
ปรัชญา : เปนองคกรเพื่อเสรมิสรางนักวจิัยและงานวจิัย 

   ที่มีคุณภาพนําไปสูการใชประโยชน 

วสิัยทัศน :  เปนองคกรหลักที่มุงพัฒนางานวิจัยเพื่อทองถิ่นสูสากล 
 

    ดวย สํานักงานคณะกรรมการวจัิยแหงชาต ิ(วช.) ในฐานะผูประสานงานการจัดทํากรอบวิจัย สําหรับ

การใหทุนอุดหนุนการวจัิยในปงบประมาณ 2558 ภายใต “แผนงานวิจัยที่มุงเปาตอบสนองความตองการใหการ

พัฒนาประเทศ” ของเครอืขายองคกรบรหิารงานวจัิยแหงชาต ิ(คอบช.) ไดแก วช. สํานักงานกองทุนสนับสนุนการ

วจัิย (สกว.) สํานักงานพัฒนาวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) สํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

(สวก.) สถาบันวจัิยระบบสาธารณสุข (สวรส.) สํานักงานสงเสรมินโยบายวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และนวัตกรรม

แหงชาต ิ(สวทน.) และสํานักงานคณะการการอุดมศกึษา (สกอ.) ทัง้นี้ คอบช. โดย วช. จึงมีความประสงคประกาศ

รับขอเสนอการวจัิย ประจําปงบประมาณ 2558 และเพื่อใหนักวจัิย นักวชิาการและผูที่เกี่ยวของ สามารถรับขอมูล

ขาวสารเกี่ยวกับการสนับสนุนทุนวจัิยภายใตแผนงานดังกลาว ในปงบประมาณ 2558 ไดอยางทั่วถึง จึงไดกําหนด

จัดการประชุมทัง้ในสวนกลางและสวนภูมิภาค รวมจํานวน 4 ครัง้  

 

 

 

 

 

ในการนี้ วช.จึงขอเชิญทานและผูสนใจเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยไมเสีย

คาใชจายในการลงทะเบยีน หากทานสนใจโปรดกรอกแบบลงทะเบยีนผูเขารวมประชุม และดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ไดที่เว็บไซตของ วช. www.nrct.go.th 
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ประกาศรับขอเสนอการวจัิยและขอเชิญรวมการประชุมช้ีแจงกรอบวิจัย  

ประจําปงบประมาณ 2558 

เว็บไซตของ วช. www.nrct.go.th 
 

ครัง้ที่ 1 วันอังคารที่ 19 สงิหาคม 2557 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด คอนเวนช่ัน หลักสี่  กทม. 

ครัง้ที่ 2 วันพุธที่ 3 กันยายน 2557 ณ โรงแรมไดมอนพลาซาหาดใหญโฮเต็ล อ.หาดใหญ จ.สงขลา 

ครัง้ที่ 3 วันพฤหัสบดีที่ 18 กันยายน 2557 ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแกน ราชาออคิด จ.ขอนแกน 

ครัง้ที่ 4 วันจันทรที่ 29 กันยายน 2557 ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จ.เชียงใหม 



§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ¹Ò¹ÒªÒµÔ Malaysia International  
³ ÊË¾Ñ¹¸ÃÑ°ÁÒàÅà«ÕÂ 

 

      ดวย University Putra Malaysia (UPM) 

สหพันธรัฐมาเลเซีย ไดจัดการะประชุมนานาชาต ิMICELT 

2014: Malaysia International Conference on English 

Language Teaching ณ สหพันธรัฐมาเลเซีย และ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขารวมเปนหนึ่งในผู

จัดรวม  ระหวางวันที่ 13-15 กันยายน 2557 ณ Palace 

of the Golden Horses สหพันธรัฐมาเลเซีย 

   ผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการและนําเสนอ

ผลงานวิจั ย สามารถดู รายละเอียด เ พ่ิ ม เติมไดที่ 

http://www.micelt.org/ 

 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ  
the 3rd ICADA 2014---SSIS 

 

สถ าบั นบัณฑิ ต พัฒนบริ ห ารศาสตร 

กําหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 

Third International Conference on Advancement 

of Development Administration 2014---Social 

Sciences and Interdisciplinary Studies (the 3rd 

ICADA 2014---SSIS) ในหัวขอ "ASEAN and 

Globalization: Intergration, Diversity, and 

Prosperity" ระหวางวันที่ 9-11 ตุลาคม 2557       

ณ สถาบันบัณฑติพัฒนบรหิารศาสตร 

ในการนี้ ขอเ ชิญผูสนใจ เขารวมการ

ประชุมดังกลาว โดยลงทะเบียนเขารวมงานและ

ดาวนโหลดขอมูลรายละเอียดการประชุมไดที่ 

www.ICADA2014.nida.ac.th และสอบถามไดที่ 

ICADA_info@nida.ac.th 
 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃáÅÐ¹íÒàÊ¹Í¼Å§Ò¹ÇÔ¨ÑÂÃÐ´Ñº¹Ò¹ÒªÒµÔ  
“The 6th International Science, Engineering and Energy Conference: I-SEEC 2014” 

 

 มหาวทิยาลัยราชภัฏอุดรธาน ีรวมกับ มหาวทิยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวทิยาลัยราชภัฏเลย มหาวทิยาลัย

ราชภัฏนครราชสมีา มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย และมหาวทิยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จะจัดงานประชุมวชิาการ

ระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร สังคมศาสตร วิศวกรรมศาสตรและพลังงาน ครั้งที่ 6   “The 6thInternational 

Science, Engineering and Energy Conference: I-SEEC 2014” ระหวางวันที่ 17-19 ธันวาคม 2557 ณ จังหวัด

อุดรธานี 

 ในการนี้จึงขอประชาสัมพันธงานประชุมวิชาการดังกลาว โดยผูสนใจ ดูรายละเอียดและดาวนโหลด

แบบฟอรมลงทะเบยีนและสงผลงานไดที่ http://iseec2014.udru.ac.th 

 

  áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ 



¢ÍàªÔÊ�§º·¤ÇÒÁà¾×èÍµÕ¾ÔÁ¾�ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂÃÒÁ¤íÒáË§ 
 

สถ าบั น วิ จั ย แล ะ พัฒนา  มหาวิ ทยาลั ย

รามคําแหง ไดจัดทําวารสารวิจัยรามคําแหง โดย

แบงเปน 2 สาขา ประกอบดวย สาขาวทิยาศาสตรและ

เทคโนโลยี และสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

ซ่ึงไดรับการพิจารณาคัดเลอืกเขาสูฐานขอมูล TCI ของ

ศูนยดัชนีการอางอิงวารสารไทยทั้ง 2 สาขา โดย

กําหนดออกวารสารวจิัยรามคําแหง ปละ 2 ฉบับ 

ในการนี้ จงึขอเชิญผูสนใจสงตนฉบับบทความ

วจิัย เพื่อพิจารณาตพิีมพลงในวารสารวิจัยรามคําแหง 

โดยสามารถจัดสงไดที่ สถาบันวจิัยและพัฒนา อาคาร

สุโขทัย ช้ัน 12 มหาวทิยาลัยรามคําแหง แขวงหัวหมาก 

เขตบางกะป กทม. 10240 หรือหากมีขอสอบถาม

เพ่ิมเตมิ กรุณาตดิตอ คุณสุภาภรณ อินทรนอย เบอร

โทร. 02-3108696 

§Ò¹»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃÃÐ´ÑºªÒµÔÃÒªÀÑ¯à¾ªÃºØÃÕÇÔ¨ÑÂ 
à¾×èÍá¼�¹´Ô¹ä·Â·ÕèÂÑè§Â×¹ ¤ÃÑé§·Õè 4 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร รวมกับ

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุมศรีอยุธยา ครั้งที่ 5 หัวขอ 

“คุณภาพงานวิจัยเพื่อพัฒนาคน พัฒนางาน” ใน

ระหวางวันที่ 21-22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมวีเวิรบ 

เซอรวสิ อพารทเมนท โฮเต็ล แอนด สปา อําเภอเมือง 

จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 ในการนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครินทร ขอ

เชิญผูสนใจเขารวมประชุมวิชาการดังกลาว โดยสงใบ

สมัครเขารวมการประชุมวิชาการฯ ไปยังสถาบันวิจัย

และพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏราชนครนิทร โทรศัพท 

038-517007 โทรสาร. 038-513090                   

E-mail: rdirru@hotmail.com ไดตั้งแตบัดนี้ถึงวันที่ 21 

ตุลาคม 2557 

¢ÍàªÔÊ�§º·¤ÇÒÁà¾×èÍµÕ¾ÔÁ¾�ã¹ÇÒÃÊÒÃÇÔ¨ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒªÀÑ¯ÈÃÕÊÐà¡É 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษไดจัดทําวารสารงานวิจัยและพัฒนา โดยกําหนดจัดพิมพปละ 2 ฉบับ 

ผลงานจะไดรับการตรวจสอบทางวิชาการโดยผูทรงคุณวุฒิ (Peer review) กอนเพื่อใหวารสารมีคุณภาพระดับ

มาตรฐานสากล 

ในการนี้ มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ จงึขอประชาสัมพันธเชิญชวนผูสนใจสงตนฉบับ พรอมกรอกแบบ

เสนอบทความลงในแบบฟอรม สงไปยังงานวจิัยและพัฒนา มหาวทิยาลัยราชภัฏศรสีะเกษ  

สามารถดูรายละเอียดไดทางเว็บไซต www.research.sskru.ac.th 
 

  

áËÅ�§à¼Âá¾Ã�§Ò¹ÇÔ¨ÑÂ (µ�Í) 



 

 

 

ช่ือผลงานวิจัย ระบบบริหารกจิกรรมนักศกึษา 

ประเภททรัพยสนิทางปญญา ลขิสทิธิ์                                                                        เลขที่คําขอ   305736 

ช่ือนักวิจัย นายอังคาร คําจันทร 

หนวยงานตนสังกัด กองพัฒนานักศกึษา 

ที่มา ขอมูลเบ้ืองตนของ

ผลงาน 

1.ระบบสามารถจัดการ เพิ่ม ลบ แกไข ผูดูแลระบบ โดยกําหนดสิทธิ์การใชงานที่

แตกตางกันเปนรายบุคคลได 

2. ระบบสามารถจัดการขอมูลโครงการ โดยระบุประเภทกิจกรรมตามประกาศ

มหาวิทยาลัย ดานกิจกรรมตามการประกันคุณภาพการศึกษา แยกปการศึกษา 

ตลอดจนขอมูลโครงการอ่ืนๆ ได 

3. ระบบสามารถจัดการกจิกรรมยอยของโครงการเพื่อตรวจสอบการเขารวมกิจกรรม

ของนักศกึษาได ฯ 

ช่ือผลงานวิจัย ระบบหองสมุดอัตโนมัติ 

ประเภททรัพยสนิทางปญญา ลขิสทิธิ์                                                                       เลขที่คําขอ   305737 

ช่ือนักวิจัย นายปฏิคม ทองจรงิ และนายวชิาญ ทุมทอง 

หนวยงานตนสังกัด คณะวทิยาการคอมพวิเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มา ขอมูลเบ้ืองตนของ

ผลงาน 

ระบบหองสมุดอัตโนมัติ หมายถึง การนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใชในการ

ดําเนินงานของหองสมุด และสถาบันสารสนเทศ ในดานงานบริหาร งานเทคนิค และ

งานบรกิาร เพื่อชวยใหการดําเนินงานของสถาบันดังกลาว ประสบผลสําเร็จ ตรงตาม

ความตองการผูใช ที่ตองการเขาถงึสารสนเทศอยางสะดวกฯ 

ช่ือผลงานวิจัย ผลสัมฤทธ์ิทางการเรยีนวิชาคณติศาสตรเพื่อการตัดสนิใจของนักศกึษา ที่ไดรับ

การสอนโดยใชบทเรียนแบบโปรแกรมคณติศาสตร 

ประเภททรัพยสนิทางปญญา ลขิสทิธิ์                                                                        เลขที่คําขอ  305738 

ช่ือนักวิจัย นางชนดิาพร  ปลื้มปรีดาพร 

หนวยงานตนสังกัด คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ที่มา ขอมูลเบ้ืองตนของผลงาน การศึกษาคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ 1. เพื่อพัฒนาบทเรียนแบบโปรแกรมคณิตศาสตรวิชา

คณติศาสตรเพื่อการตัดสินใจสําหรับนักศึกษาปริญญาตรี 2. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียนวิชาคณติศาสตรเพื่อการตัดสินใจกอนและหลังเรียนดวยโปรแกรมคณิตศาสตร 3. เพื่อ

ศึกษาความพงึพอใจของนักศึกษาท่ีมตีอบทเรียนแบบโปรแกรมคณติศาสตร  

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ·ÃÑ¾Â�ÊÔ¹·Ò§»�Ò 



¡ÒÃà»�´ÃÑº¢�ÍàÊ¹Íâ¤Ã§¡ÒÃÇÔ¨ÑÂ§º»ÃÐÁÒ³á¼�¹´Ô¹ »ÃÐ¨íÒ»�§º»ÃÐÁÒ³ 2559 
 

 ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ไดรับการจัดสรรงบประมาณแผนดินเพื่อสนับสนุน

โครงการวจิัยเปนประจําทุกป โดยมีสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ(วช.) ทําหนาที่ประเมินผลขอเสนอ

การวจิัยของหนวยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจําป จงึประกาศรับขอเสนอโครงการวจิัย เพื่อเขารับ

การประเมินขอเสนอการวิจัยของหนวยงานภาครัฐ ประจําปงบประมาณ 2559 ตามมติคณะรัฐมนตรี โดย

คณาจารย/นักวจิัยของมหาวทิยาลัยสามารถสงขอเสนอโครงการวิจัยมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาไดตั้งแต

บัดนี้ จนถงึวันท่ี 15 กันยายน 2557 

ในการนี้ สถาบันวจิัยและพัฒนา จงึขอประชาสัมพันธการเปดรับขอเสนอโครงการวิจัยงบประมาณ

แผนดนิ ประจําปงบประมาณ 2559 ที่เสนอผานสํานักงานคณะกรรมการวจิัยแหงชาต ิ(วช.)  

ส าม าร ถ ดา วน โ หล ดแ บบฟ อร มก า รส ง ข อ เ ส นอ ก าร วิ จั ยพร อม คํ า ช้ี แ จ งต า ง ๆ ได ที่ 

http://www.rbru.ac.th/org/research/index.php  

 

 

  áËÅ�§·Ø¹ÇÔ¨ÑÂ 

การสมัครขอรับทุน 

โครงการวจัิยใหม 

1. ขอเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1ช สําหรับโครงการวจิัยชุด/แผนงานวจิัย 

และแบบ ว-1ด สําหรับโครงการยอยและโครงการวจิัยเดี่ยว จํานวน 5 ชุด 

2. หนังสอือนุมัตใิหดําเนินการวิจัยในกรณทีี่ตองใชสัตวทดลอง/คนเพื่องานวจิัย/

ความปลอดภัยทางชีวภาพ จํานวน 1 ฉบับ 

3. กรอกขอมูลรายละเอียดขอเสนอโครงการวจิัย และแนบไฟลขอมูลผานระบบ

บรหิารจัดการงานวจิัยของประเทศ (NRMS) ทางเว็บไซต http://nrms.nrct.go.th 

โครงการวจัิยใหมตอเนื่อง 

1. ขอเสนอโครงการวิจัย ตามแบบ ว-1ช สําหรับโครงการวจิัยชุด/แผนงานวจิัย 

และแบบ ว-1ด สําหรับโครงการยอยและโครงการวจิัยเดี่ยว จํานวน 5 ชุด 

2. รายงานความกาวหนา ตามแบบ ต-1ด/ช 

3. หนังสอือนุมัตใิหดําเนินการวิจัยในกรณทีี่ตองใชสัตวทดลอง/คนเพื่องานวจิัย/

ความปลอดภัยทางชีวภาพ จํานวน 1 ฉบับ 

4. กรอกขอมูลรายละเอียดขอเสนอโครงการวจิัย และแนบไฟลขอมูลผานระบบ

บรหิารจัดการงานวจิัยของประเทศ (NRMS) ทางเว็บไซต http://nrms.nrct.go.th 
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เกร็ดวิจัย 



 

  

โครงการวจัิยสัญจร ประจําปงบประมาณ 2557 
 

เม่ือวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมา สถาบันวิจัยและ

พัฒนาไดจัดทําโครงการวิจัยสัญจร ครั้งที่ 4 ประจําปงบประมาณ 2557  

โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเผยแพร ขาวสาร แหลงทุนวิจัยตางๆ ข้ันตอน

วธิกีารดําเนนิงานวจิัย กองทุนวจิัย และการนําผลงานวิจัยเพื่อไปนําเสนอ

ในงานประชุมวิชาการ โดยไดประชาสัมพันธ ตามคณะตางๆ นําโดย อ.

สุทธนิันธ โสตวถิ ีรองผูอํานวยการสถาบันวจิัยและพัฒนา และทมีงาน  

 โดยไดรับความรวมมือจากคณาจารยและนักวจิัยเปนอยางด ี 

 

“การฝกซอมการรับพระราชทานปริญญาบัตรแกผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2555-2556” 
  

บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ดําเนินการประเมินผล“พิธีซอมรับพระราชทานปริญญาบัตรแก
ผูสําเร็จการศึกษาประจําปการศึกษา 2555-2556” ในวันที่ 8 สิงหาคม 2557 ณ หอประชุมรําไพพรรณี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี 
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

คณะนติศิาสตร 

คณะนเิทศศาสตร คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

คณะวทิยาศาสตรฯ คณะวทิยาการจัดการ คณะวทิยาการคอมพวิเตอรฯ 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ 



 

 

 

 

 

 
 
 
เปลือกทุเรียนเปนวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรที่พบปริมาณมากในฤดูกาลเก็บเกี่ยว โดยที่องคประกอบของเปลือก

ทุเรียนพบวามีปริมาณเสนใยสูงมีสารพอลิแซคคาไรดที่สามารถสกัดออกมาในรูปของเจลที่มีคุณสมบัติในการพองตัวหรือละลาย

ในนํ้าได ดังน้ันจึงมีแนวโนมของความเปนไปไดในการผลิตภาชนะบรรจุไดเปนอยางดี ซึ่งการพัฒนาบรรจุภัณฑน้ี 

นอกจากจะชวยเพิ่มมูลคาของเหลือทิ้งจากเปลือกทุเรียนใหกลับมาใชเปนประโยชนแลว ยังชวยลด

ปญหาสิ่งแวดลอมจากการกําจัดขยะและลดการใชภาชนะโฟมและพลาสติก โดยสามารถนําไปพัฒนา

ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑตางๆรวมทั้งสามารถพัฒนางานน้ีไปสูระดับอุตสาหกรรมไดตอไป  

ดังน้ันงานวิจัยเรื่องการวิจัยและพัฒนาการผลิตบรรจุภัณฑอาหารจากเปลือกทุเรียน จึงมีวัตถุประสงค : ศึกษา

กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียนในระดับหองปฏิบัติและศึกษาสมบัติทางการบรรจุของบรรจุภัณฑที่ไดจากเปลือก

ทุเรียนดังกลาว 

 

โดยมีวิธีการวิจัย เริ่มจาก:  

1. ศึกษาวิธีการผลิตบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียน 

 1.1 การเตรียมเปลือกทุเรียนนําเปลือกทุเรียนพันธุหมอนทองที่แกะเน้ือออกหมดแลวตกแตง 

และตัดช้ินสวนที่ไมตองการ นําเปลือกทุเรียนมาหั่นใหเปนแผนบางที่มีความหนานอยวา 4 mm. 

 1.2 นําเปลือกทุเรียนอบใหแหง ในตูอบลมรอนที่อุณหภูมิ 60±5C  จากน้ันตมดวยสารละลายNaOHความเขมขน 

18%โดยนํ้าหนักเย่ือแหงที่อุณหภูมิ 150C  เปนระยะเวลา 2 hr. ลางเย่ือเปลือกทุเรียนจนไมมีสารNaOHนําเย่ือเปลือกทุเรียน

มาอบที่อุณหภูมิ 60±5C จนไดเย่ือแหง 

 1.3 ข้ันตอนการฟอกขาวนําเย่ือเปลือกทุเรียนที่ไดจากการอบแหงไปทําการฟอกขาว เพื่อใหสีออนลง ดวยสารละลาย

H2O2ที่ความเขมขน 15 % ของนํ้าหนักเย่ือแหงซึ่งทําใหเย่ือที่ไดมีความขาวมากข้ึนจากน้ันนําเย่ือที่ผานการฟอกขาวแลวมาอบ

ใหแหงสนิทที่อุณหภูมิ 60±5C    

1.4 ข้ันตอนการตีเย่ือนําเย่ือแหงที่ฟอกขาวแลวมาทําการบดกระจายเย่ือเพื่อแยกกลุมกอน 
ของเสนใยใหแตกตัวออกจากกันทําการปนใหเย่ือกระจายเมื่อไดเย่ือกระดาษแลวนําไปผสมและข้ึนรูป 
 1.5 ข้ันตอนการผสมและการข้ึนรูป 

 นําเย่ือจากเปลือกทุเรียนที่ตีละเอียด เติมแปงมันสําปะหลัง 20% นํ้าหนักเย่ือแหง และนํ้าโดยหลังจากตมเดือดนาน    

5 min ผสมสวนผสมทั้งหมดใหเปนเน้ือเดียวกันในเครื่องผสมอาหาร จากน้ันนําสวนผสมที่ไดไปข้ึนรูปกับแมพิมพ และอบแหงที่

อุณหภูมิ 60±5C 24 hr. 

 

 

ผศ.ดร.วริศชนม นิลนนท  

คณะเทคโนโลยกีารเกษตร 



2.ศึกษาลักษณะปรากฏทางกายภาพของบรรจุภัณฑจากเปลือกทุเรียนโดยการสังเกตลักษณะปรากฏดวยตาเปลาในดานลักษณะ

เน้ือสัมผัส ความมันวาว การเปลี่ยนแปลงของสี และโครงสรางของเสนใยดวยเครื่อง SEM 

3. วิเคราะหองคประกอบทางเคมแีละอายุการเก็บรักษาที่อุณหภูมิ 27±2C เปนระยะเวลา 35 วัน วิเคราะหปริมาณความช้ืน

เถาการเปลี่ยนแปลงของสีและจุลินทรีย 

3. ทดสอบบรรจุภัณฑคาการตานการซึมผานของไขมันการทนทานตอการบรรจุนํ้าและความแนนแข็ง 
 

และผลการวิจัยพบวา: ภาชนะจากเสนใยเปลือกทุเรียนที่ผลิตไดใหลักษณะปรากฏทางกายภาพที่ดีคือ มีความแข็งแรง 
ความเหนียวและความยืดหยุน และมีความขาวสวางการเติมแปงมันสําปะหลังในข้ันตอนการผสมและข้ันตอนการข้ึนรูปมีผลทํา
ใหคาการตานทานการซึมผานของนํ้ามันและนํ้า และความแนนแข็งของภาชนะบรรจุดีข้ึน ในดานองคประกอบทางเคมี พบวา
ภาชนะบรรจุมีปริมาณความช้ืน 7.83-7.94 % และเถา 1.42-4.55 % โดยภาชนะบรรจุมีปริมาณความช้ืนเพิ่มข้ึนภายหลังการ
เก็บรักษาและจากการศึกษาอายุการเก็บรักษาเปนระยะเวลา 35 วัน พบวาภาชนะบรรจุมีคาสีไมมีความแตกตางกัน โดยเมื่อเก็บ
รักษาที่ระยะเวลานานข้ึนคา L* ของถาดบรรจุมีคาลดลง(67.96 - 68.57) คา a* เพิ่มข้ึน (3.75 – 4.21)และคา b* ลดลง 
(18.42-18.99) และไมพบการเจริญของจุลินทรียตลอดอายุการเก็บรักษา 

 
(a)       (b) 

แสดงลักษณะของภาชนะบรรจุจากเสนใยเปลือกทุเรียน (a)ถาดบรรจุผลไม (b)ถาดบรรจุไข 

ผลของงานวิจัยน้ีเปนขอมูลที่สามารถนําไปใชเปนประโยชนในการพัฒนาในระดับขยายสวนข้ันตอไป ดวยการพัฒนา

เครื่องมือใหเหมาะสมตอการผลิต รวมถึงศึกษาถึงความสัมพันธขององคประกอบอื่นๆรวมกัน เชนโปรตีนจากธัญพืช แปง 
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