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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน 

ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 2 ของปีท่ี 5 ประจำาเดือนพฤษภาคม 

– สิงหาคม 2560 ท่ีแน่นไปด้วยเน้ือหาและกิจกรรม
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา
 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของ

แต่ละฝ่าย เพื่อน�าไปประยุกต์ใช้ต่อการด�าเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณ 2561
 วนัที ่2 พฤษภาคม 2560 สถาบนัวิจัยและพฒันา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั จดัประชมุ
ช้ีแจงแนวปฏบิตัใินการเสนอของบประมาณสนบัสนนุการวจิยังบประมาณเงินรายได้ ประจ�าปีงบประมาณ 2561 
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยและผู้ประสานงานสังกัดพื้นที่ตรัง โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจิยัและพฒันา เป็นผูช้ีแ้จงและรับฟังความคดิเหน็จากผูเ้ข้าร่วม

ประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัย
 วนัที ่9 พฤษภาคม 2560 สถาบนัวจิยัและพฒันา ได้เดนิทางไปพบปะนกัวจิยัมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช
มงคลศรีวิชัย ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัย งบประมาณ 
แผ่นดินประจ�าปี 2562 และงบประมาณรายได้ประจ�าปี 2561 โดยมีนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย กว่า 
60 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถามทิศทางวิจัยชาติปรับเปลี่ยน นักวิจัยพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ

ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน
 วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจ�าปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย 
รองผูอ้�านวยการฝา่ยบรหิารงานท่ัวไป ใหเ้กียรตมิาใหแ้นวทางการท�างานวจิยัสถาบนั และมผีูท้รงคณุวฒุใิหค้วาม
อนุเคราะห์มาช่วยเหลือในการด�าเนินการของนักวิจัยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ ณ โรงแรมล�าปำารีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจำาปี 2560
 หน่วยวจิยัเพือ่พฒันาเชงิพืน้ที ่มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ได้ตดิตามผูบ้รหิารสถาบนัวิจยั
และพัฒนา เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจ�าปี 2560 
เรือ่ง “การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยกีารผลติแป้งสาคใูนจงัหวดันครศรธีรรมราช ตรงั พทัลงุ”ซึง่จดัขึน้ใน

วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าสาคู ต�าบลโคกสะบ้า อ�าเภอนาโยง จังหวัดตรัง น�าทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการป่าสาคูเพื่อการอนุรักษ์และการผลิตแป้งสาคูเพื่อการบริโภค และการ
จ�าหน่ายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ป่าสาคูได้คุ้มค่า และตระหนักถึงคุณค่าของป่าสาคูในชุมชน

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย
 วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
เรื่อง “การใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ 
และ คุณรัตนา สุวรรณวิชนีย์ จากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน
ระบบ DRMS ส�าหรับนักวิจัยที่เสนอขอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจ�าปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
โดยม ีดร.วกิิจ ผนิรบั รองผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึง่มอีาจารย์ นกัวจิยัของมหาวทิยาลยัให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจ�านวนมาก 

ประชมุคณะกรรมการฯ เพือ่พจิารณาโครงการวจิยัทีม่กีารใชส้ตัวแ์ละโครงการวจิยัทีด่ำาเนนิ
การด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ
 วนัที ่23 มถุินายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกรู รองผู้อ�านวยการฝ่ายวชิาการและถ่ายทอด
เทคโนโลย ีและเจ้าหน้าทีส่ถาบนัวจิยัและพัฒนา มทร.ศรีวชิยั ได้จดัประชมุคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาโครงการวจิยั 

ทีม่กีารใช้สตัว์และโครงการวจิยัท่ีด�าเนนิการด้านความปลอดภัยทางชวีภาพ ปีงบประมาณ 2562 เพือ่ให้โครงการดงักล่าวปฏบิตัติามจรรยาบรรณการใช้สตัว์เพือ่งานวจิยั และ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่
 วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส�าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ซึง่ได้รบัเกยีรติจากคุณอตินิสภ์ ต�านานทอง คณุอานภุาพ ค�าทอง คณุอมุารนิทร์ โฉมเฉดิ และคณุกมลวรรณ ศรต๊ีะ 
จากส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาเป็นวิทยากรในการวิเคราะห์โครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “ท�าอย่างไรให้ข้อเสนอโครงการวิจัยถูกใจแหล่งทุน
ภายนอก” และ “เทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดโครงการวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
และม ีผศ.ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา ร่วมชีแ้จงการวเิคราะห์โครงการวจิยัส�าหรับนกัวิจยัรุน่ใหม่ ของนกัวิจยั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชยั

โครงการประชุมเชิงวิชาการ การนำาเสนอผลงานวิจัยสถาบันเพ่ือการนำาไปใช้ประโยชน์ คร้ังท่ี 2
 วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ 
การน�าเสนอผลงานวจิยัสถาบนัเพือ่การน�าไปใช้ประโยชน์ ครัง้ที ่2 ซึง่จดัขึน้ในระหว่างวนัที ่28-29 มถินุายน 2560 
ณ โรงแรม ล ีการ์เดนส์ พลาซ่า อ�าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ได้รบัเกยีรตจิากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์ 

โตพิทักษ์ และ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเร่ือง “การเขียนโครงการวิจัยสถาบันและ 
การออกแบบการวิจัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดงาน 
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ค่ายเยาวชนฟ้ืนฟูหญ้าทะเลเพ่ือพะยูนในจังหวัดตรัง
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผู้อ�านวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธิเปิดค่ายกิจกรรมเพ่ืออบรม 
ความรู้เก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟ ู
หญ้าทะเลเพือ่พะยนูในจังหวดัตรงั” ระหว่างวันที ่14-16 เดอืนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จดัโดยสถาบนัวจิยัและพัฒนา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาช 
มงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภริกัษ์ สงรกัษ์ ผูอ้�านวยการสถาบนัวจัิยและพฒันา (รุน่พีม่นีกร 3 ) พบปะกบัน้องๆ นักศึกษา มนีกร 27 และมกีจิกรรมละลายพฤตกิรรมเชงิปฏิบตักิารสร้างความสัมพนัธ์
น�าโดยนายสมชาย อักษรสวัสดิ์, นายธรรมศักดิ์ ทองค�า,นายรอมลี เจ๊ะบ่าว, นายอับบาซิฏ หวังกุหล�า, นายจตุพร กุญชรินทร์, นายนพดล โต๊ะประดู่ จากนั้นบรรยายความรู้ 
“ความหลากหลายของระบบนิเวศแนวหญ้าทะเล” โดยวิทยากร ดร.วิกิจ ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และในภาคค�่ามีกิจกรรมแสดงละครจากน้องๆ
นักศึกษาและมีกิจกรรมเทียนนักอนุรักษ์เพื่อสร้างจิตส�านึกในการอนุรักษ์และสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆ มีนกรรุ่นที่ 27

ศึกษาดูงานโครงการ ณ อพ.สธ. ศูนย์หนองระเวียง
 วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวชัิย น�าโดย ดร.วกิิจ ผนิรับ รองผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจิยัและพัฒนา มทร.ศรวีชิยั 
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง  
โดยมีท่าน ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจ�าวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าท่ีภายใต้โครงการ 

ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ภายในโครงการดังกล่าว

ศึกษาดูงาน โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ คลองไผ่
 วันท่ี 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลศรีวชัิย น�าโดย ดร.วกิจิ ผินรบั รองผู้อ�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวิจยัและพัฒนา มทร.ศรีวชิยั 
ผูบ้ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที ่เข้าศกึษาดงูาน ณ ศนูย์อนรุกัษ์พนัธกุรรมพืชฯ คลองไผ่ ต�าบลคลองไผ่ อ�าเภอสคีิว้ 

ศึกษาดูงาน ณ โครงการช่ังหัวมันตามพระราชดำาริ
 วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรวีชิยั น�าโดย ดร.วกิจิ ผนิรับ รองผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจัิยและพัฒนา มทร.ศรวีชิยั 
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ายาง 

จ.เพชรบุรี ส�าหรับ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�าริ” เดิมบริเวณนี้เป็นพ้ืนท่ีแห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชด�าริ 
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท�าให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTNC) และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล คร้ังท่ี 8 (8th RMUTIC)
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�าโดย รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
และ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีโอกาสร่วมรับเสด็จและร่วมงานการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC) 
ระหว่างวนัที ่7-9 สงิหาคม 2560 ซึง่ในครัง้นี ้มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ได้รับเกยีรต ิเป็นเจ้าภาพในการจดัการประชมุฯ ร่วมกบั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล 
ทั้ง 8 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเพ่ือสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ 
ในวงกว้างมากยิง่ขึน้ ณ ศนูย์แสดงสนิค้าและการประชมุ อมิแพค็ เมอืงทองธาน ีอ�าเภอปากเกรด็ จงัหวดันนทบรุ ีอกีทัง้ยงัได้รบัเกยีรตจิาก รศ.ดร.สวุจัน์ ธญัรส รองอธกิารบดี
ฝ่ายวชิาการ เป็นผูแ้ทนอธกิารบด ีขึน้รบัธงเพือ่เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชมุวชิาการมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังที ่10 (10 th RMUTNC) และการประชมุวชิาการ
นานาชาตมิหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล คร้ังท่ี 9 (9th RMUTIC) ในปี 2561 ต่อจากมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสนิทร์ 9 th RMUTNC & 8 th RMUTIC ในปีถดัไป 

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน้ำาทะเลสาบสงขลา” คร้ังท่ี 5
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน�้า
ทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ�าปี 2560 โดยปีนี้เจ้าภาพจัดการประชุมหลักคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  
ก�าหนดจดัข้ึนในระหว่างวนัท่ี 17-18 สงิหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชมุนานาชาตฉิลองสริิราชสมบตัคิรบ 60 ปี จงัหวัดสงขลา 

จงัหวดันครราชสมีา ซึง่มเีจ้าหน้าท่ีของทางศูนย์ กล่าวต้อนรบัและบรรยายในแต่ละฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ การย้ายต้นทองพันช่ังจากอาหารเลีย้งเนือ้เยือ่มาเพาะช�าในกระถาง 
การปลูกต้นหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ให้ติดผลเยอะ ขั้นตอนการผลิตชา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และการแสดงการทอผ้าไหม ภายในศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่

และก�าหนดประเด็น “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเปิดการประชุมในหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน” อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 6 ในปี 2561

โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน้ำาปะเหลียน จังหวัดตรัง
 วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัยท้าทายไทย รอบ 3 เดือน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบทุนจาก คอบช. ผ่านส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้าปะเหลียน จังหวัดตรัง” และมีการสนับสนุนงบวิจัยให้กับโครงการวิจัยจ�านวน 11 โครงการ ใน 5 กรอบประเด็นวิจัย  
มทีมีนกัวจิยัจ�านวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็นนกัวจิยัรุน่กลางและรุน่ใหม่ ร้อยละ 75 การตดิตามความก้าวหน้ารอบ 3 เดอืน ในคร้ังน้ี ได้รับเกยีรตจิากผูท้รงคุณวฒุมิาให้ค�าแนะน�า
และประเมินโครงการ เพือ่ประโยชน์ของนกัวจิยัในการท�างานระยะต่อไป ประกอบด้วย ดร.จเร สวุรรณชาต รองอธกิารบดฝ่ีายวิจยัและบรกิารวชิาการ ประธานคณะกรรมการ 
ประเมินติดตามโครงการวิจัย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ�านวยการ สกว. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางประภาพรรณ 
กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลวังวน นางพรรณี เดชภักดี ประมงอ�าเภอกันตัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายบรรจง นฤพรเมธี 
นายกสมาคมการท่องเทีย่วและการโรงแรมจังหวัดตรัง นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณชิ พ่ีเลีย้งโครงการวจัิยหลกัของโครงการวจิยั รศ.มกุดา สขุสวสัดิ ์คณะศลิปศาสตร์ มทร.ศรวิีชยั 
พี่เลี้ยงโครงการวิจัย การจัดการประชุมในครั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�าบลวังวน และครั้งต่อไป รอบ 6 เดือน จะสัญจร
ไปรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ต�าบลทุ่งกระบือ อ�าเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย04



มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)
 วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย 
ในระบบวจิยัท่ัวประเทศ จดังาน “มหกรรมงานวจิยัแห่งชาต ิ2560 (Thailand Research Expo 2017)” ระหว่าง
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์  
โดยมพีลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตร ีเป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เร่ือง ศาสตร์พระราชา : วจิยัและพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยนื วนัที ่23 สิงหาคม 
2560 ณ ห้องเวลิด์บอลรมู ชัน้ 23 กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริิฤกษ์ ทรงศวิไิล เลขาธกิารคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต ิในการน้ีพลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง 
รองนายกรฐัมนตร ีได้เยีย่มชมบธูนทิรรศการทีท่างมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ได้ไปร่วมจัดแสดงในโซนนวตักรรมสูช่มุชน นอกจากนีท้างมหาวทิยาลยัยงัมผีลงาน
วจัิยเด่นจ�านวน 4 เรือ่ง ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเหด็อตัโนมัต ิของอาจารย์พิทกัษ์ สถติวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสูผ่นืผ้า ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวตัร์ ผลงานชวีภณัฑ์ 
กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก ของ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ และผลงานเครื่องใช้ส�านักงานจากเส้นใยตาลโตนด ของ ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ รวมถึง 
งานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม Highlight Stage และ Research for Community ไปร่วมจัดแสดงอีก 3 โซน ภายในงานThailand Research Expo 2017 ซึ่งจัดแสดงถึงวัน
ที่ 27 สิงหาคม

ร่วมกิจกรรม Highlight Stage 
 วันที่ 25 สิงหาคม 2560 ผลงานวิจัยเด่นจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง ดาหลา
จากใบสู่ผนืผ้า เฟอร์นิเจอร์น่ังเล่น “ชดุรักษ์บ้าน” ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวตัร์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มทร.
ศรีวิชัย ได้รับเชิญพิเศษจากส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกิจกรรม Highlight Stage บรรยาย

เกี่ยวกับผลงานวิจัย ณ เวทีใหญ่ วช. ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�านวนมาก

เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว.
 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ร่วมกับเครือข่ายสถาบันวิจัยและพัฒนา 9 มทร. เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว. “สร้างคน 
สร้างความรู้ สร้างอนาคต” ณ Royal Paragon Hall Siam Paragon โดยมี พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง 
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ “เรื่องทิศทางและนโยบายการพัฒนาประเทศโดยใช้องค์ความรู้จากงานวิจัย นอกจากนั้นยังได้รับค�าแนะน�าเกี่ยว
กับรูปแบบของการด�าเนินการวิจัย ในอนาคตร่วมกันระหว่าง สกว.กับ 9 มทร. จากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อ�านวยการ สกว.

แสดงความยินดีกับการประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา 2560
 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ที่คว้า 4 รางวัลจาก
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�าปี 2560 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�าปี 2560 
(Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซน็ทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซน็ทรัลเวิลด์ 

จาก “ผลงานเครือ่งผลติไบโอดเีซลโดยใช้เคร่ืองไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต” โดยนกัศกึษา นายอานวูา มาม ุนายฆนาพงศ์ บญุสวุรรณ นายปรัชทว ีทองมาก เจ้าของผลงาน 
และอาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สุห์ดี นิเซ็ง จากวิทยาลัยรัตภูมิ ได้รับ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลชมเชย ข้อเสนอโครงการ และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดีมาก 
และ “ผลงานการเพิ่มสมรรถนะการกลั่นเอทานอลรังสีอาทิตย์ด้วยคลื่นอัลตราโซนิค” (Enhancement of solar ethanol distillation using ultrasonic waves) โดย
นักศึกษา นายวัชรพงศ์ ถาวรกิจ นายมารุพงษ์ พุกกะณะสุท เจ้าของผลงาน และอาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.จารุวัฒน์ เจริญจิต จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับ 2 รางวัล 
ได้แก่ รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการส่ิงประดิษฐ์ ระดับดีเด่น และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวด 
ในระดับภูมิภาค งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยเงินรายได้ ประเภทวิจัยสถาบัน ประจำาปีงบประมาณ 2561
 วนัที ่28 สงิหาคม 2560 สถาบนัวจิยัและพฒันา ได้จดัประชมุพจิารณาข้อเสนอโครงการวจิยัเงนิรายได้ 
ประเภทวจัิยสถาบนั ประจ�าปีงบประมาณ 2561 ซึง่เปิดโอกาสให้นกัวิจัยและบคุลากร น�าเสนอข้อเสนอโครงการวจิยั 
ต่อคณะกรรมการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลย ี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ อพ.ศธ. ณ อุทยานกล้วยพ้ืนเมือง
 วนัท่ี 30 สงิหาคม 2560 ดร.วกิจิ ผนิรบั รองผูอ้�านวยการฝ่ายสารสนเทศการวจิยั สถาบนัวจัิยและพฒันา 
มทร.ศรีวิชัย ได ้เข ้าร ่วมแลกเปลี่ยนความรู ้กับครูภูมิป ัญญาชาวบ้านและปราชญ์ชาวบ้านในหัวข้อ  
“เรื่องกล้วยกล้วย” ณ อุทยานกล้วยพื้นเมือง เกษตรธรรมชาติธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้ 

โครงการอนรุกัษ์พันธกุรรมพชือนัเนือ่งมาจากพระราชด�าร ิสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ สยามบรมราชกมุาร ี(อพ.สธ.) เพือ่ด�าเนนิโครงการให้เป็นไปตามแนวทางรปูแบบต่างๆ 
ของโครงการ อพ.สธ.ที่ถูกต้อง และร่วมกันปลูกพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองต่อไป

มทร.ศรีวิชัยรับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR  
ประจำาปีการศึกษา 2559
 วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการตรวจรายงาน
การประเมินตนเอง Self  Assessment Report : SAR ประจ�าปีการศึกษา 2559 โดยมีท่าน รศ.ดร.ธวชั ชติตระการ 
ให้เกียรติเป็นประธานการตรวจประเมนิ ซึง่สถาบนัวจิยัและพัฒนา รบัผดิชอบองค์ประกอบ ท่ี 2 การวจิยั ประกอบด้วย 3 ตวับ่งชี ้ โดยมผีลการตรวจประเมนิ คะแนนเฉล่ียทัง้ 
3 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.21 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางบวก เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ ปี 2558 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 3.76 ตามล�าดับ 
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย คือกระตุ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้น
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ)   
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปริญญาโท วศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.วศิวกรรมอตุสาหการและระบบ)
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ประวัติการทำางาน

- หั วหน ้ า งานวิ จั ยและบริการ วิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร ์  
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- หัวหน้าหน่วยทรัพย์สินทางปัญญา ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  
 สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ

- รางวัลชนะเลิศการนำาเสนอปากเปล่ายอดเยี่ยม (The Best Oral 
 Presentation Award) ในหวัข้อด้าน Processing เรือ่ง “ปัจจัยทีม่อีทิธพิล 
 ต่อการเชื่อมเสียดทานแบบกวนระหว่างอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง  
 SSM 356 กับ SSM 6061” การประชุมวิชาการทางโลหะวิทยาแห่ง 
 ประเทศไทย ครั้งที่ 6 เชียงใหม่ งบประมาณรายได้ 2556
- รางวัล Best Paper Award เรื่อง “The Factors to Influence the  
 Friction Stir Welding of Aluminum Casting Semi-Solid Metal  
 Dissimilar Joint between SSM 356 and SSM 6061” การประชุม 
 ทางวิชาการระดับนานาชาติ 2013 the 2nd International 
 Conference on Automatic Control and Mechatronic Engineering  
 ( ICACME 2013) กรุง เทพมหานคร 21-22 มิถุนายน 2556 
 งบประมาณรายได้ 2556
- รางวัล บทความดีเด่น เรื่อง “สมบัติทางกลและการวิเคราะห์โครงสร้าง 
 ทางโลหะวิทยาของกระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม 
 เสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061” การประชุม 
 วิชาการด้านการพัฒนาการดำาเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่  
 6 ประจำาปี 2558 ณ จงัหวดักรงุเทพมหานคร งบประมาณแผ่นดนิ 2556
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Crepe Paper Machine ได้รับรางวัลเหรียญ 
 ทองแดงจาก KIDE 2015 และรางวัลพิเศษจาก Leading Innovation  
 Award จาก International Intellectual Property Network  
 Forum (IIPNF) ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
- ผลงานสิ่งประดิษฐ์ Eco-Friendly Office Supplies by Plamyra fibers 
 ได้รับรางวัลเหรียญเงินจาก SEOUL INTERNATIONAL INVENTION 
 FAIR (SIIF 2016) ณ เมืองโชล ประเทศเกาหลีใต้

ผลงานการตีพิมพ์เผยแพร่

- Worapong Boonchouytan, Thanate Ratanawilai. and Prapas  
 Muangjunburee., Effect of Pre/Post Heat Treatment on the  
 Friction Stir Welded SSM 356 Aluminum Alloys, Advanced  
 Materials Research Volumes 488 – 489 (2012) pp. 328-334
- Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, Surasit Rawa 
 ngwong, Romadorn Burapa and Prapas Muangjunburee.,  
 The Factors to Influence the Friction Stir Welding of Aluminum 
 Casting Semi-Solid Metal Dissimilar Joint between SSM 356  
 and SSM 6061, Applied Mechanics and Materials Vol. 415  
 (2013) pp 597-601. 
- Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, Surasit  
 Rawangwong, Romadorn Burapa and Prapas Muangjunburee., 
 Investigation of Dissimilar Joint between 356 and 7075 of Semi- 
 Solid (SSM) Aluminum Alloy by Friction Stir Welding, Advanced  
 Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 344-348. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วรพงค์  บุญช่วยแทน

- Worapong Boonchouytan, Jaknarin 
 Chatthong, Surasit Rawangwong and  
 Romadorn Burapa., Effect of Heat Treatment  
 T6 on the Friction Stir Welded SSM 6061  
 Aluminum Alloys, Energy Procedia 56 (2014) pp 172 – 180. 
- Worapong Boonchouytan, Jaknarin Chatthong, and 
 Prapas Muangjunburee., Microstructural and mechanical properties  
 of welded SSM356-T6 and SSM7075-T6 aluminum semi-solid  
 sheets by friction stir welding, KKU ENGINEERING JOURNAL  
 October – December 2016 vol. 43(4) pp. 189-195. 
- วรพงค์ บุญช่วยแทน ธเนศ รัตนวิไล ประภาศ เมืองจันทร์บุรี และ  
 กนิษฐ์ ตะปะสา. การเชื่อมอะลูมิเนียมผสม 356 หล่อกึ่งของแข็งโดย 
 กรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน ในสภาวะของกระบวนการทาง 
 ความร้อน T6. วิศวกรรมสาร มข. ปีที่ 38 ฉบับที่ 3 เดือน กรกฎาคม- 
 กันยายน 2554 หน้า 219-232
- วรพงค์ บญุช่วยแทน จกัรนรนิทร์ ฉตัรทอง สรุสทิธ ิระวงัวงศ์ และ รอมฎอน 
 บูระพา. การเชื่อมอะลูมิเนียมผสมหล่อกึ่งของแข็ง SSM 356 กับ  
 SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเช่ือมเสียดทานแบบกวน. วารสารวิชาการ 
 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม 
 พ.ศ. 2556 หน้า 47-61. 
- วรพงค์ บุญช่วยแทน จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และ ชาตรี หอมเขียว.  
 กระบวนการทางความร้อน T6 หลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวน 
 ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061. วารสาร “วิศวกรรมศาสตร์  
 มหาวิทยาลัยสยาม” ปีท่ี 15 ฉบับท่ี 1 เล่มท่ี 28 เดือน มกราคม- 
 มิถุนายน พ.ศ. 2557 
- วรพงค์  บุญช่วยแทน และ จักรนรินทร์  ฉัตรทอง. การเชื่อมเสียดทาน 
 แบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061. วิศวสารลาดกระบัง  
 ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน 2557 หน้า 1-6 
- วรพงค์ บุญช่วยแทน  สุรสิทธ์ิ ระวังวงศ์ และประภาศ เมืองจันทร์บุรี.  
 สมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อก่ึงของแข็ง 2024 ด้วยการเชื่อมเสียด 
 ทานแบบกวนในสภาวะกระบวนการทางความร้อนท่ีแตกต่างกัน.  
 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีท่ี 23 ฉบับท่ี 5 (ฉบับพิเศษ)  
 2558 หน้า 867-881 
- วรพงค์ บุญช่วยแทน  รอมฎอน  บูระพา และประภาศ เมืองจันทร์บุรี.  
 ผลกระทบของความเร็วหมุนเช่ือมต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและ 
 สมบัติทางกลของการเชื่อมเสียดทานแบบกวนอะลูมิ เนียมหล ่อ 
 กึ่งของแข็งต่างชนิด 356 กับ 7075. วิศวกรรมสารมหาวิทยาลัยนเรศวร  
 ปีที่ 11 ฉบับที่ 2 2559 หน้า 21-30. 
- วรพงค์ บุญช่วยแทน ชาตรี หอมเขียว รอมฏอน บูระพา บดินทร์ จิโรภาส 
 ศตายุ จันทระ และศราวิน ดำาน้อย. การพัฒนากระบวนการคัดแยก 
 เปลือกข้าวซ้อมมือ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1  
 ม.ค. – มิ.ย. 2560. หน้า 15-23.
- สิทธิบัตรไทยเรื่อง “เคร่ืองปอกไข่ต้ม” เลขที่คำาขอ 1201003620 
 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
- อนุสิทธิบัตรไทย เรื่อง “เครื่องอัดกลีบดอกไม้จันทน์” เลขที่คำาขอ  
 1503000609 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 12393 เรื่อง “เครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด”  
 เลขท่ีคำาขอ 1603001316 ยืน่จดทะเบียนเมือ่วนัท่ี 27 กรกฎาคม 2559
- อนสุทิธบัิตรไทยเลขท่ี 12394 เร่ือง “เคร่ืองแยกเนือ้และเส้นใยผลตาลโตนด” 
 เลขที่คำาขอ 1603001317 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- อนุสทิธิบตัรไทย เร่ือง “กรรมวธีิการผลติแผ่นใยอดัจากเส้นใยผลตาลโตนด” 
 เลขที่คำาขอ 1603001866 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
- อนสุทิธบิตัร ไทย เรือ่ง “กรรมวิธกีารผลติกระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด” 
 เลขที่คำาขอ 1703000059 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06



งานวิจัย
สู่สังคม

บทน�ำ

 ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ทีร่าบทางฝ่ังตะวนัออกตัง้แต่จงัหวดัชมุพรเรือ่ยมาจนถงึพทัลงุ สงขลา 
และปัตตานี โดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา ในอ�าเภอสทิงพระ 
จังหวัดสงขลา พื้นที่นา 1 ไร่ จะมีต้นตาลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ต้น 
แต่บางแห่งพบมต้ีนตาลขึน้เป็นจ�านวนมากพืน้ที ่1 ไร่มต้ีนตาลขึน้ตามคนันา
หนาแน่นถงึ 110 ต้น จากการส�ารวจนบัจ�านวนต้นตาลโตนด เฉพาะอ�าเภอ 
สทิงพระแห่งเดียวมีต้นตาลโตนด ถึง 50,000 ต้น และหากนับรวมทั้ง
จงัหวดัสงขลา มต้ีนตาลโตนดประมาณ 3 ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของ
ต้นตาลโตนด เช่นนี ้ซึง่ปรากฏในหลายพ้ืนทีท่�าให้ผูค้นในท้องถิน่ได้ใช้ตาล
โตนดตั้งแต่ยอดถึงรากให้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายและกว้างขวาง
จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่น่าสนใจศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง [1] เส้นใยผลตาลโตนดเป็นหนึ่งในวัสดุเหลือทิ้งที่มีมากใน
ท้องถ่ินจากกระบวนการขยีเ้อาเนือ้ตาลสกุไปท�าขนมตาล ทีส่ามารถน�าไป
ใช้ประโยชน์ได้โดยใช้เป็นส่วนผสมกับวัสดุสังเคราะห์ในการผลิตกระดาษ
สา ไม้กระดาน เป็นต้น
 จากการลงพืน้ท่ีเพือ่ท�าวจิยัเชงิพืน้ท่ี ณ ศนูย์การเรยีนรูว้ถิ ีโหนด นา เล 
และได้สัมภาษณ์นางพูนทรัพย์ ศรีชู ประธานชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
วิถีโหนด นา เล กล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยคนหลากหลาย
อายตุัง้แต่วยัหนุ่มสาวจนถงึวยัชรา จ�านวน 120 คน 200 ครวัเรอืน เป็นการ
รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมที่ว่างเว้นจากการท�านา (ใน 1 สัปดาห์จะ 
ท�านา 3 วัน) น�าเอาของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน 
เช่น สบู่ตาลโตนด ครีมตาลโตนด โลชั่นตาลโตนด น�้าตาลแว่นตาลโตนด 
ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะใช้วัตถุดิบหลัก คือ ผลตาลโตนดสุก น�า
มาขยีเ้อาเฉพาะเนือ้สเีหลอืงทองมาผลติ ขัน้ตอนการผลติจะใช้แรงงานคน 
10-20 คน มานัง่ขยีใ้นอ่างน�า้เพือ่ให้เนือ้ตาลโตนดสกุอยูใ่นน�า้ จากนัน้น�าน�า้ 
ไปกรองด้วยผ้าขาวเพือ่กรองเอาน�า้ออกให้เหลอืแต่เนือ้ของผลตาลโตนด
สุก โดย 1 ผลตาลโตนดสุกจะได้น�้าหนักเนื้อตาลโตนดสุก ประมาณ 250 
กรมั ในแต่ละวนัจะต้องใช้เนือ้ตาลโตนดสกุประมาณ 80-100 กโิลกรมั ดัง
น้ันชาวบ้านกจ็ะท�างานกันทัง้วนัเพือ่ให้ได้เนือ้ตาลโตนดสกุมาแปรรปูเป็น 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนท่ีเหลือทิ้ง คือ ผลที่มีเส้นใยตาลโตนดติดอยู่ซึ่งมี
จ�านวนมากโดยทัว่ไปชาวบ้านจะไม่ได้น�ามาใช้ประโยชน์อะไรนอกจากการ
เอาไปเผาท�าเป็นถ่าน แต่กม็บีางส่วนเอาไปบ่มต่อเพือ่ให้เกดิรากแล้วน�าไป
ท�าเป็นของหวาน (จาวตาลเช่ือม) ได้ ในส่วนนีค้ณะวิจัยจงึมคีวามคิดเหน็ว่า
น่าจะน�าเส้นใยตาลโตนดน�ามาผลติเป็นผลติภณัฑ์เพือ่สร้างองค์ประกอบ
หรอืบรบิทโดยรวมของผลติภณัฑ์ชมุชนเดมิทีม่อียู ่กจ็ะสามารถเพิม่มลูค่า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากขึ้น เช่น การท�าบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดโดยใช้ใยตาลโตนดมาเป็นองค์ประกอบ หรือจะสร้างเป็นของ
ที่ระลึกของชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น กระเป๋า กล่อง
บรรจุของขนาดต่างๆ ร่มกันแดด หรือกล่องทิชชู เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัย 
ได้มองไปท่ีกระดาษสาจากเส้นใยตาลโตนด เนือ่งจาก กระดาษสาเป็นกระดาษ 
ที่สามารถท�ามือได ้ เป ็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถผลิตได ้ไม ่ยากมาก 

สิ่งประดิษฐ์ กระดาษเส้นใยผลตาลโตนดสู่

ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส�านักงาน

สนับสนุนทุนวิจัย โดยส�ำนักงำนพัฒนำกำรวิจัยกำรเกษตร (องค์กำรมหำชน)

อุปกรณ์การผลิตก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป มีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และจากการค้นคว้างานวิจัยที่เก่ียวข้องก็ยังพบงานวิจัย
กระดาษสาจากเส้นใยตาลโตนด ซึ่งสามารถน�ามาถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
สู่ชุมชนได้ สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกด้วย
 คณะวจิยัจงึคดิเหน็ว่าโครงการวจิยันีจ้ะช่วยตอบสนองการใช้ประโยชน์
ของชมุชนได้เป็นอย่างด ีตัง้แต่กระบวนการต้นน�า้ คอื เครือ่งแยกเนือ้และ
เส้นใยผลตาลโตนด เพือ่ลดกระบวนการท่ียุง่ยากเพราะเส้นใยตาลโตนดท่ี
ติดอยู่กับผลตาลโตนดนั้นมีความเหนียวมากท�าให้เสียเวลา และแรงงาน
ในการแยกเนื้อตาลและเส้นใยผลตาลโตนด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและ
แรงงานในการแยกเนือ้ตาลและเส้นใยผลตาลโตนด ไปจนถงึปลายน�า้ คอื 
การน�าของเหลือทิ้งจากการเกษตรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างอาชพี และสร้างรายได้ให้แก่คนในชมุชน สามารถสร้างอาชพี
ที่มั่นคง สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้แก่คนในชุมชน ท�าให้การท�ากระดาษสา
จากเส้นใยของลูกตาลโตนดเป็นที่รู้จัก และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย ภายใต้อนุสิทธิบัตร ไทย เรื่อง “กรรมวิธี
การผลิตกระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด” เลขที่ค�าขอ 1703000059 ยื่น
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ขั้นตอนกำรผลิตกระดำษเส้นใยตำลโตนด

- น�ากระดาษลกูฟกูท่ีชัง่น�า้หนกัไว้ในอตัราส่วน 10 อตัราส่วน ดงันี ้100:0, 
90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 และ 10:90 
น�าแต่ละอัตราส่วนไปแช่น�้าเปล่า  5 ชั่วโมง เพื่อจะได้ง่ายต่อการปั่น 
- น�ากระดาษลกูฟทูีแ่ช่น�า้เปล่าไว้ 5 ชัว่โมง มาป่ันด้วยเครือ่งป่ัน ใช้เวลาใน
การปั่นกระดาษลูกฟูก 5 นาที โดย แยกปั่นครั้งละ 1 อัตราส่วน 
- น�าเส้นใยของผลตาลโตนดที่ชั่งน�าหนักไว้ ในอัตราส่วน 10 อัตราส่วน
ดังนี้  100:0, 90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 
และ 10:90  มาปั่นรวมกับกระดาษลูกฟูกที่ปั่นไว้แล้ว 5 นาที ใช้เวลาใน
การปั่น 5 นาที โดยแยกปั่นครั้งละ 1 อัตราส่วน 
- น�ากระดาษลูกฟูกและเส้นใยที่ปั่นแล้ว เทใส่ตะแกรง ขนาด (กว้าง ยาว) 
55 36.4 เซนติเมตร
- ท�าการร่อนกระดาษในท่อบ่อซีเมนต์ขนาด 1 เมตร แล้วท�าการเกลี่ยให้
มีความสม�่าเสมอกันทั้งตะแกรง 
- น�ากระดาษที่ร่อนแล้วไปตากแดด 1 วัน 
- ลอกกระดาษออกจากตะแกรง 

ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
อาจารย์ประจ�าสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
E-mail : worapong.b@rmutsv.ac.th
โทรศัพท์ 0-7431-7168 โทรสาร 0-7431-7168
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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 


