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กิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

นักวิจัยศรีวิชัย

งานวิจัยสู่สังคม

TALK to
จากใจ บ.ก.

สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ทุกท่าน
ฉบับนีเ้ ป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 4 ประจ�ำเดือนมกราคม – เมษายน
2559 ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่ อีกทัง้ ข้อมูลเนือ้ หา
ทีแ่ น่นด้วยคุณภาพ เพือ่ ให้ผรู้ บั สารได้รบั ข้อมูลทีท่ นั สมัย
ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ
สถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติของนักวิจัยที่น่าสนใจ และ
การน�ำงานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมาย
ข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็น
ประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
179 หมู่ 3 ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150
โทรศัพท์ 0-7520-4070 โทรสาร 0-7520-4071
http://rdi.rmutsv.ac.th
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คณะกรรมการดำ�เนินงาน
คณะกรรมการดำ�เนินงาน

กรรมการอ�ำนวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย
เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดการความรู้ด้านการวิจัย”
ณ โรงแรม วี แอล อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูก้ ฎระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั อันนำ�ไปสูก่ ารจัดการความรูด้ า้ นการวิจยั
ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำ�นวยการบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย
พันธ์คง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงระเบียบ ประกาศ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ และมีบคุ ลากรทีม่ หี น้าที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำ�นวนกว่า 50 ท่าน

วันนักประดิษฐ์ ประจำ�ปี 2559

เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดแสดงงาน
“วันนักประดิษฐ์” ประจ�ำปี 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีส�ำนักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกผลงานวิจัยจ�ำนวน 6 เรื่อง ได้แก่ ผลงาน
วิจัยของ รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส เรื่อง ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบน�้ำหมุนเวียนกึ่งปิด ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.
นพรัตน์ มะเห เรื่อง ซอสหอยตลับ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เรื่อง การผลิตไข่เยี่ยวม้าสีทองโดยใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ
เพือ่ ความปลอดภัยในการบริโภคผลิตภัณฑ์ ผลงานวิจยั ของ ผศ.ชมพูนชุ โสมาลีย์ เรือ่ ง หอยตลับปรุงรสต้มย�ำเสริมสมุนไพร ผลงานวิจยั ของ
ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช เรื่อง เนื้อหอยตลับแช่เย็น และผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เรื่อง วัสดุมวลเบาจากปูนขาว
เปลือกหอยผสมเส้นใยธรรมชาติและเถ้าปาล์มน�้ำมัน เข้าร่วมในการจัดแสดงผลงาน และยังได้รับรางวัล "The Best Invention in Green
Technology" จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เรื่อง "การพัฒนาวัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเส้นใยธรรมชาติและ
เถ้าปาล์มน�้ำมัน" จาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) ประเทศญี่ปุ่น
ในการร่วมจัดแสดงงานในครัง้ นี้ เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูจ้ ากการวิจยั สูส่ าธารณชนได้ใช้ประโยชน์ ทัง้ ยังเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ให้แก่บคุ คลทัว่ ไป ซึง่ ได้รบั ความสนใจจากผูเ้ ข้าร่วมงานเป็นจ�ำนวน
มาก
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โครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การเขียนเอกสารบทความวิจัย (Menuscript) เพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่าง
วันที่ 3-4 มีนาคม 2559 ณ โรงแรม วี แอล อำ�เภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพือ่ ให้นกั วิจยั ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั มีความรูค้ วามเข้าใจ และสามารถนำ�ผลงานวิจยั ที่
แล้วเสร็จตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร
เป็นวิทยากรบรรยายด้านสังคมศาสตร์ ดร.มัทนชัย สุทธิพนั ธุ์ วิทยากรด้านบริหารบัญชีและ
การตลาด ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รศ.ดร.ศุภศิลป์
มณีรัตน์ วิทยากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ Mr.David Colin Mackenzie
วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ ให้คำ�แนะนำ�เกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย โดยมี
ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำ�นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำ�นวนมาก

จัดประชุมเพื่อรับฟังกรอบประเด็นการทำ�ข้อเสนอการวิจยั สถาบัน ประจำ�ปีงบประมาณ 2559
เมือ่ วันที่ 9 มีนาคม 2559 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั
จัดประชุมเพื่อรับฟังกรอบประเด็นการทำ�ข้อเสนอการวิจัยสถาบัน
ประจำ�ปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ซึ่ง
ได้รบั เกียรติจาก รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการ
วิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายสรุปภาพรวมวิจัย
สถาบันในแต่ละปี โดย ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และมีผู้วิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน

ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจยั ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ประจำ�ปี 2560-2563
เมือ่ วันที่ 10-11 มีนาคม 2559 สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำ�ปี 2560-2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
ประธานในพิธเี ปิด และมีการสรุปผลการดำ�เนินงานตามกรอบทิศทางวิจยั ของ มทร.ศรีวชิ ยั
ประจำ�ปี 2557-2559 โดย ผศ.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา และได้
รับเกียรติจาก ผศ.พัชรินทร์ ดำ�รงกิตติกลุ ผูจ้ ดั การวิจยั สถาบันอุดมศึกษาเพือ่ พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น จากสำ�นักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้แนวทางใน
การจัดทำ�แผนดำ�เนินงาน

โครงการการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั จัดโครงการประชุมสัมมนา เรือ่ ง “การ
ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย” ระหว่างวันที่ 17-18
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช
วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำ�นวยการศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา และ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำ�นักวิชาวิทยาศาสตร์
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สืบค้นฐานข้อมูลวารสารวิชาการสำ�หรับงานวิจัย และการใช้โปรแกรมขั้นสูง เพื่อใช้
วิเคราะห์และแปรผลสถิติทางด้านงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 ท่าน
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จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำ�โดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รอง
ผู้อำ�นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย ร่วมจัดนิทรรศการโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนือ่ ง
มาจากพระราชดำ�ริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน
งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ “ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสิน
ตน” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-29 มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น

โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง
สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “ส่งเสริมและ
พัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง” ระหว่างวันที่ 24-25 มีนาคม 2559 ซึ่งได้รับเกียรติ
จาก คุณศยามล ไชยปุรณะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำ�นาญการพิเศษ
จากกองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
มาเป็นวิทยากรบรรยายเรือ่ ง “หลักการและกรอบการพิจารณาข้อเสนอการ
วิจยั ของ วช. ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีนกั วิจยั
พี่เลี้ยงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนำ�ความรู้ไปพัฒนาข้อเสนองาน
วิจัย และให้คำ�แนะนำ�แก่นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยหน้าใหม่
วั น ที่ 20-21 เมษายน 2559 สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ “เทคนิคการ
เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยหน้าใหม่” ณ โรงแรมวัฒนา
พาร์ค จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้
มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ของบประมาณวิจยั ในแหล่งทุนต่างๆ ซึง่ ได้รบั เกียรติจาก ดร.เมธาวี ว่องกิจ
จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจยั สำ�หรับนักวิจยั หน้าใหม่ และการ
เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจาก วช.” และได้มีการ
แบ่งกลุม่ เพือ่ ให้นกั วิจยั รุน่ ใหม่พบพีเ่ ลีย้ ง โดยมีพเี่ ลีย้ งประจำ�กลุม่ ได้แก่
รศ.ดร.สุวจั น์ ธัญรส และ ผศ.ดร.น้อมจิตต์ แก้วไทย อันเดร พีเ่ ลีย้ งประจำ�
กลุม่ วิทยาศาสตร์และเกษตร ดร.เมธาวี ว่องกิจ และ ดร.พัชรินทร์ บุญนุน่
พีเ่ ลีย้ งประจำ�กลุม่ สังคม ผศ.ดร.นันทชัย ชูศลิ ป์ และ ผศ.สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์
พี่เลี้ยงประจำ�กลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใน
การทำ�วิจัย ตลอดจนการนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์
สงรักษ์ ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด
ซึ่งมีนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 40 ท่าน
NEWSLETTER INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
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นักวิจัยศรีวิชัย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาเอก : สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิชาเอกโรคพืช
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาโท : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืช
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ปริญญาตรี : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืช
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ประวัติการท�ำงาน
ปัจจุบัน
• หัวหน้าแผนกงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
• อาจารย์ประจำ�สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
งานด้านชุมชน บริการวิชาการ และสังคมในปัจจุบัน
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตทุเรียนนอกฤดู
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558
• วิจยั และพัฒนาระบบการตรวจรับรองแปลงผลิตส้มโอทับทิมสยาม
ปลอดโรคแคงเคอร์ ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดนครศรีธรรมราช เพือ่ การส่งออก
งบประมาณจากสำ�นักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
ปี 2558
• การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเงาะนอกฤดู
ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง งบประมาณจาก
สำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559
• การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าสำ�หรับเพาะเลี้ยง
เห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ
(Ganoderma lucidum) งบประมาณจากสำ � นั ก งานคณะ
กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557-2558
• การพัฒนาสูตรเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในถุง โดยการนำ�กากมะพร้าว
ทดแทนรำ�ข้าวละเอียด งบประมาณจากสำ�นักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559-2560
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์ ปรีชา
ระดับนานาชาติ
• Sustainable Control Powdery mildew of Rambutan
(Nephelium lappaceum Linn) Caused by Pseudoidium
nephelii by Using Medicinal Plant Crude Extracts. Proc.
of IHC 2014, 29 th International Horticultural Congress.
17-22 August 2014. Sustaining Lives, Livelihoods and
Landscapes. Queensland, Australia. 193.
• The Occurrence and Approach to Control of Root and
Foot of Pummelo (Citrus maxima (Burm.) Merr.) var.
Tabtim Siam in Nakhorn Si Thammarat Province. Proc. of.
ISSN 1686-9141, Journal of Agricultural Technology 2015
Vol. 11(8) : 1911-1918.
• Development of Spawn Culture Material from Reused
Spawn for Cultivation Split Gill Mushroom (Schizophyllum
commune). Proc. of. ISSN 1686-9141, Journal of Agricultural
Technology 2015 Vol. 11 (8) : 2177-2181.
• Cost and Return of Straw Mushroom Cultivation Comparison between Rice Straw and Oil Palm Bunch. Proc. of.
ISSN 1686-9141, Journal of Agricultural Technology 2015
Vol. 11(8) : 2499-2504.
ผลงานวิจัยที่ส�ำคัญและภูมิใจ (เฉพาะบางส่วน)
1. การคัดเลือกแบคทีเรียปฏิปกั ษ์เพือ่ ใช้ควบคุมโรครากขาว (Rigidoporus lignosus) ของยางพารา (Hevea brasiliensis) โดยชีววิธี
(วช. 2552-2553)
2. การศึกษาการแพร่ระบาด ความรุนแรงของโรคราแป้งของเงาะ
ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัฒนาแนวทางในการควบคุมโรค
ราแป้ง
(วช. 2554-2555)
3. การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าส�ำหรับเพาะเลี้ยง
เห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum) (วช. 2557-2558)
4. การพัฒนาแนวทางในการควบคุมโรคล�ำต้นเน่าของปาล์มน�ำ้ มันที่
เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ganoderma spp. (วช. 2558-2559)
5. การพัฒนาสูตรเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในถุงโดยการน�ำกากมะพร้าว
ทดแทนร�ำข้าวละเอียด (วช. 2559-2560)
6. การเพิ่มผลผลิตเห็ดแครง (Schizophyllum commune) การ
ใช้ประโยชน์สารทุตยิ ภูมจิ ากเห็ดแครงในระบบการเลีย้ งสัตว์นำ�้ และ
การจัดการวัสดุก้อนเห็ดเก่า (วช.2559-2560)

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานวิจัย
สู่สังคม
การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าส�ำหรับเพาะเลี้ยงเห็ดแครง
(Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum)
ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าสำ�หรับ
เพาะเลี้ยงเห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ
(Ganoderma lucidum)
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ปรีชา
หน่วยงาน : สาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช
บทนำ�
เห็ดแครงเป็นเห็ดที่ข้ึนอยู่ทั่วโลกและพบได้ตลอดปี พบขึ้นอยู่
กับวัสดุหลายชนิด เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และใบหญ้า แต่ที่พบเป็น
ปริมาณมากสามารถเก็บรวบรวมเห็ดมารับประทานได้ คือ บนท่อนไม้
และกิ่งไม้ในภาคใต้ของไทย ปัจจุบันเห็ดแครงเริ่มหายากขึ้น เพราะไม้
ยางพาราราคาสูง เป็นทีต่ อ้ งการของตลาด จึงส่งผลให้พนื้ ทีท่ สี่ ามารถพบ
เห็ดแครงเหลือน้อยลง และต้องรอให้ถึงช่วงหน้าฝนถึงพบเจอเห็ดแครง
เหตุนที้ �ำ ให้มผี คู้ ดิ ค้นวิธกี ารเพาะเห็ดแครงขึน้ เพือ่ จะได้มเี ห็ดแครงบริโภค
ได้ตลอดปี
เห็ดหลินจือ หรือ เห็ดหมื่นปี เป็นสมุนไพรที่หายาก เมื่อศึกษา
องค์ประกอบทางเคมี พบว่ามีสารออกฤทธิ์สามารถต่อต้านมะเร็ง เสริม
สร้างภูมคิ มุ้ กันโรค รักษาอาการแพ้ บำ�รุงตับ กำ�จัดพิษ รักษาโรคความดัน
โลหิตสูง โรคเบาหวาน ลดไขมันในเลือด บรรเทาปวด ลดการอักเสบ และ
สามารถชะลอความแก่ โดยเฉพาะการตรวจสอบทางพิษวิทยา พบว่า เป็น
สารสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย มีองค์กรต่างๆ
ในไทยให้ความสนใจศึกษา ทั้งสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์
บริการ คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ และทางองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเป็น
ยาเม็ดสำ�เร็จรูปเพื่อสะดวกในการบริโภค การสนับสนุนการใช้สมุนไพร
ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นการช่วยลดดุลการนำ�เข้ายาจากต่าง
ประเทศ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข, 2553)
การพัฒนาสูตรเพาะเลีย้ งเห็ดแครงและเห็ดหลินจือโดยการนำ�
ก้อนเชื้อเก่ากลับมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดใหม่ อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน
การใช้แทนขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพาราใหม่ซงึ่ เป็นวัสดุหลักในการทำ�ก้อนเชือ้ เห็ด
ซึ่งมีแนวโน้มของราคาสูงขึ้น เนื่องจากขาดแคลนและปัญหาต้นทุนด้าน
การขนส่ง ยิง่ ระยะทางการขนส่งห่างจากแหล่งผลิตขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารามาก

ยิ่งทำ�ให้มีราคาสูงมากขึ้น จึงทำ�ให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดประสบปัญหา
ขาดแคลนขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา และการนำ�เอาก้อนเห็ดเก่ามาใช้ใหม่ยงั เป็น
การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ
การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การนำ�องค์ความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชือ้ เพาะเห็ดเก่าสำ�หรับเพาะเลีย้ งเห็ดแครง
และเห็ดหลินจือไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจอื่นๆ ภายใน
ฟาร์ม โดยการนำ�ก้อนเชื้อเห็ดเก่ามาหมุนเวียนใช้ทำ�ก้อนเชื้อเห็ดใหม่
เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้แทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ซึ่งเป็นวัสดุหลัก
ในการทำ�ก้อนเชื้อเห็ด ซึ่งมีแนวโน้มของราคาสูงขึ้นเนื่องจากขาดแคลน
และปัญหาต้นทุนด้านการขนส่ง ยิ่งระยะทางการขนส่งห่างจากแหล่ง
ผลิตขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารามากยิง่ ทำ�ให้มรี าคาสูงมากขึน้ จึงทำ�ให้เกษตรกรผู้
เพาะเห็ดประสบปัญหาขาดแคลนขีเ้ ลือ่ ยไม้ยางพารา และการนำ�เอาก้อน
เห็ดเก่ามาใช้ใหม่ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย
การนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์
ชือ่ หน่วยงานทีน่ �ำ ผลงานไปใช้ประโยชน์ : ศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)
สถานที่ตั้ง ตำ�บลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำ�
กิจกรรม
จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวัสดุจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่า
สามารถทดแทนขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ในการเพาะเห็ดแครงและเห็ด
หลินจือได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การใช้วัสดุจากก้อนเชื้อเพาะเห็ด
เก่าเป็นวัสดุเพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไม่ต่างกับการใช้อัตราส่วน
ของขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเพิ่มอัตราส่วนของ
รำ�ข้าวละเอียด 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไม่ต่างกับการเพิ่มอัตราส่วน
รำ�ข้าวละเอียด 15 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรสามารถจะนำ�วิธีดังกล่าวไป
ใช้ได้โดยตรง เป็นการช่วยลดต้นทุนการผลิตในส่วนของขีเ้ ลือ่ ยและรำ�ข้าว
ละเอียดทีม่ รี าคาสูงและหาได้ยาก และสามารถช่วยป้องกันการสะสมของ
โรค แมลง และความเสียหายต่อสภาพแวดล้อมทีจ่ ะเกิดได้จากการทิง้ ก้อน
เชือ้ เห็ดทีใ่ ช้แล้ว แต่การเพิม่ อัตราส่วนของรำ�ข้าวจะก่อให้เกิดการปนเปือ้ น
ของเชื้อราเป็นปรสิตกับเห็ดและทำ�ให้ก้อนเชื้อเสียได้ง่าย
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

“สิ่งตีพิมพ์”
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
๑๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลไม้ฝาด อำ�เภอสิเกา
จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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