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              สิ่งบนัทกึเสียง                             แผนกวิทยาศาสตร ์หรือแผนกศิลปะ 

ส ำหรับเจ้ำหน้ำที ่
 

เลขค าขอ ลข.  ............................................. 
 

 

รบัวนัท่ี ....................................................... 
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        ผลงานหรอืภาพถ่าย 
        ส  าเนาบตัรประจ าตวัหรอืหนงัสือรบัรองนิติบคุคล 
        หนงัสือมอบอ านาจ  ( ถา้มี ) 
         เอกสารอื่น ๆ ( ถา้มี ) 

1.  ชื่อผู้ขอ/เจ้ำของ 
     ช่ือ ...................................มหาวิทยาลยัขอนแก่น.......................... 
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เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล            
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    สญัชาต ิ................ไทย.............................. 
 
เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล            

    ที่อยู ่     123  ถ. มิตรภาพ  อ. เมือง  จ. ขอนแก่น      
      
      
                                                   รหสัไปรษณีย ์   40002  

     ที่อยู ่    ส  านกังานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา             
                 123  ถ. มิตรภาพ  อาคารสถาบนัวจิยัและพฒันา 
                  มหาวิทยาลยัขอนแก่น อ. เมือง  จ. ขอนแก่น 
                                                        รหสัไปรษณีย ์  40002 

โทรศัพท ์    0-4334-7637            โทรสำร     0-4336-2075 โทรศัพท ์  0-4336-4409             โทรสำร   0-4336-4409 

3.  สถำนทีต่ิดต่อในประเทศไทย .........ส  านกังานบรหิารจดัการทรพัยส์นิทางปัญญา มหาวิทยาลยัขอนแก่น   จงัหวดัขอนแก่น....... 

4.  ชื่อผู้สร้ำงสรรคห์รือนำมแฝง 
      ช่ือ ...............นายปัญญา       มีทรพัย.์............................... 
          ......................................................................................... 

       สญัชาต ิ................ไทย.............................. 
       
เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล            

5.  ชื่อผู้สร้ำงสรรคร่์วมหรือนำมแฝง 
      ช่ือ ............................................................................... 
          ...................................................................................... 
        สญัชาต ิ........................................................................... 
 
เลขประจ าตวัประชาชน/นิตบิคุคล            

      ที่อยู ่  ศนูยว์ิจยัพหลุกัษณส์งัคมลุม่น า้โขง 
                คณะมนษุยศาสตรแ์ละสงัคมศาสตร ์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
                จ.ขอนแก่น 
                                                   รหสัไปรษณีย ์   40002 

      ที่อยู่ 
       
 
                                                   รหสัไปรษณีย ์   

โทรศัพท ์    0-4334-8268           โทรสำร    0-4334-8600 โทรศัพท ์                              โทรสำร     

วัน เดอืน ปี หรือจดทะเบียนนิติบุคคล    16 พฤศจิกายน 2505 วัน เดอืน ปี หรือจดทะเบียนนิติบุคคล     

วัน เดอืน ปี ทีผู้่สร้ำงสรรคต์ำย ( เฉพำะบุคคลธรรมดำ ) วัน เดอืน ปี ทีผู้่สร้ำงสรรคต์ำย ( เฉพำะบุคคลธรรมดำ ) 

                                                                                                                                                                 หนา้  1  ของจ านวน .....4...... หนา้ 
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      ....................................................................................................................................................................................................... 
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               ดนตรีกรรม                                                                งานแพรเ่สียงแพรภ่าพ                         งานอ่ืนใดอนัเป็นงานในแผนกวรรณคดี 
       ลกัษณะงาน                                                              ลกัษณะงาน                                                 แผนกวทิยาศาสตร ์หรือแผนกศลิปะ 
                   ท านอง                             โนต้เพลง                                งานแพรเ่สียง                                     ลกัษณะงาน                                                            

                    ท  านองและค ารอ้ง              แผนภมิูเพลง                          งานแพรภ่าพ                                                        ลายถกั                  ลายปัก 
                    ค  ารอ้งที่แตง่เพื่อประกอบท านอง                                       งานแพรเ่สียงและภาพ                                         อ่ืน ๆ  ( ระบ ุ) ..................................     
                                                                                                                                                                        

ผลงำนที่ยืน่ประกอบค ำขอ ........... หนงัสอื  “ดินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  จ านวน 1 เลม่ ............. 
................................................................................................................................................................................................ 

 

8. ควำมเป็นเจ้ำของลขิสทิธ์ิ 
      

          เป็นผูส้รา้งสรรคเ์อง                           เป็นผูร้บัโอนลิขสิทธ์ิ                                       เป็นผูร้วบรวมโดย  
 

          เป็นผูว้่าจา้ง                                          รบัโอนทัง้หมดในงานสรา้งสรรค ์                         น าเอาผลงานอนัมีลิขสิทธ์ิ มารวบรวมหรอืประกอบเขา้กนั                                
 

          เป็นผูร้บัจา้งซึง่สญัญาจา้ง                        รบัโอนลิขสิทธ์ิบางสว่น                                      โดยไดร้บัอนญุาตจากเจา้ของลิขสิทธ์ิ 
           ท  าของก าหนดใหผู้ร้บัจา้ง                                 สิทธิในการท าซ  า้                                          ในรูป             พจนานกุรม / สารานกุรม                              
           เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ                                        สิทธิในการดดัแปลง                                                  เว็บเพจ                                  
          เป็นนายจา้งซึง่มีหนงัสือ                                     อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) ..................                                             อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) .................. 
          ตกลงกบัลกูจา้งวา่ ให ้                               เป็นผูด้ดัแปลงโดยไดร้บัอนญุาต                  เ      เป็นผูน้  าเอาขอ้มลูหรอืสิ่งอ่ืนใดมารวบรวมหรอืประกอบเขา้กนั 

          นายจา้งเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ                     จากเจา้ของลิขสิทธ์ิ                                         ในรูป             ฐานขอ้มลู 

          เป็นกระทรวง ทบวง กรม                           โดย           การแปล                                                              อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) ..................                                                  
          หรือหน่วยงานของรฐัหรือของ                                     อ่ืน ๆ ( ระบ ุ) ..................      
          ทอ้งถ่ินท่ีมีลิขสิทธ์ิโดยการจา้งหรือ 
          ตามค าสั่งหรือการควบคมุของตน 
     

หนา้  2  ของจ านวน ....4...... หนา้ 
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9. ลักษณะกำรสร้ำงสรรค ์
                     สรา้งสรรคข์ึน้เองทัง้หมด                                 สรา้งสรรคบ์างส่วน ( ระบ)ุ ...................................................................................... 

                            อ่ืนๆ ( ระบ ุ) ................................................................................................................................................. ............................ 
 

10. สถำนที่สร้ำงสรรค ์ สร้ำงสรรคใ์นประเทศ ( ระบ ุ) ..................................... ประเทศไทย................................................................. 
 

11. ปีที่สร้ำงสรรค ์( ระบ ุ) .......... กนัยายน พ.ศ. 2549............................................................................................................................... 
 

12. กำรโฆษณำงำน (กำรน ำส ำเนำงำนออกจ ำหน่ำยโดยควำมยนิยอมของผู้สร้ำงสรรค ์โดยส ำเนำมีจ ำนวนมำกพอสมควร) 
                     ยงัไม่ไดโ้ฆษณา 
                       ไดโ้ฆษณาแลว้โดยโฆษณาครัง้แรกเม่ือวนัท่ี .........-.......... เดือน .......-........ พ.ศ. ......-....... 

                          ณ ประเทศ ............................................................................................................. ..... 
 

13. กำรแจ้ง / จดทะเบียนลขิสิทธ์ิในต่ำงประเทศ 
                     ไม่เคยแจง้หรือจดทะเบียน                                        แจง้หรือจดทะเบียนไวท่ี้ประเทศ ( ระบ ุ) ……………………………………………… 
 

14. กำรอนุญำตให้ใช้ลขิสทิธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ 
                     ไม่เคยอนญุาตใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิ 

                       อนญุาตใหใ้ชล้ิขสิทธ์ิ / โอนลิขสิทธ์ิใหแ้ก่ ................................................... เม่ือวนัท่ี ........... เดือน ............................. พ.ศ. .................. 
                                 อนญุาต / โอนลิขสิทธ์ิ (แนบส าเนาสญัญาหรือนิตกิรรม) 
                                                 สทิธิทัง้หมด                                 สทิธิบางส่วน (ระบ)ุ ............................................ 
                                อนญุาต / โอนลิขสิทธ์ิ (แนบส าเนาสญัญาหรือนิตกิรรม) 
                                                 ตลอดอายลุิขสิทธ์ิ                        มีก าหนดเวลา (ระบ)ุ ......................... ปี 
 

15. กำรเผยแพร่ข้อมูลลขิสทิธ์ิ 
                      ขา้พเจา้อนญุาตใหค้นอ่ืนตรวจดเูอกสารในแฟ้มค าขอแจง้ขอ้มลูลิขสิทธ์ิและผลงานของขา้พเจา้ได ้
                      ขา้พเจา้ไม่อนญุาตใหบ้คุคลใดตรวจดเูอกสารในแฟ้มค าขอฯ และผลงานของขา้พเจา้ 
                      อ่ืนๆ (โปรดระบ)ุ ............................................................................................................ ............................................ 
 

                             ทัง้นีข้า้พเจา้รบัทราบวา่ กรมฯ ใหบ้รกิารตรวจคน้ขอ้มลูลิขสิทธ์ิแก่ประชาชนทั่วไปทางคอมพิวเตอรแ์ละอินเตอรเ์น็ต ขา้พเจา้ยินดีเผยแพร่
ขอ้มลูตามท่ีปรากฏในแบบ ลข.01 
 

 

          ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ขอ้ความขา้งตน้เป็นความจรงิทกุประการและหลกัฐานท่ีส่งประกอบค าขอเป็นหลกัฐานท่ีถกูตอ้ง หากปรากฏภายหลงัวา่ 
ขา้พเจา้ไม่ไดเ้ป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ หรือตวัแทนรบัมอบอ านาจจากบคุคลดงักล่าว   และก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่บุคคลหนึ่งบคุคลใด  หรือกรมทรพัยส์ิน
ทางปัญญา  ขา้พเจา้ขอเป็นผูร้บัผิดชอบในความเสียหายท่ีเกิดขึน้ทกุประการ 

 
                                                             ลงช่ือ .................................................... เจา้ของลิขสิทธ์ิ / ตวัแทน 
                                                                         (นางจิราภรณ ์   เหลืองไพรนิทร)์ 
                                                                       ............. / ................... / ............ 

 

หมายเหต ุ  ในกรณีท่ีแบบ ลข.01 มีเนือ้ท่ีไม่พอ และตอ้งการระบรุายละเอียดเพิ่ม ใหใ้ชใ้บตอ่ทา้ย ลข.01 
                  โดยระบหุมายเลขก ากบัขอ้  และหวัขอ้ท่ีแสดงรายละเอียดเพิ่มเตมิดงักล่าวดว้ย 
 
 
 

                                                                                                                                                              หนา้  3   ของจ านวน ....4.... หนา้ 

การด าเนินการตามค าขอนี ้ ไม่ตอ้งเสียคา่ธรรมเนียมใดๆ ทัง้สิน้ 



 
                           แบบค าขอ ลข. เลขท่ี ............................... 

                               ทะเบียนขอ้มลู เลขท่ี ............................... 
 

แบบแสดงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรสร้ำงสรรคผ์ลงำนโดยยอ่ 

                                                                                                                           
               

                 หนงัสอื  “ระบบฐานขอ้มลูกษัยการของดินภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ”  จดัท าขึน้เพื่อรวบรวมขอ้มลูเชิงพืน้ที่อนัเป็นชัน้ขอ้มลู 
องคป์ระกอบของสมการ Universal Soil loss Equation และผลของการวิเคราะหจ์ากสมการดงักลา่ว ซึง่ไดจ้ดัท าฐานขอ้มลูของปัจจยัน า้ฝน 
(R-factor) ดิน (K-factor) ความลาดชนัและความยาวของความลาดชนั (LS-factor) พืชคลมุดิน (C-factor) และปัจจยัการปฏิบตัิการอนรุกัษ์
ดิน (P-factor)  

              การด าเนินการสรา้งฐานขอ้มลูดงักลา่วประกอบไปดว้ย ฐานขอ้มลูเชิงพืน้ท่ีเช่ือมโยงกบัฐานขอ้มลูลกัษณะสมัพนัธ ์(Attribute) 
โดยใชโ้ครงสรา้งแบบเวกเตอรแ์ละกรดิ ซึง่ก าหนดแตล่ะปัจจยัดงันี ้ 

1. ปัจจยัการชะลา้งพงัทลายของฝน ศกึษาโดยใชส้มการ R= 0.4669X-12.1415 ซึง่เสนอโดยกรมพฒันาที่ดิน (2543) โดย R คือ 
ปัจจยัการชะลา้งพงัทลายของฝน (เมตรกิตนั/แฮกแตร/์ปี) และ X คือ ปรมิาณน า้ฝนเฉลีย่รายปี (มิลลเิมตร/ปี) 

2. ปัจจยัความคงทนตอ่การถกูชะลา้งพงัทลายของดิน พิจารณาจากคณุสมบตัิของเนือ้ดินบน ลกัษณะภมูิสณัฐาน ภมูิภาคที่พบ
ดิน  

3. ปัจจยัความลาดชนั และความยาวความลาดชนั วิเคราะหต์ามหลกัการของ McCool et al (1989) และ Moore and Wilson 
(1992) การศึกษาอาศยัการประมาณค่าความสงูเชิงตวัเลข (Digital elevation Model: DEM) โดยค านวณหาความลาดชัน
ของพืน้ท่ี ทิศทางการไหลของน า้เพื่อประมาณคา่ความยาวของความลาดชนั (L) และจึงค านวณคา่ LS จากสมการ  

4. ปัจจยัการปอ้งกนัการพงัทลายของดิน วิเคราะหจ์ากลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ี่ดิน โดยการก าหนดคณุลกัษณะการปฏิบตัิการ
อนรุกัษ์ดิน ซึง่คา่ P ที่เทา่กบั 1 ใชส้  าหรบัการใชป้ระโยชนท์ี่ดินทั่วไป และ P เทา่กบั 0.1 ส าหรบัพืน้ท่ีเพาะปลกูขา้ว 

5. ปัจจยัพืชพรรณที่ปกคลมุดิน วิเคราะหจ์ากลกัษณะการใชป้ระโยชนท์ี่ดินเช่นกนั แตเ่ป็นการก าหนดคา่ใหก้บัลกัษณะของพืน้ที่
ประเภทป่าไม ้และสิง่ปกคลมุดิน 

       ซึง่นอกจากนีย้งัไดเ้ก็บขอ้มลูกษัยการของดินท่ีเกิดจากการบรูณาการของปัจจยัดงักลา่วในระบบสารสนเทศภมูิศาสตร ์การจดัเก็บ
ขอ้มลู องคป์ระกอบ และผลลพัธด์งักล่าวที่เป็นมาตรฐานจะท าใหส้ามารถสืบคน้ตลอดจนปรบัปรุงและท าใหเ้ป็นปัจจุบนัไดส้ะดวกมากขึน้ 
เพื่อใหส้ามารถท านายความสญูเสียความอุดมสมบูรณ์ของดินอนัเป็นทรพัยากรหลกัของภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และลดปัจจัยที่ใชใ้น
การเกษตรกรรมอนัเป็นการพฒันาที่ยั่งยืนสบืไป 
 
 
 

 
 
 
 

 
ลงช่ือ ............................................................ เจา้ของลขิสทิธ์ิ / ตวัแทน 
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