
การจัดสรรทุนอดุหนุนการวิจัยภายใต้การร่วมทุนระหว่าง 
ส านักงานกองทุนสนับสนนุการวิจัย และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

โครงการวิจัย การบริหารจัดการน  าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน  าอย่างยั่งยืน  
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) 

 

ตามที่โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม  – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) ซึ่งเป็นโครงการที่ด้าเนินการโดย
มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยได้รับอนุมัติให้ด้าเนินโครงการวิจัยจากเครือข่ายองค์กรบริห ารงานวิจัยแห่งชาติ 
(คอบช.) ประเภททุน โครงการมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศ ปี 2559 กลุ่มเรื่องนวัตกรรมเพ่ือ
สังคมและชุมชน โดยทุนนี้เป็นการร่วมทุนจากสองฝ่าย คือส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายหนึ่ง 
งบประมาณ 2,500,000 (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) กับมหาวิทยาลัยทักษิณ อีกฝ่ายหนึ่ง งบประมาณ 
2,500,000 (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) รวม 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) 

โครงการวิจัยการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้า อย่างยั่งยืน
กรณีศึกษา คลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (ระยะที่ 2) มีโครงการวิจัยจ้านวน 17 โครงการ 
เพ่ือให้นักวิจัยสามารถด้าเนินงานวิจัยดังกล่าวต่อไปได้  ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกองทุนวิจัย
มหาวิทยาลัยทักษิณจึงสนับสนุนประมาณการวิจัยทั้งหมดจ้านวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน)    
โดยมีระยะเวลาด้าเนินการวิจัยระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 – 30 เมษายน 2560 และให้หัวหน้าโครงการ
ด้าเนินการวิจัยโดยปฏิบัติตามสัญญารับทุนวิจัย ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการรับทุนอุดหนุนการวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ และระเบียบข้อบังคับอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่อาจจะ
ก้าหนดขึ้นในภายหน้า และตามที่ส้านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยก้าหนด มีรายละเอียดดังนี้  

 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ (บาท) 
สกว. ม.ทักษิณ 

 โครงการวิจัยเด่ียว     
1 การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนโครงการบริหาร

จัดการน้้าเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน 
อ.ดร.อนิศรา เพ็ญสุข ติบ๊แก้ว คณะเทคโนโลยีและ

การพัฒนาชุมชน 
200,000  

2 การประเมินระบบและกลไกการบริหารจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วม
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนลุ่มน้้าอย่างยั่งยืน กรณีศึกษาคลอง
ป่าพะยอม - คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

อ.ดร.พินิจ ดวงจินดา คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธรุกิจ 

200,000  

3 การพัฒนาสื่อสังคมแบบมีส่วนร่วม   150,000  
 คลัสเตอร์สุขภาพชุมชน     

แผนงานวิจัย การพัฒนาศักยภาพพืชภูมิปัญญาริมน้้าเพื่อสุขภาพ
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชุมชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง : 
กรณีศึกษาต้นน้้าและกลางน้้า 

น.ส.เบญ็จวรรณ บัวขวัญ วิ ทยาลั ยภู มิ ปั ญญา
ชุมชน 

700,000 
(รวม) 

 

4 โครงการย่อย1: ศึกษาศักยภาพสารประกอบทางเคมีของพืช
ภูมิปัญญา ลุ่มน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (กรณีศึกษาต้น
น้้า กลางน้้า)  

อ.ว่าท่ี ร.ต. เกรียงไกร บรรจง
เมือง 

คณะวิทยาการสุขภาพ
และการกีฬา 

364,800  

5 โครงการย่อย2: การเพาะขยายพันธุ์และการอนุรักษ์พืชภูมิ
ปัญญาลุ่มน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง (กรณีศึกษาต้นน้้า 
กลางน้้า) 

อ.ดร.ปริศนา วงค์ล้อม คณะเทคโนโลยีและ
การพัฒนาชุมชน 

335,200  

 คลัสเตอร์เกษตรยั่งยืน     
6 โครงการวิจัย การทดสอบพรรณไม้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพเพื่อ

การท้าวนเกษตรในสวนยางพาราเชิงเดี่ยว 
อ.ดร.เชิดศักดิ์  เกื้อรักษ์ คณะเทคโนโลยีและ

การพัฒนาชุมชน 
 400,000 

/ ช่ือโครงการ… 



1 
 

ที ่ ชื่อโครงการ หัวหน้าโครงการ หน่วยงานที่สังกัด 
งบประมาณ (บาท) 
สกว. ม.ทักษิณ 

 คลัสเตอร์สิ่งแวดล้อมชุมชน     
แผนงานวิจัย คุณภาพน้้าในคลองป่าพะยอมและคลองท่าแนะเพื่อ
การบริหารจัดการน้้าชุมชนแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร ์  500,000 
(รวม) 

7 โครงการย่อย1: การใช้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินเพื่อ
ติดตามตรวจสอบคุณภาพน้้าคลองท่าแนะเพื่อการบริหาร
จัดการน้้าชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

อ.ดร.เตือนตา ร่าหมาน คณะวิทยาศาสตร ์  250,000 

8 โครงการย่อย2: การใช้แพลงก์ตอนสัตว์เพื่อเป็นดัชนีชีวภาพ
ในการช้ีวัดและเฝ้าระวังคุณภาพน้้าในคลองป่าพะยอม เพื่อ
การจัดการน้้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.ณัฐธยาน์ ฟาน เบม คณะวิทยาศาสตร ์  250,000 

 คลัสเตอร์ความมั่นคงทางอาหาร     
แผนงานวิจัย การจัดการความมั่นคงทางอาหารเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนลุ่มน้้าคลองป่าพะยอม – คลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง 

น.ส.วิจิตรา อมรวิริยะชัย วิทยาลัยภูมิปัญญา
ชุมชน 

50,000 
(รวม) 

800,000 
(รวม) 

9 โครงการย่อย1: การจัดการน้้าแล้งโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนต้นน้้าท่าแนะ ต้าบลเขาปู่  อ้าเภอศรีบรรพต จังหวัด
พัทลุง โดยมีหัวหน้าโครงการ 

อ.วิลาสินี ธนพิทักษ์ วิทยาลัยการจัดการเพื่อ 
การพัฒนา 

50,000 200,000 

10 โครงการย่อย2: โครงการศึกษาจัดความมั่นคงทางอาหาร : 
โดยการจัดเขตอนุรักษ์พันธุ์ปลาท้องถิ่นในพื้นที่ปลายน้้าคลอง
ท่าแนะ   

น.ส.วิจิตรา อมรวิริยะชัย วิทยาลัยภมูิปัญญา
ชุมชน 

 200,000 

11 โครงการย่อย3: การอนุรักษ์และฟื้นฟูพันธ์ปลาพื้นถิ่นในคลอง
ป่าพะยอมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 

น.ส.จารุวรรณ  ชูสงค ์ วิทยาลัยภมูิปัญญา
ชุมชน 

 200,000 

12 โครงการย่อย4: โครงการฟื้นฟูพืชผักพื้นบ้านริมคลองบน
ฐานความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นตามแนวคิดเศรษฐกิจฐานราก  

น.ส.จรวยพร นุ่มน้อย วิทยาลัยภมูิปัญญา
ชุมชน 

 200,000 

 คลัสเตอร์กระบวนการเรียนรู้บูรณาการชุมชน     
แผนงานวิจัย การพัฒนากระบวนการเรียนรู ้เพื ่อเสริมสร้าง
จิตส้านึกรักษ์น้้าของเยาวชนลุ่มน้้าคลองท่าแนะ  จังหวัดพัทลุง 
(3 เพื่อ 9 เรารักษ์น้้า) 

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร ์  800,000  
(รวม) 

 งบบริหารจัดการ  ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร ์  80,000 
13 โครงการย่อย1: การเสริมพลังอ้านาจครูเพื่อขับเคลื่อนรูปแบบ

การบูรณาการจิตส้านึกรักษ์น้้าสู่สถานศึกษาลุ่มน้้าคลองท่า
แนะ  

ผศ.ดร.กฤธยากาญจน์  โตพิทักษ์ คณะศึกษาศาสตร ์  165,000 

14 โครงการย่อย2: การพัฒนากระบวนการสืบค้นภูมิปัญญาเพื่อ
เสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้้าของเยาวชนคนต้นน้้าคลองท่าแนะ 
จังหวัดพัทลุง  

อ.ดร.วรินธร เบญจศร ี คณะศึกษาศาสตร ์  104,000 

15 โครงการย่อย3: การพัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้าง
จิตส้านึกรักษ์น้้าอย่างยั่งยืนโดยใช้กระบวน  การสร้างนิสัยเป็น
ฐานของเยาวชนคนกลางน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง  

อ.ดร.วีนัส  ศรีศักดา คณะศึกษาศาสตร ์  125,000 

16 โครงการย่อย4: สื่อสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาจิตส้านึกรักษ์น้้า
เยาวชนคนปลายน้้าคลองท่าแนะ จังหวัดพัทลุง  

อ.ดร.จินตนา กสินันท์ คณะศึกษาศาสตร ์  135,000 

17 โครงการย่อย5: การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ชุมชน“คน น้้า ป่า 
เขาปู”่ เพื่อเสริมสร้างจิตส้านึกรักษ์น้้า  

ผศ.ดร.คุณอานันท์ นิรมล คณะศึกษาศาสตร ์  130,000 

งบประมาณรวม (บาท) 1,300,000 2,500,000 
 
 


