>> แนะน�ำผลงานด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากฝาง
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.กาญจนา นาคประสม
หน่วยงาน : คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
เนื้อหาองค์ความรู้
ฝาง (Caesalpinia sappan L.) เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางมีหนาม
ตามล�ำต้นและกิ่งก้าน โดยส่วนที่น�ำมาใช้ประโยชน์ คือ เนื้อไม้และ
แก่นฝาง (แต่นิยมใช้แก่นฝางกันมากกว่า) ฝางเป็นกลุ่มพืชสมุนไพรที่
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้สนองงานในโครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ ง
มาจากพระราชด�ำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เนือ่ งจากฝางมีสารส�ำคัญ ได้แก่
สารสีแดงของ Brazilin และสารกลุม่ ฟลาโวนอยด์ เป็นต้น นอกจากนีฝ้ าง
ยังมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายประการ เช่น ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ต้านการ
อักเสบ ขยายหลอดเลือด ยับยั้งการเพิ่มจ�ำนวนเซลล์ ยับยั้งการสะสม
ของไขมันบริเวณหลอดเลือด และมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิด
ออกซิเดชันเนื่องจากมีสารต้านอนุมูลอิสระ
การน�ำไปใช้ประโยชน์
งานวิ จั ย นี้ ไ ด้ มี ก ารน� ำ องค์ ค วามรู ้ ที่ ไ ด้ ม าบู ร ณาการกั บ
การเรี ย นการสอนในรายวิ ช าที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สาขาวิ ศ วกรรมอาหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อีกทั้งยังมีการน�ำผลงานวิจัยที่ได้รับไปบูรณาการ

กับงานบริการวิชาการ โดยการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม
สมุนไพร และผงสีผสมอาหารจากฝางลงสู่กลุ่มเกษตรกรในชุมชน เพื่อให้ชุมชนได้
ใช้ประโยชน์จากฝางอย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเป็นการปลูกจิตส�ำนึกให้ชุมชนและ
ท้องถิน่ สามารถอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฝางได้อย่างยัง่ ยืน นอกจากนีย้ งั เป็นข้อมูลทีเ่ ป็น
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ สมุนไพรและผงสีผสมอาหารเชิงพาณิชย์
ต่อไปสกัดธรรมชาติที่ได้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ ราคาย่อมเยา และมีลักษณะเฉพาะ
ของท้องถิ่นนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้มีการสร้างอาชีพการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว และยังเป็นการส่งเสริมการปลูกพืชผักอินทรีย์ เพื่อการเกษตร
แบบยั่งยืนส�ำหรับผู้บริโภคที่มีความใส่ใจในเรื่องสุขภาพ การบริโภคอาหารหรือ
เครือ่ งดืม่ ทีป่ ลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมอีกทัง้ ยังสามารถทราบถึงความเป็น
ไปได้ในการเข้าสู่ตลาดและสร้างความเป็นนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติ
อีกด้วย

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ
หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน

>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพ คือ เทคโนโลยีการผลิตเชื้อเพลิงที่ได้จากชีวมวลหรือมวลชีวภาพ ซึ่งเป็นผลผลิตที่ได้มาจากสิ่งมีชีวิตหรือผลผลิตจาก
การสร้างหรือสลายของสิ่งมีชีวิต โดยเทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพจัดเป็นพลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด เทคโนโลยีเชื้อเพลิงชีวภาพเป็นที่นิยมและ
รู้จักกันอย่างแพร่หลายมีหลายประเภท อาทิ ก๊าซชีวภาพ เอทานอล ไบโอดีเซล เป็นต้น หนึ่งในเทคโนโลยีชีวภาพที่มีการประยุกต์ใช้กันเป็นจ�ำนวนมาก
ในชุมชนได้แก่ เทคโนโลยีก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ โดยขยะอินทรีย์ถือเป็นของเหลือทิ้งที่ได้จากการบริโภคของทุกคนในครัวเรือนเป็นจ�ำนวนมาก
ในปีพุทธศักราช 2557 อาจารย์ ดร.รจพรรณ นิรัญศิลป์ จึงได้มีการวิจัยและพัฒนาระบบการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการ “การประยุกต์ใช้ระบบก๊าซชีวภาพ ภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้” และได้เผยแพร่ผลการด�ำเนินงานผ่านรายการอาสาพลังงานหญิงทาง
สถานีไทยพีบีเอส โดยมีหน่วยงานที่สนใจติดต่อเทคโนโลยีระบบผลิตก๊าซชีวภาพดังกล่าง และได้มีการน�ำไปถ่ายทอดเทคโนโลยี ให้แก่ โรงเรียนในเขตรอบ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการขยายผลกระบวนการวิจัยผ่านโครงการบริการวิชาการ เพื่อสร้างต้นแบบระบบก๊าซชีวภาพในสถานศึกษาในปีพุทธศักราช
2560-2561

ภาพที่ 1 แบบจ�ำลองระบบผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ ขนาด 2,000 ลิตร

ภาพที่ 2 ปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมของระบบ

ภาพที่ 3 สัดส่วนของก๊าซมีเทนของระบบ

ผลการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรียป์ ระเภทเศษอาหารจากโรงอาหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึง่ ท�ำการศึกษาร่วมกับมูลโค
ซึ่งมูลโคดังกล่าวใช้เป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ตั้งต้นในการผลิตก๊าซชีวภาพ ใช้ถังปฏิกิริยาแบบครัวเรือนขนาด 2,000 ลิตร ในสภาวะแบบไร้อากาศ (Anaerobic
digestion) การหมักแบบกึง่ กะ (fed-batch fermentation) ในสภาวะเมโซฟิลกิ (Mesophilic) เป็นระยะเวลา 20 วัน โดยท�ำการทดลองซ�้ำจ�ำนวน 3 ครัง้
พบว่าการศึกษาดังกล่าวมีความเป็นไปได้สงู ทีจ่ ะสามารถน�ำขยะอินทรียป์ ระเภทเศษอาหารมาแปรสภาพตามขึน้ ตอนการทดลองจนได้ผลิตภัณฑ์สดุ ท้าย
คือ ก๊าซชีวภาพทีจ่ ะสามารถน�ำมาทดแทนพลังงานเชือ้ เพลิงจากก๊าซแอลพีจแี ละจากการทดลองพบว่า มีปริมาณก๊าซชีวภาพเฉลีย่ เท่ากับ 274.3 ลิตรต่อวัน
และปริมาณก๊าซชีวภาพสะสมเท่ากับ 5,585.7 ลิตร/เดือน สัดส่วนของมีเทนเฉลี่ยนร้อยละ 53.33 หรือมีค่าอยู่ในช่วงร้อยละ 45-60 และค่า pH ภายใน
ระบบเฉลี่ยเท่ากับ 6.4 หรืออยู่ในช่วงที่เหมาะสมประมาณ 6.0-7.5

เทคโนโลยีพลังงานเพื่อการเกษตร
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
สังกัด : วิทยาลัยพลังงานทดแทน

ระบบให้แสงแอลอีดีเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช

(LED lighting system for plant tissue culture)
เทคโนโลยีและกระบวนการ
การออกแบบระบบให้ แ สงด้ ว ยหลอดแอลอี ดี ไ ด้ เ ลื อ กใช้ ห ลอด
แอลอีดีแบบ 3 สี คือ แดง เขียวและน�้ำเงิน ควบคุมด้วย RGB Controller
เพื่ อ ให้ ส ามารถผสมความยาวคลื่ น แสง(สี ) และความเข้ ม แสง ให้
เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิดได้

ภาพที่ 2 แนวคิดในการประยุกต์ใช้กับระบบ TIB
ภาพที่ 1 ความยาวคลื่นแสงสีม่วง (น�้ำเงิน+แดง)

การน�ำไปใช้ประโยชน์
การประยุกต์ใช้ในระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแบบดั้งเดิมได้ทั้งแบบ
อาหารแข็งและแบบไบโอรีแอคเตอร์จมชัว่ คราว (temporary immersion
bioreactor: TIB) ซึ่งได้รับความช่วยเหลือจากห้องปฏิบัติการเพราะเลี้ยง
เนื้อเยื่อพืช สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รายชื่อคณะท�ำงาน
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชวโรจน์ ใจสิน
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย มณีชูเกตุ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ภูมิสุทธาผล
4. นายนรินทร์ ปิ่นแก้ว

ประโยชน์ที่ได้รับงาน
ระบบให้แสงแอลอีดีสามารถควบคุมช่วงความยาวคลื่นแสงและ
ความเข้มให้เหมาะกับพืชแต่ละแบบได้ สามารถใช้ใน Plant factory ได้
จึงเป็นการส่งเสริมการผลิตพืช ให้สามารถแข่งขันในทางธุรกิจได้

ภาพที่ 3 การน�ำไปใช้งานในระบบ TIB จริง

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

แหล่งรวบรวมงานวิจัยและบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ห้องสมุดงานวิจัย ฝ่ายยุทธศาสตร์และประสานงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ให้บริการนักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
เอกสารเป็นรูปเล่มที่ให้บริการ
- ผลงานวิจัยจากนักวิจัยของมหาวิทยาลัย
- วารสารวิชาการจากหน่วยงานภายในและภายนอก
- ผลงานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก
- รายงานการประชุม, สัมมนาวิชาการ, เอกสารแนะน�ำ, คู่มือ
- วิทยานิพนธ์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
- เอกสารโครงการวิจัยถ่ายทอดเทคโนโลยี

เอกสารออนไลน์
- วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร
- วารสารแม่โจ้ปริทัศน์
- จดหมายข่าวงานวิจัยและบริการวิชาการแม่โจ้
(อ่านข่าว : https://issuu.com/valuechainmaejo)

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. ระบบการจัดการฟาร์มสุกรมาตรฐาน ภานุวัฒน์ เมฆะ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 109
Pig Farm Management Standard System.
Panuwat Mekha; Maejo University.
2. การเพิม่ คุณภาพผลผลิตล�ำไยโดยการตัดช่อ จิรนันท์ เสนานาญ รายงานผลการวิจยั มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2561 / 113
The Development of Longan Fruit Quality Enchancing by thinning.
Chiranan Senanan; Maejo University.
3. การศึกษาการเจริญเติบโต การออกดอก ติดผล ปริมาณ และคุณภาพล�ำไยลูกผสม จิรนันท์ เสนานาญ รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 01
Study on Growth, flowering,Fruit Setting, quantity and quality of Longan Hybrids.
Chiranan Senanan; Maejo University.
4. การแจกแจงทวินามลบ-ลินด์เลย์ถว่ งน�ำ้ หนักใหม่ ส�ำหรับข้อมูลเชิงนับและประยุกต์ใช้ในผูป้ ว่ ยโรคเบาหวานทีต่ อ้ งเข้ารับการรักษาตัว
ในโรงพยาบาล ศิริพร สมุทรวชิรวงษ์ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 02
A negative Binomial-New Weighted Lindley Distribution for Count Data and its Application to Hospitalized patients
with diabetes.
Siriporn Samutwachiraworg; Maejo University.
5. การศึกษาความเป็นไปได้ในการควบคุมระบบการให้นำ�้ แบบอัตโนมัตโิ ดยใช้อปุ กรณ์อนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ ของของมะม่วงวงบ่อใน
ฟาร์มมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ อภิพงศ์ ปิงยศ รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 03
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