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ประวัติโดยย่อ 
ผศผศ. . ดรดร..  เสาวลักษณ์เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรีรุ่งตะวันเรืองศรี  
AAsssstt..PPrrooff..SSaaoowwaallaakk  RRoooonnggttaawwaannrreeoonnggssrrii  
 
ข้อมูลส่วนตัว 

ช่ือ เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร ี 
ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 
ที่ท างาน คณะการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
สถานท่ีติดต่อ ตู้ ป.ณ. 50 คอหงส ์หาดใหญ ่สงขลา 90112 
เบอร์โทรศัพท์ 074-286828 
เบอร์โทรสาร 074-212904 
email saowalak.ro@psu.ac.th 
 
ประวัติการศึกษา 
ปริญญาตร ี 2529-2533 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์
ปริญญาโท 2533-2536 วิทยาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการจัดการทรัพยากร 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ์
ปริญญาเอก 2536-2540 Ph.D.  (Environmental Management)  The 

Australian National University, Australia 
 
ประวัติการท างาน 
2533 นักเขียนบทความวิทย ุบริษัท ที วี อาร์ คอมมิวนิเคช่ัน จ ากัด  
2535-2536 นักวิจัยสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์
2536-ปัจจุบัน อาจารย์/ผู้ช่วยศาสตราจารย ์
 
ประสบการณ์ด้านการสอน 
2540 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2541 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม และวิชาเศรษฐศาสตร์

สิ่งแวดล้อม 
2542 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม  และร่วมสอนวิชาการจัดการทรพัยากรชายฝั่ง 
2543 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  

วิชาเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  วิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากร  และร่วมสอนวิชาการจดัการทรัพยากรชายฝั่ง 

2544 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
วิชาเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  วิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจและการใช้ทรัพยากร  และร่วมสอนวิชาการจดัการทรัพยากรชายฝั่ง 

2545 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  
วิชาเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และร่วมสอน
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วิชา Man and Environment และวิชา Science and Environment 
2546 สอนวิชาเศรษฐสังคมและการเมืองเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม  

วิชาเศรษฐศาสตรส์ิ่งแวดล้อม  วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนาสิ่งแวดล้อม  และร่วมสอน
วิชา Man and Environment และวิชา Science and Environment 

2547-2548 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  และร่วมวิชา Science and Environment 

2549-2550 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  และร่วมวิชาการพัฒนาการมสี่วนร่วม และวิชา World and Environment 

2550-2551 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม วิชาชุมชนและทรัพยากรกับการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม  และร่วมสอนวิชาการพัฒนาการมสี่วนร่วม และวิชา World and Environment 
สอนวิชาเศรษฐศาสตร์นิเวศและสิง่แวดล้อม วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม วิชาชุมชนและทรัพยากรกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมสอนวิชาการพัฒนาการมีส่วนร่วม วชิาภูมิปัญญาในการด ารงชีวิต 
วิชาสัมมนา และประสานงานวิชาระเบียบวิธีวิจยั 

2552-2553 สอนวิชาเศรษฐศาสตร์นิเวศและสิง่แวดล้อม วิชาพื้นฐานสิ่งแวดล้อม วิชาชุมชนและทรัพยากรกับ
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม และร่วมสอนวิชาการพัฒนาการมีส่วนร่วม วชิาสัมมนา วิชาระเบียบวธิีวิจัย 
และวิชาชีววิทยาการอนุรักษ์  

 
ประสบการณ์ด้านการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

วิทยานิพนธ์ส าเร็จในป ี ช่ือเรื่อง 
กรรมการที่ปรึกษาหลัก  
2543  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชายเลนยะหริ่ง จ.ปัตตาน ี
2544  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของบางองค์ประกอบของป่าดบิช้ืน กรณีศึกษา: ป่ากราด 

อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา (วิทยานิพนธ์ดีเด่น) 
2545  การศึกษาและประเมินศักยภาพในการเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ของเกาะยอ อ.เมือง จ.

สงขลา 
  การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการเรียนรู้ในการจัดการมลูฝอยชุมชน: กรณีศึกษา

เทศบาลต าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
  การมีส่วนร่วมของชุมชนกับโรงเรยีนในการสร้างหลักสูตรท้องถิ่น: กรณีศึกษาเรื่องป่าของชุมชน 

ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  การจัดกระบวนการ AIC เพื่อแก้ปัญหาหลมุฝังกลบขยะในพื้นที่ต าบลเกาะแต้ว อ าเภอเมือง 

จังหวัดสงขลา 
  การฝึกอบรมเรื่อง การลดปริมาณมูลฝอยในโรงเรียนบ้านเกาะหม ีต าบลน้ าน้อย อ าเภอ

หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
  การศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจดัการขยะ:  กรณีศึกษา

เทศบาลต าบลปริก อ.สะเดา จ.สงขลา 
  การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบางประการของโรงงานน้ ายางข้นโดยใช้วิธี Preventive 

Expenditure: กรณีศึกษา โรงงานน้ ายางข้นในจังหวัดสงขลา 
  ปัจจัยที่มีผลต่อการคัดแยกมูลฝอยในชุมชนเมือง: กรณีศึกษาชุมชนบ้านคลองหวะ ชุมชมบ้าน

ควนสันต ิและชุมชนบ้านกลางนา อ.หาดใหญ ่จ.สงขลา 
2546  การบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องป่าของชุมชนโดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและโรงเรียน 

กรณีศึกษาโรงเรยีนประชาบ ารุง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 
  การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการแหล่งฝังกลบมูลฝอยเทศบาลนครสงขลา 
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(วิทยานิพนธ์ดีเด่น) 
  การพัฒนาชุดการเรียนรูเ้รื่องการจัดการมลูฝอยในโรงเรียนส าหรับโรงเรียนประถมศึกษา: 

กรณีศึกษาโรงเรยีนบ้านแมเ่ตย อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
2547  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของพืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหัวช้าง 
2548  การพัฒนาศักยภาพในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน: กรณีศึกษาถ้ าภผูาเพชรและถ้ า

เจ็ดคต ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตลู 
  การพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่นเรื่องวิถีชีวิตชุมชนล าสินธุ์ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับ

โรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเกษตรนิคม ต าบลล าสินธุ์ อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง 
(วิทยานิพนธ์ดีเด่น) 

  การพัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพร  ส าหรับศูนย์การเรียนรูแ้ละอนุรักษ์สมุนไพร  ต าบลคลอง
เฉลิม  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลงุ 

2549  คุณค่าของผักพ้ืนบ้านและการจัดการของชุมชนบ้านวังลุง ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช 

  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้เรื่องค้างคาวเล็บกุด 
(วิทยานิพนธ์ดีเด่น ระดับชมเชย) 

2550  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ผลประโยชน์ดา้นนันทนาการของน้ าตกทรายขาว ต าบล
ทรายขาว อ าเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตาน ี

  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ด้านการใช้ประโยชน์ทางตรงของป่าชายเลนโดย
กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนโคกพยอม ต าบลละงู อ าเภอละงู จงัหวัดสตลู (วิทยานิพนธ์
ดีเด่น) 

2551  การพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น เรื่อง ระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เขาคอ
หงส์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 6 : โรงเรยีน ม.อ.วิทยานุสรณ ์อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

  การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเนื้อไม้ ไม้หนุ่ม ลูกไม้และกล้าไม้บนเขาคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  การสร้างสื่อประสมเพื่อการเรียนรูเ้รื่อง ระบบนิเวศเขาคอหงส์ ส าหรบัประชาชน ในชุมชนรอบ
เขาคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวดัสงขลา 

  มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของเส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพ้ืนบ้าน ต าบล
พะวงและต าบลเขารูปช้าง อ าเภอเมือง จังหวัดสงขลา 

2552  การออกแบบเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและการสื่อความหมายบนเขาคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

  การสร้างหนังสืออ่านเพิ่มเติม เรื่อง ระบบนิเวศเขาคอหงส์ ส าหรับนกัเรียน 
ช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 ในอ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

  การพัฒนากระบวนการมสี่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมของชุมชน ต าบลป่าบอน อ าเภอป่า
บอน จังหวัดพัทลุง 

2553  การชะล้างพังทลายดินบนเขาคอหงส์ และมลูค่าการสญูเสยีทางเศรษฐศาสตร์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา 

  ศักยภาพและการตรวจวัดรายได้จากการใช้ประโยชน์ของของป่า โดยการมสี่วนร่วมของเยาวชน 
กรณีศึกษา: บริเวณพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติเขาปู่-เขาย่า อ าเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง 

  กระบวนการนโยบายสาธารณะโดยการมสี่วนร่วมเพื่อการอนุรักษ์เขาคอหงส์ ต าบลคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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  มาตรการทางกฎหมายในการจดัการป่าไม้บนเขาคอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 

  กระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาโครงการขนาดใหญ่: กรณีศึกษาโรงไฟฟ้าจะนะ 
อ าเภอจะนะ จังหวดัหาดใหญ ่

2554  สวนสวยกินได้ เพื่อการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารโดยการมีสว่นร่วมของชุมชนเมือง 
  ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนโคกพยอม อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 
  การจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อการรับมือกับภัยพิบตัิในเขตต าบลกรุงชิง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
2555  การวิเคราะห์ต้นทุนและผลประโยชน์ของสวนยางเชิงวนเกษตรในภาคใต้ตอนล่าง 
 
 
ประสบการณ์ด้านการวิจัย 
2533 นักวิจัย โครงการศึกษาทะเลน้อย โดยสถาบันทรัพยากรชายฝั่ง 

โครงการการจัดการทรัพยากรน้ าจืด เกาะสมุย  โดยสถาบันทรัพยากร
ชายฝั่ง 

2536-2540 นักวิจัย การศึกษาทางด้านเศรษฐศาสตร์นเิวศของการท านากุ้งในภาคใต้ของ
ประเทศไทย 

2543 หัวหน้าชุดโครงการวิจัย
ย่อย 

การประเมินทางด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อมของโรงงาน
อุตสาหกรรมน้ ายางข้น 

2544-2546 นักวิจัย โครงการวิจัยร่วมไทย-ญี่ปุ่นเรื่องการจัดการมลูฝอยโดยชุมชน 
2547-2549 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต.ตะ

โหมด อ.ตะโหมด จ.พัทลุง 
2548-2549 หัวหน้าโครงการวิจัย การจัดท าหลักสตูรท้องถิ่นของชาวอูรักลาโว้ยในหมู่เกาะอาดัง-ราวี 

จังหวัดสตลู ส าหรับนักเรียนช่วงช้ันท่ี 2 และ 3 
2550-2551 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินและพัฒนาศักยภาพในการจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โดยชุมชนมสี่วนร่วม: กรณีศึกษาถ้ าภูผาเพชรและถ้ าเจ็ดคต ต าบล
ปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัดสตูล 

2550-2551 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ของการเปลี่ยนแปลงพื้นที่นาข้าว
ไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนๆ ในจังหวัดพัทลุง 

2551-2553 นักวิจัย ภูมิปัญญาชาวบ้านกับศักยภาพการน าผักพ้ืนบ้านจากปา่มาใช้
ประโยชน์  อ าเภอกงหรา จังหวัดพัทลุง 

2552-2555 ที่ปรึกษาโครงการวจิัย ชุดโครงการวิจยัเกี่ยวกับควายน้ าทะเลน้อย จังหวัดพัทลุง 
2552 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินมลูค่าทางเศรษฐกิจของระบบนิเวศเขาคอหงส์ ต าบลคอ

หงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 หัวหน้าโครงการวิจัย การจัดท าหลักสตูรสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นเรื่องระบบนิเวศและการ

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตเิขาคอหงส์ ส าหรับโรงเรียนมัธยมในท้องที่
รอบเขาคอหงส ์ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 หัวหน้าโครงการวิจัย การสร้างสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่ประกอบการจัดกระบวนการเรยีนรู้ 
เรื่องระบบนเิวศเขาคอหงส์ ส าหรบัประชาชนท่ัวไปในท้องที่รอบเขา
คอหงส์ ต าบลคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตร์ป่าชายเลนโดยการสรา้ง
กระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านโคกพะยอม ต าบล
ละงู อ าเภอละง ูจังหวัดสตูล 

 หัวหน้าโครงการวิจัย การประเมินศักยภาพและมลูค่าทางเศรษฐกิจของเส้นทางท่องเที่ยวwww.fem.psu.ac.th



 5  

ทะเลสาบสงขลา กรณศีึกษา เรือประมงพ้ืนบ้านเพ่ือการท่องเที่ยว 
2553 หัวหน้าโครงการวิจัย Economics Benefit of Management Options for a 

Suburban Forest (Kho Hong Hill) in South Thailand 
(ปี 2554) 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย โครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดกระบวนการวิจัยเรื่องการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ปา่ชายเลนให้กับชุมชนบุโบย อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย การพัฒนาตัวช้ีวัดการจดัการปา่ชายเลนโดยชุมชนอย่างยั่งยืนด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม :กรณีศึกษา พ้ืนท่ี 4 จังหวัดภาคใต้ตอนกลาง 

2555 หัวหน้าโครงการวิจัย การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้านความมั่นคงทางอาหารเพื่อ
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของชุมชนโคกพยอม 
ต าบลละงู อ าเภอละงู จังหวัดสตูล 

2557 หัวหน้าโครงการวิจัย รูปแบบการจดัการความมั่นคงทางอาหารในพ้ืนท่ีชุมชนชายฝั่งขนาด
เล็ก: กรณีศึกษาชุมชนบุโบย ต าบลแหลมสน อ าเภอละงู จังหวัดสตลู 

ผลงานทางด้านวิชาการ 
1. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร ีและสมพร อิศวิลานนท์, 2536. “มูลคา่ทางเศรษฐกิจและการจดัการป่าไผ่ซับ

ลังกา จังหวัดลพบุร”ี, วารสารวนศาสตร,์ 14 (1) : 46: 58. 
2. Saowalak Roongtawanreongsri, 1998.  “Shrimp farming and its sustainability: ecological 

footprint analysis”.  Journal of Environmental Research, 21(1): 58-75. 
3. Saowalak Roongtawanreongsri, 1998.  “Shrimp farming and its sustainability: ecological 

footprint analysis”.  Journal of Environmental Research, 21(2): 51-75. 
4. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2541. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม

ภาคใต ้ปี 2541. 
5. สมทิพย ์ด่านธีรวนิชย์, เจิดจรรย ์ศิริวงศ ์และ เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2542.  กรอบแนวคิดในการ

ประเมินปัญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา.  ใน การวิเคราะหส์ภาพปญัหา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา, โครงการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมลุ่มน้ าทะเลสาบสงขลา DANCED และส านักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม. 

6. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2542. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม
ภาคใต้ตอนบน ปี 2542. 

7. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2542. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม
ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2542. 

8. มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2543.  รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการเสริมสร้างขีดความสามารถขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดการสิ่งแวดล้อมระดับจังหวดั จังหวัดสงขลา. 

9. จังหวัดสงขลา, ส านักงานสิ่งแวดลอ้มภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2543.  แผนการจดัการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม จังหวัดสงขลา ปี พ.ศ. 2544-2549. 

10. กระทรวงวิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลยัสงขลานครินทร,์ 2543. คู่มือเสรมิสร้าง
ประสิทธิภาพการด าเนินงานจัดการสิ่งแวดล้อมองค์การบรหิารส่วนต าบลในภาคใต้. 

11. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2543. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม
ภาคใต้ตอนบน ปี 2543. 

12. ส านักงานสิ่งแวดล้อมภาคที ่12 และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร,์ 2543. รายงานสถานการณส์ิ่งแวดล้อม
ภาคใต้ตอนล่าง ปี 2543. 
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13. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2543.  การประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์พื้นที่ชุ่มน้ า.  เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่อง 15 ปีความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Wetlands International ใน การ
วิจัยและอนุรักษ์พ้ืนท่ีชุ่มน้ าในประเทศไทย วันท่ี 4 กุมภาพันธ ์2543 ณ โรงแรม เจ บี หาดใหญ ่สงขลา. 

14. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2544.  “การจัดวิธีการเรยีนรูส้ิ่งแวดลอ้มศึกษาเพื่อสิ่งแวดล้อม”.  วารสาร
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร,์ 24: 17-31. 

15. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2544.  “การจัดการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร ์ท าให้เกิดการเรยีนรู้
มากกว่าการจดัการเรียนการสอนทางด้านสังคมศาสตร์จริงหรือ?”  จุลสารการเรียนการสอน, 
มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร.์ 

16. Jawanit Kittitornkul and Saowalak Roontawanreongsri, 2002.  An issue-based action research 
in educating environmental educators in a Thai university.   A paper and a poster presented 
at the Annual Conference on Education, April 2002, New Orleans, USA. 

17. วิลาวัลย ์มีพัฒน์  นัยนา ศรีชัย และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2545.  การสร้างกระบวนการเรียนรูด้้าน
สิ่งแวดล้อมโดยใช้บทเรยีนโมดูล เรื่องคลองอู่ตะเภา กรณศีึกษา โรงเรียนพะตงประธานครีีวัฒน ์อ าเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา.  การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย ครั้งท่ี 28, 22-26 
ตุลาคม 2545 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต.์  

18. ประภาพรรณ ก าภู และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2546.  การประเมินมูลคา่ทางเศรษฐศาสตร์ของบาง
องค์ประกอบของป่าดิบชื้น กรณีศกึษา: ป่ากราด อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา.  เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งท่ี 41, 3-7 กุมภาพันธ ์2546, หน้า 445-451. 

19. สนทญา เมืองสุข และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2546.  การมสีว่นร่วมของชุมชนกับโรงเรียนในการสร้าง
หลักสตูรท้องถิ่น: กรณีศึกษาเรื่องป่าของชุมชน ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง.  เรื่องเต็มการ
ประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์ครั้งท่ี 41, 3-7 กุมภาพันธ ์2546, 475-483. 

20. ประภาพรรณ ก าภู และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2546.  “การใช้ประโยชน์จากการเก็บหาของป่าและการ
จัดการป่ากราด อ.นาทวี จ.สงขลา”. วารสารสงขลานครินทร ์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์9 (2): 177-
198. 

21. ประภาพรรณ ก าภู และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2546.  “มูลคา่การใช้ประโยชน์ทางอ้อมด้านการดูดซับ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของป่าดบิช้ืน”. วารสารวนศาสตร ์22 (2003): 85-91. 

22. ประภาพรรณ ก าภูและเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี, 2546.   “การประเมินมลูค่าทางเศรษฐศาสตรข์องบาง
องค์ประกอบของป่าดิบชื้น กรณีศกึษาป่ากราด อ าเภอนาทวี จังหวัดสงขลา” วารสารเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร,์ 10 (1): 37-47. 

23. ปานกมล พิสิฐอรรถกุล และเสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2547. “การส่งเสริมการมสี่วนร่วมและกระบวนการ
เรียนรู้ของประชาชนในการจัดการมูลฝอยชุมชน: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา จังหวัดสงขลา”.  
วารสารสงขลานครินทร ์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์10 (2): 159-174. 

24. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี 2549. “การประเมินมูลค่าผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะหต์้นทุนและ
ผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ของโรงงานน้ ายางข้นในภาคใต้ของประเทศไทย”.  วารสารสงขลานครนิทร์ 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 12 (2): 201-226. 

25. Paengkaew W., Roongtawanreongsri, S. and Kittitornkool, J. 2006. The Development of a 
Learning Kit on Solid Waste Management for Primary 4-6 Students: A Case Study of Schools in 
Changwat Songkhla. Proceedings of NIE-SEAGA Conference 2006 Sustainability and Southeast 
Asia, 28-30 November 2006. 

26. พิณทิพย์ ศรีสมัย; เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศร;ี สุเมธ ไชยประพัทธ์, 2550. การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลประโยชน์
ในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา เรื่องเต็มการประชุมทางวิชาการของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ ครั้งท่ี 45: สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร ์สาขา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  30 ม.ค. - 2 ก.พ. 2550 หน้า 867-873 
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27. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์และประภาพรรณ ก าภู, 2550. “การประเมินมลูค่าทาง
เศรษฐศาสตรด์้านเนื้อไม้ของป่าเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง”.  วารสาร
เศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร ์25 (1): 106-129. 

28. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์และประภาพรรณ ก าภู, 2550. “ความหลากหลายและการ
ใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจของสัตว์ในป่าชุมชนเขาหัวช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลงุ”.  
วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์14 (1): 85-104. 

29. อริศรา รม่เย็น, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และสุเมธ ไชยประพัทธ์, 2550. “การประเมินทางเศรษฐศาสตร์
สิ่งแวดล้อมในการน าซากมลูฝอยเก่าจากบ่อฝังกลบแบบถูกสุขาภิบาลมาผลิตเป็นพลังงานมลูฝอย ในพืน้ท่ี
จังหวัดสงขลาและพัทลุง”. วารสารเศรษฐศาสตร์ธรรมศาสตร์ 26 (3) : 90-118. 

30. บุษบา  ศรีเทพ, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี, เยาวนิจ กิตติธรกุล. 2550.  “การพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น
เรื่องวิถีชีวิตชุมชนล าสินธุ์ โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเกษตรนิคม 
ต าบลล าสินธุ์  อ าเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง”. บทคัดย่อการประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
แห่งชาติ (Grad-Research) ครั้งที่ 7      วันที่  4-5 เมษายน 2550 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยา
เขตสุราษฎร์ธานี. 

31. หัทยา  คุณโณ, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี, เยาวนิจ  กิตติธรกุล. 2550.  “การพัฒนาหลักสูตรเรื่องสมุนไพร  
ส าหรับศูนย์การเรียนรู้และอนุรักษ์สมุนไพร  ต าบลคลองเฉลิม  อ าเภอกงหรา  จังหวัดพัทลุง”. บทคัดย่อการ
ประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ (Grad-Research) ครั้งที่ 7 วันที่ 4-5 เมษายน 2550 ณ 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี. 

32. อภิรดี ซ้วนตั้น, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และ ชนิษฎา ชูสุข, 2551. “การพัฒนาศักยภาพในการจดัการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดยชุมชน: กรณีศึกษาถ้ าภผูาเพชร และถ้ าเจด็คต ต าบลปาล์มพัฒนา อ าเภอมะนัง จังหวัด
สตูล.” การประชุมวิชาการเวทีวิจยัมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2. 30 มกราคม 2551. คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบรูพา. หน้า 32-33. 

33. คันธรัตน์  เพ็ชรมณุี,  เสาวลักษณ ์ รุ่งตะวันเรืองศรี,  สาระ  บ ารุงศรี.  2551.  “การประเมินมลูค่าทาง
เศรษฐศาสตร์และการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ : กรณีศึกษา ค้างคาวเล็บกุด”. การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติ ครั้งที ่2 วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2551. ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  วิทยาเขต
สุวรรณภมูิ. 

34. มลิมาศ จริยพงศ์, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และปราโมทย์ แก้ววงศ์ศรี. 2551.  “คุณค่าของผักพ้ืนบ้านและ
การจัดการของชุมชนบ้านวังลุง ต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช.”  การประชุมเสนอผลงานวิจัย
ระดับบณัฑติศึกษาแห่งชาติครั้งที่ 2 วันท่ี 13-14 มิถุนายน 2551. ณ มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ  วิทยาเขตสุวรรณ
ภูมิ. 

35. อานันต์ ค าภีระ, ธีรดา ยงสถิตศักดิ์, นาตยา จึงเจริญธรรม, รัตนา ทองย้อย, พีระพิทย์ พืชมงคล ยงเฉลิมชัย, 
อดุลย์ เบญ็นุ้ย, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และ วเิชียร สงสรุินทร์, 2551.  “การประยุกต์ใช้ภาพถ่ายจาก
ดาวเทียม SPOT-5 เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของพื้นที่นาข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจอ่ืน และการประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ในจังหวดัพัทลุง”.  การประชุมวิชาการ การใช้ข้อมูลดาวเทียมธีออสและภมูิสารสนเทศเพื่อการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม วันท่ี 8-9 กันยายน 2551. ณ โรงแรมเจบี อ าเภอหาดใหญ ่จังหวัด
สงขลา. หน้า 53-71. 

36. เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร,ี โรจนัจฉริย์ ด่านสวัสดิ์และประภาพรรณ ก าภู, 2551. การเก็บหาและการใช้
ประโยชน์ของป่าในป่าเขาหัวช้างต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. วารสารสงขลานครินทร ์ฉบับ
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์14 (3): 463-483. 

37. พิณทิพย์ ศรีสมัย, เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร ีและสุเมธ ไชยประพัทธ์, 2552.  การวิเคราะหต์้นทุน – 
ผลประโยชน์ในการบริหารจัดการมูลฝอยของเทศบาลนครสงขลา, จังหวัดสงขลา. วารสารสงขลานครนิทร์ 
ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 (2): 215-232. 
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38. พิมพ์ลักษณ์ โหงนาค, นยันา ศรีชัย และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี. 2552.  กระบวนการบรูณาการรายวิชา
ต่างๆ เข้าสูร่ายวิชารักษ์คลองอู่ตะเภาส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 4: กรณีศึกษาโรงเรียนพะตงประธาน
คีรีวัฒน.์  วารสารสงขลานครินทร ์ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 15 (3): 469-480. 

39. ทิพย์ทิวา สัมพันธมิตร, เสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี และอรณุพร อิฐรัตน์. 2552. การประเมินมลูค่าทาง
เศรษฐกิจของศักยภาพการใช้ประโยชน์พืชสมุนไพรในป่าชุมชนเขาหวัช้าง ต าบลตะโหมด อ าเภอตะโหมด 
จังหวัดพัทลุง Economic valuation of potential utilization of medicinal plants in Khao Hua 
Chang community forest Tambon Tamot, Amphoe Tamot, Phatthalung Province. วารสารสงขลา
นครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร ์15 (6): 943-960. 

40. มลิมาศ จริยพงศ,์ เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร ีและ ปราโมทย ์แก้ววงศ์ศรี. 2553.  คุณค่าของผักพ้ืนบ้าน และ
สถานการณ์การใช้ประโยชน์ในปัจจุบันของชุมชนบ้านวังลุง ต าบลทอนหงส์ อ าเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช.  วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 16 (1): 93-113. 

41. บุษบา ศรีเทพ, เสาวลักษณ ์รุ่งตะวันเรืองศร ีและเยาวนิจ กิตติธรกลุ. 2553. การพัฒนาหลักสูตรสาระท้องถิ่น
เรื่องวิถีชีวิตชุมชนล าสินธุ ์โดยการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนกับโรงเรยีน: กรณีศึกษาโรงเรียนวัดเกษตรนิคม 
ต าบลล าสินธุ ์อ าเภอศรีนครินทร ์จังหวัดพัทลุง. วารสารสงขลานครนิทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ 
16 (5): 759-776. 

42. รัชดา บุญแก้ว, เยาวนิจ กิตติธรกลุ และเสาวลักษณ์ รุ่งตะวันเรืองศรี (2554). “การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้
ของแกนน าชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบบูรณาการ: กรณีศึกษาเทศบาลต าบลปริก อ าเภอสะเดา 
จังหวัดสงขลา.” วารสารสงขลานครินทร์ ฉบับสังคมศาสตร์และมนษุยศาสตร์ ปีท่ี 17 ฉบับท่ี 1 (มกราคม– 
กุมภาพันธ)์ หน้า 75 - 92.   

43. จารุวรรณ  ชูสงค์, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และเยาวนิจ กิตติธรกุล. 2554. การสร้างหลักสูตรสาระ
ท้องถิ่น เรื่องระบบนิเวศและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติเขาคอหงส์  ส าหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6  
โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา. การประชุมและน าเสนอผลงานวิชาการ เทคโนโลยี
ภาคใต้วิจัย “สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” วันที่ 21 มกราคม 2554 ณ ห้องราชาวดี วิทยาลัย
เทคโนโลยีภาคใต้ อ าเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

44. น้ าฝน  พลอยนิลเพชร, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และประกาศ  สว่างโชติ . 2555. การประเมินมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ด้านเนื้อไม้บนเขาคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการประจ าปี
สังคมศาสตร์  มนุษย์ศาสตร์และศึกษาศาสตร์ “อาเซียนมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติกับอนาคตของประเทศไทย” 
วันท่ี 23-24 กุมภาพันธ์  2555 ณ โรงแรมรอยัลลิเวอร์  กรุงเทพมหานคร. 

45. ฐาปนีย์  สังข์สวัสดิ์, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และเยาวนิจ  กิตติธรกุล. 2555. การสร้างสื่อประสมเพื่อการ
เรียนรู้เรื่อง ระบบนิเวศเขาคอหงส์  ส าหรับประชาชนในชุมชนรอบเขาคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่  จังหวัด
สงขลา. การน าเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 -5 เมษายน 2555 ณ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่. 

46. สุชาดา  นวนทอง, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และธันวดี  สุขสาโรจน์. 2555. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง . การ
น าเสนอผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 วันที่ 4 -5 เมษายน 2555 ณ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่. 

47. สกลวรรณ  อุยสกุล, เสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี และศักดิ์ชัย  คีรีพัฒน์. 2555. มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของ
เส้นทางท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาโดยเรือประมงพื้นบ้าน  อ าเภอเมือง  จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการ
ด้านการจัดการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการครั้งที่ 1” (WMS Management Research 
Conference # 1) วันท่ี 8 พฤษภาคม 2555 ณ อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  อ าเภอท่าศาลา  
จังหวัดนครศรีธรรมราช. 

48. วัฒนณรงค์  มากพันธ์ และเสาวลักษณ์  รุ่งตะวันเรืองศรี . 2555. ความหลากหลายของชนิด  ปริมาณ  และ
มูลค่าของการเก็บของป่าบริเวณพื้นที่ต าบลเขาปู่  อ าเภอศรีบรรพต  จังหวัดพัทลุง . การประชุมวิชาการ
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