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นักวิจัยศรีวิชัย
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สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยทุกท่าน
ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 2 ของปีที่ 5 ประจ�ำเดือนพฤษภาคม
– สิงหาคม 2560 ที่แน่นไปด้วยเนื้อหาและกิจกรรม
โครงการของสถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูล
ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรม
ต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติของนักวิจัย
ทีน่ า่ สนใจ และการน�ำงานวิจยั ทีม่ ปี ระโยชน์เผยแพร่สสู่ งั คม
กองบรรณาธิ ก ารหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า จดหมายข่ า ว
ของ สถาบันวิจยั และพัฒนา จะเป็นสือ่ กลางทีเ่ ป็นประโยชน์
แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน

ดำ�เนินการจัดทำ�จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง
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คณะกรรมการดำ�เนินงาน
กรรมการอำ�นวยการ
ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม
รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย
ดร.จเร สุวรรณชาต
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

กองบรรณาธิการ

ผศ.ประภาศรี ศรีชัย
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี
ดร.วิกิจ ผินรับ
รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจัย
นายสุวรรณ พรมเขต
นายเชิด คงห้อย
นางสาวบุญบรรจง สายสาด
นางสาวเกศินี ใหมคง
นางสาวหทัยรัตน์ หนักแน่น
นางสาวธารทิพย์ สุวรรณเวลา
นางสาวประภาพร หนูคงรักษ์
นางสาวจริญาภรณ์ เพชรสามสี

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ต้อนรับ
คณะศึกษาดูงานจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา กล่าวต้อนรับและได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านการพัฒนาองค์กร การถ่ายทอดงานด้านบริหารงานวิจัยของ
แต่ละฝ่าย เพื่อน�ำไปประยุกต์ใช้ต่อการด�ำเนินงานของหน่วยงานและเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการเสนอของบประมาณ 2561

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั จัดประชุม
ชีแ้ จงแนวปฏิบตั ใิ นการเสนอของบประมาณสนับสนุนการวิจยั งบประมาณเงินรายได้ ประจ�ำปีงบประมาณ 2561
และงบประมาณแผ่นดิน ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 แก่นักวิจัยและผู้ประสานงานสังกัดพื้นที่ตรัง โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา เป็นผูช้ แี้ จงและรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่วม

ประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัย

วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้เดินทางไปพบปะนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ในพื้นที่วิทยาเขตนครศรีธรรมราช เพื่อประชุมชี้แจงแนวทางและกรอบการขอทุนวิจัย งบประมาณ
แผ่นดินประจ�ำปี 2562 และงบประมาณรายได้ประจ�ำปี 2561 โดยมีนักวิจัยจาก 5 คณะ และ 1 วิทยาลัย กว่า
60 คน เข้าร่วมรับฟังและซักถามทิศทางวิจัยชาติปรับเปลี่ยน นักวิจัยพร้อมที่จะช่วยขับเคลื่อนประเทศ

ประชุมเตรียมความพร้อมติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน

วันที่ 19 พฤษภาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมติดตาม
ความก้าวหน้าโครงการวิจัยสถาบัน ประจำ�ปีงบประมาณ 2560 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย
รองผูอ้ ำ�นวยการฝ่ายบริหารงานทัว่ ไป ให้เกียรติมาให้แนวทางการทำ�งานวิจยั สถาบัน และมีผทู้ รงคุณวุฒใิ ห้ความ
อนุเคราะห์มาช่วยเหลือในการดำ�เนินการของนักวิจยั ทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ ณ โรงแรมลำ�ปำ�รีสอร์ท อ.เมือง จ.พัทลุง

โครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจำ�ปี 2560

หน่วยวิจยั เพือ่ พัฒนาเชิงพืน้ ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้ตดิ ตามผูบ้ ริหารสถาบันวิจยั
และพัฒนา เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีจากผลงานและนวัตกรรม ประจ�ำปี 2560
เรือ่ ง “การถ่ายทอดองค์ความรูแ้ ละเทคโนโลยีการผลิตแป้งสาคูในจังหวัดนครศรีธรรมราช ตรัง พัทลุง”ซึง่ จัดขึน้ ใน
วันที่ 3 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าสาคู ต�ำบลโคกสะบ้า อ�ำเภอนาโยง จังหวัดตรัง น�ำทีมโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์พนม อินทฤทธ์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดกิจกรรมเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดการป่าสาคูเพื่อการอนุรักษ์และการผลิตแป้งสาคูเพื่อการบริโภค และการ
จ�ำหน่ายสู่เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรในท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์ป่าสาคูได้คุ้มค่า และตระหนักถึงคุณค่าของป่าสาคูในชุมชน

โครงการอบรมการใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย

วันที่ 20-21 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การใช้เครื่องมือสารสนเทศการวิจัยบริหารจัดการงานวิจัย” ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณศยามน ไชยปุรณะ
และ คุณรัตนา สุวรรณวิชนีย์ จากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มาเป็นวิทยากรอบรมการใช้งาน
ระบบ DRMS ส�ำหรับนักวิจัยที่เสนอขอโครงการวิจัย งบประมาณเงินรายได้ประจ�ำปี 2561 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่
โดยมี ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั กล่าวต้อนรับและเปิดงาน ซึง่ มีอาจารย์ นักวิจยั ของมหาวิทยาลัยให้ความสนใจเข้าร่วมการอบรมเป็นจ�ำนวนมาก

ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาโครงการวิจยั ทีม่ กี ารใช้สตั ว์และโครงการวิจยั ทีด่ �ำ เนิน
การด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

วันที่ 23 มิถนุ ายน 2560 ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี และเจ้าหน้าทีส่ ถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั ได้จดั ประชุมคณะกรรมการฯ เพือ่ พิจารณาโครงการวิจยั
ทีม่ กี ารใช้สตั ว์และโครงการวิจยั ทีด่ ำ� เนินการด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ปีงบประมาณ 2562 เพือ่ ให้โครงการดังกล่าวปฏิบตั ติ ามจรรยาบรรณการใช้สตั ว์เพือ่ งานวิจยั และ
ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติเพื่อ ความปลอดภัยทางชีวภาพ ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง

โครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยสำ�หรับนักวิจัยรุ่นใหม่

วันที่ 27 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดโครงการเทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยส�ำหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่) ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ซึง่ ได้รบั เกียรติจากคุณอตินสิ ภ์ ต�ำนานทอง คุณอานุภาพ ค�ำทอง คุณอุมารินทร์ โฉมเฉิด และคุณกมลวรรณ ศรีตะ๊
จากส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) มาเป็นวิทยากรในการวิเคราะห์โครงการ และบรรยายพิเศษเรื่อง “ท�ำอย่างไรให้ข้อเสนอโครงการวิจัยถูกใจแหล่งทุน
ภายนอก” และ “เทคนิคการเขียนกรอบแนวคิดโครงการวิจัย” โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
และมี ผศ.ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา ร่วมชีแ้ จงการวิเคราะห์โครงการวิจยั ส�ำหรับนักวิจยั รุน่ ใหม่ ของนักวิจยั มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั

โครงการประชุมเชิงวิชาการ การนำ�เสนอผลงานวิจยั สถาบันเพือ่ การนำ�ไปใช้ประโยชน์ ครัง้ ที่ 2

วันที่ 28 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้จัดโครงการประชุมเชิงวิชาการ
การน�ำเสนอผลงานวิจยั สถาบันเพือ่ การน�ำไปใช้ประโยชน์ ครัง้ ที่ 2 ซึง่ จัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถนุ ายน 2560
ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึง่ ได้รบั เกียรติจากผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กฤธยากาญจน์
โตพิทักษ์ และ ดร.เสาวรส ยิ่งวรรณะ อาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยสถาบันและ
การออกแบบการวิจัย” โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ประภาศรี ศรีชัย รองผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายบริหารงานทั่วไป กล่าวต้อนรับและเปิดงาน
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ค่ายเยาวชนฟืน้ ฟูหญ้าทะเลเพือ่ พะยูนในจังหวัดตรัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรพร ธารางกูร รองผู้อ�ำนวยการฝ่ายวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้ร่วมพิธิเปิดค่ายกิจกรรมเพื่ออบรม
ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ค่ายเยาวชนฟื้นฟู
หญ้าทะเลเพือ่ พะยูนในจังหวัดตรัง” ระหว่างวันที่ 14-16 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2560 จัดโดยสถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง และกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด (บ่อหินฟาร์มสเตย์) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อภิรกั ษ์ สงรักษ์ ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันวิจยั และพัฒนา (รุน่ พีม่ นี กร 3 ) พบปะกับน้องๆ นักศึกษา มีนกร 27 และมีกจิ กรรมละลายพฤติกรรมเชิงปฏิบตั กิ ารสร้างความสัมพันธ์
น�ำโดยนายสมชาย อักษรสวัสดิ์, นายธรรมศักดิ์ ทองค�ำ,นายรอมลี เจ๊ะบ่าว, นายอับบาซิฏ หวังกุหล�ำ, นายจตุพร กุญชรินทร์, นายนพดล โต๊ะประดู่ จากนั้นบรรยายความรู้
“ความหลากหลายของระบบนิเวศแนวหญ้าทะเล” โดยวิทยากร ดร.วิกิจ ผินรับ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และในภาคค�่ำมีกิจกรรมแสดงละครจากน้องๆ
นักศึกษาและมีกิจกรรมเทียนนักอนุรักษ์เพื่อสร้างจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์และสร้างความสามัคคีให้กับน้องๆ มีนกรรุ่นที่ 27

ศึกษาดูงานโครงการ ณ อพ.สธ. ศูนย์หนองระเวียง

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการ อพ.สธ. มทร.อีสาน ศูนย์หนองระเวียง
โดยมีท่าน ผศ.วิชยุทธ จันทะรี รองอธิการบดีประจ�ำวิทยาเขตขอนแก่น พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ภายใต้โครงการ
ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและพาเยี่ยมชมโครงการอนุรักษ์ภายในโครงการดังกล่าว

ศึกษาดูงาน โครงการ อพ.สธ. ณ ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ คลองไผ่

วันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั
ผูบ้ ริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์อนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชฯ คลองไผ่ ต�ำบลคลองไผ่ อ�ำเภอสีควิ้
จังหวัดนครราชสีมา ซึง่ มีเจ้าหน้าทีข่ องทางศูนย์ กล่าวต้อนรับและบรรยายในแต่ละฐานการเรียนรูต้ า่ งๆ ได้แก่ การย้ายต้นทองพันชัง่ จากอาหารเลีย้ งเนือ้ เยือ่ มาเพาะช�ำในกระถาง
การปลูกต้นหม่อนหรือมัลเบอร์รี่ให้ติดผลเยอะ ขั้นตอนการผลิตชา ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากพืช เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ และการแสดงการทอผ้าไหม ภายในศูนย์ อพ.สธ. คลองไผ่

ศึกษาดูงาน ณ โครงการชัง่ หัวมันตามพระราชดำ�ริ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560 ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวชิ ยั น�ำโดย ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.ศรีวชิ ยั
ผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าศึกษาดูงาน ณ โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ ตั้งอยู่ใน อ.ท่ายาง
จ.เพชรบุรี ส�ำหรับ “โครงการชั่งหัวมันตามพระราชด�ำริ” เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดอันยิ่งใหญ่จากพระราชด�ำริ
ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ท�ำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งผาก หวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง เพื่อประโยชน์สุขของพสกนิกร

การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุม
วิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 8 (8th RMUTIC)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย น�ำโดย รศ.ดร.สุวัจน์ ธัญรส รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
และ ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มีโอกาสร่วมรับเสด็จและร่วมงานการ
ประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 9 (9th RMUTNC) และการประชุมวิชาการนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 (8th RMUTIC)
ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2560 ซึง่ ในครัง้ นี้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้รบั เกียรติ เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมฯ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 8 แห่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยใน
สถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่
ในวงกว้างมากยิง่ ขึน้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อ�ำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี อีกทัง้ ยังได้รบั เกียรติจาก รศ.ดร.สุวจั น์ ธัญรส รองอธิการบดี
ฝ่ายวิชาการ เป็นผูแ้ ทนอธิการบดี ขึน้ รับธงเพือ่ เป็นเจ้าภาพจัดงานการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 10 (10 th RMUTNC) และการประชุมวิชาการ
นานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครัง้ ที่ 9 (9th RMUTIC) ในปี 2561 ต่อจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 9 th RMUTNC & 8 th RMUTIC ในปีถดั ไป

ประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุม่ น้�ำ ทะเลสาบสงขลา” ครัง้ ที่ 5

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ลุ่มน�้ำ
ทะเลสาบสงขลา” ครั้งที่ 5 ประจ�ำปี 2560 โดยปีนี้เจ้าภาพจัดการประชุมหลักคือ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ก�ำหนดจัดขึน้ ในระหว่างวันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิรริ าชสมบัตคิ รบ 60 ปี จังหวัดสงขลา
และก�ำหนดประเด็น “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ชิตพงศ์ นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย ได้ให้เกียรติบรรยายพิเศษเปิดการประชุมในหัวข้อ “อุดมศึกษา ชุมชนและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน” อีกทั้งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ 6 ในปี 2561

โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีสว่ นร่วมเพือ่ พัฒนาคุณภาพชีวติ ของชุมชนลุม่ น้�ำ ปะเหลียน จังหวัดตรัง

วันที่ 21 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดประชุมรายงานความก้าวหน้า
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้ทุนวิจัยท้าทายไทย รอบ 3 เดือน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนกรกฎาคม 2560) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณแบบสมทบทุนจาก คอบช. ผ่านส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ภายใต้ชื่อ “โครงการจัดการทรัพยากร
แบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มน�้ำปะเหลียน จังหวัดตรัง” และมีการสนับสนุนงบวิจัยให้กับโครงการวิจัยจ�ำนวน 11 โครงการ ใน 5 กรอบประเด็นวิจัย
มีทมี นักวิจยั จ�ำนวน 32 คน ส่วนใหญ่เป็นนักวิจยั รุน่ กลางและรุน่ ใหม่ ร้อยละ 75 การติดตามความก้าวหน้ารอบ 3 เดือน ในครัง้ นี้ ได้รบั เกียรติจากผูท้ รงคุณวุฒมิ าให้คำ� แนะน�ำ
และประเมินโครงการ เพือ่ ประโยชน์ของนักวิจยั ในการท�ำงานระยะต่อไป ประกอบด้วย ดร.จเร สุวรรณชาต รองอธิการบดีฝา่ ยวิจยั และบริการวิชาการ ประธานคณะกรรมการ
ประเมินติดตามโครงการวิจัย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย รองผู้อ�ำนวยการ สกว. รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ที่ปรึกษาอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นางประภาพรรณ
กันตังพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลวังวน นางพรรณี เดชภักดี ประมงอ�ำเภอกันตัง นายศุภศักดิ์ ศรีหมาน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง นายบรรจง นฤพรเมธี
นายกสมาคมการท่องเทีย่ วและการโรงแรมจังหวัดตรัง นางสาวเบญจมาศ ตีระมาศวณิช พีเ่ ลีย้ งโครงการวิจยั หลักของโครงการวิจยั รศ.มุกดา สุขสวัสดิ์ คณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวชิ ยั
พี่เลี้ยงโครงการวิจัย การจัดการประชุมในครั้งนี้ทางสถาบันวิจัยและพัฒนา ขอขอบคุณเจ้าของพื้นที่ องค์การบริหารส่วนต�ำบลวังวน และครั้งต่อไป รอบ 6 เดือน จะสัญจร
ไปรายงานความก้าวหน้าในพื้นที่ต�ำบลทุ่งกระบือ อ�ำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง
04

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)

วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย
ในระบบวิจยั ทัว่ ประเทศ จัดงาน “มหกรรมงานวิจยั แห่งชาติ 2560 (Thailand Research Expo 2017)” ระหว่าง
วันที่ 23-27 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
โดยมีพลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรือ่ ง ศาสตร์พระราชา : วิจยั และพัฒนาประเทศอย่างยัง่ ยืน วันที่ 23 สิงหาคม
2560 ณ ห้องเวิลด์บอลรูม ชัน้ 23 กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สริ ฤิ กษ์ ทรงศิวไิ ล เลขาธิการคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ ในการนีพ้ ลอากาศเอกประจิน จัน่ ตอง
รองนายกรัฐมนตรี ได้เยีย่ มชมบูธนิทรรศการทีท่ างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ยั ได้ไปร่วมจัดแสดงในโซนนวัตกรรมสูช่ มุ ชน นอกจากนีท้ างมหาวิทยาลัยยังมีผลงาน
วิจยั เด่นจ�ำนวน 4 เรือ่ ง ได้แก่ ผลงานระบบเพาะเห็ดอัตโนมัติ ของอาจารย์พทิ กั ษ์ สถิตวรรธนะ ผลงานดาหลาจากใบสูผ่ นื ผ้า ของอาจารย์พนั ธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ ผลงานชีวภัณฑ์
กรด 5-อะมิโนลีวูลินิก ของ ผศ.ดร.อังคณา ใสเกื้อ และผลงานเครื่องใช้ส�ำนักงานจากเส้นใยตาลโตนด 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
จากใบสูผ่ นื ผ้า เฟอร์นเิ จอร์นงั่ เล่น “ชุดรักษ์บา้ น” ของอาจารย์พนั ธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ศรีวิชัย ได้รับเชิญพิเศษจากส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกิจกรรม Highlight Stage บรรยาย
เกี่ยวกับผลงานวิจัย ณ เวทีใหญ่ วช. ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2560” (Thailand Research Expo 2017) ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจ�ำนวนมาก

เข้าร่วมแสดงความยินดี ในวันครบรอบ 25 ปี สกว.

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

แสดงความยินดีกบั การประกวดผลงานนวัตกรรม สายอุดมศึกษา 2560

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีแก่นักศึกษา นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย ที่คว้า 4 รางวัลจาก
การประกวดผลงานนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจ�ำปี 2560 ในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ ประจ�ำปี 2560
(Thailand Research Expo 2017) ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชัน เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์
จาก “ผลงานเครือ่ งผลิตไบโอดีเซลโดยใช้เครือ่ งไมโครเวฟร่วมกับท่อผสมแบบสถิต” โดยนักศึกษา นายอานูวา มามุ นายฆนาพงศ์ บุญสุวรรณ นายปรัชทวี 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 รางวัลการเขียนข้อเสนอโครงการสิ่งประดิษฐ์ ระดับดีเด่น และรางวัลผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ระดับดี ซึ่งเป็นผลงานที่มาจากเวทีคัดสรรของการประกวด
ในระดับภูมิภาค งานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2017 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั เงินรายได้ ประเภทวิจยั สถาบัน ประจำ�ปีงบประมาณ 2561

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 สถาบันวิจยั และพัฒนา ได้จดั ประชุมพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจยั เงินรายได้
ประเภทวิจยั สถาบัน ประจ�ำปีงบประมาณ 2561 ซึง่ เปิดโอกาสให้นกั วิจยั และบุคลากร น�ำเสนอข้อเสนอโครงการวิจยั
ต่อคณะกรรมการประเมินโครงการ ณ ห้องประชุม ฉ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

ร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ อพ.ศธ. ณ อุทยานกล้วยพืน้ เมือง

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ดร.วิกจิ ผินรับ รองผูอ้ ำ� นวยการฝ่ายสารสนเทศการวิจยั สถาบันวิจยั และพัฒนา
มทร.ศรี วิ ชั ย ได้ เข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นความรู ้ กั บ ครู ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นและปราชญ์ ช าวบ้ า นในหั ว ข้ อ
“เรื่องกล้วยกล้วย” ณ อุทยานกล้วยพื้นเมือง เกษตรธรรมชาติธาตุ 4 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ซึ่งอยู่ภายใต้
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) เพือ่ ด�ำเนินโครงการให้เป็นไปตามแนวทางรูปแบบต่างๆ
ของโครงการ อพ.สธ.ที่ถูกต้อง และร่วมกันปลูกพันธุ์กล้วยพื้นเมืองเพื่ออนุรักษ์พันธุ์กล้วยพื้นเมืองต่อไป

มทร.ศรีวิชัยรับการตรวจรายงานการประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR
ประจำ�ปีการศึกษา 2559

วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2560 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับการตรวจรายงาน
การประเมินตนเอง Self Assessment Report : SAR ประจ�ำปีการศึกษา 2559 โดยมีทา่ น รศ.ดร.ธวัช ชิตตระการ
ให้เกียรติเป็นประธานการตรวจประเมิน ซึง่ สถาบันวิจยั และพัฒนา รับผิดชอบองค์ประกอบ ที่ 2 การวิจยั ประกอบด้วย 3 ตัวบ่งชี้ โดยมีผลการตรวจประเมิน คะแนนเฉลีย่ ทัง้
3 ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.21 ซึ่งพบว่ามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในทิศทางบวก เมื่อเปรียบเทียบกับปีการศึกษา 2557 และ ปี 2558 ซึ่งมีระดับคะแนนเฉลี่ย 3.48 และ 3.76 ตามล�ำดับ
ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาผลงานวิจัย คือกระตุ้นการพัฒนาผลงานทางวิชาการสู่การตีพิมพ์ในระดับชาติและระดับนานาชาติให้เพิ่มขึ้น
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นักวิจัยศรีวิชัย
ประวัติการศึกษา
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ) 		
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ประวัติการท�ำงาน
- หั ว หน้ า งานวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ คณะวิ ศ วกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
- หั ว หน้ า หน่ ว ยทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา ฝ่ า ยวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการ
ส�ำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ
- รางวั ล ชนะเลิ ศ การน�ำเสนอปากเปล่ า ยอดเยี่ ย ม (The Best Oral
Presentation Award) ในหัวข้อด้าน Processing เรือ่ ง “ปัจจัยทีม่ อี ทิ ธิพล
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
ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ 2013 the 2nd International
Conference on Automatic Control and Mechatronic Engineering
(ICACME 2013) กรุ ง เทพมหานคร 21-22 มิ ถุ น ายน 2556
งบประมาณรายได้ 2556
- รางวัล บทความดีเด่น เรื่อง “สมบัติทางกลและการวิเคราะห์โครงสร้าง
ทางโลหะวิทยาของกระบวนการทางความร้อนก่อนและหลังการเชื่อม
เสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061” การประชุม
วิชาการด้านการพัฒนาการด�ำเนินงานทางอุตสาหกรรมแห่งชาติ ครั้งที่
6 ประจ�ำปี 2558 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร งบประมาณแผ่นดิน 2556
- ผลงานสิ่ง ประดิษ ฐ์ Crepe Paper Machine ได้ รับ รางวัลเหรียญ
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 SemiSolid (SSM) Aluminum Alloy by Friction Stir Welding, Advanced
Materials Research Vols. 931-932 (2014) pp 344-348.
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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 กรกฎาคมกันยายน 2554 หน้า 219-232
- วรพงค์ บุญช่วยแทน จักรนรินทร์ ฉัตรทอง สุรสิทธิ ระวังวงศ์ และ รอมฎอน
บู ร ะพา. การเชื่ อ มอะลู มิ เ นี ย มผสมหล่ อ กึ่ ง ของแข็ ง SSM 356 กั บ
SSM 6061 โดยกรรมวิธีการเชื่อมเสียดทานแบบกวน. วารสารวิชาการ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ปีที่ 9 ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน-ธันวาคม
พ.ศ. 2556 หน้า 47-61.
- วรพงค์ บุญช่วยแทน จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และ ชาตรี หอมเขียว.
กระบวนการทางความร้ อ น T6 หลั ง การเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวน
ของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061. วารสาร “วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสยาม” ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 เล่มที่ 28 เดือน มกราคมมิถุนายน พ.ศ. 2557
- วรพงค์ บุญช่วยแทน และ จักรนรินทร์ ฉัตรทอง. การเชื่อมเสียดทาน
แบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061. วิศวสารลาดกระบัง
ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 กันยายน 2557 หน้า 1-6
- วรพงค์ บุญช่วยแทน สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ และประภาศ เมืองจันทร์บุรี.
สมบัติทางกลของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 2024 ด้วยการเชื่อมเสียด
ทานแบบกวนในสภาวะกระบวนการทางความร้ อ นที่ แ ตกต่ า งกั น .
วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 23 ฉบับที่ 5 (ฉบับพิเศษ)
2558 หน้า 867-881
- วรพงค์ บุญช่วยแทน รอมฎอน บูระพา และประภาศ เมืองจันทร์บุรี.
ผลกระทบของความเร็วหมุนเชื่อมต่อโครงสร้างทางโลหะวิทยาและ
สมบั ติ ท างกลของการเชื่ อ มเสี ย ดทานแบบกวนอะลู มิ เ นี ย มหล่ 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 ด�ำน้อย. การพัฒนากระบวนการคัดแยก
เปลือกข้าวซ้อมมือ. วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย ปีที่ 1 ฉบับที่ 1
ม.ค. – มิ.ย. 2560. หน้า 15-23.
- สิท ธิบัต รไทยเรื่อ ง “เครื่อ งปอกไข่ต ้ม” เลขที่ค�ำขอ 1201003620
ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2555
- อนุ สิ ท ธิ บั ต รไทย เรื่ อ ง “เครื่ อ งอั ด กลี บ ดอกไม้ จั น ทน์ ” เลขที่ ค�ำขอ
1503000609 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
- อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 12393 เรื่อง “เครื่องผ่ากะลาผลตาลโตนด”
เลขทีค่ �ำขอ 1603001316 ยืน่ จดทะเบียนเมือ่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- อนุสทิ ธิบตั รไทยเลขที่ 12394 เรือ่ ง “เครือ่ งแยกเนือ้ และเส้นใยผลตาลโตนด”
เลขที่ค�ำขอ 1603001317 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559
- อนุสทิ ธิบตั รไทย เรือ่ ง “กรรมวิธกี ารผลิตแผ่นใยอัดจากเส้นใยผลตาลโตนด”
เลขที่ค�ำขอ 1603001866 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2559
- อนุสทิ ธิบตั ร ไทย เรือ่ ง “กรรมวิธกี ารผลิตกระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด”
เลขที่ค�ำขอ 1703000059 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สิ่งประดิษฐ์ กระดาษเส้นใยผลตาลโตนดสู่ ง
านวจิ ยั
ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ส�ำนักงาน
สู่ส

สนับสนุนทุนวิจัย โดยส�ำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน)

บทน�ำ

ตาลโตนดเป็นพืชเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของภาคใต้ โดยเฉพาะบริเวณ
พืน้ ทีร่ าบทางฝัง่ ตะวันออกตัง้ แต่จงั หวัดชุมพรเรือ่ ยมาจนถึงพัทลุง สงขลา
และปัตตานี โดยมากพืชชนิดนี้จะปลูกตามแนวคันนา ในอ�ำเภอสทิงพระ
จังหวัดสงขลา พื้นที่นา 1 ไร่ จะมีต้นตาลโดยเฉลี่ยประมาณ 20 ต้น
แต่บางแห่งพบมีตน้ ตาลขึน้ เป็นจ�ำนวนมากพืน้ ที่ 1 ไร่มตี น้ ตาลขึน้ ตามคันนา
หนาแน่นถึง 110 ต้น จากการส�ำรวจนับจ�ำนวนต้นตาลโตนด เฉพาะอ�ำเภอ
สทิงพระแห่งเดียวมีต้นตาลโตนด ถึง 50,000 ต้น และหากนับรวมทั้ง
จังหวัดสงขลา มีตน้ ตาลโตนดประมาณ 3 ล้านต้น ด้วยความหนาแน่นของ
ต้นตาลโตนด เช่นนี้ ซึง่ ปรากฏในหลายพืน้ ทีท่ ำ� ให้ผคู้ นในท้องถิน่ ได้ใช้ตาล
โตนดตั้งแต่ยอดถึงรากให้เป็นประโยชน์อย่างหลากหลายและกว้างขวาง
จนกลายเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและเป็นวัฒนธรรมชุมชนที่น่าสนใจศึกษา
เป็นอย่างยิ่ง [1] เส้นใยผลตาลโตนดเป็นหนึ่งในวัสดุเหลือทิ้งที่มีมากใน
ท้องถิน่ จากกระบวนการขยีเ้ อาเนือ้ ตาลสุกไปท�ำขนมตาล ทีส่ ามารถน�ำไป
ใช้ประโยชน์ได้โดยใช้เป็นส่วนผสมกับวัสดุสังเคราะห์ในการผลิตกระดาษ
สา ไม้กระดาน เป็นต้น
จากการลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ท�ำวิจยั เชิงพืน้ ที่ ณ ศูนย์การเรียนรูว้ ถิ ี โหนด นา เล
และได้สัมภาษณ์นางพูนทรัพย์ ศรีชู ประธานชมรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
วิถีโหนด นา เล กล่าวว่า สมาชิกในกลุ่มประกอบไปด้วยคนหลากหลาย
อายุตงั้ แต่วยั หนุม่ สาวจนถึงวัยชรา จ�ำนวน 120 คน 200 ครัวเรือน เป็นการ
รวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเสริมที่ว่างเว้นจากการท�ำนา (ใน 1 สัปดาห์จะ
ท�ำนา 3 วัน) น�ำเอาของที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
เช่น สบู่ตาลโตนด ครีมตาลโตนด โลชั่นตาลโตนด น�้ำตาลแว่นตาลโตนด
ข้าวซ้อมมือ ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจะใช้วัตถุดิบหลัก คือ ผลตาลโตนดสุก น�ำ
มาขยีเ้ อาเฉพาะเนือ้ สีเหลืองทองมาผลิต ขัน้ ตอนการผลิตจะใช้แรงงานคน
10-20 คน มานัง่ ขยีใ้ นอ่างน�ำ้ เพือ่ ให้เนือ้ ตาลโตนดสุกอยูใ่ นน�ำ้ จากนัน้ น�ำน�ำ้
ไปกรองด้วยผ้าขาวเพือ่ กรองเอาน�ำ้ ออกให้เหลือแต่เนือ้ ของผลตาลโตนด
สุก โดย 1 ผลตาลโตนดสุกจะได้น�้ำหนักเนื้อตาลโตนดสุก ประมาณ 250
กรัม ในแต่ละวันจะต้องใช้เนือ้ ตาลโตนดสุกประมาณ 80-100 กิโลกรัม ดัง
นัน้ ชาวบ้านก็จะท�ำงานกันทัง้ วันเพือ่ ให้ได้เนือ้ ตาลโตนดสุกมาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ส่วนที่เหลือทิ้ง คือ ผลที่มีเส้นใยตาลโตนดติดอยู่ซึ่งมี
จ�ำนวนมากโดยทัว่ ไปชาวบ้านจะไม่ได้นำ� มาใช้ประโยชน์อะไรนอกจากการ
เอาไปเผาท�ำเป็นถ่าน แต่กม็ บี างส่วนเอาไปบ่มต่อเพือ่ ให้เกิดรากแล้วน�ำไป
ท�ำเป็นของหวาน (จาวตาลเชือ่ ม) ได้ ในส่วนนีค้ ณะวิจยั จึงมีความคิดเห็นว่า
น่าจะน�ำเส้นใยตาลโตนดน�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สร้างองค์ประกอบ
หรือบริบทโดยรวมของผลิตภัณฑ์ชมุ ชนเดิมทีม่ อี ยู่ ก็จะสามารถเพิม่ มูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ชุมชนได้มากขึ้น เช่น การท�ำบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
แต่ละชนิดโดยใช้ใยตาลโตนดมาเป็นองค์ประกอบ หรือจะสร้างเป็นของ
ที่ระลึกของชุมชนเพื่อสร้างเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม เช่น กระเป๋า กล่อง
บรรจุของขนาดต่างๆ ร่มกันแดด หรือกล่องทิชชู เป็นต้น ดังนั้นคณะวิจัย
ได้มองไปทีก่ ระดาษสาจากเส้นใยตาลโตนด เนือ่ งจาก กระดาษสาเป็นกระดาษ
ที่ ส ามารถท� ำ มื อ ได้ เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส ามารถผลิ ต ได้ ไ ม่ ย ากมาก

ังคม

อุปกรณ์การผลิตก็หาได้ตามท้องตลาดทั่วไป มีวิธีการและขั้นตอนที่ไม่
ยุ่งยากซับซ้อน และจากการค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องก็ยังพบงานวิจัย
กระดาษสาจากเส้นใยตาลโตนด ซึ่งสามารถน�ำมาถ่ายทอดเทคโนโลยีลง
สู่ชุมชนได้ สามารถสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนได้อีกด้วย
คณะวิจยั จึงคิดเห็นว่าโครงการวิจยั นีจ้ ะช่วยตอบสนองการใช้ประโยชน์
ของชุมชนได้เป็นอย่างดี ตัง้ แต่กระบวนการต้นน�ำ้ คือ เครือ่ งแยกเนือ้ และ
เส้นใยผลตาลโตนด เพือ่ ลดกระบวนการทีย่ งุ่ ยากเพราะเส้นใยตาลโตนดที่
ติดอยู่กับผลตาลโตนดนั้นมีความเหนียวมากท�ำให้เสียเวลา และแรงงาน
ในการแยกเนื้อตาลและเส้นใยผลตาลโตนด เพื่อช่วยลดระยะเวลาและ
แรงงานในการแยกเนือ้ ตาลและเส้นใยผลตาลโตนด ไปจนถึงปลายน�ำ้ คือ
การน�ำของเหลือทิ้งจากการเกษตรไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สามารถสร้างอาชีพ และสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน สามารถสร้างอาชีพ
ที่มั่นคง สร้างรายได้ที่มั่นคง ให้แก่คนในชุมชน ท�ำให้การท�ำกระดาษสา
จากเส้นใยของลูกตาลโตนดเป็นที่รู้จัก และช่วยพัฒนาเศรษฐกิจความ
เป็นอยู่ของคนในชุมชนอีกด้วย ภายใต้อนุสิทธิบัตร ไทย เรื่อง “กรรมวิธี
การผลิตกระดาษจากเส้นใยผลตาลโตนด” เลขที่ค�ำขอ 1703000059 ยื่น
จดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

ขั้นตอนการผลิตกระดาษเส้นใยตาลโตนด

- น�ำกระดาษลูกฟูกทีช่ งั่ น�ำ้ หนักไว้ในอัตราส่วน 10 อัตราส่วน ดังนี้ 100:0,
90:10, 80:20, 70:30, 60:40, 50:50, 40:60, 30:70, 20:80 และ 10:90
น�ำแต่ละอัตราส่วนไปแช่น�้ำเปล่า 5 ชั่วโมง เพื่อจะได้ง่ายต่อการปั่น
- น�ำกระดาษลูกฟูทแี่ ช่นำ�้ เปล่าไว้ 5 ชัว่ โมง มาปัน่ ด้วยเครือ่ งปัน่ ใช้เวลาใน
การปั่นกระดาษลูกฟูก 5 นาที โดย แยกปั่นครั้งละ 1 อัตราส่วน
- น�ำเส้นใยของผลตาลโตนดที่ชั่งน�ำหนักไว้ 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�ำกระดาษลูกฟูกและเส้นใยที่ปั่นแล้ว เทใส่ตะแกรง ขนาด (กว้าง ยาว)
55 36.4 เซนติเมตร
- ท�ำการร่อนกระดาษในท่อบ่อซีเมนต์ขนาด 1 เมตร แล้วท�ำการเกลี่ยให้
มีความสม�่ำเสมอกันทั้งตะแกรง
- น�ำกระดาษที่ร่อนแล้วไปตากแดด 1 วัน
- ลอกกระดาษออกจากตะแกรง
ผศ.วรพงค์ บุญช่วยแทน
อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
E-mail : worapong.b@rmutsv.ac.th
โทรศัพท์ 0-7431-7168 โทรสาร 0-7431-7168
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สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ
เพื่อนำ�ข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

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

ชำ�ระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน
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