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  เปิดโลกกว้าง 

ประสบการณ์การท าวิจัย 

โดย ดร.เชิดชัย  โพธิ์ศรี  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

วิจัยไทย-ญี่ปุน่ 

เรื่องนี้ทีผ่มก ำลังจะเล่ำถอยหลังไปไม่นำน สักประมำณปลำยปีที่แล้วในเดือนธันวำคม  2554 

หลำยคนอำจก ำลงัวุ่นวำยและจดจ ำกับเหตกุำรณ์น้ ำท่วมในกรุงเทพได้เป็นอย่ำงดี มันช่ำงประจวบเหมำะ

กับทีผ่มก ำลังจะเดินทำงไปออกจำกประเทศไทยที่รกัไปยังญีปุ่่นพอดี กำลครั้งนั้นเมื่อประมำณ 10 

ธันวำคม 2554 น้องน้ ำที่ท่วมบ้ำนที่กรุงเทพเริม่ล่ำถอยลดระดบั หลังจำกทีเ่ธอท่วมหนักอยู่นำนด้วย

เพรำะโดนกักอยู่ในบรเิวณที่เขำเอำ big bag ไปลงกัน ใจกอ็ยำกจะเข้ำบ้ำนไปส ำรวจ เกบ็กวำด แต่ด้วย

กำรเดินทำงทีล่ ำบำกตัง้แต่พิษณุโลกไปนครสวรรค์แล้ว ก็เลยต้องตัดสินใจเดินทำงไปต่ำงประเทศให้สิ้น

เรื่องเลย  

ส ำหรับควำมเป็นมำโดยสังเขป ด้วยควำมที่ห่ำงเหินจำกกำรวิจัยในต่ำงประเทศมำนำน จึงเกิด

ควำมอยำกที่จะไปต่ำงประเทศอีก จึงสมัครไปท ำวิจัยทีญ่ี่ปุ่นในโครงกำรแลกเปลี่ยนนักวิจัยของมลูนิธิ 

matsumae international foundation (MIF) สมัครไว้ตั้งแต่ปี 2553  ครับ ประกำศผลออกมำได้ทุนก็

ต้องเดินทำงไปในเดือนเมษำยน  2554 โชคดีเหลือหลำยไม่มีช่ือติดในรอบแรกจ ำได้หรอืไม่ครบัเกิดอะไร

ข้ึนที่ญี่ปุ่น โรงไฟฟ้ำนิวเคลียรร์ะเบิด รอดหวุดหวิด แต่รำยช่ือมำประกำศอีกทีในรอบสองหลังจำก

เหตุกำรณ์ในเดือนเมษำยนเริ่มคลี่คลำย แต่ครำวนี้เจ้ำของทุนระบุชัดต้องเดินทำงภำยในเดอืนธันวำคม

เท่ำนั้น ผมจึงตอ้งปรับเปลี่ยนแผนกำรเรียนกำรสอนใหม่ทัง้หมด เพื่อทีจ่ะได้ไปญีปุ่่นเป็นครั้งแรกในชีวิต

ดังที่อยำก 
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ทุนนี้ดีครับ ไม่มำกไม่นอ้ยเกิน ให้ค่ำเครื่องบินไป-กลับ ค่ำประกันสุขภำพ ค่ำท ำแล็ป ค่ำที่พัก 

และค่ำใช้จ่ำยรำยวันทุกอย่ำง ดูแลตั้งแต่ลงเครื่องจนข้ึนเครื่องกลับประเทศ ผมสมัครไปท ำวิจัยเกี่ยวกบั

เห็ดรำที่สง่เสรมิกำรเติบโตของพืช ที่คณะเกษตร มหำวิทยำลัย Shin Shuเป็นวิทยำเขตหนึง่อยู่ทีเ่มืองนำ

กำโนะ ห่ำงจำกโตเกียวประมำณ 200 กม. ในวิทยำเขตมีแค่สองคณะ อีกคณะคือ คณะป่ำไม้ (Forestry) 

หรือวนศำสตร์ทีเ่รียกตำมภำษำบ้ำนเรำ นักศึกษำโดยรวมทัง้สี่ช้ันปี ไม่น่ำจะเกิน 1,000 คน วิทยำเขต

ค่อนข้ำงอยู่ห่ำงไกลเมือง และควำมเจริญ รถประจ ำทำงมีนอ้ย นักศึกษำส่วนใหญ่ใช้รถยนต์ส่วนตัว city 

centreจริงๆ ห่ำงจำกตัวมหำวิทยำลัยไปประมำณ 10 กม. ห้องแล็ปทีผ่มไปท ำวิจัยเรียกอย่ำงเป็นทำงกำร

ว่ำ Mycorrhizal laboratory  มี Associate. Professor  Akiyoshi Yamada เป็นเซนเซดูแลครบั 

อำจำรย์ยังหนุ่มครับ ใจดี อำยุน่ำจะเป็นรุ่นพีผ่มสักสี่ปี และก็มี  post doc นักศึกษำป เอก โท และตร ี

รวมทั้งหมด 10  คน ครับ ทั้ง lab แทบผู้ชำยล้วน มีผูห้ญงิคนเดียวครับ  เพรำะฉะนั้นเธอจงึเป็นขวัญใจ

ของแล็ปไปได้เลย 

ผมเดินทำงโดยสำยกำรบิน All Nippon airways (ANAs) ไปลงที่สนำมบินนำริตะ ใช้เวลำ

ประมำณ  6  ช่ัวโมง พอลงเครื่องบินจะมเีจ้ำหน้ำทีจ่ำกมลูนิธิมำรบั และพำไปส่งข้ึนรถประจ ำทำงที่ว่ิง

จำกสนำมบินไปยงัมหำนครโตเกียว โดยทำงมลูนิธิได้จองทีพ่ักให้ผมที่ Washington Shinjuku Hotel 

ที่ตั้งอยู่ในย่ำนรำชกำรและศูนย์กลำงแหลง่ช้อปปิ้งส ำคัญแหง่หนึ่ง เมือ่เดินทำงไปถึงญี่ปุ่นเช้ำวันแรกตอ้ง

พบกับเลขำนุกำรมลูนิธิ เพื่อช้ีแจงข้อตกลงในกำรรับทุนพรอ้มท ำสญัญำ วันรุ่งข้ึนจงึไปพบประธำนมูลนิธิ

ก่อนเพื่อแนะน ำตัวและเล่ำถึงงำนวิจัยที่จะมำท ำ นักวิจัยทีม่ำพร้อมๆ กบัผมมำจำกหลำยประเทศครับ 

เป็นคุณหมอผ่ำตัดมำจำกฮงักำรี วิศวกรอิเล็คทรอนิคสจ์ำกเวียตนำม นักชีวเคมีจำกเบรำลุส นกั

พฤกษศำสตร์จำกอียิปต์ และอีกหนึ่งเดียวจำกไทยแลนด์แดนออฟสไมล์ส ำนักงำนมลูนิธิตั้งอยู่ในเขตนอก

เมืองของโตเกียวครับ เป็นบ้ำนหลงัเล็กๆ ค่อนข้ำงอบอุ่นสไตล์ญี่ปุ่น  

ผมใช้เวลำอยู่ที่โตเกียวประมำณ  2 วัน หมดเวลำไปกบักำรเยี่ยมชมสถำนที่ต่ำงๆ เหมอืนเป็นกำร

เปิดหเูปิดตำมำกกว่ำ แถมมูลนิธิยังได้จัดให้พกัอยู่ในย่ำนรำชกำรใกล้กบัย่ำนช้อปปิ้ง Shinjuku ด้วย 
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เพลินตำครับกบัประสบกำรณ์ญี่ปุ่นในสองวันแรก ก่อนในวันรุ่งข้ึนจะตอ้งเดินทำงด้วยรถบัสประจ ำทำงไป

ยังเมืองนำกำโนะ ทีอ่ยู่ห่ำงออกไปอีก ประมำณ 200 กม. 

เมื่อมำอยูท่ี่หอ้งแลป็ อยู่ในเขตเล็กๆ เรียกว่ำ  Minami-minowa ครับ ต่ำงกันอย่ำงสิ้นเชิงกับ

มหำนครโตเกียว หรือกรงุเทพครับ เป็นเขตชนบทเหมำะส ำหรับเรียนเกษตรและป่ำไม้จริงๆ ภูมิประเทศ

เป็นภูเขำสงู แถบนี้จงึได้ช่ือว่ำเป็น Japanese ‘s alps  นำกำโนะเป็นเมอืง ski resort  มีเทือกเขำสูง

มำกมำย อำกำศหนำวเย็น มีหมิะตกปกคลมุยอดเขำทัง้ปี จงึเป็นที่นิยมของนกัท่องเที่ยวมำเล่นสกกีัน ช่วง

ที่ผมมำก ำลงัหนำวจบัข้ัวหัวใจ อุณหภูมปิระมำณ  8 องศำเซลเซียสในตอนกลำงวัน กลำงคืนติดลบต่ ำสุด

ที่เคยเจอตลอดระยะเวลำ  3 เดือน ประมำณ  -14 องศำเซลเซียส apartment  ที่พักอยู่ไม่ไกลจึงไม่ต้อง

เดินทนหนำวมำท ำงำน ใช้เวลำเดินประมำณ  10 นำที  แต่เดินช้ำๆ เพรำะหนำวจนก้ำวขำไม่ออก 

ห้องนอนก็ไม่มเีครื่องปรบัอำกำศ เซนเซต้องให้ยืม heater  รุ่นโบรำณใช้ระบบกำรเติมน้ ำมันก๊ำดเอำมำใช้ 

คิดดูนะครับว่ำจะทนหนำวแค่ไหน เพรำะจุดทั้งคืนก็ไม่ได้กลัวโดนย่ำง แต่ยังดีที่มีถุงนอน และผ้ำห่มไฟฟ้ำ 

ผ้ำห่มอีกสองผืน เสื้อแขนยำวแบบแนบๆติดตัวใช้ผ้ำชนิดเก็บควำมอบอุ่นได้ เคยใช้เทอร์โมมิเตอร์วัด

อุณหภูมิในห้องตอนตื่นนอนเช้ำๆ ทำยสิครับว่ำ อุณหภูมิในห้องเท่ำไรเอ่ย 0 องศำเซลเซียส เจ้ำประคู้ณ

แต่อยู่เอำชีวิตรอดได้ครบสำมเดอืนครับ   

ประสบกำรณ์แรกพบ  

สำมวันแรกมำอยู่ที่นำกำโนะก็เจอแจ็คพ็อตครับ นั่งท ำงำนกนัอยู่ในห้องแล็ป เพือ่นตัวเล็กของผม

นำม  Endo ก็บอกผมว่ำแผ่นดินไหว แต่เรำไม่เห็นรู้สกึว่ำจะไหวตรงไหน เพียงเสี้ยวนิดเดียวทุกอย่ำงใน

ห้องเขย่ำครับ เพื่ออกีคน นำม Harakawaตรวจสอบข้อมูลทำงเว็ปไซตพ์ยำกรณ์แผ่นดินไหวของญีปุ่่น

บอกว่ำ ศูนย์กลำงอยูท่ี่เมอืง Gifu ห่ำงไปประมำณ  90  กม. ระดับควำมรุนแรง 5.2  ริกเตอร์  คนดีพระ

คุ้มครองครบั 

ช่วงที่ผมไป เป็นช่วงที่ใกล้เทศกำลควำมสุขคริสมำสตรม์ำก หลงัจำกนั้นก็เป็นปีใหม่ ชำวญี่ปุ่นจึง

ได้หยุดกันยำว ทุกคนในห้องแลป็กลับบ้ำน เหลือคนไทยอยู่คนเดียวไปไหนดีล่ะ มำท ำงำนที่มหำวิทยลัย
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ทุกวันจนปีใหม่ ได้อย่ำงเสียอย่ำง อดฉลองปีใหม่กับครอบครัว แต่ได้น่ังเขียนบทควำมตีพิมพเ์พิ่มอกีหนึง่

เรื่อง 

หลงัจำกปีใหม่ทุกอย่ำงก็กลับมำเป็นปกติ ในห้องท ำงำนจะเต็มไปด้วยของกินมำกมำยที่แต่ละคน

น ำกลับมำจำกบ้ำนเกิด เป็นผลิตภัณฑ์ท้องถ่ินเหมือนกบัโอท็อปบ้ำนเรำ แต่ที่ญีปุ่่นจะเน้นกำรท ำ 

packaging ที่ค่อนข้ำงดูดี เขำมีช่ือทำงด้ำนน้ีอยู่แล้วต้องยกให ้

ระบบห้องแลป็ที่นี่ค่อนข้ำงพร้อม เฉพำะอำจำรย์ผมคนเดียวมีห้องแล็ปย่อยๆ แบ่งได้  4 ห้อง 

เป็นหอ้งเซนเซ ห้องท ำงำนนักศึกษำ ห้องแล็ปอีกสองห้อง อุปกรณ์ก็ครบ มีทกุอย่ำงให้ใช้ นักศึกษำเป็น

คนดูแลกันเอง ที่สงัเกตเห็นได้ชัดก็คือ ไม่ยักมเีจ้ำหน้ำทีห่รือ technician เหมือนกับห้องแล็ปในยุโรป ทกุ

เช้ำวันจันทรเ์ป็น cleaning day ทุกคนจะต้องมำช่วยกันท ำควำมสะอำด เสรจ็แล้วจึงค่อยแยกย้ำยท ำงำน

ส่วนตัว ที่นี่เซนเซค่อนข้ำงส ำคัญมำกๆ นักศึกษำทกุคนต้องให้ควำมเคำรพ ตอนกลำงวันก็ต้องกินข้ำว

พร้อมๆ กันทั้งแล็ป อำจจะฟังดอูึดอัด แต่ก็เป็นโอกำสที่ดีทีจ่ะมีโอกำสได้คุยแลกเปลี่ยนกัน แต่ปัญหำก็คือ

พูดภำษำอังกฤษกันน้อย ยกเว้นเซนเซ กบันักศึกษำหลังปรญิญำเอก และสำวขวัญใจประจ ำห้องแล็ปนำม

Ogawa 

ทิ้งท้ำยไว้เท่ำนี้กอ่น แล้วจะกลับมำเล่ำประสบกำรณ์แปลกใหม่ อีกหลำยอย่ำง ครบั หลงัจำกนี้ดู

ภำพประกอบเป็นน้ ำจิม้ 
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ตัวแทนจำกห้ำชำติที่ได้รบัทุนถ่ำยรปูร่วมกับประธำนมลูนิธิ 
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หอพักตัง้อยู่กลำงหุบเขำและควำมหนำวเย็น 
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เมื่อหิมะตก 

 

จาก…ท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ผ้าขาวม้าพรหมพิราม  

ภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าขาวมา้ของกลุ่มแม่บ้านในต าบลพรหมพิราม 

ประวัติความเป็นมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ในอดีต เม่ือมีเวลำว่ำงเว้นจำกกำรท ำนำ หรือกำรประกอบอำชีพหลักอ่ืน ๆ แล้ว กลุ่มแม่บ้ำนวังน้ ำเย็น  หมู่ที่  

11  ต ำบลพรหมพิรำม  อ ำเภอพรหมพิรำม  จังหวัดพิษณุโลก  มักจะใช้เวลำว่ำงที่มีไปใช้ในกำรทอผ้ำ เพื่อใช้สอยใน

ชีวิตประจ ำวัน เป็นเครื่องนุ่งห่ม เครื่องแต่งกำย เช่น ผ้ำขำวม้ำ ผ้ำซ่ิน ผ้ำสไบ เป็นต้น โดยใช้วัตถุดิบในท้องถิ่น เช่น กำร

ปลูกฝ้ำยแล้วเก็บดอกฝ้ำยมำเข็นมำปั่น เป็นเส้นฝ้ำยและทอออกมำเป็นผ้ำผืนเรียบไม่ต้องย้อมสี หรือใช้สีจำกธรรมชำติ 

เช่น ครำม เป็นต้น แล้วตัดเย็บเป็นเสื้อผ้ำ เครื่องแต่งกำย เครื่องนุ่งห่ม รวมไปถึงผ้ำที่ใช้ในกำรประกอบพิธีทำงศำสนำสืบ

ทอดกันเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน 

https://sites.google.com/site/wisdom1305/phumipayya-thxng-thin-pha-khawma-phrhmphiram-1/Organic_Weaving_022.jpg?attredirects=0
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เหตุผลที่เลือกผลิตภัณฑ์นี้ 

 

 

 

 

 

เน่ืองจำกชำวบ้ำนในหมู่บ้ำนวังน้ ำเย็น  ได้เร็งเห็นถึงวัฒนธรรมที่เก่ำแก่ของกลุ่มแม่บ้ำนในชุมชนมำตั้งแต่ยุค

ของบรรพบุรุษ  ในยุคปัจจุบันกลุ่มแม่บ้ำนวังน้ ำเย็นจึงได้ศึกษำวิธีกำรทอผ้ำขำวม้ำและเห็นว่ำก ำลังเป็นวัฒนธรรมที่ก ำลัง

จะเลือนหำยไปในยุคสมัยน้ี  เลยอยำกให้คนรุ่นหลังได้รู้ถึงขั้นตอนและวิธีกำรท ำต่ำงๆก่อนที่จะออกมำเป็นชิ้นงำนที่เรำ

สำมำรถใช้ประโยชน์ในด้ำนเครื่องนุ่งห่มได้  และที่ส ำคัญคือผ้ำขำวม้ำที่กลุ่มแม่บ้ำนวังน้ ำเย็น ผลิตขึ้นมำน้ีก็ถือเป็นภูมิ

ปัญญำท้องถิ่นอีกประเภทหน่ึงที่ท ำจำกฝีมือของกลุ่มแม่บ้ำนในต ำบลพรหมพิรำม  และผลิตภัณฑ์หรือชิ้นงำนที่ท ำเสร็จ

แล้วก็สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันได้  นอกจำกน้ียังช่วยเพิ่มรำยได้ให้กับกลุ่มแม่บ้ำนที่ว่ำงจำกกำรท ำงำน

ประจ ำของตนเองอีกด้วย 

แนวคิดใหม่ซึ่งได้มาของตัวผลิตภัณฑ์ 

  เม่ือกลุ่มแม่บ้ำนวังน้ ำเย็นมีโอกำสได้พัฒนำฝีมือและทักษะในกำรทอผ้ำให้เกิดมีลวดลำยในหลำยๆ รูปแบบ มี

กำรคิดหำวิธีกำรน ำสีจำกธรรมชำติ เช่นจำกเปลือกไม้ ใบไม้ รำกไม้ ผลไม้ หรือส่วนอ่ืน ๆ ของต้นไม้ ท ำให้เกิดมีผ้ำสีต่ำง 

ๆ ขึ้นมำโดยกำรน ำส่วนต่ำง ๆ ของต้นไม้ ซ่ึงไม้แต่ละชนิดให้สีต่ำง ๆ กันน ำมำต้มเคี่ยวจนได้ที่ น ำเส้นฝ้ำยลงย้อมจนได้สี

ตำมที่ต้องกำร แล้วน ำไปทอเป็นผ้ำผืนต่อไป 
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ผ้าขาวม้า เป็นผ้าสารพัดประโยชน์ใช้ได้ตามความเหมาะสมและความต้องการ 

ผ้าขาวม้าของกลุ่ม 4 ประเภท 

- ผ้ำขำวม้ำตำมะกอก   

 

 

- ผ้ำขำวม้ำตำเล็กๆหลำยสี 

 

 

 

 

- ผ้ำขำวม้ำลำยไส้ปลำไหล 

 

 

 

 

- ผ้ำขำวม้ำตำหมู่ 

 

 

 

 

https://sites.google.com/site/wisdom1305/phumipayya-thxng-thin-pha-khawma-phrhmphiram-1/s.gif?attredirects=0
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การส่ังสมสืบสานผลิตภัณฑ์ 

           จำกกำรที่ได้คิดค้นทดลองท ำตำมวิธีกำรต่ำง ๆ จนเกิดเป็นควำมรู้ เป็นแบบแผนให้ชนรุ่นหลังได้เรียนรู้สืบทอด 

และแสวงหำควำมรู้เทคนิคใหม่ ๆ เพิ่มเติม เป็นกำรเรียนรู้จำกธรรมชำติ จำกกำรได้เห็นได้สัมผัสได้ลงมือทอผ้ำด้วย

ตนเองตั้งแต่เล็กจนโต 

การศึกษาข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

(กลุ่มแม่บ้ำนและสมำชิกทอผ้ำขำวม้ำบ้ำนวังน้ ำเย็น ต ำบลพรหมพิรำม) 

กลุ่มแม่บ้ำนทอผ้ำขำวม้ำบ้ำนวังน้ ำเย็น  หมู่ที่  11  บ้ำนวังน้ ำเย็น  ต ำบลพรหมพิรำม  อ ำเภอพรหมพิรำม 

จังหวัดพิษณุโลก                                              
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             นายเกรียงไกร    นาคเกตุ    

 

 

 

 

 

 

 

องค์ความรู้จากผลงานวิจัย 
 

 

 
สังเคราะห์องค์ความรู้ 

“การปรับปรุงคุณภาพเศษก๋วยเตี๋ยวโดยการหมักยีสต์เพ่ือใช้เป็นอาหารสุกร ” 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ย่ิงลักษณ์ มูลสำร 

นำยสัตวแพทย์ปรีชำ มูลสำร 

คณะเทคโนโลยกีำรเกษตรและอำหำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม 

 

ปัญหำที่ส ำคัญในกำรเลี้ยงสัตว์ คือ อำหำรสัตว์และวัตถุดิบอำหำรสัตว์มีรำคำแพง แต่มีโภชนะต่ ำและขำดแคลนในบำงช่วง 

โดยเฉพำะวัตถุดิบอำหำรสัตว์แหล่งพลังงำน ซ่ึงเป็นวัตถุดิบที่ใช้ปริมำณมำกในสูตรอำหำร ท ำให้อำหำรสัตว์มีรำคำแพง เกษตรกร
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ประสบภำวะขำดทุนได้ ก๋วยเตี๋ยว เป็นผลิตภัณฑ์จำกข้ำวที่มีผู้นิยมรับประทำนกันมำก เส้นก๋วยเตี๋ยวที่ผลิตจำกโรงงำนขนำดเล็กใน

ท้องถิ่นมักมีคุณภำพไม่สม่ ำเสมอและมีเศษเหลือจำกกระบวนกำรผลิตหรือเหลือจำกกำรจ ำหน่ำย เศษก๋วยเตี๋ยวเหล่ำน้ีมี

องค์ประกอบทำงโภชนะใกล้เคียงกับปลำยข้ำว ซ่ึงเป็นวัตถุดิบอำหำรสัตว์แหล่งพลังงำนที่ส ำคัญในสุกร จำกผลกำรวิจัย พบว่ำเศษ

ก๋วยเตี๋ยวสำมำรถใช้ทดแทนปลำยข้ำวได้ในสูตรอำหำรสุกรรุ่น และสุกรขุน ท ำให้ลดต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพิ่มน้ ำหนักสุกรหน่ึง

กิโลกรัมได้เป็นอย่ำงดี (1, 2) 

ได้ศึกษำวิจัยถึงวิธีเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยว โดยกำรน ำเศษก๋วยเตี๋ยวมำหมักด้วยยีสต์ (Saccharomyces 

cerevisiae)หรือยีสต์ท ำขนมปัง พบว่ำสำมำรถเพิ่มคุณค่ำทำงโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยวได้อย่ำงมำก โดยกำรหมักที่อุณหภูมิและ

ระยะเวลำแตกต่ำงกัน มีผลต่อองค์ประกอบทำงโภชนะของเศษก๋วยเตี๋ยว โดยสภำวะกำรหมักที่เหมำะสมที่สุด ในกำรหมักเศษ

ก๋วยเตี๋ยวด้วยยีสต์เพื่อใช้เป็นอำหำรสัตว์ คือ ที่อุณหภูมิ 30 องศำเซลเซียส ใช้ระยะเวลำกำรหมัก 72 ชั่วโมง และที่ระดับอุณหภูมิ 

25 องศำเซลเซียสใช้ระยะเวลำกำรหมัก 168 ชั่วโมง ซ่ึงทั้งสองสภำวะมีผลท ำให้เศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์มีโปรตีนสูงสุดที่ระดับร้อย

ละ 25 นอกจำกน้ีอุณหภูมิทั้งสองระดับใกล้เคียงกับอุณหภูมิสภำพแวดล้อมปกติ จึงง่ำยต่อกำรน ำไปปฏิบัติในระดับเกษตรกร  เม่ือ

น ำเศษก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ที่ได้ไปใช้ทดแทนปลำยข้ำวในสูตรอำหำรเลี้ยงสุกร ที่ระดับร้อยละ 75-100 จะท ำให้สุกรมีกำร

เจริญเติบโต อัตรำกำรเปลี่ยนอำหำรเป็นน้ ำหนักตัว และลดต้นทุนค่ำอำหำรต่อกำรเพิ่มน้ ำหนักตัวได้ดีขึ้นทั้งในระดับปฏิบัติกำร 

และระดับเกษตรกรท ำให้เกษตรกรได้ก ำไรเพิ่มขึ้น (3,4,5) 

หมายเหตุ 

ผลกำรศึกษำน้ีเป็นส่วนหน่ึงของงำนวิจัย เรื่อง “กำรใช้เศษแป้งก๋วยเตี๋ยวหมักยีสต์ทดแทนปลำยข้ำวในสูตรอำหำรสุกรหลัง

หย่ำนม” ของ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยิ่งลักษณ์ มูลสำร และนำยสัตวแพทย์ปรีชำ มูลสำร ได้รับทุนอุดหนุนจำกงบประมำณแผ่นดิน

มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2552 ผ่ำนกำรพิจำรณำของส ำนักงำนคณะกรรมกำรวิจัยแห่งชำติ 
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เกร็ดความรู้ 

  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.น้ าทิพย์ วงศ์ประทีป 

ความรู้และประสบการณ์จากการบริการวิชาการ 

ก่อนอ่ืนต้องเล่ำควำมเป็นมำก่อนว่ำท ำไมจึงเขียนบทควำมเก่ียวกับควำมรู้และประสบกำรณ์กำรให้บริกำร

วิชำกำร แล้วกำรเขียนครั้งน้ีคนอ่ำนสำมำรถน ำไปใช้ได้เปล่ำ  ซ่ึงกำรเขียนบทควำมครั้งน้ีต้องขอบอกว่ำถูกทำบทำมจำก
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สถำบันวิจัยและพัฒนำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม ในฐำนะที่เป็นผู้จัดกำรคลินิกเทคโนโลยีของมหำวิทยำลัยฯ 

ร่วมทั้งเป็นหัวหน้ำโครงกำรที่ผ่ำนร้อนผ่ำนหนำวมำตั้งแต่กำรด ำเนินกำรเก่ียวกับโครงกำรอุทยำนวิทยำศำสตร์ ที่ลักษณะ

ของกำรท ำงำนเป็นกำรท ำงำนแบบบรูณำกำรมีทั้งหน่วยงำนร่วมด ำเนินงำน ชุมชน ผู้ประกอบกำร นักวิชำกำร และ

หน่วยงำนภำครัฐ ที่ท ำให้เกิดกลไกกำรท ำงำน องค์ควำมรู้ และประกำรณ์มำกมำยที่อยำกจะมำเล่ำสู่กันฟัง 

กำรลงพื้นที่เพื่อกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ของนักวิชำกำรที่ข้ำพเจ้ำด ำเนินกำรมำตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551จวบจน ปี 

พ.ศ. 2555 ก็ยังมิวำยเลิกรำกำรท ำงำนในลักษณะน้ี มันเหมือนยำเสพที่ได้ลองแล้วก็ติดไปเรื่อย ๆ เพียงแต่กำรติดครั้งน้ี

ไม่ใช้ติดแบบไร้สำระ มันเป็นกำรติดพันธนำกำรอย่ำงใหญ่หลวง (เขียนให้มันดูดีมีค่ำยิ่งอนันต์) เพรำะนอกจำกเรำจะน ำ

องค์ควำมรู้ทำงด้ำนวิชำกำรที่เรำได้เล่ำเรียนมำน ำไปสู่ชุมชน แล้วเรำยังได้ควำมรู้พกกลับมำยังมหำวิทยำลัยของเรำเพื่อ

ถ่ำยทอดผ่ำนกำรเรียนกำรสอนในกระบวนกำรวิชำเรียนให้กับนักศึกษำได้เรียนรู้ และขบคิดถึงปัญหำที่น ำกลับมำทบทวน

และหำค ำตอบผ่ำนระบบกำรท ำงำนวิจัย เพื่อน ำไปถ่ำยทอดและบูรณำกำรต่อยอดเชิงพำณิชย์ต่อไป ซ่ึงกำรท ำงำน

ลักษณะน้ีหำที่สิ้นสุดไม่ได้เลย เพรำะเม่ือได้ลองปฏิบัติกำรดังกล่ำวแล้วมันก็จะติดพันธกำรอย่ำงใหญ่หลวง เพรำะอะไร ก็

เพรำะว่ำถึงแม้จะมีกำรถ่ำยทอดแล้วน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ก็ยังมิวำยที่จะมีปัญหำตำมมำอย่ำงต่อเน่ืองอย่ำง

เนืองๆ ซ่ึงถ้ำใครได้บริกำรวิชำกำรลงพื้นที่แล้วหำกจะประสบผลส ำเร็จอย่ำงใหญ่หลวงในควำมคิดของข้ำพเจ้ำเอง คนคน

น้ันต้องมีปัญหำจำกพื้นที่อย่ำงต่อเน่ือง มำให้ขบคิดเรื่อยๆ เพื่อเป็นกำรลับสมอง 

มำถึงตรงน้ีก็เขียนร่ำยยำวเป็นพิเศษ แถมยังไม่เข้ำประเด็นถึงเทคนิคและประสบกำรณ์ที่ลงพื้นที่แล้วได้งำนวิจัย

มำขบคิดกันระหว่ำงอำจำรย์ นักศึกษำ นักวิชำกำร และหน่วยงำนร่วมด ำเนินกำรเลย เอ้ำจะบอกเคล็ดลับดีๆ ก็ได้ แต่

เคล็ดลับอันน้ีไม่รู้ว่ำจะมีใครหลำยคนเขำมองผู้เขียนอย่ำงไร นึกเบ้ปำก หรือยิ้มหรือจะหัวเรำะก็ไม่รู้เพรำะเรำไม่เห็นตอน

เขำอ่ำนบทควำมเรำ ก่อนอ่ืนเทคนิคและเคล็ดลับอย่ำงแรกของกำรลงบริกำรวิชำกำรคือต้องมีเครือข่ำยซ่ึงหำได้จำกกำร

ประชุม สัมมนำ ฝึกอบรมต่ำงๆ  กับหน่วยงำนต่ำงๆ เช่น พัฒนำชุมชน พัฒนำจังหวัด อุตสำหกรรมจังหวัด เกษตรอ ำเภอ 

เกษตรจังหวัด กศน. สำธำรณะสุข ฯลฯ กล่ำวโดยสรุปก็คือมีคนที่ใกล้ชิดกับชุมชนที่เขำไว้ใจมำก่อนแล้ว แนะน ำหรือให้

ข้อมูลเรำแก่ชุมชนก่อน เพื่อสร้ำงควำมน่ำเชื่อถือของเรำ จำกน้ันขอให้เรำมีควำมตั้งใจจริง และจริงใจกันก่อน มีมนุษย

สัมพันธ์ที่ดี แล้วต่อด้วยกำรจุดประกำยแบบผู้ให้ ไปแบบผู้เสียสละ (ดื่มน้ ำเปล่ำไปก่อนที่จะได้ดื่มโอวัลตินแล้วกันนะ) ทั้ง

ด้ำนมันสมองและงบประมำณสนับสนุน จำกน้ันต้องใช้ภำษำแบบกันเองในกำรสื่อสำรในกำรแนะน ำตนเองไม่ทะนงอวด

ตนเป็นผู้รู้ และให้คิดเสมอว่ำใจของเขำก็คือใจเรำ ปัญหำของเค้ำก็คือปัญหำของเรำ ฟังเค้ำให้มำก เพื่อทรำบถึงควำม

ต้องกำรของชุมชนและองค์ควำมรู้ที่มีของชุมชนก่อน จำกน้ันถึงจะตอบค ำตอบตำมทฤษฎีที่เรำได้ร่ ำ เรียนมำตอบให้เขำ

เห็นภำพที่ชัดเจน (เทคนิคน้ีขึ้นกับพรสวรรค์ของแต่ละคนจ้ำว่ำจะมีสำริกำลิ้นทองพูดแล้วให้เขำคล้อยตำมหรือไม่ ) พูด
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ง่ำยๆ ก็คือตอบค ำถำมที่ถูกต้อง และนอกจำกน้ีควำมรู้ต่ำงๆ อีกมำกมำยที่อยู่ในพื้นที่ที่เรำไม่เคยรู้เรำก็จะได้รู้ เพรำะเรำ

ต้องทรำบข้อมูลเหล่ำน้ันเพื่อน ำมำต่อยอดต่อไป ซ่ึงบำงครั้งเรำจะได้โจทย์วิจัยที่ต้องแก้ปัญหำ หรือข้อมูลที่ต้องได้รับกำร

แก้ไขปัญหำเหล่ำน้ัน จำกที่เรำได้โจทย์วิจัยที่ต้องคิด และค้นหำข้อมูลที่ต้องกำรแก้ปัญหำ โดยใช้ปัญหำเหล่ำน้ันเข้ำมำ

เก่ียวข้องในกระบวนกำรเรียนกำรสอนเพื่อให้นักศึกษำได้เรียนรู้และแก้โจทย์ปัญหำไปพร้อมๆ กัน เพรำะข้อมูลเหล่ำน้ัน

มักเป็นควำมรู้ใหม่ๆ ที่อำจไม่มีในต ำรำที่เรำเคยเรียนมำ ซ่ึงคิดง่ำยๆ ว่ำเป็นปัญหำพิเศษที่ถูกน ำมำบูรณำกำรให้เข้ำกับ

กำรเรียนกำรสอน จำกน้ันน ำปัญหำที่ได้รับกำรแก้ไข ไปเพื่อกำรถ่ำยทอดหรือให้บริกำรวิชำกำรกลับคืนสู่ชุมชนต่อไป 

เพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ต่อยอดอำจเป็นเชิงพำณิชย์ หรือเป็นกำรเพิ่มศักยภำพกำรผลิตของชุมชน หรือประโยชน์กำร

เพิ่มเติมต่อยอดองค์ควำมรู้ทำงวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมต่อไป ซ่ึงงำนบริกำรวิชำหำกได้ปฏิบัติอย่ำง

ต่อเน่ือง จะเห็นได้ว่ำเป็นบ่อเกิดขององค์ควำมรู้มำกมำยที่สำมำรถเรียนรู้ไม่จบสิ้น และมีองค์ควำมรู้อีกมำกมำยที่ไม่ได้ถูก

บันทึกไว้ในต ำรำ หำกเรำต้องกำรเป็นผู้ที่มีคุณภำพ ประสิทธิภำพ และเป็นอำจำรย์หรือคุณครูไปสอนคนเพื่อไปสร้ำงชำติ 

สร้ำงประเทศ เรำควรมีกำรเรียนรู้ตลอดเวลำ ควรจะเปิดโลกกว้ำงแห่งกำรเรียนรู้ที่อยู่นอกห้องเรียนให้มำก เพื่อเรำจะ

ไม่ได้เป็นไดโนเสำร์ล้ำนปี ที่ไม่ปรับตัวตำมกำลสมัย  องค์ควำมรู้ที่มำกมำยหำได้จำกผู้ที่ลงมือปฏิบัติ แล้วน ำมำร้อยเรียง

เรื่องรำวตำมหลักของศำสตร์ต่ำงๆ ก็จะท ำให้องค์ควำมรู้ใหม่เกิดขึ้นมำกมำยเพื่อน ำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ ำวันอีก

มำกมำย จบ (โปรดติดตำมต่อๆ ไป ของผู้เขียนในโอกำสต่อไป) 

เรื่องเล่าจากงานบริการวิชาการสู่งานวิจัย และการน าไปใช้ประโยชน์จากประสบการณ์จริง 

ยิ่งกว่ำเรื่องเล่ำเช้ำน้ีที่ควรติดตำมหำกใครเป็นครู-อำจำรย์ที่ต้องกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ใหม่ๆ เพื่อน ำไปถ่ำยทอด

ให้กับชนรุ่นหลังๆ จำกประสบกำรณ์ที่ทำงผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร .น้ ำทิพย์  วงษ์ประทีป ได้ลงพื้นที่เพื่อกำรบริกำร

วิชำกำรเชิงพื้นที่สู่งำนวิจัย และน ำไปใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์ ตัวอย่ำงของงำนบริกำรวิชำกำรที่จะเล่ำให้ฟังเป็นเรื่อง

เก่ียวกับศำสตร์ที่ตนเองถนัด และไปแก้ปัญหำให้กับทำงบริษัทศิริวำนิช (เอสแอนด์ ดับเบิ้ลยู ) จ ำกัด มีอยู่ว่ำ ในปี พ.ศ. 

2551 ทำงบริษัทศิริวำนิชฯ ได้เข้ำมำพบอำจำรย์น้ ำทิพย์ เพื่อขอค ำปรึกษำหำรือเก่ียวกับปัญหำของผลิตภัณฑ์กล้วยตำก

ที่มีกำรเสื่อมเสียคล้ำยเป็นผลึกน้ ำตำล ทีแรกมองดูก็เหมือนผลึกน้ ำตำล  แต่ด้วยควำมสงสัยเพื่อหำค ำตอบจำกทฤษฎีจำก

กำรประมวลควำมคิดและสังเครำะห์ตำมต ำรำแล้ว น่ำจะท ำกำรตรวจสอบดีกว่ำ ว่ำที่เป็นผลึกน่ันคืออะไร จึงได้

ปรึกษำหำรือและขอควำมอนุเครำะห์จำกเจ้ำหน้ำที่ประจ ำศูนย์วิทยำศำสตร์ของ มรพส.ของเรำช่วยตรวจตรวจคร่ำวๆ 

ด้วยกล้องจุลทรรศน์แล้วกันว่ำผลึกดังกล่ำวที่เห็นด้วยตำมันคืออะไร ผู้อ่ำนอยำกรู้ไหมว่ำมันคืออะไร มันก็คือ.... (เขียนให้

ท่ำนผู้อ่ำนได้อ่ำนยำวๆ หน่อย) ควำมจริงที่ปรำกฏเม่ือเช็ดด้วยกล้องจุลทรรศน์เรำทรำบว่ำผลึกดังกล่ำวเหมือนมีอะไร

เล็กๆ ยุบยับเต็มไปหมดแต่ถ้ำมองด้วยตำเปล่ำจะมองคล้ำยผลึกน้ ำตำล ดังน้ันเพื่อหำค ำตอบที่ชี้ชัดลงไปกว่ำน้ัน ทำง
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อำจำรย์น้ ำทิพย์และเจ้ำหน้ำที่ศูนย์วิทย์ก็ร่วมกันขมักเขม่นเอำสิ่งที่สงสัยไปเพำะเชื้อ เรำจึงได้ค ำตอบว่ำเจ้ำผลึกน้ ำตำล

น้ัน คือกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่ไม่พึ่งปรำรถนำน้ันเอง เรำจึงได้ควำมรู้เพิ่มเติมจำกปัญหำและควำมสงสัย ที่มำจำกกำรพิสูจน์

ค ำตอบ ข้ำพเจ้ำจึงได้น ำข้อมูลที่ได้ไปไขข้อข้องใจส ำหรับผู้ประกอบกำร แล้วเรำจะแก้ปัญหำดังกล่ำวได้อย่ำงไร น้ีคือ

ค ำถำมต่อมำ เรำจึงได้ด ำเนินกำรว่ำหำกจะแก้ไขไม่ให้กล้วยตำกเรำมีผลึกน้ ำตำลต้องท ำกำรวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหำดังกล่ำว 

มำถึงตอนน้ีถ้ำวิเครำะห์ในเรื่องของกำรบริกำรวิชำกำรเรำจะเห็นว่ำข้อมูลของปัญหำของผู้ประกอบกำรที่ประสบจริง

ในทำงปฏิบัติ คือจุดเริ่มต้น ต่อมำคือกำรไขปัญหำเพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ที่มีที่เรำหำค ำตอบจำกงำนทำงวิชำกำร 

จำกน้ันก็จะมีค ำถำมอีกมำกมำยไปสู่ขั้นตอนกำรกำรศึ กษำวิจัย ซ่ึงในกำรด ำเนินกำรครั้ง น้ีข้ำพเจ้ำเองก็ได้จัดท ำ

โครงกำรวิจัยร่วมกับผู้ประกอบกำรในเรื่องกำรชะลอกำรเกิดจุดเสื่อมเสียจำกเชื้อจุลินทรีย์บนผิวกล้วยตำกโดยได้รับทุน

สนับสนุนจำกโครงกำร Enpusซ่ึงมีนักศึกษำเข้ำร่วมด ำเนินกำรในกำรแก้ไขปัญหำผ่ำนวิชำในกำรเรียนกำรสอนของกำร

ท ำปัญหำพิเศษ (กำรท ำวิจัยของนักศึกษำน่ันเอง) จำกกำรท ำโครงกำรวิจัยดังกล่ำวทำงอำจำรย์ ผู้ประกอบกำรและ

นักศึกษำได้ร่วมกันออกแบบวิธีกำรและขั้นตอนกำรแปรรูปกล้วยตำกเพื่อที่จะชะลอกำรเกิดจุดเสื่อมเสียจำกเชื้อจุลินทรีย์

ที่มองเหมือนเป็นผลึกน้ ำตำลหลำกหลำยรูปแบบ จนกระทั่งในที่สุดเรำก็สำมำรถท ำได้ส ำเร็จ (เรำก็ฉลำดและเก่ง

เหมือนกันนะเน่ีย ผู้เขียนแอบอมยิ้ม) จึงได้น ำควำมรู้ที่ได้ไปถ่ำยทอดให้กับผู้ประกอบกำรหลังกำรวิจัยเสร็จ จำกกำร

ถ่ำยทอดของกำรปัญหำดังกล่ำวในครั้งน้ี จวบจนปัจจุบันผู้ประกอบกำรดังกล่ำวก็ไม่เคยเจอปัญหำดังกล่ำวอีกเลย (สุด

ยอดเจ๋งเป้งเลย) ส่งผลให้กำรด ำเนินกำรค้ำเชิงพำณิชย์ของผู้ประกอบกำรไม่ได้รับกำรเคลมสินค้ำคืนจำกลูกค้ำเลย ซ่ึง

นับว่ำเป็นกำรำสร้ำงรำยได้ให้กับสถำนประกอบอย่ำงดี และจำกจุดเริ่มต้นดังกล่ำวจึงเป็นที่มำของกำรได้รับควำมเชื่อถือ

จำกผู้ประกอบกำรอย่ำงสูง และจำกกำรร่วมงำนครั้งน้ีบอกได้เลยว่ำเสียงจำกชุมชน หรือผู้ประกอบกำร ซ่ึงมีปัญหำแล้ว

เขำได้รับกำรแก้ไขปัญหำที่สำมำรถท ำให้เขำได้รับผลประโยชน์จะเป็นชื่อเสียงที่เกิดจำกกำรบอกกันปำกต่อปำก 

เน่ืองจำกชุมชน หรือผู้ประกอบกำรจะรู้จักกัน และพูดคุยกันเม่ือได้พบปะกันตำมงำนต่ำงๆ (ท ำให้เรำมีชื่อเสียงไปโดยไม่

ต้องจัดท ำสื่อโฆษณำ กริ๊วๆ) จำกจุดเริ่มต้นดังกล่ำวตัวอำจำรย์น้ ำทิพย์เองก็ได้รับกำรประสำนงำนเรื่องของปัญหำต่ำงๆ 

เข้ำมำกอีกมำกมำย นับว่ำเป็นปัญหำที่เป็นควำมรู้ใหม่ๆ เยอะมำกๆ ดังน้ันตัวอำจำรย์น้ ำทิพย์จึงคิดได้ว่ำหำกเรำเป็น

อำจำรย์ควรหม่ันฝึกฝน และสรรหำควำมรู้เพื่อไม่ให้เรำด้อยควำมรู้ที่มีรอบตัวอยู่มำกมำยต่อไป และหำกผู้อ่ำนอยำกรู้

เรื่องรำวของโครงกำรวิจัย หรืองำนบริกำรวิชำกำรมีประโยชน์อย่ำงไรกับคนที่ท ำหน้ำที่เป็นอำจำรย์ก็โปรดติดตำมตอน

ต่อไป แอบกระซิบต่อหน่อยว่ำมันต้องใช้เวลำ และบรรยำยเป็นร้อยๆ หน้ำก็ยังไม่หมด เลยจะบอกว่ำ โปรดติดตำมตอน

ต่อไปเม่ือมีโอกำสได้เขียน เพรำะบทควำมเน่ียเป็นเพียงงำนที่เกิดขึ้นซ่ึงเป็นส่วนเล็กๆ น้อยๆ ของปี 2551 แล้วส่วนที่

เหลือของ 2551 จนถึง ปี 2555 น้ีแหละอยู่ตรงไหน ค ำตอบง่ำยๆ ก็อยู่ตรงประสบกำรณ์ของตัวอำจำรย์ น้ ำทิพย์เอง
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แหละที่ใครๆ ก็ไม่สำมำรถเอำไปจำกเรำได้ บอกตำมตรงว่ำงำนบริกำรวิชำกำรมันเป็นงำนที่ยิ่งใหญ่มำกๆ มำกเสียจนหำก

คิดเป็นเงินทองก็ร่ ำรวยสุดๆ (สุดๆ เลย) 

 

 

 

ข่าวสารความเคลื่อนไหว 

    ข่าวสารความเคลื่อนไหว  

ศูนย์กฏหมำยกำรแพทย์ฯ คณะสังคมศำสตร์และมนุษยศำสตร์มหำวิทยำลัยมหิดล ได้จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร เรื่อง
เทคนิคกำรเขียนข้อเสนอโครงกำรวิจัยเพื่อขอรับทุน และกำรเขียนรำยงำนวิจัยและบทควำมวิชำกำรเพื่อตีพิมพ์ในวำรสำรใน
ระดับชำติและนำนำชำติ ในวันที่ 30 พ.ค. 2555 - 1 มิ.ย. 2555 เวลำ 09.00 - 16.00 น. ณ โรงแรม ทีเคพำเลซ แจ้งวัฒนะ 
หลักสี่กรุงเทพฯ ค่ำลงทะเบียนท่ำนละ 4,500 บำท 
 
ส ำหรับรำยละเอียดต่ำงๆสำมำรถดูในเอกสำรแนบได้เลยครับ..... 
Link : http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555//23-04-2012-15-37-24-Rendom-
547552.pdf 
 

                             …………………………………………………………………………………………….. 

เชิญบุคลำกรมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำมเข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกรเพื่อกำรให้บริกำรวิชำกำรเรื่อง
ทักษะกำรสังเครำะห์และกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้สู่ชุมชนฟรี! ในวันที่ 26 - 27 มิถุนำยน 2555  
ณ ห้องประชุมรำชำวดี อำคำรศรีพิบูล สถำบันวิจัยและพัฒนำมหำวิทยำลัยรำชภัฏพิบูลสงครำม (ส่วนทะเลแก้ว) 
 

                             …………………………………………………………………………………………….. 

ด้วยคณะกรรมกำรส่งเสริมและพัฒนำกิจกรรมปิดทองหลังพระฯมีติเห็นชอบในแนวทำงกำรพัฒนำควำมร่วมมือกับสถำบันอุม
ศึกษำโดยให้นักศึกษำและอำจำรย์ที่ปรึกษำมหำวิทยำลัยทั่วประเทศ ส่งหัวข้อในกำรท ำสำรนิพนธ์ภำคนิพนธ์ วิทยำนิพนธ์ ฯ 

http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555/23-04-2012-15-37-24-Rendom-547552.pdf
http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555/23-04-2012-15-37-24-Rendom-547552.pdf
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โดยมีหัวข้อเก่ียวกับกำรน ำแนวพระรำชด ำริไปประยุกต์ใช้ผู้ที่สนใจสำมำรถดูรำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
  
Link : http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555//11-06-2012-11-15-13-Rendom-
46238.pdf 

 

http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555/11-06-2012-11-15-13-Rendom-46238.pdf
http://edoc.psru.ac.th/e-document/upload/Doc_upload/2555/11-06-2012-11-15-13-Rendom-46238.pdf
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