
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 

และผลงานสร้างสรรค์

ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2 

“...สูวิจัยรับใช้สังคมและนวัตกรรมท้องถิ่น” 

(The  2nd Conference on Research and Creative Innovations) 

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 

ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม 



บทบรรณาธิการ
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยสถาบันวิจัยและ

พัฒนา (สวพ.) สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (สถช.) เปนหนวยงาน

ที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ 

ไดผลิตผลงานวิจัยเพื่อบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน การบริการ

วิชาการผลงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน ตลอดจน

รวมสนบัสนนุกจิกรรมโครงการหลวงในการเพิม่ประสทิธภิาพการผลิตของ

ศูนยพัฒนาโครงการหลวง

 ในโอกาสที่  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล านนา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนอื ไดพรอมใจรวมกนัจดังานประชมุวชิาการการ

วิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรม

และนวัตกรรมทองถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Innovations) 

จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ 

โรงแรมดเิอม็เพรส จงัหวดัเชยีงใหม เพือ่เปนเวทใีนการเผยแพรผลงานวจิยั

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรค สู สังคม ตลอดจน

ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดเครือขายการวิจัยของนักวิจัยจากหลาก

หลายสถาบันนั้น ซึ่งภายในงานจะเปนบรรยากาศการนําเสนอผลงานทาง

วิ ชาการ  เวที เสวนาโดยวิทยากร ผู  ทรงคุณวุฒิด  านงาน วิ จัย

รบัใชสงัคมและงานวจิยัในภาคอตุสาหกรรม การนาํเสนอผลงานในรูปแบบ

บรรยาย (Oral) และรปูแบบโปสเตอร (Poster) ตลอดจนนทิรรศการแสดง

ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพื่อสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวง 

ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย

 สถาบนัวจิยัและพฒันา จงึไดจดัทาํ“วารสารงานวจิยัส่ิงประดษิฐ 

นวัตกรรม และผลงานสรางสรรค”ข้ึน เปนวารสารงานวิจัยเลมปฐมฤกษ 

และจัดทําขึ้นเปนพิเศษในงานประชุมวิชาการฯ นี้ ภายในเลมวารสาร

ฉบับนี้ ไดนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมถึงแนวทางการนําไปใชประโยชน

ในเชิงพาณิชยและกิจกรรมสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง

 บรรณาธกิารขอขอบคณุ คณะผูบรหิาร คณาจารย เจาหนาทีแ่ละ

ผู ที่เกี่ยวของทุกทาน ที่มีสวนสําคัญทําใหวารสารฉบับนี้ไดเผยแพร

สูสาธารณะ เพื่อจักเปนประโยชนตอศูนยพัฒนาโครงการหลวง ชุมชน 

สังคม และภาคอุตสาหกรรมตอไป 
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สารอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
รองศาสตราจารย นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ

 ในนามของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาธนบรุแีละมหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลาพระนครเหนอื  จัดงานประชมุวชิาการ

การวิจยัและนวตักรรมสรางสรรค คร้ังที ่2 “...สูวจิยัรบัใชสงัคม อตุสาหกรรมและนวตักรรมทองถิน่” 

(The 2nd Conference on Research and Innovations) ซึ่งเปนการประชุมวิชาการท่ี

มุงสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัย 

เพื่อนํามาเผยแพรสู สาธารณะ นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ

ทีจ่ะไดมกีารแลกเปลีย่นเรยีนรูประสบการณ เกดิความรวมมอืระหวางหนวยงาน หรอืระหวางกลุม

สาขางานวจิยั ทัง้ภายในและภายนอกมหาวทิยาลัยใหมากขึน้ การจดังานประชมุวชิาการในวนันีถ้อื

เปนสวนหนึง่ของผลการดาํเนนินโยบายยกระดบัคณุภาพงานวจิยั ซึง่สอดคลองกบัทศิทางการพฒันา

ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการ

ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพ่ือออกไปรับใชสังคมและยังเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากร

ในการใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย นํามาถายทอดสูสังคม โดยเฉพาะ

อยางยิ่งการนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งนําไปใชในการแกไข

ปญหาในภาคอุตสาหกรรม ผมหวังวาการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของการบรรยาย หรือ

การจัดแสดงนิทรรศการในเวทีวิชาการน้ีจะเปนประโยชนตอผูเขารวมงานทุกทาน ผมขอขอบคุณ

นักวิจัยทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการสงผลงานเพื่อนําเสนอและหวังเปนอยางยิ่งวา

ทกุทานจะเปนกําลงัหลกัในการสรางและพฒันางานวจิยัท่ีมคีณุภาพ เพือ่ผลกัดนัสูความเปนเลศิทาง

ดานการวิจัยและเปนแนวทางในการสรางองคความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนาประเทศ

ชาติใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่รวมกันจัดประชุม

ในครั้งน้ี และขออวยพรใหการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการดําเนิน

การทุกประการ

(รองศาสตราจารย นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา



สารบัญ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
 Invention - 01 เครื่องสลัดนํ้ามันอเนกประสงค

 Invention - 02 อิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร

 Invention - 03 เครื่องชวยเรียนรูอักษรเบรลลดวยการสัมผัสและเสียง

 Invention - 04 ชุดเครื่องมือวัดสําหรับกระบวนการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย

 Invention - 05 การปรับปรุงกระบวนการผลิตขาวซอมมือ...

 Invention - 06 การพัฒนาและสรางเครื่องทดสอบการลาตัวของวัสดุดวยแรงกดจากสปริง

 Invention - 07 การจัดสรางอุปกรณชวยในกระบวนการอบชุบเฉพาะผิวหนาดวยเปลวความรอน...

 Invention - 08 เครื่องอัดยํ้าฝาขวดแม็กซี่แคป

 Invention - 09 เครื่องขัดถาดหมูกระทะ

 Invention - 10 เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไมแหง

 Invention - 11 เครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศ

 Invention - 12 ตนแบบเครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนดวยไฟฟาแรงสูง...

 Invention - 13 เตาแก็สซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน

 Invention - 14 การออกแบบหมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220v 480VA โดยใชวิธีผลคูณพื้นที่ 

 Invention - 15 เครื่องแยกเยื่อฟกขาว

 Invention - 16 การออกแบบและสรางเครื่องมือชวยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

 Invention - 10 เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไมแหง

 Invention - 11 เครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศ

 Invention - 12 ตนแบบเครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนดวยไฟฟาแรงสูง...

 Invention - 13 เตาแก็สซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน

 Invention - 14 การออกแบบหมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220v 480VA โดยใชวิธีผลคูณพื้นที่ 

 Invention - 15 เครื่องแยกเยื่อฟกขาว

 Invention - 16 การออกแบบและสรางเครื่องมือชวยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38



ผลงานสร้างสรรค์
 Creation - 01 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑสมุนไพร...

 Creation - 02 การพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑจากไมไผ... 

 Creation - 03 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาและโครเชต... 

 Creation - 04 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑหัตถกรรมปนนาไม...

 Creation - 05 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเครื่องประดับจากไมมะพราวและไมตาล... 

 Creation - 06 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเรือไมจําลอง... 

 Creation - 07 การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเทียนหอมแฟนซี... 

 Creation - 08 แบรนดและบรรจุภัณฑขาวปลอดภัย...

 Creation - 09 การศึกษาการออกแบบโคมไฟโปรงแสงเซรามิกที่มีการตกแตงดวยเอนโกบและเคลือบ

 Creation - 10 การศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกที่มีการตกแตงดวยเคลือบ

 Creation - 11 การออกแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับแฟชั่นดวยวัสดุทางเซรามิก

 Creation - 12 การออกแบบโคมไฟเซรามิกโดยใชวัสดุอะคริลิคมาเปนสวนผสมผสาน

 Creation - 13 การพัฒนาสีและความพรุนตัวของเม็ดดินเผา

 Creation.- 14 การศึกษาและพัฒนารูปแบบของตกแตงสวนประเภทนํ้าพุ

 Creation - 15 การศึกษาและพัฒนาวิธีการขึ้นรูปเนื้อดินเซรามิกใหเปนวัตถุทรงกลม

 Creation - 16 ศิลปะชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง : ลําโพง

 Creation - 17 ศิลปะชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง : เข็มกลัด

 Creation - 18 ศิลปะชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง : กระเปาโทรศัพทมือถือ

 Creation - 19 ศิลปะชวยเหลือผูปวยโรคมะเร็ง :  ผาโพกศรีษะ
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นวัตกรรม
 Innovation – 01

 Innovation – 02

 Innovation – 03

 Innovation – 04

 Innovation – 05 

 Innovation – 06

 Innovation – 07

 Innovation – 08

 Innovation – 09 

 Innovation – 10

นวัตกรรมเสนใยไหมสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

การวัดนํ้าหนักผลิตภัณฑขณะอบแหงในเครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุน

คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอภัยแลง

แบบจําลองเอ็มพิริคัลสําหรับพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวง

ขาวโพดไรสีมวงลานนา...

ซีอิ๊วหมักงาขี้มอน

ทับทิบกรอบพรีไบโอติก

มิโซะอินทรียพลัส

ไฮโดรไลเสท:ทางเลือกใหมของไวนขาวไทย...

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
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สิ่งประดิษฐ์

INVENTION



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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1. สามารถใชกับผลิตภัณฑหลายประเภท (อเนกประสงค)

2. ขนาดเล็ก กะทัดรัด นําหนักเบา ใชงานงาย

3. ราคาถูก

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ลดระยะเวลาในการผลติอาหารประเภททอด ยดือายกุารเกบ็รกัษา

ใหนานขึ้น ลดกลิ่นหืน เพิ่มมูลคาของสินคาในโครงการหลวงและ

โครงการตามพระราชดําริ

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  งบประมาณโครงการยกระดับ

ปริญญานิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการ

วิชาการสูชุมชน ประจําป 2557

ผศ.ดร.ประชา  ยืนยงกุล
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  083-6666096    

Email : ypracha@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นาย เกียรติพงษ เทพวงค

 2. นายประสิทธิ์ แสงจารุกุล
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เครื่องสลัดนํ้ามันอเนกประสงค์
The Multi – Purpose of Oil Expelling Machine

ความเปนมา
การถนอมอาหารเปนการแปรรูปอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของ

อาหารและยดือายกุารเกบ็รกัษาอาหารใหไดนานขึน้ การถนอมอาหาร
มี 5 วิธีดังนี้

1. การใชความรอน (thermal processing)
2. การแชเยือกแข็ง (freezing)
3. การใชรังสี (irradiation)
4. การใชสารกันเสีย (preservative)
5. การใชแรงกล เชน การใชความดันสูง (high pressure 

processing)
การทอดเปนการปฏิบัติการแปรรูปอาหารดวยความรอนโดยการ

สงผานความรอนจากตัวกลางคือนํ้ามันไปยังอาหารอยางรวดเร็ว
เปนการถนอมอาหารโดยใชความรอนทาํลายเชือ้จลิุนทรยีและเอนไซม
ในอาหารและทาํใหคา Water Activity ทีผ่วิหนาหรอืทัง้ชิน้ของอาหาร
ลดลง อายุการเก็บรักษาของอาหารทอดโดยสวนใหญข้ึนกับปริมาณ
ความชื้นและปริมาณนํ้าในขณะท่ีเก็บรักษาน้ํามันท่ีเราใชอยูในชีวิต
ประจําวัน มีดวยกัน 2 ชนิด คือ

1. นํ้ามันจากไขมันสัตว เชน นํ้ามันหมู และนํ้ามันวัว เปนตน ซึ่งมี
กรดไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสูง

2. นํ้ามันพืช แบงออกเปน 2 ชนิดไดแก
2.1 นํา้มนัพืชชนิดทีเ่ปนไขเมือ่อยูในตูเยน็ หรอืถูกอากาศเยน็ นํ้ามัน

พชืชนดิน้ีจะประกอบไปดวย กรดไขมนัอ่ิมตวัผสมในปรมิาณมาก ไดแก 
นํ้ามันปาลมโอเลอิน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันชนิดนี้จะทนความรอน 
ความชื้น และออกซิเจน ไมเหม็นหืนงาย เหมาะที่จะใชทอดอาหารที่
ตองใชความรอนสูงนานๆ เชน ปลาทั้งตัว ไก หมู หรือเนื้อชิ้นใหญๆ

2.2 นํ้ามันพืชชนิดที่ไมเปนไขเม่ืออยูในท่ีเย็น น้ํามันพืชชนิดน้ี
ประกอบดวย ไขมนัชนดิไมอิม่ตวัในปรมิาณทีส่งู ไดแก นํา้มนัถัว่เหลือง 
นํา้มนัเมลด็ทานตะวนั นํา้มนัดอกคาํฝอย ไขมนัชนดินีย้อยงาย รางกาย
สามารถนําไปใชในการสรางเซลลตางๆ จึงเหมาะกับเด็กท่ีกําลังเจริญ
เติบโต และผูมี ปญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เหมาะกับการใชผัด
อาหาร หรือทอดเนื้อชนิดบาง ๆ เชน หมูแฮม หมูเบคอน

การทอดอาหารใชความรอนสูง และจุดเดือดนํ้ามันพืชประมาณ 
180 องศาเซลเซยีสจะเกิดสารเคมทีีเ่ปนพษิตอรางกายหลายชนดิ เรยีก
รวมๆวา โพลารคอมเพาวด (Polar Compound) ซึ่งจะทําใหเหนียว
และติดหนึบในลําไสเล็ก ลําไสใหญ และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เมื่อนํ้า
ไมสามารถซมึผานคราบนํา้มนัในลําไสเลก็ รางกายจะขาดนํา้ และทาํให
ไตตองทํางานหนักมากขึ้น กึ่งหนึ่งของผูที่เปนโรคอวนจะปวยเปนโรค
ไต ขึ้นอยูกับอัตราการบริโภคนํ้ามันพืช คนไทยรอยละ 70 กําลังเปน
โรคอวน เพราะการบริโภคนํ้ามันพืช คาเฉลี่ยการบริโภคนํ้ามันพืชตอ
คนตอเดอืนสงูถึง 1.1 กโิลกรมัหรอืประมาณ 1 ลติร การนาํนํา้มนัทีค่าง
ออกจากอาหาร โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ  

1. การใชกระดาษซับนํ้ามัน มีขอดี คือประหยัด แตมีขอเสีย คือไม

สามารถซับนํ้ามันออกไดมากเทาที่ตองการ
2. การใชลมรอนเปา มีขอดี คือ สามารถเปาไลนํ้ามันออกไดมาก

แตมีขอเสียคือมีราคาแพงมาก ไมคุมกับกิจการขนาดเล็ก
เมื่อผลผลิตทอดประสบปญหาอมนํ้ามัน ทําใหเก็บไวไมไดนาน จะ

เกิดกล่ินหืนและยังตองรอใหผลผลิตของทอดคายนํ้ามันจึงจะนําไป
ทําการหีบหอได จึงทําใหเสียเวลาในขั้นตอนการผลิตสูตลาด

จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา ปรากฏวาไมพบวามีเครื่องสลัด
นํ้ามันเอนกประสงคมากอน แตจากการสํารวจจากโรงงานตาง ๆ โดย
การสอบถามพบวามีเครื่องสลัดนํ้ามันกระเทียมเจียว ใชหลักการ
เดียวกันกับเครื่องสลัดผา เครื่องสลัดนํ้ามันกระเทียมเจียวดังกลาวได
นาํเขามาจากประเทศไตหวัน  มขีนาดใหญ นํา้หนกัมากและมรีาคาแพง 
มีลักษณะรูปรางและการทํางานคลายคลึงกับเครื่องสลัดผาของบริษัท 
M.san ซึ่งเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องซักผา 
อบผาและสลัดผา  เครื่องที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องสลัด 
นํา้มนัอเนกประสงคนัน้ทมีงาน ไดนําหลกัการของเครือ่งสลัดนํา้มนัออก
จากกลวยทอดกรอบ ซึ่งเปนเครื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาค
พายัพเชียงใหม ซึ่งเปนโครงงานของนักศึกษา ลักษณะของเครื่องสลัด
นํ้ามันออกจากกลวยทอดกรอบใชหลักการเหวี่ยงหนีศูนยกลาง โดย
การนาํเครือ่งสลัดผามาดดัแปลงใชงาน เคร่ืองนีส้ามารถสลดันํา้มนัออก
ไดด ีถงัสลดัม ี2 ชัน้ ถงัชัน้ในสามารถถอดออกจากเครือ่งได เพือ่เทออก
จากกลวยทอดกรอบออก มีความเร็วรอบสูงสุด 1,450 รอบตอนาที ใช
เวลาประมาณ 2 นาทีตอครั้ง และสามารถสลัดไดประมาณ 3 กิโลกรัม 
มคีวามเรว็รอบ 2 ความเรว็รอบ ลกัษณะภายนอกของเครือ่งใชแสตนเล
สมวนขึ้นรูป ฐานมีลอทําใหสามารถเคลื่อนยายได แตปรับความเร็วได
แค 2 ขั้น ซึ่งไมสามารถใชกับของทอดอ่ืนๆได และควบคุมความเร็ว
ดวยชุดอินเวอรเตอรทําใหมีราคาสูง ในการจัดสราง เครื่องสลัดนํ้ามัน
อเนกประสงคนั้น จะเนนให มีขนาดที่กะทัดรัด นํ้าหนักเบา สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก มีราคาถูก  และสามารถใชงานไดกับอาหารทอด
หลายๆ ชนิด เชน ไก 

เฟรนชฟรายด และปลา ซึ่งอาหารทอดแตละชนิดจะใชความเร็ว
รอบในการสลัดตางกัน

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนี้มีประโยชนดานการเกษตรและอาหาร คือ ลดระยะเวลา

ในการผลิตอาหารประเภททอด ยืดอายุการเก็บรักษาใหนานขึ้น 

ลดกลิ่นหืน เพิ่มมูลคาของสินคา

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานนี้เปนประโยชนกับหางราน บริษัท ชุมชนหรือกลุมหนึ่ง

ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภททอด เชน เนื้อ

สัตว พืชเกษตร ทุกชนิด และนักศึกษาหรือผูสนใจทั่วไปเพื่อนําไป

ประยุกตตอยอด



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 

ผลงานสิ่งประดิษฐ์10

Invention – 02 ภาพอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์
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อิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์
Geopolymeric refractory brick

ความเปนมา
ในกระบวนการผลติของภาคอตุสาหกรรมทีต่องใชอณุหภมูสิงู เชน 

เหล็ก และ เซรามิก มีความตองการใชวัสดุที่ทนความรอนสูง ในกลุม

วัสดุทนไฟ และอิฐทนไฟ ซึ่งสวนใหญการผลิตอิฐทนไฟประเภทน้ีใช

ปนูซเีมนตทนไฟและดนิทนไฟในการผลติในตางประเทศไดมกีารพฒันา

วัสดุทดแทนปูนซีเมนต ไดแก วัสดุจีโอ-โพลิเมอร (Geopolymer 

Materials) ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีจึงไดมีแนวคิดที่จะนําเศษ

วสัดมุาใชประโยชน โดยการนาํเศษเซรามกิทีต่องกําจดัทิง้มาใชเปนสวน

ผสมในการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอรและใชฝุนหินแอนดิไซด 

เถาลอย ที่เปนกากอุตสาหกรรม และดินขาวที่หาไดงายในทองถิ่น 

พัฒนาเปนซีเมนตทนไฟ ดวยกระบวนการจีโอ-

โพลเีมอรเพือ่พฒันาผลติภณัฑอฐิทนไฟเพือ่ใชในอตุสาหกรรมทอง

ถิ่น และนําเศษวัสดุและกากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม

อาจารย์ฟองจันทร์  จิราสิต
สาขาวิศวกรรมโยธา  

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  0882602654 

Email : jirasit@rmutl.ac.th

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายพงศกร ศรีนวลฟูตะ

 2. นายประจวบ ปนญาติ

 3. นายจักรพงษ ตานัน

 4. นายณัฐธัญ ยะสาคร

 5. นางสาวพรพิมล บุญทะวงษ

ประโยชน์ของผลงาน
อุตสาหกรรมที่ตองใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต เชน โรงงาน

เซรามิก และเตาเผาขยะ

ผู้ได้รับประโยชน์
อุตสาหกรรมที่ตองใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต เชน โรงงาน

เซรามิก และเตาเผาขยะ

จุดเดนของผลงาน
เปนการพฒันากระบวนการผลติอฐิทนไฟ ดวยกระบวนการทางเคมี 

จีโอโพลีเมอร และใชเศษวัสดุ กากอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน

กระบวนการผลิต

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ศนูย/โรงงานอตุสาหกรรมทีต่องใชอณุหภมูสิงูในกระบวนการผลติ 

เชน โรงงานเซรามิก และเตาเผาขยะ

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  งบประมาณโครงการยกระดับ

ปริญญานิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการ

วิชาการสูชุมชน ประจําป 2557
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ผศ.วาที่ร้อยตรีดิเรก  มณีวรรณ
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : เชียงใหม 

โทร  081-3668367  

Email  audirek@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายอนุสรณ  เราเทา 

นักศึกษา

 1. นายยุทธนา  เพิ่มอุตสาห 

 

ในการดําเนินงาน  โครงการฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ  เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive 
Technologies)  โปรแกรมและ/หรือสื่อการสอนเพื่อใหคนพิการไดใช
งานในราคาทีย่อมเยากวาการนาํเขาจากตางประเทศ  โดยอุปกรณหรอื
ระบบสารสนเทศเหลานี้จะชวยใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระได
มากขึ้น ลดการพึ่งพาผูใกลชิด อันจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   
นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรืออุปกรณดังกลาวแลว โค
รงการฯ ยังจัดซื้อจัดหาอุปกรณ โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน จาก
ตางประเทศ เพือ่นาํมาทดลองใชท่ีโรงเรียนสาํหรับเดก็พกิาร และศึกษา
รูปแบบของการนําไปใชท่ีเหมาะสมสําหรับคนพิการแตละประเภท 
ตลอดจนประเมินผลการใชงาน เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการขยายผล 
เพื่อใหมีจํานวนผูที่จะไดรับประโยชนกวางขวางขึ้นตอไป

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ไดเริ่มดําเนินการที่
โรงเรียนศรีสังวาลย  ซึ่งเปนโรงเรียนสําหรับเด็กพิการรางกายเปนแหง
แรก เมือ่ป พ.ศ.๒๕๔๑ ซึง่การดาํเนนิงานไดผลเปนท่ีนาพอใจ และเปน
แบบอยางของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยสีารสนเทศและเทคโนโลยสีิง่อาํนวยความสะดวกไปใชในการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง จากนั้นจึงขยายผลตอ
ไปยังโรงเรียนสําหรับคนพิการประเภทอื่นๆ  

จากขอมูลของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพ
ระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู
วิจัยเห็นวาสิ่งประดิษฐนี้สามารถที่จะใชรวมในโครงการได

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก:  งบประมาณในการจดัทาํมาจาก
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา สวนงาบประมาณในการนําเสนอผล
งานมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เชียงใหม 

Invention – 03 เครื่องชวยเรียนรู้อักษรเบรลล์

ด้วยการสัมผัสและเสียง
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เครื่องชวยเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยการสัมผัสและเสียง
Braille  Learning Machine by Alliteration and Voice

ความเปนมา
จากการศึกษาและสอบถามขอมูลการใชสื่อประกอบการจัดการ

เรยีนการสอนในการอานอกัษรเบรลลสาํหรบับคุคลผูมคีวามพิการทาง

สายตาวามวีธิกีารใชสือ่การเรยีนการสอนแบบใด พบวา ครผููสอนจะใช

สือ่การสอนและวธิกีารการบนัทกึและแสดงผลอกัษรเบรลลแบบดัง้เดมิ

โดยการใชดินสอ (Stylus) กดลงบนดานหลังของกระดาษใหเกิดรอย

บุมในตําแหนงที่กําหนดดวยชองวางบนแผนสเลต (Slate) เม่ือพลิก

ดานหนาของกระดาษกลับขึ้นมาจะไดปุมนูนของอักษรเบรลลตาม

ตองการ แลวใหผูเรียนฝกฝนสมัผสัปุมนนูบนกระดาษผานสมัผสัทีป่ลาย

นิ้ว การบันทึกอักษรเบรลล บนกระดาษจะสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ

และจุดอักษรเบรลลอาจลบเลือนไดงายจากการใชงาน อีกทั้งกระดาษ

ยงัอาจไดรบัความเสยีหายจากสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม อกีวธิกีาร

หนึ่งที่พบวามีการใช คือ การสรางบล็อกไม เรียนรูอักษรเบรลล แสดง

ดังภาพที่ 2 การใชบล็อกไมเปนอีกวิธีการที่นาสนใจดึงดูดความสนใจผู

เรียนไดดีเพราะมีการเสริมกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้น

จากขอมูลท่ีศึกษาการเรียนรูและการใชสื่อเบ้ืองตนในการอาน

อกัษรเบรลลคณะผูจดัทาํจงึไดคดิคนส่ิงประดษิฐเพือ่ใชในการจะพฒันา

ตอยอดสือ่การเรยีนการสอนในการอานอกัษรเบรลลทีย่งัคงวธิกีารเรยีน

การสอนแบบเดิมผานการสัมผัสดวยปลายนิ้วและการใชบล็อกไมแต

เพิ่มเติมเสียง ภายใตชื่อสิ่งประดิษฐชิ้นทีเรียกวา  เครื่องชวยเรียนรู

อักษรเบรลลดวยการสัมผัสและเสียง  หลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ

มาจากการประยุกตความรูทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร

อิเล็กทรอนิกสมาชวยพัฒนาสรางเครื่องชวยเรียนรูการอานอักษร

เบรลลผานการสัมผัสที่ปลายนิ้ว และฝามือ พรอมมีการสงเสียงระบุ

อักษรประกอบเพื่อลดการใชครูผูชวยสอนทุกครั้งที่ทําการเรียนรู และ

เพิม่ความนาสนใจใหกบัผูพกิารทางสายตา สามารถบรรจเุนือ้หาชุดการ

เรยีนรูไดตามทีผู่โปรแกรมตองการ เบือ้งตนสิง่ประดษิฐนีป้ระกอบดวย

เนื้อหา 4 สวน คือ  พยัญชนะไทย สระวรรณยุกตไทย อักษรภาษา

อังกฤษ และตัวเลขอารบิก นอกจากนี้กอนการใชงานผูใชงานสามารถ

ที่จะเร่ิมตนเรียนรูวิธีการใชงานผานประสาทการฟง และสัมผัสคํา

แนะนําการใชงานจากเครื่องผานเสียงหรือการสัมผัสอักษรเบรลล ใน

ขณะใชงานผูใชสามารถเลอืกรปูเนือ้หาและรูปแบบการแสดงตวัอกัษร

แบบเลนซํ้า หรือ เดินหนา ยอนกลับ ตามความตองการของผูใช

ประโยชน์ของผลงาน
1. ใชเปนตนแบบส่ิงประดิษฐสําหรบักระตุนความคดิของนกัศกึษา

หลกัสตูรครศุาสตรอตุสาหกรรมทีจ่ะพฒันาความคดิตอยอดในการสราง
สื่อการเรียนการสอนใหผูพิการ

 2. ครูผูสอนในผูพิการทางการมองเห็นไดสื่อการเรียนการสอนที่มี
ราคาไมสูง สามารถที่จะสรางใหมีจํานวนเพียงพอในการจัดการเรียน
การสอนจริงได

3. เปนการเปดโอกาสใหผูที่สนใจเรียนรูอักษรเบรลสามารถศึกษา
และทําความเขาใจอักษรเบรลลไดงายขึ้น
ผู้ได้รับประโยชน์

1. โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ
2. ครูผูสอนผูพิการทางสายตา
3. ผูพิการทางสายตา
4. นักศึกษาสาขาครุศาสตรอุตสาหกรรม / ศึกษาศาสตร

จุดเดนของผลงาน
1. ชิ้นงานมีราคาไมแพงเมื่อเทียบประโยชนในการนําไปใชงาน 

( ชุดละ 3,500 บาท )
2. ใชเทคโนโลยีการผลิตท่ีไมสูง สามารถผลิตไดในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภายใตอุปกรณที่มีขายในประเทศไทย
3. เปดสิง่ประดษิฐทีส่ามารถพัฒนาและตอยอดได อนัจะนาํไปสูสิง่

ประดิษฐท่ีมีความเหมาะสมตอการใชในการเรียนการสอนสําหรับการ
เรียนรูอักษรเบรลล
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดําริ
สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมุาร ีสบืเนือ่งจากสมเดจ็
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระทัยท่ีจะชวย
พัฒนาคนพิการในประเทศไทย ใหยึดหลักการดํารงชีวิตอิสระ 
(Independent Living) ในการใชชีวิตประจําวัน   โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กพิการใหไดมีโอกาสใชประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู    
การสรางความรู  พัฒนาทักษะตางๆ  เพื่อสามารถดําเนินชีวิตประจํา
วันไดดีขึ้น  ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น เปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเองของคนพิการ  รวมทั้งยังเปนการสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพในอนาคตนอกจากนี้ไดพระราชทานกรณีศึกษาที่มีความพิการ
หลากหลายที่ทรงไดพบจากการเสด็จพระราชดําเนินในท่ีใหคณะ
กรรมการโครงการฯ ชวยคิดคน ตนแบบ เครื่องมือหรือเทคนิคการ
จัดการเพื่อใหคนพิการสามารถทํากิจกรรมตางๆตอไป  ไดดวยตนเอง  
รวมทั้งจัดการอบรมการใชงานเครื่องมือตางๆ ใหกับคนพิการและผูที่
เกี่ยวของ  ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการทุกป      
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นายทศพล  ทิพย์วงค์
สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส  

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  0876588528 

Email : Thotsapon_cm@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1.นายสุเมธ  คําติ 

 

Invention – 04 ภาพแสดงชุดเครื่องมือวัดส้าหรับ

กระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาพแสดง

ชุดเครื่องมือวัดสําหรับกระบวนการอบแห้ง

ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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ชุดเครื่องมือวัดสําหรับกระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์

MEASURING INSTRUMENT FOR SOLAR DRYING PROCESS

ความเปนมา
การอบแหงเปนกระบวนการลดความชืน้วสัด ุจนถงึระดบัจลุนิทรยี

ไมสามารถ   เจริญไดเพื่อใหวัสดุมีรูปทรงที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา 
ดวยการถายเทความรอนและมวลสารไปพรอม ๆ กัน การอบแหงวัสดุ 
โดยทั่ว ๆ ไปมักใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการพาความชื้นออกไป
จากวัสดุ การถายเทความรอนสําหรับการอบแหงมี 3 แบบ คือ การพา
ความรอน จะเกิดกับวัตถุดิบที่เปนของเหลว โดยกระแสความรอนจะ
ถูกพาผานชองวางที่เปนอากาศหรือแกสจากของเหลวชนิดหนึ่งไปยัง
ของเหลวอีกชนิดหนึ่ง  การนําความรอน เปนการถายเทความรอนจาก 
โมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหน่ึงท่ีอยูขางเคียง ซ่ึงจะเกิดกับวัตถุดิบที่
มีลักษณะเปนของแข็ง และการแผรังสี เปนการถายเทความรอนดวย
การแผรังสีความรอนไปยังวัตถุดิบ  เทคโนโลยีการอบแหงมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุดิบ ทั้งการรักษาสภาพของ
วัตถุดิบคุณสมบัติดานสี ตลอดจนคุณคาทางอาหาร ใหคงอยูมากที่สุด 
อีกทั้งการอบแหงยังชวยการเพิ่มเวลาในการจัดเก็บหรือการขนสงใหมี
ความสะดวกมากขึ้น

การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนกรรมวิธีการอบแหง ที่ใช
ในการถนอมอาหารซึง่นยิมทาํทัง้ระดบัชาวบาน และระดบัอุตสาหกรรม  
โดยการอบแหงดวยพลงังานแสงอาทติย ปจจบุนัมกีารยอมรบัใชงาน 3 
ลักษณะ  คือการอบแหงระบบ Passive เปนระบบที่เครื่องอบแหง
ทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตยและกระแสลมที่พัดผาน

การอบแหงระบบ Active เปนระบบอบแหงทีม่เีครือ่งชวยใหอากาศ
ไหลเวยีนในทศิทางทีต่องการ และการอบแหงระบบ Hybrid เปนระบบ
อบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตย และยังตองอาศัยพลังงานในรูปแบบ
อื่น ๆ ชวยในเวลาที่มีแสงอาทิตยไมสมํ่าเสมอ หรือตองการใหผลิตผล
ทางการเกษตรแหงเรว็ขึน้  ปจจยัในการอบแหงดวยพลงังานแสงอาทติย
ทีส่งผลโดยตรงตอคณุภาพของผลติภณัฑอบแหง คอื อณุหภมูแิละระยะ
เวลาทีใ่ชในการอบแหง  ซึง่ผลติภณัฑแตละชนดิจะมคีวามเหมาะสมใน
ดานอณุหภมูแิละระยะเวลาในการอบแหงทีต่างกนั จะเหน็ไดวาคณุภาพ
ของผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 อยางที่กลาวมา หากมีการจัด
ทําเครื่องมือท่ีใชสําหรับ วัดอุณหภูมิและระยะเวลาท่ีใชในการอบแหง  
ทาํใหทราบถงึขอมลูทาํใหผูผลติสามารถกาํหนดแนวทางในการปรบัปรงุ
และพัฒนากระบวนการอบแหงด วยพลังงานแสงอาทิตย ให มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  และมาตรฐานของผลิตภัณฑที่คงที่

จากปจจัยเรื่อง อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแหง ท่ีสงผลตอ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย คณะผูจัดทําจึงไดทําการแกไข
ปญหาโดยการนําเอาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชโดย
การออกแบบชุดเครื่องมือวดัปจจยัที่สงผลตอกระบวนการอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจวัด
อัตราการไหลเวียนของอากาศ  และชุดตรวจวัดระยะเวลาที่ใชในการ
อบแหง  

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานชิ้นนี้มีประโยชนที่ชัดเจนในดานอาหาร  โดยนําองคความรู

ดานอเิลก็ทรอนกิสพฒันากระบวนการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทติย 
จากการสรางชุดเครื่องมือวัดสําหรับการเก็บขอมูลการอบแหงดวย
พลงังานแสงอาทติย ในการเกบ็ขอมลูของตวัแปรทีม่คีวามเหมาะสมอัน
ผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดี อันประกอบดวย  อุณหภูมิ
ภายในตูอบ ระยะเวลาที่ใชอบ  และการไหลของลมภายในตูอบ  ซึ่งจะ
สามารถนําผลที่ไดจากการเก็บขอมูลไปเปนแนวทางในการลดตนทุน
และสรางมลูคาเพิม่ของผลติผลสงผลใหไดผลติผลทีม่คีณุภาพเปนมาน 
สอดคลองความตองการของผูบริโภค

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานช้ินนีจ้ะมปีระโยชนตอประชาชนท่ัวไปทีม่คีวามสนใจการหา

ปจจยัทีต่อคุณภาพของผลผลิตทีผ่านการแปรรปูหรอืการถนอมอาหาร
ดวยวิธีการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามภูมิปญญาชาวบาน  
และเปนการบรูณาการ เพือ่การสบืทอดองคความรูการอบแหงวตัถดุบิ
ตาง ๆ ที่พบไดตามชุมชนทั่วไป

จุดเดนของผลงาน
เปนผลงานที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการพัฒนาอบแหงดวย

พลังงานแสงอาทิตยไดอยางกวางขวาง  มีการออกแบบการทํางานให
มคีวามสะดวกตอการใชงานตอผูใชงานทีเ่ปนประชาชนทัว่ไปท่ีตองการ
ทราบปจจยัทีส่งผลตอการอบแหง เพือ่สืบทอดองคความรูทีม่อียูในทอง
ถิ่น   และยังสามารถพัฒนาตอยอดชิ้นงานใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
ไมสิ้นสุด

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานชิน้นีจ้ะเปนประโยชนตอโครงการพระราชดาํรฯิ ในสวนของ

สินคาเกษตรอินทรยีทีข่ัน้ตอนผลิตตอผานการอบแหงวตัถดุบิ อาทเิชน 
สมนุไพรตาง ๆ  เปนตน  โดยมสีวนชวยในการพฒันาคุณภาพของสนิคา
ที่ผ านการตากแหงหรืออบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย  เพิ่ม
ประสิทธิภาพชวยใหผูผลิตสามารถทราบคาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
ผลิตภัณฑ  เพื่อพัฒนาสินคาที่มีอยูในโครงการหลวงตอไป
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Invention – 05 ภาพแสดงการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุมผู้ผลิตข้าวซ้อมมือสินค้าโอท็อป

ชุมชนบ้านชบา  ตําบล ตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก

ความเปนมา
ประเทศไทยนั้นเปนประเทศเกษตรกรรม  การเพาะปลูกขาวถือได

วาเปนพชืเศรษฐกจิหลกัของประเทศ และยงัเปนอาชพีหลกัด้ังเดมิของ

เกษตรกรชาวไทย  ผลผลติทีไ่ดจะเปนขาวเปลอืกและผานกระบวนการ

แปรรูปเปนขาวสาร  ขาวกลองและขาวซอมมือ  ซึ่งในปจจุบันพบวา

ขาวซอมมือเริ่มเปนที่นิยมในการบริโภคของประชาชนเนื่องจากมีสาร

อาหารเชน คารโบไฮเดรต ไฟเบอร วิตามินบี 1 บี 2 บี 6  และแรธาตุ

ตาง ๆ  ที่จําเปนตอรางกายของมนุษย  ชวยทําใหสุขภาพรางการแข็ง

แรง  ซึง่ตามนโยบายของภาครฐันัน้ไดสงเสรมิใหแตละชมุชนแตละทอง

ถิ่นมีผลิตภัณฑเปนของตนเองหรือท่ีเรียกวาสินคาหน่ึงตําบลหนึ่ง

ผลิตภัณฑ (One Tambon One Product : OTOP) และหมูบานชบา 

หมูที่2  ตําบลตลุกกลางทุง  อําเภอเมือง จังหวัดตาก  ก็เปนชุมชนหนึ่ง

ที่ทําการผลิตขาวซอมมือเปนสินคา  OTOP  ในตราสินคา “ขาวซอม

มือชบา”  โดยมีสมาชิกประมาณ  28  ครัวเรือน  ในกระบวนการผลิต

ขาวซอมมือของชุมชนบานชบาน้ันจะใชแรงคนเปนหลักในการตําขาว

เปลือกเพื่อใหไดขาวซอมมือ

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนี้มีประโยชนดานการเกษตรและดานอาหาร คือ เพื่อชวย

เพิม่ปรมิาณการผลติใหมากขึน้และเปนผลประโยชนใหแกกลุมชมุชนผู

ผลิตขาวซอมมือ “ตราชบา”

ผู้ได้รับประโยชน์
หนวยงานที่นําผลการวิจัยไปใชประโยชน คือ ชุมชนบานชบา หมู

ที่2 ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก

จุดเดนของผลงาน
ลดแรงงานคน เพิ่มผลผลิต

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
1.  ชวยชาวบาน/ชุมชนเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินคาโอท็อป

2.  ชวยในกระบวนผลิตอาหารปลอดสารพิษแกชุมชน

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  1. นักศึกษาออกทุนเองสวน

หนึ่ง 2. อาจารยที่ปรึกษาโครงงานสวนหนึ่ง และ 3. ชุมชนสนับสนุน

วัสดุอุปกรณและวัตถุดิบในการทดลองสวนหนึ่ง

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : ตาก

โทร  089-6660301, 082-7735434    

Email : kant_wirunphan@hotmail.co.th

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายเดนศักดิ์ หอมหวล         

นักศึกษา

 1. นายธนวุฒิ รุงรัตน

 2. นายธนวัฒน รุงรัตน

 3. นายณัฐกรณ บุญศรี

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์
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Invention – 06 ภาพแสดงการพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการล้าตัวของวัสดุด้วยแรงกดจากสปริง
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ความเปนมา
ปจจุบันวัสดุท่ีนํามาใชงานในวงการอุตสาหกรรมมีมากมายหลาย

ชนิด และมีความแตกตางกันไปตามสมบัติของวัสดุน้ันๆ ไมวาจะเปน
เหล็ก*อะลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลืองเปนตน*ซึ่งวัสดุเหลานี้เขา
มามีบทบาทมากขึ้นในการดํารงชีวิตของมนุษยหรือแมกระทั่งงานใน
ทางดานอตุสาหกรรม*เนือ่งจากสมบตัิของวัสดเุหลานีม้คีวามแตกตาง
กนั*ดงันัน้จึงควรทีจ่ะเลอืกใชวสัดทุีม่คีณุสมบตัทิีต่รงกับงานทีจ่ะนาํไป
ใชงาน*อนึ่งทางดานการพัฒนาการทางการศึกษาก็มีสวนท่ีสําคัญซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งในการท่ีจะศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุน้ันจะตองมี
เครื่องมือที่ทันสมัยและมีการพัฒนาใหทันตามเทคโนโลยีในปจจุบัน
ดวย*ทางคณะผูดําเนินงานโครงการไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุชนิดตางๆ โดยใชเครื่องทดสอบการลาตัว
ของวัสดุ*(Fatigue*testing

สาขาวชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร มหาวทิยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ไดเปดการเรียนการสอนในรายวิชา
การทดสอบวัสดุ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและในรายวิชาการประลองวัสดุวิศวกรรม เปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี*เพื่อใหนักศึกษาไดทําการทดสอบการ
ลาตัวของวัสดุ และทราบถึงความสามารถของวัสดุท่ีจะรับความเคน 
ความเครียดและความเคนแรงบิดของวัสดุไดอยางถูกตองและแมนยํา 
อีกทั้งเพื่อความเท่ียงตรงในการทําการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
แตจากปญหาที่พบทางคณะผูดําเนินงานโครงการไดทําการตรวจสอบ
เครือ่งทดสอบการลาตวัของวสัดเุครือ่งเดมิพบวาเครือ่งเดมิทีใ่ชเปนส่ือ
การเรียนการสอนนั้น หลักการทํางานของเครื่องเดิมสามารถหมุนได
ทิศทางเดียว*มีเสียงดังรบกวนขณะทําการทดสอบ*มีการสั่นสะเทือน
มากในขณะที่ใชงานไมสามารถตั้งเวลาในการทดสอบได 

ดังนั้นทางคณะผูดําเนินงานโครงการจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การทดสอบสมบตัทิางกลของวัสดโุดยใชเครือ่งทดสอบการลาตวัของวสัดุ
เพือ่ใหไดผลการทดสอบสมบตัทิางกลของวสัด ุตรงตามวตัถปุระสงค*จงึ
ไดทําการพัฒนาและสรางเครื่องทดสอบการลาตัวของวัสดุดวยแรงกด
ดวยสปริง*สามารถหมุนไปกลับไดสองทิศทาง*สามารถตั้งเวลาในการ
ทํางานได  *และเป นอุปกรณ ประกอบการเรียนการสอนของ
นักศึกษา*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา*ตาก*ท่ีตองการ
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกลของวัสดุ*เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาใน
อนาคตตอไป

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนี้มีประโยชนดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ คือ ชวยให

นักศึกษาไดมีเครื่องมืออุปกรณใชในการเรียนการสอนและการทดสอบ
จริง และชวยลดการใชจายเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ
ทางการศึกษา

ผู้ได้รับประโยชน์
หนวยงานทีน่าํผลการวจิยัไปใชประโยชน คือ สาขาวศิวกรรมอตุสาห

การ คณะวิศวกรรมอุตสาหการมทร.ลานนา ตาก

จุดเดนของผลงาน
ลดแรงงานคน เพิ่มผลผลิตสรางดวยงบประมาณที่ถูก ประหยัด แต

ประสิทธิภาพการทํางานใกลเคียงกับเครื่องที่จําหนายในอุตสาหกรรม
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  งบสนับสนุนงานวิจัยงบผล

ประโยชนป 2550 จาก มทร.ลานนา ตาก

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายกิตติ วิโรจนรัตนาภาพิศาล        

นักศึกษา

 1. นายจิระพงษ ขันอาษา

 2. นายธีรยุทธ อินทสิทธิ์

 3. นายพงศธร คุมภักดิ์

 4. นายสมภพ อินทรสูตร      

การพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการล้าตัวของวัสดุด้วยแรงกดจากสปริง
The development and construction a fatigue machine by spring  load tested

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : ตาก

โทร  089-6660301, 082-7735434    

Email : kant_wirunphan@hotmail.co.th

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์
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 ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายภาคภูมิ ใจชมพู

 2. นายมาโนช นําฟู         

นักศึกษา

 1. นางสาวพัชราภรณ จิตพินิจ

 2. นายวงศสกุล คุณชื่น

 3. นางสาวสุพัตรา ปนทา

 4. นางสาวโศภิตา สุริยาอารักษ   

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : ตาก

โทร  089-6660301, 082-7735434    

Email : kant_wirunphan@hotmail.co.th

  อาจารย์กานต์  วิรุณพันธ์

Invention – 07 ภาพแสดงการจัดสร้างอุปกรณ์ชวยในกระบวนการอบชุบ

เฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อน
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ความเปนมา
เนือ่งจากประเทศไทยขาดแคลนแหลงทรพัยากรธรรมชาตทิางดาน

พลังงานและเชื้อเพลิงทําใหตองนําเขาพลังงานและเชื้อเพลิงจากตาง
ประเทศ ดงันัน้การหาแหลงพลงังานทางเลอืกใหมจงึมคีวามสาํคัญพอๆ 
กับการคนหาแนวทางในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุง
เนนความสอดคลองกบัศกัยภาพของทองถิน่ รวมถงึการลดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ถานอัดแทงจากเศษวัสดุเกษตรนับ
เปนเชื้อเพลิงทางเลือกหน่ึงท่ีเหมาะกับประเทศไทย เนื่องจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมวีสัดุเหลอืใชทางการเกษตรมาก 
จึงมีศักยภาพในการผลิตเชื้อเพลิงชนิดนี้สูง (กรมพัฒนาพลังงาน
ทดแทนและอนรัุกษพลงังาน, 2546) สาํหรบัวสัดเุหลอืใชในประเทศไทย
แบงได 2 ประเภท ใหญๆ คือ วัสดุเหลือใชจากการเกษตร และโรงงาน 
อตุสาหกรรม เชน แกลบ ข้ีเลือ่ย กากออย ขยุมะพราว ฟางขาว เปลอืก
และตนถ่ัวตางๆ ซัง และลําตนขาวโพด รวมทั้งลําตนและเหงา มัน
สําปะหลัง และวัชพืช เชน ผักตบชวา เปนตน วัสดุเหลือใชเหลานี้มี
คุณสมบัติดานเชื้อเพลิงสามารถ นํามาแปรรูปเปนพลังงานทดแทนได 
เนื่องจากการ ขาดแคลนพลังงานในรูปของเชื้อเพลิงแข็ง เชน ฟนและ
ถานไมในอุตสาหกรรมขนาดกลาง และเล็ก ตลอดจนในครัวเรือน เปน
ปญหามากขึ้น ทั้งนี้ เพราะ ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา จึง
ทําใหการ ขยายตัวเพิ่มขึ้นทั้งในอุตสาหกรรมชนบทและ เมืองปริมาณ
ความตองการเชื้อเพลิงในครัวเรือน ก็มีมากข้ึนตามการเพ่ิมของ
ประชากรดวยเชนกัน (สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค, คูมือการ
สรางอุปกรณเทคโนโลยีพลังงานทดแทน)

จากการสํารวจและศึกษาสภาพเครื่องอัดถานแทงเชื้อเพลิงของ
กลุมผูผลิตถานอัดแทงหุงตม ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ชุมชนบูรพา เทศบาล
ตาํบลแมก ุอาํเภอแมสอด จงัหวัดตาก พบวากลุมผูผลติถานอดัแทงเชือ้
เพลงิ จะใชเครือ่งอดัถานแทงเชือ้เพลงิดวยระบบสกรเูกลยีวอดั ดงัภาพ
ที่ 1และ 2 ในกระบวนการผลิตเปนการผลิตแบบแหง การทํางานจะ
ดําเนินงานวันละ 8 ชั่วโมง ผลิตได 400 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งจะใชเศษ
ถานเกาจากภาคครัวเรือนมาเปนวัตถุดิบในการผลิต ในกระบวนการ
ทาํงานนัน้จะทาํได 4 ชัว่โมง และตองหยดุชะงกั 2 ถงึ 3 ชัว่โมง เนือ่งจาก
ตองทาํการซอมแซมเกลยีวอดัทีส่กึหรอแตกหกัเสยีหายในกระบวนการ
ผลิตเชื้อเพลิงถานอัดแทงดังภาพที่ 3  (ก) และ (ข) ตามลําดับ จึงทําให

อายุการใชงานของสกรูเกลียวอัดลดนอยลง สงผลทําใหเสียคาใชจายใน
กระบวนการผลติสงู เสยีเวลาในกระบวนการผลติ ซึง่ในการซอมแซมสก
รูเกลียวอัดน้ันจะใชวิธีการเช่ือมพอก เม่ือนํามาใชงานจะมีอายุในการ
ทํางาน 4ชั่วโมง จะเกิดการสึกหรอตองหยุดการผลิตในลักษณะเดิมซํ้าๆ
ตลอดไป คณะผูจดัทาํโครงงานจงึมแีนวคดิทีจ่ะทาํการปรบัปรงุคณุสมบตัิ
ของสกรเูกลยีวอัดควรจะทาํการอบชบุทางความรอนแบบเฉพาะผวิหนา 
แตเนือ่งจากขนาดของสกรเูกลยีวทีม่ขีนาดโตเกนิไปอาจเปนอุปสรรคตอ
การอบชุบเฉพาะผิวหนาดวยเปนดังนั้นจึงเปนที่มา

ของโครงการวิจัย เรื่องการจัดสรางอุปกรณชวยในกระบวนการอบ

ชุบเฉพาะผิวหนาดวยเปลวความรอน : กรณีศึกษาการอบชุบสกรูเกลียว

อัดเชื้อเพลิงถานอัดแทง เพื่อเปนอุปกรณชวยในกระบวนชุบแข็งเฉพาะ

ผวิหนาดวยเปลวความรอน ซึง่จะสงผลตอการไดรบัความรอนทีส่มํา่เสมอ 

สงผลตอคณุสมบัตทิางกลและความคงทนตอการสกึหรอของสกรูเกลยีว

อัดตอไป

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานน้ีมีประโยชนดานการเกษตรและดานพลังงาน คือ เพื่อชวย

เพิม่ปรมิาณการผลติใหมากขึน้และเปนผลประโยชนใหแกกลุมผูผลติเชือ้

เพลิงถานอัดแทงชุมชนบูรพา อ.แมสอด จ.ตาก

ผู้ได้รับประโยชน์
หนวยงานทีน่าํผลการวจิยัไปใชประโยชน คือ ชมุชนบรูพา อ.แมสอด 

จ.ตาก และนักศึกษาที่ศึกษาดําเนินโครงงานดานการอบชุบเฉพาะผิว

จุดเดนของผลงาน
การใหความรอนและความเย็นในกระบวนการอบชุบชิ้นงาน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
1) ชวยชาวบาน/ชุมชนเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินคาโอท็อป

2) ลดการหยุดชะงักและลดคาใชจายในกระบวนผลิตเชื้อเพลิงถาน

อัดแทงของชุมชน

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก:  งบสนบัสนนุงานวจิยังบประมาณ

ป 2555 จากเครือขายวิจัยภาคเหนือตอนลาง

การจัดสร้างอุปกรณ์ชวยในกระบวนการอบชุบเฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อนกรณีศึกษา:
การอบชุบสกรูเกลียวอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถานอัดแทง
The construction of Flame Surface Hardening Equipment : 
Case study Heat Treatment of screw compress Charcoal Compression Bar
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Invention – 08 ภาพแสดงเครื่องอัดย้ําฝาขวดแม็กซี่แคป
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เครื่องอัดยํ้าฝาขวดแม็กซี่แคป

ความเปนมา
ในปจจุบนัการบรรจภุณัฑเปนสวนหนึง่ของกระบวนการตลาด โดย

เฉพาะการผลติสนิคา ไดเนนใหความสาํคญักับผูบรโิภค การบรรจภุณัฑ

แบงออกเปน 2 ประเภทหลักไดแก การบรรจุภัณฑอาหารแหง และ 

การบรรจุภณัฑอาหารเหลว ในสถานระกอบการขนาดเลก็ถงึกลาง การ

บรรจุขวดนั้นยังอาศัยแรงงานคนในการปดฝาขวดซึ่งทําใหผูประกอบ

การรับภาระดานแรงงานคน เนื่องจากการอัดฝาขวดตองใชแรงมาก 

เกิดความลาจึงทําใหเพิ่มเวลาในการทํางานมากขึ้น และเครื่องที่มีขาย

ตามทองตลาดมีราคาแพงและมักเปนเครื่องขนาดอุตสาหกรรมขนาด

ใหญ ดังนั้นในงานนี้จึงตองการท่ีจะผลิตเครื่องบรรจุฝาขวดที่มีขนาด

เล็ก เหมาะแกการใชงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เคลื่อนยาย และ

ทํางานสะดวก

ประโยชน์ของผลงาน
เครื่องอัดยํ้าฝาขวดแบบแม็กซ่ีแคปท่ีสรางขึ้นน้ีมีหลักการโดยใช

วงจรไฟฟาระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกสที่

เปนตนกําลัง สามารถชวยทุนแรงในการบรรจุขวดได 

เนื่องจากมีความสะดวกรวดเร็ว มีการทํางานที่แมนยํา และ

ประหยดัพลงังานดวยระบบนวิเมตกิส ซึง่เหมาะสาํหรบัผูประกอบการ

ขนาดเล็กถึงกลางที่มีการผลิตไมมากนักและตองการลดคาใชจายเรื่อง

คาแรงคนงาน

ผู้ได้รับประโยชน์
1. มีประโยชนตอสถานประกอบกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง

2. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน

1. ใชวงจรไฟฟาระบบPLCเปนตวัควบคมุการทาํงานระบบนวิเมตกิ

สที่เปนตนกําลัง

2. สามารถอัดไดครั้งละ 2 ขวด/20 วินาที

3. เครื่องมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนยายได

4. ทํางานไดรวมเร็วแมนยํา

5. สามารถเปลี่ยนแบบหัวอัดยํ้าได

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ในกรณีที่มีบรรจุภรรณลักษณะคลายกัน หรือ ขนาดขวดบรรจุ

ภรรฑเทากันก็สามารถนํามาใชงานได

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:   โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป  2557

 อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ
สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม
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ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายรุงโรจน ยาอุด

 2. นายกลาณรงค สมพรหม

 3. นายนพรัตน ชมชวน    
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Invention – 09 ภาพแ สดงเครื่องขัดถาดหมูกระทะ 
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ความเปนมา
เมืองเชียงใหมมีรานหมูกระทะท่ีรับความนิยมและเปนที่ชื่นชอบ

ของบคุคลทัว่ไป โดยมหีลายรานใหเลอืกมากมายยกตวัอยาง เชน ราน
สคุลทา รานหมกูระทะฟาใส เปนตน ซึง่แตละรายตองใชกระทะปงยาง
เพือ่รองรับลกูคามากกวา 200 ใบตอวนั โดยการใชงานถาดหมกูระทะ
ดงักลาวแตละครัง้จะเหลอืซึง่คราบมนัและเศษอาหารไหมตดิแนนบน
กระทะ กลายเปนภาระหนักของทางรานที่ตองขัดลางใหหมดส้ิน
สะอาดเรียบรอย ทําใหเกิดอาการเมื่อยลาและสูญเสียเวลาเปนอยาง
มาก

กอนการลางและขดัถาด จะเทเอาเศษอาหารออกกอนใหหมดแลว
แชกระทะในนํ้าเปลาๆ ท้ิงไวขามคืนเพื่อใหคราบท่ีฝงแนนตางๆที่ติด
เปนรอยไหมบนถาดออนตัวลง กอนจะนํามาขัดลางในวันถัดมา ซึ่ง
ทาํใหเสยีเวลาลางเพือ่ใหทนักบัการเปดรานในอกีหนึง่วนัตอไป จงึเปน
ภาระของทางราน บางรานตองเสยีคาแรงงานเพิม่เพือ่จางพนกังานชุด
ใหมมาลางเฉพาะตอนเชา ท่ีจะตองลางและทําความสะอาดถาดหมู
กระทะทีม่จีาํนวนมากในแตละวนัจงึประสบปญหาในเรือ่งการลางถาด
หมกูระทะเนือ่งจากตองใชเวลานานและถาดหมกูระทะมคีวามคม อาจ
ทําใหผูลางไดรับบาดเจ็บได  ดวยเหตุน้ีทางทีมงานผูจัดทําจึงไดคิด
เครือ่งขดัถาดหมกูระทะ  เพือ่อาํนวยความสะดวก ประหยดัเวลา และ
ลดคาใชแรงคนในการขัดถาดหมูกระทะ

ประโยชน์ของผลงาน
1. เครือ่งขดัถาดหมกูระทะทีส่รางขึน้นีม้หีลักการโดยใชวงจรไฟฟา

ระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานมอเตอรท่ีเปนตนกําลัง สามารถ
ชวยทุนแรงในการขดัถาดหมกูระทะได โดยสามารถขัดกระทะไดหลาย
ขนาด เน่ืองจากออกแบบใหสามารถจับกะทําไดแบบยืดหยุน จึงชวย
ใหการขัดไมสงผลตอกระทะเกดิลอยสกึหรอแตยงัสามารถทําไดสะอาด 
ดานการจายนํ้ายาลางจานและการจายนํ้าลางทําความสะอาดก็ถูกสั่ง
การทาํงานดวยระบบ PLC ซึง่มคีวามแมนยาํ ชวยในเร่ืองความประหยดั
ดวย เหมาะสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กถึงใหญและตองการลดคา
ใชจายเรื่องคาแรงคนงานผูไดรับประโยชน

2. มีประโยชนตอสถานประกอบกิจการรานหมูกระทะตั้งแตราน
ขนาดเล็ก-ใหญ

3. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา
จุดเดนของผลงาน

1. ใชวงจรไฟฟาระบบPLCเปนตวัควบคมุการทาํงานระบบท่ีเปนตน
กําลัง

2. สามารถขัดไดครั้งละ 1 ถาด/50 วินาที
3. ทํางานไดรวมเร็วกวาใชคน หรือ ใชคนเพียงคนเดียวในการ

ทํางาน
4. สามารถใชงานโดยกดเพียง 1 ปุมการใชงาน
5. ประหยัดนํ้าและรวดเร็ว เคลื่อนยายไดสะดวก
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก :  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป  2557

เครื่องขัดถาดหมูกระทะ

 อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ
สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  084-1701677  

Email : ninlawan_ch@hotmail.co.th  

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายศุภณัฎฐ ชัยชนะพิสิทธิ์

 2. นายเดชกพล  กําเพ็ญ
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Invention – 10 ภาพแสดงเครื่องอัดขึ้นรูปกระถาง

เพาะชําจากเศษใบไม้แห้ง 
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ความเปนมา
ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมมักประสบปญหาหมอกควันในชวงหนา

แลง ซึ่งเกิดจากสาเหตุทั้งการเผาทําลายวัชพืชในแปลงเกษตรของ
เกษตรกร ปญหาไฟไหมปา เปนตน อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
ลอมรอบ จงึทาํใหสภาพพืน้ทีเ่ปนแองกะทะ ดวยปจจยัเหลานีจ้งึสงผลก
ระทบตอสภาพอากาศเปนอยางมาก   นอกจากน้ีการเพาะปลูกดวย
การปลูกชําตนกลาไมในถุงเพาะชําพลาสติกหรือกระถางที่ทําจาก
พลาสตกิ ซึง่ถอืเปนกระบวนการพืน้ฐานในการเพาะปลกู เพราะ ความ
สะดวกและราคาถูก ถุงเพาะกลาไมพลาสติกจึงถูกนํามาใชอยางแพร
หลาย อยางไรกต็ามการปลกูตนกลาดวยการใชถงุพลาสตกิสาํหรบัการ
เพาะชําก็ยังมีขอเสีย เนื่องจากเมื่อถึงเวลาปลูกพืชลงดิน เกษตรกร
จําเปนตองฉีกถุงพลาสติกออก ดังนั้นจึงทําใหเกิดขยะจากกรบวนการ
เพาะปลกูและถงุพลาสตกิน้ันยงักอใหเกิดปญหาขยะ เนือ่งจากเปนขยะ
ที่ยอยสลายไดยาก จําเปนตองใชเวลาในการทําลายเปนเวลานาน 
ปญหาเหลานี้สงผลตอปญหาสภาวะโลกรอนในที่สุด

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําขยะชีวภาพ ไดแก เศษใบไมแหง
มาอดัดวยเครือ่งอดัขึน้รปูกระถางเพาะชาํ เพือ่เพิม่แนวคดิในการแกไข
ปญหาการเผาวัชพชื ซึง่เปนสาเหตขุองปญหาหมอกควัน นอกจากนีย้งั
เปนแนวทางในการลดปริมาณขยะท่ีเกิดจากการใชถุงพลาสติกหรือ
กระถางพลาสตกิสาํหรับการเพาะปลกู ซึง่จะสงผลใหชวยลดปญหาตอ
สิ่งแวดลอมและเปนแนวทางในการลดตนทุนในการทําการเพาะปลก
ของเกษตรกร

ประโยชน์ของผลงาน
เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไมแหงไดออกแบบดวย

อาศัยระบบไฮดรอลิคมาประยุกตใชในการอัดกระถาง โดยอาศัยการ
ผสมสวนผสมของเศษวัสดุเกษตรและวัสดุประสาน เพื่อนํามาอัด
กระถางสําหรับการเพาะปลูกดวยเครื่องอัดขึ้นรูปกระถาง ซึ่งมี
ประโยชนและสามารถนําไปใชงานในดานการเกษตร รวมถึงการลด
ปญหาการเผาเศษวสัดเุกษตรสาํหรบัการเตรยีมปลกูพชื ดงันัน้จงึมปีระ
โยชนในดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

ผู้ได้รับประโยชน์
1. มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
2. มีประโยชนตอเกษตรกร
3. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน
1. สามารถอัดขึ้นรูปกระถางไดครั้งละ 6 กระถาง
2. สามารถทุนแรงงานคนในการอัดกระถาง
3.  สามารถอัดขึ้นรูปกระถางใหมีขนาดเทากัน
4. ใชงานงายและสะดวกตอการบํารุงรักษา

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เพ่ือลดปญหาการเผาเศษวสัดเุกษตรเพ่ือเตรยีมเพาะปลกูในบรเิวณ

พื้นที่ราบสูง ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาหมอกควันในสิ่งแวดลอม อีกทั้งยัง
เปนการนําเศษผลผลิตเกษตรที่เหลือใชกลับมาใชในการเพาะปลูกพืช
ผักและพืชผลในโครงการหลวงตอไปอีกดวย

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:   โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป  2557

 

   อาจารย์พฤทธิ์  เนตรสวาง
สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ   

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  089-5574312  

Email : n_prud@hotmail.com  

ผู้รวมผลิตผลงาน
บุคคลภายนอก 

 1. นายเฉลิม  ยาวิลาศ

 2. นายณัฐพล  มะโนคํา

 3. นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ

 4. นายเอกอาทิตย  กลาพงค

  

เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไม้แห้ง
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Invention – 11 ภาพแสดงเครื่องผสมปูนปลาสเตอร์

สุญญากาศ
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ความเปนมา
ปจจุบันอุตสาหกรรมเซรามิกในภาคเหนือมีอยู กันแพรหลาย

ตัวอยางเชนสถานประกอบการเซรามิกขนาดเล็ก คุณชัยสิน สมศรี   
เลขที่ 98/1 บานหัวทุงสามัคคี หมู 8 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง 
จังหวัดลําปาง   คณะผูจัดทําจึงมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางขั้น
ตอนกระบวนการผลติ   นัน่คอืขัน้ตอนการทาํแบบพมิพปนูปลาสเตอร 
ซึง่การผสมปนูปลาสเตอรทาํแบบพมิพของผูประกอบการเดิมนัน้จะใช
วิธีการผสมแบบการกวนมือ        เปนสาเหตุใหเกิดฟองอากาศใน
ปริมาณมาก และสุดทายแลวฟองอากาศเหลานี้จะสงผลใหแบบพิมพ
เกดิรพูรนุและชิน้งานทีไ่ดออกมาไมสมบรูณ ดงันัน้ผูจดัทาํจงึไดคดิคน
เคร่ืองผสมปนูปลาสเตอรสญุญากาศเพือ่ลดฟองอากาศในขัน้ตอนของ
การผสมปูนปลาสเตอร

ประโยชน์ของผลงาน
เครือ่งผสมปนูปลาสเตอรสญุญากาศ เปนเครือ่งจกัรทีอ่อกแบบมา

เพื่อลดปญหาการเกิดฟองอากาศในเน้ือของแบบพิมพปูนปลาสเตอร 
ทําใหไดชิ้นงานที่สมบูรณ ไมเกิดรูพรุน อีกทังยังชวยลดของเสียที่เกิด
จากแบบพิมพปูนปลาสเตอร สงผลใหเกิดประโยชนในสวนของ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมของผูประกอบการดานเซรามิก
ขนาดกลาง และขนาดเล็กไดเปนอยางดี 

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานเครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศนี้จะเปนประโยชนใน

ดานอตุสาหกรรมเซรามกิชมุชน หรอืผูประกอบการดานเซรามกิขนาด
กลางและขนาดเล็ก

จุดเดนของผลงาน
1 ลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนปลาสเตอร
2 ไดแมพิมพที่สมบูรณ แข็งแรง
3 ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากแมพิมพปูนปลาสเตอรที่เกิดรูพรุน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานเครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศน้ีมีตนทุนการสรางใน

ราคาที่ย อมเยา เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในระหวางขึ้นตอน
กระบวนการผลิตแบบพิมพปูนปลาสเตอร และลดของเสียจากปญหา
ของฟองอากาศ สงผลใหอตุสาหกรรมชมุชนมรีายไดพีเ่พิม่ขึน้ โครงการ
หลวงสามารถนําผลงานนี้ไปเผยแพรแกชุมชน ตามหลักของความพอ
เพียงอีกดวย

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก: โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 
ประจําป  2557

 

  อาจารย์ภาคภูมิ  จารุภูมิ
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  089-9973245   

Email : noteparkpoom@gmail.com

  

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายกิติศักดิ์ มีธรรม

 2. นายณัฐวุฒิ ใหมปน

  

เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ
THE STUDY PRODUCTION OF VACUUM PLASTER MIXER
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Invention – 12 ภาพแสดงต้นแบบเครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนด้วยไฟฟาแรงสูง

 อาจารย์วิสูตร  อาสนวิจิตร
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ    

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  085-0401595 

Email : -

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายกรพจน มะโนใจ

 2. นายณัฐวัฒน สุวรรณวิทย

 3. นายนวพล ขัติยะ

  



ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

31

ต้นแบบเครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนด้วยไฟฟาแรงสูงขนาด.10.กิโลโวลต์ 
สําหรับห้องขนาด2x2x2 เมตร  
Electrostatici Precipitatori Modeliwithi Rotatingi Highi Voltagei 10 Kilovolts for Room Size 2x2x2 Meter

ความเปนมา
คณุภาพอากาศ เปนเรือ่งทีส่าํคญัตอการดาํรงชวีติและประสิทธภิาพ

การทาํงานของมนษุย ซึง่คณุภาพของอากาศจะดตีอสขุภาพหรอืไมนัน้
ขึ้นอยูกับระดับหรือปริมาณมลพิษท่ีปนเปอนในอากาศ สารมลพิษที่
สําคัญคือ อนุภาคฝุนละอองลอยขนาดเล็กที่มีการตกตะกอนคอนขาง
ชาถึงชามาก ซึ่งตองใชเครื่องบําบัดอากาศชวยในการกําจัด แตเครื่อง
บําบัดอากาศภายในอาคารท่ีมีจําหนายในประเทศยังมีราคาคอนขาง
สงูตองเสยีคาใชจายในการบาํรงุรกัษา และบรกิารจากตวัแทนจาํหนาย
ในราคาคอนขางสูง จึงทําใหมีการใชงานในจํานวนจํากัด ทําใหไม
สามารถขยายใหมกีารใชงานในสวนสาํนกังาน ทีพ่กัอาศยั โรงพยาบาล 
หรอืโดยเฉพาะหองปลอดความเปนพษิไดมาก ซึง่การทาํงานของเครือ่ง
บําบัดอากาศภายในอาคารจะชวยในการขจัดปญหาเรื่องเชื้อโรค โดย
เฉพาะเชือ้แบคทเีรีย ควนับหุรี ่ฝุนและกลิน่ตางๆ สามารถกาํจดัอนภุาค
ที่มีขนาดเล็ก ที่ปะปนอยูในอากาศซ่ึงเปนสาเหตุหน่ึงของโรคเยื่อหุม
สมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคภูมิแพ โรคหอบหืด และโรคทางเดิน
หายใจอื่นๆได จากรายงานทางการแพทยพบวา PM 10 มีผลกระทบ
ตอระบบทางเดนิหายใจของมนษุย ทาํใหเกดิการทาํลายยนีท่ีเกีย่วของ
กับการเกิดโรคหอบหืด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมปริมาณการ
แพรกระจาย PM 10 เหลานี้ เพื่อไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สขุภาพของมนษุยจากผลการวจิยัของ พานชิ อนิตะและคณะ เกีย่วกบั
การพัฒนาเครื่องบําบัดอากาศภายในอาคาร สําหรับหองปลอดความ
เปนพษิโดยเทคนคิเชงิไฟฟาสถติ ซึง่ในการศกึษานีย้งัไดทาํการทดสอบ
ประสิทธิภาพการกําจัดอนุภาคฝุนควันภายในหองจําลองขนาดมิติ 
2x2x2 เมตร ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบพบวา เครื่องบําบัดอากาศฯ
ตนแบบทีพ่ฒันาขึน้นีจ้ะใหประสทิธภิาพในตกตะกอนหรอืการกําจดัฝุน
ละอองไดสูงถึง 99% ที่เวลาในการบําบัดอากาศ  70 นาที และจะมี
ประสิทธิภาพของการตกตะกอนลดลงเน่ืองจากการสะสมตัวของ
อนุภาคควันที่ตัวตกตะกอนซ่ึงตองทําความสะอาดโดยการเคาะ หรือ
ลางทําความสะอาด หากไมทําความสะอาดจะเกิดการสะสมตัวของ
อนุภาควันมากขึ้นสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบและสง
ผลเสียตอแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงไดจากปญหาดังกลาวของคณะผู
วิจัย จึงไดทําการศึกษาและออกแบบตนแบบเครื่องบําบัดอากาศโดย
ใชคุณสมบัติของไฟฟาแรงดันสูงเขามาประยุกตในการบําบัดอากาศ
และมีระบบทําความสะอาดตัวเองไดโดยการใชจานหมุนเขามาชวย 
เพื่อใหสามารถ ดูแลรักษาไดงายและสะดวกสบายขึ้น รวมถึงทดสอบ
สมรรถนะในหองจําลองขนาดมิติ 2x2x2 เมตร ซึ่งตัวเครื่องตนแบบจะ
ใชวสัดแุละอปุกรณทีส่ามารถพฒันาและหาไดภายในประเทศ ทดแทน

ชิ้นสวนจากตางประเทศ และเพื่อใหไดเครื่องตนแบบระบบบําบัด
อากาศภายในบาน อาคาร หรอืสาํนกังานทีเ่หมาะสมตอการทาํงานและ
ราคา

ประโยชน์ของผลงาน
เครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนดวยไฟฟาแรงดันสูงพรอมที่คีบ

ทําความสะอาดจานหมุนสามารถนําไปใชงานในระบบบําบัดอากาศ
ดวยไฟฟาแรงดันสูงโดยการตกตะกอนเชิงไฟฟาสถิตไดดี เพราะมีการ
ทําความสะอาดแผนตกตะกอนดวยที่คีบทําความสะอาดจานหมุน
ตลอดเวลา จงึสามารถใชงานเครือ่งบําบดัอากาศไดโดยไมตองทาํความ
สะอาดจานหมุนซึ่งเปนพื้นที่ในการตกตะกอนบอยมากนัก

ผู้ได้รับประโยชน์
เปนประโยชนตอหนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการความสะอาด 

หองปลอดเชือ้ และในอาคารสาํนกังาน อาคารบานเรอืนของประชาชน
ทั่วไป

จุดเดนของผลงาน
ระบบบําบัดอากาศดวยไฟฟาแรงดันสูงโดยใชการตกตะกอนเชิง

ไฟฟาสถติ และมกีารทาํความสะอาดแผนตกตะกอนดวยทีค่บีทาํความ
สะอาดจานหมุนตลอดเวลา จึงสามารถใชงานเครื่องบําบัดอากาศได
โดยไมตองทาํความสะอาดจานหมนุซึง่เปนพืน้ทีใ่นการตกตะกอนบอย
มากนัก และประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาและบริการจาก
ตัวแทนจําหนายซึ่งมีราคาคอนขางสูง

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สามารถนําหลักการสรางสนามไฟฟาแรงสูงไปประยุกตใชงานเพื่อ

การเกษตรตอไปได
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:   โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป  2557
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 อาจารย์กันยาพร ไชยวงศ์ 
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา :  นาน 

โทร 098-7728339 

Email : drccrmutl@gmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายณัฐพล วิชาญ

 2. นายอริยะ แสนทวีสุข

นักศึกษา

 1. นายวิโรจน  ไชยสมทิพย

 2. นายสมศักดิ์  ตั้งวิไล

 3. นายอภินันต  เสริมสิริตระกูล

Invention – 13 ภาพแสดงเตาแกสซิไฟเออร์ควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน
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เตาแกสซิไฟเออร์ควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน
Gasifier Furnace Coupled with Biochar Stoves For Used in Household

ความเปนมา
การพฒันาเตาชวีมวลใชในครวัเรอืน เปนแนวทางการสงเสรมิการ

พัฒนาพลังงานชีวมวลท่ีกําลังไดรับความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคการเกษตร ที่ตองการผลักดันใหเกษตรกรเกิดความรู ความเขาใจ 
รวมถึงเห็นถึงความสําคัญของการพึงพาตนเองดานพลังงาน ทั้งนี้รวม
ไปถงึใหความสนใจตอสิง่แวดลอม ดวยการกาํจดัของเหลอืท้ิงท่ีเกิดขึน้
ในภาคการเกษตรอยางถูกวิธี และเพื่อใหเกิดประโยชนดานพลังงาน 
การพัฒนาเตาชีวมวล รวมถึงเตาประสิทธิภาพสูงท่ีจะถูกนํามาใช
ทดแทนเตาหงุตมทัว่ไป จะตองพจิารณาถงึประสทิธภิาพเชงิความรอน
เพื่อใหเห็นถึงความเหมาะสมของพลังงานท่ีไดตอพลังงานที่ตองใชใน
การผลิตเชื้อเพลิง ในงานน้ีจึงไดใหความสนใจในการศึกษาถึง
ประสทิธภิาพเชงิความรอนของเตาแกสซไิฟเออสาํหรบัใชใหความรอน
ควบคูไปกบัการนาํไปใชในการผลติถานชวีภาพ โดยการเลอืกใชชวีมวล
จากวสัดุเหลือทิง้ทางการเกษตรทีม่ปีรมิาณมากในจงัหวดันาน อาท ิซงั
ขาวโพด กะลากาแฟ และซานออย เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต การ
ศึกษาจะพิจารณาถึงตัวแปรที่สําคัญในการใชงานเตา ประกอบดวย 
ชนิดและขนาดของวัตถุดิบ รวมถึงอัตราการปอนอากาศเขาสูเตา เพื่อ
พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงดานอุณหภูมิของเตา และประสิทธิภาพ
เชิงความรอน และเปรียบเทียบผลที่ไดกับการพัฒนาเตาในลักษณะ
ใกลเคียง

ประโยชน์ของผลงาน
1. ดานพลังงาน ในการพัฒนาเตาหุงตมที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปน

วัตถุดิบหลัก ควบคู กับการพัฒนาเช้ือเพลิงชีวภาพเพื่อนําไปใช
ประโยชนในรูปแบบพลังงานทดแทน 

2. ดานการเกษตร ถานชวีภาพทีผ่ลติไดมคีวามพรนุ และคณุสมบตัิ
ที่เหมาะสมตอการนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน อาทิ คา 
pH, สัดสวน C/N (C/N ratio) ที่สามารถใชแกไขปญหาสภาพความ
เปนกรดของดิน และการตรึงไนโตรเจนในดินที่เหมาะสมตอการเพาะ
ปลูกพืช

3. ดานสิ่งแวดลอมการผลิตถานชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรชวยลดการเผาทําลาย และการปลดปลอยฝุ นควันสู ชั้น
บรรยากาศ อีกทั้งดวยองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของถานชีวภาพ 
คือ ปริมาณคารบอนคงตัวที่สามารถคงสภาพไดยาวนาน ดังน้ันหาก
นําถานชีวภาพเปนวัสดุปรับปรุงดิน นอกจากจะทําใหสภาพของดินมี
ความเหมาะสมตอการเพาะปลูกแลว ยังสามารถกักเก็บคารบอน จึง
ถือเปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ชวยลดภาวะโลกรอน 

ผู้ได้รับประโยชน์
เตาแกสซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน เปนผล

งานทีพ่ฒันาขึน้เพือ่ใหสามารถนาํไปใชทดแทนเตาหงุตมในครวัเรอืน และ
สรางทางเลือกของการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนใน
เชิงพลังงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ควบคูกับการใช
งานเตา โดยการนําความรอนท่ีสูญเสียมาใชใหเกิดประโยชนไดอีกทอด
หนึง่ ดงันัน้ผลงานดงักลาวจึงเปนผลงานทีส่ามารถนาํไปใหเกดิประโยชน
ไดจรงิในชมุชน ทัง้นีผ้ลงานดงักลาวเริม่ตน และสาํเรจ็ดวยการสงัเคราะห
ความรู ออกแบบ และจัดสราง ตามกระบวนการเพื่อฝกทักษะการเรียน
รู และการปฏิบัติจริง ในหองเรียน พรอมเผยแพรผลงานใหกับชุมชน ซึ่ง
เปนประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน
สามารถใชในรูปแบบเตาหุงตม ควบคูกับการผลิตถานชีวภาพ ตาม

ลักษณะของเตาแกสซิไฟเออ ซ่ึงอาศัยปฏิกิริยาแกสซิฟเคชั่น ท่ีอาศัย
ความรอนเปนตัวชวยยอยสลายองคประกอบของชีวมวลเพื่อใหเกิดเชื้อ
เพลิงแกสที่สามารถใชในการการใชความรอนสําหรับการหุงตม ดังนั้น
การใชงานที่ออกแบบจึงชวยลดควันไดมากกวาเตาที่อาศัยกระบวนการ
เผาไหมโดยตรงทั่วไป อีกทั้งความรอนที่ไดจากบริเวณของการเกิด
ปฏิกิริยายังสงผานเขาสูชองของการยอยสลายเชิงความรอนในรูปแบบ
ไพโรไลซสิเพือ่ใชสําหรบัการผลิตถานชวีภาพจงึลดการสูญเสยีความรอน 
และเพิ่มประสิทธิภาพเตา และสามารถนําผลผลิตมาใชประโยชนได 
นอกจากนั้นขณะไพโรไลซิส ยังเกิดผลิตภัณฑในกลุมสารระเหยซึ่ง
สามารถกักเก็บเพื่อนําสารในกลุมดังกลาวมาใชประโยชนในรูปแบบ
นํ้าสมควันไม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เตาแกสซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือนสามารถ

นําไปใชไดจริงในชุมชนที่อยูหางไกล เพราะสามารถใชชีวมวลที่หาได
ทั่วไปในชุมชนมาเปนวัตถุดิบสําหรับการใหความรอน และการผลิตถาน
ชวีภาพ และยงันาํวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตร มาใชใหเกดิประโยชน อาทิ 
การนํากะลากาแฟ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตกาแฟมาใชในการผลิต
ถานชีวภาพ ที่นอกจากจะนํามาใชในการพัฒนาเปนเชื้อเพลิงแลว ยังมี
ความเหมาะสมตอการพฒันาเพือ่เปนวสัดปุลกู หรอืวสัดสุาํหรบัปรบัปรงุ
ดินไดดวย

ผลงานน้ีไดรบัการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 
ประจําป 2558
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Invention – 14 ภาพแสดงการออกแบบหม้อแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA 

โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่ 
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ความเปนมา
หมอแปลงไฟฟา (Transformers) ถือวาเปนอุปกรณที่สําคัญใน

การสงจายระบบไฟฟาซึง้ทาํหนาทีแ่ปลงแรงดนัไฟฟาใหเพิม่หรอืลดลง
ตามระดบัแรงดนัไฟฟา เพือ่ความเหมาะสมตอระบบสงจายในปจจบุนั
หมอแปลงไฟฟาไดถูกนํามาใชงานกันอยางแพรหลายท้ังในดาน การ
สงจายไฟฟา ดานอุตสาหกรรม และดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จาก
ทีก่ลาวมาไมวาจะเปนการสงจายหรอืดานอปุกรณอเิลก็ทรอนกิสตางๆ
ที่ขาดไมไดก็คือหมอแปลงไฟฟาที่ตองแปลงแรงดันไฟฟา ดังนั้นคณะ
ผูจดัทาํจงึเห็นความสาํคญัของหมอแปลงไฟฟา จงึมแีนวคดิทีจ่ะศึกษา 
ทฤษฎีพื้นฐานของหมอแปลงไฟฟา,โครงสรางของหมอแปลงไฟ
ฟา,สมการการออกแบบสรางหมอแปลงไฟฟา เพือ่ใหเขาใจในหลกัการ
ทํางานของหมอแปลงไฟฟา และสามารถออกแบบสรางหมอแปลงไฟ
ฟาได ดงันัน้ผูวจิยัจงึตองการทีจ่ะศกึษาการออกแบบหมอแปลงไฟฟา 
3 เฟสเพื่อเปนแหลงจายใหกับมอเตอร 3 เฟส 220 V โดยที่ไฟฟา
ปจจบุนัไมสามารถตอไดเนือ่งจากไฟฟาในปจจบุนัจะเปนระบบ 3 เฟส 
380 V ผูวจิยัจงึเหน็ความสาํคญัในการออกแบบสรางหมอแปลง 3 เฟส 
220 V เพือ่เปนแหลงจายแหงใหมใหกบัมอเตอรไฟฟาเหนีย่วนาํ 3 เฟส
ขนาด 270 W 220V โดยที่ไมตองไปเปลี่ยนแปลงระบบของการไฟฟา
และจะไดเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานสิง่ประดษิฐนีม้ปีระโยชน. ดานสือ่การเรยีนการสอนรายวชิา 

ปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟา ซึ่งเปนชุดปฏิบัติเกี่ยวกับ โครงสราง และ
หลักการทํางาน การตอวงจร หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส ที่สําคัญใชเปน
แหลงจายไฟฟาของชุดทดลองมอเตอรไฟฟาเหนี่ยวนํา 3 เฟส ที่ตอ
แรงดัน 220 โวลต แทนแหลงจายของ กฟภ ที่มีแรงดัน 380 โวลต ซึ่ง
ไมสามารถใชในการทดลองได
ผู้ได้รับประโยชน์

1. ประโยชนตอองคกร คือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน
นา พิษณุโลก ไดประโยชนจากมีชุดสื่อการเรียนการสอนซึ่งทาง
มหาวิทยาลัยไมมี และสามารถใชในการเรียนการสอนจริง 

2. ประโยชนตอนักศึกษารวมโครงการ ไดปฏิบัติงานจริง และ
สามารถใชงานไดจริง โดยสามารถตอบอัตลักษณของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา “บัณฑิตนักปฏิบัติ” ที่สําคัญที่สุด คือ 
ประโยชนตอนักศึกษาที่เรียน รายวิชาปฏิบัติเครื่องจักรกลไฟฟา มีชุด
ส่ือการเรียนการสอน ทําใหเขาใจหลักการทํางาน และการออกแบบ 
ของหมอแปลงไฟฟา 3 เฟสมากยิ่งขึ้น 
จุดเดนของผลงาน

หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส สามารถปรบัเปลีย่นแรงดนัของแหลงจาย
ไฟฟา ไดหลายคาขึ้นอยูกับการตอของขดลวดดานปฐมภูมิ และ ทุติย
ภูมิ

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

 อาจารย์ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์
สาขาวิศวกรรมไฟฟา 

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : พิษณุโลก

โทร 085-7362430  

Email : nataphon_ee@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายอนุพล สุวรรณทา

 2. นายณภัทร ปนทอง

 3. นายวรวุฒิ เขียวฉวี

 4. นางสาวปองภิรมย ปานเกิด

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่
The design of a 380/220V 480 VA three phase transformer using area product approach
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Invention – 15 ภาพแสดงเครื่องแยกเยื่อฟกข้าว 
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เครื่องแยกเยื่อฟกข้าว
Gac Membrane Separators

ความเปนมา
ปจจุบันอุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาดกลางเปนที่นิยมมากใน

ทุกๆ ภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาวัสดุธรรมชาติ
หรอืผลผลติทางการเกษตรมาแปรรปูเพือ่การเพิม่มลูคาของวตัถดุบิดงั
กลาว  ฟกขาว (Gac) นับวาเปนผลไมอีกประเภทหน่ึงท่ีนิยมนํามา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เชน นํ้าฟกขาว 
สบูฟกขาว โลชันฟกขาว ตลอดจนผลิตภัณฑบํารุงผิวตาง ๆ ดังแสดง
ในรูปที่ 1ทั้งนี้เนื่องมาจากฟกขาวเยื่อฟกขาวอุดมไปดวยบีตาแคโรทีน
และมไีลโคพนีสงูเมือ่เทยีบกบัผกัชนดิอืน่ ๆ   จากการสาํรวจในเขตพืน้ที่
ภาคเหนือมีผูประกอบการ SME และกลุมวิสาหกิจชุมชนประมาณ 10 
แหงที่ไดทําการแปรรูปฟกขาวใหเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ  ซึ่งสวน
ใหญมกัประสบปญหาเรือ่งเดยีวกนัคอื ข้ันตอนของการแยกเยือ่ฟกขาว
ออกจากเมล็ดที่ตองใชแรงงานคนซึ่งทําไดชาและไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูประกอบการทีจ่ะนาํเยือ่ฟกขาวไปแปรรปูเปนผลติภณัฑ
เพื่อสุขภาพตอไป

ดังนั้นจากปญหาดานการผลิตตามที่ไดกลาวมาขางตนคณะผูวิจัย
มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเพ่ือแยกเย่ือเมล็ด
ฟกขาว  โดยใชหลักการหมุนเหวี่ยงของแกนจานเพลาขัดจํานวน 4 ใบ
ขัดที่ความเร็วรอบตํ่า(60-80 rpm) เพื่อขัดถูเยื่อเมล็ดฟกขาวไปบน
ตะแกรงโลหะอยางตอเน่ืองซ่ึงเยื่อฟกขาวจะตกลงสูภาชนะบรรจุดาน
ลาง สวนเมลด็ฟกขาวทีถ่กูแยกเยือ่ออกแลวจะถกูสลดัออกจากถาดดวย
การหมนุกลบัทางของแกนจานเพลาขดัเยือ่พกัขาว และตกลงสูภาชนะ
รองรับดานลางเชนกัน

ประโยชน์ของผลงาน
เพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปผลผลิตการเกษตร(ฟกขาว)   

ผู้ได้รับประโยชน์
กลุมสวนไผหลวงเกษตรอินทรี” 33/4 หมู 1 ตําบลทากวาง อําเภอ

สารภี จังหวัดเชียงใหม

จุดเดนของผลงาน
1. สามารถแยกเยื่อฟกขาวไดในปริมาณที่มากกวาการใชแรงงาน

คน 8 เทาในระยะเวลาการทํางานเทากัน

2. เปนระบบการแยกเยื่อฟกขาวโดยที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน

จากเศษเมล็ดฟกขาวที่แตกเสียหาย

3. เปนระบบการแยกเยื่อแบบตอเน่ือง และสามารถตั้งเวลาการ

หมุนขัดเยื่อเมล็ดฟกขาวได

4. การแยกเมล็ดออกจากระบบใชหลักการหมุนเหวี่ยงใบพัดขัดใน

ทิศทางตรงกันขาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เปนประโยชนในดานการเพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปผลผลิต

การเกษตร(ฟกขาว) หากทางโครงการหลวง โครงการตามพระราชดํา

ริฯ ตองการแปรรูปผลฟกขาวในระดับอุตสาหกรรม

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการสํานักงานพัฒนา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาต ิสวทช. (เครอืขายภาคเหนอื) การ

  ผศ.ดร.นเรศ อินตะวงค์
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ  

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : เชียงใหม 

โทร 088-2527908  

Email : naret_i@yahoo.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1.นายกนต สุขตากจันทร

นักศึกษา

 1. นายรณชัย อุนมอน 

 2. นายสุรพงษ ฟนปนวงศ 

 3. นายศตวรรษ บุญรัตน 
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การออกแบบและสร้างเครื่องมือชวยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
Designing and Tooling for production Increasing and waste reduces

ความเปนมา
ดวยโครงการหลวงแมโถตั้งอยูที่ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม เปน

พืน้ทผีลติผกัเมอืงหนาวทีม่พีืน้ทีแ่ละกลุมเกษตรกรในโครงการคอนขาง

มาก แตกําลงัการผลติกลาพนัธุผกัของโครงการหลวงฯมคีวามสามารถ

ในการผลติทีไ่มเพยีงพอกบัความตองการของกลุมเกษตรกรในโครงการ

และในปการผลิตที่2558นี้โครงการหลวงดังกลาววางแผนขยายกําลัง

การผลิตผักใหเพิ่มขึ้นจากแผนผลิตเดิมรอยละ 5 ทําใหหนวยผลิตกลา

พันธุในโครงการไมสามารถผลิตถาดกลาพันธุผลิตไมทันตามแผน และ

มีความจําเปนที่จะตองหาเครื่องมือและพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อชวย

ใหกระบวนการผลติถาดกลาพนัธุมกํีาลงัการผลติทีทั่นตอปรมิาณความ

ตองการ

ประโยชน์ของผลงาน
ทําใหกระบวนการผลิตถาดกลาพันธุของหนวยผลิตถาดกลาพันธุ

ของโครงการหลวงสามารถสนองตอบแผนการผลิตไดทําใหผลผลิตผัก

มีปริมาณมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานนี้สามารถนําไปเปนตนแบบเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานและ

สามารถปรับใชกับโครงการหลวงอื่นๆได

จุดเดนของผลงาน
1. เปนการออกแบบเครื่องมือที่เนนกระบวนการทํางานที่ลดขั้น

ตอนการทํางานของกระบวนการผลิตและสามารถช วยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการผลิตใหเพ่ิมสูงขึ้นโดยมุงเนน ระบบการทํางานท่ี

งายตอการใชงานและการบํารุงรักษา

2. ความแปลกใหมหรือกลไกการทํางานที่แตกตางจากของผูอื่นที่

มีอยูแลว เครื่องมือมีการออกแบบชุดหัวเจาะหลุมและสามารถนําสง

เมล็ดพันธุลงหลุมในถาดเพาะกลาเปนชุดเดียวกัน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สามารถชวยเพิม่กาํลงัการผลติถาดกลาพนัธุไดทนักบัระยะฤดกูาล

เพาะปลูกของผักแตละชนิดตามแผนการผลิตของโครงการหลวง

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป 2557

  อาจารย์พิพัฒน์ หมื่นเปง
สาขาเทคนิคอุตสาหกรรม   

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : เชียงใหม 

โทร  081-169-6759  

Email : Phi.aya@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายแมน ตุยแพร 

นักศึกษา

 1. นายณัฐพงศ สีชะนะ 

 2. นายณัฐพล ไชยวงค 
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  รศ.ดร.รจนา  ชื่นศิริกุลชัย 
สาขาสิง่ทอและเครือ่งประดบั  

คณะศลิปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

     ลานนา : เชียงใหม

โทร : 081-9983048  

Email : rojanashop@gmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

1. นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย

Innovation – 01 ภาพนวัตกรรมเส้นใยไหมสีฟา

ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะ



นวัตกรรม
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ความเปนมา
ในปจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรคเปนที่

ยอมรับจากรัฐบาลของประเทศตาง ๆ  ทั่วโลกในฐานะเปนกลไกสําคัญ

ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงอนาคตอีกท้ังยังเปนรูปแบบเศรษฐกิจ

ระบบใหมที่เปดใหบุคคลท่ีมีความคิดสรางสรรคเขามามีสวนสําคัญ

ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม

และผลติภณัฑชมุชนเพือ่การสรางเอกลกัษณและการผลติสนิคาในทอง

ถิน่ใหมศีกัยภาพดวยการสนบัสนนุใหชนเผา ชมุชน วสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอม ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับองคความ

รูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการการเขาถึง

แหลงทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ

ผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะนําเอาเสนใยไหมจากธรรมชาติ ที่มีความ

สามารถในการระบายอากาศ ดูดซับความรอนไดดี เปนวัสดุสิ่งทอที่

ลํา้คามากกวาสิง่ของอืน่ๆ จนไดรบัสมญานามวา ราชนิแีหงเสนใย โดย

การนาํเสนใยไหมมายอมสฟีาจากเมลด็คอคอเดาะสฟีาเปนสทีีแ่สดงถงึ

สมเดจ็พระนางเจาสริิกติิ ์พระบรมราชินนีาถ พระองคทานทรงพระราช

สมภพในวันศุกร ซึ่งเปนสีฟา และทรงเปนผูท่ีอนุรักษและสืบสาน

ตํานานผาทอของไทยเราใหเปนท่ีรูจักกันท่ัวโลก สีฟาเปนสีที่สกัดได

จากตนคอคอเดาะ (ปงขาว) และมีความคงทนตอการซัก ตอการขัดถู

และตอแสง แลวนาํมาประยกุตใชในงานออกแบบผลติภณัฑของท่ีระลกึ 

และแฟชั่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค

สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมในทองถ่ิน สู ตลาดญี่ปุ น

เนือ่งจากเปนตลาดนาํเขาทีใ่หญทีส่ดุในการนาํเขาสิง่ทอของญีปุ่นและ

ญีปุ่นเปนตลาดเคหะสิง่ทอทีส่าํคญัของไทย (สถาบันพฒันาอตุสาหกรรม

สิ่งทอ. 2551) และเปนตนแบบทางความคิดในการสรางสรรค แหลง

กําเนิดสินคาที่มีความเปนอัตลักษณของตนเองและเปนมิตรตอส่ิง

แวดลอม สรางความแตกตางใหกับสินคา เพื่อใหธุรกิจสิ่งทอ เกิดการ

ตอยอดทางธุรกิจ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สูชนเผา ชุมชน วิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม ตามยทุธศาสตรการสรางความเขมแขง็ เสรมิ

สรางศักยภาพของชมุชนและสงัคมใหเปนรากฐานทีม่ัน่คงของประเทศ 

ในการอยูรวมกนักนัทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอม อยางสันติและ

เกื้อกูลสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ประโยชน์ของผลงาน
ดานการเกษตร การขยายพนัธุ สฟีาธรรมชาตจิากเมลด็คอคอเดาะ

เนื่องจากสีฟาจากเมล็ดคอคอเดาะมีคุณสมบัติที่สามารถนํามาตอยอด

ไดครบวงจร สามารถสูภาคธุรกิจไดอยางยั่งยืน

ผู้ได้รับประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ ตัวแทนกลุมโอทอป กลุมวิสาหกิจชุมชน ที่เขารับ

การถายทอดเทคโนโลย ีนาํองคความรู ทีไ่ดนาํมาตอยอดทางธรุกจิ การ

สรางมลูคาเพิม่ของสินคากอใหเกดิรายไดเพิม่ขึน้ ๑ เทาตวัหรอืมากกวา 

และมีความคุมทุน สามารถ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และสรางเครือขาย

ทางธุรกิจให

ใหกับกลุมเครือขายคลัสเตอรสิ่งทอในระดับภาคจนถึงในระดับ

ประเทศ

ทางสังคม   ไดสงเสริมพัฒนาคนในกลุมกลุมโอทอป กลุมวิสาหกิจ

ชุมชน มีความคิดสรางสรรคในวิชาอาชีพและการดําเนินชีวิต สามารถ

ใชภมูปิญญา วตัถดุบิ วฒันธรรมและเศรษฐกิจ สรางสรรคอยางเปนรปู

ธรรมและยั่งยืนในสังคม

จุดเดนของผลงาน
เปนผลิตภัณฑเสนใยไหมที่มีตํานานเรื่องราว ภูมิปญญา วัตถุดิบ 

วัฒนธรรมและการสรางสรรค ตามธรรมชาติ ทุกกระบวนการ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
1. สามารถนํามาตอยอดในโครงการการอนุรักษพันธุกรรม สูเชิง

พาณิชย

2. สามารถนาํเสนใยไหมสฟีามาตอยอด ผลติภณัฑในโครงการศนูย

ศิลปาชีพ ไดหลายรูปแบบ

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  สํานักบริหารโครงการสงเสริม

การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

นวัตกรรมเส้นใยไหมสีฟาธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะที่เปนมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ตอการออกแบบผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกและแฟชั่นในระบบเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
An innovation to use natural blue silk fabric dye from the Khokhodo seeds 
with environmentally friendly process to design products for souvenirs and fashion 
within the creative economy
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Innovation – 02 ภาพแสดงเครื่อง 

อบแห้งอินฟราเรดถังหมุน 

 อาจารย์นิลวรรณ  ไชยทนุ
สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  084-1701677  

Email : ninlawan_ch@hotmail.co.th  

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นายพฤทธิ์ เนตรสวาง

นักศึกษา

 1. นายอุดมทรัพย พิมสาร

 2. นายสัตยา ทองหนุน

 3. นายนฤพันธ ถาวารี



นวัตกรรม
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Innovation – 02 ภาพแสดงเครื่อง 

อบแห้งอินฟราเรดถังหมุน 

ความเปนมา
เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรท่ีทําอาชีพทางดานเกษตรกรรม

เปนจํานวนมากของประเทศในแตละปมีพืชผลผลิตทางการเกษตร

จํานวนมากหลากหลายชนิด เชน ผัก ผลไม เปนตน จึงทําใหในแตละ

ปแตละฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆ มีการลนตลาดเปน

จาํนวนมาก และทาํใหผลผลติไมสามารถออกจาํหนายไดทนัตามฤดกูาล 

ทําใหผลผลิตเกิดการเนาเสีย คณะวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ

ออกแบบและสรางเครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุนขึ้นมา เพื่อชวยใน

การยืดอายุเวลาในการเก็บรักษาผลผลิตใหนานยิ่งขึ้น ลดปญหาการ

เนาเสีย การเกิดโรคตางๆของผลผลิตไดมากขึ้น และประหยัดพลังงาน

ในกระบวนการอบแหงโดยในงานนีมุ้งเนนนาํเสนอในสวนของการเกบ็

คาความชื้นดวยวิธีการชั่งน้ําหนักของผลิตภัณฑขณะอบแหง ซึ่งเปน

ปจจยัทีส่าํคญัมากในงานวจิยัดานการอบแหง ปจจุบนัยงัไมมกีารวดันํา้

หนักผลิตภัณฑขณะอบแหงที่เปนถังอบแหงแบบหมุน

ประโยชน์ของผลงาน
ประโยชนในดานการเกษตร

- ทําใหสามารถลดปญหาการเนาเสียการเกิดโรคของผลผลิต

- ทําใหสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาของผลผลิต

- ทําใหสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอบแหง

- ทําใหสามารถสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกรประโยชนในดาน

การทองเที่ยว/อาหาร

- ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอบแหง

- ทําใหนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศหันมาบริโภคผลิตภัณฑ

อบแหงมากขึ้น

- ทําใหมีรายไดเขามาหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
หนวยงาน/องคกร

ทําใหหนวยงานที่ทํางานในดานการอบแหงผลิตภัณฑไดแนวทาง

การอบแหงในรูปแบบการใชรังสีอินฟาเรดรวมกันการพลิกกลับ

ผลิตภัณฑ อีกทั้งไดแนวทางการวัดคานํ้าหนักขณะอบเพื่อสามารถคิด

เปนความชื้นในเนื้อผลิตภัณฑขณะอบแหง (Real time) ได ซึ่งทําให

ไดคาความชื้นชัดเจน

นักศึกษา/นักเรียน

เครื่องดังกลาวนี้จะนํามาเปนเครื่องตนแบบหรืออุปกรณในการ

ทดลองระดับปฎิบัติการ ซ่ึงทําใหนักศึกษารู จักการคิดวิเคราะห

ออกแบบเครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุน ทําการทดลองดานการอบ

แหงผลผลิตทางการเกษตรอกีทัง้ยงัทําใหนกัศึกษารูจกัการวางแผนงาน 

การมอบหมายงาน การทํางานรวมกันเปนทีม

ประชาชนทั่วไป

ทําใหประชาชาทั่วไปหรือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชชนิดตางๆ หัน

มาสนใจในการสรางเครือ่งอบแหงอนิฟราเรดและการทาํผลติภณัฑอบ

แหง เชน ผลไมอบแหง สมุนไพร เปนตน  เพื่อสามารถเปนรายไดเสริม

จุดเดนของผลงาน
เครือ่งอบแหงอนิฟราเรดถงัหมนุจะแตกตางจากเครือ่งอ่ืนตรงท่ีการ

ชัง่นํา้หนกัของผลผลติ ในแตละครัง้จะใชโหลดเซลลในการวดัคานํา้หนัก

ของผลผลิตแทนที่จะเปนการวัดจากเครื่องชั่ง เพื่อลดปญหาการเสีย

เวลาในการทีต่องนาํตะแกรงทีมี่ผลผลิตออกมาวดัขางนอกในแตละครัง้ 

อกีทัง้ยงัมคีวามปลอดภยัตอผูใชงาน  เพราะในถงัหมนุและตวัตะแกรง

หมุนจะมีความรอนสูง จากอุณหภูมิที่ทําการอบแหงของผลผลิตนั้นๆ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เคร่ืองอบแหงอินฟราเรดถังหมุน ทําใหสามารถยืดอายุระยะเวลา

ในการเก็บรักษาของผลผลิตทางการเกษตร  นอกเหนือจากการเก็บ

รักษาดวยวิ ธีแชแข็ง เพราะการอบแหงเปนการลดความชื้นหรือนํ้าใน

ผลผลิต เพื่อไมใหผลผลิตเกิดการเนาเสียหาย อีกทั้งเครื่องอบแหง

อินฟราเรดถังหมุนยังชวยลดปญหาในเรื่องของเวลา กําลังคน อีกท้ัง

ดานพลงังานความรอนและคณุสมบตัทิางกายภาพของผลผลติจะดกีวา

การอบลมรอนที่ใชกันในปจจุบัน

การวัดนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ขณะอบแห้งในเครื่องอบแห้งอินฟราเรดถังหมุน
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แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
1. องคความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในการผลิตขาว

เพื่อรับมือตอภัยแลงของชุมชนเกษตรกร
2. คูมอืกระบวนการจดัการความรูการเพ่ิมประสิทธิภาพการจดัการ

นํ้าในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอภัยแลงของชุมชนเกษตรกร
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  สํานักงานคณะกรรมการวิจัย

แหงชาติ (วช.) ประจําป 2557

ผศ.บัญจรัตน์ โจลานันท์
สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : เชียงใหม

โทร 089-6337761

Email : banjarata@yahoo.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล

 2. ผศ.ปรารถนา ยศสุข

Innovation – 03 ภาพแสดงคูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้า

ในการผลิตข้าวเพื่อรับมือตอภัยแล้ง
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ความเปนมา
ขาว จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทยและการ

ดํารงชีพของเกษตรกร ท่ีผานมาหลายพื้นท่ีการเพาะปลูกขาวของ
ประเทศรวมทั้งเขตภาคเหนือตอนบน มักประสบกับปญหาการจัดการ
เรือ่ง นํา้ ทัง้ปญหานํา้แลงหรอืปญหาน้ําทวม ทีส่งผลใหเกดิการสญูเสยี
ผลผลิตหรือไมสามารถผลิตไดเน่ืองจากการขาดแคลนน้ํา เปนตน ดัง
นั้นการจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งประการ
หนึ่งในการผลิตขาว หากเกษตรกรสามารถจัดการนํ้าในพื้นที่การผลิต
ไดอยางเหมาะสม จะชวยลดความเสีย่งดานปจจยัการผลติขาวลงอยาง
มาก ขณะเดยีวกนักลบัเปนการเพิม่ขดีความสามารถดานการผลติและ
ยกระดับผลผลิตขาวตอไรของเกษตรกรใหสูงขึ้น

ชุมชนเกษตรกรออนใต เปนพื้นท่ีหน่ึงท่ีผลิตขาวเปนพืชเศรษฐกิจ
หลักและมีความเสี่ยงสูงตอภัยพิบัติแลงในอนาคต (แลงซํ้าซาก) 
นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดวามีความรุนแรงระดับสูงทั้งใน
ปจจบุนัและในอนาคต ซึง่ลวนสงผลตอการประกอบอาชพีเกษตรกรรม 
(รวมทัง้การผลติขาว) การขาดแคลนแหลงนํา้ตนทนุเพือ่การเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค ทั้งแหลงนํ้าผิวดินและใตดิน รวมทั้งประเด็นความ
ขดัแยงทางสังคมเนือ่งจากการแยงชงินํา้ ดงันัน้ การดาํเนนิกิจกรรมการ
จดัการความรู เร่ือง การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้ในการผลิตขาว
เพื่อรับมือตอภัยแลง: กรณี ศึกษาเทศบาลตําบลออนใต อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหงานวิจัย
รวมทัง้การคนหาความรูภายในชมุชนออนใตทีเ่ก่ียวของระบบการผลิต
ขาว และการปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ชุมชนเกษตรกร 2) เพื่อเสริมสรางความสามารถและพัฒนากลไกลขับ
เคลื่อนระดับชุมชนทองถิ่น ดานการรับมือตอภัยแลงในการผลิตขาว
ของชุมชนเกษตรกรออนใต และ 3) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การ
ผลิตขาว ของชุมชนเกษตรกรออนใตภายใตสภาวะความเสี่ยงของภัย
แลง ซึง่การจัดการความรูนัน้จะแปลงใหตรงกับความตองการของกลุม
ผูใชประโยชน และมีความเหมาะสมตอการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม 
สาํหรบัการขยายผลจากรายงานกจิกรรมการจดัการความรูดงักลาว ได
จดัทาํเปนคูมอื การเพิม่ประสทิธภิาพการจดัการนํา้ในการผลติขาวเพือ่
รับมือตอภัยแลง เพื่อใหงายและสะดวกในการจัดการความรูสูการนํา
ไปปฏิบัติ ใหแกผูที่สนใจในลําดับตอไป

ประโยชน์ของผลงาน
1. ใชประโยชนในการกาํหนดแนวทางการจดัการนํา้ในการผลิตขาว

ที่มีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมภายใตสภาวะภัยแลงใหแกชุมชน
เกษตรกรออนใต

2.ใชประโยชนในการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนระดับชุมชนทองถิ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของชุมชนเกษตรกรออนใตภายใต
สภาวะความเสี่ยงดานภัยแลง

3.ทาํใหทราบถงึแนวทางการดาํเนนิงานวจิยัทีเ่กีย่วของกับการปรบั
ตัวของเกษตรกรในการผลิตขาวภายใตสภาวะภัยแลง ที่จะเปน
ประโยชนและมคีวามสาํคญัตรงตามความตองการของประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต

ผู้ได้รับประโยชน์
1. กลุมเกษตรกรออนใต
2. กลุมผูใชนํ้าอางเก็บนํ้าแมผาแหน
3.เทศบาลตําบลออนใต
4. นกัศกึษา นกัวชิาการ และผูทีส่นใจดานการจดัการนํา้เพือ่รบัมอื

ตอภัยแลง

จุดเดนของผลงาน
จากความตระหนกัถึงการพฒันาคณุภาพชวีติ งานอาชพี และความ

เปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหพ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืนโดยเฉพาะกลุม
ชุมชนเกษตรกรซึ่งถือเปนกลุมประชากรหลักของประเทศที่นอกจาก
ตองการกระบวนการและเครือ่งมอืในการแกไขปญหาคณุภาพชวีติและ
ความยากจนจากการประกอบอาชีพแลว ยังถือเปนกลุมประชากรที่มี
ความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากภัยแลงดานปจจัยการผลิตและ
ฐานทรัพยากรที่คอนขางรุนแรง ดังนั้น คณะผูวิจัยฯ ซึ่งประกอบดวย
บุคลากรหลักจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และ
มหาวิทยาลัยแมโจ จึงมีแนวคิดรวมกันดําเนินโครงการจัดการความรู
แบบบรูณาการ โดยเนนการมีสวนรวมของกลุมเปาหมายผูใชประโยชน
จากผลงานวจัิย ภายใตขอเสนอการวจิยัเรือ่ง การเพิม่ประสทิธภิาพการ
จัดการนํ้าในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอภัยแลง: กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการวิเคราะห 
สังเคราะห และสรางกระบวนการจัดการองคความรูแบบมสีวนรวมจาก
การคัดสรรผลงานวิจัยของประเทศรวมจํานวน 4 ผลงาน ที่เกี่ยวของ
ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ขาว และผลงานวจิยัดานการปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิ
อากาศของชุมชนเกษตรกร ซึ่งครอบคลุมประเด็น

การจัดการปจจัยดานการผลิตขาว ภูมินิเวศนการเพาะปลูกขาว 
การเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ การลดตนทนุการผลติขาว และการเสรมิ
สรางความสามารถในการปรบัตวัตอการเปลีย่นแปลงสภาพภมูอิากาศ
ของชุมชนเกษตรกรออนใตดานเกษตรกรรม ที่ตรงตอความตองการ
ของกลุมเปาหมายหรอืผูใชประโยชนเพือ่นาํไปสูการปฏบิติัไดอยางเปน
รูปธรรม

คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในการผลิตข้าวเพื่อรับมือตอภัยแล้ง
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แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
พอลิเมอรที่ยอยสลายไดบางชนิด เชน พอลิแลกไทด สามารถผลิต

ขึ้นมาจากแลกติกซ่ึงเปนสารตั้งตนที่ไดมาจากแหลงวัตถุดิบที่สามารถ

เสริมสรางขึ้นมาใหมได เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน ซึ่ง

จะเปนการเพิ่มมูลคาใหผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมาก

อาจารย์วาณิช หลิมวานิช
สาขาวิทยาศาสตร (เคมี) 

คณะคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการเกษตร

มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

    ราชมงคลลานนา : เชียงใหม

โทร: 081-469-3325   

Email : wanich.lim@gmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. ผศ.ดร.พุฒินันท มีเผาพันธุ

 2. ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม

 3. ดร.นาวี กังวาลย
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ความเปนมา
พอลแิคโพรแลกโทนเปนพอลิเมอรทีย่อยสลายไดทางชวีภาพ นยิม

ใชเปนพอลิเมอรทางการแพทย และบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได ซึ่งพอ
ลเิมอรชนดินีส้ามารถสงัเคราะหผานกลไกโคออรดเินชนัอนิเสรทิชนั ดงั
รูปที่ 1 โดยใชระบบริเริ่มที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบ เชน ทินอัล
คอกไซดและคารบอกซเิลทเปนตน ซ่ึงการทีม่โีลหะเหลานีห้ลงเหลอือยู
ในพอลเิมอรจะกอใหเกดิความเปนพษิตอรางกายได มากไปกวานัน้หาก
ถูกปลดปลอยไปในธรรมชาติจะทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม 

 

รปูท่ี 1กลไกโคออรดเินชนัอนิเสรทิชนัของพอลเิมอไรเซชนัแบบเปด
วงของไซคลิกเอสเทอรมอนอเมอร

ในปจจบุนัมนีกัวทิยาศาสตรหลายๆกลุมไดศกึษาการสงัเคราะหพอ
ลิแลกไทดและพอลิแลกโทนโดยใชตัวริเร่ิมปฏิกิริยาอินทรียซึ่งเปนตัว
ริเริ่มที่ปราศจากโลหะหนัก พบวาตัวริเริ่มปฏิกิริยาอินทรียเหลานี้มี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะหพอลิเมอรเหลานี้ได ดังนั้นทีมผูวิจัยจึง
ไดทาํการศึกษาและคนหาตัวรเิริม่ปฏกิริยิาอนิทรยีกลุมนี ้และไดพบวา
กรดแอล-แลกตกิมีความเหมาะสมสาํหรบัใชเปนตวัรเิริม่ปฏกิริยิาพอลิ
เมอไรเซชนัของเอปไซลอน-แคโพรแลคโทนเนือ่งจากมคีวามปลอดภยั
และสามารถละลายไดในมอนเมอรอยางสมบรูณ ราคาถกู มสีเถยีรภาพ
ตอออกซิเจนและความชื้นสูง หาซื้อได ง ายอีกท้ังยังพบว าใน
กระบวนการทางชีวเคมีในรางกายของมนุษยจากสามารถเปลี่ยนกรด
แอล-แลกติกใหกลายเปนพลังงานได จากผลการทดลองทีมวิจัยพบวา
กรดแอล-แลกติกสามารถริเริ่มพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวงของเอปไซ
ลอน-แคโพรแลคโทนไดและสามารถตรวจสอบการพอลเิมอไรเซชนัโดย
ใชเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงคาลอริเมตรี (ดีเอสซี) ซึ่งเปนวิธี

ตรวจสอบทีร่วดเรว็มาก จากผลการทดลองคณะวจิยัไดทาํการสราง
แบบจําลองอันดับเอ็นอยางงายเพื่อใชในการทํานายตัวแปรทาง
จลนพลศาสตรตางๆ และจะเปนแนวทางในการศกึษาในระบบตวัรเิริม่
นี้ตอไปในอนาคต
ประโยชน์ของผลงาน

1. งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการสังเคราะหพอลิเม
อรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและพอลิเมอรทางการแพทย

2. พอลิเมอรที่สังเคราะหไดจากงานวิจัยจะมีความปลอดภัยตอสิ่ง
แวดลอมและรางกายมนุษย เนื่องจากไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก 
เชน ทิน ไทเทเนียม เซอรโคเนียม เปนตน

3. งานวจิยันีไ้ดสรางองคความรูใหมทางดานการสงัเคราะหพอลเิมอร
และการศึกษาจลนพลศาสตรเคมี

4. งานวจิยันีส้ามารถใชเปนตนแบบในการศึกษาการสงัเคราะหพอ
ลิเมอรที่ยอยสลายไดระบบอื่น
ผู้ได้รับประโยชน์

อาจารย นักเรียน/นักศึกษา 
 อาจารยสามารถนาํองคความรูไปทาํการเรยีนการสอนทางดานเคมี

พอลิเมอร โดยเฉพาะดานการสังเคราะหพอลิเมอร และจลนพลศาสตร
เคมี อีกทั้งยังสามารถเปนตนแบบสําหรับปญหาพิเศษ หรือ งานวิจัย
สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกได 

นักวิจัย 
งานวจิยันีเ้ปนการนาํเสนอนวตักรรมดานการสงัเคราะหพอลเิมอร 

ซ่ึงทีมวิจัยคิดวานาจะเปนการจุดประกายดานความคิดทางดาน
แนวทางการสังเคราะหพอลิเมอรทางการแพทย อีกทั้งยังสามารถนํา
ไปสูการพัฒนาพอลิเมอรทางการแพทย หรือ พอลิเมอรที่ยอยสลายได
ทางชวีภาพอืน่ๆผานกระบวนการสงัเคราะหทีม่คีวามปลอดภยั (Green 
polymer synthesis)

ประชาชนทั่วไป
ในอนาคตงานวจัิยนีจ้ะสามารถใชเปนแนวทางในการสงัเคราะหพอ

ลิเมอรทางการแพทย ซึ่งสามารถนําไปขึ้นรูปเปนผลิตภัณฑพอลิเมอร
ทางการแพทยที่ยอยสลายไดทางชีวภาพไดหลายรูปแบบ เชน ไหม
ละลาย (Absorbable suture) ทอนําเสนประสาท (Nerve guide) 
และ ระบบปลดปลอยยา (Drug delivery system) เปนตน มากไป
กวานั้นยังมีพอลิเมอรบางชนิด เชน พอลิแอล-แลกไทด ซึ่งสังเคราะห
มากจาก แอล-แลกไทด ซึ่งเตรียมไดจากสารตั้งตนแอล-แลกติก แอซิด
ซึ่งไดมากจากแหลงทรัพยากรท่ีสรางเสริมขึ้นมาใหมได เชน ขาวโพด 
มันสําปะหลัง ออย เปนตน หากงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จนาจะ
สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรได

จุดเดนของผลงาน
1. งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองสังเคราะหพอลิเมอรทางการแพทย

โดยใชระบบตัวริเริ่มที่มีความปลอดภัยทางการแพทยสูงและไมมีการ
ปนเปอนของโลหะหนักที่ใชเปนตัวริเริ่มปฏิกิริยา

2.คณะวิจัยไดทําการศึกษาการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
เพือ่ใชในการทํานายการเกิดพอลเิมอไรเซชนัและคาํนวณตวัแปรตางๆ
ทางจลนพลศาสตรไดอยางรวดเรว็ ซึง่จะเปนการประหยดัเวลาและงบ
ประมาณในการศึกษาสภาวะในการสังเคราะหพอลิเมอรอื่นๆ

แบบจําลองเอ็มพิริคัลสําหรับพอลิเมอไรเซชัน แบบเปดวงของเอปไซลอน -
แคโพรแลกโทนโทนที่ริเริ่มโดยกรดแอล-แลกติก 
Empirical Modeling for the Ring-opening Polymerization 
of ¯-Caprolactone initiated by L-Lactic Acid 
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ความเปนมา
ปจจยัหนึง่ทีม่คีวามสาํคญัและสงผลตอสขุภาพของพลโลกคอือาหาร

ที่ใชบริโภค โดยเฉพาะอาหารที่ไดจากเนื้อและผลิตภัณฑจากสัตว ใน
ปจจบุนัมสีารทีไ่มพงึประสงคปะปนมาในอาหารมากมายหลายชนดิ เชน
สารเคมสัีงเคราะหทีใ่ชเพิม่สขีองเนือ้และไขไก สารเรงเนือ้แดง สารตาน
จุลชีพที่ใชปองกันโรคหรือรักษาโรค สารพิษจากจุลชีพบางชนิดท่ีใช
วตัถดุบิอาหารสตัวเปนแหลงแพรขยายพนัธุ  สารเคมทีีใ่ชปองกันการ
เหมน็หนืและเพ่ิมอายกุารเกบ็รกัษาอาหารสตัว ฮอรโมนเพศสงัเคราะห
ทีช่วยใหสตัวเจรญิเตบิโตเรว็ หรอืสารพษิอะฟลาทอกซนิ (Aflatoxin) 
ทีเ่กิดจากเชือ้ราสายพันธุแอสเปอรจลิลสั  ฟลาวสั (Aspergillus flavus) 
โดยเฉพาะอยางยิง่อะฟลาทอกซนิชนดิบ1ี (Aflatoxin B1) ทีมี่พษิรนุแร
งกวาอะฟลาทอกซนิชนดิอืน่ ๆ   โดยสามารถเกาะจบักับดเีอน็เอ (DNA) 
อารเอ็นเอ (RNA) และโปรตีนทําใหเกิดพิษและกอใหเกิดมะเร็งในคน
และสตัวทีไ่ดรบัสารพษินี ้ปจจบุนัยงัไมมวิีธกีารใดทีจ่ะลดพษิทาํลายสาร
พิษนี้ไดทั้งในวัตถุดิบอาหารของสัตวหรือในอาหารของคน ซึ่งวัตถุดิบ
อาหารสตัวทีพ่บการปนปอนของเชือ้ราแอสเปอรจลิลสัฟลาวสัมากทีส่ดุ
คอืขาวโพด (เมลด็สเีหลอืง)ซึง่เปนวตัถดุบิอาหารสตัวทีม่คีวามสาํคญัมาก
ในอตุสาหกรรมการผลติสตัวของประเทศไทย เชน สกุร ไกเนือ้และ  ไก
ไข

ประมาณ พ.ศ. 2540 พบขาวโพดไรทีม่เีมลด็และซงัเปนสมีวง 1 ฝก
ในแปลงพฒันาและปรบัปรงุพนัธุขาวโพด (เมลด็สเีหลอืง) -ขาวฟางของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตพิษณุโลกตอมามีการนําเมล็ด
ขาวโพดไรสีมวงฝกดังกลาวที่มีฐานพันธุกรรมเกิดภายในแปลงพัฒนา
และปรับปรุงพันธุฯ นีม้าพฒันาเพือ่ใชเปนวตัถดุบิอาหารสตัวชนดิใหม 
เน่ืองจากขาวโพดไรสีมวงนีม้ขีอเดนคอืเมลด็ขาวโพดไรสีมวงมสีารแอนโธ
ไซยานนิ (anthocyanin) ทีพ่บทัว่ไปในพืชที่มสีมีวง สีแดงสดีํา หรอื
สีชมพู มีสารนี้มีการศึกษามายาวนานในพืชหลายชนิดและพบวามี
คณุสมบตัติานการเจรญิของเชือ้รา สารตานการเจรญิของเช้ือแบคทเีรยี 
เปนสารตานอนมุลูอสิระ สารกนัหนื สารสใีนธรรมชาต ิเปนตน หัวหนา
โครงการ ฯ จงึเลง็เหน็วาสารแอนโธไซยานนิในขาวโพดไรสมีวงฝกทีม่ี
ฐานพนัธกุรรมจากสถาบนัเทคโนโลยรีาชมงคล วทิยาเขตพษิณโุลก ก็
นาจะมคีณุสมบตัดิงักลาวเชนกนั และอาจใชเปนทางเลอืกอกีทางหนึง่
ในการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมผสมในอาหารสัตวเพื่อผลิต
อาหารสตัวทีป่ลอดภยัและมผีลดตีอสขุภาพสตัว ซึง่สงผลใหผูบรโิภคได
บรโิภคเนือ้สตัวทีป่ลอดจากสารอนัตรายภยัทีอ่าจพบในอาหารสตัวได

ดังกลาวแลววาขาวโพดท่ีใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวท่ัวโลกรวมถึง
ประเทศไทยจะใชเมล็ดสีเหลืองเทาน้ัน  ไมเคยมีการใชเมล็ดสีมวงมา
กอน หรอืในชวง พ.ศ. 2540 -2548 ในประเทศไทยยงัไมคุนชนิกบัขาว
โพดไรเมลด็สมีวง เมือ่คณะวิจัยขอทนุวจิยั“โครงการการพฒันาขาวโพด
ไรสีมวง  เพ่ือเพิม่ศกัยภาพการใชประโยชนทางอตุสาหกรรม”ทกุครัง้จงึ
ไมเคยไดรับการอนุมัติเนื่องจากผูทรงคุณวุฒิขณะน้ันพิจารณาแลววา 
“เมอืงไทยไมเคยมกีารใชหรือปลกูขาวโพดสมีวงมากอนและเมือ่ไมพบ
การปลกูก็ไมสามารถใชประโยชนทางอตุสาหกรรมไดแตอยางใด ฯลฯ”  
อยางไรกต็าม ใน พ.ศ. 2547 คณะวจิยัฯ ไดเผยแพรผลการใชขาวโพด
ไรสีมวงซึ่งจัดเปนวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมไปในนกกระทาญี่ปุนขุน 

และนกกระทาญี่ปุ นระยะให ไข   เป นคร้ังแรกในการประชุม  
International symposium on animal and production for food 
and environmental securityณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรงุเทพฯ

เมื่อวันที่  9-11 สิงหาคม 2547ซึ่งการประชุมนี้ไม มี oral 
presentation คงมแีต poster presentation ปรากฏวางานวจิยันีไ้ด
รบัรางวลั Best Posterตอมา “โครงการการพฒันาขาวโพดไรสมีวง  เพือ่
เพิ่มศักยภาพการใชประโยชนทางอุตสาหกรรม” จึงไดรับอนุมัติให
ดาํเนนิงานในปงบประมาณ 2549-2553  ผลงานวจิยัทีไ่ดจากโครงการ
นีม้อียางตอเนือ่งตลอดระยะเวลา 11 ปและไดนาํเสนอในการประชมุ
ขาวโพด-ขาวฟางแหงชาตติัง้แต พ.ศ. 2547 จนถงึปจจบุนัทาํใหมกีารนาํ
ผลงานวจิยั”ขาวโพดไรสมีวง” ไปใชตอยอดอยางกวางขวาง 

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เปนผูพฒันาพนัธุขาวโพด
ไรสมีวงจากพนัธกุรรมของพืน้ทีพ่ษิณโุลกเปนสถาบนัแรกในประเทศไทย 
หลงัการเผยแพรผลงานวจิยัประมาณ 7 ป  จงึมหีนวยงานอืน่ประกาศ
นวตักรรมขาวโพดขาวเหนยีวซึง่เปนขาวโพดคนละชนดิกับขาวโพดไรสี
มวงแตใชเชือ้พนัธกุรรมของ มทร.ลานนา ในอนาคตมอีกีมหาวทิยาลยั
ที่ไมใชมหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังใหงบสนับสนุนงานวิจัยขาวโพดสี
มวงซึง่ไมแนวาจะเปนขาวโพดไรเชนเดยีวกบั มทร. ลานนา หรอืไม ดงั
นัน้ในขณะนีข้าวโพดไรสมีวงจงึยงัเปนผลงานของ มทร.ลานนา ซึง่เปน
นวตักรรมทีย่งัไมมผีูใดประกาศวาเปนผลงานของตนเอง
ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนีม้ปีระโยชนดานการเกษตรคอื
1.  ดานวตัถดุบิอาหารสตัวปลอดภยั
จากผลการทดลองตั้งแต พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันพิสูจนแลววา

ขาวโพดไรสมีวงมสีวนประกอบทางเคมกีารยอยได การใชประโยชนใน
รางกายของไกกระทง  ไกไข และสกุรไมตางจากขาวโพดไรเมลด็สีเหลอืง 
สามารถใชผสมในอาหารนกกระทาเพศผูเพือ่ขนุเปนนกเนือ้  ในอาหาร
นกกระทาเพศเมยีระยะไข ไกไข ไกเนือ้ ลกูสกุร สกุรรุน และสกุรขนุได

2. ดานสงเสรมิสขุภาพของสตัว  
  -  คุณสมบัติการตานการเจริญเชื้อรากอโรค (Antifungal 

property)
จากงานวจัิยป ค.ศ. 2008 เรือ่ง Preliminary  evidence of  crude  

extracts  anthocyanins  from purple  field  corncob  inhibit 
growth of  Aspergillus flavus and   Aspergillus niger. In The 
13th Animal Science congress of the Asian-Australasian   
Association of Animal Production Societies“Animal Agriculture 
and the role of small holder farmers in a global economy” 
. Hanoi - Vietnam September 22-26, 2008.ทีพ่บวาสารสกดัแอนโธ
ไซยานินจากซังขาวโพดไรสีมวง สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา 
Aspergillus flavusทีส่รางสารพษิ Aflatoxin ทาํใหเกดิมะเรง็ตอคน
และสตัวทีไ่ดรบัอาหารปนเปอนเชือ้รานี้

ข้าวโพดไรสีมวงล้านนา
Purple Field Corn of Lanna
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  -  คณุสมบตัปิกปองสุขภาพของหวัใจ (cardioprotive activity)
จากงานวิจยัป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010)  เร่ือง Effects of purple field 

corn anthocyanins on broiler heart weight.  As. J. Food Ag-Ind, 
2010, 3(03) : 319-327. สนบัสนนุวาขาวโพดไรสมีวงชวยเรือ่งสขุภาพของ
สตัว  จากผลทีพ่บวาเปอรเซน็ตนํา้หนกัหวัใจของไกเนือ้ทีก่นิอาหารผสม
ขาวโพดไรสีมวงมเีปอรเซน็ตนํา้หนักหวัใจตํา่กวาไกเนือ้ทีก่นิอาหารผสม
ขาวโพดไรเมลด็สเีหลอืง หมายความวาในการเลีย้งไกของไทยมาไมตํา่กวา 
40 ป ไกเนือ้ทีไ่ดรับขาวโพดไรเมลด็สเีหลอืงแมจะมีขนาดหวัใจทีใ่หญหรอื
พองโตก็ไมใชสิง่ผดิปกตเินือ่งจากไมมวีตัถุดบิอืน่มาเปรยีบเทยีบ  แตเมือ่
เปลีย่นมาใชขาวโพดไรเมลด็สมีวงพบวานํา้หนกัของหวัใจของไกทกุกลุมที่
ไดรบัขาวโพดไรเมลด็สมีวงมขีนาดนํา้หนกันอยกวา ในป พ.ศ. นัน้พบวา
สอดคลองกบังานวจิยั 1 งาน ของ Al-Awwadi et.al. (2005) ทีร่ายงานวา
หนูrat  (หนทูีใ่ชทดลองมหีลายชนดิงานวจิยันีใ้ชหน ูrat) ทีด่ืม่นํา้สกดัแอนโธ
ไซยานินจากองุนจะมนีํา้หนกัหวัใจนอยกวาหนกูลุมเปรยีบเทยีบ

และToufektsian et.al. (2008) ทีใ่หสารสกัดแอนโธไซยานนิผสมใน
อาหารหนWูistar เพศผูทีเ่ปนโรคเสนเลอืดในหวัใจตบีพบวาสามารถลด
อาการเสนเลอืดตบีได โดย Toufektsian et.al. (2008) เสนอแนะ ณ พ.ศ. 
น้ันวา สารแอนโธไซยานินมีคุณสมบัติปกปองสุขภาพของหัวใจ
(cardioprotection) ซึ่งงานวิจัย Effects of purple field corn 
anthocyanins on broiler heart weight.  As. J. Food Ag-Ind, 2010, 
3(03) : 319-327. ขึน้ลาํดบัตนของการคนหาใน Google 

-  คณุสมบตัติานการเจรญิของเชือ้แบคทเีรยีกอโรค(Antibacterial 
activity)

จากงานวจิยัป พ.ศ. 2554เรือ่ง “แนวทางการใชประโยชนจากสาร
แอนโธไซยานินในขาวโพดสีมวง เพ่ืออาหารสัตวปลอดภัยและอาหาร
สขุภาพ”. ใน การประชมุวชิาการขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ครัง้ที่ 
35”ระหวางวนัที ่ 24-27 พฤษภาคม 2554  ณ โรงแรมมารวย การเดน 
กทม.ท่ีรายงานวาลกูสกุรหลังหยานมกอนการทดลองมอีาการถายทองหรอื
มลูเหลวทกุกลุม หลงัการใหอาหารทดลองทีม่ขีาวโพดไรสมีวงระดับ 20, 
30, 40 และ 60 เปอรเซน็ตเปรยีบเทยีบกับการใหขาวโพดไรสเีหลอืง พบ
วามลูของลกูสกุรทีไ่ดรับขาวโพดไรสมีวงทกุกลุมมีมูลลกัษณะความเปนกอน
ดกีวาลกูสกุรทีไ่ดรับขาวโพดไรสเีหลอืง ในสปัดาหที ่2 และ 4  ซ่ึงผูวจัิยเสนอ
แนะวาอาจเกดิจากสารแอนโธไซยานนิในขาวโพดไรสมีวงไปยบัยัง้แบคทเีรยี
กอโรค และชวยตานอนมุลูอิสระปองกันไมใหบรเิวณผนงัเซลลของทอทาง
เดนิอาหารเสือ่ม (Youdim และคณะ, 2000) ซ่ึงสอดคลองกับ Zhoa และ
คณะ  (2009)ทีร่ายงานวาสารสกัดแอนโธไซยานินจากขาวโพดสมีวงลกูผสม
จากประเทศจีน 5 สายพันธุจาก  Guangdong Province (BP), Jinheiyu 
purple corn จาก Shanxi Province (JHY), Jingheinuo purple corn 
จาก Beijing (JHN), Shijiazhuang purple corn จาก Hebei Province 
(SZ) และ Zhuozhou purple corn จาก Hebei  Province (ZPC) พบ
วาสายพันธุ Zhuozhou จาก Hebei Province 

(EZPC) มคีณุสมบตัติาน Salmonella enteritidis, Staphylococcus 
aureusและ Candida albicansดกีวาลูกผสมอกี 4 สายพนัธุ ยกเวน 
Escherichia coli

พ.ศ. 2554คณะวิจยัไดเสนอของบประมาณวจิยัในปงบประมาณ 2555 
เพือ่ทาํงานทดลองตอปรากฏวาผูทรงคณุวฒุทิีอ่านงานวจิยัใหขอเสนอแนะ
วา “ไมเคยพบงานวจิยัเกีย่วกับสารสกัดจากขาวโพดไรสมีวงสามารถยบัยัง้

เชือ้แบคทเีรยี จงึไมควรสนบัสนนุงานวจิยันี ้ฯลฯ” จนกระท่ัง ปงบประมาณ 
2556 คณะวจิยัจงึไดรบังบประมาณเพือ่ทาํการศกึษาตอและ พ.ศ. 2558งาน
วจิยัเรือ่งการยบัยัง้เช้ือแบคทเีรยีกอโรคในสัตวโดยสารสกัดแอนโธไซยา
นนิจากซงัขาวโพดไรสมีวงและขาวเมลด็สมีวง 4 ชนดิใน รายงานการประชุม
วชิาการระดบัชาต ิมหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา เชียงราย ครัง้
ที ่1 ประจาํป 2558ระหวางวนัที ่23-24 มนีาคม 2558 จงึนาํเสนอผลวจัิย
ทีพ่บวาสารสกดัจากซงัขาวโพดไรสมีวงทีป่รบัปรงุพนัธุโดย มทร. ลานนา 
สามารถยบัยัง้การเจริญของเชือ้แบคทเีรยีกอโรคได และมปีระสทิธภิาพดี
กวาสารสกดัแอนไซยานนิจากเมล็ดขาวสมีวง 4 ชนดิคือ ขาวหอมนลิ  ขาว
ไรซเบอรรี ่ขาวหอมลานนา และขาวเหนยีวดาํพนัธุลืมผัว นอกจากนีย้งัเผย
แพรฤทธิย์บัยัง้การเจรญิของเชือ้กอโรค Escherichia coliจากมลูลกูสกุรโ
ดยสารสกดัแอนไซยานนิจากซังขาวโพดไรสีมวงและนาํเสนอในการประชมุ
ขาวโพด-ขาวฟางแหงชาต ิในวนัที ่5-7 สิงหาคม 2558

-  คณุสมบตัปิองกันการเปนพษิตอตบั (hepatoprotective activity)
จากงานวจิยัป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เรือ่ง Effect of purple field 

corn in swine diet on productive performance, carcass quality 
and liver weight. In The 11th World Conference on Animal 
Production. Beijing, China, October 15-20, 2013. สนบัสนนุวาขาวโพด
ไรสมีวงชวยเรือ่งสขุภาพของสตัวดานการปกปองสขุภาพของตับ โดยงาน
วจิยันีพ้บวาสุกรท่ีไดรบัขาวโพดไรสีมวงในอาหารมเีปอรเซน็ตนํา้หนกัตบัตํา่
กวาสุกรทีไ่ดรบัขาวโพดไรเมล็ดสีเหลือง ทีเ่ปนเชนนีอ้าจเปนเพราะสาร

แอนโธไซยานนิในขาวโพดไรสมีวงมคีณุสมบตัปิองกันการเปนพษิตอตบั 
หรอื hepatoprotective activity (Kalt et al, 2008) และชวยปองกนัตบั
จากการบาดเจบ็หรอืถกูทาํรายจากสารพษิได ซึง่ Dash และคณะ (2013) 
รายงานวาหนเูผือกเพศผูกนิสารคารบอนเตตราคลอไรด (CCl4)ระดบั 0.1 
มลิลิกรมัตอกโิลกรมั po(เพือ่ทาํใหตบัผิดปกต)ิ พรอมกบัสารแอนโธไซยา
นนิสกดัจากแรดชิสีแดง (red radish, Raphanus sativus L.) ระดบั 50 
100 และ 150 มลิลิกรมัตอกโิลกรมั poพบวาตบัของหนกูลุมทีไ่ดรบัสารค
ารบอนเตตราคลอไรดกบัสารสกดัแอนโธไซยานนิมเีปอรเซ็นตนํา้หนกัตับ
และความผิดปกตนิอยกวากลุมทีไ่ดรบัสารคารบอนเตตราคลอไรดเพยีง
อยางเดยีว ซึง่ Dash และคณะ (2013) สรปุวาสารแอนโธไซยานนิทีส่กัด
จากแรดิชสีแดงมีคุณสมบัติช วยป องกันความเสียหายแก ตับ 
(hepatoprotectant) นอกจากนีย้งัสอดคลองกบั Hwang และคณะ (2010) 
ทีร่ายงานวาสารแอนไซยานนิทีส่กดัจากมนัเทศสีมวง สามารถปองกันหรอื
ลดอาการบาดเจบ็หรอืลดความเสียหายแกเซลลตบัได  

-  คณุสมบตัติานการออกซเิดชัน่ (Anti-oxidation)
งานวจิยันีย้งัไมไดเผยแพร แตพบวาคาการตานอนมุลูอสิระของสาร

แอนโธไซยานนิจากซังขาวโพดไรสีมวงแบบสกัดหยาบมคีาไมตางจากขาว
หอมนลิและขาวไรซเบอรรี ่ สวนคาฟโนลิคทัง้หมดจะมสูีงกวาขาวไรซเบอร
รี ่แตตํา่กวาขาวเหนยีวดาํพนัธุลืมผัว และขาวหอมนลิ

5.3  ดานอาหารสุขภาพ
ดงักลาววาขาวโพดไรสมีวงมสีารแอนโธไซยานนิทีม่คีณุสมบตัดิเีดน

มากมายดงัปรากฏในงานวจิยัของ มทร.ลานนา ตลอดระยะเวลา 11 ป
ปจจบุนักลุมนกัวจิยั มทร. ลานนา ไดพฒันาพนัธุขาวโพดเทียนสมีวงและ
ขาวโพดเทยีนหวานสีมวงขนาดเล็กสําหรับบรโิภค หรอืประยกุตเปนอาหาร
สขุภาพได เชนนํา้นมขาวโพดสมีวง ขาวโพดสมีวงในสลดัโดยเฉพาะใน
อาหารผูมปีญหาดานไขมนัในเสนเลือด  ไอศกรมีขาวโพดสีมวง ฯลฯ
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ผู้ได้รับประโยชน์
-เปนประโยชนกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วนัที ่10 ตลุาคม 2554 มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดแถลงความสําเรจ็ใน

การศึกษาวิจัย “ขาวโพดสีมวง”ที่นําพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก (http://www.biothai.net/
news/10405)เดมิคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” นกัวจิยัของ มทร.ลานนา 
อางองิจากนกัวจิยัหลายมหาวทิยาลยัในชวงกอน พ.ศ. 2547 ตอมาเมือ่
มหาวิทยาลยัขอนแกนไดชือ่เสยีงจากขาวโพดสมีวงจงึใชคาํวา “สารแอนโท
ไซยานนิ” ทาํใหปจจบุนัคาํวา “สารแอนโทไซยานนิ” พบในการคนทางอนิ
เทอรเนตมากกวาคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” เพราะนบัแต พ.ศ. 2554 
จนถงึปจจบุนังานวจิยัขาวโพดสมีวงจากมหาวทิยาลยัขอนแกนมมีากกวาที่
คณะวจิยัจาก มทร.ลานนาเผยแพรถึง 2-3 เทา อยางไรก็ตามผูวจิยัใน มทร.
ลานนา ยงัคงอนรัุกษคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” อยู

การทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนนาํเช้ือพนัธกุรรมจาก มทร.ลานนา ไปตอย
อดและประสบความสําเร็จถือเปนความสําเร็จของ มทร.ลานนา ดวย  
เน่ืองจาก มทร.ลานนา เปนตนทางของพนัธกุรรมขาวโพดสมีวงท้ังหลายที่
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดพฒันาพนัธุขึน้มาความสาํเร็จของหาวทิยาลยั
ขอนแกนคอื

-พ.ศ. 2557  ไดรับรางวัล Bronze Award ในงาน42nd International 
Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวสิเซอรแลนด จากนวตักรรม มกีารพฒันาสารสแีดงธรรมชาติจากซงั
ขาวโพดขาวเหนยีวสมีวง ผงสแีดงสดใส ชือ่วา “MIiraCorn” พฒันาจาก
กระบวนการสกดัและไมโครเอนแคปซเูลชัน่ จากซงัทีม่กิีจกรรมตานอนมุลู
อสิระสูง ผงมเีสนใยทีล่ะลายนํา้สงู มีพเีอชต่ํา สามารถละลายไดในนํา้เยน็
และนํา้อุน และเหมาะสมใชเปนสผีสมอาหาร และสามารถเสริมในอาหาร
ประเภทตางๆและประสบผลดใีนดานรสชาต ิรปูลกัษณ และเครือ่งดืม่พรอม
ชง ท่ีดเียีย่ม สนีีส้ามารถบรรจใุนแคปซูล และบริโภคเปน

ผูไดรับประโยชน
-เปนประโยชนกบัมหาวทิยาลยัขอนแกน
วนัที ่10 ตลุาคม 2554 มหาวทิยาลยัขอนแกน ไดแถลงความสําเรจ็ใน

การศึกษาวิจัย “ขาวโพดสีมวง”ที่นําพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก (http://www.biothai.net/
news/10405)เดมิคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” นกัวจิยัของ มทร.ลานนา 
อางองิจากนกัวจิยัหลายมหาวทิยาลยัในชวงกอน พ.ศ. 2547 ตอมาเมือ่
มหาวิทยาลยัขอนแกนไดชือ่เสยีงจากขาวโพดสมีวงจงึใชคาํวา “สารแอนโท
ไซยานนิ” ทาํใหปจจบุนัคาํวา “สารแอนโทไซยานนิ” พบในการคนทางอนิ
เทอรเนตมากกวาคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” เพราะนบัแต พ.ศ. 2554 
จนถงึปจจบุนังานวจิยัขาวโพดสมีวงจากมหาวทิยาลยัขอนแกนมมีากกวาที่
คณะวจิยัจาก มทร.ลานนาเผยแพรถึง 2-3 เทา อยางไรก็ตามผูวจิยัใน มทร.
ลานนา ยงัคงอนรัุกษคาํวา “สารแอนโธไซยานนิ” อยู

การทีม่หาวทิยาลยัขอนแกนนาํเช้ือพนัธกุรรมจาก มทร.ลานนา ไปตอย
อดและประสบความสําเร็จถือเปนความสําเร็จของ มทร.ลานนา ดวย  
เน่ืองจาก มทร.ลานนา เปนตนทางของพนัธกุรรมขาวโพดสมีวงท้ังหลายที่
มหาวทิยาลยัขอนแกนไดพฒันาพนัธุขึน้มาความสาํเร็จของหาวทิยาลยั
ขอนแกนคอื

-พ.ศ. 2557  ไดรับรางวัล Bronze Award ในงาน42nd International 
Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ

สวสิเซอรแลนด จากนวตักรรม มกีารพฒันาสารสีแดงธรรมชาตจิากซงั
ขาวโพดขาวเหนยีวสีมวง ผงสีแดงสดใส ชือ่วา “MIiraCorn” พฒันาจาก
กระบวนการสกดัและไมโครเอนแคปซเูลชัน่ จากซงัทีม่กิีจกรรมตานอนมุลู
อสิระสูง ผงมเีสนใยทีล่ะลายนํา้สูง มพีเีอชต่ํา สามารถละลายไดในนํา้เยน็
และนํา้อุน และเหมาะสมใชเปนสีผสมอาหาร และสามารถเสริมในอาหาร
ประเภทตางๆและประสบผลดใีนดานรสชาต ิรปูลักษณ และเครือ่งดืม่พรอม
ชง ทีด่เียีย่ม สีนีส้ามารถบรรจใุนแคปซลู และบริโภคเปน

จุดเดนของผลงาน
ผลงานนีแ้มวาในปจจบุนัจะไมแปลกใหม กลุมผูวจิยัตองหารทดสอบให

แนใจวาสารแอนโธไซยานนิจากซงัขาวโพดไรสีมวงทีพั่ฒนาพนัธุจาก มทร. 
ลานนา มีคุณสมบัติที่ดีเดนจริง จึงไมนําเสนอดานนวัตกรรม  ทําให
มหาวทิยาลัยใหญ ๆ ทีใ่หงบวจิยัการใชประโยชนขาวโพดสีมวงปละหลาย
ลานบาท เชน มหาวทิยาลัยขอนแกน  มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวทิยาลัยเชียงใหมมีการประกาศตอส่ือตาง ๆ  ทาํใหทกุคนคดิวาสถาบนั
และหนวยงานเหลานัน้เปนตนกาํเนดิขาวโพดสีมวง 

ดงันัน้การทีผ่ลงานนีแ้ปลกกวาหนวยงานอืน่กค็อื งานวจิยัของ มทร.
ลานนามกีอนคนอืน่อยูแลวและยงัคงดําเนนิงานวจิยันีอ้ยู (แมจะไมไดรบัทุน
สนบัสนนุ) โดยเฉพาะดานการศกึษาประโยชนของขาวโพดไรสมีวงทางการ
ผ ลิ ต สั ต ว  แ ล ะ ด  า น ก า ร ต  า น ท า น เ ช้ื อ ร า  A .  fl a v u s
ทีส่รางสารพษิทีก่อใหเกดิมะเรง็ในคนและสัตว ดานการยบัยัง้เชือ้แบคทีเรยี
กอโรค ทีย่งัไมมใีครทําในประเทศไทย การปกปองสุขภาพของหวัใจ  การ
ลดไขมนั  การปกปองสุขภาพของตบั

สวนขาวโพดสีมวงของมหาวทิยาลัยขอนแกน  บรษัิทแปซิฟคจาํกดัเปน
ขาวโพดขาวเหนยีวบรโิภค ไมใชขาวโพดไร และยงัใชพนัธกุรรมจากขาวโพด
ไรสีมวงของ มทร.ลานนา  นอกจากนีย้งัเผยแพรผลการทดลองหลงั มทร. 
ลานนาท้ังสิ้น และสวนใหญเปนงานดานอุตสาหกรรมเกษตร และ 
เภสัชวทิยา ตางจาก มทร.ลานนาทีเ่ปนดานการเกษตร  วตัถดุบิอาหารสตัว  
ดานการตานเชื้อรา Aspergillus flavus ดานการตานเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคจากสารสกดัซังขาวโพดสมีวง  ดานการตอยอดเปนนวตักรรมอาหาร
สุขภาพปกปองตบั  ดานนวตักรรมอาหารสุขภาพปกปองหวัใจ  ดานตาน
การออกซเิดช่ันเครือ่งสําอาง ฯลฯ

นอกจากนีจ้ดุเดนของผลงานนีคื้อเปนตนกาํเนดิพนัธกุรรมของขาวโพด
สมีวงทัง้หลายทีก่าํลังพฒันาพนัธุในประเทศไทย ไมรวมถงึพนัธุขาวโพดสี
มวงของมหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
- สามารถนาํมาพฒันาเปนผลิตภณัฑและเครือ่งดืม่เพือ่สขุภาพจากนาํ

สกดัสารแอนโธไซยานนิจากซงัขาวโพดไรสีมวง(ขนม, ชาผง ฯลฯ )
- สามารถพฒันาเปนผลิตภณัฑถนอมผิว  สบู  ยาสระผมธรรมชาติ  

เครือ่งสําอาง  ฯลฯ 
- ซงัทีเ่หลือจากการสกดัสารแอนโธไซยานนินาํมาทาํกระดาษวสัดรุกัษา

สภาพแวดลอม หรอืถานซังขาวโพดไรสีมวง
ผลงานนีไ้ดรบัการสนับสนนุจาก:  โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ

เปนงานวจิยัตพีมิพ งานสรางสรรค และงานบรกิารวชิาการสูชุมชน ประจาํ
ป 2557 , งบประมาณแผนดนิ ป พ.ศ. 2549-2553
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Innovation – 06 ภาพแสดงซีอิ๊วหมักงาขี้ม้อน
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ความเปนมา
จากคุณประโยชนของงาขี้มอน  รวมกับอาหารที่ทําจากถั่วเหลือง

ถือวาเปนแหลงโปรตีนที่มีความสําคัญ  และมีประโยชนตอสุขภาพ  
เนื่องจากเหลืองเปนโปรตีนท่ีดีประกอบดวยกรดอะมิโนท่ีจําเปนตอ
รางกายแทบทุกชนิดในปริมาณที่เพียงพอ  และยังมีพฤษเคมีที่สําคัญ
หลายชนดิ  ดงันัน้ ซอีิว๊ซึง่เปนผลติภณัฑทีไ่ดจากการหมกัจากถัว่เหลอืง 
จึงจัดเปนอาหารที่เปนทั้งอาหารเพื่อสุขภาพที่เปนอาหารฟงกช่ัน  
(functional food) หรืออาหารเชิงหนาท่ีท่ีและใหรสชาติอุมามิ
ธรรมชาติจากกระบวนการหมักอีกดวย  การศึกษาวิจัยการพัฒนาการ
ปรับปรุงการผลิตซีอิ๊วที่มีสวนผสมของงาขี้มอนที่ไดจากการบีบนํ้ามัน
ออกแลว  จงึเปนแนวทางการสนบัสนนุการผลติและการบรโิภคอาหาร
โปรตีนจากถั่วเหลืองที่นาสนใจเปนอยางย่ิง  เพราะนอกจากเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับผลพลอยไดจากการกระบวนการสกัดน้ํามันงาขี้มอน
แลว  ผลิตภัณฑที่ไดยังใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิงหนาที่ไป
พรอมกันแลว  ตลอดจนชวยปองกันปญหาดานสุขภาพท่ีสรางความ
กังวลใจใหกับผูคนทั่วโลก
ประโยชน์ของผลงาน

สนับสนุนการนํา เอาผลิตผลทางการเกษตรไปใช  ในภาค
อุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อเปนการพัฒนา  ปรับปรุง  และสนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคอาหารโปรตีนจากถ่ัวเหลือง เพราะนอกจาก
เปนการเพิม่มลูคาใหกบัผลพลอยไดจากการกระบวนการสกดันํา้มนังา
ขี้มอนแลว  ผลิตภัณฑที่ไดยังใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิง
หนาทีไ่ปพรอมกนัแลว  ตลอดจนชวยปองกนัปญหาดานสขุภาพทีส่ราง
ความกงัวลใจใหกับผูคนทัว่โลก  ผลงานนีย้งัสงเสรมิการพฒันาตอยอด
การนําผลิตผลทางการเกษตรและเทคโนโลยี

การหมักไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก  ซ่ึงสงผลใหเกิดการ
สรางรายไดใหกับเกษตรกร  ผูประกอบการ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
1) ผูประกอบการอาหารหมัก และผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ที่เกี่ยวของ  
2) สนบัสนนุใหเกดิการผลติและจําหนายผลติภณัฑอาหารหมกัจาก

วัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย  
3) องคกร  นกัศึกษา  และผูสนใจใชเปนขอมลูทีม่ศัีกภาพในการนาํ

ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย 
4) ผูบริโภค  ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค

ปจจุบัน  ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ  และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค
จุดเดนของผลงาน

การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบทางการ
เกษตรของไทย และเทคโนโลยีการหมักของนักวิจัยไทย  ที่นํา
ผลพลอยไดในกระบวนการแปรรปูอาหารคอืงาขีม้อนมาสรางมลูคาเพิม่  
และกอใหเกิดประโยชนตอสขุภาพ ผานเทคโนโลยกีารหมกั และเปนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑใหมที่ยังไมปรากฎ
ในตลาดอาหาร  เปนการสรางจุดขายใหแกผลิตภัณฑ และสงเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหเกิดแกผูบริโภค
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ตามที่ผูวิจัยไดเขารวมโครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริ 
เชน  โครงการภายใตการดูแลของ ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา ผล
งานที่ไดสามารถประยุกตและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับงานตาม
โครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริได

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชมุชน ประจาํป 2557 HRS : Hands-on Researcher (Small) , คลนิกิ
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ลานนา และคลินิค
เทคโนโลยีนครนายก

ซีอิ๊วหมักงาขี้ม้อน
Fermented perilla-soy sauce

ผู้รวมผลิตผลงาน
ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

ผศ.นิอร โฉมศรี
สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล     

     ลานนา : ลําปาง

โทร 082-0345886

Email : niornchomsri@rmutl.ac.th



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Innovation – 07 ภาพแสดงทับทิบกรอบพรีไบโอติก 

ความเปนมา
จากผลการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก  ที่ยืนยันวาสารพรีไบโอติก

สามารถเรงการเจริญของจุลินทรียโปรไบโอติก  โดยพรีไบโอติก  เปน
สวนประกอบของอาหารที่ไมสามารถถูกยอยสลายโดยทางเดินอาหาร
ของคนและสตัวแตใหคณุประโยชนแกคนและสตัว โดยการกระตุนการ
เจริญของจุลินทรียโพรไบโอติกในทางเดินอาหารอยางเฉพาะเจาะจง  
ดงัน้ันการใชลกัษณะเดนของคณุสมบตัขิองสารพรไีบโอตกิทีพ่บในแกน
ตะวัน  มาพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ  จึงเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคที่
ตอบสนองตอความตองการของผูบรโิภคทีใ่สใจตอสขุภาพไดเปนอยาง
ด ีซึง่ในการศกึษาครัง้นีค้ณะวจัิยฯ พฒันาการนาํเอาแกนตะวนัไปใชใน
การทําเปนทับทิมกรอบ  โดยมุงหวังผลการศึกษาที่นําไปใชประโยชน 
และชวยผลกัดนัใหแนวคดิผลติภณัฑใหมนีเ้ปนไปไดจรงิในเชงิพาณชิย
อยางมีประสิทธิผล  นอกจากนั้น  การวิจัยนี้ยังมีความสอดคลองเปน
อยางยิ่งกับนโยบายสนับสนุนสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ทั้งงานวิจัยขั้นพ้ืนฐาน และงานวิจัย
ประยุกตตามประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง
ประดษิฐ การบรกิารทางวชิาการ และการเรยีนการสอน ตามโครงการ
จดัตัง้ศนูยนวตักรรมผลติภณัฑอาหารเพือ่สขุภาพ ซึง่เปนสวนหนึง่ของ 
Innovation Park ตามแผนกลยุทธและนโยบายพัฒนาดานการวิจัย
และนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution)

ประโยชน์ของผลงาน
สนับสนุนการนํา เอาผลิตผลทางการเกษตรไปใช  ในภาค

อุตสาหกรรมอาหาร  เพื่อเปนการพัฒนา  ปรับปรุง  และสนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคอาหารสุขภาพจากธรรมชาติ  เพราะนอกจาก
ผลิตภัณฑที่ไดเปนผลิตภัณฑที่ใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิง
หนาที่ไปพรอมกันแลว  ยังชวยปองกันปญหาดานสุขภาพที่สรางความ
กงัวลใจใหกบัผูคนทัว่โลก  ผลงานนีย้งัสงเสรมิการพฒันาตอยอดการนาํ
ผลิตผลทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนทางดาน
อืน่ๆ ไดอกี  ซ่ึงสงผลใหเกดิการสรางรายไดใหกบัเกษตรกร  ผูประกอบ
การ และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
1) ผูประกอบการอาหาร และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่

เกี่ยวของ  
2) สนับสนุนใหเกิดการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ

จากวัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย  
3) องคกร  นกัศึกษา  และผูสนใจใชเปนขอมลูทีม่ศัีกภาพในการนาํ

ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย 
4) ผูบริโภค  ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค

ปจจุบัน  ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ  และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค

จุดเดนของผลงาน
การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบทางการ

เกษตรของไทย และเทคโนโลยีชีวภาพของนักวิจัยไทย  ที่นําผลิตผล
ทางการเกษตรที่สามารถปลูกไดในประเทศไทย  ไปผานกระบวนการ
แปรรูปอาหาร  ทําใหไดผลิตภัณฑอาหารเสริมสุขภาพบนวิถีการดํารง
ชีวิตของชาวไทย  ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอสุขภาพ ผานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีอาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ อีกทั้ง เปนการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑใหมทีย่งัไมปรากฎในตลาดอาหาร  
เปนการสรางจดุขายใหแกผลิตภณัฑ และสงเสรมิสขุภาวะทีด่ใีหเกดิแก
ผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ตามที่ผูวิจัยไดเขารวมโครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริ 

เชน  โครงการภายใตการดูแลของ ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา ผล
งานที่ไดสามารถประยุกตและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับงานตาม
โครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริได

ทับทิบกรอบพรีไบโอติก
Prebiotic Tuptimgrob

ผู้รวมผลิตผลงาน
ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

ผศ.นิอร โฉมศรี
สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : ลําปาง

โทร 082-0345886

Email : niornchomsri@rmutl.ac.th
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ความเปนมา
การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหม  ดวยความตองการของ

ผูประกอบการที่มองเห็นชองทางการตลาด  บนพ้ืนฐานของการผลิต
อาหารธรรมชาติ  และสรางความเปนเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ ใช
วัตถุดิบของไทยในการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตตนแบบของ
ผลิตภัณฑมิโสะอินทรียที่มีปริมาณสารพรีไบโอติกและสารตานอนุมูล
อสิระสงู  เพือ่ใหผูประกอบการไดผลติภณัฑชนดิใหมทีส่รางรายไดเพิม่
ขึ้นโดยการศึกษาการผลิตมิโซะสารตานอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติ
พรีไบโอติกสูง  ที่อาศัยเทคนิคของการใชจุลินทรียผสม  และการเติม
แหลงวตัถดุบิจากธรรมชาตทิีม่สีารประกอบพรไีบโอตกิสงู  รวมกบัการ
วิเคราะหดวยเทคนิคชั้นสูง

ประโยชน์ของผลงาน
สนับสนุนการนํา เอาผลิตผลทางการเกษตรไปใช  ในภาค

อตุสาหกรรมอาหาร  เพือ่เปนการพฒันาปรบัปรงุคณุภาพกลิน่รส  การ
พฒันาตอยอดการนาํผลติผลทางการเกษตรและเทคโนโลยกีารหมักไป
ใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก  ซึ่งสงผลใหเกิดการสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร  ผูประกอบการ และอุตสาหกรรมตอเน่ืองท่ีเก่ียวของเพิ่ม
มากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
1) ผูประกอบการอาหารหมัก/อาหารออรแกนิค และผูประกอบ

การในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ  
2) สนบัสนนุใหเกดิการผลติและจาํหนายผลติภณัฑอาหารหมกัจาก

วัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย  
3) องคกร  นกัศกึษา  และผูสนใจใชเปนขอมลูทีม่ศีกัภาพในการนาํ

ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย 
4) ผูบริโภค  ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค

ปจจุบัน  ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ  และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค

จุดเดนของผลงาน
การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบทางการ

เกษตรของไทย และเทคโนโลยีการหมักของนักวิจัยไทย  ประกอบกับ
หลักการผลิตระบบอินทรีย  ที่ทําใหไดผลิตภัณฑมิโซะอินทรียท่ีมี
ปริมาณสารพรีไบโอติกและสารตานอนุมูลอิสระสูง  โดยอาศัยเทคนิค
ของการใชจุลินทรียผสม  และการเติมแหลงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มี
สารประกอบพรีไบโอติกสูง  ทําไดผลิตภัณฑมิโซะอินทรียพลัสที่อุดม
ไปดวยสารตานอนมุลูอสิระสงูและสารพรีไบโอตกิ เปนการสรางจดุขาย
ใหแกผลิตภัณฑ และสงเสริมสุขภาวะที่ดีใหเกิดแกผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ตามที่ผูวิจัยไดเขารวมโครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริ 

เชน  โครงการภายใตการดูแลของ ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา ผล
งานที่ไดสามารถประยุกตและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับงานตาม
โครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริได

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  มทร.ลานนา R2E (Research 
to Entrepreneur), สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ สภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย, บริษัท ชิตา ออรแกนิค ฟูด จํากัด

มิโซะอินทรีย์พลัส
Organic miso Plus

ผู้รวมผลิตผลงาน
ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

ผศ.นิอร โฉมศรี
สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : ลําปาง

โทร 082-0345886

Email : niornchomsri@rmutl.ac.th
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ความเปนมา
ในกระบวนการผลิตไวนขาวไทยในปจจุบันใชลูกแปง  ซึ่งเปนกลา

เชื้อจุลินทรียที่ใชในการหมัก ลูกแปงที่ใชผลิตไวนขาวหรือสาโท  หรือ
ที่ชาวตะวันตกรูจักกันในช่ือ Chinese yeast cake คือ กลาเชื้อ
จุลินทรีย (inoculum) ที่เก็บในรูปเชื้อแหงเพื่อใชในการผลิตอาหาร
หมกั หรอืเครือ่งดืม่แอลกอฮอล จลุนิทรยีทีอ่ยูในลกูแปงนัน้มีทัง้รา ยสีต 
และแลกตดิแอซดิแบคทเีรยี โดยหนาทีส่าํคญัประการหนึง่ของจลุนิทรยี
ในลูกแปงคือ  ยอยสลายโครงสรางของโมเลกุลแปงใหเปนนํ้าตาล  ซึ่ง
อาจพบขอเสียคือ ในกระบวนการยอยแปงจะเกิดไมสมบูรณ  นั่นคือ
เมือ่ทาํการยอยแปงแลวจะทาํใหไดนํา้ตาลโมเลกลุเดีย่วนอย  ดงันัน้การ
พัฒนากระบวนการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาการยอยแปงไม
สมบรูณได  และยงัเปนการคงลกัษณะความเฉพาะของวตัถุดบิขาวไทย  
เชน ลักษณะกลิ่นหอมคลายใบเตยของขาวหอมมะลิ (Thai jasmine 
rice) ทีเ่ปนสายพนัธุขาวของประเทศไทย  จงึเปนแนวคดิทีน่าจะกอให
เกิดประโยชนใหเกิดการผลิตไวนขาวไทยที่มีความเปนเอกลักษณและ
คงเอกลักษณของขาวไทย

ประโยชน์ของผลงาน
การพัฒนาตอยอดการนําขาวไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก  

ซึ่งสงผลใหเกิดการสรางรายไดใหกับเกษตรกร  ผูประกอบการ และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์
1) ผูประกอบการเครื่องดื่มและผูประกอบการในอุตสาหกรรมท่ี

เกี่ยวของ  
2) สนบัสนนุใหเกดิการผลติและจาํหนายผลติภณัฑอาหารหมกัจาก

ขาวซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย  
3) องคกร  นกัศึกษา  และผูสนใจใชเปนขอมลูทีม่ศัีกภาพในการนาํ

ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย 
4) ผูบริโภค  ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค

ปจจุบัน  ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ  และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค

จุดเดนของผลงาน
ไมใชลูกแปงในกระบวนการหมัก  และลดขั้นตอนการหมักซึ่งโดย

ทั่วไปการหมักไวนขาวเปนการหมักแบบสองขั้นตอนของ solid state 
fermentation และ submerged fermentation

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ตามที่ผูวิจัยไดเขารวมโครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริ 

เชน  โครงการภายใตการดูแลของ ดร.รัตนพล  พนมวัน ณ อยุธยา ผล
งานที่ไดสามารถประยุกตและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับงานตาม
โครงการหลวง  โครงการตามพระราชดําริได

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557 (HRL, 50,000 B)

ผู้รวมผลิตผลงาน
ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

ผศ.นิอร โฉมศรี
สาขาวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีการอาหาร  

คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : ลําปาง

โทร 082-0345886

Email : niornchomsri@rmutl.ac.th

ไฮโดรไลเสท: ทางเลือกใหมของไวน์ข้าวไทย  (หรือ กระบวนการหมักรูปแบบใหมของไวน์ข้าวไทย) 
Hydrolysate: a new alternative of Thai rice wine (or De Novo Fermentation Process of Thai Rice Wine) 
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ผู้รวมผลิตผลงาน
 1. นายอุเทน คํานาน

 2. นายจิรศักดิ์ ปญญา

 3. นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ

 4. นายสมาน ดาวเวียงกัน

 5. นายศุภลักษณ   ศรีตา

 6. นายพรอมรบ   คําธาร

อาจารย์ศรีธร อุปคํา
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  

คณะวิศวกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา : เชียงใหม

โทร 081-7831973

Email : srithorn@gmail.com

Innovation – 10 ภาพแสดงระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง  



นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

63

ความเปนมา
พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานท่ีสําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของ

มนษุยในปจจบุนั ซึง่ เชือ้เพลงิหลกัทีน่าํมาผลติพลงังานไฟฟาสวนมาก
จะเปนเชือ้เพลงิฟอสซิล ไดแก กาซธรรมชาต ินํา้มนัดเีซล นํา้มนัเตา และ
ถานหนิ การจายไฟฟาจากแหลงผลติไฟฟาไปยงัพืน้ทีต่างๆจะใชระบบ
สงจายไฟฟาผานสายสง (on grid) อยางไรกต็ามยังมีพืน้ทีห่างไกลและ
ทรุกนัดารอกีมากทีร่ะบบสงจายไฟฟายงัเชือ่มตอไปไมถงึ เนือ่งจากคา
ใชจายของระบบสายสงไปยังชุมชนท่ีตั้งอยูหางไกลและทุรกันดารมี
ตนทุนสงู และกาํลงัซือ้ไฟฟาของผูอาศยัในชมุชนชนบทหางไกลมนีอย
เนื่องจากฐานะยากจน ประกอบกับบางพื้นที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหง
ชาตแิละพ้ืนทีคุ่มครอง ซึง่มขีอจาํกดัในการกอสรางระบบสายสงผานใน
พืน้ทีด่งักลาว การพฒันาพลงังานทางเลอืกจงึเปนหนทางหนึง่ทีส่ามารถ
นํามาผลติไฟฟาได พลงังานทางเลอืกมหีลากหลายประเภท เชน พลงังาน
น้ํา พลงังานแสงอาทติย พลงังานลม พลงังานความรอนใตพภิพ พลังงาน
ชวีภาพ และพลงังานชวีมวล เปนตนซึง่ภาครฐักไ็ดสงเสรมิการพฒันา
พลังงานทางเลือกในชุมชนมาอยางตอเน่ือง ในป พ.ศ.2539-2545 
รฐับาลสนบัสนนุแผงโซลาเซลลใหกบัชมุชนท่ีระบบสายสงไปไมถงึ และ
ในปพ.ศ.2540-2544 กรมพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน 
กระทรวงพลงังาน สนบัสนนุการพฒันาพลงังานไฟฟาจากพลงังานนํา้ 
อยางไรก็ตามการดาํเนนิโครงการสวนใหญมกัประสบปญหา เนือ่งจาก
ชมุชนขาดความเขาใจเกีย่วกบัการดแูลรกัษาการผลติไฟฟาทัง้ระบบที่
ครอบคลมุถงึแหลงกาํเนดิพลงังาน กลไกการเปลีย่นวตัถดุบิเปนพลังงาน 
และการใชพลงังานอยางถกูตอง การดแูลรกัษาระบบผลติยงัเปนภาระ
ตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ โดยชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ 
พฒันาและดแูลระบบผลติพลงังานทางลอืกอยางจาํกดั  

สาํนกังานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกไขปญหาพืน้ทีป่ลกู
ฝนอยางยั่งยืนบานขุนตื่นนอย ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชยีงใหม ตัง้อยูในพืน้ทีภ่เูขาสลบัซบัซอน และระบบสงจายไฟฟายงัเขา
ไมถงึ การพฒันาพลงังานทางเลอืกจงึเปนหนทางหนึง่ทีจ่ะทาํใหชมุชน
เขาถึงแหลงพลังงานเพื่อสนับสนุนการดํารงชีพของชุมชนกะเหรี่ยงได 
อกีทัง้เปนเครือ่งมอืสรางแรงจงูใจใหชมุชนรักษาทรพัยากรปาไมซึง่เปน
แหลงกาํเนดินํา้ จงึจาํเปนตองมีการศกึษาศกัยภาพแหลงพลงังานทาง
เลอืกเพ่ือพัฒนาระบบผลิตไฟฟาอยางมีประสทิธภิาพ ซ่ึงกรณศีกึษาเกีย่ว
กบัการพฒันาพลงังานทางเลอืกโดยเฉพาะพลงังานนํา้สาํหรบัผลิตไฟฟา
น้ัน ไดมกีารศกึษาไวในหลายกรณ ีอาทเิชน    จริศกัดิ ์ ปญญา และคณะ 
เกรยีงศกัดิ ์ปงมา และคณะ  และธนสาร ฐานะวุฑฒ ไดทาํการออกแบบ
และสรางเครือ่งผลติไฟฟาพลงังานนํา้สาํหรบัตดิตัง้ในชมุชนบนพืน้ทีส่งู 
โดยอาศัยตนกําลังมาจากแหลงน้ําในบริเวณชุมชน เชน นํ้าตกหรือ
ลาํหวยทีม่รีะดบัความสงูและอตัราการไหลของนํา้เพยีงพอสําหรบันาํมา
เปนตนกําลงัใหกับกังหนัเพือ่ใชในการผลติไฟฟา จากผลการวจิยั พบวา 
สมรรถนะและประสทิธภิาพของเครือ่งผลติไฟฟาพลงังานนํา้นัน้ จะขึน้
อยูกับการออกแบบและการเลือกใชระบบผลิตไฟฟาใหเหมาะสมกับ
แหลงนํา้ในพ้ืนทีน่ัน้ๆ ตลอดจนขัน้ตอนสรางเครือ่งผลติไฟฟาพลงังานนํา้ 
ซึง่เครือ่งผลติไฟฟาพลงังานนํา้จะใหคาประสทิธภิาพสงูสดุทีร่ะดบัความ
ดันและอัตราการไหลหนึ่งๆเทาน้ัน ถาเกิดความดันและอัตราการไหล
เปลีย่นแปลงไปจะสงผลทาํใหประสทิธภิาพลดลง

ดงันัน้ทางคณะผูวจิยัจงึไดรวมกบัชาวชุมชนขนุตืน่นอย มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการ
มหาชน) หนวยจดัการตนนํา้แมเทย และองคการบรหิารสวนตาํบลแม
ตื่น ในการสํารวจและประเมินศักยภาพการพัฒนาพลังงานนํ้าสําหรับ
ผลติไฟฟาในชมุชนขนุตืน่นอย  ตลอดจนออกแบบและสรางระบบผลติ
ไฟฟาจากแหลงพลงันํา้เพือ่ใชในการสนบัสนนุการดาํรงชพีของชมุชนขนุ
ตืน่นอยแบบมสีวนรวมอยางยัง่ยนื
ประโยชน์ของผลงาน

1. การพฒันาพลงังานทางเลอืกสาํหรบัผลิตไฟฟาในพ้ืนท่ีทุรกนัดาร
เปนประโยชนอยางยิง่ตอการสนบัสนนุการดาํรงชีพของชมุชน พลังงาน
ไฟฟาทีผ่ลติไดสงผลใหเกดิประโยชนกับชาวชมุชนขนุตืน่นอยไมตํา่กวา 
170 ชีวิตพลังงานไฟฟาที่ไดถูกนําไปใชกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย ทีอ่ยูอาศัยจาํนวน 41 หลังคาเรอืน โรงเรยีน  สถานอีนามยั 
โรงสีขาวชุมชน และสํานกังานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่แกไข
ปญหาพืน้ทีป่ลกูฝนอยางยัง่ยนืบานขุนตืน่นอย

 2. ชวยในการอนุรักษทรัพยากรปาไดในทางออม โดยการ
ปลูกจิตสํานึกใหชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมซึ่งเปนแหลง
ตนนํา้ลาํธารทีจ่ะนาํมาเปนตนกําลงัในการผลติไฟฟา ถามปีากจ็ะมนีํา้
และมไีฟฟาใช
ผูไ้ด้รับประโยชน์

1. ชาวชมุชนขนุตืน่นอย
2. นกัศึกษาสาขาวศิวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมเครือ่งกล มทร.

ลานนา
3. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
4. สถาบนัวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู(องคการมหาชน)
5. หนวยจดัการตนนํา้แมเทย
6. องคการบรหิารสวนตาํบลแมตืน่

จุดเดนผลงาน
นวตักรรมนีเ้ปนการพฒันาพลังงานทางเลอืกเพือ่ชมุชนอยางแทจรงิ

และย่ังยืน ซ่ึงเกิดจากการมีสวนรวมของหลายภาคสวนในทุกขั้นตอน
ตัง้แตเริม่ตนจนสาํเรจ็
แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

1. สามารถนาํไปตอยอดการผลติไฟฟาดวยพลังนํา้ในพืน้ท่ีโครงการ
หลวงและพระราชดาํริทีอ่ยูหางไกลไมมไีฟฟาเขาถงึ ทาํใหเกดิความเทา
เทียมกันในดานสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังเปนแหลงพลังงานในการผอน
แรงในขัน้ตอนการสีขาวของชุมชน และนาํไปใชใหกบัส่ือการเรยีนการ
สอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูท่ีเทาเทียมกับชุมชนพื้นที่
ราบทีม่ไีฟฟาใช

2. ทําใหเปนแรงจูงใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
โครงการหลวงและพระราชดําริ คือปาไมและแหลงน้ําท่ีนํามาเปนตน
กาํลงัในการผลติไฟฟา

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก:  สถาบันวจิยัและพฒันาพืน้ทีส่งู
(องคการมหาชน)

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง



IDEA



ผลงานสร้างสรรค์

CREATION



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 

66

Creation – 01 ภาพการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
กลุมลาํปางรกัษสมนุไพรม ีคณุบญุรัตน ประโลมรมัย ประธานกลุม

รักษสมุนไพร ไดแจงวา รูปแบบของบรรจุภัณฑ จุดแข็งบรรจุภัณฑ 
บรรจุสินคาไดงาย  สะดวกตอการใชงาน บรรจุภัณฑราคาถูกหาไดงาย
ตามทองตลาด  จุดออนตัวหนังสือเห็นไมชัดเจน อานยาก ไมเปนที่
ดึงดูดของผูบริโภค บรรจุภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดดีในระบบ
การขนสง อปุสรรค การแขงขนัภายในของยาสมนุไพรคอนขางมคีูแขง
มาก ยังไมรวมถึงผูผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม สินคาของกลุมยังขาด
ในเรื่องของการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑท่ีนาสนใจและจากการศึกษา
บรรจุภัณฑเดิมของกลุมพบวา มีการแขงขันทางดานการตลาดธุรกิจ
สมุนไพรเพิ่มขึ้น โอกาส บรรจุภัณฑสามารถพัฒนาไดเนื่องจากอยูใน
ขัน้ตนผลติภณัฑมีความนาสนใจ ทาํใหบรรจภุณัฑมโีอกาสไดพฒันาได
มาก ตลาดการพิมพในบรรจุภัณฑมีจํานวนมาก สามารถเลือกที่ผลิตที่
มีราคายอมเยาและมีคุณภาพได การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑของกลุมรักษสมุนไพรเพื่อรักษาคุณภาพ และปกปองตัว
สินคา ใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเก็บ และ สงเสริมทาง
ดานการตลาด

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน 

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน 
และ และชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้ จะเปนประโยชนแก

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคา สรางความ
แตกตางดานการบรรจุภัณฑ และการจัดวางสินคา เพื่อสรางความนา
สนใจในการจําหนายสินคา ณ จุดขาย  อีกทั้งยังชวยสรางเสริม
ประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษา เพื่อเตรียม
พรอมไปสูการทํางานที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ตอไปใน
อนาคต

จุดเดนของผลงาน
การเลือกใชวัสดุบรรจุภัณฑที่กระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด 

เนื่องจากการเลือกใชวัสดุพลาสติก และกระดาษคราฟทภายนอก ที่
สามารถยอยสลายไดตามธรรมชาติ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑรักษสมุนไพรนี้ จะ

เปนตนแบบหน่ึงของบรรจุภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของ
โครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุ ปกปองคุมครอง และ 
สามารถนาํเสนอผลิตภัณฑชมุชนใหเปนจดุเดน เพือ่กระตุนความสนใจ
ใหผูบริโภคไดดี

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวภัสรา มันไร

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์สมุนไพร กรณีศึกษา : กลุมลําปางรักษ์สมุนไพร อ.เมือง จ.ลําปาง
The Design and Development of Herbal Products PackagingCase study : 
Lampang Herb Conservation Group, Meuang District, Lampang Province.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 02 ภาพการการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
ผลติภณัฑจากไมไผนีลั้กษณะของผลติภณัฑเปนประเภทของใชและ

ของตกแตงจากไมไผไดแกโคมไฟไมไผกรอบรูปไมไผถาดไมไผเปนตน

ปญหาเกิดจากรูปทรงของผลิตภัณฑท่ีตองการการปกปองคอนขางสูง

เนื่องจากเกิดปญหาดานการขนสงผลิตภัณฑมีขนาดคอนขางใหญใน

ปจจุบันใชพลาสติกแบบ Air Bubble และกระดาษท่ีใชแลวมาใสใน

บรรจภุณัฑเพือ่กนักระแทกแตไมสามารถปกปองผลติภณัฑไดสมบรูณ

เกิดปญหาระหวาการขนสงไปถึงมือผูบริโภคการออกแบบและพัฒนา

บรรจุภณัฑ  2 รปูแบบเพือ่แกไขใหสอดคลองกบัปญหาบรรจภุณัฑเดมิ

ใหเหมาะสมกบัผลติภณัฑโดยเนนการปกปองคุมครองสนิคาสะดวกใน

การใชงานตั้งแตการบรรจุขนถายไปจนถึงมือผูบริโภคอยางปลอดภัย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน

และและชวยสงเสริมผลติภณัฑประเภทงานหตัถกรรมของชุมชนในการ

จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของตกแตง

จากไมไผนีจ้ะเปนประโยชนแกกลุมผลติภณัฑไมไผในการเพิม่ศกัยภาพ

ในการจาํหนายสินคาสรางความแตกตางดานการบรรจภุณัฑเพิม่ความ

สะดวกในการจับถือห้ิวและนําพาไดงายชวยปกปองสินคาภายในจาก

ผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกทั้งยังชวยสรางเสริมประสบการณในการ

ทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการทํางาน

ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน
เปนบรรจภุณัฑทีเ่พ่ิมความสะดวกในการจับถอืหิว้และนาํพาไดงาย

ชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไมไผน้ีจะเปนตนแบบ

หนึง่ของบรรจุภัณฑเพือ่การจําหนายผลติภณัฑของตกแตงจากโครงการ

หลวงที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุปกปองคุมครองและสามารถให

ความสะดวกในการขนสงในการจบัถอืหิว้สินคาทีม่ขีนาดกลางเพือ่การ

สงออกไดงายขึ้น

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายอาทิตย เดชชะ

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผกรณีศึกษา :ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
The Development of Bamboo Product PackagingCase : 
Bamboo Product, Doisaked District, Chiangmai Province.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 03 ภาพแสดงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
ผลติภณัฑประเภทงานหตัถกรรมจากอาํเภอแมรมิจงัหวดัเชยีงใหม

ตราสนิคา“มอนทรายคาํ”เปนอกีหนึง่ผลติภณัฑ OTOP ทีไ่ดรบัหลายๆ
รางวัลจากการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาผลิตภัณฑผาและโครเชตไดรับ
ความนิยมจากภายในประเทศและนอกประเทศมีการสงออกสินคาไป
ยังแถบทวีปยุโรปกลุมธุรกิจโรงแรมกลุมธุรกิจสปารวมถึงงานตกแตง
บานซ่ึงไดรับความนิยมในกลุมธุรกิจนี้เปนอยางมากเนื่องจากงาน
หัตถกรรมจากกลุมแมบานบานหวยทรายเปนงานท่ีประณีตละเอียด
สวยงามจึงเปนผลิตภัณฑท่ีนาสนใจของกลุ มธุรกิจเหลานี้และยัง
เปนการสงเสริมใหกลุมแมบานสรางงานสรางรายไดใหกบัชมุชนจดุแขง็
ของสินคามีการพัฒนารูปแบบที่แตกตางจากที่อื่นมีการนําเสนใย
ธรรมชาตมิาผลติขึน้เองลกัษณะจะเปนงานประณตีมคีวามสวยงามจดุ
ออนของสินคาผลิตภัณฑตองมีการพัฒนาตลอดจากการแขงขันทางผู
ผลติทีผ่ลติสนิคาเหมอืนกนัอปุสรรคของสนิคาลกัษณะงานเปนประณตี
ไมใชเครื่องจักรจึงมีความลาชาของงานที่ตองสงมอบลูกคาโอกาสของ
สินคามีการสนับสนุนจากหนวยงานใหสินคาสงออกไปยังตางประเทศ
สินคามีความสวยงามจึงเปนที่ตองการของตลาดSWOTบรรจุภัณฑจุด
แข็งของบรรจุภัณฑมีตนทุนตํ่าสามารถหาไดตามทองท่ีจุดออนของ
บรรจภุณัฑไมมกีารปกปองรักษาสนิคาอปุสรรคของบรรจภุณัฑยงัไมมี
โอกาสทาํบรรจภุณัฑขาดการใหคาํแนะนาํจากหนวยงานและขอมลูการ
ผลิตวัสดุการผลิตโอกาสของบรรจุภัณฑโรงพิมพบรรจุภัณฑมีมากข้ึน
โรงงานรบับรรจภุณัฑมมีากขึน้และมรีาคาทีย่อมเยาการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาและโครเชตโดยการออกแบบจะเนน
บรรจุภัณฑใหสามารถใชรวมกับผลิตภัณฑ 2 – 3 ชนิดเพื่อการปกปอง
รักษาสินคาและลดความเสียหายในการขนสงสินคาเพื่อการออกแบบ
กราฟกบนบรรจภุณัฑใหมีความสวยงามสือ่สารใหขอมลูกบัผูบรโิภคได
รวมถึงการพัฒนาตราสินคาใหมีความทันสมัยเปนที่จดจําของลูกคาได

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน

มปีระโยชนทัง้ในดานเศรษฐกจิในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชมุชนและ
มีประโยชนในการเพิ่มมูลคาใหสินคาและชวยสงเสริมผลิตภัณฑ
ประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ
แตกตางดานการบรรจุภัณฑและการจัดวางสินคาเพื่อสรางความนา
สนใจในการจําหนายสินคา ณ จุดขายอีกทั้งยังชวยสรางเสริม
ประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียม
พรอมไปสูการทํางานที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปใน
อนาคต

จุดเดนของผลงาน
เปนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาและโครเชตที่นําเอาลวดลายของ

ผลิตภัณฑมาสรางเปนลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑใหสวยงามนา
สนใจและบรรจุภัณฑมีโครสรางที่สามารถปกปองคุมครองผลิตภัณฑ
ภายในมีกลไกที่มีความสะดวกในการใชงานและสามารถทําหนาที่
ประชาสัมพันธไดดี ณ จุดขาย

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้ จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ

ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหลวง ที่มีประสิทธิภาพ
ในการบรรจุ ปกปองคุมครอง และ สามารถนําเสนอผลิตภัณฑใหเปน
จุดเดน เพื่อกระตุนความสนใจใหผูบริโภค ณ จุดขายไดดี

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

1. นายเกียรติพงษ วงศกิติ

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์กรณีศึกษา :
กลุมผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์บ้านห้วยทราย อ. แมริม จ. เชียงใหม
The Design and Development of Table Dining Set Packaging: 
Case Knitting Group, Bann HueySai Mae Rim District, Chiang mai Province.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 04 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมปนนาไม้ 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
คุณธมนันทไชยยาเจาของกิจการปนนาไมเลขที่ 13 หมูที่ 3 ตําบล

ตลาดใหญอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหมเริ่มผลิตสินคาตั้งแตแรก

ในปพ.ศ.2548 เริ่มจากการทําธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวใชชื่อ

วา“PANNA WOOD”ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยซึ่งทําขึ้น

มาจากจนิตนาการของตวัเองออกแบบใหดแูปลกใหมไมเหมอืนใครหลัง

จากที่ไดวางจําหนายก็ไดผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีรวมถึงไดรับ

การรบัรองจากหนวยงานหลายหนวยงานเชนกรมสงเสรมิอตุสาหกรรม

กรมการพัฒนาชุมชนเนื่องจากสินคาเปนหัตถกรรมท่ีทําดวยมือจึงมี

ปญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเม่ือผลิตภัณฑถูกกระทบกระเทือนทําใหตัว

สินคาชํารุดไดงายผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหมนี้จะ

สามารถปกปองคุมครองผลิตภัณฑทําหนาท่ีของบรรจุภัณฑไดอยาง

สมบูรณสะดวกในการจับถือหิ้วเหมาะสมกับการจัดจําหนายและเพ่ือ

การขนสงผลิตภัณฑพรอมทั้งกราฟกของบรรจุภัณฑที่สวยงาม

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน

และและชวยสงเสริมผลติภณัฑประเภทงานหตัถกรรมของชุมชนในการ

จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ

แตกตางดานการบรรจภุณัฑเพิม่ความสะดวกในการจบัถอืหิว้และนาํพา

ไดงายชวยปกปองสินคาภายในจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกท้ังยัง

ชวยสรางเสริมประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแก

นกัศกึษาเพือ่เตรยีมพรอมไปสูการทาํงานทีเ่ปนประโยชนตอชมุชนและ

สังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน
งานนีเ้ปนบรรจภัุณฑทีเ่พิม่ความสะดวกในการจบัถอืห้ิวและนาํพา

ไดงายชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผู

บริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ

ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพ

ในการบรรจุปกปองคุมครองและสามารถใหความสะดวกในการขนสง

ในการจับถือหิ้วสินคาที่มีขนาดกลางเพื่อการสงออกไดงายขึ้น

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายอาทิตย เดชชะ

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมปนนาไม้ 
กรณีศึกษา :กลุมหัตถกรรมปนนาไม้จังหวัดเชียงใหม.
The Design and Development Packaging of Panna Wood Handicraft Case study : 
Panna Wood Handicraft Group Doi-Saked in Chiangmai Province.



ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 05 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้มะพร้าวและไม้ตาล 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
ผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับจากไม ของคุณชุติกานต กันชัง 

ต.บานแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม เปนธุรกิจชุมชนขนาดยอมที่เปน

เจาของรายเดียว มีการเริ่มประกอบธุรกิจข้ึนเมื่อป 2550 สินคาแรก

เริ่มที่ผลิตคือ กําไลจากไมมะพราวหรือไมตาล และ เริ่มผลิตสินคาจาก

ไมมงคลอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน กําไล เข็มขัด ตางหู สรอย

คอ แหวน และปนปกผม เปนตน มจีาํหนายทัง้ขายปลกีและขายสง จดุ

แข็งบรรจุภัณฑถุงพลาสติกเดิม บรรจุสินคาไดงาย  สะดวกตอการใช

งาน บรรจุภัณฑราคาถูกหาไดงายตามทองตลาด  จุดออน คือ บรรจุ

ภณัฑไมสามารถปกปองสนิคาไดในการขนสงในระยะทางไกล ไมแสดง

ชื่อสินคา ตราสินคา และขอมูลของสินคา  อุปสรรค คือ มีการแขงขัน

ทางตลาดคอนขางสูง โอกาส บรรจุภัณฑสามารถพัฒนาได เนื่องจาก

อยูในขั้นตนผลิตภัณฑมีความนาสนใจ ตลาดการพิมพในบรรจุภัณฑมี

จาํนวนมาก สามารถเลอืกทีผ่ลติทีมี่ราคายอมเยาและมคีณุภาพได การ

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาใหกับผลิตภัณฑเคร่ือง

ประดบัจากไมมะพราวและไมตาล  เพือ่ตอบสนองความตองการของผู

บริโภค ใหมีความเหมาะสมในดานการคาปลีกท่ีมีความปลอดภัยตอ

ผลติภณัฑ รวมถงึกราฟกและตราสนิคาเพือ่ดงึดดูความสนใจ ทาํหนาที่

บรรจภุณัฑทีด่ ีนาํเสนอประชาสมัพันธสนิคา ณ จดุขาย และสรางภาพ

ลักษณเฉพาะตนใหกับสินคา

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน 

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน 

และ และชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน 

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้ จะเปนประโยชนแก

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคา สรางความ

แตกตางดานการบรรจุภัณฑ และการจัดวางสินคา เพื่อสรางความนา

สนใจในการจําหนายสินคา ณ จุดขาย  อีกทั้งยังชวยสรางเสริม

ประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษา เพื่อเตรียม

พรอมไปสูการทํางานที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคม ตอไปใน

อนาคต

จุดเดนของผลงาน
เปนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเครื่องประดับจากไมมงคล ท่ีมีลวดลาย

กราฟกทัง้บนและชัน้ภายในบรรจภุณัฑ ทีอ่อกแบบใหสวยงามนาสนใจ 

และบรรจุภัณฑมีโครสรางที่สามารถปกปองคุมครองผลิตภัณฑภายใน 

มีกลไกที่ มีความสะดวกในการใช งาน และสามารถทําหนาท่ี

ประชาสัมพันธสินคาเครื่องประดับจากไมมงคลไดดี ณ จุดขาย

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับจากไมนี้ จะเปนตน

แบบหนึง่ของบรรจภัุณฑเพือ่การจาํหนายผลติภณัฑของโครงการหลวง 

ที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุ ปกปองคุมครอง และ สามารถนําเสนอ

ผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน เพื่อกระตุนความสนใจใหผูบริโภค ณ จุดขาย

ไดดี

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวนิชานาฎ วงษาพันธ

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้มะพร้าวและไม้ตาล 
กรณีศึกษา :คุณชุติกาญจน์ ต.บ้านแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม
Design and Development Packaging of Jewelry of Coconut wood and Palmyra wood 
Case study : Chutikan, Hangdong District, Chiang Mai.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 06 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เรือไม้จําลอง



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
บรรจุภัณฑสินคาของกลุมแมวินเรือจําลองมีปญหาระหวางการ

ขนสงคือบรรจุภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดจากเกิดแรงกระแทก
และแรงกดทบัจนทาํใหเกดิความเสยีหายตอผลติภณัฑการจับถอืทาํได
ไมสะดวกมีขนาดไมพอดีกันสินคาภายในการวางกราฟกบนตัวบรรจุ
ภัณฑไมสรางความเปนเอกลักษณไมสามารถสรางแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจซ้ือยังขาดขอมูลสินคาผูผลิตรายละเอียดการใชงานเรื่องราว
ของสนิคาเคร่ืองหมายตางๆและไมมตีราสนิคาการออกแบบและพฒันา
บรรจภุณัฑแมวนิเรอืจาํลอง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชยีงใหมเพือ่เปนการ
ตอบสนองความตองการของผูประกอบการและสงเสรมิการขายรวมถึง
เปนการยกระดับคุณภาพของบรรจุภัณฑสินคาจากภูมิปญญาพ้ืนบาน
ใหมีความทันสมัยตามวันเวลาในปจจุบันดูสวยงามมีความนาสนใจมี
ความสามรถในการปกปองสนิคาไดดเีพิม่ความสะดวกในการใชงานใน
การบรรจสุนิคาสามารถสือ่สารขอมลูของสนิคากบัผูบรโิภคสามารถเพิม่
มูลคาใหสินคาไดเปนที่จดจําของผูบริโภคมีความเปนเอกลักษณและ
เหมาะสมกับตนทุกการผลิต

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชุมชน
และและชวยสงเสรมิผลติภณัฑประเภทงานหตัถกรรมของชุมชนในการ
จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเรือไมจําลองนี้จะเปน

ประโยชนแกวสิาหกจิชมุชนกลุมผลติเรอืไมจาํลองในการเพ่ิมศักยภาพ
ในการจาํหนายสินคาสรางความแตกตางดานการบรรจภุณัฑเพิม่ความ
สะดวกในการจับถือห้ิวและนําพาไดงายชวยปกปองสินคาภายในจาก
ผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกทั้งยังชวยสรางเสริมประสบการณในการ
ทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการทํางาน
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน
เปนบรรจภุณัฑทีเ่พ่ิมความสะดวกในการจับถอืหิว้และนาํพาไดงาย

ชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ

ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของตกแตงของโครงการหลวงท่ีมี
ประสิทธภิาพในการบรรจปุกปองคุมครองและสามารถใหความสะดวก
ในการขนสงในการจบัถอืหิว้สนิคาทีม่ขีนาดกลางเพือ่การสงออกไดงาย
ขึ้น

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายภาสกร เส็งเรียบ

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เรือไม้จําลอง :
กรณีศึกษา กลุมแมวินเรือจําลองต.แมวินอ.แมวางจ.เชียงใหม
The Design and Development of Packaging model sail :
Case study : Mae-win modelsail Group of Maewang District Chiangmai.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 07 ภาพแสดงการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เทียนหอมแฟนซี 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เสกสรรค ขัติกุล เจาของธุรกิจเทียนหอมแฟนซี Full Candle ได

เริ่มทําเทียนหอมออกจําหนายมาตั้งแตป 2540 มาจนถึงปจจุบันทํา

ออกมาไดประมาณ 13 ปเน่ืองจากบรรจุภัณฑเทียนหอมแฟนซี full 

candle ที่ใชอยูในปจจุบันน้ันมีลักษณะท่ีเปนบรรจุถุงใสบรรจุกลอง

กระดาษสาไมปองกันคุมครองสนิคาไมมฉีลากบนบรรจภัุณฑไมมขีอมลู

บงบอกละเอียดตางๆของสินคาใหชัดเจนประกอบกับไมไดรับการ

ออกแบบใหเหมาะสมตอการการจดัจาํหนายไมดึงดดูใจความสนใจของ

ผูบริโภคการออกแบบบรรจุภัณฑและพัฒนาใหมใหสามารถปองกัน

คุมครองสินคาและมีสีสันลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑสินคาสราง

ความนาเชือ่และเปนทีย่อมรบัของผูบรโิภคใหเหมาะสมตอการจาํหนาย

สามารถดงึดดูความสนใจสรางความพงึพอใจของทัง้ผูจาํหนายและผูซือ้

ตลอดจนเพื่อสะดวกตอการขนสงสินคา

ประโยชนของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน

มปีระโยชนในการเพิม่มลูคาใหสนิคาในการชวยกระตุนเศรษฐกิจชมุชน

และและชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก

วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ

แตกตางดานการบรรจุภัณฑและการจัดวางสินคาเพื่อสรางความนา

สนใจในการจําหนายสินคา ณ จุดขายอีกทั้งยังชวยสรางเสริม

ประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียม

พรอมไปสูการทํางานที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปใน

อนาคต

จุดเดนของผลงาน
เปนบรรจภุณัฑผลติภณัฑเทยีนหอมทีม่ลีวดลายกราฟกทีอ่อกแบบ

ใหสวยงามนาสนใจและบรรจุภัณฑมีโครสรางที่สามารถปกปอง

คุมครองผลติภณัฑภายในใหปลอดภยัจากสภาวะภายนอกท่ีอาจทําให

สินคาเสียหายมีกลไกที่มีความสะดวกในการใชงานและสามารถทํา

หนาที่ประชาสัมพันธสินคาเทียนหอมไดดี ณ จุดขาย

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ

ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพ

ในการบรรจุปกปองคุมครองและสามารถนําเสนอผลิตภัณฑใหเปนจุด

เดนเพื่อกระตุนความสนใจใหผูบริโภค ณ จุดขายไดดี

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวรัตนาภรณ อนันทะสุข

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศกัด์ิ
สาขาเทคโนโลยีศิลป

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 091-8593442    

Email : aj.nart@gmail.com

การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์เทียนหอมแฟนซี : 
กรณีศึกษา ร้าน Full Candle อําเภอสันกําแพงจังหวัดเชียงใหม
The Design and Development Packaging of Candle Products Case study :  
full Candle Shop , Sankamphaeng District, Chiang Mai Province.



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1.นายภัทรกร ออแกว

บุคคลภายนอก

 1. นางศิริพร สารแกน จาก ชุมชนบานปาจี้ ต.ทุงหลวง 

  อ.พราว จ.เชียงใหม

ดร.ณงค์ณุช  นทพีายัพทศิ
สาขาเทคโนโลยีการพิมพ

และบรรจุภัณฑ  

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 081 764 7759    

Email : noot_nathi@hotmail.com

Creation – 08 ภาพ แสดงแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดภัย บ้านปาจี้ 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

81

ความเปนมา
ภารกิจหลักในการบริการวิชาการ ให มีประสิทธิภาพของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพ่ือสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร ทํางานบริการวิชาการชุมชนที่สามารถนําไปใชประโยชนได
จริง โดยงานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ไดเริ่มจัดทําโครงการยกระดับ
คณุภาพชวีติหมูบานปาจีต้ามหลกัปรชัญาเศรษฐกิจพอเพยีงแบบมสีวน
รวม ในปงบประมาณ พ.ศ. 2556 ซึ่งดําเนินการเปนปแรก มหาวิทยา
ลัยฯ มีนโยบายในการดําเนินโครงการยกระดับฯ ใหเปนโครงการตอ
เนื่อง 3 ป ในปแรกคณะทํางานไดมุงเนนดานการถายทอดความรู การ
ปลูกขาวนาโยน การทําปุยอินทรีย และตอเนื่องในปที่ 2 โดยการนําไป
ปฎิบัติ ติดตามผล สรางภาพลักษณ พัฒนาเปนผลิตภัณฑชุมชน การ
สรางสื่อ ตราสินคาหรือแบรนด และตนแบบตัวอยางบรรจุภัณฑขาว
ปลอดภัย  

เปาหมายในครัง้นี ้คอื การสรางพืน้ฐานการผลติขาวปลอดภยั โดย
ใชกระบวนการคิด การวิเคราะหแบบบูรณาการ ในทุกภาคสวน ให
ชุมชนผลิตขาวปลอดภัยและปุยอินทรีย  เพื่อเปนชุมชนตนแบบ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานปาจี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสวนรวม โดยเฉพาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงพราว และ
ภาคีเครือขาย ที่สนับสนุนตลอดระยะเลา 3 ป ไดเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหขาวปลอดภัยเปนผลิตภัณฑชุมชน ท่ีมี
สื่อสารดวยภาพลักษณ ตราสินคาหรือแบรนด และตนแบบตัวอยาง
บรรจุภัณฑขาวปลอดภัย  

ประโยชน์ของผลงาน
 1. ดานการเกษตรและอาหาร มกีารปลกูขาวแบบนาโยนทีป่ระหยดั

ตนทุนและมีอาหารขาวปลอดภัย จากสารเคมี
2. การสรางภาพลักษณและอัตลักษณชุมชนดวยเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค
3. ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางสุขใหชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์
1.ชุมชนได
 1.1ปราชญการปลูกขาวนาโยน
 1.2 ผูนําชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 1.3 ความเปนอยูและรายไดเพิ่ม
2. มทร.ลานนา ได
 2.1 km การจัดการองคความรู
 2.2 ความรวมมอืบคุลากรระหวาง 4 คณะ และภาคเีครอืขาย

 2.3 ตอยอดการวิจัย 
 2.4 ตอยอดการเรียนการสอน
 2.5 ตอยอดงานบริการชุมชน

ประโยชน์ของผลงาน
 1.ดานการเกษตรและอาหาร มกีารปลูกขาวแบบนาโยนทีป่ระหยดั

ตนทุนและมีอาหารขาวปลอดภัย จากสารเคมี
2.การสรางภาพลักษณและอัตลักษณชุมชนดวยเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค
3.ลดรายจาย เพิ่มรายได สรางสุขใหชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์
1.ชุมชนได
 1.1 ปราชญการปลูกขาวนาโยน
 1.2 ผูนําชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดี
 1.3 ความเปนอยูและรายไดเพ
2. มทร.ลานนา ได
 2.1 km การจัดการองคความรู
 2.2 ความรวมมอืบคุลากรระหวาง 4 คณะ และภาคเีครอืขาย
 2.3 ตอยอดการวิจัย 
 2.4 ตอยอดการเรียนการสอน
 2.5 ตอยอดงานบริการชุมชน

จุดเดนของผลงาน
การที่ชุมชนมองทะลุ เห็นภาพลักษณ อัตลักษณ เปนตราสินคา 

หรือแบรนด รูปรวงขาว และบรรจุภัณฑที่มีความหลากหลาย มีรูป
ลักษณที่สนองความตองการผูบริโภค โดยใชตนทุนที่เหมาะสม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
1.การถายทอด ความรูเรื่องขาวนาโยน โดยปราชญชุมชน
2.แหลงเรยีนรูขาวนาโยนและปุยอนิทรยี เปนชมุชนตนแบบ PAGEE 

MODEL
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป  2557

 
 

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดภัย บ้านปาจี้ 
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวม



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 09 ภาพแสดงการศึกษาการออกแบบโคม ไฟโปรงแสงเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเอนโกบและเคลือบ  



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

83

ความเปนมา
ในอดีตมนุษยไดแสงสวางจากธรรมชาติ คือแสงอาทิตย แสงจันทร 

และดวงดาว ตอมารูจักประดิษฐเครื่องมือที่ใหแสงสวางยามคํ่าคืน คือ 

ตะเกียง และโคมไฟ เพื่อชวยใหแสงสวาง แกสถานที่ และอาคารตางๆ 

โดยหนาทีห่ลักของโคมไฟคอืการใหแสงสวาง  ไดมกีารออกแบบใหโคม

ไฟนั้นเปนอุปกรณประดับตกแตงสถานท่ีใหสวยงาม ซ่ึงทําจากวัสดุ

ตางๆ มากมาย(www.thaigoodview.com/node/125038)

โคมไฟเซรามกิเปนผลติภณัฑหนึง่ทีน่ยิมใชตกแตงสถานทีต่างๆ ทัง้

ภายในและภายนอกอาคาร การเลือกใชเนื้อดินเพื่อผลิตโคมไฟ ขึ้นอยู

กับความเหมาะสมในการใชงาน การใชเนื้อดินพอรซเลนที่มีความ

โปรงแสงผลิตโคมไฟ จะชวยใหมีแสงสวางมากยิ่งขึ้น มีคุณคา และนํา

หนกัเบา จะยิง่ชวยเพ่ิมมูลคาของโคมไฟใหมากข้ึนตามไปดวย และเมือ่

มีการตกแตงลวดลายเพ่ือใหมีความโปรงแสงและทึบบางสวนดวยเอน

โกบ จะสรางความนาสนใจ และแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑโคมไฟ

จงึมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาการทาํโคมไฟโปรงแสงทีต่กแตงดวยเอน

โกบและเคลือบ เพื่อเปนผลิตภัณฑใหม อันเปนแนวทางเลือกสําหรับผู

ประกอบการ และกลุมผูบริโภคที่ตองการสินคาแบบใหม

 

ประโยชน์ของผลงาน
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม

มูลคาใหกับผูประกอบการเซรามิก โดยผลิตเปนโคมไฟโปรงแสงจาก

เนื้อดินพอรซเลน

ผู้ได้รับประโยชน์
เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน
เปนการผลิตดวยเนื้อดินพอรซเลนที่มีความโปรงแสง และตกแตง

ดวยการทานํ้าดินสีหลายๆสี และขูดขีดใหเกิดลวดลาย พรอมทั้งเจาะ

ฉลุเพือ่ใหแสงลอดผาน เมือ่เปดไฟ จะมแีสงลอดผานจากชองทีฉ่ล ุและ

เห็นสีของโคมไฟที่ทําดวยนํ้าดินสีตางๆ เกิดมิติความสวยงาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริท่ี

เปนงานเครื่องปนดินเผาได โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเปนโคมไฟ

ประดับตกแตงบาน

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก: โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ

เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 

ประจําป  2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวขนิษฐา เหลาจันทร

ผศ. อภิญญา   วิไล
สาขาวิชาเซรามิก   

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 0816730959    

Email : tunwilai2512@gmail.com

การศึกษาการออกแบบโคมไฟโปรงแสงเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเอนโกบและเคลือบ 
The Studying of Translucent Ceramic Lamp Decoration with Engobe and Glaze



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 

84

Creation – 10 ภาพแสดงการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเคลือบ



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

85

ความเปนมา
จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการบริโภคท่ีอิ่มตัว ธุรกิจเซรามิก

ตองมกีารปรบัตวัและพฒันาศกัยภาพของตนเองใหอยูรอด จากปญหา

ที่ผานมาไมวาจะเปน คาแรงงาน เช้ือเพลิง และทรัพยากรตางๆที่นํา

เขาสูกระบวนการผลิต แตเดิมสินคาประเภทเซรามิกจะเปนที่รูจักคือ

สนิคาประเภทตกแตง ไดแก แจกนั ฐานโคมไฟผลติภณัฑทีม่ขีนาดใหญ

ใชทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนการผลิต

ตามไปดวย การออกแบบผลิตภัณฑและเทคนิคท่ีใชรวมยังมีจุดออน

ทําใหตองเผชิญปญหาการแขงขันโดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีน มี

ขอไดเปรียบดานราคาท่ีถูก ซ่ึงมีกําลังการผลิตเซรามิกท่ีใหญที่สุดใน

โลก(ศูนยวิจัยกสิกรไทย ป2555)

จงึเปนทีม่าของการศกึษานีว้า ศกัยภาพและผลติภณัฑทีจ่ะแขงขนั

ในตลาดไดหรือไม โดยจะทําการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซ

รามิกที่มีการตกแตงดวยเคลือบ เพิ่มการออกแบบและเทคนิคการ

ตกแตงผลติภณัฑทีแ่ปลกใหม โดยมกีารศกึษาเคลอืบทีต่กแตงบนเครือ่ง

ประดบั ซึง่ตางจากผลติภณัฑเซรามกิทีม่กีารผลติในตลาดทีผ่านมา ทัง้

ในดานขนาดและทรัพยากรที่ใชในการผลิต เพราะผลิตภัณฑมีขนาด

เล็กลงมากไดผลิตภัณฑที่คุมคาและเหมาะสมกับกับทรัพยากรที่ใชไป

 

ประโยชน์ของผลงาน
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม

มลูคาใหกบัผูประกอบการเซรามกิทีม่วีตัถดุบิและเคลอืบอยูแลว พฒันา

เปนรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก

ผู้ได้รับประโยชน์
เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน
เลอืกใชเคลอืบทีม่คีวามเหมาะสมกับพืน้ผวิของเนือ้ดนิ และการถกั

รอยแบบฟรีสไตล มีความสวยงาม 

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริท่ี

เปนงานเครือ่งปนดนิเผาได โดยพฒันารปูแบบผลิตภัณฑเครือ่งประดบั 

ที่มีขนาดเล็กซึ่งใชวัตถุดิบเดิมที่มีอยู

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป  2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
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ความเปนมา
ในสากลนัน้เคร่ืองประดบัเปนสิง่หนึง่ในกระแสวฒันธรรมทีใ่ชควบคู

มากบัเส้ือผาเครือ่งแตงกายอ่ืนๆตัง้แตยคุประวัตศิาสตรนบัหลายรอยป
มาแลว เครือ่งประดบัเปนสิง่หนึง่ทีส่ามารถบอกประวตัคิวามเปนไปใน
สมัยประวัติศาสตร ได   เป นสื่อสัญลักษณ ท่ีบอกถึงวัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมนิสัยใจคอของผูใชไดเปนอยางดี ดังนั้น การศึกษาทาง
ประวัติศาสตรศิลปจึงนิยมที่จะศึกษาเร่ืองราวของ เครื่องประดับรวม
ไปดวยเพราะเครื่องประดับนอกจากจะใชประดับรางกายเพ่ือความ
สวยงามแลวยงับอกตาํแหนง ฐานะ ยศศักดิไ์ด เชนชาวอเมรกัินอนิเดยี
นที่อยูตามเผาตางๆ จะใชสีหรือขนนกประดับประดารางกายและสีห
รือขนนกนี้จะบอกตําแหนงของผูใชในขณะเดียวกันเครื่องประดับยัง
บอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจาของไดอีกดวยประวัติศาสตรเคร่ือง
ประดับไทยนั้นก็เชนเดียวกันตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถูกสรางขึ้น
มาไมใชแคเพื่อแสดงทักษะฝมืออันวิจิตรหรือเพ่ือตกแตงรางกาย
ภายนอกเทานัน้ตามหลกัฐานทางโบราณคดแีละมานษุยวทิยาเกีย่วกบั
ศิลปะเครื่องประดับพอจะสรุปไดวา เครื่องประดับเปนวิธีการแรกๆที่
มนุษยใชในการแสดงออกทางสุนทรีภาพและการสรางความสัมพันธ
ระหวางตนเองชมุชนและสภาพแวดลอมเครือ่งประดบัแตเดมิมคีาํศพัท
ที่แยกประเภทเคร่ืองประดับอยู 2 คํา คือ ศิราภรณ หมายถึงเครื่อง
ประดับศีรษะและถนิมพิมพาภรณคือเครื่องประดับกาย แตในปจจุบัน
มักใชคํากลาง ๆคือคําวา”เครื่องประดับ”ไมไดแยกเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนอกจากกรณีที่ตองการชี้เฉพาะเจาะจงประวัติศาสตรเครื่อง
ประดับของไทยก็เริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ 50,000 – 1,700 ปมาแลว

มาแลว สมัยกอนประวัติศาสตรการคนพบที่เกาแกดังกลาวระบุวา
มกีารขุดพบสรอยคอและกาํไลทีท่าํจากเปลอืกหอยหรอืกระดูกสัตวอยู
ภายในหลุมศพของทั้งมนุษยผูชายและผูหญิง สวนเหตุผลที่เครื่อง
ประดับมักจะถูกสวมใสหรือติดมาพรอมกับโครงกระดูกในหลุมฝงศพ
นั้นนักมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมตั้งประเด็นวาสังคมในยุคน้ันเช่ือวา
ความตายอาจเปนการสืบเนื่องของชีวิตอยางหนึ่งคลายกับความเชื่อ
ทางศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธซึ่งเกิดในภายหลังไดรับอิทธิพลจาก
ความเชื่อนี้ติดมาดวยท่ีวาผูท่ีตายไปแลววิญญาณจะมีการเกิดใหม
เครื่องระดับจึงนาจะเปนวัตถุที่สามารถติดตามบุคคลที่ลวงลับไปเพื่อ
ทําหนาที่รับใชบุคคลนั้นตอไปในโลกขางหนาน่ันเองและไมวาเวลาจะ
ผานมานับหลายรอยปแลวก็ตามคนไทยก็ยังไมเปลี่ยนแปลงไปในดาน
งานฝมอื ทีไ่ดช่ือวาเปนประเทศทีท่าํงานหตักรรมงานฝมอืดวยออนชอย
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งที่ไดรับความนิยมและเช่ือม่ันในงานผีมือจากทั่ว
โลกมาโดยตลอด

และเม่ือไมนานมานี้ท่ีผูวิจัยไดผานการเขาฝกงานภาคฤดูรอนเพื่อ
เปนแนวทางแหงการศึกษาและนํามาพัฒนางานรวมไปถึงสืบไปเพื่อ

ประกอบอาชีพในทางเซรามิกจริงนั้นไดรับทราบและรูถึงปญหาที่
โรงงานและธุรกิจทางดานเซรามิกไดพบเจออยู ธุรกิจทางดานเซรามิก
เกิดภาวะซบเซาเปนอยางมากถึงขั้นตองประกาศหยุดชั่วคราวหรือปด
กิจการลงเพราะไมมีออรเดอรเขา

เนื่องดวยในปจจุบันหากส่ิงไหนที่ไมเกี่ยวของกับการดํารงชีพจริง
หรอืหางไกลจากปจจยั4 ผูบรโิภคกม็แีนวโนมคดิตดัสนิใจซือ้นอยลงยิง่
เปนผลติภณัฑทีไ่มมจีดุเดนมคีวามคลายคลงึกับสนิคาทีส่มารถเลอืกซ้ือ
ทดแทนกันในราคาที่ถูกกวาไดหรือมีขายตามทองตลาดทั่วไปยิ่งทําให
ความตองการซื้อมีนอยลงไปอีก ปญหาที่เกิดขึ้นจึงกระทบไปถึง
บุคลากรในโรงงานและผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับงานเซรามิกนั้น
ตองเจอกบัภาวะวางงานตดิตอกนับอยครัง้ขึน้จากทีไ่มเคยเปนมากอน
เพราะความซํ้าซากจําเจไมคิดหรือไมกลาเสียงที่จะลองเปลี่ยนแปลง
จากงานที่ผลิตที่ละมากๆแตขายออกนอยมาเปนงานที่เนนความ
ละเอียดออน มีคุณคามีความสุนทรียะทางความงามและจิตใจที่ถึงแม
จะทาํไดยากใชเวลามากแตขายไดในราคาสงูและเปนทีย่อมรบัหรอืเปน
ทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคเชนเครื่องประดับนั้นเอง

ประโยชน์ของผลงาน
เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม

มูลคาใหกับผูประกอบการเซรามิกโดยไมใชเคลือบและพัฒนาเปนรูป
แบบผลิตภัณฑเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก

ผู้ได้รับประโยชน์
เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน
เปนการตกแตงในสภาวะที่เปนน้ําดิน ใชหลักการแบบลาเตอารท 

และการถักรอยเครื่องประดับที่มีความสวยงาม 

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริท่ี

เปนงานเครือ่งปนดนิเผาได โดยพฒันารปูแบบผลิตภัณฑเครือ่งประดบั 
ที่มีขนาดเล็กซึ่งใชวัตถุดิบเดิมที่มีอยู

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
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ความเปนมา
การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหัตถกรรมในชุมชน เพราะการ

มลูคาเพ่ิมใหกบัผลติภณัฑนัน้นาํไปสูการเพิม่ราคาใหกบัผลติภณัฑและ

สรางรายไดใหกับตนเองและชุมชน จนสามารถพึ่งพาตนเองได โดยมี

แรงบนัดาลใจจากการนาํเครือ่งปนดนิเผามาบรูณการรวมกนักบัศิลปะ

การแกะหนงัตะลงุผานกระบวนการออกแบบจนเกดิรปูแบบใหม ซ่ึงจะ

ทาํการออกแบบรปูทรงของเครือ่งปนดนิเผาเปนพืน้ฐานผลติภณัฑโคม

ไฟและออกแบบการแกะหนังตะลุงเปนครอบของโคมไฟ เพราะ

คุณสมบัติเฉพาะตัวของหนังตะลุงและลักษณะรอยแกะของลวดลาย

นั้นแสงจากหลอดไฟสามารถสองผานได ทําใหเกิดความสวยงามของ 

สี แสง เงา ลวดลาย และรูปทรง ควบคูไปกับการใชสอยขณะใชงานใน

ยามคํ่าคืน เปนการสรางสรรคมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑในชุมชนดน

ภูมิปญญาทองถิ่นดํารงอยูสืบไป และเพ่ิมทางเลือกใหกับผูบริโภค 

(ชัชวาลย รัตนพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา )

โคมไฟเซรามกิความบนัดาลใจจากกหุลาบ โดยการออกแบบนัน้จะ

ผานการตดัทอนและผสมผสานความงามของกหุลาบในสวนตางๆ รวม

เทคนิคคลอยซอนเน ( Cloisonne ) ซึ่งเปนเทคนิคในงานโลหะเคลือบ

ทีม่ชีือ่เสยีงกรีก แตในทางเซรามิกมกีารนาํเทคนคินีม้าประยกุตใชตัง้แต

สมัยราชวงศเหม็ง โดยลักษณะจะใชดินสีขาวบีบเปนเสนนูนเปน

ลวดลายและระบายเคลอืบลงในชองลวดลาย จงึนาํเทคนคินีม้าพฒันา

เพือ่ใชในการออกแบบโคมไฟ โดยการใหแสงไฟนัน้มอีทิธพิลตออารมณ

และความรูสกึ เนือ่งจากโคมไฟนัน้ชวยสรางบรรยากาศได เมือ่ยามเปด

ไฟจะเผยใหเหน็ แสงสวางและสสีนัผานลวดลายทีถ่กูออกแบบไวอยาง

ลงตัว (ขนิษฐา เปนซอ มหาวิทยาลัยศิลปากร )

 จากเหตผุลดงักลาวขางตน จงึมแีนวความคดิในการสราง โคม

ไฟเซรามิกผสมผสานอะคริลิค เน่ืองจาก เซรามิกมีความสวยงามทาง

ดานเคลือบและมีจุดเดนทางดานรูปทรงและวิธีการขึ้นรูป อะคริลิคมี

ลักษณะเดนทางดานความโปรงแสงและมีความใสทาํหนาทีเ่ปนตัวผาน

ของแสงไฟแสงสวางสามารถสองผานเนือ้ของอะครลิิคไดถงึรอยละ 92  

มีความทนทานตอแรงกระแทก การนําเซรามิกและอะคริลิคมาผสม

ผสานกันจะทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและมีราคาสูงและ อาจ

เปนความตองการของกลุมลูกคาทีช่ืน่ชอบผลงานเก่ียวกบัการดไีซนรปู

แบบใหม ที่มีการนําอะคริลิคมาผสมผสานกันทําใหเกิดผลงานที่ มีจุด

เดนทางดานรูปทรงและความโปรงแสงและอีกทั้งยังเปนการนําวัสดุ

เหลือใชจากโรงงานอะคริลิคมามาใชใหเกิดประโยชนอีกทางหนึ่งดวย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนีก้ารพฒันาเศรษฐกิจเชงิสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน

การสรางศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ โดย

นําองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิง

พาณิชยและสาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับ

องคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ 

เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

จุดเดนของผลงาน
การประยุกตใชกระบวนการข้ึนรูปดวยแบบพิมพทางดานเซรามิก 

มาใชในการขึ้นรูปโคมไฟ ซึ่งทําใหสามารถผลิตซํ้าไดเปนจํานวนมากๆ 

รวมทั้งสามารถประยุกตรูปแบบจากช้ินงานที่ขึ้นรูปใหเกิดความหลาก

หลายเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค ที่สามารถเลือกซ้ือไดตามความ

ตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าลง ผูประกอบ

การจะมีผลกําไรมากขึ้น

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา

นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู

ชุมชน ประจําป  2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายจิรัฐ วรรณสุกิจ

อาจารย์กิติชัย  ระมิงค์วงศ์
สาขาวิชาเซรามิก   

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 085-041-2089       

Email : mbs1_2009@yahoo.com

การออกแบบโคมไฟเซรามิกโดยใช้วัสดุอะคริลิคมาเปนสวนผสมผสาน
Lighting design ceramic material is acrylic on the blend



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 

90

Creation – 13 ภาพแสดงการพัฒนาสีและความพรุนตัวของเม็ดดินเผา



ผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เมื่อกลาวถึงดินเผา คนทั่วไปมักคิดวาตองทําเปนผลิตภัณฑเกี่ยว

กบัภาชนะ หรืองานปนเทาน้ัน ทวา วนันี ้ดนิเผาไดถกูนาํมาใชประโยชน
อีกประการ ดวยการปนเปนเม็ดๆ แลวโรยบนหนาดิน เปนการชวย
รกัษาความชุมชืน้ โดยไมจาํเปนตองรดนํา้ทกุวนั เปนอกีหนึง่ผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการชาวไทยที่สามารถขายไดในตลาดตางประเทศ 

คุณสมบัติของเม็ดดินเผา ชวยอมนํ้าในเม็ดได 30-40% จึงไมตอง
รดนํ้าบอย เพียงแคอาทิตยละ 2 ครั้งเทานั้น อีกทั้ง ในเม็ดดินเผาผสม
ดวยปุยอนิทรีย ชวยเพ่ิมแรธาตุใหแกดนิและตนไม และชองวางระหวาง
เม็ดดินเผาชวยเพิ่มออกซิเจนใหดินดวย ทั้งน้ี ดินที่นํามาทําเปนดิน
เหนียวทั่วไป ปนดวยมือคน แลวตากแหง และเขาเตาอบ มีอายุการใช
งานตอเมด็ยาวนานมากกวา 1 ป จึงยอยสลายเองตามธรรมชาตจิดุเดน
อีกประกาย อยูที่รูปทรงของเม็ดดินเผาไมไดมีเพียงแตปนทรงกลม
เทานั้น ทวา มีขนาดใหเลือกหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ อีกทั้งรูปทรง
หลากหลาย ไมวาจะสีเ่หลีย่ม หรอืสามเหลีย่ม เพือ่ตอบสนองลกูคานกั
ออกแบบ นาํไปใชงานไดเหมาะสม  การตลาดสวนใหญเปนการสงออก
กวา 90% ไดแก ฮองกง สิงคโปร ฟลปิปนส สหรฐัอเมรกิา และประเทศ
แถบตะวันออกกลาง ตามลําดับ สวนในประเทศไทย มีชองทางจัด
จําหนาย คือ ฝากขายที่ปมนํ้ามัน  ดานราคาขายสง ตันละ 35,000 
บาท สวนขายปลีก แบบนํ้าหนัก 5 กิโลกรัม อยูที่ 250 บาท สวนแบบ
เล็กขนาดพกพาสําหรับมอบเปนของที่ระลึก นํ้าหนัก 800 กรัม ราคา 
75 บาท โดยกลุมลูกคา 

สวนใหญเปนคนทั่วไปซื้อไปตกแตงกระถางตนไมในบาน กับกลุม
นกัออกแบบ มักนาํไปเปนอุปกรณตกแตงภายในเพิม่ความสวยงาม อาทิ 
ใสกระถางตนไมในสปา หรอืใชเปนอุปกรณใสตกแตงตูปลาปญหาของ
ธุรกิจ อยูที่คนทั่วไป ไมรูจักสินคามากอน ถาเห็นจากภายนอกมักคิด
วา เปนอาหารสตัว รวมถงึ ผลติไดยาก เพราะทกุเมด็ยงัตองปนดวยมือ 
อกีประการ อยูทีข่าดแคลนบคุลากรฝายขาย เพราะคนรุนใหญ ไมนยิม
ทําอาชีพพนักงานขาย 

ผูศกึษาจงึมแีนวคดิการพฒันาเมด็ดนิPOPPERดานการพฒันาสใีห
มีความสีสันที่แปลกใหมโดยการใชสีออกไซดและสีสังเคราะหอ่ืน คิด
สูตรดนิใหมีความพรนุตวัทีเ่หมาะสมกบัเมด็ดนิ ความช้ืนและตนไมปลกู
ใหมีความเจริญเติบโต และหาวิธีการผลิตเม็ดPOPPER การขึ้นรูปดวย
ในเชิงอุตสาหกรรม ใหการผลิตไดจํานวนมากๆ เพื่อประหยัดเวลาใน
การผลิตและแรงงาน

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนีก้ารพฒันาเศรษฐกิจเชงิสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน

การสรางศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ โดย
นําองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับ
องคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ 
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

ผู้ได้รับประโยชน์
นกัเรยีน/นกัศึกษา ไดเรยีนรูกระบวนการทาํวจัิยทีส่ามารถนาํไปใช

ประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มีนําไปตอยอดให
เกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับองคความรูจาก
การวจิยัไปผนวกกบัองคความรูสมยัใหมเพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ
สนิคาและบริการ รวมท้ังไดผลงานสรางสรรคทีส่ามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคสินคา สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ประชาชน/
ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับการนํา
ไปใชงาน

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป  2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวยลลดา จะวะนะ

อาจารย์กิติชัย  ระมิงค์วงศ์
สาขาวิชาเซรามิก   

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 085-041-2089       

Email : mbs1_2009@yahoo.com

การพัฒนาสีและความพรุนตัวของเม็ดดินเผา



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 

92

อาจารย์กิติชัย  ระมิงค์วงศ์
สาขาวิชาเซรามิก   

คณะศิลปกรรมและ           

    สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 085-041-2089       

Email : mbs1_2009@yahoo.com 

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นายคุณากร ทรัพยนํา

 2. นางสาววนัชพร อมรรัตนวาที

Creation – 14 ภาพแสดงการศึกษาและพัฒนารูปแบบของตกแตงสวนประเภทนํ้าพุ

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนีก้ารพฒันาเศรษฐกิจเชงิสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน

การสรางศกัยภาพและความสามารถเพือ่การพฒันาทางเศรษฐกจิ โดย
นาํองคความรูและตอยอดภมูปิญญาทองถิน่ใหเกิดประโยชนเชงิพาณชิย
และสาธารณะ ใชทรพัยากรและภมูปิญญาทองถิน่ ผนวกกบัองคความ
รูสมยัใหมเพ่ือยกระดบัมาตรฐานคณุภาพสนิคาและบรกิาร เพือ่เปนพืน้
ฐานในการพฒันาเศรษฐกิจชมุชนอยางยัง่ยนื

ผู้ได้รับประโยชน์
ผลงานนี้มีประโยชนกับผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายสวน ในบทบาทที่

แตกตางกัน เชน นักเรียน/นักศึกษา ไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มี
นําไปตอยอดใหเกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับ
องคความรูจากการวิจัยไปผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ รวมทั้งไดผลงานสรางสรรคที่
สามารถตอบสนองความตองการ ของผูบริโภคสนิคา สงผลใหเศรษฐกจิ
ชุมชนดีขึ้น ประชาชน/ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน
จุดเดนผลงาน

จดุเดนของผลงานนีคื้อ การประยกุตใชกระบวนการขึน้รูปดวยแบบ
พิมพทางดานเซรามิก มาใชในการขึ้นรูปนํ้าพุ ซึ่งทําใหสามารถผลิตซํ้า
ไดเปนจํานวนมากๆ รวมทั้งสามารถประยุกตรูปแบบจากชิ้นงานที่ขึ้น
รูปใหเกิดความหลากหลายเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค ที่สามารถ
เลือกซื้อไดตามความตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุนในการ
ผลิตตํ่าลง ผูประกอบการจะมีผลกําไรมากขึ้น

ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุจาก: โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 
ประจําป  2557



ผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
นํ้าพุ เกิดจากนํ้าใตดินที่ผุดขึ้นมาเหนือผิวดิน ซึ่งเปนแรงดันจาก

ธรรมชาต ิถาแรงดนัมาก  นํา้กจ็ะพุงสงู เปนนํา้พ ุ ถาแรงดนันอย นํา้ก็
แคผุดขึ้นมาเล็กๆ ไมสูงและดวยสมองของมนุษยเรา จึงเกิดการเลียน
แบบธรรมชาต ิดวยการสรางนํา้พเุทยีมขึน้มา ซ่ึงไดสรางระบบนํา้พ ุโดย
มหีลกัการทีว่า นํา้พทุีผ่ดุพุงขึน้ทีส่งูนัน้  ไดอาศยัแรงดันจากปมนํา้ สวน
รปูแบบของนํา้พทุีพุ่งขึน้จะแตกตางกนัไปตามประเภทของหวันํา้พุทีใ่ช
เชนตนสน , ลาวา , ฟองเบยีรเปนตน 

นํ้าพุ ชวยสรางชีวิตชีวาและทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในสวน 
ปจจบุนันีน้ํา้พุนยิมนาํมาใชตกแตงสถานทีท่ัง้บรเิวณบานและสวน เพราะ
ตดิตัง้งายมอีะไรยุงยากซบัซอน มแีคหวันํา้พ ุปมนํา้ และทอกพ็อ  โดย
ทั่วไปแลว วัสดุที่ใชผลิตหัวนํ้าพุ จะมีไมกี่แบบ โดยทั่วไปแลวจะใช 
พลาสติกและทองเหลือง ซ่ึงพลาสติกจะมีราคาถูกแตไมทนทานตอ
แสงแดด สวนทองเหลอืงถงึจะมรีาคาสงูแตทนทานกวา หวันํา้พทุัว่ไป
ในทองตลาดมใีหเลอืกใชหลายประเภท หลายขนาด การเลอืกหวันํา้พุ
นัน้ควรเลอืกรัศมขีองนํา้พใุหเหมาะสมกบัขนาดของบอเพือ่ใหเกิดการก
ระเซน็ออกจากบอมากเกนิ เพือ่ความสวยงามแลวระดบัของหวันํา้พตุอง
โผลขึน้มาเหนอืน้ําไมเกนิ 10 เซนตเิมตร  รูปทรงนํา้พแุตละแบบใหความ
รูสึกตางกันไปหากมีการนํามาผสมผสานกันแลวจะสรางจุดเดนใหกับ
บรเิวณนัน้ได

ตามความเชือ่ของมนษุยการทีน่ํา้นัน้เคลือ่นไหว กน็าํพาพลงัไดเชน
การตั้งนํ้าพุซึ่งเห็นไดชัดวามีการกระจายของพลังงานที่ชัดเจนไมใชแค
นํา้ทีเ่คลือ่นไหว แตยงัทาํใหอากาศหรือลมนัน้เคลือ่นไหวดวย เนือ่งจาก
นํา้พนุัน้แหวกอากาศและแรงตกกระทบของนํา้ทีพุ่งขึน้ไปสูบอนํา้นัน้ก็
กอใหเกดิการกระแทกของอากาศอยูตลอดเวลาจงึเปนสภาพการกระแจ
พลังอยางชัดเจน ซึ่งโองน้ําลนก็มีหลักการเคลื่อนไหวของน้ําคลายกับ
สภาพน้ําพหุรอืเหมือนนํา้พุเลก็ๆในโองเทานัน้โดยมกีารกระจายพลงัที่
นอยกวานํา้พ ุ สวนนํา้ตกนัน้กม็กีารเคลือ่นทีข่องนํา้ในลกัษณะการไหล
จากทีสู่งลงตํา่กท็าํใหเกดิการกระแทกของนํา้และอากาศ เพยีงแตจะตอง
มกีารตัง้ใหนํา้ตกนัน้หนัมาใหถกูทศิทาง ซึง่การตัง้นํา้ตกนัน้ถาทศิทางที่
ดีนั้นหรือมีพลังท่ีดีก็ตองหันน้ําไหล และตกมาสูชองเปดท่ีเปนประตู 
หนาตาง ชองลมของบานและอาคารซึง่ตางจากนํา้พแุละโองนํา้ลนทีม่ี
การกระจายพลงัรอบทศิทางอยางเทาๆกนั 

การจัดสวนโดยใหความสาํคัญกบัฮวงจุย จะชวยเสรมิใหผูทีอ่าศัยอยู
ในบานหลงันัน้มคีวามสขุสงบ นาํมาซึง่ความอยูเยน็เปนสบาย มพีลังงาน
ชีวิตที่ดี ใครที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบานของตัวเอง ไมวาจะเปนพื้นที่
กวางขวาง หรือวาเปนพืน้ทีเ่ลก็ๆกส็ามารถแตงสวนใหเปนไปตามหลัก
ฮวงจุยเพือ่ความเปนสริมิงคลและสวยงาม

ผลติภณัฑทีจ่าํหนายอยูปจจบุนันีม้ ี 3 ขนาด คอื ขนาดใหญ ราคา 
4,200  ขนาดกลาง  2,800  และขนาดเลก็  950  ม ี12 รปูแบบ  สขีอง
ภาชนะประกอบไปดวย สนีํา้ตาลดนิเผา  และสเีหลอืง ตามศาสตรของ
ฮวงจุย  สนิคาทีข่ายดทีีส่ดุจะเปน ชดุพระพฆิเนศประทานพร  เพราะ
กระแสของความนิยมและความเชื่อในองคพระพิฆเนศ ที่เชื่อวาจะ
ประสบความสาํเร็จทกุประการ ตามจติอธษิฐาน”สาํหรบักลุมลกูคา สวน

ใหญเปนกลุมลูกคาในวัยทํางาน อายุประมาณ 40-50 ป  และกลุม
ครอบครวัทีท่าํธรุกจิสวนตวั โดยลกูคานยิมใหมบีรกิารสงสนิคาและตดิ
ตั้งพรอมมีบริการหลังการขายดวยไมวาจะเปนการลางหรือการซอม
บาํรงุ

ดานแผนการดาํเนนิธรุกจิในปนี ้ มแีผนทีจ่ะผลติสนิคาใหมออกมา
เพิ่มเติม โดยไดแนวคิดในการสรางสรรคสินคาใหมจากคําแนะนําของ
ลูกคา และการหาขอมลูทาง INTERNET    ซ่ึงสินคาใหมจะเนนใชวตัถดุบิ
ทีเ่ปนธรรมชาตใิหมากทีส่ดุ  สรางขนาดของสนิคาใหใหญขึน้  เนนรปู
แบบงาย ๆ ไมซับซอน  ราคา ไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับสินคาจาก
ประเทศจนี  ความยากงายของการผลติสนิคาจะขึน้อยูกบัความตองการ
ของลกูคาเปนหลกั  เพราะ

กท็าํใหเกดิการกระแทกของนํา้และอากาศ เพยีงแตจะตองมกีารตัง้
ใหนํา้ตกนัน้หันมาใหถกูทศิทาง ซึง่การตัง้นํา้ตกนัน้ถาทศิทางท่ีดนีัน้หรอื
มีพลังที่ดีก็ตองหันนํ้าไหล และตกมาสูชองเปดที่เปนประตู หนาตาง 
ชองลมของบานและอาคารซึง่ตางจากนํา้พแุละโองนํา้ลนทีม่กีารกระจาย
พลงัรอบทศิทางอยางเทาๆกนั 

การจดัสวนโดยใหความสาํคญักบัฮวงจุย จะชวยเสรมิใหผูทีอ่าศยัอยู
ในบานหลังนัน้มคีวามสุขสงบ นาํมาซึง่ความอยูเยน็เปนสบาย มพีลงังาน
ชีวิตที่ดี ใครที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบานของตัวเอง ไมวาจะเปนพื้นที่
กวางขวาง หรอืวาเปนพืน้ทีเ่ลก็ๆกส็ามารถแตงสวนใหเปนไปตามหลัก
ฮวงจุยเพือ่ความเปนสริมิงคลและสวยงาม

ผลติภณัฑทีจ่าํหนายอยูปจจบุนันีม้ ี 3 ขนาด คอื ขนาดใหญ ราคา 
4,200  ขนาดกลาง  2,800  และขนาดเลก็  950  ม ี12 รปูแบบ  สขีอง
ภาชนะประกอบไปดวย สนีํา้ตาลดนิเผา  และสเีหลอืง ตามศาสตรของ
ฮวงจุย  สนิคาทีข่ายดทีีส่ดุจะเปน ชดุพระพฆิเนศประทานพร  เพราะ
กระแสของความนิยมและความเชื่อในองคพระพิฆเนศ ที่เชื่อวาจะ
ประสบความสาํเรจ็ทกุประการ ตามจิตอธษิฐาน”สาํหรับกลุมลกูคา สวน
ใหญเปนกลุมลูกคาในวัยทํางาน อายุประมาณ 40-50 ป  และกลุม
ครอบครวัทีท่าํธรุกจิสวนตวั โดยลกูคานยิมใหมบีรกิารสงสนิคาและตดิ
ตั้งพรอมมีบริการหลังการขายดวยไมวาจะเปนการลางหรือการซอม
บาํรงุ

ดานแผนการดาํเนนิธรุกจิในปนี ้ มแีผนทีจ่ะผลติสนิคาใหมออกมา
เพิ่มเติม โดยไดแนวคิดในการสรางสรรคสินคาใหมจากคําแนะนําของ
ลกูคา และการหาขอมลูทาง INTERNET ซึง่สนิคาใหมจะเนนใชวตัถดุบิ
ทีเ่ปนธรรมชาตใิหมากทีส่ดุ  สรางขนาดของสนิคาใหใหญขึน้  เนนรปู
แบบงาย ๆ ไมซับซอน  ราคา ไมสูงมากนักเม่ือเทียบกับสินคาจาก
ประเทศจนี  ความยากงายของการผลติสนิคาจะขึน้อยูกบัความตองการ
ของลกูคาเปนหลกั  เพราะงานทกุชิน้ตองเกบ็รายละเอยีดมากขึน้  ไม
สรางความลาํบากใจแกลกูคา หรือสรางปญหาใหหลงัการขาย  ทีส่าํคญั
คอื การทาํธุรกจิประเภทนี ้ยงัมคีวามตองการของตลาดสูง ทัง้นี ้ขึน้อยู
กบัการออกแบบและการสนองตอบความตองการของลูกคาทัง้ทางดาน
จติใจและความเชือ่โดยการสราง IMAGE ตามกระแสซึง่อาชีพนีย้งัมชีอง
วางทางการตลาดอกีเยอะมาก

การศึกษาและพัฒนารูปแบบของตกแตงสวนประเภทนํ้าพุ



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 15 ภาพแสดงการศึกษาและพัฒนาวิธีการขึ้นรูปเนื้อดินเซรามิกให้เปนวัตถุทรงกลม



ผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เซรามิกมีการขึ้นรูปไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนรูปทรงตางๆ เชน  

ทรงเหลี่ยม  วาเปนการขึ้นรูปที่งาย และสามารถทําพิมพออกมาซํ้าๆ

กนัเพือ่ผลติไดทลีะมากๆ แตการข้ึนรปูวตัถุทรงกลมเปนวธิกีารทีข่ึน้รปู

ไดยาก ผูศึกษาจึงอยากศึกษาวิธีการขึ้นรูปแบบทรงกลม และนํามา

พฒันาการผลติใหไดผลติอยางรวดเรว็ อาจมหีลายหลกัการในการผลิต 

เชนการใชมอืขึน้รูป การใชเคร่ือง การใชพมิพแตละวธิกีารก็ตางกนัและ

คณุภาพอาจจะไมเทาเทยีมกนัดังนัน้ การศกึษาในครัง้นี ้อาจจะนาํหลกั

การผลิตตางๆมาเปรียบเทียมคุณภาพ

เซรามกิเปนผลติภณัฑอยางหนึง่ทีเ่ราพบเห็นไดทัว่ไปในชวีติประจาํ

วนั เชน ถวยชาม กระเบือ้ง สขุภณัฑ หรอืแมกระทัง่ชิน้สวนของอปุกรณ

เครื่องใชชนิดตางๆ ผลิตภัณฑเซรามิกเหลานี้มีรูปรางลักษณะแตกตาง

กัน ผลิตภัณฑที่มีรูปรางแตกตางกัน มีวิธีการขึ้นรูปที่แตกตางกัน 

การขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกมีอยูหลากหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีขอ

แตกตางกัน ทั้งวิธีการขึ้นรูป การเตรียมเนื้อดิน อุปกรณเครื่องมือ

เครื่องจักร และเครื่องมือในการขึ้นรูป แตการขึ้นรูปแบบทรงกลมนั้น

ขึน้รปูไดยาก เพราะมกีารบดิเบีย้วไดงายในระหวางดนิแหงและการเผา 

จึงคิดหาวิธีการขึ้นรูปใหไดทรงกลม

ประโยชน์ของผลงาน
การพฒันาเศรษฐกจิเชงิสรางสรรค เปนประโยชนทางดานการสราง

ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยนําองค

ความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถ่ินใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ

สาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น 

ผนวกกบัองคความรูสมยัใหมเพือ่ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา

และบริการ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

ผู้ได้รับประโยชน์
นกัเรยีน/นกัศึกษา ไดเรยีนรูกระบวนการทาํวจัิยทีส่ามารถนาํไปใช

ประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มีนําไปตอยอดให

เกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับองคความรูจาก

การวจิยัไปผนวกกบัองคความรูสมยัใหมเพือ่ยกระดบัมาตรฐานคุณภาพ

สนิคาและบริการ รวมท้ังไดผลงานสรางสรรคทีส่ามารถตอบสนองความ

ตองการของผูบริโภคสินคา สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ประชาชน/

ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับการนํา

ไปใชงาน

จุดเดนของผลงาน
การประยกุตใชกระบวนการขึน้รูปดวยแบบพมิพในสาขาวชิาตางๆ 

มาทดลองใชในการขึ้นรูปเม็ดดินใหเปนวัตถุทรงกลม ซึ่งทําใหสามารถ

ผลิตซํา้ไดเปนจาํนวนมากๆ รวมทัง้สามารถประยกุตรูปแบบจากชิน้งาน

ที่ขึ้นรูปใหเกิดความหลากหลายเปนทางเลือกสําหรับผู บริโภค ท่ี

สามารถเลือกซื้อไดตามความตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุน

ในการผลิตตํ่าลง ผูประกอบการจะมีผลกําไรมากขึ้น

ผลงานนีไ้ดรับการสนบัสนนุจาก: โครงการยกระดบัปรญิญานพินธ

เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน 

ประจําป  2557

ผู้รวมผลิตผลงาน
นักศึกษา

 1. นางสาวทวินันท ตันชุม

อาจารย์กิติชัย  ระมิงค์วงศ์
สาขาวิชาเซรามิก   

คณะศิลปกรรมและ    

     สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา :  เชียงใหม

โทร 085-041-2089       

Email : mbs1_2009@yahoo.com

การศึกษาและพัฒนาวิธีการขึ้นรูปเนื้อดินเซรามิกให้เปนวัตถุทรงกลม



ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 16 ภาพแสดงศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ลําโพง



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เปนผลงานทีบ่รูณาการองคความรูจากวชิาการออกแบบเบือ้งตน2 

(Fundamental 2) ไปสูการออกแบบงานสรางสรรค ศลิปะจดัวางและ

การออกแบบอีเวนทใหกับโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน

ศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผู ปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) โดยการ

ออกแบบของที่ระลึกใหกับผู ที่สนใจผลงานสรางสรรคที่นักศึกษา

ออกแบบและระดมเงนิทนุเพือ่นาํมาชวยเหลอืผูปวยโรคมะเร็งทีย่ากไร 

โดยผลงานนี้เปนการออกแบบลําโพง ซ่ึงเปรียบเสมือนกระบอกเสียง

ของเหลาผูปวยโรคมะเร็งทีอ่ยากใหคนตะหนกัในภยัของโรคมะเรง็ และ

การออกแบบบูธแสดงสินคาใหกับโครงการ ART.for.CANCER

ประโยชน์ของผลงาน
ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค ผู ไดรับประโยชน

นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 

โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค

เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

จุดเดนของผลงาน
ลําโพงจากกลอง recycle ที่นักศึกษานํากลองท่ีเหลือใชมา

ออกแบบและทําลวดลายที่สื่อถึงสัญลักษณของโครงการ ART.for.

CANCER

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สงเสรมิใหคนไทยตะหนกัถงึผูปวยโรคมะเรง็ทีย่ากไร การชวยเหลอื

คนในสังคมไทย

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการ ART.for.CANCER 

(โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นางสาวคะนึงนุช พรหมนุชานนท

นักศึกษา

 1. นางสาวกนกวรรรณ ทองประเสริฐ

 2. นายวรัญู พูลสวัสดิ์

 3. นางสาวจุฑารัตน สกุลศรีนําชัย

 4. นางสาวแกวกมลณัฐฎ นันสวาง

 5. นายภาณุพงศ พันธวงค

 6. นางสาวรับพร จันทรสอง

 7. นายวิทวัส ศรีใจวงค

 8. นางสาวพิชยา หวลอารมณ

อาจารย์ภัทราวดี  ธงงาม
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

คณะศลิปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  095-4463509

Email : mumusomo@hotmail.com

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ลําโพง
ART.FOR.CANCER : RADIO



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 17ภาพแสดงศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : เข็มกลัด



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เปนผลงานทีบ่รูณาการองคความรูจากวชิาการออกแบบเบือ้งตน2 

(Fundamental 2) ไปสูการออกแบบงานสรางสรรค ศลิปะจดัวางและ

การออกแบบอีเวนทใหกับโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน

ศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผู ปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) โดยการ

ออกแบบของที่ระลึกใหกับผู ที่สนใจผลงานสรางสรรคที่นักศึกษา

ออกแบบและระดมเงนิทนุเพือ่นาํมาชวยเหลอืผูปวยโรคมะเร็งทีย่ากไร 

โดยผลงานนี้เปนการออกแบบเข็มกลัดท่ีมีขอความหรือรูปภาพที่ให

กําลังใจผู ปวยโรคมะเร็ง และการออกแบบบูธแสดงสินคาใหกับ

โครงการ ART.for.CANCER

ประโยชน์ของผลงาน
ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

ผู้ได้รับประโยชน์
นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน, 

โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค

เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

จุดเดนของผลงาน
เข็มกลัดที่นักศึกษาวาดภาพเพื่อสื่อและเปนกําลังใจใหผูปวยโรค

มะเรง็  รวมทัง้การออกแบบทีเ่ปนเอกลักษณใหกบั, โครงการ ART.for.

CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็ง

ที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สงเสรมิใหคนไทยตะหนกัถงึผูปวยโรคมะเรง็ทีย่ากไร การชวยเหลอื

คนในสังคมไทย

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนจาก:  โครงการ ART.for.CANCER 

(โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นางสาวคะนึงนุช พรหมนุชานนท

นักศึกษา

 1. นายกมลนัทธ ปนถลา

 2. นายวรัญู พูลสวัสดิ์

 3. นายภูริพัฒน คํามูล

 4. นายศรณ สรานนทวัชรกุล

 5. นางสาวกัลยากร บุญชัย

 6. นางสาวฐนสรณ คําบุญ

 7. นางสาวนํ้าคาง ถาพยอม

 8. นางสาวเอื้องฟา คีรีภูวดล

อาจารย์ภัทราวดี  ธงงาม
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

คณะศลิปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  095-4463509

Email : mumusomo@hotmail.com

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : เข็มกลัด
ART.FOR.CANCER : BROOCH



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 18 ภาพแสดงศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : กระเปาใสโทรศัพท์มือถือ



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์
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ความเปนมา
เปนผลงานทีบ่รูณาการองคความรูจากวชิาการออกแบบเบือ้งตน2 

(Fundamental 2) ไปสูการออกแบบงานสรางสรรค โดยการออกแบบ

ในรูปแบบของที่ระลึก น่ันคือกระเปาใสโทรศัพทมือถือ โดยนําความ

คดิของการออกแบบจากตวัโครงการ ตอยอดโดยการสรางสรรคผลงาน

ศิลปะแบบจัดวาง และออกแบบบูทเพื่อจําหนายสินคา เพื่อนํารายได

ทัง้หมดบรจิาคใหโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศลิปะและ

งานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) เพื่อเปนทุนสําหรับผูปวย

โรคมะเร็งที่ยากไร

ประโยชน์ของผลงาน
ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

ผู้ได้รับประโยชน์
นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน, 

โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค

เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

จุดเดนของผลงาน
กระเปาใสโทรศพัทชิน้นีเ้ปนงานสรางสรรค ทีอ่อกแบบมาโดยคดิถงึ

ทัง้การใชงาน ความสวยงาม และสามารถเปนของทีร่ะลกึ เพือ่ตระหนกั

ถึงผูปวยโรคมะเร็งผูยากไร โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน

ศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สงเสรมิใหคนไทยตระหนกัถงึผูปวยโรคมะเรง็ทีย่ากไร อกีทัง้ผลงาน

สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นางสาวภัทราวดี ธงงาม

นักศึกษา

 1. นายกฤตนัน สุวรรณจินดา

 2. นางสาวณัฐการณ ชัยชมพู

 3. นายปฏิภาณ แคนเภา

 4. นายพนาจักร ปนทา

 5. นายภัทรกรณ สุดแดน

 6. นางสาวมนัสนันท ชัยตระกูล

 7. นางสาวสุจิตรา อริยะสม

อาจารย์คะนงึนชุ  พรหมนชุานนท์
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

คณะศลิปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  093-9141493

Email : kanungnuchbow@gmail.com

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : กระเปาใสโทรศัพท์มือถือ
ART.FOR.CANCER : PHON POUCH



ผลงานสร้างสรรค์

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น” 
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Creation – 19 ภาพแสดงศิลปะชวยเหล ือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ผ้าโพกศรีษะ 



ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

103

ความเปนมา
เปนผลงานทีบ่รูณาการองคความรูจากวชิาการออกแบบเบือ้งตน2 

(Fundamental 2) ไปสูการออกแบบงานสรางสรรค โดยการออกแบบ

ในรูปแบบของที่ระลึก นั่นคือผาโพกศีรษะ โดยนําความคิดของการ

ออกแบบจากตวัโครงการ ตอยอดโดยการสรางสรรคผลงานศลิปะแบบ

จัดวาง และออกแบบบูทเพื่อจําหนายสินคา เพื่อนํารายไดทั้งหมด

บริจาคใหโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงาน

สรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) เพื่อเปนทุนสําหรับผูปวยโรค

มะเร็งที่ยากไร

ประโยชน์ของผลงาน
ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

ผู้ได้รับประโยชน์
นักศึกษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลาน, 

โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค

เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

จุดเดนของผลงาน
ผาโพกศีรษะช้ินน้ีเปนงานสรางสรรค ที่ออกแบบมาเพื่อเปนผา

อเนกประสงค ใชไดในงานแฟชั่น และ มีสัญลักษณ เพื่อตระหนักถึงผู

ปวยโรคมะเรง็ผูยากไร โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะ

และงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม

โครงการหลวง
สงเสรมิใหคนไทยตระหนกัถงึผูปวยโรคมะเรง็ทีย่ากไร อกีทัง้ผลงาน

ไดชวยใหกําลังใจแกผูปวย

ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการ ART.for.CANCER 

(โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ผ้าโพกศรีษะ
ART.FOR.CANCER : HEADSCARF

ผู้รวมผลิตผลงาน
อาจารย

 1. นางสาวภัทราวดี ธงงาม

นักศึกษา

1. นางสาวณธญา ดิลกภานุรัตน

2. นางสาวปาริชาติ ปนติ

3. นางสาวจุฑาภรณ อภิปสันติ

4. นางสาวเพ็ญนภา ไฝคํา

5. นางสาววรรณนิสา มูตยะ

6. นางสาวพัชรินทร อินทะ

7. นายวิชชากร แกวเขียว

8. นายศิวกร อาษากิจ

อาจารย์คะนงึนชุ  พรหมนชุานนท์
สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

คณะศลิปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตร

มหาวทิยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา  : เชียงใหม

โทร  093-9141493

Email : kanungnuchbow@gmail.com



General Contact Information

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

    +66-5392-1444, +66-5326-6518 FAX. +66-5321-3183 

128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เชียงราย
โทร. +66-5372-3979

แฟกซ. +66-5372-3978

ที่ตั้ง 559 หมู 10 ต.ทรายขาว อ.พาน 

จ.เชียงราย 57120

เว็บไซต www.chiangrai.rmutl.ac.th

พิษณุโลก
โทร. +66-5529-8438

แฟกซ. +66-5529-8440

ที่ตั้ง52 หมู 7 ต.บานกราง อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก 65000

เว็บไซต www.plc.rmutl.ac.th

นาน
โทร. +66-5471-0259

แฟกซ. +66-5477-1398

ที่ตั้ง 59 หมู 13 ต.ฝายแกว 

อ.ภูเพียง จ.นาน 55000

เว็บไซต www.nan.rmutl.ac.th

ลําปาง
โทร.+66-5434-2547

แฟกซ.+66-5434-2549

ที่ตั้ง 200 หมู 17 ต.พิชัย อ.เมือง 

จ.ลําปาง 52000

เว็บไซต www.lpc.rmutl.ac.th

ตาก
โทร.+66-5551-5900-5

แฟกซ.+66-5551-1833

ที่ตั้ง 41 ถ.พหลโยธิน ต.ไมงาม 

อ.เมือง จ.ตาก 63000

เว็บไซต www.tak.rmutl.ac.th

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
โทร.+66-5434-2553

แฟกซ.+66-5434-2550

ที่ตั้ง 200 หมู 17 ต.พิชัย อ.เมือง 

จ.ลําปาง 52000

เว็บไซต www.lartc.rmutl.ac.th

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา

โทร.+66-5326-6518    แฟกซ.+66-5266-522

ที่ตั้ง 98 หมู 8 ต.ปาปอง อ.ดอยสะเก็ดจ.เชียงใหม 50220

เว็บไซต www.vijai.rmutl.ac.th

ที่ปรึกษา 

รศ.ดร.นํายุทธ  สงคธนาพิทักษ

ผศ.ประพัฒน   เชื้อไทย

ผศ.สนิท         พิพิธสมบัติ

ผศ.ชนิตา        โชติเสถียรกุล

ดร.ยรรยง       เฉลิมแสน

ดร.กิจจา        ไชยทนุ

ผศ.ถาวร        ผั้นชมภู

ผศ.ดร.อรุณ     โสตถิกุล

ผศ.ดร.นิวัตร    มูลปา 

บรรณาธิการ  

ดร.ภาสวรรธน         วัชรดํารงคศักดิ์ 

ผูชวยบรรณาธิการ 

อาจารยเกรียงไกร     ธารพรศรี

ดร.ภาคภูมิ             จารุภูมิ 

กองบรรณาธิการ 

ดร.แมน                 ตุยแพร

ดร.อังกูร                วองตระกูล 

ดร.กัญญณัช            ศิริธัญญา 

นายศรีธร               อุปคํา 

นายสกลวัฒน           เศวตรัตนกุล

นางสาวหนึ่งฤทัย       แสงใส 

นางสาวณิชกมล        โพธิ์แกว

นางสาวภัณฑิลา        คํามามูล 

นางสาวประภัสสร      จินะตา

ออกแบบกราฟฟก 

นายเจษฎา              สุภาพรเหมินทร

นางสาวสุธาสินี         ผูอยูสุข


