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 สวัสดีท่านผู้อ่านจดหมายข่าวสถาบันวิจัยและ

พฒันา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยัทุกท่าน 

ฉบับน้ีเป็นฉบับท่ี 2 ปีท่ี 6 ประจำาเดือนพฤษภาคม-

สงิหาคม 2561 ท่ีรวบรวมเน้ือหาและกิจกรรมโครงการ

ของสถาบันวิจยัฯ เพือ่ให้ผูร้บัสารได้รับข้อมูลท่ีทนัสมัย 

ทันเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวและกิจกรรมต่างๆ ของ

สถาบันวิจัยฯ รวมถึงประวัติผลงานของนักวิจัยที่น่า

สนใจ และการนำางานวิจัยท่ีมีประโยชน์เผยแพร่สู่สังคม 

กองบรรณาธกิารหวังเป็นอย่างยิง่ว่าจดหมายข่าวของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะเป็นสื่อกลางที่เป็นประโยชน์แก่

นักวิจัยและผู้สนใจทุกท่าน
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กิจกรรมของสถาบันวิจัยและพัฒนา

 วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย จัดเวทีระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ ภายใต้โครงการ “การจัดการ
ทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง” ในการเตรียมความพร้อมและสร้างการมีส่วนร่วมสำาหรับ
พัฒนาโครงการวิจัยระยะที่ 2 โดยมีส่วนราชการระดับจังหวัด ปจ. ทสจ. พม. สบทช. และส่วนราชการระดับพื้นที่ ประมงอำาเภอ สถานีป่าชายเลน 
ส่วนท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้าน นายก อบต. ปราชญ์ชุมชน ผู้นำากลุ่มต่างๆ รวมถึงนักวิจัยที่ร่วมโครงการในปีที่ 1 รวมทั้งสิ้น 50 คน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ที่น่าสนใจ ได้แก่การทบทวนกรอบวิจัยที่ทำาอยู่เดิม และความต้องการของวิจัยที่จะต้องทำาต่อไป

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ในฐานะมหาวิทยาลัยในเครือข่าย C-อพ.สธ. ภาคใต้ตอนล่าง 
เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำาริฯ 
(อพ.สธ.) ระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยช่วงเช้าจะเป็นการบรรยายใน
หัวข้อ “ทิศทางการขับเคลื่อนโครงการ อพ.สธ.- สกอ” โดยนางสาวสุมัณฑนา จันทโรวงศ์ ผู้อำานวยการสำานักประสานและส่งเสริมกิจการอุดมศึกษา 
การบรรยายเรือ่ง “การจดัตัง้ศนูย์ประสานงานและศูนย์ฝึกอบรมโครงการ อพ.สธ.” โดยนายพรชยั จฑุามาศ รองผูอ้ำานวยการโครงการอนรุกัษ์พนัธกุรรมพชืฯ 
และการเสวนาเรื่อง “แนวทางการทำาวิจัยโครงการ อพ.สธ. เชิงบูรณาการ” โดยรองผู้อำานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ที่ปรึกษาสำานักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และผู้จัดการสำานักงานโครงการบริหารทุนวิจัยมุ่งเป้า สำานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)

 วันที่ 8 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัย
และพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัย
ในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย สงขลา เพื่อชี้แจงกรอบและ
เปิดเวทีแลกเปล่ียนการพัฒนาแผนบูรณาการงาน
วิจัยในทิศทางปฏิรูปงานวิจัยของประเทศ และมุ่งสู่
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์การวิจัยของประเทศไทย

 วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย เปิดเวทีสัญจรพบนักวิจัยในพื้นที่ มทร.ศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช 
(พืน้ท่ีขนอม ใสใหญ่ ทุง่ใหญ่) ณ ห้องประชมุคณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีเพือ่ชีแ้จงกรอบแผนวจิยัและเปิดเวทแีลกเปลีย่นการพฒันาแผนบูรณาการ 
งานวิจัย ตามเป้าหมายการผลักดันงานวิจัยของยุทธศาสตร์การวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ 20 ปี และหลักเกณฑ์การเตรียมโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ในกรอบปีงบประมาณ 2563 และการเข้าสู่แหล่งทุนงบประมาณวิจัยมุ่งเป้าอื่นๆ ในปี 2562 เวทีนี้มีนักวิจัยให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 70 คน นับเป็น
อีกหนึ่งการเริ่มต้นสู่งานบูรณาการข้ามศาสตร์วิชาการ 
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ศรีวิชัยจัดการประชุมสรุปผลการดำาเนินงานโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาเชิง
พื้นที่ ระยะที่ 1 ภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ในวันที่ 21 
มถินุายน 2561 ณ ห้องประชมุ โรงแรมวัฒนาพาร์ค อำาเภอเมอืง จงัหวดัตรงั 
จดัขึน้เพือ่ประเมนิผลการดำาเนนิงานของโครงการวจิยัเพือ่พฒันาเชงิพืน้ที่

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย จัดการประชุมจัดทำาประเด็นกรอบวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนา
งานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที เครื่องมือ และกำาหนดทีมกระบวนการ
เพ่ือการกำาหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ีลุ่มนำ้าปะเหลียน ได้รับ
กรอบประเด็นวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์จังหวัด ในวันที่ 27 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรม
วัฒนาพาร์ค อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง ผ่านกระบวนการแนะนำาโดย 
คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และรศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา พี่เลี้ยง
โครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ให้คำาแนะนำาและเพิ่มความรู้เชิง
เทคนิคเกี่ยวกับกระบวนการกำาหนดกรอบโจทย์วิจัย แก่ผู้เข้าร่วมการ
ประชุมให้สามารถดำาเนินเวทีการจัดทำาประเด็นกรอบวิจัยได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการดำาเนินงาน 

 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ได้จัดเวทีการประชุมจัดทำาประเด็นกรอบวิจัยเพ่ือพัฒนาพื้นที่ลุ่มนำ้า
ปะเหลียน จังหวัดตรัง ระยะที่ 2 เพื่อเป็นการชี้แจงทิศทางการพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ เตรียมเวที เครื่องมือ และกำาหนดทีมกระบวนการเพื่อการ
กำาหนดกรอบโจทย์วิจัยเพื่อพัฒนาพื้นท่ีลุ่มนำ้าปะเหลียน ได้รับกรอบประเด็นวิจัยที่ตรงตามความคาดหวังจากชุมชน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
จังหวัด จัดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องภัทรพร โรงแรมวัฒนา พาร์ค อำาเภอเมือง จังหวัดตรัง โดยมี คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช และ 
รศ.ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา พี่เลี้ยงโครงการนวัตกรรมงานวิจัยเชิงพื้นที่ กลุ่มนักวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ทั้ง 3 วิทยาเขต 
หน่วยงานส่วนราชการและเอกชนต่างๆรวมถึงแกนนำาชุมชนและชาวบ้านผู้มีส่วนได้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่นในชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียน 
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์โกสินทร์ พัฒนมณี ผู้ช่วยอธิการบดีประจำาวิทยาเขตตรัง เปิดเวทีจัดทำาประเด็นกรอบวิจัยในครั้งนี้

ในบริเวณลุ่มนำ้าปะเหลียน จังหวัดตรัง ซึ่งมีระยะเวลาในการดำาเนินงานวิจัย 12 เดือน
 งานวิจัยภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียนได้รับการตอบรับที่ดีจากชุมชน สามารถกระตุ้นให้ชุมชนเห็นคุณค่าของ
การมีส่วนร่วม สร้างความเข้มแข็งของการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่คนในชุมชน นอกจากน้ีสะท้อนให้เห็นการ
ทำางานของหน่วยจัดการงานวิจัยเพ่ือพัฒนาเชิงพื้นท่ี ท่ีมีการพัฒนาเครื่องมือเพื่อกระตุ ้นพลังท้องถิ่นที่ช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชน และสนับสนุนการดำาเนินโครงการวิจัยของนักวิจัยในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยอย่างต่อเนื่อง 
จนทำาให้เกิดผลการดำาเนินงานของโครงการวิจัยภายใต้โครงการจัดการทรัพยากรแบบมีส่วนร่วมฯ ที่ตอบเป้าประสงค์ของการดำาเนินงาน และ
กรอบงานวิจัยที่ผู ้มีส่วนได้เสียในชุมชนมุ่งหวังสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ขอขอบพระคุณชุมชนลุ่มนำ้า 
ปะเหลียน ขอบคุณท่านผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากสำานักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และผู้ทรงภายในจังหวัดตรังทั้งท่องเท่ียวและกีฬาจังหวัด พัฒนา
จังหวัด ประมงจังหวัด องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นฯลฯ ขอบคุณผู้บริหารของมหาวิทยาลัยทุกท่านที่ให้การสนับสนุนงานวิจัยเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ 
และทุกหน่วยงานที่มีส่วนช่วยให้โครงการวิจัยดำาเนินงานวิจัยได้ตรงตามเป้าหมาย หน่วยจัดการฯมีความมุ่งหวังจะได้รับการสนับสนุนจากทุกท่าน
อย่างต่อเนื่องภายใต้การดำาเนินงานในระยะต่อไป
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 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 8 แห่ง เป็นเจ้าภาพในการ
จัดประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ครั้งที่ 9 (RMUTCON 2018) ระหว่างวันที่ 1-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมเรือรัษฎา จังหวัดตรัง เพื่อการพัฒนางานวิจัยในสาขาวิชาต่างๆ และสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณาจารย์ นักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ในระดับชาติและนานาชาติ ท้ังหน่วยงานภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล เพื่อให้ผลงานวิจัยได้มีโอกาสขยายองค์ความรู้เผยแพร่ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก พลอากาศเอก
ประจนิ จัน่ตอง รองนายกรฐัมนตรแีละรฐัมนตรว่ีาการกระทรวงยตุธิรรม เป็นประธานเปิดการประชมุวชิาการระดบัชาตแิละนานาชาติ มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยรีาชมงคล โดยมนีายศริพิฒั พฒักลุ ผูว่้าราชการจังหวดัตรงัให้การต้อนรบั และนำาชมผลงานส่ิงประดษิฐ์นวตักรรมทีเ่ข้าร่วมประกวด อกีทัง้ยงั
ได้รบัเกยีรตจิาก ผศ.ยงยทุธ หนเูนยีม รกัษาราชการแทนอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลศรวีชิยั ส่งมอบธงเจ้าภาพแด่ รองศาสตราจารย์
ศีลศิริ สง่าจิตร อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่จะเป็นเจ้าภาพจัดงานในปีถัดไป ซึ่งภายในงานปีนี้มีผลงานกว่า 584 ผลงาน 
ทั้งระดับชาติ นานาชาติและสิ่งประดิษฐ์ มีผู้เข้าร่วมกว่า 800 คน 

 สำานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 
(Thailand Research Expo 2018) ระหว่างวันที่ 9-13 สิงหาคม 2561 ณ ศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์ 
กรุงเทพฯ โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และได้เยี่ยมชมบูธนิทรรศการที่ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลศรีวิชัยเข้าร่วมจัดแสดงจำานวน 4 ผลงาน ได้แก่ ผลงานการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าปะลางิงเพ่ือยกระดับ
เป็นผลิตภัณฑ์ Premium OTOP ของอาจารย์พันธ์ยศ วรเชฐวราวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานพัฒนาคุณภาพและการตลาดของผ้าทอนิคม 
ลานข่อยจังหวัดพัทลุง ของ ผศ.ดร.มาหามะสูไฮมี มะแซ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผลงานออกแบบและผลิตอุปกรณ์สิ่งของใช้ตกแต่งโดยใช้ผ้าทอพื้น
เมืองภาคใต้ ของอาจารย์สุธรรม มัควัลย์ คณะศิลปศาสตร์ และผลงานการสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมด้วยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ผ้าทอหมื่นศร ี
สู่การพัฒนาเป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ ของอาจารย์สุพิชญาณ์ บุญเกื้อ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมถึงงานวิจัยที่เข้าร่วมกิจกรรม 
Highlight Stage ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานจำานวนมาก 
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นักวิจัยศรีวิชัย

ประวัติการศึกษา

 ปริญญาตร ี วิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมี-ชีววิทยา)   
     มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
 ปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ชีววิทยา)  
     มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ประวัติการท�างาน

 อาจารย์ประจำาหลักสูตรรายวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาศึกษา
ทั่วไป คณะศิลปศาสตร์

รางวัลที่ได้รับจากงานวิจัยและผลงานที่ภาคภูมิใจ

 - รางวัลดีมาก บทความวิจัยรับใช้สังคม ในการประชุมเครือ
ข่ายวชิาการรบัใช้สงัคม ครัง้ที ่1 ในงานประชุมวชิาการระดบัชาต ิ
วลัยลกัษณ์วจิยั ครัง้ที ่10 วนัท่ี 28 มนีาคม 2561 ณ มหาวทิยาลยั
วลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 - บทความดีเด่น ประเภทอาจารย์และบุคลากร เหรียญทอง 
โครงการประชมุสมัมนาเครอืข่ายการจดัการความรู ้มหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ครั้งท่ี 9 “ชุมชนนักปฏิบัติ สู่การจัดการความรู้ใน
ศตวรรษที่ 21” ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรม
เชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่
 - รางวลัดมีาก ในการนำาเสนอผลงานวิจยั ภาคบรรยาย สาขา
เกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในการประชุมวิชาการระดับชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี 7 ระหว่างวันที่ 1-3 
กันยายน 2558 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
นครราชสีมา
 - รางวัลดีมาก ผลงานวิชาการภาคบรรยาย สาขาพลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล คร้ังที่ 5 ระหว่างวันท่ี 15-16 กรกฎาคม 2556 
ณ ศูนย์การประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทารา 
แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
 - รางวัลดีเด่น การนำาเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย การ
ประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ประจำาปี 
2555 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 2555 ณ ศูนย์ประชุม
นานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่
งานวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากภายนอก
 - ปีงบประมาณ 2560: เรื่อง การพัฒนาตู้อบแสงอาทิตย์
สำาหรับอบแห้งใบจากสู่ชุมชนลุ่มนำ้าปะเหลียน จากสำานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  โพชกำาเหนิด

 - ปีงบประมาณ 2557: เรื่อง การผลิตก๊าซชีวภาพโดย 
การหมักร่วมผักกระฉูดกับของเสียจากการเล้ียงสัตว์เพื่อความ
ยั่งยืนของทะเลสาบสงขลา จากโครงการส่งเสริมการวิจัยใน
อุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยแห่งชาติ (HERP) กลุ่มความ
หลากหลายทางชีวภาพ
 - ปีงบประมาณ 2553: เรื่อง การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการ
สร้างจิตสำานึกในการอนุรักษ์ต้นจากของประชาชนในพื้นที่
ทะเลสาบสงขลา ในเขตตำาบลปากรอ และตำาบลชะแล้ อำาเภอ
สิงหนคร จังหวัดสงขลา จากเครือข่ายบริหารงานวิจัยภาคใต้
ตอนล่าง สำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
ผลงานการตีพิมพ์และเผยแพร่
 - นพดล โพชกำาเหนิด สมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ กิตติ พิมเสน  
เสรมิศกัด์ิ สญัญาโณ ทพิย์ทวิา สมัพนัธมติร และจำานง ฐานะพนัธ์. 
2555. การพฒันาผลติภณัฑ์จากต้นจากสำาหรบังานสถาปัตยกรรม. 
รายงานการประชมุวชิาการระดบัชาต ิ(Proceeding) เครือข่ายวิจัย
อุดมศึกษา ประจำาปี 2555 ระหว่างวันที่ 16-18 พฤษภาคม 
2555 ณ ศนูย์ประชมุนานาชาต ิ โรงแรมดเิอม็เพรส จ.เชียงใหม่. 
หน้า 1005-1014.
 - นพดล  โพชกำาเหนิด  และสมบูรณ์ ประสงค์. 2556. การ
ผลิตไวน์จากลูกจากโดยใช้การหมักด้วยยีสต์ทางการค้า. 
วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. 1(2) : หน้า 81-88.
 - นพดล โพชกำาเหนดิ และสมพงศ์ โอทอง. 2557. การพัฒนา
กระบวนการผลิตกล้าเชื้อจุลินทรีย์จากมูลโคเพื่อผลิต
ก๊าซไฮโดรเจนจากขยะเศษอาหาร. วารสารวิชาการและวิจัย 
มทร.พระนคร ฉบับพิเศษ สาขาพลังงานและสิ่งแวดล้อม. หน้า 
27-34.
 - นพดล โพชกำาเหนดิ. 2559. แก๊สชวีภาพนวตักรรมเพือ่การ
พฒันาอย่างยัง่ยนื. ประมวลบทความวชิาการเพือ่สังคม Social-
ly-engaged Scholarship. พิมพ์ครั้งที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับสังคม Engagement Thailand, หน้า 86-89.
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งานวิจัยสู่สังคม

บทน�า
 จาก มช่ืีอวทิยาศาสตร์ว่า Nypa fruticans Wurmb มชีือ่สามญั
ว่า Nipa Palm, Mangrove Palm, Nipah Palm และ Nypa Palm  
การผลติผลติภัณฑ์จาก นบัเป็นอาชพีสำาคญัอาชพีหนึง่ทีช่มุชนในลุม่นำา้ 
ปะเหลียนใช้เป็นรายได้เสริมนอกเหนือจากการทำาการเกษตร 
พื้นที่ที่มีการผลิตผลิตภัณฑ์จากของลุ่มนำ้าปะเหลียนสำาคัญ ได้แก่ 
ชุมชนตำาบลวังวน อำาเภอกันตัง โดยมีการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานก้านจากบ้านนายยอดทอง ซึ่งตั้งอยู่ที่หมู่ 5 
ตำาบลวังวน เพื่อนำาวัสดุเหลือทิ้งจากการผลิตใบจากสูบมาก่อให้เกิด
ประโยชน์โดยอาศัยภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษ ในการนำาใบจากส่วน
ที่ไม่สามารถนำาไปผลิตเป็นใบจากสูบได้น้ันมาผลิตเป็นวัสดุสำาหรับ
ใส่นำา้ทีเ่รียกว่า “ตหิมา” เพือ่จำาหน่ายไปยงัทัว่ประเทศ ซึง่ผลติภณัฑ์     
ตหิมาได้รบัความนยิมในท้องตลาดเป็นอย่างมากโดยมกีารนำาตหิมา
ไปประยุกต์ใช้เป็นภาชนะสำาหรับบรรจุเคร่ืองดื่มจำาหน่ายให้แก่นัก
ท่องเที่ยวทดแทนการใช้ถุงพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก แต่
ทางกลุม่ฯ ยงัขาดศกัยภาพในการผลติติหมาให้ได้ตามความต้องการ
ของตลาด ทั้งน้ีเน่ืองจากประสบปัญหาในการผลิตในช่วงฤดูฝน
เนื่องจากไม่สามารถตากใบจากเพื่อนำามาใช้ในการผลิตติหมาได้
 ในการนี้คณะผู้วิจัยจึงได้เล็งเห็นถึงความสำาคัญในวิจัยเชิงการ 
บูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการพัฒนาเทคโนโลยีการอบ
ใบจากโดยใช้ตูอ้บพลงังานแสงอาทติย์สำาหรบัใช้ในการผลติตหิมาให้
ได้คุณภาพ และเพียงพอต่อความต้องการของตลาดตลอดทุกช่วง
ฤดูกาล และการสร้างเครือข่ายในการผลิตติหมาในชุมชนลุ่มนำ้า
ปะเหลียน ซึ่งจะสง่ผลให้เกดิช่องทางในการสร้างรายได้ให้แกชุ่มชน
ลุ่มนำ้าปะเหลียนได้อย่างทั่วถึงและยั่งยืนต่อไป
ผลจากการวิจัย
 จากการวิจัยแบบบูรณาการแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนในการ
พฒันาเทคโนโลยตีูอ้บใบจากพลงังานแสงอาทติย์ พบว่าสามารถเพิม่
ประสิทธิภาพในการผลิตใบจากได้มากขึ้น สามารถผลิตใบจากได้
ตลอดทุกฤดูกาลทั้งฤดูร้อนและฤดูฝน ส่งผลให้ชุมชนมีรายได้อย่าง
สมำา่เสมอตลอดทัง้ปี จากการประเมนิความพงึพอใจในภาพรวมของ

สิง่ประดิษฐ์ตู้อบใบจากพลงังานแสงอาทิตย์

สนับสนุนทุนวิจัยโดย ส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
เทคโนโลยีตู้อบใบจากอยู่ในระดับท่ีดีมาก โดยพบว่าชุมชนมีความ
พึงพอใจในภาพรวมเฉลี่ย 4.63 (ร้อยละ 92.6) และเชื่อมั่นว่า
เทคโนโลยตีูอ้บใบจากมคีวามคุม้ค่าหรอืประโยชน์ทีจ่ะได้รบัจากการ
ใช้งานเฉลี่ยถึง 4.97 (ร้อยละ 99.4) ส่งผลให้เมื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
ตูอ้บใจจากสูชุ่มชนต้นแบบและขยายผล การดำาเนนิการสำาเรจ็ลลุ่วง
ไปด้วยดี โดยกลุ่มต้นแบบสามารถเพิ่มศักยภาพการผลิตได้เพิ่มข้ึน
ประมาณ 3.5 เท่า มียอดการจำาหน่ายติหมาเฉลี่ยเดือนละประมาณ 
16,000 ใบ สร้างรายได้ให้แก่กลุ่มฯ ได้กว่า 1,600,000 บาท และ
นอกจากนัน้ได้เกดิเครอืข่ายการผลติผลติภัณฑ์ใบจากในชุมชนอย่าง
เป็นระบบ ทั้งนี้เมื่อรวมรายได้จากเครือข่ายผู้รับเทคโนโลยีตู้อบใบ
จากจนกระทั่งถึงปัจจุบัน (เดือนเมษายน 2561) สามารถเกิดรายได้
ในชุมชนได้แล้วกว่า 1,700,000 บาท 
 นอกเหนือจากนั้นโครงการวิจัย ยังส่งผลกระทบต่อชุมชนใน
ด้านอื่นๆ ได้แก่
 1. สามารถลดขยะจากเศษใบจากท่ีเหลอืจากกระบวนการผลติ
ใบจากเพื่อนำามาผลิตเป็นติหมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยัง
สามารถเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้ผลิตใบจากสูบได้อีกทางหนึ่ง ซึ่งปัจจุบัน
ได้มกีารสัง่จองยอดใบจากท่ีเหลอืจากการทำาใบจากสบูในราคา 100 
บาทต่อ 1,000 ยอด เพื่อนำามาผลิตเป็นติหมาต่อไป  
 2. สร้างความตืน่ตวัในการสร้างรายได้จากภมูปัิญญาของชมุชน 
ส่งผลให้ภมูปัิญญาในการผลติตหิมาได้ถูกถ่ายทอดต่อไปให้แก่คนรุน่
ใหม่ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง
 3. สร้างความสมัพนัธ์ทีดี่ในครอบครวัเนือ่งจากเกดิอุตสาหกรรม
การผลติภายในครวัเรอืน ส่งผลให้สมาชกิในครอบครวัได้มโีอกาสทำา
กิจกรรมร่วมกันมากขึ้น
 4. ชมุชนได้เลง็เหน็ถงึการขยายผลเทคโนโลยจีากโครงการวิจยั 
เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้สนใจในชุมชนต่อไป

อาจารย์นพดล โพชก�าเหนิด
คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
อีเมล์ : podkumnerd@yahoo.co.th
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“สิ่งตีพิมพ์”

สถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง

๑๗๙ หมู่ ๓ ตำาบลไม้ฝาด อำาเภอสิเกา

จังหวัดตรัง ๙๒๑๕๐

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
มุ่งมั่นพัฒนาและส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยสู่ความเป็นเลิศ

เพื่อนำาข้อมูลการวิจัยและผลสัมฤทธิ์ไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ

สถาบันวิจัยและพัฒนา


