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 สวัสดีท่านผู ้อ ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัย 

และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุก

ท่าน ฉบับน้ีเป็นฉบับแรก ของปีท่ี 5 ประจำาเดือนมกราคม-

เมษายน 2560 ที่แน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรมโครงการ

ของสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลที่ทันสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่าง ๆ 

ของสถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติของนักวิจัยท่ีน่าสนใจ 

และการนำางานวิจัย ท่ี มีประ โยชน ์ เผยแพร ่สู ่สังคม 

กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจดหมายข่าวของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางท่ีเป็นประโยชน์ 

แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
	 วันนักประดิษฐ์ประจำ�ปี2560
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานวิจัยในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2560 ระหว่างวันท่ี 2-6 
กมุภาพนัธ์ 2560 โดยนำางานวจิยัเขา้รว่มจดัแสดงจำานวน 4 ผลงาน ไดแ้ก ่
ผลงานระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของอาจารย์พิทักษ์ สถิตวรรธนะ ผลงาน
ดาหลาจากใบสู่ผืนผ้า “ชุดรกัษบ์า้น” ของอาจารยพ์นัธย์ศ วรเชฐวราวตัร ์

	 ง�นร�ชมงคลศรีวิชัยแฟร ์
 วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจา ทิพย์วารี 
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย เปน็ประธานในพิธเีปดิ
งานประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น 
ระดับอุดมศึกษา ภายใต้ “งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์” ประจำาปี 2560 
โดยความร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

	 ป ระ ชุม ผู้บริ ห � ร 	 สถ� บัน วิ จั ยและพัฒน�	
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคล	ทั้ง	9	แห่ง
 วนัที ่14 กุมภาพนัธ ์2560 สถาบนัวจัิยและพฒันา มทร.ศรวีชิยั 
ได้รับโอกาสเป็นเจ้าภาพการประชุม ผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อร่วมทำางานวิจัยและวิชาการให้

 โครงก�รสร้�งเครือข่�ยวิจัยในประเทศ
 วันท่ี 16-17 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ดำาเนินการ 
จัดโครงการสร้างเครือข่ายวิจัยในประเทศ (โครงการอบรมเทคนิค 
การเขียนบทความวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนท่ี) ณ ลำาปำารีสอร์ท อำาเภอเมือง 
จังหวัดพัทลุง โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่ งได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.อาวรณ์ 

ผลงานเครือ่งใชส้ำานกังานจากเส้นใยตาลโตนด ของอาจารยว์รพงค ์บุญชว่ยแทน และผลงานชวีภณัฑก์รด 5-อะมโินลวีลิูนกิ ของ ผศ.ดร.องัคณา ใสเกือ้ 
โดยได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษา และผู้เข้าร่วมงานเป็นจำานวนมาก

คณะบริหารธุรกิจ และหน่วยงานภายนอก ซ่ึงจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2560 โดยภายในพิธีเปิดท่านอธิการบดีได้เดินเยี่ยมชมผลงาน
นวตักรรม สิง่ประดษิฐค์ดิคน้ของนกัศกึษา และมอบชอ่ดอกไมเ้พือ่แสดงความยนิดใีหแ้กน่กัวจัิยทีไ่ดร้บัรางวัลในเวทรีะดบันานาชาต ิอกีทัง้มอบรางวลั
ให้แก่ผู้เข้าประกวดข้อเสนอโครงงานและผลงานนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษา ที่ได้รับรางวัลในแต่ละประเภท โดยมี 5 ประเภท 
ได้แก่ 1.ด้านวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์และการสาธารณสุข 2.ด้านสังคมศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ 3.ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม  
4.ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร 5.ด้านวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งรางวัลแต่ละด้านจะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน

เหนียวแน่นมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่าน รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มทร.ศรีวิชัย เป็นประธานการประชุม
ในฐานะที่ท่านเป็นผู้บริหารสถาบันวิจัยและพัฒนา รุ่นแรกของกลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เป็นผู้แทนถ่ายทอดเป้าหมายและเจตนารมณ์
ที่มุ่งมั่นสร้างพลังความร่วมมือของกลุ่มสถาบันวิจัยและพัฒนา วันนี้มาถึงรุ่นที่ 3 ยังคงสืบทอดความตั้งใจได้ต่อเนื่อง 

โอภาสพัฒนกจิ จากมหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่เปน็วทิยากรการ บรรยาย“หลกัและเทคนคิการเขยีนบทความวจิยัเพือ่สงัคม” รศ.ดร.ชติณรงค ์ศิรสิถติกลุ 
จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นวิทยากรบรรยาย  
“การเตรียมบทความเพื่อการตีพิมพ์ในวารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่” (ABC Research Journal) เพื่อสร้างและพัฒนาเครือข่ายการวิจัยรับใช้
สังคม และพัฒนาเครือข่ายการวิจัยภายในประเทศกับหน่วยงานภายนอก ให้กับนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 ประชุมว�งแผนโครงก�รวิจัยป่�ส�คู
 วันที่ 5 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุม 
เพือ่วางแผนการนำาเสนอรายงานวจิยัชดุโครงการวจิยัปา่สาคู พืน้ท่ีภาคใต ้
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัย
และพัฒนา กล่าวต้อนรับและร่วมนำาเสนอการเตรียมความพร้อมในการ

เขา้รว่มการประชมุใหญ ่โครงการสง่เสรมิการวจัิยในอุดมศกึษา ครัง้ที ่5 ซึง่จะจดัขึน้ระหวา่งเดอืนมนีาคม พ.ศ.2560 ซึง่ไดร้บัเกยีรตจิากผูอ้ำานวยการ
สถาบนัวจิยัพัฒนา ในพ้ืนทีอ่ดุมศกึษาภาคใต ้เขา้หารอืและวางแผนการเตรยีมงานรว่มกนั ณ ห้องประชมุ ฉ 101 อาคารเฉลมิพระเกยีรต ิมหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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 ประชุมห�รือเตรียมง�นร�ชมงคลศรีวิชัยแฟร์
 วนัที ่10 มกราคม 2560 ผศ.ดร.อภิรกัษ ์สงรกัษ ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวจิยั
และพัฒนา ร่วมประชุมกับ ผศ.ดร.ยุพาภรณ์ อุไรรัตน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ 
รศ.จรูญ เจริญเนตรกุล คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อหารือการเตรียมการประกวดแข่งขันข้อเสนอโครงงาน และผลงานนวัตกรรม
สิ่งประดิษฐ์คิดค้น ระดับอุดมศึกษา ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ ประจำาปี 2560 
ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิง 
ปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียนเอกสารบทความวิจัยเพ่ือการตีพิมพ์เผยแพร่” 
ระหว่างวันที่ 12-13 มกราคม 2560 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า  
อำาเภอหาดใหญ ่จงัหวดัสงขลา เพือ่ใหน้กัวจิยัของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถนำาผลงานวิจัย 
ทีแ่ลว้เสร็จตพิีมพ์เผยแพร่ได้ ซ่ึงไดร้บัเกยีรตจิาก ศาสตราจารย ์ดร.ทวนทอง 

	 ประชุมปฐมนิเทศ	ก�รทำ�วิจัยสถ�บันแก่นักวิจัย	มทร.ศรีวิชัย
 วันที่ 20 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมปฐมนิเทศวิจัยสถาบัน ณ ลำาปำา 
รสีอร์ท จงัหวดัพทัลงุ โดยม ีผศ.ดร.อภรัิกษ์ สงรกัษ ์ผูอ้ำานวยการสถาบนัวิจยั
และพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมทั้งให้ข้อเสนอ
แนะในการทำาวิจัยสถาบันแก่นักวิจัย

	 ก�รกำ�หนดทิศท�งก�รวิจัย	และจัดทำ�แผนกลยุทธ์พัฒน�คุณภ�พง�นวิจัย	มทร.ศรีวิชัย
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการ “การกำาหนดทิศทางการวิจัย และจัดทำาแผน 
กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย” เพื่อปรับเปลี่ยนแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย 
ตามยทุธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที ่12 ระหว่างวนัที ่6-7 มนีาคม 2560 
ณ โรงแรม บีพี สมิหลา บีช สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.พีระพงศ์ ทีฆสกุล ประธานคณะทำางานด้าน

 ก�รใช้เครื่องมือด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศเพื่อสนับสนุนก�รวิจัย
 สถาบนัวจิยัและพัฒนา มทร.ศรวิีชัย จดัโครงการประชมุสัมมนาเชิงปฏบัิตกิาร เรือ่ง “การใช้เครือ่งมอื 
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการวิจัย” ระหว่างวันที่ 23-24 มีนาคม 2560 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช วิทยาเขตไสใหญ่ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผศ.ปัญจา ชูช่วย 
หัวหน้าฝ่ายวิจัยและบริการสังคม มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มาเป็นวิทยากรในการอบรมการใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อใช้วิเคราะห์และแปรผลสถิติทางด้านงานวิจัย โดยมี ดร.วิกิจ ผินรับ 
รองผูอ้ำานวยการฝา่ยสารสนเทศการวจิยั กลา่วตอ้นรบัและเปดิงาน ซ่ึงไดร้บัความสนใจจากนกัวจิยั เจา้หนา้ที่
ของมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน

จุฑาเกตุ เป็นวิทยากรบรรยายหลักเร่ืองวิธีการเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร วิทยากร 
ด้านสังคมศาสตร์ รองศาสตราจารย์บุญเจริญ วงศ์กิตติศึกษา วิทยากรด้านไฟฟ้าและพลังงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว วิทยากร
ดา้นวิทยาศาสตร ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.วชัรวล ีตัง้คปุตานนท ์วทิยากรดา้นวศิวกรรมศาสตร์ และ ดร.สนุนัทา เหมทานนท ์วทิยากรดา้นบรหิารและ
การจัดการ ให้คำาแนะนำาเกี่ยวกับเทคนิคการเขียนบทความวิจัย โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน

การวิจัยของ ทปอ. และรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มาบรรยายพิเศษเรื่อง “มหาวิทยาลัยรวมใจ  
ขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” และ ผศ.ดร.ขวัญหทัย ใจเปี่ยม ผู้อำานวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ มทร.ศรีวิชัย เป็นวิทยากร
บรรยายเรื่อง “แนวทางการจัดทำาแผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพงานวิจัย มทร.ศรีวิชัย” ซึ่งมี รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการ
วิชาการ มทร.ศรีวิชัย กล่าวเปิดงานและร่วมบรรยาย 10 ปี งานวิจัย มทร.ศรีวิชัย

เทคนิคก�รเขียนเอกส�รบทคว�มวิจัยเพื่อก�รตีพิมพ์เผยแพร่

 วันที่ 25 มกราคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
“ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัย” ณ โรงแรมธรรมรินทร์ ธนา จังหวัดตรัง โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี สถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ปัทมารัตน์ กุญชร ณ อยุธยา ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านระบบวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) เป็นวิทยากรบรรยาย “การปฏิบัติตามพระราช
บญัญตัสิตัวเ์พ่ืองานทางวทิยาศาสตร ์พ.ศ.2558 และจรรยาบรรณการดำาเนนิการตอ่สตัวฯ์” และคณุจนิตนา 
จนัทรเ์จริญฤทธิ ์นกัวชิาการงานความปลอดภยัทางชวีภาพ ศูนยพ์นัธวุศิวกรรมและเทคโนโลยชีวีภาพแหง่ชาต ิ
บรรยาย “มาตรฐานดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ” เพือ่เปดิโอกาสใหน้กัวจิยัหรอืบุคลากรสงักดัหนว่ยงานภายนอกทีม่โีครงการเกีย่วข้องกบัมาตรฐาน
และจริยธรรมการวิจัย มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานและจริยธรรมการวิจัยมากขึ้น

โครงก�รอบรมเชิงปฏิบัติก�ร	“ประชุมคณะกรรมก�รม�ตรฐ�นและจริยธรรมก�รวิจัย”

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย04



 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดำาริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จัดการฝึก
อบรมปฏบิตักิารสำารวจและจดัทำาฐานทรพัยากรทอ้งถิน่ ใหแ้ก่สถานศึกษา
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13/2560 ในระหว่างวันที่ 28-31 
มนีาคม 2560 ณ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั วทิยาเขตตรงั 
จังหวัดตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงจิต แก้วอุบล ที่ปรึกษาประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) ให้เกียรติ
มาเป็นวิทยากรในการฝึกอบรมปฏิบัติการสำารวจและจัดทำาฐานทรัพยากรท้องถิ่น และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดี
ประจำาวิทยาเขตตรัง กล่าวต้อนรับและเปิดงาน อีกทั้ง ดร.วิกิจ ผินรับ รองผู้อำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวแนะนำา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมฯ เข้าร่วมโครงการจากทั่วประเทศจำานวน 80 ท่าน

	 ทำ�บุญวันสงกร�นต์	มทร.ศรีวิชัย	วิทย�เขตตรัง
 วนัที ่7 เมษายน 2560 สถาบันวจิยัและพฒันา เข้าร่วมกจิกรรม
มหาสงกรานต์ โดยร่วมถวายภัตตาหารพระสงฆ์ สรงนำา้พระพทุธรปู และ
รับประทานอาหารร่วมกันตามประเพณีไทยที่สืบต่อกันมา ณ อาคาร
สำานักงานวิทยาเขตตรัง มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

	 ร่วมรดนำ้�ขอพรจ�กผู้ใหญ่	ในโอก�สวันสงกร�นต์
 วันที่ 10 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา นำาโดย 
ผศ.ประภาศร ีศรีชยั รองผูอ้ำานวยการฝ่ายบรหิารงานทัว่ไป ดร.วกิจิ ผินรบั 
รองผูอ้ำานวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั และตวัแทนบคุลากรสถาบนัวจิยั
และพฒันา เข้ารดนำา้ขอพรจาก ผศ.กฤษฎา พราหมณ์ชเูอม รองอธกิารบดี

ประจำาวิทยาเขตตรัง และหัวหน้างานของสำานักงานวิทยาเขตตรัง เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวาระประเพณีวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย

 ก�รปรับปรุงต้นฉบับบทคว�มวิช�ก�รสู่ม�ตรฐ�น
ก�รตีพิมพ์ในระดับช�ติและน�น�ช�ติ
 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบติัการ “การปรบัปรงุตน้ฉบบับทความวชิาการสูม่าตรฐานการตพีมิพ ์
ในระดับชาติและนานาชาติ” ระหว่างวันที่ 20-21 เมษายน 2560  

	 ป ร ะชุ มผู้ บ ริ ห � ร 	 สถ�บั น วิ จั ย และพัฒน�	
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ	กลุ่มภ�คใต้	5	แห่งและมห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลศรีวิชัย
 วั น ท่ี  25  เมษายน  2560  มีการประ ชุม ผู้บริ ห าร
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคใต้ 5 แห่ง 
และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 2/2560 โดย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี รับเป็น

ณ โรงแรมรอยัล ลันตา แอนด์สปา จังหวัดกระบี่ เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยฯ มีความเข้าใจและสามารถนำาผลงานวิจัยไปตีพิมพ์เผยแพร่ได้ โดย
ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.โยธิน แสวงดี เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนบทความวิจัยตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อำานวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวต้อนรับและเปิดงาน อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทรงศรี  
สรณสถาพร วทิยากรดา้นมนษุยศ์าสตรแ์ละการศึกษา ผศ.ดร.การณุ ทองประจุแกว้ วทิยากรดา้นวทิยาศาสตรท์ัว่ไป รศ.ดร.ศภุศลิป ์มณรีตัน ์วทิยากร
ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร ดร.มัทนชัย สุทธิพันธ์ุ วิทยากรด้านการบริหารจัดการ การโรงแรมและการท่องเที่ยว ผศ.ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ 
วิทยากรด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Mr.Daniel Guiney วิทยากรด้านภาษาต่างประเทศ มาให้คำาแนะนำาแก้ไขปรับปรุงพัฒนา
บทความวิจัยของนักวิจัย มทร.ศรีวิชัย เพื่อนำาไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ได้ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักวิจัยเข้าร่วมโครงการกว่า 60 ท่าน

โครงก�รอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องม�จ�กพระร�ชดำ�ริ

เจ้าภาพการประชุมและปรึกษาหารือเกี่ยวกับการขอทุนอุดหนุนการวิจัยจาก สกว.ในการร่วมจัดการประชุมระดับชาติและนานาชาติ การ
ร่วมกิจกรรมสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) รุ่นที่ 5 และการพัฒนาบุคลากรทางด้านวิจัยและเจ้าหน้าที่สนับสนุนการวิจัย ซึ่งมี ผศ.อภิ
ชาติ พัฒนวิริยะพิศาล ผอ.สวพ.มรภ.สุราษฎร์ธานี ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา ผอ.สวพ.มรภ.ยะลา ผศ.สุรศักด์ิ แก้วอ่อน ผอ.สวพ.มรภ.
นครศรีธรรมราช ผศ.ดร.กุลวรา สุวรรณพิมล ผอ.สวพ.มรภ.ภูเก็ต ดร.บรรจง ทองสร้าง ผอ.สวพ.มรภ.สงขลา และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
ผอ.สวพ.มทร.ศรีวิชัย เข้าร่วมประชุมความร่วมมือทางวิชาการ วิจัยเพื่อท้องถิ่นภาคใต้
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นักวิจัยศรีวิชัย

- ปีงบประมาณ 2557-2558: การประยกุต์ใช้ชวีมวล กรด 5-อะมิโนลวีลิูนกิ 
 และสารแอสตาแซนทีนเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการ 
 ของข้าวพันธุ์พื้นเมืองอย่างสูงสุดโดยใช้เทคนิคพื้นที่ผิวการตอบสนอง
- ปีงบประมาณ 2559: การใช้กรด 5-อะมิโนลีวูลีนิก แอสต้าแซนทีน  
 และแคลเซียมคลอไรด์เพื่อเพิ่มผลผลิตและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของ 
 เห็ดแครง (Schizophyllum commune)
- ปีงบประมาณ 2560: การผลิตปุ๋ยชีวภาพนาโนจากกรด 5-อะมิโน 
 ลวีลิูนกิทีจ่บักบัไคโตซานเพือ่นำาไปเพ่ิมผลผลติและคณุภาพข้าวหอมนลิ 
 (Oryza sativa L.) ในพื้นที่จำากัด
- ปีงบประมาณ 2561: การผลิตสารสีและกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกจาก 
 แบคทีเรียสังเคราะห์แสงด้วยเทคนิคการห่อหุ้มระดับนาโนเพื่อใช้ 
 สำาหรับปลาสวยงาม

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

- การแยกและคัดเลือกเชื้อราไตรโคเดอร์มาจากดินบริเวณขุยไผ่ 
 อทุยานแห่งชาตนิำา้ตกโยง จ.นครศรธีรรมราช ทีม่ศีกัยภาพในการยบัยัง้ 
 เชือ้รา Phytophthora palmivora (Butler) Butler. (Isolation and  
 screening of Trichoderma spp. From Bamboo soil in Nam  
 Tok Yong National park, Nakhonsithammarat Province for  
 inhibit of Phytophthora palmivora (Butler) Butler. Angkana  
 Saikeur. Science and Technology RMUTT Journal. 2013.  
 Vol.3 No.2: 1-13)
- การคดัแยกแบคทเีรยีสงัเคราะห์แสงทนกรด/ชอบกรด จากเขตดนิเปรีย้ว 
 ในจ.นครศรีธรรมราชและส่งเสริมการผลิตชีวมวลและกรด 5- 
 อะมโินลีวลิูนกิโดยเทคนคิ Plackett-Burman (Isolation of acidotolerant 
 /acidophile photosynthetic bacteria from peat soils in  
 Nakhonsithammarat province and the promoting of biomass  
 and 5-aminolevulinic acid production by Plackett-Burman  
 technique. Angkana Saikeur. Science and Technology RMUTT  
 Journal. 2013. Vol.3 No.2: 75-79)
- Optimization of 5-aminolevulinic acid, red rice mold and  
 biomass of photosynthetic bacteria supplement on egg  
 quality in laying hens. Angkana Sikeur, Chamaiporn  
 Sittikasamkit and Chutinut Sujarit. Proceedings of The 5th  
 Rajamangala University of Technology International Conference, 
  Ayutthaya Thailand, June 2015. Page 570-583.
- ผลของกรด 5-อะมิโนลีวูลินิกที่ผ ่านการฟรีซดรายจากนำ้าเลี้ยง 
 เชือ้แบคทเีรยีสงัเคราะห์แสง Rhodopseudomonas palustris JP255  
 ต่อความยาวรากต้นกล้าข้าวพันธุ์เล็บนก. จตุพล มีสวัสดิ์ วิรุฬศักดิ์  
 ทองสภุา และองัคณา ใสเกือ้. รายงานสบืเนือ่งจากการประชมุวิชาการ 
 ระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 6. หน้า 399-405.
- ยื่นขอจดอนุสิทธิบัตรชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิกและกรรมวิธ ี
 การผลิต: เลขที่คำาขอรับอนุสิทธิบัตร 1603000340

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังคณา ใสเกื้อ

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (ชีววิทยา) มหาวิทยาลัยทักษิณ
ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (จุลชีววิทยา) 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีชีวภาพ) 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์   

ประวัติการทำางาน

(อดีต)
- หวัหน้าแผนกวจัิยและพฒันาวชิาการ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการติดตามและประเมินความก้าวหน้างานวิจัย คณะ 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการพิจารณาผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ บนพื้นฐาน 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสาร 
 ระดับชาติและนานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- คณะกรรมการบรหิารกองทนุส่งเสรมิและพฒันางานวิจยัของหน่วยงาน
- คณะกรรมการติดตามและประเมินผลโครงการวจิยังบประมาณเงนิแผ่นดนิ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- ประธานกรรมการจัดประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์ โครงการ 
 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ปัจจุบัน)
- หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา งานบริหารวิชาการและวิจัย สังกัด 
 สำานักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ไสใหญ่)
- กรรมการบริหารเครือข่ายการวิจัยภาคใต้ตอนบน (ภายใต้แม่ข่าย 
 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์)

รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ

- ได้รับรางวัลเหรียญทองและถ้วยรางวัล The top of Agriculture  
 จากการประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ในงาน 2016 Koahsiung  
 International Invention and Design EXPO 9-11 December,  
 2016 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
- เข้าร่วมงานแถลงข่าว “การนำาผลงานวิจัยและผลงานประดิษฐ์คิดค้น 
 ของนกัวิจยั/นกัประดษิฐ์ไทยเข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนทิรรศการ 
 ในเวทีนานาชาติ” และพิธีลงนามความร่วมมือการพัฒนาผลงาน 
 สิง่ประดษิฐ์ไปสูก่ารผลติในเชิงพาณชิย์” และเข้ารับเกียรตบิตัร Recognizes 
 excellent contribution in participating In “2016 Koahsiung 
 International and Design EXPO” (KIDE 2016) จาก 
 รองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง
- ร่วมจดันทิรรศการในงานวนันกัประดษิฐ์ (Thailand inventor’s day)  
 ประจำาปี 2560 ณ ศูนย์แสดงนทิรรศการและการประชมุไบเทค บางนา  
 กรุงเทพฯ ในโซนของมหาวิทยาลัยและโซนนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ที่ 
 ได้รับรางวัลเวทีนานาชาติ

งานวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน

- ปีงบประมาณ 2555: การประเมินสัดส่วนระหว่างชีวมวล กรด 5- 
 อะมิโนลีวูลินิกและแอสตาแซนทีนเป็นอาหารเสริมในไก่ไข่เพื่อเพิ่ม 
 ผลผลิตและคุณภาพไข่อย่างสูงสุดโดยใช้เทคนิคพื้นที่ผิวตอบสนอง 

06 จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย



งานวิจัย
สู่สังคม

บทน�ำ

 การทำาการเกษตรอินทรีย์เป็นระบบการผลิตหน่ึงท่ีคำานึงถึงสภาพ
แวดล้อม เน้นการใช้สารอินทรีย์ในการปรับปรุงบำารุงดินให้มีความอุดม
สมบูรณ์ ปัจจุบันการแพร่กระจายของพื้นที่ดินเค็ม ดินเปรี้ยว เป็นปัญหา
ทีส่ำาคญั ส่งผลต่อการเจริญเตบิโตของพชืและทำาให้ผลผลติทางการเกษตร
ลดลง สภาพความกดดันจากดินทำาให้พืชเกิดการขาดนำ้า ชักนำาการเกิด  
Reactive Oxygen Species (ROS) นำาไปสูก่ระบวนการ lipid peroxidation 
ซึ่งเป็นสาเหตุให้เซลล์พืชเสียสภาพและตายในท่ีสุด การปรับปรุงให้พืช
สามารถเจริญเตบิโตภายใต้สภาวะกดดนัจงึเป็นสิง่สำาคญั ผูว้จิยัได้นำากรด  
5-อะมโินลีวูลนิกิ (ALA) ซึง่เป็นสารชวีภาพทีผ่ลติโดยแบคทเีรยีสงัเคราะห์แสง 
Rhodopseudomonas palustris JP255 ที่คัดแยกได้จากดินในนาข้าว
จาก อ.จุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช มาใช้เป็นสารเร่งการเจริญเติบโต 
มีรายงานว่า ALA ช่วยให้พืชทนต่อสภาวะความเครียดจากกรดและ
ด่าง นอกจากนี้ยังลดผลกระทบจากความเครียดจากความเย็น (chilling 
stress) และความแห้งแล้ง (drought stress) ALA เป็นสารตั้งต้นใน
กระบวนการสังเคราะห์สารประกอบเตตระไพโรล เช่น คลอโรฟิลล์  
ไฟโคบลิิน ฮมี และยบูคิวโินน มคีวามสำาคญัต่อสิง่มชีวีติ ทัง้พชื สตัว์ สาหร่าย 
และแบคทเีรีย ช่วยเพิม่รงควตัถุทีเ่กีย่วข้องกบัการสงัเคราะห์แสง ส่งเสรมิ
ให้พชืนำาไปใช้ในการสงัเคราะห์คลอโรฟิลล์ ไปเพ่ิมการทำางานของเอนไซม์
ไนเทรทรีดักเทส (Nitrate reductase) มีผลต่อการนำาไนเตรทเข้าสู่ราก
และยังช่วยตรึงก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ มีรายงานการใช้สารดังกล่าวกับ 
พชืหลายชนดิ เช่น มนัฝร่ัง ผกัโขม กระเทยีม หวัไชเท้า แตงกวา ข้าวบาเลย์ 
และข้าวสาลี พบว่าการใช้ ALA ฉีดพ่นต้นนุ่นสามารถลดความเป็นพิษ 
ทีเ่กดิกบัราก ทัง้ยงัช่วยเพิม่ปรมิาณนำา้หนกัสดและนำา้หนกัแห้ง มรีายงาน
ว่าการนำา ALA มาใช้ฉีดพ่นต้นแปะก๊วยจะช่วยเพิ่มสารฟลาโวนอยด์และ
กิจกรรมการต้านอนุมูลอิสระได้ และยังสามารถนำาไปฉีดพ่นต้นกล้าของ
ถั่วคัดซู (kudzu) เพื่อช่วยในการเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการ 
ALA มปีระสทิธภิาพในการปรบัปรงุการเจรญิเตบิโตของพชื และอตัราผล
ตอบแทนเช่นเดยีวกบั คาร์บอน และไนโตรเจน ดงันัน้สารชีวภาพ ALA จงึ
มบีทบาททีส่ำาคญัทีจ่ะช่วยเกษตรกรและผูบ้รโิภค ให้ได้พชืทีใ่ห้ผลผลติสูง 
ช่วยลดต้นทุนการผลิตและทำาให้เกษตรกรได้ใช้สารที่มีคุณภาพไม่ก่อให ้
เกิดอันตรายต่อสุขภาพผู้ใช้และสิ่งมีชีวิตอื่นๆ
คุณสมบัติของชีวภัณฑ์และนวัตกรรมที่ ใช้

 ชีวภัณฑ์กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก (ALA) ชนิดผง เป็นการพัฒนาต่อยอด
จากเดมิทีน่ำา ALA ในนำา้เลีย้งเซลล์จากแบคทเีรยีสงัเคราะห์แสงไปฉดีพ่น

ต้นพืชโดยตรง แต่พบว่าปริมาณ ALA ไม่มีความคงตัวและจะสูญหายไป
เมื่อเก็บรักษาที่อุณหภูมิสูงกว่าการเก็บรักษาในตู้เย็น 4°C ดังนั้นจึงได้
พัฒนาต่อยอดให้ได้สารในรูปแบบผงเพื่อการใช้งานที่สะดวกขึ้น และที่
สำาคัญคือช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นแม้จะอยู่ในอุณหภูมิห้อง
ปกติ การประดิษฐ์ใช้นวัตกรรมการกักเก็บ/ห่อหุ้มสารออกฤทธิ์ จากนำ้า
เลี้ยงเชื้อจากแบคทีเรียสังเคราะห์แสงโดยเติมสารปรับสภาพความเป็น 
กรดด่าง สารยดึเกาะ (binder) เพิม่เนือ้ (fillers) เพิม่ความคงตวั (stable) 
รวมถึงเตมิวตัถุกนัเสยี (preservatives) ในปรมิาณทีเ่หมาะสม ก่อนนำาไป
ฟรีซดรายน์เพื่อให้เกิดเป็นผง จากนั้นนำาไปบรรจุในถุงอลูมิเนียมฟรอยด์ 
ป้องกันแสงและความชื้น โดยสามารถช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นาน
เกิน 1 ปีทีเดียว 

กำรใช้งำน

 ใช้ผสมนำ้าแล้วฉีดพ่น หรือรดโคนทุก 7-14 วัน
- ในพืชไร่/นาข้าว เช่น มันสำาปะหลัง ข้าวโพด สับปะรด ใช้ในอัตรา  
1 ซอง/นำ้า 1 ลิตร (จะได้ ALA ความเข้มข้น 3 ไมโครโมลาร์) ฉีดพ่นบำารุง
กอ หัว ผล เพิ่มการแตกกอของต้นข้าว เพิ่มขนาดและนำ้าหนักหัว รวมถึง
เพิ่มคุณภาพและผลผลิต
- ไม้ดอก ไม้ประดับ เช่น กล้วยไม้ กุหลาบ ดาวเรือง สับปะรดสี ว่านสี่ทิศ 
ว่านประดับต่างๆ กระบองเพชร ใช้ในอัตรา 1 ซอง/นำ้า 2 ลิตร  
(จะได้ ALA ความเข้มข้น 1.5 ไมโครโมลาร์) ฉดีพ่นและรดโคนในทกุระยะ 
ยกเว้นระยะออกดอกให้ใช้วธิรีดโคนเพยีงอย่างเดยีว เพือ่เร่งการออกดอก 
เพิ่มสี เพิ่มขนาดดอก ทำาให้มีดอกได้ตลอดปี
- ไม้ผล เช่น ทุเรียน เงาะ ส้มโอ ลองกอง หม่อน มะนาว เมล่อน 
แคนตาลูป ปาล์ม อินทะผาลัม ใช้ในอัตรา 1 ซอง/นำ้า 1 ลิตร (จะได้ ALA 
ความเข้มข้น 3 ไมโครโมลาร์) ฉีดพ่นใบในช่วงเตรียมต้นเพื่อกระตุ้นการ
ออกดอก ออกผล
- พืชผักทานใบ เช่น คะน้า กวางตุ้ง ขึ้นฉ่าย 
พริก ถั่ว แตงกวา ถั่วพู โหระพา ใช้ในอัตรา  
1 ซอง/นำา้ 2 ลติร (จะได้ ALA ความเข้มข้น 1.5 
ไมโครโมลาร์) ฉดีพ่นในระยะต้นกล้าจนกระทัง่
เกบ็ผลผลติเพือ่เร่งนำา้หนกัใบ เร่งการแตกดอก
แตกผล เพิ่มผลผลิต เพิ่มนำ้าหนัก เพิ่มการ
สังเคราะห์แสงทำาให้ผักมีสีเขียวเข้ม เพิ่มความ
ต้านทานต่อโรคและแมลง รวมถึงเพิ่มปริมาณ
สารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วย

สิ่งประดิษฐ์ชีวภัณฑ์ 5-อะมิโนลีวูลินิก 

สารเร่งการเจริญเติบโตของพืช....ทางรอดของเกษตรกรไทย
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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 


