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ค ำนิยม 

อธกิำรบดีมหำวทิยำลัยรำชภฏัพิบลูสงครำม 
 

 ขอแสดงความชื่นชมกับนักวิจัยท้ัง 6 คณะ บุคลากรของ

มหาวทิยาลัยทุกท่านและสถาบันวจิัยและพัฒนา  ท่ีมีส่วนร่วมมือให้ได้มาซึ่ง

เอกสาร “ถอดบทเรียนองค์ความรู้จากงานวิจัย” เล่มนี้  ซึ่งได้ด าเนินตาม

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยตามแผนพัฒนางานวิจัยของ

สถาบันวจิัยและพัฒนา  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม งานวิจัยของ

นักวิจัยและบุคลากร ท้ัง  30  เร่ือง  ท่ีถอดบทเรียนเป็นบทความวิชาการ  

ได้กอ่ให้เกิดองคค์วามรู้ใหม่และมีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างความรู้ด้าน

วชิาการ การถอดบทเรียน ไมเ่พยีงแต่เป็นการสังเคราะห์องค์ความรู้ท่ีได้

จากงานวิจัยเท่านั้น แต่ยังเป็นการแสดงถึงความสามารถของนักวิจัย  

ในการเขียนบทความวิชาการ คุณภาพของงานวิจัยตลอดจนสามารถ

น ามาใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งเป็นการแสดงถึงศักยภาพด้านงานวิจัยของ

มหาวิทยาลัยได้อีกทางหนึ่งด้วย ขอให้ก าลังใจแก่ผู้อ านวยการสถาบันวิจัย

และพัฒนาในความตั้งใจขับเคลื่อนและด าเนินโครงการพัฒนาบุคลากร

ด้านการวิจัย จนได้มาซึ่งเอกสารนี้  ขอให้เอกสาร “ถอดบทเรียนองค์

ความรู้จากงานวิจัย” นี้ ได้ถูกน าไปใช้ประโยชน์สมกับเจตนารมณ์ของ

คณะผู้จัดท าต่อไป 
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ค ำน ำ 

หนังสือสังเคราะห์องค์ความรู้จากงานวิจัย  โดยสถาบันวิจัย

และพัฒนาได้รับความร่วมมืออันดีจาก  6  คณะ  ในการส่งเสริมให้

คณาจารย์และนักวิจัยท่ีท าวิจัยในแต่ละคณะได้มาน าเสนอผลงานวิจัย 

ในรูปแบบบทความท่ีผ่านการสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้แล้ว 

ทางสถาบันวิจัยฯ  หวังว่าหนังมือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ในการ

น าไปใช้กับหน่วยงานของท่าน  หากมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงทาง

สถาบันวจิัยฯ  ยนิดนีอ้มรับน าไปพัฒนาในอนาคต 

หนังสือเล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดจีากความรว่มมือของคณาจารย์

ท้ัง  6  คณะ   และบุคลากรท่ีเกี่ยวข้อง  สถาบันวิจัยและพัฒนาต้อง

ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 

 

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริสุภา   เอมหยวก 

บรรณาธกิาร 
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ดร.ร าไพ   โกฏสบื 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: rampai.k@psru.ac.th 
 

เรื่อง     ความหลากชนดิของรา Microfungi ท่ีมีฟรุตบอดขีนาดใหญ ่

ในเขตพื้นท่ีสถานวีจิัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราช 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์    

เนื่องจากในพืน้ท่ีสถานวีจิัยสิ่งแวดลอ้มสะแกราชซึ่งถือเป็นหน่ึง

ในพื้นท่ีแหล่งสงวนชีวมณฑลแต่กลับพบมีการศึกษาและการรายงาน

เกี่ยวกับรากลุ่ม microfungi อยู่น้อยมาก และด้วยทางสถานีฯ มีความ

ต้องการรวบรวมข้อมูลความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตท่ีพบในพื้นท่ี 

งานวิจัยนี้จึงช่วยให้สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชมีข้อมูลเบื้องต้น/

พื้นฐานเกี่ยวกับความหลากหลายของราในกลุ่มนี้ท่ีพบในเขตพื้นท่ีของ

สถานีฯเพิ่มขึ้น และผู้ท่ีอยู่ในแวดวงท่ีเกี่ยวข้องยังสามารถน าข้อมูลท่ีได้

จากงานวิจัยนีไ้ปใชใ้นการศึกษาวิจัยต่อยอดได้อกีด้วย  
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รูปที่ 2  ชนดิของรา  Cookeina tricholoma SK013 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย      

เป็นงานวิจั ยพื้นฐานท่ี เน้นศึกษาความหลากหลายและ

อนุกรมวิธานของรากลุ่ม microfungi ท่ีผลของงานวิจัยสามารถช่วยเติม

เต็มข้อมูลด้านความหลากหลายของรากลุ่มนี้ท่ียังขาดหายไปของสถานี

วจิัยสิง่แวดลอ้มสะแกราชให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ขณะเดียวกันก็มีราท่ีพบ

จากงานวิจัยบางชนิดท่ีหากได้ รับการตรวจสอบยืนยันข้อมูลทาง

อนุกรมวิธานท่ีชัดเจนแล้วคาดว่าเป็นราท่ีไม่เคยพบมีรายงานในพื้นท่ีมา

ก่อนหรืออาจเป็นราชนิดใหม่ท่ียังไมถู่กค้นพบ  

 

 

 

 

 
 

 

 
 

รูปที่ 3  ชนิดของรา  Cookeina speciosa  (อ่อน) 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ทางสถานวีจิัยสิ่งแวดล้อมสะแกราชสามารถน าข้อมูลท่ีได้จาก

งานวิจัยไปเผยแพร่แก่สาธารณชนเพื่อการใช้ประโยชน์ในแง่ของการ

ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์ให้แก่ผู้ท่ีมีใจรักในการศึกษา

ธรรมชาติในเขตพื้นท่ีของสถานีฯ เนื่องจากรากลุ่มนี้สามารถมองเห็นได้

ด้วยตาเปล่า อีกท้ังมีสีสันและรูปร่างท่ีมีความหลากหลายสูง นอกจากนี้

รา microfungi ในกลุ่มผู้ย่อยสลายซากท่ีพบบางชนิดท่ีสามารถแยกเช้ือ

บริสุทธ์ิได้ยังสามารถน าไปทดสอบใช้ในการเพิ่มอัตราการย่อยสลายของ

เศษซากอินทรียวัตถุในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หรือการวิเคราะห์หาสารท่ีมี

ประโยชนท่ี์ราขึ้นสร้างในระหวา่งการเพาะเลีย้งได้อีกดว้ย  

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ชนิดของรา  Xylaria sp. SK021 
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 ดร.กมลธรรม  เกือ้บุตร 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E-mail: godz_blezz@hotmail.com 
 

เรื่อง     ดนตรีมังคละในศตวรรษท่ี 21 : จากมิติแหง่อดีตสู่ปัจจบัุน 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์

ผลการวิจัยเป็นแนวทางในการสร้างกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์

ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของจังหวัดพิษณุโลก ท่ีเคลื่อนตัวภายใต้พลวัต

ทางสังคมในศตวรรษท่ี 21 ซึ่งเป็นยุคท่ีมีวิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลย ี

รวมถึงนวัตกรรมท่ีก้าวกระโดด ท าให้เยาวชนรุ่นใหม่ หรือแม้กระท่ังคน

ท่ัวไปในยุคปัจจุบันด ารงอยู่ท่ามกลางความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

โดยเฉพาะวัฒนธรรมดนตรีตะวันตกท่ีหล่ังไหลเข้ามาสู่ประเทศไทยอย่าง

ต่อเนื่อง การศึกษาแนวทางและปัจจัยท่ีจะช่วยส่งเสริมให้วัฒนธรรม

ดนตรีมังคละเป็นสว่นหนึ่งของยุคปัจจุบัน และไม่เสื่อมสลายไป ส่งเสริม

ให้ทุกคนรว่มเป็นเจ้าของวัฒนธรรมดังกลา่วนี้ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

เป็นการวิจัยพื้นฐานมุ่งเน้นการหาความสัมพันธ์การด ารงอยู่ของ

ดนตรีมังคละในสังคมชาวพิษณุโลกจากอดีตสู่ปัจจุบัน เพื่อหาแนวทาง

ในการประยุกต์องค์ความรู้ด้านดนตรีมังคละให้สามารถด ารงอยู่ภายใต้

สภาพสังคมปัจจุบันโดยไม่ขัดกับค่านยิมของสังคม   
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รูปที่ 1  บริเวณปะร าพธีิไหว้ครูมังคละ 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

รูปที่ 2  การบรรเลงคนตรีมังคละขณะประกอบพิธีไหว้ครู 
 

การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

น าองค์ความรู้จากผลการวิจัยในด้านประวัติและพัฒนาการ

ของมังคละในจังหวัดพิษณุโลกมาประยุกต์ให้อยู่ในรูปแบบโปรแกรม

ส าเร็จรูปท่ีสามารถเผยแพร่ในหลากหลายระบบปฏิบัติการ ซึ่งเป็น

งานวจิัยเชงิประยุกตต์อ่เนื่องในอนาคตต่อไป สร้างแผนกิจกรรมในการ

อนุรักษ์ดนตรีมังคละโดยมุ่งเน้นไปท่ีเยาวชนให้ตระหนักถึงวัฒนธรรม
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ท้องถิ่น โดยอาจผสมผสานในกระบวนการสอนดนตรีแบบตะวันตกเพื่อ

สร้างความนา่สนใจ ให้เหมาะสมกับยุคท่ีมีค่านิยมเอนเอียงไปทางดนตรี

ของชาติตะวันตก 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  พธีิเจิมหน้าผากเพื่อความเป็นสริิมงคล 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 4  การจับมือต่อเพลงมังคละ 
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ดร.กฤษ   สุจรติต้ังธรรม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: sut_krit@yahoo.com 
 

เรื่อง     การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะของแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโน 

พอลิคาโปรแลคโตน/พอลิไวนิลแอลกอฮอล์ผสมสารสกัดจากมะหาด

ส าหรับประยุกตใ์ชเ้ป็นแผ่นปิดแผล 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์     

งานวจิัยนี้เป็นการน าสารสกัดของมะหาดมาผสมกับพอลิเมอร์

แล้วท าการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์ม เพื่อน ามาใช้ส าหรับเป็นแผ่นปิดแผลท่ี

สามารถป้องกัน และยับยัง้แบคทเีรียก่อโรค 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1  ภาพการผลิตแผ่นฟิล์มเส้นใยนาโนจากเคร่ือง 

อเิล็กโทนสปินนิง 
 

 

mailto:sut_krit@yahoo.com
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

ปัจจุบันการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทางธรรมชาติส าหรับการรักษา

หรือป้องกันการเจ็บป่วยเป็นทางเลือกหนึ่งท่ีก าลังเป็นท่ีสนใจ ซึ่งพืชหรือ

สารสกัดจากพชืหลายชนดิมคีุณสมบัตท่ีิน่าสนใจส าหรับการศึกษาเพื่อดู

ถึงแนวทางในการน ามาประยุกต์ใช้ตัวอย่างเช่น พืชบางชนิดสามารถ

ออกฤทธ์ิในการยับยั้งจุลชีพก่อโรคได้ เป็นต้น มะหาดเป็นพืชชนิดหนึ่งท่ี

มคีุณสมบัติดังกล่าวและก าลังเป็นท่ีน่าสนใจของนักวิจัยในหลายๆ ท่ีซึ่ง

ในงานวิจัยนี้เป็นการน าสารสกัดจากแก่นมะหาดมาผสมกับพอลิเมอร์  

ทางชวีภาพแลว้ท าการขึน้รูปเป็นแผ่นฟิลม์ท่ีมีลักษณะเด่น คือ แผ่นฟิล์ม

ดังกล่าวเกิดจากการทับถมของเส้นใยท่ีมีขนาดนาโนเมตร ซึ่งจะท าให้มี

ผิวสัมผัสที่มาก และมีช่องวา่งที่อากาศสามารถถ่ายเทได้ และนอกจากนี้

แผ่นฟลิ์มดังกล่าวยังมฤีทธ์ิในการยับยัง้ และปอ้งการแบคทเีรียก่อโรคได้

อกีด้วย จึงนา่จะเหมาะส าหรับการน ามาประยุกตเ์ป็นแผ่นปิดแผล 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

ในงานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงคุณสมบัติของสารสกัดจากพืช 

และน าสารสกัดท่ีได้มาประยุกต์ ร่วมกับงานทางด้านวัสดุศาสตร์ 

เพื่อท่ีจะพัฒนาต่อไปส าหรับเป็นผลิตภัณฑ์ในการช่วยรักษาแผลของ

ผู้ป่วยและได้องค์ความรู้ท่ีจะกระตุ้นให้นักวิจัย หรือคนในท้องถิ่นแต่ละ

ท้องถิ่นหันมาสนใจและให้ความส าคัญต่อพืชและสมุนไพรท่ีมีอยู่ใน

ท้องถิ่นมากขึ้น 
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ดร.กีรต ิ ตันเรือน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail:  keerati.t@psru.ac.th 
 

เรื่อง     การประเมนิองค์ประกอบทางเคมขีองสารสกัดตา่ง  ๆ จากผักมะไห่

และคุณสมบัตกิารออกฤทธ์ิทางชวีภาพ  
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

ปัจจุบันการใช้พืชและผลิตภัณฑ์จากพืชได้รับความนิยมจาก

ผู้บริโภคเป็นอย่างมาก และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก

ผู้บริโภคตระหนักถึงอันตรายและผลข้างเคียงจากการใช้สารเคมี ดังนั้น

การศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทางชีวภาพ

ต่าง ๆ ของพืชจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการใช้ประโยชน์และการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์โดยเฉพาะพืชกินได้ (Edible plant) ท่ีหลายชนิดเป็นพืช

พื้นบ้านซึ่งยังไม่เป็นท่ีรู้จักและยังไม่มีการศึกษาถึงความสามารถในการ

ออกฤทธ์ิทางชวีภาพ  

การศึกษาในคร้ังเป็นการศึกษาองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิ

ทางชีวภาพของ“ผักมะไห่” ซึ่งเป็นผักพื้นบ้านมีลักษณะเป็นเถา-เครือ

คล้ายกับมะระขี้นก แต่ผักมะไห่มีใบท่ีใหญ่และหนาขยายพันธ์ุด้วยหัว

หรือเหง้าส่วนท่ีน ามารับประทานคือยอดซึ่งมีรสขม อย่างไรก็ตามจาก

การสบืค้นขอ้มูลไม่พบสรรพคุณทางยาและองค์ประกอบทางเคมีของผัก

มะไห่ดังนัน้ผลจากการวจิัยนี้จะท าให้ทราบถึงชนิดขององค์ประกอบทาง

เคมีของผักมะไห่ โดยเฉพาะปริมาณของสารประกอบฟีนอลิกและฟลา

โวนอยด์ซึ่งเป็นสารออกฤทธ์ิทางชีวภาพท่ีส าคัญรวมถึงผลการตรวจสอบ

mailto:keerati.t@psru.ac.th
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สมบัติทางชีวภาพ ได้แก่ ฤทธ์ิต้านสารอนุมูลอิสระ ฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย ์

ซึ่งข้อมูลท่ีได้สามารถใช้เป็นแนวทางในการศึกษา พัฒนาและใช้

ประโยชนต์อ่ไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่1  ลักษณะของผกัมะไห ่
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาถึงองค์ประกอบทางเคมีและฤทธ์ิทาง

ชีวภาพของผักมะไห่ซึ่งเป็นพืชท่ียังไม่มีการรายงานถึงองค์ประกอบทาง

เคมีและสรรพคุณอื่นๆ นอกจากการใชเ้ป็นอาหาร โดยจากการวเิคราะห์

องค์ประกอบทางเคมีของน้ ามันหอมระเหยจากผักมะไห่ ด้วยเทคนิค

แก๊สโครมาโทกราฟี–แมสสเปกโทรเมทรีพบว่าน้ ามันหอมระเหยจากผัก

ไห่มี anethole เป็นองค์ประกอบหลักโดยมีค่า Relative peak area สูงถึง 

66.74 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งในทางอุตสาหกรรมใช้ anethole เป็นสารให้กลิ่นอีก

ท้ังยังมีการรายงานว่า anethole มีฤทธ์ิเป็นยากระตุ้น (Stimulant)   ยา

ขับลม (Carmination) และมีฤทธ์ิทางชีวภาพหลายประการ อาทิ ฤทธ์ิ
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ตา้นเชื้อจุลินทรีย์และฤทธ์ิฆ่าแมลง เป็นต้น นอกจากนี้น้ ามันหอมระเหย

ของผักมะไห่มีปริมาณสารประกอบฟีนอลิกและสารประกอบฟลาโว

นอยดท้ั์งหมดสูงท่ีสุด คือ 65.6 มลิลกิรัม สมมูลกรดแกลลิกตอ่กรัมสาร

สกัดและ 42.6 มิลลิกรัม สมมูลเคอเซทินต่อกรัมสารสกัด ตามล าดับ

และจากการศึกษาฤทธ์ิยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรค ได้แก่ Bacillus cereus, B. 

subtilis, Candida albicans, Escherichia coli, Pseudomonas fluorescens 

และ Salmonella typhi  พบว่าสารสกัดจากผักมะไห่มีความสามารถใน

การยับยัง้เชื้อจุลินทรีย์ทดสอบได้ทุกชนิด  

 โดยน้ ามันหอมระเหยมีฤทธ์ิยับยัง้จุลินทรีย์ทดสอบได้ดีกว่าสารสกัด

จากตัวท าละลายชนิดอื่นและเมื่อน าสารสกัดจากผักมะไห่มาทดสอบ

ฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระ  พบว่าสารสกัดเอทิลอะซิเตทมีฤทธ์ิต้านอนุมูล

อิสระสูงท่ีสุดโดยมีค่าความเข้มข้นในการยับยั้งท่ี 50 เปอร์เซ็นต์เท่ากับ

0.95 มลิลกิรัมตอ่มิลลิลติร 

  

 

  

  

  

  

  

 

 

 

รูปที่ 2  การสกัดน้ ามันหอมระเหยจากผกัมะไห ่
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลท่ีได้จากการศึกษาท้ังองค์ประกอบทางเคมี ปริมาณของ

สารประกอบฟีนอลิกและฟลาโวนอยด์รวมถึงฤทธ์ิต้านสารอนุมูลอิสระ

และฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย์จะผ่านการน าเสนอในรูปแบบของผลงานทาง

วชิาการซึ่งสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลของพืชชนิดนี้รวมถึงสามารถใช้เป็น

แนวทางในการพัฒนาเพ่ือใชป้ระโยชนต์อ่ไปได้ 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่3  โครมาโทแกรมของน้ ามันหอมระเหยจากผักมะไห ่

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4  การวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิก           

         ท้ังหมดดว้ย Folin-Ciocalteu method 
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รูปที ่5  การวเิคราะห์หาปริมาณสารประกอบฟีนอลิกท้ังหมดดว้ย 

Aluminium chloride colorimetric method 

 

 

 

 

 

 

 

    รูปที ่6  การวเิคราะห์หาฤทธ์ิต้านอนุมูลอสิระด้วย  

             DPPH free radical scavenging method 

 

 



สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     14 

 

ดร.ณริดา   เวชญาลักษณ ์

คณะครุศาสตร์ 

E-mail: nirada.w@psru.ac.th 
 

เรื่อง     ความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้กิจกรรมใน     

วชิาจิตตปัญญาศึกษา 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 การศกึษาโดยกระบวนการจิตตปัญญา  เป็นการศึกษาท่ีต้องการ

พัฒนามนุษย์อย่างเป็นองค์รวม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ท่ีลึกซึ้งและส่งผล

ต่อชีวิตด้านในของผู้เรียน  สร้างความรู้เชิงประจักษ์ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน

จากประสบการณ์ตรงด้วยการท าสมาธิและวิปัสสนาในรูปแบบต่างๆ  

อาทิ  การเรียนรู้ผ่านการฝึกฝนทางกาย  เช่น ชี่กง โยคะ การเคลื่อนไหว

ร่างกายแบบตา่งๆ  การเรียนรู้ผ่านการท างานศิลปะ รูปแบบต่างๆ  การ

ใคร่ครวญทางความคิดโดยอาศัยประสบการณ์ท่ีผ่านมาเป็นบทเรียน  

ตลอดจนการเข้าร่วมในประสบการณ์ตา่งๆ  ทางสังคมและในชุมชน  เป็น

วิธีการเรียนรู้ท่ีน าผู้เรียนไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายในตนเองอย่างลึกซึ้ง

และเชื่อมโยงไปสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก  จากรากฐานของ

การปฏบัิตแิละฝึกฝนจริง 

 การศึกษาความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้

กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  

คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  โดยใช้กระบวนการ

เรียนรู้  (เตือนใจ เกียวซี, 2553,หน้า 5) ในการจัดการเรียนรู้ให้กับ

นักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  ด้วยรูปแบบ ส.ค.ส คือ  
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ส. สมาธิ คือ การท าสมาธิ ก่อน และ/หรือหลังเรียน   หรือสวดมนต์แผ่

เมตตาและอุทิศส่วนกุศล  ค. คิดใคร่ครวญ คือ การคิดใคร่ครวญอย่าง

เงียบๆ  และกลั่นกรองออกเป็นถ้อยค าแสดงออก ด้วยค าพูด หรือ

ข้อเขียน  และ  ส. สรุปและสะท้อนแนวความคิด คือ การน าสาระท่ีได้จาก

การคิดใคร่ครวญมาสะท้อนในแนวคิดของตน อันจะส่งผลให้ผู้เรียนมี

พฤตกิรรมท่ีเหมาะสม เป็นผู้มสีตสิามารถคิดใคร่ครวญและเป็นพลเมือง

ท่ีดขีองสังคมและประเทศชาติต่อไป 
       

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 การศึกษาความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการเรียนรู้

กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญา  ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุ

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  สามารถน าไปปรับปรุง

กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีจะส่งผลให้นักศกึษา มีจิตส านึกท่ีดี มีสมาธิ

ในการปฏบัิตกิิจกรรมตา่งๆ  สามารถคิด ใคร่ครวญ และสามารถสะท้อน

ผลและถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้รับจากการเรียนรู้แก่ผู้อื่นอันจะท าให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเอง ต่อครอบครัวและสังคมภายนอก เป็นพลเมืองท่ีดีของ

ประเทศชาตติอ่ไปในอนาคต 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การวิจัยเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจและผลสะท้อนจากการ

เรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญาศึกษาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ตามกระบวนการ ส.ค.ส. 

(สมาธิ ใคร่ครวญ และสะท้อน) พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึง

พอใจอยูใ่นระดับมาก กิจกรรมฐานที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ ฐานกาย  
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(X = 4.37) รองลงมาคือฐานคิด (X = 4.28) และฐานจิต ( X = 4.28) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามปลายเปิดเกี่ยวกับผลสะท้อน

จากการเรียนรู้กิจกรรมในวิชาจิตตปัญญา พบว่า นักศึกษาได้แสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิ่งท่ีได้เรียนรู้ทุกฐานและทุกกิจกรรมว่าท าให้เกิด

สมาธิ ได้ใคร่ครวญ คิดทบทวนตนเอง และน าความรู้ท่ีได้รับไปใช้

ปรับปรุงตนเองได้ โดย ฐานคิด นักศึกษาให้ความคิดเห็นว่ากิจกรรมใน

ฐานนี้ท าให้เกิดการเรียนรู้การแก้ปัญหา ฐานจิต นักศึกษาให้ความ

คิดเห็นว่ากิจกรรมในฐานนี้ท าให้รู้จักตนเองมากขึ้น มีสติมากขึ้น ส่วน

ฐานกาย นักศึกษาได้ให้ความคิดเห็นว่ากิจกรรมในฐานนี้ท าให้เข้า

ใจความเป็นจิตตปัญญามากขึน้ 

 

 

  

 
 

รูปที่ 1  กจิกรรมการเรียนการสอนจิตตปัญญา 

 

 

 

 

รูปที่ 2  กจิกรรมการคดิใครค่รวญ  คิดทบทวนตนเอง 
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ดร.พรดรัล  จุลกัลป์*, อ.กนกวรรณ  พรมจีน, 

และ อ.เปรมนภา สีโสภา  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

*E-mail: porndarun1975@gmail.com 
 

เรื่อง การพัฒนาขนมปังท่ีมีใยอาหารและแคลเซียมสูงจากแปง้ถั่ว

เหลอืงหมักโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์

 งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาองค์ความรู้และต่อ

ยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนอง

ความตอ้งการของผู้บริโภค โดยการน าแป้งถั่วเหลืองท่ีหมักท่ีได้จากการ

แปรรูปซึ่งมีคุณค่าทางโภชนาการสูง โดยเฉพาะโปรตีน ไขมันท่ีเป็น

ประโยชน์ และเส้นใยอาหารสูง มาพัฒนาเป็นขนมปังจากแป้งถั่วเหลือง

หมักท่ีมีแคลเซียมและใยอาหารสูงทดแทนการใช้แป้งสาลีเพื่อให้

ผลิตภัณฑ์ใหม่ท่ีเป็นทางเลือกใหม่ส าหรับผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพและ

ผู้สูงอายุ 
 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 1  ขนมปังจากแปง้ถั่วเหลอืงหมัก 

mailto:porndarun1975@gmail.com
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 ขนมปังจากถั่วเหลอืงหมักเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากการพัฒนาตอ่

ยอดการน าแป้งถั่วเหลืองหมักมาใช้ทดแทนแป้งสาสี โดยผลการศึกษา

พบวา่สามารถใช้แป้งถั่วเหลอืงหมักทดแทนแป้งสาสีได้ร้อยละ 30 โดยท่ี

ผลิตภัณฑ์มีลักษณะเนื้อสัมผัสไม่แตกต่างกับขนมปังจากแป้งสาสี 

นอกจากนั้นยังพบว่าผลิตภัณฑ์จะมีโปรตีน ใยอาหาร และแคลเซียม

มากกว่าขนมปังจากแป้งสาลี ดังนั้นผลิตภัณฑ์ท่ีได้จะเป็นทางเลือกใหม่

ส าหรับผู้บริโภคยุคใหม่ ผู้สูงอายุ และผู้บริโภคท่ีใส่ใจสุขภาพ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 คณะนักวิจัยได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑช์ุมชนและผู้สนใจท่ัวไปในลักษณะโครงการอบรม

เชงิปฏบัิตกิารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก   

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  เนื้อด้านในของขนมปังจากแปง้ถั่วเหลอืงหมัก 
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ดร.พรดรัล  จุลกัลป์*  และ อ.ธนพล  กิจพจน์    

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 
*E-mail: porndarun1975@gmail.com 

 

เรื่อง การพัฒนาผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมักโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาคเหนอืเพื่อผู้บริโภคคนไทย 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์

 ถั่วเหลืองท่ีหมักด้วยเชื้อรา หรือ เทมเป้ (tempeh) เป็นอาหาร

หมักพื้นเมืองของประเทศอินโดนีเซีย จัดเป็นอาหารหมักท่ีมีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงและอุดมด้วยโปรตีน ไขมัน ใยอาหาร วิตามิน เกลือแร่ และ

สารต้านอนุมูลอิสระ จึงมีการน ามาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ในอาหารมังสวิรัต ิ

เทมเป้เป็นผลิตภัณฑ์ถั่วเหลอืงหมักท่ีมีคุณสมบัตพิเิศษ คือ มีรสชาติ กลิ่น

รสและลักษณะเนือ้สัมผัสคล้ายเนื้อสัตว์ ดังนัน้การน าผงเทมเป้ถั่วเหลอืง

มาใช้ทดแทนเนื้อสัตว์ในผลิตภัณฑ์ผงปรุงรสอาหารจึงน่าจะเป็นแหล่ง

โปรตนีท่ีดแีละเป็นทางเลือกใหมส่ าหรับผู้บริโภคคนไทย 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 ผงปรุงรสจากถั่วเหลืองหมัก เป็นผลิตภัณฑ์ปรุงรสอาหารท่ีได้

จากการน าถั่วเหลืองท่ีหมักด้วยผงกล้าเชื้อ Rhizopus oligosporus มาใช้

ทดแทนเนื้อสัตว์มีลักษณะเป็นผงแห้งไม่จับตัวเป็นก้อนมีการเติม

ส่วนประกอบอื่นๆ คือ น้ าตาลทราย เกลือบริสุทธ์ิ กระเทียมผง โมโน

โซเดียม-แอล-กลูตาเมต (ผงชูรส) ไม่ใช้วัตถุกันเสียและวัตถุปรุงแต่ง

อาหาร มีสี เหลืองตามธรรมชาติของวัตถุดิบ มีค่ามาตรฐานตาม
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ข้อก าหนด บรรจุในถุงอะลูมิเนียมฟอยล์ ส าหรับใช้เติมลงในผลิตภัณฑ์

อาหารในเมนูต้ม ผัด และทอด  

 

 

 

 

 
     รูปที่ 1  ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ 

 

การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

 คณะนักวิจัยได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑช์ุมชนและผู้สนใจท่ัวไปในลักษณะโครงการอบรม

เชิงปฏิบัติการในพื้นท่ีจังหวัดเชียงราย, แพร่, พิษณุโลก และล าปาง 

จ านวนมากกวา่ 200 คน 
 

 

 

 

 
 
 

 
 

รูปที่ 2  บรรจุภัณฑข์องผงปรุงรสจากถั่วเหลอืงหมัก 
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รูปที่ 3  กจิกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยกีลุ่มผู้ประกอบการ 

อ.แมจ่ัน  จ.เชยีงราย 
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ดร.พรดรัล  จุลกัลป ์ 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

E-mail: porndarun1975@gmail.com 
 

เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวเสริมโปรตีนจากถั่วเหลือง

หมักโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 งานวจิัยนี้เป็นการศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์ของถั่วเหลือง

หมักจากภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น 

เพิ่มความหลากหลายให้กับผลิตภัณฑ ์โดยการน ามาพัฒนาตอ่ยอดเป็นขนม

ขบเคีย้วเสริมโปรตีนโดยใช้ถั่วเหลืองหมักเป็นวัตถุดิบหลักร่วมกับส่วนผสม

อื่นๆ เช่น ข้าว ธัญพืช ผักและผลไม้อบแห้งเป็นวัตถุดิบเสริม ส าหรับ

ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยและผู้บริโภคยุคใหม่ท่ีสนใจสุขภาพ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 ผลิตภัณฑข์นมขบเคีย้วเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมักจะใช้ถั่ว

เหลอืงหมักจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่น และท าการศึกษาโดยใช้โปรแกรมเชิง

เส้นตรงซึ่งก าหนดให้ผลิตภัณฑม์นี้ าหนัก 50 กรัม และต้องมสีัดสว่นของ

สารอาหารท่ีส าคัญคือ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต เส้นใย แคลเซียม 

เหล็ก และพลังงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของสารอาหารท่ีแนะน าให้

บริโภคประจ าวัน ส าหรับคนไทยอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป (Thai RDI) ผลิตภัณฑ์

ท่ีได้มมีาตรฐานตาม มีคุณค่าทางโภชนาการเหมาะกับวัยและเป็นไปตาม

ขอ้ก าหนด ซึ่งจะเป็นทางเลือกใหมท่ี่ดใีห้กับผู้บริโภคยุคใหม่ 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 คณะนักวิจัยได้น าองค์ความรู้ท่ีได้ถ่ายทอดสู่ผู้ประกอบการ 

กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑช์ุมชนและผู้สนใจท่ัวไปในลักษณะโครงการอบรม

เชงิปฏบัิตกิารในพื้นท่ีจังหวัดแพร่ 
 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  บรรจุภัณฑข์องขนมขบเคีย้วจากถั่วเหลืองหมัก 

 

 

 

รูปที่ 1  ส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ รูปที่ 2  ขนมขบเคีย้วจากถั่วเหลอืงหมัก 
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ดร.พรดรัล  จุลกัลป์*, และ อ.กนกวรรณ  พรมจีน 
*คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

*E-mail: porndarun1975@gmail.com 

 

เรื่อง ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปแบบผสมเสริมโปรตีนจากถั่ว

เหลอืงหมักโดยใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ่น 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากถั่วเหลืองหมักด้วยภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น เพิ่มความ

หลากหลายและเป็นทางเลือกใหมข่องผู้บริโภค ผลการศกึษาพบวา่ การใช้

เชื้อรา Rhizopus oligosporus ในกระบวนการหมักถั่วเหลืองจะมีผลให้ถั่ว

เหลอืงมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโปรตีน กรดไขมันอิสระ 

วิตามิน และเกลือแร่ ดังนั้นคณะนักวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะน าถั่วเหลืองหมัก

มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปเสริมโปรตีน โดยใช้แป้งข้าว

หอมมะลิแทนการใช้แป้งสาลีและผลไม้อบแห้งเพื่อเพิ่มเส้นใยอาหาร 

เหมาะกับผู้บริโภคกลุ่มแพ้กลูเตน 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 ผลิตภัณฑ์อาหารเช้าส าเร็จรูปเสริมโปรตีนจากถั่วเหลืองหมัก 

จะใช้ถั่วเหลืองหมักเป็นส่วนประกอบรวมกับวัตถุดิบอื่นๆ เช่น แป้งข้าว

หอมมะลิ แป้งข้าวโพด ผักและผลไม้อบแห้ง โดยใช้เคร่ืองมือพื้นฐาน 

กระบวนการผลิตไม่ยุ่งยากและสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ท่ีได้ง่าย 

ผลิตภัณฑ์มีคณุค่าทางโภชนาการครบถ้วนตามเกณฑ์บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
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ปลอดภัยและมีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและเป็นท่ียอมรับ

ของผู้บริโภค  

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  บรรจุภัณฑอ์าหารเชา้ส าเร็จรูป 

       แบบผสมจากถั่วเหลอืงหมัก 
 

การน าผลงานวิจัยไปใชป้ระโยชน์ 

 คณะนักวิจัยได้น าองค์ความรู้ ท่ีได้ถ่ายทอดสู่กลุ่มแปรรูป

ผลิตภัณฑ์ชุมชนและผู้สนใจท่ัวไปในลักษณะโครงการอบรมเชิง

ปฏบัิตกิารในพื้นท่ีจังหวัดพิษณุโลก 

  

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 2  บรรจุภัณฑอ์าหารเชา้ส าเร็จรูปแบบผสมจากถั่วเหลอืงหมัก 
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ดร.เรืองวุฒ ิ ชุติมา 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: ruangwut@psru.ac.th 

เรื่อง การส ารวจและการใช้ประโยชน์จากเชื้อราไมคอร์ไรซาจาก

กล้วยไมข้องไทยบางชนิดเพื่อการอนุรักษแ์ละเกษตรกรรม 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยพื้นฐานเพื่อให้ทราบถึงคุณสมบัติ  และ

ประโยชนข์องเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไมเ้พื่อใชเ้ป็นขอ้มูลและแนวทางใน

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเจริญของกล้วยไม้ท้ังในด้านการ

อนุรักษ ์และเกษตรกรรมตอ่ไป 
 

ลักษณะเด่นงานวิจัย 

 ส ารวจเชื้อราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้ และศึกษากลไกในการ

ส่งเสริมการเจริญของเชื้อราต่อกล้วยไม้โดยเฉพาะการผลิตฮอร์โมนท่ี

ส่งเสริมการเจริญของพืช (plant growth hormone) ในกลุ่มของ indole-

3-acetic acid (IAA)   
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 งานวจิัยนี้ท าให้ทราบถึงคุณสมบัติ และประโยชน์ของเชื้อราไม

คอร์ไรซากล้วยไม้ รวมถึงการผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มของ indole-3-

acetic acid (IAA) ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการพัฒนา   

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเจริญของกล้วยไม้ท้ังในด้านการอนุรักษ์และ

เกษตรกรรมตอ่ไป ซึ่งกล่าวสรุปได้พอสังเขปดังตอ่ไปน้ี 

ไมคอร์ไรซา (Mycorrhiza) 
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 ไมคอร์ไรซา คือ ความสัมพันธ์ท่ีเกิดขึ้นระหว่างเชื้อรา รากพืช 

และดิน หรือธาตุอาหารในดิน โดยท่ีเชื้อราจะอาศัยร่วมกับรากพืชโดยท่ี

พืชจะได้รับสารอาหารจากรามากขึ้นผ่านทางเส้นใยของเชื้อราท่ีมี

ความสามารถแผ่ขยาย และแทรกเข้าถึงอนุภาคของดินได้ดีกว่ารากพืช 

และเชื้อราจะได้สารอาหารจากการสังเคราะห์แสงของพืช ดังนั้นเราจึง

เรียกเชื้อรากลุ่มท่ีมีความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้ว่า “เชื้อราไมคอร์ไรซา” 

ส าหรับเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้นั้นจะมีความสัมพันธ์เฉพาะในกลุ่ม

ของพืชดอกท่ีอยู่ในวงศ์กล้วยไม้ (Orchidaceae) เท่านั้น และมักพบใน

กล้วยไมด้ินมากกวา่กล้วยไมอ้ิงอาศัย เชื้อราไมคอร์ไรซา ท่ีพบในกลุ่มนี้เป็น

เชื้อราชั้นสูงซึ่งส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มของ Basidiomycetes และบางชนิด

จะอยูในกลุ่มของ Ascomycetes ไมคอร์ไรซาชนิดนี้จะสร้างโครงสร้างท่ี

ส าคัญท่ีใช้ในการแลกเปลี่ยนสารอาหารกับพืช คือ peloton (รูปท่ี 1 และ 2)  

ซึ่งจะมีลักษณะขดรวมกันของเส้นใยเป็นก้อนอยู่ภายในเซลล์ราก

กล้วยไมใ้นช้ัน cortex ความสัมพันธ์ของเชื้อราไมคอร์ไรซาในกล้วยไม้นั้น

จะมีความชัดเจน และโดดเด่นในช่วงแรกของการงอกเมล็ด และการ

เจรญิเตบิโตของตน้อ่อน เนื่องจากเมล็ดกล้วยไมน้ั้นมขีนาดเล็กมาก และ

ไม่มีอาหารสะสมภายในส าหรับต้นอ่อนท่ีเรียกว่า endosperm จึงท าให้

ต้นอ่อนไม่สามารถงอก และเจริญได้เองจ าเป็นจะต้องอาศัยเชื้อรา     

ไมคอร์ไรซา ช่วยในการหาอาหารจากภายนอกให้แก่ต้นอ่อน ดังนั้น

เมล็ดกลว้ยไมส้่วนใหญ่จะไมง่อกจนกว่าจะเกิดความสัมพันธ์กับเชื้อราไม

คอร์ไรซาเท่านัน้ ส าหรับงานวจิัยนี้ได้ตรวจพบโครงสร้าง peloton ในราก

กล้วยไม้ Dendrobium lindleyi, Dendrobium chysotoxum, Dendrobium 

thyrsiflorum  และ  Vanda densisoniana จึงสามารถระบุได้ว่ากล้วยไม้มี

2 
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ความสัมพันธ์แบบไมคอร์ไรซา และมีความเป็นไปได้ในการน าเชื้อรานี้มา

ใชป้ระโยชนต์อ่ไป 
 

การผลิตฮอร์โมนพืชในกลุ่มของ indole-3-acetic acid (IAA) 

 ในพืชนั้นจะมีฮอร์โมนท่ีส่งเสริมการเจริญซึ่งเรียกว่า “plant 

growth hormone” ซึ่งฮอร์โมนนี้มีความส าคัญ และจ าเป็นอย่างยิ่งใน

การเจรญิของพืช ในท่ีน้ีจะกล่าวถึงฮอร์โมนท่ีส าคัญชนิดหนึ่งคือ indole-

3-acetic acid (IAA) ซึ่งถือว่าเป็นฮอร์โมนพื้นฐานท่ีพืชต้องใช้ในการ

เจรญิเตบิโต ส าหรับเชื้อราไมคอร์ไรซากล้วยไม้นั้นมีรายงานว่าเชื้อราไม

คอร์ไรซาบางชนิดสามารถผลิต IAA ได้ ซึ่งงานวิจัยนี้ได้ตรวจพบและ

รายงานการผลิต IAA จากเช้ือราที่แยกได้จากรากกล้วยไม้ Dendrobium 

lindleyi, Dendrobium chysotoxum, Dendrobium thyrsiflorum และ

Vanda  densisoniana  ซึ่ง IAA ท่ีผลิตได้นี้สามารถส่งเสริมการงอก เพิ่ม

ความยาวราก และการเจริญของต้นอ่อนข้าวโพดได้เช่นเดียวกับสารละลาย 

IAA มาตรฐาน ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้ว่าการผลิต IAA ของเชื้อราไม

คอร์ซานัน้อาจเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการเจริญของพืชได้อีกทางหนึ่ง 

 

 
 

 

 

 

 

 

3 

รูปที่ 1  กล้วยไม ้Vanda densisoniana (A) และโครงสร้าง peloton 

ภายในเซลล์รากกล้วยไมท่ี้ย้อมดว้ย 0.05% (W/V) tryplanblue          

ใตก้ล้องจุลทรรศน์ก าลังขยาย 400 เท่า (B และ C) 
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ประโยชน์ของไมคอรไ์รซากลว้ยไม ้

 จากท่ีกล่าวมาจะเห็นได้ว่าไมคอร์ไรซานั้นมีประโยชน์มากมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของการส่งเสริมการเจริญของพืช ซึ่งสามารถ

กล่าวได้วา่หากพืชขาดไมคอร์ไรซานั้นก็ยากท่ีจะอยู่รอดได้ ปัจจุบันจึงมี

การพัฒนาไมคอร์ไรซาเพื่อผลิตเป็นหัวเชื้อ และปุ๋ยชีวภาพเพื่อใช้ในการ 

เกษตรกรรม และฟื้นฟูป่าไม้กันอย่างแพร่หลาย ส าหรับกล้วยไม้เอง

ปัจจุบันมกีารรณรงค์อยา่งต่อเนื่องส าหรับการฟื้นฟูและอนุรักษ์กล้วยไม้

ป่าหลายชนิดท่ีใกล้สูญพันธ์ุลง ซึ่งในการอนุรักษ์กล้วยไม้นี้เองท่ีจ าเป็น

จะต้องน ากล้วยไม้มาเพาะเลี้ยงและเพิ่มจ านวนก่อนน ากลับคืนสู่

ธรรมชาติ ดังนั้นไมคอร์ไรซาจึงมีบทบาทส าคัญในการช่วยส่งเสริมการ

เจริญ และการอยู่รอดของกล้วยไม้ ดังนั้นไมคอร์ไรซาจึงบทบาทท่ี

ส าคัญอย่างยิ่งท่ีจะท่ีจะพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศร่วมไปกับการ

อนุรักษส์ิ่งแวดลอ้มอย่างย่ังยนืต่อไป 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  กล้วยไม ้Dendrobium lindleyi (A) และโครงสร้าง peloton ภายใน

เซลล์รากกล้วยไม้ท่ีย้อมดว้ย 0.05% (W/V) tryplanblue ใตก้ล้อง

จุลทรรศน์ก าลังขยาย 400 เท่า (B และ C) 
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นางสาวศิริรัตน์  พันธ์เรือง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: sirirat_p@psru.ac.th 
 

เรื่อง การพัฒนาไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

1. เพื่อทดสอบฤทธ์ิของสารสกัดใบบัวบก 

1.1 ทดสอบฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระ ด้วยวิธี DPPH 

scavenging assay 

1.2 ทดสอบฤทธ์ิการยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนสด้วยวิธี 

Modified  Dopachrome 

2. พัฒนาต ารับไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก 

3. เพื่อประเมินคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมีและความคง

ตัวของไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1  ใบบัวบกสด 
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย             

 เป็นงานวิจัยท่ีพัฒนาองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์เจลสมุนไพร โดยในต ารับใช้สมุนไพรทดแทนสารเคมี  

และใช้สารสกัดใบบัวบกท่ีมีฤทธ์ิยับยั้งเอนไซม์ไทโรซิเนส  และฤทธ์ิการ

ต้านอนุมูลอิสระสูง  สามารถถ่ายทอดงานวิจัยให้แก่ชุมชนและท้องถิ่นได้ 

เนื่องจากในต ารับเป็นพืชสมุนไพรในครัวเรือน  สามารถท าใช้เองหรือ

จ าหนา่ยได้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  สกัดด้วยเทคนิคเครื่องเสียงความถี่สูง 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 3  กรองสารสกัด 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบไมโครเจลจากสารสกัดใบบัวบก 

 2. ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการในวารสารวิชาการระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 3. ได้องค์ความรู้ใหม่ สามารถเผยแพร่และถ่ายทอดให้แก่

ชุมชนท้องถิ่นได้ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  กรองสารสกัด 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 5  สารสกัดใบบัวบกสด 
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ผศ.ดร.กุลวด ี ป่ินวัฒนะ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: pinwattana@hotmail.com 
 

เรื่อง การพัฒนากลูโคสเซนเซอร์ทางเคมไีฟฟา้โดยใชอ้นุภาคโลหะ

เป็นคะตะลิสต์เพื่อวิเคราะห์หากลูโคสในปัสสาวะ 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 เนื่องมาจากในปัจจุบันนี้ผู้ป่วยโรคเบาหวานท่ีพบในประเทศไทยมี

ประมาณ 4.5 ล้านคน ปี 2010 พบผู้เสียชีวิตจากโรคเบาหวานท้ังหมด 

6,855 คน หรอืวันละ 19 คน ทัง้นี้เพราะผู้ป่วยเบาหวานเสี่ยงตอ่การเกิด

โรคหลอดเลอืดหัวใจและสมองสูง 2-4 เท่า เมื่อเทียบกับคนปกติและจัด

อยู่ในอันดับท่ี 5 ของโรคท่ีคุกคามคนไทย ส าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น 

จึงมีความจ าเป็นต้องมีการวัดระดับน้ าตาลในเลือดอยู่สม่ าเสมอ      

เป็นประจ าทุกวันโดยบางรายนั้นจะต้องได้รับการวัด 4-5 คร้ังต่อวัน      

เพื่อติดตามระดับน้ าตาลอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับการรักษาอย่างทัน

ถ่วงที งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้อนุภาค

โลหะท่ีมีความสามารถเป็นคะตะลิสต์แทนการใชเ้อนไซม์ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 กลูโคสเซนเซอร์ท่ีใช้วัดระดับน้ าตาลในผู้ป่วยโรคเบาหวานนั้น 

ได้รับการพัฒนาและมีการวางจ าหนา่ยตามท้องตลาดเป็นจ านวนมากซึ่ง

ผู้ป่วยสามารถวัดได้ด้วยตัวเอง แต่ยังคงมีราคาแพงเนื่องจากต้องใช้

หัววัดท่ีมีลักษณะเป็นแถบสตริปท่ีมีเอนไซม์ติดไว้ท่ีผิวหน้า โดยแถบ

สตริปท่ีมีเอนไซม์ติดอยู่นี้จะวัดได้เพียงคร้ังเดียวและต้องมีการเปลี่ยน

mailto:pinwattana@hotmail.com
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ใหมทุ่กครัง้ท่ีวัด และเน่ืองจากมีการใช้เอนไซม์ติดบนแถบสตริปด้วย จึง

ท าให้แถบสตริปมีราคาท่ีค่อนข้างแพง นอกจากนี้ยังเกี่ยวข้องกับอายุ

การใช้งานอีกด้วย เพราะเอนไซม์นั้นเป็นสารชีวโมเลกุลจึงมีการ

เสื่อมสภาพได้งา่ย เม่ือมสีภาพความร้อนและความเป็นกรดหรือเบสมาก

เกินไปจะท าให้เอนไซม์นัน้เสียสภาพได้ 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 งานวิจัยนี้จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนากลูโคสเซนเซอร์โดยใช้

อนุภาคโลหะท่ีมีความสามารถเป็นคะตะลิสต์แทนการใช้เอนไซม์ ซึ่งจะ

ชว่ยท าให้หัววัดหรือแถบสตริปมรีาคาท่ีถูกลงได้ นอกจากนี้อนุภาคโลหะ

ยังมีอายุการใช้งานท่ียาวนานกว่าและสามารถน ามาวัดซ้ าได้  และใน

งานวิจัยนี้จะใช้อนุภาคโลหะติดลงบนขั้วไฟฟ้ากลาสสิคาร์บอนโดยใช้

เทคนิคทางเคมีไฟฟ้าเป็นตัวตรวจวัด เพราะเป็นเทคนิคท่ีใช้งานง่าย มี

ราคาไมแ่พง วัดได้ในสารละลายท่ีขุ่น จึงเหมาะกับการวัดตัวอย่างท่ีเป็น

เลือด ซีร่ัมหรือปัสสาวะ และใช้เวลาในการวิเคราะห์สั้นเหมาะส าหรับ

เป็นตัวตรวจวัดของเซนเซอร์ 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  รูปแสดงขัว้ไฟฟา้ที่ใชอ้นุภาคโลหะในการวิเคราะห์กลูโคส 
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ผศ.ดร.ณัฏฐิรา   ทับทิม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E-mail: ntuptim@hotmail.com 

 

เรื่อง การสร้างแบบฝึกช่วยจ าค าศัพท์ภาษาญี่ปุ่นส าหรับนักศึกษา

วชิาเอกภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 เพื่อสร้างสื่อการสอนท่ีเหมาะสมกับผู้เรียนในการจดจ าค าศัพท์ 

โดยเป็นสื่อการสอนท่ีผ่านกระบวนวจิัยและทดลองใช ้
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยและพัฒนาสื่อการสอนท่ีเน้นการจ าภาพหรือ

ลักษณะท่ีเป็นรูปธรรมเชื่อมโยงกับค าศัพท์ท่ีใช้ในการเรียนการสอน 

ค าศัพท์เป้าหมายคือค าศัพท์ระดับ N3 ในข้อสอบวัดระดับความสามารถ

ทางภาษาญี่ปุ่น โดยแบ่งเนื้อหาของแบบฝึกออกเป็น 4 แบบฝึก คือ 

1. แบบฝึกเขียนค าศัพท์ 

2. แบบฝึกการจับคู่ค าศัพท์ท่ีมีความหมายเหมอืนกัน 

3. แบบฝึกเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างค าศัพท์กับ

ความหมาย 

 4.  แบบฝึกการน าไปใชใ้ห้เหมาะสมกับความหมาย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 น าไปใชส้อนในรายวชิาภาษาญี่ปุ่น 1-4 และในกรณีภาษาอื่น ๆ 

ก็สามารถน าขั้นตอนการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ในการจัดท าแบบฝึกช่วย
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จ าในภาษาต่าง ๆ ท้ังนี้แบบฝึกช่วยจ าค าศัพท์นี้สร้างโดยยึดหลัก

จิตวิทยา เช่น กฎแห่งผล การสร้างแรงจูงใจและการสร้างสิ่งเร้าซึ่งเป็น

ทฤษฎีท่ีช่วยให้ผู้เรียนจ าได้งา่ยมากขึน้ สามารถน าไปปรับใช้ในการสร้าง

บทเรียนออนไลนห์รือ E-learning 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  แบบฝึกหัดท่ีสร้างจากหลักการเข้ารหัส  คือ  การให้ความหมาย 

กับสิ่งท่ีต้องการจดจ าผ่านสัญลักษณ์ 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  แบบฝึกหัดท่ีสร้างจากหลักการการใชค้ าใกลเ้คียงเพื่อเสริม

ความจ า 
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ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก*  

และนายเจนต ์  คันทะ 
*คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

*E-mail: siriemyuak@psru.ac.th 
 

เรื่อง การสร้างฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในจังหวัดพษิณุโลก 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 วัด เป็นสถาบันส าคัญของสังคมไทยนับแต่อดีตมาท่ีท าหน้าท่ี

รับใช้ชุมชน  ท้ังในรูปของพิธีกรรมและการเป็นพื้นท่ีสาธารณะท่ีซึ่ง

ชาวบ้านมีสิทธ์ิในการเข้าไปใช้พื้นท่ีและอาคารส าหรับการประกอบ

กิจกรรมตา่งๆ  เชน่  ท่ีประชุมหมูบ้่าน จัดงานร่ืนเริง งานบุญประจ าปี ฯลฯ 

ดังนัน้สถานภาพของวัดจึงขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของชุมชน สะท้อนถึงวิถี

ชีวิตในอดีตจนถึงปัจจุบันของคนในชุมชน  และจากการท่ีพิษณุโลกเป็น

เมืองส าคัญในอดีตท่ีมีหลักฐานโบราณสถาน โบราณวัตถุท่ีล้ าค่าและมี

สถานท่ีสวยงามหลายแหง่ อีกท้ังมีวัดโบราณที่มคีวามส าคัญและมีความ

เก่าแก่อยู่เป็นจ านวนมาก อาทิเช่น วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร    

วัดจุฬามณ ีวัดนางพญา และวัดอรัญญิก เป็นต้น จึงสมควรท่ีจะได้มีการ

รวบรวมจัดท าเป็นฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในอ าเภอเมือง   

จังหวัดพษิณุโลกไวใ้ห้คนรุ่นหลังได้ศึกษา ค้นควา้ต่อไป 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 งานวิจัยนี้ เป็นงานวิจัยท่ีรวบรวมข้อมูลโดยการด้วยการ

สัมภาษณ์พูดคุยของนักวิจัยกับพระภิกษุ ผู้น าชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน 

และชาวบ้านในชุมชนอ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เกี่ยวกับภาพวัด 
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ประวัตวิัด บริเวณท่ีต้ัง โบราณสถาน โบราณวัตถุของวัด ศาลา กุฏิ วัตถุ

มงคล วัตถุบูชา จ านวน 108 แห่ง แล้วน ามาออกแบบพัฒนาเป็น

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยใช้โปรแกรมโอเพนซอร์สจุมลาซึ่ง

นับเป็นการรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีเกิดจากการเรียนรู้ และ

สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน    โดยการเชื่อมโยงชุมชนเพื่อส่งเสริม

การท่องเท่ียว และสร้างอาชีพให้กับชุมชน อีกท้ังยังเป็นการอนุรักษ์ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ่นดา้นวัดอีกดว้ย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 งานวิจัยฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านวัดในอ าเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เป็นต้นทุนท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่

เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ดึงดูดความสนใจนักท่องเท่ียว 

และผู้สนใจวัดวาอารามท่ีส าคัญๆในประวัติศาสตร์ในเมืองพิษณุโลก  

วัตถมุงคล วัตถุบูชา ท าให้ชุมชนมอีาชีพและมีรายได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  รูปแสดงหน้าเว็บไซตฐ์านขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถิ่น 

ด้านวัดในจังหวัดพิษณโุลก 
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ผศ.ดร.ปิยวรรณ  ศุภวทิิตพัฒนา*, ผศ.ดร.จกัรกฤช ศรีลออ, 

ผศ.ดร.ณัฏฐิรา ทับทิม, ผศ.ประภาศริิ ใจผ่อง, 

ดร.พรดรัล จุลกัลป์, อาจารย ์ดร.สุพัตรา บดีรัฐ 

และอาจารย์ผกาวดี เอ่ียมก าแพง 
*คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

               *E-mail : psupavititpatana@gmail.com 
 

เรื่อง วัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่อาเซียน 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 แผนงานวิจัยนี้ได้มุ่งเน้นการศึกษาส ารวจเก็บข้อมูลวัฒนธรรม

อาหารพื้นถิ่นเมอืงพิษณุโลกครอบคลุมทุกมิติ คือ สูตรต ารับ เทคนิคการ

ปรุงอาหารพื้นถิ่น  ต านานและต ารับอาหาร  วิวัฒนาการของบรรจุภัณฑ์  

ความหลากหลายทางด้านพืชอาหาร ปลาแม่น้ าน่านและวัฒนธรรมการ

บริโภคอาหาร  ของคนเมอืงพษิณุโลกและกลุ่มประเทศอาเซียน  ตลอดจน

การตรวจวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นถิ่น การสืบทอด

และฟื้นฟูสูตรต ารับและส ารับอาหารพื้นถิ่น การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ

การศึกษารูปแบบในการน าเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการ

บริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ ข้อมูลจากแผนงานวิจัยนี้

สามารถน าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นบ้านด้วย

วัฒนธรรมของชุมชน  และจะก่อให้เกิดการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรม

การบริโภคของคนในชุมชนไว้ให้กับเยาวชนรุ่นหลังได้อย่างย่ังยนื 
 

 

 

mailto:psupavititpatana@gmail.com
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 แผนงานวิจัยสามารถถ่ายทอดต ารับและส ารับอาหารท้องถิ่น  

ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมการบริโภคกับการใช้ประโยชน์จากพืชและ

ปลาในแม่น้ าน่าน การพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารพื้นถิ่นพร้อมท้ัง

วัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่น  ท่ีเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมการ

บริโภคของคนในจังหวัดพิษณุโลกและในกลุ่มประเทศอาเซียน ก่อให้เกิด

การถ่ายทอดวัฒนธรรมการบริโภคอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลกสู่สาธารณะ 
 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 1  ส ารับอาหารพื้นถิ่นจังหวัดพิษณุโลก 
  

 

 

 

  

 

 
 

 

รูปที่ 2  บรรจุภัณฑอ์าหารพื้นท่ีพิษณุโลก 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ผลงานวจิัยจากแผนงานวิจัยวัฒนธรรมอาหารพื้นถิ่นพิษณุโลก

สู่อาเซียนน าไปใช้ประโยชน์หลายประเด็น ได้แก่ การตีพิมพ์เผยแพร่

บทความวิจัย การน าเสนอข้อมูลแก่ สภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 

เพื่อเผยแพร่สูส่าธารณชน 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 3  การน าเสนอการถ่ายทอดมิติทางวัฒนธรรมการบริโภคอาหาร

พื้นถิ่นพิษณุโลกสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 4  การถา่ยทอดผลงานวจิยัและเสวนาการจัดส ารับอาหารพื้นถิ่น

พษิณุโลกรว่มกับสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก 
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ผศ.ดร. น้ าทิพย ์ วงษ์ประทปี 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 
 

เรื่อง การสร้างมูลคา่เพ่ิมและการพัฒนาภูมปัิญญาทอ้งถิ่นการท า

ข้าวทอดกรอบปรุงรสสมุนไพร 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์

 จากการลงพื้นท่ีและส ารวจข้อมูล พบว่า ศูนย์เรียนรู้บ้านบาง

กระน้อย ผู้ผลิตและจ าหน่ายข้าวปลอดสารในเขตพิษณุโลก พันธ์ุข้าว

หอมมันปู ข้าวไรซ์เบอรร่ี และข้าวหอมมะลิ 105 ส่วนศูนย์เรียนรู้กสิกรรม

ธรรมชาติ เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้ผลิตและจ าหน่าย

ข้าวสารปลอดสารพิษในเขตจังหวัดพิจิตร พันธ์ุข้าวหอมมะลิ 105 และ

ข้าวหอมนลิ ซึ่งมีข้าวหลายพันธ์ุ แต่ราคาค่อนข้างต่ า และการจัดจ าหน่าย

ในรูปแบบข้าวสารมีคู่แข่งจ านวนมาก จึงมีแนวคิดท่ีจะพัฒนาการใช้

ประโยชน์จากข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ เป็นวัตถุดิบท่ีหาได้ในพื้นท่ี

และราคาต้นทุนไม่แพง เพื่อน ามาใช้ในกระบวนการผลิตข้าวเพื่อการ 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบปรุงรส เพื่อส่งออกข้าวแปรรูปคล้าย

ลักษณะของข้าวเม่าของชาวเขา  และข้าวอบกรอบปรุงรสพร้อม

รับประทานโดยแนวคิดของการสร้างเอกลักษณ์เน้นความแตกต่างใน

ส่วนผสมของพันธ์ุและชนิดข้าวท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ และสมุนไพรท่ี

มใีนท้องถิ่นรวมท้ังรสชาติกลมกลอ่มท่ีไม่เหมอืนแปรรูปข้าวอื่นๆ ท่ีมีของ

ท้องถิ่นอื่นผนวกกับการยกระดับกระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน และ

สร้างมาตรฐานผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตขึ้นให้ได้รับการยอมรับช่วยยกระดับ
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มาตรฐานสนิค้าให้สามารถแข่งขันได้ในเชงิธุรกิจได้และสามารถกระจาย

สินค้าท่ีเป็นภูมปัิญญาของคนไทยให้เป็นท่ีรู้จักของชาวตา่งชาต ิ เกิดการ

สร้างมูลค่าให้แก่อุตสาหกรรมข้าวซึ่งมีบทบาทส าคัญต่อเศรษฐกิจ

นับเป็นภาคส่วนท่ีมีความส าคัญต่อการพัฒนาท้ังทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมของประเทศ ท าให้เกิดการกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเพิ่ม

ศักยภาพของเศรษฐกิจระดับภูมภิาคตลอดจนระดับประเทศได้ 
  

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยท่ีผ่านการศึกษาวิจัยอย่างมีระเบียบและแบบแผน     

ท่ีเร่ิมจากการศึกษาชนิดและพันธ์ุข้าวในเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ 

ข้าวหอมมันปู ข้าวไรซ์เบอรร่ี ข้าวหอมมะลิ 105 ข้าวหอมนิล และข้าวลืมผัว 

วธีิการแปรรูปข้าวเพื่อท าข้าวทอดอบกรอบ ชนิดของน้ ามันท่ีใช้ในการทอด 

ได้แก่ น้ ามันปาล์ม น้ ามันมะพร้าว และน้ ามันปาล์มผสมน้ ามันมะพร้าว 

(1:1)  และการพัฒนารสชาติข้าวไทยทอดอบกรอบปรุงรสสมุนไพรด้วย 

ใบมะกรูด กระชาย กล้วย เผือก มันเทศ และขิง ท่ีมีผลต่อคุณภาพของการ

แปรรูปเป็นข้าวไทยอบกรอบปรุงรสสมุนไพร  จากนั้นตรวจสอบ

วิเคราะห์ผลท้ังทางกายภาพ เคมี และจุลินทรีย์และสรุปผลงานท่ีได้   

เพื่อจัดเตรียมข้อมูลสูตรท่ีเหมาะสมน าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

กลุ่มเป้าหมาย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

จากผลการศึกษาวิจัยท่ีได้ ผู้วิจัยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้

เกี่ยวกับ “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบสมุนไพร”  ให้แก่หมู่บ้าน

บางกระนอ้ยหมูท่ี่ 2 ต าบลนครป่าหมาก อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
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และศูนย์เรียนรู้กสิกรรมธรรมชาติ  เพื่อขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงหมู่ 2 ต าบลสายค าโห้ อ าเภอเมือง จังหวัดพิจิตรซึ่งเป็นผู้ผลิต

ข้าวปลอดสารอาหารปลอดภัย เพื่อน าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของ

กลุ่มท่ีมากด้วยคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อการจ าหน่ายเชงิพาณิชยต์อ่ไป  

ซึ่งการการถ่ายทอดเทคโนโลยีดังกล่าว ท าให้กลุ่มสามารถ

สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม ่ด้วยการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ นอกจากนี้

ยังเป็นการพัฒนารสชาตแิละเนื้อสัมผัสใหม่ๆ ให้กับผลิตภัณฑ์ข้าวอบกรอบ 

จึงเป็นการช่วยส่งเสริม  ให้พัฒนาความสามารถในการสร้างผลิตภัณฑ์

ใหม่  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน  เพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่าย 

ขณะยังคงรักษาภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้  ท าให้คนในชุมชนได้มีโอกาสได้รับ

องค์ความรู้ใหม่ๆ ท่ีมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มาพัฒนาอาชีพและ

ยกระดับคุณภาพชวีติของคนในชุมชน  ให้ด าเนินชวีติอยา่งยั่งยืนตอ่ไป 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  ผู้วิจัยถ่ายทอดการผลติขา้วอบกรอบสมุนไพรแก่ผู้ท่ีสนใจ 
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ผศ.ดร.สภุาวด ี แหยมคง 

คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

E-mail : suphayaku@hotmail.com 
 

เรื่อง ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากหลายของลักษณะภายนอก

ของไก่พื้นเมอืง ในพืน้ท่ีจังหวัดพิษณุโลก 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 ควรให้ความส าคัญและความจ าเป็นของการส่งเสริมและ

อนุรักษ์สายพันธ์ุไก่พื้นเมืองท่ีมีความหลากหลายของลักษณะภายนอก 

ตามอุดมทัศนีย์ท่ีแตกต่างกันไป ตามความแตกตา่งของปัจจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

 

  

 

 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 การศึกษาถึงปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อความหลากหลายของ

ลักษณะภายนอกของไก่พืน้เมอืง ในจังหวัดพิษณุโลก 

 

 

รูปที่ 1  ลักษณะไก่พันธ์ุเหลอืงหางขาว 

 

รูปที่ 2  ลักษณะไก่ตอ่ไก่ตัง้ 
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การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เป็นข้อมูลท่ีจะช่วยน าไปวางแผนการผลิต และส่งเสริม

เกษตรกรให้สามารถเลี้ยงไก่พื้นเมืองได้อย่างเหมาะสม และสามารถน า

ความรู้ท่ีได้จากการวจิัยไปพัฒนาพันธ์ุเพื่อเป็นอาชีพในท้องถิ่นและเลี้ยง

ตนเองได้ต่อไป   

  

 

 

 

 

รูปที่ 3  ลักษณะหางของไก่พื้นเมอืง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  ลักษณะของปีกไก่พื้นเมอืง 

 

รูปที่ 5  ลักษณะใบหนา้ของไกพ่ื้นเมอืง 
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ผศ.ดร.อนงค์  ศรีโสภา*, 

 ผศ.ดร.ประกรณ์ เลิศสุวรรณไพศาล, 

ผศ.ดร.วษิณุ ธงไชย และดร.กาญจนา วงศ์กระจ่าง 
*คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 

*E-mail : anongsrisopa@psru.ac.th 
 

เรื่อง สารสกัดดอกดาวเรืองจากภูมิปัญญาทอ้งถิ่นสูน่วัตกรรม 

ลดร้ิวรอย 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 ดาวเรือง (Marigold) เป็นไม้ดอกท่ีคนไทยรู้จักกันดี  นิยมปลูก

ประดับสวนหน้าบ้าน เนื่องจากปลูกง่าย โตเร็ว และมีสีสันสดใสสะดุดตา 

ดอกดาวเรืองนอกจากจะมีประโยชน์ใช้ท ามาลัย และจัดแจกันแล้ว     

ยังสามารถใช้เป็นพืชสมุนไพรส าหรับการรักษาโรคผิวหนังและบ ารุง

ผิวพรรณได้อีกด้วย เพื่อท าการศึกษาฤทธ์ิทางเคมีและชีวภาพของสาร

สกัดดอกดาวเรือง จึงได้ท าการสกัดสารออกฤทธ์ิจากดอกดาวเรืองโดย

ใชเ้ทคนิคการสกัด 3 เทคนิค ได้แก่ การสกัดแบบแช่หมัก การสกัดด้วย

ไมโครเวฟ และการสกัดด้วยอัลตราโซนิค และศึกษาฤทธ์ิการต้านการ

เจริญเติบโตของแบคทีเรีย ฤทธ์ิการต้านอนุมูลอิสระของสารสกัดดอก

ดาวเรือง เพื่อตอ่ยอดในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ลดร้ิวรอย 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 จากการศึกษาพบว่าในเวลาท่ีเท่ากัน เทคนิคการสกัดโดยใช้

ไมโครเวฟให้ปริมาณสารสกัดหยาบมากท่ีสุด นอกจากนี้ยังพบว่าสาร

สกัดจากดอกดาวเรืองมฤีทธ์ิต้านแบคทเีรีย แกรมบวก ได้แก่ S. aureus, 
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S. epidermidis, B. subtilis และต้านแบคทีเรียแกรมลบ ได้แก่ P. aeruginosa  ได้ดี 

สารสกัดท่ีได้มีฤทธ์ิต้านอนุมูลอิสระได้ดี เนื่องจากมีปริมาณฟีนอลิก

และฟลาโวนอยด์โดยรวมสูง ซึ่งมีประโยชน์ช่วยลดร้ิวรอยและท าให้

ผิวหนังดูออ่นวัยและยังสามารถปอ้งกันผิวหนังจากรังสียูวไีด้ดี 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1  ดอกดาวเรืองท่ีใชใ้นการสกัด (ซ้าย)  

        และกลีบดอกดาวเรืองแหง้ (ขวา)  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 เนื่องจากดอกดาวเรืองมีสารออกฤทธ์ิทางเคมีและทางชีวภาพ

ท่ีมีประโยชนต์อ่ผิวหนัง ช่วยท าให้ผิวมีสุขภาพดีและอ่อนวัย ซึ่งสามารถ

เตรียมได้ง่าย ใชไ้ด้ในทุกครัวเรือน เพียงแค่น าดอกดาวเรืองสดหรือแห้ง

แช่ในเอทานอล อาจแช่ท้ิงไว้เป็นเวลา 2 – 3 สัปดาห์ หรือแช่ในน้ า 

บริสุทธ์ิแล้วให้ความร้อนอย่างน้อย 10 นาที โดยใช้เตาไมโครเวฟจะท าให้

ได้สารสกัดท่ีมีสารออกฤทธ์ิท่ีมีคุณประโยชนส์ูง น าไปตอ่ยอดพัฒนาเป็น

ผลิตภัณฑบ์ ารุงผิวต่าง ๆ เช่น บาล์ม ยาหม่อง สเปรย์น้ าฉีดผิวหน้าและ
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ผิวกาย ให้ความชุ่มชื่น บรรเทาอาการระคายเคืองต่อผิว แก้ผื่นคัน หรือ

น าไปผสมในครมีหรือโลช่ันทาบ ารุงผิวพรรณเพื่อช่วยลดร้ิวรอยได้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 รูปที่ 2  ลักษณะเนื้อครีมธรรมดาและครมีจากสารสกัดดอกดาวเรือง 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 3  สาธติการท าผลิตภัณฑ์จากดอกดาวเรืองให้กับกลุ่มผูผ้ลิต 

ไมด้อกไม้ประดับ ณ บา้นคลองวัดไร่ 

ต.บางระก า อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 
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นางสาวธัญญาพร  มาบวบ*, ผศ.บุษบา หินเธาว์, 

นางสาวณีรนุช ประเข, และนางสาวศริิวรรณ แก้วสุข  
*ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

*E-mail: tunyaa@psru.ac.th 

 

เรื่อง การวิเคราะห์การด ารงอยู่ของพิธีกรรมเยื้องของชาวไทยทรงด า 

บ้านบัวยาง อ าเภอวชิรบารมี  จังหวัดพิจิตร 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 จากข้อมูลของส านักพัฒนาวิชาการและการจัดการความรู้และ

ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติปี 2558 ระบุสถานการณ์ด้าน

ระบบสุขภาพของประเทศไทยในปัจจุบันว่า โลกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่าง

รวดเร็ว โดยพบว่ามีหลายปัจจัยท่ีส่งผลต่อระบบสุขภาพของประชาชน 

เพราะระบบสุขภาพคือความสัมพันธ์ของกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 

ท่ีเชื่อมโยงกันอย่างสมดุล และปัญหาท่ีเกี่ยวข้องกับสุขภาพหรือความ

เจ็บป่วยบางทีไม่ได้อยู่ท่ีการติดเชื้อโรคท้ังหลายแต่อาจเกิดจากสิ่งท่ี    

ไม่ทราบสาเหตุ ซึ่งแพทย์หาสาเหตุของการป่วยของคนป่วยไม่ได้  แต่ชาว

ไทยทรงด ามีการค้นหาสาเหตุของการเจ็บป่วยได้หลังจากปรึกษาจาก

แพทย์แผนปัจจุบันรักษาแล้วไม่หายโดยใช้พิธีกรรมเยื้อง  เป็นพิธีกรรม

ตามอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธ์ุตนเอง ซึ่งการศึกษาการด ารงอยู่ของ

พธีิกรรมเยื้องของชาวไทยทรงด า จะท าให้ทราบถึงการสืบสาน อนุรักษ์

พธีิกรรมดังกล่าว ให้คงอยูก่ับชาติพันธ์ุต่อไป อีกท้ังสาธารณสุขชุมชนจะได้

ให้ความส าคัญต่อแนวทางการส่งเสริมสุขภาพของกลุ่มชาติพันธ์ุ        



สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     51 

 

ในชุมชน เพื่อจะได้เป็นแนวทางการดูแลประชาชนให้สอดคล้องกับแผน

ความเชื่อดา้นสุขภาพของชุมชน 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ท่ีท าให้ได้ข้อสรุปถึงการด ารงอยู่ของ

พธีิกรรมเยื้องของชาวไทยทรงด าท่ีมีต่อพิธีกรรมท่ีให้ความอบอุ่นทางใจ 

เชื่อม่ันเร่ืองการรักษาอาการของโรคที่แพทยแ์ผนปัจจุบันรักษาไม่หาย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 ใช้ประโยชน์ด้านเชิงนโยบาย ในการบริหารจัดการด้าน

สาธารณสุขชุมชน ให้สอดคลอ้งกับความเชื่อดา้นสุขภาพของชุมชน 

 

 

 
 

 

 
 

   

 

 

รูปที่ 1  หมอเยื้องท าการบริกรรมคาถาพิธีกรรมการเยื้อง 
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ผศ.บุษบา   หินเธาว์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

E-mail: Bussaba_took@hotmail.com 

 

เรื่อง การสื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาใช้หลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง กรณีศึกษา : 

บ้านหนองกรับ ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พษิณุโลก 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 แนวทางการท านาแบบเปียกสลับแห้งหรือการแกล้งข้าว    

เป็นวธีิการท านาที่ได้รับการสนับสนุนจากกรมชลประทานว่าสามารถ ลด

การใชน้้ า ขณะเดียวกันสามารถเพิ่มผลผลิตได้มากขึ้นเหมาะส าหรับพื้นท่ีท่ี

ติดคลองชลประทาน หรือมีบ่อน้ าเป็นของตนเอง และต้องการท านาใน

ฤดูแล้ง  แตเ่นื่องจากชาวนาส่วนใหญ่เคยชินกับการปลูกข้าวแบบปกติท่ีขัง

น้ าในนาจนกระทั่งจะเก็บเกี่ยวถึงปล่อยน้ าออกจากนา ซึ่งการท าเช่นนั้น

ท าให้น้ าไปเลี้ยงต้นข้าวท าให้ต้นสูงและล้มง่าย และออกรวงไม่สม่ าเสมอ

อกีท้ังยังสิน้เปลอืงน้ า การท านาแบบเปียกสลับแห้งจะแกล้งข้าวโดยปล่อยต้น

ข้าวขาดน้ าในช่วงท่ีต้นข้าวแตกกอ  ซึ่งเป็นช่วงท่ีเหมาะสมเพื่อเป็นการ

กระตุน้ให้รากข้าวดูดซับธาตุอาหารดียิ่งขึ้นและท าให้ ล าต้นข้าวแข็งแรง

จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของต้นข้าว แตกกอดีได้ผลผลิตมากขึ้นและ

ประหยัดปุ๋ย แต่ชาวนาน้อยคนนักจะมีความรู้ในการท านาลักษณะนี้  

บางคนรับรู้ข่าวสารมาแต่ไม่กล้าลองปฏิบัติจึงเกิดเป็นงานวิจัยเร่ือง การ

สื่อสารแบบมีส่วนร่วมเพื่อโน้มน้าวใจให้ชาวนาใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงมาปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้ง กรณีศึกษา : บ้านหนองกรับ     



สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     53 

 

ต.หนองกุลา อ.บางระก า จ.พษิณุโลก โดยมวีตัถุประสงค์เพื่อศึกษากลยุทธ์

การสื่อสารเพื่อโน้มน้าวใจ ให้ชาวนาท านาแบบเปียกสลับแห้งโดยผ่าน

กระบวนการสื่อสารแบบมสี่วนร่วม  
   

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 เป็นงานวิจัยเชงิคุณภาพ เปิดโอกาสให้กลุ่มตัวอยา่งมีสว่นร่วม

ในการวิจัย และมีการปฏบัิตทิ าแปลงสาธติให้ชาวนาได้เห็นผลจริง และ

ได้ผลออกมาเป็นแผนกลยุทธ์การสื่อสารเพื่อโน้มนา้วใจให้ชาวนาท านา

แบบเปียกสลับแห้ง 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

 ใช้ประโยชน์ด้านเชิงนโยบาย  ในการบริหารจัดการการผลิตข้าวให้

ได้ผลผลิตสูงและประหยัดน้ า 

 ใช้ประโยชน์ด้านสังคมและชุมชน มีการรวมกลุ่มท ากิจกรรม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  

  

 

 

  

 

 
  

รูปที่ 1  ภาพชาวบ้านหนองกลบัมาร่วมฟังการบรรยายจากผู้ใหญ่บ้าน 

เร่ือง  การท านาแบบเปียกสลับแห้ง 



สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     54 

 

รศ.ดร.สุขแกว้  ค าสอน 

คณะครุศาสตร์    

E-mail: sukkaew006@hotmail.ac.th 
 

เรื่อง การพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางหรือวิธีการส าหรับอาจารย์หรือผู้สอนในการ

จัดการเรียนการสอน  หรือพัฒนาความรู้ความสามารถในรายวิชาการ

วิจัยทางการศึกษาหรือวิชาอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ 

ความสามารถและทักษะด้านการวิจัย  ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ

สามารถปฏบัิตกิารท าวิจัยได้ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการ

วิจัยของนักศึกษาครูมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  จังหวัดพิษณุโลก 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความสามารถ ความคิดเห็น พัฒนา  

ฝึกปฏิบัติและประเมินความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครู 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มเป้าหมายคือ 

นักศกึษาชัน้ปีท่ี 1 สาขาวชิาคณิตศาสตร์ จ านวน 50 คน และนักศกึษาชัน้ปีท่ี 2 

สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จ านวน 30 คน  ปีการศึกษา 2555 คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการวิจัยคร้ังนี้มี 4 ขั้นตอน คือ 

ขั้นตอนท่ี 1 การศึกษาความสามารถด้านการวิจัยของนักศึกษาครูก่อน

เข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนท่ี 2 การพัฒนาความสามารถด้านการวจิัยของ
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นักศกึษาครู ขั้นตอนท่ี 3 การฝึกปฏิบัติด้านการท าวิจัยของนักศึกษาครู

และขั้นตอนท่ี 4 การประเมินความสามารถดา้นการวจิัยของนักศกึษาครู 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. การจัดการเรียนการสอนวิชา การวิจัยทางการศึกษาหรือ

รายวิชาท่ัวไป  ผู้สอนควรมีการทดสอบความรู้ของผู้เรียนท้ังก่อนและ

หลังการสอนท้ังน้ีเพื่อจะได้ทราบพัฒนาการของผู้เรียน โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งการทดสอบความรู้ของผู้เรียนก่อนการจัดการเรียนการสอนเนื้อหา

ด้านการวิจัย ผลการสอบจะท าให้ผู้สอนทราบความรู้พื้นฐานหรือพื้น

ความรู้เดิมของผู้เรียนแต่ละคนและท้ังกลุ่มว่ามีมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะ

เป็นประโยชน์ต่อผู้สอนน าข้อมูลสารสนเทศดังกล่าวไปใช้ในการวาง

แผนการจัดการเรียนการสอนต่อไปท้ังกระบวนการสอน สื่อการสอน 

กิจกรรมการเรียนการสอนรวมไปถึงกระบวนการวัดผลและประเมินผล 

ส่วนการการทดสอบหลังการสอนหรือการพัฒนา ข้อมูลสารสนเทศท่ีได้

ก็จะท าให้ผู้สอนได้ทราบพัฒนาการของผู้เรียนแต่ละคนหรือท้ังกลุ่มว่ามี

การพัฒนาขึ้นมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง

เทคนิคหรือกระบวนการจัดการเรียนการสอนรายวิชา การวิจัยทาง

การศึกษาส าหรับผู้เรียนรุ่นตอ่ไป 

             2. การจัดการเรียนการสอนรายวิชาการวิจัยทางการศึกษา

หรือวิชาท่ัวไปในการจัดการเรียนการสอนควรยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดย

ให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนในการแสดง

ความคิดเห็นให้ขอ้เสนอแนะท้ังด้านชว่งเวลาเรียน กิจกรรมการเรียนการสอน 

ใบงานหรือการแบ่งกลุ่มท ากิจกรรม เกี่ยวกับขนาดของกลุ่มจ านวนคนภายใน

กลุ่มควรมจี านวนพอเหมาะประมาณ 5 – 7 คน หากนอ้ยหรือมากเกินไปจะ
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ท าให้งานด าเนินไปไม่ราบร่ืนและผลงานอาจจะไม่มีคุณภาพเท่าท่ีควร 

และในการเลือกสมาชิกกลุ่มควรให้เสรีภาพผู้เรียนในการสมัครใจและ

แนะน าผู้เรียนให้มีการแบ่งหน้าท่ีในการท างานกลุ่มเพื่อทุกคนจะได้

รับผิดชอบตามบทบาทและหน้าท่ีของตนเอง อันจะส่งผลต่อคุณภาพงาน

ของกลุ่ม 

  3. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การวิจัยทางการศึกษา 

ควรมท้ัีงภาคทฤษฎแีละภาคปฏบัิต ิส าหรับภาคทฤษฎี  ควรแบ่งสัดส่วนใน

ปริมาณท่ีเหมาะสมเท่า ๆ กัน  ส าหรับภาคทฤษฎี ในการจัดการเรียน

การสอนแต่ละคร้ังปริมาณเนือ้หาวชิาควรเหมาะสมกับระยะเวลาในการ

สอนโดยให้พิจารณาถึงระดับความยากง่ายของเนื้อหาวิชาประกอบกับ

การพิจารณาถึงระดับสติปัญญาของผู้ เ รียนในกลุ่มนั้นๆ  ซึ่งอาจ

พิจารณาจากคะแนนผลการสอบก่อนสอน และในกระบวนการจัดการ

เรียนการสอนควรให้ผู้เรียนมสี่วนร่วมในการอภิปราย ซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็น และเมื่อสิ้นสุดการเรียนการสอนในแต่ละคร้ังควรมีใบงาน

หรือการบ้านให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมหรือฝึกคิดค้นแก้ปัญหา 

ซึ่งจะท าให้ผู้เรียนมคีวามรู้ความเข้าใจเพิ่มมากขึน้ ส่วนในภาคปฏิบัติ ซึ่ง

ถือว่ามีความส าคัญอย่างยิ่งเพราะเมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับ

เทคนิคกระบวนการวิจัยแล้วผู้เรียนต้องได้น าความรู้ลงสู่ภาคปฏิบัติจริง

ในภาคสนาม จะท าให้ผู้เรียนมีท้ังองค์ความรู้ และทักษะด้านการวิจัย 

ส าหรับสถานการณ์การลงมือปฏิบัติจริง ด้านการวิจัยควรจัดให้ผู้เรียน

ลงภาคสนามหรือท าวิจัยร่วมกับชุมชนท้ังการฝึกให้ผู้เรียนร่วมวิเคราะห์

ปัญหาหรอืคน้หาปัญหาวิจัยจากชุมชน วิเคราะห์ขอ้มูลและเขียนรายงาน

การวจิัยให้ครบทุกขั้นตอนของการวจิัย 
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อาจารย์จิราพัทธ์  แก้วศรีทอง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail: jiraphat7555@hotmail.com 

 

เรื่อง การจัดการและพัฒนาองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นการท าผ้า

หมอ้หอ้มของชาวไทยพวน เพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจังหวัดแพร่ 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 เพื่อศกึษาภูมิปัญญาท้องถิ่น และกระบวนการถ่ายทอดการท าผ้า

หม้อห้อมของชาวไทยพวน รวมท้ังเพื่อพัฒนากระบวนการผลิต การ

ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมจากภูมิปัญญาท้องถิ่นของ

ชาวไทยพวนเชื่อมโยงไปสู่การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน 
  

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 1  การลงพื้นท่ีส ารวจความตอ้งการและความเป็นไปไดใ้นการ

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 งานวิจัยเชิงบูรณาการองค์ความรู้จากภูมิปัญญามาต่อยอด

เป็นผลิตภัณฑ์ในเชงิพาณิชย ์ ตามทฤษฏีเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ท าให้เกิด
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สินค้าทางวัฒนธรรมเป็นการสร้างมูลค่าของภูมิปัญญาในรูปธรรมจับ

ตอ้งได้และตรงตามความตอ้งการของกลุม่วสิาหกิจชุมชน 
  

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  ด าเนนิการสร้างตน้แบบผลิตภัณฑป์ระเภทเสื้อผ้า 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 การน ารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อมท่ีพัฒนาขึ้นจากพื้นฐาน

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นผสมกับความนิยมของสมัยนิยม เพื่อให้

เกิดสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์  จนเกิด รูปแบบของผลิตภัณฑ์ ท่ี

หลากหลายและถ่ายทอดสู่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นทางเลือกของการ

ผลิตจ าหน่ายเกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ สร้างงานสร้างอาชีพเป็น

รายได้สู่ชุมชนเพื่อชุมชนเข้มแข็งและยั่งยืน 
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รูปที่ 3  ด าเนนิการสร้างตน้แบบผลิตภัณฑป์ระเภทเครื่องแต่งกาย  

 และของท่ีระลึก 
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อาจารย์สุภาวดี   น้อยน้ าใส 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

E-mail: supawadeebumnoinumsai@gmail.com 

 

เรื่อง ความหลากหลายทางรากวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

เพื่อการพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิประวัตศิาสตร์สูก่ารอนุรักษอ์ย่างย่ังยนื 

 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

 จังหวัดพิษณุ โลกไม่มีการจัดการรวบรวมข้อมูลความ

หลากหลายทางรากวัฒนธรรมอาจท าให้ขอ้มูลเหลา่นีสู้ญหายไปได้ วิจัย

นี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อส ารวจข้อมูลความหลากหลายของราก

วัฒนธรรม “ของดบ้ีานฉัน” และภูมปัิญญาทอ้งถิ่น 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

 การสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถิ่นท่ีมีศักยภาพในการ

น าไปสู่การพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชน เพื่อเพิ่มคุณค่าทางสังคมและ

เพิ่มมูลคา่ทางเศรษฐกิจ  
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

น าข้อมูลท่ีได้มาสร้างนวัตกรรมใหม่และพัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  รวมถึงเป็นการประชาสัมพันธ์ของส านักงาน

วัฒนธรรมจังหวัดในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ในหัวข้อ “วิถี

ชุมชน คนพิษณุโลก”  ตลอดจนพัฒนาเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวด้วย

ระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ โดยการประชาสัมพันธ์ลงโซเชียลมีเดียและ

เป็นแหล่งเรียนรู้ตอ่ไปในอนาคต 
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รูปที่ 1  กจิกรรมการสนทนากลุม่ย่อยเพื่อสรุปบทเรียน 

การมสี่วนร่วมแบบบูรณาการ 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 2  วสิาหกิจชุมชนกลุ่มเย็บผ้ากระเป๋า 

อ.บางกระทุ่ม  จ.พษิณุโลก 
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อาจารย์ ดร.สุพัตรา   บดีรัฐ 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  

E-mail: ansupattra@gmail.com 
 

เรื่อง การส ารวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา ท่ี

สัมพันธ์กับข้าวฟา่งหวาน 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้ต้องการส ารวจชนิดและคัดเลือกราอาร์บัสคูลาร์   

ไมคอร์ไรซาชนดิเด่นท่ีสัมพันธ์กับข้าวฟา่งหวาน  
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

ยังไมม่ขี้อมูลหรือการรายงานเกี่ยวกับราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา

ท่ีสัมพันธ์กับข้าวฟา่งหวานในประเทศไทยมาก่อน 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ข้อมูลจากงานวิจัยสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานส าหรับผู้ ท่ี

ต้องการปลูกข้าวฟ่างหวานอินทรีย์หรือผู้ท่ีต้องการผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิด

ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาในการช่วยเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนในการ

ปลูกข้าวฟ่างหวาน โดยการใช้ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซาชนิดเด่น คือ 

Acaulospora sp. ท่ีพบในดินบริเวณรอบรากข้าวฟ่างหวานท้ัง 4 สายพันธ์ุ  

ได้แก่ พันธ์ุ KKU40 Suwan-Sweet Sugar-T และ Urja  ท้ังในฤดูฝนและ

ฤดูแล้ ง  ซึ่ ง ราชนิดนี้ พบในแปลงปลูกของคณะเกษตรศาสต ร์ 

มหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ีมีการปลูกข้าวฟ่างหวานมายาวนานมากกว่า 
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10 ปี ในอนาคตข้าวฟ่างหวานอาจเป็นพืชพลังงานทางเลือกท่ีมีศักยภาพ

ในการน าไปผลิตเป็นเอทานอลได้  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 1  ลักษณะของตน้ขา้วฟ่างหวาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  การเก็บตัวอยา่งดินและรากเพื่อตรวจหาสปอร์ 

ราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
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รูปที่ 3  การร่อนสปอร์ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

รูปที่ 4  สปอร์รา Acaulospora sp. ใตก้ล้องจุลทรรศน์ 
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อาจารย์ธัญญาพร  ก่องขันธ์ 

คณะครุศาสตร์ 

  E-mail: thanya_kku@hotmail.co.th 
 

เรื่อง ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เร่ือง ปัญหา

สังคมท่ีมีต่อผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา

อย่างสร้างสรรค์และความพึงพอใจของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

เป็นแนวทางส าหรับผู้สอนในการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้โดย

ใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับการวิจัยเชิง

ปฏบัิตกิารในเน้ือหาวชิาอ่ืนๆ ผู้เรียนได้รับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ในรายวิชามนุษย์กับสังคม 

และเป็นแนวทางในการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป

โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในการพัฒนา

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนและการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ส าหรับ

นักวจิัยทางการศกึษาตอ่ไป 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

เป็นงานวิจัยเชิงทดลองเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการ

เรียน และความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ โดยใช้การ

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนปัญหาเป็นฐานของผู้เรียนก่อนเรียนและหลัง

เรียน เพื่อให้ได้รูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับ
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ผู้เรียนในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรม

การเรียนการสอนของผู้สอน 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดการเรียนการสอน การบริหาร

จัดการสื่อและสิ่งสนับสนุนการเรียนการสอน ในการพัฒนาคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาศึกษาท่ัวไป  และเพื่อใช้เป็นข้อมูล

พื้นฐานส าหรับการศึกษาและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ใน

การส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในรายวชิาศึกษาทั่วไปของผู้เรียนต่อไปเพื่อให้ได้

ความรู้ท่ีลกึซึง้เป็นประโยชนย์ิ่งขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

รูปที่ 1  ลงพื้นท่ีชุมชนเป้าหมายเพื่อการศึกษาข้อมูลพื้นฐาน 

ด้านสภาพและปัญหาในชุมชน 
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รูปที่ 2  น าเสนอข้อมูลดา้นสภาพและปัญหาในชุมชน 

และร่วมกันเสวนาแนะแนวทางการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  น าเสนอผลงานท่ีได้ลงมอืปฏบัิตแิก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และ

ร่วมกันประเมินผลการปฏบัิตกิิจกรรม 
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อาจารย์ธิปไตย  สุนทร  

คณะครุศาสตร์ 

  E-mail: Tippathai.s@psru.ac.th 
 

เรื่อง การศึกษาและการอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านต าบลพลายชุมพล 

อ าเภอเมอืง  จังหวัดพษิณุโลก 
 

แนวคดิหรือวัตถุประสงค ์

การศึกษาและอนุรักษ์เพลงพื้นบ้านต าบลพลายชุมพล มีแนวคิด

และวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาและรวบรวม

เพลงพื้นบ้านท่ียังมีการร้องในต าบลพลายชุมพล และน าเพลงพื้นบ้านท่ี

รวบรวมได้ไปวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์

ระหว่างเพลงพื้นบ้านกับวิถีชีวิตของคนในสังคมซึ่งเป็นอัตลักษณ์

เฉพาะถิ่นของชาวต าบลพลายชุมพล อีกท้ังยังเป็นประโยชน์ต่อการ

อนุรักษ์ภูมิปัญญา วรรณกรรม มุขปาฐะท่ีก าลังจะหายไปจากต าบล

พลายชุมพลให้คงไว้ถึงลูกหลานและเป็นข้อมูลเพลงพื้นบ้านให้กับชุมชน 

หนว่ยงานภาครัฐ และผู้ท่ีต้องการจะศึกษาเพลงพื้นบ้านต าบลพลายชุม

พล อ าเภอเมอืง จังหวัดพษิณุโลก ต่อไป 
 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 1  ลงพื้นท่ีท าความเข้าใจเกี่ยวกับการเก็บขอ้มูลเพลงพืน้บ้าน 
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รูปที่ 2  การบันทึกเสียงร้องเพลงพื้นบ้าน 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 3  ภาพบุคคลทีใ่ห้ขอ้มูลร้องเพลงพืน้บ้าน 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

ในปัจจุบันเพลงพืน้บ้านในต าบลพลายชุมพล  ก าลังจะสูญหาย

เนื่องจากยังไม่มีผู้สืบทอดการร้องและไม่มีการจดบันทึกรวบรวมไว้เป็น

ลายลักษณ์อักษร ผู้วิจัยจึงได้ท าการวิจัยโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง

คุณภาพ โดยเก็บขอ้มูลจากภาคสนามจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงเป็น

หลักเพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและรวบรวมเพลงพื้นบ้าน พร้อมท้ัง

บันทึกเสียงการร้อง บันทึกโน้ตและเนื้อเพลงเป็นลายลักษณ์อักษรแล้ว
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น ามาวิเคราะห์ลักษณะทางดนตรีเพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างเพลง

พื้นบ้านกับวถิีชีวิตของคนในสังคมต าบลพลายชุมพล 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผู้วิจัยได้ท าการจัดท าซีดีเสียง (CD Audio) การร้องเพลงพื้นบ้าน

ต าบลพลายชุมพล พร้อมท้ังจัดท ารูปเล่มรายงานวิจัยเพื่อเผยแพร่ให้

หน่วยงานภาครัฐและผู้ท่ีเกี่ยวข้อง อาทิ องค์การบริหารส่วนต าบล           

พลายชุมพล โรงเรียนบ้านพลายชุมพล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยราชภัฏ

พบูิลสงคราม ผู้น าชุมชนแต่ละชุมชนในต าบลพลายชุมพล เพื่อเป็นข้อมูล

ให้ผู้ท่ีสนใจในเพลงพืน้บ้านต าบลพลายชุมพลได้ศึกษาต่อไป 

 

 

 

 

 

รูปที่ 4  การสาธิตการแสดงการร้องเพลงพืน้บ้าน 
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ผศ.พรชัย  ปานทุ่ง 

  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  E-mail: young_blood3@hotmail.co.th 
 

เรื่อง งานการประยุกต์ใช้ปูนปลาสเตอร์เสื่อมสภาพจากการผลิต

เซรามิกส ์มาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑอ์ฐิประดับ 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

น าวัสดุท่ีเหลือใช้จากกระบวนการผลิตภัณฑ์เซรามิกส์มาใช้ให้

เกิดประโยชนส์ูงสุดเป็นการจัดการทรัพยากรธรรมชาติมาใชป้ระโยชน์ให้

มากที่สุด และเป็นตัวเลอืกให้กับสถานประกอบการท่ีสนใจวัสดุทดแทน 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

1. องค์ความรู้ด้านการน าปูนปลาสเตอร์ท่ีเสื่อมสภาพจาก

กระบวนการผลิตเซรามกิส์มาพัฒนาเป็นรูปแบบอฐิประดับ 

 2. รูปแบบของอิฐประดับส าหรับการตกแต่งอาคารบ้านเรือน 

 3. ผลจากการพัฒนาสูตรส่วนผสมท าให้มีอัตราส่วนท่ี

เหมาะสมกับการน ามาผลิตอิฐประดับโดยเปรียบเทียบกับมาตรฐาน

ผลิตภัณฑค์อนกรีต (มอก. 59 - 2516) 
 

   การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

 1. การศึกษาหาอัตราส่วนผสมเป็นอย่างระบบ และขั้นตอนท่ี

เหมาะสมจึงเหมาะกับผู้ประกอบการ น าไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ท่ีไม่รับ

น้ าหนักมากเกินไปเช่น ท ากระถาง หรือผลิตภัณฑ์ตกแต่งอาคารบ้าน 

เป็นต้น  
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 2. รูปแบบผลิตภัณฑ์สามารถตอบสนองกับผู้บริโภคจากการ

ประเมินความพึงพอใจ จึงเป็นแนวทางในการผลิตเพื่อส่งเสริมรายได้อีก

แนวทางหนึ่ง 

 3. ผู้ประกอบการสามารถน าขอ้มูลจากการค้นคว้าผลการวิจัย

นี้ไปเป็นแนวทางในการพัฒนาโดยการผสมวัตถุดิบอื่นๆ ทดแทน

เนื่องจากปูนปลาสเตอร์ท่ีเสื่อมสภาพแล้ว  

 4. ข้อมูลในวิจัยนี้ยังสามารถใช้ในเชิงวิชาการ ในด้านการ

ทดสอบคุณสมบัติกายภาพ การวิเคราะห์ข้อมูลของวัตถุดิบ แนวคิดและ

รูปแบบผลิตภัณฑ ์
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 1  แสดงแนวคิดจากธรรมชาติ 
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ภาพที่ 2  แสดงแนวคิดจากรูปทรงนามธรรม 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

ภาพที่ 3  แสดงแนวคิดจากรูปทรงเรขาคณิต 
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อาจารย์สริิเดช  กุลหิรัญบวร 

  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

  E-mail: siridech_k@psru.ac.th 
 

เรื่อง การพัฒนาเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กส าหรับใช้ใน

ครัวเรือน 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

งานวิจัยนี้จึงน าเสนอการพัฒนาเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพให้

สามารถปรับปรุงคุณภาพของแก๊สชีวภาพก่อนท่ีจะบรรจุลงถังเก็บแก๊ส

ปิโตรเลียม ขนาดถังบรรจุน้ าหนักแก๊ส 15 กิโลกรัม (ขนาดบรรจุความดัน

ไม่เกิน 480 psi) ซึ่งมีใช้ท่ัวไปในภาคครัวเรือน โดยมุ่งศึกษาการลด

ปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ หลังจาก

แก๊สชีวภาพผ่านเครื่องอัดแก๊สชีวภาพ  ซึ่งช่วยลดปัญหาในเร่ืองมลภาวะ

ทางอากาศได้ส่วนหนึ่ง  อีกท้ังลดปัญหาปริมาณแก๊สชีวภาพท่ีผลิต

ได้มากเกินหรือน้อยเกินในภาคครัวเรือน ส่งผลให้เกิดความยั่งยืนในการใช้

พลังงานทดแทนต่อไป โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเคร่ืองอัดแก๊ส

ชีวภาพขนาดเล็กส าหรับใช้ในครัวเรือนให้สามารถปรับปรุงคุณภาพแก๊ส

ชวีภาพ ด้วยวธีิการลดปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S)  และลดปริมาณ

แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2)  ท่ีมีในแก๊สชีวภาพ 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

การพัฒนาสร้างเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพ ท่ีสามารถใช้ได้จริงและ

ปลอดภัย ในภาคครัวเรือนท าให้สามารถเก็บแก๊สชีวภาพท่ีผลิตได้ไว้ในถัง

เก็บแก๊สปิโตรเลียม  ขนาดความจุน้ าหนักแก๊ส 15 กิโลกรัมท่ีมีใช้ใน
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ครัวเรือนมาใช้ในการหุงต้ม โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อแก๊ส

ปิโตรเลียม (LPG) ส าหรับหุงต้ม ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือนได้ 

ด้วยการใช้คอมเพรสเซอร์แบบปิดสนิท (Hermetic compressor) ขนาด ½ HP  

ซึ่งเครื่องอัดแก๊สชีวภาพสามารถลดปริมาณแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) 

ด้วยตัวกรองท่ีท าจากเศษฝอยเหล็กจากการกลึงแล้วท้ิงให้เป็นสนิมตาม

ธรรมชาติและลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ออกจากแก๊ส

ชีวภาพ ด้วยสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH) ความเข้มข้น 0.1 

โมลาร์ ท าให้เมื่อน าแก๊สชีวภาพไปใช้จะมีค่าความร้อนมากขึ้น อีกท้ังยัง

สามารถลดการสร้างมลภาวะที่เป็นพิษกับสิ่งแวดลอ้มด้วย 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ประชาชนสามารถน าข้อมูลไปสร้างเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพขนาด

เล็กส าหรับใช้ในครัวเรือนได้  ผลการวิจัยสามารถน าไปผลิตในเชิง

พาณิชยไ์ด้ 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ภาพที่ 1  ผังทิศทางการไหลของแก๊สชีวภาพ (Biogas line) จากถังหมัก

แก๊สชีวภาพผ่านกลไกภายในเคร่ืองอัดแก๊สชีวภาพ 

สู่ถังเก็บแกส๊ปิโตรเลียม 
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ภาพที่ 2  เครื่องอัดแก๊สชีวภาพขนาดเล็กส าหรับใชใ้นครัวเรือน   

ท่ีพัฒนาขึ้น 
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อาจารย์สุวิมล  ทองแกมแก้ว* และผศ.ดร.พทัิกษ ์อยูม่ี 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  *E-mail: suwimol.t@psru.ac.th 
 

เรื่อง องคป์ระกอบทางเคมขีองน้ ามันหอมระเหยของใบกระดูกไก่ด า 
 

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

ด้านวิชาการ : ท าให้ได้ทราบองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณ

ของน้ ามันหอมระเหยจากใบกระดูกไก่ด า  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลด้าน

สมุนไพรท่ีเราสามารถพบพันธ์ุไม้ชนิดนี้ได้ง่ายต่อการศึกษาต่อไป และ

สามารถน าองค์ความรู้ท่ีได้มาปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษา

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงครามได้อีกดว้ย 

ด้านเศรษฐกิจ/พาณิชย์ : สามารถน ามาพัฒนาต่อยอดเป็น

ผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคได้  และเพิ่มมูลค่า

ทางเศรษฐกิจรวมถึงยังเป็นเพิ่มรายได้ให้แกชุ่มชน 

ด้านสังคมและชุมชน : ส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกและน ามา

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อย่างง่ายท่ีใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการสานต่อเป็น

สมุนไพรสามัญประจ าบ้าน สร้างอาชพี สร้างงาน และรายได้แก่คนในชุมชน 
 

ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

เนื่องจากตน้กระดูกไก่ด า (Justicia gendarussa Burm. f.) เป็นไมพุ้ม่

ขนาดเล็ก มีการใช้ประโยชน์ทางยาและต าราพื้นบ้าน เช่น บรรเทาอาการ

ปวดเมื่อย ปวดข้อ ข้ออักเสบ หรือฟกช้ า แต่ยังขาดรายงานถึงองค์ประกอบ

ทางเคมีและปริมาณของน้ ามันหอมระเหยจากใบของต้นกระดูกไก่ด า 

งานวิจัยนี้ท าให้ได้ทราบองค์ประกอบทางเคมีและปริมาณของน้ ามันหอม
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ระเหยจากใบกระดูกไก่ด า เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการศึกษาต่อไปและสามารถ

น าองค์ความรู้ท่ีได้มาใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษามหาวิทยาลัย  

ราชภัฏพบูิลสงคราม 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ผลงานวจิัยสามารถน าไปเผยแพร่ในวารสารในระดับนานาชาต ิ 

และยังสามารถน าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อีกดว้ย 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

รูปที่ 1  ตน้กระดกูไก่ด า  (Justicia gendarussa Burm. f.) 
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รูปที่ 2 การกลั่นน้ ามันหอมระเหยโดยใช ้ Clevenger  apparatus 

และวิเคราะห์องค์ประกอบทางเคมโีดย GC - MS 
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อาจารย์เอกรงค์   ปั้นพงษ์  

คณะวิทยาการจัดการ 

    E-mail: m_love9579@hotmail.com 
 

เรื่อง รูปแบบการด าเนินชีวิตกับพฤติกรรมการใช้นวัตกรรมการ

สื่อสารผ่าน Application : Line ทางโทรศัพท์ 
  

แนวคิดหรือวัตถุประสงค์ 

น าข้อมูลจากการศึกษาคร้ังนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการปรับปรุง

การเรียนการสอน รวมถึงการพัฒนารูปแบบในการสื่อสารผ่านทาง 

Application : Line ในโทรศัพท์สมารท์โฟนให้เหมาะสมกับนักศกึษา 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

รูปที่ 1  ขณะสัมภาษณ์นักศกึษาที่เป็นศิษย์เก่าถึงข้อดีขอ้เสียการใช้

Application : Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟน 
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ลักษณะเด่นของงานวิจัย 

เป็นงานวิจัยด้านพฤติกรรมศาสตร์ท่ีเน้นการศึกษารูปแบบการ

ประยุกตก์ารสื่อสารท่ีสง่ผลออกมาในรูปแบบพฤติกรรมการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ยอดนิยม Application : Line ในโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของวัยรุ่น

และเน้นไปท่ีนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดและทฤษฎี

เกี่ยวกับรูปแบบการด าเนินชีวิต (Activities Opinions Interests) มาเป็น

กรอบหลักในการศึกษา 
 

การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

มีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในการเพิ่มช่องทางการ

ติดต่อสื่อสารกับนักศึกษาเพื่ออ านวยความสะดวกด้านการเรียนการ

สอนและการส่งผ่านข้อมูลในลักษณะสื่อดิจิทัลท้ังนี้เพื่อเป็นการลด

ปริมาณการใชก้ระดาษลง นอกจากนี้ยังน าผลการวิจัยไปสังเคราะห์เพื่อ

หาขอดี ข้อด้อยในการใช้ Application: Line ทางโทรศัพท์สมาร์ทโฟนของ

นักศึกษา โดยน าข้อมูลท่ีได้ไปก ากับดูแลตลอดจนให้ความรู้แก่นักศึกษา

ในรายวชิาท่ีมีการเรียนการสอนเพื่อให้มคีวามรู้เท่าทันในการใช้สื่อสังคม

ออนไลน์ต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 2  กลุ่มไลนท่ี์ใชเ้พื่อการติดตอ่สื่อสารในรายวชิา 
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รูปที่ 3  น าข้อมูลท่ีได้สังเคราะห์จากงานวจิัยไปแนะน า/สอนใหก้ับ

นักศกึษาในรายวชิาเพื่อให้มคีวามรู้เท่าทันและตระหนักถึงข้อดี – ข้อเสีย 

ของการใช ้ Application : Line  และสื่อสังคมออนไลน ์
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ภาคผนวก 
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ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  ร าไพ โกฎสบื   

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวชิา  จุลชวีวทิยา 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail   rampai.k@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055 – 267000  ตอ่  4228 

ระดับการศกึษา  วท.ด. (ความหลากหลายทางชวีภาพและ 

ชวีวทิยาชาติพันธ์ุ)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์) เกียรตนิิยมอันดับ 2 

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ  fungal taxonomy, fungal diversity  
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  กมลธรรม  เกือ้บุตร  

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  ดนตรีสากล 

คณะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E-mail   godz_blezz@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055 – 267001   

ระดับการศกึษา  ปร.ด. (ดนตรี)  มหาวทิยาลัยมหิดล 

ศศ.ม. (ดนตรี)  มหาวทิยาลัยมหดิล 

ศป.บ. (ดุริยางคศาสตร์)  มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ความเชี่ยวชาญ  Musicology, Music research,  

Ethnomusicology, Jazz guitar 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  กฤษ   สจุรติต้ังธรรม  

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  ฟิสิกส ์

คณะ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

E-mail   sut_krit@yahoo.com 

เบอร์โทรศัพท์  055 – 267106   

ระดับการศกึษา  Ph.D. (Materials Science)   

   มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. (วัสดุศาสตร์)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ การเตรียมและการหาลักษณะเฉพาะ

ทางด้านวัสดุศาสตร์ 

 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  กีรต ิ  ตันเรือน   

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  ชวีวทิยา 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail   keerati.t@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055 – 267106   
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ระดับการศกึษา  วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพ)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. (ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี)  

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ ชีวเคมีและชีวเคมีเทคโนโลยี, การตรวจสอบ

ฤทธ์ิทางชีวภาพ, การแยกบริสุทธ์ิสารส าคัญ

ในพืช, เอนไซม์เทคโนโลยี, Bioconversion 

(การเปลี่ยนเชิงชีวภาพ), Plant tissue culture, 

เทคโนโลยชีวีภาพ/ชวีวทิยา 
  

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  ณิรดา   เวชญาลกัษณ ์  

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  บริหารการศึกษา 

คณะ   คณะครุศาสตร์ 

E-mail   nirada.w@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055 – 230597   

ระดับการศกึษา  กศ.ด. (การบริหารการศึกษา)   

มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา)  

มหาวทิยาลัยหาดใหญ ่

บช.บ. (การบัญช)ี  มหาวิทยาลัยพายัพ 
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ความเชี่ยวชาญ การศึกษา, ด้านศิลปะและวัฒนธรรม, งาน

วชิาการ, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  พรดรัล   จุลกัลป์   

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  พัฒนาผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรมเกษตร 

คณะ   คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

E-mail   porndarun1975@gmail.com  

เบอร์โทรศัพท์  08-9811-8854 

ระดับการศกึษา  ปร.ด. (พัฒนาผลิตภัณฑ)์   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (จุลชวีวทิยา)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.บ. (ชีววทิยา)   

มหาวทิยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ 

ความเชี่ยวชาญ Agricultural product development 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  เรืองวุฒ ิ  ชุตมิา 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  จุลชวีวทิยา 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

E-mail    au_kasalong@hotmail.com 
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เบอร์โทรศัพท์  055-267106 

ระดับการศกึษา วท.ด. (เทคโนโลยชีวีภาพ)

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. (จุลชีววทิยา)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ      Microbiology and biotechnology 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  นางสาวศิริรัตน์   พันธ์เรือง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ - 

สังกัดสาขาวิชา  - 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail    sirirat_p@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-267054 

ระดับการศกึษา วท.บ. (เคม)ี  มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

ความเชี่ยวชาญ      - 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  กุลวดี   ป่ินวัฒนะ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  เคม ี

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail   pinwattana@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267106 

ระดับการศกึษา วท.ด. (เคม)ี  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 
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วท.ม. (เคมี)  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

วท.บ. (เคมี)  มหาวทิยาลัยนเรศวร 

ความเชี่ยวชาญ      Analytical Chemistry, Electrochemistry. 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  ณัฏฐิรา   ทับทิม 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  ภาษาญี่ปุ่น 

คณะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E-mail   ntuptim@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267087 

ระดับการศกึษา Ph.D.  (Languages and Societies Course)  

OSAKA University 

M.A. (Languages and Societies Course) 

OSAKA University of Foreign Language 

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ)   

สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม 

ความเชี่ยวชาญ      ภาษาศาสตร์, ภาษาญี่ปุ่น, ภาษาอังกฤษ, 

ภาษาไทย, การสอน,การศกึษาเทคนคิการสอน 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  ศริิสุภา  เอมหยวก 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
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คณะ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

E-mail   siriemyuak@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-267038 

ระดับการศกึษา ปร.ด. (การวจิัยและพัฒนาทางการศกึษา)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

ศศ.ม. (บรรณารักษ์ศาสตร์และสารนิเทศ

ศาสตร์)  Edith Cowan University 

ศศ.บ. (บรรณารักษ์ศาสตร์)   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ      Library of Librarianship 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  ปิยวรรณ   ศุภวิทิตพัฒนา 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร 

คณะ   คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

E-mail   psupavititpatana@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267080 

ระดับการศกึษา วท.ด. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การอาหาร)   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์  บางเขน 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)  

มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ 
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ความเชี่ยวชาญ      อาหาร/โภชนาการ/วทิยาศาสตร์การอาหาร,  

Food Processing, Food product development 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  น้ าทพิย์   วงษ์ประทปี 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  วศิวกรรมเกษตรและอาหาร 

คณะ   คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและอาหาร 

E-mail   wnamthip@yahoo.com 

เบอร์โทรศัพท์  08-6446-4696 

ระดับการศกึษา ปร.ด. (วทิยาศาสตร์การอาหาร)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (วทิยาศาสตร์การอาหาร)   

สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

วท.บ. (วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารอาหาร)  

สถาบันราชภัฏพบูิลสงคราม 

ความเชี่ยวชาญ Food Science, Food Processing, Food 

Safety, Food develment, Fruit and 

vegetable, Rice product innovation, 

Cereals product 
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ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  สุภาวดี   แหยมคง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  สัตวศาสตร์ 

คณะ   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร 

E-mail   suphayaku@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267080 

ระดับการศกึษา วท.ด. (สัตวบาล-สัตวศาสตร์)  

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.ม. (สัตวบาล)   

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

วท.บ. (สัตวศาสตร์)   

สถาบันเทคโนโลยรีาชมงคล 

ความเชี่ยวชาญ Animal Production, Socio Economic in 

Animal Science 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  อนงค์   ศรีโสภา 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  เคม ี

คณะ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

E-mail   anongsrisopa@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-267106 

ระดับการศกึษา PhD (Chemistry) University of East Anglia   
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วท.ม. (เคม)ี  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่

วท.บ. (เคม)ี  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม ่  

ความเชี่ยวชาญ Analytical Chemistry, Green Chemistry, 

Polymer Chemistry 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  นางสาวธัญญาพร   มาบวบ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ - 

สังกัดสาขาวิชา  - 

คณะ   ส านักศลิปะและวัฒนธรรม 

E-mail    tunyaa@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-230596 

ระดับการศกึษา ค.บ. (คณิตศาสตร์)  

มหาวทิยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   

ความเชี่ยวชาญ       - 
 

ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  บุษบา   หินเธาว์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  

สังกัดสาขาวิชา  นเิทศศาสตร์ 

คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 

E-mail   Bussaba_took@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267103 
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ระดับการศกึษา นศ.ม. (วชิาการประชาสัมพันธ์)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ศศ.บ.  (นเิทศศาสตร์)  วทิยาลัยครูเทพสตรี 

ความเชี่ยวชาญ       Communication Arts and Public Relations. 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  สุขแก้ว   ค าสอน 

ต าแหนง่ทางวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  การวจิัยและพัฒนาการศึกษา 

คณะ   คณะครุศาสตร์ 

E-mail   sukkaew006@hotmail.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-230597 

ระดับการศกึษา กศ.ด. (การทดสอบและวัดผลการศึกษา)  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 

ค.ม.  (การวดัผลและประเมนิผลการศกึษา)  

จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

กศ.บ. (คณติศาสตร์) 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวโิรฒ  ประสานมิตร 

ความเชี่ยวชาญ       Measurement and Evaluation 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  จิราพัทธ์   แก้วศรีทอง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  คหกรรมศาสตร์ 
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คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail    jiraphat7555@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267106 

ระดับการศกึษา คศ.ม. (บริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

คศ.บ.  (คหกรรมศาสตร์)   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

ความเชี่ยวชาญ       Home economics 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  สุภาวดี   นอ้ยน้ าใส 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  วทิยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail   supawadeebumnoinumsai@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267106 

ระดับการศกึษา วท.ม. (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม)  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

วท.บ.  (เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม)   

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ความเชี่ยวชาญ      เทคโนโลยสีิ่งแวดลอ้ม, การประยุกตใ์ช ้GIS  

เพื่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ, การใช้

ประโยชนจ์ากของเสีย/การดูดซบั 
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ประวัตนิักวิจัย 

ชื่อ – สกุล  สุพัตรา  บดรัีฐ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ ดร. 

สังกัดสาขาวิชา  จุลชวีวทิยา 

คณะ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

E-mail   ansupattra@gmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267104 

ระดับการศกึษา วท.ด. (ความหลากหลายทางชวีภาพและ 

 ชวีวทิยาชาติพันธ์ุ)  มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.ม. (เทคโนโลยชีวีภาพพชืสวน)   

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

วท.บ. (เกษตรศาสตร์พืชสวน)  

มหาวทิยาลัยเชยีงใหม่ 

ความเชี่ยวชาญ fungal taxonomy, fungal diversity, การเพิ่ม

ผลผลิตของพืชด้วยสิ่งมชีวีติและไมม่ชีวีติ, 

เทคโนโลยชีวีภาพ/ชวีวทิยา, Agriculture 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  ธัญญาพร   ก่องขันธ์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  สังคมศึกษา 

คณะ   คณะครุศาสตร์ 

E-mail   thanya_kku@hotmail.co.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-230597 
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ระดับการศึกษา ศษ.ม. (หลักสูตรและการสอน)  

มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

กศ.บ.  (สังคมศึกษา)   

มหาวทิยาลัยมหาสารคาม 

ความเชี่ยวชาญ      การพัฒนาหลกัสูตร, หลักสตูรและการสอน 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  ธิปไตย   สุนทร 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  ดนตรีศึกษา 

คณะ   คณะครุศาสตร์ 

E-mail   Tippathai.s@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-230597 

ระดับการศกึษา ศป.ม. (ดุริยางศลิป์)  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 

ศศ.บ. (ดนตรีสากล) มหาวทิยาลัยขอนแก่น 

ความเชี่ยวชาญ      International music 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  พรชัย   ปานทุ่ง 

ต าแหนง่ทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  ออกแบบผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม 

คณะ   คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

E-mail   young_blood3@hotmail.co.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-282792 
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ระดับการศกึษา คอ.ม. (เทคโนโลยผีลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม)   

 สถาบันเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจ้าคุณ

ทหารลาดกระบัง 

วท.บ. (เทคโนโลยเีซรามิกส)์ 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

ความเชี่ยวชาญ      ออกแบบผลิตภัณฑเ์ซรามิกส์, ออกแบบ 

       เฟอร์นิเจอร์, ออกแบบผลิตภัณฑท้์องถิ่น 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  สิริเดช   กุลหรัิญบวร 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  เทคโนโลยวีศิวกรรมการผลิต 

คณะ   คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม 

E-mail   siridech_k@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-282792 

ระดับการศกึษา ค.ม. (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม)   

 มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม 

วท.บ. (เทคโนโลยอีุตสาหกรรม) 

มหาวทิยาลัยราชภัฏพบูิลสงคราม  

ความเชี่ยวชาญ      Manufacturing Engineering Technology 
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ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  สุวมิล   ทองแกมแก้ว 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  สุขวชิาศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ 

คณะ   คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

E-mail    suwimol.t@psru.ac.th 

เบอร์โทรศัพท์  055-267054 

ระดับการศกึษา วท.ม. (การแพทยแ์ผนไทยและการแพทย์

ทางเลือก)  จุฬาลงกรณม์หาวทิยาลัย 

พทป.บ. (การแพทยแ์ผนไทยประยุกตบั์ณฑิต) 

มหาวทิยาลัยมหดิล  

ความเชี่ยวชาญ      การแพทยแ์ผนไทยประยกุต์, การท ามาตรฐาน

สมุนไพร pharmacognostic specification, 

แพทย/์พยาบาล/เภสัชกร/สาธารณสุข 
 

ประวัตนิักวิจัย 
ชื่อ – สกุล  เอกรงค์   ปั้นพงษ์ 

ต าแหนง่ทางวิชาการ อาจารย์ 

สังกัดสาขาวิชา  นเิทศศาสตร์ 

คณะ   คณะวิทยาการจัดการ 

E-mail    m_love9579@hotmail.com 

เบอร์โทรศัพท์  055-267103 

ระดับการศกึษา ศศ.ม. (สื่อสารมวลชน)    

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

mailto:m_love9579@hotmail.com


สถาบันวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม     100 

 

ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน) 

มหาวทิยาลัยรามค าแหง 

วท.บ. (เศรษฐศาสตร์การเกษตร) 

มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร์ 

ความเชี่ยวชาญ      Mass Communication. 
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คณะผู้จัดท า 
 

ที่ปรกึษา 
ดร.สาคร สรอ้ยสังวาลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
 

บรรณาธิการ 
ผศ.ดร.ศิริสุภา  เอมหยวก ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 

กองบรรณาธิการ 
ดร.ยุวดี  ตรงต่อกิจ   รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.จิตศิริน         ลายลักษณ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ดร.พงษ์พันธุ์       พุทธิวิศษิฎ์  รองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

นางสาวกัลนิกา    พูลผล  หัวหน้าส านักงานฯ 

นางสาวณัฐมน     วิจารณกุล  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางสาวปิยวดี   น้อยน้ าใส  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางจิราพร          บุญมีพพิิธ  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

นางปารวี            เรืองจุติโพธิ์พาน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

นางสาวรัตนา      นาคสิงห์  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
 

จัดท าโดย 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 

โทรศัพท์/โทรสาร  055-267038 

E-Mail: rdi@psru.ac.th   Website: http://research.psru.ac.th  
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