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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทุกท่าน 

ฉบับนี้เป็นฉบับที่ 1 ปีที่ 6 ประจำาเดือนมกราคม-เมษายน 

2561 ที่รวบรวมเน้ือหาและกิจกรรมโครงการของ

สถาบันวิจัยฯ เพื่อให้ผู้รับสารได้รับข้อมูลท่ีทันสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติผลงานของนักวิจัย 

ท่ีน่าสนใจ และการนำางานวิจัยท่ีมีประโยชน์เผยแพร ่

สูส่งัคม กองบรรณาธกิารหวังเป็นอย่างย่ิงว่าจดหมาย

ข่าวของสถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางท่ีเป็น

ประโยชน์แก่นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 สถาบนัวจัิยและพัฒนา ขอแสดงความยนิดีกบั ผศ.ดร.ชาตร ีหอมเขียว 
จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ในโอกาสได้รับรางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ดีเด่น 
ประจำาปี 2560 ระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย จาก
ผลงานเรื่อง “สูตรที่เหมาะสมต่อพฤติกรรมทางกลและการคืบของวัสดุผสม
พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและผงไม้ยางพารา” “Optimal Formulation of 
Recyclesd Polypropylene/Rubberwood Flour Composites on 
Mechanical and Creep Behaviors” โดยเข้ารับรางวัลจาก พลอากาศเอก 
ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในงานวันนักประดิษฐ์ ประจำาปี 2561 
ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมจัดแสดงนิทรรศการผลงานวิจัยในงาน “วันนักประดิษฐ์” 
ประจำาปี 2561 ระหว่างวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2561 ณ Event Hall 98-99 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ โดยนำาผลงานเข้าร่วมจัดแสดงจำานวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผลงานชุดเตาก๊าซชีวภาพ
แบบประหยัด ผลงานตัวกลางรีไซเคิลจากยางในรถจักรยานยนต์สำาหรับเสริมประสิทธิภาพการบำาบัดนำ้าเสีย 
ผลงานระบบถังปฏิกรณ์ไร้อากาศแบบแผ่นกั้นประยุกต์จากถังบรรจุก๊าซรถยนต์สำาหรับผลิตก๊าซชีวภาพและ
บำาบัดนำ้าเสีย ของอาจารย์เอนก สาวะอินทร์ จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และผลงาน
กังหันลมแกนตั้ง 6 ใบ ชนิดใบปรับมุมได้ ของอาจารย์วีระศักดิ์ ไชยชาญ และคณะ จากคณะวิศวกรรมศาสตร์
และเทคโนโลยี มทร.ศรีวิชัย ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียน นักศึกษาและผู้เข้าร่วมงานจำานวนมาก

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดการประกวดผลงานวิชาการ สิ่งประดิษฐ์คิดค้นและนวัตกรรม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ
อาชีวศึกษาและอุดมศึกษาเขตภาคใต้ ในงานราชมงคลศรีวิชัยแฟร์ 2018 ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ หอประชุมวิทยาเขตนครศรีธรรมราช  
(ไสใหญ่) โดยได้รับเกียรติจากนายสกล จันทรักษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช และ ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทน อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ตัดริบบิ้นเปิดงานและเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการงานวิจัยเด่น การจัดแสดงผลงานของนักเรียนและนักศึกษาที่เข้า
ประกวด พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการประกวด คณะผู้บริหาร คณาอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการ และสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภาคใต้ทั้ง 5 แห่ง ร่วมสนับสนุนและตัดสินการประกวดในครั้งนี้

 วันที่ 29 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ได้เข้าร่วมการประชมุเครอืข่ายสถาบนัวจิยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 1/2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ สำานักงาน
วทิยาเขต มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั อำาเภอสเิกา จงัหวดัตรงั โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎา พราหมณ์ชูเอม รองอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง 
กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม

 วันที่ 30 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จัดการประชุมเตรียมความพร้อม ครั้งที่ 1 เพื่อ
จัดการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลราชมงคลศรีวิชัย 
ครั้งที่ 10 ณ โรงแรมเรือรัษฎา อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมีท่าน 
ดร.จเร สวุรรณชาต รองอธกิารบดฝ่ีายวจิยัและบรกิารวชิาการ มทร.ศรีวชัิย 
ให้เกียรติเป็นประธานและกล่าวเปิดการประชุม ซ่ึงมีคณะผู้บริหารและ
ผู้ประสานงาน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลท้ัง 8 แห่ง เข้าร่วม
ประชุมหารือในครั้งนี้

 วันที่ 13 มีนาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวชิยั ร่วมประชุมคณะทำางาน
โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ฐานราก 
เครือข่ายวิจัยภาคใต้ตอนล่าง ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย 
สำานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โดยมีประเด็น

เพื่อกำาหนดกรอบวิจัยในปีงบประมาณ 2562 และความร่วมมือในการสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเครือข่ายฯ
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 การประชุมเสวนา เรื่อง “วิจัยเพื่อท้องถิ่น
พลังขับเคลื่อนเมืองตรังสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” ภายใต้
โครงการการจดัการทรพัยากรแบบมส่ีวนร่วมเพือ่พฒันา
คุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง 
ในวันที ่15 มนีาคม 2561 ณ โรงแรมวัฒนา พาร์ค จงัหวัด
ตรัง ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง 

 วนัที ่15-16 มีนาคม 2561 สถาบันวจิยัและพฒันา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดโครงการ 
ส่งเสริมและสร้างศักยภาพนักวจิยัของมหาวิทยาลยัด้านการตี
พมิพ์เผยแพร่ ภายใต้โครงการ “อบรมเชงิปฏิบตักิาร การเขยีน 
บทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่” โดยมีเป้าหมายให้
นักวิจัย มทร.ศรีวิชัย สามารถนำาผลงานวิจัยเผยแพร่ไปสู่

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ร่วมกับเครือข่าย
มหาวทิยาลยัภาคใต้ จดัโครงการเทคนิคการเขยีนข้อเสนอโครงการ
วิจัยสำาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ โดยเป็นการประชุมสัมมนา เรื่อง “การ
พฒันาผูบ้รหิารแผนงานบรูณาการการพฒันาด้านวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีวจัิยและนวตักรรมเพือ่การพฒันาภาคใต้” ระหว่างวนัที่ 
17-18 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า หาดใหญ่ จังหวัด

 วันที่ 24 มีนาคม 2561 ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี และคณะผู้บริหาร พร้อมบุคลากรและนักศึกษา มทร.ศรีวิชัย 
ร่วมต้อนรับและร่วมพิธีปิดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561 (Regional Research Expo 2018)” ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวแสดงความ
ยินดีในนามจังหวัดสงขลา ผศ.ยงยุทธ หนูเนียม รักษาราชการแทนอธิการบดี มทร.ศรีวิชัย รศ.ดร.วิชัย ชำานิ รักษาราชการแทนอธิการบดี ม.ทักษิณ กล่าว
ขอบคณุเจ้าภาพร่วมจดังาน สถาบนัทกุภาคส่วนทีร่่วมจดันทิรรศการ โดย พลอากาศเอกประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรี เป็นประธานในพธิกีล่าวปิดงาน 
“มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค 2561” พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการของหน่วยงานทุกภาคส่วน รวมถึงบูทแสดงผลงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วม
กับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ธนาคารปูม้า” อีก
ทั้งผลงานสิ่งประดิษฐ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ และมอบรางวัลแก่หน่วยงานเข้าร่วมประกวดบูทยอดเย่ียม ณ อาคารศรีวิศววิทยา คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

นายศิริพัฒ พัฒกุล มาเป็นประธานในพิธี และให้เกียรติกล่าวนำาเสวนา เรื่อง “งานวิจัยเพื่อท้องถิ่นพลังขับเคลื่อนเมืองตรังสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน” 
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้และค้นหาแนวทางงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยมี ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 
คุณบรรจง นฤพรเมธี นายกสมาคมท่องเที่ยวและโรงแรม จังหวัดตรัง ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงปลากระชังบ้านพรุจูด คุณประภาพรรณ กันตังกุล 
นายกองค์การบริหารส่วนตำาบลวังวน คุณขนิษฐา จุลบล ผู้ประสานงานเครือข่ายวิจัยท้องถิ่น จังหวัดตรัง สำานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
อาจารย์นพดล โพชกำาเหนิด นักวิจัยจากคณะศิลปศาสตร์ มทร.ศรีวิชัย เป็นผู้ดำาเนินการร่วมเสวนาในครั้งนี้

สงขลา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา ประธานคณะกรรมการเครือข่ายภาคใต้ รศ.ดร.พีระเดช ทองอำาไพ ผู้อำานวยการสำานักงานคลัง
สมองของชาติ และ รศ.ดร.ธีระพล ศรีชนะ ผู้อำานวยการสำานักวิจัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้มาให้แนวคิด นำาเสนอตัวอย่างการบริหารจัดการแผน
บูรณาการ รวมทั้งเปิดเวทีให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยต่างมหาวิทยาลัย ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาภาคใต้ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย

 สถาบนัวจิยัและพัฒนา ร่วมกบัคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การประมง และศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยตอนล่าง (สงขลา) 
ได้เข้าร่วมจัดนิทรรศการ “ธนาคารปูม้า” ภายในงาน “มหกรรมงานวิจัย
ส่วนภูมิภาค 2561” (Regional Research Expo 2018) ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2561 โดยมีกิจกรรมที่น่าสนใจให้ผู้เข้าร่วมชม และได้รับความรู้เกี่ยวกับปูม้า
อีกทั้งยังมีกิจกรรม OPEN HOUSE เปิดบ้าน “วิศวฯ เทคโนฯ สงขลา” และงานนิทรรศการศิลปศาสตร์วิชาการอีกมากมาย ณ อาคารศรีวิศววิทยา 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย

สาธารณชนในรูปแบบการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิจัยระดับชาติ (journal) หรือบทความวิจัยที่เป็นผลสืบเน่ืองจากประชุมวิชาการ (proceeding) 
ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมีความเช่ียวชาญและมีประสบการณ์ในแต่ละด้านจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศุภ
ศิลป์ มณีรัตน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดร.วัชรวลี ตั้งคุปตานนท์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
ดร.จันทกานต์ ทวีกุล และจากมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศรี สรณสถาพร

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย04



 สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์นพดล โพชกำาเหนิด คณะศิลปศาสตร์ และอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัย
รัตภูมิ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ที่ได้รับผลงานวิชาการรับใช้สังคม ระดับดีมาก จากการประชุมเครือข่ายวิชาการรับใช้สังคมครั้งที ่
1 ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติวลัยลักษณ์วิจัย ครั้งที่ 10 ระหว่างวันที่ 27-28 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ผลงานที่ได้รับรางวัล 
ได้แก่ ผลงานของอาจารย์นพดล โพชกำาเหนิด เรื่อง “การขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของบ้านโคกเมือง ตำาบลบางเหรียง 
อำาเภอควนเนียง จังหวัดสงขลา” และผลงานของอาจารย์อัมรินทร์ สันตินิยมภักดี เรื่อง “วิถีข้าว วิถีไทย เชื่อมสายใยจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน ตำาบลควนรู 
อำาเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา” 

 สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวิีชยั 
จัดการประชุมสัมมาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำาแผนบูรณาการพัฒนา
ศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม มทร.ศรีวิชัย 
ระหว่างวันที่ 19-20 เมษายน 2561 ณ โรงแรมซากุระแกรนด์ วิว อำาเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยการประชุมช่วงเช้า วันที่ 19 เมษายน ได้รับ

 วันที่ 24 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นผู้แทน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมต้อนรับ ศาสตราจารย์ 
นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำานวยการสำานักงานกองทุนสนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) ในโอกาสเดินทางมาเยี่ยมพ้ืนที่จังหวัดตรัง และจังหวัดกระบ่ี 
กับกิจกรรม “ผอ.สกว.เยี่ยมเยือนประชาคมวิจัยภาคใต้” ณ ศูนย์เรียนรู้

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย และคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีการประมง มทร.ศรีวิชัย ร่วมกันจัดนิทรรศการเพื่อต้อนรับ 
พลเอกสุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อม ในการเปิดโครงการสมัมนาเครือข่ายภาคีการบรหิารจัดการ
ทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่แบบมีส่วนร่วม ของกลุ่มจงัหวัดอนัดามนั ณ 

 วันที่ 26-27 เมษายน 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย 
จัดโครงการ “การปรับปรุงต้นฉบับบทความวิชาการสู่มาตรฐานการตีพิมพ์
ในระดับชาติและนานาชาติ” ณ โรงแรมคริสตัล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
เพื่อให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มีความรู้ความ

เกียรติจาก คุณอุไร เชื้อเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำานาญพิเศษ กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่ง
ชาติ (วช.) บรรยายพิเศษ เรื่อง “เทคนิคการเขียนข้อเสนอแผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม ให้ได้รับทุน” 
กิจกรรมช่วงบ่ายเป็นการแบ่งกลุ่มฝึกปฏิบัติและพัฒนาการเขียนแผนบูรณาการฯ เพ่ือเสนอของบประมาณประจำาปี พ.ศ.2563 โดยได้รับคำาแนะนำา
จากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ คุณอุไร เช้ือเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กองบริหารแผนฯ สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
รศ.ดร.ศุภศิลป์ มณีรัตน์ รองผู้อำานวยการสำานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ ผศ.ดร.อภิรักษ์ สงรักษ์ ผู้อำานวยการสถาบันวิจัยและ
พัฒนา มทร.ศรีวิชัย เพื่อการพัฒนาศักยภาพการจัดทำาแผนบูรณาการฯ มทร.ศรีวิชัยต่อไป

มโนราห์ ต.โคกสะบ้า อ.นาโยง จ.ตรัง โดยทาง สกว.ท้องถิ่น จ.ตรัง ได้นำาเสนอภาพรวมศูนย์ประสานงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นจังหวัดตรัง กับชุดโครงการวิจัย 
ในปัจจุบันและผลงานในช่วงต่างๆ อย่างสมบูรณ์ ส่วนสถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย ได้มีโอกาสร่วมนำาเสนองานวิจัยโครงการเร่งด่วนของรัฐบาล 
ประเภท Innovation Hub เกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์ผ้าทอนาหมื่นศรี สู่การสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ Start Up โดยผลงานเด่นของ 
อ.ศุกพิชญาณ์ บุญเกื้อ และคณะ จากวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว กับการสร้างธุรกิจใหม่ บริษัท บ้านยายศล จำากัด เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพ
ของทีมวิจัย มทร.ศรีวิชัย

โรงแรมเรือรัษฎา ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2561 ขอขอบคุณ ผอ.อำานวย คงพรหม คุณวราภรณ์ เดชบุญ และทีมงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าว
ไทยตอนล่าง (สงขลา) ที่สนับสนุนลูกปูม้าเพื่อนำามาจัดแสดง

เข้าใจในเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อการตีพิมพ์เผยแพร่ โดยวิทยากรบรรยายพิเศษในวันนี้ ได้แก่ ศาสตราจารย์ ดร.สุทธวัฒน์ เบญจกุล จาก
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดีกรีนักวิจัยแห่งชาติสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา จากสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และเมธีวิจัยอาวุโส ของ 
สำานกังานกองทนุสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) ได้บรรยายถ่ายทอดประสบการณ์และวธิกีารเขยีนผลงานวจิยัอย่างไรให้ได้รบัการตพีมิพ์ ทัง้ยงัได้รบัเกยีรตจิาก
วิทยากรประจำากลุ่ม อ่านบทความวิจัยตามความเชี่ยวชาญ ได้แก่
1. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เกษตรศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.การุณ ทองประจุแก้ว  อาจารย์สังกัดคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. กลุ่มการจัดการ บัญชี ดร.มัทนชัย สุทธิพันธุ์ อาจารย์สังกัดคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
3. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.อนันท์ ชกสุริวงค์ อาจารย์สังกัดคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
4. กลุ่มภาษาต่างประเทศ Mr.Neil Cuthbertson อาจารย์สังกัดคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
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นักวิจัยศรีวิชัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซประวัติการศึกษา

    วศ.ด. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2554 
    วศ.ม. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2550
    วศ.บ. วิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2549

ประสบการณ์การทำางานอื่นๆ

1. ผูท้รงคณุวฒุ ิ(Reviewer) บทความ AFRICAN JOURNAL OF AGRICULTURAL 
RESEARCH 
2. ผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) บทความ Maejo International Journal of 
Science and Technology 
3. ท่ีปรึกษาวทิยานพินธ์นกัศกึษาบัณฑติวทิยาลยั ภาควิชาวศิวกรรมเหมอืงแร่และ
วัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
4. ด้านการวิจัย :   
 4.1 การเผยแพร่ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 - Masae, M. Tonnayopas, D. Kooptarnond, K. “Development and 
investigation of granite waste tiles body incorporated with oil palm 
fiber ash” International Conference on Mining, Materials, and Petro-
leum Engineering: The Frontiers of Technology (ICFT-2007) Phuket, 
Thailand. 10-12 May 2007 
 - Lek Sikong, Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond 
and Wirat Tawiprida. “The effect of B and Ni co-doped TiO2 film 
coated on glass substrate” 4th International conference on recent 
advances in materials minerals & environment and 2nd Asian 
symposium on materials & processing (RAMM&ASMP 2009) Penang, 
Malaysia. 1-3 June 2009 
 - Lek Sikong, Mahamasuhaimi Masae, Kalayanee Kooptarnond 
and Wirat Tawiprida. “Influence of Ni doping on photoactivity and 
hydrophilicity of TiO2 composite film” 10th International seminar on 
environment & architecture, and 1st international conference on 
engineering, environment, economic, safety & health (10th SENVAR& 
1st CONVEESH 2009) Sulawesi Island, Indonesia. 26-27 October 2009
 - Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, 
Wirat Tawiprida and Fumio Saito “Photoactivity and hydrophilicity of 
B and Ni co-doped TiO2 films” 2010 International Conference on 
Advances in Materials and Manufacturing Processes (ICAMMP 2010) 
Shenzhen, China.  6-8 November 2010 
 - Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, 
Wirat Tawiprida and Fumio Saito “Improvement of photoactivity and 
hydrophilicity of rubber latex formers by B and Ni co-doped TiO2 
films” Commission on Higher Education Congress IV: University Staff 
Development Consortium (CHE-USDC Congress IV) Pattaya, Thailand. 
14-16 September 2011 
 - Mahamasuhaimi Masae, Lek Sikong, Kalayanee Kooptarnond, 
Wirat Tawiprida and Fumio Saito “Influence of Ni/B/N/TiO2 nano 
composite film on hydrophilic property of rubber dipping former 
surface” 2012 International Conference on Frontiers of Mechanical 
Engineering,Materials and Energy (ICFMEME 2012) Beijing, China 
December 20-21 2012
 - Mahamasuhaimi Masae, Pichaya Pitsuwan, Lek Sikong , Peerawas 
Kongsong, Arun Rattanapong, and Chainarong Jaidum “Low 
Temperature Preparation of Thiocarbamide Doped TiO2 Film on 
Stainless Steel and its Antibacterial Efficiency Against Staphylococcus 
aureus.” The 2016 3rd International Conference on Advanced 
Engineering and Technology (3rd ICAET) Incheon National University, 
South Korea, December 16~18, 2016.

 4.2 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร ฯลฯ

 สิทธิบัตร เรื่อง สารเคลือบแม่พิมพ์ไทเทเนียมไดออกไซด์และกรรมวิธีเคลือบ
สารเคลือบนี้ โดย เล็กสีคง กัลยาณี คุปตานนท์ มาหามะสูไฮมี มะแซ และวิรัช 
ทวีปรีดา เลขที่คำาขอ 1101000103 (18 มกราคม 2554)
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่เคลือบด้วยไทเทเนียม 
ไดออกไซด์สำาหรับผลิตภัณฑ์ยางแบบจุ่มโดย เล็ก สีคง กัลยาณี คุปตานนท ์
มาหามะสไูฮม ีมะแซ และวริชั ทวปีรดีา เลขทีค่ำาขอ 1103000475 (10 พฤษภาคม 
2554) และได้รับอนุมัติการคุ้มครอง ตั้งแต่ 5 กันยายน 2554 ถึง 9 พฤษภาคม 
2560
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง เทียนไขเขียนผ้าบาติกและกรรมวิธีผลิตเทียนไขนี้ โดย มา
หามะสูไฮมี มะแซ เล็ก สีคง พีรวัส คงสง ซูไฮดี สนิ จุฬาลักษณ์ โรจนานุกูล และ
พิชญา พิศสุวรรณ เลขที่คำาขอ 1303000461 (30 เมษายน 2556) และได้รับ
อนุมัติการคุ้มครอง ตั้งแต่ 3 มีนาคม 2557 ถึง 25 เมษายน 2562
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง ตัวดูดซับสารละลายโลหะหนักที่ได้จากเถ้าชีวมวลและ
กรรมวิธีผลิตตัวดูดซับนี้ โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เล็ก สีคง พีรวัส คงสง สุรสิทธิ์ 
ระวังวงศ์ และวิทยา ศิริคุณ เลขที่คำาขอ 1303000462 (30 เมษายน 2556) 
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีในการผลิตแคลเซียมฟอสเฟตจากเถ้าไม้ยางพารา 
โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เล็ก สีคง พีรวัส คงสง พชรวิทย์ วรรลออ และ ศรายุทธ 
สุภเพียร เลขที่คำาขอ 1403000145 (16 กุมภาพันธ์ 2557)
 อนสิุทธบิตัร เรือ่ง สารเคลือบไทเทเนยีมไดออกไซด์เจอืด้วยสารอนิทรย์ีเคลอืบ
พลาสติกและโลหะและกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้ โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ 
เลขที่คำาขอ 1403000894  (13 สิงหาคม 2557)
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติในท้องถิ่นภาคใต้ 
โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เลขที่คำาขอ  1503001761 (16 ตุลาคม 2558)
 อนุสิทธิบัตร เร่ือง ฟิล์มที่เปลี่ยนสีได้เมื่อค่าพีเอชเปล่ียนที่ผลิตได้จากไม้ฝาง
และกรรมวิธีผลิตฟิล์มนี้โดย มาหามะสูไฮมี มะแซ เลขท่ีคำาขอ 1603000587 
(8 เมษายน 2559)
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง กรรมวิธีการย้อมวัสดุด้วยไม้ฝางโดย มาหามะสูไฮมี มะแซ
และนางสาวพชิญา พศิสวุรรณ เลขทีค่ำาขอ  1603000767 (10 พฤษภาคม 2559)
 อนุสิทธิบัตร เรื่อง ฟิล์มพลาสติกละลายนำ้าที่สามารถยับยั้งเชื้อแบคทีเรียและ
กรรมวิธีผลิตฟิล์มนี้ มาหามะสูไฮมี มะแซและนางสาวพิชญา พิศสุวรรณ เลขที่
คำาขอ 1703000712 (28 เมษายน 2560)
 4.3 รางวัลผลงานวิจัยที่ได้รับ
 1. โครงการเรื่อง กรรมวิธีผลิตฟิล์มยางด้วยแม่พิมพ์ที่เคลือบด้วยไทเทเนียม 
ไดออกไซด์สำาหรบัผลิตภณัฑ์แบบจุม่   ได้รบัรางวลั Special Prize ด้านเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม ในงานวันนักประดิษฐ์ 2556 เมื่อวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2556 
จัดโดยสำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช) ณ อิมแพค เมืองทองธานี
 2. ผูเ้สนอผลงานวจิยัดมีากแบบบรรยาย กลุ่มฐานภมูปัิญญาท้องถิน่สูน่วตักรรม
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 2 ของสำานักงานการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 22-24 มกราคม 
2557
 3. รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น กลุ ่มฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู ่นวัตกรรมด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษา ครั้งท่ี 5 ของสำานักงานการอุดมศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยภายใต้
โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง ระหว่างวันที่ 2-4 มีนาคม 2560 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 4. รางวัลวิทยานิพนธ์ระดับดีมาก ประจำาปี 2555 ระดับปริญญาเอก คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 5. รางวัลวิทยานิพนธ์ชมเชย ประจำาปี 2555 ระดับปริญญาเอก กลุ ่ม
วทิยาศาสตร์กายภาพ มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร์ วนันกัวจิยัและนวตักรรม ม.อ. 
ครั้งที่ 7 ประจำาปี 2556
 6. ศษิย์เก่าดเีด่น มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ด้านผลงานเด่น ประจำาปี 2560

จดหมายข่าว สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย06
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บทน�ำ

 กลุ่มทอผ้านิคมลานข่อยได้จัดตั้งกลุ่มเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2545 
เนื่องจากราษฎรในเขตนิคมสร้างตนเองควนขนุน (ลานข่อย) มีฐานะ
ยากจนมคีวามเป็นอยูล่ำาบาก และประชาชนในพืน้ทีส่่วนใหญ่มอีาชพีรบัจ้าง 
อกีทัง้สตรใีนพืน้ทีไ่ม่ค่อยมอีาชีพเสรมิ กรมพฒันาสงัคมและสวสัดกิาร (กรม
ประชาสงเคราะห์) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จึงได้
จัดสรรงบประมาณให้นิคมสร้างตนเองควนขนุนจังหวัดพัทลุง จัดฝึกอบรม
การทอผ้าด้วยกี่กระตุก ให้แก่สมาชิกโดยมีสมาชิกเข้าฝึกอบรมรุ่นแรก 
ซึง่ตำาบลลานข่อย อยูท่ี่ อำาเภอป่าพะยอม จงัหวัดพทัลงุ ซึง่ได้รับการคัดสรร
เป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย ในปี 
2552 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งผ้าเป็นปัจจัย 4 ที่ทุกคนใช้สวมใส่ในชีวิตประจำาวัน 
และเป็นสิ่งจำาเป็นสำาหรับทุกเพศทุกวัย การส่งออกผ้าฝ้ายของประเทศไทย
มีมูลค่าหลายพันล้านบาทต่อปี (กรมศุลกากร) สำาหรับภาคใต้นั้นการทอผ้า
จะมีในพื้นที่ที่จำากัด เช่น ผ้าไหมพุมเรียง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผ้านาหมื่นศรี 
จงัหวดัตรงั ผ้าบาตกิแถบสามจงัหวดัชายแดนใต้และแถบภเูกต็ ผ้าพมิพ์ลาย
ปาเต๊ะจงัหวดักระบี ่ผ้าทอเกาะยอ จงัหวัดสงขลา  จากทีไ่ด้กล่าวข้างต้นแล้ว 
นคิมลานข่อยทีม่กีารทอผ้ายกดอกด้วยกีก่ระตกุนัน้ตามแบบฉบบัภมูปัิญญา
ท้องถิ่น (Local wisdom) นั้น แทบจะไม่มีใครได้เห็นในปัจจุบัน หรือแทบ
จะไม่เคยรู้จักเลยว่าที่จังหวัดพัทลุงนั้นมีการทอผ้ายกดอกที่เป็นเอกลักษณ์
อย่างมาก ซึ่งการทอผ้าของนิคมลานข่อยจะมีการทอผ้าแบบลายดอกไม ้
ซึ่งมีท้ังหมด 12 ลาย คือ ดอกพะยอมเล็ก ดอกปีบ ดาหลา ระฆังทอง 
พวงพะยอม แคแสด พลวัตร บัวประดิษฐ์ ศรีพะยอม พะยอมไพล ดอกข่อย 
แก้วประยุกต์ 
 ดังนั้นนักวิจัยได้เข้าไปดูกระบวนการผลิตของกลุ่มทอผ้ายกดอกที่นิคม
ลานข่อย จังหวัดพัทลุง ซึ่งได้พบเห็นว่า การผลิตผ้านั้นยังคงความเป็น
เอกลกัษณ์ และได้สอบถามกบักลุม่ชาวบ้านในการทอผ้านัน้ว่า ทางกลุม่นัน้
ได้ทอผ้าขายให้กบัลกูค้าในพืน้ทีจ่งัหวัดพทัลงุเป็นส่วนใหญ่ ดงัน้ันประเด็นที่
จะทำาให้ผลิตภัณฑ์ OTOP ระดับห้าดาว ให้ได้มีการขยายตัวทางการตลาด 
ให้มากยิ่งขึ้นและเป็นที่รู้จักในวงกว้าง จึงต้องนำาเทคโนโลยีเข้ามามีส่วน
ร่วมคือ การนำานาโนเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาผ้าในส่วนของการใช้
ไทเทเนียมไดออกไซด์และสารธรรมชาติบางตัวที่สามารถยับยั้งแบคทีเรีย
และต้านรังสียูวีได้ ส่วนการขยายการตลาดนั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์ใน
รูปแบบต่างๆ ให้คนในประเทศไทยได้รู้จักมากกว่านี้ เช่น ด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ และสื่อต่าง เป็นต้น ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยส่งเสริมและ
ยกระดบัผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอกของกลุม่ทอผ้านคิมลานข่อยให้พฒันาไปสู่
สินค้า Premium OTOP ต่อไป  

เร่ือง พฒันาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคมลานข่อยจงัหวดัพทัลงุ

รำยละเอียดกำรประดิษฐ์และผลจำกกำรทดลอง

        งานน้ีได้ใช้การสร้างสรรค์จากผลงานของคณะผู้วิจัยของคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั และมหาวทิยาลยั
สงขลานครินทร์ ที่ได้ยื่นขอสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตรเรื่อง สาร
เคลือบแม่พิมพ์ไทเทเนียมไดออกไซด์และกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้ 
เลขที่คำาขอ 1101000103 (18 มกราคม 2554) อนุสิทธิบัตรเรื่อง สาร
เคลือบไทเทเนียมไดออกไซด์เจือด้วยสารอินทรีย์เคลือบพลาสติกและโลหะ
และกรรมวิธีเคลือบสารเคลือบนี้ เลขที่คำาขอ 1403000894  (13 สิงหาคม 
2557) และอนุสิทธิบัตรเร่ือง กรรมวิธีการย้อมวัสดุด้วยไม้ฝางโดย เลขที่
คำาขอ  1603000767 (10 พฤษภาคม 2559)
โดยเป็นการเพิม่มลูค่าโดยใช้ความคดิสร้างสรรค์ทำาให้ได้สิง่ทีใ่หม่และพฒันา
ต่อยอดสิ่งที่มีอยู่เดิม กล่าวคือ การนำาภูมิปัญญาการทอผ้ายกดอกของชาว
ตำาบลลานข่อย จังหวัดพัทลุง และองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีทางด้านนาโน
และการย้อมผ้ามาบูรณาการร่วมกันจนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ “ผ้าทอ 
ยกดอกลานข่อยยับยั้งแบคทีเรียและต้านรังสียูวี” เกิดขึ้น  โดยโครงการนี้มี
แนวทางการดำาเนนิการเพือ่พฒันาคณุภาพและการตลาดของผ้าทอของกลุม่
วิสาหกิจชุมชนชาวตำาบลลานข่อย ดังนี้
 (1) พฒันาการทอผ้าทีใ่ช้ในการทอผ้ายกดอกของภาคใต้ทีส่ามารถยบัยัง้
แบคทีเรียและต้านรังสียูวีได้และสามารถนำาไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าและ
เครื่องแต่งกายให้หลากหลายขึ้นตามต้องการของตลาด
 (2) ใช้เทคโนโลยด้ีานนาโนและการย้อมเพ่ือสามารถยบัยัง้แบคทเีรยีและ
ต้านรังสียูวีได้ในสิ่งทอ 
 (3) การมเีวบ็ไซต์ช่วยส่งเสรมิศกัยภาพทางด้านธรุกจิ ได้แก่ ช่วยให้เข้าถงึ
กลุ่มลูกค้าหรือผู้ใช้บริการเป้าหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ลดค่าใช้จ่ายในการ
โฆษณาประชาสัมพันธ์หรือการออกบูทตามงานนิทรรศการต่างๆ เป็นต้น
 จากผลการทำาวจิยัดงักล่าวทำาให้กลุม่ทอผ้าลานข่อยมีรายได้เพิม่ข้ึนอย่าง
เห็นได้ชัดจากการเก็บข้อมูลทางด้านเศรษฐศาสตร์  

ภาพแสดงการลงสื่อโฆษณาในนิตยสารของสาย
การบินแอร์เอเชีย

ภาพแสดงการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ชุมชน
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ชำาระค่าฝากส่งเป็นรายเดือน

ใบอนุญาตที่ 1/2540

“สิ่งตีพิมพ์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๑๗๙ หมู่ ๓ ตำาบลไม้ฝาด อำาเภอสิเกา

จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อนำาข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา


