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ดำาเนินการจัดทำาจดหมายข่าว

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน 

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ปีที่ 4 ประจำาเดือนกันยายน-ธันวาคม 

2559 ด้วยรูปแบบและข้อมูลเน้ือหาท่ีแน่นด้วยคุณภาพ 

เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รับข้อมูลท่ีทันสมยั ทันเหตุการณ์ความ

เคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ รวมถึง

ประวัติของนักวิจัยท่ีน่าสนใจ และการนำางานวิจัยท่ีมี

ประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม กองบรรณาธิการหวังเป็น

อย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะ

เป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

TALK 
จากใจ บ.ก.

to
คณะกรรมการดำาเนินงาน

กรรมการอำานวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.วรพร  ธารางกูร
รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.สมรักษ์  รอดเจริญ
รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน 2561

ประชุมสรุปผลการปฏบัติราชการประจำาปีงบประมาณ 2559

วันอังคารที่ 6 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ และ
ข้อเสนอการวิจัยที่มีการดำาเนินงานวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จ.ตรัง โดยได้รับเกียรติจาก 
รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด

วันที่ 8-9 กันยายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอ
การวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำาปีงบประมาณ 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และ ผศ.ดร.
อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ชี้แจงแนวทางการพิจารณาข้อเสนอโครงการประจำาปีงบประมาณ 2561 ซึ่ง
ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยเข้าร่วมในการพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยของ มทร.ศรีวิชัย

วนัที ่25-26 ตลุาคม 2559 บุคลากรสถาบันวจิยัและพัฒนาได้มกีารประชมุสรปุผลการปฏบัติราชการประจำาปงีบประมาณ 
2559 และจัดทำาแผนปฏิบัติงานประจำาปีงบประมาณ 2560 รวมทั้งร่างแผนกลยุทธุ์ 5 ปี (2560-2564) โดยมี รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ร่วมดำาเนินการ ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน เพื่อสรุปผลการ
ดำาเนนิงานในระบบสารสนเทศการวจิยัของมหาวทิยาลยั และตดิตามการคา้งสง่งานวจิยัในระบบบรหิารงานวจิยัแหง่ชาต ิ(NRMS) 
ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและร่วมชี้แจง

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมบุคลากรบริหารวารสาร และเตรียมความ
พร้อมในการประชุมวิชาการ ภายใต้โครงการจัดทำาวารสารเพื่อการวิจัย “วารสารเทคโนโลยีศรีวิชัย” ครั้งที่1 ณ โรงแรมดีวาน่า 
พลาซ่า กระบี่ อ่าวนาง อำาเภอเมือง จังหวัดกระบี่

ประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน

ประชุมบุคลากรบริหารวารสาร

ปฐมนิเทศนักวิจัยใหม่ประจำาปี 2560

 วนัที ่21 ธนัวาคม 2559 สถาบันวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการ “ปฐมนเิทศนกัวจิยัใหม่ ประจำาปี 2560 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดทำาสัญญา การเบิกจ่ายงบประมาณประจำางวด การกรอกข้อมูลใน
ฐานข้อมูล online การปิดโครงการตามระเบียบมหาวทิยาลยัและการนำางานวจัิยไปตีพมิพ์เผยแพร่ โดยม ีผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรักษ์ ผู้
อำานวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา กล่าวต้อนรบัและร่วมชีแ้จง และได้รบัเกยีรตจิากคณุรสุน ีกลุวจิติร หวัหน้าฝ่ายบรกิารเครือ่งมือ
วจิยัทางวิทยาศาสตร์ ศนูย์เครือ่งมอืวทิยาศาสตร์ มหาวทิยาลยัสงขลานครินทร์ และศาสตราจารย์ ดร.ผดงุศกัดิ ์รตันเดโช ภาควชิา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บรรยายพิเศษเรื่อง  “การจัดการงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารนานาชาต”ิ ซ่ึงได้รบัความสนใจจากนกัวจิยัรุน่ใหม่ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัเป็นจำานวนมาก
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เมื่อวันท่ี 22 ธันวาคม 2559 บุคลากรสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับ 
บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน ได้มีการประชุมแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดงานด้าน
บริหารงานวิจัยของแต่ละฝ่าย เพ่ือนำาไปประยุกต์ใช้ต่อการ
ดำาเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากร ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัด
โครงการเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ 9 มทร. ด้านระบบ
ฐานข้อมูล ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขต
ตรงั โดยม ีผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้ำานวยการ
สถาบนัวจัิยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและร่วมชีแ้จงประเด็นด้าน
ระบบฐานข้อมูล เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานประชุม
วิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 10 
และการประชมุวชิาการระดับนานาชาติมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 9

มทร.อีสาน

โครงการเตรียมความพร้อมประชุมวิชาการ 9 มทร. ด้านระบบสารสนเทศ
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นักวิจัยศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ  

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า 

 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล

ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  

 (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปริญญาเอก วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน

อดีต
- หวัหน้าสาขาวทิยาศาสตร์ชวีภาพ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ 
 ประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ตำาแหน่งปัจจุบัน 
- รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
- คณะกรรมการศนูย์ประสานงานโครงการอนรุกัษ์พนัธุกรรมพชือันเนือ่ง 
 มาจากพระราชดำาริฯ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช 
 มงคลศรีวิชัย
- เลขานกุารโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชดำารฯิ  
 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานด้านชุมชน บริการวิชาการและสังคมในปัจจุบัน

- วิทยากรค่ายวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านระบบนิเวศชายฝั่ง ป่า 
 ชายเลน ป่าชายหาดและการดูนก
- วิทยากรค่ายต้นกล้าอันดามัน ด้านความหลากหลายทางชีวภาพและ 
 การจัดการชายฝั่ง
- วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสาหร่ายเพื่อใช้ในการเพาะเลี้ยงสัตว์นำ้า
- วิจัยและพัฒนาการสาหร่ายเพื่อสิ่งแวดล้อมในการบำาบัดนำ้าทิ้งจาก 
 โรงงานปาล์มนำ้ามัน ฟาร์มสุกร และนำ้าชะจากขยะชุมชน
- วิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานไฮโดรเจนจากสาหร่าย

รางวัลที่ได้รับจากการวิจัย

- รางวัลดีเด่นยอดเยี่ยมการนำาเสนอผลงานแบบปากเปล่า (Oral pre 
 sentation) การนำาเสนอผลงานวิทยานิพนธ์ประจำาปี 2553 ของ 
 นักศึกษาภายใต้โครงการ: การสร้างภาคีในการผลิตบัณฑิตระดับ 
 ปรญิญาโท-เอก สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย.
- รางวลัดเีด่นการนำาเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) 
 การประชมุวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ที ่5 ประจำาปี 
 2556. โรงแรมเซนทารา แกรนด์ แอน เซ็นทรัลเวิลด์. กรุงเทพฯ
- รางวลัรองชนะเลิศการนำาเสนอผลงานวชิาการแบบโปสเตอร์ (Poster  
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 ขอนแก่น. จัดโดยมหาวิทยาลัยขอนแก่น.
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บทนำา
 สถานการณ์พลังงานของโลกในปัจจุบันกำาลังจะใกล้ถึงจุดวิกฤติ  
โดยแหล่งพลังงานที่ใช้ได้มาจาก  นำ้ามัน แก๊สธรรมชาติและถ่านหิน
ร้อยละ 95 (สำานักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ, 
2542) ซึ่งเแหล่งพลังงานหลักเหล่านี้กำาลังลดลงจนอาจจะไม่เพียง
พอกับความต้องการของประชาการโลกที่เพิ่มสูงขึ้น นักวิจัยจึงมี
ความพยายามหาแหล่งพลังงานทางเลือกอื่นมาทดแทน ไฮโดรเจน
ก็เป็นพลังงานทางเลือกที่ได้รับความสนใจมาก จากปรากฏการณ์
เรือนกระจก (Green house effect) ซึ่งเป็นผลมาจากการเพิ่ม
ของปรมิาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ในอากาศทีเ่กดิจากการ
เผาไหม้ของนำ้ามัน (Fossil fuel) แต่ไฮโดรเจนเป็นพลังงานสะอาด
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการผลิตพลังงานจะใช้พลังงานพื้น
ฐานจากแสงอาทิตย์และไม่ปล่อย CO2 ออกมาในกระบวนการเผา
ไหม้ ไฮโดรเจนสามารถนำาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง เช่น ใช้กับ
เครื่องยนต์ทำาให้ปราศจากมลพิษ ให้ความร้อนภายในอาคารบ้าน
เรอืน รวมทัง้เชือ้เพลิงในเครือ่งบนิ องค์นาซา (The National Aero-
nautics and Space Administration, NASA) ได้นำาแก๊สไฮโดรเจน
มาใช้ในกระสวยอวกาศ โดยเซลล์เชือ้เพลงิจะรวมก๊าซไฮโดรเจนและ
ออกซิเจน เกิดเป็นนำ้าและให้กระแสไฟฟ้า 
การผลิตไฮโดรเจน
 การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนโดยวิธีทางชีวภาพ (Photobio-
logical processes) เป็นครั้งแรกในปี  1939 พบว่า สาหร่ายสี
เขียว Scenedesmus sp. สามารถผลิตไฮโดรเจนได้ในสภาพท่ีมี
แสงหลังจากเล้ียงในสภาวะไร้อากาศ (Anaerobic) และไม่มีแสง 
นอกจากสาหร่ายสีเขียว (Chlorophyta) แล้ว สาหร่ายสีเขียวแกม
นำ้าเงิน (Cyanophyta) และแบคทีเรีย (Bacteria) พบว่าสามารถ
ผลติไฮโดรเจนได้เช่นกนั การผลติไฮโดรเจนโดยวธิทีางชวีภาพม ี2 วธิี 
คือ วิธีทางตรง (Direct biophotolysis) และวิธีทางอ้อม (Indirect 
biophotolysis) แต่ปัญหาของวิธีทางตรง คือ สาหร่ายยังคงผลิต 
H2 และ O2 พร้อมๆกนั ซึง่ O2 จะส่งผลในการยบัยัง้การทำางานของ 
hydrogenase (เอนไซม์ที่ใช้ในการผลิตไฮโดรเจนของสาหร่าย) ทำา

สาหร่ายหยดุการผลติไฮโดรเจน เพือ่แก้ไขปัญหาดงักล่าวจงึได้ศกึษา
การผลิตไฮโดรเจนโดยวิธีทางอ้อม แบบ three-step microbial 
hydrogen producing system โดยขั้นตอนแรกสาหร่าย (Algae) 
ตรงึ  CO2 ในบรรยากาศเพือ่สะสมแป้ง (Starch) ในเซลล์ ขัน้ตอนท่ี
สอง แบคทีเรียไร้อากาศ (Anaerobic bacteria) เลี้ยงในสภาพการ
หมักแบบไร้อากาศ (Fermentative anaerobic condition) จะ
ย่อยแป้งในเซลล์สาหร่ายเป็นกรดอินทรีย์ (Organic acid) ขั้นตอน
สุดท้ายเปล่ียนกรดอินทรีย์เป็นไฮโดรเจนด้วยแบคทีเรียสังเคราะห์
แสง (Photosynthetic bacteria) ในสภาพมีแสง  
การศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากสาหร่ายขนาดเล็ก
 จากการศึกษาการผลิตไฮโดรเจนจากสาหร่ายสีเขียวแกมนำ้าเงิน 
Nostoc muscorum TISTR 8871 โดยวิธี three-step microbial 
hydrogen producing system พบว่า จากการหมักสาหร่าย  N. 
muscorum TISTR 8871 ด้วยแบคทีเรียไร้อากาศ 5 สายพันธุ์ พบ
ว่า Lactobacillus brevis subsp. brevis TISTR 868 สามารถ
ผลิตกรดอินทรีย์ได้สูงสุด ในขั้นตอนสุดท้ายนำากรดอินทรีย์ไปเล้ียง
แบคทีเรียสังเคราะห์แสง 4 สายพันธุ์ พบว่า Rhodopseudomo-
nas sp. TISTR 1953 สามารถผลิตไฮโดรเจนสูงสุด (17.55+0.37 
ml/l/h) 

ไฮโดรเจน.......พลังงานทางเลือกในอนาคต 

งานวิจัย
สู่สังคม
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