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การ

1 ประสิทธิภาพของสารกลุม active oxygen ในการควบ
คุมโรคหลังการเก็บเกี่ยวของมะมวงน้ําดอกไมเพื่อการ
สงออก

ดร.กานดา  หวังชัย ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

2 การประเมินตัวบงชี้ทางอนูชีววิทยาสําหรับงานวินิจฉัย
เซลลเชื้อสายมะเร็งโดยวิธี Semi-quantitative RT-PCR

ดร.สิริวดี  ชมเดช ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

3 เซลลตนกําเนิดของตัวออนไกและการแสดงออกทาง
ภูมิคุมกันเคมีของบงชี้ของเซลล

ผศ.ดร.วีระ  วงศคํา ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

4 อณูนิเวศวิทยาการกระจายพันธุของพรรณไมโครงสราง
บางชนิดเพื่อการฟนฟูปา

ดร.ประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

5 การสรางเครื่องจําลองแอลกอฮอลจากลมหายใจ นายศรชัย  ธนันชัย ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป
6 สมบัติทางเพียโซอิเล็กตริกและสมบัติ เชิงกลของวัสดุ

ผสมระหวางเพียโซเซรามิกไรสารตะกั่วและพอลิเมอร
ดร.วันดี  ธรรมจารี ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

7 การพัฒนาสารเพียโซอิเล็กตริกไรตะกั่วในระบบบิสมัท
ไทเทเนตโพแทสเซียมไบโอเบตดวยวิธีมิกซออกไซด
แบบสองขั้นตอน

ดร. กมลพรรณ  เพ็งพัด    ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

8 การพัฒนาแบบจําลองธรณีเคมีที่ใชอธิบายกระบวนการ
เคลื่อนตัวของไอออนโลหะหนักในดินสูชั้นน้ําบาดาล
ระดับตื้น

ดร.ศตวรรษ  แสนทน ธรณีวิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

9 ศิลาวรรณาและธรณี เคมีของหินบะซอลตมหายุคซีโน
โซ อิกตอนปลาย บริเวณบานแม เงา อําเภอทาสองยาง
จังหวัดตาก

ดร.พิสิษฐ  ลิ้มตระกูล ธรณีวิทยา งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

แหลงทุน

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณเงินรายได ป 2549
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10 ระบบงานวิจัยเพื่อการพัฒนาศักยภาพการผลิตอุตสาห
กรรมแปรรูปมันฝรั่ง

ดร.ยงยุทธ  ไชยพงศ สถิติ งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

11 เอ็นโดมอรฟซึมบนราฟ ผศ.ดร.ศรีจันทร  อาวรณ คณิตศาสตร งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป
12 สมการอินทิโกร-ดิฟ เฟอเรนเชี ยลและความลาชาใน

แบบจําลองของ HIV
ดร.รุจิรา  อุนเจริญ คณิตศาสตร งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

13 นอนดีเทอรมินิสติก โซลิด วาไรรตี รศ.ปฤษณา  กลับอุดม คณิตศาสตร งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป
14 กลไกการจับรวมตัวกันของน้ําดินขาว นางนงคราญ  ไชยวงศ เคมีอุตฯ งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป
15 การสังเคราะหสารกลุมใหมที่ยับยั้งมาลาเรียไซโคลเพน

ทาโนน-แอนทราซีนแอดดัคโดยผานปฏิกิริยาแทนเดม
ไมเคิลแอดดิชัน-คิดเมนน คอนเดนเซชัน

ดร.พุฒินันท  มีเผาพันธ เคมี งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

16 การปรับปรุงการสังเคราะหแลคไทดจากแลคติก แอซิด ดร.วินิตา  บุณโยดม เคมี งบประมาณเงินรายได 50,000.00            1 ป

17 การผลิตเสนใยจากเปลือกตนหมอน ผศ.นงเยาว  มาลัยทอง เคมี งบประมาณเงินรายได 43,000.00            1 ป
18 การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกลวยไมในสภาพปลอดเชื้อ ผศ.พีระวุฒิ  วงศสวัสดิ์ ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 44,000.00            1 ป
19 การผลิตกลาเชื้อบริสุทธิ์สําหรับทําสุรากลั่น นายสมบัติ  ใจคํา ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 43,000.00            1 ป
20 การคนหาที่ดีที่สุดสําหรับตนไมการคนหาแบบสมดุล อ. ชุมพล  บุญคุมพรภัทร คอมพิวเตอร งบประมาณเงินรายได 40,000.00            1 ป

21 ปญหาการตรวจสอบวา เปนเครือขายซอนทับสามารถ
จัดการไดหรือไม

อ. วัฒนา  จินดาหลวง คอมพิวเตอร งบประมาณเงินรายได 40,000.00            1 ป

22 นิเวศวิทยาและลายพิมพดี เอ็น เอของสัตวไมมีกระดูก
สัน หลัง ขนาด ใหญ ในน้ํา พุ รอนบาง แหง ใน เขตภาค
เหนือของประเทศไทย

ดร.ชิตชล  ผลารักษ ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 40,000.00            1 ป

23 ชีววิทยาบางประการและการติดพยาธิของปลาในวงศ
แชนนิดี้บริเวณบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค 

อ.มนฤดี  ชัยโพธิ์ ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 40,000.00            1 ป
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24 การแยกและคัดกรองแบคทีเรียเพื่อการผลิตแอลกอฮอล
เชื้อเพลิง

นายปูชนีย  กอบแกว    ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 40,000.00            1 ป

25 การ พัฒนา วิธี การ ใหม ในการสอนบางหัวขอ ใน วิชา
กราฟและคอมบินาทอริกส

รศ.ดร.วิเทศ  ลงกานี คณิตศาสตร งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

26 ความเขาใจผิดที่ มักพบบอยในวิชาคณิตศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงใหมและระดับปริญญาตรีใน
มหาวิทยาลัย

ดร.สมลักษณ  อุตุดี คณิตศาสตร งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

27 สรางเครื่องปฏิกรณทอแบบเบดนิ่งเพื่อการทดสอบประ
สิทธิภาพของการเรงปฏิกิริยา

อ.สาธิต  ปยนลินมาศ เคมีอุตฯ งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

28 การพัฒนาระบบการสอนพิเศษที่ ฉลาดสําหรับฟสิกส
พื้นฐาน (กลศาสตร)

ดร.พรรัตน  วัฒนกสิวิชช ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

29 ผลของอะลูมินาที่มีตอสมบัติเชิงกลและสมบัติกายภาพ
ของวัสดุผสมระหวางอะรามิด/อี พ็อกซีเรซินและอะลูมิ
นา

ดร.วิม  เหนือเพ็ง ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

30 การสรางอุปกรณทดลองฟสิคัลเพนดูลัมแบบแทง นายสุขแกว  คําเมืองสา ฟสิกส งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป
31 การพัฒนาสียอมธรรมชาติสําหรับยอมเซลลและเนื้อเยื่อ นายสบชัย  สุวัฒนคุปต ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

32 การเพาะเลี้ยงสาหรายหางกระรอกสําหรับปฏิบัติการ นางจรรยา  เทพรัตน ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป
33 ผลของสูตรสารละลายธาตุอาหารตอการเจริญเติบโต

ของผักกาดหอมที่ปลูกในสภาพไรดิน
นางสาวศิริรัตน  เตปนยะ ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

34 ผลของสภาะที่กําหนดตอการเจริญของตัวออนไกในไข อ.บุญเกต ุ ฟองแกว ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

35 การสํารวจแพลงกตอนพืชในแหลงน้ําจําลอง นายสุทัศน  สุภาษี ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป
36 การศึกษาเพื่อหาสภาวะการเก็บที่เหมาะสมและการ

บรรจุแบบสุญญากาศในการยืดอายุเทมเป
อ.ฉัตรชัย  กิติพรชัย ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป
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37 การศึกษาผลการดําเนินงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของหองปฏิบัติ การ ศิลาวรรณา ภาควิชาธรณี
วิทยาคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายศิวกร   ฉิมนาคพันธุ ธรณีวิทยา งบประมาณเงินรายได 30,000.00            1 ป

38 การวิเคราะหทุนการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวรัชฎา  วงคสุวรรณ สนง. งบประมาณเงินรายได 18,500.00            1 ป

39 การอนุรักษและประหยัดพลังงานไฟฟาของบุคลากร
คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นายอนุชา  ริกากรณ สนง. งบประมาณเงินรายได 18,300.00            1 ป

40 ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจเลือกศึกษาตอในคณะ
วิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางสาวอรวรรณ  กุนจะนะ สนง. งบประมาณเงินรายได 18,300.00            1 ป

41 ศึกษาปญหาการเบิกจายคาใชจายในการเดินทางไปราช
การภายในประเทศของบุคลากร คณะวิทยาศาสตร  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม

นางจารุณี  เงินพะชอ สนง. งบประมาณเงินรายได 18,300.00            1 ป

42 สถานภาพเครื่องมือวิทยาศาสตรของคณะวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (2549) 

นายศุภฑัต  แดงเครื่อง สนง. งบประมาณเงินรายได 18,300.00            1 ป

43 ความพึงพอใจของนักศึกษาและบุคลากรตอการดําเนิน
กิจกรรมโครงการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนา 
บุคลากรของภาควิชาชีววิทยา

นางเสงี่ยม  พรหมขัติแกว ชีววิทยา งบประมาณเงินรายได 18,300.00            1 ป

1 การ บูรณา การ ขอ มูล ธรณี ฟสิกส ธรณี วิทยา ตะกอน
วิทยาและการลําดับชั้นหิน เพื่อใชเปนหลักฐานบงชี้ถึง
เมือง โบราณ เวี ยง หนอง ลม อําเภอ เชียง แสน จังหวัด
เชียงราย

รศ.ดร.สัมพันธ  สิงหราชวราพันธ ธรณีวิทยา งบประมาณแผนดิน                 923,600 1 ป
ทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประมาณแผนดินป 2549
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2 การประยุกตใชเซรามิกเพียโซอิเล็กตริกในอุปกรณทาง
การแพทย

รศ.ดร.กอบวุฒิ  รุจิจนากุล ฟสิกส งบประมาณแผนดิน                 440,000 1 ป

3 การ ประดิษฐ ฟน ปลอม เซรา มิก จาก วัตถุ ดิบ ภาย ใน
ประเทศ

รศ.ดร.สุพล  อนันตา ฟสิกส งบประมาณแผนดิน                 399,800 1 ป

4 การสังเคราะห ทอคารบอนนาโน เพื่อนํา ไปใช กับ จอ
แสดงผลชนิดแบน

รศ.ดร.สมชาย  ทองเต็ม ฟสิกส งบประมาณแผนดิน                 654,700 1 ป

5 การแยกบริสุทธิ์สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อตานโรคที่
เกิดจากจุลินทรียในตัวออนผึ้ง

ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 154,400 1 ป

6 การ บง ความ รุน แรง และ การ กอ โรค ของ เชื้อ
Sscosphaera apis โดยใชรูปแบบเอนไซมที่ผลิต

ผศ.ดร.ภาณุวรรณ จันทวรรณกูร ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 168,000 1 ป

7 ผลของรังสีอุลตราไวโอเลตตอตัวออนของปลาและกบ ผศ.ดร.กนกพร  แสนเพชร ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 350,300 1 ป

8 เอนไซม เอน โด นิว คลี เอส ไทป II ชนิด ใหม จาก
แบคทเีรียทนรอนที่ ไดจากดินบริเวณน้ํา พุรอนในเขต
ภาคเหนือ

ผศ.ดร.สกุณณี  บวรสมบัติ ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 330,900 1 ป

9 การกลายพันธุ ของ ยีน TP53 ของผูปวยมะเร็งปอดใน
ภาค เหนือ ตอน บน ของ ประเทศ ไทย และ ภาค ความ
สัมพันธกับการสูบบุหรี่

รศ.ดร.ดาวรุง  กังวานพงศ ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 940,000 1 ป

10 โครงการพัฒนาศูนยขอมูลและหอพรรณไม รศ.ดร.วิไลวรรณ อนุสารสุนทร ชีววิทยา งบประมาณแผนดิน                 571,000 1 ป
11 การพัฒนาการผลิตและการหาลักษณะเฉพาะของสารสี

ธรรมชาติจาก Fisarium  sp. และ Penicillium sp.
รศ.ดร.สุรีย  ฟูตระกูล เคมี งบประมาณแผนดิน                 320,000 1 ป
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ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

1 การศึกษาความเปนไปไดในการผลิตคอนกรีตบลอค
ผสมโฟมโดยใชน้ํายางธรรมชาติเปนตัวประสาน

ดร.พรรชนี  พัทธวรากร เคมีอุตฯ ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอก
ผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร 
ป 2549

                  40,000 1 ป

1 การปรับปรุงลักษณะทางกายภาพและสมบัติเชิงกลของ
ฟนปลอมเซรามิกอพอรชแลนดดวยเทคนิคการเติม
อนุภาคอลูมินา

รศ.ดร.สุพล  อนันตา ฟสิกส ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอก
ผลมูลนิธิปรีชา-วารุณี โก
วิทยา ป 2549

100,000 1 ป

1
การผลิตปทุมมาเปนไมกระถางโดยการใชสารพาโคล
บวิทราโซล

ผศ.ดร.จํานงค อุทัยบุตร ชีววิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิจัยรุนใหม ประ
จําป 2548

100,000.00 100,000.00 1 ป (49)

1
ชุดโครงการระบบตรวจสอบคุณภาพของสมเขียวหวาน
ที่ผานการเคลือบผิว รศ.ดร.นิกร มังกรทอง ฟสิกส งบประมาณแผนดิน ผานสถาบันวิทย-เทคโ 738,000.00 738,000.00

ป 2/2 (49)

2
การออกแบบและสรางระบบโฟลอินเจคชันแบบทําเอง
ราคาถูกและการประยุกตกับการวิเคราะหตัวอยางทาง
สิ่งแวดลอมและทางเภสัชกรรม ปที่ 4 รศ.ดร.สายสุนีย เหลี่ยวเรืองรัตน เคมี งบประมาณแผนดิน ผานสถาบันวิทย-เทคโ 456,900.00 456,900.00

ป 4/4 (49)

3
ชุดโครงการความรวมมือเพื่อลดอุบัติเหตุจากการขับขี่
ยานพาหนะขณะมึนเมาโดยใชเครื่องตรวจวัดปริมาณ
แอลกอฮอลจากลมหายใจ (4 โครงการยอย) รศ.ดร.นิกร มังกรทอง ฟสิกส งบประมาณแผนดิน ผานสถาบันวิทย-เทคโ 3,191,500.00 3,191,500.00

ป 1/3 (49)

1
เซรามิกไรสารตะกั่วสําหรับการประยุกตอัลตราโซนิกส
และตัวเก็บประจุ

ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ฟสิกส สกว. ทุนเมธีวิจัยอาวุโส 6,000,000.00 2,000,000.00 3 ป (48-50)

จาก มหาวิทยาลัยเชียงใหม (ทุนนักวิจัยรุนใหม ประจําป 2548) จํานวน 1 โครงการ

จาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (งบประมาณแผนดิน) จํานวน 3 โครงการ

จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จํานวน 45  โครงการ
ทุนเมธีวิจัยอาวุโส จํานวน 2 โครงการ

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลกองทุนคณะวิทยาศาสตร ป 2549

ทุนอุดหนุนการวิจัยจากดอกผลมูลนิธิปรีชา-วารุณี โกวิทยา ป 2549
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ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

2
โครงการลําไอออนพลังงานต่ํากับงานทางดาน
เทคโนโลยีชีวภาพ

ศ.ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง ฟสิกส สกว. ทุนเมธีวิจัยอาวุโส 6,000,000.00 2,000,000.00 3 ป (48-50)

1
การเตรียมและหาลักษณะเฉพาะทางโครงสรางโครง
ขายออกไซดของโลหะทรานสิชันไฮบริดกับโมเลกุล
อินทรียที่เตรียมจากเทคนิคไฮโดรเทอรมอลประยุกต

ผศ.ดร.อภินภัส รุจิวัตร เคมี สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนกลาง

1,200,000.00 400,000.00 3 ป (48-50)

2
การประยุกตใชลําไอออนพลังงานต่ําในการปรับปรุง
คณุภาพพันธุขาวหอมมะลิ 105 (Oryza sativa indica 
KDML 105)

รศ.ดร.สมบูรณ อนันตาลาโภชัย ชีววิทยา สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนกลาง

1,200,000.00 400,000.00 3 ป (48-50)

3
พฤติกรรมการเปลี่ยนเฟสในวัสดุเฟรโรอิเล็กตริกและ
วัสดุที่เกี่ยวของ

รศ.ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนกลาง

1,200,000.00 400,000.00 3 ป (48-50)

4
การสังเคราะหเสนใยนาโนซิลิคอนคารไบดใหได
ปริมาณมาก

อ.ดร.พิศิษฐ สิงหใจ ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนกลาง

1,200,000.00 400,000.00 3 ป (48-50)

5 การวิเคราะหสารกลุมฟลาโวนอยดในขาวสีพันธุไทย ผศ.ดร.สุกัญญา  วงศพรชัย เคมี สกว.

ทุนเพิ่มขีดความ
สามารถดานการวิจัย
ของอาจารยรุนกลาง
ในสถาบันอุดมศึกษา

1,200,000.00 400,000.00 3 ป (47-49)

1
แบบจําลองไฟไนตอิลิเมนทสําหรับระบบน้ําบาดาลที่มี
การเคลื่อนที่ของสารปนเปอนและการถายเทมวลสาร
ตางสถานะเกิดขึ้นพรอมกัน

ดร.มรกต เก็บเจริญ คณิตศาสตร สกว.
ทุนพัฒนาศกัยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนกลางฯ จํานวน 5 โครงการ

ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม จํานวน 15 โครงการ
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ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

2
การศึกษาประสิทธิภาพสารดูดซับสารพิษอะฟลาท็อก
ซินจากแหลงดินตาง ๆ ในประเทศไทย

อ.ดร.อุไร  เต็งเจริญ เคมี สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

3
การพัฒนาวิธี competitive ELISA สําหรับตรวจ
วิเคราะหยาตานไวรัสเอช-ไอ-วีเนวิราฟน

อ.ดร.มุกดา  ภัทราวราพันธ เคมี สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

4
การพัฒนาระบบการวิเคราะหขนาดเล็กสําหรับสารชีว
ภาพบงชี้โรคบางชนิด

อ.ดร.สุภาภรณ  ครัดทัพ เคมี สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

5
สวนประกอบทางเคมีและฤทธิ์ทางชีวภาพของพืชสกุล 
Alpinia บางชนิด

ดร.นุชนิภา นันทะวงศ เคมี สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

6
การเพิ่มประสิทธิภาพของการดูดธาตุอาหารในตนกลา
สมเขียวหวาน (Citrus reticulate)

อ.ดร.สมจิตร  อยูเปนสขุ ชีววิทยา สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

7
ปริมาณสารประกอบฟนอลและกิจกรรมของเอนไซม
โพลิฟนอลออกซิเดสในมะเขือชนิดตาง

อ.ดร.อุษาวดี  ชนสุต ชีววิทยา สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

8
การศึกษาซากบรรพชีวินวิทยาขนาดเล็ก (Radiolaria) 
ในหินตะกอน Radiolarites ในพื้นที่ภาคเหนือและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย

ดร.ณัฐวุฒิ วงศ อนันต ธรณีวิทยา สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจยัของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

9
การพัฒนาวัสดุผสมใหมมาใชในงานโครงสรางการ
พัฒนาวัสดุผสมใหมมาใชในโครงสราง

อ.ดร.อานนท  ชัยพานิช ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)
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ทุนอุดหนุนโครงการวิจัยที่ไดรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจําป 2549

ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

10
การปรับปรุงสมบัติเชิงกลในเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริก
โดยวิธีคอมโพสิต/นาโนคอมโพสิต

อ.ดร.สุกานดา  เจียรศิริสมบูรณ ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

11
โครงสรางนาโนซิงคออกไซด เพื่อการประยุกตืใชเปน
อุปกรณนาโน

อ.ดร.สุภาพ  ชูพันธ ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (48-49)

12
การพัฒนากระบวนการผลิตเซรามิกเฟรโรอิเล็กทริก
โดยอาศัยสารประกอบออกไซดของโลหะทรานสิชัน
และแรเอิรธ

ดร.อนุชา วัชระภาสร ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

13

ผลของความเคนเชิงกลและความบกพรองเชิงโครง
สรางตอสมบัติฮิสเทอรีซิสของฟลมแมเหล็กเฟรโรที่
ความหนาระดับนาโน: การจําลองปจจัยสําคัญเพื่อเพิ่ม
ความจุฮารดดิสก

ดร.ยงยุทธ เหลาศิริถาวร ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจยัของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

14
การประดิษฐแกวเซรามิกที่ประกอบไปดวยผลึกเฟอรโร
อิเล็กทริกระดับนาโน

ดร.กมลพรรณ เพ็งพัด ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

15
การเตรียมวัสดุผสมระหวางเซรามิกที่ไมมีตะกั่วเปน
องคประกอบหลักและพอลิเมอรเพื่อประยุกตใชเปนท
รานสดิวเซอร

ดร.วันดี ธรรมจารี ฟสิกส สกว.
ทุนพัฒนาศักยภาพใน
การทํางานวิจัยของ
อาจารยรุนใหม

480,000.00 240,000.00 2 ป (49-50)

1
การเตรียมและวิเคราะหโครงสรางผลึกเดี่ยวของวัสดุ
ผสมโครงขายนิกเกิลวานาเดียมออกไซด-โมเลกุล
อินทรีย

ผศ.ดร.อภินภัส  รุจิวัตร เคมี สกว. ทุน IRPUS 27,550.00 27,550.00 1 ป (49)

2
การเตรียมแพลทินัม-รูเทียม บนตัวรองรับคารบอน คะ
ตะลิสทสําหรับเซลลเชื้อเพลิง

อ.ดร.ฐปนีย  สารครศรี เคมี สกว. ทุน IRPUS 27,550.00 27,550.00 1 ป (49)

โครงการ IRPUS จํานวน 10 โครงการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

3
การใชเตาอบแทนหมออัดความดันเพื่อทําอิฐเบาจากดิน
เบาแหลงลําปาง

อ.ดร.เกศรินทร  พิมรักษา เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุน IRPUS 97,250.00 97,250.00 1 ป (49)

4
การทําเคลือบใสรานสําเร็จและเคลือบรานจากกากดิน
ลางเพื่อเพิ่มศักยภาพการแขงขัน

อ.ดร.เกศรินทร  พิมรักษา เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุน IRPUS 105,600.00 105,600.00 1 ป (49)

5
กระบวนการทําน้ําเคลือบศิลาดลใหมีความเสถียรเพื่อ
ลดตําหนิในเคลือบบนผลิตภัณฑ

อ.ดร.อภินนท  นันทิยา เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุน IRPUS 109,950.00 109,950.00 1 ป (49)

6
การศึกษาเบื้องตนการผลิตกาซเชื้อเพลิงจากน้ํามันพืช
โดยวิธีรีฟอรมมิ่ง

อ.ดร.ศุภรินทร  ไชยกลางเมือง เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุน IRPUS 27,290.00 27,290.00 1 ป (49)

7
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อเพื่อผลิตโปรตีนเซลลเดียวจากเวย
น้ําเตาหู

รศ.อภิญญา  ผลิโกมล ชีววิทยา สกว. ทุน IRPUS 109,950.00 109,950.00 1 ป (49)

8 การผลิตวุนเซลลูโลสและน้ําสมสายชูจากน้ํามะเกี๋ยง ผศ.ดร.สกุณณี  บวรสมบัติ ชีววิทยา สกว. ทุน IRPUS 112,350.00 112,350.00 1 ป (49)

9
การคัดเลือกแบคทีเรียทนอุณหภูมิสูงที่มีเอนไซมตัด
จําเพาะเอนโดนิวเคลียส ไทป II จากดินบริเวณน้ําพุ
รอนเทพพนม จังหวัดเชียงใหม

ผ.ดร.สกุณณี  บวรสมบัติ ชีววิทยา สกว. ทุน IRPUS 20,800.00 20,800.00 1 ป (49)

10
สมบัติไดอิเล็กตริกของสารเซรามิกเลดแมกนีเซียมไน
โอเบด-เลดไททาเนต ภายใตความเคนแบบแกนเดี่ยว

ผศ.ดร.รัตติกร  ยิ้มนิรัญ ฟสิกส สกว. ทุน IRPUS 27,370.00 27,370.00 1 ป (49)

1
การผลิตวัสดุซีเมนตชนิดที่มีเบไลทเปนองคประกอบ
สงูจากวัสดุเหลือใชจากโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อ
ประหยัดพลังงาน

อ.ดร.เกศรินทร  พิมรักษา เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุนฝายอุตสาหกรรม 349,700.00 349,700.00 1 ป 6 เดือน

2 การพัฒนารสีธรรมชาติสําหรับฝาย สา และไม ผศ.ดร.อนันตเสวก เหวซึ่งเจริญ เคมีอุตสาหกรรม สกว. ทุนฝายอุตสาหกรรม 1,175,720.00 1,175,720.00 1 ป (49)

ทุนฝายอุตสาหกรรม จํานวน 3 โครงการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

3
การเผาพลอยไพลินสีเขมจากประเทศไทย จีน ออสเตร
เลีย และเวียดนามตอนใตและพลอยทับทิมที่มีหมาหิน
จากประเทศเมียนมาร

รศ.ดร.ธนพงศ ธนสุทธิพิทักษ ธรณีวิทยา สกว. ทุนฝายอุตสาหกรรม 2,438,600.00 1,219,300.00 2 ป (48-49)

1
Geometry of Banach Spaces in Hyperconvex Fixed 
Point Theory

ศ.ดร.สมพงษ ธรรมพงษา คณิตศาสตร สกว. ทุนองคความรูใหม 1,999,984.00 666,661.33 3 ป (47-49)

2
การประยุกตการจับกอนดวยไฟฟาในการแยกองค
ประกอบทางเคมีที่ใชเปนยาหรือสารตั้งตนใหมในการ
สังเคราะหยาจากพืชบางชนิด

รศ.ดร.ดวง พุธศุกร เคมี สกว. ทุนพัฒนานักวิจัย 1,126,460.00 375,486.67 3ป (47-49)

3
อิทธิพลของความเคนแบบแกนเดี่ยวตอสมบัติไดอิเลค
ตริคของสารเซรามิกเผรโรอิเล็กตริก

ผศ.ดร.รัตติกร ยิ้มนิรัญ ฟสิกส สกว. ทุนทั่วไป 1,200,000.00 400,000.00 3 ป (47-49)

4 การวิจัยขั้นตอนวิธีการหาคาเหมาะที่สุด อ.ดร.ธีรนุช บุนนาค คณิตศาสตร สกว. 335,600.00 167,800.00 2 ป (48-49)

5
การเปลี่ยนแปลงขององคประกอบเคมีใลําไยหลังการ
ใหสารโพแทสเซียมคลอเรต

ผศ.ดร.สุกัญญา  วงศพรชัย เคมี สกว. 830,606.00 415,303.00 2 ป (48-49)

6
การวิเคราะหเพื่อหามลพิษทางอากาศในอนุภาคฝุนใน
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลําพูน

ผศ.ดร.มงคล รายะนาคร เคมี สกว. 3,159,267.00 1,579,633.50 2 ป (48-49)

7
การพัฒนาเครื่องมือและวิธีทางเคมีไฟฟาสําหรับ
วิเคราะหอาหารและเครื่องดื่ม

อ.ดร.จรูญ  จักรมุณี เคมี สกว. 600,000.00 300,000.00 2 ป (48-49)

8
การใชเทคนิคใหมทางสถิติเพื่อหาการยึดจับระหวางลิ
แกนดและตัวรับเพื่อการประยุกตสําหรับการคัดกรอง
ขอมูลเพื่อคนหายาอยางรวดเร็ว

อ.ดร.วรรณจันทร แสงหิรัญ เคมี สกว. 1,200,000.00 400,000.00 3 ป (48-50)

9
การพัฒนาการวิเคราะหระดับไมโครและนาโนโดย
เทคนิคที่ใชการไหล

ศ.ดร.เกตุ  กรุดพันธ เคมี สกว. 7,500,000.00 2,500,000.00 3 ป (48-50)

10 การปลูกทอนาโนในระบบแกสที่อุณหภูมิสูง รศ.ดร.สมชาย  ทองเต็ม ฟสิกส สกว. 1,500,000.00 750,000.00 2 ป (48-49)

ทุนอื่น ๆ  จํานวน 10 โครงการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

1
พอลิเอสเทอรที่สามารถสลายตัวทางชีวภาพตัวใหม
สําหรับใชเปนทอนําเสนประสาท

อ.ดร.วินิตา บุณโยดม เคมี
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

3,735,600.00 1,245,200.00 3 ป (46-49)

2
การออกแบบและการเตรียมไฮโดรเจลสังเคราะห
สําหรับใชในทางการแพทยเพื่อเปนวัสดุปดแผล

ดร.คณารัฐ ณ ลําปาง เคมี
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

1,754,500.00 584,833.33
3 ป 6 เดือน 

(49-51)

3
การพัฒนาเซลลเชื้อเพลิงแบบเมมเบรนแลกเปลี่ยน
โปรตรอน

ศ.ดร.ถิรพัฒน วิลยัทอง ฟสิกส
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

6,007,500.00 6,007,500.00 1 ป  (49)

6 การพัฒนาระบบวิเคราะหขอมูลดีเอ็นเอไมโครอะเรย ผศ.ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

ศูนยพันธุวิศวกรรมและ
เทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ

1,254,000.00 627,000.00 2 ป (49-50)

5
วัสดุผสมระดับนาโนระหวางคารบอนนาโนทิวบ 
ซิลิคอนคารไบด นาโนไฟเบอรและอีพ็อกซีริซิน

ดร.วิม เหนือเพ็ง ฟสิกส
ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหง
ชาติ

1,000,000.00 500,000.00 2 ป (49-50)

1 หนวยเทคโนโลยีพอลิเมอรทางการแพทย ปที่ 3 ดร.โรเบิรต มอลลอย เคมี
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

1,000,000.00 1,000,000.00 1 ป (49)

2 หนวยเทคโนโลยีไอออนบีม ปที่ 3 ศ.ดร.ถิรพัฒน วิลัยทอง ฟสิกส
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

1,000,000.00 1,000,000.00 1 ป (49)

3 หนวยเทคโนโลยีอิเล็กโทรเซรามิส ศ.ดร.ทวี ตันฆศิริ ฟสิกส
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและ
วัสดุแหงชาติ

1,000,000.00 1,000,000.00 1 ป (49)

ศูนยนาโนเทคโนโลยีแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ

หนวยเทคโนโลยีเฉพาะทาง จํานวน 3 โครงการ

จาก สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ จํานวน 3 โครงการ

ศูนยพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

7
ความเปนพิษและการกําจัดสาหราย Microcystis 
aeruginosa Kutzing ในฟารมเพาะเลี้ยงกุงและปลา
บริเวณภาคเหนือ ปที่ 1

รศ.ดร.ยุวดี พีรพรพิศาล ชีววิทยา สวทช ภาคเหนือ 200,000.00 200,000.00 1 ป (49)

1
การพัฒนาเครื่องมือและวิธีสําหรับวิทยาศาสตร การ
สังเคราะหในระดับไมโครและนาโนเพื่อใชในงานทาง
สุขภาพและสิ่งแวดลอม

ศ.ดร.เกตุ กรุดพันธ เคมี สกอ. 4,685,000.00 937,000.00
5 ป (46-50) 

937,000

1
ประสิทธิภาพของสารกําจัดศัตรูพืชชีวภาพเทคโนโลยี
การเคลือบเมล็ดเพื่อเปนเมล็ดพันธุและอาหารที่สะอาด
และปลอดภัย ปที่ 2

รศ.ดร.อารยา  จาติเสถียร ชีววิทยา
สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ

โครงการความรวมมือ
กับตางประเทศ (ไทย-
เยอรมัน)

559,000.00 559,000.00 1 ป (49)

1
การเก็บและวิเคราะหตัวอยางการตกสะสมของกรดใน
พื้นที่ภาคเหนือ

ผศ.ดร.สมพร จันทระ เคมี กรมควบคุมพลพิษ 615,010.00 615,010.00 11 เดือน (49)

2
งานศึกษาแกไขและพัฒนาสิ่งแวดลอมดานธรณีวิทยา
ชั้นเกลือหินและอุทกธรณีวิทยา

ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหรา
ชวราพันธ

ธรณีวิทยา กรมชลประทาน 7,773,443.00 7,773,443.00 10 เดือน (49)

3 หนวยเทคโนโลยีพอลิเมอรทางการแพทย ปที่ 3
ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหรา
ชวราพันธ

ธรณีวิทยา กรมทรัพยากรธรณี 3,925,000.00 3,925,000.00 10 เดือน (49)

4
โครงการการประเมินติดตามศักยภาพโครงการศึกษา
พัฒนาแหลงน้ําพุรอนแมจัน จังหวัดเชียงราย

ผศ.ดร.ฟองสวาท  สุวคนธ  
สิงหราชวราพันธ

ธรณีวิทยา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

256,436.20 256,436.20 1 ป (49)

5
โครงการการประเมินติดตามศักยภาพโครงการศึกษา
พัฒนาแหลงน้ําพุรอนในประเทศไทย

ผศ.ดร.ฟองสวาท  สุวคนธ  
สิงหราชวราพันธ

ธรณีวิทยา
กรมพัฒนาพลังงานทดแทน
และอนุรักษพลังงาน

กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

3,999,500.00 3,999,500.00 10 เดือน (49)

จากสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ จํานวน 1 โครงการ

จากแหลงทุนอื่น ๆ 

สวทช. ภาคเหนือ จํานวน 1 โครงการ

จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จํานวน 1 โครงการ
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

6
การแยกสารออกฤทธิ์ทางชีวาพจาก Alpinia 
malaccensis

ดร.นุชนิภา นันทะวงศ เคมี โครงการ BRN

โครงการเครือขายการ
วิจัยสารออกฤทธิ์ทาง
ชีวภาพจากทรัพยากร
ชีวภาพ

100,000.00 100,000.00 6 เดือน (49)

7 การคัดเลือกชนิดและสายพันธุพืชสมุนไพร รศ.ดร.ชูศรี  ไตรสนธิ ชีววิทยา โครงการหลวง 168,200.00 168,200.00 1 ป (49)

8
ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรตอการเจริญเติบ
โตของจุลินทรีย

อ.ดร.นฤมล  ทองไว ชีววิทยา โครงการหลวง 153,800.00 153,800.00 1 ป (49)

9
พฤกษศาสตรพื้นบานและพรรณพฤกษชาติในเขตศูนย
พัฒนาโครงการหลวงวัดจันทร

รศ.ดร.ชูศรี  ไตรสนธิ ชีววิทยา โครงการหลวง 118,200.00 118,200.00 1 ป (49)

10
การฟนฟูปาเพื่อการอนุรักษความหลากหลายทางชีว
ภาพ

อ.ดร.ประสิทธิ์  วังภคพัฒนวงศ ชีววิทยา โครงการหลวง 90,000.00 90,000.00 1 ป (49)

11
ผลของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรตอการเจริญเติบ
โตของจุลินทรีย 

อ.ดร.นฤมล ทองไว ชีววิทยา โครงการหลวง 473,570.00 161,980.00 3 ป(47-49)

12 การคัดเลือกชนิดและสายพันธุพืชสมุนไพรบนพื้นที่สูง รศ.ดร.ชูศรี ไตรสนธิ ชีววิทยา โครงการหลวง 476,570.00 162,890.00 3 ป(47-49)

13 โครงการศูนยทดสอบคุณภาพผา ผศ.ดร.อนันตเสวก เหวซึ่งเจริญ เคมีอุตสาหกรรม จังหวัดเชียงใหม
โครงการบูรณาการ
จังหวัด

5,000,000.00 5,000,000.00 1 ป (49)

14
สัญญาจาง โครงการพัมนาระบบมาตรฐานขอมูลตัวชี้
วัดตามยุทธศาสตรจังหวัดเชียงใหม (ระบบฐานขอมูล
ดานยาเสพติด ระยะที่ 1)

ภาควิชาวิทยาการ คอมพิวเตอร
วิทยาการ
คอมพิวเตอร

จังหวัดเชียงใหม 100,000.00 100,000.00 1 เดือน (49)

15
โครงการความสัมพันธระหวางการเตรียมโครงสราง
ทางจุลภาคและสมบัติของเซรามิกนาโนคอมโพสิตเฟร
โรอิเล็กทริก

ผศ.ดร.สุกานดา เจียรศริิสมบูรณ ฟสิกส มูลนิธิโทเร ประเทศไทย 160,000.00 160,000.00 1 ป (49)
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ลําดับ ชื่อโครงการ หัวหนาโครงการ สังกัด
งบประมาณทั้ง

โครงการ
งบประมาณ ป 

2549
ระยะเวลาโครง

การ
แหลงทุน

16
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดลอมจากการ
ดําเนินกิจกรรมในพื้นที่ลุมน้ํา ชั้นที่ 1A

ผศ.ดร.ฟองสวาท สุวคนธ สิงหรา
ชวราพันธ

ธรณีวิทยา
สํานักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดลอม

2,516,202.00 2,516,202.00 8 เดือน (49)

17

Wild Vegetables, fruit and Mushrooms in Rural 
Household Well-being: An in depth multidisciplinary 
Village Study in Northeast Thailand (with 
NEYS-CODE TH 179#4)

รศ.ดร.สายสมร ลํายอง ชีววิทยา
Neys-van Hoogstraten 
Foundation, Netherland

ประเทศเนเธอรแลนด 166,100.00 166,100.00 1 ป (49)

71,201,659.03

จาก หนวยงานจากตางประเทศ จํานวน 1 โครงการ

รวม
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