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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรวิีชยั ทุกท่าน 

ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 1 ปีท่ี 4 ประจำาเดือนมกราคม – เมษายน 

2559 ด้วยรูปแบบและความแปลกใหม่ อกีท้ังข้อมูลเน้ือหา

ท่ีแน่นด้วยคุณภาพ เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รบัข้อมูลท่ีทนัสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติของนักวิจัยท่ีน่าสนใจ และ

การนำางานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม 

 กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจดหมาย

ข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางท่ีเป็น

ประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

TALK 
จากใจ บ.ก.

to
คณะกรรมการดำาเนินงาน

คณะกรรมการดำาเนินงาน
กรรมการอำานวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ 
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ
ผศ.ดร.อภิรักษ์  สงรักษ์
ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ
ผศ.ประภาศรี  ศรีชัย
รองผู้อำานวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
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
การจัดการความรู้ด้านการวิจัย

วันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2559

 เมื่อวันที่ 28-29 มกราคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย   จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การจัดการความรู้ด้านการวิจัย” 

ณ โรงแรม วี แอล อำาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีการแลกเปลี่ยน 

เรยีนรูก้ฎระเบยีบ ประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบังานวจิยั อนันำาไปสูก่ารจดัการความรูด้า้นการวจิยั

ของมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อำานวยการบริหารงานทั่วไป สถาบันวิจัย

และพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชัย 

พันธ์คง เป็นวิทยากรให้ความรู้ด้านการจัดการความรู้ด้านการวิจัย เพื่อเป็นแนวทางในการ

ปรบัปรุงระเบยีบ ประกาศ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการวจิยัของมหาวทิยาลัยฯ และมบีคุลากรทีม่หีนา้ที ่

เกี่ยวข้องกับงานด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการเป็นจำานวนกว่า 50 ท่าน 

 เมื่อวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้เข้าร่วมจัดแสดงงาน 

“วันนักประดิษฐ์” ประจำาปี 2559 ณ Event Hall 102-103 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ ซึ่งมีสำานักงาน

คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัดเลือกผลงานวิจัยจำานวน 6 เรื่อง ได้แก่ ผลงาน

วิจัยของ รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส เรื่อง ถังลงเกาะและอนุบาลลูกหอยนางรมจากโรงเพาะฟักแบบนำ้าหมุนเวียนกึ่งปิด ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.

นพรัตน์ มะเห เรื่อง ซอสหอยตลับ ผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต เรื่อง การผลิตไข่เยี่ยวม้าสีทองโดยใช้ปูนขาวจากเปลือกหอยตลับ 

เพือ่ความปลอดภยัในการบรโิภคผลติภณัฑ์ ผลงานวจัิยของ ผศ.ชมพนูชุ โสมาลีย์ เรือ่ง หอยตลับปรงุรสต้มยำาเสรมิสมนุไพร ผลงานวิจยัของ 

ผศ.สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณาเดช เรื่อง เนื้อหอยตลับแช่เย็น และผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เรื่อง วัสดุมวลเบาจากปูนขาว 

เปลือกหอยผสมเส้นใยธรรมชาติและเถ้าปาล์มนำ้ามัน เข้าร่วมในการจัดแสดงผลงาน และยังได้รับรางวัล "The Best Invention in Green 

Technology" จากผลงานวิจัยของ ผศ.ดร.นันทชัย ชูศิลป์ เรื่อง "การพัฒนาวัสดุมวลเบาจากปูนขาวเปลือกหอยผสมเส้นใยธรรมชาติและ

เถ้าปาล์มนำ้ามัน" จาก Japan Intellectual Property Association (JIPA) ประเทศญี่ปุ่น

 ในการร่วมจดัแสดงงานในครัง้นี ้เป็นการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรูจ้ากการวิจยัสู่สาธารณชนได้ใช้ประโยชน์ ทัง้ยงัเป็นการ

ประชาสัมพนัธ์ภาพลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยัให้แก่บุคคลทัว่ไป ซึง่ได้รบัความสนใจจากผูเ้ข้าร่วมงานเป็นจำานวน

มาก
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โครงการการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การเขียนเอกสารบทความวิจัย (Menuscript) เพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่” ระหว่าง 
วนัที ่3-4 มนีาคม 2559 ณ โรงแรม ว ีแอล อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวัดสงขลา เพ่ือใหน้กัวจิยัของ
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั มคีวามรูค้วามเขา้ใจ และสามารถนำาผลงานวจิยัที่
แล้วเสร็จตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร 
เปน็วทิยากรบรรยายดา้นสงัคมศาสตร ์ดร.มทันชยั สทุธพินัธุ ์วทิยากรดา้นบรหิารบญัชแีละ
การตลาด ผศ.ดร.การุณ ทองประจุแก้ว วิทยากรด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพ รศ.ดร.ศุภศิลป์ 
มณีรัตน์ วิทยากรด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร และ Mr.David Colin Mackenzie 
วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย โดยมี 
ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัยและ
พัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำานวนมาก

จัดประชุมเพื่อรับฟังกรอบประเด็นการทำาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ 2559

 เมือ่วนัที ่9 มนีาคม 2559 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั 
จัดประชุมเพื่อรับฟังกรอบประเด็นการทำาข้อเสนอการวิจัยสถาบัน 
ประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง ซึ่ง
ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มกุดา สขุสวสัดิ ์รองอธกิารบดฝีา่ยวจิยัและบรกิาร
วิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด และมีการบรรยายสรุปภาพรวมวิจัย
สถาบันในแต่ละปี โดย ผศ.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา และมีผู้วิจัยของ มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมกว่า 60 ท่าน

ทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 2560-2563

 เมือ่วนัที ่10-11 มนีาคม 2559 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการ
ประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เร่ืองทิศทางและยุทธศาสตร์การวิจัยของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ประจำาปี 2560-2563 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง 
ซึ่งได้รับเกียรติจาก รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็น
ประธานในพิธเีปดิ และมีการสรปุผลการดำาเนนิงานตามกรอบทศิทางวจัิย ของ มทร.ศรวีชิยั 
ประจำาป ี2557-2559 โดย ผศ.อภริกัษ ์สงรกัษ ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา และได้
รบัเกยีรตจิาก ผศ.พชัรนิทร ์ดำารงกติตกิลุ ผูจ้ดัการวจิยัสถาบนัอดุมศกึษาเพือ่พฒันาชมุชน
ท้องถิ่น จากสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) มาเป็นวิทยากรเพื่อให้แนวทางใน
การจัดทำาแผนดำาเนินงาน

โครงการการใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั จดัโครงการประชมุสมัมนา เร่ือง “การ
ใช้เครื่องมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย” ระหว่างวันที่ 17-18 
มีนาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช 
วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ศิวนาถ นันทพิชัย ผู้อำานวยการศูนย์
บรรณสารและสื่อการศึกษา และ ดร.วนิดา ลิ่มมั่น อาจารย์สำานักวิชาวิทยาศาสตร์ 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มาเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการ
สืบค้นฐานข้อมูลวารสารวิชาการสำาหรับงานวิจัย และการใช้โปรแกรมขั้นสูง เพื่อใช้
วิเคราะห์และแปรผลสถิติทางด้านงานวิจัย โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 70 ท่าน
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย นำาโดย รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รอง 

ผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา และบุคลากร

ของมหาวทิยาลยั รว่มจดันทิรรศการโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชื อนัเนือ่ง

มาจากพระราชดำาริ 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 คณุศยามล ไชยปรุณะ นกัวเิคราะหน์โยบายและแผนชำานาญการพิเศษ  

จากกองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 

มาเปน็วิทยากรบรรยายเร่ือง “หลกัการและกรอบการพจิารณาขอ้เสนอการ

วจิยัของ วช. ณ โรงแรมธรรมรินทร ์ธนา อำาเภอเมอืง จงัหวดัตรัง โดยมนีกัวจิยั 

พี่เลี้ยงให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเพื่อนำาความรู้ไปพัฒนาข้อเสนองาน

วิจัย และให้คำาแนะนำาแก่นักวิจัยรุ่นใหม่ต่อไป

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับนักวิจัยหน้าใหม่

 วันที่  20-21 เมษายน 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ “เทคนิคการ

เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับนักวิจัยหน้าใหม่” ณ โรงแรมวัฒนา 

พาร์ค จังหวัดตรัง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้

มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อเสนอ 

ของบประมาณวจัิยในแหล่งทนุตา่งๆ ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก ดร.เมธาว ีวอ่งกจิ 

จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง 

“เทคนคิการเขยีนขอ้เสนอโครงการวจิยัสำาหรบันกัวจิยัหนา้ใหม ่และการ

เขียนข้อเสนอโครงการเพื่อเสนอของบประมาณจาก วช.” และได้มีการ

แบ่งกลุ่มเพือ่ใหน้กัวจิยัรุน่ใหมพ่บพีเ่ล้ียง โดยมพีีเ่ล้ียงประจำากลุม่ ไดแ้ก่ 

รศ.ดร.สวุจัน ์ธญัรส และ ผศ.ดร.นอ้มจติต ์แกว้ไทย อนัเดร พีเ่ลีย้งประจำา

กลุม่วทิยาศาสตรแ์ละเกษตร ดร.เมธาว ีวอ่งกจิ และ ดร.พชัรนิทร์ บญุนุน่ 

พีเ่ล้ียงประจำากลุ่มสงัคม ผศ.ดร.นันทชัย ชศูลิป ์และ ผศ.สรุสิทธ์ิ ระวงัวงศ์ 

พี่เลี้ยงประจำากลุ่มวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์ใน 

การทำาวิจัย ตลอดจนการนำาผลงานไปใช้ประโยชน์ โดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ 

สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด 

ซึ่งมีนักวิจัยรุ่นใหม่สนใจเข้าร่วมโครงการกว่า 40 ท่าน
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : สาขาวิชาเกษตรเขตร้อน วิชาเอกโรคพืช

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาโท : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืช

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ปริญญาตรี : สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ วิชาเอกโรคพืช

จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประวัติการทำางาน

ปัจจุบัน

• หัวหน้าแผนกงานวิเทศสัมพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

• อาจารย์ประจำาสาขาพืชศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)

งานด้านชุมชน บริการวิชาการ และสังคมในปัจจุบัน

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตทุเรียนนอกฤดู 

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการ 

 วิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2558

• วจัิยและพัฒนาระบบการตรวจรบัรองแปลงผลติสม้โอทบัทิมสยาม 

 ปลอดโรคแคงเคอร์ ในพืน้ท่ีจงัหวดันครศรธีรรมราช เพือ่การสง่ออก 

 งบประมาณจากสำานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

 ปี 2558

• การถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้การผลิตเงาะนอกฤดู 

 ในจังหวัดนครศรีธรรมราชและจังหวัดพัทลุง งบประมาณจาก 

 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559

• การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าสำาหรับเพาะเลี้ยง 

 เห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ  

 (Ganoderma lucidum) งบประมาณจากสำานักงานคณะ 

 กรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2557-2558

• การพัฒนาสูตรเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในถุง โดยการนำากากมะพร้าว 

 ทดแทนรำาข้าวละเอียด งบประมาณจากสำานักงานคณะกรรมการ 

 วิจัยแห่งชาติ (วช.) ปี 2559-2560

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 Com-

parison between Rice Straw and Oil Palm Bunch. Proc. of. 

ISSN 1686-9141, Journal of Agricultural Technology 2015 

Vol. 11(8) : 2499-2504.

ผลงานวิจัยที่สำาคัญและภูมิใจ (เฉพาะบางส่วน)

1. การคดัเลอืกแบคทีเรยีปฏปัิกษ์เพ่ือใช้ควบคมุโรครากขาว (Rigido-

porus  lignosus) ของยางพารา (Hevea  brasiliensis) โดยชีววิธี 

(วช. 2552-2553)

2. การศึกษาการแพร่ระบาด ความรุนแรงของโรคราแป้งของเงาะ

ในจังหวัดนครศรีธรรมราช และพัฒนาแนวทางในการควบคุมโรค

ราแป้ง

(วช. 2554-2555)

3. การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเช้ือเพาะเห็ดเก่าสำาหรับเพาะเล้ียง

เห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ (Gano-

derma lucidum) (วช. 2557-2558)

4. การพัฒนาแนวทางในการควบคมุโรคลำาต้นเน่าของปาล์มนำา้มนัที่

เกิดจากเชื้อสาเหตุ Ganoderma spp. (วช. 2558-2559)

5. การพัฒนาสูตรเพาะเลี้ยงเห็ดแครงในถุงโดยการนำากากมะพร้าว

ทดแทนรำาข้าวละเอียด (วช. 2559-2560)

6. การเพิ่มผลผลิตเห็ดแครง (Schizophyllum commune) การ

ใช้ประโยชน์สารทติุยภมูจิากเหด็แครงในระบบการเลีย้งสตัว์นำา้ และ

การจัดการวัสดุก้อนเห็ดเก่า (วช.2559-2560)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยสิทธิ์  ปรีชา

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06



ชื่อโครงการ : การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเช้ือเพาะเห็ดเก่าสำาหรับ

เพาะเลี้ยงเห็ดแครง (Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ 

(Ganoderma lucidum)

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์  ปรีชา

หนว่ยงาน : สาขาพชืศาสตร ์คณะเกษตรศาสตร ์มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 

บทนำา

 เห็ดแครงเป็นเห็ดท่ีขึ้นอยู่ท่ัวโลกและพบได้ตลอดปี พบขึ้นอยู่

กับวัสดุหลายชนิด เช่น ท่อนไม้ กิ่งไม้ ใบไม้ และใบหญ้า แต่ที่พบเป็น

ปริมาณมากสามารถเก็บรวบรวมเห็ดมารับประทานได้ คือ บนท่อนไม้

และกิ่งไม้ในภาคใต้ของไทย ปัจจุบันเห็ดแครงเริ่มหายากขึ้น เพราะไม้

ยางพาราราคาสงู เปน็ทีต่อ้งการของตลาด จงึสง่ผลให้พืน้ท่ีทีส่ามารถพบ

เห็ดแครงเหลือน้อยลง และต้องรอให้ถึงช่วงหน้าฝนถึงพบเจอเห็ดแครง 

เหตนุีท้ำาใหม้ผีูค้ดิคน้วธีิการเพาะเหด็แครงขึน้ เพือ่จะไดมี้เหด็แครงบรโิภค

ได้ตลอดปี 

 เห็ดหลินจือ หรือ เห็ดหมื่นปี เป็นสมุนไพรที่หายาก เมื่อศึกษา

องค์ประกอบทางเคมี พบว่ามีสารออกฤทธ์ิสามารถต่อต้านมะเร็ง เสริม

สรา้งภมูคิุม้กนัโรค รกัษาอาการแพ ้บำารงุตบั กำาจดัพษิ รกัษาโรคความดนั

โลหติสงู โรคเบาหวาน  ลดไขมนัในเลอืด  บรรเทาปวด ลดการอกัเสบ และ

สามารถชะลอความแก ่โดยเฉพาะการตรวจสอบทางพษิวทิยา พบวา่ เปน็

สารสมุนไพรที่มีความปลอดภัย ไม่มีอันตรายต่อร่างกาย มีองค์กรต่างๆ 

ในไทยให้ความสนใจศึกษา ท้ังสถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์

บริการ คณะแพทยศาสตร์ต่างๆ และทางองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตเป็น

ยาเม็ดสำาเร็จรูปเพ่ือสะดวกในการบริโภค การสนับสนุนการใช้สมุนไพร

ทดแทนการใช้ยาแผนปัจจุบัน เป็นการช่วยลดดุลการนำาเข้ายาจากต่าง

ประเทศ (กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวง

สาธารณสุข, 2553)

 การพฒันาสตูรเพาะเลีย้งเหด็แครงและเหด็หลนิจอืโดยการนำา

ก้อนเชื้อเก่ากลับมาใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดใหม่ อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งใน

การใชแ้ทนขีเ้ลือ่ยไมย้างพาราใหมซ่ึ่งเปน็วสัดหุลกัในการทำากอ้นเชือ้เหด็ 

ซึ่งมีแนวโน้มของราคาสูงข้ึน เน่ืองจากขาดแคลนและปัญหาต้นทุนด้าน

การขนสง่ ยิง่ระยะทางการขนส่งหา่งจากแหลง่ผลิตขีเ้ลือ่ยไมย้างพารามาก 

การพัฒนาวัสดุเพาะจากก้อนเชื้อเพาะเห็ดเก่าส�าหรับเพาะเลี้ยงเห็ดแครง 
(Schizophyllum commune) และเห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum)

ยิ่งทำาให้มีราคาสูงมากขึ้น จึงทำาให้เกษตรกรผู้เพาะเห็ดประสบปัญหา

ขาดแคลนขีเ้ลือ่ยไมย้างพารา และการนำาเอากอ้นเหด็เก่ามาใชใ้หม่ยงัเป็น 

การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

ผลประโยชน์ที่เกษตรกรได้รับ

 การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ คือ การนำาองค์ความรู้เกี่ยวกับ

การพฒันาวสัดเุพาะจากกอ้นเชือ้เพาะเหด็เกา่สำาหรบัเพาะเล้ียงเห็ดแครง

และเห็ดหลินจือไปประยุกต์ใช้ในการเพาะเห็ดเศรษฐกิจอื่นๆ ภายใน

ฟาร์ม โดยการนำาก้อนเช้ือเห็ดเก่ามาหมุนเวียนใช้ทำาก้อนเช้ือเห็ดใหม่ 

เป็นแนวทางหนึ่งในการใช้แทนขี้เล่ือยไม้ยางพาราใหม่ซึ่งเป็นวัสดุหลัก 

ในการทำาก้อนเช้ือเห็ด ซึ่งมีแนวโน้มของราคาสูงขึ้นเน่ืองจากขาดแคลน 

และปัญหาต้นทุนด้านการขนส่ง ยิ่งระยะทางการขนส่งห่างจากแหล่ง

ผลติข้ีเลือ่ยไม้ยางพารามากยิง่ทำาใหม้รีาคาสงูมากขึน้ จงึทำาให้เกษตรกรผู้

เพาะเหด็ประสบปญัหาขาดแคลนขีเ้ล่ือยไมย้างพารา และการนำาเอากอ้น

เห็ดเก่ามาใช้ใหม่ยังเป็นการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดอีกด้วย

การนำาผลงานไปใช้ประโยชน์

 ชือ่หนว่ยงานทีน่ำาผลงานไปใชป้ระโยชน ์:  ศนูยฝึ์กอาชพีชมุชน 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.)  

สถานที่ตั้ง ตำาบลร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ข้อเสนอแนะและแนวทางในการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำา

กิจกรรม

 จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าวัสดุจากก้อนเช้ือเพาะเห็ดเก่า

สามารถทดแทนข้ีเล่ือยไม้ยางพาราใหม่ในการเพาะเห็ดแครงและเห็ด

หลินจือได้ถึง 50 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น การใช้วัสดุจากก้อนเชื้อเพาะเห็ด

เก่าเป็นวัสดุเพาะ 50 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไม่ต่างกับการใช้อัตราส่วน

ของขี้เลื่อยไม้ยางพาราใหม่ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนการเพิ่มอัตราส่วนของ

รำาข้าวละเอียด 10 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตไม่ต่างกับการเพิ่มอัตราส่วน

รำาข้าวละเอียด 15 เปอร์เซ็นต์ เกษตรกรสามารถจะนำาวิธีดังกล่าวไป 

ใชไ้ดโ้ดยตรง เปน็การชว่ยลดตน้ทนุการผลิตในส่วนของขีเ้ล่ือยและรำาขา้ว

ละเอยีดทีม่รีาคาสูงและหาไดย้าก และสามารถชว่ยปอ้งกนัการสะสมของ

โรค แมลง และความเสยีหายตอ่สภาพแวดลอ้มทีจ่ะเกดิไดจ้ากการทิง้กอ้น

เชือ้เหด็ทีใ่ช้แลว้ แตก่ารเพิม่อตัราสว่นของรำาขา้วจะกอ่ใหเ้กดิการปนเปือ้น 

ของเชื้อราเป็นปรสิตกับเห็ดและทำาให้ก้อนเชื้อเสียได้ง่าย

งานวิจัย
สู่สังคม
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ชำ�ระค่�ฝ�กส่งเป็นร�ยเดือน

ใบอนุญ�ตที่ 1/2540

“สิ่งตีพิมพ์”

สถ�บันวิจัยและพัฒน�

มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย วิทย�เขตตรัง

๑๗๙ หมู่ ๓ ตำ�บลไม้ฝ�ด อำ�เภอสิเก�

จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อนำาข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 


