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เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ 
เรื่อง ผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศ  

ประจำปีงบประมาณ 2563 
แผนงานทุนท้าทายไทยเพื่อทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม 

-------------------------------------------------- 
ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
กลุ่มเรื่อง สิ่งแวดล้อม ความหลากหลายทางชีวภาพ และระบบนิเวศ 

1.  การปนเปื ้อนโลหะหนักในน้ำบาดาลที่
น ำมาผล ิ ต เป ็ นน ้ ำ ด ื ่ ม ใน โ ร ง เ ร ี ย น
ประถมศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และ สุราษฎร์ธานีที ่มีผลต่อความเสี ่ยง
ทางด ้านส ุขภาพ และพฤต ิกรรมการ
ป้องกันตัวเองจากการได้รับโลหะหนักใน
พ้ืนที่ปนเปื้อนสารหนู 
(ชื ่อเดิม: สถานการณ์ของการปนเปื ้อน
โลหะหนักในน้ำบาดาลที่นักเรียนใช้ในการ
บริโภคในจังหวัดนครศรีธรรมราช และ 
จังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ส่งผลต่อความเสี่ยง
ทางด้านสุขภาพ และความเชื่อทางด้าน
สุขภาพในการป้องกันตัวเองจากการได้รับ 
โลหะหนัก) 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สัณหวัช ไชยวงศ์ 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

2.  การเพิ่มคุณภาพและผลผลิตพืชไร่ที ่ดอน
ในดินเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยผ ่านการจ ัดการธาตุ
อาหารพืชร่วมกับการใช้วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรเพ ื ่ อปร ับปร ุ งด ินอย ่างมี
ประสิทธิภาพ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ศุภิฌา ธนะจิตต์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

3.  การวิจัยพัฒนาถ่านชีวภาพดัดแปลงด้วย
จ ุล ินทร ีย ์บำรุงเพื ่อเป ็นว ัสด ุปรับปรุง
คุณภาพดินและส่งเสริมการเจริญของพืช 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

4.  ผลของการใช้กรดฮิวมิกเป็นสารปรับปรุง
ดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุ
ฟอสฟอร ัสท ี ่ ตกค ้ าง ในด ินและ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสของข้าว
เหนียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย 
(ชื่อเดิม: ผลของการใช้กรดฮิวมิกเป็นสาร
ปรับปรุงดินเพื่อเพิ่มความเป็นประโยชน์
ของธาตุฟอสฟอรัสที่ตกค้างในดินและเพ่ิม

หัวหน้าโครงการ 
ดร.ธนภัทร์สกรณ์  
สุกิจประภานนท์ 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
ประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยฟอสฟอรัสของข้าว
เหนียวพันธุ ์สกลนครในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือของประเทศไทย) 

5.  การผลิตเครื่องมือตรวจจับมลพิษจากวัสดุ
ที่มีหมู่ฟังก์ชันเฉพาะ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ศุภกิจ อาชีวะวานิช 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

6.  ถุงพลาสติกแตกสลายได้ทางชีวภาพแบบ
ใช้ครั้งเดียวจากวัสดุฐานเทอร์โมพลาสติก
สตาร์ช 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.รังรอง ยกส้าน 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

7.  การพัฒนาไมโครพอรัสโฟมคอมโพสิทที่ 
สามารถย ่อยสลายได ้ทางช ีวภาพที ่มี
ส่วนผสมของพอลิแลกติกแอซิดและยาง
ธรรมชาติสำหรับวัตถุชิ้นเล็ก 
(ช ื ่อเด ิม : การพัฒนาโฟมกันกระแทก
คอมโพสิทที ่สามารถย่อยสลายได ้ทาง
ชีวภาพจากพอลิแลกติกแอซิดและยาง
ธรรมชาติที่มีความสามารถในการต้านทาน
แสง) 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ธาริณี นามพิชญ์ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

8.  การยกระด ับค ุณภาพระบบจ ั ดการ 
สิ่งปฏิกูลด้านปรสิตในหน่วยงานราชการ 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.สุวรรณา เชาวน์รัตนกว ี

มหาวิทยาลัยมหิดล 

9.  การศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เส้นใย 
อิเล็กโตรสปันพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอท 
จาก Novosphingobium sp. THA_AIK7 
เป็นวัสดุปิดแผล 
(ชื่อเดิม: การขยายขนาดการผลิตระบบกะ
ในถ ั งปฏ ิกรณ ์ช ี วภาพและการก ู ้ คืน 
โพลีไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจาก 
Novosphingobium sp. THA_AIK7 และ
ความเป็นไปได้ในการใช้เป็นวัสดุร ักษา
แผล) 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.จันทิมา ฑีฆะ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

10.  การพัฒนาระบบเพาะเลี ้ยงและวิธ ีการ
ติดตามปริมาณชีวมวล เพื่อเพิ่มการผลิต
สารแคนธาแซนธ ินในระด ับนำร ่องจาก
สาหร ่ายไทยสก ุล คลอโรซาซ ินอปซิส 
สายพันธุ์ใหม่ 

หวัหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.พันธุ์วงค์ คุณธนะวัฒน์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

11.  ก า ร เ พ า ะ เ ล ี ้ ย ง ป ะ ก า ร ั ง อ ่ อ น 
Sarcophyton sp. เพื ่อการฟื ้นฟูระบบ
น ิ เ วศและการท ่ อง เท ี ่ ย ว เช ิ งน ิ เ ว ศ  
อ่าวป่าตอง จังหวัดภูเก็ต 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.วิภาวี ดำม ี

มหาวิทยาลัย 
สงขลานครินทร์ 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
12.  การคุมกำเนิดสัตว์เพศผู้โดยใช้สารอนุภาค

นาโน 
หัวหน้าโครงการ 
ศ. สพ.ญ. ดร.เกวลี ฉัตรดรงค ์

จุฬาลงกรณ์ 
มหาวิทยาลัย 

13.  การประ เม ิ นความหลากหลายทา ง
พันธุกรรมของกวางผา (Naemorhedus 
griseus) ในประเทศไทย เพื ่อวางแผน
อนุรักษ์และปล่อยคืนสู ่ธรรมชาติอย่าง
ยั่งยืน 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ครศร ศรีกุลนาถ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

14.  นิเวศวิทยาของเหยี่ยวดำชนิดย่อยประจำ
ถิ่นในประเทศไทย 
(ช ื ่อเดิม : นิเวศวิทยาการสืบพันธ ุ ์ของ
เหยี่ยวดำในประเทศไทย) 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. น.สพ. ดร.ไชยยันต์  
เกสรดอกบัว 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

15.  ความหลากหลายทางช ีวภาพและการ
จัดทำฐานข้อมูลสัณฐานวิทยาสมัยใหม่
ของยุงพาหะนำโรคในพื้นที่เชื่อมต่อผืนป่า
ตามแนวเทือกเขาตะนาวศรีของประเทศ
ไทยเพ่ือการเฝ้าระวังและควบคุม 

หัวหน้าโครงการ 
นายธนวัฒน์ ชัยพงศ์พัชรา 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสวนสุนันทา 

16.  การอน ุร ักษ ์และเก ็บร ักษาสายพ ันธุ์
จ ุล ินทรีย์ทนร้อนเพื ่อการใช้ประโยชน์  
เชิงพาณิชย์ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.นพพล เลิศวัฒนาสกุล 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

17.  การยอมรับและอิทธิพลของการปลูกหญ้า
แฝกต ่อการอน ุร ักษ ์ด ินและน ้ำ  ของ
เกษตรกรผู้ได้รับการขุดสระน้ำในไร่นาน
อกเขตชลประทาน ในพ้ืนที่จังหวัดชัยภูมิ 

หัวหน้าโครงการ 
น.ส.แก้วใจ อ้อชัยภูมิ 

กรมพัฒนาที่ดิน 

18.  การสังเคราะห์อนุภาคนาโนซิงค์ออกไซด์
ไร้มลพิษ เพ่ืองานเกษตรสีเขียว * 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ณัฐนันท์  
ต.เทียนประเสริฐ 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

19.  เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อมและการจัดการ * หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.สร้อยดาว  
วินิจนันทรัตน์ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
พระจอมเกล้าธนบุรี 

20.  การพัฒนากระบวนการผลิตพล ังงาน
ทดแทน พลาสติกชีวภาพ และปุ๋ยอัดเม็ด
จากน้ำกากส่าร่วมกับกากยีสต์ * 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สุรีย์วลัย์ สิทธิจันดา 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มเรื่อง การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ 
21.  เครือข่ายธนาคารเซลล์สัตว์แห่งชาติเพ่ือ

การอน ุร ักษ ์อย ่ างย ั ่ งย ืนและการใช้
ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพเชิง
เศรษฐกิจ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. น.สพ. ดร.คงศักดิ์  
เที่ยงธรรม 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
22.  การศึกษาความสมบูรณ์เพศของกั้งตั๊กแตน

หา งจ ุ ด  Harpiosquilla raphidea ด ้ วย
เทคนิคทางชีวโมเลกุล เพื ่อแนวทางการ
เพาะเลี้ยงเชิงพานิชย์ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.รชนิมุข หิรัญสัจจาเลศิ 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

23.   การพัฒนาการเพาะเลี ้ยงและเพิ ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจของผึ้งชันโรง (ปีที่2) 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.จิราพร กุลสาริน 

มหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ 

24.  การพ ัฒนาเศรษฐก ิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพของไก่เขียวพาลี
ส ัตว ์ประจำถ ิ ่นของจ ังหว ัดอ ุตรด ิตถ์   
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
บนฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่าง
ยั่งยืน 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สิริวดี พรหมน้อย 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

25.  นวัตกรรมการใช้ประโยชน์จากชีวมวลและ
สารชีวภัณฑ์จากแบคทีเรียทนเค็มสาย
พันธุ์คัดเลือกเพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพการ
ปลูกพืชผักแบบเกษตรอินทรีย์ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สาวิตร  
ตระกูลน่าเลื่อมใส 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

26.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าวให้มีค่าดัชนี
น้ำตาลลดต่ำลง บนฐานความหลากหลาย
ของพันธุ์ข้าว 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.คงศักดิ์ ศรีแก้ว 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพิบูลสงคราม 

27.  การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพแนวใหม่จาก
สาหร ่ ายอาร ์ โธรสไปร ่ าพลาเท ็นซิส 
(โครงการต่อเนื่อง) 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.สราวุธ สัตยากวี 

มหาวิทยาลัย 
นเรศวร 

28.  การส่งเสริมการเจริญเติบโตและการผลิต
สารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ดหลินจือ
เขา กวางอ่อนด้วยการกระตุ ้นด้วยแสง
เทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
(ชื่อเดิม: การส่งเสริมการเจริญเติบโตและ
การผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเห็ด
หลินจือเขา กวางอ่อนด้วยการกระตุ้นด้วย
แสงเทียมสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง 
สุขภาพ และบรรจุภัณฑ์ที ่เป ็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม) 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.วราภรณ์ อภิวัฒนาภิวัต                      

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

29.  ผลของเอนโดไฟติกเเบคทีเรียต่อคุณภาพ
การให้สีครามของห้อมในพ้ืนที่จังหวัดเเพร่ 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

30.  ช้อนส้อมพลาสติกชีวภาพทำด้วยพอลิ
เอทธีลีนไกลคอล-บล็อก-พอลิแอลแลคตก
แอซิดผสมเทอร์โมพลาสติกสตาร์ช 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ยอดธง ใบมาก 

มหาวิทยาลัย 
มหาสารคาม 
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ลำดับที่ ชื่อแผนงาน/โครงการ ชื่อหัวหน้าแผนงาน/โครงการ ชื่อหน่วยงาน 
31.  การพัฒนาสาหร่ายสไปรูล ิน่าเพื ่อเพ่ิม

มูลค่าเป็นชีวผลิตภัณฑ์ตามกรอบแนวคิด
แบบครบวงจร : ไฟโคไซยานินและเซลล์ที่
เหลือทิ้ง * 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.วนิดา ปานอุทัย 
(หัวหน้าโครงการเดิม:  
รศ. ดร.ศิริลักษณ์ เอี่ยมธรรม) 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

32.  การใช้แมลงวันลายเป็นแหล่งโปรตีนและ
การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ * 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ชาญวิทย์ แก้วตาปี 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

33.   การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าจากเหง้ามัน
สำปะหลัง * 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.บุณยฤทธิ์  
ปัญญาภิญโญผล 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

กลุ่มเรื่อง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
34.  การใช้สารสกัดจากใบสะเดาเป็นสารยับยั้ง

กระบวนการไนตริฟิเคชั ่นเพื ่อเพิ ่มการ
เจริญเติบโตและผลผลิตข้าวภายใต้การใช้
น้ำแบบประหยัด 

หัวหน้าโครงการ 
นายสมชาย บุตรนันท์ 
 

มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏสกลนคร 

35.  การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเพื่อการลด 
และใช ประโยชน ก าซ เร ื อนกระจก  
(คารบอนไดออกไซด) ในมิติดานชีวภาพ 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.นรินทร์ บุญตานนท์ 
 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

36.  การกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์โดยการ
นำไปผล ิ ตเป ็ นสารประกอบได เ มทิ ล
คาร์บอเนตในเครื่องปฏิกรณ์ชนิดเมมเบรน 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.อุณาโลม เวทย์วัฒนะ 
ฮาร์ทลี่ 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ 

37.  การปรับตัวต่อการเปลี ่ยนแปลงสภาพ
ภูม ิอากาศสำหร ับป้องก ันการชะล ้าง
พังทลายของดินและปริมาณตะกอนใน 
ลุ่มน้ำน่านส่วนบน ระยะที่ 2   
(ช ื ่อเด ิม : การประเม ินผลกระทบการ
เปลี ่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ต อการ 
ชะลางพังทลายของดินใน ลุมนํ้ายมสวน
บน และการปรับตัว ตอการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเนื่องจากการใชที่ดินใน 
ลุมนํ้านานสวนบน (ระยะท่ี 2)) 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.พีรวัฒน์ ปลาเงิน 
 

มหาวิทยาลัยสยาม 

38.  การพัฒนากระบวนการต้นแบบโดยใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์บำบัดค่าพีเอชของน้ำ
เสียด้วยระบบควบคุมปัญญาประดิษฐ์ 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

39.  การเสริมสารประกอบโพลีฟีนอลในอาหาร
อัดก้อนคุณภาพสูงต่อความสามารถในการ
ย ่อยได ้ของโภชนะ น ิ เวศว ิทยาร ู เมน 
ผลผลิตแก๊สเมธเทน ผลผลิตน้ำนมและ
องค์ประกอบน้ำนมในโครีดนม 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.กัมปนาจ เภสัชชา 
 

มหาวิทยาลัย 
นครพนม 
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กลุ่มเรื่อง ภัยพิบัติ 

40.  ผลกระทบของความยืดหยุ ่นของจุดต่อ 
ในการรับแรงพายุของโครงสร้างเหล็ก 
ขึ้นรูปเย็น 

หัวหน้าโครงการ 
รศ. ดร.ธันยดา พรรณเชษฐ์ 
 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

41.  การศึกษาประสิทธิภาพการเสริมกำลังเสา
คอนกรีตที ่มีกำลังอัดตํ ่าโดยแผ่นเหล็ก
เหนี่ยวอัดแรงรัดรอบภายหลัง 

หัวหน้าโครงการ 
ดร.ทนงศักดิ์ อ่ิมใจ 
 

มหาวิทยาลัย 
วลัยลักษณ์ 

42.  ความสามารถต้านทานการสั ่นสะเทือน
เนื่องจากแผ่นดินไหวของโครงสร้างอาคาร
ท ี ่ พ ั กอาศ ั ยระบบเสาคานคอนกรี ต
สำเร็จรูประบบแผ่นเกี่ยวและสลักยึดที่มีใช้
ในประเทศไทย 

หัวหน้าโครงการ 
รศ.เมธี บุญพิเชฐวงศ์ 
 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

43.  การปรับปรุงเสถียรภาพลาดตลิ่งในสระ
เก ็บน ้ำพระรามเก้ าอ ัน เน ื ่ องมาจาก
พระราชดำริภายใต้สภาวะการลดลงของ
ระดับน้ำอย่างรวดเร็วจากภัยแล้ง 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.วีระศักดิ์ ละอองจันทร์ 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี 
ราชมงคลธัญบุรี 

44.  การประเมินความสูญเสียเชิงสวัสดิการ
และทัศนคติต่อการประกันภัยหลังจาก
การเกิดอุทกภัยในประเทศไทย 

หัวหน้าแผนงาน 
ร.อ. ดร.ชินวฒัน์ หรยางกูร 
 

มหาวิทยาลัยบูรพา 

45.  การประเมินระดับอันตรายและการลด
ผลกระทบจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวของ
จังหวัดเชียงรายโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

หวัหน้าโครงการ 
ผศ.ภาสกร ปนานนท์ 
 

มหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ 

46.  การเฝ้าระวังน้ำท่วมด้วย AI ของน้ำตก
นางรอง 
 

หัวหน้าโครงการ 
รศ.ชาญวิทย์ สายหยุดทอง 
 

มหาวิทยาลัย 
ศรีนครินทรวิโรฒ 

47.  ถอดบทเร ียนอ ุทกภ ัยจากพาย ุ โพดุล 
กรณีศึกษา อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 

หัวหน้าโครงการ 
นายณัฐวุฒิ หอมทอง 
 

มหาวิทยาลัย 
ขอนแก่น 

48.  การประเมินพื้นที่น้ำท่วมและการบริหาร
จ ั ดการน ้ ำ ในพ ื ้ นท ี ่ น ้ ำท ่ วมซ ้ ำซาก 
กรณีศึกษาจังหวัดอุบลราชธานี 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.ปรียาพร โกษา 
 

มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

49.  การพัฒนาการออกแบบโครงสร้างดินที่มี
ประสิทธิภาพในป้องกันน้ำทะเลรุกล้ำ
บริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเล * 

หัวหน้าโครงการ 
ผศ. ดร.สยาม ยิ้มศิริ  

มหาวิทยาลัยบูรพา 

 

หมายเหตุ  * โครงการ Re-submit ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่ผ่านการพิจารณาใน Platform 2 การวิจัยและสร้าง
นว ัตกรรมเพื ่อตอบโจทย์ท ้าทายสังคม ตามประกาศสำนักงานการว ิจ ัยแห่งชาติ ลงว ันที่   
๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒  


