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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน 

ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 2 ปีท่ี 4 ประจำาเดือนพฤษภาคม-สงิหาคม 

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.มุกดา สุขสวัสดิ์ 
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

 วนัที ่11 พฤษภาคม 2559 สถาบันวจิยัและพัฒนา มทร.ศรีวิชยั จดัประชมุช้ีแจงการเปิดรบัขอ้เสนอโครงการวจิยั และแนวการเขียนโครงการ
วิจัยให้ได้ทุน ให้กับนักวิจัยในพื้นที่วิทยาเขตตรัง เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักวิจัยสายสังคมศาสตร์ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวต้อนรับและร่วมหารือการส่งข้อเสนอโครงการวิจัยในการของบประมาณรายได้ปี พ.ศ.2560 และงบประมาณแผ่นดิน
ปี พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชุมชี้แจงการเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย

 วันที่ 13 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำาเนินโครงการวิจัยสถาบัน แนวทางการ
ทำาสญัญา และรว่มหารือแนวทางการตดิตามผลการดำาเนนิโครงการวิจยัสถาบนัประจำาปงีบประมาณ 2559 โดยม ีผศ.ดร.อภรัิกษ ์สงรกัษ์ ผูอ้ำานวยการ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา และคุณสุวรรณ พรมเขต สังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนา ให้การต้อนรับและนำาเสนอแนวทางร่วมกับผู้ที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณโครงการวิจัยสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

 วันที่ 18 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย มอบเงินรางวัล
ให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวดข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 
ประจำาปี 2559 สำาหรับพื้นที่จังหวัดตรัง โดยได้รับจัดสรรเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ดังต่อไปนี้

ประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำาเนินโครงการวิจัยสถาบัน

มอบเงินรางวัลงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ พื้นที่จังหวัดตรัง

ด้านวิทยาศาสตร์
1. เรือ่งการสร้างเส้นทางความหลากหลายทางชวีภาพของไส้เดอืนทะเล
บริเวณหาดราชมงคล จังหวัดตรัง เจ้าของผลงาน 1.น.ส.กาญจนา  ใจดี 
2. น.ส.สุธิดา อินจงจิต อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ขวัญตา ตันติกำาธน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
1. เรื่องประสิทธิภาพการดูดซับไขมันและนำ้ามันของวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตร ในนำ้าเสียอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารทะเล
เจ้าของผลงาน 1.นายจิรศักดิ์ ไชยมณี  2.น.ส.เกสร สัจกุล    
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์นุชนาฎ นิลออ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง

2. เร่ืองการผลิตเยื่อกระดาษจากเส้นใยเปลือกผลปาล์มนำ้ามันท่ีผสม
กากใบชา เจ้าของผลงาน 1.นายศกัดิน์รนิทร์ บญุสาคร  2.น.ส.สดุารตัน์ สดุี
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กมลวรรณ โชติพันธ์  อาจารย์นุชนาฎ นิลออ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
3. เรื่องระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานคลื่นทะเล
เจ้าของผลงาน 1.นายสันติสุข สินศุภฤกษ์  2.นายอนุรักษ์ รังสิมันตุชาติ  
3.นายสุทธิพงษ์ หอยสกุล อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วีรศักดิ์ ไชยชาญ  
อาจารย์สุรินทร์ กาญจนะ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
4. เรื่องการผลิตปุ๋ยหมักจากกากกาแฟผสมขี้เค้กจากโรงงานปาล์ม
นำา้มันในลงัโฟม เจ้าของผลงาน 1.น.ส.เปมกิา ช่วยหมู ่ 2.น.ส.นภิาพร ชจูำา
อาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์วรรณวิภา ไกรพิทยากร  ผศ.ดร.ณานกิา แซ่แง่ 
ชูกล่ิน  อาจารย์เตอืนใจ ปิยงั คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารประมง
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 วนัที ่23 พฤษภาคม 2559 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั 
โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย 
มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวด 
ข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา ในงาน 
ราชมงคลศรีวชิยัแฟร์ ประจำาปี 2559 สำาหรบัพืน้ทีจ่งัหวดัสงขลา โดยได้รบั 
จัดสรรเงินรางวัล รางวัลละ 30,000 บาท ดังต่อไปนี้ 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณ
สนับสนุน ประจำาปีงบประมาณ 2560 โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์  
ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา กล่าวเปดิงานและชีแ้จงแนวทางการ
พิจารณา ซึ่งได้รับเกียรติจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย
ร่วมพิจารณาโครงการ ระหว่างวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรม
ธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดประชุมสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ (การระดม
ความคิดการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ มทร.ศรีวิชัย) 
ระหวา่งวนัที ่28-29 มถุินายน 2559 ณ โรงแรมลำาปำารสีอรท์ จ.พทัลงุ โดย

 วนัที ่19 พฤษภาคม 2559 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั 
โดย ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย 
มอบเงินรางวัลให้แก่นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาที่เข้าร่วมประกวด
ข้อเสนอโครงงานนวัตกรรม ส่ิงประดิษฐ์คิดค้นระดับอุดมศึกษา ในงาน 
ราชมงคลศรวีชัิยแฟร์ ประจำาปี 2559 สำาหรบัพืน้ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 

มอบเงินรางวัลงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 

พื้นที่จังหวัดสงขลา 

ด้านวิศวกรรมศาสตร์
1. เรือ่งการพัฒนาแกลบและฟางข้าวเป็นแผ่นใยไม้อดัท่ีไม่มตีวัประสาน
เจ้าของผลงาน 1. น.ส.พศกิา  แก้วผอม   2. น.ส.ธญัญมาศ  ทองขาวเผอืก
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชาตรี  หอมเขียว   คณะวิศวกรรมศาสตร์
2. เร่ืองพืน้ไม้เชงิประกอบจากไม้ปาล์มนำา้มนั
เจ้าของผลงาน 1. นายวัฒนชัย  หนูคง 2. นายปิยะวัฒน์  จงไกรจักร    
3. นายพลรัตน์  เกื้อรอด อาจารย์ท่ีปรึกษา รศ.จรูญ  เจริญเนตรกุล   
อาจารย์ถาวร  เกื้อสกูล คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เร่ืองเครือ่งวัดสถานะแบตเตอรีแ่บบไร้สาย
เจ้าของผลงาน 1. นายกิตติพงษ์  รักจุ้ย   2. นายเกียรติศักดิ์  เศียรอุ่น
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์เสนอ  สะอาด   คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านวิทยาศาสตร์
1. เร่ืองระบบตรวจจบัปัจจยัเสีย่งของการเกดิแผลกดทบั
เจ้าของผลงาน 1. นายศตวรรษ ดิษฐ์คล้าย 2. นายอริยะ เรืองกุน
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ปฏิมากร จันทร์พริ้ม ดร.ธีรพงศ์ ฉิมเพชร  
คณะวิศวกรรมศาสตร์

2. เร่ืองการศกึษาการย้อมผ้าไหมด้วยใบเทยีนกิง่
เจ้าของผลงาน 1. นายณรงค์ฤทธิ ์ สุระสังวาลย์   2. นายตรวีรรณ  บญุเรอืงศรี 
3. นางสาวสวุมิล หนดุหละ อาจารย์ทีป่รกึษา อาจารย์ภทัราภา จ้อยพจน์ 
อาจารย์โสภิดา จรเด่น คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
1. เร่ืองเครือ่งกะเทาะเปลือกลกูหยี
เจ้าของผลงาน 1. นายธนภพ  แซ่ซำ่า   2. น.ส.ญาณาธิป  พันธุ์แก้ว
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วิมล บุญรอด   คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
และเทคโนโลยี
2. เร่ืองการออกแบบและสร้างเครือ่งขึน้รปูจานจากใบและกาบกล้วย
นางพญา เจ้าของผลงาน 1. นายณฐักานต์  คุม้ภยั   2. นายพรีพฒัน์  อัมโร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์วรพงค์ บุญช่วยแทน   คณะวิศวกรรมศาสตร์
3. เรื่องการออกแบบระบบควบคุมความร้อนจากอินฟราเรดแบบ
อัตโนมัติ เพื่อใช้ในการสกัดนำ้ามันมะพร้าวบริสุทธ์ิ เจ้าของผลงาน  
1. นายศรายุทธ  ธรรมประดิษฐ์ 2. นายวิเชียร  จันทร์คง อาจารย์ 
ที่ปรึกษา อาจารย์เสนอ  สะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์
ด้านคุณภาพชีวิต กลุ่มศิลปะและการออกแบบ
1. เร่ืองเครือ่งแลกเหรยีญสบิอตัโนมตัิ
เจ้าของผลงาน 1. นายฑฤบดินทร์  บุญเลิศ   2. น.ส.กัลยารัตน์  จิตใจรัก
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธรรมนงค์  ทวีชื่น   คณะวิศวกรรมศาสตร์

การพิจารณาข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอของบประมาณสนับสนุน ประจำาปีงบประมาณ 2560

โดยได้รับจัดสรรเงินรางวัล 30,000 บาท ได้แก่  ผลงานวิจัยด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร ผลงานวิจัย เรื่องการเร่งสีผิวปลาทองด้วย 
สารสกัดจากเปลือกของผลปาล์มนำ้ามัน  เจ้าของผลงาน 1. น.ส.ปราณี  นักรำา  2. น.ส.ธัชพรรณ  บุญธรรม โดยมี อาจารย์สิริพงษ์ วงศ์พรประทีป 
คณะเกษตรศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน

การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ

ม ีผศ.ดร.สมรักษ ์รอดเจริญ รองผูอ้ำานวยการฝา่ยสารสนเทศการวจัิย กลา่วตอ้นรบัและเปดิการประชมุสมัมนา ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.มกุดา สขุสวสัดิ ์
ดร.จเร สุวรรณชาติ ผศ.ดร.จุติพร อัศวโสวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ และอาจารย์จุฑามาศ ศุภพันธ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
เป็นวิทยากรบรรยายแนวทางการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพร่วมกับชุมชน และแนวทางการจัดตั้งศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยมี
นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

มอบเงินรางวัลงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย04



 วนัที ่11-12 กรกฎาคม 2559 สถาบนัวิจยัและพฒันา จดัโครงการการนำาเสนอผลงานวิจยัสถาบนัเพือ่
การนำาไปใชป้ระโยชน ์ณ โรงแรมเรอืรษัฎา อำาเภอเมอืง จงัหวดัตรงั โดยม ีผศ.รจุา ทิพยว์ารี อธกิารบดมีหาวิทยา 
ลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั มาเปน็ประธาน และไดร้บัเกยีรตจิาก รศ.ดร. สมบตั ิทา้ยเรอืคำา จากมหาวทิยาลัย
มหาสารคาม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้และให้คำาแนะนำาแก่นักวิจัยสถาบัน ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวิชัยในครั้งนี้

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการ
สร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำาเภอเมือง 
จังหวัดตรัง และศูนย์เรียนรู้พื้นที่ป่าสาคู ชุมชนนาข้าวเสีย อำาเภอนาโยง 
จังหวัดตรัง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อภินันท์ 
สุวรรณรักษ์ จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ 

 วันที่ 4 สิงหาคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัจน์ ธัญรส 
รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ พร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ

 วันท่ี 16-18 สิงหาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้
จัดโครงการการส่งเสนองานวิจัยเข้าสู่ระบบ online เพื่อให้นักวิจัยท่ี
ประสงค์จะเสนอของบประมาณประจำาปี 2561 ส่งข้อเสนอเข้าสู่ระบบ 
NRMS โดยได้จัดขึ้นสามพื้นที่ได้แก่ พื้นท่ีสงขลา วิทยาเขตตรัง และ
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช โดยมีนักวิจัยเข้าร่วมส่งข้อเสนองานวิจัย
จำานวนมาก 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ร่วมจัดนิทรรศการมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจำาปี 2559 
(Thailand Research Expo 2016) ระหว่างวันที่ 17-21 สิงหาคม 2559 
ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั รว่มจดันทิรรศการแสดงผล
งานและเข้ารว่มประกวดการนำาเสนอผลงานวจิยัของนกัวจิยั มทร.ศรวิีชยั 
ในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 8 (8th 
RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) ระหว่างวันที่ 24-26 สิงหาคม 2559 
ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ จังหวัดกรุงเทพมหานคร

โครงการสร้างเครือข่ายนักวิจัยภายในประเทศ 

ความหลากหลายทางชวีภาพ นเิวศวทิยา และความยัง่ยนือนนัต์ของทรพัยากร ผศ.ดร.อมรศักดิ ์สวสัด ีจากมหาวทิยาลัยวลัยลักษณ์ บรรยายหัวข้อ การบู
รณาการงานวจิยัในพ้ืนทีลุ่ม่นำา้ปากพนงั และคุณพสิฐิ ชาญเสนาะ ประธานสมาคมหยาดฝน บรรยายหวัข้อป่าสาคคูณุค่าทางวฒันธรรมและภูมปัิญญา 
ท้องถิ่น พร้อมด้วยอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ รายงานความคืบหน้าของโครงการการวิจัยสถานภาพป่าสาคูในพื้นที่จังหวัดตรัง 
โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระดมความคิดเห็นในการพัฒนากลุ่มความหลากหลายทางชีวภาพ

วช. เข้าเยี่ยม มทร.ศรีวิชัย 

ประมง และผูบ้รหิารสถาบนัวจิยัและพฒันา มทร.ศรวีชิยั ร่วมต้อนรบัท่านสกุญัญา ธรีะกรูณ์เลศิ เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิ(วช.) และคณะ 
ในโอกาสเดินทางมาสัมมนาผลงานวิจัยภายใต้แผนงานวิจัยมุ่งเป้าตอบสนองความต้องการพัฒนาประเทศโดยเร่งด่วน ชุดปาล์มนำ้ามัน ปีงบประมาณ 
2557 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และนำาชมกลุ่มชุมชนต้นแบบ วิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหิน
ฟาร์มสเตย์) ซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้เพาะพันธุ์ต้นกล้าหญ้าทะเลและการบริการวิชาการความรู้ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 

โครงการการส่งเสนองานวิจัยเข้าสู่ระบบ online 

Thailand Research Expo 2016 

กรุงเทพฯ โดยนำาเสนอผลงานวิจัยการผลิตปูแสมเพื่อฟื้นฟูสู่ระบบป่าชายเลนและเพิ่มมูลค่าให้ชุมชน ของ ผศ.ดร.ชาญยุทธ สุดทองคง และผลงาน
วิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ปูแสมดองเค็มของ ผศ.ดร.ชุตินุช สุจริต ที่ได้รับรางวัล Korea International Women 2014 มาร่วมนำาเสนอผลงาน ซึ่ง
ได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้เข้าชมอีกจำานวนมาก

งานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTNC) และ

การประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 7 (7th RMUTIC) 

โครงการการนำาเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพื่อการนำาไปใช้ประโยชน์
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีอุณหภาพ 

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาโท :  วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ สาขาเทคโนโลยอุีณหภาพ 

 คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ปริญญาตรี :  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล   

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

 ศูนย์กลางสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประวัติการทำางาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประจำาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ เพื่อชุมชน 
และอุตสาหกรรม

1. กลุ่มงานวิจัยเทคโนโลยีการอบแห้งผลิตภัณฑ์
 1.1 เทคโนโลยีการอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์และแนวทางการพัฒนา 
 1.2 ตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นรังสีอาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน
 1.3 อิทธิพลของช่องเปิดระบายความชื้นและการจัดวางชั้นอบแห้ง 
  ต่อสมรรถนะการอบแห้งปลาทแูขกแบบหลายชัน้ด้วยรงัสีอาทติย์ 
 1.4 การศึกษาสมรรถนะการอบแห้งพริกด้วยระบบอบแห้งแบบปั๊ม 
  ความร้อนร่วมเรือนกระจก
2. กลุ่มงานวิจัยด้านการกลั่นและทำาระเหย
 2.1 การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกลั่นนำ้าทะเลด้วยรังส ี
  อาทิตย์แบบมีแผ่นสะท้อนรังสี
 2.2 การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการกล่ันนำ้าด้วยรังสีอาทิตย ์
  ร่วมระบบระเหยความชื้น
3. กลุ่มงานวิจัยประยุกต์ในกระบวนการทางความร้อน
 3.1 การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการระเหยนำ้าจากสารผสม 
  เมทิลเอสเตอร์-นำ้า โดยถาดระเหยแบบเปิดในกระบวนการไล่ 
  ความชื้นไบโอดีเซลด้วยรังสีอาทิตย์
 3.2 การนำาเมทานอลกลับคืนจากปฏิกิริยาทรานส์เอสเทอริฟิเคชัน 
  ด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์ 
 3.3 การศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะการแยกความชื้นในกระบวนการ 
  ผลิตไบโอดีเซลด้วยความร้อนรังสีอาทิตย์
 3.4 ทิศทางงานวิจัยด ้านระบบความร ้อนรังสีอาทิตย ์ ในภาค 
  อุตสาหกรรมพลังงาน 
 3.5 ศกัยภาพเชงิอณุหภมูขิองการผลตินำา้ร้อนด้วยรงัสอีาทติย์ ในภาค 
  อุตสาหกรรม 
4. กลุ่มงานวิจัยด้านการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ
 4.1 การพัฒนาการกล่ันเอทานอลด้วยรงัสอีาทติย์ด้วยคลืน่อลัตราโซนคิ
 4.2 การศกึษาเชงิทดสอบศักยภาพเชงิอุณหภมูแิละการใช้พลงังานของ 
  เครื่องอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมเรือนกระจก
 4.3 สมรรถนะตัวเก็บรังสีร่วมโรงเรือนกระจก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต

5. กลุ่มงานวิจัยพหุวิทยา
 5.1 การพฒันาเทคโนโลยเีทอร์โมอเิลก็ทรกิส์ใน 
  การผลิตไฟฟ้าด้วยระบบความร้อนรังสีอาทิตย์
 5.2 ศักยภาพระบบความร้อนรงัสีอาทติย์ในการผลิตไฟฟ้าด้วยเทอร์โม 
  อิเล็กทริกส์
 5.3 ตู้ฆ่าเชื้อรังสีอาทิตย์ทำางานร่วมกับเอทานอล 
6. กลุ่มงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
 6.1 อนุสิทธิบัตร เรื่อง ตู้ฆ่าเชื้อรังสีอาทิตย์ทำางานร่วมกับเอทานอล  
  เลขที่คำาขอ 1603001627 
 6.2 อนสุทิธบิตัร เรือ่ง เครือ่งอบแห้งแบบป๊ัมความร้อนรงัสอีาทติย์จาก 
  เรือนกระจก เลขที่คำาขอ 1603001626 
 6.3 อนสุทิธบิตัร เรือ่ง ชดุการเปล่ียนรปูพลังงานความร้อนรงัสอีาทติย์ 
  เป็นพลังงานไฟฟ้าโดยใช้เทอร์โมอเิล็กทรกิส์ เลขทีค่ำาขอ 1503000594 
 6.4 สิทธิบัตร เรื่อง ตู ้อบแห้งและกล่ันความชื้นรังสีอาทิตย์แบบ 
  เทอร์โมไซฟอน เลขที่คำาขอ 1101002685

รางวัลที่ได้รับในการทำาวิจัย
1. ได้รับรางวัล Bronze Prize ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 ระดบันานาชาต ิ“Seoul International Invention Fair 2016” (SIIF  
 2016) Seoul, Korea จากผลงานเร่ือง Solar disinfection cabinets  
 with vapor of ethanol 
2. ได้รับรางวัล ITEX Silver Medal ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และ 
 นวัตกรรมระดับนานาชาติ “26th International Invention &  
 Innovation Exhibition” (ITEX 15) Malaysia จากผลงานเร่ือง  
 Solar Thermal Energy Conversion for Electricity Energy using  
 Thermoelectric Set 
3. ได้รบัรางวลั Special Awards on Stage INNOPA จาก “Indonesian  
 Invention and Innovation Promotion  Association” Indonesia  
 ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมระดับนานาชาติ “26th  

 International Invention & Innovation Exhibition” (ITEX 15)  
 Malaysia จากผลงานเรื่อง Solar Thermal Energy Conversion  
 for Electricity Energy using Thermoelectric Set 
4. ได้รับรางวัล Gold Medal ในงานประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม 
 ระดับนานาชาติ “International Innovation and Invention  
 Competition” (IIIC 2015) Taiwan จากผลงานเรือ่ง Solar Thermal  
 Energy Conversion for Electricity Energy using Thermoelectric Set 
5. รับรางวัลดี สาขาวิชาการพลังงานและสิ่งแวดล้อม การประกวด 
 การนำาเสนอผลงานภาคบรรยาย ระดบัชาต ิการประชมุวชิาการมหาวทิยาลยั 
 เทคโนโลยรีาชมงคล  ครัง้ที ่5 “การพฒันาเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่ 
 ความยัง่ยนื” ในการบรรยายหวัข้อเรือ่งการศึกษาเชิงทดสอบสมรรถนะ 
 ตัวเก็บรังสีอาทิตย์สำาหรับกระบวนการผลิตไบโอดีเซลด้วยความร้อน 
 รงัสอีาทติย์ ณ ศนูย์ประชมุบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์ เซน็ทรลัเวลิด์  
 ราชประสงค์ปทุมวัน กรุงเทพฯ วันที่ 15-16 กรกฎาคม 2556
6. นำาเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ (Poster presentation) ในกิจกรรม  
 Thailand Research Symposium 2012 ในงาน Thailand  
 Research Expo 2012 สถานที ่ศนูย์ประชมุบางกอกคอนเวนชัน่เซน็เตอร์  
 เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ กรุงเทพฯ ระยะเวลา 5 วัน วันที่ 24-28  
 สิงหาคม 2555

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06



งานวิจัย
สู่สังคม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต

 เน่ืองจากประเทศไทย มีผลผลิตทางการเกษตรจำานวน
มาก ทางคณะผูว้จิยัพิจารณาว่ากลุม่อุตสาหกรรมการอบแห้งผลผลิต 
ทางการเกษตรเพือ่แปรรูปและเพิม่มลูค่าสนิค้า เป็นกลุม่หนึง่ทีค่วรส่งเสรมิ 
ให้มีการใช้พลังงานทดแทน และอนุรักษ์พลังงานในกระบวนการ
ผลิต เนื่องจากเป็นกระบวนการทางความร้อน สามารถประยุกต์
ใช้ความร้อนจากรังสีอาทิตย์ (solar thermal) ซึ่งเป็นพลังงาน
หมนุเวยีนทีม่ศีกัยภาพสงู โดยมค่ีารงัสอีาทติย์เฉลีย่ 18.2MJ/m2-day 
(ประเทศไทย) ในการลดความชื้นของผลิตภัณฑ์ต่างๆ  ในทางตรง
หรือทางอ้อมได้อย่างกว้างขวาง และกระจายตัวอยู่ทั่วประเทศตาม
บริบทของแหล่งทรพัยากรต่างๆ เป็นทนุเดมิ และสามารถสร้างมลูค่า
ทางเศรษฐกิจได้ จากข้อมูลปริทรรศน์งานวิจัย พบว่าเป็นการพัฒนา
สมรรถนะการอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์ ข้ึนกับปัจจัยของอุณหภูมิ, 
ความเรว็ และความชืน้ของอากาศ รวมถงึระบบต้องมคีวามสมำา่เสมอ 
และมรีะยะเวลาการอบแห้งให้ยาวนานข้ึน ส่งผลให้มกีารศึกษาพฒันา
ระบบที่มีการทำางานแบบผสมผสาน ทางผู้วิจัยพิจารณาว่าระบบปั๊ม
ความร้อนเป็นแนวทางหน่ึงในการพัฒนาสมรรถนะการอบแห้งด้วย
รังสีอาทิตย์ข้างต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปั๊มความร้อน
เป็นอุปกรณ์ที่ได้เปรียบเชิงพลังงาน สามารถดึงความร้อนจากแหล่ง
ที่มีอุณหภูมิตำ่าไปยังแหล่งที่มีอุณหภูมิสูงได้ เมื่อเทียบกับการใช้
ลวดไฟฟ้าในการทำางานการใช้พลังงานจึงน้อยกว่า สามารถควบคุม 
อณุหภมูแิละความชืน้ของอากาศทีใ่ช้อบแห้งได้ ส่งผลให้ผลติภณัฑ์ที่
ได้มีคุณภาพดีกว่าการอบลมร้อนธรรมดา 
 จากข้อมูลข้างต้น รังสีอาทิตย์และปั๊มความร้อนสามารถ
ลดการใช้พลังงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ ในลักษณะ 
การทำางานแบบผสมผสานกัน สามารถทำางานได้สมำ่าเสมอ และเพิ่ม
ระยะเวลาการอบแห้งอย่างต่อเนื่องจนได้ความชื้นของผลิตภัณฑ์ 
ทีต้่องการ ประกอบกบักระบวนการอบแห้งอณุหภมูติำา่ ส่งผลเชงิบวก
ต่อคณุภาพของวสัดทุางชวีภาพ แต่ต้องใช้เวลาในการอบแห้งนาน (low  
temperature and long time, LTLT)  ดังนั้นการอบแห้งด้วยปั๊ม
ความร้อน และรังสีอาทิตย์ที่อุณหภูมิตำ่ากว่า 100 ำC เป็นแนวทาง
หนึง่ในการอบเพือ่รกัษาคณุภาพของผลติภัณฑ์รูปแบบใหม่ในอนาคต

ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำาเนินตามโครงการ
 ผลทีไ่ด้จากงานวจิยัน้ีจะก่อให้เกดินวตักรรมของระบบอบแห้ง
แบบป๊ัมความร้อนรงัสีอาทิตย์ด้วยสภาวะเรอืนกระจกทีป่ระหยัดพลงังาน 
ทำางานร่วมกับพลังงานหมุนเวียน และลดต้นทุนในการผลิตในภาค
ภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมเป็นอย่างสูง พร้อมต่อการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน กลุ่มเป้าหมายที่ประกอบอาชีพอิสระ 
กลุ่มท่ีมีอาชีพประจำาและอยากมีรายได้พิเศษหลังจากทำางานประจำา 
สามารถดำาเนินการวิจยัต่อในเรื่องของการอบแห้งผลติภัณฑท์างการ
เกษตรต่างๆ ต่อไป สำาหรับด้านเศรษฐศาสตร์ของการอบแห้งด้วย
รังสีอาทิตย์ขึ้นกับชนิดของวัตถุดิบที่นำามาอบแห้ง และพื้นท่ีใช้งาน
กล่าวคือ ถ้านำาเครื่องอบแห้งน้ีไปอบแห้งวัตถุดิบชนิดที่เมื่ออบแห้ง
แล้วมีมูลค่าสูงขึ้นมากก็จะทำาให้ระยะเวลาคืนทุนส้ันลง และการนำา
เครื่องอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์ไปใช้ประโยชน์ในพื้นท่ีที่มีความเข้ม
ของพลังงานรังสีอาทิตย์มากก็จะมีความคุ้มค่าด้านเศรษฐศาสตร์
มากขึ้นเช่นกัน 

ระบบอบแห้งแบบปั๊มความร้อนร่วมเรือนกระจก

รูป พริกขี้หนูที่ผ่านการอบด้วยตู้อบแห้งและกลั่นความชื้นรังสี

อาทิตย์แบบเทอร์โมไซฟอน  ในแต่ละชั้นทุกๆ 6 ชั่วโมง 

รูป ปลาทูแขกที่ผ่านการอบแห้งด้วยรังสีอาทิตย์ในชั้นอบแห้ง 

กรณีปิดตู้แบบมีช่องเปิดบนและล่างบริเวณด้านหลังของตู้อบ 

โดยมีการจัดการลำาดับชั้นอบแห้งเทียบกับการตากแห้งตาม

ธรรมชาติทุกๆ 2 hrs

รูป ลักษณะของปลาที่อบด้วยตู้อบระบบผสม

รูป โครงสร้างเครื่องอบแห้งพริกพลังงานแสงอาทิตย์

โดยอาศัยความร้อนร่วมจากปั๊มความร้อน
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