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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทุกท่าน 

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 3 ของปีที่ 5 ประจำาเดือนกันยายน-

ธันวาคม 2560 ท่ีประกอบด้วยเนื้อหาและกิจกรรม

โครงการของสถาบันวิจยัฯ เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รบัข้อมลู

ท่ีทันสมัย ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรม

ต่างๆ ของสถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติผลงานของ 

นักวิจัยท่ีน่าสนใจ และการนำางานวิจัยท่ีมีประโยชน ์

เผยแพร่สูส่งัคม กองบรรณาธกิารหวังเป็นอย่างย่ิงว่า

จดหมายข่าวของสถาบันวิจยัและพัฒนา จะเป็นสือ่กลาง

ที่เป็นประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดการประชุมโครงการส�ารวจภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ครั้งที่ 3 ระหว่าง 
วันที่ 2-3 กันยายน 2560 ณ บ้านหน้าเกาะ บลิสฟูล รีสอร์ท จังหวัดพัทลุง เพื่อระดมความคิดในการส�ารวจภาพลักษณ์องค์กร และสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการรวบรวมข้อมูลภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อต่อยอดวางแผนกลยุทธ์พัฒนา
ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยต่อไปในอนาคต

 วันที่  7-8 กันยายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย ได้จดัประชุมเชงิปฏบิตักิาร 
ของกองบรรณาธิการ และการอบรมการใช้ระบบวารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ณ โรงแรมอ่าวนาง
วิลล่า อ�าเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เพื่อรายงานผลการด�าเนินงาน
ของการจัดท�าวารสาร และให้กองบรรณาธิการได้ให้ข้อเสนอแนะ 
ในการปรับปรุงคุณภาพของวารสาร ให้สามารถบริหารการใช้ระบบ
ออนไลน์ของวารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย ได้เป็นอย่างดี โดยได้รับ
เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิภายในมหาวิทยาลัย และภายนอก จาก
มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

 สถาบันวิจัยและพัฒนา น�าโดย ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ 
ผูอ้�านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา พร้อมด้วยบุคลากรสถาบนัวจิยั
และพัฒนา ประชุมสรุปผลการด�าเนินงานปีงบประมาณ 2560 และ
จัดท�าแผนการปฏิบัติงานประจ�าปีงบประมาณ 2561 ระหว่างวันที่ 
6-7 ตุลาคม 2560 ณ สตูลริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท ต�าบลน�้าผุด อ�าเภอ
ละงู จังหวัดสตูล

 วันที่ 9 ตุลาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนการพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยกับหน่วยงานภายนอก 
(Outsource) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมการบริหารงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ให้เกิดประสิทธิภาพ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางในการพัฒนา
ระบบในครั้งนี้

ราชมงคลตะวันออก และยังได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ กองบรรณาธิการ Songklanakarin Journal of Science and 
Technology (SJST) จากมหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ มาบรรยายเรือ่ง “การบรหิารของทมีกองบรรณาธิการ” เพือ่ถ่ายทอดประสบการณ์ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ให้กับกองบรรณาธิการ วารสารวิจัย มทร.ศรีวิชัย 
ไปสู่วารสารมาตรฐานระดับสากล
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 สถาบั น วิ จั ยและพัฒนา  มทร .ศ รี วิ ชั ย 
ร่วมประชมุกลุม่สถาบนัวจิยัและพฒันาทัง้ 9 มหาวทิยาลยั 
เทคโนโลยีราชมงคล เพื่อหารือกรอบความร่วมมือด้าน
วิชาการ วิจัย และบริการวิชาการ โดยทาง สวพ.มทร. 
กรงุเทพ เป็นเจ้าภาพจดัการประชมุ ระหว่างวนัที ่12-13 
ธันวาคม 2560 มีประเด็นหารือ อาทิ ทบทวนการขอรับ
สนับสนุนงบประมาณ ประจ�าปี 2562 และแนวทางการ
ปรับวิธกีารท�างานเพือ่งบประมาณ ประจ�าปี 2563 และ
การจัดประชุมวิชาการในปี 2561

 สถาบนัวจิยัและพัฒนา มทร.ศรวีชัิย ร่วมเป็นเจ้าภาพการจดัการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาต ิราชภฏัสุราษฎร์ธานวีจิยั 
ครั้งที่ 13 “งานวิจัยและนวัตกรรมอย่างสร้างสรรค์ตามศาสตร์พระราชา” ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 
80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี โดยมีท่าน ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา ผู้สนองงานตามพระราชปณิธาน
ของในหลวงรัชกาลที ่9 ให้เกยีรติมาเป็น keynote speaker ภายในงานมกีารเผยแพร่ผลงานวจิยัของนกัวจิยัทัง้ในและต่างประเทศมากกว่า 
145 เรื่อง 

 วันที่ 20 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
ศรีวิชัย จัดการประชุมด้านระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อเตรียม
ความพร้อมในการจัดการประชุมวิชาการ 9 มทร. ประจ�าปี 2561 
ที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยรับเป็นเจ้าภาพ
การจัดงาน โดยมี ผศ.ดร.วรพร ธารางกูร รองผู้อ�านวยการฝ่าย
วิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นผู้ชี้แจงการประชุม ณ อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายฤทธิชัย จันทร์ทอง 
นกัวชิาการคอมพวิเตอร์ ส�านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
นางสาวญานิศา โพธิ์ไพชยนต์ นักวิชาการศึกษา และนางสาว 
วรารัตน์ วัฒนชโนบล นักวิจัย จากสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.
รัตนโกสินทร์ มาเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดงาน
ประชมุ และการพฒันาระบบฐานข้อมลูสารสนเทศ ให้กับเจ้าหน้าที่
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อปรับใช้ในการจัดงาน
ครั้งต่อไป
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 วันที่  27 ธันวาคม 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั น�าโดยผูช่้วยศาสตราจารย์ 
ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้ง
คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา เข้าเยี่ยม
เยอืนและสวสัดปีีใหม่แก่หน่วยงานภายใน มทร.ศรีวชิยั วทิยาเขตตรงั 
ในวาระส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ พ.ศ.2561

 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ) ภาคใต้ฝ่ังอนัดามนั มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชัิย   เข้าร่วมจดันทิรรศการในงานประชมุวิชาการและนทิรรศการ อพ.สธ. 
ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น พ.ศ.2560 ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อ
ภมูภิาค จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั อ�าเภอแก่งคอย จงัหวดัสระบรุ ีโดยมผีลงานภายใต้โครงการ อพ.สธ.-มทร.ศรวีชิยั เข้าร่วมจดันทิรรศการ
จ�านวน 4 ผลงาน ได้แก่ สบู่สมุนไพร ไวน์จากพืชสามชนิดในป่าชายหาด (ผลเสม็ดแดง ผลโครงเครง ลูกทู่) น�้าพริกเผาเห็ดเสม็ด ผลิตภัณฑ์
จากพืชสมุนไพร และผลิตภัณฑ์จากเส้นใยตาลโตนด ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมชมนิทรรศการเป็นจ�านวนมาก

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการวิจัยของหน่วยงาน เพื่อชี้แจงการติดตาม
การด�าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทางระบบบริหารงานวิจัยของส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และ
ของมหาวิทยาลัย ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง โดยมีผู้ประสานงานจากพื้นที่ตรัง และนครศรีธรรมราช เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงกัน 
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา

ปริญญาตรี อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีการผลิต) สถาบัน 
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (การจัดการอุตสาหกรรม)  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการและระบบ)  
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์   

ประวัติการทำางาน

- ผู้ช่วยบรรณาธิการ วารสารวิศวกรรมศาสตร์ศรีวิชัย
- หน่วยวจิยัเทคโนโลยกีารแปรรปูวสัด ุคณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยั 
 เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

รางวัลที่ได้รับจากการวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ

- รางวลัวิทยานิพนธ์ระดบัดี จากสภาวจิยัแห่งชาต ิประจำาปี 2560 ในหวัข้อ 
 เรื่อง “สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสม 
 พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา”
- รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชยระดับปริญญาเอก จากมหาวิทยาลัยสงขลา 
 นครินทร์ ประจำาปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง “สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรม 
 ทางกลและการคบืของวสัดุผสมพอลโิพรพลินีรไีซเคลิและผงไม้ยางพารา”
- รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีเด่น จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย 
 สงขลานครินทร์ ประจำาปี 2557 ในหัวข้อเรื่อง “สูตรที่เหมาะสมต่อ 
 พฤติกรรมทางกลและการคบืของวสัดผุสมพอลโิพรพลินีรไีซเคลิและผงไม้ 
 ยางพารา”
- รางวลัเหรยีญเงนิ (Silver medal) ผลงานสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม เรือ่ง  
 “Food Packaging from Green Particleboard” ในงาน Seoul Inter 
 national Invention Fair 2016 (SIIF 2016) ณ เมืองโซล ประเทศ 
 เกาหลีใต้
- รางวัลพิเศษ (Special award) จาก Taiwan Invention Association  
 ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง “Food Packaging from Green  
 Particleboard” ในงาน Seoul International Invention Fair 2016  
 (SIIF 2016) ณ เมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้
- รางวลัเหรยีญทอง (Gold medal) ผลงานสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม เรือ่ง  
 “Non-Toxic Fiberboard from Rubberwood Sawdust” ในงาน The  
 International Engineering Invention & Innovation Exhibition  
 2016 (i-ENVEX 2016) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย 
- รางวัลพิเศษบนเวที (Special award on stage) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และ 
 นวัตกรรม เรื่อง “Non-Toxic Fiberboard from Rubberwood 
 Sawdust” ในงาน The International Engineering Invention &  
 Innovation Exhibition 2016 (i-ENVEX 2016) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศ 
 มาเลเซีย
- รางวัลพิเศษ (Leading Innovation) จาก International Intellectual  
 Property Network Forum (IIPNF) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 เรือ่ง “Non-Toxic Fiberboard from Rubberwood Sawdust” ในงาน  
 The International Engineering Invention & Innovation Exhibition  
 2016 (i-ENVEX 2016) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย
- รางวลัพเิศษ (Honor of Invention) จาก World Invention Intellectual  
 Property Associations (WIIPA) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม เรื่อง  
 “Non-Toxic Fiberboard from Rubberwood Sawdust” ในงาน The  
 International Engineering Invention & Innovation Exhibition  
 2016 (i-ENVEX 2016) ณ รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี  หอมเขียว

- รางวัลเหรียญทอง (Gold medal) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 เรือ่ง “Wooden Toy from Non-Toxic Fiberboard” ในงาน Kaohsiung  
 International Invention and Design EXPO (KIDE 2015) ณ เมือง 
 เกาสง ประเทศไต้หวัน
- รางวัลพิเศษ (Leading Innovation) จาก International Intellectual  
 Property Network Forum (IIPNF) ผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม  
 เรือ่ง “Wooden Toy from Non-Toxic Fiberboard” ในงาน Kaohsiung  
 International Invention and Design EXPO (KIDE 2015) 
 ณ เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน

งบวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก

 ปีงบประมาณ 2561: เร่ือง “การพัฒนาวัสดุเชิงประกอบยางพาราและ 
ขีเ้ลือ่ยไม้ยางพาราสำาหรบัผลติของเล่นเดก็” จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ (วช.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
 ปีงบประมาณ 2560: เรื่อง “การพัฒนากระเบื้องยางปูพื้นจากวัสดุเทอร์
โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์เสริมแรงด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราและเส้นใยทะลาย
ปาล์มนำ้ามัน” จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
 ปีงบประมาณ 2559: เร่ือง “การผลิตของเล่นไม้สำาหรับเด็กจากยาง
ธรรมชาตเิสรมิแรงด้วยข้ีเลือ่ยไม้ยางพารา” จากสำานกังานคณะกรรมการวจิยั
แห่งชาติ (วช.) และสำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผลงานอนุสิทธิบัตร

-  อนุสิทธิบัตรไทย เร่ือง “สูตรผสมและกรรมวิธีการผลิตสิ่งของใช้สอย 
 จากวัสดุเทอร์โมพลาสติกอิลาสโทเมอร์ เสริมแรงขี้เลื่อยไม้” เลขที่คำาขอ  
 1803000165 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2561
- อนุสิทธิบัตรไทย เร่ือง “แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติชนิดที่มีแผ่น 
 พลาสติกเคลือบปิดผิวและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่คำาขอ 1703000935  
 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
- อนุสิทธิบัตรไทย เรื่อง “แผ่นใยไม้อัดจากวัสดุธรรมชาติชนิดส่วนผสมอัด 
 แล้วเคลือบนำ้าแป้งและกรรมวิธีการผลิต” เลขที่คำาขอ 1603001241 
 ยื่นจดทะเบียนเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
- อนสุทิธบิตัรไทย เร่ือง “วสัดเุชงิประกอบพลาสติกและผงไม้ทีม่กีากตะกอน 
 นำา้ยางพาราเป็นส่วนประกอบ” เลขทีค่ำาขอ 1603000341 ยืน่จดทะเบียน 
 เมื่อวันที่ 01 มีนาคม 2559
- อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 10577 เรื่อง “สูตรส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิต 
 แผ่นใยไม้อดัทีไ่ม่มตีวัประสาน” เลขทีค่ำาขอ 1503000608 ยืน่จดทะเบียน 
 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06



งานวิจัยสู่สังคม

สิง่ประดิษฐ์ กล่องบรรจอุาหารจากแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก

Food Packaging from Green Particleboard
บทนำา

 ขี้เลื่อยไม้ยางพาราเป็นเศษวัสดุเหลือใช้ท่ีเกิดขึ้นเป็นจำานวนมาก 
ในอตุสาหกรรมแปรรปูไม้ยางพารา และมรีาคาขายหน้าโรงงานประมาณ
ตันละ 800-1000 บาท ทำาให้ในปัจจุบันมีการนำามาใช้ประโยชน์โดย
การนำาไปผลิตเป็นแผ่นใยไม้อัดชนิดต่างๆ เช่น ไม้อัด แผ่นใยไม้อัดแข็ง 
และแผ่นใยไม้อัดความหนาแน่นปานกลาง ในส่วนของเกษตรกรส่วนใหญ่
มีการนำาไปใช้เพื่อเพาะเห็ด เช่นเดียวกัน นักวิจัยพยายามนำาผงขี้เลื่อยไป
ใช้ประโยชน์เช่นกัน เช่น การนำาขี้เลื่อยไม้ยางพาราผสมกับยางพาราเพื่อ
ผลิตเป็นหลังคายาง เป็นต้น ซึ่งสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเสริม
ความแข็งแกร่งให้หลังคาทั้งแรงกระแทก แรงเหยียบหรือรอยขีดข่วนได้
อย่างดี จากข้อมูลเหล่านี้สามารถสรุปได้ว่า ขี้เลื่อยไม้ยางพาราซึ่งเป็น
วสัดเุหลอืใช้ทีเ่กดิขึน้เป็นจำานวนมากในอตุสาหกรรมแปรรปูไม้ยางพารา
มคีวามเหมาะสมอย่างยิง่ สำาหรบัการนำามาเพิม่มลูค่าและผลติเป็นแผ่นใย
ไม้อัดปลอดสารพิษสำาหรับแปรรูปเป็นภาชนะบรรจุอาหาร
 ในปัจจุบันพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์มีความต้องการใช้
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ และผลิตภัณฑ์ที่ใช้ให้
ความรู้สึกเป็นวัสดุธรรมชาติ ยกตัวอย่าง ภาชนะบรรจุอาหารจากกาบ
หมาก ซึง่ผลติภณัฑ์ชนดินีก้ำาลงัได้รบัความนยิมเป็นอย่างมาก เพราะตอบ 
โจทย์ความต้องการบริโภคของคนในปัจจุบันดังที่ได้ กล่าวไปก่อนหน้านี้ 
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผลิตภัณฑ์ชนิดน้ีผลิตมาจากวัสดุกาบหมาก 
ซึ่งมีจำานวนน้อยและมีไม่มากเพียงพอต่อการนำามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์
เชิงพาณิชย์ ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงพัฒนาการนำาข้ีเลื่อยไม้ยางพารา 
ซึ่งเป็นเศษวัสดุเหลือใช้จำานวนมากโดยเฉพาะในภาคใต้ มาผลิตเป็น
ภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดสารพิษ และ
ผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ให้ความรู้สึกเป็นวัสดุธรรมชาติ ตลอดจนมีความแข็งที่
สามารถเทียบเท่าได้กับภาชนะบรรจุอาหารพลาสติก
 จากข้อมลูข้างต้นเมือ่ต้องการนำาวสัดชุนดิใหม่มาพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ 
มคีวามจำาเป็นอย่างยิง่ท่ีต้องทำาการศกึษาและวจิยัเพ่ือพฒันาวสัดุชนดินัน้
ให้มสีมบตัทิีผ่่านมาตรฐานของผลติภณัฑ์นัน้ๆ ตลอดจนมีความเป็นไปได้
สำาหรับการนำามาผลิตในเชิงพาณิชย์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดพัฒนา
ขี้เลื่อยไม้ยางพาราและแป้งมันสำาปะหลังเป็นผลิตภัณฑ์ภาชนะอาหาร 
ซึ่งผลจากการวิจัยจะเป็นประโยชน์ต่ออุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ท่ีจะมี
ผลิตภัณฑ์และวัสดุชนิดใหม่ที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
อกีทัง้ยังเป็นการเพิม่มลูค่าให้แก่ข้ีเลือ่ยไม้ยางพาราและแป้งมนัสำาปะหลงั 
เช่นเดยีวกนัผลงานวจัิยนีจ้ะเป็นประโยชน์ในทางวชิาการสำาหรบัผูท้ีส่นใจ
นำาวัสดุชนิดนี้ไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ

คุณลักษณะผลิตภัณฑ์
 กล่องบรรจุอาหารจากแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลกเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตมา
จากวัสดุธรรมชาติ 100% คือ ขี้เล่ือยไม้ยางพาราเป็นวัสดุหลัก เส้นใย
ผลปาล์มนำา้มนัเป็นวสัดเุสริมความแขง็แรงและความเหนยีว และแป้งมนั
สำาปะหลังเป็นตัวประสาน ซ่ึงผลิตภัณฑ์ที่ได้น้ีมีข้อดี คือ ปลอดสารพิษ 
สามารถรีไซเคิลได้ สามารถใช้ซำ้าได้ และต้นทุนการผลิตตำ่า และกล่อง
บรรจอุาหารนีส้ามารถบรรจอุาหารทีเ่ป็นของแห้งได้ โดยไม่มสีารพษิจาก
กล่องแพร่เข้าสู่อาหาร 
นวัตกรรม
- แผ่นใยไม้อัดรักษ์โลกสำาหรับกล่องบรรจุอาหารผลิตมาจากวัสด ุ
 ธรรมชาติ 100%
- แป้งมันสำาปะหลังถูกนำามาใช้เป็นตัวประสาน
- ไม่มีสารเคมีเป็นส่วนผสมในแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก
- กล่องบรรจอุาหารมต้ีนทนุตำา่ นำา้หนกัเบา แขง็แกร่ง และปลอดสารพิษ 
 100%

ขี้เลื่อยไม้ยางพารา เส้นใยลูกปาล์มนำ้ามัน แป้งมันสำาปะหลัง

การผลิตแผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก

แผ่นใยไม้อัดรักษ์โลก

ขึ้นรูปด้วยการอัดร้อน

ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย
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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 


