
 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



�10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการจัดกิจกรรม

การประชุม10ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

26-28พฤศจิกายน2551  

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2551 

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน หน้าห้องประชุมสมเด็จย่า C4 

09:00-09:30 น. พิธีเปิด การประชุมวิชาการ 10 ปีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง และการประชุม 

International ConferenceOnTeaProductionandTeaProducts

- กล่าวรายงานการจัดงาน โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เทอด เทศประทีป   

   รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

- กล่าวต้อนรับ และกล่าวเปิดประชุม  

  โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

09.30-10.15 น. การบรรยายพิเศษในหัวข้อ  การพัฒนาอุดมศึกษาไทยเป็นมหาวิทยาลัยโลก  

(World University: Concepts and Prospects) 

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย  ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

10.15-10.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง (Refreshment Break) 

ScienceandTechnology

ณห้องC3101

InternationalConference

OnTeaProductionandTeaProducts

atC3102

10:30-12:30 น. - การเสวนา เรื่อง“ภาวะโลก

ร้อนปัญหาและแนวทาง

แก้ไข” โดย วิทยากรจาก

ราชบัณฑิตยสถาน  

ราชบัณฑิตสำนักวิทยาศาสตร์ 

- ศ.ดร.เปี่ยมศักดิ์  เมนะเศวต   

      - ศ.เกียรติคุณ  

  นายแพทย์สมชัย  บวรกิตติ   

- ศ.ดร.สายชล  เกตุษา   

   ราชบัณฑิตสำนักศิลปกรรม 

- ศ.เดชา  บุญค้ำ  ราชบัณฑิต 

   

ผู้ดำเนินรายการ :  

ดร.สิตานนท์  เจษฎาพิพัฒน ์

10:30-11.00 

 

 

 

 

 

 

11.00-11:30 

- Session 1: Keynote Lecture 1 

 “Global Tea Situation and 

Potential for Value-added Tea 

and Tea Products” 

(Dr. Alastair Hicks, Food/

Agroindustry & Postharvest 

Specialist, Australia) 

- Session 1: Keynote Lecture 2 

 “Tea Production and Tea 

Products in China: Current 

Status and Future Prospects” 

(Jinshui Wu, The Vice 

President of the Institute of 

Subtropical Agriculture, 

Chinese Academy of Sciences, 

Hunan, China) 

ค
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11:30 - 12:00 - Session 1: Keynote Lecture   

“Tea Production and Tea 

Products in India: Current 

Status and Future Prospects” 

(Dr. N. Muraleedharan, Head 

of the UPASI Tea Research 

Foundation, India) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(Lunch)

การแสดงนิทรรศการและผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster session and Exhibition) 

13:00-16:00 น. - นำเสนอผลงานทางวิชาการ  13:00-17:00 Field trip  

 

Tea Plantation and Tea factory at 

Doi Mae Sa Long, Chiang Rai 

Science and  

Technology  

Development  

ผู้ดำเนินรายการ :  

- ผศ.ดร. เอกชัย ชูเกีตรติโรจน์ 

- ดร. มัชชิมา  นราดิศร    

- ดร. อุไรวรรณ อินต๊ะถา 

- อ.เย็นฤดี ชาญวิรวงศ์ 

- ดร. ปิยเนตร ฉุยฉาย 

- อ.รังสรรค์  ชัยศรีเจริญ 

- ผศ.ดร. ดรุณี  วัฒนศิริเวช 

- ดร. สุทธิวัลย์ สีทา 
 

World Crisis :  

Food, Energy  

and Global 

 Warming 

ผู้ดำเนินรายการ :  

- ดร.ร่มเย็น โกไศยกานนท์ 

- อาจารย ์ดร.สาโรจน ์ รอดคนื 
 

17:00-17:30 General discussion 

16:00-17:30 น. การแสดงนิทรรศการและผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster session and Exhibition) 

17:30-19:00 น. เชิญชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรมนานาชาติ ณ หอประชุม C4 

19:00-21:00 น. งานเลี้ยงต้อนรับ(Welcomedinner)ห้องโถงอาคารC1

C 2 210       

 

C2 213        

 

C2 214          

 

C2 215 

C2 209 
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วันพฤหัสบดีที่27พฤศจิกายน2551

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน ณ โถงอาคารเรียนรวม C3 

SocialScienceandHumanities

ณห้องC3101

InternationalConference

OnTeaProductionandTeaProductsatC3102

09:00-09:15 น. - ปาฐกถาพิเศษ  

  เรื่อง “มิติเศรษฐสังคมกับ

การพัฒนาความรู้ทางวิชาการ

ในอนาคต”  

 โดย  ดร.ณรงคช์ยั  อคัรเศรณ ี 

 ผู้ดำเนินรายการ :  

   รศ.พิพัฒน์  ไทยอารี 

08:30-10:50 - Session 2: Country Reports 

“Current Status and Future 

Development of Tea Production 

and Tea Products” in:  

 Indonesia (Dr.Atik Dharmadi),    

 Japan (Mr.Yuichi Yamaguchi),  

 Malaysia (Mr.Someer Mukherjee), 

Sri lanka (Dr.I Sarath B 

Abeysinghe),    

 Taiwan (Dr.Mu-Lien Lin),  

 Vietnam (Dr.Nguyen Van Toan)  

 and Thailand (Dr.Sailom 

Sampanvejsobha) 

10:15-10:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

(Refreshment Break) 

10:50-11:00 Refreshment Break 

11:30-12:00 น. - การบรรยาย เรื่อง “วิกฤต

เศรษฐสังคม:ข้อยุติและทาง

เลอืกประเดน็เศรษฐกจิ”   

  โดย  คุณนวพร  เรืองสกุล 

ผู้ดำเนินรายการ :  

รศ.ดร.จุฑา  มนัสไพบูลย ์

11:00-12:00 - Session 3: Panel Discussion on :   

 “Tea Marketing, Logistics and   

 Supply Chains” in: 

 India (Dr. N.Muraleedharan) 

 Malaysia (Mr.Someer     

 Mukherjee) 

Sri lanka (Dr.ISarath 

 BAbeysinghe) 

 Thailand(Prof. Dr. Nuntavan       

 Bunyapraphatsara) 

 Yunnan (Dong Bilian) 

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 

การแสดงนิทรรศการและผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster session and Exhibition) 
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13:00-15:15 น. - การบรรยาย เรื่อง “วิกฤต

เศรษฐสังคม:ข้อยุติและทาง

เลือกประเด็นปรัชญา”

  โดย รองศาสตราจารย์  

  ดร.สุวรรณา  สถาอานันท์ 

  ผู้ดำเนินรายการ :  

      รศ.ดร.ปรีชา  อุปโยคิน 

13:00-13:15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:15-13:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:30-15:00 

Session 4: Invited Paper 

Presentation 1 

“Aspects of the Free Radical 

Chemistry of Teas and their 

Polyphenols Investigated by 

Electron Paramagnetic 

resonance (EPR) Spectroscopy” 

(Dr.Bernard Albert Goodman, 

Department of Environmental 

Research, Austria) 

Session 4: Invited Paper 

Presentation 2 

“New Approaches to Sustainable 

Tea Production in Hunan 

Province, China” 

(Professor Runlin Xiao, Institue 

of Subtropical Agriculture, 

Changsha, China) 

- Session 5:Oral and Poster  

  Presentations 

15:15-15:30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

(Refreshment Break) 

15:00-15:15 Refreshment Break 

 

 

 

C2-214 

C2-215 

การนำเสนอผลการศกึษาของ

คณาจารยแ์ละนักศึกษา  

ผู้ดำเนินรายการ :  

- อาจารยพ์ลวฒัน ์ ประพฒันท์อง 

- อาจารย์ฉลองรัฐ  เจริญศร ี

15:00-16:15 - Session 5: Oral and Poster      

   Presentations 



1110 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

 
    

 

 

 

 

 

16:15-17:30 - General Discussion on : 

    Tea demand 

    Tea Production 

    Tea Processing and Tea  

    Products 

    New Generation Tea    

    Products 

    Research Needs and    

   Opportunities 

17:30-18:00 - Closing ceremony 

18:00-21:00 น. Farewell dinner for  the International Tea Conference 
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วันพฤหัสบดีที่28พฤศจิกายน2551

08:00-09:00 น. ลงทะเบียน ณ โถงอาคารเรียนรวม C3 

HealthScience

ณห้องC3101

InternationalConference

OnTeaProductionandTeaProducts

09:00-10:00 น. - การบรรยายพิเศษ เรื่อง   

“HealthandBeauty

Innovation”  

โดย   

  ศาสตราจารย ์ดร.ปติ ิพลงัวชริา 

 แพทย์หญิงปองศิริ คุณงาม 

 แพทย์หญิงสวริน รักบัวนันท ์

08:30-12:00 Fieldtrip(Optional)

 

OptionA:  

- Doi Tung Development Project,  

   

  Mae Fah Luang Foundation,  

  Chiang Rai 

- Mae Sai, Thailand-Myanmar  

  border 

 

OptionB:  

- Hall of Opium, Chiang Sean 

- Mae Sai, Thailand-Myanmar  

  border 

 

OptionC:  

- Doi Chang Tea Factory,  

  Chiang Rai 

- Siam Tea Factory, Chiang Rai  
 

10:00-10:30 น.  พักรับประทานอาหารว่าง 

(Refreshment Break) 

10:30-12:00 น. - การเสวนา เรื่อง “TheRole

ofAlternativeMedicinefor

TheNationalHealthPlan”  

โดย  

นายแพทย ์สำเรงิ กาญจนเมธากลุ   

แพทย์หญิงมิตรา คาสลี่ 

อาจารยด์ารณ ีออ่นชมจนัทร ์ 

อาจารย ์ดร.ธวชัชยั ครีคีามสขุ          

ผูด้ำเนนิรายการ :   

อาจารย ์จกัรกฤษณ ์วงัราษฎร ์   

12:00-13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (Lunch) 

การแสดงนิทรรศการและผลงานภาคโปสเตอร์(Poster session and Exhibition) 

13:00-16:00 น. - การนำเสนอผลงานทางวิชาการ  

AlternativeMedicine:

NewMedicalTrend

ผู้ดำเนินรายการ :   

  - แพทย์หญิงมิตรา คาสลี ่

 

 

C3-101 
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กำหนดการ
การนำเสนอผลงานภาคOralPresentation

กลุ่มScienceandTechnologyDevelopmentวันที่26พฤศจิกายน2551

เวลา

ห้องที่1

(ห้องC2210อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:

ผศ.ดร.เอกชัยชูเกีตรติโรจน์

ดร.มัชชิมานราดิศร

ห้องที่2

(ห้องC2213อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:

ดร.อุไรวรรณอินต๊ะถา

อ.เย็นฤดีชาญวิรวงศ์

ห้องที่3

(ห้องC2214อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:

ดร.ปิยเนตรฉุยฉาย

อ.รังสรรค์ชัยศรีเจริญ

ห้องที่4

(ห้องC2215อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:

ผศ.ดร.ดรุณีวัฒนศิริเวช

ดร.สุทธิวัลย์สีทา

13.00 – 13.30 Plenarylecture

เรื่อง“OutlookofAsianHoneybees”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ วงศ์ศิริ

Plenarylecture

เรื่อง“SuperabsorbentPolymers

andItsApplications”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.สุดา เกียรติกำจรวงศ์

Plenarylecture

เรื่อง“ITกับการสร้างแบบจำลอง”

โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

13.30 - 13.45 เรื่อง “ผลของวิธีการให้ความร้อนต่อปริมา
ณไมโอโกลบินเหล็กในรูปฮีมเหล็กที่ไม่
อยู่ในรูปฮีมการเกิดเมทไมโอโกลบินและก
ารเกิดออกซิเดชันของไขมันในเนื้อไก่ส่วน
สะโพกทั้งชิ้นในระหว่างการเก็บรักษา”
โดย  คุณจุฑาภรณ์ ลิวา
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง “การหารูปแบบการพังแรกของตัวสอด

แทรกโลหะภายในโครงสร้างแซนด์วิช

จากการทดสอบดึงนอกระนาบ”

โดย  อาจารย์พัชราภรณ์    บุณยวานิชกุล

         มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง “การศึกษาอิทธิพลของออกไซด์

สเกลที่ส่งผลต่อคุณภาพของขอบตัด

ชิ้นงาน”

โดย  อาจารย์คมกริช ละวรรณวงษ์

     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

     รัตนโกสินทร์วิทยาเขตวังไกลกังวล

เรื่อง “แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม

สำหรับการวิเคราะห์คุณภาพบัณฑิต” 

โดย  คุณนิจรินทร์ ชูราษี  

        มหาวิทยาลัยขอนแก่น

13.45 - 14.00   เรื่อง “การศึกษาสภาวะที่เหมาะสมในการ

ผลิตไมโครแคปซูลกลิ่นรสเทียนอบโดย

วิธีการหาพื้นที่ตอบสนอง”

โดย   คุณณัฐฌา เหล่ากุลดิลก

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “การนำเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติ

มาใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตกลุ่ม

อุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน

เครื่องจักรกลและอิเล็กทรอนิกส์”

โดย   ผศ.ดร.สมเกียรติ กอบัวแก้ว

         มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

เรื่อง  “Characterizationofindustri-

alnaturalrubbercoagulamatura-

tionanditsdryrubberproperties”

โดย    คุณจุฑารัตน์ อินทปัน

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 เรื่อง “การวิเคราะห์ความเสื่อม

แบตเตอรี่ด้วยภาพถ่ายความร้อน”

โดย   อาจารย์อาทิตย์ ยาวุฑฒิ

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          ล้านนา เชียงราย
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เวลา

ห้องที่1

(ห้องC2210อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.เอกชัยชูเกีตรติโรจน์

ดร.มัชชิมานราดิศร

ห้องที่2

(ห้องC2213อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.อุไรวรรณอินต๊ะถา

อ.เย็นฤดีชาญวิรวงศ์

ห้องที่3

(ห้องC2214อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.ปิยเนตรฉุยฉาย

อ.รังสรรค์ชัยศรีเจริญ

ห้องที่4

(ห้องC2215อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.ดรุณีวัฒนศิริเวช

ดร.สุทธิวัลย์สีทา

14.00 – 14.15 เรื่อง “การหาค่าสัมประสิทธิ์การถ่ายเท

ความร้อนและการถ่ายเทมวลในกระบวน

การอบแห้งใบชา”

โดย   อาจารย์เสกสรรค์  วินยางค์กูล

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง  “การปรับเทียบค่าเลขซีทีจาก

ภาพโทโมกราฟีด้วยเทคนิคฟิล์ม”

โดย   คุณฉัตรชัย  ชุติรัตนานันท์

          จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตชิ้น

ส่วนพลาสติกในอุตสาหกรรมการผลิต

อุปกรณ์ไฟฟ้า”

โดย  คุณพนิตา  ศรีประย่า

         มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง “AnAutomatedErrorDetection

andCorrectionToolForEnhancingData

PreprocessingEfficiency” 

โดย  อาจารย์เถกิง  วงศ์ศิริโชติ

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

14.15 – 14.30 เรื่อง “OptimizationofParboiling

ProcessonGlutinousRice(Oryza

glutinosaLour.)FortifiedwithIron,

CalciumandIodine

UsingResponseSurfaceMethodology”

โดย   คุณธนพล กิจพจน์

          มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “SIMULATIONOFGAS-SOLID

FLOWOFACYCLONEDRYER;

CASESTUDYOFPADDYGRAIN”

โดย  อาจารย์ประชา บุณยวานิชกุล

        มหาวิทยาสัยศรีนครินทรวิโรฒ

เรื่อง “ภาพองค์ประกอบศิลป์:กรณีศึกษา

เทคนิคการสร้างงานศิลปะภาพพิมพ์

ครั้งเดียวโดยใช้แผ่นพลาสติกรองพื้น”

โดย   ผศ.สี  แสงอินทร์

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

         ราชมงคลอีสาน

เรื่อง “ProcessIntegrationTechnologyof

submicronCMOSTwinwell1Poly

2Metal” 

โดย  คุณอนุชา เรืองพานิช

        สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

        เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

14.30-14.45 พักรับประทานอาหารว่าง

14.45 – 15.00       เรื่อง “EFFECTOFRELATIVE

HUMUDITYONMECHANICAL

PROPERTIESOFBLENDEDCHI-

TOSAN-METHYLCELLULOSE

FILM”

โดย  ผศ.พรชัย ราชตนะพันธุ์

         มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรื่อง “การคำนวณเชิงตัวเลขของสนามกา

รไหลและสนามไฟฟ้าภายใน

เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิต

แบบเส้นลวด-แผ่นบาง”

โดย  ดร.พานิช อินต๊ะ

        มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

        ราชมงคลล้านนา

เรื่อง “จีเนติกอัลกอริทึมสำหรับจัดกำห

นดการของกริดอาร์พีซ ี”

โดย   อาจารย์ธนาวุฒิ ธนวาณิชย์ 

          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

เรื่อง “การพัฒนาวงจรเชื่อมต่อสัญญาณ

เซนเซอร์โดยเทคโนโลยีไอซีแบบ

ซีมอส” 

โดย  คุณธีรเชษฐ์ สูรพันธุ์

        สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

        แห่งชาติ (NECTEC)



15
10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

เวลา

ห้องที่1

(ห้องC2210อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.เอกชัยชูเกีตรติโรจน์

ดร.มัชชิมานราดิศร

ห้องที่2

(ห้องC2213อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.อุไรวรรณอินต๊ะถา

อ.เย็นฤดีชาญวิรวงศ์

ห้องที่3

(ห้องC2214อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.ปิยเนตรฉุยฉาย

อ.รังสรรค์ชัยศรีเจริญ

ห้องที่4

(ห้องC2215อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.ดรุณีวัฒนศิริเวช

ดร.สุทธิวัลย์สีทา

15.00 – 15.15 เรื่อง “อิทธิพลของปริมาณน้ำยาง

ธรรมชาติและความชื้นสัมพัทธ์ต่อ

สมบัติเชิงกลและสัณฐานวิทยาของ

โฟมแป้งมันสำปะหลัง”

โดย  คุณวรรณภา  ชูเมฆา

        มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง “ผลการไบอัสฐานรองที่มีต่อซับเทรด

โชลด์สวิงของมอสเฟท0.8ไมครอน”

โดย  คุณนพพล พงษ์พันธุ์จันทรา

        สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

        เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

เรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ

กระบวนการผลิตในการผลิตอุปกรณ์

ก๊าซเซนเซอร์โดยใช้การออกแบบ

การทดลองทางสถิติ”

โดย  คุณรังสฤษฏ์  สุทธิคุณ

          มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เรื่อง “โครงการวิจัยการสร้างเครื่อง

ต้นแบบอัดขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา” 

โดย   อาจารย์วิชัย ประยูร

          ม หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          ศรีวิชัย สงขลา

15.15 – 15.30 เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพ

บางประการและองค์ประกอบ

ทางเคมีของสารสกัดหยาบ

บอระเพ็ดพุงช้างที่สกัดแบบ

แบ่งสัดส่วนการละลาย”     

โดย  ผศ. ดร. ศศมล  ผาสุข  

        มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพของดัชนีบิต

แมปแบบกระจายด้วยเทคนิค

การแบ่งกลุ่มข้อมูล”

โดย  คุณแวฮาซัน  แวหะมะ

         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เรื่อง “วิธีการแก้ปัญหาของการจัด

ลำดับงานโดยใช้วิธีการผสมผสาน

เจเนติกอัลกอริทึมกับโลคอลเสิร์ช”

โดย   อาจารย์อดุลย์ พุกอินทร์

          มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

เรื่อง “โปรแกรมบันทึกภาพจากกล้อง

จุลทรรศน์” 

โดย   อาจารย์ปิยะมาศ เสือเพ็ง

          มหาวิทยาลัยรังสิต

15.30 - 15.45       เรื่อง “การศึกษาการสร้างและคุณสมบัติ

ทางไฟฟ้าของซิลิกอน

โฟโตไดโอดชนิดโลหะ/สารกึ่งตัวนำ/

โลหะเหนือบริเวณบ่อเอ็น”

โดย  คุณรัตนาวรรณ สันบุญตัน

        สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และ

        เทคโนโลยีแห่งชาติ (NECTEC)

เรื่อง “การบำบัดกรดไขมันระเหยใน

ระบบดักจับแบบเปียกของ

อุตสาหกรรมยางแท่งSTR20”

โดย   ผศ.สมทิพย์  ด่านธีรวนิชย์

          มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 

          วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เรื่อง“การศึกษาความเป็นไปได้ในการ

ผลิตเครื่องอัดก้อนถั่วเน่า”

โดย   อาจารย์ปรีชา  ช่างย้อม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

          ล้านนา ภาคพายัพ เชียงใหม่



16
10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

เวลา

ห้องที่1

(ห้องC2210อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.เอกชัยชูเกีตรติโรจน์

ดร.มัชชิมานราดิศร

ห้องที่2

(ห้องC2213อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.อุไรวรรณอินต๊ะถา

อ.เย็นฤดีชาญวิรวงศ์

ห้องที่3

(ห้องC2214อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ดร.ปิยเนตรฉุยฉาย

อ.รังสรรค์ชัยศรีเจริญ

ห้องที่4

(ห้องC2215อาคารเรียนรวม2)

ผู้ดำเนินรายการ:ผศ.ดร.ดรุณีวัฒนศิริเวช

ดร.สุทธิวัลย์สีทา

15.45 – 16.00 เรื่อง “สายอากาศแบบไมโครสตริป

ความถี่คู่ป้อนด้วยสายนำสัญญาณ

ไมโครสตริป”

โดย   คุณสุวัฒน์  สกุลชาติ

         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

         ราชมงคลธัญบุร

เรื่อง “การศึกษาคุณสมบัติเชิงกลของ

ปูนซีเมนต์ผสมน้ำหมาก”

โดย    ผศ.สราวุธ  จริตงาม

            มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์



1�10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ

การนำเสนอผลงานภาคOralPresentation

กลุ่มGlobelCrisis:Food,EnergyandGlobalWarming

วันที่26พฤศจิกายน2551ณห้อง209อาคารเรียนรวม2

ผู้ดำเนินรายการ:อาจารย์ดร.ร่มเย็นโกไศยกานนท์

อาจารย์ดร.สาโรจน์รอดคืน

เวลา ชื่อบทความ เจ้าของผลงาน หน่วยงาน

13.00 – 13.15 ปัญหาและอุปสรรคด้านปัจจัย

พื้นฐานของอุตสาหกรรมถุง

พลาสติกขนาดย่อมและขนาดกลาง

ในจังหวัดภาคกลางตอล่าง

ผศ.เทพนารินทร์

ประพันธ์พัฒน์ 

มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิ 

ศูนย์นนทบุรี 

13.15 – 13.30 ประสทิธผิลของการใชส้ือ่บคุคลในการ

ประชาสมัพนัธป์ญัหาภาวะโลกรอ้นใน

สถาบนัอดุมศกึษาเอกชน

ดร.จินตวีร์ เกษมสุข มหาวทิยาลยัศรปีทมุ 

13.30 – 13.45 ศกัยภาพการปลกูไมโ้ตเรว็สำหรบัใช้

ผลติไฟฟา้ในชมุชนชนบท

คุณภูกิจ พันธ์เกษม มหาวิทยาลัยวงษ์

ชวลิตกุล 

13.45 – 14.00 การจัดการพลังงานโรงงานผลิต

เกลือสินเธาว์:กรณีศึกษาในจังหวัด

นครราชสีมา

อาจารย์ชาญศักดิ์ 

ตรีภพ 

มหาวิทยาลัยวงษ์

ชวลิตกุล 

14.00 – 14.15 การจัดการของเสียอันตรายจากหอ้ง

ปฏบิตักิารสิง่แวดลอ้ม:กรณศีกึษา

มหาวทิยาลยัสงขลนครนิทร์

ผศ.เจดิจรรย ์ ศริวิงศ์ มหาวิทยาลัยสงขลา

นครินทร์ วิทยาเขต

หาดใหญ่ 

14.15 -14.30 การทำนายการผลติแกส๊มเีทนในโคเนือ้ คุณฉัตรชัย แก้วพิลา มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

14.30 – 14.45 พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 -15.00 การประเมินทางประสาทสัมผัสเชิง

พรรณนาและการยอมรับของผู้

บริโภคต่อผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มจาก

สารสกัดเจียวกู้หลาน

คุณสิริรัตน์ ใจสาม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่ 

15.00 – 15.15 การปลดปล่อยแก๊สมีเทนของโคเนื้อ

พันธุ์บราห์มันที่ได้รับอาหาร

พลังงานต่างระดับกัน

คุณอนันท์ เชาว์เครือ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 

15.15 – 15.30 MethaneproductioninThainative

beefcattlefeddifferentlevelof

Pangolagrasshayindiets

คุณพีรพจน์ นิติพจน์ มหาวทิยาลยัขอนแกน่ 



1� 10 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ

การนำเสนอผลงานภาคOralPresentation

กลุ่มSocioeconomicCrisis:SolutionandWayOut

วันที่27พฤศจิกายน2551

การนำเสนอผลงานวิชาการ กลุ่ม Socioeconomic Crisis: Solution and Way Out 

เวลา ห้องที่1

(ห้อง214อาคารเรียนรวม2)

ห้องที่2

(ห้อง215อาคารเรียนรวม2)

15.30 - 15.45 เรื่อง “การศึกษาความเป็นองค์การ

แหง่การเรยีนรูใ้นภาครฐัและเอกชน”

โดย   คุณพรสินทร์ กาญจนพัชชี 

          มหาวิทยาลัยมหิดล   

เรื่อง “การสร้างนวัตกรรมที่เป็นองค์ความรู้

แบบองค์รวมจากชุมชน”

โดย    ดร.พจนี เทียมศักดิ์ 

          สำนักพระราชวัง 

15.45 – 16.00 เรื่อง “มาตรการทางกฎหมายในการ

ส่งเสริมการยกฐานะองค์การบริหาร

ส่วนตำบลเป็นเทศบาล”

โดย  ส.ต.ท.จอมชัย   ทิพย์กมลเสน

        นักศึกษานิติศาตรมหาบัณฑิต

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  

เรื่อง“CommunitybasedTourism:Isa

SolutiontoSustainability?”

โดย  ดร.บุษบา สิทธิการ     

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16.00 – 16.15 เรือ่ง “ความรบัผดิชอบทางอาญาของ

เจา้หนา้ทีข่องรฐัทีป่ฏบิตัหินา้ที่

สือ่มวลชนดา้นวทิยกุระจายเสยีง:

ศกึษากรณกีารปฏบิตัติามกฎหมายที่

มโีทษทางอาญาเกีย่วกบัวทิยกุระจาย

เสยีง”

โดย  ดร.สทุติ ิ ขตัตยิะ 

สถานวีทิยกุระจายเสยีงแหง่ประเทศ

ไทยเพือ่การศกึษาการประชาสมัพนัธ์ 

เรื่อง “PotentialityofCommunityBased

TourismintheNorthernEconomic

CorridoroftheGreaterMekong

Subregion:ACaseofChiangKhong

DistrictinThailandandLuangNamtha

DistrictinLaoPDR”

โดย   ดร.บุษบา สิทธิการ    

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

16.15 – 16.30 เรื่อง “การควบคุมการทุจริตการ

เลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด

ตามระบบกฎหมายของไทย”

โดย  คุณจรุณ ก๋าวี 

        นักศึกษานิติศาตรมหาบัณฑิต 

        มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

เรื่อง “การศึกษามูลค่าความล่าช้าในการ

เดินทางอันเนื่องมาจากการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนนของจังหวัดลำปาง”

โดย  รศ.ดร.วัฒนวงศ์  รัตนวราห 

         มหาวิทยาลัยศรีปทุม 



1910 ปีวิชาการแม่ฟ้าหลวง

เวลา 
ห้องที่1

(ห้อง214อาคารเรียนรวม2)

ห้องที่2

(ห้อง215อาคารเรียนรวม2)

16.30 – 16.45  เรื่อง “ผลกระทบของวิกฤตการณ์ทาง

เศรษฐกิจต่อคุณค่าของอัตราส่วนทางการ

เงินในการอธิบายผลตอบแทนจากการ

ลงทุน”

โดย    ผศ.พัชราณี  อุตมวุฒิกำจร 

           มหาวิทยาลัยสยาม 

16.45 – 17.00  เรื่อง “วัฒนธรรมการปลูกยาสูบพื้นเมือง

ล้านนา”

โดย   สิบโทสุรินทร์ ทำเพียร 

          นักศึกษามหาบัณฑิต 

          มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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กำหนดการ

การนำเสนอผลงานภาคOralPresentation

กลุ่มAlternativeMedicine:NewMedicalTrend

วันที่28พฤศจิกายน2551ณห้อง101อาคารเรียนรวม3

ผู้ดำเนินรายการ:นายแพทย์สำเริงกาญจนเมธากุล

อาจารย์สมพรสันติประสิทธิ์กุล

เวลา ชื่อบทความ เจ้าของผลงาน หน่วยงาน

13.00 – 13.15 ผลของการนวดเท้าต่อความ

ปวดในผู้ป่วยเด็กที่ได้รับการ

ผ่าตัดช่องท้อง 

คุณสุดคนึง จินดาวงศ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

13.15 – 13.30 Stimulatory Effects of Ocimum 

tenuiflorum L. Leaf Extracts 

on Phagocytosis Intracellular 

Killing and Oxidative Stress of 

Neutrophils in Normal People 

อาจารยพ์หล แสนสมชยั มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13.30 – 13.45 ฤทธิ์ระงับการเกิดแผลใน

กระเพาะอาหารของเนระพสูไีทย 

ดร.ไชยยง รุจจนเวท มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

13.45 – 14.00 ผลของโปรแกรมการเสริม

สร้างพลังอำนาจต่อการรับ

รู้ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง

และความสามารถในการ

จัดการการเจ็บป่วยของผู้

สูงอายุโรคเบาหวานนิดที่ 2 

และครอบครัว 

คุณศศิริญจ์ ไพรเขียว มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

14.00 – 14.15 การศึกษาความสัมพันธ์ของ

คุณภาพเสมหะกับการพบเชื้อ

วัณโรค 

คุณรัชณีพร คำมินทร์ สำนักงานป้องกันควบคุม

โรคที่ 9 จังหวัดพิษณุโลก 

14.15-14.30 ล้านนาตะวันออก : แนวคิด

และศักยภาพ เชิงวัฒนธรรม

สุขภาพและอาหารเพื่อการ

ท่องเที่ยว 

อาจารย์ดารณี  

อ่อนชมจันทร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14.30-14.45 รูปแบบการดูแลผู้ป่วยเรื้อรังที่

บ้าน 

อาจารย์ชมนาด  พจนา

มาตร์ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

14.45-15.00 การสรา้งโปรแกรมคอมพวิเตอร์

ชว่ยสอนเรือ่ง การใหก้ารปรกึษา

ทางสขุภาพ 

อาจารย์อัศวินี  

นามะกันคำ 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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