ปีที่ 2 ฉบับที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2557
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กิจกรรมของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

06
นักวิจัยศรีวิชัย

07
งานวิจัยสู่สังคม

TALK to
จากใจ บ.ก.
สวั ส ดี ท่ า นผู้ อ่ า นจดหมายข่ า วสถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ปีที่ 2 ประจำ�เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม
2557 ด้วยรูปแบบและเนือ้ หาทีแ่ น่นด้วยคุณภาพ เพื่อให้ผรู้ บั
สารได้รับข้อมูลทีท่ นั สมัย ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและ
กิจกรรมต่างๆของสถาบันวิจยั ฯ รวมถึงประวัตขิ องนักวิจยั
ที่น่าสนใจ และการนำ�งานวิจัยที่มีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม
กองบรรณาธิการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่นัก
วิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา
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

กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.รุจา ทิพย์วารี
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
บรรณาธิการ
ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย
ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
กองบรรณาธิการ
ผศ.ดร.ปภัศร์ชกรณ์ อารีย์กุล
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ดร.ลักษมี วิทยา
รองผู้อำ�นวยการฝ่ายบริการวิชาการและเทคโนโลยี
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ ช่วยเรือง
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
โครงการส่งเสริมและพัฒนา
นักวิจัยพี่เลี้ยง
เมื่ อ วั น ที่ 20-21 พฤษภาคม 2557   สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบตั ิ
การ “โครงการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยพี่เลี้ยง” ณ โรงแรมเรือรัษฎา ตำ�บล
ทับเทีย่ ง อำ�เภอเมือง จังหวัดตรัง เพือ่ ให้นกั วิจยั พีเ่ ลีย้ งพิจารณากลัน่ กรองข้อ
เสนอโครงการวิจยั เงินรายได้ของนักวิจยั ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย เพื่อขอเสนองบประมาณประจำ�ปี 2558 ได้อย่างสำ�เร็จลุล่วง
โดยมี ผศ.ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย ผู้อำ�นวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น
ผูก้ ล่าวต้อนรับเปิดงาน ซึง่ มีบคุ ลากรสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย เข้าร่วมกว่า 60 ท่าน

การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
ในประเทศ ครั้งที่ 1
เมือ่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2557 สถาบันวิจยั
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชยั จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบตั กิ าร เรือ่ ง
“การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ ครั้งที่
1 ” ณ ห ้ อ ง ป ร ะ ชุ ม ส�ำ นั ก ง า น วิ ท ย า เข ต
นครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวชิ ยั อ�ำเภอทุง่ ใหญ่จงั หวัดนครศรีธรรมราช เพือ่
พัฒนาหัวข้อวิจัยจากชุมชนผู้ใช้ประโยชน์จากผล
งานวิ จั ย และเป็ น การสร้ า งเครื อ ข่ า ยวิ จั ย จาก
รั ฐ วิ ส าหกิ จ กลุ ่ ม ชุ ม ชนและนั ก วิ จั ย จากต่ า ง
มหาวิทยาลัยให้ได้เป็นเครือข่ายทีเ่ ข้มแข็ง และเป็น
แหล่งเรียนรู้ที่สาคัญของนักวิจัยแต่ละด้านต่อไป
โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนยุ้
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้กล่าว
ต้ อ นรั บ และเปิ ด งาน ซึ่ ง ได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
คุณศิริลักษณ์ หล่อเพชร หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม สังกัดส�ำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็น
วิทยากรให้เรือ่ งแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชมุ ชน โดยมีบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย กลุม่ รัฐวิสาหกิจ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
และผู้ประกอบการ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน
NEWSLETTER INSTITUTE OF RESEARCH AND DEVELOPMENT RAJAMANGALA UNIVERSITY OF TECHNOLOGY SRIVIJAYA
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การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัย
ในประเทศ ครั้งที่ 2
เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2557 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรี
วิชัย จัดโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การสร้างเครือข่ายด้านการวิจัยในประเทศ ครั้งที่
2” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย อำ�เภอ
สิเกา จังหวัดตรัง เพื่อพัฒนาหัวข้อวิจัยจากชุมชนผู้
ใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเป็นการสร้างเครือ
ข่ายวิจัยจากรัฐวิสาหกิจ กลุ่มชุมชนและนักวิจัยจาก
ต่างมหาวิทยาลัยให้ได้เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง และ
เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำ�คัญของนักวิจัยแต่ละด้านต่อ
ไป โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนู
นุย้ ผูอ้ �ำ นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นผูก้ ล่าว
ต้อนรับและเปิดงาน โดยมีบคุ ลากรของมหาวิทยาลัย
กลุม่ รัฐวิสาหกิจ กลุม่ ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน และผูป้ ระกอบ
การ เข้าร่วมโครงการกว่า 50 ท่าน

วันนักประดิษฐ์

เมื่อวันที่ 23-26 มิถุนายน 2557 มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้เข้าร่วมจัดแสดงงาน “วันนักประดิษฐ์” ประจำ�ปี 2557
ณ ศูนย์การประชุมอิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัด
นนทบุรี ซึ่งมีสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทางสถาบันวิจัยและพัฒนาได้คัด
เลือกผลงานวิจัยจำ�นวน 6 เรื่อง ได้แก่ ผลงานวิจัยของ
ดร.นันทชัย  ชูศลิ ป์ เรือ่ งแผ่นบอร์ดบางเสริมด้วยเส้นใยตาล
โตนด และเรือ่ งบล็อกคอนกรีตพรุนผสมกะลาปาล์มน้�ำ มัน
ผลงานวิจัยของอาจารย์   ซูไฮดี   สนิ เรื่องการออกแบบ
เครื่องตัดข้าวเกรียบปลาสดรูปแบบแท่ง ผลงานวิจัยของ
อาจารย์พิทักษ์   สถิตวรรธนะ เรื่องเครื่องดูดฝุ่นประหยัด
พลังงาน ผลงานวิจัยของอาจารย์รอมฎอน  บูระพา เรื่อง
เครื่องทดสอบดัชนีการไหลสำ�หรับพลาสติก และผลงาน
วิจัยของอาจารย์วรพงค์  บุญช่วยแทน เรื่องอุปกรณ์ป้อนลวดเชื่อมทิกแบบเส้น เข้าร่วมในการจัดแสดงผลงาน เพื่อ
เป็นการเผยแพร่ความรูด้ า้ นการวิจยั อีกทัง้ ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้นเป็นจำ�นวนมาก
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งาน 9 มทร. 57
เมื่ อ วั น ที่ 23-25 กรกฎาคม 2557 มหาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยี ร าชมงคลศรี วิ ชั ย โดยสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นาได้
เข้ า ร่ ว มจั ด นิ ท รรศการแสดงผลงาน “การประชุ ม วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 6 และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 5” ณ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนย์หันตรา ศูนย์
หันตรา อำ�เภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โดยทางสถาบันวิจยั และพัฒนาได้คดั เลือกผลงานวิจยั ในการนำ�
มาจัดนิทรรศการแสดงผลิตภัณฑ์จำ�นวน 7 เรื่อง ได้แก่ เรื่อง
การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้าน : ข้าวยำ�สมุนไพรทอดกึ่ง
สำ�เร็จรูป, เรือ่ งการประยุกต์ใช้ชวี มวล กรด 5-อะมิโนลีวลู นิ กิ และ
สารแอสต้าแซนทีน เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณค่าทางโภชนาการ
ของข้ า วพั น ธุ์ พื้ น เมื อ งอย่ า งสู ง โดยใช้ เ ทคนิ ค พื้ น ผิ ว การตอบ
สนอง, เรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาข้าวสังข์หยด, เรื่องอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บรักษาต่อคุณค่าทางโภชนาการ
บางประการของข้าวกล้องสังข์หยดปลอดสารพิษและข้าวกล้องงอก, เรื่องคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์แป้ง
ข้าวหมากที่ผลิตจากข้าวสังข์หยดพัทลุง, เรื่องอุณหภูมิในการแช่ งอก และหุงต้มต่อปริมาณไทอะมีน GABA สารต้าน
อนุมูลอิสระในข้าวมอลต์และข้าวกล้องงอกนึ่งสังข์หยดพัทลุง, เรื่องผลของไคโตซานต่อการสร้างเอนไซม์ไคตินเนสและ
เอนไซม์เบต้า-1,3 กลูคาเนสในข้าวสังข์หยดเมืองพัทลุง และยังมีผลงานของนักวิจัยที่เข้าร่วมประกวดการนำ�เสนอผล
งานภาคโปสเตอร์ และ Oral Presentation อีกจำ�นวนมากเพื่อเป็นการเผยแพร่ผลงานวิจัยวิชาการสู่สาธารณชน อีกทั้ง
ยังเป็นการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เข้ามาร่วมงาน
ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานในทุกระดับชั้นเป็นจำ�นวนมาก

มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2557
เมือ่ วันที่ 7-11 สิงหาคม 2557 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั โดย
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้รว่ มจัดนิทรรศการ และนำ�เสนอผลงานในงาน “มหกรรม
งานวิจัยแห่งชาติ ๒๕๕๗” (Thailand Research Expo 2014) ณ โรงแรมเซ็นทารา
แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ซึ่งมีสำ�นักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นแม่งานในครั้งนี้ โดยทาง
สถาบันวิจยั และพัฒนาได้คดั เลือกผลงานวิจยั จำ�นวน 3 เรือ่ ง ได้แก่ผลงานวิจยั ของ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ทองหนูนุ้ย เรื่องศักยภาพเพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้า
บริเวณหญ้าทะเลเพือ่ ชุมชนประมง ผลงานวิจยั ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐทิตา
โรจนประศาสน์ เรื่องหลักสูตรท้องถิ่นเรื่องพะยูนและหญ้าทะเลสำ�หรับโรงเรียน
ชายฝัง่ จังหวัดตรัง และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย นิตริ ฐั สุวรรณ เรือ่ งศักยภาพ
เพื่อเพิ่มผลผลิตปูม้าบริเวณหญ้าทะเลเพื่อชุมชนประมง เข้าร่วมในการจัดแสดง
ผลงาน เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านการวิจัยอีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้แก่บุคคลทั่วไปที่เข้า
มาร่วมงาน ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานในทุกระดับชั้นเป็นจำ�นวนมาก
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นักวิจัยศรีวิชัย
ประวัติ ดร.จเร สุวรรณชาต
การศึกษา

ปวช. - ปวส. สถาบันเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาวิทยาเขต
เทคนิคภาคใต้
ปริญญาตรี สาขาครุศาสตร์สถาปัตยกรรม คณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม KMITL.
ปริญญาโท สาขาสถาปัตยกรรมเขตร้อน
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ KMITL.
ปริญญาเอก Architectural heritage management and
Tourism, Architecture faculty, Silpakorn
ประว้ติการทำ�งาน
อดีต สถาปนิกออกแบบ และก่อสร้างบริษัทเอกชน
อาจารย์ประจำ�คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขา
ครุศาสตร์สถาปัตยกรรม KMITL.
ปัจจุบัน อาจารย์ประจำ�คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
หัวหน้าหน่วยวิจัยการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน
ผู้ ป ระสานงานภายใต้ ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า ง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย และ
เทศบาลนครสงขลาในโครงการ สงขลาสู่มรดกโลก
และ Green city
งานด้านชุมชน บริการวิชาการ และสังคมในปัจจุบัน
คณะทำ�งานโครงการการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมพืช
คณะทำ�งานบริการวิชาการสูช่ มุ ชน รร.ชัยมงคลวิทย
ที่ปรึกษาวัดคลองแดน ชุมชนวิถีพุทธคลองแดน อ.ระโนด
จ.สงขลา
ที่ปรึกษาตำ�บลรำ�แดง อ.สิงหนคร จ.สงขลา
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ทีป่ รึกษากลุม่ เพาะเลีย้ งปูคนื สูธ่ รรมชาติบา้ นหัวเขา
อ.สิงหนคร จ.สงขลา
กรรมการพลังงานจังหวัดสงขลา
กรรมการอนุกรรมการอนุรักษ์เมืองเก่าสงขลา
กรรมการมูลนิธทิ กั ษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
กรรมการภาคีคนรักเมืองสงขลาสมาคม
ระดับนานาชาติ
Local consultant of Songkhla green city project
under cooperation of Songkhla
province, IMT-GT and ADB.
คณะทำ�งานภายใต้โครงการความร่วมมือ IMT-GT
คณะทำ�งาน ACCCERN Hadyai ทุนจากสถาบันสิง่
แวดล้อมไทย และ มูลนิธิร็อกกี้เฟลเลอร์
ผลงานวิจัยที่สำ�คัญ และภูมิใจ
1.ผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ และฟื้นฟูเมือง
เก่าสงขลา
2.ผลงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วกับการอนุรกั ษ์ และฟืน้ ฟูชมุ ชน
ในพื้นที่ ต.คลองแดน อ.ระโนด และ ต.รำ�แดง อ.สิงหนคร
จ.สงขลา
3.ผลงานการบริการชุมชน เกี่ยวกับการช่วยเหลือ
ชุมชนเปราะบาง ผู้สูงอายุ และผู้ประสบภัยพิบัติ ในจังหวัด
สงขลาและ ต.เทพราช  อ.สิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

งานวิจัยสู่สังคม
ชื่อ
เรื่อง
รางวัลที่ได้รับ

ดร.จเร  สุวรรณชาต   ( ปวช. และ ปวส. เทคนิคสถาปัตยกรรม เทคโนฯสงขลา)
แผ่นผนังจากใบตาลโตนด (จดอนุสิทธิบัตร เลขที่ 1403000065)
เหรียญทอง และ Spacial prize จำ�นวนสามรางวัล ในงาน Geneva invention 2014

ความเป็นมาโครงการ
แผ่นผนังจากใบตาล
โตนด
จากประสบการณ์ โ ครงการ
วิจัยเพื่อฟื้นฟูชนบทในโครงการ
ต่างๆ ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้ด�ำ เนินการปรับปรุง
ชุมชน และบ้านโบราณโดยการใช้กรรมวิธีแบบโบราณ เพื่อรักษา
สถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ดั้ ง เดิ ม โดยเฉพาะฝาเรื อ นที่ ทำ � ด้ ว ยวั ส ดุ
ธรรมชาติประเภท ไม้ไผ่ และต้นตาลตามแบบวิธีโบราณ จนได้รับ
รางวัลอนุรักษ์ในระดับชาติจากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ใน พ.ศ.2556 นำ�มาสู่แนวคิดที่จะยกระดับผลการวิจัยสู่
นวัตกรรมทางวัสดุก่อสร้างประเภทฝาสำ�เร็จรูปที่สามารถผลิต และ
จำ�หน่ายในระบบอุตสาหกรรมได้ และเป็นวัสดุที่มีคุณสมบัติเบื้อง
ต้นดังนี้
1.วัสดุโดยรวมมีความเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อมตัง้ แต่กระบว
นการผลิตจนถึงกระบวนการย่อยสลาย
2.กระบวนการผลิตต้องสามารถส่งเสริมให้เป็นอาชีพของ
ชุมชนในชนบทที่เป็นแหล่งของวัตถุดิบได้
3.ผลิตภัณฑ์ทสี่ �ำ เร็จแล้วต้องมีความทันสมัย ติดตัง้ ง่าย และ
มีความยืดหยุ่นในการใช้งานสูง
4.ผลิตภัณฑ์ตอ้ งมีความสวยงามทางสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่
จากหลักการกล่าวนำ�มาสู่การออกแบบอย่างรอบคอบ
ใส่ ใจในทุ ก รายละเอี ย ด ตั้งแต่กระบวนการออกแบบ การผลิ ต
เป้าหมายทางการตลาด   เพื่อให้วัสดุก่อสร้างสามารถแข่งขันใน
ตลาดในระดับIMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth
Triangle) และระดับสากลได้ ในขั้นตอนสุดท้ายผู้วิจัยได้ทำ�การ
ทดสอบประสิทธิภาพของวัสดุ ทั้งทางด้านกายภาพ การประหยัด
พลังงาน ความงาม และวิธีการผลิต จนนำ�มาสู่การนำ�เสนอเป็นต้น
แบบ เพื่อรองรับการผลิตในระบบอุตสาหกรรมต่อไป
กลุ่มตลาดหลัก
1.ทีพ่ กั อาศัยภายใต้กรอบความร่วมมือ IMT-GTGT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle)
2.โครงการขนาดใหญ่ทใี่ ช้รปู แบบสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ เช่น
รีสอร์ท  โรงแรมแนวบูติก-โฮเตล
3.โครงการบ้านทางราชการที่ต้องการความรวดเร็วในการ
ก่อสร้าง เช่นบ้านผู้ประสบภัย  บ้านผู้สูงอายุ
กลุ่มตลาดรอง
1.บ้านทีเ่ คยใช้ผนังประเภทวัสดุพนื้ ถิน่ แล้วต้องการเปลีย่ น
หรือซ่อมแซมแทนฝาเดิมที่ผุพัง
ช่องทางจำ�หน่าย Marketing Distribution
1.ผลิต และจำ�หน่ายผ่านการบริหารโดยหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ
ในสถาบันอุดมศึกษา UBI (University Business Incubators) ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั และเครือข่ายร่วม 62 แหล่ง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์ และขั้นตอนการประดิษฐ์
1.นำ�ใบตาลโตนด ไปแช่น้ำ�เพื่อย่อยสลาย
น้ำ � ตาลอั น เป็ น แหล่ ง อาหารของ ปลวก
และมอด
2.เหลาต้ น ไผ่ ไ ว้ ส องขนาดเพื่ อ ใช้ เ ป็ น
ภาพแสดง ส่วนประกอบ
โครงผนังทั้งแนวตั้ง และแนวทแยง และนำ�
โครงสร้างหลักของแผ่นผนัง
ไปแช่
น�้ำ ไว้หนึง่ เดือนเพือ่ ย่อยสลายน้�ำ ตาล
จากใบตาลโตนด
ในเนื้อไม้
3.ทำ�กรอบไม้เนื้อแข็งกลางขนาด กว้าง 60 ซม. หนา
60 ซม.เป็นโครงสร้างหลักของแผ่น  
4.เจาะรูเดือยตัวเมีย และตัวผู้ตามจุดที่ออกแบบไว้
5.ประกบโครงไม้ไผ่หน้า - หลังด้วยไม่ไผ่แนวตัง้ และแนวนอน
โดยให้เหลือช่องว่าง ตรงกลางเพื่อไว้ใช้ สำ�หรับสอดใบตาล
6.สอดใบตาลตามแนวตัง้ จัดเรียงให้เป็นระเบียบ ในทิศทาง
เดียวกัน
7.รัดทับหน้าใบตาลทั้งสองด้านด้วยไม่ไผ่ในแนวทแยง
8.ตรวจสอบคุณภาพ และความเรียบร้อย ก่อนทำ�ความ
สะอาดแผ่นผนังจากใบตาลโตนดและผนึกหีบห่อเพื่อรอส่ง

ภาพแสดง แนวคิดแผ่นผนังจากใบตาลโตนดในรูปแบบต่างๆ ในอนาคต
(ปัจจุบันทำ�เพียงรูปแบบเดียว)

ภาพแสดง ผลิตภัณฑ์ฝาจาก
ใบตาลโตนด และบรรจุภัณฑ์
พร้อมวิธีการใช้งานด้านหลัง

ภาพแสดง หุ่นจำ�ลองบ้าน
ที่บุฝาผนังด้วยผลิตภัณฑ์
ฝาจากใบตาลโตนด

ภาพแสดง การออกแบบ
แสดงการใช้ประโยชน์จาก
แผ่นผนังใบตาลโตนดมา
ก่อสร้างเป็นบ้านขนาดเล็ก

ภาพแสดง การดำ�เนินการ ภาพแสดง บรรยากาศใน
ภาพแสดงกิจกรรมถ่ายทอด
ผลิตเองของชาวบ้านภายใต้ การแสดงงานสิ่งประดิษฐ์
เทคโนโลยีสู่ชุมชนในระบบ
การอำ�นวยการโดย
ณ.งาน Geneva
วิสาหกิจชุมชน ต.รำ�แดง อ.สิงห
อบต.รำ�แดง
inventation 2014
นคร จ.สงขลา

  ภาพแสดง รางวัลเหรียญทองและ Spacial prize ในงาน
Geneva inventation 2014
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คีย์ลัดที่มีประโยชน์บน Windows
มีเคล็ดลับและเทคนิค คีย์ลัด ที่มีประโยชน์บน Windows ที่หากใช้บ่อยๆ จะทำ�ให้เราทำ�งานต่างๆ ได้เร็ว
และสะดวกขึ้น มาฝากกันค่ะ
กดปุ่ม SHIFT เมื่อใส่แผ่น CD,DVD เพื่อป้องกันไม่
ให้ไดรฟ์ซีดี เรียกใช้แผ่นซีดีโดยอัตโนมัติ หรือหยุดการ
Autorun
กด Shift + Delete เพื่อลบไฟล์ หรือโฟลเดอร์ ที่เลือก
ไว้อย่างถาวร
กด F2 เพื่อเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่เลือกไว้
กด CTRL + A เพื่อเลือกทั้งหมด
กด F3 ค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์
กด ALT + ENTER ร่วมกัน เพื่อดูคุณสมบัติของ
รายการที่เลือก
กด ALT + F4 เพื่อปิดไฟล์หรือโฟลเดอร์ที่ใช้งานอยู่

กด CTRL + F4 เพื่อปิดไฟล์ โฟลเดอร์หรือ โปรแกรม
ทั้งหมดที่ใช้งานอยู่
กด ALT + TAB เพื่อสลับหน้าต่างระหว่าง แฟ้ม โฟลเดอร์
หรือ  โปรแกรม ที่เปิดอยู่
กด SHIFT + F10 เพื่อแสดงเมนูทางลัดสำ�หรับโปรแกรม
ที่เลือก
กด CTRL + ESC เพื่อเปิด Start menu
F10 เปิดแถบเมนูในโปรแกรมที่ใช้งาน
ลูกศรขวา เปิดเมนูถัดไปทางขวาหรือเปิดเมนูย่อย
ลูกศรซ้าย เปิดเมนูถัดไปทางซ้ายหรือปิดเมนูย่อย
กด F5 เพื่อรีเฟรชหน้าต่างที่ใช้งาน
BACKSPACE ถอยหลังเพื่อดูโฟลเดอร์หนึ่งระดับใน My
Computer หรือ Windows Explorer
กดปุ่ม ESC เพื่อยกเลิกการใช้งานใดๆ

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

ที่มา ทิปคอมพิวเตอร์ไอที www.superict.com

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
ใบอนุญาตที่ 1/2540

