2

MIT PROGRAM

3

MIT PROGRAM

สารแสดงความยินดี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ

สิง่ สําคัญในการพัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมนานาประเทศ อันดับแรก คือ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมศี กั ยภาพ ดวยการสงเสริมใหมคี วามรูท งั้ ดานวิชาการ มีทกั ษะใน
ดานวิชาชีพ มีความเชี่ยวชาญจากประสบการณจริง สามารถพึ่งพาตนเองได รวมถึงการเปนคน
ที่มองโลกในแงดี มีคุณธรรมจริยธรรมและมีโลกทัศนที่กวางไกล รักความเสมอภาค เชื่อมั่นใน
ระบบประชาธิปไตย และที่สําคัญสามารถปรับตัวเขากับสถานการณตาง ๆ ไดอยางทันทวงที
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจในการ
จัดการศึกษาเพื่อใหเยาวชน นักศึกษา มีความรูและความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ โดยเฉพาะดาน
การประยุกตใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม มุงเนนพัฒนานักศึกษาใหมีความเชี่ยวชาญเชิงปฏิบัติ
การ และสรางสรรคงานวิจัย องคความรูทางวิชาการที่สนองความตองการของสังคม รวมถึงการ
ใหบริการองคความรู สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีที่มีสวนสําคัญในการพัฒนาวิชาชีพ ความเปนอยูให
แกชมุ ชนและสังคมอยางตอเนือ่ ง ชวยยกระดับคุณภาพชีวติ ความเปนอยูข องประชาชนใหดยี งิ่ ขึน้
ดังนั้น การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาที่ผานมาจึงมีความสําคัญตอ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษยอีกทางหนึ่ง
ขอแสดงความยินดีทมี่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดจดั การศึกษาดวยความ
มุง มัน่ และรับผิดชอบมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานถึง 12 ป การทีม่ หาวิทยาลัยไดจดั งานครัง้ นี้
ขึน้ เพือ่ เผยแพรและถายทอดองคความรูท เี่ ปนประโยชนตอ สังคม สรางความรวมมือในการพัฒนา
งานดานวิชาการและทักษะวิชาชีพที่เกี่ยวของ ทําใหเชื่อไดวาจะชวยกระตุนความสนใจในการ
ศึกษาหาความรูเกี่ยวกับวิทยาการใหม ๆ ใหแกเยาวชนคนรุนใหม ชุมชน และสังคมมากขึ้น
ขออวยพรใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามเจตจํานง และขอใหผูเกี่ยวของ
ทุกทานประสบแตความสุข ความเจริญ คิดหวังสิ่งใดขอใหสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนา
ทุกประการ

(นายแพทยธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ในวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2560 นี้กระผมขอแสดงความชื่นชมยินดี กับคณะผูบริหาร
อาจารย ศิษยเกา เจาหนาที่ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ลานนา
ที่เปนสวนสําคัญในการขับเคลี่อนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพใหกับ
สังคมไทยและสังคมโลกมาตลอดระยะเวลานานรวม 79 ป ครั้งสมัยเปนโรงเรียนประถมอาชีพ
ชางไม โรงเรียนเกษตรกรรม เปนตน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนหนึง่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ทั้ง 9 แหง ในประเทศไทยที่ผลิตบัณฑิตในสายวิชาชีพ โดยมุงเนนผลิตบัณฑิตใหเปนบัณฑิต
นักปฏิบตั ิ นับเปนการจัดการศึกษาทีช่ าญฉลาดของมหาวิทยาลัย เพราะบัณฑิตทีส่ าํ เร็จการศึกษา
นัน้ จะตองมีคณ
ุ สมบัตทิ สี่ าํ คัญ คือ มีทกั ษะในการปฏิบตั งิ านไดอยางมีประสิทธิภาพควบคูก บั การ
มีความรูในทางทฤษฎี บัณฑิตหรือบุคลากรจาก มทร.ลานนา ลวนเปนผูปฏิบัติงานไดจริง โดย
จะเห็นไดจากบุคลากรในระดับผูบริหาร เจาหนาที่ปฏิบัติการที่มีสวนรวมในการใหบริการเพื่อ
บําบัดทุกขบาํ รุงสุขแกพนี่ อ งประชาชน เมือ่ ครัง้ กระผมปฏิบตั หิ นาทีผ่ วู า ราชการจังหวัดเชียงใหม
ในโอกาสทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จะกาวเขาสูป ท ี่ 13 กระผมเชือ่ มัน่
ในศักยภาพของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชน และประชาชนในเขต
ภาคเหนือ โดยเฉพาะการเสริมสรางโอกาส และลดความเหลื่อมลําในการเขาถึงการศึกษา และ
แหลงเรียนรูที่มีคุณภาพและจะมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุน ผลักดันเยาวชนไทยให
เปนผูที่มีความรักชาติ ทํานุบํารุงพระศาสนา และจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย รวมทั้ง
ใหมีความพรอมในทุก ๆ ดานที่จําเปน ทั้งดานสารสนเทศ ดานภาษาตางประเทศ ความรูความ
สามารถในดานวิชาการ เพือ่ เปนการเตรียมความพรอมดานทรัพยากรบุคคลรองรับการเปนสวน
หนึ่งของประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกในยุคโลกไรพรมแดนตอไป
สุดทายนี้ กระผมขออวยพรใหการจัดงานครบรอบ 12 ป วันคลายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุก
ประการ

(หมอมหลวง ปนัดดา ดิศกุล)
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
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เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถาบันการศึกษาที่มีพันธกิจในการ
จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาเฉพาะทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมุง เนนผลิตบัณฑิต
นั ก ปฏิ บั ติ ที่ มี คุ ณ ธรรม และพึ่ ง พาตนเองได สร า งต น แบบการเป น นั ก ปฏิ บั ติ บนพื้ น ฐาน
วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ใหโอกาสผูสําเร็จอาชีวศึกษาไดศึกษาตอ สรางงานวิจัย บริการ
วิชาการ ทีเ่ นนองคความรูแ ละนวัตกรรม ทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรมและอนุรกั ษสงิ่ แวดลอม สราง
ระบบบริหารจัดการที่ดีมุงสูการพึ่งพาตนเอง ตลอดจนมีการ บูรณาการ การเรียน กับการทํางาน
(Work Integrated Learning : WIL) การจัดการเรียนการสอนแบบสะเต็มศึกษา (STEM
Education) การจัดการศึกษาในรูปแบบโรงเรียนในโรงงาน (School in Factory: SiF) เพื่อ
ขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมและภาคการคาของประเทศในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล และความคิด
สรางสรรคไดอยางเต็มศักยภาพ อีกทั้งยังไดผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คณาจารยและนักศึกษาได
มีการสรางสรรคงานวิจัย นวัตกรรมเทคโนโลยี องคความรูใหม ที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ
มีหนวยบริการทางวิชาการลงพื้นที่ชุมชนตาง ๆ ครบคลุม 6 จังหวัด ประกอบดวย เชียงใหม
เชียงราย ลําปาง ตาก นาน และพิษณุโลก เปนสิ่งที่ นาชื่มชนอยางยิ่ง
ในโอกาสครบรอบ 12 ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผมในนามสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอแสดงความยินดี และขอชืน่ ชมคณะผูบ ริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษาที่รวมกันขับเคลื่อนนโยบายดาน การจัดการศึกษาของชาติ
ใหเปนรูปธรรม และผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มุงสูการมหาวิทยาลัยชั้นนําดานการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ บนฐานสรางสรรค นวัตกรรม วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อชุมชนสูสากล ทายนี้
ผมขออวยพรใหการจัดงานครบรอบ 12 ป วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีตรงตามวัตถุประสงคที่ตั้งไวทุกประการ

(ดร.สุภัทร จําปาทอง)
เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา
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นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ขอแสดงความชื่นชมยินดีกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โนโอกาสครบ
รอบ 12 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีประวัติศาสตรที่โดดเดนทางวิชาการบน
ฐานของวิทยาลัยเทคนิค โรงเรียนเกษตรกรรม วิทยาลัยเกษตรกรรม เปนสถาบันการศึกษาที่มี
ภารกิจในการจัดการศึกษาเพื่อใหนักศึกษามีความรูและความเชี่ยวชาญดานวิชาชีพ มีบุคลากร
ที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตรหลากหลายสาขา มีความโดดเดนเฉพาะทาง ตั้งปณิธานที่จะเปน
มหาวิทยาลัยแหงนวัตกรรม บริการองคความรู สิ่งประดิษฐ เทคโนโลยีที่เหมาะกับการพัฒนา
อาชีพ ความเปนอยูของชุมชนและสังคม ใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ที่ผานมาการดําเนินงานของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงมีความสําคัญตอการยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจของเชียงใหมและภาคเหนือ รวมถึงของประเทศดวย
โอกาสนี้ขออวยพรใหอาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา รวมทั้งศิษยเกามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนาทุกทาน จงประสบแตความสุข ความเจริญ เพื่อสรางความรุงเรือง
ใหแกมหาวิทยาลัยและประเทศชาติสืบไป

(ดร.กฤษณพงศ กีรติกร)
นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

เนื่องในโอกาสครบรอบ 12 ป การสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผมขอแสดงความยินดีและสงความปรารถนาดีมายังผูบ ริหาร อาจารย เจาหนาทีร่ วมถึงนักศึกษา
ทุกคน ในสถานการณปจ จุบนั ทีโ่ ลกมีความกาวหนาทางเทคโนโลยีขนั้ สูงมากขึน้ มีอทิ ธิพลตอการ
เปลีย่ นแปลงทัง้ ทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และวัฒนธรรมอยางรวดเร็ว สงผลใหคนในสังคม
จะตองแสวงหาความรูเ พิม่ เติมตลอดเวลา และปรับปรุงตนเองเพือ่ ใหกา วทันตอการเปลีย่ นแปลง
ดังนัน้ การจัดการศึกษาทีม่ งุ ผลิตบัณฑิตนักปฏิบตั ทิ มี่ คี ณ
ุ ภาพ และมีความรับผิดชอบตอสังคม ตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จึงเห็นสมควรกําหนดหัวขอเรือ่ งสําหรับการ
จัดกิจกรรมสงเสริมใหเกิดสัมฤทธิผลตอภารกิจของมหาวิทยาลัยในครั้งนี้เปน Local concern,
Global Solution ซึง่ หวังวาจะมี Moving Across Middle the Income Trap Border through
Human Resource Capacity Building คือ เราจะพาคนไทยกาวขามกับดักรายไดปานกลาง
โดยการเพิม่ ศักยภาพพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ การทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
(มทร.) ลานนา ไดผลิตบัณฑิตจนเปนทีย่ อมรับในการรับใชภาคสังคมมานานกวา 79 ป ตัง้ แตเมือ่
ครัง้ ยังเปนโรงเรียนเกษตรกรรมนาน หรือโรงเรียนประถมอาชีพชางไม จังหวัดตาก ซึง่ ปจจุบนั คือ
มทร.ลานนา นาน และมทร.ลานนา ตาก หรือจะเปนโรงเรียนเกษตรกรรมพิษณุโลก ซึ่งมีอายุ
กวา 64 ป ปจจุบันคือ มทร.ลานนา พิษณุโลก หรือมทร.ลานนา สวนกลางวิทยาลัยเทคนิคภาค
พายัพ ที่มีการเรียนการสอนมากวา 60 ป สวนมทร.ลานนา ลําปาง ที่มีพื้นฐานมาจากโรงเรียน
เกษตรกรรมลําปาง ซึ่งเปดทําการสอนมาแลว 45 ป และ มทร.ลานนา เชียงราย ที่ไดเปดทําการ
เรียนการสอน มาประมาณ 22 ป เพือ่ เพิม่ โอกาสทางการศึกษาแกเด็ก และเยาวชนทีห่ า งไกล นับ
วาเปนสิง่ ทีด่ ที คี่ วรรักษาไว ผมมีความเชือ่ มัน่ วาความรวมมือของทุกทานในการทํางานรวมกันจะ
สงผลใหเกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยอยางตอเนื่องเพื่อรักษาชื่อเสียงและมาตรฐานของการเปน
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ใหเจริญกาวหนาในอนาคต
ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนใหผูบริหารคณาจารย เจาหนาที่ และนักศึกษา ศิษยเกา ตลอด
จนเครือขายที่รวมงานกับมทร. ลานนา ทุกภาคสวน ไดใชสติปญญาความตั้งใจที่จะรวมกัน
พัฒนากิจการของมหาวิทยาลัยใหเกิดความกาวหนาเปนทีพ่ งึ่ พิงของสังคม โดยเฉพาะการพัฒนา
ศักยภาพการสรางนักวิจยั นักบริการวิชาการในการรับใชสงั คม สงผลใหเกิดผลงานเปนทีป่ ระจักษ
ผมขอแสดงความยินดีอีกครั้งหนึ่ง ขออํานวยพรใหการกาวสูปที่ 13 เปนไปอยาง
มัน่ คง ขออํานาจคุณพระศรีรตั นตรัยและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หลายไดโปรดดลบันดาลใหคณะผูบ ริหาร
คณาจารย เจาหนาที่ ตลอดจนนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ทุกทานประสบ
แตความสุข ความเจริญ มีกําลังกาย กําลังใจ สติปญญาพรอมในการสรางประโยชนใหกับสังคม
และประเทศชาติสืบไป

(รองศาสตราจารย ดร. นํายุทธ สงคธนาพิทักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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สารแสดงความยินดี

นายกสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันการศึกษาอันทรงเกียรติแหงนี้
ไดเปดทําการเรียนการสอนมาเปนเวลายาวนานบางพื้นที่เริ่มมาตั้งแตป พ.ศ. 2481 รวม
ระยะเวลาเกือบ 80 ป เปดทําการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพเพียงระดับเดียว
ปจจุบันนี้ไดรับการยกฐานะใหเปนมหาวิทยาลัย มีภารกิจผลิตนักศึกษาและบัณฑิตออก
สูสังคม ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท มีงานวิจัย
งานบริการวิชาการที่รับใชสังคมมากมายกอใหเกิดการพัฒนาในสวนวงกวาง สงเสริมให
เศรษฐกิจประเทศเขมแข็งมากยิ่งขึ้น
ในวาระครบรอบ 12 ป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา กระผมใครขอ
เชิญชวนใหศิษยเกาทุกระดับ ไดกลับมาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัย ใหความชวยเหลือ หรือ
สนั บ สนุ น การดํ า เนิ น การต า งๆ ของมหาวิ ท ยาลั ย เพื่ อ ให ม หาวิ ท ยาลั ย ของเราได พั ฒ นา
รุงเรือง สืบตอไป
ในนามของสมาคมศิษยเกามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอแสดงความ
ยิ น ดี ก ั บ มหาวิ ทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ในโอกาสครบรอบ 12 ป วั น คล า ยวั น
สถาปนามหาวิทยาลัยมา ณ โอกาสนี้ดวย

(นายกูเกียรติ ประภัสระกูล)
นายกสมาคมศิษยเกา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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มิ่งมหามงคลแห่งบัณฑิต
ดวยพระมหากรุณาธิคุณที่มีมาอยางตอเนื่องยาวนาน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธานในการพระราชทานปริญญา
บัตรแกบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา ณ อาคารใหม
สวนอัมพร เปนครั้งปฐมฤกษในวันที่ 29 - 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2524 และทุกๆ ครั้งตอ
มาพระองคจะเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรดวยพระองคเอง ยังความปลื้มปติและความ
ภาคภูมิใจแกบัณฑิตและคณาจารยอยางหาที่สุดมิได ที่บัณฑิตสายอาชีวศึกษามีโอกาส
รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถของพระองคทาน ซึ่งนับเปนความฝนอันสูงสุด
ของบัณฑิตทุกคนและการพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 5 ป พ.ศ. 2534 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหสมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินแทนพระองคเปนครั้งแรก
และตอเนื่องเปนประจําทุกปจวบจนปจจุบัน
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ราชมงคลล้านนาตราสัญลักษณ์
ตราสัญลักษณสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
มีลักษณะเปนตรารูปวงกลมมีดอกบัว 8 กลีบลอมรอบ หมายถึงทางแหงความสําเร็จ
มรรค 8 และความสดชื่น เบิกบาน ที่กอใหเกิดปญญาแผขจรไปทั่วสารทิศ ภายในดอกบัว
เปนตราพระราชลัญจกรบรรจุอยูอันเปนสัญลักษณและเครื่องหมาย
ประจําพระองคพระมหากษัตริยรัชกาลที่ 9 ซึ่งพระองคไดพระราชทานนามวา ราชมงคล
บนตรารูปวงกลมมีพระมหาพิชัยมงกุฏครอบและมีเลข 9 บรรจุอยูหมายถึงรัชกาลที่ 9
ดานลางของตรารูปวงกลมทําเปนกรอบโคงรองรับมีชื่อสถาบันบรรจุอยูภายในวา
“ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ” ซึ่งตอมาไดรับพระมหากรุณาธิคุณยกฐานะขึ้นเปน
“ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ” และคั่นปดหัวทายของกรอบดวย
ลวดลายดอกไมทิพยประจํายามทั้งสองขาง โดยใชเปนเครื่องหมายราชการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาสืบมา
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ประวัติความเปนมาและการขับเคลื่อนสูอนาคต
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

เรียบเรียงโดย กองประชาสัมพันธ มทร.ลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา แรกเริ่มจัดตั้งจากการเปนสถาบันอุดมศึกษาใน
นามของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ พ.ศ.2518 โดยพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูห วั ภูมพิ ลอดุยเดชฯ รัชกาลที่ 9 ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนามใหมวา “สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคล” มีความหมายวา “สถาบันอันเปนมงคลแหงพระราชา” ซึง่ ไดประกาศในราชกิจ
จานุเบกษา เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2532 ดวยการรวมพลังสรางสรรค สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ได
จัดการศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายแหงชาติ และความตองการของตลาดแรงงานในการสรางบัณฑิต
นักปฏิบัติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปน 1 ใน
9 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ซึ่งตั้งอยูทางตอนเหนือของประเทศไทย ใน 6 จังหวัด ไดแก
นาน ตาก พิษณุโลก เชียงใหม ลําปาง และเชียงราย ซึ่งไดรวมกันกําหนดเปาหมายที่จะกาวสูการเปน
มหาวิทยาลัยนวัตกรรมเพื่อชุมชน ในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพ โดยใชเทคโนโลยีเปนฐาน โดย
มีการบริหารจัดการศึกษาใน 6 พื้นที่ ประกอบดวย

History and Future
Rajamangala University of Technology Lanna

Rajamangala University of Technology Lanna was established as a
Technological and Vocational College on the 27th of February, 1975. His Majesty
the King has bestowed the name of this institution as “Rajamangala Institute of
Technology” which literally means “The Royal Auspicious Institute”. The
announcement was made in the Royal Gazette on 18th of August, 1989. Later, this
institute was renamed as Rajamangala University of Technology Lanna in 2005 which
covers the northern part of Thailand consisting of six provinces namely, Nan, Tak,
Phitsanuloke, Chiang Mai, Lampang and Chiang Rai. This university has served the
needs of the country to produce manpower in the field of Science and Technology
which corresponds to the national education. The objective of the university is to
be an innovative university for the community and produce hands-on graduates that
are technologically oriented.
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RMUTL PROFILE

โรงเรียนเกษตรกรรมนาน กอตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม
พุทธศักราช 2481 ตามนโยบายการศึกษาของรัฐบาลในสมัยนั้นซึ่ง
กําหนดใหมกี ารศึกษาวิชาชีพใหเหมาะสมกับภูมปิ ระเทศ ตอมา ในป
พุทธศักราช 2517 โรงเรียนเกษตรกรรมนานจึงไดรบั การยกฐานะให
เปนวิทยาลัยเกษตรกรรม พุทธศักราช 2518 วิทยาลัยเกษตรกรรม
ไดแยกตัวจากกรมอาชีวศึกษาและจัดตัง้ เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและ
อาชีวศึกษา วิทยาเขตเกษตรนาน ตามพระราชบัญญัติ “วิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา” พ.ศ. 2518 และในป พ.ศ. 2548
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน วิทยาเขตนาน จึงไดรบั การ
สถาปนาเปน “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน”
รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน 79 ป
มทร.ล า นนา น า น จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท ใน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร
คณะวิ ศ วกรรมศาสตร และคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
การเกษตร โดยมีความโดดเดนในภูมิภาคมุงสูความเปนเลิศทาง
เทคโนโลยีการเกษตร กาวสูองคกรที่สรางสรรควิศวกรและการ
พัฒนานวัตกรรมและการวิจัยเพื่อสังคม โดยมีเอกลักษณคือ
“ความหลากหลายทางชีวภาพและความมั่นคงทางอาหาร”

Nan campus was first founded on 1st August 2481,
BE, as Nan Agricultural School. It was then established
as Nan Agricultural College (2517 BE), the College of
Technology and Vocational Education, Nan Agricultural
Campus (2518 BE), and Rajamangala Institute of
Technology, Nan Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was
constituted as Rajamangala University of Technology
Lanna, Nan Campus. The founding of Nan campus is 79
years in total.
RMUTL Nan campus is organised into three
faculties, the Faculty of Business Administration and
Liberal Arts, the Faculty of Engineering, and the Faculty
of Science and Agricultural Technology. The focus of Nan
campus is on agricultural technology and aims to
develop the discipline of engineer, innovation, and
research for society, with the campus’ identity as the
center for “Biological diversity and food security”.
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Tak campus was fi rst founded on 17 th
August 2481, BE, as the Elementary School for Carpentry.
It was then established as Tak Technical Training School
(2500 BE), Tak Technical College (2510 BE), the College
of Technology and Vocational Education, and Tak
Technical Campus (2518 BE), and Rajamangala Institute
of Technology, Tak Campus (2531 BE). In 2548 BE, it was
constituted as Rajamangala University of Technology
Lanna, Tak Campus. The founding of Tak campus is 79
years in total.
RMUTL Tak campus is organised into four
faculties, the Faculty of Business Administration and
Liberal Arts, the Faculty of Engineering, the Faculty of
Arts and Architecture, and the Faculty of Science and
Agricultural Technology.The focus of Tak campus is on
engineering and business administration fields, which
forms the campus’ identity as the association that provides “Technology management for the community”

ก อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ วั น ที่ 17 สิ ง หาคม 2481 โดยใช
ชื่อวา โรงเรียนประถมอาชีพชางไม และไดรับการยกฐานะตาม
ลําดับ ดังนี้
ป พ.ศ.2500 เปนโรงเรียนการชางตาก ป พ.ศ.2510
เปนวิทยาลัยเทคนิคตาก ป พ.ศ. 2518 เปนวิทยาลัยเทคโนโลยี
และอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคตาก ป พ.ศ.2531 เปนสถาบัน
เทคโนโลยี ร าชมงคล วิ ท ยาเขตตากและในป พ.ศ.2548 เป น
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา ตาก รวมเวลาการ
กอตั้งจนถึงปจจุบัน 79 ป
มทร.ล า นนา ตาก จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)และระดับปริญญาตรี ใน 4
คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุงเนนงานวิศวกรรมศาสตรและ
บริหารธุรกิจ ซึ่งเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อนําสูชุมชน โดย
มีเอกลักษณคือ “เทคโนโลยีและการจัดการเพื่อชุมชน”
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กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2496 โดยใชชื่อวา โรงเรียน
เกษตรกรรมพิ ษ ณุ โ ลก และได รั บ การยกฐานะตามลํ า ดั บ ดั ง นี้
ป พ.ศ.2509 เปนวิทยาลัยเกษตรกรรมพิษณุโลก ป พ.ศ.2518 เปน
วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาเขตเกษตรพิ ษ ณุ โ ลก
ป พ.ศ.2531 เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก
และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา พิษณุโลก รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน 64 ป
มทร.ล า นนา พิ ษ ณุ โ ลก จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี ระดับปริญญาโท
ใน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร
และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร โดยมุงเนนการเสริม
สรางใหเปนศูนยความเปนเลิศที่บริการการวิเคราะห และตรวจสอบ
มาตรฐานการผลิตทางการเกษตรที่ดี รวมทั้งถายทอดเทคโนโลยีที่
เหมาะสมในดานการผลิตทางการเกษตร และอาหารปลอดภัยแก
ชุมชน โดยมีเอกลักษณคือ “ศูนยความเปนเลิศดานเกษตรปลอดภัย”
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Phitsanulok campus was first founded on
23 August, 2496, BE as Phitsanulok Agricultural
School and then constituted as Phitsanulok
Agricultural College (2509BE), the College of
Technology and Vocational Education, Phitsanulok
Agricultural Campus (2518BE), and Rajamangala
Institute of Technology, Phitsanulok Campus
(2531 BE). In 2548 BE, it was constituted as
Rajamangala University of Technology Lanna,
Phitsanulok Campus.The founding of this campus is
64 years in total.
RMUTL Phitsanulok campus is organised into
three faculties, the Faculty of Business Administration
and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, and the
Faculty of Science and Agricultural Technology. The
focus of the Phitsanulok campus is on developing the
center of analysis and quality assurance of agricultural
production, as well as technology for agricultural production and food safety, which forms the campus’ identity
as being the institution for “Center of Excellence in Safe
Agriculture”.
rd
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กอตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2500 โดยใชชื่อวา วิทยาลัย
เทคนิคภาคพายัพ และไดรับการยกฐานะตามลําดับ ดังนี้
ป พ.ศ.2512 เปน วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ ป พ.ศ.2518
เปนวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทคนิคภาคพายัพ
ป พ.ศ.2531 เปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขต
ภาคพายัพ และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม รวมเวลาการกอตั้งจนถึง
ปจจุบัน 60 ป
มทร.ล า นนา เชี ย งใหม จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
(ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับปริญญาโท ใน 4 คณะ 1 วิทยาลัย
ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะ
ศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร และวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมุง เนนพัฒนา
และบริหารจัดการดวยการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ สง
เสริมศิลปวัฒนธรรมและการเรียนรูแกชุมชนดวยการสรางนักศึกษา
เปนบัณฑิตนักปฏิบัติ มีทักษะดานวิชาชีพในหลากหลายสาขา โดย
มีเอกลักษณคือ “วัฒนธรรมทองถิ่นและนวัตกรรม”
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Chiang Mai campus was fi rst founded
on 8 August, 2500, BE as the Technical College of
Northern Region. It was then established as the College
of Technology and Vocational Education, Chiang Mai
Technical Campus (2518 BE) and Rajamangala Institute
of Technology, Chiang Mai Campus (2531 BE). In 2548
BE, it was constituted as Rajamangala University of
Technology Lanna, Chiang Mai Campus. The founding
of Chiang Mai campus is 60 years in total.
RMUTL Chiang Mai campus is organised into four
faculties, the Faculty of Business Administration and Liberal
Arts, the Faculty of Engineering, the Faculty of Arts and
Architecture, and the Faculty of Science and Agricultural
Technology.The focus of the Chiang Mai campus is on
developing and managing teaching and learning, research,
and community service, as well as preserving Thai art
and culture. It also aims to equip hands-on graduates
from many disciplines, with the campus’ identity as the
foundation for “Traditional culture and innovation”.
th
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กอตั้งเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2515 โดยใชชื่อวา โรงเรียน
เกษตรกรรมลํ า ปางและได รั บ การยกฐานะตามลํ า ดั บ ดั ง นี้
ป พ.ศ.2518 เป น วิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี แ ละอาชี ว ศึ ก ษา วิ ท ยาเขต
เกษตรลํ า ปาง ป พ.ศ.2531 สถาบั น เทคโนโลยี ร าชมงคล
วิทยาเขตลําปาง และในป พ.ศ.2548 ไดเปลี่ยนเปนมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง รวมเวลาการกอตั้งจนถึงปจจุบัน
45 ป
มทร.ล า นนา ลํ า ปาง จั ด การเรี ย นการสอนในระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระดับปริญญาตรี และระดับ
ปริญญาโท ใน 3 คณะ และ 1 สถาบัน ไดแก คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
การเกษตร และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร ซึ่งมีการพัฒนาการเรียน
การสอน การวิ จั ย และการบู ร ณาการศาสตร ต า งๆ ที่ มี อ ยู ใ น
มหาวิ ท ยาลั ย จากต น นํ า สู ป ลายนํ า ตั้ ง แต ก ระบวนการผลิ ต ทาง
การเกษตร และการนําผลผลิตเขาสูการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ
ภายใตการสรางเครื่องมือและดูแลระบบจากวิศวกร รวมทั้งกระบวน
การบริ ห ารทางธุ ร กิ จ และบริ ก ารที่ เ หมาะสม สอดคล อ งกั บ ความ
ต อ งการทั้ ง ระดั บ ท อ งถิ่ น ระดั บ ชาติ แ ละระดั บ นานาชาติ โ ดยมี
เอกลักษณคือ “อุตสาหกรรมเกษตร”
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Lampang campus was first founded on 1st
January, 2515, BE as Lampang Agricultural School.
It was then established as the College of Technology and Vocational Education, Lampang Agricultural
Campus (2518BE), and Rajamangala Institute of
Technology, Lampang Campus (2531BE). In 2548 BE,
it was constituted as Rajamangala University of
Technology Lanna, Lampang Campus. The founding
of Lampang campus is 45 years in total.
RMUTL Lampang campus is organised into
3 faculties and 1 research institute, the Faculty of
Business Administration and Liberal Arts, the Faculty
of Engineering, the Faculty of Science and Agricultural
Technology, and the Research Institute of Agricultural
Technology. The focus of the Lampangcampus is
on developing and managing teaching and learning,
research, and integration of multi-disciplines, ranging from the processes of agricultural production to
transforming and developing agricultural products,
and those of business administration and service,
to meet local, national, and international needs.
The campus’ identity is recognized as the body that
promotes the “Agricultural Industry”.
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กอตัง้ เมือ่ วันที่ 3 มกราคม 2538 โดยใชชอื่ วา สถาบันเทคโนโลยี
ราชมงคล วิทยาเขตเชียงราย และในป พ.ศ.2548 ไดรับการสถาปนาเปน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย รวมเวลาการกอตัง้ จนถึง
ปจจุบัน 22 ป
มทร.ลานนา เชียงราย จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญา
ตรี ใน 2 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร และคณะ
วิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เชียงราย มุงกระจายโอกาสทางการศึกษา
และพัฒนาสูท อ งถิน่ ชนบท โดยมีพนื้ ทีเ่ ปาหมายดําเนินงานในเขตภาคเหนือ
ตอนบน และในเขตเศรษฐกิจพิเศษ 4 ชาติ หรือ “เขตสีเ่ หลีย่ มเศรษฐกิจ”
โดยการพัฒนาดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดานบริการเพื่อสนอง
ความตองการของตลาดแรงงาน และสังคมภูมิภาค เปนสถาบันการศึกษา
ที่มุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดลอมควบคูไปกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และศิลปวัฒนธรรม โดยมีเอกลักษณคือ “การคาและ
บริการจัดการเทคโนโลยี”
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Chiang Rai campus was fi rst founded on
3 January 2538BE as Rajamangala Institute of
Technology Lanna, Chiang Rai Campus. It was then
constituted as Rajamangala University of Technology
Lanna, Chiang Rai Campus in 2548, BE. The founding
of Chiang Rai campus is 22 years in total.
RMUTL Chiang Rai campus which are
organised into two faculties, the Faculty of Business
Administration and Liberal Arts and the Faculty of
Engineering. Chiang Rai campus aims to expand
opportunities for teaching and learning and
developing the rural areas in the upper northern
region of Thailand. The focus is on developing
science, technology, and service to meet the
needs in the labour market and the region. It also
emphasizes developing the quality of life and
environment, together with natural resources and
culture preservation. The identity of the campus is on
being the institution for “Trading and Technology
management service”.
rd
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กับ(Middle
ดักรายได
ป
านกลาง
Income Trap)
“วงจรชั่วรายของความยากจน” (Vicious cycle of poverty)
ซึง่ เปนสถานการณทเี่ กิดขึน้ ในประเทศยากจนหลายประเทศ คือ ตกอยู
ในวงจรความยากจนโดยไมสามารถหลุดพนได เนื่องจากสาเหตุหลาย
ประการ คือ มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจตํ่า แตกลับมีประชากร
เพิ่มขึ้นในอัตราสูง ทําใหรายไดเฉลี่ยของประชาชนตกตํ่า มีการบริโภค
การออม การลงทุนในระดับตํ่า เมื่อเปนเชนนี้เศรษฐกิจของประเทศ
เหลานีก้ ไ็ มมที างทีจ่ ะหลุดพนจากความยากจนได นอกจากประเทศทีม่ ี
รายไดตาํ่ แลว ถาหันมาพิจารณาประเทศทีม่ รี ายไดสงู จะพบวาประเทศ
เหล า นี้ ส ว นใหญ มี อั ต ราการเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ตํ่ า และบาง
ประเทศถึงกับมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีต่ ดิ ลบเปนเวลาตอเนือ่ งกัน
หลายป จะเห็นไดวา ประเทศทีม่ รี ายไดสงู ก็มี “กับดัก” การชะงักงันของ
การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเชนกัน ดังนัน้ จึงไมเปนเพียงประเทศทีม่ ี
ระดับรายไดปานกลางเทานั้นที่มี “กับดัก” ประเทศตางๆในทุกระดับ
รายไดลว นมีปญ
 หาการชะงักงันหรือการถดถอยทางเศรษฐกิจไดทงั้ นัน้

อะไรคือกับดักรายไดปานกลาง?

คํ า ว า “กั บ ดั ก รายได ป านกลาง” (middle-income
trap) เริ่มปรากฏในงานวิจัยของธนาคารโลกในป 2007 หลังจากนั้น
มีบทความและการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏออกมาจํานวนมาก
ในชวงเวลา 3-4 ป มานี้ จากการชะลอตัวของการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและการหดตัวของการสงออก เรื่องกับดักรายไดปานกลางนี้
มีการพูดถึงในประเทศไทยมากขึ้น แทจริงแลวประเทศไทยไดติดอยูใน
กับดักนี้เปนเวลาหลายปแลว ตามการจําแนกรายไดของธนาคารโลก
ไดมีประเทศไทยไดเขาสูสถานะมีระดับรายไดปานกลาง (middleincome country) ตั้งแตกอนวิกฤตเศรษฐกิจในป 1997 หลายป
แลว ในป 2011 ธนาคารโลกประกาศวาประเทศไทยไดเลื่อนฐานะ
จากประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับตํ่า (lower- middle-income
country) สูประเทศที่มีรายไดปานกลางระดับสูง (upper- middleincome country) แลว แตจากการชะลอตัวลงอยางมากของการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ประเทศไทยคงตองอยูในสภาพประเทศที่รายได
ปานกลางตอไปอีกหลายป และมีผูเห็นวาประเทศของเรากําลังติดอยู
กับประเทศรายไดปานกลางเชนเดียวกับอีกหลายประเทศทั่วโลก

ในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยฯจัดงานฉลองครบรอบป 12 ใน
วันที่ 18 มกราคม 2560 จึงเสวนาระดับนานาชาติขึ้น ในหัวขอ
“Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border
through Human Capacity Building” เพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ที่จะชวยยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพกําลังคน ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการรวมกับภาคการผลิต เพื่อใหประเทศไทย
กาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง โดยกลุมผูรวมเสวนา
จะประกอบดวยผูแทนจากสถาบัน การศึกษา หนวยงานจากภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ สําหรับผูรวมฟงจะประกอบดวย
ผูบริหารจากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง หัวหนา
สาขาและหัวหนาหลักสูตร รวมทั้งผูอํานวยการโรงเรียนเครือขาย ผู
แทนจากกลุมสถาบันอาชีวภาคเหนือ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยในภาค
เหนือและมหาวิทยาลัยเครือขายจากตางประเทศ จํานวน 150 คน
เวที เ สวนาดั ง กล า วจะช ว ยให ม หาวิ ท ยาลั ย ฯ ได รั บ
ความรู แ ละมี มุ ม มองที่ ก ว า งขวางหลากหลายสามารถ นํ า ความรู
และแนวคิ ด ไปประกอบการพั ฒ นาหลั ก สู ต รและเทคนิ ค การสอน
ในรู ป แบบบู ร ณาการการเรี ย นการสอนกั บ การทํ า งาน (Workintegrated Learning) เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความ
เชี ่ ย วชาญสามารถสร า งนวั ต กรรมและเทคโนโลยี เปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณภาพสามารถออกไปชวยผลักดันใหประเทศกาวพนกับ
ดักของประเทศรายไดปานกลางในอนาคตอันใกลนี้

“กับดักรายไดปานกลาง” คือ สภาพของประเทศ
สามารถพัฒนาจากประเทศยากจนที่มีรายไดตํ่าเขาสูประเทศที่มี
รายไดปานกลาง แตก็ตอง “ติดหลม” อยูในสภาพรายได
ปานกลาง โดยไมมีแนวโนมที่จะกาวไปสูประเทศที่มีรายไดสูง
จากการศึ ก ษาที่ ผ า นมา ประเทศต า งๆในโลกมี เ พี ย งไม กี่
ประเทศที่สามารถหลุดพนจากกับดักรายไดปานกลาง ที่มีการกลาว
ถึงกันมากก็อยางเชน ญี่ปุน เกาหลีและไตหวัน สวนประเทศที่ติดอยู
ในกับดักรายไดปานกลางนั้นมีจํานวนมาก เชน ประเทศตางๆ ใน
อเมริกาใตและประเทศสวนใหญในเอเชีย อยางไรก็ตามหากไมไดระบุ
ระยะเวลาที่ชัดเจนแลว ประเทศที่มีรายไดตํ่าทุกประเทศจะสามารถ
เลื่อนฐานะไปสูประเทศรายไดปานกลางได ตราบใดที่มีอัตราการขยาย
ตัวทางเศรษฐกิจมากกวาศูนย แตประเทศที่มีการเจริญเติบโตชา อาจ
ตองใชเวลานานหลายทศวรรษจึงสามารถกาวสูประเทศที่มีรายไดสูง
ได จึงมีผูกลาววา การที่ประเทศหนึ่งจะถูกจัดวาประสบผลสําเร็จใน
การกาวจากประเทศรายไดระดับปานกลางสูประเทศรายไดสูงนั้น จะ
ตองเปนประเทศที่สามารถเขยิบขึ้นจากรายไดปานกลางไปสูระดับ
รายไดสูงไดในระยะเวลาที่ไมยาวนานนัก เชน จากประเทศรายได
ปานกลางระดับสูงสูประเทศมีรายไดสูงอาจใชเวลาเพียง 10 – 15 ป
สวนประเทศอื่นๆที่มีการเจริญเติบโตแตไมสามารถเขยิบขึ้นจากรายได
ปานกลางเปนรายไดสูงเปนเวลานานหลายทศวรรษนั้น ถือไดวาเปน
ประเทศที่ติดอยูในกับดักรายไดปานกลาง
ในความเป น จริ ง ประเทศต า งๆในโลกไม ว า จะมี ร ะดั บ ราย
ได ม ากน อ ยเพี ย งใด ล ว นมี โ อกาสติ ด หล ม หรื อ ติ ด กั บ ดั ก การเจริ ญ
เติบโตชาหรือถึงกับมีการถดถอยในการพัฒนาเศรษฐกิจ เมื่อหลาย
สิบปกอนนักเศรษฐศาสตรที่ศึกษาการพัฒนาเศรษฐกิจมีการกลาวถึง
19

MIT PROGRAM

Moving Across Middle-Income Trap (MIT) Border
through Human Resource Capacity Building

Background

On the first of July 2011, the World Bank announced that Thailand had moved up
from being a lower-middle income category economy to an upper-income one. To some,
the upgrading was reassurance that this country is moving toward becoming a
developed, high-income economy. The recent performance of Thailand, however, has
been quite the opposite from its long-term past. Fluctuations in economic growth rates
have indicated that Thailand has never experience a growth of more than 8 percent.

What does MIT mean?

A middle-income trap is commonly defined as a situation in which a country that
is successful in lifting its economy from the status of being a least developed or lowincome country to a middle-income one but remains at that level without much prospect of
becoming an advanced, rich country.

What can universities and public organizations do to help Thailand
escape the MIT?

Two of the major causes which made Thailand fall into the trap was
education and shortage of skilled workers. As higher education institutions, universities
are the last standing point before the students enter the workforce. Tertiary education
institutions play a crucial role in preparing the students to take part in the workforce.

On the 12th Anniversary of RMUTL, 18th Jan 2017, Moving Across MIT Border through Human
Capacity Building forum will be launched with the focus on answering the following question:
• How can universities play a role in helping Thailand upgrade its GDP?
In order to answer this question, the following sub-topics will be discussed in length in the
forum:
• How collaboration between the public and the private sectors can move across
the MIT barrior;
• How universities can adapt the teaching styles to help students prepare for
industry 4.0 armed with 21st century skills
The session will take place at RMUTL Auditorium 5th ﬂoor of Chalermprakiat building
from 10.00 to 12.00. Within the two-hour long session, the expected outcome at the
end of the session is a clear action plan for the next steps on how the universities
and industries can collaborate to produce qualifi ed human resources for Thailand.
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กําหนดการ

งานฉลองครบรอบ 12 ป

วันคลายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
12th Anniversary Celebration of RMUTL:
“Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border through
Human Resource Capacity Building”
วันที่ 18 มกราคม 2560 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
***********************************
05.00 น. –06.30 น.
06.30 น. – 07.00 น.
07.00 น. – 08.30 น.

พิธีบวงสรวงพระภูมิเทพนครราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย
ณ บริเวณลานพอปู
ทําบุญตักบาตรขาวสาร อาหารแหง พระสงฆ จํานวน 12 รูป
ณ บริเวณลานบัว ศาลาราชมงคล
พิธีเจริญพระพุทธมนต (พระสงฆ 9 รูป) ณ ศาลาราชมงคล

09.00 น. –10.00 น.

พิธีเปดงานและพิธีมอบรางวัลราชมงคลสรรเสริญ
โดยหมอมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงศึกษาธิการ
(บริเวณ ดานหนาอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา)
- กลาวตอนรับโดย นายประจวบ กันธิยะ รองผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม
- แสดงปาฐกถาพิเศษในโอกาสครบรอบ 12 ป แหงการสถาปนามหาวิทยาลัย
โดย ศาสตราจารย สวาสดิ์ ไชยคุณา

10.00 น. – 12.00 น.

- เสวนาเรื่อง “Moving Across Middle Income Trap (MIT) Border through Human
Resource Capacity Building (หองประชุม ชั้น 5) โดยผูรวมอภิปรายจากภาคสถาน
ประกอบการ ภาคการศึกษา รวมทั้งภาครัฐจากภายในและตางประเทศ

10.00 น. – 16.30 น.

การแขงขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพจากทุกคณะ
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
ชมนิทรรศการ-นักปฏิบัติผูยิ่งใหญของแผนดิน
ณ บริเวณอาคารเฉลิมพระเกียรติ 56 พรรษา
- โครงการหลวง โครงการพระราชดําริ
- สายนําแหงนวัตกรรม และMega Projects ของ 9 มทร.
- พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement)
- โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
- ประวัติความเปนมาของเวียงเจ็ดลิน
- Design Thinking workshop
งานดนตรีในสวน/ กาดหมั้วคัวกิ๋น ยอนถิ่นลานนา /การประกวด DJหนาใหม

*************************************************************************************************
กิจกรรมที่เกี่ยวของ: 12 ป RMUTL
- วันที่ 5 – 6 มกราคม 2560 :Symposium High voltage Plasma &Micro Nano Bubbles to Agriculture &
Aquaculture ณ มทร. ลานนา
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12th Anniversary Celebration of RMUTL
“Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border
through Human Capacity Building”
at Rajamangala University of Technology Lanna
18th January, 2017
Events

Time
08.00 – 09.00
09.00 – 10.00

Place

Registration

1st floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

Opening Ceremony and RMUTL Award Presentation

1st floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

Delivered by: M.L.Panadda Diskul (tbc)

5th Floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

09.45 – 10.00

Registration for International Forum

10.00 – 12.00

International Forum
“Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border
Through Human Capacity Building”
- Thailand 4.0
- Industry 4.0
- Education 4.0
- 21st Century Learning Skills
- Public Private People Partnership Mechanism
- How to develop highly-skilled workforce

10.00 – 17.00

A. Exhibitions
- King Bhumibol Adulyadej: The Greatest
Innovator
- Royal Projects
- The Stream of RMUTL Innovative Products
- Life Quality Upgrading Projects
- Outstanding International and National
Research Presentations
- RMUTL Hands-on Projects
- 9 RMUTs Mega Projects
- History of Vieng Jedlin
- Chiang Mai Maker Club
B. Academic Competition
- Chiang Mai Maker Club
- 36 – Hour Makerthon: IoT for Agricultural
Innovation
- English Language Competition
C. Music in the Garden
- DJ Competition

5th Floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

3rd floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

1st floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

1st floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building
5th Floor Chaloem Phra Kiat
Princess Sirindhon Building

D. Lanna Food Market
E. Workshop on Food Innopolis Policy with National
Food Institute and National Science Technology and
Innovation Policy Office
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โครงการเสวนา
International Forum: “Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border
through Human Capacity Building”
วันที่ 18 มกราคม 2560 - 10.00-12.00 น.
ณ หองประชุม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม

หลักการและเหตุผล

ตามที่ประเทศไทยถูกจัดใหอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปาน
กลาง โดยธนาคารโลก (World Bank) และธนาคารเพื่อการพัฒนา
แหงเอเชีย (ADB) อยางไรก็ตาม ถึงแมวาประเทศไทยไดเริ่มพัฒนา
จากประเทศที่ มี ค วามยากจนสามารถสร า งรายได จ ากการพั ฒ นา
อุตสาหกรรมและการสงออกจนทําใหประชาชนในประเทศมีความ
กินดีอยูดีในระดับหนึ่ง แตกลับไมสามารถพัฒนาตัวเองไปสูประเทศ
พัฒนาแลวที่มีฐานะรํารวย (high income countries) ได ทําใหตก
อยูในภาวะ “กับดักของประเทศรายไดปานกลาง” หรือ middle
income trap (MIT) เหตุเพราะไมสามารถสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการผลิตและเพิ่มมูลคาของสินคาได
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาในฐานะที่ เ ป น
สถาบั น การศึ ก ษาที่ มี ภ าระกิ จ หลั ก ในการผลิ ต บั ณ ฑิ ต นั ก ปฏิ บั ติ
ที่ มี ทั ก ษะวิ ช าชี พ ชั้ น สู ง เป น ที่ ต อ งการของภาคการผลิ ต และภาค
อุ ต สาหกรรมของประเทศ ได ต ระหนั ก ถึ ง ภาวะ MIT และเล็ ง เห็ น
ว า การพั ฒ นาศั ก ยภาพทรั พ ยากรมนุ ษ ย เ ป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ จ ะทํ า ให
ประเทศไทยกาวสูกลุมประเทศที่มีรายไดสูง ดังนั้น ในโอกาสที่
มหาวิทยาลัยฯ จะจัดงานฉลองครบรอบป 12 ในวันที่ 18 มกราคม
2560 จึงเห็นควรใหมีการจัดงานเสวนาระดับนานาชาติขึ้น ในหัวขอ
“Moving Across the Middle Income Trap (MIT) Border
through Human Capacity Building” เพื่อเปนเวทีในการ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ ที่จะชวยยกระดับคุณภาพการ
จัดการศึกษาและการพัฒนาศักยภาพกําลังคน ดานนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีเชิงบูรณาการรวมกับภาคการผลิต เพื่อใหประเทศไทย
กาวขามกับดักกลุมประเทศรายไดปานกลาง โดยกลุมผูรวมเสวนา
จะประกอบดวยผูแทนจากสถาบัน การศึกษา หนวยงานจากภาครัฐ
และเอกชน ทั้งในและตางประเทศ สําหรับผูรวมฟงจะประกอบดวย
ผูบริหารจากกลุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง หัวหนา
สาขาและหัวหนาหลักสูตร รวมทั้งผูอํานวยการโรงเรียนเครือขาย ผู
แทนจากกลุมสถาบันอาชีวภาคเหนือ ผูแทนจากมหาวิทยาลัยในภาค
เหนือและมหาวิทยาลัยเครือขายจากตางประเทศ จํานวน 150 คน
มหาวิทยาลัยฯ เล็งเห็นวาเวทีเสวนาดังกลาวจะชวยใหมหา
วิทยาลัยฯ ไดรับความรูและมีมุมมองที่กวางขวางหลากหลายสามารถ
นําความรูและแนวคิดไปประกอบการพัฒนาหลักสูตรและเทคนิคการ
สอนในรูปแบบบูรณาการการเรียนการสอนกับการทํางาน (Workintegrated Learning) เพื่อใหสามารถผลิตบัณฑิตที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญสามารถสรางนวัตกรรมและเทคโนโลยี เปนทรัพยากรมนุษย
ที่มีคุณภาพสามารถออกไปชวยผลักดันใหประเทศกาวพนกับดักของ
ประเทศรายไดปานกลางในอนาคตอันใกลนี้

ผูรวมเสวนา

1. Dr. Gatot Hari Priowirjanto, Director
Southeast Asian Ministers of Education Organization
(SEAMEO) Secretariat

2. Dr. Rolf Gennrich, Advisor, TVET specialist of
Regional Association for Vocational Teacher Education
(RAVTE)
3. Mrs. Belinda Changkajonsakdi, Vice President of
BDI Group
4. Dr. Bun Phearin, President of National Polytechnic
Institute of Cambodia (NPIC)
5. Prof. Kiyoshi Yoshikawa, Research Advisor of
RMUTL, Kyoto University
6. คุณ นัชชา เทียมพิทักษ ผูชํานาญการบริหาร บริษัท ซีพี
ออลลจํากัดมหาชน
7. คุณณัฐพล นิมมานพัชรินทร รองผูอํานวยการสถาบัน
อาหาร กระทรวงอุตสาหกรรม
8. ผูแทนจาก สํานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแหงชาติ (สวทน)
9. ผูแทนจาก สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ

ผูดําเนินรายการ

1. รศ.ดร. ธิติ บวรรัตนารักษ (สวทน)
2. ดร. สุรพล ใจวงศษา มทร. ลานนา

วัตถุประสงค

1. เพือ่ เปนเวทีแลกเปลีย่ นเรียนรูเ รือ่ งการจัดการศึกษาและการ
พัฒนาศักยภาพกําลังคนดานนวัตกรรมและเทคโนโลยี เชิงบูรณาการรวม
กับภาคการผลิต
2. เพื่อหารือรวมกับภาครัฐและเอกชนในการรวมกันผลิต
บัณฑิตที่มีสมรรถนะวิชาชีพชั้นสูงและสามารถสราง
นวัตกรรมและเทคโนโลยีได
3. เพื่อพัฒนาเครือขายความรวมมือดานการจัดการศึกษา
ลักษณะรัฐรวมเอกชนและการพัฒนากลุมวิจัยที่เปนความตองการของ
การพัฒนาประเทศกับมหาวิทยาลัยและองคกรทั้งในและตางประเทศ

ผลที่คาดวาจะไดรับ

1. มทร.ลานนา ไดแนวทางและรูปแบบในการพัฒนาหลักสูตร
และเทคนิควิธีการสอนที่เนนการเรียนรูจากประสบการณจริง สามารถ
ผลิตบัณฑิตที่มีความรูความเชี่ยวชาญและสามารถสรางนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีได
2. ผูรวมฟงการเสวนาสามารถนําความรูไปประยุกตใชกับการ
พัฒนาหลักสูตร เนือ้ หาการสอน วิธกี ารจัดการศึกษาทีเ่ นนการบูรณาการ
การเรียนกับการทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพดีขี้น
3. บัณฑิต มทร.ลานนา เปนบัณฑิตนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ
สอดคลองกับความตองการของสถานประกอบการ และมีศักย ภาพใน
การแขงขันในตลาดแรงงานทั้งในและตางประเทศ
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International Forum: “Moving Across
the Middle Income Trap (MIT)
Border through Human Capacity Building”
18th January 2016
5 Floor, Chalermprakiat Building
Rajamangala University of Technology Lanna
th

The invited speakers

8.Dr. Nutcha Tiempitak,Executive Team of
CP All Public Company
Content shared :An experience of working with RMUTL
under the WiL program as a means to develop highly
skilled human resources
9.Mr.Wichien Cherdchutrakuntong, Vice
Chairman,  The Federation of Thai Industries,Chiangmai
Chapter, Paradorn Innosys Co., LTD.
Content shared : Thai Industries and qualified workforce
10.Prof. Dr. Do Van Dung,President  Ho Chi
Minh City University of Technology and Education
•  Academia and Industry Collaboration  in Vietnam
•  Student exchange concerning the senior year project
between RMUTL and HCMUTE
11.Assoc.Prof.Dr.Numyoot Songthanapitak,
President of RMUTL President of “Regional Association
for Vocational Teacher Education in Asia” (RAVTE) with
24 universities in Asia being  members
Content shared : Ways forward summary focusing on
WiL/PPP educational philosophy and hands-on
education to re-innovate the course design to enhance
highly skilled graduates

1.Dr.Gatot Hari Priowirjanto,SEAMEO Secretariat
Content shared:TVET strategies as a means to upgrade
highly skilled workforce Director
2.Dr.Natapon Nimmanphatcharin ,Ministry of
IndustryNational Food Institute (NFI) National policy
concerning collaboration between government
Content shared:academia and industry – Food Valley Case
3.Dr.Rolf Gennrich, Advisor,TVET specialist,
Germany context Regional Association for Vocational
Teacher Education ( RAVTE)
Content shared : TVET training in Germany context and
how to adapt to Thailand and ASEAN
4.Dr.Ram hari Lamichhane,  Director General  
Colombo Plan Staff College(CPSC), Philippines
Content shared : Industry and Academic Collaboration to
enhance highly and advanced
skilled workforce in ASEAN
5.Dr.Bun Phearin,President of National Polytechnic
Institute of Cambodia (NPIC)
Content shared : Academia and Industry Collaboration
case study in Cambodia
Cambodia (NPIC)
6. Prof.Kiyoshi Yoshikawa,Research Advisor of
RMUTL,Kyoto University, Former Vice
President for Research and Development
Content shared : Research group forming as a means to
develop professional researchers
in RMUTL: A case of Plasma Nano Bubble Technology and
its value to agriculture and aquaculture in Thailand
7.Mrs.Belinda Changkajonsakdi,Vice President of
BDI Group–a owned company in Thailand BDI Group
(Auto partscompanies)
Content shared :An experience of working with RMUTL
under the WiL/SiF program Taiwan

Moderators

1. Assoc. Prof. Thiti Bovorntanarak (STI, CU)
2. Dr. Suraphon Chaiwongsar (Faculty of
Science and Agricultural Technology, RMUTL)
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ผูที่สมควรไดรับการยกย่อง เชิดชูเกียรติ
ประจําปีการศึกษา 2559

เพื่อยกยอง เชิดชูเกียรติ ผูบริหาร คณาจารย บุคลากร นักศึกษา ศิษยเกา
และบุคคลภายนอก ที่ไดเสียสละ สรางชื่อเสียง อุทิศตนและทําคุณประโยชนใหแกมหาวิทยาลัยฯ
ประเภทผู้บริหาร

ระดับเพชรราชมงคลลานนา
ผูบริหารระดับกลาง รองศาสตราจารยเดชา นาวานุเคราะห
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
ผูบริหารระดับตน นางพวงทอง วังราษฎร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง

ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)

ผูบริหารระดับกลาง นายกร จันทรวิโรจน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ผูบริหารระดับตน นางนงเยาว สารเถื่อนแกว
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน
นายบุญฤทธิ์ สโมสร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก

ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)

ดานปฏิบัติงาน(บริหาร) นางสาวพรรณษา เรือนนอย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
นางสุธาสินี เรืองฉาย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน

ประเภทศิษย์เก่า

ระดับเพชรราชมงคลลานนา
ดานผูสนับสนุนมหาวิทยาลัย นายเพลิน จันทรสุยะ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย
ดานสงเสริมและสรางชื่อเสียง วาที่รอยตรีนิมิตร บุญยูฮง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง

ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)

ดานผูสนับสนุนมหาวิทยาลัย นายสําเนาว พุกละออ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
ดานสงเสริมและสรางชื่อเสียง นายอํานาจ สาเขตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก
นายจรัส ไชยยา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน

ประเภทอาจารย์

ระดับเพชรราชมงคลลานนา

ดานบริการวิชาการ นางกนกวรรณ เวชกามา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ดานงานวิจัย นางเยาวนาถ นรินทรสรศักดิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม
ประเภทนักศึกษา
ดานกีฬา นายวาที พันธุวัฒน
ระดับเพชรราชมงคลลานนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ดานทักษะผูนํา นายธนพล มณีกุล
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นางรัชดาภรณ แสนประสิทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
ดานจิตอาสา นายเกริกชัย มีหนู
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)
ดานบริการวิชาการ ดร.ศิริน สิมารักษ
ดานคุณธรรมจริยธรรม นางสาวอภิราษ ชุมศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ดานงานวิจัย นายอนาวิน สุวรรณะ
ระดับราชมงคลสรรเสริญ (เข็มเงิน)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม
ดานทักษะผูนํา นายสมภพ สมยา
นางวัชรี เทพโยธิน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
นายพีระศักดิ์ สีเดือน
ดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม นายคงศักดิ์ ตุยสืบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาตาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ดานสรางสรรคนวัตกรรม นายกิตติโชติ จันทรหอม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง
ประเภทสายสนับสนุน
ระดับเพชรราชมงคลลานนา
ดานจิตอาสา นายนรา จันทรแกว
ดานปฏิบัติงาน(บริหาร) นายณัฎฐพัฒน คนมีฉลาด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาพิษณุโลก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม
นางสาวนุชติรัตน อินทะรังษี
ดานปฏิบัติงาน(วิชาการ) นายครรชิต เงินคําคา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหม
ดานคุณธรรมจริยธรรม นายอนุพล จุมพลาศรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงราย
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อาคาร
เฉลิมพระเกียรติ

56 พรรษา

บริเวณจัดแสดงงาน

- พิธีเปิดงานและพิธีมอบรางวัล
- งานเสวนา
- การแข่งขันทางวิชาการและทักษะวิชาชีพ
- งานนิทรรศการ

ชั้น 6
ชั้น 5
ชั้น 3
ชั้น 2
ชั้น 1
ทางเข้า

เวทีเปิดงาน
26
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PLAN

Main Stage
• Main Stage
• Exhibitions
• Academic Competition
• Music in the garden
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PLAN

• Academic Competition
- Engineering
Business Administration and Liberal Arts
- College of Integrated Science and Technology
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PLAN

• Exhibitions
1.King Bhumibol Adulyadej: The Greatest Innovator
2.Royal Projects
3.The Stream of RMUTL Innovative Products
4.Life Quality Upgrading Projects
5.Outstanding International and National
6.Research Presentations
7.RMUTL Hands-on Projects
29

MIT PROGRAM

นิทรรศการ ชั้น 1

Exhibition1 Floor
st

นิทรรศการ ชั้น 1 (Exhibition 1st floor)

ดวยการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ (Hands-on) บนฐานสมรรถนะวิชาชีพและทักษะในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ที่มีคุณภาพ
ตามมาตรฐานสากล เปนนโยบายหลักของการพัฒนาดานการจัดการศึกษา ที่มุงใหเกิดความรู ปญญา คุณคา และความสุข (Wisdom Value
and Well Fare) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 12 ป ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาไดดําเนินการจัดนิทรรศการ
ภายใตแนวคิด พันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม (University Engagement) โดยความรวมมือจากทุกคณะฯ พื้นที่ และหนวยงาน อาทิ
คณะวิศวกรรมศาสตร คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พืน้ ทีเ่ ชียงราย พืน้ ทีล่ าํ ปาง เพืน้ ทีน่ า น พืน้ ทีต่ าก พืน้ ทีพ่ ษิ ณุโลก สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
และศูนยภาษา เปนตน ในการนําเสนอพันธกิจและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ตอการมีสว นรวมกับภาคสังคมในการผลิตบัณฑิตนักปฏบัตสิ าํ หรับศตวรรษ
ที่ 21 รวมถึงผลลัพธและองคความรูที่เกิดขึ้นตอสังคมและประเทศชาติเชิงประจักษ รายละเอียด ดังนี้
ภาคนิทรรศการการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติโดยการจัดการเรียนการสอนแบบ WIL (Work Integrated Learning) จํานวน 10 หลักสูตร
ภาคนิทรรศการการ Moving RMUTL Forward into Global Community โดย ศูนยภาษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา
ภาคนิทรรศการการ การพัฒนาศักยภาพดานมาตรฐานเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับสากลเพื่อการเรียนรูของนักศึกษาและบุคลากร
มทร.ลานนา โดย สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ภาคนิทรรศการ Chiang Mai Maker Club โดยภาคเอกชน
ผลงานเดนของทุกคณะฯ พื้นที่ และหนวยงาน จากการผลิตบัณฑิตนักปฎิบัติและการจัดการเรียนการสอน
กิจกรรมหองเรียน (จําลอง) STEM Classroom
กิจกรรมหองเรียน ASEAN Classroom
กิจกรรมการแขงขันทักษะวิชาการ
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นิทรรศการ ชั้น 3

Exhibition 3 Floor
rd

สายน้
า
ํ
แห่
ง
นวั
ต
กรรม
The Stream of RMUTL Innovative Products
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การศึกษาการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของอากาศ
และผลกระทบที่มีต่อเครื่องอบแห้ง
โดยระเบียบวิธีการทางพลศาสตร์ของไหล

The study of air temperature changing and the effect on
dryer using computational fluid dynamics (CFD)
วีระยุทธ หล้าอมรชัยกุล1

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทําการศึกษาโดยการประยุกตนําเอาหลักการทางดานพลศาสตรของไหล มาใชในดานการศึกษา
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางดานอุณหภูมิของสภาวะอากาศและผลกระทบที่มีผลตอเครื่องอบแหง ระบบของการศึกษา เริ่มตนจาก
การวิเคราะหและคํานวณหารูปทรงเบื้องตน และรูปแบบขององคประกอบตางๆของพื้นที่ ซึ่งไดแก ตนไม บานเรือน พื้นดิน และ เครื่อง
อบแหง เมื่อไดรูปทรงที่เหมาะสมและครบถวนตามองคประกอบที่กําหนด หลังจากนั้นจึงนํามาทําการสรางเมชเอลิเมนตสําหรับทําการ
คํานวณผลทางดานพลศาสตรของไหล ในการประเมินศักยภาพของอุณหภูมิที่มีผลตอการอบแหงในกรอบของปญหาขอบเขต โดยการ
จําลองผลเชิงตัวเลข ผลจากการศึกษาพบวา รูปแบบของสภาวะอากาศที่มีผลตอการทําแหงดวยเครื่องอบแหง ในชวงเวลาระหวาง
12.00 น. ถึง 14.00 น. มีประสิทธิภาพทางกลของแผงรับรังสีแสงอาทิตย เมื่อคิดตามภาระการทํางานของเครื่องอยูที่ 15 เปอรเซ็นต
ตอการทํางานจริง

บทนํา

ในสภาวการณในปจจุบัน (พลอยไพลิน และคณะ, 2552)รูปแบบและปญหาวิกฤตการณทางดานพลังงานเริ่มมีมากขึ้น เนื่องจากนํามา
ใชเพื่อเปนฐานในการรองรับความกาวหนาทางดานเทคโนโลยีที่มีอยูในปจจุบัน ทําใหพลังงานที่ใชอยู ไมเพียงพอตอการใชงาน จึงได
เกิดปญหาหลายดานตามมา จากวิกฤตการณที่เกิดขึ้น (วัฒนพงษ , 2535) จําเปนที่จะตองทําการแกไขปญหาโดยเรงดวน เพื่อใหเกิด
ปญหาทางดานพลังงานใหนอยที่สุด งานวิจัยนี้ก็เปนอีกทางเลือกหนึ่งที่มองเห็นถึงความสําคัญของรูปแบบพลังงานทดแทน โดยเฉพาะ
พลังงานจากแสงอาทิตย ที่มีคาพลังงานที่มากและใชไมมีวันหมด ซึ่งพลังงานแสงอาทิตยนี้เปนพลังงานจากธรรมชาติที่ตองอาศัยการ
แปลงรูปพลังงาน เพื่อนํามาใชใหเกิดประโยชน เชน การใชพลังงานแสงอาทิตยในการผลิตกระแสไฟฟา และใชในการผลิตนํารอนใน
อาคารบานเรือน เปนตน จากกรอบและแนวคิดของปญหาดังกลาว จึงไดนําความสัมพันธของตัวแปรตางๆ มาทําการออกแบบโมเดล
ทางคณิตศาสตร เพื่อใชศึกษาเกี่ยวกับการกระจายตัวของอุณหภูมิและสภาวะอากาศ โดยนําเอาหลักการคํานวณผลทางดานพลศาสตร
ของไหล เขามาชวยในการคํานวณหาคาตางๆทีเ่ ราตองการ เพือ่ ใชเปนฐานขอมูลในการออกแบบตูอ บแหงพลังแสงอาทิตยอยางเหมาะสม

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.เพื่อจําลองการกระจายตัวของอุณหภูมิความรอนที่ไดจากรังสีแสงอาทิตย
2.เพื่อออกแบบระบบการทํางานของเครื่องอบแหงพริก

อภิปรายผลและบทสรุป

จากรูปแบบของการศึกษา ไดทาํ การแบงการศึกษาออกเปนสองสวนใหญ คือ รูปแบบการวิเคราะหสภาวะทางดานอากาศ และ
การจําลองผลการไหลของเวคเตอรความรอนภายใตตอู บแหงพลังงานแสงอาทิตยแบบพาราโบลา ซึง่ อุณหภูมขิ องสภาวะการทํางานจริง
ของการศึกษาทั้งสอง สามารถสรุปไดวา ที่ชวงเวลา 14.00 น.ไดคาการกระจายตัวของอุณหภูมิที่สภาวะแวดลอมดีที่สุด คือ 30.5 องศา
เซลเซียส ไดคาอุณหภูมิความรอนที่แผงรับรังสีแสงอาทิตยแบบพาราโบลาดีที่สุด คือ 60.5 องศาเซลเซียส และไดคาอุณหภูมิความรอน
ภายในตูอบเทากับ 62.25 องศาเซลเซียส และไดคาประสิทธิภาพทางกลของแผงรับรังสีเทากับ 15 % ของการทํางานหลังจากคิดอัตรา
การสูญเสียแลว จากขอมูลที่ได จะใชเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบและสรางตนแบบเครื่องอบแหงพลังงานแสงอาทิตยตอไป

ภาพที่ 11 ตนแบบและวิธีการกําหนดขอบเขตของปญหา
(Boundary Condition)
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การพัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระบวนการผลิตกาแฟ
โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติ
Development on Traceability System of Coffee Production using QR Code
(The Best Poster Presentation Award of Computer Science and Information Technology
in the 8th National Science Research Conference)
การพัฒนาระบบสืบค้นย้อนกลับของกระบวนการผลิตกาแฟ โดยใช้เทคโนโลยีบาร์โค้ดสองมิติหรือคิวอาร์โค้ด เพื่อจัดเก็บข้อมูลเกษตรกร ข้อมูล
สายพันธุ์กาแฟ ข้อมูลกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเพาะปลูก การเก็บเกี่ยว การแปรรูป การบรรจุหีบห่อ และการจัดส่งไปยังผู้บริโภคลงใน
ฐานข้อมูล ซึ่งช่วยให้ผู้บริโภคสามารถสืบค้นย้อนกลับของกระบวนการผลิตกาแฟทาได้ง่ายขึ้น สาหรับการวิเคราะห์และออกแบบระบบได้ใช้
ข้อมูลจากโรงคั่วเจมส์ฟอร์เรนซ์ บนยอดดอยมณีพฤกษ์ ต.งอบ อ.ทุ่งช้าง จ.น่าน

This research developed a traceability system of coffee production using
QR code which collecting information of agriculturist, coffee breed,
production i.e., planting, harvesting, agro-product processing, packaging,
and delivering to customers into a database. The system helps the
customers to retrieve coffee information. For analysis and design, we
collected the coffee information from Gem Forest coffee roasted-factory
in Manee Puenk mountain, Tambol Kob, Amphoe Thungchang, Nan.
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ดร.นงนุช เกตุ้ย
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา น่าน
โทร.054 710259 ต่อ 7254
nongnuchketui@rmutl.ac.th

Sunflower Greens Cultivation
System for the Blinds

Suraphon Chaiwongsar, Worawut Romfahkhachonkun,
Chantra Chaisaen, Krongkan Saimun
Faculty of Science and Agricultural Technology,
Rajamangala University of Technology Lanna
There has been limited choice of career for the blinds, especially in agricultural field. This
work wanted to experimentally design suitable agricultural activities for the blinds to be their
career choice in the future. Sunﬂower greens production has been chosen due to its popularities
for the healthy food and the potential adaptation for the blinds. We had been worked closely
with 12 blind persons and 2 coaching teacher from Skill Development Center, Lampang (Eye Care
Foundation, Lampang) to develop the effective sunﬂower greens cultivation system. This novel
system allows the blinds to produce sunﬂower greens conveniently , and eliminates the obstacles
persisted in the conventional system for the blinds such as seed coat removal problem, fungal
contamination, dirt contamination, mobility problems, over-watering, and container cleaning.
This system has been already employed as a occupational training course for the blinds in Eye
Care Foundation and many blinds have already practiced this system for their own business to
earn money for self supporting income, which would relieved the burden for the society.
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พัฒนาเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื้อด้ วยไฟฟ้า
นายกิตตินนั สระสวย ,นายธวัชชัย สุรินทร์ แก้ ว ,นายสัณหณัฐ ปัญญาประเสริฐ
สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่
E-mail: kittinun.s@rmutl.ac.th

1.บทคัดย่อ

3.ผลการทดลอง

เครื่ อ งกระตุ้น กล้ า มเนื อ้ ด้ ว ยไฟฟ้า ส าหรั บ ผู้ที่ มี อ าการเจ็ บ ปวด
กล้ ามเนื อ้ และผู้ ป่ วยที่ มี อ าการกล้ ามเนื อ้ อ่ อ นแรง เครื่ อ งกระตุ้ น
กล้ า มเนื อ้ ด้ ว ยไฟฟ้า ที่ มี ก ารแสดงค่า ของแรงดัน และกระแสมี ร าคา
ค่อนข้ างสูง โครงการนีจ้ ึงได้ พฒ
ั นาเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้าที่มี
ราคาประหยัดให้ มีการแสดงผลของค่าแรงดันและค่าของกระแสขณะใช้
งาน

การทดลองโหมดการใช้ งานของแบบต่างๆ โดยการเปรี ยบเทียบค่า
ของกระแสและแรงดันในเวลา 1 วินาที โดยทดลองโหมดดังต่อไปนี ้ 1)
Acupuncture คือโหมดที่ใช้ ในการฝั งเข็ม 2) Stroke คือโหมดการนวด
แบบใช้ มือทุบ 3) Massage คือโหมดของการนวด (แบบนวดแผนไทย)
4) Cupping คือโหมดที่คล้ ายคลึงกับการครอบแก้ ว 5) Manipulation คือ
โหมดการนวดแบบบีบ หรื อขยา 6) Scraping คือโหมดการกระตุ้นแบบ
การขูด7) Weight reducing คือโหมดลดน ้าหนัก 8) Immunotherapy
คือโหมดภูมิค้ มุ กันบาบัด ยกตัวอย่างมาเฉพาะ 2 โหมด

หลั ก การท างานของเครื่ อ งกระตุ้ นกล้ ามเนื อ้ ด้ วยไฟฟ้ า จะ มี
แหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง 4.5 โวลต์ให้ กับเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วย
ไฟฟ้าหลักการทางานของเครื่องกระตุ้นกล้ ามเนือ้ ด้ วยไฟฟ้าแบ่งออกเป็ น
สองส่วนหลักการทางาน คือ ส่วนของเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้า
การทางานโดยจะสร้ างแรงดันและกระแสในการกระตุ้น ส่วนของการรับ
แรงดัน และกระแสจะใช้ เ ซ็ น เซอร์ รั บ แรงดัน และกระแสจะมี ก ารส่ ง
สัญ ญาณไปสองส่ ว น ส่ ว นที่ ห นึ่ ง ส่ ง สั ญ ญาณไปยั ง บอร์ ด Arduino
MEGA2560 เมื่อบอร์ ด Arduino MEGA2560 ได้ รับสัญญาณที่สง่ เข้ ามา
จะทาการประมวลผลและส่งสัญญาณออกไปยังหน้ าจอ ส่วนที่สองจะส่ง
สัญญาณไปยังผู้ใช้ งาน
ผลการทดลองวัดค่าแรงดันและกระแสของเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนือ้
ด้ วยไฟฟ้าโหมดที่มีความแรงมากที่สุดคือโหมดการกระตุ้นแบบการขูด
(Scraping)แรงดันสูงสุด 25 Vdc กระแสสูงสุด 1 mAและโหมดที่มีความ
แรงน้ อยที่สุดคือ โหมดที่ใ ช้ ในการฝั งเข็ ม (Acupuncture)แรงดัน สูงสุด
25 Vdc กระแสสูงสุด 0.59 mA การทดลองแสดงผลออกทางหน้ าจอแอล
ซีดี มีค วามใกล้ เคีย งกับ ค่า จริ ง จากการทดสอบกับ กลุ่มคนตัว อย่า ง
ผู้ใ ช้ งานจริ งจานวน 20 ราย พบว่า มีค วามพึงพอใจในการใช้ งานของ
เครื่องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้าคิดเป็ น 91%

2.ขั ้นตอนการออกแบบ
1. ออกแบบวงจรเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้า

รูปที่ 3.1 กราฟค่าแรงดันและกระแสของโหมดการนวด (Massage)

รูปที่ 3.2 กราฟค่าแรงดันและกระแสของโหมดภูมิค้ มุ กันบาบัด (Immunotherapy)

ทดสอบใช้ งานเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้าจริ งได้ มีผ้ ทู ดสอบ
จานวน 20 คน ผลการทาแบบสอบถามผู้ทดสอบส่วนใหญ่มีความพึ ง
พอใจในการใช้ งานเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื อ้ ด้ วยไฟฟ้า ช่ว ยผ่อ นคลาย
กล้ ามเนือ้ การกระตุ้นกล้ ามเนือ้ ด้ วยไฟฟ้าที่ผ้ ูทดสอบมี ความพึงพอใจ
มากที่สดุ คือการกระตุ้นกล้ ามเนื ้อ แขน

วงจรเครื่ องกระตุ้ นกล้ ามเนื อ้ ด้ วยไฟฟ้ า เป็ นการน าเอา
แรงดันไฟฟ้ากระแสตรงไหลผ่านเข้ าไปที่ IC 555 เพื่อสร้ างสัญญาณพัลส์
จะได้ ความถี่ประมาณ 2.5 เฮิร์ทซ์

รูปที่ 3.4 ทาการทดสอบการใช้ งานจริ งกับผู้ทดสอบ

4.สรุปผลการทดลอง
รูปที่ 2.1 จาลองวงจรสร้ างสัญญาณพัลส์

รูปที่ 2.2 การต่อวงจรสร้ างสัญญาณพัลส์

2. ออกแบบวงจรรับค่าแรงดัน,กระแส และแสดงผล
ในส่ว นของการออกแบบวงจรรั บ ค่า แรงดัน ,กระแส และการ
แสดงผล จะมีอปุ กรณ์ในวงจรดังนี ้โมดูลวัดแรงดันและกระแส (Voltage
and Current Sensor) ตัวควบคุม Arduino MEGA2560 จอแสดงผล
แอลซีดี

รูปที่ 2.3 จาลองการต่อวงจรของ Arduino

ผลการทดลองวัดค่าแรงดันละกระแสของเครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื อ้
ด้ วยไฟฟ้าโหมดที่มีความแรงมากที่สุดคือโหมดการกระตุ้นแบบการขูด
และโหมดที่มีความแรงน้ อยที่สุดคือ โหมดที่ใช้ ในการฝั งเข็ ม ผลการทา
แบบสอบถามผู้ ทดสอบส่ ว นใหญ่ มี ค วามพึ ง พอใจในการใช้ งาน
เครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้า โดยผู้ทดสอบมีความพึง พอใจใช้ งาน
ของเครื่องที่ไม่ยงุ่ ยาก

5. เครื่ องกระตุ้นกล้ ามเนื ้อด้ วยไฟฟ้า

รูปที่ 2.4 การต่อวงจรรับค่าแรงดัน,กระแส
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เครื่องสองไฟดวยหลอดแอลอีดีสําหรับรักษา
ทารกแรกเกิดตัวเหลือง
เครื่องสองไฟดวยหลอดแอลอีดีสีน้ําเงินถูกออกแบบและสรา งขึ้ นเพื่ อ
การรักษาภาวะตัวเหลืองในทารกแรกเกิดอันเนื่องจากระดับสารบิลลิ
รูบินในเลือดของทารกสูง เครื่องตนแบบดัง กล า วได รั บ การทดสอบ
และใชงานไดเปนอยางดีอยู ณ โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตาก
วิธีการใชงานเครื่อง
1. นําเครื่องสองไฟใหโคมไฟอยูหางทารกประมาณหนึ่งฟุต
2. เปดใชงานเครื่องสองไฟภายใตการดูแลของแพทยหรือ
พยาบาลอยางใกลชิดจนกระทั่งทารกดีขึ้นจึงปดเครือ่ ง
3. หากพบความผิดปกติของหลอดไฟสามารถเปลี่ยนไดเอง
4. การบํารุงรักษาเครือ่ งควรดําเนินการ ทุก ๆ ๑,๐๐๐
ชั่วโมง
ภาวะที่ระดับสารบิลลิรูบินในเลือดสูงเกินคามาตรฐานในทารกแรกเกิ ด มี
ผลงานวิจัยรายงานมาแลววาจะสงกระทบตอระบบสมองของทารก ดังนั้น
จึงจําเปนตองรักษาใหทันเวลา วิธีการรักษาแบบหนึ่งคือการสองไฟ
การพัฒนาตนแบบเครื่องสองไฟดวยหลอดแอลอีดีสีน้ําเงินสํ า หรั บ รั ก ษาภาวะตั วเหลื อ งในทารก
แรกเกิดเปนความรวมมือระหวางกลุมงานกุมารเวชกรรม โรงพยาบาลแมสอดกั บ คณะผู วิจั ยสาขา
วิ ศ วกรรมไฟฟ า คณะวิ ศ วกรรมศาสตร มหาวิ ท ยาลั ยเทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา ตาก
เครื่องตนแบบจึงผานการทดสอบและการใชงานจริงภายใตการดู แลของผู เ ชี่ ยวชาญอย า งใกล ชิด
ผลที่ไดเปนที่นาพอใจ เมื่ อ เปรี ยบเที ยบระหว า งคุ ณ ภาพกั บ ราคาที่ ต อ งนํ า เข า ผลิ ต ภั ณ ฑ จ าก
ตางประเทศ เครื่องตนแบบยังไดรับรางวั ล สิ่ งประดิ ษ ฐ ยอดเยี่ ยม ระดั บ เหรี ยญเงิ น และรางวั ล
พิเศษจากงานประกวดสิ่งประดิษฐระดับนานาชาติ ณ ประเทศมาเลเซีย ป ๒๕๕๙ (ITEX2016)
*หมายเหตุ ชองวางในพื้นที่สีขาวใหเพิ่มภาพประกอบ อาจปรับแตงได
ชื่อ-นามสกุล (เจาของผลงาน) ดร.จักรกฤษณ เคลือบวัง และคณะวิจัย
สาขาวิศวกรรมไฟฟา คณะวิศวกรรมศาสาตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก
ที่อยูติดตอ ๔๑/๑ หมู ๗ ถนนพหลโยธิน ตําบลไมงาม อําเภอเมือง จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐
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Pineapple Powder
Gold Award and Special Award
“Pineapple powder : Sweet and tasty food additive”
Pineapple powder is natural food additive
with sweet- sour taste. Through standard, safety,
environmental friendly process, pineapple powder
is produced for various properties such as
appetizer, meat- tenderizer and kidney function
improvement. Furthermore it can be applied in
many food, beverage and sweet or dessert recipes.

Watcharee Thepyothin
Department of Agriculture
Rajamangala University of Technology Lanna : Lampang
Tel. +668 1472 3916, thanan001@hotmail.com

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ผงสับปะรดเป็ นสารเติ มแต่งอาหารจากธรรมชาติ มีรสเปรี้ ยว-หวาน ซึ่ งผ่านกรรมวิธีผลิ ตมาตรฐาน
ปลอดภัย เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มีคุณสมบัติกระตุน้ ความอยากอาหาร ทาให้เนื้อนุ่ม และช่วยการทางานของไต
สามารถประยุกต์ใช้ในตารับอาหาร เครื่ องดื่ม และขนมได้หลากหลายชนิด
อาจารย์วัชรี เทพโยธิน
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลาปาง
โทร.+668 1472 3916
Thanan001@hotmail.com
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การศึกษาอัตลักษณ์เพื่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน
บ้านแม่ย่อย จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจ
อาจารยตยานิตย มิตรแปง

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ

การวิจัย เรื่อง การศึกษาอัตลักษณเพื่อพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑเครื่องเงินบานแมยอย จังหวัด เชียงใหม มีวัตถุประสงค
เพื่อศึกษาประวัติความเปนมา กระบวนการผลิต อัตลักษณของ
เครื่องเงินบาน แมยอย จังหวัดเชียงใหม เพื่อศึกษาเกี่ยวกับแนว
โนมทางการตลาดของผลิตภัณฑเครือ่ งเงิน และความ ตองการของ
ผูบริโภคเครื่องเงินในปจจุบันทั้งในและนอกประเทศ และนําอัต
ลักษณมาเปนแนวทางในการ พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเงิน
ของชุมชนบานแมยอย จังหวัดเชียงใหม ใหตรงตามความตองการ
ของ ตลาดและขยายโอกาสทางธุรกิจและเพือ่ สงเสริมศักยภาพของ
ชุมชน โดยมีกลุม ตัวอยางทีใ่ ชในการศึกษา วิจยั ไดแก สลาหรือชาง
เครื่องเงินในชุมชนบานแมยอย อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม
ผูเชี่ยวชาญ ดานการออกแบบและการผลิตเครื่องเงิน และกลุมผู
บริโภคผลิตภัณฑเครื่องเงินหรือนักทองเที่ยวบริเวณ ถนนคนเดิน
วัวลาย จังหวัดเชียงใหม โดยมีเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก
1) การสัมภาษณ (Interview) รวมกับการสังเกต
(Observation)
2) แบบสอบถามความต อ งการของผู บ ริ โ ภคที่ มี ต อ
ผลิตภัณฑเครื่องเงิน
3) แบบประเมิ น แบบร า งผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งเงิ น โดยผู
เชี่ยวชาญ
ผู วิ จั ย ได ทํ า การศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ประวั ติ ค วามเป น มา
กระบวนการผลิต อัตลักษณเครื่องเงินของบานแมยอย จังหวัด
เชี ย งใหม ทั้ ง ในแง ข องกระบวนการผลิ ต และลวดลายอั น เป น
เอกลักษณ จากนัน้ ศึกษาแนวโนมและ ความตองการของผูบ ริโภค
ผลิตภัณฑเครื่องเงิน และออกแบบรางผลิตภัณฑเครื่องเงินจาก
แนวคิดที่ไดจาก การศึกษา จากนั้นนําแบบรางที่ไดออกแบบไวให
ผูเชี่ยวชาญทางดานการออกแบบและการผลิตเครื่องเงิน ทําการ
ประเมินความพึงพอใจตอรูปแบบของแบบรางดังกลาว และนําขอ
เสนอแนะทีไ่ ดรบั ไปปรับปรุง แบบรางเพือ่ ใหไดแบบรางทีส่ มบูรณ
ที่สุด

สรุปผลการวิจัย

จากการวิจัยและวิเคราะหขอมูล สามารถสรุปผลการ
วิจัยไดดังนี้
ประวัติความเปนมา กระบวนการผลิต และอัตลักษณ
ของเครื่องเงินบานแมยอย จังหวัด เชียงใหม
การทําเครือ่ งเงินในบานแมยอ ย อําเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม ในอดีตเปนการทําขึน้ มา เพือ่ ใชในหมูบ า น คือ เพือ่ ถวาย
วัด จากคําบอกเลาของคนเฒาคนแกในหมูบาน ไดความวามีการ
ทําเครื่อง เงินสืบทอดกันมาแตโบราณควบคูไปกับชุมชนวัวลาย
แตบานแมยอยมีขอจํากัดในเรื่องของเงินทุนและ สภาพชุมชนที่
อยูไกลจากตัวเมือง ทําใหไมคอยเปนที่รูจักและไมสามารถพัฒนา
อุตสาหกรรมใหทัดเทียม กับบานวัวลายได จึงทําใหมีการหยุด
ดําเนินการไปชวงหนึ่ง เนื่องจากขาดทุนทรัพยและไมมีตลาด
รองรับ แตมาถึงชวง 30 ปที่ผานมา เมื่อชางเครื่องเงินบานวัวลาย

ไมสามารถผลิตงานไดทนั ตอความตองการของ ตลาด จึงทําใหเกิด
การจางงานระหวางหมูบ า น การผลิตเครือ่ งเงินบานแมยอ ยจึงเริม่
มีการเติบโตขึ้นอีก ครั้งหนึ่ง
รูปแบบผลิตภัณฑเครื่องเงินของบานแมยอย สวนใหญ
เนนการผลิตของใช เชน ขัน หรือ สลุง พาน จานกลม ซึ่งเปน
ผลิตภัณฑท่ีมีการผลิตมาตั้งแตอดีต แตปจจุบันการผลิตเครื่อง
เงินเพื่อใชสอย ภายใน ครัวเรือนไมไดรับความนิยมอยางแพร
หลายเทาใดนัก ประกอบกับเม็ดเงินที่ใชเปนวัตถุดิบในการผลิต
มี ราคาสูงขึ้น จึงไดมีการประยุกตและพัฒนาการทําผลิตภัณฑ
เครือ่ งเงินโดยใชวสั ดุอนื่ มาทดแทน เชน อะลูมเิ นียม ทองแดง หรือ
ทองเหลือง และประยุกตการผลิตเครื่องเงินเปนผลิตภัณฑเพื่อ
ใชประดับตกแตง ในรูปของงาน 2 มิติ เชน กรอบรูป แผนภาพ
โลหะสําหรับประดับฝาปนัง นาิกาหรืองานประดับตกแตง ตาง
ๆ และผลิตภัณฑเครื่องเงินที่ผลิตสวนใหญเปฯการรับคําสั่งผลิต
มาจากผูคาในยานวัวลาย จังหวัด เชียงใหม และจังหวัดอื่น ๆ เชน
กรุงเทพมหานคร แพร นาน เปนตน
สําหรับในเรื่องของกระบวนการและขั้นตอนการผลิต
เริ่มตนจากขั้นตอนการหลอมเม็ดเงินและการ ขึ้นรูป ขั้นตอน
การตอกลวดลาย และการลางทําความสะอาด โดยมีจุดเดนอยู
ที่กระบวนการตอกลวดลาย คือ การตอกลวดลายจากดานในให
นูนออกมากอน แลวจึงทําการตอกลายละเอียดอีกครั้ง ซึ่งถือเปน
วิธีการ อยางหนึ่งที่ถือเปนอัตลักษณแสดงความเปนตัวตนของ
เครือ่ งเงินเชียงใหม และมีอตั ลักษณของลวดลายที่ สําคัญ คือ มีทงั้
ลวดลายขนาดใหญและขนาดเล็ก ไดแก ลายนักษัตร ลายจีด๋ อกเปา
ลายโขงชฎา ลาย นกการเวก สวนลวดลายขนาดเล็ก ไดแก ลาย
ดอกพิกลุ ลายดอกหญา ลายไขปลา และลายกนหอย โดยมี การนํา
ลวดลายเหลานีม้ าผสมผสานกันทําใหเกิดลวดลายทีส่ วยงามบนชิน้
งานเครื่องเงิน
แนวโนมทางการตลาดและความตองการของผูบ ริโภคที่
มีตอผลิตภัณฑเครื่องเงิน
ผลิตภัณฑเครือ่ งเงิน เปนงานหัตถกรรมหนึง่ ทีบ่ ง บอกถึงวัฒนธรรม
ของแตละทองถิ่นนั้น ๆ โดย
สะทอนออกมาในรูปแบบของลวดลายและรูปแบบของเครื่อง
เงิน เชน รูปแบบของ ตางหู แหวน กําไล สรอย รวมถึงเครื่องใช
หรือผลิตภัณฑของใชที่ทําจากเงิน จังหวัดเชียงใหม ถือเปนแหลง
หัตถกรรมเครื่อง เงินที่มีชื่อเสียงและมีเสนหในตัวเอง ทั้งลวดลาย
และการออกแบบที่มีเอกลักษณของความเปนลานนา ทํา ให นัก
ทองเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวตางชาตินิยมหาซื้อ เครื่องเงินเพื่อใช
สําหรับเปนเครื่องใชและเครื่อง ประดับ
ถึงแมวาจังหวัดเชียงใหมจะเปนแหลงผลิตเครื่องเงินที่
สําคัญของประเทศ แตวัตถุดิบที่ใชในการ ผลิตเครื่องเงิน หรือที่
เรียกกันวา เม็ดเงิน นั้น ตองนําเขามาจากตางประเทศ ซึ่งมีราคา
คอนขางสูง ผูประกอบการตองซื้อจากพอคาคนกลาง จากนั้นจึง
นํามาแปรรูปเปนผลิตภัณฑเครื่องเงินประเภทตาง ๆ หากมองดู
แลวผูป ระกอบการทีท่ าํ การผลิตเครือ่ งเงินใน เชียงใหมสว นใหญจะ
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เปนการนําวัตถุดิบที่ไดมา แปรรูปเพื่อจําหนายใหกับกลุมลูกคา
ตอไป โดยประเทศไทยจะนําเขาเม็ดเงินจากไตหวันและฮองกง
เปน หลัก ผูป ระกอบการหรือผูผลิตเครื่องเงินของเชียงใหม แบง
เปน 2 ประเภท คือ ประเภทผูผลิตที่ใชชื่อ ตราสินคาของตนเอง
(House Brand) คือ นําเม็ดเงินที่ไดมาแปรรูปและจัดจําหนาย
ภายใตชื่อตราสินคา (Brandname) ของตนเอง และประเภทผู
ผลิตทีท่ าํ การรับจางผลิตใหกบั ลูกคา ภายใตชอื่ แบรนดของลูกคา
หรือเรียกวา Original Equipment Manufacturer (OEM) ซึ่ง
ผูประกอบการในเชียงใหมจะเปนผูผลิต ทั้งสองประเภท เพราะ
หากจําหนายในตลาดตางประเทศ แบรนดคนไทยยังไมไดรับ
ความนิยม ดังนั้นจึง ตองมีการใชชื่อตราสินคาของคูคา เพื่อให
สามารถจัดจําหนายได จากงานหัตถกรรมปจจุบนั ไดมกี ารเปลีย่ น
รูปแบบกลายมาเปนหัตถอุตสาหกรรมมากขึ้น แตสวนใหญจะ
เปนผูผลิตรายใหญ
แนวโนมตลาดหัตถกรรมเครือ่ งเงินในอนาคต ถือไดวา
มีโอกาสเติบโตไดอยู แตรูปแบบของ ผลิตภัณฑตองมีการปรับ
เปลี่ยนไปตามกระแสของตลาดดวย ซึ่งตลาดของเครื่องประดับ
จะกวางกวาตลาด ของเครือ่ งเงินซึง่ เปนเครือ่ งใช ซึง่ หากจะทําให
ลูกคาเพิม่ ความสนใจในสินคา เครือ่ งเงินควรจะพัฒนารูป แบบให
มีความทันสมัย แตยงั ควรมีความเปนเอกลักษณหรืออัตลักษณที่
รวบรวมจุดเดนของเครื่องเงินเอา ไวอยางเต็มเปยม เพื่อการตอ
รองที่สูงขึ้น
การศึกษาความตองการของผูบ ริโภคทีม่ ตี อ ผลิตภัณฑ
เครื่องเงิน พบวา ผูบริโภคยังคงมีความนิยม ในการเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑเครื่องเงินอยู แตเหตุผลหลักในการเลือกซื้อเพื่อเปน
ของฝาก ของที่ระลึก และ เพื่อเก็บสะสมตามความชอบสวน
บุคคล มากกวาการเลือกซื้อเพื่อนํามาเปนของใชในครัวเรือน
และ รูปแบบของผลิตภัณฑเครื่องเงินที่ผูบริโภคจะเลือกซื้อเปน
ผลิตภัณฑทมี่ รี ปู แบบการประยุกตหรือแบบรวม สมัยแตยงั คงอัต
ลักษณของแหลงผลิตอยู

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเงิน

จากขอมูลที่ไดจากการศึกษาวิจัยทั้งอัตลักษณของ
เครื่องเงินบานแมยอย แนวโนมทางการตลาด ตลอดจนความ
ตองการของผูบริโภคผลิตภัณฑเครื่องเงินในปจจุบัน จึงนํามา
สูการออกแบบรางผลิตภัณฑ เครื่องเงิน ที่เขากับคนในยุคสมัย
ปจจุบันซึ่งยังคงแสดงความเปนอัตลักษณของเครื่องเงินบานแม
ยอย ไดแก กระบวนการตอกลวดลาย และลวดลายทีเ่ ปนลักษณะ
เฉพาะ ไดแก แบบรางผลิตภัณฑเครื่องเงินประเภท กลองใส
นามบัตร จํานวน 4 แบบ ประเภทที่คั่นหนังสือและที่เปดซอง
จดหมาย จํานวน 3 แบบ และเครื่อง ใชบนโตะอาหาร ประกอบ
ดวย ที่รัดผาเช็ดปากและแทนวางตะเกียบ จํานวน 4 แบบ
ผลการประเมินแบบรางของผลิตภัณฑเครื่องเงินโดย
ผูเชี่ยวชาญหลังจากไดแบบรางผลิตภัณฑเครื่องเงินแลว ผูวิจัย
นําแบบรางไปใหผูเชี่ยวชาญดานการออกแบบ และการผลิต ได
ประเมินความพึงพอใจโดยใชแบบประเมินที่ไดสรางไวกอนหนา
นี้ ผลที่ไดจากการประเมิน พบวาผูเชี่ยวชาญประเมินความพึง
พอใจตอแบบรางผลิตภัณฑเครือ่ งเงิน ดานรูปแบบของผลิตภัณฑ
เครื่อง เงิน คาเฉลี่ย 4.16 (S.D. = 0.49) อยูในระดับมาก ดาน
ความสวยงามของผลิตภัณฑเครื่องเงิน คาเฉลี่ย 4.10 (S.D. =

0.58) อยูในระดับมาก และมีความพึงพอใจโดยรวมตอแบบราง
ผลิตภัณฑเครื่องเงิน คาเฉลี่ย 4.13 (S.D. = 0.49) อยูในระดับ
มาก

อภิปรายผล

จากการกระบวนการวิจยั ทัง้ หมดทีท่ าํ ใหไดมาซึง่ แบบ
รางของผลิตภัณฑเครื่องเงินที่นําอัตลักษณ ของเครื่องเงินบาน
แมยอย จังหวัดเชียงใหม มาประยุกตใชในการพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑอันนําไปสูแนว ทางการออกแบบผลิตภัณฑเครื่อง
ประดับเงินที่มีความรวมสมัย และสอดคลองความตองการของ
ผูบริโภค มากที่สุด ถึงแมจะเปนการออกแบบรวมสมัย แตยังคง
ไวซึ่งการอนุรักษไวซึ่งงานศิลปหัตกถรรมที่สําคัญ ของทองถิ่น
สอดคลองกับ พิษณุ จงสถิตยวัฒนา (2542) กลาวถึงการพัฒนา
สินคาที่แตกตาง คือ พยายาม ที่จะตอบสนองความตองการของ
กลุมเปาหมาย จําเปนจะตองมีการปรับปรุงสินคาหรือพัฒนา
สินคาใหม ๆ
เมื่อความตองการของลูกคาเปาหมายของเราเปลี่ยน
ไปตามกาลเวลาและสิ่งแวดลอม จึงจําเปนจองพัฒนา สินคา
หรือบริการใหมีความแตกตางกัน เพื่อตอบสนองความตองการ
ที่ผันแปรไป และสอดคลองกับ เสรี วงษมณฑา (2542) สินคาที่
สรางความแตกตางและการออกแบบที่ดีจะทําใหผูบริโภคมีการ
ตัดสินใจซื้อเร็ว ขึ้น
การศึ ก ษาอั ต ลั ก ษณ เ พื่ อ พั ฒ นารู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ
เครือ่ งเงินบานแมยอ ย จังหวดเชียงใหม เปนการ ศึกษาอัตลักษณ
ของผลิตภัณฑ รวมกับแนวโนมทางการตลาดของผลิตภัณฑ
เครือ่ งเงินรวมกับความตองการ ของผูบ ริโภค แลวนําผลทีไ่ ดจาก
การศึกษามาออกแบบเปนผลิตภัณฑเครื่องเงินที่มีรูปแบบรวม
สมัย และ เปนผลิตภัณฑที่สามารถใชงานไดจริงในชีวิตประจํา
วัน แตยังคงแสดงออกถึงอัตลักษณของเครื่องเงินบาน แมยอย
จังหวัดเชียงใหม ซึง่ ผูป ระกอบการสามารถนําไปผลิตไดจริงและ
ทดลองจําหนายเพื่อขยายโอกาส ในทางธุรกิจไดมากขึ้น

ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาวิจัย ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้

5.3.1 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องเงินจากอัตลักษณเครื่องเงินบานแมยอย จังหวัดเชียงใหม
จําเปนตองมีการศึกษาถึงวิถีชีวิต ความเปนอยู วัฒนธรรม ของ
คนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะมี อิทธิพลในการออกแบบเพื่อให
เขาใจถึงอัตลักษณไดมากขึ้น
5.3.2 การออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ
เครื่องเงินจากอัตลักษณเครื่องเงินบานแมยอย จังหวัดเชียงใหม
เพื่อเพิ่มมูลคาและขยายโอกาสทางธุรกิจ อาจนําวัสดุอื่น ๆ ที่
เปนวัสดุที่สื่อถึงความเปน อัตลักษณของเครื่องเงินทองถิ่นมา
ผสมผสาน เพราะจะสามารถทําใหผลิตภัณฑมีความแปลกใหม
ดึงดูด ความสนใจของผูบริโภคได
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การศึกษาและพัฒนาการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิกขนาดใหญ่
ดวยใยแกวสําหรับผูประกอบการเซรามิก
ผศ.ธานี อดิศัยพัฒนะกุล

จากการทดลองการผสมเนือ้ ดินทองถิน่ คือเนือ้ ดินเอิทเทินรแวรมดี นิ แดง,ดินเหลืองและเนือ้ ดินสโตนแวรมดี นิ ดํา,ดินขาวจาก
การเบนกับใยแกวเสนสัน้ ตัง้ แต 1-10% เพือ่ หาอัตราสวนทีเ่ หมาะสมระหวางใยแกวกับเนือ้ ดินเพือ่ ชวยในการขึน้ รูปและทดสอบการขึน้
รูประหวางใยแกวแบบผืนเสนสั้นกับเนื้อดินขาวรวมถึงการทดสอบการขึ้นรูปดวยวิธีการตางๆที่ผสมตามสูตรที่คัดเลือกกับใยแกวเสน
สั้น มีการอัดขึ้นรูป,การขึ้นรูปดวยการทาและการขึ้นรูปดวยการหลอ เพื่อหากรรมวิธีการขึ้นรูปเซรามิกขนาดใหญเพื่อเปนผลิตภัณฑ
ตนแบบตามอุณหภูมิ ของเนื้อดิน โดยเผา 3 อุณหภูมิคือ1,000°C, 1,150°C,และ1,230°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OFที่ใชในการ
ทดสอบและใชในการสรุป โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
1. เพือ่ ศึกษาและพัฒนาผลของการทดลองนําใยแกว(Fiber Glass)มาปรับใชในการพัฒนาการขึน้ รูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาด
ใหญ
2. เพื่อทดสอบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาดใหญดวยใยแกว
3. เพื่อจัดทําผลิตภัณฑตนแบบขนาดใหญที่ไดจากผลของการทดลอง
4. เพื่อนําผลการทดลองไปใชอยางยั่งยืน
5.1 สรุปผลการทดลองการศึกษาทดสอบคุณสมบัติของใยแกวนําไปเผาที่ อุณหภูมิ 1,000°C, 1,150°C,และ1,230°C
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF จากการทดสอบคุณสมบัติสามารถสรุปผลการทดลองไดดังนี้
ใยแกวเริ่มหลอมจับตัวกันเปนกอนตั้งแตอุณหภูมิ 1,000°Cไปจนถึง1,230°C
5.2 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบหาอัตราสวนแบบลายเบน1-10 ของนาํ ดินหลอดินขาวเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,230°C
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF อัตราสวนการผสมแบบลายเบนสามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนผสมเนื้อดินขาวกับใยแกวเสนสั้นอยูที่ 6-10% ยกตัวไมแตกราว
5.3 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบหาอัตราสวนแบบลายเบน1-10 ดวยวิธกี ารทาของดินดําเผาทีอ่ ณ
ุ หภูมิ 1,150°C
บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OFอัตราสวนการผสมแบบลายเบนสามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนผสมเนื้อดินดํากับใยแกวเสนสั้นอยูที่ 6-10% ยกตัวไมแตกราว
5.4 ผลการศึกษาการทดสอบหาอัตราสวนแบบลายเบน1-10 ดวยวิธีการทาของดินแดงเผาที่อุณหภูมิ 1,000°C บรรยากาศ
สันดาปสมบูรณ OFอัตราสวนการผสมแบบลายเบนสามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนผสมเนื้อดินแดงกับใยแกวเสนสั้นอยูที่ 4-10% ยกตัวไมแตกราว
5.5 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบหาอัตราสวนแบบลายเบน1-10 ดวยวิธีการทาของดินเหลืองเผาที่อุณหภูมิ
1,000°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OFอัตราสวนการผสมแบบลายเบนสามารถสรุปผลไดดังนี้
สวนผสมเนื้อดินเหลืองกับใย
แกวเสนสั้นอยูที่ 4-10% ยกตัวไมแตกราว
5.6 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบการขึ้นรูปของใยแกวแบบผืนเสนสั้น กับนําดินหลอสามารถสรุปผลไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปไดดี ยกตัวแตแตกราวหลังจากการเปนดินดิบ
5.7 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบสูตรดินที่ผสมใยแกวเสนสั้นขึ้นรูปดวยการอัด ผลการทดสอบการขึ้นรูปดวย
การอัดโดยใชดินแดงและดินเหลืองผสมใยแกวเสนสั้น 4% นวดผสมตามอัตราสวนตอนนําหนักดินแหง มีผลการทดลองไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปไดบาง รอนยกตัวออกจากแมพิมพไดงายกวาปกติในสวนที่แหลมคมไมมีรอยแตกราวคงรูปไดไมบิดเบี้ยว
5.8 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบสูตรดินที่ผสมใยแกวเสนสั้นขึ้นรูปดวยการหลอ ผลการทดสอบการขึ้นรูปดวย
การหลอดินขาวที่ผสมใยแกวเสนสั้น 6% ผสมตามอัตราสวนตอนนําหนักดินแหง มีผลการทดลองไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปได รอนยกตัวออกจากแมพิมพไดงายกวาปกติในสวนที่แหลมคมไมมีรอยแตกราวคงรูปไดไมบิดเบี้ยว
5.9 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบสูตรดินที่ผสมใยแกวขึ้นรูปดวยการทา ผลการทดสอบการขึ้นรูปดวยการทา
ดินดําที่ผสมใยแกวเสนสั้น 6% ผสมตามอัตราสวนตอนนําหนักดินแหง มีผลการทดสอบไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปได รอนยกตัวออกจากแมพิมพไดงายกวาปกติในสวนที่แหลมคมไมมีรอยแตกราวคงรูปไดไมบิดเบี้ยว
5.10 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบคุณสมบัติที่เหมาะสมสําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาดใหญผลการ
ทดสอบคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาดใหญมีการขึ้นรูปดวยการอัดดวยดินแดงหรือดินเหลืองผสมใย
แกวเสนสั้น 4%,การขึ้นรูปดวยการทาดวยดินดํากับใยแกวเสนสั้น 6%และการขึ้นรูปดวยการหลอดินขาวกับใยแกวเสนสั้น 6%เผาที่
อุณหภูมิ 1,000°C,1150 °C และ1,230°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OFสามารถสรุปผลไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปไดบาง รอนยกตัวออกจากแมพิมพไดงายกวาปกติในสวนที่แหลมคมไมมีรอยแตกราวคงรูปไดไมบิดเบี้ยวและแตกราว
ตอนเปนดินดิบ ชิ้นงานที่บางจะทนไฟในอุณหภูมิที่ 1,000°C,1150 °C และชิ้นงานที่บางจะยุบตัวเล็กนอยในอุณหภูมิที่ 1,230°C
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5.11 สรุปผลการทดลองการศึกษาการทดสอบกระบวนการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาดใหญดวยใยแกวเพื่อเปน
ผลิตภัณฑตนแบบ ผลการทดสอบการสรางผลิตภัณฑตนแบบสําหรับการขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกขนาดใหญมีการขึ้นรูปดวย
การอัดดวยดินแดงหรือดินเหลืองผสมใยแกวเสนสั้น 4%,การขึ้นรูปดวยการทาดวยดินดํากับใยแกวเสนสั้น 6%และการขึ้นรูป
ดวยการหลอดินขาวกับใยแกวเสนสั้น 6%นําไปเผาที่อุณหภูมิ 1,000°C,1150 °C และ1,230°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ
OFสามารถสรุปผลไดดังนี้
สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑตนแบบไดทั้ง 3 เทคนิคตามคุณสมบัติของเนื้อดินในแตละชนิดและ
เผาไดทั้ง 3 อุณหภูมิ1,000°C,1150 °C และ1,230°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OF

อภิปรายผล

จากการทดลองการผสมเนื้อดินทองถิ่นคือเนื้อดินเอิทเทินรแวรมีดินแดง,ดินเหลืองและเนื้อดินสโตนแวรมีดินดํา,ดินขาว จาก
การเบนกับใยแกวเสนสั้นตั้งแต 1-10% เพื่อหาอัตราสวนที่เหมาะสมระหวางใยแกวกับเนื้อดินเพื่อชวยในการขึ้นรูปนั้น ดินเอิท
เทินรแวรใชใยแกวเสนสั้นผสมอยูที่ 4-10% สวนดินสโตนแวรใชใยแกวเสนสั้นผสมอยูที่ 6-10%
ผลจากการนําใยแกวเสนสั้นมาผสมกับดินเอิทเทินรแวร (ดินแดงและดินเหลือง) และดินสโตนแวร (ดินขาวและ
ดินดํา) แสดงดังตารางที่ 2 พบวา ดินสโตนแวร (ดินขาวและดินดํา) เมื่อผสมใยแกวเสนสั้นในอัตราสวน ≤ 4 % พบวาดินหลังการ
หลอมีรอยแตกราวตามบริเวณมุมของชิ้นงาน และเมื่อเพิ่มปริมาณใยแกว > 4% พบวารอยแตกราวลดลง และพบวา ที่ปริมาณ
การเติมใยแกว ≥ 6 % พบวาชิ้นงานหลังการหลอไมมีรอยราวของชิ้นงาน และชิ้นงานสามารถยกตัวขึ้นหลุดจากพิมพได และ
จากผลการทดลองการนําใยแกวเสนสั้นมาผสมกับดินเอิทเทินรแวร (ดินแดงและดินเหลือง) ผลของการขึ้นรูปชิ้นงานแสดงใน
ตารางที่ 2 พบวา เมื่อผสมใยแกวเสนสั้นในอัตราสวน ≤ 3 % พบวาดินหลังการหลอมีรอยแตกราวตามบริเวณมุมของชิ้นงาน
และเมื่อเพิ่มปริมาณใยแกวมากขึ้น (> 3%) พบวาชิ้นงานหลังการหลอไมมีรอยราวของชิ้นงาน เชนเดียวกับดินสโตนแวร แสดง
ดังภาพ 27 จากผลการทดลองจะเห็นไดวาใยแกวสงผลตอการลดรอยราวในการขึ้นรูปของดินชนิดตางๆ ทั้งนี้เนื่องจากโดยปกติ
แลวเนื้อดินเหนียวชนิดตางๆ นั้นเมื่อนํามาขึ้นรูปและถูกปลอยใหแหง เนื้อดินจะเกิดการหดตัว ดินบริเวณที่แหงจะหดตัวทําให
เกิดแรงดึงขึ้นซึ่งทําใหชิ้นงานงายตอการแตกราวเมื่ออยูในสภาวะพลาสติก (14-15) เสนใยแกวที่เติมลงไปนั้นจะทําหนาที่เปน
ตัวเสริมแรง โดยเขาไปเสริมความแข็งแรงใหกับเนื้อดินและไปชวยลดรอยแตกราวที่เกิดจากการหดตัวของเนื้อดินทําใหเนื้อดิน
ทนตอแรงดึงจากการหดตัวไดมากขึ้น ซึ่งไดผลเชนเดียวกับงานวิจัย D. H. Gray และคณะ ที่ใชไฟเบอรเปนตัวเสริมแรงในการ
ลดรอยแตกราวจากการขึ้นรูปของทราย (16) และงานวิจัยของ R. M. Al-Wahab และคณะที่ศึกษาการใชไฟเบอรเพื่อลดการ
หดตัวและรอยแตกจากแรงดึงในเนือ้ ดินปน โดยพบวาการผสมไฟเบอรลงในเนือ้ ดินนัน้ จะชวยลดการแตกราวของดินเมือ่ ดินแหง
ได(17-18) สวนการทดสอบการขึน้ รูประหวางใยแกวแบบผืนเสนสัน้ กับเนือ้ ดินขาวดวยการนําใยแกวแบบผืนเสนสัน้ ชุปนาํ ดินขึน้
รูปและทาขึน้ รูปนัน้ สามารถขึน้ รูปได แตผลิตภัณฑมรี อยราวตอนเปนดินดิบเนือ่ งจากใยแกวแบบผืนเสนสัน้ เมือ่ ชุปนาํ ดินหรือทา
นําดินแลวปลอยใหแหง ดินจะมีการหดตัวสวนใยแกวแบบผืนเสนสั้นไมสามารถหดตัวตามเนื้อดินได
การทดสอบการขึ้นรูปดวยวิธีการตางๆที่ผสมตามสูตรที่คัดเลือกกับใยแกวเสนสั้น มีการขึ้นรูปดวยการหลอ,การขึ้นรูป
ดวยการทาและการอัดขึน้ รูปนัน้ เนือ้ ดินกับใยแกวทีผ่ สมกันสามารถยึดเกาะเปนโครงสรางยกตัวออกจากแมพมิ พไดงา ยกวาปกติ
เนือ่ งจากใยแกวไปชวยลดแรงดึงจากการหดตัวเมือ่ แหงของดินสงผลใหดนิ ทีผ่ สมใยแกวไมแตกราว (16) นอกจากนัน้ ใยแกวทีผ่ สม
ลงไปกระจายตัวในดินจะทําหนาที่เปนวัสดุเสริมแรงชวยเสริมโครงสรางของดินใหแข็งแรงและคงรูปได ไมบิดเบี้ยว แมขึ้นรูปชิ้น
งานบาง สอดคลองกับงานวิจัยของ M.R. Abdi และคณะที่พบวาการใชไฟเบอรผสมในดินชวยใหดินขาวมีความแข็งแรงคงรูปได
มากขึ้น (19) และ ซิลิกาจะขยายตัวในอุณหภูมิ 573 °C ซึ่งเปนเหตุผลอันหนึ่งที่ชวยใหผลิตภัณฑไมแตก แตถาเนื้อดินมีซิลิกาน
อยจะทําใหผลิตภัณฑแตกงายได สามารถเปนกรรมวิธกี ารขึน้ รูปเซรามิกขนาดใหญเพือ่ เปนผลิตภัณฑตน แบบตามอุณหภูมิ ของ
เนื้อดินได โดยเผา 3 อุณหภูมิคือ1,000°C, 1,150°C,และ1,230°C บรรยากาศสันดาปสมบูรณ OFสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑไดทั้ง
3 เทคนิคตามคุณสมบัติของเนื้อดินในแตละชนิดดังผลที่บันทึกไวในผลการทดลองบทที่ 4
จึงสามารถสรุปผลการวิจัยไดวาการนําใยแกวแบบเสนสั้นมาผสมในเนื้อดินแตละชนิดสามารถชวยในการขึ้นรูปเปนโครงสราง
ภายในเนื้ อ ดิ น ได เ ป น อย า งดี ล ดการบิ ด เบี้ ย วการแตกร า วมี นํ า หนั ก เบาเป น ทางเลื อ กหนึ่ ง ของผู ป ระกอบการและกลุ ม
เครื่องปนดินเผา

ปัญหาที่พบจากการดําเนินโครงการและการทดลอง

ใยแกวกอนการผสมกับเนื้อดินมีคุณสมบัติเบาสามารถฟุงกระจายตัวในอากาศได ขณะผสมอาจเกิดอาการคันตาม
บริเวณผิวหนังได

ข้อเสนอแนะ

ควรใชผาปดจมูกและสวมใสเสื้อผามิดชิดแขนยาวขณะผสมเนื้อดินกับใยแกว
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ
และบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
อําเภอแมลานผศ.ญาณิ
อย ศาจังโกมลสิหวัริโชคดแมฮองสอน
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ

การผลการดําเนินการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและบรรจุภัณฑ์ ของกลุ่ม
ทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม อําเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ผลสรุปดังนี้

1. การพัฒนาผาทอขนแกะยังไมมีการนํามาพัฒนาหรือตอยอดดานการแปรรูป หรืออาจจะมีคอนขาง
นอย ซึ่งอาจจะเปนไปไดวางบประมาณในการซื้อวัสดุผาทอขนแกะที่มีราคาคอนขางแพง จึงหันมาพัฒนาในดาน
อื่นๆมากกวาที่จะนํามาแปรรูป
2. นักทองเที่ยวสวนใหญตองการสิ้นคาหรือของฝากที่ดูเปนตัวแทนของสถานที่ ที่นั้นๆเพื่อ
เปนสัญญาลักษณบงบอกการไดมาเยือนในสถานที่นั้น และโดยทั่วไปสินคาหรือของที่ระลึกก็จะตองบงบอกความ
เปนตัวตนหรือบงบอกวามาจากสถานที่นั้นๆ
3. การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาทอจากขนแกะ จะออกแบบลักษณะของกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ใหมีเอกลักษณเหมือนกัน และสอดคลองกัน เพื่อใหดูเปนกลุมกอนเดียวกัน เปนเอกลักษณเฉพาะของกลุม
4. ดานรูปแบบลวดลายกราฟกของบรรจุภัณฑ จะใชสีหลักเปนสีนําตาลเขมสื่อถึงสีของสีกาแฟ
ดานหนากราฟกจะใชภาพประกอบเปนภาพแกะเปนลักษณะภาพวาดลายเสน และใชลายภาพผาทอขน
แกะเปนภาพประกอบพื้นหลัง ดานหลังบรรจุภัณฑใชรูปภาพประกอบเปนภาพเมล็ดกาแฟเปนพื้นหลัง และมี
ขอมูลเรื่องราว
ขอเสนอแนะ
1. การพัฒนาผาทอขนแกะของกลุม ทอผาบานหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮอ งสอน ไมสามารถ
ที่จะขึ้นไปไดตลอดเวลาเนื่องจากมีปญหาดานการเดินที่ในหนาฝน ควรเริ่มทําวิจัยใหเสร็จในหนาแลงเทานั้น
2. การพัฒนาผาทอขนแกะของกลุมทอผาบานหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ยังมีอีก
หลายๆดานที่ยังตองการพัฒนาอยู เชนลวดลายผาทอ คุณภาพของผาทอ
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การพัฒนาเทคโนโลยีการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินต้นทุนต่ํา
The Technology Development
for Low Cost Soilless Culture

รศ.ดร.ชิติ ศรีตนทิพย ผศ.สันติ ชางเจรจา ผศ.ยุทธนา เขาสุเมรุ ผศ.ดร.สัญชัย พันธโชติ
อ.กิตติชัย ระมิงควงค ผศ.ดร.รุงนภา ชางเจรจาและ อ.สายนที วงษคําดี
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
การปลูกผักบนดินจะมีปจจัยสภาพแวดลอมหลายๆ ดานที่มีผลกระทบ ทําใหไดผลผลิตที่ไมสมําเสมอ มีการใชสารเคมีปองกัน
ศัตรูพืชเปนจํานวนมาก ทั้งดานวัชพืช โรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหมีผลตกคางในผลผลิตและสิ่งแวดลอม อีกทั้งมีตนทุนสูง เกษตรกร
เสี่ยงตอสภาวะขาดทุน และเกิดหนี้สินตามมา อีกทั้งในปจจุบันสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลง ไมแนนอน ทําใหการปลูกผักในดินทําได
คอนขางยาก ใชเวลาและแรงงานคอนขางมาก นอกจากนี้เกษตรกรผูปลูกผักในปจจุบันมีอายุเฉลี่ยประมาณ 50 ป จึงมีปญหาดานการ
ใชแรงงาน อีกทั้งการปลูกลงดินในบางชวงก็เกิดปญหาโรคและแมลงศัตรูพืช ทําใหตองใชสารปองกันกํากัดศัตรูพืช หรือถาใชเปนสารชีว
ภัณฑกต็ อ งมีการพนทีค่ อ นขางถีท่ าํ ใหการปฏิบตั ขิ องเกษตรกรบางคนไมสะดวก การพัฒนาเทคโนโลยีชดุ ปลูกพืชโดยไมใชดนิ และพัฒนา
สูตรธาตุอาหารตนทุนตาํ ซึง่ เกษตรสามารถนําไปปฏิบตั แิ ละปลูกเปนการคาไดเนือ่ งจากเปนเทคโนโลยีทไี่ มซบั ซอน การปลูกพืชโดยไมใช
ดินเปนทางเลือกในการผลิตพืชที่มีความปลอดภัยตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอม และใชพื้นที่การผลิตไมมาก ผักมีการเจริญเติบโต
รวดเร็ว สามารถเก็บเกี่ยวไดเร็วขึ้นกวาการปลูกตามปกติประมาณ 7-14 วัน ผักมีลักษณะที่คอนขางสมําเสมอ สามารถกําหนดวันเก็บ
เกี่ยวไดแนนอน ทําใหเกษตรกรสามารถวางแผนการผลิตและการตลาดได และเปนการลดการใชสารเคมีทางการเกษตรที่เปนอันตราย
ตอผูผลิต ผูบริโภคและสิ่งแวดลอมในชุมชน ราคาผักเกษตรกรสามารถจําหนายในราคาขั้นตํา 40 บาท ไปจนถึง 80 บาท ขึ้นอยูกับขนิด
ผัก การใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการพัฒนาหมูบานในดานการปลูกผักแบบปลอดภัย ทําใหการผลิตมีความปลอดภัยตอผูผลิต
ผลผลิตมีความปลอดภัยตอผูบ ริโภคตลอดจนสิง่ แวดลอม มีการผลิตไดอยางยัง่ ยืนซึง่ เปนความตองการของชุมชน ในปจจุบนั การผลิตผัก
ไรดนิ ของกลุม สามารถผานการรับรองมาตรฐาน GAP (Good Agricultural Practice) ในปจจุบนั ผลผลิตสามารถสงไปจําหนายตามหาง
สรรพสินคาในจังหวัดลําปางและเชียงใหม

การพัฒนาชุดปลูกพืชไรดินตนทุนตํา

การพัฒนาชุดปลูกพืชไรดินตนทุนตําที่ปลูกในโรงเรือน

การพัฒนางานวิจัยสูชุมชนโดยสรางฐานเรียนรู

การจําหนายผลผลิตของกลุมปลูกผักไรดินแมเมาะ
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การสํารวจความหลากหลายทางชีวภาพของผักเชียงดาในภาคเหนือตอนบน
Biodiversity Survey of Pak Chiangda [Gymnema
inodorum (Lour.) Decne.] of Upper Northern

นางธีรวัลย ชาญฤทธิเสน นายพิทักษ พุทธวรชัย นางปริญญาวดี ศรีตนทิพย นายอภิชาติ ชิดบุรี
นางนภา ขันสุภา นายพงศยุทธ นวลบุญเรือง นายชิติ ศรีตนทิพย นางรุงนภา ชางเจรจา
นายสันติ ชางเจรจา นางสาวภัทราภรณ ศรีสมรรถการ และนายณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
ผักเชียงดาเปนพืชพืน้ บานในแถบภาคเหนือของประเทศไทย มีประโยชนตอ รางกายในดานการลดนาํ ตาลในเลือดเนือ่ งจากกรด
จิมเนมิคทีเ่ ปนองคประกอบทางเคมี เปนพืชในโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จากการสํารวจและรวบรวมผักเชียงดาใน 8 จังหวัดภาคเหนือ ไดจํานวน 443 สายตน พบวาสายตนผักเชียงดาที่มี
คุณสมบัติทางเคมีที่ดี คือ สายตนจากจังหวัดเชียงใหม 4 สายตน (CM014 CM016 CM025 และ CM064) ลําปาง 2 สายตน LP004
และ LP006 แพร 3 สายตน (PR038 PR041 และ PR0042) และนาน 1 สายตน (NN018)
มาตรฐานการสงออกผักเชียงดาอบแหงปริมาณกรดจิมเนมิคตองไมนอยกวา 1.2% DW

CM014 Gymnemic acid 4.00%DW

CM016 Gymnemic acid 4.27%DW

LP004 Gymnemic acid 1.51%DW

LP006 Gymnemic acid 1.53%DW
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การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากข้าว

การใช้ประโยชน์แป้ง
ข้าวดัชนีน้าตาลต่้าใย
อาหารสูงเสริมหรือ
ทดแทนวัตถุดิบหลัก
ได้รอ้ ยละ 10 -20

ข้าวขัดขาวสายพันธุ์ต่างๆ
มีปริมาณ
ความชืน โปรตีน ไขมัน เถ้า เส้นใย
คาร์โบไฮเดรต
และค่าพลังงานทังหมด
ในช่วง 9.93-12.05% 8.61–14.17% 0.051.07% 0.27-0.76% 0.12 - 0.18% 73.26
- 84.18% และ 348.84 -361.99 กิโล
แคลอรีต่อ 100 กรัมและมีค่าดัชนีน้าตาล

โดยประมาณในช่วง 80.34 - 84.41

การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตแป้งข้าว
ดัดแปรให้มีค่าดัชนีน้าตาลใยอาหารสูง
จากข้าวพืนเมืองและข้าวเก่าเก็บนาน 2 ปี
ทีข่ นาดการผลิต 50 ลิตร โดยวิธีการดัด
แปรโครงสร้างทางโมเลกุลด้วยเอนไซม์
ตัดพันธะกิ่งและต่อเนื่องด้วยการดัดแปร
ทางกายภาพให้มีคา่ ดัชนีน้าตาลที่ระดับ
55-60 ซึ่งขึนอยู่กับพันธุ์ขา้ วที่น้ามาผลิต

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิม่ เติมได้ที่
ศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจัย
เทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทร: 0838657722

45

MIT PROGRAM

46

MIT PROGRAM

เยลลี่กัมมี่ผักเชียงดาต้านอนุมูลอิสระ
ดร.ภัทราภรณ์ ศรีสมรรถการ ศิริพร ทองภู และปาริชาติ ณ น่าน
สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผักเชียงดา [Gymnema inodorum (Lour.) Decne.] ผักพื นบ้านทาง
ภาคเหนือที่มีสรรพคุณ ด้านการต้านอนุมูลอิสระ การรักษาโรคเบาหวาน
และลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง

เยลลี่กัมมี่ผกั เชียงดา ??

ผลิตจากผักเชียงดาสายต้นที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงทังสารประกอบฟีนอลิค และคลอโรฟิลล์ ใช้ประโยชน์ได้ทังส่วน
สารต้านอนุมูลอิสชระีวภาพจากแอลกอฮอล์ที่ได้ยอดผั
กเชียกงดา
าผักเชียงดาสกัดหมัก
ยอดผักและใบแก่ ซึ่งผ่านกระบวนสกัดโดยเทคโนโลยี
การหมั
ของยีสต์ทนาไวน์
สำรประกอบฟีนอลิค (mg GAE/100 g)
คลอโรฟิลล์รวม (mg/100 g)
แคโรทีนอยด์รวม (mg carotene/100 g)
Antioxidant activity (mg TE/100 g)
(ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระ)

751.61
181.87
83.41
333.97

833.72
66.68
29.98
192.42

GAE : Gallic acid equivalent (กรดแกลลิค); TE : Trolox equivalent (สารอนุพันธุ์วิตามินอี)

วิธีการทาเยลลี่กัมมี่ผกั เชียงดาต้านอนุมูลอิสระง่ายๆ.......

นาสกัดผักเชียงดา/นาผักเชียงดาสกัด

ส่วนประกอบ
น้ำสะอำด
น้ำสกัดผักเชียงดำ1)/นำ้ ผักเชียงดำสกัดหมัก2)
น้ำตำลทรำย
กลูโคสไซรัป (แบะแซ)
เจลำติน 250 บลูม
ผงวุ้น
ผงบุก
คำรำจีแนน
กรดซิตริก
โซเดียมซิเตรท

สูตร 1 (กรัม) สูตร 2 (กรัม)
150
150
350
350
100
100
75
11.21
5
5
5.25
3.5
1-1.5
1-1.5
0.75
0.75

1)

น้ำสกัดผักเชียงดำสด คือ ผักเชียงดำส่วนยอด-ใบคู่ที่ 3 : น้ำร้อน เท่ำกับ 1 : 2
คือ ผักเชียงดำใบแก่สกัดด้วยนำ้ ร้อน 3 เท่ำ หมักด้วยยีสต์
ท้ำไวน์ (Saccharomyces cervisiae)
2) น้ำผักเชียงดำสกัดหมัก

สารต้านอนุมูลอิสระ
สำรประกอบฟีนอลิค (mg GAE/100 g)
คลอโรฟิลล์รวม (mg/100 g)
แคโรทีนอยด์รวม (mg carotene/100 g)
Antioxidant activity (mg TE/100 g)
(ฤทธิ์กำรต้ำนอนุมูลอิสระ)

เยลลี่กัมมี่ผักเชียงดาต้านอนุมลู อิสระ

กัมมี่เยลลี่ผักเชียงดา กรีนกัมมี่เยลลี่
95 - 101
43 - 51
5.70 - 8.14
1.07 - 1.41
356 - 370
360 - 362
134 -198
7 - 10

GAE : Gallic acid equivalent (กรดแกลลิค)
TE : Trolox equivalent (สารอนุพันธุ์วิตามินอี)
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โครงการ : การศึกษาและพัฒนาพลังงานทางเลือกระดับชุมชน
กรณีศึกษา : โรงไฟฟ้าพลังงานน้า กาลังการผลิต 3 กิโลวัตต์ ณ บ้านขุนตื่นน้อย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
คณะวิจัย ศรีธร อุปคา อุเทน คาน่าน จิรศักดิ์ ปัญญา ทวีศักดิ์ มหาวรรณ์ สมาน ดาวเวียงกัน ศุภลักษณ์ ศรีตา และพร้อมรบ คาธาร
บทคัดย่อ: งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสารวจและประเมินศักยภาพพลังงานทางเลือกภายในชุมชนขุนตื่นน้อยตลอดจน
ออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกที่เหมาะสม เพื่อใช้ ส นับสนุนการดารงชีพของชุมชน แหล่ง
พลังงานทางเลือกที่ทาการสารวจ คือ พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้า ผลการวิจัยพบว่าพลังงานที่
เหมาะสมที่จะนามาใช้เป็นต้นกาลังในการผลิตไฟฟ้า คือ พลังงานน้า ซึ่งแหล่งน้ามีอัตราการไหลต่าสุด 0.0108 m3/s
ระดับความสูง 57 m และมีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 kW ซึ่งเพียงพอสาหรับความต้องการใช้พลังงาน
ไฟฟ้าภายในชุมชนที่ 12.32 kw-hr ต่อวัน โดยระบบผลิตไฟฟ้าใช้กังหันน้าเป็นต้นกาลังขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิง
โครนัส 1 Phase 3 kW 220V/50Hz 1500 rpm ซึ่งระบบไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานได้ 2 โหมด คือโหมดเชื่อมต่อกับ
ระบบเครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยตรง และโหมดเชื่อมต่อ เครื่องส ารองไฟฟ้ าขนาด 4 kVA ซึ่งต่อร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด
300Ahr สาหรับเก็บพลังงานสารองเพื่อจ่ายไฟฟ้าให้กับชุมชนขุนตื่นน้อย ซึ่งถูกประจุด้วยเครื่องกาเนิดไฟฟ้า ฝั่งขดลวด
เชื่อมผ่านเครื่องประจุแบตเตอรี่ ระบบดังกล่าวเพียงพอสาหรับโหลดในชุมชนซึ่งประกอบไปด้วย ไฟฟ้าแสงสว่างภายใน
อาคารจานวน 58 จุด ไฟฟ้าแสงสว่างภายนอกอาคาร 5 จุด และไฟฟ้าสาหรับเครื่องสีข้าวขนาด 2200 W อัตราการสี
ข้าวเปลือก 95 kg/hr จานวน 1 เครื่อง

3) สร้างอาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม

รูปที่ 4 การสร้างอาคารโรงไฟฟ้า ติดตั้งเครื่องกาเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม
4) ติดตั้งระบบสายส่ง และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ขั้นตอนการดาเนินงาน:
1. สารวจความต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าของชุมชนขุนตื่นน้อย
ปริมาณความต้องการใช้พ ลั งงานไฟฟ้าที่ มีความจ าเป็น ต่อการดารงชีพ ของชุ มชนขุน ตื่นน้อย โดยรวมเท่ ากั บ
12.32kw-hr ต่อวัน หรือ 12.32 หน่วยต่อวัน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 1
โหลด
แสงสว่างในอาคาร
แสงสว่างภายนอกอาคาร
มอเตอร์เครื่องสีข้าว
รวม

ตารางที่ 1 ภาระทางไฟฟ้าของชุมชนขุนตื่นน้อย
จานวน
กาลังไฟฟ้า/โหลด
58
5
1

7 watt

กาลังไฟฟ้ารวม
406 watt
97 watt
2200 watt
2703 watt

2200 watt

2. การสารวจและประเมินศักยภาพของแหล่งพลังงานทางเลือกสาหรับผลิตไฟฟ้า
แหล่งพลังงานทางเลือกที่ทาการสารวจประกอบไปด้วย พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานน้า ผลการ
สารวจพบว่าพลังงานที่เหมาะสมสาหรับใช้เป็นต้นกาลังในการผลิตไฟฟ้า คือ พลังงานน้า ซึ่งแหล่งน้ามีอัตราการไหล
ต่าสุด 0.0108 m3/s ระดับความสูง 57m และมีศักยภาพในการ ผลิตไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 3 kW

รูปที่ 5 การติดตั้งระบบสายส่ง และระบบไฟฟ้าแสงสว่าง
ผลการดาเนินงาน:
ระบบไฟฟ้ า พลั ง งานน้ าที่ ได้ อ อกแบบและสร้ า งเพื่ อ ใช้ ในการสนั บ สนุ น การด ารงชี พ ของชุ ม ชนขุ น ตื่ น น้ อ ย
ประกอบด้วย ระบบส่งน้า เครื่องกาเนิดไฟฟ้าและระบบควบคุม ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และระบบไฟฟ้าสาหรับเครื่องสี
ข้าว แสดงรายละเอียดดังรูปที่ 6 และรูปที่ 7

รูปที่ 1 การสารวจแหล่งพลังงานทางเลือก
3. ออกแบบและสร้างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า
1) ออกแบบระบบผลิต ไฟฟ้ า ระบบผลิตไฟฟ้าใช้กังหันน้าเป็นต้นกาลังขับเครื่องกาเนิดไฟฟ้าแบบซิง โครนัส
1Phase 3 kW 220V/50Hz 1500 rpm ซึ่ งระบบไฟฟ้าสามารถเลือกใช้งานได้ 2 โหมด คือโหมดเชื่อมต่อกับ ระบบ
เครื่องกาเนิดไฟฟ้าโดยตรง และโหมดเชื่อมต่อ เครื่องส ารองไฟฟ้าขนาด 4kVA ซึ่งต่อร่วมกับแบตเตอรี่ขนาด 300Ahr
สาหรับเก็บพลังงานสารอง
รูปที่ 6 ผังจาลองระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า

รูปที่ 7 แสงสว่างกลางพงไพรขุนตื่นน้อย
รูปที่ 2 วงจรไฟฟ้าของระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า

และทางทีมวิจัยได้ดาเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทางเลือกสาหรับผลิตไฟฟ้า การใช้งานและการบารุง
รักษาระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานน้า ตลอดจนการใช้งานและการบารุงรักษาเครื่องสีข้าวให้กับชุมชน

2) สร้างระบบส่งน้าเข้ากังหัน ซึ่งประกอบด้วย ฝ่ายน้าล้น บ่อดักทราย และท่อส่งน้า

รูปที่ 3 การสร้างระบบส่งน้าเข้ากังหัน

รูปที่ 8 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาพลังงานทางเลือกสาหรับผลิตไฟฟ้า
สรุปผล :
ระบบผลิตไฟฟ้ า พลังงานน้ามีประสิทธิภาพรวมเท่ากับ 48 % และสามารถใช้ในการสนับสนุ นการดารงชีพ ขั้น
พื้นฐานของชุมชนขุนตื่นน้อยได้เป็นอย่างดี ช่วยให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น อีกทั้งยังเป็นการช่วยปลูกจิตสานึก
ให้ชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้าลาธารที่จะนามาเป็นต้นกาลังในการผลิตไฟฟ้า

สนับสนุนทุนวิจัยโดย : สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน)
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การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑสิ่งทอผ้าสีฟ้าธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเด๊าะ
รศ.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

การวิจยั เรือ่ งการศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะ มีวตั ถุประสงคเพือ่ สรางอัตลักษณ
เชิงวัฒนธรรมสินคาแฟชั่นผาสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะของชนเผากะเหรี่ยงตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคโดยใชรูปแบบ
การวิจัยประยุกต (Applied Research) ในการเก็บรวบรวมขอมูลไดใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) การ
สังเกตการณแบบมีสวนรวม (Participant Observation) ของกลุมวิสาหกิจชุมชน ใชกระบวนการเทคนิค PAR (Participatory Action
Research) และกระบวนการสนทนากลุม (Focus group) ระหวาง ชนเผากะเหรี่ยงกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุมผาทอ
มือสีธรรมชาติ (ตากีญะ) จํานวน 10 คน ซึง่ ในขัน้ ตอนตางๆดังกลาวไดมกี ารบันทึกขอมูลและบันทึกภาพประกอบตอจากนัน้ ได วิเคราะห
สังเคราะห จัดประเด็น เพื่อสรางอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมสินคาแฟชั่นผาสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะของชนเผากะเหรี่ยงตาม
แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ซึ่งไดผลสรุปของการวิจัยดังนี้

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาเกี่ยวกับการสรางอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมสินคาแฟชั่นผาสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะของชนเผากะเหรี่ยง
ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคดังนี้
ผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะของชนเผากะเหรีย่ งจังหวัดแมฮอ งสอน คอคอเดาะเปนชือ่ ของตนไมของชนเผาปวาเกอญอ
ชื่อไทยวา ปงขาว ชื่อวิทยาศาสตร Clerodendrum colebrookianum Walp. วงศ LABIATAE มีลักษณะเปนไมยืนตน ตนสูงไมเกิน 4
เมตร ลักษณะใบกลมรีใหญ คลายใบโพธิ์ ขนาดประมาณ 1 ฟุต จากการสัมภาษณ พอหลวงจอนิ โอโดเชาว ปราชญปวาเกอญอ กลาว
วา ในแตละปมีคนเคยเห็นกวางมากินยอดออนของใบคอคอเดาะ ตั้งแตนั้นชนเผามาก็ไดนํายอดออนของคอคอเดาะมากิน และตั้งชื่อ
ตนไมนี้วาคอคอเดาะ คําวา คอ หมายถึงกวาง สวนคําวาเดาะคือสวนของยอดออนของใบคอคอเดาะ ใบยอดออนและดอกสามารถนํา
มารับประทานสดและลวกกินกับนําพริก ลาบ สวนของใบสามารถนํามาเผาและประคบบริเวณที่เปนกลากเกลื้อน สามารถหายไดและ
สวนของรากยังนํามาตมเปนยารักษาอาการฟกชํา หรือเกิดอุบัติเหตุ มีดอกสีขาวเปนชอคลายดอกเข็ม มีเมล็ดอยูภายในเมล็ดมีลักษณะ
คลายลูกทอ มีสีเขียวออน สีเขียวเขม สีฟา สีมวง และสีดํา ปลูกตามพื้นที่สูงอากาศเย็นตามเชิงเขาและตามลําหวยที่จังหวัดแมฮองสอน
ตนไมนี้สวนที่ใหสีเปนเมล็ดมาสกัดเปนสียอมผาไดสีฟาใส สีแบบเทอรคอยส (Turquois) สีฟาปนเขียว ตนคอคอเดาะออกดอกราวเดือน
กันยายน ดอกจะอยูไดประมาณ 1 เดือน ก็จะรวงโรยไป เมล็ดที่อยูในดอกจะคอยเปลี่ยนจากสีเขียวออน เขียวเขม สีฟาออน ฟาเขม
จนถึงเปนสีมวง มวงเขมและเวลาแหงจะเปนสีนําตาลเขมจนถึงดําซึ่งจะใชเวลาเปลี่ยนสภาพประมาณ 2 เดือนทั้งเมล็ดและดอกก็จะ
หายไปเหลือแตใบ เมล็ดคอคอเดาะจะมีนํามันปนอยูในตัวของเมล็ด ซึ่งเปนลักษณะพิเศษ ที่ทําใหสีติดโดยที่ไมตองใชสารชวยติดสี หรือ
ตัวแปรสี การยอมสีธรรมชาติสีฟาจากเมล็ดคอคอเดาะแบบไมใสสารจากการสกัดสีจากเมล็ดคอคอเดาะ ทั้ง 5 วิธี ไดเฉดสีออกมาตามสี
ของเมล็ดคอคอเดาะและสียึดติดผาและเสนดายไดดีและไมเปนอันตรายตอสุขภาพของผูผลิตและผูบริโภคอีกทั้งนําทิ้งจากกระบวนการ
ผลิตไมเปนอันตรายตอสิ่งแวดลอม
อัตลักษณชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดแมฮองสอนพบวา มีอัตลักษณเกี่ยวกับวิถีการดํารงชีวิต ประกอบดวย ดานการตั้งถิ่นฐาน
ในอดีตการตั้งถิ่นฐานหมูบานและครัวเรือนจะอยูบนที่สูงใกลลําหวย ลักษณะของบานปลูกดวยไมไผ ยกพื้นสูง ชายคาตํา หลังคามุงดวย
จากหรือหญาคา ปูพื้นดวยไมฟากที่ทําจากไมไผสับ ไมมีหนาตาง ในตัวบานโลงกวาง ในบานมีเตาไฟอยูตรงกลางบาน และมีประตูบาน
บานเดียว ใตถนุ บานใชเลีย้ งสัตว ลักษณะของหมูบ า นเปนการปลูกบานทีไ่ มเปนระเบียบ บานแตละหลังมีลานกวาง อยูก นั แบบเครือญาติ
รวมกันอยางเรียบงาย ปจจุบันการตั้งถิ่นฐานปรับเปลี่ยนไป มีผูคนจํานวนมากขึ้น พื้นที่ของบานเล็กลง มีหองเปนสัดสวน และวัสดุที่
ใชเปลี่ยนจากไมไผเปนไมสัก ไมแดง หรือเปนไมครึ่งปูน เหมือนบานคนไทยพื้นราบทั่วไป ดานศาสนาและความเชื่อนั้น ดั้งเดิมเปนกลุม
ชนที่ไมมีศาสนา แตมีความเชื่อนับถือผี เชื่อวาทุกแหงหนจะมีผีสถิตอยู อาทิ ผีบาน ผีปา ผีปูยา ผีลําธาร ฯลฯ จึงทําใหเกิดพิธีกรรม การ
บวงสรวงผีอยางมากมาย แตปจจุบันความเชื่อเหลานี้มีแนวโนมลดลง เพราะความเจริญในดานการศึกษา การคมนาคมและการสื่อสาร
เทคโนโลยี ทําใหตองปรับสภาพยอมรับสิ่งใหมแลวนํามาบูรณาการกับความเชื่อดั้งเดิม จึงทําใหพิธีกรรมตาง ๆ ไมเครงครัดเหมือนเดิม
สวนในดานวัฒนธรรมประเพณี แตกอนมีพิธีกรรม การเซนไหวบูชา เคารพ ตามความเชื่อเดิม ปจจุบันสวนมากนับถือศาสนาพุทธ
และศาสนาคริสต ทําใหความเชือ่ การเซนไหวตามพิธกี รรมดัง้ เดิมลดลง แตยงั มีพธิ กี รรมทีส่ าํ คัญ อาทิ ประเพณีกนิ ขาวใหม ขึน้ บานใหม
การแตงงาน ที่ไดประยุกตวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมและสมัยใหมควบคูกันไป สําหรับการแตงกายเดิมนั้นถือวา เปนอัตลักษณของชน
เผาที่ชัดเจน แตปจจุบันนี้นิยมการแตงกายเหมือนคนพื้นราบ โดยจะแตงกายในชุดประจําชนเผา เฉพาะในงานเทศกาลหรือประเพณี
ที่สําคัญเทานั้น นอกจากนี้ในดานภาษาพบวา แตเดิมนั้น มีเฉพาะภาษาพูด อยูใน ตระกูลธิเบต พมา เทานั้น ตอมาไดมีภาษาเขียนของ
ตนเอง และยังไดนาํ ภาษาของชนชาติอนื่ อาทิ ภาษาไทย ภาษาพมา ภาษาไทยใหญ มาใชในการติดตอสือ่ สารอีกดวย สําหรับอัตลักษณ
ในดานเศรษฐกิจ คือ การเกษตร การทําไรหมุนเวียน ปลูกขาว เลี้ยงสัตว ซึ่งเดิมนั้นทําเพื่อบริโภคเทานั้น และการทําเครื่องจักสาน
รับจางลากซุง ขนแร สวนผูหญิงจะทอผาสําหรับสวมใส ปจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลง ทําการเกษตร เพื่อจําหนายและผูหญิงทอผาเพื่อ
จําหนาย สิ่งที่แสดงถึงฐานะรํารวย คือ ผูที่มีไมสักครอบครองจํานวนมาก ดานสิ่งแวดลอมนั้น ถือวา สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติสําคัญตอ
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การดํารงชีวิตเปนอยางมาก ถึงแมสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ จะเปลี่ยนไปตามกาลเวลา มีการถูกริดรอนสิทธิ์ในพื้นที่ทํามา
หากินจากภาครัฐ แตความผูกพันกับธรรมชาตินนั้ ยังคงมีอยู และรวมทัง้ ในดานศิลปกรรม สิง่ กอสรางและสิง่ ประดิษฐทปี่ รับเปลีย่ น
ไปตามสภาพสังคมนิยม จากการศึกษาอัตลักษณชนเผากะเหรี่ยงในจังหวัดแมฮองสอน สู การสรางอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมสินคา
แฟชัน่ ผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะกับการพัฒนาแฟชัน่ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เพือ่ นําอัตลักษณกะเหรีย่ งมา
ออกแบบเปนสัญลักษณใชในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ประกอบดวย มิติทางเศรษฐกิจ ไดแก การผลิต การปลูกพืช
เศรษฐกิจ อาทิ ถั่วเหลือง พริก กะหลําปลี ขาวโพด เปนมิติใหมภายใตการเปลี่ยนแปลง ในการจําหนาย สวนใหญ จะเปนการ
จําหนายผลิตผลทางการเกษตร ซึ่งในอดีตเปนการบริโภคเพื่อความอยูรอด ไดปรับเปลี่ยนตามสมัยนิยมเกือบทุกอยาง มิติทางสิ่ง
แวดลอม สิ่งแวดลอมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ไดแก ปาไม ภูเขา ดิน นํา อากาศ เปนทรัพยากรธรรมชาติที่มีความบริสุทธิ์ มนุษย
นํามาใชประโยชนในการดํารงชีพ สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น อาทิ ชุมชนเมือง สิ่งกอสรางและสิ่งประดิษฐที่มนุษยสรางขึ้น ดาน
มิติทางสังคม การตั้งถิ่นฐาน ที่นิยมตั้งถิ่นฐานบนที่สูงบนเนิน เชิงดอย และตองอยูใกลนํา ลักษณะครอบครัวจะอยูกันแบบเครือ
ญาติ ครอบครัวอบอุนมีกิจกรรมรวมกันระหวางชนเผาในหมูบาน
การนําความเปนอัตลักษณกะเหรี่ยง ในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดลอม นํามาออกแบบเปน
สัญลักษณผา นกระบวนการออกแบบสัญลักษณ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค การกําหนดปญหา การคิด การออกแบบ เพือ่
งายตอการนํามาประยุกตใชในการออกแบบแฟชัน่ เครือ่ งแตงกาย ทีส่ ะทอนอัตลักษณกะเหรีย่ งอยางยัง่ ยืน ผลจากการวิจยั พบวารูป
แบบมิติทางเศรษฐกิจที่สามารถนํามาจัดทําเปนสัญลักษณไดแก การปลูกขาว ขาวโพด พืชเศรษฐกิจการทําไรกาแฟ การเลี้ยงสัตว
การทอผา การยอมสี มิติทางสิ่งแวดลอมไดแก ปาไม ภูเขา แมนํา เสนทางคมนาคมไปสูหมูบานและมิติทางสังคม สัญลักษณที่นํา
มาใชเชนสภาพหมูบาน ชุมชน การตั้งถิ่นฐาน บานเรือน วิถีชีวิต การแตงกาย การเดิน สิ่งประดิษฐตาง ประเพณี วัฒนธรรม ตางๆ
จากรูปแบบสัญลักษณอัตลักษณในมิติตางๆที่ไดจากการวิจัยสามารถนําสัญลักษณไปใชประโยชนในการประกอบอาชีพ หารายได
สรางมูลคาเพิ่มในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ทางดานการออกแบบแฟชั่น สอดคลองกับหลักของเศรษฐกิจพอเพียงที่
มุงใหการดํารงตนอยูในความพอดี โดยยึดหลักทฤษฎีการพัฒนาที่ยั่งยืนสรางความเขมแข็งใหชุมชนโดยการทําใหมีอาชีพและราย
ได อยูในถิ่นฐานตนเองไมตองออกไปหางานทําตางถิ่น
การถายทอดองคความรู เพือ่ ทีจ่ ะใหกลุม วิสาหกิจชุมชนไดเขามามีสว นรวมในการวิจยั การเรียนรูจ ากประสบการณ ดาน
การออกแบบ ใหเปนนักอออกแบบแฟชัน่ ทีม่ คี วามเปนอัตลักษณกะเหรีย่ งของกลุม วิสาหกิจชุมชนตามแนวคิดแนวคิดเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรค (Creative Economy) ของจอหน ฮอกิน้ ส (John Howkins เรียนรูแ ละฝกปฏิบตั กิ ารนําเอาความเปนอัตลักษณกะเหรีย่ ง
ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมมาสรางเปนสัญลักษณและนํามาประยุกตใชในการออกแบบแฟชั่น ผานกระบวนการ
ออกแบบตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ในการออกแบบแฟชัน่ เครือ่ งแตงกายชุดลําลองในครัง้ นีไ้ ดนาํ เอาความเปนอัตลักษณ
ของโครงสรางชุดชนเผากะเหรี่ยง และนําเอาความเปนอัตลักษณกะเหรี่ยงจังหวัดแมฮองสอน ในมิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ง
แวดลอม ลงบนผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะและนําเอาความเปนอัตลักษณงานฝมอื การปกตกแตงเสริม ชนเผากะเหรีย่ ง
กลุม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมกลุม ผาทอมือสีธรรมชาติ (ตากีญะ) สามารถทําการตัดเย็บดวยมือไดดว ยตนเองในระดับหนึง่
และการใหคําปรึกษาเชิงลึก กับทางกลุมเพื่อปลูกฝงวิธีคิดใหมีจิตวิญญาณ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห
ใหเห็นคุณคาของอัตลักษณของตนเองและนํามาประยุกตใชใหเกิดการสรางงานมีความรู ความเขาใจ และสามารถที่จะตอยอดรูป
แบบแฟชั่น กับการออกแบบแฟชั่นเครื่องแตงกาย ในรูปแบบเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคอยางยั่งยืนดวยเทคนิคการเขาถึงดวยตนเอง

อภิปรายผล
ผลไดดังนี้

จากผลการวิจยั เรือ่ ง การศึกษาและออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะสามารถนํามาอภิปราย

การสรางอัตลักษณเชิงวัฒนธรรมสินคาแฟชั่นผาสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะกับการพัฒนาแฟชั่นตามแนวคิด
เศรษฐกิจเชิงสรางสรรค ผลการวิจัยพบวาอัตลักษณ ในมิติทางเศรษฐกิจ มิติทางสังคมและมิติทางสิ่งแวดลอม นํามาออกแบบ
เปนสัญลักษณผานกระบวนการออกแบบสัญลักษณ ตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคการกําหนดปญหา การคิด การออกแบบ
เพือ่ งายตอการนํามาประยุกตใชในการออกแบบแฟชัน่ เครือ่ งแตงกาย ลงบนบนผาสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะทีส่ ะทอนอัต
ลักษณกะเหรี่ยงอยางยั่งยืน สอดคลองกับ ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ (2545) สรุปผลการวิจัยการศึกษาเพื่อพัฒนารูปแบบเครื่องประดับ
พลอยเนื้อออนของวิสาหกิจชุมชนกาญจนบุรี เพื่อขยายโอกาสในธุรกิจ มีกระบวนการออกแบบ การวิเคราะหและสรุปกลุมเปา
หมายในการศึกษาการตลาดแนวทางการสรางสรรคและพัฒนาภายใตแนวคิดวิเคราะหและสรุปเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบ
เครื่องประดับสําหรับกลุมเปาหมาย การกําหนดแนวทางการออกแบบ (Concept of Design) ดานปจจัยเดิม ของกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนและปจจัยใหมกลุมเปาหมายตลาดเครื่องประดับแฟชั่นอิตาลีทางเลือกในการออกแบบ (Alternative of Design) ขั้นตอน
การเสก็ตครั้งแรก ขั้นตอนการพัฒนาแบบครั้งที่ 1 วิเคราะหเพื่อเลือกแบบ (Fix Design) ขั้นตอนการพัฒนาแบบครั้งที่ 2 สรุป
ผลการพัฒนาแบบครัง้ ที่ 2 ขัน้ ตอนการเขียนแบบและการทําหุน ตนแบบเพือ่ การศึกษา 3 มิติ และทายสุด กระบวนการผลิตตนแบบ
และสอดคลองกับ ดนัย เรียบสกุล (2556) ไดสรุปผลการวิจัยกระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทย สําหรับการนําเสนอระดับ
นานาชาติเปนกระบวนการที่สรางขึ้นเพื่อเปนแนวทางในการออกแบบชุดประจําชาติไทยและไมตองการใหเปนกรอบความคิดแต
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อยางใด โดยนักออกแบบสามารถปรับใชไดตามความถนัดและวัตถุประสงคในแตละครัง้ ลําดับขัน้ ตอนตางๆในผังการออกแบบทีส่ ราง
ขึน้ จะมีขนั้ ตอนทีน่ กั ออกแบบควรคํานึงกระบวนการออกแบบชุดประจําชาติไทยสําหรับการนําเสนอระดับนานาชาติ มี 5 ขัน้ ตอนดังนี้
ขั้นสรุปการออกแบบ (Brief) ขั้นตอนนี้นักออกแบบจะสามารถระบุไดแลววาชุดที่ตองออกแบบเปนรูปแบบใดและมีกฏเกณฑใดบาง
การรางภาพ (Sketch Design) การรางภาพ เปนขั้นตอนที่มีความสําคัญตอการออกแบบอยางยิ่ง เพราะขั้นตอนตางๆที่ทําการศึกษา
หาขอมูลตองสามารถสรุปเปนภาพรางใหได ซึ่งภาพรางที่ดีควรสามารถอธิบายและเลาแนวความคิดหลักที่นักออกแบบตั้งใจไว

ข้อเสนอแนะ

1. ขอเสนอแนะสูการสรางยุทธศาสตรและวิสัยทัศน
เพื่อปรับโครงสรางเศรษฐกิจชุมชน กลุมวิสาหกิจชุมชน ใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพเพื่อใหประเทศไทยเปน
ศูนยกลางการผลิตสินคาและบริการในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปญญา นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมตาม
กรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พุทธศักราช 2555-2559)
(ฉบับราง) ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนแนวทางในดานตางๆดังนี้
1.1 ดานเสถียรภาพเศรษฐกิจ รักษาการเติบโตทางเศรษฐกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ใหสามารถเปนฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมและประชาชนในประเทศไทย
1.2 ดานการผลิตและบริการรักษาอัตราการขยายตัวของภาคการออกแบบแฟชั่นเครื่องแตงกาย ใหเติบโตอยางยั่งยืนมี
คุณภาพและมีการใชองคความรูแ ละความคิดสรางสรรค รวมทัง้ ยกระดับผลงานสูก ารผลิตทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม ชุมชน และมีมลู คา
สูง
1.3 ดานการใชจายและการลงทุนยกระดับขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงขึ้นและเปนธรรม
1.4 ดานรายไดเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑออกแบบแฟชั่นเครื่องแตงกาย ของชุมชนสูวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยตอไป
ในการวิจัยครั้งตอไป ควรศึกษาประเด็นดังตอไปนี้
2.1 ศึกษาแนวทางการอนุรักษอัตลักษณผาสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะ
2.2 ศึกษาการนําสีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะมาตอยอดใชประโยชนอยางอืน่ อาทิ การนําสีฟา มาใชเปนสีผสมอาหาร
ขนม การนํามาใชเปนสมุนไพรรักษาโรค เนื่องจากสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะมีคุณสมบัติที่นาสนใจศึกษาตอ
2.3 ศึกษารูปแบบการจัดการอนุรักษอัตลักษณชนเผากะเหรี่ยง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน
การที่จะทําการอนุรักษอัตลักษณชนเผากะเหรี่ยง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนใหคงอยูอยางยั่งยืน ควรศึกษาดานรูปแบบการจัดการ
นโยบาย ทิศทาง เปาหมายในการดําเนินงานใหชัดเจนและปฏิบัติได
2.4 ศึกษาการพัฒนาคุณคาของอัตลักษณกะเหรีย่ ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาใชประโยชนในงานออกแบบเศรษฐกิจเชิง
สรางสรรคใหกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม SMEs อื่นๆในอนาคต
การทีจ่ ะนําเอาอัตลักษณของกะเหรีย่ ง 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนมาใชประโยชนเพือ่ กอใหเกิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรคนนั้ จําเปนอยาง
ยิง่ ทีจ่ ะตองปลูกฝงวิธคี ดิ ใหมจี ติ วิญญาณ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะหใหเห็นคุณคาของอัตลักษณของตนเอง
และนํามาประยุกตใชใหเกิดการสรางงาน สรางอาชีพอยางยั่งยืน
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แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องปนดินเผา
สูการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
หมู่บ้านทุ่งหลวงและหมู่บ้านม่อนเขาแก้ว
ผศ.ประกรณ วิไล

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาชุมชนเครื่องปนดินเผาสูการผลิตเครื่องเคลือบดินเผา หมูบานทุงหลวงและหมูบานมอนเขาแกว” มี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาศักยภาพการผลิตเซรามิกของชุนชนเครื่องปนดินเผา ทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผา
รวมกับชุมชน พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครือ่ งเคลือบดินเผา สงเสริมการผลิตเครือ่ งเคลือบดินเผาใหกบั ชุมชนเครือ่ งปน ดินเผา ผลการศึกษาดังนี้
ทดสอบและพัฒนาวัตถุดิบและกรรมวิธีผลิตเครื่องเคลือบดินเผารวมกับชุมชน
สูตรเนื้อดินที่พัฒนาสําหรับใชเปนแนวทางพัฒนาชุมชนเครื่องปนดินเผาสูการผลิตเครื่องเคลือบดินเผาคือ ดินดําแมริมรอยละ 75
และ ดินเชื้อ รอยละ 25 ซึ่งมีสมบัติดังนี้
สมบัติดานความเหนียวและการขึ้นรูป เนื้อดินมีความออนตัวไมมาก สามารถขึ้นรูปไดอยางรวดเร็วและงาย โดยไมตองรอใหดินเซท
ตัว ไมมีการเสียรูปและทรุดตัวขณะการปน สามารถควบคุมนําหนัก ความหนาและขนาดไดงาย .จากการเผาในเตาของกลุมเครื่องปนดินเผา
บานมอนเขาแกว จ.ลําปาง และกลุมบานทุงหลวง อ.คีรีมาศ จ.สุโขทัย ผลหลังการเผาไมแตกราว
สมบัติของเนื้อดินหลังเผาอุณหภูมิ 600 องศาเซลเซียส
การหดตัวรวม รอยละ 5
ความแกรง
44.2 N/F,
สมบัติของเนื้อดินหลังเผาอุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส
การหดตัวรวม
รอยละ 10
ความแกรง
>600 N/F,
ดูดซึมนํา
รอยละ 11.6
การโกงงอ
0 มม.
คาของสี
L 77.4 a +7.0 b+26.8

พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบดินเผา

1. การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของกลุมเครื่องปนดินเผาบานมอนเขาแกว
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของชุมชน และเอกลักษณของชุมชน ขึ้นรูปดวยมือ พัฒนาเปน
รูปทรงปากกวาง มีขอบปาก ฐานใหญ และตีลายดวยไมตี ขนาดใหญ กลาง เล็ก เมื่อผลิตภัณฑแหงสนิทแลว นําเขาเผาแบบกลางแจงของกลุม
เครื่องปนดินเผาบานมอนเขาแกว
ผลหลังการเผา ผลิตภัณฑทุกชิ้นมีสภาพดี ไมบิดเบี้ยว หรือแตกราว เนื้อดินมีสีครีมออนๆ ใชเคลือบศิลาดลพนเคลือบให
ทั่วทั้งดานในและดานนอก ใหมีความหนา 2 มิลลิเมตร นําเขาเตาเผาและเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชั่น
ผลการเผาเคลือบ ผลิตภัณฑทุกชิ้นมีสภาพดี ไมบิดเบี้ยว หรือแตกราว เนื้อดินมีสีนําตาล เคลือบมีลักษณะมันวาว สีเขียว
ใส และมีรอยแตกราน
2.การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑของกลุมเครื่องปนดินเผาบานทุงหลวง
ปรับปรุงรูปแบบผลิตภัณฑโดยอาศัยลักษณะทางกายภาพของชุมชน และเอกลักษณของชุมชน ขึน้ รูปดวยแปนหมุน พัฒนา
เปนผลิตภัณฑโคมบัว ซึ่งประกอบดวยฐานรูปทรงกระบอก และโคมไฟรูปดอกบัว โดยกลุมนี้จะขึ้นรูปฐานกวางและรีดรูปทรงขึ้นดานบน ไมมี
การแตงกนผลิตภัณฑ เมื่อผลิตภัณฑหมาดจึงเจาะฉลุลวดลาย เมื่อผลิตภัณฑแหงสนิทแลว นําเขาเผาในเตาแม’ปองของกลุมเครื่องปนดินเผา
บานทุงหลวง
ผลหลังการเผา ผลิตภัณฑทุกชิ้นมีสภาพดี ไมบิดเบี้ยว หรือแตกราว เนื้อดินมีสีครีมออนๆ ใชเคลือบศิลาดลพนเคลือบใหทั่วทั้งดาน
ในและดานนอก ใหมีความหนา 2 มิลลิเมตร นําเขาเตาเผาและเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียส บรรยากาศรีดักชั่น
ผลการเผาเคลือบ ผลิตภัณฑทุกชิ้นมีสภาพดี ไมบิดเบี้ยว หรือแตกราว เนื้อดินมีสีนําตาล เคลือบมีลักษณะมันวาว สีเขียวใส และมี
รอยแตกราน

อภิปรายผล

ดินที่มีสวนผสมของดินเชื้อจะมีการหดตัวนอยลงเนื่องจากดินเชื้อมีสมบัติลดการหดตัวในเนื้อดิน
ดินดํามีความแกรงสูง แตเมือ่ เพิม่ ดินเชือ้ และทัลคัมเขาไปจะทําใหความแกรงลดลง เนือ่ งจากดินเชือ้ มีลกั ษณะเปนเม็ดดิน จึงมีชอ งวาง
ระหวางเม็ดดิน เนื้อดินมีรูพรุน จึงมีความแกรงลดลง และทัลคัมมีสมบัติชวยใหเนื้อดินทนไฟเผาไดในอุณหภูมิสูง ดังที่ ดินจึงยังไมสุกตัว ความ
แกรงจึงลดลง และมีผลตอคาการดูดซึมนํา ซึ่งสูตรที่มีดินเชื้อและทัลคัม ดินจะมีคาการดูดซึมนําสูง
ดินที่เพิ่มทัลคัมเขาไปในสูตรกับดินที่ไมเพิ่มทัลคัม ไมมีผลตอการแตกราวขณะเผาใหความรอนโดยฉับพลัน ในการเผาใหความรอน
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แบบรวดเร็วดวยวิธีการเผาแบบกลางแจง จึงไมมีจําเปนที่ตองเพิ่มทัลคัมเขาไปในสูตร
การเติมดินเชือ้ สามารถชวยลดการทรุดตัวขณะขึน้ รูปไดเชนเดียวกับการเติมทรายละเอียดในเนือ้ ดินทองถิน่ สอดคลองกับไพจิตร อิง่ ศิรวิ ฒ
ั น
ทีก่ ลาววา ดินเชือ้ ชวยเปนโครงสราง ใหงา ยตอการขึน้ รูป ดินดํามีความทนไฟกวาดินทองถิน่ เนือ่ งจากมีปริมาณของอลูมนิ า สูงกวา สอดคลอง
กับไพจิตร อิ่งศิรวัฒน ที่กลาววาดินดํามีสวนผสมของอลูมินาสูง ซึ่งมีสมบัติในการทนไฟ และสอดคลองกับงานวิจัยของ นพดล ชาสงวน ที่
ไดใชดนิ สําเร็จรูปของบริษทั คอมพาวดเคลยจาํ กัด ซึง่ มีสว นผสมของดินดําเปนสวนผสมในการพัฒนาเนือ้ ดินทองถิน่ เพือ่ เพิม่ อุณหภูมกิ ารเผา
ใหสามารถเคลือบได นอกจากนี้การเติมดินเชื้อยังมีสวนชวยลดการแตกราวขณะเผา ซึ่งสอดคลองกับ วิจิตรา สิงหะสุริยะ ที่ไดกลาวถึงการ
ใชดินเชื้อเปนสวนผสมของดินปนเครื่องปนดินเผาบานเชียง
จากการพัฒนาเนือ้ ดินเซรามิกประเภทสโตนแวรเพือ่ นําไปทดลองผลิตโดยชุมชนเครือ่ งปน ดินเผาพืน้ บาน เพือ่ ทดแทนเนือ้ ดินพืน้
บานประเภทเอิรท เทนแวรนนั้ ทัง้ สองชุมชนสามารถผลิตเครือ่ งปน ดินเผาได ทัง้ ในรูปแบบดัง้ เดิมและรูปแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ ซึง่ ในเบือ้ งตนอาจ
ไมคุนเคยกับลักษณะทางกายภาพของเนื้อดินใหม และยังไมเปลี่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิตไปจากเดิม รวมทั้งการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ
ใหมีความประณีต เนื่องจากความคุนเคยในการผลิตที่เนนปริมาณ ซึ่งไดรับคาจางหรือจําหนายในราคาถูก ซึ่งหากตองการใหผลิตเซรามิก
คุณภาพสูงและมีความประณีตกวาเดิม ก็อาจทําไดโดยตองมีการวาจางหรือมีตลาดรองรับอยางชัดเจนกวาขั้นการทดลอง สวนการผลิต
เครื่องปนดินเผารูปแบบดั้งเดิมของบานทุงหลวงสามารถผลิตชิ้นงานไดอยางประณีตสวยงาม ซึ่งเปนไปตามแบบดั้งเดิมและเหลือเพียงชาง
ปนคนเดียวของหมูบานที่ผลิตได ดังนั้นการปรับเปลี่ยนเนื้อดินใหสามารถผลิตเปนผลิตภัณฑสโตนแวร จึงเปนทั้งการอนุรักษผลิตภัณฑ
ดั้งเดิมใหคงอยู มีคุณภาพดีกวาเดิม ไมแตกงายเมื่อเทียบกับเนื้อดินไฟตํา และยังเปนการพัฒนาคุณภาพและความสวยงามจากการตกแตง
ดวยเคลือบ ชวยใหสินคามีมูลคาเพิ่มขึ้นและสอดคลองกับความตองการผลิตภัณฑเซรามิก

ข้อเสนอแนะ

ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1) ชุมชนควรมีการวางแผนการใชวตั ถุดบิ ในอนาคตอยางชัดเจน ทัง้ ในดานการจัดตัง้ คณะกรรมการบริหารพืน้ ทีแ่ หลง
ดินสาธารณะ การสํารวจแหลงดินสํารอง และการพัฒนาคุณภาพวัตถุดิบใหใชอยางคุมคา รวมทั้งการทดลองใชวัตถุดิบใหมๆ ที่มีสมบัติแตก
ตางไปจากเดิม เพื่อหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑใหมๆ
2) ควรมีการศึกษาแนวทางการนําเครื่องจักรและเทคโนโลยีการผลิตสมัยใหมมาประยุกตใชในการผลิต เพื่อชวยใน
การทุนแรงและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตใหมากขึ้น ซึ่งการจัดหาเครื่องจักรอาจเปนการหาแนวทางการสนับสนุนจากองคการบริหาร
สวนทองถิ่นเพื่อการใชรวมกันในกลุม
3) ควรมีการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑใหมๆ โดยคํานึงถึงการนําไปใชเอง และสงเสริมใหใชผลิตภัณฑชมุ ชนมากกวาการ
มุงผลิตเพื่อจําหนายโดยไมทราบถึงความเหมาะสมในการนําไปใช ซึ่งหากหนวยงานตางๆ ในทองถิ่น วัด โดรงเรียน กลุมกิจกรรมชุมชน มีน
โยบายหรือจัดหาผลิตภัณฑชมุ ชนไวใชงานรวมกัน ไปจนถึงทุกบานมีการใชผลิตภัณฑดงั กลาวแลว ยอมชวยใหเขาใจประสิทธิภาพการใชงาน
เปนอยางดีจงึ จะสามารถพัฒนาใหเกิดความนาใชมากยิง่ ขึน้ ลดการซือ้ สินคานอกชุมชนและลดรายจาย รวมทัง้ หากเปนผลิตภัณฑทใี่ ชดแี ลว
ยอมจะเปนที่ตองการของตลาดมากยิ่งขึ้นไปดวย
4) ควรมีระบบบันทึกขอมูลของลูกคา และใชขอมูลใหเกิดประโยชนทั้งในดานการสงเสริมการขาย การเผยแพรขอมูล
ขาวสาร และการสรางความสัมพันธกับลูกคา เพื่อเปนการกระตุนใหเกิดการรับรูและใหความสําคัญตอเครื่องปนดินเผามากยิ่งขึ้น
ขอเสนอแนะในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม
1) ควรมีการศึกษาแนวทางการสงเสริมการตลาดสินคาเครื่องปนดินเผาชุมชน เพื่อเพิ่มโอกาสทางธุรกิจ กระตุนการ
รับรูและความเขาใจ ตลอดจนเปนแรงจูงใจใหคนรุนใหมกาวเขาสูอาชีพนี้มากขึ้น เพื่อผลทางดานความเขมแข็งของเศรษฐกิจชุมชนและการ
อนุรักษภูมิปญญาทองถิ่น
2) ควรมีการศึกษาวัตถุดิบในทองถิ่นมาพัฒนาเนื้อดินใหสามารถยกระดับจากเอิรทเทนแวรเปน สโตนแวรได โดย
สามารถเคลือบได
3) ควรมีการศึกษาเกีย่ วกับแนวทางการจัดการทองเทีย่ วเชิงอนุรกั ษ เพือ่ ชมวิถชี วิ ติ และศิลปหัตถกรรมเครือ่ งปน ดินเผา
ทองถิ่น โดยศึกษาความเปนไปได ในการยกระดับเปนหมูบานทองเที่ยว และการเตรียมความพรอมในการดําเนินกิจกรรมการทองเที่ยว
ปญหาและขอควรระวัง
1) การวิจัยที่ตองลงพื้นที่ในชุมชนหมูบาน ควรแสดงความเคารพตอบุคคลสําคัญในทองถิ่น เชน ผูนําชุมชน ผูนํา
ศาสนา หัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ ครู และผูอาวุโสที่ไดรับการเคารพนับถือของชุมชน เปนตน เพื่อเปนการขออนุญาตและขอความชวย
เหลือแนะนํา ในการเขาพบแหลงขอมูลตางๆ
2) ควรหลีกเลี่ยงคํากลาวใดๆ ที่อาจกระทบตอความเชื่อของแตละทองถิ่น การเมือง และการดูหมิ่นเหยียบหยามโดย
ไมไดตั้งใจ ซึ่งอาจมีผลตอการปฏิเสธความรวมมือ
3) การเขาพื้นที่เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลในชุมชน อาจสงผลกระทบตอวิถีการทํางานตามปกติของผูใหขอมูล ดังนั้นจึง
ควรใชความระมัดระวังในการเก็บขอมูล โดยไมกอความเดือดรอนหรือสรางความรําคาญแกผูใหขอมูล
4) การเก็บขอมูลเชิงลึก อาจมีผลกระทบตออารมณความรูสึก ชื่อเสียง และการพาดพิงบุคคลที่สาม การเปดเผย
ขอมูลบางอยางอาจคลาดเคลื่อนกับความเปนจริง หรือไมสามารถเปดเผยไดทั้งหมด

53

MIT PROGRAM

การวิจัยเรื่อง การศึกษาเพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์

และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของนํ้าพุร้อนสันกําแพง
อาจารยรติรส บุญญะฤทธิ์

วัตถุประสงค์

เพื่อการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสงเสริมการทองเที่ยวของนํ้าพุรอน
สันกําแพง เพื่อสรางสื่อกราฟกบรรจุภัณฑที่มีเรื่องราวของสินคา ผลิตภัณฑสินคา นําเสนอภาพลักษณการ
ทองเที่ยวที่ดีใหกับกลุมผูประกอบการ ใหสอดคลองกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ ซึ่งสามารถ
สรุปผลการวิจัยไดดังนี้

สรุปผลการวิจัย

1. ผลวิจัยการออกแบบผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสงเสริมการทองเที่ยวของนํ้าพุรอนสันกําแพง
1.1 ผลสรุปการออกแบบผลิตภัณฑ
ไดแนวคิดการออกแบบผลิตภัณฑเพื่อสรางภาพลักษณการทองเที่ยว (Product Design การ
พัฒนาบรรจุภัณฑเพื่อสรางภาพลักษณการทองเที่ยว (Package Design) สรุปขอมูลการออกแบบ ตาม
กระบวนการวิธ ีก ารออกแบบผลิต ภัณฑ และบรรจุ ภ ั ณ ฑ ทํ า การร า งภาพแนวคิ ด แบบร า ง (SKETCH
DESIGN) การกลั่นกรองการออกแบบ ทําการสรุปผลการออกแบบ จัดทําตนแบบผลิตภัณฑ สื่อถึงภาพ
ลักษณประชาสัมพันธผลิตภัณฑและสถานที่ทองเที่ยว สรุปไดดังนี้
ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ ประเภท“เสือ้ ยืดทีร่ ะลึกจากนํา้ พุรอ นสันกําแพง”สําหรับครอบครัว วาด
ภาพดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร ทําการตกแตงลวดลายผาดวยภาพพิมพแบบดิจิตอล ลวดลายเสนและลง
สีบนตนแบบ โดยใชอัตลักษณของลักษณะของพฤติกรรมของพอ แม ลูก ในการสันทนาการตามกิจกรรมที่
สถานที่นํ้าพุรอนไดจัดกิจกรรม เชน กิจกรรมการแชเทา การตมไขจากนํ้าพุรอน ชื่นชมบรรยากาศของ
นํ้าพุรอน ระหวางบุคคลที่มาเที่ยวพักผอนหยอนใจ จัดทําเสื้อยืดนํ้าพุรอนสันกําแพง จํานวน 4 รูปแบบ จัด
วางองคประกอบใหสวยงามลงบนตัวเสื้อยืดที่ระลึกจากนํ้าพุรอนสันกําแพง เชียงใหม
ออกแบบผลิตภัณฑสงิ่ ทอ ประเภท “หมวกทีร่ ะลึกนํา้ พุรอ นสันกําแพงสําหรับสุภาพสตรีและสุภาพ
บุรุษ” จํานวน 2 รูปแบบ ประกอบดวย รูปแบบที่ 1 หมวกสุภาพสตรี ออกแบบจากเอกลักษณของนํ้าพุ
รอน หมวกเพื่อสวมใสในลักษณะของหมวกมีปกปลายบาน ใชวัสดุผาฝายจากธรรมชาติสีสันสดใสสีชมพู สี
ฟา เหมาะสมกับสุภาพสตรี ใชเทคนิคการถักโครเชตแทรกขึ้นรูปบนตัวหมวก โดยใชฝมือของภูมิปญญาของ
แมบานในชุมชน ซึ่งตรงกับความตองการของกลุมเปาหมายทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ รูปแบบที่ 2 หมวก
สุภาพบุรุษ ออกแบบจากเอกลักษณของนํ้าพุรอน เพื่อสวมใสในลักษณะหมวกบัคเก็ต (Bucket Hat) หมวก
ทองเที่ยวแนวแฟชั่นสําหรับคนที่ชอบแตงตัวสไตลสตรีท โดยเนนสัญลักษณของนํ้าพุรอนเปนสินคาของที่
ระลึกและสวมใส มีเชือกสายรัดคาดใตคอ วัสดุหลักที่ใชจากผาฝายหลากสี ไดแก สีเทา สีเหลือง สีนํ้าเงิน
สีเขียวเขม สีเขียวเหลือง และสีเขียวฟาออน สัญลักษณโลโกใชเทคนิคการดวยปกจักรอุตสาหกรรม ลวดลาย
ของภาพสื่อภาพนํ้าพุและโลโกภาพกิ่งไมบริเวณพื้นที่นั่นๆ เลือกใชเทคนิคการเพนทตกแตงบริเวณสวนตัว
หมวก ปกหมวกดวยเพื่อเพิ่มจุดสนใจของผลิตภัณฑ โดยชางฝมือจากกลุมผูประกอบการในหมูบาน เพื่อ
สรางรายไดใหกับชุมชนทองถิ่น
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การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะและบรรจุภัณฑ์
ของกลุ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
นายไพโรจน วรพจนพรชัย

สรุป

การผลการดําเนินการวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑผาทอขนแกะและบรรจุภัณฑ ของกลุมทอผาขนแกะ
บานหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ไดผลสรุปดังนี้
1. การพัฒนาผาทอขนแกะยังไมมีการนํามาพัฒนาหรือตอยอดดานการแปรรูป หรืออาจจะมีคอนขาง
นอย ซึ่งอาจจะเปนไปไดวางบประมาณในการซื้อวัสดุผาทอขนแกะที่มีราคาคอนขางแพง จึงหันมาพัฒนาในดาน
อื่นๆมากกวาที่จะนํามาแปรรูป
2. นักทองเที่ยวสวนใหญต องการสิ ้นคาหรือของฝากที ่ด ูเปนตัวแทนของสถานที ่ ที ่น ั ้นๆเพื ่อเปน
สัญญาลักษณบงบอกการไดมาเยือนในสถานที่นั้น และโดยทั่วไปสินคาหรือของที่ระลึกก็จะตองบงบอกความเปน
ตัวตนหรือบงบอกวามาจากสถานที่นั้นๆ
3. การออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาทอจากขนแกะ จะออกแบบลักษณะของกราฟกบนบรรจุภัณฑ
ใหมีเอกลักษณเหมือนกัน และสอดคลองกัน เพื่อใหดูเปนกลุมกอนเดียวกัน เปนเอกลักษณเฉพาะของกลุม
4. ดานรูปแบบลวดลายกราฟกของบรรจุภัณฑ จะใชสีหลักเปนสีนําตาลเขมสื่อถึงสีของสีกาแฟ ดานหนา
กราฟกจะใชภาพประกอบเปนภาพแกะเปนลักษณะภาพวาดลายเสน และใชลายภาพผาทอขนแกะเปนภาพประกอบ
พื้นหลัง ดานหลังบรรจุภัณฑใชรูปภาพประกอบเปนภาพเมล็ดกาแฟเปนพื้นหลัง และมีขอมูลเรื่องราว

ข้อเสนอแนะ

1. การพัฒนาผาทอขนแกะของกลุมทอผาบานหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ไมสามารถ
ที่จะขึ้นไปไดตลอดเวลาเนื่องจากมีปญหาดานการเดินที่ในหนาฝน ควรเริ่มทําวิจัยใหเสร็จในหนาแลงเทานั้น
2. การพัฒนาผาทอขนแกะของกลุมทอผาบานหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน ยังมีอีก
หลายๆดานที่ยังตองการพัฒนาอยู เชนลวดลายผาทอ คุณภาพของผาทอ
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ศึกษาและพัฒนาเนื้อดินพื้นบานบานปาตาล
อ.หางดง จ.เชียงใหม
ให้มีสมบัติในการยึดติดที่เหมาะสม สําหรับการปั้น
ขึ้นรูปชิ้นงานประติมากรรมเครื่องปั้นดินเผา
อาจารยกิติชัย ระมิงควงศ

สรุป

โครงการวิจัยพัฒนาเนื้อดินพื้นบานบานปาตาล เพื่อใชสําหรับการขึ้นรูปชิ้นงานที่ตองมีการตอติด เปน
โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาสูตรเนื้อดินที่ใชสําหรับยึดติดชิ้นงานเขาดวยกัน ดวยการศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบชนิดตาง ๆ
ทางดานเซรามิก ทีม่ สี มบัตทิ เี่ หมาะสมในเชิงโครงสรางของเนือ้ ดิน เชน การทําใหดนิ เซ็ทตัวเร็ว การ ทําใหโครงสรางดิน
มีความแข็งแรง การทําใหเนือ้ ดินมีความเหนียวยึดเกาะติดกันไดดี ไมฉกี ขาดงาย การทําให เนือ้ ดินสามารถรองรับการ
เปลีย่ นแปลงของอุณหภูมภิ ายนอกไดดี ใหเนือ้ ดินมีคณ
ุ สมบัตทิ เี่ ซ็ทตัวเร็ว มีการยึดติดชิน้ งานไดดที งั้ ในขณะทีป่ ลอยให
แหงกอนนําชิน้ งานไปเผาและชิน้ งานหลังการเผา ชิน้ งานไมแยกตัวออกจากกัน ภายหลังทีน่ าํ ไปใชในสภาพภูมอิ ากาศ
ภายนอกที่แตกตางกัน
โดยผูว จิ ยั ไดกาํ หนดแนวทางในการวิจยั ตามขอมูลดานวัตถุดบิ ดานตาง ๆ ทีม่ คี วามเหมาะสมกับวัตถุดบิ ทอง
ถิ่น ที่สามารถจัดหาไดงาย ราคาถูก ดังนี้
การวิจัยพัฒนาจากแรทัลคัม
การวิจัยพัฒนาจากแรเบนโทไนต
การวิจัยพัฒนาจากกาวสังเคราะห CMC
โดยมีการทดลองสมบัติตางๆ ของเนื้อดินในการพัฒนา ดังนี้
1.การทดสอบความเหนียวของเนื้อดิน
2.การทดสอบความแข็งของเนื้อดิน
3.การทดสอบการโกงงอ
4.การทดสอบการดูดซึมนํา
5.การทดสอบการหดตัวของเนื้อดิน
และมีผลสรุปผลการทดลองสมบัติเบื้องตนของเนื้อดินที่ทดลองผสมกับวัตถุดิบ
1.ดินปาตาลผสมทัลคัม พบวา ดินปาตาลผสมทัลคัม สูตร A 1-5 มีความเหนียวดี แต สูตรที่ A
6-10 ความเหนียวเริ่มลดลงเนื้อดินไมคอยเกาะตัวกัน การหดตัวของเนื้อดินนอย ความแข็งแกรงคอนขางดี การดูด
ซึมนําไดตามมาตรฐาน การโกงงอเปน 0
2.ดินปาตาลผสม CMC พบวา ดินปาตาลผสม CMC สูตร B 1-5 มีความเหนียวนอย ละสูตรที่
B 6-10 ความเหนียวเริ่มลดลงมากเนื้อดินไมคอยเกาะตัวกัน การหดตัวของเนื้อดินมาก ความแข็งแกรงคอนขางนอย
การดูดซึมนํามากกวามาตรฐาน การโกงงอมาก
3.ดินปาตาลผสมเบนโตไนต พบวา ดินปาตาลผสมเบโตไนท สูตร C 1-5 มีความเหนียวดี และ
สูตรที่ C 6-10 ความเหนียวของเนือ้ ดินดีมาก เนือ้ ดินเกาะตัวกันดีมาก การหดตัวของเนือ้ ดินนอย ความแข็งแกรงคอน
ขางดี การดูดซึมนําไดตามมาตรฐาน การโกงงอคอนขางนอย บางสูตรไมมีการโกงงอ
4.ดินปาตาลผสม CMC (ขยายสูตรละเอียด) พบวา ดินปาตาลผสม CMC สูตร CMC 1-2 มีความ เหนียวดี
แต สูตรที่ CMC 3-4 ความเหนียวเริ่มลดลงเนื้อดินไมคอยเกาะตัวกัน การหดตัวของเนื้อดินปานกลาง ความแข็งแกรง
ปานกลาง การดูดซึมนาํ สูงกวามาตรฐานเล็กนอย การโกงงอปานกลาง เมือ่ ไดศกึ ษาจากผลการทดลองดานความเหนียว
ที่เปนคุณสมบัติหลักที่ตองการแลว มาวิเคราะห รวมกับผลการทดสอบสมบัติที่เหมาะสมกับการใชงาน
สรุปผลการทดลอง พบวา ดินปาตาลเมือ่ ผสมกับเบนโตไนต ทําใหดนิ ปาตาลมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ ขี นึ้ ทัง้ ในดานความเหนียว
ที่คอนขางดี ถึงดีมาก เนื้อดินเกาะตัวกันคอนขางดี การหดตัวของเนื้อดินนอย มีความแข็งแกรงคอนขางดี การดูดซึม
นําไดตามมาตรฐาน การโกงงอคอนขางนอย และบางสูตรไมมีการโกงงอเลย ผูวิจัยจึงไดทําการเลือก เนื้อดินปาตาล
ผสมเบนโตไนท โดยเลือกสูตร C 5 และ C6 เปนสูตรที่ทดลองนํามาขึ้นรูปผลิตภัณฑ แบบกดอัด และแบบขึ้นรูปอิสระ
เพื่อศึกษาความคงทน ความทนทานตอสภาพ ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง โดยเนื้อดินไมมีการแตกราว หรือหลุดออก
จากกัน ทั้งกอนเผาและหลังการเผา
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ผลการทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ โดยผูวิจัยไดทดลองขึ้นรูปผลิตภัณฑ 3 วิธีดวยกันคือ
-การขึ้นรูปดวยวิธีการกดอัดในแบบพิมพ
-การขึ้นรูปดวยวิธีการปนอิสระ
- การขึ้นรูปที่ตองมีการตอติดชิ้นงาน
จากการทดลองการขึ้นรูปผลิตภัณฑ และการปลอยใหเนื้อดินเซ็ทตัวภายใตบรรยากาศปกติ พบวาเนื้อ
ดินสามารถทนทานตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิภายนอกไดดี ไมมีการแตกราวและเมื่อเนื้อดินที่ถูกปลอยแหงใน
บรรยากาศปกติแหงตัวดีแลว ผูวิจัยจึงไดนําไปทดลองเผาที่อุณหภูมิตาง ๆ เพื่อทดลองดูความทนไฟของผลิตภัณฑ
โดยนําผลิตภัณฑไปเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และ 800 องศาเซลเซียสอีกครั้ง เพื่อดูผลหลังการเผาผลการ
ทดลองพบวา ผลิตภัณฑภายหลังการเผาที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส และอุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ
ไมมีการแตกราว เนื้อดินมีการสุกตัวที่ดี ผิวผลิตภัณฑมีความแข็ง ผลิตภัณฑมีรูปทรงที่ไมบิดเบี้ยวหรือเสียรูปทรง
การพัฒนาเนื้อดินชนิดนี้ เนนการใชเนื้อดินในชุมชน ชุมชนสามารถจัดเตรียม ผสมเนื้อดินชนิดนี้ไดเองภาย
หลังเสร็จสิ้นโครงการวิจัย ชุมชนจะไดผลผลิตชิ้นงานที่ประกอบติดกันเปนชิ้นงานมีคุณภาพที่ดี ลดจํานวนชิ้นงานที่
เสียหายนอยลง ทําใหผลผลิตชุมชนมีจํานวนมากขึ้น สามารถสงงาน ใหกับผูสั่งซื้อทันเวลา สงผลใหเกิดการสั่งผลิต
มากขึ้น เศรษฐกิจชุมชนก็จะดีขึ้น ทําใหเศรษฐกิจในภาพรวม ของประเทศดีขึ้น อีกทั้งผลจากการวิจัยนี้สามารถนํา
ไปถายทอด ตอยอดใหกับชุมชนผูผลิตงานเครื่องปนดินเผา แหลงอื่น ๆ ที่ผลิตงานในลักษณะที่คลายคลึงกันได
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Location

Chiang Rai

Chiang Mai

from the Bangkok Hospital
10
km Chiang Mai
8 from the Chiang Mai International
km Airport
2 from the MAYA Chiang Mai
km
5 from the Kad Suan Kaew
km
5 from the 700 Anniversary
km Chiang Mai Sport Complex
th

Get Zleep Budget Hotel in RMUTL

th

18.Jan.2017

Anniversary

18 มกราคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 56 พรรษา
มทร.ลานนา จ.เชียงใหม เวลา 08.30 น. - 16.00 น.

Moving
Across
the Middle Income Trap
ภายในงาน ประกอบดวยนิทรรศการ / การประชุมระดับชาติ นานาชาติ ภายใตหัวขอ

RMUTL

Border Through Human Resource Capacity Building

Exhibition/Conference/Symposium
STEM Education
สะเต็มศึกษา พัฒนาตัวปอน มัธยมปลาย/ปวช.
โรงเรียน/วิทยาลัย พี่เลี้ยง

WIL, SIF, CO-OP

นวัตกรรมพลาสมา ไมโครนาโนบับเบิล
เพื่อภาคการเกษตรและประมง

21st century
Digital Economy

Thailand 4.0 มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

www.rmutl.ac.th

0-5392-1444
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36 hour RMUTL Makerthon,
IOT for Agricultural Innovation
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กระบวนการเรียนการสอนเนนทำงานจริง
โรงเรียนในโรงงาน สหกิจศึกษา
บูรณาการการเรียนกับการทำงาน

