
 
 

ประกาศ 
ผลงานวิจัยเดนประจําป 2551 

 
ผลงานที่ไดรับการคัดเลือกใหเปนผลงานวิจัยเดนประจําป 2551  ประกอบดวยงานวิจัยของฝาย R&D 

8 เรื่อง ฝายวิชาการและโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) 8 เรื่อง และสํานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย สํานักงานวิจัยเพื่อทองถิ่น 8 เรื่อง รวมทั้งส้ิน 24 เรื่อง ดังชื่อผลงานและโครงการที่เกี่ยวของดังนี้ 

 
กลุมงานวิจัยและพัฒนา 
 
ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 

1. โครงการความมั่นคงศึกษา โครงการความมั่นคงศึกษา : ระยะ
ที่ 3  

หัวหนาโครงการ 
รศ. ดร. สุรชาติ บํารุงสุข   
นักวิจัย 
1. พลโท สุรพล เผ่ือนอัยกา   
2. พลเรือโท อมรเทพ ณ บางชาง  
3. พลโท วุฒินันท ลีลายุทธ   
4. พลโท ภราดร พัฒนถาบุตร   
5. พลตรี  นพดล โชติศิริ   
6. ดร. ธัญญาทิพย ศรีพนา 
7. ผศ. ดร. ศุภมิตร ปติพัฒน   
8. พันตํารวจตรี ดร. อิศราวุธ ออน
นอม  
9. อาจารย ดลยา เทียนทอง  
10. คุณ ธนา ยศตระกูล 
 

2. การพัฒนาไกประดูหางดําเพื่อ
เกษตรกรและผูประกอบการ 

การสรางฝูงไกพื้นเมือง 4 พันธุ 
 

หัวหนาโครงการ 
คุณอุดมศรี อินทรโชติ 
นักวิจัย 
คุณอํานวย เล้ียวธารากุล 
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
3 .  ส ร า ง ค ว า ม เ ข ม แ ข็ ง ใ ห
อุตสาหกรรมไทยดวยฐานความรู
เร่ือง REACH  

1)  โครงการวิจัย “ฐานการจัดการ
ความรู เรื่องความปลอดภัยดาน
สารเคมี” 
 2)  โครงการวิจัย “การศึกษา
ผลกระทบ REACH ตอสายโซอุป
ทานในอุตสาหกรรมสงออกของ
ประเทศไทยและขอเสนอ”  
 3)  โครงการวิจัย “การจัดทํา
คลังขอมูลสารเคมี-กฎระเบียบ 
REACH 

หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร.วราพรรณ ดานอุตรา 
ดร.พงษวิภา หลอสมบูรณ 
นักวิจัย 
โครงการที่ 1 
1. นางสาวรดาวรรณ ศิลปโภชากุล 
2. นางสาวรรณี พฤฒิถาวร 
3. นางสาววลัยพร มุขสุวรรณ 
4. นายธเนศ เตชะเลิศ 
5. นายณภัทร คุณาจิตพิมล 
6. นางสาวขวัญนภัส สรโชติ 
7. นายกิจจา สุวรรณา 
โครงการที่ 2 
1. รศ.ดร.นิรมล สุธรรมกิจ  
2. คุณพีรพร พละพลีวัลย 
3. คุณสุดกลา บุญญนันท 
4. คุณมาลินี สุขสุอรรถ 
5. คุณนฤเทพ เล็กศิวิไล 
6. คุณมานิต สถาปนิกกุล 
7. คุณจุฑามาศ โกเมนไทย 
8. คุณกันยานุช สินสุวรรณกุล 

4. อบต. กับการจัดการน้ําโดยใช
ฐานความรู 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
จัดการทรัพยากรน้ําเชิงพื้นที่พรอม
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจและ
กระบวนการทางสังคมในบริเวณ
พื้นที่จังหวัดระยอง  

หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ 
นักวิจัย 
1. อ.ชัยยุทธ  สุขศรี  
2. ผศ.ดร.ไพศาล สันติธรรมนนท 
3. รศ.สุริชัย  หวันแกว 
4. นายเนตร  อัจฉริยะพิทักษ  
5. นายสมศักดิ์  ศรีจันทร 
6. นายสุทธิ  อัชฌาศัย 
7. นายโชคชัย  สุทธิธรรมจิต  
8. นายวินัย  เชาวนวิวัฒน 
9. นายศักย  สกุลไทย 
10. นายวงศวัฒนา  สมบุญยิ่  
11. นายสวรินทร  ฤกษอยูสุข 
12. นส.วรรณวลี  วงศเกษมสันต 
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
13. นางสาวเดือนเพ็ญ  ปุณยางกูร 
14. นางสาวนภาพร  นพคุณ 
15. นางสาววิชุตา  เหมเสถียร 
16. นางสาวสุกานดา พุทธประเสริฐ 
17. นางสาววรัทยา  การไถเจริญ 
18. นางสาวชมพูนุช  เภตรารัตน 
19. นางสาวสุรางครัตน  จําเนียรพล 
20. นายปกรณ  เลิศเสถียรชัย 
21. นายสันตชัย  รัตนะขวัญ  

5. นวัตกรรมการจัดการความรูของ
องคกรทางการศึกษา 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการ
เพิ่มประสิทธิภาพขององคกรทาง
การศึกษาดวยการจัดการความรู 
(Ed-KM) 
 

หัวหนาโครงการ 
ผศ.ดร.เลขา ปยะอัจฉริยะ   
นักวิจัย 
1. ดร.สุวัฒน เงินฉํ่า 
2. ผศ. ดร.ทัศนีย ไพฑูรยพงษ 
3. รศ. ดร.กุญชรี คาขาย 
4. ผศ. ดร.สุกัญญา ศรีโพธิ์  
5. นางสาววัฒนา   อาทิตยเที่ยง 
6. นางสาวอุษา  ชูชาติ    
7. นางสาวรุจิรา สุนทรีรัตน   
8. นางสาวจิรา วงศเหลือง       
9. นางกัลยานี ปฏิมาพรเทพ 

6. ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลุม
น้ําปากพนัง 

ชุดโครงการวิจัยและพัฒนาลุมน้ํา
ปากพนัง   

หัวหนาโครงการ/ ผูประสานงาน  
1. รศ. ดร. กาน จันทรพรหมมา 
2. ดร.เลิศชาย  ศิริชัย 

7 .  แ คบหมู กึ่ ง สํ า เ ร็ จ รู ป ด ว ย
ไมโครเวฟ 

แคบหมูสําเร็จรูปกึ่งไมโครเวฟ   หัวหนาโครงการ 
อาจารยอรทัย  บุญทะวงศ   

8. แผนยางธรรมชาติปูพื้นในคอก
ปศุสัตว 

การพัฒนาแผนยางปูพื้นจากยาง
ธรรมชาติเพื่อใชในงานปศุสัตว 

หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร.สมเกียรติ  ประสานพานิช 
นักวิจัย 
ผศ.ดร.วิรัญญา  แกววัฒนะ 
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กลุมงานวิจัยวิชาการและโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก 
 

ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
1. การประเมินสายพันธุถั่วลิสง
ผานแบบจําลองการเจริญเติบโต
ของพืช 

การประ เมิ นสายพั นธุ ถั่ ว ลิ ส ง ในหลาย
สภาพแวดล อม โดยใช แบบจํ าลองการ
เจริญเติบโตของพืช 

หัวหนาโครงการ 
ศ.ดร. อารันต พัฒโนทัย 
นักวิจัย 
นายจักรัตน อโณทัย 

2.  การพัฒนาตัว เร งปฏิกริยาซี
โอไลทในระดับนาโนมิเตอรเพื่อใช
ในอุตสาหกรรม 

โครงการงานวิจัยและพัฒนาตัวเรงปฏิกิริยาซี
โอไลตใหมีขนาดของผลึกในระดับนาโน 
(Nano-Crytal Size Zeolite) และมีรูพรุน
ขนาดกลาง (Nanoporous Zeolites) เพื่อใช
ในอุตสาหกรรมเคมี และปโตรเลียม 

หัวหนาโครงการ 
ศ.ดร.จํารัส ล้ิมตระกูล 
นักวิจัย 
1. น.ส.สุภาวดี  นาเมืองรักษ 
2. น.ส.จุฬารัตน วัฒนกิจ 

3. การพัฒนาผาฝายปองกันรังสีอุล 
ตราไวโอเล็ต 

การผลิตผาฝายปองกันรังสีอุลตราไวโอเล็ต
ดวยการพอลิเมอรไรเซชั่นบนพื้นผิว 
 

หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร. นันทยา ยานุเมศ 
นักวิจัย 
น.ส.สุชาดา ตระกูลวิเชียร 

4. การสรางตัวดึงดูดอลวนและการ
ประยุกต 

การสรางตัวดึงดูดอลวนและการประยุกต หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร. ปติเขต สูรักษา 
นักวิจัย 
นายกฤดากร กลอมการ 

5. ฝากครรภแบบพอเพียง ตาม
แนวทางขององคการอนามัยโลก 
 

โครงการสนับสนุนการวิจัยทางระบาดวิทยา
คลินิกและการวิจัยเชิงสังเคราะห 
 

หัวหนาโครงการ 
ศ.นพ. ภิเศก ลุมพิกานนท 
นักวิจัย 
1. นพ.ณรงค วินิยกุล 
2. รศ.พญ.โฉมพิลาศ จงสมชัย 
3. นพ.คํารณ ไชยศิริ 
4. รศ.พญ.เจศฎา ถิ่นคํารพ 
5. รศ.ดร.บัณฑิต ถิ่นคํารพ 
6. นส.ชูศรี คูชัยสิทธ 
 

6 . จ มู ก อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส เ พื่ อ
การเกษตรและอาหาร 

สถาปตยกรรมของอุปกรณโมเลกุลแบบฟลม
บางอินทรีย  

นักวิจัย 
1. ผศ.ดร. ธีรเกียรติ์ เกิดเจริญ  
2. ดร. อดิสร เตือนตรานนท  
3. ดร. สิรพัฒน ประโทนเทพ  
4. นาย ชัชวาล วงศชูสุข  
5. Mr. Mario Lutz  
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
7. เครื่องลดความชื้นขาวเปลือก
แ ล ะ เ ค รื่ อ ง วั ด ค ว า ม ชื้ น ข อ ง
ขาวเปลือกเพื่อชาวนาไทย 

เทคโนโลยีสายอากาศ 
 

นักวิจัย 
1. ศ.ดร.โมไนย ไกรฤกษ  
2. ดร.โชคชัย แสงดาว  
3. นายจิรัฏฐ เหมือนชู  

8 .ปุ ย ชี ว ภ าพ ไ ร โ ซ แบคที เ รี ย
ทาง เลื อกใหม ของการพัฒนา
เกษตรที่ยั่งยืน 

การพัฒนาสูตรตํารับทดสอบประสิทธิภาพ 
และถายทอดเทคโนโลยีของผลิตภัณฑสงเสริม
การเจริญเติบโตของพืชจากไรโซแบคทีเรีย 
 

หัวหนาโครงการ 
รศ.ดร. กัญชลี เจติยานนท 
นักวิจัย 
1. รศ.ดร.ภิญุภา  เปล่ียนบางชาง 
2. รศ.ดร. ศักดิ์ชัย   วิทยาอารียกุล 
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กลุมงานวิจัยทองถิ่น 
 

ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
1. การฟนฟูและการอนุรักษภาษา 
ตํานาน ประวัติศาสตรทองถิ่น และ
การละเลนพื้นบานญอ บานทาขอน
ยาง ต.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม 

โครงการการฟนฟูและการอนุ รักษภาษา 
ตํานาน ประวัติศาสตรทองถิ่น และการละเลน
พื้นบานญอ บานทาขอนยาง ต.ทาขอนยาง อ.
กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม  
 

หัวหนาโครงการ 
นายบัญญัติ  สาลี 
นักวิจัย 
1. นายธนานันท ตรงดี  
2. นายบรรหาญ สุขี  
3. นายดําเนิน เนื่องวรรณะ  
4. นายเลิศศักดิ์ คําปลิว  
5. นายสังคม ไชยสงเมือง  
6. นายทศพร ภูผาธรรม  
7. นายไพทูรย บุตราช  
8. นายสุปน ชุมอภัย  
9. นางทองปก สุบิน  
10. นายนคร จันทรเปลง  
11. นางสมบูรณ จันทรเปลง  
12. นางวรางคนา อุนอุดม  
13. นางเนรัญชรา โตสุพันธ  
 

2. การเพิ่มศักยภาพในการทํางาน
ส ถ า น ป ร ะ ก อ บ ก า ร  จั ง ห วั ด
สมุทรสงคราม  บนพื้นฐานของ
ความรวมมือ 

ความรวมมือของศูนยพัฒนาฝมือแรงงานและ
สถานประกอบการในการศึกษาแนวทางการ
เพิ่มศักยภาพในการทํางานสถานประกอบการ
จังหวัดสมุทรสงคราม ระยะที่ 1   
 

หัวหนาโครงการ 
นางสาวชุติมา เหตานุรักษ 
นักวิจัย 
1.นายกําชัย รังสิยานันต   
2.นายวัชรชัย อุทัยพัฒนะศักดิ์  
3.นายสุรชัย ลิขิตวัฒนเศรษฐ  
4.นายบุญรัตน ล้ิมไพบูลย   
5.นายธนกฤต เชาวนิธิ   
6.นายเชาวนวัศ บุญทวม   
7.นางสาวศิริธร เลาหะวิไลย   
8.นายชัชชัย แสงสุริยา   
9.นายวันชัย ติขิณานนท   
10.นางสาวพจนาพร ศราวุธสกุล  
11.นายสุรศักดิ์ ฉัตรสิริขจร   
12.นายพีระพล อุสาหฤทธิ์  
ที่ปรึกษาโครงการ  
1.นายสุรจิต ชิรเวทย   
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
2.นายปญญา โตกทอง  
3.ผศ.สายัณห จันทรวิรัช  

3 .  ก า ร เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ย ภ า พ
นักวิชาการเปนนักวิจัยแบบ PAR 
เพื่อพัฒนาทองถิ่น 
 

ชุ ด โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย เ ส ริ ม ส ร า ง ศั ก ยภ าพ
นักวิชาการเปนนักวิจัยแบบ PAR เพื่อพัฒนา
ทองถิ่น 
 

หัวหนาโครงการ 
นางสาวกาญจนา  ทองทั่ว 
ผูชวยนักวิจัย 
นางชุติมา จันทรมณี 
นักวิจัย 
1.นายชลัช ชรัญญชัย     
2.นายวศิน โกมุท    
3.นายคําลา มุสิกา 
4.นายทรงกรด ไกรกังวาร   
5.นายจรูญ เจือจันทร  
6.นางสาวนริศรา ตรีผลพันธุ  
7.นายพงษศักดิ์ โพธิ์ชูชาติ  
8.นายประสิทธิ์ อรรคอํานวย  
9.นางสาวชญาดา ดานุวงศ   

10.ดร.เพ็ญศรี แซเตียว 
11.นางสาววาสนา กวีนัฐยานนท 
12.ผศ.ภิญยาฐจันทร ชินชัย 
13.นายโกวิท บุญเฉลียว 
14.นายถนอมศักดิ์ บุญสู 
15.นางพนาไพร จันตะ 
16.นางนิพาพร บุญสู 
17.นางสาวขวัญจิตร ศรีชาคํา 
18.นางสาววายุภักดิ์ ธรรมสงฆ 
19.นางศรีอุลัย จ้ํามา 
20.นางสาวสกุลลักษณ อาจกมล 
21.นางอุทัยวรรณ ขวัญนู 
22.นางสิริกุล คําขาว 
23.นางสาวบังอร ยอดยั้ง 
24.นางสาววาสนา ทรีรักษ 
25.นางจันทรา มะลิพันธ 
26.นางสุดถวิล สุขกุล 
27.นางสมพร ม่ิงโอโล 
28.นางอภิญญา พันธใหญ 
29.นางสาวอินทิรา ซาฮีร  
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
30.นางสาวฉวีวรรณ อินทนนท 
31.นายตระการ ถนอมพันธุ  
32.นายสมัคร นักธรรม 
33.นายวินัย สวางราม    
34.นายชาญชัย ปาทาน     
35.นายสุธีร สาตราคม    
36.นางสาวไพจิตร ศรีธนานุวัฒน 
37.นางสาวพรทิพย  ไววุฒิ 
38.นางสาวจีริสุดา โอรสรัมย 
39.นายยุทธนา สิริผล    
40.นายธีรธวัช สมวัน      
41.นางฉลาด ทองวงศ 
42.นางทัศนยี พูลเพิ่ม  
43.นางสมคิด ลุนพันธ  
44.นางคํามูล คงทน 
45.นายสุขหัตตา มูลเดช  
46.นางดวงแข โทแกว 
47.นางอุบล แดงโทน 
48.นางหนูเปยม สิมมาวัน 
49.นางวิภาพร จันทพันธ 
50.นายทวี บัวศรี 
51.นางสาววนิดา ทาตระกูล 
52.นายศักดา จําปาดะ 
53.นายสงา  ศิริมา 
54.นางประยูร ศรีประเทศ 

4. การจัดการงานศพโดยยึดหลัก
เศรษฐกิจพอเพียง บานไหลหิน ต.
ไหลหิน อ.เกาะคา จ.ลําปาง 
 

รู ปแบบการจั ดการงานศพโดยยึดหลั ก
เศรษฐกิจพอเพียง บานไหลหิน ต.ไหลหิน อ.
เกาะคา จ.ลําปาง  
 
 

หัวหนาโครงการ 
ผศ.บุรินทร  รุจจนพันธุ 
นักวิจัย 
1.นายทรงศักดิ์  แกวมูล  
2. อาจารยสุดา แผนคํา  
3.พระอธิการทอง อนามโย 
4.นายกิจชนะชัย  ปะละ  
5.นายเพิ่มศักดิ์  จินะการ 
6.ผอ.สุวรรณ  เกษณา 
7.อาจารยราตรี  ดวงไชย 
8.นายผดุง ตรีราช  
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
9.นายองอาจ แกวมูล  
10.นางเบญจพร สุขรองชาง 
11.นางกิม ปะละ  
12.นายมนู  นิวาโต  
13.นายประมวล ยอดสาแล  

5. การจัดการการทองเที่ยวโดย
ชุมชนอยางยั่งยืนชุมชนบานผา
แตก หมูที่ 10 ต.สบเปง อ.แมแตง 
จ.เชียงใหม 
 

รูปแบบการจัดการการทองเที่ยวโดยชุมชน
อยางยั่งยืนชุมชนบานผาแตก หมูที่ 10 ต.สบ
เปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม 
  

หัวหนาโครงการ 
นางดุษฎี  ชาวนา 
นักวิจัย 
1.นายสุคํา  สุเต็ง 
2.นายเปง  สายปด 
3.นายนคร ทูเดอะ 
4.นายแดง สิงหแกว 
5.นายผัด มูลหนอ 
6.นายประพันธ  อุเหม 
7.นายประพันธ  อุเหม 

6.  การจัดการศึกษาบูรณาการ
ระหว างนัก เรี ยนกับชุมชนของ
โรงเรียนบานตะโละใส ต.ปากน้ํา 
อ.ละงู จ.สตูล 
 

โครงการการจัดการศึกษาบูรณาการระหวาง
นักเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบานตะโละใส 
ต.ปากน้ํา อ.ละงู จ.สตูล 
  

หัวหนาโครงการ 
นายสุทธิ  สายสุนีย 
นักวิจัยหลัก 
1.นายหุดดีน อุสมา 
2.นางประคอง ปากบารา 
3.นางนุสรา ลําโป 
4.นางสาวศิริรัตน เกษา 
นักวิจัยรอง 
1. นายยงยุทธ ยืนยง 
2. นายอภิเชตน ลัดเลีย 
3. นางอาภรณ บวรวัชรกุล 
4. นางสุวิมล โตะหลี 
5. นางสาวสุกันยา ชํานาญเพาะ 
6. นางยูรียะ บิสนุม 
7. นางสาวตติยา ชอสกุล 
8. นางอนิษฎา มีสวัสดิ์ 
9. นางขวัญใจ สุวรรณรัตน 

10.นางศิริพร ปราบยาวา 
11.นางจินตนา งะสมัน 
12.นางสาวมัสหลัน สาเอียด 
13.นางจุรีมาศ ศรีหิรัญ 
14.นางสาววันทนีย  อนรรฆวี 
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
15.นางสุรีย อุสมา 
16.นางสุภาพร อามิง 
17.นางวณา ปนจอร 
18.นางสุพินดา เหมรา 
19.นางนิรมล หลงหา 
20.นางสุวรรณา สราญฤทธิ์ 
21.นายอุดมศักดิ์ ชูสกุล 
22.นายทวีป หวันตาหลา 
23.นายมโนช สมันตรัฐ  

7. การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูความเปนเครือขายตลาด
นัดสีเขียวอยางมีสวนรวม 
 

โครงการวิจัย การสรางกระบวนการเรียนรูเพื่อ
นําไปสูความเปนเครือขายตลาดนัดสีเขียว
อยางมีสวนรวม 
  

หัวหนาโครงการ 
นางสาวกนกพร  รัตนสุธีระกุล   
นักวิจัยหลัก 
1. อาจารยกนกพร รัตนสุธีระกุล 
2. นางสาวอรุณวดี หงษอุดร  
3. นางสาวฐิติพร   สกุลจร    
4. นายรังสรรค เดชพลมาตย    
5. นายอํานวยศิลป   ศิริวิ  
6. นางวัลภา รินทรึก  
7. นางฉวีวรรณ พรมดอนกลอย    
8. นางสงวน มาตะพัตร  
9. นางสงวน ทาเพชร  
10.นางนอย พะโคสี   
11.นางสมควร โยวะศรี   
12.นางสาวกรรจณา พรหมโคตร 
ผูชวยนักวิจัย 
1. นางพานทอง เมืองชมพู 
2. นางหนูเล็ก ภาภิรมย 
3. นางดรุณี โพธิ์เกตุ 
4. นางวิมล วังหอม 
5. นางสาวทองดี ทองพิลา 
6. นายทรงพล สุวรรณสม 
7. นางอมร สุจันทร 
8. นางหนูพัด มวงพล 
9. นางวิไล กลางยาแสน 
10.นางสาวรุจิรา ขานหยู 
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ช่ือผลงาน โครงการที่เกี่ยวของ หัวหนาโครงการ/นักวิจัย 
ที่ปรึกษา 
1.ผศ.ดร.ชูพักตร สุทธิสา   
2.นายสุเมธ ปานจําลอง   
3.นายเรืองเดช โพธิ์ศรี  
4.นางจรรยา แสนสุภา  
5.นายสมศักดิ์ สุทธิเจริญ  
6.นางสาวทรรศตวรรณ เดชมาลา  
7.นางชนิดา มาตยวังแสง    
8.นางนัฐฐิยา โยมไธสง   
9.นายสุทธิจิตต จินตยานนท  
10.นายบวร วิเศษดี      
11.นายนิติวัฒน เดสันเทียะ  
12.นางละมัย ฤทธิเดช       

8. การสรางยุทธศาสตรการจัดการ
ข ย ะ โ ด ย ก า ร มี ส ว น ร ว ม ข อ ง
ประชาชน บานนาบอน หมู 2 ต.ทุง
งาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง 
 

การสรางยุทธศาสตรการจัดการขยะโดยการมี
สวนรวมของประชาชน บานนาบอน หมู 2 ต.
ทุงงาม อ.เสริมงาม จ.ลําปาง   

หัวหนาโครงการ 
นางสาวปยรัตน  วงศจุมมะลิ 
นักวิจัย 
1.นายกฤษดา บุญสูง 
2.นายเทพกร ภูเขียว 
3.นางผุสดี กันใจ 
4.นางสาวเครือวัลย ภูเขียว 
5.นางสุนิษา สุรินทร 
6.นางภัทราวรรณ เรือนวงศ 
7.นางคํามูล ขัติยะ 
8.นางจันทรดี ถาแกว 
9.นางพันสี ลําปน 
10.นางจิตตรา ใจลังกา 

 
ประกาศ ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2551 
 
 
      (ศ.ดร.ปยะวัติ  บุญหลง) 
                           ผูอํานวยการ 
                        สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
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