับรูการสนับสนุนจากครอบครัวกับพฤติกรรมการ

ดูแลตนเองของผูปุวยเบาหวานชนิดที ่2 ในเขตอ าเภอบานโปุง จังหวัดราชบุรี 
 นักวิจัย : นางนวลอนงค๑ ศรีสุกไสย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3234 4959 
 Email : Power_of_bent@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการวิจัยที่สําคัญพบวํา ผู๎ปุวยเบาหวานมีพฤติกรรมการดูแลตนเองในภาพรวมเฉลี่ย 4.38 วันตํอสัปดาห๑ 

และพบวําการทําหน๎าที่ของครอบครัว และการรับรู๎การสนับสนุนจากครอบครัวมีความสัมพันธ๑ทางบวก 
ในระดับต่ํากับพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู๎ปุวยเบาหวานชนิดที่ 2 อยํางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 

    
 ผลงาน : การฟ้ืนฟูสมรรถภาพและปูองกันภาวะแทรกซอนของผูปุวยอัมพฤกษแ อัมพาตที่บาน : กรณีศึกษาต าบล

มวงเต้ีย อ าเภอแมลาน จังหวัดปัตตานี 
 นักวิจัย : ดร.กรรณิกา เรืองเดช และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7321 3234 
 Email : kanni43@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา ดําเนินการรํวมกับโรงพยาบาลสํงเสริมสุขภาพตําบลมํวงเตี้ย อําเภอ

แมํลาน จังหวัดปัตตานี เยี่ยมผู๎ปุวย อัมพฤกษ๑ อัมพาต จํานวน 5 ราย ประเมินปัญหาผู๎ปุวยด๎วยหลัก
INHOMESS และวางแผนการพัฒนานวัตกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและปูองกันภาวะแทรกซ๎อนของผู๎ปุวยที่บ๎าน 

    
 ผลงาน : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมูบาน  
 นักวิจัย : ดร.มกราพันธุ๑ จูฑะรสก  
 โทรศัพทแ : 0 4342 3213 โทรสาร : 0 4342 3212 
 Email : jureesa@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม การพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูํบ๎าน (อสม.) ด๎วย

กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบและจิตบริการด๎วยหัวใจความเป็นมนุษย๑  เป็นความรํวมมือระหวําง
สถานศึกษา สถานบริการและภาคประชาชน ในการนําหลักสูตรบูรณาการที่เน๎นกระบวนการทํางานเป็น
ทีมไปอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ อสม.ให๎สามารถใช๎กระบวนการคิดอยํางเป็นระบบภายใต๎นวัตกรรมระบบ
ครอบครัวเสมือนด๎วยการนําไปใช๎ในการดูแลประชาชนในพ้ืนท่ีเพื่อสร๎างชุมชนสุขภาวะ 

    
 ผลงาน : ผลของการใชโปรแกรมภมูิปัญญาไทยในการดูแลสขุภาพของมารดาหลังคลอด 
 นักวิจัย : 1. น.ส.อภิญญา เพียรพิจารณ๑ 2. ดร.ธนวันต๑ ศรีอมรรตันกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2354 8241 ตํอ 3410 โทรสาร : 0 2354 8251 
 Email : leksriamon@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยเชิงทดลองเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมภูมิปัญญาไทยในการดูแลสุขภาพของมารดาหลังคลอด

ตํอภาวะสุขภาพของมารดาหลังคลอด กลุํมทดลองได๎รับโปรแกรมประกอบด๎วย การทํากายบริหารแบบ
ไทยทําฤษีดัดตน การนวดไทย การประคบสมุนไพร การอบสมุนไพร การดื่มน้ําสมุนไพร การอบน้ํา
สมุนไพร การใช๎ผ๎าพันรอบท๎อง เป็นเวลา 3 สัปดาห๑ กลุํมควบคุม ได๎รับคําแนะนําเกี่ยวกับการดูแลมารดา
หลังคลอดจากแพทย๑และพยาบาล  

    
 ผลงาน : ประสิทธิผลของการเขารวมกิจกรรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณแของนักศึกษากอนจบหลักสูตร

พยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ 
 นักวิจัย : นางรัตนาภรณ๑ ศิริวัฒน๑ชัยพร และคณะ 
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 โทรศัพทแ : 0 2354 8241 ตํอ 3404 โทรสาร : 0 2354 8251 
 Email : siriwatchaiporn2499@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเพื่อศึกษาผลของโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ๑ในนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต ช้ันปี 

4 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี กรุงเทพ ผลการวิจัยพบวํา นักศึกษาที่มีคะแนนความฉลาดทางอารมณ๑
รายด๎านต่ํากวําปกติ ประเมินเมื่อกํอนเข๎ารํวมโครงการ เมื่อได๎เข๎ารํวมโปรแกรม พบวํา นักศึกษากลุํมนี้มี
คะแนนความฉลาดทางอารมณ๑สูงขึ้นเป็นระดับปกติหรือสูงกวําปกติทุกราย (ร๎อยละ 100) ผลการทํา
สนทนากลุํมถอดบทเรียนวิเคราะห๑ผลของกิจกรรมที่จัดให๎ตอํการพัฒนาความฉลาดในตนเองของผู๎รํวมวจิยั 
ทําให๎ผู๎วิจัยสามารถยืนยันได๎วํากิจกรรมที่จัดให๎นักศึกษารับรู๎วํามีผลตํอการพัฒนาความฉลาดทางอารมณ๑
ของนักศึกษา และผู๎วิจัยได๎แนวทางในการปรับปรุงโปรแกรมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ๑ให๎มี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและเผยแพรํสูํการใช๎ในระดับกว๎างตํอไป  

    
 ผลงาน : ผลของน้ ามนัหอมระเหยจากดอกมะลิตอการท างานของระบบประสาทอัตโนมัติ 
 นักวิจัย : ดร.วินัย สยอวรรณ 
 โทรศัพทแ : 0 2354 8241 ตํอ 3404 โทรสาร : 0 2354 8251 
 Email : winsayyes@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาผลของการสูดดมน้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลิตํอการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 

ในกลุํมตัวอยํางจํานวน 20 คน โดยวัดความดันโลหิต อัตราการเต๎นของหัวใจ อุณหภูมิที่ผิวหนัง และอัตรา
การหายใจของกลุํมตัวอยํางกํอนและหลังการสดูดมน้ํามันหอมระเหยจากดอกมะลิ ผลการศึกษาพบวําการ
สูดดมน้ํามันหอมระเหยชนิดนี้มีผลทําให๎ ความดันโลหิต อัตราการเต๎นของหัวใจ และอัตราการหายใจ เพิ่ม
สูงขึ้น แตํอุณหภูมิที่ผิวหนังไมํมีการเปลี่ยนแปลง จากผลการศึกษาอาจสรุปได๎วํา น้ํามันหอมระเหยจาก
ดอกมะลิมีฤทธ์ิกระตุ๎นการทํางานของระบบประสาทอัตโนมัติ 

    
F14  ศูนย๑วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสุขแหํงชาต ิ
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ชนนิกานต๑ สิงห๑พยัคฆ๑ 
ที่อยู  : ศูนย๑วิชาการเพื่อความปลอดภยัทางถนน (ศวปถ.) มูลนิธิสาธารณสขุแหํงชาติ 

1168 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม.10900 
โทรศัพทแ  : 0 2511 5855 ตํอ 123 โทรสาร : 0 2511 3583 
Email : Chonnikant@thainhf.org 

 
 ผลงาน : การน าเทคโนโลยีสื่อสารและเครือขายสังคมออนไลนแ มาเป็นพื้นฐานการขับเคลื่อนใหเกิดชมุชนการ

เรียนรูในสถานศึกษา  
 นักวิจัย : บริษัท โตโยต๎า มอเตอร๑ ประเทศไทย จํากัด และคณะครุศาสตร๑ จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย รํวมกับ สพฐ. 

กระทรวงศึกษาธิการ  
 โทรศัพทแ : 0 2386 1284 โทรสาร : 0 2386 1885 
 Email : kwongnom@toyota.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อสํงเสริมการเรียนรู๎และปลูกฝังวัฒนธรรมความปลอดภัยอยํางไร๎ขอบเขตโดยผํานเครือขําย Social 

Network Learning Platform ซึ่งจะทําให๎ครูสามารถเสริมสร๎างและแลกเปลี่ยนความรู๎จากห๎องเรียนไปสูํ
ชุมชนตํางๆ ได๎ทันทีโดยผํานนวัตกรรมทางการศึกษาและสื่อการเรียนการสอนแนวใหมํ และนอกจากน้ี ยัง
สามารถรํวมแบํงปันองค๑ความรู๎ที่เป็นแบบอยํางที่ดี จากห๎องเรียนสูํชุมชน และขยายเป็นเครือขํายสังคม
ออนไลน๑ ที่ไมํจํากัดเรื่องของเวลาและสถานท่ีในแตํละชุมชนท่ัวประเทศ 

    

 ผลงาน : บริษัทกลางฯ สงเสริมความปลอดภัย ประกันภัยเพ่ือสังคม 
 นักวิจัย : นายประสิทธ์ิ คําเกิด  
 โทรศัพทแ : 0 2100 9191 โทรสาร : 0 2643 0296 
 Email : Prasitk@rvp.co.th 
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 เนื้อหาโดยยอ : สังคมจะเป็นสุขและมีสุขภาพชีวิตที่ดี หากคนมีจิตสํานึกที่ดีและมีความตระหนักในเรื่องของความ
ปลอดภัย จึงได๎ดําเนินการเสริมสร๎างและสํงเสริมให๎เกิดจิตสํานึกรักความปลอดภัย ด๎วยกลยุทธ๑“ปลูก
จิตสํานึกรักความปลอดภัยให๎กับเยาวชน”“เริ่มจากตัวเองและภายในองค๑กร (สถานศึกษา) กํอนขยายสูํ
ชุมชน”“จิตสํานึกในเยาวชนจะสํงผลให๎กระตุกจิตสํานึกในผู๎ใหญํให๎เกิดความตระหนัก”  

    

F15  มหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย 
 
ผูประสานงาน  

: น.ส.กมลวรรณ  ประภาศรีสุข 

ที่อยู  : มหาวิทยาลยัหอการค๎าไทย (ศูนย๑วิจัย ม.ชิคาโก-ม.หอการค๎าไทย) อาคาร 21 ช้ัน 7 126/1 ถ.วิภาวดรีงัสิต 
เขตดินแดง กรุงเทพ 10400 

โทรศัพทแ  : 0 2697 6647, 0 2697 6638 โทรสาร : - 
Email : Kamolwan@uc-utcc.org 
   

 ผลงาน : โครงการ 1 ไร 1 แสน 
 นักวิจัย : มหาวิทยาลยัหอการค๎าไทย 
 โทรศัพทแ : 0 2697 6647 โทรสาร : 0 2692 3168 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการ 1 ไรํ 1 แสน เกิดจากความรํวมมือระหวํางหอการค๎าไทยกับมหาวิทยาลัยหอการค๎าไทย โดยได๎

นําพระราชดําริเรื่อง เกษตรทฤษฎีใหมํ ไปประยุกต๑ใช๎กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎี
ใหมํขั้นที่ 3 โดยเน๎นให๎เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได๎เป็นหลัก ทั้งนี้เพื่อเสริมสร๎างอาชีพและรายได๎ที่
ยั่งยืนให๎กับเกษตรกร รู๎จักใช๎ทรัพยากรการเกษตรที่มีอยูํในพื้นที่อยํางรู๎คํา และทําให๎เกิดประโยชน๑สูงสุด 
โดยใช๎กระบวนการเกษตรแบบผสมผสาน (Integrated Farming) และภูมิปัญญาชาวบ๎านที่มีอยูํดั้งเดิม 
ตามโครงการนี้ นา 1 ไรํ จะถูกแบํงเป็น 4 สํวน 
สํวนท่ี 1 คันนา กว๎าง 1.5 เมตร ใช๎ปลูกพืช อาทิ พริก มะนาว มะรุม    เป็นต๎น หรือผักสวนครัวทุกชนิดที่
กินได๎ เสริมสร๎างรายได๎ให๎เกษตรกร 
สํวนท่ี 2 รํองน้ํา เพื่อทําประมง เชํน เลี้ยงปลา เลี้ยงก๎ุง เลี้ยงกบ เลี้ยงหอย มูลสัตว๑ทั้งหลายก็จะกลายเป็น
ปุ๋ยแกํนาข๎าว  
สํวนท่ี 3 พ้ืนท่ีปลูกข๎าว 
สํวนท่ี 4 พ้ืนท่ีเลี้ยงเป็ดไขํ ปลํอยให๎เป็ดไขํหาอาหารจากแปลงนาได๎ 
 

F16  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรธีรรมราช 
 
ผูประสานงาน  : นางทัศนีย๑  พาเจริญ  
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช 

สถาบันวิจัยและพัฒนา อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80280 
โทรศัพทแ  : 0 7537 7742 โทรสาร : 0 7537 7742 
Email : tassanee16@gmail.com 
   

 ผลงาน : แผนงานวิจัยเร่ือง “การจัดการและการใชประโยชนแทรัพยากรปุาพรุควนเคร็งอยางยั่งยืน” 
 นักวิจัย : ดร.สมุาล ีเลี่ยมทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7537 7742 
 Email : somsom9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การศึกษาสภาพเศรษฐกจิ สังคมเเละการใชประโยชนแที่ดินในพืน้ที่ปาุพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : นางสุพพัต เหมทานนท๑ 
    
 ผลงาน : พลวัตการใชประโยชนแทรัพยากรในปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : นางนฤมล ขุนวีชํวย 
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 ผลงาน : การมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษาสังคมพืชเเละปลาในพ้ืนทีปุ่าพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.สภุาพร สุทิน 1. ผศ.สุจารี  แก๎วคง 
    
 ผลงาน : การมีสวนรวมของชุมชนในการศึกษาความหลากหลายของยุงในพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.ศุภวรรณ พรหมเพรา 
    
 ผลงาน : ผลกระทบของไฟปุาตอความหลากหลายของเชื้อราและสาหรายในพ้ืนที่ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : 1. น.ส.โสภนา วงศ๑ทอง 2. น.ส.มัณฑกา  วีระพงศ๑ 
    
 ผลงาน : ผลกระทบของการใชประโยชนแที่ดินตอการเปลี่ยนแปลงคุณภาพน้ าเเละดินในพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : 1. นางปิยะวรรณ เนื่องมัจฉา 2. ผศ. ประวิทย๑ เนื่องมัจฉา 
    
 ผลงาน : การคัดเลือกกราเอนโดไฟทแท่ีผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากพืชในพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : 1. น.ส.สุมาลี เลี่ยมทอง 2. น.ส.แนํงน๎อย  แสงเสนํห๑ 
    
 ผลงาน : ฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระและปริมาณของน้ ามันหอมระเหยในพืชในพื้นที่ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : 1. น.ส.เเนํงน๎อย เเสงเสนหํ๑ 2. นางปวีณา  ปรวัฒน๑กุล 
    
 ผลงาน : ระบบสารสนเทศเเละตัวเเบบเชิงภูมิศาสตรแส าหรับการประเมินความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนที่ 

ปุาพรุควนเคร็ง 
 นักวิจัย : 1. ดร.มนิต พลหลา 2. นายมโนรส  บริรักษ๑อราวินทร๑ 
  
 

F17  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.ปภัศร๑ชกรณ๑ อารยี๑กุล 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

179 หมูํ 3 ต.ไมฝ๎าด อ.สิเกา จ.ตรงั 92150 
โทรศัพทแ  : 0 7520 4070-1 โทรสาร : 0 7520 4071 
Email : p_areekul@yahoo.com 
   

 ผลงาน : 1. การสื่อความหมายตามรอยพันธุกรรมพืช กรณีศึกษา วิถีโตนดนาไผ คนต าบลร าแดง  
อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา  

 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการนําเสนอและอธิบายถึง การสื่อความหมายตามรอยพันธุกรรมพืช กรณีศึกษาวิถีโตนดนาไผํ  
คนตําบลรําแดง อําเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 

 ผลงาน : 2. ภูมิปัญญาจากร าแดงสูตับใบตาล 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาและวิจัยภูมิปญัญาท๎องถิ่นจากรําแดงสูํใบตาล ท่ีสามารถบูรณาการองค๑ความรู๎ และในการมี

สํวนรํวมอยํางยั่งยืน 
 นักวิจัย : นายจเร สุวรรณชาต ิ
 โทรศัพทแ : 0 7520 4070 โทรสาร : 0 7520 4071 
 Email : j_ray191@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การสรางเคร่ืองขัดขุยใยตาลเพ่ือผลิตเสนใยในงานจักสาน 
 นักวิจัย : นายวีระยุทธ จันทรักษา 
 โทรศัพทแ : 0 7520 4070 โทรสาร : 0 7520 4071 
 Email : Chaiya_32@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาและพัฒนาการสรา๎งเครื่องขัดขุยใยตาลเพื่อผลิตเส๎นใยในงานจักสาน เพื่อให๎เกิดการใช๎งาน

อยํางประหยดัแรงงานและใหม๎ีคณุภาพ 
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 ผลงาน : การผลิตแผนผนังคอนกรีตกึ่งส าเร็จรูปจากเสนใยตาลโตนด 
 นักวิจัย : นายนันทชัย ชูศิลป์ 
 โทรศัพทแ : 0 7520 4070 โทรสาร : 0 7520 4071 
 Email : Nuntachai_chusilp@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยและพัฒนาการใช๎วัสดุเหลือใช๎จากตาลโตนดในการผลิตแผํนผนังคอนกรีตกึ่งสําเร็จรูป ที่สามารถ

ใช๎งานและพัฒนาเป็นวัสดุเชิงอุตสาหกรรมได๎ 
    
 ผลงาน : การใชพลังงานชีวมวลจากถานผลตาลโตนดสูการใชประโยชนแดานพลังงาน 
 นักวิจัย : นางณิชา ประสงค๑จันทร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 7520 4070 โทรสาร : 0 7520 4071 
 Email : ingoakaom@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการวิจัยและพัฒนาในการใช๎พลังงานชีวมวลถํานผลตาลโตนดสูํการใช๎ประโยชน๑ด๎านพลังงาน เพื่อให๎มี

การใช๎พลังงานทดแทนอยํางมีประสิทธิภาพ 
    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแขนมไทยจากแปูงตาลโตนด 
 นักวิจัย : ผศ.ชไมพร เพ็งมาก 
 โทรศัพทแ : 0 7520 4070 โทรสาร : 0 7520 4071 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ได๎นําเอาวัตถุดิบที่มีสีเหลืองและกลิ่นหอมตามธรรมชาติจากแปูงตาลโตนดสุกมาศึกษาในขนม

ไทย 3 ชนิด คือขนมช้ัน ขนมน้ําดอกไม๎ และขนมปุยฝูาย โดยศึกษาอัตราสํวนที่เหมาะสม ทั้งทางด๎าน
รสชาติ และองค๑ประกอบทางเคมี ในการทําผลิตภัณฑ๑ขนมไทยดังกลําว 

 
F18  มหาวิทยาลัยบรูพา 
 
ผูประสานงาน  : ดร.สมนึก ทองเอี่ยม 
ที่อยู  : กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลยับูรพา 

ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131 
โทรศัพทแ  : 0 3810 2969 โทรสาร : 0 8374 5799 
Email : research@buu.ac.th 
   
 ผลงาน : โครงการการศึกษาสภาพปัญหาและความตองการในการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยใชกระบวนการมี 

สวนรวมของชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟูาโกลวแ ไอพีพี  
 นักวิจัย : ศูนย๑วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รํวมกับ คณะกรรมการ

กองทุนโรงไฟฟูาโกลว๑ ไอพีพี 
 โทรศัพทแ : 0 3839 3260 ตํอ 124 โทรสาร : 0 3839 3260 ตํอ 120 
 Email : research@buu.ac.th 

    
 ผลงาน : โครงการพัฒนาศักยภาพเครือขายเฝูาระวังปัญหามลพิษและสิ่งแวดลอมในจังหวัดระยองและพ้ืนที่

ใกลเคียง ปี 2554 
 นักวิจัย : ศูนย๑วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รํวมกับ กรมโรงงาน

อุตสาหกรรม 
 โทรศัพทแ : 0 3839 3260 ตํอ 124 โทรสาร : 0 3839 3260 ตํอ 120 

 Email : research@buu.ac.th 
    
 ผลงาน : โครงการสภาพปัญหาดานคุมครองแรงงานตางดาวในประเทศไทยและแนวทางแกไข 

 นักวิจัย : ศูนย๑วิจัยนโยบายและการบริหาร วิทยาลัยการบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา รํวมกับ สํานักงานควบคุม
แรงงานกรมสวัสดิการและคุ๎มครองแรงงาน  
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 โทรศัพทแ : 0 3839 3260 ตํอ 124 โทรสาร : 0 3839 3260 ตํอ 120 
 Email : research@buu.ac.th 
    
 ผลงาน : กลไกการลดความดันโลหิตของสารสกัดใบบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.เพชรรตัน๑ ตรงตํอศักดิ ์
 โทรศัพทแ : 0 3810 2222 ตํอ 3166 โทรสาร : - 
 Email : petchara@buu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การรักษาแบบภูมิปัญญาชาวบ๎านได๎ใช๎ใบบัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) เพื่อลดความดันโลหิต 
    
 ผลงาน : การพัฒนาคุณภาพและการถายทอดเทคโนโลยีการผลิตขาวกลองงอกเคลือบสมนุไพรบางชนิด 
 นักวิจัย : ดร.วิชมณ ียืนยงพุทธกาล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3839 3492 
 Email : wich@buu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาคุณภาพและการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตข๎าวกล๎องงอกเคลือบ

สมุนไพรบางชนิด การสกัดสารสมุนไพร   การเตรียมเคลือบสารสมุนไพร 
 
F19  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.จิตรลดา สีฉ่ํา 
ที่อยู  : สถาบันยุทธศาสตร๑ทางปัญญาและวิจัย 

มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ สขุุมวิท 23 เขตวัฒนา กทม. 10110 
โทรศัพทแ  : 0 2649 5000 ตํอ 5654 โทรสาร : 0 2259 1822 
Email : research@swu.ac.th 

    
 ผลงาน : โครงการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยชุมชนดานครอบครัว 

 นักวิจัย : รศ. ดร.ดุษฎี โยเหลา 
 โทรศัพทแ : 0 2649 5000 ตํอ 7622 โทรสาร : - 
 Email : dusadee@swu.ac.th 
    
 ผลงาน : วิถีการเลี้ยงดูเด็กในบริบททางสังคมและวัฒนธรรมรวมสมัย 
 นักวิจัย : ผศ.รพินทร คงสมบูรณ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2649 5000 ตํอ 6304 โทรสาร : - 
 Email : siripornp@swu.ac.th 
    
 ผลงาน : ศาสนาและศลิปะ : ภาพสะทอนการเลี้ยงดูสูวิถีความพอเพียง 
 นักวิจัย : นายวีรยุทธ เกิดในมงคล 
 Email : siripornp@swu.ac.th 
    
 ผลงาน : โครงการพัฒนาพ้ืนที่ราบเชิงเขา จังหวัดสระแกว ตามพระราชด าริ 
 นักวิจัย : รศ.อํานาจ เย็นสบาย 
 Email : amnard@swu.ac.th 
    
 ผลงาน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแขาวบรรจุถุงเพ่ือสุขภาพ 
 นักวิจัย : ดร.อรุษา เชาวนลิขิต 
 โทรศัพทแ : 0 2649 5000 ตํอ 8701 โทรสาร : - 
 Email : arusa@swu.ac.th 
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F20  มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ดวงใจ  ปีเย ํ
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัลาํปาง  

119 หมูํ 9  ถ.ลําปาง-แมํทะ ต.ชมพ ูอ.เมือง  จ.ลําปาง 52100 
โทรศัพทแ  : 0 5423 7399 ตํอ 3833 โทรสาร : 0 5423 7388 
Email : res_lpru@hotmail.com, duangchan_07@hotmail.com 
   

 ผลงาน : หมอเมืองกับความเชื่อในการรักษาโรคในยุคโลกไรพรมแดน 
 นักวิจัย : น.ส.ดารุณี นิพัทธ๑ศานต๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : Darunee_nitp@yahoo.com 

 
 ผลงาน : การพัฒนาระบบฐานความรูการทองเท่ียวเชิงนิเวศแบบมีสวนรวมชุมขนบานสามขา ต.หัวเสือ  

อ.แมทะ จ.ล าปาง 
 นักวิจัย : นางชนันกาญจน๑ สุวรรณเรือง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : chanankan@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การใชน้ าเสียจากบอบ าบัดน้ าเสยีแบบปรับเสถียรในการเกษตรกรรม 
 นักวิจัย : 1. ดร.พิมผกา โพธิลังกา 2. น.ส.ธัญชนก ใจมา 
   3. น.ส.เอมวิกา บัญไชยา 4. Miss Tranthi Nong Be 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : pphimphaka@yahoo.com 

 
 ผลงาน : การพัฒนาสินคาของท่ีระลึกเชิงวัฒนธรรมจากรูปแบบศิลปกรรมวัดพระธาตุล าปางหลวง 
 นักวิจัย : 1. ผศ.ธวัชไชย ปานดํารงค๑ 2. ผศ.ศิริกร อ่ินคํา 
   3. ผศ.สมชาย เยี่ยงพฤกษาวัลย๑  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : tawatchai_art@windowslive.com 
    
 ผลงาน : การศึกษาวรรณกรรมต านานจากคัมภีรแใบลานลานนาเขตชุมชนวัดพิชัย หมู1 ต.พิชัย อ.เมือง จ.ล าปาง 
 นักวิจัย : น.ส.ตลุาภรณ๑ แสนปรน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : res_lpru@hotmail.com 
    
 ผลงาน : กระบวนการถายทอดภูมิปัญญาทองถิ่นดานดนตรีพ้ืนบาน วงสะลอ ซอ ซึง 
 นักวิจัย : 1. ผศ.พรสวรรค๑ มณีทอง  2. น.ส.ดารณุี นิพัทธ๑ศาสนต๑ 
   3. นายสุรศักดิ์ รูปงาม  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : maew_maneetong@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ปัจจัยท่ีมีผลตอการบริโภคน้ าผักกอนเพ่ือใชเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารพาณิชยแ 
 นักวิจัย : นายรัตนภัทร มะโนชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : rattanapath@hotmail.com 
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 ผลงาน : การสรางและพัฒนาประสิทธิภาพเคร่ืองอบแหงเมล็ดกาแฟพลังงานแสงอาทิตยแแบบผสมผสานชนิดอุโมงคแ
ของชุมชนบานใหมพัฒนา จ.ล าปาง 

 นักวิจัย : 1. นายพงษ๑ศักดิ์ อยูํมั่น 2. นายณรงค๑ เครือกันทา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : y_pongsak@lpru.ac.th 
    
 ผลงาน : โครงการศูนยแ 3 วัย สายใยรักแหงครอบครัว มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 
 นักวิจัย : น.ส.ขัตตยิา ขัติยวรา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5423 7388-9 
 Email : kattiya18@hotmail.com 
 ผลงาน : การมีสวนรวมในการพัฒนาชองทางการจัดจ าหนายผลิตภัณฑแชมุชน บานฮองกอก อ.เมือง จ.ล าปาง 
 นักวิจัย : น.ส.นุสรา แสงอรําม 
    
 ผลงาน : การท าโคมลานนาเพ่ือสืบสานภมูิปัญญาทองถิ่น 
 นักวิจัย : 1. น.ส.สรญัญา บลัลังก๑ 2. นายปิยะ วัตถพาณิชย๑ 
    
 ผลงาน : กิจกรรมการนวดเพ่ือสุขภาพดวยวิถีลานนาและภมูิปัญญาทองถิน่ 
 นักวิจัย : น.ส.พรนภา บุญนํามา 
    
 ผลงาน : กิจกรรมการเสริมสรางอาชีพดวยการท าพูจีนลายมงคล 
 นักวิจัย : นายวัลลภ สิงหราช 
    
 ผลงาน : โครงการสืบคนส ารวจภูมิปัญญาอาหารทองถิ่นของหมูบานฮองกอก    อ.เมือง จ.ล าปาง 
 นักวิจัย : นางวรภรณ๑ วงศ๑สวัสดิ ์
    
 ผลงาน : โครงการพัฒนาผลิตภัณฑแงานถักโครเชตแ กลุมหัตถกรรมอาชีพสตรี  

บานฮองกอก ต.บอแฮว อ.เมือง จ.ล าปาง 
 นักวิจัย : 1. น.ส.ฐิติมา โรจนไพฑูรย๑ 2. นางมยุรี พรหมเทพ 
    
 ผลงาน : โครงการสืบคน ส ารวจภูมิปัญญาจากนิทานพื้นบานของบานฮองกอก  
 นักวิจัย : 1. น.ส.ดารณุี นิพัทธ๑ศานต๑ 2. นางบุษราคัม อินทสุก 
 
F21  มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ผูประสานงาน  : ดร.จริะศักดิ์ เกษร๑สุวรรณ 
ที่อยู  : สํานักสํงเสรมิและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลยัสยาม 

38 มหาวิทยาลัยสยาม ถนนเพชรเกษม  
แขวงบางหว๎า เขตภาษีเจรญิ กทม. 10160 

โทรศัพทแ  : 0 2457 0068 ตํอ 5327 โทรสาร : 0 2867 8027 
Email : jkatsuwon@yahoo.com 
   

 ผลงาน : สายรัดหามเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
 นักวิจัย : นายพิทักษ๑พงษ๑ บุญประสม 
 โทรศัพทแ : 0 2457 0068 ตํอ 121 โทรสาร : 0 2457 0068 ตํอ 5244 
 Email : pitag_su@hotmail.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : สายรัดห๎ามเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ ใช๎สําหรับห๎ามเลือดบริเวณแขนและขาเมื่อได๎รับบาดเจ็บสามารถใช๎ได๎
ด๎วยตนเองเพียงคนเดียว การประดิษฐ๑เริ่มจากการออกแบบด๎วยโปรแกรม 3D Solid modeling แล๎ว
นําไปขึ้นรูปด๎วยวิธีฉีดขึ้นรูปต๎นแบบรวดเร็ว (Rapidprototype) สายรัดห๎ามเลือดชนิดกึ่งอัตโนมัติ 
สามารถขันล็อกได๎ด๎วยการบิดเพียงมือเดียว นํ้าหนักเบา พกพาได๎สะดวก 

    
 ผลงาน : น้ ายาบวนปากชนิดเม็ดฟุู 
 นักวิจัย : นายนพดล จงเจดิศักดิ ์
 โทรศัพทแ : 0 2868 6665 ตํอ 5331 โทรสาร : 0 2868 6665 
 Email : J-NOPPADON@hotmail.com 
    
 ผลงาน : โครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุหามเลือดและปิดปูองกันแผลจากไคโตซาน 
 นักวิจัย : พลตรสีุภางค๑ วงษ๑ขันธ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2868 6665 โทรสาร : 0 2868 6665 
 Email : dr_pang@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นชุดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ๑ชนิดใหมํขึ้นเพื่อใช๎ห๎ามเลือดและปิดปูองกันแผลจากไคโตซาน ซึ่งเป็นสาร

สกัดจากเปลือกกุ๎ง กระดองปู หรือแกนปลาหมึก ประกอบด๎วยโครงการยํอย 2 โครงการ คือ โครงการวิจัย
และพัฒนาพลาสเตอร๑ปิดห๎ามเลือดและปูองกันแผลจากไคโตซาน และโครงการวิจัยและพัฒนาวัสดุอุดห๎าม
เลือดในชํองจมูกด๎วยการใช๎ไคโตซานเป็นสํวนประกอบสําหรับผู๎ปุวยผําตัดโรคทางจมูก 

    
 ผลงาน : การส ารวจปัญหายาเหลือใชในผูปุวยนอกของโรงพยาบาลรัฐในกรุงเทพมหานคร 
 นักวิจัย : ดร.รุํงฤดี มสีมบรูณ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2867 8000 ตํอ 5401 โทรสาร : 0 2868 6665 
 Email : sathian.phu@siam.edu 
 เนื้อหาโดยยอ : ยาเหลือใช๎ หมายถึง ยาที่ไมํได๎ใช๎แล๎ว ซึ่งอาจเป็นเพราะแพทย๑เปลี่ยนยาหรือได๎มาจากหลายโรงพยาบาล

แล๎วใช๎ไมํถูกหรือไมํได๎ใช๎ จากผลการศึกษาทําให๎ทราบปัญหาตํางๆ ที่เกี่ยวกับยาเหลือใช๎ เชํน ผลกระทบ
ตํอประสิทธิภาพของการรักษาเนื่องจากการไมํใช๎ยาตามแพทย๑สั่ง และอาจสํงผลกระทบตํอสิ่งแวดล๎อม
จากการกําจัดยาเหลือใช๎ที่ไมํเหมาะสม รวมทั้งมูลคํายาที่ต๎องสูญเสีย ซึ่งแสดงให๎เห็นถึงความจําเป็นในการ
ให๎ความรู๎เรื่องการใช๎ยาและการเก็บรักษาอยํางถูกต๎อง รวมทั้งวิธีกําจัดยาเหลือใช๎ที่เหมาะสมเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดตํอผู๎ปุวย 
 

 ผลงาน : รถ Student formula 2012 
 นักวิจัย : นายทวีศักดิ์ ปิยะทัศนานนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2457 0068 ตํอ 5244 
 Email : chalinee25@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการออกแบบและสร๎างรถ Student formula 2012 เพื่อเข๎ารํวมการแขํงขัน TSAE Auto Challenge ซึ่ง

เป็นการแขํงขันระดับประเทศ โดยมีหัวข๎อการให๎คะแนนหัวข๎อหน่ึง เรื่องของมลภาวะและการประหยัด
พลังงานโดยในการแขํงขัน รถทีม Exceed AE ได๎อันดับ 3 ประเภทประหยัดเช้ือเพลิง เนื่องจากมีการ
ออกแบบระบบเบรกและระบบมุมล๎อที่ทําให๎เกิดแรงเสียดทานลดลง และอันดับรวมในการแขํงระดับประเทศ
ได๎รางวัลชนะเลิศครองถ๎วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ และจากการแขํงขันในประเทศญี่ปุุนได๎อันดับรวมที่ 
18 และอันดับ 2 ประเภททีมหน๎าใหมํ 

    
 ผลงาน : หุนยนตแ 
 นักวิจัย : รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ ์
 โทรศัพทแ : 0 2868 6656 โทรสาร : 0 2868 6656 
 Email : wichian@siam.wdu 
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 เนื้อหาโดยยอ : เนื่องจากทางห๎องวิจัยและพัฒนาหุํนยนต๑ (SIAM ROBOTICS LAB) บัณฑิตวิทยาลัย สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศและภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร๑ มหาวิทยาลัยสยาม ได๎ดําเนินการพัฒนาหุํนยนต๑ใช๎งาน
ภายในบ๎าน เพื่ออํานวยความสะดวกและชํวยเหลือบุคคลภายในบ๎าน โดยหุํนยนต๑นี้มีชื่อวํา “ROBOSIAM” 

 
F55  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมํ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.นครินทร๑  พริบไหว 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม ํ

202  ถ.โชตนา ต.ช๎างเผือก  อ.เมอืง จ.เชียงใหมํ 50300 
โทรศัพทแ  : 0 5388 5958-9 โทรสาร : 0 5388 5950 
Email : - 
   

 ผลงาน : การพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษา 
 นักวิจัย : 1. รศ.ดร.เกตุมณี มากม ี 2. น.ส.สายฝน แสนใจพรหม 
   3. นายสําเนา หมื่นแจํม 4. น.ส.ชไมมน ศรีสรุักษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5388 5562 โทรสาร : 0 5388 5509 
 Email : kmarkmee@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบเพื่อยกระดับคณุภาพการศึกษา 
    
F56  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบรูณ๑ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.พณณา  ตั้งวรรณวิทย๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัเพชรบรูณ๑ 

83 หมูํ 11 ถ.สระบุร-ีหลํมสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบรูณ๑ 67000 
โทรศัพทแ  : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
Email : panaan.t@gmail.com 
   

 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแจากฝูายยอมสีจากมะขามหวาน 
 นักวิจัย : ผศ.อนงค๑พรรณ หัตถมาศ 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
 Email : research_pcru@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้ มีจดุมุํงหมายเพื่อการพัฒนาผลิตภณัฑ๑จากฝูายย๎อมสจีากมะขามหวาน เพื่อศึกษาสีจาก

มะขามหวาน และพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากฝูายย๎อมสจีากมะขามหวาน 
    
 ผลงาน : การพัฒนาแปรรูปผามุกของกลุมสตรีสหกรณแบานติ้ว อ าเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณแ 
 นักวิจัย : ผศ.อนงค๑พรรณ หัตถมาศ 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุํงหมายในการพัฒนาแปรรูปผ๎ามุกของกลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านติ้ว อําเภอหลํมสัก จังหวัด

เพชรบูรณ๑ เพื่อพัฒนาแปรรูปผ๎ามุกพบวํา รูปแบบการแปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎ามุกของกลุํมสตรีสหกรณ๑บ๎านติ้ว 
อําเภอหลํมสัก จังหวัดเพชรบูรณ๑ กํอนการพัฒนามีจํานวน 3 รูปแบบ และหลังการพัฒนาด๎วยการจัดฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการพัฒนาแปรรูปผลิตภัณฑ๑ผ๎ามุก มีจํานวนรูปแบบเพิ่มขึ้นอีก 8 รูปแบบ 

    
 ผลงาน : เคร่ืองแกะสลักไมอัตโนมัติ 
 นักวิจัย : ส.ท. ดร.พิสุทธิ์  บัวเปรม 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
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 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาและประยุกต๑เทคโนโลยีด๎วยระบบคอมพิวเตอร๑กับการสืบสาน
ศิลปกรรมไม๎แกะสลักของไทย โดยออกแบบ เขียนแบบ และสร๎างเครื่องแกะสลักไม๎อัตโนมัติ ทําการทดลอง
และประเมินหาประสิทธิภาพทั้ง 3 ด๎านคือ ด๎านรูปแบบ ด๎านการใช๎งาน ด๎านผลผลิต 

    
 ผลงาน : เคร่ืองกรอกดินใสถุงเพาะช ากลายางพารา 
 นักวิจัย : นายธรรม๑ณชาติ  วันแตํง 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
    
 ผลงาน : การทดลองแผนวัสดุจากฟางขาวส าหรับงานกอสราง 
 นักวิจัย : น.ส.สุชิรา  นวลกําแหง 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ เพื่อหาแนวทางการผลิตแผํนวัสดุจากฟางข๎าวและทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

ของแผํนวัสดุจากฟางข๎าว 
    
 ผลงาน : ออกแบบและส ารวจเคร่ืองตนแบบแลเนื้อปลามีดวางต้ังเด่ียว 
 นักวิจัย : นายวิทยา หนูชํางสิงห๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
    

 ผลงาน : ชุดอุปกรณแควบคุมการกรอกน้ าจิ้ม 
 นักวิจัย : วําท่ี ร.ต.ศักดิ์ศิริชัย  ศรีสวัสดิ์ 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
    
 ผลงาน : เคร่ืองเก็บรังไหมจากจอไมดวยวัสดุยืดหยุน 
 นักวิจัย : น.ส.สุวิมล เทียกทุม 
 โทรศัพทแ : 0 5671 7141 โทรสาร : 0 5671 7141 
 
F57  มหาวิทยาลัยราชภัฏร๎อยเอด็ 
 
ผูประสานงาน  : นายก๎องเกียรติ  สุขเกษม 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัร๎อยเอด็ 

113  ม.12  ต.เกาะแก๎ว อ.เสลภูม ิ จ.ร๎อยเอ็ด 45120 
โทรศัพทแ  : 0 4355 6132 โทรสาร : 0 4355 6132 
Email : Kongkeit_s@hotmail.com 
   

 ผลงาน : เคร่ืองอัดปลารากอน 
 นักวิจัย : นายสิทธิเดช หมอกมีชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4355 6009 
 Email : sittadachko@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นเครื่องอัดปลาร๎าผงให๎เป็นก๎อนมีขนาดของก๎อน 1 นิ้ว x 1.5 นิ้ว x 0.5 นิ้ว สามารถอัดปลาร๎าผงได๎ครั้ง

ละ 5 ก๎อน ซึ่งทําให๎ชุมชนสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ๑ปลาร๎าของชุมชนและสร๎างรายได๎ 
 

 ผลงาน : ชุดหมักไบโอแก฿สส าหรับครัวเรือน 
 นักวิจัย : นางศศิกาญจน๑ หมอกมีชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4355 6009 
 Email : goldenmoonsm@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นถังหมักเศษอาหารและมูลสัตว๑ขนาด 200 ลิตร มีถังดักเก็บแก๏สขนาด 100 ลิตร ทําให๎สามารถได ๎

ไบโอแก๏สเป็นเชื้อเพลิงสาํหรับการประกอบอาหารนานถึง 25-30 นาที (ขึ้นอยูํกับการปรับแก๏ส) 
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 ผลงาน : การศึกษาความสามารถของผักพ้ืนบานอีสานในการตานการแพรกระจายของเซลลแมะเร็ง 
 นักวิจัย : ดร.อรอนงค๑ ไกรสูนย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4355 6009 
 Email : onanong-k@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาความสามารถของผักพ้ืนบ๎านอีสาน ได๎แกํ กระโดน หูเสือ และแวํน ในการต๎านการแพรํกระจาย

ของเซลล๑มะเร็งลําไส๎ (HT29) และเซลล๑มะเร็งกระเพาะอาหาร (AGS) พบวํา กระโดนเป็นผักที่มีปริมาณ
สารประกอบฟีนอลิกโดยรวมสูง และมีความสามารถในการต๎านการแพรํกระจายของเซลล๑มะเร็งทั้งสอง
ชนิดได๎ดีกวําผักหูเสือ และผักแวํน  

    
 ผลงาน : 1. เคร่ืองบีบอัดน้ ามันปาลแม  
 เนื้อหาโดยยอ : จุดประสงค๑เพื่อบีบอัดน้ํามันปาล๑มระดับครัวเรือน ลดต๎นทุนผู๎ประกอบการรายยํอย และสํงเสริมการลงทุน

ผลิตภัณฑ๑อาหารและพลังงานจากปาล๑ม 
 ผลงาน : 2. เคร่ืองแปลง ups เป็น inverter 
 เนื้อหาโดยยอ : จุดประสงค๑เพื่อให๎ได๎เครื่องแปลงไฟฟูา ac เป็น dc ในราคาถูก เพื่อนําเครื่องสํารองไฟกลับมาใช๎ได๎อีกครั้ง 

และศึกษาวงจรและการทํางานของ inverter 
 

 ผลงาน : 3. พลังงานความรอนจากครัวเรือนเป็นกระแสไฟฟูา 
 เนื้อหาโดยยอ : จุดประสงค๑เพื่อให๎ได๎กระแสไฟฟูาจากครัวเรือน เพื่อนําความร๎อนไปใช๎ประโยชน๑ได๎สูงสุด และเพื่อให๎

พลังงานไมํสูญเปลํา 
 ผลงาน : 4. เคร่ืองหมักและกลั่นเอทานอลแบบลดความดัน 
 เนื้อหาโดยยอ : จุดประสงค๑เพื่อหมักเอทานอลจากวัสดุเกษตรที่เหลือใช๎ เพื่อลดชํวงเวลากลั่นเอทานอลให๎บริสุทธ์ิ (จากน้ํา) 

ชํวยลดต๎นทุนพลังงานสําหรับการกลั่นเอทานอล และสํงเสริมการลงทุนพลังงานเอทานอลระดับ SME 
    

 ผลงาน : 5. เคร่ืองโปรเจคเตอรแจากเคร่ืองฉายโอเวอรแเฮด 
 เนื้อหาโดยยอ : จุดประสงค๑เพื่อให๎ได๎เครื่องโปรเจคเตอร๑ในราคาถูก เพื่อใช๎ประโยชน๑จากเครื่องใช๎ไฟฟูาสูงสุด และเพื่อ

ศึกษาการทํางานของเครื่องโปรเจคเตอร๑ 
 นักวิจัย : 1.ดร.สรุชัย อาจกล๎า 2. นายสิทธิเดช หมอกมีชัย     3. นายกันตพล พรหมนิกร                     
 โทรศัพทแ : 0 4355 6132 โทรสาร : 0 4355 6009 
 Email : surachaiartkla@gmail.com 

 
 ผลงาน : การศึกษาผลกระทบจากการประกอบกิจการเผาถาน เทศบาลต าบลโคกสูง อ าเภอโพนทอง จังหวัด

รอยเอ็ด 
 นักวิจัย : นายเสกสรรค๑ สนวา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4355 6009 
 Email : sekky_160@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยมีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาใน 3 ประเด็น คือ 1.ศึกษาสภาพปัญหาของการประกอบกิจการเผาถําน 

2.ศึกษาผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการเผาถําน 3.ศึกษาข๎อเสนอแนะและแนวทางแก๎ไข
ผลกระทบที่เกิดจากการประกอบกิจการเผาถําน 

 
F58  มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
 
ผู
ประสานงาน  

: น.ส.นาวินี  สุตญัตั้งใจ 

ที่อยู  : มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 
85 ถ.สถลมาร๑ค  ต.เมืองศรไีค อ.วารินชําราบ  จ.อุบลราชธานี 34190 
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โทรศัพทแ  : 0 4535 3042 โทรสาร : 0 5428 8508 
Email : tangjai_n@yahoo.com 

 
 ผลงาน : เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการจัดการทรัพยากรทางการเกษตร 

 นักวิจัย : ผศ.วสุ อมฤตสุทธ์ิ 
 โทรศัพทแ : 0 4535 3508 โทรสาร : 0 4528 8373 
 Email : wasu@agri.ubu.ac.th  
    
 ผลงาน : การปรับปรุงพันธุแขาวทนแลง 
 นักวิจัย : ผศ.สรุีพร เกตุงาม 
 โทรศัพทแ : 0 4535 3564 โทรสาร : 0 4528 8373 
 Email : katengas@agri.ubu.ac.th 

 
 ผลงาน : เขื่อนแมน้ าโขงและการอพยพของปลา 
 นักวิจัย : รศ.ทวนทอง จุฑาเกต ุ
 โทรศัพทแ : 0 4535 3545 โทรสาร : 0 4528 8373 
 Email : tjuta@agri.ubu.ac.th 
    
 ผลงาน : ประสิทธิภาพของตนตอตระกลูมะเขือบางชนิดตอการเจริญเติบโตและน้ าหนกัเมล็ดพันธุแมะเขอืเทศ

ลูกผสมชั่วท่ี 1 
 นักวิจัย : 1. ผศ.บุญสํง เอกพงษ๑ 2. ผศ.ยุวดี ชูประภาวรรณ 
   3. นายทวีศักดิ์ วิยะชัย 4. น.ส.นพมาศ นามแดง 
 
F59  มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ๑ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.อมรรัตน๑ กั้วมาลา 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏักาฬสินธุ๑  

13  ม.14   ต.สงเปลือย อ.นามน  จ.กาฬสินธุ๑  46230 
โทรศัพทแ  : 0 4360 2043 ตํอ 210 โทรสาร : 0 4360 2044 
Email : numnim_amornrat@hotmail.com 

 
 ผลงาน : ชุมชนปฏิบัติการดานการเรียนรู : โรงเรียนสมุนไพรชุมชนดงโตงโตน  อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสินธุแ 
 

 นักวิจัย : น.ส.อัจฉรา สุมังเกษตร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : bailiew@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผู๎วิจัยรํวมกับโรงเรียนชุมชนยอดแกํงสงเคราะห๑ จัดทําหลักสูตรเสริมในรายวิชาการใช๎ประโยชน๑จากพืช

สมุนไพรในชุมชน โดยให๎นักเรียนเรียนรู๎จากผู๎รู๎ในท๎องถิ่นและแหลํงเรียนรู๎ในชุมชน ผลการดําเนินกิจกรรม
นักเรียนรู๎จัก เห็นประโยชน๑ สามารถนําสมุนไพรชุมชนไปประยุกต๑ใช๎ในการรักษาอาการปุวยเบื้องต๎น และ
เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาสุขภาพของชุมชนของตน 

    
 ผลงาน : 1. การใชประโยชนแจากทรัพยากรธรรมชาติ ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน จังหวัดกาฬสนิธุแ  
   งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาการใช๎ประโยชน๑จากทรัพยากรดินในตําบลสงเปลือย อําเภอนามน จังหวัด

กาฬสินธุ๑ มาใช๎ผลิตอิฐดินซีเมนต๑ ซึ่งผลศึกษาพบวํา เนื้อดินที่ระดับความลึก 1 เมตรในตําบลสงเปลือย มี
องค๑ประกอบของทรายมากกวํา 80 % มีความเหมาะสมในการผลิตอิฐดินซีเมนต๑ และ สูตรที่เหมาะสมใน
การผลิตอิฐดินซีเมนต๑ คือ ปูนซีเมนต๑ปอร๑ตแลนด๑ประเภท 1 กับดิน 1 : 7 และ 1 : 8 
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   2. การผลิตอิฐดินซีเมนตแจากวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรม ต าบลสงเปลือย อ าเภอนามน 
จังหวัดกาฬสินธุแ 

   งานวิจัยนี้เป็นศึกษาวิธีการนําวัสดุเหลือใช๎จากโรงงานอุตสาหกรรมมาใช๎เป็นสํวนผสมของการผลิตอิฐดิน
ซีเมนต๑ ผลการศึกษา พบวํา อิฐดินซีเมนต๑ผสมแกลบเผาและอิฐดินซีเมนต๑ผสมขี้เถ๎าชานอ๎อย สูตร 1:6:1 
เหมาะสําหรับใช๎ในงานกํอสร๎างที่ต๎องรับน้ําหนัก สูตร 1:5.5:1.5 และสูตร 1:5:2 เหมาะสําหรับใช๎ในงาน
กํอสร๎างที่ไมํต๎องรับน้ําหนัก 

 นักวิจัย : นายอนุรักษ๑ ปิ่นทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : Anurakpintong@hotmail.com 
    

 ผลงาน : การศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพของเห็ดกับวิถีชีวิตชุมชนแวดลอมปุาหวยสังเคียบเพ่ือการใช
ประโยชนแอยางยั่งยืน 

 นักวิจัย : นายคมสัน นามตะค ุ
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : rukawa_tong@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาความหลายหลายทางชีวภาพของเห็ดในปุาห๎วยสังเคียบบ๎านเหลําภูพาน ต.แซงบาดาล อ.สมเด็จ 

จ.กาฬสินธุ๑ พบเห็ดทั้งหมด 39 วงศ๑ ประกอบด๎วยเห็ด 86 ชนิด ซึ่งเห็ดสํวนใหญํเป็นเห็ดที่สามารถนํามา
รับประทานได๎ 

    

 ผลงาน : การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมในปลากดคัง ปลาตอง ปลาเนื้อออน ปลาบู ปลาเก และกุง บริเวณ
เขื่อนล าปาว จังหวัดกาฬสินธุแ 

 นักวิจัย : น.ส.กชพรรณ วงค๑เจรญิ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : Kocha_9@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาปริมาณตะกั่ว แคดเมียมในปลากดคัง ปลาตอง ปลาเนื้ออํอน ปลาบูํ ปลาเก และกุ๎ง โดยเก็บ

ตัวอยํางจากทําขึ้นปลาประจํา 4 ทํา ได๎แกํ ทําปลาภูสิงห๑, ทําปลาดงน๎อย, ทําปลาโนนปลาขาว และทํา
ปลานาสีนวล บริเวณเขื่อนลําปาว จังหวัดกาฬสินธุ๑ พบวํา ปริมาณตะกั่ว และแคดเมียมในตัวอยํางสัตว๑น้ํา
จากทําขึ้นปลาประจํา 4 ทํา มีคําอยูํในเกณฑ๑มาตรฐานที่ไมํเป็นอันตรายตํอรํางกาย  

    

 ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาปุยอินทรียแไคโตซานจากเปลือกกุงกามกราม (Macrobrachium rosenbergii) 
จังหวัดกาฬสินธุแ 

 นักวิจัย : น.ส.นวลใจ โคตรแสง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : kotsaeng@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ทําการศึกษากระบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย๑ไคโตซานจากเปลือกกุ๎งก๎ามกรามในจังหวัดกาฬสินธุ๑

และทําการทดสอบประสิทธิภาพของปุ๋ยอินทรีย๑ไคโตซานที่ผลิตได๎โดยไปทดลองใช๎กับกลุํมเกษตรกร
เปูาหมาย 

    
 ผลงาน : กลยุทธแการตลาดธุรกิจขาวฮาง : กรณีศึกษากลุมเกษตรกรบานนายอ ต าบลโนนนาจาน อ าเภอนาคู 

จังหวัดกาฬสินธุแ  
 นักวิจัย : น.ส.วไลพร พลอยวเิลิศ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : prettyjeabby@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : จากผลการศึกษา กลยุทธ๑การตลาดข๎าวฮาง กลําวได๎วํา ได๎มีการพัฒนาความรู๎ของสมาชิกกลุํมในการทํา

ธุรกิจชุมชน โดยได๎พัฒนาในด๎านการกําหนดกลยุทธ๑ทางการตลาดที่เหมาะสมกับบริบทและสภาพของกลุํม
อันสํงผลให๎สมาชิกในกลุํมได๎มีความรู๎เพิ่มพูนขึ้นในการประกอบการธุรกิจข๎าวฮาง มีการใช๎แรงงานและ
วัตถุดิบในท๎องถิ่นสํงผลกระทบในทางที่ดีตํอระบบเศรษฐกิจในชุมชน ทําให๎ชุมชนมีรายได๎มากขึ้น มีการใช๎



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)403

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

371 
 

จํายหมุนเวียนกันภายในชุมชน ทําให๎ชุมชนมีความเข๎มแข็งด๎านเศรษฐกิจมากขึ้น รวมถึงได๎มีเวลาอยูํกับ
ครอบครัวอยํางพร๎อมหน๎าพร๎อมตา และมีเวลาให๎ครอบครัวมากยิ่งข้ึน ซึ่งผลทีด่ีตํอสังคมรวมถึงวัฒนธรรม
ภายในชุมชนด๎วย 
 

 ผลงาน : การศึกษาและพัฒนาการสรางศักยภาพระบบการตลาดและการสรางขอไดเปรียบทางดานการแขงขัน
เพ่ือพัฒนาวิสาหกิจชุมชนอยางยั่งยืน กรณีศึกษา กลุมพัฒนาอาชีพทอผาลายเกล็ดเตา ต าบลสามขา 
อ าเภอกุฉินารายณแ จังหวัดกาฬสินธุแ 

 นักวิจัย : น.ส.มลัลิกา นาจันทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : mnajanthong@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : กลุํมพัฒนาอาชีพทอผ๎าลายเกล็ดเตําบ๎านหนองแวงศรี หมูํ 11 (เพลงฝูาย) สามารถสร๎างข๎อได๎เปรียบ

ทางการแขํงขันจากระบบตลาดภายใต๎ สามขาโมเดล (SAMKA Model) ด๎านที่หนึ่งคือความเข๎มแข็งของ
การรวมกลุํมเครือขําย ซึ่งด๎านที่สองด๎านรูปแบบของการพัฒนาข๎อได๎เปรียบทางการแขํงขันด๎านการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชนกลุํมพัฒนาอาชีพทอผ๎าลายเกล็ดเตําบ๎านหนองแวงศรี หมูํ 11 (เพลงฝูาย) และด๎านที่
สามโดยอาศัยกลยุทธ๑ความแตกตํางด๎านกิจกรรมทางการตลาด คือ การเน๎นให๎ผ๎าเกล็ดเตําเป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมของท๎องถิ่น ทฤษฎีในการเลือกคูํสีในการทอผ๎า การออกแบบผลิตภัณฑ๑จากเศษผ๎าเกล็ดเตําที่เหลือ
จากการขายเป็นผ๎าเมตร และสํงผลตํอกลยุทธ๑การเป็นผู๎นําด๎านต๎นทุน นั่นคือ ต๎นทุนสินค๎าผ๎าเกล็ดเตําลดลง 

    
 ผลงาน : การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแโดยกระบวนการเรียนรูแบบรวมมือ  
 นักวิจัย : น.ส.อนงค๑นาถ โรจนกร  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : anongnart_r@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้มุํงเน๎นที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร๑ โดยเลือกกระบวนการเรียนการ

สอนแบบรํวมมือ จากผลการศึกษาพบวํา กระบวนการเรียนการสอนแบบรํวมมือ ทําให๎ผู๎เรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นอยํางมีนัยสําคัญ ที่ระดับ 0.5 มีเจตคติทางวิทยาศาสตร๑ในทางที่ดีขึ้น และระดับความ
พึงพอใจผู๎เรียนตํอการจัดการเรียนการสอนอยูํในระดับมาก  

    

 ผลงาน : การพัฒนาแผนการจัดประสบการณแเพ่ือสงเสริมทักษะพ้ืนฐานทางคณิตศาสตรแ ส าหรับเด็กปฐมวัย  
: โรงเรียนแกงนาขามสามัคคี สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุแ เขต 1 

 นักวิจัย : น.ส.เยาวเรศ รตันธารทอง 
 Email : yaovared_r@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : แผนการจัดประสบการณ๑เพื่อสํงเสริมทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร๑สําหรับเด็กปฐมวัย เป็นแผนการจัด

ประสบการณ๑ที่สํงเสริมทักษะพื้นฐานทางด๎านการจําแนกและเปรียบเทียบ ด๎านจํานวน และด๎านมิติสัมพันธ๑
(พื้นที่/ระยะ) โดยมีประสิทธิภาพ E1/E2 = 85.22/84.17 และดัชนีประสิทธิผล (E.I.) = 64.60 เมื่อนําไป
ทดลองใช๎สํงผลให๎เด็กปฐมวัย มีทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร๑ โดยรวมทุกด๎านอยูํในระดับดีมาก (ร๎อยละ 85) 

    

 ผลงาน : โครงการวิจัยการศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศวัฒนธรรม ชนชาติและภูมิปัญญาในจังหวัด  
กาฬสินธุแ 

 นักวิจัย : ผศ.ทรงกรด พิมพิศาล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4360 2044 
 Email : songgrod@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นระบบสารสนเทศต๎นแบบด๎านวัฒนธรรม ชนชาติและภูมิปัญญาท๎องถิ่นในจังหวัดกาฬสินธุ๑ โดยใช๎

เครื่องมือของ google Map มาใช๎ในการเช่ือมตํอเพื่อระบุพิกัดและเช่ือมโยงกับข๎อมูลที่จัดเก็บข๎อมูล
พื้นฐานตํางๆ ของแหลํงที่อยูํของกลุํมชนตํางๆ เชํน ข๎อมูลวัฒนธรรมของแตํละชนชาติ ข๎อมูลของชนชาติ 
ข๎อมูลบุคคลของกลุํมชน ที่ตั้ง สถานที่ เพื่อใช๎ในเป็นฐานข๎อมูลและระบบสารสนเทศของวัฒนธรรมและ
กลุํมชนชาติบนเทือกเขาภูพาน ในการสืบค๎นและการบริหารจัดการของภาครัฐตํอไป 
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60  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
 
ผูประสานงาน  : นางจารุณี  มงคลแก๎ว 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏันครราชสีมา 

340  ต.ในเมือง  อ.เมือง จ.นครราชสีมา  30000 
โทรศัพทแ  : 0 4427 2941 โทรสาร : 0 4427 2941 
Email : mongkonkeaw@gmail.com 
   

 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแสมุนไพรลูกประคบใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑแชุมชน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ธนิดา ผาติเสนะ 
 Email : drtanida@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : กระแสการนําสมุนไพรกับภูมิปัญญาไทยมาใช๎ในการดูแลสุขภาพเป็นเรื่องที่กําลังได๎รับความนิยมอยําง

กว๎างขวางทั้งชาวไทยและชาวโลก หนึ่งในภูมิปัญญาไทยที่นําภาคภูมิใจและมีการใช๎อยํางแพรํหลายคือ   
ลูกประคบสมุนไพร ซึ่งมีสรรพคุณทั้งในด๎านการบําบัดรักษาโรค ขณะเดียวกันก็สามารถนําไปใช๎เพื่อการ
ดูแลสุขภาพความงามได๎อีกด๎วย  

    
 ผลงาน : การพัฒนาบรรจุภัณฑแผาทอไท-ยวน บานโนนกุม อ าเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา 
 นักวิจัย : รศ.พีนาลิน สาริยา 
 Email : penalin@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ผ๎าทอไท -ยวน อําเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  

โดยศึกษาประวัติความเป็นมาผ๎าทอไท-ยวนและบรรจุภัณฑ๑ผ๎าทอไท-ยวนเดิมแล๎วนํามาสร๎างให๎เกิดมูลคํา
บนบรรจุภัณฑ๑และสร๎างแรงจูงใจในการซื้อ 
 

    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแผาหางกระรอกและเครือขายกลุมทอผาหางกระรอกจังหวัดนครราชสีมา 
 นักวิจัย : น.ส.อ๎อยทิพย๑ เกตุเอม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4427 2941 
 Email : vijaikorat@yahoo.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการวิจัยฯ มีวัตถุประสงค๑หลักในการทําวิจัย คือ การพัฒนาผลิตภัณฑ๑ผ๎าหางกระรอกและเครือขําย

กลุํมทอผ๎าหางกระรอกจังหวัดนครราชสีมา โดยมีกลุํมเปูาหมาย 11 กลุํม ใน 9 อําเภอ ใช๎วิธีการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีสํวนรํวม ดําเนินการระหวํางเดือนพฤษภาคม 2554 – มิถุนายน 2555 ผลการวิจัยสรุปได๎
ดังนี ้กลุํมทอผ๎าได๎รับพัฒนาความรู๎ ทักษะ ในการฟอกล๎างผ๎าไหมด๎วยดํางธรรมชาติ ย๎อมสีธรรมชาติ 7 สี 
การตีเกลียวเส๎นหางกระรอก การทอผ๎าหางกระรอกประยุกต๑ลายไตรลักษณ๑ การออกแบบลาย
ผ๎าหางกระรอก การแปรรูปผลิตภัณฑ๑และการพัฒนาเครือขํายกลุํมทอผ๎าหางกระรอกภายใต๎แนวคิด 
“รํวมกันคิด แยกกันทํา รํวมกันจัดการ”  

 
F62  มหาวิทยาลัยอสีาน 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ยุพาวดี  ควบสระน๎อย 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและบริการ มหาวิทยาลยัอีสาน 

311/1 ถ.ขอนแกํน-มัญจาครีี ต.บา๎นทํุม อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40000 
โทรศัพทแ  : 0 4325 5252 โทรสาร : 0 4338 2598 

 
 ผลงาน : สายนาวังกับการปรับตัวใหสมดุลกับธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไป 

 นักวิจัย : ดร.อัจฉรา บุปผาพันธ๑ 
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F71  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนนัทา 
 
ผูประสานงาน  : นายวุฒิกร  มะลคิง 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   

เลขท่ี 1  ถนนอํูทองนอก  เขตดุสติ  กรุงเทพมหานคร  10300 
โทรศัพทแ  : - โทรสาร : 0 2160 1341 
Email : Malikongae_09@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การผลิตพลังงานทดแทนจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรรวมกับวัชพืชน้ าในพ้ืนที่อ าเภออัมพวา จังหวัด
สมุทรสงคราม  

 นักวิจัย : ผศ.ชัยศรี  ธาราสวัสดิ์พิพัฒน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแไอศกรีมจากน้ าตาลมะพราว 
 นักวิจัย : ผศ.นฤมล  ประภาสุวรรณกุล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
       
 ผลงาน : การพัฒนากลยุทธแการออกแบบนวัตกรรมโดยใชของเหลือจากมะพราว เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตวิสาหกิจ

ชุมชน อ าเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 นักวิจัย : ดร.พลัง  วงษ๑ธนสุภรณ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
    
 ผลงาน : การออกแบบกระเปาปิคนิคจากไมมะพราว 
 นักวิจัย : น.ส.ชนัญชิดา ยุกติรัตน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
    
 ผลงาน : รูปลักษณแของกะลามะพราวที่สงผลตอคุณภาพเสียงซออู 
 นักวิจัย : 1. ผศ. ดร.ศันสนีย๑  จะสุวรรณ๑ 2. ผศ.พันธ๑ศักดิ์  วรรณด ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแถนอมผิวจากมะพราว 
 นักวิจัย : 1. ดร.รัตนา  ปานเรียนแสน 2. นายนภัทร  ปราบมีชัย 
   3. นางสุบงกช  ทรัพย๑แตง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
 ผลงาน : การออกแบบแผนนวดเทาจากกะลามะพราว 
 นักวิจัย : 1. น.ส.ชนัญชิดา ยุกตริัตน๑ 2. น.ส.ณิชานันทน๑  เสริมศรี   
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2160 1341 
       
F61  มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
 
ผูประสานงาน  : นางปิยะนุช  บุศราคํา 
ที่อยู  : สํานักบริหารการวจิัย อาคารสถาบันวิจัยและพัฒนา ม.ขอนแกํน 

อ.เมือง จ.ขอนแกํน 40002 
โทรศัพทแ  : 0 4336 4410 โทรสาร : 0 4336 4410 
Email : piybus@kku.ac.th 
   

 ผลงาน : นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือพลโลก 
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 นักวิจัย : 1. รศ. ดร.รุ๎งทิพย๑ พันธุเมธากลุ 2. รศ.ดร.วิชัย อึงพินิจพงศ๑ 
   3. ผศ. ดร.พรรณี ปึงสุวรรณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4336 4410 
 เนื้อหาโดยยอ : การบําบัดตนเองด๎วยการออกกําลังกายด๎วยวิธีการตํางๆ อาทิ ฤาษีดัดตน ไทชิ โยคะ รําไม๎พลอง Pilates 

Exercise, Core stabilize Exercise และการรักษาสุขภาพแบบแพทย๑ทางเลือกผสมผสานภูมิปัญญาไทย 
    
 ผลงาน : นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือพลโลก 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สมปอง ธรรมศิรริักษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 4320 3845 โทรสาร : 0 4320 2015 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลิตภัณฑ๑สารสกัดจากเลือดจระเข๎ สามารถทําลายเช้ือแบคทีเรียที่กํอโรคในคน และเป็นผลิตภัณฑ๑อาหาร

เสริมกระตุ๎นภูมิคุ๎มกัน 
    
 ผลงาน : นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือพลโลก 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สุชีลา เตชะวงศ๑เสถยีร 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4320 2696 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลิตภัณฑ๑เจลบรรเทาอาการปวดเมื่อย สกัดจากสารแคปไซซินในพริก 
    
 ผลงาน : นวัตกรรมสุขภาพเพ่ือพลโลก 
 นักวิจัย : รศ. ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4320 3149 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลิตภัณฑ๑เพื่อสุขภาพจากสมุนไพร หลากหลายผลงานจากศูนย๑วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ๑จากสมุนไพร 

มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
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E Theme  
งานวิจัยเพื่อโลกสีเขียว 

 

ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่ใช๎องค๑ความรู๎แบบ
ผสมผสานบนฐานของการรักษาสิ่งแวดล๎อม (Green) 
เ ป็ น ผ ล ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ ส นั บ ส นุ น ใ ห๎ เ กิ ด ก า ร ใ ช๎
ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา 
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B6  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุร ี
 
ผูประสานงาน  : นายชินวุฒิ วิจักษณ๑ประเสริฐ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล๎าธนบุรี อาคารสํานักอธิการบด ีช้ัน 7  

126 ถนนประชาอุทิศ  แขวงบางมด  เขตทุํงครุ กทม.  10140 
โทรศัพทแ  : 0 2470 9687 โทรสาร : 0 2872 9083 
Email : Chinnawut.wij@kmutt.ac.th 
   
 ผลงาน : การจัดการปุาชายเลนเพ่ือรองรับสภาวะโลกรอน : การใชประโยชนแและการมีสวนรวมของชุมชน 
 นักวิจัย : 1. ผศ. ดร.ริเรืองรอง รัตนไลสกุล 2. ผศ. ดร.สุรพงษ๑ ชูเดช 
 โทรศัพทแ : 0 2470 8734 โทรสาร : 0 2428 3375 
 Email : rireungrong.rat@kmutt.ac.th 
    
 ผลงาน : Flooded House: What does ‘house’ mean to villagers after it was flooded? 
 นักวิจัย : 1. Dr. Coeli Barry  2. น.ส.อมต จันทรังษ ี
 โทรศัพทแ : 0 2470 8740 โทรสาร : 0 2428 3375 
 Email : amata.jan@kmutt.ac.th 
    
 ผลงาน : Support Adaptive Testing 
 นักวิจัย : 1. Assoc.Prof.Dr.Richard Watson Todd 
   2. รศ.สนธิดา เกยูรวงศ๑ 3. ดร.ณตัจิรี จาตุรพิทักษ๑กุล 
 โทรศัพทแ : 0 2470 8702 โทรสาร : 0 2428 3375 
 Email : irictodd@kmutt.ac.th 
    
 ผลงาน : Vocabulary Quest 
 นักวิจัย : ดร.วรรณภา ตระกูลเกษมสุข 
 โทรศัพทแ : 0 2470 8748 โทรสาร : 0 2428 3375 
 Email : wannapa.tra@kmutt.ac.th 
    
 ผลงาน : การพัฒนาสื่อการอานในรูปแบบมัลติมีเดียสองภาษาที่เนนบริบทไทย เขียนโดยนักเรียนไทยเพ่ือ

พัฒนาการอานภาษาอังกฤษส าหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.เสาวลักษณ๑ เทพสุริวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2470 8747 โทรสาร : 0 2428 3375 
 Email : saowaluck.tep@kmutt.ac.th 
    

B7  มหาวิทยาลัยหัวเฉยีวเฉลมิพระเกียรต ิ
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ธราวดี อัครลิขติ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรต ิ

18/8 ถ.บางนา-ตราด ต.บางโฉลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 
โทรศัพทแ  : 0 2312 6300 ตํอ 1511  โทรสาร : 0 2312 6237 
Email : tarawadeea@gmail.com 

 ผลงาน  : การเพาะเลี้ยงสาหราย spirulina platensis โดยใชก฿าซคารแบอนไดออกไซดแจากกระบวนการหมักไวนแ 
 นักวิจัย : 1. น.ส.กัญธภัทร ภูมิคอนสาร 2. น.ส.สุพัทรา ศรีคําดอน 
   3. นางวรพรรณี เผําทองสุข 
 โทรศัพทแ : 0 2312 6300 ตํอ 1206 โทรสาร : 0 2312 6458 
 Email : worraphan@hcu.ac.th 
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 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาความเป็นไปได๎ ในการใช๎ก๏าซคาร๑บอนไดออกไซด๑จากกระบวนการหมักไวน๑ด๎วยยีสต๑ 
Saccharomyces cerevisiae เป็นแหลํงคาร๑บอนทดแทนการใช๎โซเดียมไบคาร๑บอเนตที่เป็นสารเคมี
หลักในสูตรอาหารที่ใช๎เพาะเลี้ยงสาหรําย Spirulina platensis เพื่อลดต๎นทุนในการเพาะเลี้ยง
สาหรํ ายสไปรูลิ นํ าซึ่ ง เป็นสาหรํ ายที่มี มู ลคํ าสู งทางเศรษฐกิจและ ชํวยลดผลกระทบของ
คาร๑บอนไดออกไซด๑ตํอสิ่งแวดล๎อม สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในระดับครัวเรือนเพื่อเสริมสร๎างรายได๎และ
เพิ่มมูลคําของสินค๎าทางการเกษตร 

    
 ผลงาน : การผลิตเอนไซมแไลเปสจากแบคทีเรียท่ีคัดแยกไดจากดินโดยการใชของเสียจากกระบวนการสกัด

น้ ามันและน้ ามนัที่ผานการใชแลว 
 นักวิจัย : 1. น.ส.ธิดารตัน๑ เช่ียวเวทย๑ 2.น.ส.การะเกด มลูคํา 
   3. ดร.ปิยาภรณ๑ สุภัคดํารงกลุ  
 โทรศัพทแ : 0 2312 6300 ตํอ 1206 โทรสาร : 0 2312 6458 
 Email : junejungko@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล๎อมจากของเสียทางโรงงานอุตสาหกรรมและจากครัวเรือนที่ปลํอยออกสูํสภาวะ

แวดล๎อมภายนอกเป็นปัญหาที่สําคัญยิ่ง ดังนั้นจึงมีการวิจัยเพื่อนําของเสียดังกลําวมาใช๎ประโยชน๑ในการ
ผลิตเอนไซม๑ไลเปสจากแบคทีเรียที่คัดแยกได๎จากดิน โดยการนําของเสียจากกระบวนการสกัดน้ํามันและ
น้ํามันที่ผํานการใช๎แล๎วมาเป็นแหลํงคาร๑บอน รวมทั้งศึกษาผลของแหลํงไนโตรเจน อุณหภูมิ และคํา
ความเป็นกรด-ดํางท่ีมีตํอการผลิตเอนไซม๑ไลเปส ซึ่งผลดังกลําวจะเป็นข๎อมูลพื้นฐานสําคัญในการศึกษา
ตํอทางด๎านการศึกษาคุณสมบัติของเอนไซม๑ การทําเอนไซม๑ให๎บริสุทธิ์ และการศึกษาขั้นสูงทางด๎าน
เอนไซม๑ รวมทั้งนําไปประยุกต๑ใช๎ในทางอุตสาหกรรมตํางๆ 

    
 ผลงาน : การแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินทีส่ามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรากอโรคท่ีแยกไดจาก

ตนยางพารา 
 นักวิจัย : 1. น.ส.เสาวณี หมาดสกลุ 2. น.ส.พิณทิพย๑ สลุัย 
   3. น.ส.รุจิราลัย พูลทวี  
 โทรศัพทแ : 0 2312 6300 ตํอ 1206 โทรสาร : 0 2312 6458 
 Email : pinkyyybee@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ทําการแยกและคัดเลือกแอคติโนมัยสีทจากดินตัวอยํางที่เก็บจากสถานท่ีตํางๆ ในจังหวัดสตูล เพื่อศึกษา

สมบัติในการยับยั้งการเจริญของเช้ือรากํอโรคสองสายพันธุ๑ ได๎แกํ Phytopthora parasitica และ 
Collectotrichum falcatum และเช้ือราที่แยกได๎จากต๎นยางพารา ด๎วยวิธี Dual culture และ Agar well 
diffusion รวมทั้งศึกษาปัจจัยในการเพาะเลี้ยงแอคติโนมัยสีทที่มีผลตํอประสิทธิภาพในการยับยั้งเช้ือรา ได๎แกํ 
คํา pH เริ่มต๎นของอาหารเพาะเช้ือ อุณหภูมิ และระยะเวลาในการเพาะเลี้ยง เป็นต๎น เพื่อนําความรู๎ที่ได๎ไป
ประยุกต๑ใช๎ในการควบคุมจุลินทรีย๑โรคพืชโดยวิธีการทางชีวภาพ (biocontrol) ซึ่งจะเป็นแนวทางในการลด
การใช๎สารเคมีที่อาจสํงผลกระทบตํอสุขภาพของมนุษย๑ และลดปัญหาสารเคมีตกค๎างสิ่งแวดล๎อมได๎ทางหนึ่ง 
 

 ผลงาน : ระบบประมวลผลขอมูลฉลากโภชนาการ โดยใชเทคโนโลยีบารแโคด 2 มิต ิ
 นักวิจัย : 1. นายปฏิพัฒน๑ ทาระพันธุ๑ 2. น.ส.สุวรรณา เมธีภัทรากูล 
 โทรศัพทแ : 0 2312 6300 ตํอ 1180 โทรสาร : 0 2312 6458 
 Email : premrat@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงงานนี้เป็นการนําเสนอเกี่ยวกับระบบประมวลผลข๎อมูลฉลากโภชนาการโดยใช๎เทคโนโลยีบาร๑โค๎ด 2 มิติ 

มาใช๎งานในชีวิตประจําวันและเป็นการสํงเสริมการดูแลเอาใจใสํในการรักษาสุขภาพของผู๎บริโภคหันมาสนใจ
อํานฉลากโภชนาการเพื่อประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ๑อาหารสําเร็จรูป และเป็นตัวชํวยให๎
ผู๎บริโภคสามารถอํานและเปรียบเทียบข๎อมูลฉลากโภชนาการของผลิตภัณฑ๑หลายๆ ช้ินได๎ ชํวยลดเวลาใน
การตัดสินใจ 
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 ผลงาน : ระบบบันทึกสขุภาพแมและเด็กออนไลนแ 
 นักวิจัย : 1. นายชยานนท๑ สกุลศิริพงศ๑ 2. น.ส.เปรมรัตน๑ พูลสวสัดิ ์
 โทรศัพทแ : 0 2312 6300 ตํอ 1180 โทรสาร : 0 2312 6458 
 Email : premrat@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงงานนี้เป็นระบบบันทึกข๎อมูลสุขภาพแมํและเด็กออนไลน๑ เป็นระบบที่เกี่ยวข๎องกับด๎านสุภาพอนามัย

สําหรับแมํตั้งแตํชํวงเริ่มตั้งครรภ๑ คลอด หลังคลอด และสําหรับลูกตั้งแตํแรกเกิดจนถึงอายุ 5 ปี ซึ่งระบบ
ทําหน๎าที่จัดเก็บข๎อมูลที่สําคัญในชํวงการตั้งครรภ๑ และใช๎ข๎อมูลเป็นหลักฐานสําคัญในการตรวจสอบ
ประวัติสุขภาพของแมํ ประวัติขณะตั้งครรภ๑ และข๎อมูลอื่นๆ ที่บันทึกความก๎าวหน๎าของการตั้งครรภ๑ 
รวมถึงข๎อมูลพัฒนาการของเด็กแรกเกิด ทําให๎ข๎อมูลมีความเป็นมาตรฐาน ระบบสามารถสืบค๎นหาข๎อมูล
ผู๎ฝากครรภ๑ได๎ ระบบสามารถแจ๎งเตือนกําหนดนัดหมายของผู๎ ฝากครรภ๑ได๎โดยการแสดงจากตาราง
รายชื่อ และระบบสามารถออกรายงานผลการตรวจที่ต๎องการได๎ 

B8  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
 
ผูประสานงาน  : นายปราโมทย๑ อนันต๑วราพงษ๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 

2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุํงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 
โทรศัพทแ  : 0 2287 9622 โทรสาร : 0 2287 9684 
Email : rdi@rmutk.ac.th 
   

 ผลงาน : การบ าบัดน้ าเสียอยางเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมดวยเคร่ืองจักรชีวภาพ 
 นักวิจัย : รศ.ขนิษฐา เจรญิลาภ 
 โทรศัพทแ : 0 2287 9600 ตํอ 2165 โทรสาร : 0 2287 9600 ตํอ 2165 
 Email : Khanittha.C@rmutk.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : Biomachine เป็นอุปกรณ๑ใช๎ในการบําบัดน้ําเสียชุมชน ตามแหลํงน้ําในคู คลอง สวนสาธารณะ มุํงเน๎น

แก๎ปัญหามลภาวะจากจุดเล็กๆ ของสังคม โดยปรับปรุงกระบวนการบําบัดน้ําเสียให๎มีวิธีการที่งําย 
ประหยัด และได๎ประโยชน๑สูงสุด เป็นระบบบําบัดน้ําเสียมีขนาดเล็ก อาศัยกลไกธรรมชาติ ทั้ง
กระบวนการกายภาพ เคมีและชีวภาพ รวมอยูํในขั้นตอนเดียวกัน โดยอาศัยการทํางานรํวมกันระหวําง
สารกรอง พืชน้ํา และจุลินทรีย๑ โดยใช๎เทคโนโลยีอยํางงําย ไมํซับซ๎อน ใช๎วัสดุที่หาได๎งํายในท๎องถิ่น  
ที่ใครๆ ก็สามารถทําได๎ สามารถแก๎ปัญหามลภาวะทางนํ้าจากจุดเริ่มต๎น 
 

 ผลงาน : เอสเทอริฟิเคชันของกรดไขมันอสิระในน้ ามนัสบูด าดิบดวยเอทานอลโดยใชตัวเรงปฏิกิริยาเฟอริก
ซัลเฟต 

 นักวิจัย : นางศศิวิมล วุฒิกนกกาญจน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2287 9600 ตํอ 2165 
 Email : sasiwimol.w@rmutk.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาเรื่องนี้ได๎ทําการลดปริมาณกรดไขมันอิสระในน้ํามันสบูํดําดิบคุณภาพต่ําโดยอาศัยปฏิกิริยา  

เอสเทอริฟิเคชันท่ีมีเฟอริกซัลเฟตเป็นตัวเรํงปฏิกิริยาแบบวิวิธพันธุ๑ โดยจะเปลี่ยนกรดไขมันอิสระให๎อยูํ
ในรูปเอทิลเอสเทอร๑ จากการศึกษาได๎ผลเป็นที่นําพอใจ วิธีการดังกลําวเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อมและมี
ขั้นตอนท่ีไมํยุํงยาก 

    

 ผลงาน : 1. สถานีอัดประจุแบตเตอร่ีส าหรับรถไฟฟูาจากเซลลแแสงอาทิตยแ 
 เนื้อหาโดยยอ : เครื่องประจุแบตเตอรี่สําหรับรถไฟฟูาจากแผงเซลล๑แสงอาทิตย๑ ใช๎วงจรแปลงผันไฟฟูากระแสตรงเป็น

ไฟฟูากระแสตรงแบบพุช-พูล และใช๎ไมโครคอนโทรเลอร๑ในการควบคุมแรงดันด๎านออกและกระแสไฟฟูา
ด๎านออกในการอัดประจุแบตเตอรี่ มีการแสดงผลสถานะขณะอัดประจุแบตเตอรี่ด๎วยจอกราฟิกแอลซีดี 
มีประโยชน๑คือรองรับการใช๎งานรถไฟฟูา สํงเสริมการใช๎พลังงานสีเขียวแทนน้ํามันที่มีราคาแพง และลดมลพิษ 
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   2. อินเวอรแเตอรแหนึ่งเฟสส าหรับตอเขาระบบจ าหนายไฟฟูาเพ่ือใชงานรวมกับพลังงานทดแทน 
   การใช๎พลังงานไฟฟูาจากแหลํงพลังงานทดแทน เชํน เซลล๑แสงอาทิตย๑ และกังหันลมขนาดเล็ก 

จําเป็นต๎องมีวงจรแปลงผันไฟฟูากระแสตรงเป็นไฟฟูากระแสสลับหนึ่งเฟส 220 V/ 50 Hz ซึ่งสามารถใช๎
งานได๎ 2 ลักษณะคือ ตํอกับเครื่องใช๎ไฟฟูาโดยตรง (standalone) และตํอเข๎ากับระบบจําหนํายไฟฟูา 
โดยอินเวอร๑เตอร๑ที่ออกแบบสามารถทํางานได๎ทั้งสองลักษณะ 

 นักวิจัย : นายชาญฤทธ์ิ ธาราสันติสุข 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2287 6928 
 Email : chanrit.t@rmutk.ac.th 
    
 ผลงาน : การสังเคราะหแเมทิลเอสเทอรแโดยใชน้ ามันกรดที่ไดจากกระบวนการกลั่นน้ ามันถั่วเหลืองเป็นวัตถุดบิ 
 นักวิจัย : ผศ.ปิยนุช นาคพงศ๑ 
 Email : Piyanuch.n@mutk 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ได๎สังเคราะห๑เมทิลเอสเทอร๑โดยใช๎น้ํามันกรดที่ได๎จากกระบวนการกลั่นน้ํามันถั่วเหลืองเป็น

วัตถุดิบโดยใช๎ปฏิกิริยาเอสเทอริฟิเคชันแล๎วตามด๎วยปฏิกิริยาการแทนที่ด๎วยนิวคลีโอไฟล๑ ผลที่ได๎แสดง
ให๎เห็นถึงภาวะที่เหมาะสมในการสังเคราะห๑เพื่อให๎ได๎ปริมาณเมทิลเอสเทอร๑สูงสุด โดยเมทิลเอสเทอร๑ที่
ได๎ ถูกพิสูจน๑เอกลักษณ๑โดยวิธีการ 1H NMR 

    
B9  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 
ผูประสานงาน  : นายอาคม ปาสโิล 
ที่อยู  : วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี 

5  ถ.แจ๎งสนิท อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 
โทรศัพทแ  : 0 4525 5047 โทรสาร : 0 4526 1077 
Email : arkom_pasilo@yahoo.com 
   

 ผลงาน : ไฟจราจรสองพลังงาน 
 นักวิจัย : นางจินตนา สุรําไพ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4526 1077 
 Email : arkom_pasilo@yahoo.com 
    
B10  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.วัชญา  หระมาตย๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม  

ต.ขามเรียง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  44150 
โทรศัพทแ  : 0 4375 4982 โทรสาร : 0 4375 4416 
Email : Watch.msu@hotmail.com 
   

 ผลงาน : บานดินรักษแโลก...จากงานวิจัยสูชุมชน 
 นักวิจัย : 1. น.ส.รัตนา หอมวิเชียร 2. ดร.จินดาพร จํารสัเลศิลักษณ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4375 4316 
 Email : rat_hom@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยได๎ศึกษาสภาพอยูํสบายของบ๎านดินสองชนิดคือบ๎านดินแบบอิฐดินดิบ (Adobe) และบ๎านดินแบบ

สานไม๎ไผํ (wattle and daub building) ปรากฏวําบ๎านดินแบบอิฐดินดิบให๎อุณภูมิที่นําอยูํสบายกวํา 
จากนั้นได๎มีการนําไปถํายทอดแกํชุมชนบ๎านทําขอนยางที่มีพื้นฐานดั้งเดิมจากชาวไทญ๎อที่สร๎างบ๎านดินเป็น
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ที่อยูํอาศัยมากํอนแตํได๎ถูกลืมเลือนไปให๎กลับมามีชีวิตใหมํ หลังจากถํายทอดเทคนิควิธีการไปแล๎วชาวบ๎าน
ได๎นําไปสร๎าง ณ วัดเจริญผล โดยการรํวมแรงจากอาจารย๑ นิสิตและชุมชน กํอให๎เกิดการสร๎างมิตรภาพ 
สุขภาพ ความภูมิใจ และอยูํกับธรรมชาติได๎อยํางมีความสุข ซึ่งจากการบริการวิชาการการถํายทอดบ๎านดิน
สูํชุมชนยังผลไปสูํงานวิจัยทดสอบวัสดุฉาบบ๎านดินท่ีมีความต๎านทานน้ําสูงขึ้น โดยศึกษาวัสดุธรรมชาติ
สําหรับฉาบบ๎านดินได๎แกํ ยางกล๎วย ยางพารา ยางบง แปูงเปียก 

    
 ผลงาน : ผลิตภัณฑแที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดลอมจากวัตถุดิบหมอนไหม 
 นักวิจัย : 1. น.ส.จิราภา บุติมาลย๑ 2. นางพัชรา ขวัญเมือง 
   3. นางสุชญา โคตรวงษ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4375 4316 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลิตภัณฑ๑เพิ่มมูลคําจากวัสดุจากธรรมชาติ จากการตํอยอดองค๑ความรู๎การวิจัยทางด๎านหมํอนและไหม เป็น

ผลิตภัณฑ๑ที่กํอให๎เกิดการชี้นําทางสังคมและเพิ่มรายได๎จากกระบวนการปลูกหมํอนเลี้ยงไหม ตั้งแตํต๎นน้ํา
จนถึงปลายน้ํา เชํน ผลิตภัณฑ๑ผ๎าย๎อมสีจากธรรมชาติ ผลิตภัณฑ๑จากวัตถุดิบหมํอนหรือลูกหมํอน ตลอดจน
ผลิตภัณฑ๑ที่สามารถเพิ่มมูลคําให๎วัสดุเกษตร สูงกวําผลิตภัณฑ๑อื่นๆ คือ ผลิตภัณฑ๑เครื่องสําอางจากวัสดุ
เหลือทิ้ง รังไหม โปรตีนไหม ที่สําคัญนํามาแปรรูป เชํน สบูํโปรตีนไหม ครีมบํารุงผิวโปรตีนไหม   เจลรอบ
ดวงตาโปรตีนไหม และอื่นๆ เป็นต๎น 

    
 ผลงาน : องคแความรูภูมิปัญญาชาติ จากเอกสารใบลาน 
 นักวิจัย : 1. นายพิพัฒน๑ ประเสริฐสังข๑ 2. นายภูวดล อยูํปาน 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4375 4316 
 เนื้อหาโดยยอ : เอกสารใบลานถือเป็นสํวนสําคัญอยํางหนึ่งของมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท๎อนความคิด  วิถีชีวิตและ 

ภูมิปัญญา ด๎านการบันทึกและด๎านภาษาของชุมชน ควรที่ทุกคนต๎องประจักษ๑ในคุณคํา โดยรํวมกันสืบค๎น
อนุรักษ๑และฝึกอํานตัวอักษรโบราณ เพื่อเป็นเครื่องมือในการศึกษาและสืบค๎นสาระวิชาการได๎อยํางถูกต๎อง 
รวมทั้งเผยแพรํและให๎บริการสาระความรู๎ด๎านนี้ โดยเทคโนโลยีสมัยใหมํโดยมุํงเน๎นความสะดวกและงํายตํอ
การสืบค๎นทั้งในและระหวํางประเทศ ซึ่งผลงานที่จะนําเสนอ ได๎แกํ รูปแบบของเอกสารใบลาน  ผลงาน
หนังสือที่ปริวรรตจากเอกสารใบลาน ผลิตภัณฑ๑จากใบลานดิบ 

    
 ผลงาน : รูคุณคาทรัพยากรฟอสซิล “แหลงภูนอย” 
 นักวิจัย : 1. น.ส.วิไลลักษณ๑ นาคศรี   2. น.ส.สิริภา พงษ๑แสงทอง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4375 4316 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยและค๎นคว๎าซากดึกดําบรรพ๑ ถือเป็นภารกิจของศูนย๑วิจัยและศึกษาบรรพชีวินวิทยา ที่ได๎รํวมกับ

กรมทรัพยากรธรณีและผู๎เช่ียวชาญทางด๎านบรรพชีวินวิทยาจากประเทศฝรั่งเศส สวิตเซอร๑แลนด๑และ
เดนมาร๑ก ดําเนินการวิจัยและออกภาคสนามทั่วพื้นที่ประเทศไทย เพื่อทําการสํารวจ ขุดค๎นและเก็บ
รวบรวมตัวอยํางซากดึกดําบรรพ๑อันมีคํา รวมทั้งถํายทอดองค๑ความรู๎ที่ได๎นั้นไปสูํแหลํงชุมชนเพื่อให๎เกิด
ประโยชน๑สูงสุดตํอสาธารณชน ซึ่ง ภูน๎อย อ.คํามํวง จ.กาฬสินธุ๑  เป็นอีกแหลํงที่มีความสําคัญของการขุดพบ
ซากฟอสซิลที่มีคุณคําในชุมชน เป็นมรดกอันล้ําคําของประเทศไทย 

    
 ผลงาน : การพัฒนายาประสะไพลแบบครบวงจร 
 นักวิจัย : 1. ดร.บรรลือ สังข๑ทอง 2. ดร.ภัทรินทร๑  กิตติบุญญาคุณ   
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 4375 4316 
 เนื้อหาโดยยอ : ยาประสะไพลเป็นยาแผนโบราณประกอบด๎วยสมุนไพร 10 ชนิดได๎แกํ Zingiber cassumunar Roxb., 

Citrus hystrix DC., Acorus calamus Linn., Allium sativum Linn., Eleutherine palmifolia (Linn) 
Merr., Piper nigrum Linn., Peper retrofractum Vahl., Zingiber officinale Roscoe., Curcuma 
zedoaria Roscoe., Nogella stiva Linn. และแรํธาตุอีก 2 ชนิด คือ เกลือสินเธาว๑และการบูร ใช๎ในการ
บรรเทาอาการปวดประจําเดือนและปรับระบบประจําเดือน รวมทั้งเป็นยาขับลมมาเป็นเวลาช๎านาน  
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การศึกษาวิจัยสมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร๑ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาตํารับยา
แคปซูลประสะไพลในรูปของการสกัด และทดสอบประสิทธิภาพของยาแคปซูลประสะไพลสกัดในการ
บรรเทาอาการปวดประจําเดือนชนิดปฐมภูมิ   
 

B11-B12  องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 
 
ผูประสานงาน  : นายสันติ วัฒฐานะ 
ที่อยู  : องค๑การสวนพฤกษศาสตร๑ 

100 หมูํ 9 ต. แมํแรม อ. แมรํิม จ.เชียงใหมํ 50180 
โทรศัพทแ  : 0 53841 340 โทรสาร : 0 5384 1204 
Email : santigsbg@gmail.com 
   
 ผลงาน : นิเวศวิทยาและชีววิทยาเพ่ือการอนุรักษแฟูามุย 
 นักวิจัย : 1. นายสันติ วัฒฐานะ 2. นายอติพงษ๑ กีรติกรกุล 
 โทรศัพทแ : 0 5384 1204 โทรสาร : 0 5384 1204 
 Email : santiqsbg@gmail.com 
    
 ผลงาน : ความหลากหลายทางพันธุกรรมของกลวยไมฟูามุยในประเทศไทย 
 นักวิจัย : 1. น.ส.นภัสพร พันธุ๑ทอง 2. นายจรัญ มากน๎อย 
 โทรศัพทแ : 0 5384 1280 โทรสาร : 0 5384 1204 
 Email : punthong_n@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ความหลากหลายและผลตอการงอกเมล็ดของราไมคอรแไรซาในกลวยไมฟูามุย 
 นักวิจัย : 1. น.ส.อัญฑิกา สวสัดิ์วนิช 2. น.ส.สาวิตรี สระศรีรัตน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5384 1231 โทรสาร : 0 5384 1204 
 Email : auntika_s@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ผลของธาตุอาหารและสารเรงการเจริญเติบโตตอการเจริญเติบโตของตนกลาฟูามุยในสภาพปลอดเชื้อ 
 นักวิจัย : 1. น.ส.กนกวรรณ คําหล๎า 2. น.ส.สุจินดา สอนพูด 
 โทรศัพทแ : 0 5384 1228 โทรสาร : 0 5384 1204 
 Email : yayee401@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การศึกษาอัตราการอยูรอดหลังปลอยฟูามุยในสภาพกึ่งธรรมชาติ 
 นักวิจัย : 1. นายสันติ วัฒฐานะ 2. นายอุดมศิลป์ กุณะ 
 โทรศัพทแ : 0 5384 1204 โทรสาร : 0 5384 1204 
 Email : santiqsbg@gmail.com 

 
B1  มหาวิทยาลัยราชภฏัภเูก็ต 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.สุกัญญา วงศ๑ธนะบูรณ๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัภูเกต็  

ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 
โทรศัพทแ  : - โทรสาร : - 
Email : vongtanaboon@yahoo.com 

 
 ผลงาน : การเพาะเลี้ยงสาหรายขนนกเชิงพาณิชยแ 
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 นักวิจัย : รศ.มณัฑนา นวลเจรญิ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7621 1778 
 Email : Scicom51@gmail.com 
    
 ผลงาน : การศึกษาคุณภาพน้ าคลองบางใหญ จังหวัดภูเก็ต 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สายธาร ทองพร๎อม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7621 1778 
 Email : kobsaithan@yahoo.com 
    
 ผลงาน : 1. การพัฒนาและฟื้นฟูแหลงน้ าจังหวัดภูเก็ต 
  : 2. ปัจจัยเสี่ยงการเกิดภัยดินถลม จังหวัดภูเก็ต 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สุกัญญา วงศ๑ธนะบูรณ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7621 1778 
 Email : vongtanaboon@yahoo.com 

 
B2  องค๑การสวนสัตว๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑ 
 
ผูประสานงาน  : นายชัยอนันต๑ โภคสวัสดิ ์
ที่อยู  : องค๑การสวนสตัว๑ ในพระบรมราชูปถัมภ๑  

71 ถ.พระราม 5 เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพทแ  : 0 2282 5452 โทรสาร : 0 2282 9104 
Email : kob_kob_9@hotmail.com 
   

 ผลงาน : 1. การบูรณาการการเพาะขยายพันธุแเลียงผา (Capricornis sumatraensis) ในสภาพการเลี้ยงเพ่ือการ
อนุรักษแอยางยั่งยืน  

 เนื้อหาโดยยอ : ความสําเร็จในการเพาะขยายพันธุ๑เลียงผาในประเทศไทย 
 ผลงาน : 2. การอนุรักษแเตาบกของประเทศไทย ในสวนสัตวแเชียงใหม 
 เนื้อหาโดยยอ : การเตรียมพื้นท่ีเพื่อปลํอยเตําบกท่ีสามารถเพาะขยายพันธุ๑ ได๎คืนสูํธรรมชาติซึ่งเป็นพ้ืนท่ีที่เหมาะสมและ

สามารถสร๎างเป็นแหลํงเรียนรู๎เรื่องธรรมชาติวิทยาได๎ 
 นักวิจัย : น.สพ.วันชัย ตันวัฒนะ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : 1. การพัฒนาศักยภาพในการเพาะขยายพันธุแสมเสร็จในสภาพการ 

เพาะเลี้ยงของประเทศไทยเพ่ือการอนุรักษแอยางย่ังยืน 
 เนื้อหาโดยยอ : สร๎างองค๑ความรู๎ทีส่ามารถนําไปประยุกต๑ใช๎ในการเพิม่จํานวนประชากรสมเสร็จนอกถ่ินอาศัย 
 ผลงาน : 2. การปฏิสนธิภายนอกรางกาย การยายฝากนิวเคลียส และการแชแข็งตัวออนในละมั่ง 
 เนื้อหาโดยยอ : การสร๎างองค๑ความรู๎ และเป็นประโยชน๑ในการเพาะขยายพันธุ๑ละมั่งซึ่งใกล๎สูญพันธุ๑และเป็นต๎นแบบใน

สัตว๑ตระกลูกวางชนิดอื่นๆ ตํอไป 
 นักวิจัย : น.สพ. ดร.บริพัตร ศิริอรณุรตัน๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : 1. การพัฒนาประสิทธิภาพในการตรวจวินิจฉัยวัณโรคในชางเลี้ยงเพ่ือสรางมาตรฐานและก าหนด

มาตรการควบคุมปูองกันโรคอยางมีประสิทธิภาพ 
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 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนามาตรการเพื่อจัดการควบคุมการเกดิโรคระบาดซึ่งจะสํงผลตํอการปูองกันความเสีย่งตํอการ
สูญพันธุ๑ในอนาคต  
 

 ผลงาน : 2. การพัฒนาศักยภาพในการเพาะขยายพันธุแกวางผาในสภาพการเพาะเลี้ยงของประเทศไทยเพ่ือ
การอนุรักษแอยางย่ังยืนและเตรียมการปลอยคืนสูธรรมชาติ 

 เนื้อหาโดยยอ : เพิ่มจํานวนประชากรสัตว๑ปุาหายากใกล๎สูญพันธุ๑ ให๎มีจํานวนมากพอเพื่อลดความเสี่ยงตํอการสญูพันธุ๑ ซึ่ง
ในปัจจุบันการเพาะเลี้ยงนอกถิ่นอาศัยสามารถชํวยฟื้นฟูประชากรสัตว๑ปุาที่ใกล๎สูญพันธุ๑หลายชนิดให๎มี
จํานวนมากพอจนสามารถปลํอยคืนสูํธรรมชาติได๎ 

 นักวิจัย : น.สพ.สุเมธ กมลนรนาถ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : โครงการการพัฒนาระบบเฝูาระวังเพ่ือคนหาโรคติดตออุบัติใหมจากสัตวแปุาสูคน 
 นักวิจัย : สพ.ญ.อังคณา สมนสัทวีชัย 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : โครงการเตรียมความพรอมเพ่ือทดลองปลอยนกกระเรียนพันธุแไทยจากการเพาะเลี้ยงกลับคืนสูพ้ืนที่

ชุมน้ าธรรมชาติในประเทศไทย 
 นักวิจัย : นายวันชัย สวาส ุ
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อให๎ประชากรของนกกระเรียนพันธุ๑ไทยได๎กลับคืนสูํถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของประเทศไทย  
    
 ผลงาน : การเลี้ยงชะมดเช็ดจากโครงการฟารแมตัวอยางตามพระราชด าริ ภาคเกษตรกรรม 
 นักวิจัย : น.ส.จารณุี ไชยชนะ 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การน านกตะกรุมคนืสูธรรมชาติและการติดตามผลหลังการปลอยในพื้นที่อุทยานแหงชาติเกาะระ- 

เกาะพระทอง จ.พังงา 
 นักวิจัย : น.ส.อุฬาริกา กองพรหม 
 โทรศัพทแ : 0 2282 7111 โทรสาร : 0 2280 1879 
 Email : kob_kob_9@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาวิธีการนํานกตะกรุมกลับคืนสูํธรรมชาติ การเลือกใช๎พื้นที่อาศัย ขนาดพื้นที่หากิน (Home range) 

ปัจจัยคุกคาม และการติดตามสถานภาพของนกตะกรุม (Lesser Adjutant Stork) ภายหลังการปลํอย
คืนสูํธรรมชาติ 

    
B3  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ  
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ไปรยา  ฤทธาภรณ๑ 
ที่อยู  : ศูนย๑บริหารงานวิจัย สํานักงานมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ํ239 ถ. ห๎วยแก๎ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหมํ 50200 
โทรศัพทแ  : 0 5394 2676 โทรสาร : 0 5394 3500 
Email : prirayar@hotmail.com 
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 ผลงาน : การสรางความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือแกปัญหาผลกระทบสุขภาพจากหมอกควัน และสราง

สิ่งแวดลอมที่ดีในชุมชน  
 นักวิจัย : 1. ดร.ทิพวรรณ ประภามณฑล  2. ผศ.สุชาติ เกยีรติวัฒนเจรญิ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 2508 ตํอ 314 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : tprapamontol@rihes.org 
 เนื้อหาโดยยอ : การค๎นหาปัญหา ผลกระทบสุขภาพจากมลพิษหมอกควัน จากสิ่งแวดล๎อมและ กลุํมเปูาหมายในชุมชน 

เพื่อนําสูํการมีสํวนรํวมการแก๎ปัญหาแหลํงกําเนิดมลพิษ หมอกควัน ตํอสุขภาพ และสิ่งแวดล๎อมรํวมกับ
ชุมชน เพื่อโลกสีเขียว 

    

 ผลงาน : การผลิตก฿าซไบโอมีเทนอัดส าหรับยานยนตแ (CBG) จากมลูปศุสัตวแ 
 นักวิจัย : ดร.สริิชัย คุณภาพดีเลิศ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 2007 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : pr.erdi@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาระบบผลิตก๏าซไบโอมีเทนอัดสําหรับยานยนต๑ (Compressed 

biomethane gas) โดยอาศัยกระบวนการดูดซึมด๎วยน้ําแบบสลับความดัน โดยพบวํา ก๏าซไบโอมีเทนที่
ผลิตได๎มีคุณลักษณะของเชื้อเพลิงสําหรับยานยนต๑ที่กําหนดไว๎ตามกฎหมายและมีการขยายผลเพื่อใช๎งาน
จริงในฟาร๑มปศุสัตว๑ในปัจจุบัน 

    

 ผลงาน : วัฏจักรของน้ าในการปลูกออยและมันส าปะหลังส าหรับการผลิตเอทานอล 
 นักวิจัย : 1. น.ส.รัตติกาล กองบุญ  2. น.ส.ลักขณา เจรญิสุข 
 โทรศัพทแ : 0 5394 2086 โทรสาร : 05394 3600 
 Email : dong_poopy_@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการวิจัยที่ผํานมาเป็นการศึกษาการใช๎น้ําในการปลูกอ๎อยและมันสําปะหลังในเขตพื้นท่ีภาคเหนือ ภาค

กลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันตก โดยในการดําเนินงานได๎สรุปวิธีการเลือกพื้นที่เพื่อเก็บข๎อมูล
ภาคสนาม เริ่มจากการเก็บข๎อมูลจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกอ๎อยและมันสําปะหลัง ใช๎ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร๑ (Geographic Information System: GIS) โดยการวิเคราะห๑เชิงทับซ๎อน (Overlay) ของ
ข๎อมูลการใช๎ประโยชน๑ท่ีดิน สําหรับพิจารณาเลือกพื้นที่เก็บข๎อมูลภาคสนาม จากนั้นพิจารณาข๎อมูลของ
กลุํมชุดดินในแตํละพื้นที่ เพื่อเลือกพื้นที่ที่มีกลุํมชุดดินที่มีความแตกตํางกันสําหรับลงเก็บข๎อมูล รวมทั้ง
ได๎มีการจัดทําแบบสอบถามสําหรับเก็บข๎อมูล การรวบรวมข๎อมูลที่สําคัญสําหรับการนํามาวิเคราะห๑คํา
การใช๎น้ํา ไมํวําจะเป็นข๎อมูลด๎านสภาพภูมิอากาศ ข๎อมูลพืช ข๎อมูลดิน โดยการดําเนินงานตํอจากนี้จะทํา
การลงพื้นที่เก็บข๎อมูลภาคสนามเพื่อให๎ได๎ข๎อมูลในสํวนที่เหลือ เชํน วันปลูกพืช การให๎น้ํา การใช๎ปุ๋ย  
เป็นต๎น ผลจากงานวิจัยนี้สามารถนําไปวางแผนการจัดการน้ําสําหรับพืชพลังงานทั้ง 2 ชนิดในเชิง
นโยบายได๎อยํางเหมาะสม อีกท้ังนําผลที่ได๎จากการศึกษาด๎านการใช๎น้ํา และผลกระทบในด๎านอื่นๆ เป็น
ข๎อมูลในการตัดสินใจเพื่อวางแผนในเชิงนโยบายของประเทศในการใช๎พลังงานวําประเทศไทยเหมาะกับ
การใช๎ E5, E10, E85 หรือ E100  

    
 ผลงาน : การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน เปูาหมายหลักเพ่ือเสริมศักยภาพ

สถานศึกษาภาคเหนือตอนบน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.กาญจนา เกียรตมิณรีัตน๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : scp_cmu@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : คณะศึกษาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเชียงใหมํดําเนินการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสูํสถานศึกษาภาคเหนือ

ตอนบน เปูาหมายหลัก เพื่อเสริมศักยภาพสถานศึกษาภาคเหนือตอนบน จํานวน 24 แหํงให๎พัฒนา
ตนเองเป็นศูนย๑การเรียนรู๎ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการอยํ างมี
สํวนรํวม มุํงเน๎นให๎ผู๎บริการ ครู นําหลักคิดตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต๑ใช๎ในการ
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บริหารงาน และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู๎สูํผู๎เรียน ปลูกฝังให๎ผู๎เรียนดํารงชีวิตอยูํบนพื้นฐานของ
ความพอเพียง ตลอดจนขยายเครือขํายการเรียนรู๎ความพอเพียงสูํชุมชน (โครงการฯ นี้ได๎รับงบประมาณ
สนับสนุนจากมูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย๑จํากัด มหาชน) 

    
 ผลงาน : โครงการวิจัยประวัติศาสตรแชุมชนในเชียงใหม : การสรางประวัติศาสตรแทองถิ่น 
 นักวิจัย : รศ.สมโชต ิอ๐องสกุล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : somchotcm@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการวิจัยประวัติศาสตร๑ชุมชนในเชียงใหมํ : การสร๎างประวัติศาสตร๑ท๎องถิ่นมีวัตถุประสงค๑ศึกษา

พัฒนาการของชุมชนในเมืองเชียงใหมํตั้งแตํอดีตถึงปัจจุบัน ศึกษาสมบัติชุมชนของแตํละชุมชนใน
เชียงใหมํและศึกษาการสร๎างประวัติศาสตร๑ของแตํละชุมชนในเชียงใหมํ โดยใช๎วิธีการศึกษาทาง
ประวัติศาสตร๑ (Historical Approach)เป็นหลัก โดยกระบวนการทํางานเน๎นการมีสํวนรํวมของชุมชน 
จัดประชุมในแตํละชุมชนเพื่อให๎การตรวจสอบผลงานเป็นระยะจนเสร็จสิ้นโครงการและนําเสนอรายงาน
วิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห๑ (Analysis Description) 
 

 ผลงาน : โครงการสรางความเขมแข็งแกชุมชนในการแกไขปัญหาวิกฤติหมอกควันกิจกรรมการพัฒนาชุมชน
เป็นแหลงเรียนรูการแกไขปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชนและโครงการสรางความเขมแข็งแก
ชุมชนในการแกไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและการพัฒนาเครือขายในการเฝูาระวัง 

 นักวิจัย : รศ.ไพรัช ตระการศิรินนท๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 2950 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : pairat.t@cmu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็งแกํชุมชน ในการแก๎ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน

โดยการศึกษาวิจัยเพื่อเสนอรูปแบบศึกษาวิจัยทางเลือกและการพัฒนาเครือขํายเฝูาระวัง ในการปูองกัน
และแก๎ไขปัญหาวิกฤติหมอกควัน พร๎อมทั้งตํอยอดการพัฒนาชุมชนให๎เป็นเครือขํายแหลํ งเรียนรู๎การ
จัดการเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่เป็นสาเหตุของปัญหามลภาวะหมอกควันในชุมชน นอกจากนี้ 
ในปีงบประมาณ 2555 คณะรัฐศาสตร๑ฯ มีโครงการวิจัยเชิงพัฒนาเพิ่มเติม ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหมํที่อยูํ
ในพื้นที่เครือขํายแหลํงเรียนรู๎ การปูองกันและแก๎ไขปัญหาวิกฤติหมอกควันและพื้นที่จังหวัดเชียงรายที่มี
ปัญหาหมอกควันสูง  

    
 ผลงาน : การวิเคราะหแหาแหลงก าเนิดของฝุุน PM10 ของพ้ืนที่ จังหวัดเชียงใหม 
 นักวิจัย : รศ.ดร.ขจรศักดิ ์โสภาจารีย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 4133 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : pompoon@eng.cmu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิเคราะห๑หาแหลํงกําเนิดของฝุุน PM10 ของพื้นที่ จังหวัดเชียงใหมํโดยการใช๎คุณสมบัติองค๑ประกอบ

ของเคมีฝุุน PM10 แล๎วใช๎วิธีทางสถิติในการหาที่มาของแหลํงกําเนิดผลจากฝุุนที่เกิดขึ้นในชํวงหน๎าแล๎ง 
แหลํงกําเนิดสํวนใหญํมาจากการเผาไหม๎ชีวมวล  

    
 ผลงาน : การพัฒนาองคแความรูพ้ืนบานสูการอนุรักษแที่ยั่งยืน : หมูบานเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ภก.สุนีย๑ จันทร๑สกาว 
 โทรศัพทแ : 0 5394 4310 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : chsunee@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาองค๑ความรู๎พื้นบ๎านสูํการอนุรักษ๑ที่ยั่งยืน : หมูํบ๎านเลาวู ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหมํ 

ศึกษา รวบรวมข๎อมูลสมุนไพรกลุํมอาบอบ จากภูมิปัญญาด๎านการดูแลสุขภาพที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบัน ข๎อมูลสมุนไพรที่ได๎ทําการรวบรวม และสืบค๎นเพิ่มเติมจากเอกสารอ๎างอิงตํางๆ คืนข๎อมูลที่
ได๎รํวมเรียนรู๎สูํชุมชน และเพื่อให๎เกิดการอนุรักษ๑อยํางยั่งยืนเหมาะสมกับยุคสมัย พืชสมุนไพรแตํละชนิด
ในตํารับนํามาตรวจพิสูจน๑ชนิดให๎ถูกต๎อง และศึกษาข๎อมูลทางวิทยาศาสตร๑เพิ่มเติมตํอไป 
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 ผลงาน : การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพดานอนามัยเจริญพันธุแส าหรับแรงงานขามชาติไทใหญ 
 นักวิจัย : 1. รศ. ดร.สุสณัหา ยิ้มแย๎ม 2. ดร.จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : j.witaya@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการวิจัยเชิงพัฒนานี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด๎านอนามัยเจริญพันธุ๑

สําหรับแรงงานข๎ามชาติไทใหญํ เพื่อสร๎างชุมชนเข๎มแข็งและยั่งยืนโดยใช๎กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีสํวนรํวม ซึ่งต๎องอาศัยการสร๎างเครือขํายแบบพหุพาคีที่สามารถสร๎างพลังการขับเคลื่อนที่มี
ประสิทธิภาพ ผลที่ได๎คือ การพัฒนาระบบการสื่อสารสุขภาพด๎านอนามัยเจริญพันธุ๑สําหรับแรงงานข๎าม
ชาติไทใหญํที่ประกอบด๎วย 1) เครือขํายในการสื่อสารด๎านสุขภาพ 2) กลไกและรูปแบบการทํางานที่เป็น
ระบบ 3) นักสื่อสารสุขภาพไทใหญํที่มีความรู๎และทักษะในการเป็นแกนนําสุขภาพ และการสื่อสาร
สุขภาพ 4) สื่อรณรงค๑สุขภาพที่แรงงานข๎ามชาติไทใหญํสามารถเข๎าถึงได๎งําย ทั่วถึง และสมดุล 5) เกิด
ระบบการไหลเวียนของข๎อมูลสุขภาพ 6) กิจกรรมรณรงค๑การสื่อสารสุขภาพด๎านอนามัยเจริญพันธุ๑ คํา
สําคัญ : การสื่อสารสุขภาพ เครือขํายในการสื่อสารด๎านสุขภาพ นักสื่อสารสุขภาพ สื่อรณรงค๑สุขภาพ 
แรงงานข๎ามชาติไทใหญํ 

    
 ผลงาน : การเผาชีวมวลกับการเกิดหมอกควันในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สมพร จันทระ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 3470 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : somporn.chantara@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สรุปการทดสอบการเผาชีวมวลในเตาเผา โดยชีวมวลประเภทตํ างๆ ที่นํามาทดสอบได๎แกํ ฟางข๎าว  

ต๎นข๎าวโพดแห๎ง เศษใบไม๎แห๎งจากปุา โดยทําการวัดปริมาณมลพิษที่ปลดปลํอยจากการเผา ได๎แกํ ฝุุน 
PM10 และ ก๏าซตํางๆ เชํน NOx, SO2, CO, CO2 นอกจากนี้ยังทําการวิเคราะห๑องค๑ประกอบทางเคมีของ
ฝุุน PM10 ได๎แกํ สารกํอมะเร็งกลุํม PAHs โลหะหนัก ไอออนของธาตุตํางๆ ที่บํงช้ีการกํอให๎เกิดสารกรดใน
บรรยากาศ เป็นต๎น 2) ช้ินงาน Nitrogen dioxide test kit เป็นอุปกรณ๑อยํางงํายที่พัฒนาขึ้นเพื่อตรวจวัด
ปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด๑ในอากาศ ซึ่งเป็นมลพิษที่สําคัญตัวหนึ่งในการคํานวณดัชนีคุณภาพอากาศ  

    
 ผลงาน : ความสามารถของกระเบื้องคอนกรีตที่มีชองระบายอากาศในการลดความรอนที่สะสมในชองหลังคา 
 นักวิจัย : รศ. ดร.เศรษฐพงศ๑ เศรษฐบุปผา และคณะ  
 โทรศัพทแ : 0 5394 2843 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : rcenter17@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ความสามารถของกระเบื้องคอนกรีตที่มีชํองระบายอากาศในการลดความร๎อนที่สะสมในชํองหลังคา  

เนื่องจากความร๎อนท่ีสะสมอยูํในชํองวํางระหวํางหลังคากับฝูาเพดานนั้น เป็นสาเหตุที่สําคัญอยํางหนึ่งที่
ทําให๎อากาศภายในอาคารมีอุณหภูมิสูงขึ้น ถึงแม๎วําโดยทั่วไปจะมีการออกแบบหลังคาให๎มีชํองระบาย
อากาศผํานชายคา และหน๎าจั่ว แตํก็ยังมีความร๎อนเหลืออยูํกับอากาศที่ลอยตัวอยูํติดกับหลังคา ทั้งนี้
เนื่องจากอากาศร๎อนจะลอยตัวขึ้นสูงตามธรรมชาติ งานวิจัยนี้จึงได๎ทําการทดลองออกแบบชํองระบาย
อากาศขนาดเล็กท่ีสามารถปูองกันนํ้าฝนไหลย๎อน ไว๎ใต๎แผํนกระเบื้องคอนกรีตซึ่งได๎รับความนิยมที่สุดใน
ปัจจุบัน และได๎ทําการตรวจวัดความสามารถในการชํวยลดอุณหภูมิในหุํนจําลองหลังคาที่มุงด๎วย
กระเบื้องคอนกรีตดังกลําว ผลการตรวจวัดอุณหภูมิปรากฏวํา ชํองระบายอากาศขนาดเล็กที่ออกแบบ
ขึ้นมานั้น สามารถลดอุณหภูมิในชํองระหวํางหลังคากับฝูาเพดานได๎สูงสุดถึง 5 องศาเซลเซียส เมื่อ
เปรียบเทียบกับกระเบื้องคอนกรีตปกต ิดังนั้น จึงสมควรพัฒนารูปแบบของกระเบื้องมุงหลังคาในอนาคต
ให๎มีชํองระบายอากาศเล็กด๎วย  

    

 ผลงาน : การทดลองออกแบบชองแสงดานขางเพ่ือการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอม 
 นักวิจัย : นายยุทธนา ทองท๎วม และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 2843 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : rcenter17@gmail.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : การทดลองออกแบบชํองแสงด๎านข๎างเพื่อการประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม  ปัจจุบัน
เทคโนโลยีพลังงานทดแทนเป็นที่รู๎จักมากขึ้นในรูปแบบของพลังงานฟรีและสะอาดจากธรรมชาติ แตํยัง
ไมํมีการใช๎งานอยํางแพรํหลาย สํวนหนึ่งเนื่องมาจากต๎นทุนการติดตั้งท่ีคํอนข๎างสูงและคืนทุนช๎า สําหรับ
กรณีศึกษาอาคารสํานักงานโครงการศูนย๑การเรียนรู๎พลังงานทดแทน ซึ่งได๎พยายามนําเอาเทคโนโลยี
พลังงานทดแทนมาใช๎เพื่อสาธิตการใช๎งานและทดแทนการใช๎พลังงานจากระบบสายสํง การศึกษานี้ได๎ทํา
การเปรียบเทียบในเชิงเศรษฐศาสตร๑กรณีที่มีการออกแบบอาคารประหยัดพลังงาน อาคารประหยัด
พลังงานท่ีผสานระบบเซลล๑แสงอาทิตย๑ และอาคารประหยัดพลังงานที่ผสานระบบปรับอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย๑ โดยการใช๎โปรแกรม OTTVEE คํานวณคําภาระปรับอากาศ และทําการเก็บข๎อมูลภาคสนาม
เพื่อหาคําประสิทธิภาพของแผงเซลล๑ และแสงสวํางภายในอาคาร ผลการศึกษาพบวําการออกแบบติดตั้ง
แผงกันแดดที่ผสานระบบเซลล๑แสงอาทิตย๑ จะมีความคุ๎มคําในการลงทุนมากที่สุด  

    
 ผลงาน : ระบบสารสนเทศเชิงพ้ืนที่เพ่ือการจัดการทรัพยากรน้ าส าหรับชุมชน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ถาวร อํอนประไพ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 5394 4089 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : lalitaya@hotmai.com 
    

 ผลงาน : Acute Air Pollution-related Symptoms among Residents in Chiang Mai, Thailand 
 นักวิจัย : รศ.นพ. ดร.พงษ๑เทพ วิวัฒนเดช 
 โทรศัพทแ : 0 5394 5464 โทรสาร : 0 5394 3600 
 Email : pwiwatanadate@gmail.com 
    
B4  มหาวิทยาลัยมหดิล 
 
ผูประสานงาน  : มหาวิทยาลยัมหิดล 
ที่อยู  : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

999 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  จ.นครปฐม  73170 
โทรศัพทแ  : 0 2849 6241 - 6 โทรสาร : 0 2843 6247 
Email : orrph@mahidol.ac.th 
   

 ผลงาน : การส ารวจและจัดท าระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพแบบผสมผสาน พ้ืนที่โครงการอนุรักษแ
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัด
กาญจนบุรี 

 
 

 นักวิจัย : ผศ.เกษม กลุประดิษฐ๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2441 5000 ตํอ 1216 โทรสาร : 0 2441 9509-10 
 Email : kasem_en@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นโครงการตัวอยํางที่ใช๎เป็นโมเดลในการวิจัยรํวมกับชุมชน โดยนักวิชาการและปราชญ๑ชุมชนมา

รํวมกันทํางานจนรู๎จักและเข๎าใจฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพ เพื่อให๎เกิดการอนุรักษ๑และ
ใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนในชุมชน 

    
B5  สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ กลุํมเทคโนโลยสีารสนเทศ วช. 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.สดุารตัน๑ สายเพียร 
โทรศัพทแ  : 0 2561 2445 ตํอ 510 โทรสาร : 0 2579 6778 
Email : kung_suda@hotmail.com 

   
 ผลงาน : นวัตกรรมสิ่งประดิษฐแจากขยะอิเล็กทรอนิกสแ 

 นักวิจัย : น.ส.สดุารตัน๑ สายเพียร 
 โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 510 โทรสาร : 0 2579 6778 
 Email : kung_suda@hotmail.com 
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ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่ใช๎องค๑ความรู๎แบบ
ผสมผสาน เพ่ือเกิดเป็นผลงานวิจัยที่สนับสนุนการใช๎
ทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ 

F Theme  
งานวิจัยเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม 
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D2  มหาวิทยาลยัศรีปทุม 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นิภาวรรณ พุทธสงกรานต๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

61 ถนนพหลโยธิน  แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร  กทม. 10900 
โทรศัพทแ  : 0 2579 1111 ตํอ 1252 โทรสาร : 0 2579 1111 ตํอ 2187 
   

 ผลงาน : 1. โครงการธนาคารขยะ เพ่ือรณรงคแการรักษาสิ่งแวดลอม แกนักศึกษา บุคลากร และ ประชาชน 
 เนื้อหาโดยยอ : แสดงกิจกรรมการดําเนินงานด๎านการอนุรักษ๑พลังงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม และ รางวัล Thailand Energy 

Award รวมทั้งสิ้น 3 รางวัล ที่มหาวิทยาลัยได๎รับความสําเร็จของ โครงการธนาคารขยะ เพื่อรณรงค๑การรักษา
สิ่งแวดล๎อม แกํนักศึกษา บุคลากร และ ประชาชน และแสดงช้ินสิ่งประดิษฐ๑ผลงานนักศึกษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร๑ “Integrated Solar-Wind Energy Street Lamp” และ “เครื่องผลิตสบูํเพื่ออุตสาหกรรมชุมชน” 

 ผลงาน : 2. ชิ้นสิ่งประดิษฐแผลงานนกัศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตรแ 
 เนื้อหาโดยยอ : ช้ินสิ่งประดิษฐ๑ผลงานนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร๑ “Integrated Solar-Wind Energy Street Lamp” 
 ผลงาน : 3. รางวัล Thailand Energy Award และการด าเนินงานดานอนุรักษแพลังงานของมหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.ชลธิศ เอี่ยมวรวุฒิกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2579 1111 ตํอ 2167 โทรสาร : 0 2579 1111 ตํอ 2147 
 Email : chonlathis.ei@spu.ac.th 
    
D3  มหาวิทยาลยัเอเชียอาคเนย๑ 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.รุํงทิพย๑ พิทักษ๑เงินด ี
ที่อยู  : สํานักวิจัย มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย๑  

19/1 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค๎างพลู เขตหนองแขม กทม. 10160 
โทรศัพทแ  : 0 2807 4500 ตํอ 404 โทรสาร : 0 2807 4528 
Email : researeh@sau.ac.th 
   

 ผลงาน : 1. ระบบอานปูายทะเบยีนรถยนตแ SAU-LPR (License Plate Recognition)  
 เนื้อหาโดยยอ : ระบบการอํานปูายทะเบียนรถยนต๑คือเทคโนโลยีการนํารูปภาพด๎านหน๎าของรถยนต๑ มาประมวลผลเพื่อ

แปลงเป็นข๎อมูลตัวเลข และตัวอักษร ซึ่งนําไปใช๎ในการระบุเอกลักษณ๑ยานพาหนะ โดยระบุที่ข๎อมูลของ
ปูายทะเบียนและตราสัญลักษณ๑ โดยผลการทํางานของโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นสามารถที่จะอํานข๎อมูล  
ปูายทะเบียนได๎อยํางถูกต๎องมากกวํา 95 เปอร๑เซ็นต๑ และอํานตราสัญลักษณ๑ยี่ห๎อรถยนต๑ถูกต๎องได๎มากกวํา 
35 เปอร๑เซ็นต๑ 

 ผลงาน : 2. ระบบเฝูาติดตามและวิเคราะหแ กิจกรรมผูปุวยและผูสูงอายุแบบอัจฉริยะ ส าหรับสถานบริบาลดวย RFID 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นระบบเฝูาติดตามและวิเคราะห๑ กิจกรรมผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุ แบบอัจฉริยะ สําหรับสถานบริบาล ด๎วย RFID 

เพื่อชํวยลดภาระในการดูแล เฝูาติดตามพฤติกรรม ผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุในสถานบริบาล เพื่อปูองกันอุบัติเหตุที่
อาจเกิดขึ้น โดยระบบจะแจ๎งเตือนให๎กับผู๎ดูแลได๎รับทราบ โดยทันทีเมื่อผู๎ปุวยเข๎าไปในพื้นที่ที่กําหนดเกินกวํา
ระยะเวลาปกติ อาทิเข๎าห๎องน้ํานานเกินไป รวมทั้งการออกนอกพื้นที่อันอาจทําให๎เกิดอันตรายขึ้นได๎ นอกจากนี้ 
ระบบยังสามารถนําข๎อมูลพฤติกรรมมาวิเคราะห๑เพื่อหาแนวทางการดูแลและพัฒนารูปแบบการดูแลรักษา
ผู๎ปุวยและผู๎สูงอายุแตํละรายได๎อยํางเหมาะสม ด๎วยเทคนิคการทําเหมืองข๎อมูล 

 นักวิจัย : นายณัฏฐ๑ โอธนาทรัพย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2807 4594 โทรสาร : 0 2807 4594 
 Email : nuto@sau.ac.th 
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D4  สํานักงานสํงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 
 
ผูประสานงาน  : นายรัชพล เตชะพงศกิต 
ที่อยู  : สํานักงานสํงเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยํอม 

สํานักข๎อมูลและวิจยั ช้ัน 17  
21 อาคาร TST ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพทแ  : 0 2298 3049 โทรสาร : 0 2273 8851 
Email : rachapol@sme.go.th  
   

 ผลงาน : รายงานสถานการณแ SMEs ประจ าปี 2554-2555 
    

D1  มหาวิทยาลยัราชภฏัราชนครนิทร๑ 
 
ผูประสานงาน  : นางอังคณา กุลนภาดล 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัราชนครินทร๑   

ต.หลักเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 
โทรศัพทแ  : 0 3851 3090 โทรสาร : 0 3851 3090 
Email : aung-2001@hotmail.com 
   

 ผลงาน : 1. การลดการใชพลังงานของเคร่ืองปรับอากาศโดยใชเคร่ืองควบแนนที่การระบายความรอนดวยน้ า
จากเคร่ืองควบแนนของเคร่ืองระเหย  

 เนื้อหาโดยยอ : การลดการใช๎พลังงาน 
 ผลงาน : 2. ชุดผลิตกระแสไฟฟูาจากพลังงานลมโดยใชลูกหมุน 
 ผลงาน : 3. การเพ่ิมอัตราการถายเทความรอนของแผงสะสมความรอนจากแสงอาทิตยแดวยการใสครีบรูปตัววี 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการทดลองเพื่อหาอัตราการถํายเทความร๎อนของแผงสะสมความร๎อนในกรณีที่มีการใสํครีบรูปตัว

วีเข๎าไปในชํองการไหลของอากาศในแผงสะสมความร๎อน กรณีที่ให๎อัตราการถํายเทความร๎อนมากที่สุดคือที่คํา 
HR (อัตราสํวนความสูง) = 0.30 และ P (อัตราสํวนระยะพิตช๑) = 0.10 โดยให๎อัตราการถํายเทความร๎อนเฉลี่ย 
357.55 วัตต๑ คิดเป็น 1.26 เทํา ของกรณีไมํใสํครีบ  

 ผลงาน : 4. การสรางชุดทดลองระบบการท าความเย็น 
 เนื้อหาโดยยอ : การสร๎างชุดทดลองระบบการทําความเย็น 

 นักวิจัย : นายนรินทร๑ กุลนภาดล 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3851 3090 
 Email : narin_knpd@yahoo.com 
    
 ผลงาน : การลดการเกิดอุบัติเหตุดวยกิจกรรมกลุมวิเคราะหแความปลอดภัย  กรณีศึกษาบริษัทผูผลิตและ

จ าหนายโคมไฟ 
 นักวิจัย : นายจักรพันธ๑ ปิ่นทอง 
    
 ผลงาน : ชุดสาธิตการฉีดน้ ามันเชื้อเพลิงในรถจักรยานยนตแตามสภาวะโหลด 
 นักวิจัย : นายชัชวาล นิมโรธรรม 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3851 3090 
 Email : nimrotham@yahoo.com 
    
 ผลงาน : การออกแบบและพัฒนาเกาอี้นั่งเรียนจากกระดาษท่ีผานการใชงานแลวใหเหมาะสมกับเด็กวัยกอน

เรียน 2-4 ปี 
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 นักวิจัย : นายวิชาญ ตอรบรมัย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3851 3090 
 Email : wichan1001@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การออกแบบและพัฒนาเก๎าอี้น่ังเรียนจากกระดาษที่ผาํนการใช๎งานแล๎วให๎เหมาะสมกับเด็กวัยกํอนเรยีน 2-4 ปี 
    
 ผลงาน : โครงการออกแบบปรับปรุงเคร่ืองออกก าลังกายไกชน 
 นักวิจัย : นายสราวุธ อิศรานุวัฒน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3851 3090 
 Email : sarawut9009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : โครงการออกแบบปรบัปรุงเครื่องออกกําลังกายไกํชน 
    
 ผลงาน : การประเมินความเสี่ยงอันตรายจากสารเคมีในจังหวัดปราจีนบุรี  

ปี พ.ศ. 2550 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ดวงพร  ภูํผะกา   
 โทรศัพทแ : 0 3851 5828 โทรสาร : 0 3851 5828 
 Email : daungpornpupaka@gmail.com, daungporn@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณเพื่อกําหนดมาตรการปูองกันอุบัติภัยเชิงรุกในการบริหาร

จัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรมเคมีเขตจังหวัดปราจีนบุรี รวมถึงแนวทางการปูองกันการเกิด
อันตรายจากสารเคมีในกระบวนการผลิต และการประเมินความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดจากการลุกไหม๎
หรือระเบิด จากผลการประเมินความเสี่ยงเชิงปริมาณพบวํามี 19 กรณีในกระบวนการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรมเคมีที่มีความเสี่ยงในระดับที่ยอมรับไมํได๎และที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจกํอให๎เกิดผลกระทบตํอ
สิ่งมีชีวิต สุขภาพอนามัย ทรัพย๑สิน ชุมชนและสาธารณชน เมื่อนําขั้นตอนการบริหารจัดการสารเคมีมา
ศึกษาเพิ่มเติมเพื่อประเมินการเกิดการลุกไหม๎หรือระเบิดจากการเก็บสารเคมี พบวําที่ขั้นตอนการบรรจุ
และการเก็บควรมีการปั๊มสารเคมีที่ตัวเก็บประจุ และการพิจารณาวัตถุใกล๎ เคียงสําหรับการเก็บรักษา 
จึงจะไมํมีความเสี่ยงอันตรายจากการลุกไหม๎ 

    
 ผลงาน : อุบัติภัยในการท างานและการปูองกันของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมในเขตภาคตะวันออก 
 นักวิจัย : ดร.อํานวย  ปาอ๎าย 
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G Theme 
งานวิจัยเพื่อการเกษตร 

ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพ่ือสร๎างความได๎เปรียบด๎าน
ฐานการผลิตภาคการเกษตร อาทิ การลดการนําเข๎า 
และเพ่ิมการสํงออกผลผลิตทางการเกษตรที่ผํานการ
แปรรูปโดยการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
บริบทของประเทศ 
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A1  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.วีระพล แจํมสวสัดิ ์
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุรี 20110 
โทรศัพทแ  : 0 3835 8142 โทรสาร : 0 3835 8142 
Email : virapolj@yahoo.com 
   

 ผลงาน : 1. การผลิตน้ าผลไมพรอมดื่มและน้ าผลไมเขมขนจากมะเมา 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาวิจัยและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ๑จากผลมะเมําเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ สร๎างผลิตภัณฑ๑

น้ํามะเมําเข๎มข๎นและน้ํามะเมําพร๎อมดื่ม นอกจากน้ียังเป็นการพัฒนาการผลิตจากห๎องปฏิบัติการสูํการผลิต
ระดับโรงงานต๎นแบบขนาดเล็ก ยังเป็นการถํายทอดเทคโนโลยีการผลิตสูํชุมชน สํงเสริมการปลูกในเขตภาค
ตะวันออกและนําไปสูํการรับซื้อผลผลิตจากเกษตรกรเปูาหมายเพื่อนํามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ตํอไป 

 ผลงาน : 2. การผลิตโรเซไวนแจากมะเมา 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นกระบวนการผลิตโรเซํไวน๑จากมะเมําโดยใช๎น้ําสับปะรดผสมน้ํามะเมําในอัตราสํวน 925:0.75  

9.50:0.25 และ 10:0 ตามลําดับ จากการทดลองวัดคําองค๑ประกอบทางเคมีและกายภาพตลอดเวลาในการ
หมักพบวํา คําความเป็นกรด ดําง ปริมาณน้ําตาล ปริมาณกรด ปริมาณน้ําตาลรีดิวซ๑และปริมาณ
แอลกอฮอล๑ มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกันกับจํานวนเซลล๑และสรีรวิทยาของเซลล๑ตลอดเวลาการ
หมัก และเมื่อทําการทดสอบทางประสาทสัมผัสของโรเซํไวน๑ทั้ง 4 ทรีตเมนต๑ ในความใส สี กลิ่น รสชาติ
การยอมรับและคะแนนรวมพบวําทั้ง 4 ทรีตเมนต๑ มีคะแนน ความใส สี กลิ่น รสชาติ ไมํแตกตํางกันทาง
สถิติ (P>0.05) 

 นักวิจัย : นายภานุมาศ บุญผดุง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3835 8142 
 Email : nantana_ploy@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพ่ือใชเป็นโคสาวทดแทน 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.วีระพล แจํมสวัสดิ ์
 Email : virapolj@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การทดลองวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพการเลี้ยงลูกโคนมเพื่อใช๎เป็นโคสาวทดแทน  เป็นการทดลอง

เปรียบเทียบเพื่อหาระยะเวลาหยํานมลูกโคที่เหมาะสมมีวัตถุประสงค๑ในการวิจัยคือ เพื่อพัฒนาวิธีการเลี้ยง
ลูกโคจนถึงระยะโคสาวทดแทนที่มีคุณภาพดี ศึกษาประสิทธิภาพการเปลี่ยนอาหารเป็นอัตราการ
เจริญเติบโตและผลผลิต ศึกษาลักษณะและอัตราการเจริญเติบโตตั้งแตํลูกโคจนถึงระยะโคสาวทดแทนที่
เลี้ยงด๎วยอาหารแทนนมในระยะเวลาตํางกัน และศึกษาผลตอบแทนทางด๎านเศรษฐกิจ ในการเลี้ยงลูกโค
จนเป็นโคสาวทดแทน  

    
 ผลงาน : ประสิทธิภาพของสารสกัดสมุนไพรกวาวเครือแดงในการผลิตลูกปลานิลเพศผูลวน 
 นักวิจัย : ดร.อโนชา กิริยากจิ 
 โทรศัพทแ : 0 3930 7261 โทรสาร : 0 3930 7268 
 Email : anoant@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การทดสอบประสิทธิภาพของสารสกัดจากสมุนไพรกวาวเครือแดงตํอการผลิตเพศปลานิล ทําโดยให๎ 

ลูกปลานิลอายุ 3 วัน หลังจากฟักเป็นตัว กินอาหารผสมสารสกัดกวาวเครือแดงท่ีระดับความเข๎มข๎น 40 80 
120 160 และ 200 มก./อาหาร 1 กก. ติดตํอกันเป็นเวลา 21 วัน แล๎วให๎อาหารปกติตํอไปจนลูกปลามี
อายุครบ 2 เดือน จึงทําการตรวจสอบเปอร๑เซ็นต๑เพศผู๎และเปอร๑เซ็นต๑รอดตาย 

    
 ผลงาน : การวิเคราะหแคาเฉลี่ยของชั่วรุนในลักษณะทางปริมาณของแตงไทย 3 สายพันธุแ  
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ปราโมทย๑ พรสุริยา 
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 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3834 4808 
 Email : pornsuriya@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการศึกษาผลทางพันธุกรรมในลักษณะทางปริมาณบางประการของแตงไทยโดยใช๎วิธีวิเคราะห๑คําเฉลี่ย

ของช่ัว และเพื่อศึกษาความดีเดํนของลูกผสมและผลของไซโตพลาซึมในการถํายทอดลักษณะ 
    
 ผลงาน : การพัฒนาเคร่ืองขอดเกล็ดปลาส าหรับชุมชนทองถิ่น 
 นักวิจัย : ผศ.พรชัย หอสุวรรณศักดิ ์
 โทรศัพทแ : 0 2252 2736 ตํอ 29 โทรสาร : 0 2252 7580 
 Email : wongngern_01@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อศึกษาชนิด ขนาดและปริมาณของปลาที่ใช๎และวิธีการขอดเกล็ดปลา เพื่อศึกษาและวิเคราะห๑ระบบ

ไฟฟูา ระบบสํงกําลังและกลไกที่เหมาะสมในการทําเครื่องขอดเกล็ดปลา นอกจากนี้เป็นการพัฒนาและ
ออกแบบปรับปรุงเครื่องขอดเกล็ดปลาให๎มีความเหมาะสมมากขึ้นและประเมินคุณภาพผลิตภัณฑ๑ที่ได๎
พัฒนาออกแบบและสร๎างเครื่องต๎นแบบ 

    
 ผลงาน : การออกแบบและประเมนิผลปะการังเทียมแบบลูกบาศกแคอนกรีตระบบถอดประกอบได 
 นักวิจัย : ผศ.วิทวัส สิทธิกลู 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3835 8142 
 Email : wittawat-pun@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการพัฒนาปะการังเทียมชนิดแทํงคอนกรีตทรงสี่เหลี่ยมลูกบาศก๑โปรํงขนาด 1.50 X 1.50 X 1.50 

เมตรหรือขนาดใกล๎เคียงให๎สามารถถอดประกอบได๎ ขนย๎ายสะดวก ราคาประหยัด คงทนและมีคุณสมบัติดี 
เป็นการออกแบบวิธีการประกอบติดตั้งและวิธีการทิ้งปะการังเทียมคอนกรีตลงทะเลจากเรือประมงขนาด
ปานกลางได๎ และเป็นการสร๎างอาชีพให๎ชํางกํอสร๎างรายยํอยและเพิ่มการมีสํวนรํวมของทั้งชาวประมงและ
ประชาชนท่ัวไปในการฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ๑ทางทะเล 

    
A2  มหาวิทยาลัยรังสิต 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นาถยา ศภุดล 
ที่อยู  : คณะเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยรังสติ 

ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000 
โทรศัพทแ  : 0 2997 2222 ตํอ 3661 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3661 
Email : kung_ima@hotmail.com 
   
 ผลงาน : ผลของอุณหภูมิและเวลาตอผลไดของแปูงตานทานการยอยที่ผลิตจากแปูงถั่วเขียว 
 นักวิจัย : ดร.กําไล เลาหพัฒนาเลิศ 
 โทรศัพทแ : 0 2997 2222 ตํอ 3214 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3214 
 Email : hamnaja@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑ที่จะนําแปูงถั่วเขียวซึ่งมีปริมาณมากในประเทศมาเพิ่มมูลคําด๎วยการนํามาผลิตเป็น

แปูงต๎านทานการยํอยใช๎ทดแทนเส๎นใยในผลิตภัณฑ๑ตํางๆ ที่มีแปูงเป็นองค๑ประกอบ โดยศึกษาผลของปัจจัย
ในการผลิต ได๎แกํ อุณหภูมิและระยะเวลาในการบํมตํอผลได๎ของแปูงต๎านทานการยํอย 

    
 ผลงาน : 1. การผลิตน้ าสลัดใสเพ่ือสุขภาพ 
 เนื้อหาโดยยอ : การนําน้ําส๎มสายชูหมักจากแอปเปิลและน้ําผึ้ง มาเป็นสํวนประกอบแทนน้ําส๎มสายชูกลั่นและน้ําตาลทราย   

ในสูตรพื้นฐานของน้ําสลัดใสทั่วไป การบริโภคผลิตภัณฑ๑น้ําสลัดใสชนิดนี้ จะดีตํอสุขภาพของผู๎บริโภค 
อันเนื่องมาจากวิตามินและแรํธาตุสําคัญตํางๆ ที่พบได๎ในประกอบทั้ง 2 ชนิดนี้ 

 ผลงาน : 2. การใชประโยชนแจากแปูงถั่วเขยีวเพาะงอกแทนที่แปูงสาลีในการผลิตทารแต 
 นักวิจัย : ผศ.นันทนิตย๑ คงวัน 
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 โทรศัพทแ : 0 2997 2222 ตํอ 3209 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3214 
 Email : nun_1206@hotmail.com 
    
 ผลงาน : ศึกษาความเป็นไปไดในการน าของเหลือทิ้งจากโรงงานผลิตบะหมี่สดมาใชประโยชนแการผลิตอาหาร

วางโดยใชเศษบะหมี่เหลือทิ้ง 
 นักวิจัย : นางธนัชยา เกณฑ๑ขุนทด 
 โทรศัพทแ : 0 2997 2222 ตํอ 3209 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3214 
 Email : nangtanatya@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การใช๎ประโยชน๑จากเศษเกี๊ยวซึ่งเป็นของเหลือ (By-Product) ที่มีราคาถูกจากโรงงานบะหมี่สด เพื่อนํามา

พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ๑สเนคโดยสามารถนําเศษเกี๊ยวมาเพื่อทดแทนแปูงข๎าวเจ๎าในสูตรพื้นฐานได๎มากที่สุด
ร๎อยละ 45 และเติมกากถัว่เหลืองร๎อยละ 10 เพื่อเพิ่มโปรตีนและคลุกกับผงปรุงรสสาหรํายได๎คะแนนการ
ทดสอบการยอมรับของผู๎บริโภคมากท่ีสุด 

    
 ผลงาน : ไอศกรีมโยเกิรแตนมแพะ 
 นักวิจัย : ผศ.กิ่งกมล ลีลาจารุวรรณ 
 โทรศัพทแ : 0 2997 2222 ตํอ 3214 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3214 
 Email : kingkamol_lee@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ไอศกรีมโยเกิร๑ตนมแพะเป็นผลิตภัณฑ๑นมแชํเยือกแข็งที่ทําจากน้ํานมแพะซึ่งอุดมไปด๎วยสารอาหารตํางๆ ที่

มีประโยชน๑ตํอสุขภาพอันได๎แกํ โปรตีน น้ําตาลแล็คโตส วิตามิน แรํธาตุจําพวก แคลเซียม โพแทสเซียม 
ฟอสฟอรัส ฯลฯ โดยสารอาหารดังกลําวจะมีอยูํในปริมาณที่สูงกวํานมโค  
 

 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแโจ฿กกึ่งส าเร็จรูปจากขาวหอมมะลิหกัผสมเศษโดบะหมี่สด 
 นักวิจัย : นายณัฐ เทพหัตถ ี
 โทรศัพทแ : 0 2997 2222 ตํอ 3211 โทรสาร : 0 2997 2222 ตํอ 3214 
 Email : nut_rsu@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการเพิ่มมูลคําให๎กับเศษโดซึ่งเป็นของเหลือทิ้งสําคัญของอุตสาหกรรมผลิตเส๎นบะหมี่และแผํนเกี๊ยวสด 

และข๎าวหอมมะลิหักท่ีเป็นผลพลอยได๎จากการสขี๎าว ด๎วยการพัฒนาเป็นโจ๏กกึ่งสําเร็จรูปรสกุ๎งซึ่งเป็นอาหาร
เช๎าที่สะดวก รวดเร็ว และได๎รับความนิยมสูง โดยทดแทนเนื้อโจ๏กที่ทําจากข๎าวหักด๎วยเศษโดอบแห๎ง
บดละเอียดและโรยหน๎าด๎วยเศษโดทอดกรอบ 

    
A3  สํานักงานคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ ศูนย๑วิจัยควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาต ิ
 
ผูประสานงาน  : นายสรศักดิ์ ใจตุ๎ย 
โทรศัพทแ  : 0 2942 8252 โทรสาร : 0 2942 8252 
Email : nbcrcsor@hotmail.com 
   

 
 ผลงาน : การควบคุมแมลงศัตรูมะพราวโดยชีววิธี 

 นักวิจัย : ศูนย๑วิจัยควบคุมศตัรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติ วิวัฒน๑ เสือสะอาด 
 โทรศัพทแ : 0 2942 8252 โทรสาร : 0 2942 8252 
 Email : nbcrcsor@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การควบคุมแมลงศัตรูมะพร๎าวโดยใช๎ศัตรูธรรมชาติได๎แกํ แมลงห้ํา แมลงเบียน และเช้ือท่ีกํอให๎เกิดโรคกับ

แมลง โดยนําศัตรูธรรมชาติไปปลดปลํอยในแปลงมะพร๎าวและตดิตามประเมินผล 
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A4  มหาวิทยาลัยแมํโจ ๎
 
ผู๎ประสานงาน  : นางสมจิตต๑ กิจรุํงเรือง 
ที่อยูํ  : ฝุายยุทธศาสตร๑และประสานงานวจิัย 

สํานักวิจัยและสํงเสรมิวิชาการการเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโํจ๎ 
ต.หนองหาร  อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ 50290 

โทรศัพทแ  : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
Email : somjit@mju.ac.th, research@mju.ac.th 
   

 ผลงาน : เคร่ืองด่ืมสกัดจากสมนุไพร Herbal Wake up 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.วิจิตรา แดงปรก 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การใช๎สมุนไพรพื้นเมืองของไทยนํามาปรุงตามตํารับท๎องถิ่นเป็นเครื่องดื่มสมุนไพรที่ชํวยขับสารที่ทําให๎เกิด

อาการเมาค๎างออกจากรํางกาย และชํวยบํารุงตับให๎สามารถขับสารพิษออกจากรํางกายได๎ดีขึ้น โดยมุํงเน๎น
กลุํมตลาดเปูาหมายไปยังกลุํมวัยทํางานและที่นิยมดื่มแอลกอฮอล๑ แตํยังคงมีความต๎องการรักษาสุขภาพ 
บุคลิกภาพ อีกทั้งตระหนักถึงผลจากการดื่มเหล๎า/สุราซึ่งมีผลกับรํางกายและทําให๎เกิดโรคหลายชนิด 

    
 ผลงาน : น้ าอินทผลัมพรอมดื่ม 
 นักวิจัย : ผศ.อุมาพร อุประ 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : อินทผลัมกินผลสดเป็นฝีมือการวิจัยและพัฒนาพันธุ๑โดย นายศักดิ์ ลําจวน ศิษย๑เกํารุํน 36 โดยสามารถให๎

ผลผลิตได๎ภายใน 2 ปี ช่ือวํา “อินทผลัมไทยแมํโจ๎ 36” และได๎นํามาแปรรูปเป็น น้ําอินทผลัมพร๎อมดื่ม ซึ่ง
ผู๎บริโภคได๎รับสารเบต๎าแคโรทีน วิตามินซี โพแทสเซียม ไนอาซีน ทองแดง ธาตุเหล็ก แมกนีเซียม และ
สรรพคุณทางโอสถสารรักษาอาการทางกระเพาะ ลดไข๎   เจ็บคอ หวัด และลดเสมหะ 

    
 ผลงาน : การผลิตปุยหมักตามหลักวิศวกรรมแมโจ 1 เพ่ือเชิงพาณิชยแ 
 นักวิจัย : ผศ.ธีระพงษ๑ สวํางปญัญางกูร 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย๑วิธี “วิศวกรรมแมํโจ๎ 1” ใช๎วัตถุดิบเพียงเศษพืชและมูลสัตว๑ โดยการนําเศษพืช 3 สํวน 

กับมูลสัตว๑ 1 สํวนผสมคลุกเคล๎ารดน้ําให๎มีความช้ืน ขึ้นกองเป็นรูปสามเหลี่ยมให๎มีความสูงไมํต่ํากวํา 1.50 
เมตร มีความยาวไมํจํากัดขึ้นกับปริมาณเศษพืชและมูลสัตว๑ที่มีกองทิ้งไว๎ 30 วัน และทิ้งไว๎ให๎แห๎งแล๎ว
นําไปใช๎ได๎เลย หรือนําไปเกลี่ยผึ่งแดดให๎แห๎งอีกประมาณ 7 วันเพ่ือให๎จุลินทรีย๑ในกองปุ๋ยสงบตัว เมื่อแห๎งดี
แล๎วก็สามารถนําไปใช๎ได๎ 

    
 ผลงาน : ผลกระทบของการใชปุยอนิทรียแและการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีตอการผลิตถั่วเหลืองอินทรียแ และ

คุณสมบัติทางเคมีของดินปลกู 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ประพันธ๑ โอสถาพันธุ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาการใช๎ปุ๋ยอินทรีย๑และการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีในการผลิตถั่วเหลืองอินทรีย๑  การควบคุม

ศัตรูพืชทําโดยชีววิธีใช๎จุลินทรีย๑ปฏิปักษ๑ เชํน เช้ือรา Trichoderma spp., เช้ือแบคทีเรีย Bacillus 
subtilis, Bacillus thuringiensis และน้ําหมักสะเดา การศึกษาการเจริญเติบโตและผลผลิตของถั่วเหลือง 
พบวํา กรรมวิธีที่ใสํปุ๋ยอินทรีย๑ อัตรา 4,000 กก./ไรํ มีความสูงต๎น และจํานวนฝักตํอต๎นสูงสุด สํวน 
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ความยาวฝัก น้ําหนัก 100 เมล็ด และผลผลิตตํอไรํ พบวํา ทุกกรรมวิธีไมํมีความแตกตํางกันอยํางมี
นัยสําคัญ ผลการวิเคราะห๑ธาตุอาหารในดินกํอนปลูกและหลังเก็บเกี่ยวของกรรมวิธีใสํปุ๋ยอินทรีย๑  อัตรา 
4,000 กก./ไรํ หลังเก็บถั่วเหลืองมีคํา pH, %OM, P, K, Ca, Mg, Fe และ Zn เพิ่มขึ้น สํวนคํา Mn และ 
Cu มีคํา เทําเดิมไมํเปลี่ยนแปลง 

    
 ผลงาน : ชาใบขาว 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สุธยา พิมพ๑พิไล 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ใช๎กรรมวิธีทําให๎ข๎าวปลอดการปนเปื้อนเช้ือจุลินทรีย๑ ด๎วยระบบไบโอรีแอ็กเตอร๑ และนําใบข๎าวอํอนที่มีคุณภาพดี

มาทําให๎แห๎ง แล๎วบดเพื่อนํามาชงเป็นเครื่องดื่ม 
    
 ผลงาน : ไมโครแคปซูลกับการประยุกตแใชทางการเกษตร 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.อรุณี คงด ี
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : แคบซูลเป็นวัสดุชนิดหนึ่งที่บรรจุสารไว๎ได๎ภายในที่ใช๎กันโดยทั่วไปอยูํในรูปของแคปซูลยา แตํในปัจจุบันได๎

ถูกนําไปใช๎ในทางการเกษตรโดยการนําไปบรรจุยาฆําแมลง ปุ๋ย ฮอร๑โมนพืช ซึ่งมีการออกแบบผนังของ
แคปซูลยํอสํวนให๎มีรูพรุน หรือแคปซูลสามารถแตกได๎เมื่อมีการกดทับ เสียดสี ทําให๎สารที่บรรจุไว๎ภายใน
แคปซูลคํอยๆ ถูกปลดปลํอยออกมา 

    
 ผลงาน : สารสกัดสมนุไพรเพ่ือก าจัดเชื้อราและแบคทีเรียในสัตวแน้ า  
 นักวิจัย : ดร.จริาพร โรจน๑ทินกร 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สารสกัดสมุนไพรไทยหลายชนิด สามารถใช๎ทดแทนยาปฏิชีวนะในการกําจัดเช้ือราและแบคทีเรียกํอโรคเชื้อ

สําคัญของสัตว๑น้ํา ได๎แกํ เช้ือแบคทีเรีย Aeromonas hydrophila และ Vibrio harveyi เช้ือรา 
Aphanomyces invadans, Achlya bisexualis และ Saprolegnia parasitica โดยที่สําคัญเป็นการสนับสนุน
การผลิตสัตว๑น้ําปลอดสาร คุณภาพสูง และเป็นมิตรตํอสิ่งแวดล๎อม 

    
 ผลงาน : ผลิตภัณฑแเคร่ืองส าอางจากสาหรายน้ าจืด 
 นักวิจัย : ดร.ดวงพร อมรเลศิพิศาล 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาสาหรํายน้ําจืดที่พบมากในภาคเหนือเป็นผลิตภัณฑ๑เครื่องสําอาง เชํน สบูํล๎างหน๎า สบูํเหลว  

เจลล๎างมือ ครีมบํารุงผิว และผงขัดตัว โดยสาหรํายกลุํมนี้มีฤทธิ์ชีวภาพที่สําคัญตํอผิว เป็นการแปรรูปและ
เพิ่มมูลคําให๎กับสินค๎าเกษตรที่เพาะเลี้ยงได๎ในท๎องถิ่น เป็นทางเลือกของอาชีพและชํวยเพิ่มรายได๎ให๎แกํ
ชุมชนอยํางเป็นรูปธรรม  

    
 ผลงาน : การพัฒนาสายพันธุแปลาบึกสยามเพ่ือเพ่ิมมูลคาและลดการน าเขาและสนับสนนุการสงออก 
 นักวิจัย : รศ. ดร.เกรียงศักดิ์ เมํงอําพัน 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : แนวทางที่จะนําไปสูํการพัฒนาให๎ปลาหนังน้ําจืด และลูกผสม (บึกสยาม) เป็นสัตว๑น้ําเศรษฐกิจตัวใหมํของ

ประเทศไทย มีการเพาะเลี้ยงปลาเชิงอาชีพอยํางยั่งยืนนั้น จําเป็นที่จะต๎องสํงเสริมงานวิจัยให๎ครอบคลุมทุก
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ด๎านทั้งระบบ โดยการคัดพันธุ๑และปรับปรุงพันธุกรรมให๎ได๎ลักษณะที่ดีทั้งพันธุ๑แท๎ และลูกผสมระบบการ
ผลิตที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่ต๎องการของตลาด การเพิ่มมูลคําผลิตภัณฑ๑ทั้งจากเนื้อปลาและสํวนเหลือใช๎
ทั้งตัวโดยแปรรูปเป็นอาหารสุขภาพ เชํน ปลาแลํเนื้อ ไส๎ฮั่วปลา ไส๎กรอกปลา รวมถึงแนวทางการจัดการ
การอนุรักษ๑ท่ีเหมาะสม จําเป็นต๎องมีความรํวมมือกันในหลายหนํวยงาน บุคลากร และแหลํงทุนที่เกี่ยวข๎อง
ทั้งภายในประเทศและตํางประเทศ  

    
 ผลงาน : เปรียบเทียบผลผลิตของโคลนปาลแมน้ ามนั 6 โคลนในชวง 1 ปีแรก 
 นักวิจัย : นายประสาทพร กออวยชัย 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : วิเคราะห๑ความแปรปรวนลักษณะผลผลิต พบวํามีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ พันธุ๑ Emerald ให๎ผลผลิตสูงที่สุด 

เทํากับ 1,229.38 กก./ไรํ/ป ีไมํแตกตํางกับพันธุ๑ Titan ซึ่งให๎ผลผลิต เทํากับ 903.28 กก./ไรํ/ปี แตํแตกตํางกับ
พันธุ๑ Tornado, Nemo, Azteca และ Eagle ซึ่งให๎ผลผลิต เทํากับ 512.77, 454.90, 273.09 และ 82.88 
กก./ไรํ/ป ีตามลําดับ 

    
 ผลงาน : การผลิตสารปรับปรุงดินจากเลนบอเลี้ยงกุงทะเลเพ่ือการปลูกพืชในเขตพ้ืนที่ดินทราย 
 นักวิจัย : นายวีรชัย เพชรสุทธ์ิ 
 โทรศัพทแ : 0 5387 5113-4 โทรสาร : 0 5387 5114 
 Email : karnka2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เลนจากบํอเลี้ยงกุ๎งทะเลมีปริมาณธาตุอาหาร และอินทรียวัตถุที่พืชสามารถนําไปใช๎ประโยชน๑ได๎ แตํมีความ

เค็มตกค๎างอยูํมาก จําเป็นต๎องชะล๎างความเค็ม หรือนําไปทําปุ๋ยหมัก จึงจะสามารถนําไปใช๎สําหรับการปลูกพืช
ในพ้ืนท่ีดินทรายได๎ เป็นการลดปริมาณการใช๎ปุ๋ยของเกษตรกร และชํวยลดปัญหาสิ่งแวดล๎อมที่เกิดจากการ
ปลํอยของเสียจากฟาร๑มเลี้ยงกุ๎งทะเล 
 

A5  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ 
 
ผูประสานงาน  : ผศ.อัชฌา สุวรรณกาญจน๑ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยันราธิวาสราชนครินทร๑ 

49 ถ.ระแงะมรรคา ต.บางนาค อ.เมือง จ.นราธิวาส 96000 
โทรศัพทแ  : 0 7351 1174 ตํอ 127 โทรสาร : 0 7351 1905 
Email : ask2031@hotmail.com 
   

 ผลงาน : ผลของการใชหมากสงสดอายุตางกันตอการก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะนมลูกผสม 
 นักวิจัย : นายมงคล คงเสน  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : mongkonkhongsen@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ทําการทดลองโดยใช๎แพะนมลูกผสมจํานวน 16 ตัว แบํงออกเป็น 4 กลุํม กลุํมละ 4 ตัว แบํงสิ่งทดลองตาม

อายุของหมากสงที่ใช๎ คือ ได๎รับหมากสงอํอน, หมากสงกึ่งอํอนกึ่งแกํ, หมากสงแกํ และหมากสงสุก 1 กรัม/
น้ําหนักแพะ 3 กิโลกรัม ผลปรากฏวํา การใช๎หมากสงสุกมีแนวโน๎มทําให๎จํานวนไขํพยาธิหลังจากได๎รับการ
ถํายพยาธิ 7 วัน ลดลง เทํากับ 52.07 เปอร๑เซ็นต๑ แตํไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติกับกลุํมทดลองอื่นๆ  

    

 ผลงาน : 1. ผลของการใชหมากสงแหงรวมกับสมุนไพรอื่นในรูปแคปซูลตอการก าจัดพยาธิตัวกลมในระบบ
ทางเดินอาหารของแพะเนื้อลูกผสม 

 เนื้อหาโดยยอ : ทําการทดลองโดยใช๎แพะเนื้อลูกผสมจํานวน 16 ตัว แบํงออกเป็น 4 กลุํม กลุํมละ 4 ตัว แบํงสิ่งทดลองดังนี้ 
คือ ได๎รับหมากสงแห๎งผสมมะระขี้นก, ผสมฟักทอง, ผสมเมล็ดมะขาม และผสมลูกใต๎ใบ 1 แคปซูล/น้ําหนัก
แพะ 3 กิโลกรัม ผลปรากฏวํา การใช๎หมากสงผสมลูกใต๎ใบ มีแนวโน๎มทําให๎จํานวนไขํพยาธิหลังจากได๎รับ
การถํายพยาธิ 7 วัน ลดลง เทํากับ 73.74 เปอร๑เซ็นต๑ แตํไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติกับกลุํมทดลองอื่นๆ  
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   2. ศึกษาประสิทธิภาพของยาถายพยาธิ อัลเบนดาโซล เลวามิโซ และไอเวอเมกติน ในการก าจัดพยาธิ 
ตัวกลมในระบบทางเดินอาหารของแพะ 

 นักวิจัย : นายสมนึก ลิ้มเจริญ  
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : somnuk171@hotmail.com 
    

 ผลงาน : การศึกษาการใชน้ าสกัดชีวภาพตอผลผลิตของผักกาดเขียวกวางตุงท่ีปลูกในระบบไฮโดรโพนิกสแ 
 นักวิจัย : นายบัญชา รัตนีทู 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : bancha2554@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เปรียบเทียบการใช๎ปุ๋ยเคมี และการใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับน้ําสกัดชีวภาพ โดยทดลองในแปลงปลูกขนาด 2 x 12 

เมตร พบวํา ผลผลิตน้ําหนักสดไมํมีความแตกตํางกันทางสถิติ แตํการใช๎น้ําสกัดชีวภาพ ให๎ผลผลิตมี
แนวโน๎มต่ํากวําการใช๎ปุ๋ยเคมี และการใช๎ปุ๋ยเคมีรํวมกับน้ําสกัดชีวภาพ 

    

 ผลงาน : ผลของปุยคอกผสมปุยไนโตรเจนที่มีตอผลผลิตและคุณคาทางอาหารของหญาเนเปียรแไตหวัน 
 นักวิจัย : นายปริญญา คามา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : khama_ku50@hotmail.co.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยไนโตรเจนที่มีตํอผลผลิต และคุณคําทางอาหารของหญ๎าเนเปียร๑ไต๎หวัน สายพันธุ๑ A25 ใน

ดินชุดระแงะที่ศูนย๑วิจัยและพัฒนาการผลิตสัตว๑เคี้ยวเอื้องขนาดเล็ก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
นราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร๑ ระหวํางเดือน เมษายน 2554 – เดือน พฤษภาคม 2554 
รวม 2 เดือน โดยวางแผนการทดลอง RCBD มี 4 treatment คือ การใสํปุ๋ยคอกผสมปุ๋ยยูเรีย 4 อัตรา 
ได๎แกํ 10+0.10, 20+0.20, 40+0.40 และ 60+0.60 กิโลกรัมตํอ 0.64 ไรํ 

    
 ผลงาน : ผลของการเสริมผักชนิดตางๆ ตอสมรรถภาพการผลิตของหนอนนก 
 นักวิจัย : นายกนก เชาวภาษ ี
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : kzzo_001@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : หนอนนกเป็นสัตว๑เศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศไทย เนื่องจากหนอนนกเป็นอาหารของสัตว๑

ประเภทปลาสวยงาม และนกสวยงาม โดยเฉพาะอยํางยิ่งนกกรงหัวจุกท่ีนิยมเลี้ยงกันมาก ในพื้นท่ี 3 จังหวัด 
ชายแดนใต๎ (ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส) 

    
 ผลงาน : การขยายพันธุแขาวหอมกระดังงาดวยวิธีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 นักวิจัย : นางสายทอง แก๎วฉาย 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : kaewchaii@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการขยายพันธุ๑ข๎าวหอมกระดังงา ซึ่งเป็นข๎าวพื้นเมืองของนราธิวาส  และอนุรักษ๑พันธุกรรมของข๎าว

ท๎องถิ่นให๎คงอยูํสืบไป 
    
 ผลงาน : ความสัมพันธแระหวางฟีโนโลยีในรอบปีกับปริมาณคารแโบไฮเดรต ไนโตรเจน และฟอสฟอรัสในใบไมผล

เศรษฐกิจ 
 นักวิจัย : นายจักรพงศ๑ จิระแพทย๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : jona003@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาฟีโนโลยีเป็นการหาความสัมพันธ๑การเจริญเติบโตของไม๎ผลในรอบปีกับปริมาณอาหารสะสม ธาตุอาหารหลัก

ในสํวนของใบ เพื่อนําข๎อมูลไปใช๎วางแผนการผลิตไม๎ผลที่สอดคล๎องกับสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ตํอไป 
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 ผลงาน : ผลของการหมักหญาซิกแนลเลื้อยรวมกับแบคทีเรียผลิตกรดแลคติกตอคุณภาพของพืชหมัก 
 นักวิจัย : นายนิรันดร หนักแดง 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 7351 3886 
 Email : ncattle@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การนําเอาจุลินทรีย๑ lactobacillus spp. ซึ่งเป็นแบคทีเรียที่ผลิตกรดแลคติก (Lactic acid bacteria) มาใช๎ใน

การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชหมัก สามารถเพิ่มคุณคําทางโภชนะและลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการผลิตหญ๎า
หมัก เชํน การเกิดกลิ่นน้ําส๎ม การเกิดแอลกอฮอล๑ เป็นต๎น ทําให๎พืชหมักที่ได๎มีคุณภาพสูงเหมาะสําหรับการ
เลี้ยงสัตว๑  
 

A6  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ 
 
ผูประสานงาน  : ดร.ฐิตาภรณ๑  คงด ี
ที่อยู  : สถาบันวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค๑ 

398 หมูํ 9 ถ. สวรรค๑วิถี ต.นครสวรรค๑ตก อ. เมือง จ.นครสวรรค๑ 60000 
โทรศัพทแ  : 0 5621 1810 ตํอ 1138 โทรสาร : - 
Email : jumpook1234@gmail.com 

 
   

 ผลงาน : The effects of high temperature and wallow on physiological responses of swamp 
buffaloes (Bubalus bubalis) during winter season in Thailand  

 นักวิจัย : ดร.ฐิตาภรณ๑ คงด ีและคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : jum_pook@hotmail.com 
 เนื้อหาโดย

ยอ 
: Wallowing enabled the buffaloes to cool themselves down by cutaneous evaporation. 

The use of wallowing proved to be an effective method of alleviating thermal stress in 
buffaloes and is recommended for use during dry winter periods in monsoonal areas. 
 

A19-A33  ภารกิจโครงการและประสานงานวิจยั วช. 
 
ผูประสานงาน  : นายฤทธิเดช ภรสัมฤทธ์ิ 
โทรศัพทแ  : 0 2579 2284 โทรสาร : 0 2940 5495 
      
 ผลงาน : การขยายสเกลการสังเคราะหแแลคไทดแจากแลคติคแอซิดโดยกระบวนการแบบกึ่งกะ 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.วินิตา  บุญโยดม 
    
 ผลงาน : ผลิตภัณฑแการแพทยแจากพอลิเมอรแชีวภาพโดยกระบวนการอัดรีด 
 นักวิจัย : รศ.ดร.รัตนวรรณ  มกรพันธ๑ 
    
 ผลงาน : การเพ่ิมความเหนียวใหแกพอลิแลคติกแอสิดส าหรับการประยุกตแใชเป็นบรรจุภัณฑแอาหารแชแข็ง 
 นักวิจัย : ดร.นวดล  เพ็ชรวัฒนา 
 ผลงาน : สนช. กับพลาสติกชีวภาพ 
 นักวิจัย : ดร.วันทนีย๑  จองคํา 
    
 ผลงาน : การพัฒนาเคร่ืองเขียนที่สามารถยอยสลายไดจากยางพาราและโพลิแลคติกแอซิด 
 นักวิจัย : ผศ.ดร.ชารณิี  นามพิชญ๑ 
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 ผลงาน : การวิจัยการตลาดของผลิตภัณฑแเคร่ืองเขียนและ gadgets ที่ยอยสลายได และโอกาสทางการขายของ
ผลิตภัณฑแ 

 นักวิจัย : นางณัฎฐยา  อรรจนานันท๑ 
    
 ผลงาน : การพัฒนาสูตรพลาสติกชีวภาพส าหรับผลิตภัณฑแแฟูมเอกสารแบบสอดและการแดพลาสติกแข็ง 
 นักวิจัย : ดร.ศุภกจิ  สุทธิเรืองวงศ๑ 
    
 ผลงาน : การผลิตอปุกรณแเคร่ืองเขยีนจากวสัดุผสมพอลิแลคติกแอซิด/เทอรแโมพลาสติกสตารแชโดยการขึน้รูปแบบฉีด 
 นักวิจัย : ดร.อําพร  เสนํห๑ 
 
A34  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.พัทธนันท๑  โกธรรม 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัพิบูลสงคราม 

156 หมูํ 5 ต.พลายชุมพล อ.เมือง  จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพทแ  : 0 5526 7038 โทรสาร : 0 5526 7038 
Email : rdi@live.psru.ac.th 
   

 ผลงาน : การจัดการเมล็ดพันธุแขาวตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก
แบบพ่ึงพาตนเองอยางย่ังยืน : ศึกษาเฉพาะกรณีของเกษตรกรในเขตจังหวัดพิษณุโลก  

 นักวิจัย : ดร.อุษณยี๑ เส็งพานิช  
 โทรศัพทแ : 0 5526 7102-3 โทรสาร : - 
 Email : u_sengpanich@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาต๎นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวตามระบบการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ของเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเปรียบเทียบต๎นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวด๎วยวิธีการดังกลําวกับ
ต๎นทุนการผลิตเมล็ดพันธุ๑โดยหนํวยงานของรัฐ และร๎านค๎าของเอกชน และเพื่อประเมินการยอมรับการ
ผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวตามระบบการปฏิบัติการที่ดีทางการเกษตร โดยพบวําในการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวตาม
ระบบ GAP ในพื้นที่ 1 ไรํ มีต๎นทุนการผลิตเฉลี่ย 5,280 บาท ได๎ผลผลิตเป็นเมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพดีตาม
ระบบ GAP จํานวน 570 กิโลกรัม ซึ่งคิดเป็นราคาเฉลี่ย 9.26 บาท/กิโลกรัม และเมื่อเปรียบเทียบกับราคา
จากหนํวยงานภาครัฐ คือ ราคาจากศูนย๑ข๎าวพิษณุโลกที่ 20 บาท/กิโลกรัม และสหกรณ๑การเกษตรพรหม
พิรามที่ 15 บาท/กิโลกรัม รวมทั้งกับราคาเฉลี่ยจากร๎านค๎าภาคเอกชนเฉลี่ยคือ 17.8 บาท/กิโลกรัม พบวํา
ราคาเมล็ดพันธุ๑ข๎าวที่ผลิตเองตามระบบ GAP มีราคาต่ําที่สุด สําหรับผลการประเมินความเป็นไปได๎และ
การยอมรับหรือความต๎องการมีสํวนรํวมของเกษตรกรในการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวตามระบบ GAP จาก
เกษตรกรจํานวน 60 คน ในเขต 3 อําเภอ อําเภอละ 20 คน พบวําแสดงการยอมรับวําสามารถปฏิบัติได๎
ร๎อยละ 70.42 และแสดงความต๎องการมีสํวนรํวมในการผลิตร๎อยละ 62.22 โดยข๎อมูลตามรายละเอียดใน
ข๎อกําหนด เกณฑ๑ และวิธีการตรวจประเมินระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติการทางการเกษตรที่ดี
สําหรับการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าว (GAP: Seed) พบวํามีข๎อกําหนดที่เกษตรกรไมํสามารถปฏิบัติได๎ ได๎แกํ 
ข๎อกําหนดด๎านพื้นที่ปลูก เรื่อง “พื้นที่นาติดตํอกันหรือใกล๎เคียง เนื้อที่ไมํต่ํากวํา 50 ไรํ เป็นที่ราบลุํม 
สามารถควบคุมระบบน้ําได๎” ซึ่งเกษตรกรไมํสามารถปฏิบัติได๎สูงถึงร๎อยละ 48.2 และข๎อกําหนดเรื่องการ
เก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว เกณฑ๑กําหนดเรื่อง “ลดความช้ืนหลังนวดให๎เมล็ดพันธุ๑มี
ความช้ืนไมํเกิน 12% กรณีที่ใช๎เครื่องเกี่ยวนวด ให๎ลดความชื้นภายใน 24 ช่ัวโมงหลังการเก็บเกี่ยว” พบวํา
เกษตรกรร๎อยละ 41.4 ระบุวําไมํสามารถปฏิบัติได๎ 
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A35  กรมประมง 
 
ผูประสานงาน  : นางอุษณีย๑ เอกปณิธานพงศ๑ 
ที่อยู  : กรมประมง กลุํมอํานวยการและประสานงานวิชาการ ช้ัน 6  

อาคารจุฬาภรณ๑ เกษตรกลาง จตจุักร กทม. 10900 
โทรศัพทแ  : 0 2562 0541 โทรสาร : 0 2562 0571 
Email : fishresearch3616@hotmail.com, fishresearch3616@yahoo.com 
   

 ผลงาน : การอนุบาลกุงตัวตลก (Hymenocera picta Dana, 1852) 
 นักวิจัย : น.ส.รินปวรี๑ เกตุมณ ี
 โทรศัพทแ : 0 3865 5191 โทรสาร : 0 3866 4583 
 Email : rinpawee@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การอนุบาลกุ๎งตัวตลกพบวํา การให๎อาหารรํวมกัน 3 ชนิด คือ โรติเฟอร๑อาร๑ทีเมียและอาหารเม็ดให๎อัตรา

รอดตายสูงและพัฒนาการเร็วกวําการอนุบาลด๎วยโรติเฟอร๑กับอาร๑ทีเมีย และอาร๑ทีเมียกับอาหารเม็ด  
 

A36  ศูนย๑วิจัยและบาํรุงพันธุ๑สัตว๑เชียงใหมํ 
 
ผูประสานงาน  : นายชาตรี  ประทมุ 
ที่อยู  : ศูนย๑วิจัยและบํารุงพันธ๑สตัว๑เชียงใหม ํ

1 หมูํ 13 ต.ยุหวํา อ.สันปุาตอง จ.เชียงใหมํ 50120 
โทรศัพทแ  : 0 5331 1836 โทรสาร : 0 5331 1836 
Email : Chatri.308win@hotmail.co.th,Lccm_cmi@dld.go.th 
   

 ผลงาน : ไกประดูหางด าเชียงใหม 
 นักวิจัย : นายอํานวย เลี้ยวธารากุล 
    
 ผลงาน  : สมรรถภาพการผลิตไกพื้นเมืองภายใตสภาพการเลี้ยงในระบบฟารแม 
 นักวิจัย : ดร.ธวัชชัย แถวถาทํา 

 
 ผลงาน  : ความพึงพอใจของผูบริโภคตอสเต็กเนื้อโคเชียงใหมบราวนแเพศผู 
 นักวิจัย : นายสันติ แพํงเม๎า 

 
A7  กรมชลประทาน 
 
ผูประสานงาน  : นายธีรพิชญ๑ จิตงามประเสริฐ 
ที่อยู  : สํานักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน  

200 ถ.ติวานนท๑ ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ต จ.นนทบุรี 11120 
โทรศัพทแ  : 0 2583 6050 ตํอ 445 โทรสาร : 0 2583 6050 ตํอ 445 
Email : teraplth@gmail.com 
   

 ผลงาน : 1. การน าเอาระบบสูบน้ าพลังน้ ามาใชเพ่ือเพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 
 เนื้อหาโดยยอ : ปริมาณน้ําที่ปลํอยออกจากเขื่อน อํางเก็บน้ํา ปริมาณน้ําคันฝาย ความเร็วของน้ําในคลองสํงน้ํามีพลังงาน

เหลืออยูํ เมื่อนําเอาเครื่องสูบน้ําพลังน้ําชนิดที่เหมาะสมติดตั้งปริมาณน้ํา 1 ใน 10 สํวนจะถูกสํงขึ้นท่ีสูง 
สามารถขยายพื้นที่ชลประทาน และได๎พัฒนาเครื่องสูบน้ําพลังน้ําให๎คงทนตํอการใช๎งาน  

 ผลงาน : 2. เคร่ืองสูบน้ าแบบกระทุง 
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 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการนําเอา check valve ตํอเข๎ากับทํอสํงน้ํา และใช๎การกระทุ๎งน้ําขึ้น-ลง อาศัยดึงแรงการเปิด-ปิดของ 
check valve จากแรงกระทําและแรงต๎านน้ําหนักน้ํา ทําให๎เกิดเป็นเครื่องสูบน้ําแบบงํายๆ 

 นักวิจัย : นายสุขเกษม เจรญิจันทร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2962 3612 โทรสาร : 0 2962 3612 
 Email : sem98@sanook.com 
    
 ผลงาน : 1. การบริหารจัดการอุทกภัย ภัยแลงและดินโคลนถลมของลุมน้ าแมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม 
 เนื้อหาโดยยอ : อุทกภัยดินโคลนถลํมของลุมํแมํน้ํางอน เกิดตะกอนดินโคลนถลมํ (Landslide Sediment) เป็น 15.7 เทํา

ของตะกอนท่ีเกิดจากการชะล๎างหน๎าดิน (Erosion Sediment) การแก๎ปัญหาโดยมาตรการใช๎สิ่งกํอสรา๎ง
รํวมกับมาตรการไมํใช๎สิ่งกํอสร๎าง 

 ผลงาน : 2. การบริหารจัดการเตือนภัยอุทกภัย ดินโคลนถลมของลุมน้ าแมงอน อ.ฝาง จ.เชียงใหม และการใช
น้ าชลประทานอยางมีประสิทธภิาพ 

 เนื้อหาโดยยอ : การเตือนภยัอุทกภัยดินโคลนถลํมของลุํมแมํน้ํางอน โดยปริมาณฝน อัตราการไหล ความเข๎มข๎นของน้ํา 
และความช้ืนในมวลดินซึ่งมสีํวนชํวยในการบริหารจัดการใช๎น้ําชลประทานอยํางมีประสิทธิภาพ 

 นักวิจัย : นายจานุวัตร เลิศศลิป์เจริญ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5324 6467 
 Email : chatpangnoi@hotmail.com 
    
 ผลงาน : โปรแกรมค านวณคาปริมาณการใชน้ าของพืชอางอิง (Eto) จากขอมูลอุตุนิยมวิทยาเกษตร (MR Quick) 
 นักวิจัย : นายนฤพล สีตบตุร 
 โทรศัพทแ : 0 2583 6050 ตํอ 574 โทรสาร : 0 2583 6050 ตํอ 574 
 Email : tarpon.thai@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : MR Quick คือโปรแกรมคํานวณคําพารามิเตอร๑ ที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัยด๎านเกษตรชลประทาน ในการหา

คําการใช๎น้ําของพืชของกรมชลประทาน ซึ่งประกอบด๎วย คําสัมประสิทธ์ิพืช (Kc) คําการใช๎น้ําของพืช (ET) 
และคําการใช๎น้ําของพืชอ๎างอิง (Eto) โดยโปรแกรมจะคํานวณในสํวนของคํา Eto  

    
 ผลงาน : การพัฒนาการมีสวนรวมและการสรางความเขมแข็งองคแกรผูใชน้ าในการบริหารจัดการชลประทาน 
 นักวิจัย : นายสรวิชญ๑ ทิพรัตนเดช 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5325 5713 
 Email : sorawitch_9@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : รูปแบบการมีสํวนรํวมและการสร๎างความเข๎มแข็งองค๑กรผู๎ใช๎น้ําในการบริหารจัดการชลประทานฝุายสํงน้ํา

และบํารุงรักษาท่ี 2 โครงการสํงน้ําและบํารุงรักษาแมํแฝก-แมํงัด อ.สันทราย จ.เชียงใหมํ  
    
 ผลงาน : 1. การประยุกตแใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแในการศึกษาและจดัท าฐานขอมลูความสัมพนัธแของดิน

และน้ าในเขตชลประทาน 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นการทดลองหาคุณสมบัติที่เกี่ยวกับความช้ืนในดินระดับตํางๆ ที่มีผลตํอพืช การสูญเสียของน้ําในดิน 

และคุณสมบัติบางประการของดิน แล๎วประยุกต๑ใช๎ GIS ในการจัดทําแผนที่ดินและความช้ืนในดิน รวมทั้ง
จัดทําฐานข๎อมูล เพื่อรวบรวมข๎อมูลตํางๆ ที่มีประโยชน๑ตํอการบริหารจัดการน้ําและการออกแบบคูคลอง 
ในเขตชลประทานท่ัวประเทศ  

 ผลงาน : 2. เคร่ืองวัดความชื้นในดินอัตโนมัติ 
 เนื้อหาโดยยอ : เป็นอุปกรณ๑ที่สามารถตรวจวัดความช้ืนในดินแบบอัตโนมัติ และสํงข๎อมูลจากระยะไกลผํานระบบ GPRS 

ชํวยให๎การกําหนดการให๎น้ําแกํพืชมีความเหมาะสม ชํวยลดพลังงานน้ํา และแรงงานในการให๎นํ้า 
 นักวิจัย : น.ส.ชวลี เฌอกิจ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2962 5742 
 Email : chergit@hotmail.com 
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 ผลงาน : 1. การพัฒนาระบบสงขอมูลส ารองผาน 3G/GPRS ส าหรับสถานีโทรมาตรในภาคสนาม 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อทําหน๎าที่สํารองสํงข๎อมูลการตรวจวัดจากสถานีโทรมาตรในภาคสนามที่ขัดข๎องไมํทํางานและรอการ

ซํอม ชํวยให๎การใช๎งานแบบจําลองพยากรณ๑น้ําทํางานได๎อยํางตํอเนื่องและมีประสิทธิภาพ อุปกรณ๑ที่
พัฒนาขึ้นตรวจวัดและสํงข๎อมูลในระยะไกลผํานระบบ 3G/GPRS ไปที่ server สถานีแมํขํายโทรมาตร
ขนาดใหญํของกรมชลประทาน  

    

 ผลงาน : 2. การพัฒนา ROBOGATE ประตูทด-ระบายน้ าอัตโนมัติ 
 เนื้อหาโดยยอ : ประตูทด-ระบายน้ําแบบอัตโนมัติ ROBOGATE ใช๎เทคโนโลยีหุํนยนต๑และโทรมาตรที่ได๎พัฒนาขึ้นเอง

ดัดแปลงไปติดตั้งที่ประตูทด-ระบายน้ําซึ่งมีอยูํแล๎วทําหน๎าท่ีควบคุมระดับน้ําด๎านเหนือน้ําหรือด๎านท๎ายน้ํา 
ประหยัดแรงงาน การจัดการน้ํา ผลการทดสอบสามารถใช๎งานได๎จริงในระดับโครงการชลประทานการ
ทํางานอยูํในระดับดี 

 ผลงาน : 3. การพัฒนาแบบจ าลองอาคารส าหรับดักและก าจัดผักตบชวาบริเวณหนาประตูระบายน้ าแบบอัตโนมัติ 
 เนื้อหาโดยยอ : ใช๎เป็นต๎นแบบทางกายภาพของอาคารสําหรับดักและกําจัดผักตบชวาหน๎าประตูระบายน้ําชลประทาน

แบบอัตโนมัติ โดยประยุกต๑ใช๎ประตูทด-ระบายน้ําอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้น ทดลองหาขนาดอาคารและปัจจัย
ความเหมาะสมตํางๆ เพื่อการปรับปรุงและนําไปออกแบบกํอสร๎างใช๎งานจริงในโครงการชลประทานที่มี
ปัญหาเรื่องวัชพืชน้ํา ผักตบชวา 

 นักวิจัย : ดร.วิชญ๑ ศรีวงษา 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2583 8333 
 Email : dr.vich@gmail.com 
    

 ผลงาน : เคร่ืองต้ังเวลาใหน้ าแกพืชแบบอัตโนมัติ 
 นักวิจัย : นายสัญชัย เกตุวรชัย 
 โทรศัพทแ : 0 2584 0378-9 โทรสาร : 0 2584 0378-9 ตํอ 102  
 Email : yimmax@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อเผยแพรํงานวิจัยและพัฒนาด๎านวิศวกรรมชลประทาน ที่มีประสิทธิภาพในการให๎น้ําสูง สามารกําหนด 

การให๎น้ําแกํพืชได๎อยํางเหมาะสม ตรงกับความต๎องการของพืช และประหยัดน้ํา สามารถนําไปประยุกต๑ใช๎
ได๎กับพืชทุกชนิด  

    
A8  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุร ี
 
ผูประสานงาน  : นายบัณฑติพงษ๑  ศรีอํานวย 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและสํงเสรมิศิลปวัฒนธรรม  

มหาวิทยาลยัราชภฏัเพชรบุรี ต.นารุ๎ง  อ.เมือง  จ.เพชรบุรี 76000 
โทรศัพทแ  : 0 3249 3277 โทรสาร : - 
   

 ผลงาน : การพัฒนาขนมหวานเมืองเพชรเพ่ือสุขภาพ 
 นักวิจัย : ดร.พูนศิริ ทิพย๑เนตร 
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ข๎าวตูขนมหวานเมืองเพชรถูกพัฒนาโดยใช๎น้ําตาลมอลทิทอล ขนมข๎าวตูมีทั้งหมด 7 สูตรตามอัตราสวํน

ของน้ําตาลมอลทิทอล 
 

 ผลงาน : ขาวแชเมืองเพชร : อาหารส าหรับสุขภาพของคนไทย 
 นักวิจัย : รศ.สุนันทร๑ นลีพงษ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)437

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

405 
 

 เนื้อหาโดยยอ : “ข๎าวแชํเมืองเพชร” มีรูปลักษณ๑และการจัดภาชนะในสํารับอยํางงดงามเป็นภูมิปญัญาท๎องถิ่นของไทย
อยํางแท๎จริง 

    

 ผลงาน : แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศของต าบลปากทะเล อ าเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี 
 นักวิจัย : น.ส.มธุรส ปราบไพร ี
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาบริบทของชุมชนและสํารวจแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศ จัดทําเสน๎ทางทํองเที่ยวและหาแนวทางการ

จัดการแหลํงทํองเที่ยวเชิงนิเวศแกํชุมชน 
    

 ผลงาน  : แนวทางการพัฒนาแหลงทองเท่ียวที่ย่ังยืน กรณีศึกษาต าบลปากทะเล อ าเภอบานแหลม จังหวัด
เพชรบุรี  

 นักวิจัย : น.ส.มลธิชา แจํมจันทร๑ 
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ศึกษาในเรื่องแนวทางการพัฒนาแหลํงทํองเที่ยวท่ียั่งยืน กรณีศึกษาตําบลปากทะเล อําเภอบ๎านแหลม  
    

 ผลงาน : การพัฒนารูปแบบ การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหนักศึกษามีความสามารถสูธุรกจิขนมไทย
และเบเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี 

 นักวิจัย : น.ส.ณปภา หอมหวล  
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนให๎นักศึกษาสามารถเข๎าสูํธุรกิจขนมไทยและเบเกอรี 

จังหวัดเพชรบุรี มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษารูปแบบที่เหมาะสมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน ให๎นักศึกษา
มีความสามารถ (supply side) ตามความต๎องการของการประกอบอาชีพธุรกิจอาหาร (demand side) 
ประเภทขนมไทย และเบเกอรี่ จังหวัดเพชรบุรี  

    

 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแน้ าตาลสดเกร็ดหิมะพรอมดื่ม 
 นักวิจัย : น.ส.อารี น๎อยสําราญ 
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : 1. เพื่อศึกษาวิธีการทํานํ้าตาลสดเกร็ดหิมะพร๎อมดืม่  

2. เพื่อพัฒนาผลิตภณัฑ๑น้ําตาลสดเกร็ดหมิะในเชิงพาณิชย๑  
    

 ผลงาน : การพัฒนาศักยภาพการผลิตขนมทองหยอด 
 นักวิจัย : ผศ.อรอนงค๑ ศรีพวาทกุล 
 โทรศัพทแ : 0 3249 3277 โทรสาร : 0 3249 3277 
 Email : jubjib151@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เพื่อพัฒนาด๎านภูมิปญัญาด๎านการผลิตขนมหวานและเพิ่มโอกาสการสร๎างรายได๎ในชุมชน 
    
A9  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
 
ผูประสานงาน  : ผศ.สมเดช เฉยไสย 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัจันทรเกษม  

39/1 ถนนรัชดาภิเษก  เขตจตจุักร กทม. 10900 
โทรศัพทแ  : 0 2942 6900 ตํอ 7053 โทรสาร : 0 2512 1845 
Email : research_chandar2009@hotmail.com 
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 ผลงาน : 1. การวิจัยแบบมีสวนรวม เพ่ือจัดต้ังกลุมอาชีพผลิตเห็ดโคนญี่ปุุน ตามกระบวนการวิสาหกิจชมุชน 
 เนื้อหาโดยยอ : เห็ดโคนญี่ปุุนเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความต๎องการในประเทศและตํางประเทศสูง การเพิ่มผลผลิตและการ 

แปรรูปตลอดการออกแบบบรรจุภัณฑ๑ใหมํสามารถสํงเสริมให๎วิสาหกิจชุมชนมีความเข๎มแข็งแบบยั่งยืนได๎ 
   2. การพัฒนาตูเพาะเห็ดอัตโนมัติระเบียงคอนโดมิเนียม 
   การเพาะเห็ดเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีประโยชน๑หลายด๎านทั้งภาคอุตสาหกรรม ตู๎เพาะเห็ดอัตโนมัติเป็น

นวัตกรรมที่ผลิตขึ้นเพื่อให๎สอดคล๎องวิถีชีวิตของชุมชนเมืองโดยเฉพาะระเบียงคอนโด 
 นักวิจัย : ผศ.น.สพ.ดร.สุรพล พหลภาคย๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2512 1845 
 Email : research_chandra2009@hotmail.com 
    
 ผลงาน : การเปรียบเทียบผลผลิตและคุณคาอาหารของเห็ดฟางโดยใชวัสดุเหลือทิ้งทางธรรมชาติในชุมชนหวยกรด 

จังหวัดชัยนาท 
 นักวิจัย : นายชินกร จิรขจรจริตกลุ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2512 1845 
 Email : research_chandra2009@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เปรียบเทียบผลผลติและคุณคําทางอาหารของเห็ดฟาง ในตะกร๎าโดยใช๎วัสดุเหลือท้ิงทางธรรมชาติในชุมชน

ห๎วยกรด จังหวัดชัยนาท ได๎แกํ ฟางข๎าว ผักตบชวา หญ๎าขน และจอกหูหนู ที่มีอยูํเป็นจํานวนมาก แทนที่
จะเผาทําลาย ทําปุ๋ยหมัก ตัดให๎สัตว๑เลี้ยงกิน หรือปลํอยให๎กีดขวางทางน้ําไหลในชุมชน ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหา
น้ําทํวมได๎ หรือมลพิษทางอากาศ ผู๎วิจัยเห็นความสําคัญของวัสดุดังกลําวจึงได๎ทําการวิจัย เพื่อการ
แก๎ปัญหาหรือพัฒนาสังคมอยํางยั่งยืน และทําให๎เกษตรกรในชุมชนมีรายได๎เพิ่มขึ้นนอกเหนือจากการทํา
นาเพียงอยํางเดียว  

    
 ผลงาน : การใชประโยชนแจากใบหญาแฝกลุม (Vetiveria zizanioides (L.) Nash) ในการเพาะเห็ดหมื่นปี 

(Ganoderma lucidum) เห็ดแครง (Schizophyllum-commune) 
 นักวิจัย : 1. นายรัฐพล ศรประเสริฐ 2. รศ.สยาม อรุณศรีมรกต 
   3. ดร.อนงคณ๑ หิมพานนท๑ 
    
A10  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 
ผูประสานงาน  : รศ.ดร.สุขกิจ  ยะโสธรศรีกลุ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยันเรศวร 

99 หมูํ 9 ต.ทําโพธ์ิ อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
โทรศัพทแ  : 0 5596 2344 โทรสาร : 0 5596 2380 
Email : sukkidy@nu.ac.th , jittreen@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การประยุกตแใชซิลิกอนจากแกลบขาวเพ่ือปูองกันโรคไหมของตนขาว 
 นักวิจัย : รศ. ดร.รัตนา สนั่นเมือง 
 โทรศัพทแ : 0 5596 8641 โทรสาร : 0 5596 8604 
 Email : ratanas@nu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ ทําการสกัดซิลิกาจากแกลบข๎าวโดยใช๎เตาเผาเครื่องปั้นดินเผา นําซิลิกาที่ได๎มาใสํแปลงนาข๎าว

พันธุ๑พิษณุโลก 2 และพันธุ๑ข๎าวดอกมะลิ 105 ซึ่งพบวําการเกิดโรคมีเปอร๑เซ็นต๑คํอนข๎างต่ํา และไมํกระทบ
ตํอผลผลิตข๎าวตํอไรํด๎วย  
 

 ผลงาน : น้ ามันร าขาวบีบเย็น : เพ่ิมมูลคา ลดความเสี่ยงตอโรคหัวใจ และชะลอความแก 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.เหรยีญทอง สิงห๑จานสุงค๑ 
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 โทรศัพทแ : 0 5596 8641 โทรสาร : 0 5596 8604 
 Email : riantongs@nu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การนําวัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการสีข๎าว ; รําข๎าว (กิโลกรัมละ7-10 บาท) ซึ่งสํวนใหญํนําไปเป็นอาหารสัตว๑ 

มาเพิ่มมูลคําโดยแปรรูปเป็น “น้ํามันรําข๎าวบีบเย็น” (กิโลกรัมละ 500-1,000 บาท) ซึ่งมีสารที่มีคุณคําทาง
โภชนาการหลายชนิด มีกรดไขมันจําเป็นและสัดสํวนของกรดไขมันที่เหมาะสมตํอการบริโภค มีสารต๎านอนุมูล
อิสระที่ชํวยลดความเสี่ยงตํอการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด และยังสามารถชะลอความแกํได๎ 

    
 ผลงาน : ผลของการงอกและการใชสมุนไพรตอฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระของขาวกลอง 
 นักวิจัย : รศ. ดร.สุดารัตน๑ เจียมยั่งยืน 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีแนวคิดที่จะนํากระบวนการงอกและสมุนไพรมาใช๎กับข๎าวกล๎อง โดยมีจุดประสงค๑ใน

การเพิ่มมูลคําให๎กับข๎าวกล๎องและเป็นเหตุผลหนึ่งที่ทําให๎ประชาชนหันมาสนใจบริโภคข๎าวกล๎องกันมากข้ึน 
เนื่องจากแนวโน๎มการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพกําลังได๎รับความนิยม นอกจากนี้ยังเป็นการประยุกต๑ใช๎
ประโยชน๑จากสมุนไพรที่เป็นทรัพยากรของไทยที่สําคัญที่ควรได๎รับความสนใจในการศึกษามากขึ้นด๎วย 

    
 ผลงาน : การศึกษาผลกระทบของระยะเวลาในการเก็บรักษาอุณหภูมิ และบรรจุภัณฑแที่มีตอคุณภาพของ     

ขาวหอมพิจิตร 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.ศจี สุวรรณศร ี
 โทรศัพทแ : 0 5596 8641 โทรสาร : 0 5596 8604 
 Email : suwansris@nu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การติดตามการเปลี่ยนแปลงคุณภาพของข๎าวสารภายใต๎สภาวะการเก็บรักษาที่อุณหภูมิและบรรจุภัณฑ๑

ประเภทตํางๆ มีความสําคัญตํอผู๎ประกอบการสํงออกข๎าวสารไทย ในการพิจารณาใช๎บรรจุภัณฑ๑ให๎เหมาะ
กับสภาพอุณหภูมิในตํางประเทศและสามารถรักษาคุณภาพข๎าวสารให๎คงที่นานที่สุด เป็นหนทางหนึ่งที่
ชํวยลดความสูญเสียคุณภาพสินค๎าได๎ 

    
 ผลงาน : สบูร าขาวและกรรมวิธีการผลิต 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.อัษฎางค๑ พลนอก 
 เนื้อหาโดยยอ : สบูํรําข๎าวประกอบด๎วยน้ํามันปาล๑ม น้ํามันมะพร๎าว น้ํามันรําข๎าว โซเดียมไฮดรอกไซด๑ น้ําสะอาด ผงรําข๎าว 

สารกันเสียและน้ําหอม โดยมีขั้นตอนการผลิตผงรําข๎าวให๎ได๎ขนาดที่สามารถนําไปใช๎เป็นสํวนประกอบใน
เครื่องสําอาง ซึ่งสบูํรําข๎าวนี้มีสํวนผสมของผงรําข๎าวกระจายอยูํทั่วไปในเนื้อสบูํใช๎สําหรับทําความสะอาด
ผิวหนังและขัดผิวให๎ผิวเกลี้ยงเกลาขึ้น บํารุงผิวทําให๎ผิวพรรณชํุมช่ืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร๎างมูลคําเพิ่ม
ให๎แกํรําข๎าวในเชิงพาณิชย๑อีกด๎วย 

    
 ผลงาน : การพัฒนาเครือขายกลุมเกษตรกรเพ่ือการผลิตเมล็ดพันธุแขาว และการพัฒนาระบบตลาดเมล็ดพันธุแ

ขาว จังหวัดชัยนาท 
 นักวิจัย : รศ. ดร.มาฆะสริิ เชาวกุล 
 โทรศัพทแ : 0 5596 8641 โทรสาร : 0 5596 8604 
 Email : makasiric@nu.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : เมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพดี เป็นสํวนสําคัญสํวนหนึ่งของการได๎มาซึ่งข๎าวเปลือกคุณภาพดี โครงการวิจัยการ

พัฒนาเครือขํายเกษตรกรเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าว และการพัฒนาระบบตลาดเมล็ดพันธุ๑ข๎าว จังหวัด
ชัยนาท ได๎เพิ่มการผลิตเมล็ดพันธุ๑ข๎าวคุณภาพดีเป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งให๎กับเกษตรกร เพื่อสนับสนุ น 
กลยุทธ๑ของจังหวัด 

    
 ผลงาน : เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศดานการเกษตรและสิ่งแวดลอมในภาคเหนือตอนลาง 
 นักวิจัย : รศ. ดร.ชฎา ณรงค๑ฤทธิ ์

 
 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 440

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

408 
 

A11  กรมตรวจบญัชีสหกรณ๑ 
 
ผูประสานงาน  : นางผาณติ บูรณ๑โภคา 
ที่อยู  : กลุํมวิจัยและพัฒนา กรมตรวจบญัชีสหกรณ๑ อาคาร 2 ช้ัน 4 

12 ถนนกรุงเกษม  วัดสามพระยา เขตพระนคร  กทม. 10200 
โทรศัพทแ  : 0 2281 1490 โทรสาร : 0 2281 1490 
Email : research@cab.go.th, phanit_b@hotmail.com 
   

 ผลงาน : การศึกษาประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณแภาคการเกษตร 
 นักวิจัย : นางผาณติ บูรณ๑โภคา และคณะ 
  

 
  

 ผลงาน : เคร่ืองมือวัดประสิทธิภาพการด าเนินงานของสหกรณแภาคการเกษตร Agri.DEACE 2010 
 นักวิจัย : 1. นางผาณิต บูรณ๑โภคา 2. นายวินิจ ลํอใจ 

 
A12  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร๑ธานี 
 
ผูประสานงาน  : ดร.วัฒนา รัตนพรหม 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุาษฎร๑ธาน ี

272 หมูํ 9 ถ.สุราษฎร๑-นาสาร ต.ขุนทะเล อ.เมือง จ.สรุาษฎร๑ธาน ี84100 
โทรศัพทแ  : 0 7735 5680 โทรสาร : 0 7735 5680 
Email : khunwatt@hotmail.com 
   

 ผลงาน : หวงโซอุปทานปาลแมน้ ามัน 
 นักวิจัย : น.ส.สารภี ชนะทัพ 
 โทรศัพทแ : 0 7735 5680 โทรสาร : 0 7735 5680 
 Email : ird_center@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ปาล๑มน้ํามันเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของภาคใต๎ ทําให๎เกิดกิจกรรมที่มีมูลคําทางเศรษฐกิจมากมาย เกิด

เป็นหํวงโซํอุปทานในธุรกิจภาคการผลิต 
    
 ผลงาน : เกษตรแปรรูป 
 นักวิจัย : ผศ.โสภณ บุญล้ํา 
 โทรศัพทแ : 0 7735 5680 โทรสาร : 0 7735 5680 
 Email : ird_center@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลผลติจากภาคการเกษตรในจังหวัดสุราษฎร๑ธานมีีหลากหลาย และการเพิ่มมลูคําของผลผลิตการเกษตร

เหลํานั้นคือ การแปรรูป เชํน ผงชงดื่มน้ํามังคุด ว๎ุนธัญพืช โยเกริ๑ตขา๎วกล๎องงอก เป็นต๎น 
 

A13  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 
ผูประสานงาน  : รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนาแหํงมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 50 ถนนงามวงศ๑วาน   
เขตจตุจักร กทม. 10900 

โทรศัพทแ  : 0 2942 8455 โทรสาร : 0 2561 1999 
Email : fagitcs@ku.ac.th 
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 ผลงาน : กินอยางไรชวยลดโลกรอน 
 นักวิจัย : น.ส.รตันาวรรณ มั่งคั่ง 
 โทรศัพทแ : 0 2562 5554 ตํอ 1508 โทรสาร : 0 2942 8715 
 Email : fscirwm@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : องค๑ความรู๎เกี่ยวกับคาร๑บอนฟุตพริ้นท๑ของผลิตภัณฑ๑อาหาร โดยแบํงเป็น กลุํมพืชผักและผลไม๎ กลุํมสัตว๑  

(ปศุสัตว๑ ประมง และเพาะเลี้ยง) กลุํมเครื่องปรุงอาหาร และ กลุํมเครื่องดื่ม เน๎นการเลือกผลิตและรับประทาน
อาหารโดยคํานึงถึงผลกระทบตํอภาวะโลกร๎อน 

    
 ผลงาน : ชุดส ารับอาหารทองถิ่นไทยที่มีฤทธิ์ตานสารอนุมูลอสิระสูง 
 นักวิจัย : น.ส.เพลินใจ ตังคณะกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 2942 8630-5 ตํอ 814 โทรสาร : 0 2942 8630-5 ตํอ 814 
 Email : ifrplt@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : นําอาหารท๎องถิ่นไทย 4 ภาค จํานวน 18 ชนิด จัดเป็นชุดสํารับอาหาร 10 ชุด ประกอบด๎วยอาหารคาว 2 ชนิด 

และข๎าวสวย วิเคราะห๑คํา ORAC พบวํามีคําระหวําง 3,329–10,572 ไมโครโมล สมมูลของโทรลอกซ๑ โดย
สํารับที่มีฤทธิ์ต๎านสารอนุมูลอิสระสูงสุด ประกอบด๎วย คั่วแคไกํ แกงขนุนอํอน รองลงมา คือสํารับที่ 
ประกอบด๎วย แกงปาุไกํ ยํามะเขือยาว และสํารับที่มีแกงหมูเทโพ ผัดผักหวานบ๎าน 

    
 ผลงาน : เทคโนโลยีทางเลือกใหม : การตรวจสอบคุณภาพสินคาเกษตรโดยไมท าลายเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ 

การแขงขันในเวทีการคาโลก 
 นักวิจัย : นางวารุณ ีธนะแพสย๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2942 8600-3 ตํอ 205 โทรสาร : 0 2562 0339 
 Email : aapwnt@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้เป็นการนําเทคโนโลยีการตรวจวิเคราะห๑ด๎วยแสงเนียร๑อินฟราเรดมาประยุกต๑ใช๎ในการตรวจสอบ

คุณภาพของผลไม๎พืชเมืองร๎อนหลายชนิดโดยไมํทําลายตัวอยําง มี 3 เรื่อง 1.การประยุกต๑ใช๎เทคโนโลยี
เนียร๑อินฟราเรดสเปกโตรสโกปีเพื่อตรวจหาไขํและหนอนของแมลงวันผลไม๎ในมะมํวง 2.การพัฒนาเครื่อง
คัดมังคุดในระบบสายพานเพื่อตรวจสอบเนื้อแก๎ว ยางไหล และความหวาน 3.การตรวจสอบคุณภาพ
ภายในผลไม๎เมืองร๎อนด๎วยเครื่องวัดคลื่นแมํเหล็กไฟฟูายํานใกล๎อินฟราเรดแบบสะท๎อนกลับและแบบทะลุผําน 

    
 ผลงาน : บริโภคสมต า ผักแนมรวมกับไกยางลดความเสี่ยงการเกิดมะเร็ง 
 นักวิจัย : นางจันทร๑เพ็ญ แสงประกาย 
 โทรศัพทแ : 0 2942 8629 ตํอ 823 โทรสาร : 0 2561 1970 
 Email : ifrjps@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้ได๎ศึกษาฤทธิ์กํอกลายพันธุ๑ของไกํยํางและฤทธิ์ต๎านการกํอกลายพันธุ๑ของอาหารแนมที่

รับประทานคูํกับไกํยําง จากการศึกษาพบวํา อาหารแนมที่รับประทานคูํกับไกํยําง ได๎แกํ ส๎มตําไทย  
ข๎าวเหนียวนึ่ง และผักบางชนิด มีฤทธิ์ต๎านการกลายพันธุ๑ท่ีเกิดจากสารกํอกลายพันธุ๑ในไกํยํางได๎ เมื่อทดสอบ 
ด๎วยแบคทีเรีย Salmonella typhimurium  

    

 ผลงาน : KU-AF2 : Immunoaffinity Column for Aflatoxin Clean-up 
 นักวิจัย : นางวราภา มหากาญจนกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 2562 5020 โทรสาร : 0 2562 5021 
 Email : fagiwpm@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : KU-AF2 เป็นอิมมูโนแอฟฟินิตีคอลัมน๑สําเร็จรูปใช๎กําจัดสิ่งรบกวนและทําให๎อะฟลาทอกซินบริสุทธิ์ใช๎สําหรับ

การวิเคราะห๑ปริมาณสารอะฟลาทอกซินด๎วยเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวแบบสมรรถนะสูง (HPLC) ชํวยให๎ผล
การตรวจสอบปริมาณอะฟลาทอกซินในระดับความเข๎มข๎นต่ํามากถึงระดับสํวนในพันล๎านสํวน (ppb) เกิดความ
แมํนยําสูง  
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 ผลงาน : Biomass Energy : From Field To Fuel 
 นักวิจัย : นางมะลิวลัย๑ หฤทัยธนาสันติ ์
 โทรศัพทแ : 0 2942 8700 โทรสาร : 0 2942 8700 
 Email : aapmwt@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลการวิจัยและพัฒนาเรื่องการใช๎ประโยชน๑ชีวมวลเพื่อพลังงาน โดยพัฒนานําชีวมวลเศษเหลือจากภาค

เกษตรมาใช๎ผลิตเช้ือเพลิงในรูปแบบตํางๆ เชํน ถํานอัดแทํง เอธานอล เช้ือเพลิงทอร๑ริไฟด๑ และเช้ือเพลิง
แทํงตะเกียบ (pellet) เป็นต๎น นอกจากน้ีมีผลการศึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาการปลูกไม๎โตเร็วเพื่อเป็น
เช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟูา โดยศึกษาชนิดพันธุ๑ที่เหมาะสม ระบบการปลูก  การจัดการต๎นทุนในการปลูก 
และผลกระทบกับดินและน้ํา  

    
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 นักวิจัย : น.ส.ปาริฉตัร หงสประภาส 
 โทรศัพทแ : 0 2562 5043 โทรสาร : 0 2562 5021 
 Email : parichat.h@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาผลิตภัณฑ๑อาหารเพื่อสุขภาพในระดับอุตสาหกรรม เป็นการผลิตที่ต๎องใช๎เทคโนโลยีการแปรรูป

ขั้นสูง เพื่อควบคุมคุณสมบัติของอาหารให๎สามารถผํานการกลืน การยํอย และการดูดซึมสารอาหารได๎
อยํางเหมาะสม กลุํมผลิตภัณฑ๑อาหารเพื่อสุขภาพที่นําเสนอนี้ เป็นผลิตภัณฑ๑ที่ให๎พลังงานและโปรตีนใน
สัดสํวนท่ีพอเหมาะสําหรับผู๎สูงอายุหรือผู๎ปุวยท่ีมีภาวะเมตาโบลิกประเภทตํางๆ 

    
 ผลงาน : การวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุดานความมัน่คงและความปลอดภัย  
 นักวิจัย : คณาจารย๑ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ  

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
 โทรศัพทแ :  0 2562 5045 โทรสาร : 0 2562 5046 
 Email : pkmt@ku.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ภาควิชาเทคโนโลยีการบรรจุและวัสดุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ เป็นกําลังสําคัญในการสร๎างความมั่นคง

และความปลอดภัยตํอผู๎บริโภคและประชากร ด๎วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ๑ที่ปลอดภัยตํอผู๎บริโภค  การ
พัฒนาบรรจุภัณฑ๑แอคทีฟและอินเทลลิเจนท๑ที่สามารถเสริมหน๎าที่ด๎านการปกปูองและยืดอายุการเก็บ
รักษาผลิตภัณฑ๑ รวมทั้งปรับปรุงการสื่อสารข๎อมูลสําหรับระบบการบรรจุ  เพื่อเสริมคุณภาพและความ
ปลอดภัยของผลิตภัณฑ๑ และลดการเสื่อมเสียของอาหารและผลิตผลทางการเกษตร 

    
A14  มหาวิทยาลัยราชภัฏอตุรดติถ๑ 
 
ผูประสานงาน  : นายอิสระ ทับสีสด 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ๑  

27 ถ.อินใจมี ต.ทําอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดติถ๑ 53000 
โทรศัพทแ  : 0 5541 1096 ตํอ 1642 โทรสาร : 0 5541 1096 ตํอ 1642 
Email : you_issara@hotmail.com, d-pupa@hotmail.com 
   

 ผลงาน : ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเม็ดมะมวงหิมพานตแแบบมีสวนรวมของกลุม
เกษตรกรชุมชนเพ่ือพัฒนาทรัพยากรและเสริมสรางขีดความสามารถของคนในทองถิ่นอยางเป็นระบบ
และยั่งยืน 

 
 

 นักวิจัย : ดร.กันต๑ อินทุวงศ๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 5541 1096 ตํอ 1642 
 Email : inchgun@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ชุดโครงการวิจัยการพัฒนาระบบการจัดการธุรกิจเม็ดมะมํวงหิมพานต๑แบบมีสํวนรํวมของกลุํมเกษตรกร

ชุมชนเพื่อพัฒนาทรัพยากรและเสริมสร๎างขีดความสามารถของคนในท๎องถิ่นอยํางเป็นระบบและยั่งยืน  
เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลตํอการพัฒนาธุรกิจเม็ดมะมํวงหิมพานต๑ที่เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจ
มะมํวงหิมพานต๑ของเกษตรกร อําเภอทําปลา จังหวัดอุตรดิตถ๑ 
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A15  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
 
ผูประสานงาน  : ผศ.มาโนช  ริทินโย 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

744 ถ.สุรนารายณ๑  ต.ในเมือง อ.เมือง  จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพทแ  : 0 4423 3000/0 4423 3063 โทรสาร : 0 4423 3064 
Email : manote@rmuti.ac.th 
    

 ผลงาน : กระบวนการเรียนรูแบบมีสวนรวมเพ่ือผลิตขาวเหลือง 11 ปลอดสารพิษ บานโคกลาม ต.ดงลิง  
อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุแ  

 นักวิจัย : ผศ.วัชรินทร๑ สราวิช 
 โทรศัพทแ : 0 4381 3068 โทรสาร : 0 4381 3070 
 Email : watcharin3399@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : นําเสนอการปลูกข๎าวต๎นเดี่ยว ด๎วยปุ๋ยหมักเปลือกแตงโม และปุ๋ยหมักอินทรีย๑คุณภาพสูง ของข๎าวเหลือง 

11 ซึ่งเป็นข๎าวท่ีมีศักยภาพ ในด๎านอุตสาหกรรม เชํน ทําเป็นเส๎นก๐วยเตี๋ยว เส๎นขนมจีน เป็นต๎น 
    

 ผลงาน : การพัฒนาฝูงพอพันธุแแมพันธุแไกพื้นเมืองไทยพันธุแชีดวยดัชนีการคัดเลือกและการทดสอบสมรรถภาพการ
ใหผลผลิตเมื่อเลี้ยงในหมูบาน 

 นักวิจัย : ผศ.สจุิตรา สราวิช 
 โทรศัพทแ : 0 4381 1128 โทรสาร : 0 4381 3070 
 Email : sujittra3399@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : แสดงสมรรถภาพของไกํพ้ืนเมืองไทยพันธุ๑ชี ซึ่งเป็นไกํขนสีขาวท่ีไดร๎บัการปรับปรุงพํอพันธุ๑ให๎มีพันธุกรรมที่

เจริญเติบโตและคณุภาพดีขึ้น 
    

 ผลงาน : กุงเครฟิชน้ าจืด (Crayfish) สัตวแน้ าเศรษฐกิจน าเขา 
 นักวิจัย : ดร.กีรวิชญ๑ เพชรจุล 
 โทรศัพทแ : 0 4381 2583 โทรสาร : 0 4381 2583 
 Email : pkeravit@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาลักษณะชนิดสายพันธุ๑ ลักษณะภายนอกของกุ๎งเครฟิชน้ําจืด ลักษณะเพศ การบํงช้ีเพศ ความ

เป็นไปได๎ในการเพาะเลี้ยงก๎ุงเครฟิชน้ําจืดเป็นสัตว๑เศรษฐกิจเชิงพาณิชย๑ในอนาคต 
    

 ผลงาน : การขยายพันธุแหนาวัวดวยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ 
 นักวิจัย : ดร.ปิยนันท๑ ชมนาวัง 
 โทรศัพทแ : 0 4381 2583 โทรสาร : 0 4381 2583 
 Email : piyananchomnawang@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อหน๎าวัวสามารถขยายพันธุ๑หน๎าวัวได๎ และ เทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชสามารถ

เพิ่มจํานวนต๎นได๎จํานวนมากอยํางรวดเร็ว สามารถผลิตต๎นพันธุ๑ได๎ตลอดปี ซึ่งต๎นพันธุ๑ที่ได๎จะมีลักษณะ
เหมือนเดิมทุกประการและให๎ผลผลิตคุณภาพดี 

    

 ผลงาน : เคร่ืองด่ืมสมุนไพรภูพานพลังสองจากเมาและมะขามปูอม 
 นักวิจัย : น.ส.ศุกฤชชญา เหมะธุลิน 
 โทรศัพทแ : 0 4277 1460 โทรสาร : 0 4277 1460 
 Email : sukrichaya@hotmail.com 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT) 444

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

412 
 

 
 

 เนื้อหาโดยยอ : การแปรรูปผลิตภัณฑ๑เครื่องดื่มจากเมํา รวมถึงการติดตามผลการแปรรูปตํอการสูญเสียคุณคําทาง
โภชนาการ เพื่อให๎ได๎ผลิตภัณฑ๑ที่หลากหลายจากเมํา ในรูปแบบเครื่องดื่มสมุนไพรภูพานพลังสองจากเมํา
และมะขามปูอมที่มีสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพสูง  

    
 ผลงาน : ปลาหมอยักษแราชมงคลจากนวัตกรรมสูเศรษฐกิจอาเซียน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.โฆษติ ศรีภูธร 
 โทรศัพทแ : 0 4277 1460 โทรสาร : 0 4277 1460 
 Email : kosit_fish@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : นวัตกรรมการเพาะเลีย้งปลาหมอไทย เป็นการคัดเลือกสายพันธุ๑ปลาหมอไทยท่ีนํามาแปลงเพศเพื่อเพิม่

ศักยภาพการผลติในเชิงพาณิชย๑ สามารถให๎ผลผลิตได๎ถึง 4-5 ตัน/ไร ํ
    
 ผลงาน : อาหารผสมครบสวนหมัก 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.เฉลมิพล เยื้องกลาง 
 โทรศัพทแ : 0 4277 1460 โทรสาร : 0 4277 1460 
 Email : chayua@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : อาหารผสมครบสํวนหมัก หมายถึง การนําเอาอาหารหยาบและอาหารข๎นผสมกันตามความต๎องการ

โภชนะของสัตว๑แล๎วนําไปหมักในถังรีไซเคิลโดยอาศัยการทํางานของเครื่องอัดอาหารหยาบ เพื่อเป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต 

    
 ผลงาน : น้ าสมสายชูหมักและเคร่ืองด่ืมจากน้ าสมสายชูหมกัจากเมา 
 นักวิจัย : นางสุภกาญจน๑ พรหมขันธ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 4277 1460 โทรสาร : 0 4277 1460 
 Email : s_promkhan@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : เครื่องดื่มจากน้ําสมสายชูหมัก เป็นผลิตภณัฑ๑พร๎อมดื่มเพื่อสุขภาพ เพิ่มความสดช่ืนให๎กับรํางกาย ผลิตจาก

น้ําส๎มสายชูหมักผสมน้ําผลไม๎ชนิดตํางๆ 
    
 ผลงาน : การใชไขน้ าเป็นสวนผสมในอาหารที่มีระดับพลังงานที่ ยอยไดในอาหารตางกันตออัตราการ

เจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลแดง 
 นักวิจัย : ผศ.กฤติมา เสาวกลู 
 โทรศัพทแ : 0 4415 3093 โทรสาร : 0 4415 3093 
 Email : saowakoon@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : ในการเลี้ยงสัตว๑น้ํา อาหารถือวําเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สุดปัจจัยหนึ่ง ดังนั้นการใช๎ไขํน้ําเป็นสํวนผสมในอาหารที่

มีระดับพลังงานที่ยํอยได๎ในอาหารตํางกันตํออัตราการเจริญเติบโตและอัตราการรอดตายของปลานิลแดง 
    
 ผลงาน  : ประสิทธิภาพการผลิตกระบือปลกัและกระบอืแมน้ าสายพันธุแเมซานา 
 นักวิจัย : รศ.วรรณะ ม๎าเฉี่ยว 
 โทรศัพทแ : 0 4415 3093 โทรสาร : 0 4415 3093 
 Email : w.marchiew@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยประสิทธิภาพการผลิตกระบือโดยการเลี้ยงปลํอยแบบแทะเล็มหญ๎าธรรมชาติ การเสริมอาหาร

ในชํวงเช๎า-ชํวงเย็นและการขังคอกเพื่อเปรียบเทียบความแตกตํางของน้ําหนัก อัตราการเจริญเติบโต 
    
 ผลงาน : การเลี้ยงปลานิลระบบอนิทรียแในนาขาว 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สําเนาว๑ เสาวกลู 
 โทรศัพทแ : 0 4415 3093 โทรสาร : 0 4415 3093 
 Email : saowakoon@gmail.com 
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 เนื้อหาโดยยอ : ประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู๎ผลิตและสํงออกสินค๎าอาหารสัตว๑ที่สําคัญแหํงหนึ่งของโลก ซึ่งในปัจจุบัน
ผู๎บริโภคคํานึงถึงสุขอนามัยและความปลอดภัยเป็นสําคัญ ดังนั้น การเลี้ยงปลานิลระบบอินทรีย๑ในนาข๎าว 
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู๎บริโภค 

    
 ผลงาน : การขยายพันธุแกลวยไมปุาไทยในสภาพปลอดเชื้อ 
 นักวิจัย : ดร.นิภาวรรณ๑ จิตโสภากุล 
 โทรศัพทแ : 0 4415 3093 โทรสาร : 0 4415 3093 
 Email : njitsopakul@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อถือเป็นเทคนิคที่สามารถใช๎อนุรักษ๑พันธุกรรมพืชและการขยายพันธุ๑ได๎อยํางรวดเร็ว 

ในระยะเวลาอันสั้น 
 

A16  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นัยน๑นภา  เตเกาะ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสีุรนาร ี

111  ถ.มหาวิทยาลัย  ต.สรุนารี อ.เมือง  จ.นครราชสีมา  30000 
โทรศัพทแ  : 0 4422 4756 โทรสาร : 0 4422 4750 
Email : nainapa@g.sut.ac.th 

 
 ผลงาน : 1. การพัฒนาขาวขึ้นรูปกึ่งส าเร็จรูปส าหรับเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ 
 เนื้อหาโดยยอ : ปลายข๎าวเป็นผลผลิตพลอยได๎จากการสีข๎าว ซึ่งไมํเป็นที่ต๎องการของตลาดและมีราคาถูก นักวิจัยได๎นํา

เทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับปลายข๎าว โดยการขึ้นรูปให๎เป็นเมล็ดข๎าวกึ่งสําเร็จรูปที่
สามารถเติมสารอาหาร และ/หรือเพิ่มคุณสมบัติเชิงหน๎าท่ีให๎มีความเหมาะสมตํอผู๎บริโภคแตํละกลุํม หรือ
เพื่อเป็นอาหารเพื่อสุขภาพได๎ โดยเมล็ดข๎าวที่ผลิตได๎ยังคงมีลักษณะปรากฏ และรสชาติไมํเปลี่ยนแปลง 
อีกทั้งใช๎ระยะเวลาการหุงลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับการหุงข๎าวท่ัวไป และข๎าวที่หุงสุกแล๎วมีความเหนียวนุํม 
และเกิดมียางข๎าวคล๎ายคลึงกับข๎าวญี่ปุุนอีกด๎วย 

 ผลงาน : 2. ผลิตภัณฑแเบเกอรี่และอาหารจากแปูงตานทานจากขาวไทย 
 เนื้อหาโดยยอ : ด๎วยเทคโนโลยีและกรรมวิธีการแปรสภาพที่มีความเฉพาะเจาะจง ทําให๎สามารถนําแปูงข๎าวเจ๎าไทยมาผลิตให๎

มีปริมาณแปูงต๎านทานสูงร๎อยละ 37 - 62 และมีคําปริมาณใยอาหารสูงถึงร๎อยละ 32 – 48 ซึ่งเหมาะสําหรับ
ใช๎เป็นสํวนประกอบของอาหารสําหรับผู๎บริโภคที่ต๎องการควบคุมน้ําหนัก หรือปริมาณน้ําตาล รวมถึงผู๎ที่
ต๎องการใยอาหารสูง ซึ่งจากการวิจัยพบวําสามารถเติมแปูงต๎านทานเพื่อทดแทนแปูงสาลีในปริมาณร๎อยละ  
10 – 30 ในผลิตภัณฑ๑เบเกอรี่ เชํน เค๎ก คุกกี้ และผลิตภัณฑ๑อาหาร เชํน เส๎นก๐วยเตี๋ยว และซาลาเปา  
โดยไมํทําให๎รสชาติและเนื้อสัมผัสของผลิตภัณฑ๑เปลี่ยนแปลง 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.สุนันทา ทองทา 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4266   โทรสาร : 0 4422 4387 
 Email : s-tongta@sut.ac.th 

 
 ผลงาน : เฟจแอนติบอด้ีส าหรับตรวจสอบการปนเปื้อนสารพิษจากเชื้อรา 
 นักวิจัย : 1. รศ. ดร.มณฑารพ  ยมาภยั 2. น.ส.กุณฑลี  รํางน๎อย 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4388 โทรสาร : 0 4422 4154 
 Email : montarop@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : อะฟลาทอกซิน (Alflatoxin) เป็นสารพิษกํอมะเร็งร๎ายแรงที่เกิดจากเช้ือราที่มักปนเปื้อนในผลิตผลทาง

การเกษตร ซึ่งการบริโภคอาหารที่มีการปนเปื้อนของสารดังกลําวอาจทําให๎เกิดโรคมะเร็งตับได๎  ดังนั้นการ
ตรวจสอบปริมาณสารอะฟลาทอกซินจึงมีความสําคัญอยํางยิ่ง นักวิจัยจึงได๎ประยุกต๑ใช๎เทคนิควิศวกรรม
แอนติบอดี (Antibody Engineering) ในการตรวจสอบสารพิษจากเช้ือรา โดยทําการพัฒนาแอนติบอดี
สํวน scFv ที่เช่ือมตํอกับ Alkaline phosphatase เพื่อตรวจสอบสารอะฟลาทอกซิน  แบบขั้นตอนเดียวได๎
สําเร็จ ซึ่งสามารถนําเทคนิคนี้ไปพัฒนาเป็นชุดทดสอบสาํหรับตรวจวิเคราะห๑สารอะฟลาทอกซินท่ีปนเปื้อน
ในผลิตผลทางการเกษตรได๎ตํอไป 
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 ผลงาน : ทานตะวันพันธุแสุรนารี 473 
 นักวิจัย : 1. ผศ. ดร.ฐติิพร  มะชิโกวา 2. ศ. ดร.ไพศาล  เหลาํสุวรรณ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4579   โทรสาร : 0 4422 4281 
 Email : machiko@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยนี้ได๎ปรับปรุงพันธุ๑ทานตะวัน ตั้งแตํปี 2537 จนในปี 2550  ได๎พันธุ๑สังเคราะห๑ “สุรนารี 473” ซึ่งมี

คุณสมบัติเดํน คือ เป็นพันธุ๑เบาเก็บเกี่ยวได๎กํอนพันธุ๑อื่น 5-10 วัน เมล็ดพันธุ๑ราคาถูก ทนทานตํอสภาพ
แห๎งแล๎ง และเกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดไว๎ปลูกในปีถัดไปได๎ โดยผลผลิตไมํลดลง จึงได๎สํงเสริมให๎
เกษตรกรปลูกในหลายพื้นที่ อยํางไรก็ตามพันธุ๑นี้มีอายุออกดอก อายุ เก็บเกี่ยว และความสูง แตกตํางกัน 
ในปี 2551-2553 ได๎ปรับปรุงลักษณะตาํง ๆ ให๎มีความสม่ําเสมอมากขึ้น แตํยังคงมีผลผลิต และเปอร๑เซ็นต๑
น้ํามันสูง โดยให๎ผลผลิตประมาณ 180-300 กิโลกรัมตํอไรํ น้ํามันในเมล็ด 39-41 เปอร๑เซ็นต๑ ซึ่งนับวําสูง
ใกล๎เคียงกับพันธุ๑ลูกผสมในท๎องตลาด           

    

 ผลงาน : 1. การโคลนนิ่ง (Cloning) 
 เนื้อหาโดยยอ : การโคลนนิ่งเป็นกระบวนการสร๎างสิ่งมีชีวิตให๎มีลักษณะทางกายภาพและพันธุกรรมเหมือนกันโดยไมํใช๎

เซลล๑สืบพันธุ๑เพศผู๎ (อสุจิ) และเพศเมีย (ไขํ) มาผสมกัน แตํนําเซลล๑จากสัตว๑ที่ต๎องการโคลนนิ่งมาใช๎เป็น
เซลล๑ต๎นแบบแทน ทําให๎ได๎ลูกที่มีลักษณะของเพศและพันธุ๑เหมือนกับเซลล๑ต๎นแบบทุกประการ การ  
โคลนนิ่งมีวัตถุประสงค๑ คือ (1) เพื่อเป็นทางเลือกหนึ่งในการพัฒนาการปศุสัตว๑ให๎ได๎สัตว๑เศรษฐกิจที่สําคัญ
เพื่อการสร๎างมูลคําเพิ่มและสร๎างอาชีพให๎กับเกษตรกร เชํน โคเนื้อพันธุ๑โคราชวากิว โคนม แพะ กระบือ และ 
(2) เพื่อการอนุรักษ๑หรือรักษาพันธุ๑สัตว๑ท่ีใกล๎หรือกําลังจะสูญพันธุ๑ เชํน แมวลายหินอํอน แมวดาว กระทิง 
โคขาวลําพูน ให๎มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นอยํางรวดเรว็ เพื่อปูองกันการเกิดปัญหาทางระบบนิเวศวิทยาในประเทศไทย 
 และกระตุ๎นให๎ประชาชนไทยตื่นตัวในการศึกษาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีโดยใช๎สัตว๑เป็นสื่อกลาง 

 ผลงาน : 2. โคเนื้อพันธุแโคราชวากิว 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการปรับปรุงพันธุ๑โคเนื้อของไทย ให๎มีเนื้อนุํมและไขมันแทรกสูง โดยการนําน้ําเช้ือโคพันธุ๑ 

วากิว มาผสมเทียมให๎กับแมํโคในเมืองไทย ทําให๎ได๎ลูกโครุํนแรกเป็นโควากิว 50 เปอร๑เซ็นต๑ จากนั้นนําลูกโค
เพศผู๎อายุ 12 เดือน มาขุนอีก 21 เดือน จนมีอายุครบ 33 เดือน ซึ่งสามารถทําให๎ได๎ไขมันท่ีแทรกในเนื้อโค
ระดับ 4-6 ซึ่งสูงกวําเนื้อพันธุ๑โคอื่นๆ ที่ผลิตได๎ในประเทศไทย การเลี้ยงโคเนื้อพันธุ๑โคราชวากิวนอกจาก
ชํวยลดการนําเข๎าเนื้อโคที่มีเนื้อนุํมและไขมันแทรกสูงแล๎วยังสามารถผู๎ผลิตเพื่อการสํงออกไปขาย
ตํางประเทศโดยเฉพาะในแถบอาเซียนอีกด๎วย  ปัจจุบันเนื้อโคพันธุ๑โคราชวากิวมีราคาสูงกวําโคพันธุ๑
พื้นเมืองถึง 10 เทํา และเริ่มมีเกษตรกรสนใจเลี้ยงเป็นจํานวนมาก เนื่องจากมีตลาดรองรับที่แนํนอน โดย
คาดวําในอีก 2 ปีข๎างหน๎า โคเนื้อสายพันธุ๑โคราชวากิวจะเป็นท่ีต๎องการของตลาดสูงยิ่งข้ึน 

 นักวิจัย : รศ. ดร.รังสรรค๑  พาลพําย 
 โทรศัพทแ : 0 4422 3164 โทรสาร : 0 4422 3164 
 Email : rangsun@g.sut.ac.th 
    

 ผลงาน : การศึกษาเอ็นไซมแกลุมไกลโคซิลไฮโดรเลสเพ่ือเพ่ิมผลผลิตขาว 
 นักวิจัย : 1. รศ. ดร.เจมส๑ เกตุทัต-คาร๑นส๑ 2. รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร๑นส๑ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4355 โทรสาร : 0 4422 4154 
 Email : ketudat@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ข๎าวเป็นอาหารหลักและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีสําคัญของโลก แตํเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การ

ลดลงของพื้นที่ในการเพาะปลูก รวมถึงสภาพแวดล๎อมที่เปลี่ยนแปลงไป ทําให๎ผลผลิตข๎าวไมํสมดุลกับ
ความต๎องการที่นับวันยิ่งเพิ่มขึ้น นักวิจัยจึงได๎มีการนําเทคนิคการสร๎างผลึกโปรตีน และเทคนิคอาร๑เอ็นเอ
ไอ (RNAi) มาใช๎ในการศึกษาโครงสร๎างและหน๎าท่ีของเอนไซม๑ในกลุํมไกลโคซิลไฮโดรเลส แฟมิลี่ 1 ที่มีอยูํ
ถึง 34 ยีน เอ็นไซม๑เหลํานี้มีโครงสร๎างและหน๎าที่ที่แตกตํางกัน องค๑ความรู๎ ที่ได๎สามารถนําไปใช๎ในการ
พัฒนาพันธุ๑ข๎าวท่ีให๎ผลผลิตสูง และสามารถทนตํอสภาวะแวดล๎อมที่ไมํเหมาะสม เพื่อการเพิ่มผลผลิตของ
ข๎าวให๎เพียงพอตํอการบริโภค และรองรับการขยายตัวของประชากรโลกในอนาคต 
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 ผลงาน : กระบวนการคัดแยกเพศอสุจิโค 
 นักวิจัย : 1. นายสุรชัย รตันสุข 2. รศ.ดร.รังสรรค๑ พาลพําย 
   3. รศ. ดร.มารินา เกตุทัต-คาร๑นส๑ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4355 โทรสาร : 0 4422 4154 
 Email : ketudat@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : อัตราการเกิดลูกโคในธรรมชาติมีอัตราสํวนระหวํางเพศเมียและเพศผู๎เป็น 50 : 50 ซึ่งเกษตรกรผู๎เลี้ยงโคนม

มีความต๎องการลูกโคที่เป็นเพศเมียมากกวําเพศผู๎ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ํานมให๎เพียงพอตํอความต๎องการของ
ภาคอุตสาหกรรม นักวิจัยจึงได๎พัฒนากระบวนการคัดแยกเพศอสุจิโคโดยใช๎โมโคลนัลแอนติบอดีที่มี
ความจําเพาะตํออสุจิเพศผู๎ของโค สําหรับใช๎ในการทําลายอสุจิเพศผู๎ของโค โดยอาศัยการทํางานของ 
คอมพลีเม็นต๑ ทําให๎อัตราสํวนของอสุจิเพศเมียของโคเพิ่มสูงขึ้น โดยอสุจิที่ได๎ยังคงแข็งแรง สมบูรณ๑ ไมํมีผลตํอ
การปฏิสนธิในหลอดทดลอง ทําให๎สามารถเพิ่มอัตราสํวนของตัวเพศเมียและเพศผู๎ให๎สูงขึ้นเป็น 79 : 21 

    
 ผลงาน : การพัฒนาสายพันธุแไก มทส. และ ไกเนื้อโคราช 
 นักวิจัย : ผศ.น.สพ.ดร.บญัชร  ลิขิตเดชาโรจน๑ และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4569 โทรสาร : 0 4422 4376 
 Email : amonrat@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : งานวิจัยนี้เป็นการใช๎ทฤษฎีขั้นสูงทางด๎านการปรับปรุงพันธุ๑สัตว๑ในการสร๎างและพัฒนาสายพันธุ๑ไกํ ที่สามารถ

เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเกษตรกร รวมถึงเป็นการสร๎างความมั่นคงทางอาหารให๎กับประเทศได๎
เป็นอยํางดี จากการวิจัยนี้ทําให๎ได๎ต๎นพันธุ๑ที่จะใช๎พัฒนาเป็น “ไกํสายพันธุ๑ มทส.”  ซึ่งมีคุณสมบัติการเป็น 
แมํไกํเนื้อที่ดี สามารถผลิตไขํได๎ประมาณ 180 ฟองตํอตัวตํอปี เมื่อนํามาผสมกับไกํพื้นเมืองเหลืองหางขาวซึ่ง
ได๎รับการอนุเคราะห๑จากกรมปศุสัตว๑ จะได๎ “ไกํเนื้อโคราช” ที่มีลักษณะโดดเดํนเหนือกวําไกํพื้นเมือง คือ ใช๎
ระยะเวลาการเลี้ยง 65 - 70 วันได๎ไกํที่แข็งแรงน้ําหนักประมาณ 1.2 – 1.3 กิโลกรัม/ตัวโดยเนื้อไกํมีรสชาติ
อรํอยเทียบเทําไกํพื้นเมืองเป็นที่ต๎องการของผู๎บริโภค ในขณะที่ใช๎ต๎นทุนการเลี้ยงต่ํา และสามารถเลี้ยงใน
สภาพแวดล๎อมของเกษตรกรทั่วไป 

    
 ผลงาน : ผลิตภัณฑแซูริมิปลาน้ าจืด 
 นักวิจัย : รศ. ดร.จิรวัฒน๑ ยงสวสัดิกุล 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4359 โทรสาร : 0 4422 4387 
 Email : jirawat@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ซูริมิ คือ ผลิตภัณฑ๑เนื้อปลาบดที่ผํานการกําจัดไขมัน เม็ดสีและองค๑ประกอบอื่นที่ไมํต๎องการ คงเหลือ  

เส๎นใยกล๎ามเนื้อที่เป็นโปรตีน ซึ่งมีคุณสมบัติในการเกิดเจลที่ให๎ลักษณะเนื้อสัมผัสที่ยืดหยุํน เหมาะสําหรับ
ใช๎เป็นวัตถุดิบในการผลิตผลิตภัณฑ๑อาหารได๎หลายชนิด เชํน ลูกช้ิน ไส๎กรอก ปูอัด และผลิตภัณฑ๑
เลียนแบบเนื้อสัตว๑ตํางๆ โดยสํวนใหญํซูริมิผลิตจากปลาทะเล ซึ่งมีแนวโน๎มการขาดแคลนวัตถุดิบเนื่องจาก
ปริมาณปลาที่จับได๎ลดลงทุกปี  นักวิจัยจึงได๎ทดลองผลิตซูริมิจากปลาน้ําจืด 3 ชนิดที่ประเทศไทยมี
ศักยภาพการเลี้ยงเพื่อผลิตอาหารในระดับอุตสาหกรรม ได๎แกํ ปลาจีน ปลายี่สกเทศและปลานิล โดย
พบวําปลาจีนเป็นปลาที่ให๎ผลผลิตซูริมิที่สามารถเกิดเจลที่มีความหยืดหยุํนสูงเทียบเทํากับซูริมิจากปลา
ทะเล และไมํมีปัญหากลิ่นโคลนจากปลาน้ําจืด 

    
 ผลงาน : เทคโนโลยีกลาเชื้อจลุินทรียแเพ่ือลดระยะเวลาการหมักน้ าปลา 
 นักวิจัย : 1. ผศ. ดร.สุรลีักษณ๑ รอดทอง 2. รศ. ดร. จิรวัฒน๑ ยงสวัสดิกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4297 โทรสาร : 0 4422 4185 
 Email : sureelak@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : การสํงออกน้ําปลาของประเทศไทยมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี แตํด๎วยข๎อจํากัดของการหมักน้ําปลาแบบ

ดั้งเดิมที่ต๎องใช๎เวลานานถึง 12-18 เดือน นักวิจัยจึงได๎ทําการศึกษาการลดระยะเวลาการหมักน้ําปลาด๎วย
เทคโนโลยีกล๎าเช้ือจุลินทรีย๑ ซึ่งพบวําสามารถลดระยะเวลาในการหมักน้ําปลาลงเหลือเพียง 6-8 เดือน 
โดยน้ําปลาที่ได๎ยังคงคุณภาพทางเคมี สี กลิ่น -รส    ที่ดีกวําหรือเทียบเทําน้ําปลาที่หมักแบบดั้งเดิม 
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ในขณะทีคุ่ณภาพของน้ําปลามีความคงท่ีมากกวําการหมักแบบดั้งเดิม ซึ่งชํวยเพิ่มขีดความสามารถในการ
แขํงขันของอุตสาหกรรมน้ําปลา นําไปสูํการพัฒนาอุตสาหกรรมน้ําปลาอยํางยั่งยืน และสํงเสริมให๎
อุตสาหกรรมนี้สามารถเติบโตในตลาดโลกได๎อยํางตํอเนื่อง 

    
 ผลงาน : การออกแบบบรรจุภัณฑแปรับแตงบรรยากาศและท านายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑแผักและผลไมสด 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.วีระศักดิ์ เลศิสิรโิยธิน 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4417 โทรสาร : 0 4422 4460 
 Email : lsrytw@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : ผลผลิตทางการเกษตรและอาหารโดยเฉพาะผักและผลไม๎สดเป็นสินค๎าสํงออกสําคัญที่สร๎างรายได๎ให๎กับ

ประเทศไทยเป็นอยํางมาก แตํสินค๎าดังกลําวมักเกิดการเนําเสียในระหวํางการขนสํงและการวางจําหนําย 
นักวิจัยจึงสร๎างโปรแกรมที่ใช๎ในการทํานายอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ๑ผักและผลไม๎สดรํ วมกับการ
ออกแบบบรรจุภัณฑ๑ปรับแตํงบรรยากาศที่เหมาะสม โดยอาศัยทฤษฎีด๎านการหายใจของพืชและสมดุล
มวลและพลังงานมาใช๎รํวมกัน เน๎นให๎งํายตํอการใช๎งานและมีความแมํนยําสูงในการออกแบบ เพื่อชํวยยืด
อายุและรักษาคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตรให๎นานยิ่งขึ้น 

    
 ผลงาน : พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพชนิดพอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอทจากแปูงมันส าปะหลัง 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สุรลีักษณ๑ รอดทอง และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 4422 4297 โทรสาร : 0 4422 4185 
 Email : sureelak@sut.ac.th 
 เนื้อหาโดยยอ : พอลิไฮดรอกซีแอลคาโนเอท (Polyhydroxyalkanoates, PHA) เป็นพลาสติกที่ยํอยสลายได๎ทางชีวภาพ 

(Biodegradable plastics) ชนิดหนึ่งที่ได๎จากกระบวนการทางชีวภาพของจุลินทรีย๑ และมีต๎นทุนการผลิต
สูง คณะผู๎วิจัยจึงได๎ทําการวิจัยคัดเลือกสายพันธุ๑แบคทีเรียที่มีศักยภาพในการผลิต PHA จากการใช๎วัตถุดิบ
แปูงมันสําปะหลัง  ซึ่ง PHA ที่ผลิตได๎มีสมบัติที่สามารถทําฟิล๑มและขึ้นรูปได๎ และมีจุดหลอมเหลวที่สูง
ใกล๎เคียงกับจุดหลอมเหลวของ Polyethylene และ Polypropylene ชนิด Isotactic polypropylene 
ซึ่งเป็นพอลิเมอร๑ที่ได๎จากปิโตรเคมีที่มีการใช๎งานอยูํทั่ วไปในปัจจุบัน จึงสามารถนํา PHA ที่ได๎มา
ประยุกต๑ใช๎ประโยชน๑ทั้งด๎านการแพทย๑และบรรจุภัณฑ๑ อีกทั้งเป็นการใช๎ทรัพยากรจุลินทรีย๑ของประเทศ
ไทยให๎เป็นประโยชน๑ทางเศรษฐกิจ และชํวยเพิ่มมูลคําวัตถุดิบซึ่งเป็นผลผลิตหลักทางการเกษตรของ
ประเทศไทย 

    
A17  มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณ ี
 
ผูประสานงาน  : น.ส.บุศรา สาระเกษ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏัรําไพพรรณ ี

41 หมูํ 5 ต.ทําช๎าง  อ.เมือง  จ.จันทบุรี  22000 
โทรศัพทแ  : 0 3947 1056 โทรสาร : 0 3947 1056 

 
 ผลงาน : การพัฒนาผลิตภัณฑแน้ าหนามแดงพรอมดื่ม 

 นักวิจัย : นางกลุพร พุทธมี 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1056 
 Email : bussara_sara@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การพัฒนาผลิตภัณฑ๑น้ําหนามแดงพร๎อมดื่ม วัตถุประสงค๑การพัฒนาผลิตภัณฑ๑น้ําหนามแดงพร๎อมดื่ม เพื่อ

ศึกษาอัตราสํวนระหวํางน้ําหนามแดงเข๎มข๎นและน้ําที่เหมาะสม  ศึกษาระดับความเข๎มข๎นของน้ําตาลที่
เหมาะสม โดยศึกษาการยอมรับของผู๎บริโภคทางประสาทสัมผัส และวิเคราะห๑คุณภาพทางเคมีและทาง
กายภาพ ผลการวิจัยพบวําผู๎บริโภคให๎การยอมรับน้ําหนามแดงพร๎อมดื่มที่มีอัตราสํวนของน้ําหนามแดง
เข๎มข๎นร๎อยละ 10 ตํอน้ําร๎อยละ 90 โดยปริมาตรมากท่ีสุด โดยผู๎บริโภคให๎คะแนนความชอบโดยรวมอยูํใน
ระดับ 6.78 ผลการศึกษาระดับความเข๎มข๎นของน้ําตาลที่เหมาะสม พบวําน้ําหนามแดงพร๎อมดื่มที่ ระดับ
ความเข๎มข๎นของน้ําตาล 14 °Brix ได๎รับการยอมรับมากที่สุด น้ําหนามแดงพร๎อมดื่มที่ได๎มีสีแดงสด  
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มีรสชาติของความหวานและความเปรี้ยวท่ีเหมาะสม โดยผู๎บริโภคให๎คะแนนความชอบโดยรวมอยูํในระดับ 
7.43 จากการวิเคราะห๑คุณภาพทางด๎านเคมีและกายภาพ พบวํามีปริมาณของแข็งที่ละลายได๎ เทํากับ 14 
°Brix คํา pH เทํากับ 2.87 ปริมาณกรดทั้งหมดในรูปกรดซิตริก เทํากับ ร๎อยละ 2.33 ปริมาณวิตามินซี 
เทํากับ 12.5 มิลลิกรัมตํอ 100 และคําสี มีคําความสวําง (L*) เทํากับ 35.26 ซึ่งอยูํในชํวงสีขาว คํา a* 
เทํากับ 40.76 ซึ่งอยูํในชํวงสีแดง และคํา b* เทํากับ 20.46 ซึ่งอยูํในชํวงสีเหลือง ตามลําดับ 

    
 ผลงาน : การผลิตเรวหอมอบแหง 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.วริศชนม๑ นิลนนท๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1056 
 Email : warit_n@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การผลิตเรํวหอมอบแห๎งเพื่อศึกษาหาระยะเวลาการอบแห๎งเรํวหอมที่เหมาะสม โดยใช๎ระยะเวลาในการ

อบแห๎งที่ 10 11 12 และ 13 ช่ัวโมง อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียส ด๎วยวิธีการอบแห๎งแบบลมร๎อน 
วิเคราะห๑คุณภาพทางกายภาพ ได๎แกํ ขนาด คําความหนาแนํนโดยรวม คําความหนาแนํนของช้ิน คําการ
หดตัว คําสี และวิเคราะห๑คุณภาพทางเคมี ได๎แกํ ความช้ืน เถ๎า และเส๎นใย และทดสอบทางประสาทสัมผัส 
ผลการวิจัย พบวํา เรํวหอมอบแห๎งมีขนาด คําความหนาแนํนโดยรวม คําความหนาแนํนของช้ิน คําการหด
ตัว และคําสีสัมพันธ๑กับระยะเวลาที่ใช๎ในการอบแห๎ง โดยที่ระยะเวลาการอบแห๎ง10 และ 11 ช่ัวโมง มีคํา
การสูญเสียความหนาแนํนโดยรวม คําความหนาแนํนของช้ิน คําการหดตัว และคําความสวํางน๎อยกวําที่
ระยะเวลาในการอบแห๎ง 12 และ 13 ช่ัวโมง (คํา L* เทํากับ 79.77 80.91 82.24 และ 82.90 ตามลําดับ) 
สํวนขนาด พบวําเมื่อใช๎ระยะเวลาการอบแห๎งนานขึ้นมีผลตํอการลดขนาดของผลิตภัณฑ๑เพิ่มขึ้น ขณะที่
อัตราการทําแห๎งและการคืนรูปพบวํา ระยะเวลาการอบแห๎ง 11 ช่ัวโมง มีอัตราการทําแห๎งและอัตราการ
คืนรูปมากที่สุดเทํากับ 2.43 kg/m2.h และ 81.89% โดยน้ําหนัก ตามลําดับ ผลการวิเคราะห๑
องค๑ประกอบทางเคมีพบวํา เรํวหอมอบแห๎งในทุกระยะเวลาการอบแห๎งมีองค๑ประกอบทางเคมีไมํมีความ
แตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p≥0.05) คือ มีปริมาณความช้ืนเทํากับ 6.28-8.12% โดยน้ําหนัก 
ปริมาณเถ๎าเทํากับ 5.06-5.92 % โดยน้ําหนัก และปริมาณเส๎นใยเทํากับ 18.87-20.27% โดยน้ําหนัก 
ผลการศึกษาคุณภาพทางประสาทสัมผัสของเรํวหอมอบแห๎งเปรียบเทียบกับเรํวหอมสด พบวํา  ผู๎ทดสอบ
ให๎การยอมรับทางด๎านประสาทสัมผัสไมํมีความแตกตํางกันอยํางมีนัยสําคัญทางสถิติ ( p≥0.05)  
กับเรํวหอมสด โดยมีคะแนนคําเฉลี่ยความชอบโดยรวมเทํากับ 6.19  

    
 ผลงาน : เสนจนัทแสาหรายทะเล 
 นักวิจัย : ผศ.สุพร สังข๑สุวรรณ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : - 
 Email : pu_505@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การวิจัยเรื่องเส๎นจันท๑สาหรํายทะเล มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษากระบวนการผลิตก๐วยเตี๋ยวเส๎นจันท๑ คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ๑ และ เพื่อพัฒนาก๐วยเตี๋ยวเส๎นจันท๑ผสมสาหรํายผักกาดทะเล เป็นการเพิ่มคุณคําทาง
โภชนาการ ผลการศึกษาพบวําวัตถุดิบหลักท่ีใช๎ผลิต คือข๎าวเจ๎า นํามาโมํ ให๎เป็นแปูง ผสมกับแปูงข๎าวเจ๎า 
จากนั้นนําไปนึ่งด๎วยไอน้ําประมาณ 10 นาที นําไปอบด๎วยลมร๎อนอุณหภูมิ 150 – 180 องศาเซลเซียส 
เวลา 8 นาที นําออกมาผึ่งลมร๎อน จากน้ันเข๎าสูํกระบวนการตัดเส๎น ในขั้นตอนนี้จะได๎เป็นก๐วยเตี๋ยวเส๎นสด 
และหากต๎องการเส๎นแห๎งก็นําเส๎นที่ตัดแล๎วเข๎าอบลมร๎อนที่อุณหภูมิ 50 - 60 องศาเซลเซียส นําไปบรรจุ
ภาชนะบรรจุและจําหนําย จากการสุํมตัวอยํางก๐วยเตี๋ยวเส๎นจันท๑ที่วางจําหนํายในจังหวัดจันทบุรี นํามา
วิเคราะห๑คุณภาพ พบวําเส๎นสด มีความช้ืนร๎อยละ 30 – 38 โปรตีนร๎อยละ 2.12 - 2.27 ไขมันร๎อยละ 
0.27 – 0.37 เยื่อใยร๎อยละ 35.05 – 35.98 เถ๎าร๎อยละ 1.18 – 1.43 และคาร๑โบไฮเดรต   ร๎อยละ 22.04 – 29.71 
เส๎นแห๎ง มีความช้ืนร๎อยละ 12.77 – 13.18 โปรตีนร๎อยละ 4.97 – 5.74 ไขมันร๎อยละ 0.56 – 0.67 เยื่อ
ใยร๎อยละ 34.10 – 34.40 เถ๎าร๎อยละ 0.20 – 0.40 และคาร๑โบไฮเดรตร๎อยละ 44.72 – 47.29 จาก
การศึกษาอัตราสํวนท่ีเหมาะสมของสาหรํายผักกาดทะเล (Ulva lactuca ) ตํอปริมาณน้ําแปูงในการผลิต
ก๐วยเตี๋ยวเส๎นจันท๑ พบวําท่ีอัตราสํวนสาหรํายผักกาดทะเล ตํอปริมาณน้ําแปูง 10:100 ผู๎บริโภคให๎คะแนน
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ยอมรับคุณลักษณะด๎านสี กลิ่น รสชาติ ความเหนียวนุํม และความชอบโดยรวมสูงกวําอัตราสํวนอื่นๆ 
ผลิตภัณฑ๑ มีความช้ืน โปรตีน ไขมัน เยื่อใย เถ๎า และ คาร๑โบไฮเดรตร๎อยละ 11.05, 5.41, 0.37, 
49.01,0.70 และ 33.46 ตามลําดับ  
 

 ผลงาน : ผลของสารกลุม GRAS ที่มีผลตอการยับย้ังการเจริญเติบโตของเชื้อราสาเหตุกอโรคหลังเก็บเกี่ยวของ
ไมผล 

 นักวิจัย : ผศ. ดร.พิกุล นุชนวลรตัน๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1073 
 Email : phikunpim@gmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : สารกลุํม GRAS ที่มีผลตํอการยับยัง้การเจรญิเติบโตของเชื้อราสาเหตกุํอโรคหลังเกบ็เกี่ยวของไมผ๎ล 
    
 ผลงาน : การศึกษาการสกัดน้ ามนัตะไครหอมภายใตความดัน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.เบญจพร ตั้งสุขเกษมสันติ ์
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1056 
 Email : research_rbru2010@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาการสกัดน้ํามันตะไคร๎หอมภายใต๎ความดันนี้มีวัตถุประสงค๑เพื่อศึกษาการถนอมผลิตภัณฑ๑ผลไม๎ 

มังคุดลอยแก๎วในน้ําเช่ือมท่ีมีสํวนประกอบของน้ําตาลร๎อยละ 10,15, 20, 25 และ 30 ข๎อมูลที่ศึกษาได๎แกํ
คุณลักษณะของผลิตภัณฑ๑คือ ความหวานของน้ําเช่ือม ความเป็นกรดเป็นดํางของน้ําเช่ือม ความเป็นกรด
เป็นดํางของเนื้อมังคุด และความพึงพอใจของผู๎บริโภคที่มีตํอผลิตภัณฑ๑ด๎าน กลิ่น สีของเนื้อมังคุด ความ
หวานความเปรี้ยวของเนื้อมังคุด เนื้อสัมผัส ความหวานของน้ําเช่ือม ความใสของน้ําเช่ือม และความพึง
พอใจโดยรวมตํอผลิตภัณฑ๑ เกณฑ๑ความชอบเป็นแบบ 9 point hedonic scale ผลการวิจัยพบวํา 
หลังจากใสํเนื้อมังคุดลงในน้ําเชื่อม ความหวานของน้ําเช่ือมที่มีน้ําตาลเป็นสํวนประกอบร๎อยละ 10 ลดลง 
ความหวานของน้ําเชื่อมที่มีน้ําตาลเป็นสํวนประกอบร๎อยละ 15, 20, 25 และ 30 เพิ่มขึ้น ผลิตภัณฑ๑มังคุด
ลอยแก๎วเป็นผลิตภัณฑ๑ที่มีลักษณะเป็นกรด มีคําความเป็นกรดเป็นดําง 2.90 ถึง 3.24 ผู๎บริโภคมีความพึง
พอใจในระดับไมํชอบเล็กน๎อยถึงชอบในระดับปานกลางตํอผลิตภัณฑ๑มังคุดลอยแก๎ว  ผู๎บริโภคมีความพึง
พอใจตํอผลิตภัณฑ๑มังคุดลอยแก๎วในน้ําเช่ือมที่มีน้ําตาลเป็นสํวนประกอบร๎อยละ 20 และ 25 มากกวําที่
ระดับน้ําตาลร๎อยละ 10, 15 และ 30 ความไมํชอบเล็กน๎อย ตอบไมํได๎วําชอบหรือไมํ และชอบเล็กน๎อย 
เนื่องจากผลิตภัณฑ๑มังคุดลอยแก๎วไมํมีกลิ่นเฉพาะตัวที่ชัดเจน เนื้อมีลักษณะอมน้ํา สีของเนื้อไมํขาวมาก 
ความเปรี้ยวความหวานของเนื้อไมํได๎สัดสํวน เนื้อมังคุดไมํแนํน ลักษณะเหลํานี้เกิดจากการใช๎มังคุดที่มี
ดัชนีความสุกระดับ 6 ซึ่งเป็นมังคุดที่สุกมากเกินไป ควรใช๎มังคุดที่มีดัชนีความสุกระดับ 4 จะทําให๎คุณภาพ
ของผลิตภัณฑ๑ดีขึ้น ต๎นทุนการผลิตมังคุดลอยแก๎วท่ีบรรจุในภาชนะขนาด 150 มิลลิลิตรเฉลี่ยเทํากับ 8.48 
บาท  

    
 ผลงาน : รูปแบบของใบมีดท่ีเหมาะสมในการออกแบบเคร่ืองควานเมล็ดเงาะ 
 นักวิจัย : ดร.ทรงธรรม ไชยพงษ๑ 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1056 
 Email : songth@yahoo.com 
 เนื้อหาโดยยอ : รูปแบบของใบมีดที่เหมาะสมในการออกแบบเครื่องคว๎านเมล็ดเงาะ งานวิจัยนี้มุํงหวังที่จะศึกษาสมบัติทาง

กายภาพของผลเงาะ และเปรียบเทียบรูปแบบของใบมีดที่สามารถคว๎านเมล็ดเงาะได๎ดีที่สุด โดยใช๎ใบมีด 3 
ลักษณะ คือ ใบมีดทรงกระบอก ใบมีทรงกระบอกปากเฉียง 1 ด๎าน และใบมีดทรงกระบอกปากเฉียง 2 
ด๎าน (ปากฉลาม) ทดสอบหาแรงท่ีใช๎ในการคว๎านเมล็ดโดยใช๎เครื่องทดสอบเอนกประสงค๑ พบวํา ผลเงาะ
ปอกเปลือกมีขนาดเส๎นผําศูนย๑กลาง 3.000.13 เซนติเมตร และสูง 3.850.15 เซนติเมตร เมล็ดเงาะมี
ความกว๎างเฉลี่ย 1.40.1 เซนติเมตร และสูงเฉลี่ย 2.60.43 เซนติเมตร เมื่อนําไปทดสอบหาแรงในการ
คว๎านเมล็ด พบวํา ใบมีดทรงกระบอกปากเฉียง 2 ด๎าน (ปากฉลาม) ใช๎แรงในการคว๎านเมล็ดเงาะเฉลี่ย 
21.002.33 นิวตัน ซึ่งน๎อยกวําใบมีดอีก 2 แบบ สมรรถนะในการทํางานที่เหมาะสมของเครื่องคว๎าน
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เมล็ดเงาะ เวลาที่ใช๎ในการคว๎านเมล็ดตํอผลไมํเกิน 10 วินาที จะได๎เนื้อเงาะ 3.2 กิโลกรัม/ช่ัวโมง โดยมี
การสูญเสียเนื้อเงาะมากกวําการใช๎คนคว๎าน 15.7 % ถ๎าเครื่องคว๎านเมล็ดเงาะให๎มีราคาไมํเกิน 5,000 
บาท จะคืนทุนภายใน 1 ปี 

    
 ผลงาน : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของทุเรียนกวนโดยการกวนดวยเคร่ืองกวนผลไมสุญญากาศ 
 นักวิจัย : รศ.ทรงศักดิ์ มิม่กระโทก 
 โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 3947 1056 
 Email : songkak_mim@hotmail.com 
 เนื้อหาโดยยอ : การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมของทุเรียนกวนด๎วยเครื่องสุญญากาศ การวิจัยครั้งนี้ มีจุดประสงค๑เพื่อศึกษา

สภาวะที่เหมาะสมของทุเรียนกวน โดยการกวนด๎วยเครื่องกวนผลไม๎สุญญากาศ และมีขั้นตอนในการ
ดําเนินการ คือ ทดลองกวนทุเรียน ด๎วยเครื่องกวนผลไม๎สุญญากาศ ที่ความดัน 600 mmHg อุณหภูมิ 40 C 
45 C และ 50 C เวลา 2 ช่ัวโมง, 2 ช่ัวโมง 15 นาที และ 2 ช่ัวโมง 30 นาที วิเคราะห๑สภาวะที่เหมาะสม
สําหรับการกวนทุเรียน โดยใช๎โปรแกรมคอมพิวเตอร๑ หลังจากนั้นนํามาทดสอบผลิตภัณฑ๑ ทางด๎านกายภาพ 
ทางเคมี และทางประสาทสัมผัส การวิเคราะห๑ข๎อมูล โดยใช๎คําเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย
พบวํา สภาวะที่เหมาะสมสําหรับการกวน คือ การกวนด๎วยเครื่องกวนผลไม๎สุญญากาศ ที่ อุณหภูมิ 45 C 
เวลา 135 นาที ผลการทดสอบคุณสมบัติทุเรียนกวนคําความหวานสูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 C 
เวลา 150 นาที เทํากับ 76 Brix คําวอเตอร๑แอคตีวิตี้สูงสุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 40 C เวลา 120 นาที 
เทํากับ 0.75 คําสีความสวําง (L) สูงที่สุดคือ การกวนที่อุณหภูมิ 40 C เวลา 150 นาทีเทํากับ 38.59 คําสีแดง
เขียว (a) สูงที่สุด คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 C เวลา 150 นาที เทํากับ 10.66 คําสีน้ําเงินเหลือง (b) สูงที่สุด 
คือ การกวนที่อุณหภูมิ 50 C เวลา 120 นาที เทํากับ 24.15 ผลการทดสอบทางประสาทสัมผัสของ
ผลิตภัณฑ๑ทุเรียนกวน ทางด๎านสี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส และความชอบโดยรวม ให๎คําแตกตํางกันทางสถิติ (p) 

    
A18  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
ผูประสานงาน  : ผศ. ดร.จําลอง วงศ๑ประเสริฐ 
ที่อยู  : มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  34000 
โทรศัพทแ  : 0 4535 2000 ตํอ 1120 โทรสาร : 0 4531 1472 
Email : jumlong@live.com 
   
 ผลงาน : เนื้อโคธรรมชาติ 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สมพร ดวนใหญ ํ
 โทรศัพทแ : 0 4535 2000-1120 โทรสาร : 0 4531 1472 
    
 ผลงาน : การพัฒนาการยอมเสนไหมจากกกกลม ปอและเตยดวยสีธรรมชาติเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑแเคร่ืองจักสาน 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.สุดาพร ดังควนิช 
 โทรศัพทแ : 0 4535 2000-1120 โทรสาร : 0 4531 1472 
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หนวยงานระบบวิจัย / สมาคมดานการ
วิจัย/อ่ืนๆ 



สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ (วช.)
National Research Council of Thailand (NRCT)453

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555”
Thailand Research Expo 2012

421 
 

G1  สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค๑การมหาชน) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.วีร๑สุดา ธีรเดช 
ที่อยู  : สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค๑การมหาชน)  

2003/61 ถ. พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพทแ  : 0 2579 7435 ตํอ 3604 โทรสาร : 0 2579 8413 
   

 ผลงาน : โครงการการพัฒนาเชื้อราไตรโครเตอรแมาปฏิปักษแที่ชวยเพ่ิมผลผลิตและลดโรคขาวเป็นชีวภัณฑแเชิง
พาณิชยแ  

 นักวิจัย : ดร.จริะเดช แจํมสวําง 
 โทรศัพทแ : 0 3428 1053-1 โทรสาร : 0 3428 1047 
    
 ผลงาน : โครงการการพัฒนาชุดตรวจส าเร็จรูปในการแยกเพศปลาอะโรวานา 
 นักวิจัย : รศ.สพ. ดร.นันทริกา ชันซื่อ 
 โทรศัพทแ : 0 2251 8887  โทรสาร : 0 2218 9510 
    
 ผลงาน : โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑแธัญพืชผสมถั่วที่เหมาะสมกับผูสูงอายุท่ัวไปและผูสูงอายุท่ีเป็นโรค 
 นักวิจัย : ผศ.วันทนีย๑ เกรยีงสินยศ 
 โทรศัพทแ : 0 2280 2380 ตํอ 319 โทรสาร : 0 2441 9344 

 
G2  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) 
 
ผูประสานงาน  : นายพรรณทิพย๑ คงสําราญ 
ที่อยู  : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ 

111 อุทยานวิทยาศาสตร๑ประเทศไทย ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง 
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120 

โทรศัพทแ  : 0 2564 7000 ตํอ 1161 โทรสาร : 0 2564 7016 
Email : panthipk@nstda.or.th 
   

 ผลงาน : 1. nClane น้ ายาท าความสะอาดสูตรพิเศษ 
2. มุงนาโน iBedNet 
3. โลชัน่กันยุงนาโน 

 
 

 นักวิจัย : สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ 
    
G3  สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
 
ผูประสานงาน  : นางขวัญชนก ลีลาวณิชไชย 
ที่อยู  : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวจิยั 

ช้ัน 14 อาคารเอส เอ็ม ทาวเวอร๑ ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน  
เขตพญาไท กทม. 10400 

โทรศัพทแ  : 0 2278 8299 โทรสาร : 0 278 8299 
Email : kwanchanok@trf.or.th 
   

 ผลงาน : ระบบการบริหารจัดการโซอุปทานเนื้อโคพ้ืนเมืองไทยสูผูบริโภค 
 นักวิจัย : รศ. ดร.จุฑารตัน๑ เศรษฐกลุ 
 โทรศัพทแ : 0 2737 3000 โทรสาร : 0 2326 4313 
 Email : - 
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 เนื้อหาโดยยอ : ผลงานวิจัยนี้เป็นงานวิจัยท่ีเกิดขึ้นจากหลายๆ โครงการภายใต๎ชุดโครงการ “การขยายโอกาสธุรกิจเนื้อโค
ของไทย” สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยชุดโครงการเริ่มดําเนินการตั้งแตํวันที่ 1 
เมษายน 2550 จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปี เป็นชุดโครงการเพื่อเพิ่มมูลคําของเนื้อโคพื้นเมืองไทยตลอด
หํวงโซํการผลิต (Supply chain) โดยให๎การสนับสนุนงบประมาณในการวิจัยและกิจกรรมเพื่อตอบโจทย๑
และสร๎างองค๑ความรู๎ที่จําเป็นตลอดหํวงโซํการผลิต 1. Product system 2. Slaughtering and cutting 
technology 3. Meat product development 4. Quality control system 5. Supply chain 
management และ 6. Consumer and market รวมทั้งสิ้น 38 โครงการ จาก 10 สถาบันการศึกษา 
ทั้งนี้ โครงการวิจัยที่สิ้นสุดแล๎ว 31 โครงการ 

    
G4  สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 
 
ผูประสานงาน  : น.ส.ภาวณิี โพธิรัชต๑ 
ที่อยู  : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข 

ถ.ติวานนท๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 
โทรศัพทแ  : 0 2832 9252 โทรสาร : 0 2832 9201 
Email : pawinee@hsri.or.th 
   

 ผลงาน : คลังขอมลูและความรูระบบสขุภาพของ สวรส. และองคแกรเครือขาย 
 นักวิจัย : น.ส.ภาวณิี โพธิรัชต๑ 
 โทรศัพทแ : 0 2832 9252 โทรสาร : 0 2832 9201 
 
I17  สมาคมนักวิจัย 
    
ผูประสานงาน : วําท่ี ร.ต.เสนํห๑ ฉาวเกียรต ิ
ที่อยู  สมาคมนักวิจัย อาคารสภาวิจยัแหงํชาติ (อาคาร วช. 1)  

เลขท่ี 196 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพทแ  0 2942 7522 โทรสาร : 0 2579 0801 
      
I18  สมาคมสํงเสรมิการวิจยั 
    
ผูประสานงาน :  
ที่อยู  สมาคมสํงเสริมการวิจัย 

72 ซอยโกสุมรวมใจ 14 ถ.โกสมุรวมใจ เขตดอนเมือง กทม. 10210 
โทรศัพทแ  0 2579 8688 โทรสาร : 0 2579 8688 
      
I4-I5  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) 
    
ผูประสานงาน : นายชนาเทพ จรรยาสณัห๑ 
ที่อยู  บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จํากดั (มหาชน) 

1 ซอยราษฎร๑บรูณะ 27/1 ถนนราษฎร๑บูรณะ แขวงราษฎร๑บูรณะ  
เขตราษฎร๑บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 

โทรศัพทแ  0 2470 2607 โทรสาร : 0 2470 2649 
Email : Chanathep.c@kasikornbank.com 
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J5  หอยหวานเชิงพาณิชย๑ 
    
ผูประสานงาน : ดร.นิลนาจ ชัยธนาวิสุทธ์ิ 
ที่อยู  หนํวยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ๑รับรู๎ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 254 ถ.พญาไท 

แขวงวังใหมํ เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพทแ  0 2218 7585 โทรสาร : - 
      
J26  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน๑วชิระ 
 
ผูประสานงาน  : ดร.กนกวรรณ ศลิปกรรมพิเศษ 
ที่อยู  : วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตน๑วชิระ 

681 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 
โทรศัพทแ  : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
Email : kanokwonsil@hotmail.com 
   
 ผลงาน : Effects of Teaching Model on Creative Economy Concept for Promoting Thai Wisdom 

in Healthcare Services by Boromarajonani Nopparat Vajira Nursing Students 
 นักวิจัย : 1. ดร.กนกวรรณ ศิลปกรรมพิเศษ 2. ดร.กนกวรรณ เวทศิลป ์
   3. ดร.กานดา ตณัฑพันธ๑  
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : การศึกษาคุณภาพการนอนหลับของพนักงานในสถานประกอบการ 
 นักวิจัย : 1. ดร.พิมพ๑พัฒน๑  จันทร๑เทียน 2. นายสุนทร สุวรรณมณ ี
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : ความรู ทัศนคติ และพฤติกรรมการบริโภคอาหารเพ่ือสุขภาพของประชาชนชุมชนเคหะบางชัน 
 นักวิจัย : ดร.พิมพ๑พัฒน๑  จันทร๑เทียน และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : Potential caregiver Development Model of Elderly care in the family in  community in 

Bangkok, Thailand 
 นักวิจัย : 1. ดร.พิมพ๑พัฒน๑  จันทร๑เทียน 2. นางสาวสุรัตนา  ทศนุต 
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : A comparison of the factors which influence infection control in paediatric wards in 

England and Thailand 
 นักวิจัย : ดร.สุชีวา วิชัยกุล 
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 ตํอ 240 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : 1. ความรูและการรับรูของนิสิต และบุคลากรตอการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยพยาบาล

บรมราชชนนี นพรัตนแวชิระ 
   2. ผลการด าเนินโครงการบริการวิชาการชวยผูประสบภัยน้ าทวมเพ่ือลดปัญหากลิ่นเหมน็อับเทา

(นวัตกรรมพื้นรองเทาสมุนไพรลดกลิ่นอับ) 
 นักวิจัย : ดร.สรุี  ขันธรักษวงศ๑  และคณะ 
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
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 ผลงาน : พลังสุขภาพจิตของนสิิตพยาบาล วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นพรัตนแวชิระ 
 นักวิจัย : 1. ดร.สรุี  ขันธรักษวงศ๑   2. นายกิติพงษ๑  พินิจพันธ๑ 
   3. นางสาวนิตยา  ภังคานนท๑  
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
       
 ผลงาน : ผลของโปรแกรมสรางเสริมสุขภาพตอการรับรูแบบแผนความเชื่อดานสุขภาพและพฤติกรรมการปูองกัน

โรคเบาหวานชนิดที่ 2 ในญาติสายตรง เขตกรุงเทพมหานคร 
 นักวิจัย : 1. นางสาวสุรัตนา ทศนุต 2. นางสาวสิรลิักษณ๑  ศรเีศวต 
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
    
 ผลงาน : กรณีศึกษาการมีชีวิตอยูกับภาวะสมองเสื่อมระยะเร่ิมตนของผูสูงอายุ 
 นักวิจัย : นางสาวนิตติยา  น๎อยสีภมู ิ
 โทรศัพทแ : 0 2540 6500 โทรสาร : 0 2540 6517 
       
J27  ผลติภณัฑ๑ไม๎กฤษณา และสมุนไพรที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย๑ 
    
ผูประสานงาน : ศ. ดร.งามผํอง คงคาทิพย๑ 
ที่อยู  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 

จตุจักร กทม. 10900 
โทรศัพทแ  0 2562 5444 โทรสาร : 0 2579 3955 
      
J32  Innovative House   
 
ผูประสานงาน  : น.ส.นพมาศ พิมจุฬา 
ที่อยู  : ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร   ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร   

คณะวิศวกรรมศาสตร๑และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
ม.ศิลปากร  อ.เมือง  จ.นครปฐม   73000 

โทรศัพทแ  : 0 3425 2409 โทรสาร : 0 3425 2409 
Email : joke44_p@hotmail.com, momelon03@gmail.com 
   
 ผลงาน : Innovative House 
 นักวิจัย : ผศ. ดร.บัณฑิต  อินณวงศ๑ 
 โทรศัพทแ : 0 3425 2409 โทรสาร : 0 3425 2409 
 เนื้อหาโดย

ยอ 
: ชุดโครงการการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร ฝุายอุตสาหกรรม สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  เป็น

หนํวยงานที่สนับสนุนทุนวิจัยให๎กับภาคอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง โดยใช๎การศึกษาวิจัย
เพื่อสร๎างองค๑ความรู๎และเทคโนโลยี หรือนวัตกรรมตํางๆ  เพื่อนําไปประยุกต๑ใช๎ในอุตสาหกรรม โดยทั่วไปจะเป็น
งานวิจัยที่นําไปแก๎ปัญหาในทางอุตสาหกรรมอาหาร  สิ่งที่ได๎มา คือ Output ไมํวําจะเป็นในลักษณะของ Know 
How, Technology, Process หรือ Product ซึ่งโดยสํวนใหญํมักจะหยุดอยูํแคํจุดนี้ สิ่งหนึ่งที่ทาง Innovative 
House ต๎องการจะผลักดันนั้นก็คือ การทําให๎เกิด Outcome โดยการจัดการจาก Know How, Technology, 
Process จนได๎มาเป็นตัว Product และจาก Product สูํผู๎บริโภคโดยใช๎เครื่องมือด๎านการวิจัยสร๎างความเข๎มแข็ง
ให๎กับอุตสาหกรรมอาหารและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข๎อง    
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NRCT  สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหํงชาติ (กลุํมงานประชาสัมพนัธ๑) 
    
ผูประสานงาน : นางสาวอาภากร ชัยสุริยา 
โทรศัพทแ : 02 5612 4459 ตํอ 536 โทรสาร : 0 2940 7051 
Email : apa.reed22@gmail.com 
   
นิทรรศการภาพวาดโครงการพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวและภาพวาดตัวละครในมหากาพย๑รามเกียรติ์ด๎วยทองคํา 
นาโนครสิตลัแบบแผํน 
    
ผูประสานงาน : น.ส.ทยิดา มานุวงศ๑ 
ที่อยู : หนํวยปฏิบัติการวิจัยอุปกรณ๑รับรู๎ (Sensor Research Unit) 

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร๑ จฬุาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 
โทรศัพทแ : 0 2218 7585 โทรสาร : 0 25799775 
Email : Addha.j@hotmail.com 
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I1-I3  บริษัท ไปรษณีย๑ไทย จาํกัด 
    

ผูประสานงาน :  น.ส.สกุลรัตน๑ คําจันทร๑ 
ที่อยู :  ฝุายการตลาดตราไปรษณียากร  

   บริษัท ไปรษณีย๑ไทย จํากัด  
โทรศัพทแ  :  0 2831 3816 โทรสาร : 0 2831 3850 
Email :  thai_stamps@hotmail.com 
I6  บริษัท มีซ เฮลแคร๑ 

    
ผูประสานงาน : นายบูรณ๑ สวํางรุํงโรจน๑ 
ที่อยู : บริษัท มิซเฮลแคร๑  

88/158 ม.ชวนช่ืนวัชรพล รามอินทรา 65 แขวงทําแร๎ง 
เขตบางเขน กทม. 10230 

J1-J2  โครงการ TO BE NUMBER 1 
    

ผูประสานงาน : นางนาฏเชาวดี บุญศริิชัย 
ที่อยู : สํานักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE  

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท๑ อ.เมือง จ.นนทบุรี 
โทรศัพทแ : 0 2590 8411 โทรสาร : 0 2149 5531 
J3-J4  ร๎านภูฟูา 

    
ผูประสานงาน : น.ส.วาสนา รัตนตั้งเจรญิกุล 
ที่อยู : ร๎านภูฟูา 123 สุขุมวิท ซ.7 คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 
โทรศัพทแ : 0 2655 6242-3 โทรสาร : 0 2655 6244 
Emai : noina_88@hotmail.com 
J6-J7  สํานักพิมพ๑แหํงจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

    
ผูประสานงาน : น.ส.เบญจมาศ โคตรชา 
ที่อยู : อาคารจามจุรี 3 ช้ัน 3 แขวงวังใหมํ ถ. พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 
โทรศัพทแ : 0 2218 3259 โทรสาร : 0 2218 3266 
Emai : cupress@chula.ac.th 
J8-J9  ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

    
ผูประสานงาน : นางรัตนา อัญชลีตริัตน๑ 
ที่อยู : ศูนย๑หนังสือจุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย ถ.พญาไท เขตปทุมวัน กทม. 10330 
โทรศัพทแ : 0 2218 7013 โทรสาร : 0 2254 9495 
Emai : cratama@cubook.chula.ac.th 
J10-J11  บริษัท วิทยพัฒน๑ จํากัด 

    
ผูประสานงาน : นายโยธิน อุรุวงศ๑วณิช 
ที่อยู : บริษัท วิทยพัฒน๑ จํากัด 

52/103-104 ซ. รามคําแหง 60/5 ถ.รามคําแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม. 
โทรศัพทแ : 0 2374 9915 โทรสาร : 0 2374 6495 
Emai : yothin_aa@yahoo.com 
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J12-J13  บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด (มหาชน) 
    

ผูประสานงาน : นางวราภรณ๑ เจริญรตัน๑ 
ที่อยู : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากดั (มหาชน) 

1858/87-90 อาคารเนช่ัน ช้ัน 19 ถ.บางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา กทม. 10260 
โทรศัพทแ : 0 2739 8360-2 โทรสาร : 0 2739 8364 
Emai : waraporn@se-ed.com 
J14-J15  เอ็กชเปอร๑เน็ท จํากัด 

    
ผูประสานงาน : น.ส.เยาวภา สารีคุปต๑ 
ที่อยู : บริษัท เอ็กชเปอร๑เน็ท จํากัด 

2387 ช้ัน 4 อาคารรวมทุนพัฒนา ถ.เพชรบุรีตัดใหมํ  
แขวงบางกะปิ เขตห๎วยขวาง กทม. 10310 

โทรศัพทแ : 0 2718 1821 โทรสาร : 0 2718 1831 
Emai : marketing_expernetbook@hotmail.com 
J16-J17  บริษัท อมรินทร๑บุ๏คเซ็นเตอร๑ จํากัด 

    
ผูประสานงาน : นายชัยกฤษ หาญอภินันท๑ 
ที่อยู : บริษัท อมรินทร๑บุ๏คเซ็นเตอร๑ จํากดั 

108 หมูํ 2 ถ.บางกรวย-จงถนอม ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 
โทรศัพทแ : 0 2423 9999 ตํอ 6470 โทรสาร : 0 2449 9547 
Emai : chayakrid@amarin.co.th 
J18  บริษัท ซี.ซี. นอลลิดจ๑ลิงคส๑ จํากัด 

    
ผูประสานงาน : นายเชาวชาญ สกลุไพโรจน๑ 
ที่อยู  บริษัท ซี.ซี. นอลลดิจ๑ลิงคส๑ จํากัด 

101/11 ซ.ประชาราษฎร๑ 12 ถ.ประชาราษฎร๑ ต.ตลาดขวัญ  
อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 

โทรศัพทแ  0 2526 4455 โทรสาร : 0 2526 9507 
Emai  - 
J19-J25  กรมการพัฒนาชุมชน 

    
ผูประสานงาน : น.ส.วันดี ศรีขวญั 
ที่อยู : สํานักสํงเสรมิภูมิปญัญาท๎องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน 

กรมการพัฒนาชุมชน  ศูนย๑ราชการเฉลมิพระเกียรติ 80 พรรษา 
5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี ช้ัน 5 ถนนแจ๎งวัฒนะ 
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 

โทรศัพทแ : 0 2141 6058-59 โทรสาร : - 
กลุม : กลุมสตรีสหกรณแพุแค 

  : สวนชาดอยธรรม 
  : กลุมแมบานสวาย 
  : กลุมอาชีพตัดเย็บผาฝูายบาติก 
  : ไขมุกทะเลใต 
  : กลุมจินดาพิทักษแ 
  : บานสวนสมุนไพรชัยศิขรินทรแ 
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J28-J29  Art,Science & play 
    

ผูประสานงาน : นายบุลวิชช๑ ชํวยชูวงศ๑ 
ที่อยู : 41/20 ถ.ริมคลองบางสะแก แขวงบางค๎อ 

เขตจอมทอง กทม. 10150 
โทรศัพทแ : - โทรสาร : 0 2878 9144 
Email : patittaaks@yahoo.co.th 
J30-J31  ศูนย๑ศิลปาชีพ บางไทร ในสมเดจ็พระนางเจา๎สริิกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

    
ผูประสานงาน : นายสมมาตย๑ นรสิงห๑ 
ที่อยู : ศูนย๑ศิลปาชีพ บางไทรฯ ต.ช๎างใหญํ 

อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา 13290 
โทรศัพทแ : 0 3536 6252 โทรสาร : 0 3536 6092 
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ความเป็นมา 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ในฐานะหนํวยงานกลางที่สนับสนุนงานวิจัยในทุกขอบขําย และให๎ความสําคัญกับ

การเผยแพรํผลงานวิจัยสูํกลุํมผู๎ใช๎ประโยชน๑ในวงกว๎าง ได๎กําหนดกลไกเพื่อนําเสนอผลงานวิจัยและการถํายทอดความรู๎จากผลผลิตการ
วิจัยจากเครือขํายการวิจัยทั่วประเทศ ในรูปแบบของการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหํงชาติ” (Thailand Research Expo) ขึ้น 
โดยมีวัตถุประสงค๑ให๎เป็นเวทีสําหรับองค๑กรในระบบวิจัย ได๎รํวมแสดงศักยภาพทางการวิจัยของไทยให๎เป็นที่ประจักษ๑ในระดับประเทศ
และระดับภูมิภาค อันจะเช่ือมโยงการนําผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมสูํการใช๎ประโยชน๑ในกลุํมเปูาหมาย  

กิจกรรมโครงการ Thailand Research Symposium จัดขึ้นครั้งแรกในปี 2552 ตํอเนื่องมาจนถึงปี 2555 ในปัจจุบัน ซึ่ง 
Thailand Research Symposium 2012 ได๎เปิดโอกาสให๎นักวิจัยของไทยได๎สํงผลงานเข๎ารับการพิจารณา เพื่อเสนอในเวทีระดับชาติ
อยํางตํอเนื่อง 

  
วัตถุประสงคแ 

1. เพื่อเปิดโอกาสให๎นักวิจัยได๎มีโอกาสนําเสนอผลงานวิจัยซึ่งนําศาสตร๑ในหลากหลายสาขาวิชามาใช๎ในการทําวิจัย ซึ่งสามารถ
ใช๎ประโยชน๑ตํอการพัฒนาประเทศ   

2. เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแสดงความก๎าวหน๎าของงานวิจัยซึ่งจะนําไปสูํการสร๎างเครือขํายความรํวมมือทางวิชาการใน
งานวิจัย 

 
การแบงดานของผลงานวิจัยที่น าเสนอ    

1. ดานธรรมาภิบาลและคอรแรัปชัน ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนสํงเสริมให๎เกิดการจัดการอยํางมีประสิทธิภาพ มี
คุณธรรม โปรํงใส ยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได๎ ทั้งในภาคราชการและภาคเอกชน 

2. ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อการบริหารจัดการชุมชน องค๑กร และประเทศ เมื่อเกิดภาวะ
ภัยพิบัติ โดยเฉพาะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในกลุํมประเทศภายใต๎ประชาคมอาเซียน อาทิ ภัยพิบัติที่เกิดจากภัยธรรมชาติ ปัญหาด๎านความ
มั่นคง   

3. ดานการเกษตร ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างความได๎เปรียบด๎านการเกษตร อาทิ การลดต๎นทุนการผลิต การลดการ
นําเข๎า การแปรรูป และเพิ่มการสํงออกผลผลิตทางการเกษตร โดยการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของประเทศ ใน
กระบวนการตํางๆ เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับผลผลิตทางการเกษตรอยํางครบวงจร 

4. ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต ครอบคลุมถึง  ผลงานวิจัยเพื่อเป็นปัจจัยซึ่งเอื้อตํอการดํารงชีวิตในสังคมด๎วยความมั่นคง
ปลอดภัยของมนุษย๑ ความสามารถอยูํรํวมกัน ในสังคมอยํางสมดุลระหวํางการดําเนินวิถีชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล๎อม 
โดยเฉพาะผลงานวิจัยด๎านสาธารณสุข โรคอุบัติใหมํ สังคมผู๎สูงอายุ การศึกษา  โดยเช่ือมโยงปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 
รูปแบบการน าเสนอผลงาน 

1. การเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral Presentation) 
2. การเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร๑ (Poster Presentation)  

 
กลุมเปูาหมาย 

นักวิจัย นักวิชาการ และบัณฑิตศึกษา  
 
ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ 

นักวิจัยจากหนํวยงานตํางๆ ท่ัวประเทศ ได๎มีเวทีในการนําเสนอผลงานซึ่งใช๎ศาสตร๑ในหลากหลายสาขาวิชา 
 
การจัดท าเอกสารเผยแพร 

E-Book 
 
รูปแบบการสงผลงานวิจัย 

จัดสํงผํานระบบอิเล็กทรอนิกส๑ Thailand Research Symposium  
www.researchexpo.nrct.go.th (Link : Thailand Research Symposium 2012) 

Thailand Research Symposium 2012 
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ก าหนดการน าเสนอ 

Thailand Research Symposium 2012 ภาคบรรยาย (Oral Presentation)  
ระหวางงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)  

ในวันศุกรแที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 
ณ หอง Lotus Suite ชั้น 22 ศูนยแประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรแ เซ็นทรัลเวิลดแ ราชประสงคแ กรุงเทพฯ 

 
การน าเสนอในภาคบรรยาย (Oral Presentation) 

ล าดับที ่ กลุมเร่ือง เวลาน าเสนอ จ านวนผลงาน
น าเสนอ 

จ านวน
ประธาน 

วันเสารแที่ 25 สิงหาคม 2555 
1 ธรรมาภิบาลและคอร๑รัปชัน 09.00 -12.00 น. 2 6 
2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ห๎อง 1) 09.00 -12.00 น. 7 2 
3 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ห๎อง 2) 13.30 - 16.30 น. 8 2 

วันอาทิตยแท่ี 26 สิงหาคม 2555 
4 การบริหารจัดการภยัพิบัติ (ห๎อง 1) 09.00 -12.00 น. 3 3 
5 การบริหารจัดการภยัพิบัติ (ห๎อง 2) 13.30 - 16.30 น. 5 4 

วันจันทรแที่ 27 สิงหาคม 2555 
6 การเกษตร (ห๎อง 1)  09.00 - 12.00 น. 3 5 

กิจกรรมการแนะน าผลงานวิจัยทีผ่านการพิจารณาใหน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอรแ จ านวน 10 ผลงาน 
7 การเกษตร (ห๎อง 2) 13.30 - 16.30 น. 3 2 

กิจกรรมการแนะน าผลงานวิจัยทีผ่านการพิจารณาใหน าเสนอผลงานในภาคโปสเตอรแ จ านวน 8 ผลงาน 
วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 

8 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ห๎อง 3) 09.00 - 12.00 น. 6 2 
9 การพัฒนาคุณภาพชีวิต (ห๎อง 4) 13.30 - 16.30 น. 6 2 

เวลาในการน าเสนอผลงาน 15-20 นาที (ตามเวลาท่ีแตละสาขาก าหนดการไว) และใหความเห็นผลงานละ 5 นาทีโดยประมาณ 
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ก าหนดการน าเสนอ 

Thailand Research Symposium 2012 ภาคโปสเตอรแ (Poster Presentation)  
ระหวางงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012)  

ในวันศุกรแที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555  เวลา 09.00 - 16.00 น.  
ณ พื้นที่ระหวางหอง Lotus Suite ชั้น 22  

ศูนยแประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรแ เซ็นทรัลเวิลดแ ราชประสงคแ กรุงเทพฯ 
 

กลุมเร่ือง ก าหนดชวงเวลาและการประจ าจุดของนกัวิจัย 
1. ด๎านธรรมาภิบาล และคอร๑รัปชัน  (1 ผลงาน) P1 เวลา 09.00-12.00 น. 

P1 เวลา 13.00-16.00 น. 
2. ด๎านการบริหารจดัการภยัพิบัต ิ (1 ผลงาน) P2 เวลา 09.00-12.00 น. 

P2 เวลา 13.00-16.00 น. 
3. ด๎านการเกษตร (18 ผลงาน) 
 

P3 – P12 เวลา 09.00-12.00 น. 
P13 – P20 เวลา 13.00-16.00 น. 

4. ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต (18 ผลงาน) 
 

P21 – P30 เวลา 09.00-12.00 น. 
P31 – P38 เวลา 13.00-16.00 น. 

    PS  – หมายถึง จุดตดิตั้งโปสเตอร๑ในการนําเสนอผลงาน 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* P1 หมายถึง กําหนดจุดติดตั้งผลงาน ณ บอร๑ดในพื้นที่นําเสนอโปสเตอร๑ของ Thailand Research symposium 2012   
  ระหวํางงาน “การนําเสนอผลงานวจิัยแหํงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) วันศุกร๑ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 
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พ้ืนที่น าเสนอผลงาน Thailand Research Symposium 2012 ภาคโปสเตอรแ (Poster Presentation) 

ณ ชั้น 22 ศูนยแประชุมบางกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอรแ เซ็นทรัลเวิลแด ราชประสงคแ กรุงเทพฯ 
ก าหนดชวงเวลาและการประจ าจุดของนักวิจัย ณ พื้นที่น าเสนอของภาคโปสเตอรแ (Poster Presentation) 

 
24 – 28 สิงหาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 น.     
การน าเสนอของ :  ด๎านธรรมาภิบาลและคอร๑รัปชัน   จํานวน 1 ผลงาน 

:  ด๎านการบริหารจัดการภยัพิบัติ   จํานวน 1 ผลงาน 
:  ด๎านการเกษตร     จํานวน 10 ผลงาน 
:  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   จํานวน 10 ผลงาน 

 
ดานธรรมาภิบาลและคอรแรัปชัน จ านวน 1 ผลงาน 

P1 เร่ืองท่ี 1 AP 01 มุมมองตอการคอรแรัปชันขององคแกรปกครองสวนทองถิ่น ในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม 
โดย  ดร.พจนา  พิชิตปัจจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม ํ
 

ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ จ านวน 1 ผลงาน 
P2 เร่ืองท่ี 1 BP 01 การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม ต าบลน้ ากอ อ าเภอหลมสัก จังหวัดเพชรบูรณแ 

โดย  นางสุรีย๑พร  ธรรมิกพงษ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร๑ 
 

ดานการเกษตร จ านวน 10 ผลงาน 
P3 เร่ืองท่ี 1 CP 01 การชักน าตนกาบหอยแครง (Dionaea muscipula) ใหเกิดการกลายพันธุแภายใตสภาวะปลอดเชื้อ

ดวยโคลชิซีนและรังสีแกมมา 
โดย  นายปฐมะ  ตั้งประดิษฐ๑  บรษิัท เอ็กซ๑โซฟลอรํา   

P4 เร่ืองท่ี 2 CP 02  การศึกษาเปรียบเทียบตัวเรงชนิดเอกพันธุแและวิวิธพันธุแในการผลิตน้ ามันไบโอดีเซล จากน้ ามันชนดิตางๆ 
โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สุภกร บุญยืน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

P5 เร่ืองท่ี 3 CP 03  การหาแหลงคารแบอนที่เหมาะสมเพ่ือการผลิตเอนไซมแคารแบอกซีเมทิลเซลลูเลสโดย Thermobifida 
fusca PA 1-1 

โดย  นางสาวมรูนีย๑  บริบรูณสุข  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 
P6 เร่ืองท่ี 4 CP 04  การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติการดูดซับของถานกัมมนัตแจากวสัดุชีวมวลชนิดตางๆ 

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สุภกร บุญยืน  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 
P7 เร่ืองท่ี 5 CP 05  การเพ่ิมมูลคาขาวพ้ืนเมืองจังหวัดสุรินทรแโดยการผลิตเป็นขาวกลองงอก 

โดย  ดร.ประดับ  เรียนประยรู  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร๑ 
P8 เร่ืองท่ี 6 CP 06  การคนหายีนในฟองน้ าทะเล (Xestospongia sp.) โดยใชวิธีการสรางหองสมุดยีน 

โดย  นางสาววัลภา โมเล็ก  หนํวยวิจัยกุ๎ง 
P9 เร่ืองท่ี 7 CP 07 ผลของไซรัปกลวยตากตอพฤติกรรมการเคลื่อนไหว ความกังวล และความจ า 

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑อรระวี  คงสมบัติ  มหาวิทยาลัยนเรศวร 
P10 เร่ืองท่ี 8 CP 10 การเก็บรักษาตายอดใบพายเขาใหญดวยวิธีแชแข็งแบบ encapsulation-dehydration 

โดย  นางมณรีัตน๑  หวังวิบูลย๑กิจ  กรมประมง  
P11 เร่ืองท่ี 9 CP 11 การพัฒนาแผนฟิลแมน้ ามันกานพลูเพ่ือระงับกลิ่นปากทีม่ีสาเหตุมาจากเชื้อแบคทีเรีย 

โดย  ดร.วรีะยุทธ  โพธิ์ฐิตริัตน๑  มหาวิทยาลัยสยาม 
P12 เร่ืองท่ี 10 CP 17 การคนหา SNP ในยีนระบบภูมิคุมกันที่มีความสัมพันธแกับลักษณะความตานทานโรคไวรัสตัวแดง

ดวงขาวในกุงกุลาด า(Penaeus monodon Fabricius) 
โดย  นางสาวสุดารตัน๑  แสงเงิน  มหาวิทยาลยัวลัยลักษณ๑ 

 
  

  AP = ด๎านธรรมาภิบาล และคอร๑รัปชนั    CP = ด๎านการเกษตร 
  BP = ด๎านการบริหารจัดการภัยพบิัติ    DP = ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต   
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ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 10 ผลงาน 
P21 เร่ืองท่ี 1 DP 01 การประยุกตแพระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือสืบทอดภูมิปัญญาทองถิ่นดานงานหัตถกรรมของ

จังหวัดเชียงใหม   
โดย  รองศาสตราจารย๑อญัชลี  โสมดี   มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหมํ   

P22 เร่ืองท่ี 2 DP 03 การออกแบบและสรางแหลงจายไฟฟูากระแสสลับแรงสูงความถี่สูง    
โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ศิศีโรตม๑  เกตุแก๎ว   มหาวิทยาลัยรามคําแหง   

P23 เร่ืองท่ี 3 DP 04 ผลการสอนโดยใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแ เร่ืองกายวิภาคศาสตรแระบบประสาทและกายวิภาคศาสตรแ
อวัยวะรับความรูสึกพิเศษ ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาพยาบาล    

โดย  นางสาววรรณี  ศรีวิลัย   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี   
P24 เร่ืองท่ี 4 DP 05 ผลการใชหนังสืออิเล็กทรอนิกสแความรูรวบยอดการพยาบาลวิชา การพยาบาลผูใหญ ของนักศึกษา

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ราชบุรี   
โดย  นางวิรดา  อรรถเมธากลุ   วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี  จังหวัดราชบุรี 

P25 เร่ืองท่ี 5 DP 07 เคมีของพอรแไพลินและเมทอลโลพอรแไพลิน   
โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.สุภกร บุญยืน   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร๑ 

P26 เร่ืองท่ี 6 DP 09 คุณภาพอากาศทางดานจุลินทรียแภายในอาคารของโรงพยาบาลพนมดงรักเฉลิมพระเกียรติ               
80 พรรษา จังหวัดสุรินทรแ   

โดย  ดร.ประดับ  เรียนประยรู   มหาวิทยาลยัราชภฏัสรุินทร๑ 
P27 เร่ืองท่ี 7 DP 10 ผลของน้ าหมักจากจุลินทรียแชนิดตางๆ ตอการยับย้ังการเกิดไฮโดรเจนซัลไฟ   

โดย  รองศาสตราจารย๑อรุณวรรณ หวังกอบเกียรติ   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ 
P28 เร่ืองท่ี 8 DP 14 การเปรียบเทียบดานความถี่ของโรคหืดระหวางผูปุวยโรคหืดที่เขารับการรักษาในคลินิกโรคหืด  

อยางงาย และคลินิกผูปุวยนอกทั่วไป ในโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี 
โดย  นายทักษิณ  จันทร๑สิงห๑   มหาวิทยาลัยสยาม 

P29 เร่ืองท่ี 9 DP 15 การใชสื่อคอมพิวเตอรแชวยสอนในผูปุวยโรคไตเร้ือรัง  
โดย  นายวีรชัย  ไชยจามร   มหาวิทยาลัยสยาม 

P30 เร่ืองท่ี 10 DP 16 การตรวจหากรดเออรแโซลิกในพืชวงศแกะเพราดวยเทคนิคทางโครมาโตกราฟีชนิดรงคเรขผิวบาง
สมรรถนะสูง 

โดย  ดร.อรัญญา  จุติวิบูลย๑สุข   มหาวิทยาลยัหัวเฉียวเฉลิมพระเกยีรติ   
 
24 – 28 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30-16.00 น.     
การน าเสนอของ :  ด๎านธรรมาภิบาล และคอร๑รัปชัน  จํานวน 1 ผลงาน 

:  ด๎านการบริหารจัดการภัยพิบตัิ  จํานวน 1 ผลงาน 
:  ด๎านการเกษตร    จํานวน 8 ผลงาน 
:  ด๎านการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จํานวน 9 ผลงาน 

 
ดานธรรมาภิบาล และคอรแรัปชัน จ านวน 1 ผลงาน 

P1 เร่ืองท่ี 1 AP 01 มุมมองตอการคอรแรัปชันขององคแกรปกครองสวนทองถิ่นในเขตอ าเภอเมือง เชียงใหม 
โดย  ดร.พจนา  พิชิตปัจจา  มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
 

ดานการบริหารจัดการภัยพิบัติ จ านวน 1 ผลงาน 
P2 เร่ืองท่ี 1  BP 01 การประเมินพ้ืนที่เสี่ยงภัยดินถลม ต าบลน้ ากอ อ าเภอหลมสกั จังหวัดเพชรบูรณแ 

โดย  นางสุรีย๑พร  ธรรมิกพงษ๑  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร๑ 
 

ดานการเกษตร จ านวน 8 ผลงาน 
P13 เร่ืองท่ี 11  CP 19  การศึกษาการเตรียมแยมจากสาหรายไก 

โดย  รองศาสตราจารย๑ ดร.พรพิมล มํวงไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
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P14 เร่ืองท่ี 12  CP 21  การผลิตเอนไซมแอะไมเลสโดย Bacillus sp. ที่แยกไดจากตัวอยางดิน 
โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑เชาวนีพร  ชีพประสพ   มหาวิทยาลยัราชภัฏสงขลา 

P15 เร่ืองท่ี 13 CP 22  การผลิตสียอมแบบผงจากเมล็ดค าแสด 
โดย  รองศาสตราจารย๑ ดร.พรพิมล มํวงไทย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

P16 เร่ืองท่ี 14 CP 23  การปรับปรุงพันธุแพริกขี้หนูยอดสน 
โดย  นางจิรภา  ออสติน  ศูนย๑วิจยัพืชสวนศรีสะเกษ 

P17 เร่ืองท่ี 15  CP 24  ตูอบแหงและกลัน่ความชืน้รังสีอาทิตยแแบบเทอรแโมไซฟอน 
โดย  นายจารุวัฒน๑  เจริญจติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชัิย 

P18 เร่ืองท่ี 16 CP 26  การพัฒนาผลิตภัณฑแมนิิคัพเคกจากแปูงขาวกลองงอก แปูงขาวหอมแดง แปูงขาวหอมนิล 
โดย  นางสาวชมดาว  สิกขะมณฑล  มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร๑ 

P19 เร่ืองท่ี 17 CP 28  การปรับปรุงพันธุแพริกขี้หนูพันธุแจินดา 
โดย  นางสาวจันทนา  โชคพาช่ืน  ศูนย๑วิจัยพืชสวนศรสีะเกษ 

P20 เร่ืองท่ี 18 CO 12  เคร่ืองมือเก็บเกี่ยวปาลแมน้ ามนัแบบสปรงิ 
โดย  นายยุทธนา  เครือหาญชาญพงค๑  สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม 

 
ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 8 ผลงาน 

P31 เร่ืองท่ี 11 DP 17  การวิจัยการประยุกตแและวิเคราะหแบทเรียนจากการพัฒนาแหลงเรียนรูทางธรรมชาติ : กรณีศึกษา 
แหลงเรียนรูทางธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพปุาชุมชนบานหวยแมซาย ต าบล  
แมยาว อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑รณิดา  ปิงเมือง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
P32 เร่ืองท่ี 12 DP 19  การศึกษาฤทธิ์ตานเชื้อราแคนดิดาในชองปากของสารสกัดที่แยกไดจากจันทนแแปดกลีบ 

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑สาครรตัน๑  คงขุนเทียน   มหาวิทยาลัยเชียงใหมํ 
P33 เร่ืองท่ี 13 DP 20  วิธีตรวจวัดสารหนูทั้งหมดในกุงแหงแบบงาย โดยชุดทดสอบที่ใชอุปกรณแดักจับแก฿ส 

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ ดร.จารวุรรณ สุจรติ   มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
P34 เร่ืองท่ี 14 DP 22  รายงานการกระจายของซีโรทัยปและความไวของยาตอการติดเชื้อนิวโมคอคคัสแบบรุกรานในภาค

กลางของประเทศไทย 
โดย  นางสาวสุวรรณดี  ทรัพย๑เจรญิ   จุฬาลงกรณ๑มหาวิทยาลัย 

P35 เร่ืองท่ี 15 DP 27  การใชเทคนิคดาตาไมนแนิงในการวิเคราะหแปัจจัยท่ีมีผลตอความส าเร็จในการรักษา Trigger 
Finger ในแบบตางๆ ของคณะแพทยศาสตรแวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร   

โดย  นางสาวเรวดี  ศักดิด์ุลยธรรม  วิทยาลัยราชพฤกษ๑ 
P36 เร่ืองท่ี 16 DP 30  การพัฒนาเคร่ืองผลิตน้ าจืดจากน้ าทะเล โดยใชเซลลแ  อิเล็กโทรไดลิซิส  

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ศิศีโรตม๑  เกตุแก๎ว   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
P37 เร่ืองท่ี 17 DP 31  การออกแบบและสรางเคร่ืองผลิตรังสีอัลตราไวโอเลต  

โดย  ผู๎ชํวยศาสตราจารย๑ศิศีโรตม๑  เกตุแก๎ว   มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
P38 เร่ืองท่ี 18 DO 47  ผลจากการประยุกตแใชเทคโนโลยีเคร่ืองจักตอกแบบเลาะขอไมไผ เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตของ

กลุมวิสาหกจิชุมชนดวยรูปแบบการถายทอดเทคโนโลยีแบบมีสวนรวม 
โดย  นายไพโรจน๑  นะเที่ยง   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ๑ 
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ในงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหํงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) 

ระหวํางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 2555 
ณ ศูนย๑การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร๑ เซ็นทรัลเวิลด๑ ราชประสงค๑ กรุงเทพฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการจัดกิจกรรม คลินิควิจัย 2012 
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รูปแบบกิจกรรม “คลินิควิจัย” 

ระหวางการจัดงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2011) 
วันที่ 24 - 28 สงิหาคม 2555 

ณ ศูนยแการประชุมบางกอกคอมเวนชันเซ็นเตอรแ เซ็นทรัลเวิลดแ ราชประสงคแ กรุงเทพฯ 
 

ที่มา 
 สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ได๎ให๎ความสําคัญกับการตอบสนองความต๎องการของกลุํม
ผู๎รับบริการของ วช. ที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย โดยได๎จัดกิจกรรม “คลินิควิจัย” ขึ้นในระหวํางการจัดงาน “การนําเสนอ
ผลงานวิจัยแหํงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2011) โดยมีเปูาหมายให๎เป็นแหลํงเรียนรู๎ทางการวิจัยใน
รูปแบบหนึ่งในลักษณะของกิจกรรมการให๎คําปรึกษาเพ่ือตอบคําถาม ปัญหาข๎อสงสัยและความต๎องการตํางๆ 
ของผู๎รับบริการด๎านการวิจัยของ วช. 
 
วัตถุประสงคแ 
 เพ่ือให๎นักวิจัย นักวิชาการ นักพัฒนา นักประดิษฐ๑ และประชาชนผู๎สนใจ ได๎มีโอกาสเข๎ารับคําปรึกษาใน
ประเด็นที่เก่ียวกับการวิจัย จากเจ๎าหน๎าที่หนํวยงานสํงเสริมการวิจัยตํางๆ 
 
ประโยชนแที่คาดวาจะไดรับ 
 นักวิจัย นักวิชาการ นักประดิษฐ๑ และผู๎สนใจการวิจัย ได๎มีโอกาสรับคําปรึกษาและรับทราบแนวทางในการ
เข๎าถึงข๎อมูลหรือเปูาหมายที่ต๎องการ จากหนํวยงานสํงเสริมการวิจัยตํางๆ 
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รายละเอียดของหัวข๎อทีใ่ห๎คําปรึกษา 

 
หัวข้อการให้ค าปรึกษา ค าอธิบาย 

-  แหล่งสืบค้นข้อมูลทางการวิจัย      ให๎คําปรึกษาแกํนักวิจัยในเรื่องของแหลํงข๎อมูลเพ่ือการ
สืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย เชํน จากรายงานวิจัย วิทยานิพนธ๑ 
และข๎ อมู ล งานวิ จั ยที่ มี ป ระ โยชน๑  ทั้ ง ในประ เทศและ
ตํางประเทศ 

-  ขั้นตอนการขอรับทุนจากหน่วยงานให้ทุน      ให๎คําปรึกษาเรื่องขั้นตอนในการขอรับทุนวิจัย และข๎อมูล
ของการวิจัยที่เป็นเรื่องเรํงดํวนของประเทศ จากเครือขําย
ความรํวมมือในการสนับสนุนการวิจัย เชํน วช., สวทช., สวรส., 
เป็นต๎น 

-  การจัดท าข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน      ให๎คําปรึกษาและแนวทางในการจัดทําข๎อเสนอการวิจัย
ของหนํวยงานภาครัฐ การจัดทําแผนการวิจัย แนวทางการ
ประเมินผลข๎อเสนอ เพ่ือประโยชน๑ในการเสนอของบประมาณ
ของการวิจัยจากโครงการให๎ทุนตํางๆ 

-  การติดตามประเมินผลโครงการ      ให๎ข๎อมูลและคําปรึกษาในเรื่องขั้นตอนและวิธีการในการ
ติดตามและประเมินผลการวิจัย ของหนํวยงานวิจัยตํางๆ
ภายในประเทศของภาครัฐอยํางเป็นระบบครบวงจร 

-  กระบวนการต่อยอดผลงานวิจัย      ให๎ข๎อมูลและคําปรึกษาในเรื่องของการขยายผลการวิจัย
และพัฒนาเพ่ือตํอยอดผลงานวิจัย หรือพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑ที่มี
ศักยภาพให๎สามารถนําไปสูํการใช๎ประโยชน๑ตํอองค๑กร/ชุมชน/
เชิงพาณิชย๑ได๎ 

- การเขียนผลงานเพื่อเผยแพร่ในวารสารทางวิชาการ      ให๎ข๎อมูลและคําปรึกษาเพ่ือบริหารจัดการงานวิจัยได๎
อยํางถูกต๎อง และสามารถจัดทําบทความวิจัยเพ่ือเผยแพรํสูํ
สาธารณชนและตีพิมพ๑บทความในวารสารเชิงวิชาการที่มี
คุณภาพ 

-  การบริหารจัดการโครงการวิจัย      ให๎ข๎อมูลและคําปรึกษาการบริหารจัดการงานวิจัยให๎เกิด
เอกภาพ และมีการบริหารจัดการที่สอดคล๎องกัน สามารถ
ติดตามประเมินผลการวิจัยได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 

-  การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา 
   และการจดทะเบียนสิทธิบัตร 

     ให๎คําแนะนําเบื้องต๎นเกี่ยวกับการบริหารสิทธิบัตร รวมถึง
ขั้นตอนในการจดสิทธิบัตร และการบริหารทรัพย๑สินทาง
ปัญญา เพ่ือให๎การดําเนินการจดสิทธิบัตรเป็นไปได๎อยําง
ถูกต๎องและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 
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ก าหนดการ  “คลินิกวิจัย” 

วันเดือนป ี หัวขอเรื่อง ภาคเชา เวลา 09.30 -12.30 น. 
25 ส.ค. 55 

 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม (สวทช.) 
- ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวธรรมภรณ๑ ประภาสะวัต (วช.) 

 นางนิตยา พุทธโกษา (วช.) 
 นางสาวธนพร กลิ่นเกษร (สวทช.) 

- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางสาวมณทิรา แก๎วดี (สวก.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 

 ดร.กอวิศาล๑ พิมลพันธุ๑ (สวทช.) 
- การบริหารจัดการโครงการวิจัย  นางสาวมนต๑ตา ธรรมศรัทธา (สวทช.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ    
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

หัวขอเรื่อง ภาคบาย เวลา 12.30 -16.30 น. 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางสาวนิธิปรียา จันทรวงษ๑ (สกว.) 
- ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวรัตนาวดี เศรษฐจิตร (สกว.) 
- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางสาวมณทิรา แก๎วดี (สวก.) 

 นางสาวพัชรี ศรีเมืองซอง (สวทช.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 

 นางสาวลัดดา ยาวิรัชน๑ (สวทช.) 
- การบริหารจัดการโครงงานวิจัย  นางสาวจันทร๑เพ็ญ บุญทอง (สวก.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวประวีณา อินทร๑แย๎ม (สวก.) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

 

วันเดือนป ี หัวขอเรื่อง ภาคเชา เวลา 09.30 -12.30 น. 
 - ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวอุไร เช้ือเย็น (วช.) 

 นายเมธาวี จึงธนวงศ๑ (สวก.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวปิยธิดา ถิระรณรงค๑ (สวก.) 
- การจัดท าแผนธุรกิจส าหรับงานวิจัย  นางสาวเสาวภาพ รักษาพราหมณ๑ (สวก.) 
- การตดิตามประเมินผลโครงการ  
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญํ (สวทช.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและ การจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 

 ดร.ใจรัก เอื้อชูเกียรติ (สวทช.) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

หัวขอเรื่อง ภาคบาย เวลา 12.30 -16.30 น. 
- ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวบุศรินทร๑ สมานพันธ๑ชัย (สวทช.) 

 นางสาวรัตนาวดี เศรษฐจิตร (สกว.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวนุชจรี พิสมัย (สวทช.) 
- การจัดท าแผนธุรกิจส าหรับงานวิจัย  นางสาวเสาวภาพ รักษาพราหมณ๑ (สวก.) 
- การตดิตามประเมินผลโครงการ   นางสาวศิราวัลย๑ ชาติทรัพย๑สิน (สวทช.) 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางสาวนิธิปรียา จันทรวงษ๑ (สกว.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางสาวสุมลวรรณ สังข๑ชํวย (สวทช.) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 
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วันเดือนป ี หัวขอเรื่อง ภาคเชา เวลา 09.30 -12.30 น. 
27 ส.ค. 55 

 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางสาวพรพรรณ บุญยะทิม (สวทช.) 

 ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลักษณ๑ (สวรส.) 
- ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวทิพวดี เคาวางกูร (สวก) 

 นางสาวมัลลิการ๑ ยิ้มถิน (สวทช.) 
- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางสุภาพร จินดา (วช.) 

 นางสาวจันทร๑เพ็ญ บุญทอง (สวก.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวอังคนา มิตรสงเคราะห๑ (สวทช.) 
- การติดตามประเมินผลโครงการ  นางจงหทัย อมรพัฒนกุล (วช.) 
- การบริหารทรัพย๑สินทางปัญญาและ 
  การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 
นางสาวพิสมัย อนุพงศานุกูล (สวทช.) 

- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8    (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

11 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

หัวขอเรื่อง ภาคบาย เวลา 12.30 -16.30 น. 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางสาววราภรณ๑ สุชัยชิต (วช.) 

 ผศ.ดร.จรวยพร ศรศีศลักษณ๑ (สวรส.) 
- ขั้นตอนการขอรับทุนวิจัยจากหนํวยงานให๎ทุน  นางสาวทิพวดี เคาวางกูร (สวก)  

 นางสาวรัตนาวดี เศรษฐจิตร (สกว.) 
- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางจงหทัย อมรพัฒนกุล (วช.) 

 ดร.วงศกร พูนพิริยะ (สวทช.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวนิธิปรียา จันทรวงษ๑ (สกว.) 
- การติดตามประเมินผลโครงการ  นายธงชัย ตั้งใจดี (สวทช.) 
- การบริหารทรัพย๑สินทางปัญญาและ 
  การจดทะเบียนสิทธิบัตร 

 นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 
 นางสาวนัฏพร ชัยศักดิ์ชาตรี (สวทช.) 

- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8    (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

11 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.)  

 

วันเดือนป ี หัวขอเรื่อง ภาคเชา เวลา 09.30 -12.30 น. 
28 ส.ค. 55 

 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญํ (สวทช.) 

 นางสาวดารารัตน๑ ดิษบรรจง (วช.) 
- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางสาวกนกวรรณ ขับนบ (สวก.) 
- การบริหารจัดการผลงานวิจัย  นายเมธาวี. จึงธนวงศ๑ (สวก.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางปันหยี มิลินทรางกูร (สวทช.) 
- การตดิตามประเมินผลโครงการ  นางสาวอภันตรี เศรษฐีธรรม (สวทช.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 

 นางสาวธินีนุช ศรีจันทร๑ (สวทช.) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

หัวขอเรื่อง ภาคบาย เวลา 12.30 -16.30 น. 
- แหลํงสืบค๎นข๎อมูลทางการวิจัย  นางรังสิมา เพ็ชรเม็ดใหญํ (สวทช.) 

 นางสาวรัตนาวดี เศรษฐจิตร (สกว.) 
- การจัดท าข๎อเสนอการวิจัยเพื่อรับทุน  นางสาวรัชนีกร กาญจนพิบูลย๑ (สวทช.) 
- การบริหารจัดการผลงานวิจัย  นางสาวอังศุธร ศิริลักษณ๑มานนท๑ (สวทช.) 
- กระบวนการตํอยอดผลงานวิจัย  นางสาวนิธิปรียา จันทรวงษ๑ (สกว.) 
- การตดิตามประเมินผลโครงการ  นางสาวกนกวรรณ ขับนบ (สวก.) 
- การบริหารทรัพย์สินทางปัญญาและการจดทะเบียนสิทธิบัตร  นางอรสิรี หนูพรหม (ทป.) 

 นางชลาลัย ชัตตั้น (สวทช.) 
- นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2555-2559) 
- ยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ภูมิภาค 
- ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็น 

 นายเอนก บํารุงกิจ (วช.), นางสุปราณี ผลชีวิน (วช.) และ 
นายขจรศักดิ์ จัยวัฒน๑ (วช.) 

* หนวยงาน :  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาต ิ(สวทช.), สถาบันวิจยัระบบสาธารณสุข (สวรส.), กรมทรัพย๑สินทางปัญญา (ทป.),   
สํานักพัฒนาการวจิัยการเกษตร (องค๑การมหาชน) (สวก.),   สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.),   

 สํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหํงชาติ (วช.) 
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ความเป็นมา 
สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.)   ได๎กําหนดการจัดงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหํงชาติ 2555” 

(Thailand Research Expo 2012) โดยเครือขํายระบบวิจัย และสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค๑
ให๎เป็นเวทีแสดงผลงานวิจัย จากความรํวมมือของเครือขํายระบบวิจัยทั่วประเทศ ในการนําเสนอผลงานและกิจกรรมการวิจัยที่มี
คุณภาพในเวทีระดับชาติ โดยกําหนดการจัดงานข้ึน ระหวํางวันท่ี 24-28 สิงหาคม 2555 ณ ศูนย๑ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร๑ 
เซ็นทรัลเวิลด๑ ราชประสงค๑ กรุงเทพฯ ใน 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1) นิทรรศการ 
  1.1 นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเดจ็พระเจ๎าอยูํหัว และพระบรมวงศานุวงศ๑ 
  1.2 นิทรรศการผลงานวิจัยและกิจกรรมการวิจัยจากหนํวยงานในระบบวิจัย 

2) การประชุม/สัมมนา 
2.1) การประชุมสมัมนาขนาดใหญํที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยของประเทศ ประมาณ 1,000 คน/เรื่อง  
2.2) การประชุม/สัมมนาขนาดกลาง ในประเด็นปัญหาสําคัญของประเทศที่ควรเรํงแก๎ไข ประมาณ 200-400 คน/เรื่อง  
2.3) การประชุมกลุํมเฉพาะเรื่องในประเด็นเฉพาะที่นําสนใจประมาณ 50-100 คน/เรื่อง  
2.4) การถํายทอดเทคนิค/กระบวนการที่เกี่ยวข๎องกับการวิจัย (Twilight Program) 

3) Thailand Research Symposium เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนนักวิจัยในสาขาวิชาการตํางๆ ได๎มีโอกาสนําเสนอ
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพตํอผู๎สนใจและผู๎ใช๎ประโยชน๑ อันจะชํวยสํงเสริม สนับสนุนการแลกเปลี่ยนองค๑ความรู๎ และพัฒนาศักยภาพของ
การเรียนรู๎ในศาสตร๑สาขาวิชาการในประเด็นสําคัญอื่นๆ ตํอไป 

4) คลินิกวิจัย  เพื่อให๎นักวิจัย นักวิชาการ และผู๎สนใจได๎มีโอกาสรับคําปรึกษา ให๎ข๎อเสนอแนะและแนวทางในการเข๎าถึง
ข๎อมูลหรือเปูาหมายที่ต๎องการ จากเจ๎าหน๎าที่ของ วช. และหนํวยงานสํงเสริมการวิจัยตํางๆ ในการให๎คําปรึกษาและแนะนําโครงการ/
กิจกรรมของหนํวยงาน  

4) Highlight Stage เป็นเวทีหลักที่ใช๎เทคนิคการนําเสนอผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑ที่มีความพร๎อมใช๎ประโยชน๑ ทั้งใน
ระดับชุมชน/องค๑กร/พาณิชย๑ ที่มีรูปแบบการนําเสนอที่หลากหลาย โดยการกําหนดประเด็นเฉพาะและมีพิธีกรมืออาชีพเป็น
ผู๎ดําเนินการ 
 โดยในสํวนของการจัดงานภาคนิทรรศการได๎กําหนดให๎มีการมอบรางวัล Thailand Research Expo Award โดยมี
เปูาหมายให๎เป็นกลไกในการสํงเสริมและกระตุ๎นให๎หนํวยงานในระบบวิจัยได๎มีแรงจูงใจในการคัดเลือกและสร๎างสรรค๑การนําเสนอ
ผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ โดยในปีนี้ จะมีการมอบรางวัลตามลักษณะของกลุํมเรื่อง (Theme) ที่นําเสนอใน 7 กลุํมเรื่อง ได๎แกํ 

1. งานวิจัยเพ่ือน าสูประชาคมอาเซียน ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่เตรียมขึ้นเพื่อรองรับการเป็นประชาคมอาเซียน 
 โดยเป็นสํวนสนับสนุนให๎การดํารงชีวิตในสังคม เกิดความมั่นคงปลอดภัยของมนุษย๑  ความสามารถอยูํรํวมกันในสังคมอยําง
สมดุลระหวํางการดําเนินวิถีชีวิตทางสังคม เศรษฐกิจ และสภาวะแวดล๎อม อาทิ การศึกษา ภาษา แรงงาน สาธารณสุข สินค๎าและ
บริการ การสํงออก โลจิสติกส๑ เป็นต๎น  

2. งานวิจัยเพ่ือรองรับภัยพิบัติ ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่สามารถนําไปใช๎ในการเตรียมพร๎อมรับมือกับภัยพิบัติ
ตํางๆ ของประเทศ ท้ังในระยะการเตรียมการกํอนเกิดเหตุการณ๑ การรับมือระหวํางเกิดเหตุการณ๑ และการใช๎งานวิจัยเพื่อเยียวยาและ
บรรเทาความรุนแรงของสถานการณ๑หลังเกิดภัยพิบัติ   

3. เทคโนโลยี/โรคอุบัติใหม ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยเพื่อรองรับปัญหาโรคติดตํออุบัติใหมํ หรือการเตรียมความ
พร๎อมในการเข๎ามาของเทคโนโลยีอุบัติใหมํ ที่สํงผลกระทบตํอสังคมและเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลงานวิจัยด๎านสาธารณสุข และสาขาอื่น
ที่เกี่ยวข๎อง 

4. งานวิจัยเพ่ือคุณภาพชีวิต ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่สร๎างสรรค๑ขึ้นโดยใช๎องค๑ความรู๎ด๎านการวิจัยเป็นฐานใน
การผสมผสานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท๎องถิ่น และการมีสํวนรํวมของชุมชน  ที่สามารถนํามาใช๎ในชุมชนและสังคม 
เพื่อให๎ชุมชนเกิดการพัฒนาความคิด ความสามารถของประชาชนให๎เกิดความเช่ือมั่น ชํวยเหลือตนเอง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิต
ให๎มีมาตรฐานความเป็นอยูํที่ดีขึ้น รวมทั้งงานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับการศึกษาเชิงสร๎างสรรค๑ 

5. งานวิจัยเพ่ือโลกสีเขียว ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่ใช๎องค๑ความรู๎แบบผสมผสานบนฐานของการรักษา
สิ่งแวดล๎อม (Green) เป็นผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนให๎เกิดการใช๎ทรัพยากรธรรมชาติอยํางคุ๎มคํา สํงเสริมการใช๎พลังงานทดแทน และ
การนําสูํการใช๎พลังงานสะอาดและเพิ่มประสิทธิภาพการใช๎พลังงาน และการอยูํรํวมกันกับธรรมชาติอยํางกลมกลืน 
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6. งานวิจัยเพ่ือพัฒนาอุตสาหกรรม ครอบคลุมถึง ผลผลิตจากงานวิจัยที่ใช๎องค๑ความรู๎แบบผสมผสาน เพื่อเกิดเป็น
ผลงานวิจัยที่สนับสนุนการใช๎ทรัพยากรในภาคอุตสาหกรรมอยํางมีประสิทธิภาพ สํงเสริมการแลกเปลี่ยนของเสียที่จะเป็นวัตถุดิบ 
สนับสนุนการเป็นสังคมคาร๑บอนต่ําจากการลดการใช๎พลังงานประเภทตํางๆ  เพื่อใช๎พลังงานทดแทน  พลังงานหมุนเวียน และการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช๎พลังงาน  

7. งานวิจัยเพ่ือการเกษตร ครอบคลุมถึง ผลงานวิจัยเพื่อสร๎างความได๎เปรียบด๎านฐานการผลิตภาคการเกษตร อาทิ การลด
การนําเข๎า และเพิ่มการสํงออกผลผลิตทางการเกษตรที่ผํานการแปรรูปโดยการพัฒนาและใช๎เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับบริบทของ
ประเทศ ในกระบวนการตํางๆ เพื่อเพิ่มมูลคําให๎กับผลผลิตทางการเกษตรอยํางครบวงจร  

 
รูปแบบการพิจารณามอบรางวัลใหแก Thailand Research Expo Award 2012 
 
ประเภท จ านวน รางวัลที่ได หมายเหตุ 

Platinum Award 2 - ถ๎วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี 

- เงินรางวัล ๆ ละ 50,000 บาท 
- เกียรติบัตร 

หนวยงานที่ไดรับคะแนนสูงสุด จากแบบ
พ้ืนที่  
จ านวน 2 รางวัล 
 

Gold Award 8 - เป็นถ๎วยรางวัลจากนายกรัฐมนตรี 
- เงินรางวัลๆ ละ 20,000 บาท 
- เกียรติบัตร 

แบบพ้ืนที่ จ านวน 8 รางวัล 
 

Silver Award 16 - เป็นถ๎วยรางวัลจากประธานกรรมการบริหารสภาวิจัย
แหํงชาติ 

- เงินรางวัลๆ ละ 12,000 บาท 
- เกียรติบัตร 

แบบพื้นที ่ขนาด 5 x 5 เมตร จํานวน 8 
รางวัล 
แบบคูหา  ขนาด 2 x 6 เมตร จํานวน 8 
รางวัล 

Bronze Award 16 - เป็นถ๎วยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
- เงินรางวัลๆ ละ 8,000 และ 6,000 บาท 
- เกียรติบัตร 

แบบพื้นที ่ ขนาด 5 x 5 เมตร จํานวน 8 
รางวัล 
แบบคูหา  ขนาด 2 x 6 เมตร จํานวน 8 
รางวัล 

 
คณะกรรมการ  Thailand Research Expo Award 2012 ประกอบไปด๎วย  

1. ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุทธิพร จิตตแมิตรภาพ 
เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ 

ประธาน 

2. ศาสตราจารยแ ดร.อานนทแ บุณยะรัตเวช 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาวิทยาศาสตร๑การแพทย๑ 

กรรมการ 

3. ศาสตราจารยแ ดร.วิรุฬหแ สายคณิต 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาวิทยาศาสตร๑กายภาพ และคณติศาสตร๑ 

กรรมการ 

4. ศาสตราจารยแเกียรติคุณ ดร.มนตรี จุฬาวัฒนทล 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาวิทยาศาสตร๑ เคมีและเภสชั 

กรรมการ 

5. ศาสตราจารยแ ดร.สุรินทรแ เศรษฐมานิต 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาวิศวกรรมศาสตร๑และอุตสาหกรรมวจิัย 

กรรมการ 

6. พลเอก ดร.วิชิต สาทรานนทแ 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและนิเทศศาสตร๑ 

กรรมการ 

7. ศาสตราจารยแ ดร.กระมล ทองธรรมชาติ 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขารัฐศาสตร๑และรัฐประศาสนศาสตร๑ 

กรรมการ 

8. ศาสตราจารยแกิตติคุณ ดร. ปรีชา ชางขวัญยืน 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาปรัชญา 
 

กรรมการ 
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9. รองศาสตราจารยแ ดร. ศรัณยแ วรรธนัจฉริยา 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาเกษตรศาสตร๑และชีววิทยา 

กรรมการ 

10. ศาสตราจารยแ ดร.พจนแ สะเพียรชัย 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาการศึกษา 

กรรมการ 

11. ศาสตราจารยแ ดร.ปราโมทยแ ประสาทกุล 
ประธานกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาสังคมวิทยา 

กรรมการ 

12. ศาสตราจารยแ ดร.นันทวัฒนแ  บรมานันทแ 
กรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขานิติศาสตร๑ 

กรรมการ 

13. รองศาสตราจารยแ ดร.ปรีชา  จรุงกิจอนนัตแ 
กรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ สาขาเศรษฐศาสตร๑ 

กรรมการ 

14. นางกาญจนา ปานขอยงาม 
รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 

กรรมการ 

 
ฝุายเลขานุการ ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช. 
ฝุายเลขานุการสงผลการพิจารณาให 1. นางสาวพนารัตน๑  พนัสจุฑาบลูย๑ (กลุํมที่ 1 – 2)  
   โทร 085 199 0234     
   2. นายชาญณรงค๑  มณีรตัน๑ (กลุํมที่ 3 – 4) 
        โทร 081 847 3209 
   3. นายภานุวัฒน๑  แปลงกาย (กลุมํที่ 5 – 6) 
        โทร 084 – 692 5038 
   เพื่อรวบรวมคะแนนคณะกรรมการทั้งหมด 
ก าหนดการจัดงาน 

- วันศุกร๑ที่ 24 - วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 
- วันเยี่ยมชมภาคนิทรรศการเพื่อตัดสินมอบรางวัลในวันท่ี 26 สิงหาคม 2555 
- วันมอบรางวัล 28 สิงหาคม 2555 

สถานที่จัดงาน 
ณ ศูนย๑ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร๑ เซ็นทรัลเวิลด๑ ราชประสงค๑ กรุงเทพฯ 

 
กรอบการพิจารณารางวัล Thailand Research Expo Award 2012 
 ประกอบไปด๎วย 4 เกณฑ๑ คะแนนรวม 100 คะแนน ดังนี้  

1. ภาพรวมของผลงานที่นําเสนอมีศักยภาพในการใช๎ประโยชน๑ทางวิชาการ (25 คะแนน) 
2. ภาพรวมของผลงานท่ีนําเสนอมศีกัยภาพ และ impact ในการใช๎ประโยชน๑ในเชิงพื้นที่/ชุมชน/องค๑กร/พาณิชย๑ 

 (25 คะแนน) 
3. ผลงานท่ีนําเสนอแสดงให๎เห็นถึงความคิดรเิริ่ม/นวัตกรรมในการวิจัย (25 คะแนน) 
4. ผลงานที่นําเสนอแสดงให๎เห็นถึงความคิดริเริ่ม/นวัตกรรมในการนําเสนอ 25 คะแนน) 

* ระยะเวลาในการซักถามคณะกรรมการ ประมาณ 10 นาที 
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ก าหนดการ 
 
วันอาทิตย๑ที่ 26 สิงหาคม 2555 - คณะกรรมการ Thailand Research Expo Award 2012 เยี่ยมชมผลงานเพื่อ

พิจารณาการนําเสนอผลงานของหนํวยงานตํางๆ และประชุมสรุปผลการ
พิจารณา 

วันจันทร๑ที่ 27 สิงหาคม 2555 - จัดเตรียมรางวัลและเกียรติบัตร สําหรับหนํวยงานที่ได๎รับรางวัล 
 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 - พิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo Award 2012 และพิธีปิดงาน 
“การนําเสนอผลงานวิจัยแหํงชาติ 2555” (Thailand Research Expo  
2012) ณ เวที Highlight  Stage ห๎องบางกอกคอนเวนชัน ช้ัน 22 

 
หมายเหตุ  กรอบการพิจารณา, น้ําหนักของการให๎คะแนนและกําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   
------------------------------------------------ 
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สําเนา

ประกาศสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ

เรื่อง การประกาศรางวัล Thailand Research Expo Award 2012

  ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) ไดกําหนดจัดกิจกรรม Thailand Research Expo 
Award 2012  ขึ้นระหวางงาน “การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ ๒๕๕๕” (Thailand Research Expo Award) ใน
วันที่ ๒๔-๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ ศูนยประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร เซ็นทรัลเวิลด ราชประสงค กรุงเทพฯ เพื่อ
เปนกลไกในการสงเสริมและกระตุนใหหนวยงานในระบบวิจัยไดมีแรงจูงใจในการคัดเลือกและสรางสรรคการนําเสนอ
ผลงานวิจัยในภาคนิทรรศการ นั้น

  ในการนี้ คณะกรรมการ Thailand Research Expo Award 2012 ไดพิจารณารางวัล Thailand 
Research Expo Award 2012 แลว และมีมติใหรางวัล ดังนี้

  ๑. Platinum Award จํานวน ๒ รางวัล ผูรับรางวัลจะไดรับถวยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พรอมเงินรางวัล ๆ ละ ๕๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตรไดแก

   -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   -  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร

  ๒. Gold Award จาํนวน ๘ รางวลั ผูรบัรางวลัจะไดรบัถวยรางวลัจากนายกรฐัมนตร ีพรอมเงนิรางวลั 
ๆ ละ ๒๐,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ไดแก 

   -  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย

   -  มหาวิทยาเทคโนโลยีราชรมงคลพระนคร

   -  กรมชลประทาน

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

  ๓. Silver Award จํานวน ๑๖ รางวัล ๔ ผูรับรางวัลจะไดรับถวยรางวัลจากประธานกรรมการบริหาร
สภาวิจัยแหงชาติ พรอมเงินรางวัล ๆ ละ ๑๒,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ไดแก 

   -  มหาวิทยาลัยนเรศวร

   -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ
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   -  มหาวิทยาลัยมหิดล 

   -  มหาวิทยาลัยทักษิณ

   -  องคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปภัมภ

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

   -  กรมตรวจบัญชีหสกรณ

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

   -  มหาวิทยาลัยแมโจ

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐาม

   -  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

   -  กรมวิทยาศาสตรบริการ

   -  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

   -  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาเจาคุณทหารลาดกระบัง

  ๔. Bronze Award จํานวน ๑๖ รางวัล ผูรับรางวัลจะไดถวยรางวัลจากเลขาธิการคณะกรรมการ
วิจัยแหงชาติ

     ๔.๑ เงินรางวัล ๆ ละ ๘,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ไดแก

   -  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

   -  มหาวิทยาลัยเชียงใหม

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

   -  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

   -  มหาวิทยาลัยสยาม

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

    ๔.๑ เงินรางวัล ๆ ละ ๖,๐๐๐ บาท และเกียรติบัตร ไดแก

   -  กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

   -  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

   -  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
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สําเนาถูกตอง

(นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณเลิศ)

ผูอํานวยการกองสงเสริมการวิจัย

ปฏิบัติหนาที่ผูอํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย

   -  วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี

   -  กรมวิทยาศาสตรการแพทย

   -  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

   -  มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร

   -  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕

(ลงชื่อ) สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ

(ศาสตราจารย นายแพทยสุทธิพร จิตตมิตรภาพ)

เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ
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พิธีมอบรางวัลมอบโลขอบคุณหนวยงานและปดงาน 

“การนําเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2554” 

(Thailand Research Expo 2012)
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การมอบรางวัล Thailand Research Expo Award 2012 การมอบโลขอบคุณหนวยงาน 
และพิธีปิดงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) 

วันอังคารที่ 28 สิงหาคม 2555 เวลา 13.00 น. 
ณ หองบางกอกคอนเวนชัน (ชั้น 22) ศูนยแประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอรแ  

เซ็นทรัลเวิลดแ ราชประสงคแ กรุงเทพฯ 
 

 
 

13.00 น. - ลงทะเบียนเพื่อรับมอบรางวัล โลํขอบคุณและเกียรติบัตรแกํนักวิจัยที่นําเสนอผลงานของแตํละหนํวยงาน 
  

14.30 น. - การกลําวขอบคุณหนํวยงานในระบบวิจัยท่ีรํวมจัดงาน 
      โดย   นางกาญจนา ปานขอยงาม 
                     รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 

14.40 น. - การมอบรางวัล Thailand Research Expo Award 2012 
      โดย    ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุทธิพร จิตตแมิตรภาพ 
                      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 

15.00 น. - การมอบโลํแสดงความขอบคุณแกํหนํวยงานท่ีนําผลงานรํวมนําเสนอ 
      โดย     ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุทธิพร จิตตแมิตรภาพ 
                      เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 

16.00 น. - การกลําวปิดงาน “การน าเสนอผลงานวิจัยแหงชาติ 2555” (Thailand Research Expo 2012) 
      โดย     ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุทธิพร จิตตแมิตรภาพ 

                        เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 

16.15 น. - ผู๎บริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ผู๎บริหารหนํวยงานเครือขํายในระบบวิจัย และ 
  ผู๎แทนหนํวยงาน ถํายภาพรวมกัน 
 

16.15 น. - นักวิจัยรับมอบเกียรติบัตร (ตํอ) 
 

 
 
* การมอบรางวัล โลํ และเกียรติบตัร    

- รางวัล และโลํ รับมอบบนเวท ี
        -  เกียรติบัตร รับ ณ จดุลงทะเบียนพิธีปิดภายในห๎องบางกอกคอนเวนชัน ช้ัน 22 
 -  กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต๎ามความเหมาะสม 
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รายนามผูบริหาร 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
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เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ศาสตราจารยแ นายแพทยแสุทธิพร  จิตตแมิตรภาพ 

โทรศัพทแ :0 2561 2445 ตํอ 420 
โทรสาร : 0 2579 2280  
E-mail : soottiporn@nrct.go.th 
 
  
 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 

นางกาญจนา ปานขอยงาม 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 421  
โทรสาร : 0 2579 2289, 0 2579 8285  
E-mail : kanchana@nrct.go.th 

 

รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ 
 
 
 
 
 
 
 

นายกฤษณแธวัช  นพนาคีพงศแ  
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 403 
โทรสาร : 0 2579 2289, 0 2579 8285  
E-mail : kristhawat@nrct.go.th 

 

ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางสังคมศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 

ดร.จินตนาภา โสภณ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445  ตํอ 415  
โทรสาร : 0 2579 8688 
E-mail : jintanapa@nrct.go.th 

 

ที่ปรึกษาดานการวิจัยทางวิทยาศาสตรแ 
 
 
 
 
 
 

นายครรชิต  พุทธโกษา 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 552  
โทรสาร : 0 2579 8285 
E-mail : konchit@nrct.go.th 

 

ผูเชี่ยวชาญดานระบบวิจัย  
(ดานวิทยาศาสตรแ)  

 
 
 
 
 

นางยศวดี อึ้งวิเชียร 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445  ตํอ 585 
โทรสาร : 0 2940 7169 
E-mail : yossavadee@nrct.go.th 
 

 

รายนามผูบริหารส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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ผูเชี่ยวชาญดานระบบวิจัย  

(ดานสังคมศาสตรแ) 
และผูอ านวยการส านักงานเลขานุการ 

คณะกรรมการแหงชาติ 
เพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวแ 

เพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแ 
 

ดร.ปัทมารัตนแ  กุญชร ณ อยุธยา 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445  ตํอ 549 
โทรสาร : 0 2579 0194  
E-mail : pattamarat@nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการ 
ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 

 
 
 

 
 

นางสาวสุกัญญา ธีระกูรณแเลิศ  
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 457  
โทรสาร : 0 2579 0455 
E-mail : sukunya@nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการ 
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 

 
 
 
 

 

นางสุนนัทา สมพงษแ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 487 
โทรสาร : 0 2940 5495 
E-mail : sunanta@nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการ 
ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรแการวิจัย 

 
 
 

 
 

ดร.เพ็ญธิดา  ทิพยแโยธา 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 461 
โทรสาร : 0 2579 7819  
E-mail :  pentida@nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการส านักอ านวยการกลาง 
 
 
 
 
 
 

นางสาวสุดาวีณแ นุกลูกจิเสรี 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 404  
E-mail : sudawee @nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการ 
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย 

 
 
 

 
 

นางรีนา  บัตรสมบูรณแ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 532 
โทรสาร : 0 2940 6501 
E-mail : reena@nrct.go.th 

 

ผูอ านวยการ 
ภารกิจขอมูลวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล 

 
 
 

 

นางสาวเพชรา  สังขะวร 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 570  
โทรสาร : 0 2579 3402 
E-mail : petchara@nrct.go.th 
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  ผูอ านวยการ 

ภารกิจความรวมมือกับตางประเทศ 
 
 
 
 
 

นางสาวพิมพรรณ  พงศแพิชญามาตยแ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 529 
โทรสาร : 0 2561 3049  
E-mail : pimpun.s@nrct.go.th 

    

ผูอ านวยการภารกิจวิทยาการ 
 
 
 
 
 
 

นายอนันตแ  ค าคง 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 557 
โทรสาร : 0 2940 6289  
E-mail : anan.k@nrct.go.th 

 

หัวหนากลุมการคลังและงบประมาณ 
 
 
 
 
 

 

นางสาวเสาวนียแ  มุงสุจริตการ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 425  
โทรสาร : 0 2579 8689 
E-mail : saowanee@nrct.go.th 

 

หัวหนากลุมแผนงาน 
 
 
 
 
 

 

นางสาวพิมพแวรา  ชินธนะเศรษฐแ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 571 
โทรสาร : 0 2940 7169  
E-mail : pimwara@nrct.go.th 

 

หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
 
 
 
 
 

 

ดร.วิภารัตนแ  ดีออง 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 413 
โทรสาร : 0 2579 0690 
E-mail : wiparat.d@nrct.go.th 

 

หัวหนากลุมทรัพยากรบุคคล นางจรัมพร  เทียนทอง 
โทรศัพทแ 0 2561 2445 ตํอ 426, 427 
โทรสาร 0 2579 7280 
E-mail : charumporn.t@nrct.go.th 
 
 
 

 

หัวหนากลุมงานประชาสัมพนัธแ 
 

นางสาวอัฐพร  แจงใจ 
โทรศัพทแ 0 2561 2445 ตํอ 554, 501 
โทรสาร 0 2579 9775 
E-mail : addhaporn.j@nrct.go.th 
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หัวหนากลุมตรวจสอบภายใน นางสาวสายสมร ทองมหา 

โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 450 
โทรสาร : 0 2579 0690 
E-mail : saisamorn@nrct.go.th 
 
 
 

 

หัวหนากลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 

นางมาริยาท ต้ังมิตรเจริญ 
โทรศัพทแ : 0 2561 2445 ตํอ 475  
โทรสาร : 0 2579 3402 
E-mail :  mariyad.t@nrct.go.th 

 

  หัวหนาศูนยแวิจัยและพัฒนา 
ระบบพฤติกรรมไทย 

 

นางอมรรัตนแ  ดุษฎีพร 
โทรศัพทแ 0 2561 2445 ตํอ 460 
โทรสาร 0 2940 6829 
E-mail : amornrat.d@nrct.go.th 
 
 
 

 

หัวหนาศูนยแวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแ ดร.กลอยใจ  ส าเร็จวาณิชยแ 
โทรศัพทแ 0 2942 8252 
โทรสาร 0 2942 8252 
E-mail : kloyjai.s@nrct.go.th 
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ภารกิจ 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.) 
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ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
Office of Research Result Management 
สวนงานภายใตภารกิจ 

1. สํวนตํอยอดงานวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ๑  
2. สํวนสํงเสริมและพัฒนาการวิจัย  
3. สํวนวิจัยเกียรติคุณ  
4. ฝุายบริหารงานท่ัวไป  

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
การบริหารจัดการองคแความรูจากผลการวิจัยสูการถายทอดและใชประโยชนแ 
การขยายผลและตอยอดงานวิจัย 
 สืบสานงานพระราชด าริ : โครงการเพื่อการขยายผลตามแนวพระราชดําริ : ทุนวิจัยนวมินทร๑ 
 ขยายผลเชิงนโยบาย : โครงการสนับสนุนการวิจัยเพื่อสํงเสริมการปรับโครงสร๎างเศรษฐกิจและสังคม 
 ตอยอด : โครงการสนับสนุนการวิจัยขยายผลสูํการปฏิบัติและพัฒนาตํอยอดงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑ 
 โครงการเครือขายวิจัยภูมิภาค 
การถายทอดและบมเพาะงานวิจัยและสิ่งประดิษฐแ 
 ถายทอด : โครงการสร๎างความรํวมมือและการถํายทอดเทคโนโลยีจากผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ๑คิดค๎น 
 บมเพาะ : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยและเครือขํายนวัตกรรมสายอาชีวศึกษา” (Research and Innovation 

Network : RIN) 
: โครงการจัดอบรมบํมเพาะนักประดิษฐ๑รุํนใหมํ 
: โครงการสนับสนุนนักประดิษฐ๑รุํนใหมํที่ได๎รางวัลสูํเวทีระดับนานาชาติ 

สงเสริมและสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและนวัตกรรมในระดับประเทศ 
 โครงการ 2-V Research Program : การเพิ่มคุณคําและมูลคําแกํผลผลิตงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ๑ 
 Platinum Research Valley 
 โครงการจัดการความรู๎จากผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
การสรางเวทีและการสรางแรงจูงใจ 
 การนําเสนอผลงานวิจัยแหํงชาติ (Thailand Research Expo) 
 ศูนย๑การเรียนรู๎ทางการวิจัย 
 วันนักประดิษฐ๑ 
 รางวัลสภาวิจัยแหํงชาติ 
 เวทีวิจัยพบภาคอุตสาหกรรม 
 การนําเสนอผลงานวิจัยในระดับภูมิภาค 
งานสิทธิบัตรฝนหลวง 
 โครงการดําเนินการจดทะเบียนสิทธิบัตรถวายพระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัว 

 
ส านักอ านวยการกลาง 
Office of General Administration 
จัดแบงโครงสรางภายในเป็น 6 สวน ดังนี้ 

1. สวนประสานงานกลาง มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) ปฏิบัติงานสารบรรณของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ และของสํานักอํานวยการกลาง 
2) บริหารงานเกี่ยวกับงานประชุม ซึ่งมิได๎กําหนดให๎เป็นหน๎าที่ของภารกิจ/กลุํมใดโดยเฉพาะ 
3) ปฏิบัติงานรํวมกันหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของภารกิจ/กลุํมที่เกี่ยวข๎อง หรือได๎รับมอบหมาย 
4) ติดตํอประสานงานกับหนํวยงานภายในและหนํวยงานภายนอกสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติที่เกี่ยวกับงาน

สารบรรณ และงานอ่ืนใดซึ่งมิได๎กําหนดให๎เป็นอํานาจหน๎าที่ของภารกิจ/กลุํมใดในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
5) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
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2. สวนนิติการและวินัย มีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 

1) พิจารณา รําง แก๎ไข ปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข๎อบังคับตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎อง 
2) ตีความ วินิจฉัย ตอบข๎อหารือ และให๎คําปรึกษาเกี่ยวกับปัญหาข๎อกฎหมาย 
3) การดําเนินการเกี่ยวกับคดีทางศาลยุติธรรม/ศาลปกครอง 
4) สอบสวน พิจารณา เสนอความเห็นในการดําเนินการเกี่ยวกับวินัย การลงโทษข๎าราชการ หรือผู๎ที่เกี่ยวข๎อง และ

ดําเนินการทางละเมิดของเจ๎าหน๎าท่ี 
5) พิจารณาดําเนินการ หรือเสนอความเห็นเกี่ยวกับการอุทธรณ๑ ร๎องทุกข๑ 
6) ดําเนินการเกี่ยวกับการสร๎างเสริมวินัย คุณธรรม และจริยธรรมของข๎าราชการ และลูกจ๎าง 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

3. สวนพัสด ุมีหน๎าที่ความรับผิดชอบ ดังนี้ 
1) บริหารงานพัสดุของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ให๎เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวําด๎วย           

การพัสดุ พ.ศ. 2535 ระเบียบกระทรวงการคลัง มติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ คําสั่ง และกฎข๎อบังคับตํางๆ 
2) บริหารงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จ๎าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ๑ การจัดจ๎างเหมากํอสร๎าง ซํอมแซม ปรับปรุง แก๎ไข ติดตาม

และประเมินผล 
3) อํานวยความสะดวกในการให๎บริการในการจัดหาพัสดุให๎เกิดความรวดเร็ว เพื่อเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 
4) จัดหาให๎มีพัสดุที่มีประโยชน๑ เหมาะสมกับสภาพการใช๎งานพอเพียงตามวัตถุประสงค๑ และราคายุติธรรม 
5) การดูแลอาคารสถานที่ ระบบรักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด ระบบไฟฟูา ระบบโทรศัพท๑ ระบบ

สาธารณูปโภค 
6) การควบคุมการใช๎รถยนต๑ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ การบํารุงรักษา จัดทําทะเบียนรถยนต๑ ประวัติ

การซํอม ฯลฯ ให๎เป็นไปตามระเบียบที่ทางราชการกําหนด 
7) ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

ภารกิจการตางประเทศ 
Office of International Affairs 
กลุมงานภายใตภารกิจ  

1. สํวนภาคพื้นเอเชียและแอฟริกา 
2. สํวนภาคพื้นยุโรปและอเมริกา 
3. สํวนภาคพื้นโอเชียเนีย 
4. สํวนงานองค๑กรระหวํางประเทศ 
5. สํวนงานจัดการนักวิจัยชาวตํางประเทศ 
6. สํวนบริหารการจัดแปลวิชาการ 
7. ฝุายบริหารงานท่ัวไป 
ภารกิจการตํางประเทศ (ภต.) สํงเสริมสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู๎ ประสบการณ๑ และการทําวิจัยรํวมกัน ระหวําง

นักวิจัยไทยกับนักวิจัยชาวตํางประเทศ รวมทั้งการถํายทอดความรู๎และเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการรํวมมือในกิจกรรมที่เกี่ยวข๎องกับ
การวิจัยในทุกรูปแบบ ดังนี ้

1. ความรวมมือทางวิชาการกับหนวยงานตางประเทศ  
วช. ได๎ลงนามในบันทึกความเข๎าใจ (Memorandum of Understanding, MOU) เป็นข๎อตกลง 
1.1  โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางไทย-ยุโรป : สหพันธ๑สาธารณรัฐเยอรมนี (NRCT-DFG) อังกฤษ (NRCT-

RS) ออสเตรีย (NRCT-FWF) นอร๑เวย๑ (NRCT-NFR) และสวีเดน (NRCT-KVA) 
1.2  โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางไทย -เอเชียและแอฟริกา :สาธารณรัฐประชาชนจีน (NRCT-NSFC, 

NRCT-CASS, NRCT-SASS, NRCT-HQC) ญี่ปุุน (NRCT-JSPS) สาธารณรัฐเกาหลี (NRCT-NRF) อินเดีย (NRCT-ICSSR) อิสราเอล 
(NRCT-IASH) ประเทศในกลุํมอนุภาคลุํมแมํน้ําโขง เวียดนาม (NRCT-MOST) ฯลฯ 

1.3  โครงการความรํวมมือทางวิชาการระหวํางไทย – สหรัฐอเมริกา (NRCT-MSU, NRCT-FIU, NRCT- LSUHSC,  
ไทย-Lower Mekhong Basin) 

1.4 โครงการรางวัล TWAS Prize for Young Scientists in Thailand (NRCT-TWAS) 
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2. ความรวมมือกับองคแกรระหวางประเทศ 

วช. เข๎ารํวมเป็นสมาชิกขององค๑กรระหวํางประเทศด๎านการวิจัยและวิชาการ 9 องค๑กร ได๎แกํ IUGG, IGU, ICSU, PSA, 
IGBP, IFS, AASSREC และ IFSSO เพื่อรํวมมือกันในการพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร๑รุํนเยาว๑ด๎านตํางๆ อาทิ ด๎านฟิสิกส๑ทฤษฎี, 
Food Science, Natural products, Psychological intervention after disasters ฯลฯ และผลักดันให๎ผู๎ทรงคุณวุฒิของประเทศ
ไทยมีบทบาทในเวทีระดับภูมิภาค และระดับโลกโดยการเข๎ารํวมเป็นกรรมการบริหารหรือกรรมการวิชาการ  

3. การพิจารณาอนุญาตใหนักวิจัยชาวตางประเทศเขามาท าการวิจัยในประเทศไทย 
วช. เป็นหนํวยงานเดียวในประเทศไทยที่ทําหน๎าที่อนุญาตให๎นักวิจัยชาวตํางประเทศเข๎ามาทําการวิจัยในประเทศไทย  

โดยมีระเบียบสภาวิจัยแหํงชาติวําด๎วยการอนุญาตให๎นักวิจัยชาวตํางประเทศเข๎ามาทําการวิจัยในประเทศไทย  พ.ศ. 2550  ซึ่งผําน
ความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี  เป็นเครื่องมือในการกํากับดูแลการดําเนินงานวิจัยของนักวิจัยชาวตํางประเทศในประเทศไทย 

4. การบริหารการจัดแปลวิชาการ 
 
ภารกิจนโยบายและยุทธศาสตรแการวิจัย 
Office of Research Policy and Strategy Mission 
กลุมงานภายใตภารกิจ/กลุม 

1. สํวนนโยบายการวิจัย 
2. สํวนยุทธศาสตร๑การวิจัย 
3. สํวนติดตามผลของนโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัย 
4. สํวนดัชนีการวิจัย 
5. ฝุายบริหารทั่วไป 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. ดําเนินการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติที่มีความสอดคล๎องและตอบสนองตํอยุทธศาสตร๑ชาติ              

แผนบริหารราชการแผํนดิน สถานการณ๑ของประเทศและโลก 
2. ดําเนินการผลักดันให๎มีการนํานโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติทั้งระยะสั้นและระยะยาวไปสูํการปฏิบัติของ

หนํวยงานท่ีเกี่ยวข๎องให๎บรรลุเปูาหมายและผลสัมฤทธ์ิได๎ตามความต๎องการของหนํวยงานและเพื่อประโยชน๑ในการพัฒนาประเทศไทย
โดยรวม 

3. ดําเนินการติดตามผลของนโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติไปปฏิบัติ เพื่อนํามาปรับนโยบายและยุทธศาสตร๑               
การวิจัยของชาติตํอไป 

4. ดําเนินการจัดทําดัชนีช้ีวัดทางการวิจัยและพัฒนาของประเทศ อันได๎แกํ การสํารวจคําใช๎จํายและบุคลากรทางการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งการพัฒนาฐานข๎อมูลรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงานและปฏิบัติงานวิจัยของประเทศ 

5. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 
 

ภารกิจขอมูลวิจัยและการบริหารจัดการขอมูล 
Office of Research Information and Data Management 

ภารกิจข๎อมูลวิจัยและการบริหารจัดการข๎อมูล ได๎ดําเนินงานตามบทบาทหน๎าที่ที่สอดคล๎องกับประเด็นยุทธศาสตร๑ที่ 3 ของ 
วช. คือ “พัฒนาและบริหารศูนย๑ข๎อมูลการวิจัยเพื่อนําเสนอตํอรัฐบาลและสาธารณะชนด๎วยสารสนเทศที่ทันสมัย”โดยจะทําหน๎าที่เป็น 
“ศูนย๑กลางฐานข๎อมูลการวิจัยของประเทศ” ดังนี ้

1. พัฒนาศูนยแกลางฐานขอมูลการวิจัย เพื่อให๎เป็นศูนย๑กลางฐานเช่ือมโยงข๎อมูลการวิจัยของประเทศ  มีลักษณะการทํางาน 
ดังนี ้

1.1 “Digital Research Library (DRL)” เป็นห๎องสมุดที่มีการจัดการและให๎บริการเนื้อหาข๎อมูลอยูํในรูปดิจิตอลที่ผู๎ใช๎
เข๎าถึงเนื้อหาเต็มรูปแบบ (Full text) ได๎โดยตรง มีการสร๎างหรือจัดหาข๎อมูลดิจิตอลมาจัดเก็บอยํางเป็นระบบเพื่อความสะดวก                
ในการสืบค๎นและให๎บริการผํานเครือขํายอินเตอร๑เน็ต 

1.2 “ระบบคลังขอมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR)” เป็นการบูรณาการ ข๎อมูล
งานวิจัยของไทยเพื่อเป็นฐานข๎อมูลกลางที่ทุกหนํวยงานสามารถใช๎ประโยชน๑รํวมกันได๎  ปัจจุบันหนํวยงานหลักที่เข๎ารํวม ดําเนินการ 
ได๎แกํ สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร๑และเทคโนโลยีแหํงชาติ (สวทช.) สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร๑เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหํงชาติ (สวทน.) สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส.) และสถาบันพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 
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1.3 “ระบบสืบคนขอมูล vijiai.net” เป็นระบบเชื่อมโยงฐานข๎อมูลข๎ามหนํวยงานเพื่อการสืบค๎นผลงานทางวิชาการ โดย
ใช๎แนววิธีการในการเชื่อมโยงข๎อมูลแบบอิเล็กทรอนิกส๑เรียกวํา ทีเอชอีกีฟ (TH e-GIF : Thailand e-Government Interoperability 
Framework) ตามนโยบายรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส๑ ของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยดําเนินงานรํวมกับหนํวยงาน
ภาครัฐและเอกชน ภายใต๎คณะกรรมการฐานข๎อมูลการวิจัยของประเทศประกอบด๎วยฐานข๎อมูล 2 ระบบ ได๎แกํ 

1.3.1  ระบบเช่ือมโยงฐานข๎อมูลงานวิชาการตามแนวทางมาตรฐาน TH e-GIF 
1.3.2  ระบบเช่ือมโยงข๎อมูลสํารวจ Thailand Dataverse Network (พัฒนาโดยมหาวิทยาลัย Harvard) 

1.4  “ระบบคลังขอมูลงานวิจัยวิทยานิพนธแบัณฑิตศึกษา” เป็นการดําเนินการรํวมกับบัณฑิตวิทยาลัยของมหาวิทยาลัย
ตํางๆ ในการเชื่อมโยงฐานข๎อมูลงานวิจัยบัณฑิตศึกษา โดยมีเปูาหมายในการประมวลข๎อมูลงานวิจัยบัณฑิตศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย
ให๎ได๎ 100% โดยระบบดังกลําวจะมีระบบอัตโนมัติชํวยตรวจสอบการคัดลอกระหวํางเอกสารวิทยานิพนธ๑ 

2. จัดท าสารสนเทศ/ขอสนเทศการวิจัย แบบพร๎อมใช๎จากการวิเคราะห๑และสังเคราะห๑ที่สามารถแยกเป็นรายสาขา ราย
ภูมิภาค รายประเด็น ท่ีสอดคล๎องกับยุทธศาสตร๑การวิจัยแบบมุํงเปูา โดยจะทําหน๎าที่เป็น Clearing House ให๎ข๎อมูลเพื่อการตัดสินใจ
โดยใช๎ความรู๎เป็นฐานได๎ และสามารถขับเคลื่อนงานในสํานักตํางๆ ให๎เกิดประสิทธิภาพตามบทบาทและหน๎าท่ีใหมํ 

3. การใหบริการ จะเป็นแหลง/คลังความรูที่สามารถเชื่อมโยง/เขาถึง/สืบคนขอมูลจากการวิจัยของทั้งประเทศ
ครอบคลุมฐานขอมูลของหนวยงานตางๆ ที่มีอยูํกระจัดกระจาย มีการจําแนกหมวดหมูํเพื่อการสืบค๎นตามมาตรฐานสากล โดยการ
ให๎บริการแบบ On-line 100% และให๎บริการข๎อมูล Full text 
 
ภารกิจโครงการและประสานงานวิจัย 
Office of Research Project and Coordination 
กลุมงานภายใตภารกิจ 

1. ฝุายบริหารทั่วไป 
2. สํวนโครงการวิจัยอันเนื่องมาจากพระราชดําริและโครงการพิเศษ 
3. สํวนโครงการวิจัยบูรณาการ 
4. สํวนการบริการจัดการด๎านทรัพย๑สินทางปัญญา 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. ประสานงานและผลักดันให๎เกิดโครงการและแผนงานวิจัยที่สอดรับกับโครงการอันเนื่องมาจาก พระราชดําริฯ 

โครงการวิจัยแบบบูรณาการ โครงการวิจัยทั่วไป และโครงการวิจัยเรํงดํวน 
2. ประสานงานและสํงเสริมให๎เกิดการเช่ือมโยงและความรํวมมือระหวํางนักวิจัย หนํวยงานวิจัย ชุมชนการวิจั ยที่เกี่ยวกับ

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ โครงการวิจัยแบบบูรณาการ โครงการวิจัยทั่วไป และโครงการวิจัยเรํงดํวน 
3. ประสานงานและสนับสนุนการนําผลการวิจัยที่ได๎ไปใช๎ประโยชน๑ 
4. ประสานงานด๎านการติดตามและประเมินผลโครงการวิจัย ตลอดจนตรวจรับผลสําเร็จของงาน 
5. วิเคราะห๑และสังเคราะห๑ผลงานวิจัยให๎เกิดองค๑ความรู๎ที่พร๎อมนําไปสูํการใช๎ประโยชน๑ 
6. ดําเนินการสํงเสริมและสนับสนุนด๎านการคุ๎มครองสิทธิในผลงานวิจัยของสํานักงานฯ 

 
ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย 
Department of Research System Standardization  
กลุมงานภายใตภารกิจ 

1. ฝุายบริหารงานท่ัวไป 
2. สํวนติดตามและประเมินผลการวิจัย 
3. สํวนมาตรฐานการวิจัย 
4. สํวนจัดลําดับการวิจัย 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. จัดทํามาตรฐานการวิจัยของประเทศอยํางเป็นระบบครบวงจร เพื่อสร๎างความยอมรับ ในระดับประเทศและระดับ

นานาชาติ 
2. ติดตามประเมินผลการวิจัยของหนํวยงานภาครัฐอยํางเป็นระบบ เพื่อให๎หนํวยงานวิจัยได๎ดําเนินการสอดคล๎องกับ

ยุทธศาสตร๑การวิจัยของประเทศ 
3. ประเมินผลในภาพรวมของประเทศ 
4. พัฒนาระบบบริหารงานวิจัยแหํงชาติ (ระบบ NRPM) 
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5. จัดการข๎อมูลการวิจัยในระบบ NRPM เพื่อสํงเสริมและสนับสนุนการจัดทํานโยบายและยุทธศาสตร๑การวิจัยของชาติ 
6. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
ภารกิจวิทยาการ 
Office of Academics 
กลุมงานภายใตภารกิจ 

1) ฝุายบริหารงานท่ัวไป 
2) สํวนกรรมการบริหารสภาวิจัยแหํงชาติ 
3) สํวนกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติด๎านวิทยาศาสตร๑ 
4) สํวนกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติด๎านสังคมศาสตร๑ 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. มีหน๎าที่ความรับผิดชอบหลักในการเป็นกรรมการและเลขานุการ/ผู๎ชํวยเลขานุการในคณะกรรมการสภาวิจัยแหํงชาติ 

12 สาขาวิชาการ รวมทั้งภารกิจของอนุกรรมการและคณะทํางานตํางๆ ท่ีเกี่ยวข๎องของคณะกรรมการฯ สาขาวิชาการ 
2. ดําเนินการเกี่ยวกับการเสนอแนะแนวทางการวิจัยและการแก๎ปัญหาสําคัญของประเทศ 
3. ดําเนินการอื่นใดตามที่ได๎รับมอบหมายจากสํานักงานฯ 

 
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการแหงชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใชสัตวแเพ่ืองานทางวิทยาศาสตรแ  
Secretariat Office of the National Committee for Research Animal Development 
กลุมงานภายใตภารกิจ 
 1. กลุํมงานกํากับดูแลและประเมินผล 
 2. กลุํมงานพัฒนาวิชาการ 
 3. กลุํมงานเครือขําย ประชาสัมพันธ๑ และวิเทศสัมพันธ๑ 
 4. กลุํมงานบริหารจัดการและธุรการ 
เปูาหมาย 
 พัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ของหนํวยงานตํางๆ ท่ัวประเทศให๎ได๎มาตรฐานเป็นท่ียอมรับของสากล 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 
 1. เป็นหนํวยงานเลขานุการของคณะกรรมการแหํงชาติฯ จัดทํานโยบายและแผนกลยุทธ๑เพื่อการพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑
เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ให๎ได๎มาตรฐานสากล 
 2. กํากับดูแลการพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ของหนํวยงานตํางๆ ให๎เป็นไปตามแผนกลยุทธ๑แหํงชาติ
วําด๎วยการพัฒนางานสัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ 
 3. เป็นหนํวยงานกลางประสานงานกับหนํวยงานที่มีการเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑และหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง 
เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑ฯ ให๎สอดคล๎องกับมาตรฐานสากล แผนกลยุทธ๑แหํงชาติฯ และจรรยาบรรณการใช๎สัตว๑ 
 4. พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข๎องกับการเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑  
 5. จัดทํามาตรฐานการเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑  
 6. สํงเสริม สนับสนุน และพัฒนางานวิจัยท่ีเกี่ยวข๎องกับงานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑  
 7. เป็นหนํวยงานกลาง ประสานงานกับองค๑กรตํางประเทศ เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑อยําง
ยั่งยืน 
 8. เป็นหนํวยงานกลาง ประสานงานกับภาคธุรกิจเอกชน เพื่อพัฒนางานเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑อยํางยั่งยืน  
 9. กํากับดูแลใหห๎นํวยงานท่ีมีการเลี้ยงและใช๎สัตว๑เพื่องานทางวิทยาศาสตร๑ มีการเลี้ยงและใช๎สัตว๑สอดคล๎องกับจรรยาบรรณ
การใช๎สัตว๑ สภาวิจัยแหํงชาติ และมาตรฐานสากล 
 10. ประชาสัมพันธ๑ผู๎ที่เกี่ยวข๎องกับการเลี้ยงและใช๎สัตว๑ และประชาชน เข๎าใจถึงความสําคัญของการเลี้ยงและใช๎สัตว๑ฯ ใ ห๎
สอดคล๎องกับจรรยาบรรณการใช๎สัตว๑ สภาวิจัยแหํงชาติ และมาตรฐานสากล  
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กลุมพัฒนาระบบบริหาร 
Public Sector Development Group 
ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 

1. พิจารณา เสนอแนะและให๎คําปรึกษาแกํหัวหน๎าสํวนราชการในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติเกี่ยวกับยุทธศาสตร๑
การพัฒนาระบบราชการ  

2. ติดตาม ประเมินผล และจัดทํารายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการในสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
3. ประสานงานและดําเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการรํวมกับหนํวยงานกลางตํางๆ และสํวนราชการในสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
4. ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
5. ดําเนินการพัฒนาระบบการจัดการความรู๎ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
6. ดําเนินการโครงการระบบประเมินและการสร๎างแรงจูงใจ เพื่อสํงเสริมกระบวนการปรับกระบวนทัศน๑ของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
7. ดําเนินการโครงการพัฒนาระบบการรายงานผลตัวช้ีวัดในทุกมิติโดยใช๎ฐานจาก e-project tracking โดยมุํงเน๎นการพัฒนา

ระบบ e-KPI tracking ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
8. ดําเนินการโครงการศูนย๑ปฏิบัติราชการสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (ศูนย๑ OC) 
9. ปฏิบัติงานรํวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนํวยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข๎อง หรือตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
กลุมกิจการพิเศษ 
Special Affairs Group 

กลุํมกิจการพิเศษ ได๎ดําเนินงานตามบทบาทหน๎าท่ีที่สอดคล๎องกับประเดน็ยุทธศาสตร๑ที่ 4 : บริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อ
สํงเสริมและสนับสนุนการนําเสนอผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพทั้งในและตํางประเทศไปใช๎ประโยชน๑  คือโครงการพัฒนา
วารสาร ScienceAsia และ Social Science Asia โดยทําหน๎าที่บริหารจัดการและเผยแพรํผลงานวิจัยทางด๎านวิทยาศาสตร๑และ
สังคมศาสตร๑ที่มีคุณภาพในระดับนานาชาติในรูปแบบของ E-Journal ดังนี ้

1. คัดสรรผลงานวิจัยเพื่อเผยแพรํในระดับนานาชาติในรูปแบบของวารสารออนไลน๑ E-Journal เพื่อเป็นการสํงเสริม                  
ให๎มีการผลิตผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพในปริมาณที่เพ่ิมมากข้ึน 

2. พัฒนาและดูแลระบบวารสารออนไลน๑ E-Journal ดังนี ้
 2.1 ระบบการจัดการเนื้อหาวารสาร 
 2.2 ระบบสมาชิกของวารสาร 
 2.3 ระบบ Submission และระบบ Review Process 
3. บริหารจัดการผู๎ทรงคุณวุฒิจากในประเทศและตํางประเทศ เพ่ือทําหน๎าท่ีเป็น International Peer Reviewer 
4. ผลิตวารสารทั้งในรูปแบบของวารสารออนไลน๑ E-Journal และหนังสือ 

 
กลุมการคลังและงบประมาณ 
Finance and Budget Group 
จัดแบงโครงสรางภายในเป็น 5 ฝุาย ดังนี้ 

1. ฝุายการเงิน  
1) วิเคราะห๑ ตรวจสอบ เอกสารเบิกจํายเงินงบประมาณให๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
2) ดําเนินการเบิกจํายเงินในระบบ GFMIS โดยเบิกจํายเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินเดือน และคําจ๎าง 

รวมทั้งเงินสวัสดิการตํางๆ 
3) ดําเนินการเปิด – ปิดบัญชีเงินสด รายงานเงินสดคงเหลือประจําวัน 
4) ดําเนินการเรํงรัด/ติดตามเงินยืม ตรวจสอบใบสําคัญเงินยืม และรวบรวมเอกสารการเบิกจํายเงินเพ่ือจัดทํางบเดือน

ไว๎ให๎สํานักงานการตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ 
5) ดําเนินการจํายเงินงบประมาณและเงินอ่ืนๆ พร๎อมทั้งจัดทําทะเบียนคุม 

2. ฝุายเงินอุดหนุน  
1) วิเคราะห๑ ตรวจสอบ เอกสารการเบิกจํายเงินอุดหนุนให๎ถูกต๎องตามระเบียบ 
2) จัดทําทะเบียนคุมเงินอุดหนุนทุกประเภท รวมทั้งตรวจสอบยอดคงเหลือทุกโครงการเพื่อนําสํงคลังเป็นรายได๎

แผํนดินตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
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3) ดําเนินการจัดทํารายการโอนเงินอุดหนุนผํานธนาคารให๎นักวิจัย 
4) ดําเนินการเรํงรัดติดตามเงินยืม ตรวจสอบใบสําคัญเงินยืม รวบรวมเอกสารการเบิกจํายเงินอุดหนุนไว๎ให๎สํานักงาน

ตรวจเงินแผํนดินตรวจสอบ 
3. ฝุายบัญชี   

1) จัดทําบัญชีตามเกณฑ๑คงค๎างในระบบ GFMIS 
2) จัดทํารายงานการเงินสํงสํานักงานการตรวจเงินแผํนดินและกรมบัญชีกลาง 
3) ตรวจสอบยอดเงินฝากธนาคารและจัดทํางบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 
4) คํานวณต๎นทุนผลผลิตของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติสํงกรมบัญชีกลางและสํานักงาน ก.พ.ร. 
5) บันทึกการขึ้น – นําสํง – การจํายเงินในระบบ GFMIS 

4. ฝุายงบประมาณ  
1) บริหารการใช๎จํายเงินงบประมาณ 
2) ดําเนินการขอกันเงินไว๎เบิกเหลื่อมปีและโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจํายประจําปี 
3) จัดทําสรุปรายงานการใช๎จํายเงินงบประมาณประจําเดือน 

 
กลุมแผนงาน 
Planning Group 
กลุมงานภายใตกลุม 
 1. ฝุายบริหารงานท่ัวไป 
 2. ฝุายวางแผนและจัดทํางบประมาณ 
 3. ฝุายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล 
ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 

1. ฝุายวางแผนและจัดท างบประมาณ 
1) จัดทําแผนการบริหารราชการแผํนดิน แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี 
2) จัดทําและบริหารแผนยุทธศาสตร๑สํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ  
3) จัดทํารายละเอียดวงเงินและคําของบประมาณรายจํายประจําปี ที่สอดคล๎องกับแผนการบริหารราชการแผํนดิน 

แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี แผนปฏิบัติราชการประจําปี และยุทธศาสตร๑ของ วช. 
4) ประสานงานและจัดทําข๎อมูล เพื่อประชุมพิจารณารํางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจํายประจําปีของ                 

สภาผู๎แทนราษฎร และวุฒิสภา 
5) จัดทํารายงานแผน/ผลการปฏิบัติ งานและการใช๎จํายงบประมาณ (ตามแบบ สงป.301, 302 ของ                             

สํานักงบประมาณ)  
6) รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวนโยบายพื้นฐานแหํงรัฐ 
7) รับผิดชอบดําเนินงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 2 : การวางแผนกลยุทธ๑ 

2. ฝุายบริหารงบประมาณและติดตามประเมินผล 
1) จัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําปีของ วช. 
2) บริหารงบประมาณรายจํายประจําปี 
3) เรํงรัด ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงาน 
4) จัดทําสรุปข๎อมูลการจัดสรรเงินอุดหนุนและการใช๎จํายงบประมาณของ วช. 
5) วิเคราะห๑ผลการปฏิบัติงาน ปัญหาอุปสรรค เสนอตํอผู๎บริหารระดับสูงของ วช. 
6) รับผิดชอบดําเนินโครงการ Performance  Assessment  Rating  Tool (PART) 
7) ปฏิบัติหน๎าที่ฝุายเลขานุการในคณะทํางานพิจารณาความเหมาะสมของบประมาณคําใช๎จํายในการวิจั ยและ

กิจกรรมสํงเสริมและสนับสนุนการวิจัย 
 

กลุมเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Information Technology Group 
กลุมงานภายใตภารกิจ/กลุม 

1. ฝุายบริหารและธุรการทั่วไป 
2 ฝุายระบบเครือขํายสื่อสาร ทําหน๎าท่ีเกี่ยวกับ 
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3. ฝุายระบบและโปรแกรมประยุกต๑  
4. ฝุายสนับสนุนและบริการ  
5. ฝุายเว็บไซต๑  

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. ประสานและจัดทําแผนแมํบทและแผนปฏิบัติการเทคโนโลยีสารสนเทศของ วช. 
2. บริหารและจัดการงานโครงสร๎างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศขององค๑กร เพื่อการใช๎งานเป็นไปอยํางตํอเนื่อง และ

สนับสนุนการทํางานตามภารกิจได๎อยํางมีประสิทธิภาพ 
3. วางแผนและดําเนินการให๎มีนโยบายและแนวทางปฏิบัติ ตลอดจนมาตรฐานที่เกี่ยวข๎องกับเทคโนโลยีสารสนเทศของ วช. 
4. วางแผนและสร๎างแนวทางเพื่อสํงเสริมการพัฒนาศักยภาพทางด๎านเทคโนโลยีสารสนเทศของบุคลากรภายในองค๑กรแบบยั่งยืน 
5. บริหาร จัดการ และดูแลเว็บไซต๑ วช. 
6. วางแผนและดําเนินการการบํารุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
7. สํงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและใช๎งานระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส๑ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
กลุมตรวจสอบภายใน 
Internal Audit Group 
หนาท่ีความรับผิดชอบ 

1. ตรวจสอบความถูกต๎องและเช่ือถือได๎ของข๎อมูลและตัวเลขตํางๆ โดยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับทั่วไป            
โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในของหนํวยงาน 

2. ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณ การบริหารการเงิน การบริหารพัสดุและทรัพย๑สิน รวมทั้ง
การบริหารงานด๎านอื่นๆ ให๎เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบข๎อบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี 

3. สอบทานระบบการปฏิบัติงานและการบริหารงานด๎านตํางๆ ภายในหนํวยงานให๎เป็นไปตามนโยบาย ระเบียบ  ข๎อบังคับ 
มาตรฐานและคําสั่งที่กําหนด 

4. ตรวจสอบการดําเนินงานตามแผนงาน งาน/โครงการของหนํวยงานในด๎านตํางๆ ให๎เป็นไปตามวัตถุประสงค๑และ
เปูาหมายที่กําหนดไว๎อยํางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความคุ๎มคํา โดยคํานึงถึงความเพียงพอและความมีประสิทธิภาพของ              
กิจกรรมการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในของหนํวยงาน 

5. ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหารงาน ตรวจสอบกรณีพิเศษและตามที่ได๎รับ
มอบหมาย 

6. ตรวจสอบและประเมินผลระบบการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายในและการกํากับดูแลเพื่อเพิ่มคุณคําและปรับปรุง
การดําเนินงานให๎มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและให๎การปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค๑ตามที่กําหนดไว๎ 

7. ติดตามผลการตรวจสอบ เสนอแนะ และให๎คําปรึกษาแกํผู๎บริหารของหนํวยรับตรวจ 
8. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
กลุมทรัพยากรบุคคล 
Human Resource Group 
การจัดแบงโครงสรางภายใน 

1. สํวนบริหารงานท่ัวไป 
2. สํวนอัตรากําลัง 
3. สํวนทะเบียนประวัติและบําเหน็จความชอบ 
4. สํวนสวัสดิการ 
5. สํวนการฝึกอบรมและพัฒนา 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
1. บริหารงานบุคคลของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
2. จัดทํายุทธศาสตร๑และแผนการพัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
3. จัดทําสมรรถนะ : สมรรถนะงานและสมรรถนะคน 
4. พัฒนาบุคลากรของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ ตามสมรรถนะในแตํละสายงาน และตามแผนพัฒนาบุคลากร 
5. ติดตามและประเมินผลการพัฒนาบุคลากรสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
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6. ดําเนินการจัดประชุม อ.ก.พ. กรม หรือ อ.ก.พ. ทําหน๎าที่ อ.ก.พ.กระทรวง 
7. ดําเนินการเรื่องสวัสดิการข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา พนักงานราชการ และลูกจ๎างช่ัวคราวโครงการ 
8. ดําเนินการเกี่ยวกับทุนการศึกษา การลาศึกษาตํอทั้งในและตํางประเทศ รวมทั้งการลาฝึกอบรม ดูงาน สัมมนา ให๎เป็นไป

ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
9. ดําเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ๑แกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา พนักงานราชการ 
10. จัดทําและควบคุมทะเบียนประวัติข๎าราชการ ลูกจ๎างประจําและพนักงานราชการ ด๎วยคอมพิวเตอร๑ โดยใช๎ระบบ DPIS 

ของสํานักงาน ก.พ.  
11. ดําเนินการออกหนังสือรับรองให๎แกํข๎าราชการ ลูกจ๎างประจํา พนักงานราชการ ในกรณีตํางๆ 
12. จัดทําบัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ การพิจารณาความดีความชอบประจําปี 
13. ดําเนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 
14. ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามที่ได๎รับมอบหมาย 

 
กลุมงานประชาสัมพันธแ 
The Public Relation Group 
การจัดแบงโครงสรางภายใน 

1. สํวนบริหารงานท่ัวไป 
2. สํวนงานสื่อมวลชน 
3. สํวนงานผลิตเอกสารและสิ่งพิมพ๑ 
4. สํวนงานเทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ๑ 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
รับผิดชอบด๎านการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํ นโยบาย กิจกรรม ความรู๎ ความก๎าวหน๎า และผลงานตํางๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ (วช.) ผํานสื่อมวลชนแขนงตํางๆ เพื่อให๎การดําเนินงานประชาสัมพันธ๑บรรลุผลสําเร็จตามเปูาหมาย โดย
มุํงเน๎นการสร๎างความสัมพันธ๑และสํงเสริมความเข๎าใจอันดีระหวํางบุคลากรภายใน วช. รวมถึงสาธารณชนภายนอก วช. เพื่อให๎ได๎
รับทราบ นโยบาย ข๎อมูล ขําวสาร ความรู๎ ความเข๎าใจ ผลงาน ผลการดําเนินงาน ความเคลื่อนไหวที่ทันตํอสถานการณ๑และกิจกรรม
ของ วช. อยํางสม่ําเสมอและตํอเนื่อง เพื่อให๎เกิดการยอมรับ เช่ือถือ ศรัทธา และให๎ความรํวมมือสนับสนุนภารกิจตํางๆ ของ วช. และ
เสริมสร๎างภาพลักษณ๑ที่ดีให๎แกํ วช. 

1. จัดทําแผนงานและกลยุทธ๑ด๎านการประชาสัมพันธ๑ แผนการปฏิบัติงาน โครงการ กิจกรรม และแผนงบประมาณ เพื่อ
กําหนดประเด็นการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํ นโยบาย ผลการดําเนินงาน ผลงาน และกิจกรรมตํางๆ  

2. ดําเนินการผลิตขําว บทความ และเผยแพรํขําวสาร ความรู๎ และให๎บริการด๎านข๎อมูล ขําวสารแกํบุคลากร วช. 
สาธารณชน และสื่อมวลชน 

3. เผยแพรํและประชาสัมพันธ๑กิจกรรม ผลการดําเนินงานและความเคลื่อนไหวของสํานักงานฯ โดยผํานสื่อมวลชน
แขนงตํางๆ  

4. ติดตาม ตรวจขําว ภาพขําว บทความ สารคดี ตัดขําวจากสื่อหนังสือพิมพ๑ (Press Clipping) และสื่ออื่นๆ เพื่อแยก
หมวดหมูํสําหรับการประมวลผลและเพื่อประเมินผลการดําเนินงาน 

5. ติดตํอ และประสานงานกับสื่อมวลชนเพื่อเชิญเข๎ารํวมทําขําวกิจกรรม การประชุม/สัมมนา การแถลงขําว การสัมภาษณ๑
ผู๎บริหาร/นักวิจัยและผู๎เกี่ยวข๎อง ฯลฯ 

6. จัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร 
7. ดําเนินการพัฒนาระบบฐานข๎อมูลเพื่อการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํข๎อมูลขําวสารด๎านการประชาสัมพันธ๑เพื่อให๎

ทันสมัยและงํายตํอการใช๎ประโยชน๑ในการอ๎างอิงและสืบค๎นข๎อมูล 
8. พัฒนารูปแบบสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ๑และเผยแพรํข๎อมูล ขําวสาร ผลงาน และกิจกรรมของสํานักงานฯ สูํสาธารณชน 

เพื่อให๎ครอบคลุมกลุํมเปูาหมาย อยํางกว๎างขวาง และทั่วถึง 
 
ศูนยแวิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรียแ 
National Biological Control Research Center  
การจัดแบงโครงสรางภายใน 

ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติ ประกอบด๎วย 7 ศูนย๑ฯ 
1. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติ  สํวนกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑ วิทยาเขตบางเขน 
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2. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติภาคกลาง  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑  วิทยาเขตกําแพงแสน 
3. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติภาคเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร๑แมํโจ๎ 
4. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติภาคเหนือตอนลําง มหาวิทยาลัยนเรศรวร 
5. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มหาวิทยาลัยขอนแกํน 
6. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติ  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนลําง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
7. ศูนย๑วิจัยควบคุมศัตรูพืชโดยชีวินทรีย๑แหํงชาติภาคใต๎ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร๑ 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
ดําเนินการและนํามาซึ่งการวิจัยและพัฒนา และ การวิจัยและสํงเสริมขั้นพื้นฐานและขั้นประยุกต๑ การฝึกอบรมทั้งระดับ

ปริญญา และไมํมีปริญญา การดําเนินการภาคสนาม การบริการด๎านการสํงเสริมและที่ปรึกษา การเผยแพรํข๎อมูลขําวสารและกิจกรรม
ตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับการควบคุมศัตรูพืชโดยชีววิธีและการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพ เพื่อคงไว๎ซึ่งการเป็นผู๎นําทางด๎านการบริหาร
ศัตรูพืชแบบบูรณภาพ เพื่อคงไว๎ซึ่งการเป็นผู๎นําด๎านการบริหารศัตรูพืชแบบบูรณภาพที่มีพ้ืนฐานทางด๎านชีววิทยา และการควบคุมและ
การจัดการแมลงศัตรูพืช วัชพืช และแมลงพาหะ ท่ีมีความสําคัญทางการเกษตร การแพทย๑ และสาธารณสุข  โดยการไมํใช๎สารเคมีเพื่อ
ลดมลภาวะในสภาพแวดล๎อมอันเนื่องมาจากสารกําจัดศัตรูพืชทางการเกษตร นําไปสูํการอนุรักษ๑ และการใช๎ประโยชน๑อยํางยั่งยืนของ
ศัตรูธรรมชาติที่เป็นประโยชน๑รวมถึงทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพท่ีมีประโยชน๑อื่นๆ 
 
ศูนยแวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย 
Center for Research and Development of Thai Behavioral System 
การจัดแบงโครงสรางภายใน 

1. ฝุายบริหารวิชาการ (Based Director) 
2. ฝุายบริหารสํานักงาน (Center Affair) 

ภารกิจหนาท่ีในภาพรวม 
 ดําเนินงานในฐานะเลขานุการคณะกรรมการแหํงชาติเพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบพฤติกรรมไทย ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 19 
กุมภาพันธ๑ 2534 ภายใต๎การอุปถัมภ๑ของสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ มุํงสร๎างองค๑ความรู๎ที่เป็นเลิศทางจิตพฤติกรรมศาสตร๑
ของคนไทย เพื่อนําสูํการพัฒนาระบบพฤติกรรมไทยท่ีพอเพียง สร๎างสรรค๑อยํางยั่งยืน 
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ที่ปรึกษาการจัดงาน 
 ศาสตราจารย๑ นายแพทย๑สุทธิพร จิตต๑มติรภาพ  เลขาธิการคณะกรรมการวิจยัแหํงชาติ 
 นางกาญจนา ปานขํอยงาม   รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 นายกฤษณ๑ธวัช นพนาคีพงษ๑   รองเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหํงชาติ 
 ดร.จินตนาภา  โสภณ   ที่ปรึกษาด๎านการวิจยัทางสังคมศาสตร๑ 
 นายครรชิต  พุทธโกษา   ที่ปรึกษาด๎านการวิจยัทางวิทยาศาสตร๑ 
 นางยศวดี  อ้ึงวิเชียร   ผู๎เชี่ยวชาญด๎านระบบวิจยั (ด๎านวทิยาศาสตร๑) 
 ดร.ปัทมารัตน๑ กุญชร ณ อยุธยา  ผู๎เชี่ยวชาญด๎านระบบวิจยั (ด๎านสงัคมศาสตร๑) 
 
ผูบริหารการจัดงาน 
 นางสาวสุกัญญา  ธีระกรูณ๑เลิศ  ผู๎อํานวยการภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย 
 
การประสานงานในภาพรวม 
 สตตกมล  เกียรติพานิช  รักษาการหัวหน๎าสํวนสํงเสริมและพัฒนาการวิจัย  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย วช. 
 
งานพิธีการ/การประชุมใหญ การประชุมขนาดกลาง การประชุมกลุมเฉพาะเร่ือง/Twilight Program 
พิมพรรณ  กุลธาร ี จีระศักดิ์  จรีะบุตร นพพล  กําลังเลิศ 
ดุสิดา รัตนโสภา ฮารีนีย๑ หมัดอะหวัง นิราภรณ๑  ขันต ี
สิรวรรณ ฉัตรทองนพคุณ   
วรวิทย๑  ตั้งไพศาลกิจ   
   
นิทรรศการ/ Thailand Research Symposium Highlight Stage 
นริสรา เมืองสวําง  เพ็ญวณี เกือกแก๎ว วิทยา จั่วสันเทียะ 
ภานุวัตน๑ แปลงกาย วริศรา น่ิมทอง นิราภรณ๑ ขันต ี
   
วิทยากร/เอกสารสวนกลาง ลงทะเบียนเขาประชุม คลินิกวจิัย 
อรอนงค๑ สิงห๑บุบผา วิทยา จั่วสันเทียะ 

 
วิทยา จั่วสันเทียะ 
วรวิทย๑ ตั้งไพศาลกจิ 

 
 
ประสานงานโดย 
 สวนสงเสริมและพัฒนาการวิจัย   
  ภารกิจบริหารจัดการผลงานวิจัย  ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ (วช.)  
  196 ถนนพหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  โทรศัพท๑ : 0 2561 2445, 0 2579 1370 - 9 ตํอ 458, 459, 565, 568 
  โทรสาร : 0 2579 0455, 0 2579 0109, 0 2579 0455  
 Website :  www.researchexpo.nrct.go.th, www.nrct.go.th 
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