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รองศาสตราจารย์ ดร.อญัชลี  สงวนพงษ์ 

สมาคมส่งเสริมนวตักรรมและการประดษิฐ์ไทย

ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุพงษ์ เลิศทศันีย์  
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วทิยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ

ดร.ณรงค์ ตนานวุฒัน์ 

หอการค้าจงัหวดัเชียงใหม่



วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

สารบัญ

INV-01

INV-02

INV-03

INV-04

INV-05

INV-06

INV-07

INV-08

INV-09

INV-10

ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด บนเทคโนโลยี IoT
Switch Cover to control ON-OFF with IoT Technology

เครื่องปอกและขูดมะละกอ
Papaya Machine 2 in 1

เครื่องปลิดผลล�าไย
Longan  split  Machines

เตาย่างปรับระดับความร้อนแบบอัตโนมัติ
Automatic Grill Heating

แบบจ�าลองที่จอดรถแบบเซ็นเซอร์
Parking  Sensors  Model

ชุดพ่นหมอกอัตโนมัติ
Auto Temperature with Foggers
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หวัเผาอาร์คพลาสม่า 
Plasma Burner

ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศึกษาตอนต้น เรือ่ง “9 กจิกรรม
วทิยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชดาร”ิ 
The Science Activity Packages for Lower Secondary School Students “9 Science 
Activities Toward Royal Initiative Projects”

ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตร์สาหรบันกัเรยีนระดบัประถมศึกษาตอนปลาย 
เรือ่ง “ตะลยุอวกาศ” 
The Science Activity Packages for Upper Primary School Students “Space 
Avenger”

น�า้เคลอืบจากเถ้าลอยถ่านหนิลกิไนต์ส�าหรับผลิตภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาเอร์ิทเทนแวร์
Lignite Fly ash Glazes for of Earthenware Pottery  

กาแฟสะอาดสร้างได้      
Coffee GoGreen

สือ่มลัตมีิเดยี 3 มิต ิแบบมปีฏสิมัพนัธ์ เพือ่การศกึษางานสถาปัตยกรรมล้านนา
คุม้เจ้าบรุรีตัน์ มหาอนิทร์
Multimedia 3D Interactive for study Lanna architecture Khum Chao Burirat 
Mahain.

ผ้าทอใยผสมจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอรีี ่
Blended fabric between sheep wool and eri silk fiber.

การน�าทนุทางวฒันธรรมองค์ความรู้ภมิูปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์
เพือ่ออกแบบผลติภณัฑ์ 
Cultural capital Knowledge creative Lanna pattern For Textile products design.

การออกแบบผลติภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ส่งเสรมิการท่องเทีย่วของน�า้พรุ้อนสันก�าแพง 
Product design and packaging design to promote SanKampaeng 
Hot Springs Tourism.

มูลค่าเพิม่วสัดเุหลอืใช้จากการเกษตร “โต๊ะ” 
Value adding for agricultural wastes “Table”

การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์จากมลูช้าง 
The study and experimental composite material of elephant dung for the 
product development community
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ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด  
บนเทคโนโลยี IoT
Switch Cover to control ON-OFF with  
IoT Technology
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

 - เนือ่งจากการเปลีย่นแปลงทางเทคโนโลยใีนปัจจบุนั มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่ป็นไปอย่างรวดเรว็ 

และก้าวกระโดด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นั้นมีมากมายหลากหลายแบบ การต่อยอดทาง 

ความคดิก็คอืการพฒันาเทคโนโลยเีดมิทีม่อียูใ่ห้ดมีากยิง่ขึน้ และให้ทนักบัยคุสมยัทีเ่ทคโนโลยมีกีาร

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

 - ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ยังเป็นอีกระบบหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิต 

ประจ�าวัน ในการส่ังใช้งานและควบคุมเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน แต่ราคาของอุปกรณ์ยังมีราคาสูง  

อีกทั้งยังมีความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ จึง

เป็นเหตุผลให้ทางผู้พัฒนาได้จัดท�าอุปกรณ์ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด บนเทคโนโลยี 

IoT นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น

 - ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด บนเทคโนโลยี IoT เป็นอุปกรณ์ท่ีเข้ามาอ�านวย 

ความสะดวกในการใช้งานเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ โดยท�างานผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งง่ายและ 

ไม่ได้เข้าไปแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือภายในวงจรสวิตซ์ แต่เป็นฝาครอบตัวสวิตซ์เท่านั้น 

จงึง่ายส�าหรบับคุคลทัว่ไป สามารถติดตัง้ทีบ้่านเองได้แม้จะไม่มคีวามรูเ้รือ่งไฟฟ้าหรอือเิลก็ทรอนกิส์ 

และมีขนาดที่สามารถครอบสวิตซ์ปกติทั่วไปจึงท�าให้ราคาถูกตามลงไปด้วย โดยการท�างานหลักๆ  

แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจะส่งค่าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้การเชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ต 

เพื่อสั่งงานและสามารถใช้เสียงในการสั่งงานได้

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

 - เป็นฝาครอบสวิตซ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเต้าสวิตซ์ทั่วไป

 - สามารถสั่งใช้งานผ่านอินเตอร์เนต

 - ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลุกไปเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟ

ประโยชน์ของผลงาน 

 - ผู้สูงอายุ เพื่ออ�านวยค�าวามสะดวกในการเปิดปิดไฟ

 - ผู้พิการที่นอนบนเตียง ไม่สามารถเปิด-ปิด ไฟด้วยตัวเองได้

 - ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่อยู่บ้าน แต่ต้องการเปิดไฟเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อทรัพย์สินภายใน

บ้าน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  

 ปรับปรุงขนาดและความสามารถในการใช้งานให้เพื่อขึ้น

อาจารย์ วรวทิย์ ฟ่ันค�าอ้าย

 คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เบอร์โทรติดต่อ  0817832485 

อีเมล์ fworawit@gmail.com

ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง 

จังหวัดน่าน 5500

ผูร่้วมคณะ 

 อาจารย์ ขนิษฐา หอมจันทร์

 อาจารย์ ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์

 นาย วิโรจน์ แสนยอด



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
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10

INV-02
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วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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เครื่องปอกและขูดมะละกอ
Papaya Machine 2 in 1

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 เนื่องจากในปัจจุบัน การปอกและขูดมะละกอน้ันใช้มือปอก หริอมีเครื่องจักรที่ผลิตออกมา 

รองรบัแล้ว แต่เครือ่งมทีีม่ตีามท้องคลาดจะเป็นเครือ่งทีใ่ช้งานได้อย่างใดอย่างหนึง่ คอืมเีครือ่งเฉพาะปอก 

และเฉพาะขดูเท่านัน้ ซึง่เราน�าการท�างานทัง้ 2 แบบนัน้มารวมเข้าด้วยกนัในเครือ่งเดยีว

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน 
 สามารถปอกและขดูมะละกอได้ในเครือ่งเดยีว 

ประโยชน์ของผลงาน 
 ช่วยลดระยะเวลาในการท�างานของผู้ทีข่ายเส้นมะละกอเป็นเชงิพาณชิย์ 

อาจารย์วรีวฒุ ิ ปันเรอืน

 คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่  

เบอร์โทรติดต่อ  0926217257 

อีเมล์ weerawut2537@gmail.com 

ที่อยู่ 66/2 หมู่ 1 ต�าบลสรอย อ�าเภอวังชิ้น 

จังหวัด แพร่ 54160

ผูร่้วมคณะ 

 นายวัชระพงษ์  ยะพรม

 นายหรรษธร  ศรแก้ว

 นายสมยศ  แซ่ลี้



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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เครื่องปลิดผลล�าไย
Longan  split  Machines

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 เน่ืองจากปัจจุบันในพื้นที่แถบจังหวัด ล�าปาง  ล�าพูน เชียงใหม่ มีการเพราะปลูกล�าไยเป็น

จ�านวนมาก ทางผู้จัดท�าจึงเล็งเห็นความส�าคัญของการแปรรูปล�าไย เพื่อประหยัดเวลาในการปลิด

ผลล�าไยทางผู้จัดท�าจึงได้จัดท�าเครื่องปลิดผลล�าไยขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกร

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - สามารถปลิดผลล�าไยได้อย่างรวดเร็ว    

 - สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัย

ประโยชน์ของผลงาน  
 เกษตรกร ที่ท�าการเพาะปลูกล�าไย แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถคัดแยกล�าไยได้

หลายเกรด

นายณฐัวฒุ ิ นกัปราชญ์

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่ 

เบอร์โทรติดต่อ  088-2231282  

อีเมล์ Nutthawutnakprach@Gmail.com 

ทีอ่ยู ่ 517  ต.ต้นธงชยั อ.เมอืง จ.ล�าปาง  52000

ผูร่้วมคณะ 

 นายพรพิชิต ภีระค�า

 นายจิรศักดิ์ ศรีราช   

 นายภานุพงษ์ แก้วกัน



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

14

INV-04



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

15

เตาย่างปรับระดับความร้อนแบบอัตโนมัติ
Automatic Grill Heating

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 ในปัจจบุนัการป้ิงย่างจะกระท�าโดยใช้เตาป้ิงย่างแบบธรรมดา คอืแบบใส่ถ่านทัว่ไป ไม่สามารถ

ปรับลดระดับความห่างของความร้อนจากการเผาไหม้ได้ ท�าให้เกิดความร้อนมากเกินไป จึงส่งผล

ท�าให้วัตถุดิบที่น�ามาปิ ้งย่างนั้นไหม้เกรียม จากปัญหาดังกล่าวท�าให้ไม่เกิดความสะดวก 

ในการปิ้งย่าง และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปิ้งย่างได้ คณะผู้จัดท�าจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเตาย่างปรับ

ระดับความร้อนแบบอัตโนมัติขึ้นมา เพื่ออ�านวยความสะดวกในการปิ้งย่าง และลดอันตรายท่ีจะ

เกิดต่อผู้ปิ้งย่าง

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - สะดวกต่อการปิ้งย่างและลดอันตรายที่จะเกิดจากความร้อน  

 - สามรถเลือกระดับความร้อนในการปิ้งย่างได้ 3 ระดับ  

 - ควบคุมการท�างานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ประโยชน์ของผลงาน  
 บุคคลทั่วไป และผู้ค้าขายอาหารปิ้งย่าง 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 สามารถขยายขนาดเตาย่าง และติดตั้งอุปกรณ์ดูดควันเพิ่มได้

นายเนธ ี วริิยะ 

 คณะ วิศวกรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ  08-2934-9702 

อีเมล์ NTW.0179@Gmail.com 

ที่ อ ยู ่  1 18 /3  หมู ่  1  ต� าบลบวกค ้ า ง  

อ�าเภอสันก�าแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ผูร่้วมคณะ 

 นายธนรัฐ  หอมแก่นจันทร์ 

 นายสันติ  กันทะวัง   

 นายเอกชัย  ไคร้วงษ์

 นายจักราวุฒิ  ต๊ะมะโน



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

16

INV-05



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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แบบจ�าลองที่จอดรถแบบเซ็นเซอร์
Parking  Sensors  Model

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 เนือ่งจากในปัจจบุนัลานจอดรถในสถานทีบ่างแห่งน้ันไม่สามารถทราบได้ว่ามทีีจ่อดรถว่างหรือ

ไม่หรือมีรถจอดจ�านวนกี่คัน  ซึ่งเราได้น�าปัญหาที่มาปรับใช้กับอุปกรณ์ sensor และ ประยุกต์ใช้

กับลานจอดรถ

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน 
 สามารถบอกต�าแหน่งของที่จอดรถที่อยู่ในสถานะว่างได้

ประโยชน์ของผลงาน  
 ช่วยลดเวลาในการหาที่จอดรถ

นายนิติธร วงษ์ท้วม 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่    

เบอร์โทรติดต่อ  093-2545285  

อีเมล์ nititorn340@Gmail.com  

ที่อยู่ 540 หมู่ 1  ต�าบล กล้วยแพะ 

อ�าเภอเเมือง จังหวัดล�าปาง 52000

ผูร่้วมคณะ 

 นายณัฐพล ลังกาตุง

 นายณรงค์ฤทธิ์  ค�าด�า

 นางสาวประภัสสร สายทอง



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

18

INV-06



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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ชุดพ่นหมอกอัตโนมัติ
Auto Temperature with Foggers

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 ปัจจบุนัมนษุย์ได้คดิค้นหวัพ่นหมอกทีใ่ช้พลังงานน�า้ในการดนัน�า้ผ่านหวัสเปรย์ท�าให้น�า้กระจาย

เป็นฝอยละเอยีดเพือ่ปรบัสภาพอากาศบรเิวณรอบๆทีอ่ยูอ่าศัยของมนษุย์ ซึง่การใช้งานดงัเดมิท�าให้

เปลืองน�้าที่ใช้ในการพ่นหมอก หากคนลืมปิดวาล์วน�้าก็จะท�าให้เกิดความชื้นจนมากเกินไปท�าให้

เกิดตะไคร่น�้า หรือท�าให้น�้าท่วมนองในบริเวณดังกล่าวได้  หากต้องการเปิดปิดก็ต้องเดินไปที ่

วาล์วน�้า อาจท�าให้เสียเวลาในการเดินไปมา เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อยล้า อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ใน

การเพาะช�าเหด็ในโรงเรือนมกัจะเกดิปัญหากบัความช้ืนในดนิจากการพ่นหมอก ซ่ึงปัญหาดงักล่าว

ท�าให้เกดิแนวคดิทีจ่ะประดษิฐ์ชุดพ่นหมอกอตัโนมตั ิเพือ่ต้องการให้สามารถปรบัระยะเวลาในการ

พ่นหมอก ปรับตามอุณหภูมิของอากาศ และปรับตามสภาพความชื้นในดิน เพื่อให้ความสะดวก

สบายและการใช้งานที่ง่ายขึ้น

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการพ่นหมอกได้   

 - ปรับตามอุณหภูมิของอากาศ และปรับตามสภาพความชื้นในดิน

ประโยชน์ของผลงาน  
 สามารถปรับใช้ทางเกษตรกรรม,ครัวเรือน หรือร้านการแฟ

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 ใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวอมัพกิา  ธรรมวรรณ 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่    

เบอร์โทรติดต่อ 0815302036  

อีเมล์ Ampika.035@gmail.com  

ที่อยู่ 121/6 หมู่19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง 

จ.ล�าพูน 51000

ผูร่้วมคณะ 

 นายธีรพงษ์ บุญญะ

 นายอรรถพงษ์  กาสุริยะ

 นายภานุกร  กันเนตรกาศ



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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INV-07



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

21

หมวกแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางด้วยอัลตร้าโซนิค
ส�าหรับผู้พิการทางสายตา
Obstruction warning cap by ultrasonic sensor  
for blind people

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 การเดินหรือการเดินทาง (locomotion) เป็นกิจกรรมหนึ่งของชีวิตประจ�าวัน (activities of 
daily living) ของทั้งคนทั่วไปและผู้พิการทางการมองเห็น ครอบคลุมถึงการเดินทางบนพื้นราบ
การเดินทางบนทางลาดและการเดินขึ้น-ลงบันไดซ่ึงผู้พิการทางการมองเห็นทั้งคนตาบอดและคน
ท่ีสายตาเลือนรางมีความยากล�าบากในการเดินทางไปที่ต่างๆเน่ืองจากสายตาที่เลือนรางไปจนถึง
มองไม่เห็นอะไรเลยผู้พิการทางการมองเห็นจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยต่างๆเพื่อช่วย
ในการเดินทางซึ่งโดยทั่วไปวิธีการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆของผู้พิการทางการมองเห็นหรือคน
ตาบอดจะมีอยู่ 4 วิธีคือน
 1. การเดินทางกับผู้น�าทาง (sighted guide)
 2. การเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว (white cane) 
 3. การเดินทางกับสุนัขน�าทาง (dog guide ) 
 4. การเดินทางโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ (electronic aids)
 แต่วธิกีารเดนิทางทีก่ล่าวมาข้างต้นกย็งัมข้ีอจ�ากดั ทัง้ในด้านสมรรถนะ การต้องใช้มอืถอืไม้เท้า 
และสามารถตรวจจบัส่ิงกดีขวางในเฉพาะระดบัแนวราบ ไม่สามารถแจ้งเตอืนส่ิงกดีขวางในแนวดิง่
ที่อยู่ในระดับสายตา หรือศีรษะได้  ดังนั้นก็อาจท�าให้เกิดอันตรายแก่คนตาบอด ที่จะชนเข้ากับสิ่ง
กีดขวาง  ดังนั้นสิ่งประดิษฐ์หมวกน�าทางคนตาบอดนี้ จะสามารถน�ามาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยน�าทางส�าหรับคนตาบอด หรือใช้เป็นอุปกรณ์น�าทางร่วมกับการเดินทาง ด้วยเครื่องมือไม้เท้า
แบบดั้งเดิมเป็นอุปกรณ์ช่วย  เพื่อเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยต่อการทางเดินทางด้วยเท้า
ของผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถไปยังที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ
จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 หมวกแจ้งเตอืนสิง่กดีขวางด้วยอลัตราโซนคิส�าหรบัผูพ้กิารทางสายตา มโีครงสร้างท่ีตดิตัง้ง่าย 
สะดวก ดังแสดงในรูปที่ 1-3  ใช้อุลตร้าโซนิกเป็นตัวตรวจจับระยะทางและใช้ไมโครคอนโทรเลอร์ 
Arduino ที่มีราคาถูกเป็นตัวประมวลผล ที่ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีระบบแจ้งเตือนทั้งในรูปแบบ
เสียงหรือระบบสั่น ที่เมื่อระยะทางเข้าใกล้ก็จะมีเสียงเตือนที่ดังถี่ขึ้นหรือสั่นรุนแรงขึ้น ท�าให้ทราบ
ถึงความใกล้ไกลของระยะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเตรียมป้องกันอันตรายที่จะเกิดการชนกับสิ่ง
กีดขวาง นอกจากนี้ระยะการแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตายังสามารถปรับระยะของการแจ้งเตือน
ได้ด้วยตัวเอง  เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้พิการทางสายตาเองได้
ประโยชน์ของผลงาน
 ผลงานจะเป็นประโยชน์กับคนตาบอดและผู้พิการทางการมองเห็นทั่วไป ให้สามารถมี 
เครื่องมือช่วยในการเดินทางราคาถูกเพียง ไม่กี่ร้อยบาท ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และใช้ร่วมกับ
การเดินทางรูปแบบเดิม  ท�าให้เกิดความปลอดภัย และช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดิน
ทางในชีวติประจ�าวันได้  ซึง่ผูป้ระดษิฐ์ได้น�าหมวกน�าทางไปให้ผูเ้ชีย่วชาญประเมนิ เพือ่หาแนวทาง
ปรับปรุง และน�าไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ในพระ
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 การพัฒนาในขั้นต่อไป จะเป็นการพัฒนารูปทรงของวงจรให้มีขนาดเบาและเล็กกระทัดรัด  
เพื่อดัดแปลงใช้กับหมวกที่มีน�้าหนักเบา เช่นหมวกแก๊ป ได้  และพัฒนาเป็นระบบน�าทางแบบ
อัจฉริยะ (Smart Navigator Cap)  ซี่งจะมีข้อมูลระบบ GPS ช่วยในการน�าทางสามารถ และใช้
ซอฟแวร์ เช่น เข็มทิศ google map, google earth ช่วย เป็นต้น

ผศ.ดร.นพพร   พชัรประกติิ

 คณะวิศวกรรมศาสตร์   
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงราย    

เบอร์โทรติดต่อ 0830094349 

อีเมล์ ppnopporn@gmail.com  

ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว 

อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผูร่้วมคณะ 

 ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพชร

 นายธีรโชติ  ปัญญานนท์

 นายธวัชชัย ป้องแก้ว



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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การออกแบบและสร้างเคร่ืองล้างถาดเพาะกล้าต้นข้าว
The design and construction of the rice 
planting tray cleaning

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 เน่ืองจากดินเหนียวท่ีติดกับถาดเพาะกล้านาโยนท�าให้ไม่สามารถท�าการเพาะปลูกได้ทันที 

จึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - สามารถลดขั้นตอนการท�างานและเวลาในการล้างถาดเพาะกล้าข้าว

 - สามารถล้างถาดเพาะกล้าข้าวให้มีน�้าหนักไม่เกิน 110 g.

ประโยชน์ของผลงาน  
 ชาวนาที่ท�านาโยนและผู้รับเหมาเพาะกล้านาโยน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 ปรับปรุงระบบกรองน�้าเพื่อลดปริมาณของน�้าที่ใช้ล้าง

นายบดนิทร์ ค�าหน้อย

 คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 088-803-8225 

อีเมล์ tingbordin@gmail.com

ที่อยู่ 17 ซ.16 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง 

จ.เชียงใหม่ 50300

ผูร่้วมคณะ 

 นายธีระพงษ์ จูมเอื้อย

 นายศรัณยู น้อยนคร



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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เครือ่งมดัไส้กรอกอสีาน
Sausage Bundle Machine

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา   
 เนื่องจากไส้กรอกอีสานหรือไส้กรอกเปรี้ยว เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานไม่เพียงแต่นิยม

เฉพาะในชาวอีสานเท่านั้น ยังได้รับความนิยมของทุกภาคในประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบหลัก

ได้แก่ ข้าวสวย วุ้นเส้น กระเทียม เนื้อหมู และเครื่องปรุง ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุใส่ไส้หมูหมัก

เกลอื แล้วใช้เชอืกเล็ก ๆ  มดัเป็นข้อเป็นระยะความยาวตามทีต้่องการแล้วน�าไปแขวนไว้ ให้ไส้เทยีม

แห้งตึง เพื่อเตรียมจ�าหน่าย

 ขัน้ตอนส�าคญัอกีอย่างหนึง่ของการผลิตไส้กรอกอสีานทีส่�าคญัไม่แพ้ข้ันตอนอืน่ คอืขัน้ตอนการ

มัดไส้กรอกอีสาน การที่มัดให้ไส้กรอกเป็นก้อนพอดีค�า ก่อนที่จะน�าไปย่าง ซึ่งในปัจจุบันขั้นตอน

การมัดไส้กรอกอีสานจะใช้แรงงานคน ซึ่งก็ต้องอาศัยความแม่นย�า และความช�านาญในการมัด  

เพ่ือให้ไส้กรอกทุกลูก มีขนาดและน�้าหนักใกล้เคียงกัน โดยการมัดแต่ละลูกจะใช้เวลาในการมัด

โดยที่ใช้คนมัดหนึ่งคนสามารถมัดได้ประมาณ 450 ถึง 500 ลูกต่อชั่วโมง ท�าให้สิ้นเปลืองเวลา 

ในการมัดไส้กรอกอีสานถ้าต้องการจ�านวนในปริมาณมาก ๆ และแต่ละลูกมีขนาดไม่เท่ากัน 

 ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงได้มีการออกแบบ และสร้างเครื่องมัดไส้กรอกอีสาน เพื่อเพิ่มปริมาณ

จ�านวนลูกไส้กรอกอีสาน และเพ่ือลดระยะเวลาในการมัดไส้กรอกอีสาน เพ่ิมก�าลังในการผลิตลูก

ไส้กรอกอสีาน และขนาดความยาวของไส้กรอกอสีานจากการมดัไส้กรอกอสีานของแต่ละลกูมขีนาด

ความยาวที่เท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�าเครื่องมัดไส้กรอกอีสานใช้งาน 

ในการผลิตไส้กรอกอสีานได้ และอกีทัง้ยงัมกี�าลังผลิตเพิม่ขึน้ และขยายผลไปสู่ผู้ประกอบการอ่ืน ๆ  

อีกด้วย 

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - การใช้งานในการมัดไส้กรอกได้หลายขนาด      

 - มีความเร็วในการมัด

ประโยชน์ของผลงาน 
 ผู้ประกอบการผลิตไส้กรอกอีสาน  

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน
 ท�าเครื่องยัดไส้กรอกมาประกอบอยู่ในเครื่องมัดไส้กรอก  

นายเกรยีงไกร  ธารพรศรี

 คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ

มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ 081 530 4469  

อีเมล์ k.kriang@hotmail.com

ที่อยู่128 ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

 นายณัฐวุฒิ  วงค์สายแก้ว

 นายภัทธนวุฒิ   จันทร์สม

 นายภูวดล    สายปัญญาใย



สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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ระบบส่งข้อมลูระยะไกลเพ่ือการจดัการพลังงานไฟฟ้า
อย่างมปีระสทิธิภาพ
Remote Data Transmission system for efficient 
power management
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา 
 การจัดการพลังงานโดยเน้นฝั่งแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5kWp เป็นส�าคัญ ระบบ

พลังงานแสงอาทิตย์มีการรับพลังงานและการประจุพลังงานเข้าแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์แต่ไม่

สามารถระบุได้แน่นอนว่าในแต่ล่ะวันจะสามารถประจุพลังงานได้เท่าไรขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ท่ีได้

รบั ทัง้นีก้ารใช้พลังงานจากระบบต้องใช้พลังงานอย่างมปีระสิทธภิาพและใช้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม 

โดยจะมรีะบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่อ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร มกีารจ�ากดัค่า

การใช้พลังงาน โดยใช้ระบบการรบัส่งข้อมลูระยะไกล LPWAN ใช้พลังงานต�า่ ผ่านระบบ Gateway 

ของ The Things network และจากระบบจะมีการตรวจสอบว่าเม่ือมีการใช้พลังงานเกินกว่า 

ที่จ�ากัดไว้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะท�าการตัดระบบ ทั้งน้ีการตัดระบบจะมีล�าดับข้ันโดยเกิด

จากการตกลงเพื่อเป็นมาตรการไว้ก่อนแล้ว และจากระบบนี้สามารถเฝ้าดูการใช้พลังงานในแต่ละ

อาคารให้เป็นลักษณะภาระโหลดรายวัน ที่เป็นแบบปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงาน 

เพือ่การพึง่พาตนเอง มรีะบบบรหิารจดัการพลังงาน มผีูร้บัผิดชอบ มีผู้ทีม่คีวามรูด้้านการซ่อมบ�ารงุ

รักษาระบบ มีการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน และแนวทางการด�าเนินงานเรื่องการรับของที่จะมา

มอบให้หรือบริจาคในอนาคตโดยที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการ 

อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ�ากัดแหล่งพลังงาน

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 ใช้ระบบการรับส่งข้อมูลระยะไกล LPWAN ใช้พลังงานต�่า ผ่านระบบ Gateway ของ  

The Things network 

 สามารถควบคุมระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่เน้นแหล่งจ่ายพลังงานเป็นส�าคัญ

ประโยชน์ของผลงาน 
 ใช้เพื่อจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายพลังงานจ�ากัดให้มีประสิทธิภาพและสามารถ 

มองแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคตเป็นอย่างไร และจะต้องเพิ่มอุปกรณ์หรือซ่อมบ�ารุง 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน
 ใช้ระบบ LPWAN .ในการจดัการระบบตรวจจับข้อมลูระยะไกลและวเิคราะห์ข้อมลูเพือ่ประกอบ

การตัดสินใจ   

 

นายวรจกัร์ เมอืงใจ 

 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรติดต่อ 089-6311424 

อีเมล์worrajak@gmail.com 

ที่อยู่128 ถ.ห้วยแก้ว  ต.ช้างเผือก  อ.เมือง  

จ.เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

 รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์ 

 นายกัญจน์ นาคเอี่ยม

 นายณัฐนันท์ สมบัติ 





นวัตกรรม 
(Innovation)



นวัตกรรม (Innovation)

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
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นวัตกรรม (Innovation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์
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หัวเผาอาร์คพลาสม่า
Plasma Burner
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 ก�าจดัของเสียทีท่�าลายได้ยากในอปุกรณ์ทีม่คีวามคงทนสูงต่อการย่อยสลายทัง้ทีเ่ป็นโลหะและ

อโลหะ โดยเฉพาะในการทาลายวัสดุติดเชื้อในสถานพยาบาลแทนการฝังกลบ เช่นเข็มฉีดยา  

ที่ต้องการอุณหภูมิที่สูง และเกิดแก๊สพิษขณะเผาต่า (Anti Toxin)

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - เปลวเพลิงพลาสม่า ความร้อนสูง 1500 – 2500 ๐C

 - ผลิตได้โดยวัสดุทนความร้อนอย่าง่าย ต้นทุนต�่า บ�ารุงรักษาง่าย

ประโยชน์ของผลงาน  
 ท�าลายเข็มฉีดยาและวัสดุทางการแพทย์แทนการฝังกลบ

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 พลาสม่าเบินเนอร์ไอน�้า

ผูช่้วยศาสตราจารย์โกศนิ สวนานนท์ 

 คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา 

เบอร์โทรติดต่อ 095-2472542 

อีเมล์ kosin.sav@cdtc.ac.th

ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604 

สานักพระราชวัง สนามเสือป ่า เขตดุสิต  

แขวงดุสิต กทม. 10300

ผูร่้วมคณะ 

 นายสายัณห์ ฉายวาส

 นายผดุงรัตน์ ปรองพิมาย



นวัตกรรม (Innovation)
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น 
เรื่อง “9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
พระราชดาริ”
The Science Activity Packages for Lower 
Secondary School Students 
“9 Science Activities Toward Royal Initiative 
Projects”
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองท�าด้วย

ตนเอง Hands-on แล้วผู้เรียนสะสมประสบการณ์ท�าการทดลองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย

ตนเองได้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีการผสมผสาน 

องค์ความรูแ้ละการลงมอืทดลองทีห่ลากหลายโดยใช้ปัญหาทีก่�าหนดให้เป็นฐานนวตักรรมทางการ

ศกึษาชิน้นี ้เป็น ชดุกิจกรรมวทิยาศาสตร์ส�าหรบันกัเรยีนชัน้มธัยมศกึษาตอนต้น เรือ่ง “9 กจิกรรม

วทิยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชด�าร”ิ ทีร่วบรวมความรู้ศาสตร์ของพระราชา จ�านวน 9 โครงการ

มาถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด

มาตรฐานด้วนวิทยาศาสตร์ได้ มีการบูรณาการศาสตร์ทุกกลุ่มสาระ และมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ

สะเต็มศึกษา Stem Education ท�าให้ผู้เรียนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชการที่ 9 

ที่มีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู ้เรียนได้ด�าเนินตามแนวทาง 

พระราชด�าริ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนสามารถน�าไปประกอบอาชีพ

ได้ในอนาคต ตัวอย่างโครงการที่น�ามาใช้ คือ พลังงานทดแทน กังหันน�้าชัยพัฒนา และฝนหลวง 

เป็นต้น

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 -  เป็นนวตักรรมทางการศึกษาทีเ่น้นผู้เรยีนเป็นส�าคัญและมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบสะเต็มศกึษา

 - เป็นการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศษสตร์ให้กับผู ้เรียนโดยเชื่อมโยงกับโครงการใน 

พระราชด�าริของในหลวงรัชการที่ 9

ประโยชน์ของผลงาน 
 ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 พัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ๆ

ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุศกัดิ ์ละลอกน้า 

 คณะ วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรติดต่อ  084-024-7044  

อีเมล์ surasak2515@hotmail.com

ที่อยู่ 114 ซอยสุขุมวิท 23  

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110

ผูร่้วมคณะ 

 นายนราธิป ปราโมทย์

 นายมารุตต์ แสงสุข

 นางสาวพิณพิชชา เพียรมานะ

 นายภานุกร คงไสยะ

 นางสาวปัทมาพร น่าดู

 นางสาวสิรินญา ไพเราะ

 นางสาววาสนา ไผ่งาม

 นางสาวปิยะวดี ไกรกิจราษฎร์
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ตะลุยอวกาศ”
The Science Activity Packages for Upper 
Primary School Students “Space Avenger”

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองท�า 

ด้วยตนเอง (Hands-On) แล้วผู ้เรียนสะสมประสบการณ์การท�าการทดลองจนสามารถ 

สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มี

การผสมผสานองค์ความรู้และการลงมือทดลองท่ีหลากหลาย โดยใช้ปัญหาที่ก�าหนดให้เป็นฐาน 

นวตักรรมทางการศกึษาชิน้นี ้เป็น ชดุกจิกรรมวทิยาศาสตร์สาหรบันกัเรยีนประถมศึกษาตอนปลาย 

เรื่อง “ตะลุยอวกาศ” ที่มีการออกแบบกิจกรมวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกลุ่มสาระทั้ง 8 ถอดบทเรียน

เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานด้าน

วทิยาศาสตร์ได้ มกีารบรูณาการศาสตร์ทกุกลุม่สาระ และ มรีปูแบบจัดการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา 

(STEM Education) ท�าให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์

พร้อมกับองค์ความรู้ระหว่างท�ากิจกรรม

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - เป็นนวตักรรมทางการศกึษาทีเ่น้นผูเ้รยีนเป็นสาคญัและมกีารจดัการเรยีนรูแ้บบสะเตม็ศกึษา

 - เป็นการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนสนุกกับแนวคิดตะลุยอวกาศ

ประโยชน์ของผลงาน 
 ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 พัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ๆ

ผูช่้วยศาสตราจารย์สรุศกัดิ ์ละลอกน้า 

 คณะ วิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

เบอร์โทรติดต่อ  084-024-7044 

อีเมล์ surasak2515@hotmail.com

ที่อยู่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนอื 

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผูร่้วมคณะ 

 นางสาวกชพร ภูศรีสม

 นางสาวธนพร กิจนาวา
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INN-04

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 น�้าเคลือบที่ได้เน้นความโดดเด่นที่แตกต่าง จากเคลือบทั่วไป ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา 
ทีผ่่านการเคลอืบท่ีได้ หรอืออกมามรีปูแบบผลติภณัฑ์ทีแ่ปลก เป็นเอกลกัษณ์ตนเอง เนือ่งจาก
ผลการน�าเถ้าลอยมาทดลองท�าให้ได้สูตรเคลือบที่หลากหลายสีสันหลายเฉด 
ผลการศกึษาเถ้าลอยสามารถน�ามาเป็นน�า้เคลอืบอณุหภมิูต�า่ส�าหรบัผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิเผา
ได้ โดยใช้วัตถุดิบคือ เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ โซดาเฟลด์สปาร์  และฟริต พบว่าเคลือบ
ที่เหมาะสมจะประกอบด้วย เถ้าลอย 30 % โซดาเฟลด์สปาร์ 20 % ฟริต 50 %  ลักษณะผิว
เคลือบมัน สีน�้าตาล เผาจุดสุกตัวที่อุณหภูมิ 1050 – 1100 องศาเซลเซียส 

ประโยชน์ของผลงาน 
น�าเถ้าลอยถ่านหนิลกิไนต์มาท�าน�า้เคลอืบอณุหภมูติ�า่ ส�าหรบัใช้เคลอืบผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดนิ
เผาเอิร์ทเทนแวร์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ราคาสูงขึ้น ลดต้นทุน
การผลิต เนื่องจากสารเคมีที่ท�าเคลือบในท้องตลาดมีราคาสูง จึงเป็นการน�าเอาเถ้าลอยมา
ทดแทนสารเคมี น�าเอาองค์ความรูท้�าเคลอืบไฟต�า่จากเถ้าลอยถ่านหนิลกิไนต์ถ่ายทอดสูผู่ผ้ลติ
เครือ่งป้ันดินเผาพืน้บ้าน สร้างรายได้และสามารถพฒันาด�ารงอยูไ่ด้ในสภาพการสงัคมปัจจุบนั 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 สูตรเคลือบที่ได้จากตัวอย่างในแต่ละสูตร จากการทดลองนั้น สามารถเลือกไปใช้ในงาน
ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม จุดที่ไม่หลอม หรือด้านก็สามารถน�าไปเคลือบชิ้นงานประเภท
ศิลปะได้เพื่อเป็นการต่อยอดผู้วิจัยเห็นว่าสามารถศึกษาเถ้าลอยให้เป็นเคลือบไฟสูงส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ และสามารถเติมออกไซด์ให้สี เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามได้
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น�้าเคลือบจากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอิร์ทเทนแวร์
Lignite Fly ash Glazes for of Earthenware 
Pottery

ผูช่้วยศาสตราจารย์ไพบูลย์  หล้าสมศร ี

 คณะ คณะศิลปกรรมและ

สถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรติดต่อ  098 261 3579 

อีเมล์ paiboontumtu@gmail.com

ทีอ่ยู ่95/13 หมู่ 2 ต�าบลช้างเผอืก อ�าเภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

 นายศักดิพล เทียนเสม

 นางสาวธนพร กิจนาวา

 ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา  
 เถ้าลอย (Fly ash) “เถ้าลอย” คือขยะที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินลิกไนต์ ท่ีทางการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้น�ามาเป็นเชือ้เพลงิในการผลติกระแสไฟฟ้า เมือ่เผาไหม้
จะท�าให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซนี้หากสูดดมเข้าไปจะท�าให้เกิดการระคายเคือง และ
เป็นอนัตรายต่อระบบทางเดนิหายใจอกีด้วย ซึง่มอียูใ่นประมาณร้อยละ  75 – 78  ของเถ้าท้ังหมด
ที่เกิดขึ้นในเตาเผา  ปริมาณเถ้าลอยที่ได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะมีปริมาณมาก
ถึงวันละ 8,000 ตัน เดือนละประมาณ  240,000 ตัน หรือประมาณปีละ 2,880,000 ตัน  
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าน้ันจะได้กากเหลือออกมาจากเตาเผา คือ เถ้าหนักและเถ้าลอย  
เมื่อน�ามากองแล้วจึงเปรียบเสมือนกองฝุ่นมหึมา  เถ้าหนักและเถ้าลอยจึงเป็นกากท่ีไร้ประโยชน์ 
(การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย. 2544 : 17 ) ทีผ่่านมาเคยมผีูท้ดลองน�าเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์
ได้เช่น การน�ามาถมที่แทนดิน การใช้เป็นฐานรองรับการก่อสร้าง และการน�ามาใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คือ น�ามาเป็นวัตถุดิบมาผสมในคอนกรีตเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการแข็งตัวของ
คอนกรีต ในอุตสาหกรรมเซรามิกก็เคยมีผู้ทดลองใช้เถ้าลอยมาท�าเอนโกบผิวอิฐ ผิวกระเบื้อง 
ฝาผนัง และผิวเซรามิก และท�าปูนปลาสเตอร์แล้วก็ตาม แต่ยังมีการน�าไปใช้ในปริมาณน้อย ซึ่งยัง
มีส่วนที่เหลืออีกจ�านวนมาก และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี โดยทั่วไปหากพิจารณาตามส่วนผสมทาง
เคมีจากปริมาณแร่ที่มีอยู่ในเถ้าลอย จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะจะพบว่ามี ซิลิกา  
ร้อยละ36.57 อะลูมินาร้อยละ 20.26  เหล็กออกไซด์ร้อยละ16.28 แคลเซียมออกไซด์17.04 เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนีย้งัมแีร่แมกนเีซยีมออกไซด์  โซเดียมออกไซด์ โพแทสเซยีมออกไซด์ ไทเทเนยีม
ไดออกไซด์ และแมงกานีสไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบอีกด้วย
 เครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตถกรรม พื้นบ้านที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ส่วนใหญ่
มักผลิตเป็นเครื่องใช้ ในครัวเรือน เช่น หม้อน�้า หม้อนึ่ง หม้อต้ม ฯลฯ ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบ
ของผลติภณัฑ์ให้หลากหลายขึน้ ระบบการผลิต มคุีณภาพมากข้ึน และหน่วยงานของรฐัได้สนบัสนนุ
ให้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างสินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาลให้เกิดขึ้นได้ 
ซ่ึงเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินแดงรู้จักกันในช่ือเอิร์ทเทนแวร์ และเทอราคอตต้า สีของชิ้นงานจะมี
ลกัษณะเนือ้สแีดงน�า้ตาลส้มสวยงาม กรรมวธิกีารผลติแบบ Hand made  ผูค้นให้ความส�าคญัการ
จดัตกแต่งสภาพแวดล้อมให้น่าอยู ่การทีจ่ะเพิม่มลูค่าให้กบัผลติภณัฑ์ ท�าได้โดยการวจิยัและพฒันา
เคลอืบทีใ่ช้กบัผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันให้มสีสีนัทีส่วยงาม ขณะเดยีวกันวตัถดุบิทีใ่ช้ต้องมคุีณภาพและ
ราคาถกูด้วย พร้อมกนันัน้น�ามาประยกุต์มาผสมผสานกบัองค์ความรูใ้หม่ ผสมผสานกบัเทคโนโลยี
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเคยเป็นของพื้นบ้านธรรมดาๆ ก็จะกลายมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาระดับสากล 
สามารถน�าไปขาย และส่งออกสร้างมูลค่ามหาศาล และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้ง
ประเทศได้
 ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความคิดและสนใจ ถึงการน�าเอาประโยชน์ที่เหลือของเถ้าลอยท่ีเป็นกากซึ่ง
ไร้ประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอ�าเภอแม่เมาะจงัหวดัล�าปาง เพือ่เป็นการเพิม่มลูค่าของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ราคาสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสารเคมีที่ท�าเคลือบในท้อง
ตลาดมีราคาสูง จึงเป็นการน�าเอาเถ้าลอยมาทดแทนสารเคมี และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์
ความรูก้ารท�าเคลอืบไฟต�า่จากเถ้าลอยถ่านหนิลกิไนต์สูผู่ผ้ลติเครือ่งป้ันดนิเผาพืน้บ้าน สร้างรายได้
และสามารถพัฒนาด�ารงอยู่ได้ในสภาพการสังคมปัจจุบัน
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 6.1 ช่วยแก้ปัญหากาแฟมีกลิ่นรสปนเปื้อนจากการหมักด้วยวิธีเดิม แล้วสร้างการยอมรับ 
ตราสินค้า “ยินดี” ให้เป็นที่รู้จักในนามของผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์โดดพิเศษ 
 6.2 ผลติภณัฑ์กาแฟได้รบัการต้อนรบัจากผูบ้รโิภคในคุณภาพทีแ่ตกต่างไปจากเดิม มมีลูค่าการ
จ�าหน่ายสูงขึ้น หากคิดในรูปการจ�าหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟดิบ จะสามารถจ�าหน่ายในราคาสูงกว่า
เดิม 3-3.5 เท่า หากคิดในรูปการจ�าหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว จะสามารถจ�าหน่ายในราคาสูงกว่า
เดิม 1-1.85 เท่า
6.4 การเพิ่มห่วงโซ่การผลิต ซึ่งปกติทางโรงงานจะซื้อเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วเพื่อจ�าหน่าย ได้ท�าการ
เพิม่เส้นทางการแปรรูปเมลด็กาแฟดบิเองโดยใช้นวตักรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ ท�าให้เพิม่ขดีความ
สามารถในการแข่งขนั เกดิการพัฒนาเพือ่ให้มกีารสร้างแบรนด์ของตนเองไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง 
ส่งเสริมการเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมโยงวงจรการผลิต (Value chain) 
6.5 ส่งเสรมิความเป็นอตัลกัษณ์กาแฟเฉพาะถิน่ เพราะได้น�าผลกาแฟสุกจากพืน้ทีสู่งบนดอยแม่แจ๋
ม ต�าบลแจ้ซ้อน อ�าเภอเมืองปาน จังหวัดล�าปาง มาใช้ในการผลิต ท�าให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ากาแฟ
ไทยสามารถผลติให้มคีณุภาพดเีทยีบเท่ากบักาแฟคณุภาพพเิศษจากต่างประเทศได้อนัเป็นการเผย
แพร่ชื่อเสียงกาแฟไทย
ประโยชน์ของผลงาน
 1. แก้ปัญหาด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงาน ผลการหมักเมล็ดกาแฟ
ด้วยนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ จะท�าให้เน้ือเมือกท่ีหุ้มเมล็ดกาแฟมีความเป็นกรดสูงขึ้นและ
มีการสร้างแอลกอฮอล์ขึ้นเล็กน้อย ท�าให้เมือกที่เหนียวหนืดเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อน�าไปตาก
แห้ง เกิดข้อดีและตอบโจทย์ผู้ผลิตได้คือท�าให้การเกลี่ยเมล็ดกาแฟง่ายมากแสงแดดส่องถึงเมล็ด
กาแฟได้ทั่วถึง ท�าให้แห้งเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม 
 2. เทคโนโลยนีีท้�าให้เมลด็กาแฟมคีวามสดใหม่ มกีลิน่เขียวเบาบาง จงึไม่จ�าเป็นต้องใช้เวลาอกี
หลายเดือนในการเก็บบ่มกาแฟเพื่อลดกลิ่นเขียว แต่สามารถจ�าหน่ายได้ในรูปเมล็ดกาแฟดิบหรือ
น�าไปคั่วจ�าหน่ายได้ทันที เป็นการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ผลิต ในด้านการจัดหาสถานที่บ่มและการปน
เปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการบ่ม
 3. การสนองตอบความต้องการของผูบ้รโิภคเพราะผลติภณัฑ์จากนวตักรรมกาแฟสะอาดสร้าง
ได้ท�าให้ได้รับกาแฟที่มีกลิ่นรสพิเศษแตกต่างไปจากการใช้วิธีเดิมลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียที่
สร้างกลิ่นหมักปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
 4. การสร้างความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยนื ให้แก่เกษตรกรหรอืผูป้ระกอบการมากขึน้เพราะสามารถ
จ�าหน่ายกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีมูลค่าสูงขึ้น
 5. แก้ปัญหาชุมชน เพราะกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ ไม่ต้องใช้น�้า
ในกระบวนการหมกั จงึช่วยประหยดัน�า้ ท�าให้ไม่มนี�า้ทิง้หรอืน�า้เสยีทีก่่อมลภาวะแก่สิง่แวดล้อมจงึ
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน
 1. การปรับปรุงนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ เช่น อุณหภูมิและระยะเวลาในสภาวะกึ่ง
คาร์บอนิกมาซีเรชันที่มีผลต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัสของกาแฟ
 2. การพฒันาคณุภาพการหมกัโดยการบูรณาร่วมกับเอนไซม์หลายชนดิทีช่่วยเพิม่คณุภาพกลิน่
รส และลักษณะเนื้อสัมผัสของกาแฟ
 3. การพฒันาคณุภาพการหมกัโดยการบรูณาร่วมกับจลุนิทรย์ีทีค่ดัเลอืกแล้ว เพือ่เพิม่คณุภาพ
กลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสของกาแฟ
 4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรักษาเพื่อให้เมล็ดกาแฟดิบมีความคงชีวิตและกล่ินรสที่ดี
ในระหว่างการเก็บรักษา
 5. การประยุกต์นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมการหมักกาแฟทั้งผล
 6. การประยุกต์นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมพืชชนิดนี้ เช่น การหมัก
โกโก้

INN-05
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กาแฟสะอาดสร้างได้      
Coffee GoGreen 
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา 
 ผลิตภัณฑ์กาแฟสะอาดสร้างได้ (Coffee GoGreen) เป็นนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการปฏิรูป
อตุสาหกรรมกาแฟ เป็นการสร้างกรรมวธิกีารหมกัเมลด็กาแฟแบบใหม่ทีแ่ตกต่างไปจากแบบเดิมๆ 
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวเคมีการหมัก โดยมีโจทย์การสร้างความมั่นคง มั่งค่ัง 
ยั่งยืน ความปลอดภัยในอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ 1) ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความยั่งยืน
และเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ช่วยพัฒนาให้กาแฟมีมาตรฐานและ
มูลค่าสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
เกษตรกรในยคุขบัเคลือ่นประเทศด้วยนวตักรรม 2) ผลติภณัฑ์มคีวามสะอาดและปลอดภยั เป็นสิง่
ส�าคัญของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องค�านึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค 3) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ไม่ทิ้งของเสียจากนวัตกรรมการสร้างกาแฟสะอาดให้เป็นมลภาวะกับส่ิงแวดล้อม และ  
4) กระบวนการผลิตกาแฟง่ายขึ้น ต้นทุนต�่า และสามารถก�าหนดคุณภาพได้ดังใจ 
จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 1. นวตักรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ สามารถกล่าวได้ว่าเป็น Double Clean Processed Coffee 
คอืท�าให้กาแฟมกีล่ินรสสะอาดและท�าให้สิง่แวดล้อมสะอาด สามารถสร้างผลติภัณฑ์มีคณุภาพตาม
มาตรฐานจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
 2. ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟดิบหลังตากแห้งแล้วมีกล่ินเขียวเบาบางมาก จึงไม่ต้องเสียเวลาเก็บ
บ่มเพ่ือลดกลิน่เขยีวอกีอย่างน้อย 3-6 เดอืน สามารถจ�าหน่ายได้ทนัท ีเป็นการแก้ปัญหาด้านสถาน
ทีใ่นการเกบ็บ่ม และความเสยีหายจากการปนเป้ือนทีม่กัเกดิขึน้ในระหว่างการเกบ็บ่มกระบวนการ
ผลติกาแฟง่ายขึน้ ต้นทนุต�า่ และสามารถก�าหนดคุณภาพได้ดงัใจส่งเสรมิการเป็นสมาร์ทผลติภณัฑ์ 
(Smart product)
 3. ผลิตภัณฑ์กาแฟมีคุณภาพดีมาก ให้คุณลักษณะกลิ่นรสที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากาแฟพิเศษที่น�าเข้าจากต่างประเทศ หากเกษตรกรลงทุนเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตเมล็ด
กาแฟจากแบบแห้งหรอืแบบก่ึงแห้งกึง่เปียก จะเพิม่ต้นทนุประมาณ 8 บาทต่อกโิลกรมั หากปรบัปรงุ
วธิกีารผลติจากแบบเปียกจะลดต้นทนุประมาณ 8 บาทต่อกโิลกรมัแต่การผลติด้วยนวตักรรมสะอาด
สร้างได้จะท�าให้สามารถจ�าหน่ายเมล็ดกาแฟดิบมีมูลค่าสูงกว่าเดิม 3-3.5 เท่า เป็นการสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ (Food sustainable)
 4. ผลิตภัณฑ์กาแฟสะอาดสร้างได้ ไม่ต้องใช้น�้าในกระบวนการหมัก จึงช่วยประหยัดน�้า ท�าให้
ไม่มีน�้าท้ิงหรือน�้าเสียที่ก่อมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ส่งเสริมการเป็นชุมชนสีเขียว (Green community) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)
 5. ผลติภณัฑ์เมลด็กาแฟหลงัการหมกัแล้ว เมอืกหุม้ผลเมลด็กาแฟมคีวามเหลว ท�าให้เกลีย่ง่าย
มากในระหว่างการตากแห้ง แสงแดดสัมผัสทั่วถึง เมล็ดกาแฟแห้งเร็ว เป็นการประหยัดแรงงาน 
พื้นที่ส�าหรับใช้ในการตาก และกระบวนการแปรรูปเสร็จเร็วกว่าวิธีเดิม การปรับตัวของผู้ประกอบ
การในการใช้เทคโนโลยีใหม่ จะส่งเสริมการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) 
 6. การผลติในระดบัอตุสาหกรรมโรงคัว่กาแฟปรดีาจ.ล�าปางเป็นตวัอย่างทีไ่ด้น�านวัตกรรมกาแฟ
สะอาดสร้างได้ไปใช้ในการผลิตเพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว

รศ.ดร.วนัเพญ็ จติรเจริญ 

 คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ล�าปาง     

เบอร์โทรติดต่อ  084 3649 450 

อีเมล์ wanphenjit@hotmail.com,

wanphenjit@gmail.com 

ที่อยู่ 200 หมู่ 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา ล�าปาง ต.พิชัย อ.เมือง 

จ.ล�าปาง 52000  





งานสร้างสรรค์  
(Creation)
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สือ่มัลติมเีดยี 3 มติิ แบบมปีฏิสมัพนัธ์ เพ่ือการศึกษา
งานสถาปัตยกรรมล้านนาคุ้มเจ้าบรุรัีตน์ มหาอนิทร์
Multimedia 3D Interactive for study Lanna 
architecture Khum Chao Burirat Mahain.
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าด้านที่ติดกับ
ถนนราชด�าเนิน ต�าบลศรีภูมิ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มีความส�าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านสภาพแวดล้อมต่อเมืองเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นอาคาร
เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งที่มีอายุราวกว่า 110 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี 
แสดงถึงวิทยาการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ของศูนย์สถาปัตยกรรม 
ล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) เป็นลักษณะเรือนสองช้ัน และเม่ือมีผู้สูงอายุหรือผู้ท่ีมีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมาใช้บริการจะส่งผลท�าให้เกิดความล�าบากในที่จะการเข้าชมให้
ครอบคลุมทั่วศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และภายในตัวศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนานั้นในบางส่วน
จะมีการปิดกั้นพื้นที่ไว้จึงท�าให้ไม่สามารถที่จะเข้าชมในส่วนนั้นได้ ในบางพื้นที่จะมีจัดแสดงข้อมูล
เก่ียวกับคุ้มอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่จัดแสดงไว้อยู่นั้นมีลักษณะเล็กเพียงพอเหมาะสม
กบับคุคลเดียว จงึท�าให้เกดิปัญหาเม่ือมผู้ีสนใจข้อมลูนัน้มากกว่าหน่ึงคนดงัน้ันผูจ้ดัท�าจงึได้ออกแบบ
สื่อแอนิเมชั่นที่เข้ามาช่วยจัดการปัญหาในด้านพื้นที่ และ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว  
เพือ่เพิม่ทางเลอืกให้การศกึษาข้อมลูให้อยูใ่นสือ่แอมเิมชัน่เป็นรปูแบบสือ่แอนเิมชัน่จ�าลองสถานท่ี 
เพือ่ให้บคุคลทีม่คีวามสนใจสามารถเข้าชมได้ ซึง่ส่ือแอนเิมช่ันนีจ้ะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส�าหรบั 
ผู้เข้าใช้บริการดังที่กล่าวไว้ได้เป็นอย่างดี

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - สือ่มลัตมิเีดยี สามารถมปีฏสิมัพนัธ์กบัผูใ้ช้ได้โดยผูใ้ช้สามารถควบคมุการ เคลือ่นไหว ผ่านตวั
ละครทีไ่ด้ท�าการจ�าลองแบบขึน้ท�าให้ มคีวามแตกต่างจากสือ่มลัติมเีดยีทัว่ไป ทีเ่ป็นรปูแบบวดีทีศัน์ 
จ�าลองแบบทั่วไป
 - สื่อมัลติมีเดีย สามารถแสดงผลได้โดยสามารถเลือก ที่จะควบคุมด้วยตนเอง หรือ ใช้ระบบ
น�าทางโดยไม่ต้องมีการควบคุมได้ ส�าหรับ ผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
 - เป็นการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย แบบมุมมอง 360 องศา ผู้ใช้จึงมองเห็นรูปแบบแสดงผลได้ 
รอบด้านซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่ก�าลังศึกษางานสถาปัตยกรรมล้านนา ที่ต้องการมุมมองในแบบรอบด้าน

ประโยชน์ของผลงาน 
 - สือ่มลัตมิเีดยี 3 มติ ิแบบมปีฏสิมัพนัธ์เพือ่การศกึษางานสถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบรุรีตัน์ 
มหาอินทร์ได้มีการส่งมอบระบบ และ มีหนังสือตอบรับการใช้ประโยชน์ จากศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้
แก่ผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมล้านนา
 - ส่ือมัลติมีเดียได้ท�าการทดสอบการใช้งานโดยด�าเนินการติดตั้งโปรแกรมให้กับนักเรียน ท่ีมี
ความบกพร่องทางร่างกายโดยได้ทดลองใช้งานสือ่มลัตมีิเดยี 3 มติ ิณ โรงเรยีนศรสีงัวาลย์เชยีงใหม่ 
และได้ผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานกับผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้
จริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเดินทาง หรือ 
เยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาได้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 - สื่อมัลติมีเดีย สามารถพัฒนาต่อได้โดยการบันทึกเสียงบรรยาย ทั้งภาษาไทย และ ภาษา
อังกฤษ ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจ และ สามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจชาวต่างชาติได้
- สื่อมัลติมีเดีย มีการพัฒนาทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และ รูปแบบ Web Application 
ซึ่งในส่วนของการแสดงผลบน Web Application นั้นไม่สามารถแสดงความละเอียดได้เนื่องจาก 
ความเรว็และทรพัยากรของระบบเครอืข่าย ในการพฒันาต่อไปควรพฒันาให้ส่ือมลัตมิเีดยีสามารถ
แสดงผลได้อย่างละเอียดบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

อาจารย์นพณฐั วรรณภร์ี 

 คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ  0947122498 อีเมล์ 

Nowforever479@gmail.com

ที่อยู่ 147/370 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง 

จ.เชียงใหม่ 50230

ผูร่้วมคณะ 

 นายภัทรพงศ์ เจริญรวีโรจน์

 นายพรภวิษย์ บุญอินเขียว
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จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - ผ้าทอขนแกะทีม่ผีวิสมัผัสอ่อนนุม่ ลดความหยาบกระด้างของผ้าทอขนแกะในลกัษณะเดมิ  
 - ผ้าทอที่มีความสามารถในการดูดซึมความชื้นได้ดี

ประโยชน์ของผลงาน 
 - เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เส้นใยชนดิใหม่ให้กับงานหตัถกรรมสิง่ทอและอตุสาหกรรม
ส่ิงทอ 
    - เป็นการพัฒนาวตัถุดบิเส้นใยทีม่ใีนประเทศให้มีคณุภาพสงู ส่งผลให้เกดิการยกระดบัสินค้า
หตัถกรรมของชมุชน และยกระดบัความสามารถในการแข่งขนัของธรุกิจวสิาหกจิชมุชนในการ
สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณค่า 
 - เป็นประโยชน์แก่กลุ่มทอผ้าขนแกะในการพัฒนาผืนผ้าให้มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ลดความ
หยาบกระด้างของผืนผ้า สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
 - ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอมือที่มีคุณลักษณะที่ดี 
 - หน่วยงานราชการอื่นหรือหน่วยงานเอกชนสามารถน�าองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 - ท�าการป่ันเป็นเส้นด้ายทีม่ขีนาดเลก็ลงกว่าเดมิเพือ่ให้สามารถผลติเป็นผ้าเนือ้บางเหมาะ
กับการน�ามาท�าเป็นเครื่องแต่งกาย
 - พัฒนาเป็นผ้าทอท่ีมีหน้ากว้างสามารถทอได้ด้วยก่ีกระตุกหรือกี่พื้นเมืองหน้ากว้าง  
เพื่อน�าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายหลายมากขึ้น

CR-02



งานสร้างสรรค์ (Creation)
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ผ้าทอใยผสมจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอรีี่
Blended fabric between sheep wool and  
eri silk fiber.
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 - งานหัตถกรรมสิ่งทอทางภาคเหนือ นอกจากจะผลิตจากวัตถุดิบหลักที่เป็นเส้นใยฝ้าย  
เส้นใยไหมแล้ว ยังมีเส้นใยอีกชนิดที่ได้รับการส่งเสริม คือ เส้นใยขนแกะ เนื่องจากเส้นใยขนแกะ
จัดเป็นเส้นใยโปรตีน มีลักษณะเป็นเส้นใยสั้น (staple)  มีรอยหยิกงอสูง ระบายความชื้นได้ดี เมื่อ
ผลิตเป็นผืนผ้าจึงท�าให้มีสมบัติในด้านการระบายความชื้นที่ดี ความความยืดหยุ่นสูงและยับยาก  
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าสิ่งทอประเภทนี้ออกจ�าหน่าย คือ กลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม  
ต.ห้วยห้อม  อ.แม่ลาน้อย  จ.แม่ฮ่องสอน โดยเป็นการรวมกลุม่ของชนเผ่าปากะญอ เป็นแหล่งผลติ
ผ้าทอขนแกะแหล่งใหญ่ของประเทศไทย และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้าประจ�าจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทีม่ช่ืีอเสยีง สนิค้าหลกัท่ีผลติเป็นหลกัเพือ่จ�าหน่าย คอื ผ้าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่ จากการทอด้วยกีเ่อว
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตการผลิตแบบดั้งเดิม  เพื่อจ�าหน่ายให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ปัญหา
ท่ีกลุ่มก�าลังพบในปัจจุบัน คือ เส้นใยขนแกะมีลักษณะหยาบกระด้าง เนื่องจากขนแกะส่วนมาก
เป็นขนแกะท่ีได้จากแกะพันธุ์ลูกผสม ส่งผลให้เมื่อน�าไปผลิตเป็นผืนผ้าจะได้ผ้าเนื้อหยาบ เมื่อน�า
ไปใช้งานจะเกิดการระคายเคืองและการระบายความชื้นที่ไม่ดี ทางกลุ่มจึงมีการแก้ปัญหาโดย
การน�าเส้นด้ายฝ้ายอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเส้นด้ายยืนและพุ่งด้วยเส้นด้ายขนแกะเพื่อให้เกิดการ
ระคายเคืองน้อยลง แต่ปัญหาท่ีพบคือขาดเอกลักษณ์ของผ้าขนแกะ ผืนผ้าเหมือนเป็นผ้าฝ้าย
มากกว่าและราคาจ�าหน่ายที่ถูกลงมาก
 - ปัจจบุนัเส้นใยธรรมชาตกิลุ่มเส้นใยโปรตนีและเป็นเส้นใยส้ันเช่นเดยีวกบัเส้นใยขนแกะทีก่�าลงั
ได้รับการส่งเสริมให้ผลิต คือ เส้นใยไหมอีรี่ (Eri silk fiber) ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มที่เพาะเลี้ยงไหมอีรี่
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยจ�านวน 15 กลุ่ม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา 
ล�าปาง เชียงราย ตาก ก�าแพงเพชร นครสวรรค์และอุทัยธานี ซ่ึงท�าการเพาะเล้ียงและผลิตเป็น 
รังไหมได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการผลิตเป็นวัตถุดิบป้อนเขาสู่งานในระบบหัตถกรรมสิ่งทอ 
เส้นใยไหมอีรี่เป็นเส้นใยสั้น (Staple) ผลิตเป็นเส้นด้ายด้วยการปั่นไม่ใช่การสาวเหมือนไหมหม่อน 
เป็นเส้นใยที่มีความมันแต่ไม่แวววาว มีความเหนียว ทนเหงื่อไคลได้ดี มีสีขาวนวล เส้นใยหยิกงอ
ไม่เรียบ มปุ่ีมปม เมือ่ทอผ้าจะได้ผ้าทีม่เีนือ้สมัผสัฟคูล้ายกับผ้าขนสตัว์ ให้ความอบอุน่ในหน้าหนาว 
ประกอบกับเส้นใยมีความนุ่ม พองฟู เม่ือผลิตเป็นผืนผ้าท�าให้ผ้ามีความพล้ิวและนุ่ม ส่งผลให้มี
สมบัติดูดซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี ท�าให้สวมใส่สบายในหน้าร้อน
 - จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่ซึ่งเป็นเส้นใยโปรตีน มีสมบัติ
ทางด้านกายภาพที่คล้ายคลึงกันในด้านการเป็นเส้นใยส้ัน (staple) เป็นเส้นใยที่มีความหยิกงอ  
จึงท�าให้สามารถผสมและปั่นเป็นเส้นด้ายได้ง่าย  และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของผ้าทอขนแกะใน
ด้านความหยาบกระด้างของเส้นใย จึงเห็นว่าการผลิตเส้นด้ายใยผสมโดยการน�าเส้นใยขนแกะมา
ผสมเข้ากับเส้นใยไหมอีรี่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการปั่นเป็นเส้นด้ายและผลิตเป็นผืนผ้า
ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้คุณลักษณะของเส้นด้ายและผ้าทอขนแกะ จึง
เป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะ
การผลิต เนื่องจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่ที่น�ามาใช้ในครั้งนี้เป็นเส้นใยที่ผลิตใน
ประเทศไทย เป็นเส้นใยคุณภาพสูง สามารถน�ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในระบบหัตถกรรม รวม
ถงึยงัเป็นการเชือ่มโยงเอาเส้นใยทัง้สองมาสร้างสรรค์ให้เกดิความโดดเด่นเฉพาะตวั ได้เส้นเส้นด้าย
เพ่ือน�ามาผลติผ้าทอใยผสมทีม่คีวามอ่อนนุม่ ระบายความชืน้ได้ด ีเหมาะกับการใช้งานในภมูอิากาศ
ของประเทศไทย เป็นแนวทางเพือ่ให้เกดิการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ชมุชน
ในการใช้วตัถดิุบธรรมชาตภิายในประเทศทีม่คีวามหลากหลาย เพือ่สร้างตลาดหตัถกรรมสิง่ทอใหม่
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ

ผูช่้วยศาสตราจารย์ญาณศิา โกมลสริิโชค

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เบอร์โทรติดต่อ  0882695459 
อีเมล์ vachirapoo@yahoo.co.th  
ที่อยู่ 179/7 หมู่ที่ 8 ต.ต้นเปา อ.สันก�าแพง 
จ.เชียงใหม่ 50130

ผูร่้วมคณะ  

 นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
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ประโยชน์ของผลงาน  
 ได้ผลจากการศึกษาและน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาลวดลายล้านนา
สร้างสรรค์ และออกแบบผลติภณัฑ์ให้กับผูป้ระกอบการท้องถิน่เพือ่เพิม่มลูค่าทางเศรษฐกิจ  ศกึษา
ความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์  รวบรวมข้อมูล สร้างเร่ืองราว
ผลติภณัฑ์ น�าลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลติภัณฑ์ให้กบัผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 - ทางผู้วิจัยได้ท�าการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อน�าไปผลิต 
ต่อยอดสินค้าของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง  
 - ทางผู้ประกอบการน�าผลของงานวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่มตนเอง 
โดยขยายผลไปสู่การสร้างชุดสินค้า คอลเลคชั่นต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง
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การน�าทนุทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภมูปัิญญา
ลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพือ่ออกแบบผลติภัณฑ์
Cultural capital Knowledge creative Lanna 
pattern For Textile products design.
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา 
 การศึกษาการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและน�าทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้ 
ภมิูปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ และออกแบบผลติภณัฑ์ให้กบัผูป้ระกอบการท้องถิน่เพือ่เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ  ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์  รวบรวม
ข้อมูล สร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์ น�าลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์ชุมชน  ประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา  
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ จ�านวน 9 คน ขั้นตอนการวิจัยโดย
ใช้ ลวดลายล้านนาสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ เครือ่งมอืท่ีใช้ในการเกบ็
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
 ผลการวิจัยพบว่า การน�าทุนทางวัฒนธรรมลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ท�าการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจ�านวน 3 ราย ได้แก่ บัวผินผ้าฝ้าย  สอาดผ้าฝ้ายและ 
หม่อนฝ้ายคัดเลือกลวดลายล้านนาสร้างสรรค์  โดยใช้หลักการจัดวางลวดลายองค์ประกอบทาง
ศิลปะร่วมกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ  ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสามารถแยก
ได้ดังนี้  บัวผินผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์คัดเลือกเป็นกางเกงทรงหลวมส�าหรับชายและหญิง  สามารถปรับ
เปลี่ยนการใช้งานได้ (Unisex)  สอาดผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกเป็นเสื้อตัวหลวมและชุดเดรสสั้น 
(Posterlike Dress & Princess Dress) สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส   หม่อนฝ้ายผลิตภัณฑ์ที่
คัดเลือกเป็นเสื้อคลุมสวมทับ เพื่อเสริมบุคลิก (Soft Suite or Jacket) สามารถสวมใส่ได้หลาย
โอกาส  โดยใช้หลักการพิจารณาในการจดัวางลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ ์3 ประเด็นคอื ดา้น
ความงามทางศิลปะ, ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ และคุณค่าการน�าไปใช้งาน  จากการออกแบบ
และทดสอบตลาด  พบว่าเสือ้คลมุชาย  ได้รบัความพงึพอใจในด้านคุณค่าและการน�าไปใช้งานมาก
ทีส่ดุ ส่วนด้านความงามทางศลิปะ   เป็นสนิค้าทีค่วรค่าแก่การน�าสูต่ลาดสากลคอืชดุเดรส  กางเกง
ทรงหลวม สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์เด่นเฉพาะตัวให้เห็นคุณค่าของลวดลายล้านนาโบราณ
สร้างสรรค์

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน 
 - การน�าทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ ให้กับสถานประกอบการ 
 - ออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอและน�าลวดลายมาใช้บนผลติภณัฑ์  ประเภท เสือ้ผ้า ให้กบัผูป้ระกอบ
การ 3 ราย ได้แก่    บัวผินผ้าฝ้าย  สอาดผ้าฝ้ายและหม่อนฝ้าย                  
 - สร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์ น�าลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์ชุมชน  คัดเลือกลวดลายที่มีความเหมาะสมผลิตภัณฑ์ และ แนวโน้มความนิยม ของ
สถานประกอบการ ความเข้ากันได้  
 - น�าการใช้หลัก ได้แก่ การศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Study), ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity), โดยใช้หลกัการจดัวางลวดลายองค์ประกอบทางศลิปะร่วมกบักระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

อาจารย์สบืสกลุ  ช่ืนชม 

 คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่   

เบอร์โทรติดต่อ 091-8512823  

อีเมล์ sueb199@yahoo.co.th  

ที่อยู่ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะ

ศิ ลปกร รมและสถาป ั ต ยกร รมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ  

 นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี  เลากิตติศักดิ์
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แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 1) ทางผู้วิจัยได้ทาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
เพื่อน�าไปผลิตต่อยอดสินค้าของ ตนเอง และน�าสินค้าดังกล่าว ผ่านการขายให้กับนักท่องเที่ยว 
โดยผ่านหน่วยงานน�า้พรุ้อนสนัก�าแพง โครงการตาม พระราชด�าร ิอ�าเภอแม่ออน จงัหวดัเชียงใหม่ 
 2) ทางผู้ประกอบการขายสินค้าในเขตพื้นท่ีน�้าพุร้อนสันก�าแพงและหน่วยงานน�้าพุร้อน
สันก�าแพง โครงการตาม พระราชด�าริ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้น�าผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์เป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเท่ียว ของที่ระลึกท่ีเป็นการส่ือถึงเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่จดจ�า รู้จักต่อไป
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การออกแบบผลิตภณัฑ์และบรรจภุณัฑ์ส่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วของน�า้พรุ้อนสนัก�าแพง
Product design and packaging design to  
promote SanKampaeng Hot Springs Tourism.
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 - การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน�้าพุร้อน สันก�าแพง 
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเท่ียวของ 
น�า้พรุ้อนสนัก�าแพง เพือ่สร้างสือ่กราฟิกบรรจภุณัฑ์ทีม่เีรือ่งราวของสนิค้า ผลติภณัฑ์สนิค้า นาเสนอ 
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถาน
ประกอบการ 
 - ปัจจุบันเศรษฐกิจความเจริญของเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ ได้ขยายเมืองไปอยู่ในเขตอ�าเภอ
แม่ออน อ�าเภอสันก�าแพง และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท�าให้สร้างรายได้ให้
กับผู้คนในเขต อ�าเภอแม่ออนอีกทางคือ ด้านการท่องเที่ยวที่นิยมในระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว
คือ “น�้าพุร้อนสันก�าแพง” ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล หน่วยงานที่ดูแลคือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันก�าแพง จ�ากัด ได้จัด
กิจกรรมอาบน�้าแร่ ซุ้มพักผ่อน ร้านอาหาร สถานที่ จ�าหน่ายของที่ระลึก ไม้ดอก ไม้ประดับ ซุ้ม
บริการอาหารเครื่องดื่ม ร้านไข่ มีร้านค้าขายสินค้าของที่ระลึก
จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - ออกแบบผลติภณัฑ์ส่ิงทอ ประเภท“เสือ้ยดืทีร่ะลกึจากน�า้พรุ้อนสนัก�าแพง”ส�าหรบัครอบครวั 
วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพวิเตอร์ ท�าการตกแต่งลวดลายผ้าด้วยภาพพิมพ์แบบดจิติอล ลวดลาย
เส้น และลงสีบนต้นแบบ โดยใช้อัตลักษณ์ของลักษณะของพฤติกรรมของพ่อ แม่ ลูก ในการ
สนัทนาการตามกจิกรรมทีส่ถานทีน่�า้พรุ้อนได้จดักจิกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอ ประเภท “หมวก
ท่ีระลึกน�้าพุร้อนสันก�าแพงส�าหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ” ใช้เทคนิคการถักโคร์เชตแทรกข้ึน
รูปบนตัวหมวก และการเพ้นท์ภาพ โดยใช้ฝีมือของภูมิปัญญาของแม่บ้านในชุมชน
 - สร้างสื่อกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า น�าเสนอภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ  
4 รูปแบบ คุณสมบัติในประเด็นด้านกราฟิก ,ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์, ด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และส่งเสริมการขายน�าการใช้หลัก ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture), ความคิดสร้างสรรค์ 
(Creativity), การออกแบบ (Design) และนวตักรรม (Innovation) ในงานออกแบบและการพฒันา
ชุมชนโดยกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่สร้างผลงาน
ประโยชน์ของผลงาน 
 - ได้ผลจากการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
น�้าพุร้อนสันก�าแพงและ ได้สร้างส่ือกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าน�า
เสนอภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของ
สถานประกอบการ 
 - การระดมสมองร่วมกับผู้ประกอบการในกิจการน�้าพุร้อนสันก�าแพง ด้วยใช้ปัจจัย 4 ข้อหลัก 
ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การออกแบบ (Design) และ
นวตักรรม (Innovation) และนาผลติภณัฑ์ของผู้ประกอบการแต่ละกลุม่วเิคราะห์ผ่านวธิกีารระดม
สมอง โดยเน้นที่การบูรณาการทาง ความคิดของสมาชิกในกลุ่มก่อนจะนาไปสู่การสร้างสรรค์ 
“นวัตกรรม” ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อน�าไป
ใช้ประโยชน์ 
 1) ผู้ประกอบการขายสินค้าในเขตพื้นที่น�้าพุร้อนสันก�าแพง 
 2) หน่วยงานน�้าพุร้อนสันก�าแพง โครงการตามพระราชด�าริ อ�าเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ รตริส บุญญะฤทธิ ์

 คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่

เบอร์โทรติดต่อ  089-1583210 

อีเมล์ Kumim9 @ Gmail.com

ที่อยู่ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะ

ศิ ลปกร รมและสถาป ั ต ยกร รมศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

 นายสืบสกุล ชื่นชม

 ผศ.มนตรี เลากิตติศักดิ์
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มูลค่าเพ่ิมวัสดเุหลอืใช้จากการเกษตร “โต๊ะ”
Value adding for agricultural wastes “Table”

ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา 
 หมู่บ้านแม่กาษาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมถึงร้อยละ 95  ข้าวโพดเป็นพืชที่

ชุมชนนิยมปลูกมากที่สุด  หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะก�าจัดวัสดุเหลือใช้  

ทัง้ ล�าต้น  เปลือก และซัง  วธิทีีง่่ายและรวดเรว็ทีส่ดุ และไม่จ�าเป็นต้องใช้ทนุใดๆ คือการเผาท�าลาย  

โดยเกษตรกรจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นพฤติกรรมซ�้าๆ  ในช่วงเวลาเดียวกัน  ส่งผลต่อการการเกิดมลพิษ

และท�างานสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมาก จึงได้เกิดแนวความคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุจาก

พืชดังกล่าว  โดยน�าภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างลงตัว   จนเกิด

งานตกแต่งบ้านที่มี “เชือกข้าวโพด”เป็นวัสดุประกอบ ตอบโจทย์การตลาดสีเขียว    สามารถน�า

ไปใช้งานได้จริงและลดปัญหาการเผาท�างานได้อีกด้วย  

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - การน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

 - การคิดค้นวัสดุชนิดใหม่จากเปลือกข้าวโพดเพื่อน�ามาเป็นเส้นเชือก

ประโยชน์ของผลงาน
 การน�าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนา เป็นการลดการเผาท�าลายเศษวัสดุจากการท�า

อาชีพเกษตรกรรม  ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในหมู่บ้านแม่กาษา จังหวัดตาก อีกทั้งยัง

เป็นการสร้างแนวทางเพื่อน�าไปสู่ผลงานที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน 
 สามารถน�าเส้นเชือกข้าวโพดไปประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรม หรืองานตกแต่งประเภทอื่นๆได้

พนัจ่าเอก อ�านาจ   ใจค�าฟ ู

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรติดต่อ 0993793451  

อีเมล์ cpo1nart@hotmail.com  

ที่อยู ่   กองกลาง  ส�านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

128 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ผูร่้วมคณะ 

 น.ส ภัทราวดี   ธงงาม 

 น.ส จุรีพร  เลือกหา 

 น.ส. ปิยะนุช  เจดีย์ยอด

 น.ส กิตติกุล  ศิริเมืองมูล 

 นาย ติร   บัวใบ 

 นาย ณภดล  เจนวินิจฉัย

 นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ 
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การสร้างสรรค์ผลติภณัฑ์จากมลูช้าง
The study and experimental composite material 
of elephant dung for the product development 
community
ทีม่า ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
 พืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบนของประเทศไทย จงัหวดัเชยีงใหม่ถอืได้ว่าเป็นแหล่งพืน้ทีก่ารท่องเทีย่ว
และเป็นศูนย์กลางการผลิตงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว 
เชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและธรรมชาติ ต�าบลกื้ดช้าง อ�าเภอแม่แตง เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นท่ีต้นน�้ามีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสภาพ
แวดล้อมบรรยากาศของหุบเขาและสายน�้า โดยเฉพาะธุรกิจปางช้างได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมการแสดงของช้างไทยและร่วมท�ากิจกรรมของปางช้าง  
ซึ่งมีปางช้างที่เปิดให้บริการ เช่น ปางช้างแม่ตะมาน  ปางช้างแม่แตง  ปางช้างโชคชัย บ้านช้างไทย 
เป็นต้น คุณเสถียร  ใจค�า (สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2559) นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลกื้ด
ช้าง กล่าวว่า ปัจจุบันจ�านวนประชากรช้างในต�าบลกื้ดช้างมีเกือบ 400 เชือก ใช้ในกิจกรรมต่างๆ 
ในปางช้าง ได้แก่ การแสดงต่างๆ ของช้าง บริการนั่งช้างให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเลี้ยงช้าง ดูแลช้าง อาบน�้าให้ช้าง ซึ่งทางปางช้างต่างๆ ในต�าบลกื้ดช้างจะต้องดูแล
และให้อาหารช้างในแต่ละวันหลายพันกิโลกรัม ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพด และมีอาหารเสริม 
เช่น กล้วยและอ้อย เป็นต้น ในแต่ละวนัมกีารขบัถ่ายมลูช้างจ�านวนมากเฉลีย่ต่อวนัประมาณ 6,000 
กโิลกรมั ก่อให้เกดิปัญหาสิง่แวดล้อมต่อชมุชน ด้านน�า้เสยี กลิน่ และหมอกควนัจากการเผามลูช้าง 
(กิตติกร สาสุจิตต์, 2556) มูลช้างเหล่านี้บางส่วนสามารถน�าไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก 
กระดาษมูลช้าง และแก๊สชีวภาพ และพบว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต�าบลเวียงตาล อ�าเภอห้างฉัตร 
จงัหวดัล�าปาง ก็ได้น�ามลูช้างมาผลิตเป็นกระดาษมลูช้างเช่นกนั เพือ่เพิม่มลูค่าและในขณะเดยีวกนั
ช่วยลดมลภาวะของมลูช้างได้บางส่วน ซึง่มลูช้างกย็งัมปีรมิาณค่อนข้างมาก จงึควรมกีารน�ามลูช้าง
มาทดลองและพัฒนาเป็นวัสดุใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกให้มีความหลากหลาย
นอกจากผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้าง โดยการน�ามูลช้างมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทดลองวัสดุ
ผสมเพื่อน�ามาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกของชุมชนกื้ดช้าง

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
 - ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าเป็นของที่ระลึกให้กับชุมชน
  - ยังไม่มีการน�ามูลช้างมาผลิตเป็นช้ินงานประติมากรรมทดแทนไม้นอกจากการน�ามาท�าเป็น
แผ่นกระดาษ

ประโยชน์ของผลงาน  
 น�าผลงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มและสร้างรายได้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน  
 น�ามาออกแบบและผลิตเป็นของใช้ เช่น เครื่องเรือน

รศ. ดร. ตระกลูพนัธ์  พชัรเมธา 

คณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรติดต่อ  081-3664588  

อีเมล์ hounktp@gmail.com

ที่อยู ่ 29/64 ถนนทุ่งโฮเต็ล  ต�าบลวัดเกตุ  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

ตดิต่อสอบถามข้อมลู  

สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา 

98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220

โทรศัพท์ 053-266516 ต่อ 1017  

รวบรวม : นายพิศาล หล้าใจ

เรียบเรียง : นางสาวณิชกมล โพธิ์แก้ว

พิสูจน์อักษร : นางสาวน�้าผึ้ง ชราชิต

กราฟิก : นางสาวสุธาสินี ผู้อยู่สุข


