ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม
และผลงานสร้างสรรค์
ในงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 2
“...สูวิจัยรับใช้สังคมและนวัตกรรมท้องถิ่น”
(The 2nd Conference on Research and Creative Innovations)

วันที่ 14 – 15 กันยายน 2558
ณ หอประชุมนานาชาติ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม

บทบรรณาธิการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา โดยสถาบันวิจัยและ
พัฒนา (สวพ.) สถาบันถายทอดเทคโนโลยีสูชุมชน (สถช.) เปนหนวยงาน
ที่มีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยฯ
ไดผลิตผลงานวิจัยเพื่อบูรณาการรวมกับการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการผลงานวิจัย ถายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมสูชุมชน ตลอดจน
รวมสนับสนุนกิจกรรมโครงการหลวงในการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตของ
ศูนยพัฒนาโครงการหลวง
ในโอกาสที่ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาพระนครเหนือ ไดพรอมใจรวมกันจัดงานประชุมวิชาการการ
วิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรม
และนวัตกรรมทองถิ่น” (The 2nd Conference on Research and Innovations)
จัดขึ้นระหวางวันที่ 14 – 15 กันยายน 2558 ณ ศูนยประชุมนานาชาติ
โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม เพือ่ เปนเวทีในการเผยแพรผลงานวิจยั
สิ่ ง ประดิ ษ ฐ นวั ต กรรม และผลงานสร า งสรรค สู  สั ง คม ตลอดจน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เกิดเครือขายการวิจัยของนักวิจัยจากหลาก
หลายสถาบันนั้น ซึ่งภายในงานจะเปนบรรยากาศการนําเสนอผลงานทาง
วิ ช าการ เวที เ สวนาโดยวิ ท ยากร ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด  า นงานวิ จั ย
รับใชสงั คมและงานวิจยั ในภาคอุตสาหกรรม การนําเสนอผลงานในรูปแบบ
บรรยาย (Oral) และรูปแบบโปสเตอร (Poster) ตลอดจนนิทรรศการแสดง
ผลงานสิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนาเพื่ อ สนั บ สนุ น กิ จ กรรมโครงการหลวง
ชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมเชิงพาณิชย
สถาบันวิจยั และพัฒนา จึงไดจดั ทํา“วารสารงานวิจยั สิง่ ประดิษฐ
นวัตกรรม และผลงานสรางสรรค”ขึ้น เปนวารสารงานวิจัยเลมปฐมฤกษ
และจัดทําขึ้นเปนพิเศษในงานประชุมวิชาการฯ นี้ ภายในเลมวารสาร
ฉบับนี้ ไดนําเสนอผลงานวิจัยของอาจารยและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา รวมถึ ง แนวทางการนํ า ไปใช ป ระโยชน
ในเชิงพาณิชยและกิจกรรมสนับสนุนศูนยพัฒนาโครงการหลวง
บรรณาธิการขอขอบคุณ คณะผูบ ริหาร คณาจารย เจาหนาทีแ่ ละ
ผู  ที่ เ กี่ ย วข อ งทุ ก ท า น ที่ มี ส  ว นสํ า คั ญ ทํ า ให ว ารสารฉบั บ นี้ ไ ด เ ผยแพร
สูสาธารณะ เพื่อจักเปนประโยชนตอศูนยพัฒนาโครงการหลวง ชุมชน
สังคม และภาคอุตสาหกรรมตอไป

ดร.ภาสวรรธน วัชรดํารงคศักดิ์
รักษาการ ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

รองศาสตราจารย นํายุทธ สงคธนาพิทักษ
ในนามของผูบริหาร คณาจารย และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดรับเกียรติเปนเจาภาพรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกลาธนบุรแี ละมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ จัดงานประชุมวิชาการ
การวิจยั และนวัตกรรมสรางสรรค ครัง้ ที่ 2 “...สูว จิ ยั รับใชสงั คม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิน่ ”
(The 2nd Conference on Research and Innovations) ซึ่งเปนการประชุมวิชาการที่
มุงสงเสริม สนับสนุนใหคณาจารย นักวิจัย ตลอดจนเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย ผลิตผลงานวิจัย
เพื่อนํามาเผยแพรสู สาธารณะ นอกจากนี้กิจกรรมที่จัดขึ้นยังเปนการสรางบรรยากาศทางวิชาการ
ทีจ่ ะไดมกี ารแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณ เกิดความรวมมือระหวางหนวยงาน หรือระหวางกลุม
สาขางานวิจยั ทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากขึน้ การจัดงานประชุมวิชาการในวันนีถ้ อื
เปนสวนหนึง่ ของผลการดําเนินนโยบายยกระดับคุณภาพงานวิจยั ซึง่ สอดคลองกับทิศทางการพัฒนา
ของมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนฐานในการ
ผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติเพื่อออกไปรับใชสังคมและยังเปนการแสดงใหเห็นถึงศักยภาพของบุคลากร
ในการใชความรูความสามารถที่ไดจากการศึกษา คนควา วิจัย นํามาถายทอดสูสังคม โดยเฉพาะ
อยางยิ่งการนําผลงานวิจัยมาใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน สังคม รวมทั้งนําไปใชในการแกไข
ปญหาในภาคอุตสาหกรรม ผมหวังวาการนําเสนอผลงานวิจัยทั้งในรูปแบบของการบรรยาย หรือ
การจัดแสดงนิทรรศการในเวทีวิชาการนี้จะเปนประโยชนตอผูเขารวมงานทุกทาน ผมขอขอบคุณ
นักวิจัยทุกทานที่ใหความรวมมือเปนอยางดีในการสงผลงานเพื่อนําเสนอและหวังเปนอยางยิ่งวา
ทุกทานจะเปนกําลังหลักในการสรางและพัฒนางานวิจยั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ เพือ่ ผลักดันสูค วามเปนเลิศทาง
ดานการวิจัยและเปนแนวทางในการสรางองคความรู และเทคโนโลยีใหมๆ ในการพัฒนาประเทศ
ชาติใหเจริญกาวหนาอยางยั่งยืน ทายนี้ ผมขอขอบคุณคณะกรรมการจัดงานที่รวมกันจัดประชุม
ในครั้งนี้ และขออวยพรใหการประชุมครั้งนี้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการดําเนิน
การทุกประการ

(รองศาสตราจารย นํายุทธ สงคธนาพิทักษ)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
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สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์
INVENTION

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

จุดเดนของผลงาน

1. สามารถใชกับผลิตภัณฑหลายประเภท (อเนกประสงค)
2. ขนาดเล็ก กะทัดรัด นําหนักเบา ใชงานงาย
3. ราคาถูก

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง
ลดระยะเวลาในการผลิตอาหารประเภททอด ยืดอายุการเก็บรักษา
ใหนานขึ้น ลดกลิ่นหืน เพิ่มมูลคาของสินคาในโครงการหลวงและ
โครงการตามพระราชดําริ
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: งบประมาณโครงการยกระดับ
ปริญญานิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการ
วิชาการสูชุมชน ประจําป 2557

Invention – 01 ภาพเครื่องสกัดนํ้ามันเอนกประสงค์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

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

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องสลัดนํ้ามันอเนกประสงค์

The Multi – Purpose of Oil Expelling Machine

ความเปนมา

การถนอมอาหารเปนการแปรรูปอาหาร เพื่อรักษาคุณภาพของ
อาหารและยืดอายุการเก็บรักษาอาหารใหไดนานขึน้ การถนอมอาหาร
มี 5 วิธีดังนี้
1. การใชความรอน (thermal processing)
2. การแชเยือกแข็ง (freezing)
3. การใชรังสี (irradiation)
4. การใชสารกันเสีย (preservative)
5. การใช แ รงกล เช น การใช ค วามดั น สู ง (high pressure
processing)
การทอดเปนการปฏิบัติการแปรรูปอาหารดวยความรอนโดยการ
สงผานความรอนจากตัวกลางคือนํ้ามันไปยังอาหารอยางรวดเร็ว
เปนการถนอมอาหารโดยใชความรอนทําลายเชือ้ จุลนิ ทรียแ ละเอนไซม
ในอาหารและทําใหคา Water Activity ทีผ่ วิ หนาหรือทัง้ ชิน้ ของอาหาร
ลดลง อายุการเก็บรักษาของอาหารทอดโดยสวนใหญขึ้นกับปริมาณ
ความชื้นและปริมาณนํ้าในขณะที่เก็บรักษานํ้ามันที่เราใชอยูในชีวิต
ประจําวัน มีดวยกัน 2 ชนิด คือ
1. นํ้ามันจากไขมันสัตว เชน นํ้ามันหมู และนํ้ามันวัว เปนตน ซึ่งมี
กรดไขมันอิ่มตัว และโคเลสเตอรอลสูง
2. นํ้ามันพืช แบงออกเปน 2 ชนิดไดแก
2.1 นํา้ มันพืชชนิดทีเ่ ปนไขเมือ่ อยูใ นตูเ ย็น หรือถูกอากาศเย็น นํ้ามัน
พืชชนิดนีจ้ ะประกอบไปดวย กรดไขมันอิม่ ตัวผสมในปริมาณมาก ไดแก
นํ้ามันปาลมโอเลอิน นํ้ามันมะพราว นํ้ามันชนิดนี้จะทนความรอน
ความชื้น และออกซิเจน ไมเหม็นหืนงาย เหมาะที่จะใชทอดอาหารที่
ตองใชความรอนสูงนานๆ เชน ปลาทั้งตัว ไก หมู หรือเนื้อชิ้นใหญๆ
2.2 นํ้ามันพืชชนิดที่ไมเปนไขเมื่ออยูในที่เย็น นํ้ามันพืชชนิดนี้
ประกอบดวย ไขมันชนิดไมอมิ่ ตัวในปริมาณทีส่ งู ไดแก นํา้ มันถัว่ เหลือง
นํา้ มันเมล็ดทานตะวัน นํา้ มันดอกคําฝอย ไขมันชนิดนีย้ อ ยงาย รางกาย
สามารถนําไปใชในการสรางเซลลตางๆ จึงเหมาะกับเด็กที่กําลังเจริญ
เติบโต และผูมี ปญหาโคเลสเตอรอลในเลือดสูง เหมาะกับการใชผัด
อาหาร หรือทอดเนื้อชนิดบาง ๆ เชน หมูแฮม หมูเบคอน
การทอดอาหารใชความรอนสูง และจุดเดือดนํ้ามันพืชประมาณ
180 องศาเซลเซียสจะเกิดสารเคมีทเี่ ปนพิษตอรางกายหลายชนิด เรียก
รวมๆวา โพลารคอมเพาวด (Polar Compound) ซึ่งจะทําใหเหนียว
และติดหนึบในลําไสเล็ก ลําไสใหญ และหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ เมื่อนํ้า
ไมสามารถซึมผานคราบนํา้ มันในลําไสเล็ก รางกายจะขาดนํา้ และทําให
ไตตองทํางานหนักมากขึ้น กึ่งหนึ่งของผูที่เปนโรคอวนจะปวยเปนโรค
ไต ขึ้นอยูกับอัตราการบริโภคนํ้ามันพืช คนไทยรอยละ 70 กําลังเปน
โรคอวน เพราะการบริโภคนํ้ามันพืช คาเฉลี่ยการบริโภคนํ้ามันพืชตอ
คนตอเดือนสูงถึง 1.1 กิโลกรัมหรือประมาณ 1 ลิตร การนํานํา้ มันทีค่ า ง
ออกจากอาหาร โดยทั่วไปมี 2 วิธี คือ
1. การใชกระดาษซับนํ้ามัน มีขอดี คือประหยัด แตมีขอเสีย คือไม

สามารถซับนํ้ามันออกไดมากเทาที่ตองการ
2. การใชลมรอนเปา มีขอดี คือ สามารถเปาไลนํ้ามันออกไดมาก
แตมีขอเสียคือมีราคาแพงมาก ไมคุมกับกิจการขนาดเล็ก
เมื่อผลผลิตทอดประสบปญหาอมนํ้ามัน ทําใหเก็บไวไมไดนาน จะ
เกิดกลิ่นหืนและยังตองรอใหผลผลิตของทอดคายนํ้ามันจึงจะนําไป
ทําการหีบหอได จึงทําใหเสียเวลาในขั้นตอนการผลิตสูตลาด
จากการศึกษางานวิจัยที่ผานมา ปรากฏวาไมพบวามีเครื่องสลัด
นํ้ามันเอนกประสงคมากอน แตจากการสํารวจจากโรงงานตาง ๆ โดย
การสอบถามพบวามีเครื่องสลัดนํ้ามันกระเทียมเจียว ใชหลักการ
เดียวกันกับเครื่องสลัดผา เครื่องสลัดนํ้ามันกระเทียมเจียวดังกลาวได
นําเขามาจากประเทศไตหวัน มีขนาดใหญ นํา้ หนักมากและมีราคาแพง
มีลักษณะรูปรางและการทํางานคลายคลึงกับเครื่องสลัดผาของบริษัท
M.san ซึ่งเปนผูนําเขาและจัดจําหนายผลิตภัณฑเกี่ยวกับเครื่องซักผา
อบผาและสลัดผา เครื่องที่ใชเปนแนวทางในการพัฒนาเครื่องสลัด
นํา้ มันอเนกประสงคนนั้ ทีมงาน ไดนาํ หลักการของเครือ่ งสลัดนํา้ มันออก
จากกลวยทอดกรอบ ซึ่งเปนเครื่องของคณะวิศวกรรมศาสตร สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาค
พายัพเชียงใหม ซึ่งเปนโครงงานของนักศึกษา ลักษณะของเครื่องสลัด
นํ้ามันออกจากกลวยทอดกรอบใชหลักการเหวี่ยงหนีศูนยกลาง โดย
การนําเครือ่ งสลัดผามาดัดแปลงใชงาน เครือ่ งนีส้ ามารถสลัดนํา้ มันออก
ไดดี ถังสลัดมี 2 ชัน้ ถังชัน้ ในสามารถถอดออกจากเครือ่ งได เพือ่ เทออก
จากกลวยทอดกรอบออก มีความเร็วรอบสูงสุด 1,450 รอบตอนาที ใช
เวลาประมาณ 2 นาทีตอครั้ง และสามารถสลัดไดประมาณ 3 กิโลกรัม
มีความเร็วรอบ 2 ความเร็วรอบ ลักษณะภายนอกของเครือ่ งใชแสตนเล
สมวนขึ้นรูป ฐานมีลอทําใหสามารถเคลื่อนยายได แตปรับความเร็วได
แค 2 ขั้น ซึ่งไมสามารถใชกับของทอดอื่นๆได และควบคุมความเร็ว
ดวยชุดอินเวอรเตอรทําใหมีราคาสูง ในการจัดสราง เครื่องสลัดนํ้ามัน
อเนกประสงคนั้น จะเนนให มีขนาดที่กะทัดรัด นํ้าหนักเบา สามารถ
เคลื่อนยายไดสะดวก มีราคาถูก และสามารถใชงานไดกับอาหารทอด
หลายๆ ชนิด เชน ไก
เฟรนชฟรายด และปลา ซึ่งอาหารทอดแตละชนิดจะใชความเร็ว
รอบในการสลัดตางกัน

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนี้มีประโยชนดานการเกษตรและอาหาร คือ ลดระยะเวลา
ในการผลิ ต อาหารประเภททอด ยื ด อายุ ก ารเก็ บ รั ก ษาให น านขึ้ น
ลดกลิ่นหืน เพิ่มมูลคาของสินคา

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานนี้เปนประโยชนกับหางราน บริษัท ชุมชนหรือกลุมหนึ่ง
ผลิตภัณฑ หนึ่งตําบล ผูผลิตผลิตภัณฑอาหารประเภททอด เชน เนื้อ
สัตว พืชเกษตร ทุกชนิด และนักศึกษาหรือผูสนใจทั่วไปเพื่อนําไป
ประยุกตตอยอด
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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Invention – 02 ภาพอิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

อิฐทนไฟจีโอโพลีเมอร์
Geopolymeric refractory brick
ความเปนมา

ในกระบวนการผลิตของภาคอุตสาหกรรมทีต่ อ งใชอณ
ุ หภูมสิ งู เชน
เหล็ก และ เซรามิก มีความตองการใชวัสดุที่ทนความรอนสูง ในกลุม
วัสดุทนไฟ และอิฐทนไฟ ซึ่งสวนใหญการผลิตอิฐทนไฟประเภทนี้ใช
ปูนซีเมนตทนไฟและดินทนไฟในการผลิตในตางประเทศไดมกี ารพัฒนา
วัสดุทดแทนปูนซีเมนต ไดแก วัสดุจีโอ-โพลิเมอร (Geopolymer
Materials) ที่มีคุณสมบัติทางวิศวกรรมที่ดีจึงไดมีแนวคิดที่จะนําเศษ
วัสดุมาใชประโยชน โดยการนําเศษเซรามิกทีต่ อ งกําจัดทิง้ มาใชเปนสวน
ผสมในการผลิตอิฐทนไฟจีโอโพลิเมอรและใชฝุนหินแอนดิไซด
เถาลอย ที่เปนกากอุตสาหกรรม และดินขาวที่หาไดงายในทองถิ่น
พัฒนาเปนซีเมนตทนไฟ ดวยกระบวนการจีโอโพลีเมอรเพือ่ พัฒนาผลิตภัณฑอฐิ ทนไฟเพือ่ ใชในอุตสาหกรรมทอง
ถิ่น และนําเศษวัสดุและกากอุตสาหกรรมกลับมาใชใหม

ประโยชน์ของผลงาน

อุตสาหกรรมที่ตองใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต เชน โรงงาน
เซรามิก และเตาเผาขยะ

ผู้ได้รับประโยชน์

อุตสาหกรรมที่ตองใชอุณหภูมิสูงในกระบวนการผลิต เชน โรงงาน
เซรามิก และเตาเผาขยะ

จุดเดนของผลงาน

เปนการพัฒนากระบวนการผลิตอิฐทนไฟ ดวยกระบวนการทางเคมี
จีโอโพลีเมอร และใชเศษวัสดุ กากอุตสาหกรรม เพื่อใชเปนวัตถุดิบใน
กระบวนการผลิต

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ศูนย/โรงงานอุตสาหกรรมทีต่ อ งใชอณ
ุ หภูมสิ งู ในกระบวนการผลิต
เชน โรงงานเซรามิก และเตาเผาขยะ
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: งบประมาณโครงการยกระดับ
ปริญญานิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการ
วิชาการสูชุมชน ประจําป 2557

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

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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ในการดําเนินงาน โครงการฯ ไดดําเนินการศึกษาวิจัยและพัฒนา
ระบบสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก (Assistive
Technologies) โปรแกรมและ/หรือสื่อการสอนเพื่อใหคนพิการไดใช
งานในราคาทีย่ อ มเยากวาการนําเขาจากตางประเทศ โดยอุปกรณหรือ
ระบบสารสนเทศเหลานี้จะชวยใหคนพิการสามารถดํารงชีวิตอิสระได
มากขึ้น ลดการพึ่งพาผูใกลชิด อันจะสงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากการศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาระบบหรืออุปกรณดังกลาวแลว โค
รงการฯ ยังจัดซื้อจัดหาอุปกรณ โปรแกรม สื่อการเรียนการสอน จาก
ตางประเทศ เพือ่ นํามาทดลองใชทโี่ รงเรียนสําหรับเด็กพิการ และศึกษา
รูปแบบของการนําไปใชที่เหมาะสมสําหรับคนพิการแตละประเภท
ตลอดจนประเมินผลการใชงาน เพื่อพิจารณาถึงแนวทางการขยายผล
เพื่อใหมีจํานวนผูที่จะไดรับประโยชนกวางขวางขึ้นตอไป

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ไดเริ่มดําเนินการที่
โรงเรียนศรีสังวาลย ซึ่งเปนโรงเรียนสําหรับเด็กพิการรางกายเปนแหง
แรก เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๑ ซึง่ การดําเนินงานไดผลเปนทีน่ า พอใจ และเปน
แบบอยางของการเรียนการสอนเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีสงิ่ อํานวยความสะดวกไปใชในการ
เรียนการสอนสําหรับคนพิการที่ดีที่สุดแหงหนึ่ง จากนั้นจึงขยายผลตอ
ไปยังโรงเรียนสําหรับคนพิการประเภทอื่นๆ
จากขอมูลของโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพ
ระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี คณะผู
วิจัยเห็นวาสิ่งประดิษฐนี้สามารถที่จะใชรวมในโครงการได
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: งบประมาณในการจัดทํามาจาก
อาจารยที่ปรึกษาและนักศึกษา สวนงาบประมาณในการนําเสนอผล
งานมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร มทร.ลานนา เชียงใหม

ผศ.วาที่ร้อยตรีดิเรก มณีวรรณ ผู้รวมผลิตผลงาน
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 081-3668367
Email audirek@hotmail.com

อาจารย
1. นายอนุสรณ เราเทา
นักศึกษา
1. นายยุทธนา เพิ่มอุตสาห

Invention – 03 เครื่องชวยเรียนรู้อักษรเบรลล์
ด้วยการสัมผัสและเสียง
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องชวยเรียนรู้อักษรเบรลล์ด้วยการสัมผัสและเสียง
Braille Learning Machine by Alliteration and Voice
ความเปนมา

จากการศึกษาและสอบถามขอมูลการใชสื่อประกอบการจัดการ
เรียนการสอนในการอานอักษรเบรลลสาํ หรับบุคคลผูม คี วามพิการทาง
สายตาวามีวธิ กี ารใชสอื่ การเรียนการสอนแบบใด พบวา ครูผสู อนจะใช
สือ่ การสอนและวิธกี ารการบันทึกและแสดงผลอักษรเบรลลแบบดัง้ เดิม
โดยการใชดินสอ (Stylus) กดลงบนดานหลังของกระดาษใหเกิดรอย
บุมในตําแหนงที่กําหนดดวยชองวางบนแผนสเลต (Slate) เมื่อพลิก
ดานหนาของกระดาษกลับขึ้นมาจะไดปุมนูนของอักษรเบรลลตาม
ตองการ แลวใหผเู รียนฝกฝนสัมผัสปุม นูนบนกระดาษผานสัมผัสทีป่ ลาย
นิ้ว การบันทึกอักษรเบรลล บนกระดาษจะสิ้นเปลืองพื้นที่การจัดเก็บ
และจุดอักษรเบรลลอาจลบเลือนไดงายจากการใชงาน อีกทั้งกระดาษ
ยังอาจไดรบั ความเสียหายจากสภาพแวดลอมทีไ่ มเหมาะสม อีกวิธกี าร
หนึ่งที่พบวามีการใช คือ การสรางบล็อกไม เรียนรูอักษรเบรลล แสดง
ดังภาพที่ 2 การใชบล็อกไมเปนอีกวิธีการที่นาสนใจดึงดูดความสนใจผู
เรียนไดดีเพราะมีการเสริมกิจกรรมที่ผูเรียนมีสวนรวมมากขึ้น
จากขอมูลที่ศึกษาการเรียนรูและการใชสื่อเบื้องตนในการอาน
อักษรเบรลลคณะผูจ ดั ทําจึงไดคดิ คนสิง่ ประดิษฐเพือ่ ใชในการจะพัฒนา
ตอยอดสือ่ การเรียนการสอนในการอานอักษรเบรลลทยี่ งั คงวิธกี ารเรียน
การสอนแบบเดิมผานการสัมผัสดวยปลายนิ้วและการใชบล็อกไมแต
เพิ่มเติมเสียง ภายใตชื่อสิ่งประดิษฐชิ้นทีเรียกวา เครื่องชวยเรียนรู
อักษรเบรลลดวยการสัมผัสและเสียง หลักการทํางานของสิ่งประดิษฐ
มาจากการประยุกตความรูทางดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกสและวงจร
อิเล็กทรอนิกสมาชวยพัฒนาสรางเครื่องชวยเรียนรูการอานอักษร
เบรลลผานการสัมผัสที่ปลายนิ้ว และฝามือ พรอมมีการสงเสียงระบุ
อักษรประกอบเพื่อลดการใชครูผูชวยสอนทุกครั้งที่ทําการเรียนรู และ
เพิม่ ความนาสนใจใหกบั ผูพ กิ ารทางสายตา สามารถบรรจุเนือ้ หาชุดการ
เรียนรูไ ดตามทีผ่ โู ปรแกรมตองการ เบือ้ งตนสิง่ ประดิษฐนปี้ ระกอบดวย
เนื้อหา 4 สวน คือ พยัญชนะไทย สระวรรณยุกตไทย อักษรภาษา
อังกฤษ และตัวเลขอารบิก นอกจากนี้กอนการใชงานผูใชงานสามารถ
ที่จะเริ่มตนเรียนรูวิธีการใชงานผานประสาทการฟง และสัมผัสคํา
แนะนําการใชงานจากเครื่องผานเสียงหรือการสัมผัสอักษรเบรลล ใน
ขณะใชงานผูใ ชสามารถเลือกรูปเนือ้ หาและรูปแบบการแสดงตัวอักษร
แบบเลนซํ้า หรือ เดินหนา ยอนกลับ ตามความตองการของผูใช

ประโยชน์ของผลงาน

1. ใชเปนตนแบบสิง่ ประดิษฐสาํ หรับกระตุน ความคิดของนักศึกษา
หลักสูตรครุศาสตรอตุ สาหกรรมทีจ่ ะพัฒนาความคิดตอยอดในการสราง
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. ใชเทคโนโลยีการผลิตที่ไมสูง สามารถผลิตไดในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภายใตอุปกรณที่มีขายในประเทศไทย
3. เปดสิง่ ประดิษฐทสี่ ามารถพัฒนาและตอยอดได อันจะนําไปสูส งิ่
ประดิษฐที่มีความเหมาะสมตอการใชในการเรียนการสอนสําหรับการ
เรียนรูอักษรเบรลล

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการ ตามพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สืบเนือ่ งจากสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีทรงตั้งพระทัยที่จะชวย
พั ฒ นาคนพิ ก ารในประเทศไทย ให ยึ ด หลั ก การดํ า รงชี วิ ต อิ ส ระ
(Independent Living) ในการใชชีวิตประจําวัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เด็กพิการใหไดมีโอกาสใชประโยชนจากคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู
การสรางความรู พัฒนาทักษะตางๆ เพื่อสามารถดําเนินชีวิตประจํา
วันไดดีขึ้น ชวยเหลือตนเองไดมากขึ้น เปนการสรางความเชื่อมั่นใน
ตนเองของคนพิการ รวมทั้งยังเปนการสรางโอกาสในการประกอบ
อาชีพในอนาคตนอกจากนี้ไดพระราชทานกรณีศึกษาที่มีความพิการ
หลากหลายที่ทรงไดพบจากการเสด็จพระราชดําเนินในที่ใหคณะ
กรรมการโครงการฯ ชวยคิดคน ตนแบบ เครื่องมือหรือเทคนิคการ
จัดการเพื่อใหคนพิการสามารถทํากิจกรรมตางๆตอไป ไดดวยตนเอง
รวมทั้งจัดการอบรมการใชงานเครื่องมือตางๆ ใหกับคนพิการและผูที่
เกี่ยวของ ตลอดจนมีการติดตามประเมินผลโครงการทุกป
ผลงานสิ่งประดิษฐ์

13

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

นายทศพล ทิพย์วงค์

สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 0876588528
Email : Thotsapon_cm@hotmail.com

Invention – 04 ภาพแสดงชุดเครื่องมือวัดส้าหรับ
กระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ภาพแสดง
ชุดเครื่องมือวัดสําหรับกระบวนการอบแห้ง
ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1.นายสุเมธ คําติ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ชุดเครื่องมือวัดสําหรับกระบวนการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์
MEASURING INSTRUMENT FOR SOLAR DRYING PROCESS
ความเปนมา

การอบแหงเปนกระบวนการลดความชืน้ วัสดุ จนถึงระดับจุลนิ ทรีย
ไมสามารถ เจริญไดเพื่อใหวัสดุมีรูปทรงที่เหมาะสมตอการเก็บรักษา
ดวยการถายเทความรอนและมวลสารไปพรอม ๆ กัน การอบแหงวัสดุ
โดยทั่ว ๆ ไปมักใชอากาศรอนเปนตัวกลางในการพาความชื้นออกไป
จากวัสดุ การถายเทความรอนสําหรับการอบแหงมี 3 แบบ คือ การพา
ความรอน จะเกิดกับวัตถุดิบที่เปนของเหลว โดยกระแสความรอนจะ
ถูกพาผานชองวางที่เปนอากาศหรือแกสจากของเหลวชนิดหนึ่งไปยัง
ของเหลวอีกชนิดหนึ่ง การนําความรอน เปนการถายเทความรอนจาก
โมเลกุลหนึ่งไปยังอีกโมเลกุลหนึ่งที่อยูขางเคียง ซึ่งจะเกิดกับวัตถุดิบที่
มีลักษณะเปนของแข็ง และการแผรังสี เปนการถายเทความรอนดวย
การแผรังสีความรอนไปยังวัตถุดิบ เทคโนโลยีการอบแหงมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง เพื่อใหเหมาะสมกับวัตถุดิบ ทั้งการรักษาสภาพของ
วัตถุดิบคุณสมบัติดานสี ตลอดจนคุณคาทางอาหาร ใหคงอยูมากที่สุด
อีกทั้งการอบแหงยังชวยการเพิ่มเวลาในการจัดเก็บหรือการขนสงใหมี
ความสะดวกมากขึ้น
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย เปนกรรมวิธีการอบแหง ที่ใช
ในการถนอมอาหารซึง่ นิยมทําทัง้ ระดับชาวบาน และระดับอุตสาหกรรม
โดยการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ปจจุบนั มีการยอมรับใชงาน 3
ลักษณะ คือการอบแหงระบบ Passive เปนระบบที่เครื่องอบแหง
ทํางานโดยอาศัยพลังงานแสงอาทิตยและกระแสลมที่พัดผาน
การอบแหงระบบ Active เปนระบบอบแหงทีม่ เี ครือ่ งชวยใหอากาศ
ไหลเวียนในทิศทางทีต่ อ งการ และการอบแหงระบบ Hybrid เปนระบบ
อบแหงที่ใชพลังงานแสงอาทิตย และยังตองอาศัยพลังงานในรูปแบบ
อื่น ๆ ชวยในเวลาที่มีแสงอาทิตยไมสมํ่าเสมอ หรือตองการใหผลิตผล
ทางการเกษตรแหงเร็วขึน้ ปจจัยในการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย
ทีส่ ง ผลโดยตรงตอคุณภาพของผลิตภัณฑอบแหง คือ อุณหภูมแิ ละระยะ
เวลาทีใ่ ชในการอบแหง ซึง่ ผลิตภัณฑแตละชนิดจะมีความเหมาะสมใน
ดานอุณหภูมแิ ละระยะเวลาในการอบแหงทีต่ า งกัน จะเห็นไดวา คุณภาพ
ของผลิตภัณฑจะขึ้นอยูกับปจจัยหลัก 2 อยางที่กลาวมา หากมีการจัด
ทําเครื่องมือที่ใชสําหรับ วัดอุณหภูมิและระยะเวลาที่ใชในการอบแหง
ทําใหทราบถึงขอมูลทําใหผผู ลิตสามารถกําหนดแนวทางในการปรับปรุง
และพั ฒ นากระบวนการอบแห ง ด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย ใ ห มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมาตรฐานของผลิตภัณฑที่คงที่
จากปจจัยเรื่อง อุณหภูมิและระยะเวลาในการอบแหง ที่สงผลตอ
การอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย คณะผูจัดทําจึงไดทําการแกไข
ปญหาโดยการนําเอาความรูทางดานอิเล็กทรอนิกสมาประยุกตใชโดย
การออกแบบชุดเครื่องมือวัดปจจัยที่สงผลตอกระบวนการอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตย ประกอบดวย ชุดตรวจวัดอุณหภูมิ ชุดตรวจวัด
อัตราการไหลเวียนของอากาศ และชุดตรวจวัดระยะเวลาที่ใชในการ
อบแหง

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานชิ้นนี้มีประโยชนที่ชัดเจนในดานอาหาร โดยนําองคความรู
ดานอิเล็กทรอนิกสพฒ
ั นากระบวนการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย
จากการสรางชุดเครื่องมือวัดสําหรับการเก็บขอมูลการอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตย ในการเก็บขอมูลของตัวแปรทีม่ คี วามเหมาะสมอัน
ผลใหกระบวนการผลิตมีประสิทธิภาพที่ดี อันประกอบดวย อุณหภูมิ
ภายในตูอ บ ระยะเวลาที่ใชอบ และการไหลของลมภายในตูอ บ ซึ่งจะ
สามารถนําผลที่ไดจากการเก็บขอมูลไปเปนแนวทางในการลดตนทุน
และสรางมูลคาเพิม่ ของผลิตผลสงผลใหไดผลิตผลทีม่ คี ณ
ุ ภาพเปนมาน
สอดคลองความตองการของผูบริโภค

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานชิน้ นีจ้ ะมีประโยชนตอ ประชาชนทัว่ ไปทีม่ คี วามสนใจการหา
ปจจัยทีต่ อ คุณภาพของผลผลิตทีผ่ า นการแปรรูปหรือการถนอมอาหาร
ดวยวิธีการอบแหงดวยพลังงานแสงอาทิตย ตามภูมิปญญาชาวบาน
และเปนการบูรณาการ เพือ่ การสืบทอดองคความรูก ารอบแหงวัตถุดบิ
ตาง ๆ ที่พบไดตามชุมชนทั่วไป

จุดเดนของผลงาน

เปนผลงานที่สามารถนําไปใชงานไดจริงในการพัฒนาอบแหงดวย
พลังงานแสงอาทิตยไดอยางกวางขวาง มีการออกแบบการทํางานให
มีความสะดวกตอการใชงานตอผูใ ชงานทีเ่ ปนประชาชนทัว่ ไปทีต่ อ งการ
ทราบปจจัยทีส่ ง ผลตอการอบแหง เพือ่ สืบทอดองคความรูท มี่ อี ยูใ นทอง
ถิ่น และยังสามารถพัฒนาตอยอดชิ้นงานใหเกิดประโยชนสูงสุดอยาง
ไมสิ้นสุด

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานชิน้ นีจ้ ะเปนประโยชนตอ โครงการพระราชดําริฯ ในสวนของ
สินคาเกษตรอินทรียท ขี่ นั้ ตอนผลิตตอผานการอบแหงวัตถุดบิ อาทิเชน
สมุนไพรตาง ๆ เปนตน โดยมีสว นชวยในการพัฒนาคุณภาพของสินคา
ที่ ผ  า นการตากแห ง หรื อ อบแห ง ด ว ยพลั ง งานแสงอาทิ ต ย เพิ่ ม
ประสิทธิภาพชวยใหผูผลิตสามารถทราบคาปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
ผลิตภัณฑ เพื่อพัฒนาสินคาที่มีอยูในโครงการหลวงตอไป

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

15

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

Invention – 05 ภาพแสดงการปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ

16

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การปรับปรุงกระบวนการผลิตข้าวซ้อมมือ : กรณีศึกษากลุมผู้ผลิตข้าวซ้อมมือสินค้าโอท็อป
ชุมชนบ้านชบา ตําบล ตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก
ความเปนมา

ประเทศไทยนั้นเปนประเทศเกษตรกรรม การเพาะปลูกขาวถือได
วาเปนพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศ และยังเปนอาชีพหลักดัง้ เดิมของ
เกษตรกรชาวไทย ผลผลิตทีไ่ ดจะเปนขาวเปลือกและผานกระบวนการ
แปรรูปเปนขาวสาร ขาวกลองและขาวซอมมือ ซึ่งในปจจุบันพบวา
ขาวซอมมือเริ่มเปนที่นิยมในการบริโภคของประชาชนเนื่องจากมีสาร
อาหารเชน คารโบไฮเดรต ไฟเบอร วิตามินบี 1 บี 2 บี 6 และแรธาตุ
ตาง ๆ ที่จําเปนตอรางกายของมนุษย ชวยทําใหสุขภาพรางการแข็ง
แรง ซึง่ ตามนโยบายของภาครัฐนัน้ ไดสง เสริมใหแตละชุมชนแตละทอง
ถิ่นมีผลิตภัณฑเปนของตนเองหรือที่เรียกวาสินคาหนึ่งตําบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ (One Tambon One Product : OTOP) และหมูบานชบา
หมูที่2 ตําบลตลุกกลางทุง อําเภอเมือง จังหวัดตาก ก็เปนชุมชนหนึ่ง
ที่ทําการผลิตขาวซอมมือเปนสินคา OTOP ในตราสินคา “ขาวซอม
มือชบา” โดยมีสมาชิกประมาณ 28 ครัวเรือน ในกระบวนการผลิต
ขาวซอมมือของชุมชนบานชบานั้นจะใชแรงคนเปนหลักในการตําขาว
เปลือกเพื่อใหไดขาวซอมมือ

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

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนี้มีประโยชนดานการเกษตรและดานอาหาร คือ เพื่อชวย
เพิม่ ปริมาณการผลิตใหมากขึน้ และเปนผลประโยชนใหแกกลุม ชุมชนผู
ผลิตขาวซอมมือ “ตราชบา”

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

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

17

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

Invention – 06 ภาพแสดงการพัฒนาและสร้างเครื่องทดสอบการล้าตัวของวัสดุด้วยแรงกดจากสปริง

18

ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

ปจจุบันวัสดุที่นํามาใชงานในวงการอุตสาหกรรมมีมากมายหลาย
ชนิด และมีความแตกตางกันไปตามสมบัติของวัสดุนั้นๆ ไมวาจะเปน
เหล็ก*อะลูมิเนียม ทองแดง และทองเหลืองเปนตน*ซึ่งวัสดุเหลานี้เขา
มามีบทบาทมากขึ้นในการดํารงชีวิตของมนุษยหรือแมกระทั่งงานใน
ทางดานอุตสาหกรรม*เนือ่ งจากสมบัติของวัสดุเหลานีม้ คี วามแตกตาง
กัน*ดังนัน้ จึงควรทีจ่ ะเลือกใชวสั ดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตทิ ตี่ รงกับงานทีจ่ ะนําไป
ใชงาน*อนึ่งทางดานการพัฒนาการทางการศึกษาก็มีสวนที่สําคัญซึ่ง
จําเปนอยางยิ่งในการที่จะศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุนั้นจะตองมี
เครื่องมือที่ทันสมัยและมีการพัฒนาใหทันตามเทคโนโลยีในปจจุบัน
ดวย*ทางคณะผูดําเนินงานโครงการไดเล็งเห็นความสําคัญของการ
ศึกษาสมบัติทางกลของวัสดุชนิดตางๆ โดยใชเครื่องทดสอบการลาตัว
ของวัสดุ*(Fatigue*testing
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก ไดเปดการเรียนการสอนในรายวิชา
การทดสอบวัสดุ เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร ระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูงและในรายวิชาการประลองวัสดุวิศวกรรม เปนสวนหนึ่ง
ของหลักสูตร ระดับปริญญาตรี*เพื่อใหนักศึกษาไดทําการทดสอบการ
ลาตัวของวัสดุ และทราบถึงความสามารถของวัสดุที่จะรับความเคน
ความเครียดและความเคนแรงบิดของวัสดุไดอยางถูกตองและแมนยํา
อีกทั้งเพื่อความเที่ยงตรงในการทําการทดสอบสมบัติทางกลของวัสดุ
แตจากปญหาที่พบทางคณะผูดําเนินงานโครงการไดทําการตรวจสอบ
เครือ่ งทดสอบการลาตัวของวัสดุเครือ่ งเดิมพบวาเครือ่ งเดิมทีใ่ ชเปนสือ่
การเรียนการสอนนั้น หลักการทํางานของเครื่องเดิมสามารถหมุนได
ทิศทางเดียว*มีเสียงดังรบกวนขณะทําการทดสอบ*มีการสั่นสะเทือน
มากในขณะที่ใชงานไมสามารถตั้งเวลาในการทดสอบได

อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : ตาก
โทร 089-6660301, 082-7735434
Email : kant_wirunphan@hotmail.co.th

ดังนั้นทางคณะผูดําเนินงานโครงการจึงไดเล็งเห็นความสําคัญของ
การทดสอบสมบัตทิ างกลของวัสดุโดยใชเครือ่ งทดสอบการลาตัวของวัสดุ
เพือ่ ใหไดผลการทดสอบสมบัตทิ างกลของวัสดุ ตรงตามวัตถุประสงค*จึง
ไดทําการพัฒนาและสรางเครื่องทดสอบการลาตัวของวัสดุดวยแรงกด
ดวยสปริง*สามารถหมุนไปกลับไดสองทิศทาง*สามารถตั้งเวลาในการ
ทํ า งานได * และเป น อุ ป กรณ ป ระกอบการเรี ย นการสอนของ
นักศึกษา*มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา*ตาก*ที่ตองการ
ศึกษาเกี่ยวกับสมบัติทางกลของวัสดุ*เพื่อเปนประโยชนในการศึกษาใน
อนาคตตอไป

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนี้มีประโยชนดานการศึกษาและดานเศรษฐกิจ คือ ชวยให
นักศึกษาไดมีเครื่องมืออุปกรณใชในการเรียนการสอนและการทดสอบ
จริง และชวยลดการใชจายเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อจัดหาครุภัณฑ
ทางการศึกษา

ผู้ได้รับประโยชน์

หนวยงานทีน่ าํ ผลการวิจยั ไปใชประโยชน คือ สาขาวิศวกรรมอุตสาห
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
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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อาจารย์กานต์ วิรุณพันธ์

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : ตาก
โทร 089-6660301, 082-7735434
Email : kant_wirunphan@hotmail.co.th
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผู้รวมผลิตผลงาน

อาจารย
1. นายภาคภูมิ ใจชมพู
2. นายมาโนช นําฟู
นักศึกษา
1. นางสาวพัชราภรณ จิตพินิจ
2. นายวงศสกุล คุณชื่น
3. นางสาวสุพัตรา ปนทา
4. นางสาวโศภิตา สุริยาอารักษ

Invention – 07 ภาพแสดงการจัดสร้างอุปกรณ์ชวยในกระบวนการอบชุบ
เฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การจัดสร้างอุปกรณ์ชวยในกระบวนการอบชุบเฉพาะผิวหน้าด้วยเปลวความร้อนกรณีศึกษา:
การอบชุบสกรูเกลียวอัดขึ้นรูปเชื้อเพลิงถานอัดแทง
The construction of Flame Surface Hardening Equipment :
Case study Heat Treatment of screw compress Charcoal Compression Bar

ความเปนมา

เนือ่ งจากประเทศไทยขาดแคลนแหลงทรัพยากรธรรมชาติทางดาน
พลังงานและเชื้อเพลิงทําใหตองนําเขาพลังงานและเชื้อเพลิงจากตาง
ประเทศ ดังนัน้ การหาแหลงพลังงานทางเลือกใหมจงึ มีความสําคัญพอๆ
กับการคนหาแนวทางในการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ โดยมุง
เนนความสอดคลองกับศักยภาพของทองถิน่ รวมถึงการลดปญหาดาน
สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และสังคม ถานอัดแทงจากเศษวัสดุเกษตรนับ
เป น เชื้ อ เพลิ ง ทางเลื อ กหนึ่ ง ที่ เ หมาะกั บ ประเทศไทย เนื่ อ งจาก
ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรมมีวสั ดุเหลือใชทางการเกษตรมาก
จึ ง มี ศั ก ยภาพในการผลิต เชื้อเพลิงชนิด นี้สูง (กรมพัฒนาพลั ง งาน
ทดแทนและอนุรกั ษพลังงาน, 2546) สําหรับวัสดุเหลือใชในประเทศไทย
แบงได 2 ประเภท ใหญๆ คือ วัสดุเหลือใชจากการเกษตร และโรงงาน
อุตสาหกรรม เชน แกลบ ขีเ้ ลือ่ ย กากออย ขุยมะพราว ฟางขาว เปลือก
และตนถั่วตางๆ 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
ความต อ งการเชื้ อ เพลิ ง ในครั ว เรื อ น ก็ มี ม ากขึ้ น ตามการเพิ่ ม ของ
ประชากรดวยเชนกัน (สํานักงานพลังงานจังหวัดนครสวรรค, คูมือการ
สรางอุปกรณเทคโนโลยีพลังงานทดแทน)
จากการสํารวจและศึกษาสภาพเครื่องอัดถานแทงเชื้อเพลิงของ
กลุมผูผลิตถานอัดแทงหุงตม ตั้งอยูที่ หมูที่ 7 ชุมชนบูรพา เทศบาล
ตําบลแมกุ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก พบวากลุม ผูผ ลิตถานอัดแทงเชือ้
เพลิง จะใชเครือ่ งอัดถานแทงเชือ้ เพลิงดวยระบบสกรูเกลียวอัด ดังภาพ
ที่ 1และ 2 ในกระบวนการผลิตเปนการผลิตแบบแหง การทํางานจะ
ดําเนินงานวันละ 8 ชั่วโมง ผลิตได 400 กิโลกรัมตอวัน ซึ่งจะใชเศษ
ถานเกาจากภาคครัวเรือนมาเปนวัตถุดิบในการผลิต ในกระบวนการ
ทํางานนัน้ จะทําได 4 ชัว่ โมง และตองหยุดชะงัก 2 ถึง 3 ชัว่ โมง เนือ่ งจาก
ตองทําการซอมแซมเกลียวอัดทีส่ กึ หรอแตกหักเสียหายในกระบวนการ
ผลิตเชื้อเพลิงถานอัดแทงดังภาพที่ 3 (ก) และ (ข) ตามลําดับ จึงทําให

อายุการใชงานของสกรูเกลียวอัดลดนอยลง สงผลทําใหเสียคาใชจายใน
กระบวนการผลิตสูง เสียเวลาในกระบวนการผลิต ซึง่ ในการซอมแซมสก
รูเกลียวอัดนั้นจะใชวิธีการเชื่อมพอก เมื่อนํามาใชงานจะมีอายุในการ
ทํางาน 4ชั่วโมง จะเกิดการสึกหรอตองหยุดการผลิตในลักษณะเดิมซํ้าๆ
ตลอดไป คณะผูจ ดั ทําโครงงานจึงมีแนวคิดทีจ่ ะทําการปรับปรุงคุณสมบัติ
ของสกรูเกลียวอัดควรจะทําการอบชุบทางความรอนแบบเฉพาะผิวหนา
แตเนือ่ งจากขนาดของสกรูเกลียวทีม่ ขี นาดโตเกินไปอาจเปนอุปสรรคตอ
การอบชุบเฉพาะผิวหนาดวยเปนดังนั้นจึงเปนที่มา
ของโครงการวิจัย เรื่องการจัดสรางอุปกรณชวยในกระบวนการอบ
ชุบเฉพาะผิวหนาดวยเปลวความรอน : กรณีศึกษาการอบชุบสกรูเกลียว
อัดเชื้อเพลิงถานอัดแทง เพื่อเปนอุปกรณชวยในกระบวนชุบแข็งเฉพาะ
ผิวหนาดวยเปลวความรอน ซึง่ จะสงผลตอการไดรบั ความรอนทีส่ มํา่ เสมอ
สงผลตอคุณสมบัตทิ างกลและความคงทนตอการสึกหรอของสกรูเกลียว
อัดตอไป

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนี้มีประโยชนดานการเกษตรและดานพลังงาน คือ เพื่อชวย
เพิม่ ปริมาณการผลิตใหมากขึน้ และเปนผลประโยชนใหแกกลุม ผูผ ลิตเชือ้
เพลิงถานอัดแทงชุมชนบูรพา อ.แมสอด จ.ตาก

ผู้ได้รับประโยชน์

หนวยงานทีน่ าํ ผลการวิจยั ไปใชประโยชน คือ ชุมชนบูรพา อ.แมสอด
จ.ตาก และนักศึกษาที่ศึกษาดําเนินโครงงานดานการอบชุบเฉพาะผิว

จุดเดนของผลงาน

การใหความรอนและความเย็นในกระบวนการอบชุบชิ้นงาน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

1) ชวยชาวบาน/ชุมชนเพิ่มผลผลิตในการผลิตสินคาโอท็อป
2) ลดการหยุดชะงักและลดคาใชจายในกระบวนผลิตเชื้อเพลิงถาน
อัดแทงของชุมชน
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: งบสนับสนุนงานวิจยั งบประมาณ
ป 2555 จากเครือขายวิจัยภาคเหนือตอนลาง

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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Invention – 08 ภาพแสดงเครื่องอัดย้ําฝาขวดแม็กซี่แคป
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องอัดยํ้าฝาขวดแม็กซี่แคป
ความเปนมา

ในปจจุบนั การบรรจุภณ
ั ฑเปนสวนหนึง่ ของกระบวนการตลาด โดย
เฉพาะการผลิตสินคา ไดเนนใหความสําคัญกับผูบ ริโภค การบรรจุภณ
ั ฑ
แบงออกเปน 2 ประเภทหลักไดแก การบรรจุภัณฑอาหารแหง และ
การบรรจุภณ
ั ฑอาหารเหลว ในสถานระกอบการขนาดเล็กถึงกลาง การ
บรรจุขวดนั้นยังอาศัยแรงงานคนในการปดฝาขวดซึ่งทําใหผูประกอบ
การรับภาระดานแรงงานคน เนื่องจากการอัดฝาขวดตองใชแรงมาก
เกิดความลาจึงทําใหเพิ่มเวลาในการทํางานมากขึ้น และเครื่องที่มีขาย
ตามทองตลาดมีราคาแพงและมักเปนเครื่องขนาดอุตสาหกรรมขนาด
ใหญ ดังนั้นในงานนี้จึงตองการที่จะผลิตเครื่องบรรจุฝาขวดที่มีขนาด
เล็ก เหมาะแกการใชงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เคลื่อนยาย และ
ทํางานสะดวก

ประโยชน์ของผลงาน

เครื่องอัดยํ้าฝาขวดแบบแม็กซี่แคปที่สรางขึ้นนี้มีหลักการโดยใช
วงจรไฟฟาระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานระบบนิวเมติกสที่
เปนตนกําลัง สามารถชวยทุนแรงในการบรรจุขวดได
เนื่ อ งจากมี ค วามสะดวกรวดเร็ ว มี ก ารทํ า งานที่ แ ม น ยํ า และ
ประหยัดพลังงานดวยระบบนิวเมติกส ซึง่ เหมาะสําหรับผูป ระกอบการ
ขนาดเล็กถึงกลางที่มีการผลิตไมมากนักและตองการลดคาใชจายเรื่อง
คาแรงคนงาน

อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ

สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 084-1701677
Email : ninlawan_ch@hotmail.co.th

ผู้ได้รับประโยชน์

1. มีประโยชนตอสถานประกอบกิจการขนาดเล็กถึงขนาดกลาง
2. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน
1. ใชวงจรไฟฟาระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานระบบนิวเมติก
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

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายรุงโรจน ยาอุด
2. นายกลาณรงค สมพรหม
3. นายนพรัตน ชมชวน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องขัดถาดหมูกระทะ
ความเปนมา

เมืองเชียงใหมมีรานหมูกระทะที่รับความนิยมและเปนที่ชื่นชอบ
ของบุคคลทัว่ ไป โดยมีหลายรานใหเลือกมากมายยกตัวอยาง เชน ราน
สุคลทา รานหมูกระทะฟาใส เปนตน ซึง่ แตละรายตองใชกระทะปง ยาง
เพือ่ รองรับลูกคามากกวา 200 ใบตอวัน โดยการใชงานถาดหมูกระทะ
ดังกลาวแตละครัง้ จะเหลือซึง่ คราบมันและเศษอาหารไหมตดิ แนนบน
กระทะ กลายเปนภาระหนักของทางรานที่ตองขัดลางใหหมดสิ้น
สะอาดเรียบรอย ทําใหเกิดอาการเมื่อยลาและสูญเสียเวลาเปนอยาง
มาก
กอนการลางและขัดถาด จะเทเอาเศษอาหารออกกอนใหหมดแลว
แชกระทะในนํ้าเปลาๆ ทิ้งไวขามคืนเพื่อใหคราบที่ฝงแนนตางๆที่ติด
เปนรอยไหมบนถาดออนตัวลง กอนจะนํามาขัดลางในวันถัดมา ซึ่ง
ทําใหเสียเวลาลางเพือ่ ใหทนั กับการเปดรานในอีกหนึง่ วันตอไป จึงเปน
ภาระของทางราน บางรานตองเสียคาแรงงานเพิม่ เพือ่ จางพนักงานชุด
ใหมมาลางเฉพาะตอนเชา ที่จะตองลางและทําความสะอาดถาดหมู
กระทะทีม่ จี าํ นวนมากในแตละวันจึงประสบปญหาในเรือ่ งการลางถาด
หมูกระทะเนือ่ งจากตองใชเวลานานและถาดหมูกระทะมีความคม อาจ
ทําใหผูลางไดรับบาดเจ็บได ดวยเหตุนี้ทางทีมงานผูจัดทําจึงไดคิด
เครือ่ งขัดถาดหมูกระทะ เพือ่ อํานวยความสะดวก ประหยัดเวลา และ
ลดคาใชแรงคนในการขัดถาดหมูกระทะ

อาจารย์นิลวรรณ ไชยทนุ

สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 084-1701677
Email : ninlawan_ch@hotmail.co.th

ประโยชน์ของผลงาน

1. เครือ่ งขัดถาดหมูกระทะทีส่ รางขึน้ นีม้ หี ลักการโดยใชวงจรไฟฟา
ระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานมอเตอรที่เปนตนกําลัง สามารถ
ชวยทุน แรงในการขัดถาดหมูกระทะได โดยสามารถขัดกระทะไดหลาย
ขนาด เนื่องจากออกแบบใหสามารถจับกะทําไดแบบยืดหยุน จึงชวย
ใหการขัดไมสง ผลตอกระทะเกิดลอยสึกหรอแตยงั สามารถทําไดสะอาด
ดานการจายนํ้ายาลางจานและการจายนํ้าลางทําความสะอาดก็ถูกสั่ง
การทํางานดวยระบบ PLC ซึง่ มีความแมนยํา ชวยในเรือ่ งความประหยัด
ดวย เหมาะสําหรับผูประกอบการขนาดเล็กถึงใหญและตองการลดคา
ใชจายเรื่องคาแรงคนงานผูไดรับประโยชน
2. มีประโยชนตอสถานประกอบกิจการรานหมูกระทะตั้งแตราน
ขนาดเล็ก-ใหญ
3. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน

1. ใชวงจรไฟฟาระบบPLCเปนตัวควบคุมการทํางานระบบทีเ่ ปนตน
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

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายศุภณัฎฐ ชัยชนะพิสิทธิ์
2. นายเดชกพล กําเพ็ญ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไม้แห้ง
ความเปนมา

ปจจุบันจังหวัดเชียงใหมมักประสบปญหาหมอกควันในชวงหนา
แลง ซึ่งเกิดจากสาเหตุทั้งการเผาทําลายวัชพืชในแปลงเกษตรของ
เกษตรกร ปญหาไฟไหมปา เปนตน อีกทั้งสภาพภูมิประเทศที่มีภูเขา
ลอมรอบ จึงทําใหสภาพพืน้ ทีเ่ ปนแองกะทะ ดวยปจจัยเหลานีจ้ งึ สงผลก
ระทบตอสภาพอากาศเปนอยางมาก นอกจากนี้การเพาะปลูกดวย
การปลูกชําตนกลาไมในถุงเพาะชําพลาสติกหรือกระถางที่ทําจาก
พลาสติก ซึง่ ถือเปนกระบวนการพืน้ ฐานในการเพาะปลูก เพราะ ความ
สะดวกและราคาถูก ถุงเพาะกลาไมพลาสติกจึงถูกนํามาใชอยางแพร
หลาย อยางไรก็ตามการปลูกตนกลาดวยการใชถงุ พลาสติกสําหรับการ
เพาะชําก็ยังมีขอเสีย เนื่องจากเมื่อถึงเวลาปลูกพืชลงดิน เกษตรกร
จําเปนตองฉีกถุงพลาสติกออก ดังนั้นจึงทําใหเกิดขยะจากกรบวนการ
เพาะปลูกและถุงพลาสติกนัน้ ยังกอใหเกิดปญหาขยะ เนือ่ งจากเปนขยะ
ที่ยอยสลายไดยาก จําเปนตองใชเวลาในการทําลายเปนเวลานาน
ปญหาเหลานี้สงผลตอปญหาสภาวะโลกรอนในที่สุด
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดในการนําขยะชีวภาพ ไดแก เศษใบไมแหง
มาอัดดวยเครือ่ งอัดขึน้ รูปกระถางเพาะชํา เพือ่ เพิม่ แนวคิดในการแกไข
ปญหาการเผาวัชพืช ซึง่ เปนสาเหตุของปญหาหมอกควัน นอกจากนีย้ งั
เปนแนวทางในการลดปริมาณขยะที่เกิดจากการใชถุงพลาสติกหรือ
กระถางพลาสติกสําหรับการเพาะปลูก ซึง่ จะสงผลใหชว ยลดปญหาตอ
สิ่งแวดลอมและเปนแนวทางในการลดตนทุนในการทําการเพาะปลก
ของเกษตรกร

อาจารย์พฤทธิ์ เนตรสวาง

สาขาวิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 089-5574312
Email : n_prud@hotmail.com

ประโยชน์ของผลงาน

เครื่องอัดขึ้นรูปกระถางเพาะชําจากเศษใบไมแหงไดออกแบบดวย
อาศัยระบบไฮดรอลิคมาประยุกตใชในการอัดกระถาง โดยอาศัยการ
ผสมสวนผสมของเศษวัสดุเกษตรและวัสดุประสาน เพื่อนํามาอัด
กระถางสํ า หรั บ การเพาะปลู ก ด ว ยเครื่ อ งอั ด ขึ้ น รู ป กระถาง ซึ่ ง มี
ประโยชนและสามารถนําไปใชงานในดานการเกษตร รวมถึงการลด
ปญหาการเผาเศษวัสดุเกษตรสําหรับการเตรียมปลูกพืช ดังนัน้ จึงมีประ
โยชนในดานสิ่งแวดลอมอีกดวย

ผู้ได้รับประโยชน์

1. มีประโยชนตอชุมชนทองถิ่น
2. มีประโยชนตอเกษตรกร
3. มีประโยชนในดานการศึกษาของนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน

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

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เพือ่ ลดปญหาการเผาเศษวัสดุเกษตรเพือ่ เตรียมเพาะปลูกในบริเวณ
พื้นที่ราบสูง ซึ่งจะกอใหเกิดปญหาหมอกควันในสิ่งแวดลอม อีกทั้งยัง
เปนการนําเศษผลผลิตเกษตรที่เหลือใชกลับมาใชในการเพาะปลูกพืช
ผักและพืชผลในโครงการหลวงตอไปอีกดวย
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

บุคคลภายนอก
1. นายเฉลิม ยาวิลาศ
2. นายณัฐพล มะโนคํา
3. นายเภสัช สุวรรณประเสริฐ
4. นายเอกอาทิตย กลาพงค

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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สุญญากาศ
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องผสมปูนปลาสเตอร์สุญญากาศ

THE STUDY PRODUCTION OF VACUUM PLASTER MIXER
ความเปนมา

ป จ จุ บั น อุ ต สาหกรรมเซรามิก ในภาคเหนือมีอยูกัน แพร ห ลาย
ตัวอยางเชนสถานประกอบการเซรามิกขนาดเล็ก คุณชัยสิน สมศรี
เลขที่ 98/1 บานหัวทุงสามัคคี หมู 8 ตําบลพระบาท อําเภอเมือง
จังหวัดลําปาง คณะผูจัดทําจึงมองเห็นปญหาที่เกิดขึ้นในระหวางขั้น
ตอนกระบวนการผลิต นัน่ คือขัน้ ตอนการทําแบบพิมพปนู ปลาสเตอร
ซึง่ การผสมปูนปลาสเตอรทาํ แบบพิมพของผูป ระกอบการเดิมนัน้ จะใช
วิธีการผสมแบบการกวนมือ
เปนสาเหตุใหเกิดฟองอากาศใน
ปริมาณมาก และสุดทายแลวฟองอากาศเหลานี้จะสงผลใหแบบพิมพ
เกิดรูพรุนและชิน้ งานทีไ่ ดออกมาไมสมบูรณ ดังนัน้ ผูจ ดั ทําจึงไดคดิ คน
เครือ่ งผสมปูนปลาสเตอรสญ
ุ ญากาศเพือ่ ลดฟองอากาศในขัน้ ตอนของ
การผสมปูนปลาสเตอร

ประโยชน์ของผลงาน

เครือ่ งผสมปูนปลาสเตอรสญ
ุ ญากาศ เปนเครือ่ งจักรทีอ่ อกแบบมา
เพื่อลดปญหาการเกิดฟองอากาศในเนื้อของแบบพิมพปูนปลาสเตอร
ทําใหไดชิ้นงานที่สมบูรณ ไมเกิดรูพรุน อีกทังยังชวยลดของเสียที่เกิด
จากแบบพิ ม พ ปู น ปลาสเตอร สงผลใหเกิด ประโยชนในส ว นของ
กระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมของผูประกอบการดานเซรามิก
ขนาดกลาง และขนาดเล็กไดเปนอยางดี

อาจารย์ภาคภูมิ จารุภูมิ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 089-9973245
Email : noteparkpoom@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานเครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศนี้จะเปนประโยชนใน
ดานอุตสาหกรรมเซรามิกชุมชน หรือผูป ระกอบการดานเซรามิกขนาด
กลางและขนาดเล็ก

จุดเดนของผลงาน

1 ลดฟองอากาศที่เกิดขึ้นในเนื้อปูนปลาสเตอร
2 ไดแมพิมพที่สมบูรณ แข็งแรง
3 ลดของเสียที่เกิดขึ้นจากแมพิมพปูนปลาสเตอรที่เกิดรูพรุน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานเครื่องผสมปูนปลาสเตอรสุญญากาศนี้มีตนทุนการสรางใน
ราคาที่ ย  อ มเยา เป น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในระหว า งขึ้ น ตอน
กระบวนการผลิตแบบพิมพปูนปลาสเตอร และลดของเสียจากปญหา
ของฟองอากาศ สงผลใหอตุ สาหกรรมชุมชนมีรายไดพเี่ พิม่ ขึน้ โครงการ
หลวงสามารถนําผลงานนี้ไปเผยแพรแกชุมชน ตามหลักของความพอ
เพียงอีกดวย
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน
ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายกิติศักดิ์ มีธรรม
2. นายณัฐวุฒิ ใหมปน

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 085-0401595
Email : -

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายกรพจน มะโนใจ
2. นายณัฐวัฒน สุวรรณวิทย
3. นายนวพล ขัติยะ

Invention – 12 ภาพแสดงต้นแบบเครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนด้วยไฟฟาแรงสูง
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

ความเปนมา

คุณภาพอากาศ เปนเรือ่ งทีส่ าํ คัญตอการดํารงชีวติ และประสิทธิภาพ
การทํางานของมนุษย ซึง่ คุณภาพของอากาศจะดีตอ สุขภาพหรือไมนนั้
ขึ้นอยูกับระดับหรือปริมาณมลพิษที่ปนเปอนในอากาศ สารมลพิษที่
สําคัญคือ อนุภาคฝุนละอองลอยขนาดเล็กที่มีการตกตะกอนคอนขาง
ชาถึงชามาก ซึ่งตองใชเครื่องบําบัดอากาศชวยในการกําจัด แตเครื่อง
บําบัดอากาศภายในอาคารที่มีจําหนายในประเทศยังมีราคาคอนขาง
สูงตองเสียคาใชจา ยในการบํารุงรักษา และบริการจากตัวแทนจําหนาย
ในราคาคอนขางสูง จึงทําใหมีการใชงานในจํานวนจํากัด ทําใหไม
สามารถขยายใหมกี ารใชงานในสวนสํานักงาน ทีพ่ กั อาศัย โรงพยาบาล
หรือโดยเฉพาะหองปลอดความเปนพิษไดมาก ซึง่ การทํางานของเครือ่ ง
บําบัดอากาศภายในอาคารจะชวยในการขจัดปญหาเรื่องเชื้อโรค โดย
เฉพาะเชือ้ แบคทีเรีย ควันบุหรี่ ฝุน และกลิน่ ตางๆ สามารถกําจัดอนุภาค
ที่มีขนาดเล็ก ที่ปะปนอยูในอากาศซึ่งเปนสาเหตุหนึ่งของโรคเยื่อหุม
สมองอักเสบ โรคปอดอักเสบ โรคภูมิแพ โรคหอบหืด และโรคทางเดิน
หายใจอื่นๆได จากรายงานทางการแพทยพบวา PM 10 มีผลกระทบ
ตอระบบทางเดินหายใจของมนุษย ทําใหเกิดการทําลายยีนทีเ่ กีย่ วของ
กับการเกิดโรคหอบหืด ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการควบคุมปริมาณการ
แพรกระจาย PM 10 เหลานี้ เพื่อไมใหมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
สุขภาพของมนุษยจากผลการวิจยั ของ พานิช อินตะและคณะ เกีย่ วกับ
การพัฒนาเครื่องบําบัดอากาศภายในอาคาร สําหรับหองปลอดความ
เปนพิษโดยเทคนิคเชิงไฟฟาสถิต ซึง่ ในการศึกษานีย้ งั ไดทาํ การทดสอบ
ประสิทธิภาพการกําจัดอนุภาคฝุนควันภายในหองจําลองขนาดมิติ
2x2x2 เมตร ซึ่งผลที่ไดจากการทดสอบพบวา เครื่องบําบัดอากาศฯ
ตนแบบทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ นีจ้ ะใหประสิทธิภาพในตกตะกอนหรือการกําจัดฝุน
ละอองไดสูงถึง 99% ที่เวลาในการบําบัดอากาศ 70 นาที และจะมี
ประสิทธิภาพของการตกตะกอนลดลงเนื่องจากการสะสมตัวของ
อนุภาคควันที่ตัวตกตะกอนซึ่งตองทําความสะอาดโดยการเคาะ หรือ
ลางทําความสะอาด หากไมทําความสะอาดจะเกิดการสะสมตัวของ
อนุภาควันมากขึ้นสงผลตอประสิทธิภาพการทํางานของระบบและสง
ผลเสียตอแหลงจายไฟฟาแรงดันสูงไดจากปญหาดังกลาวของคณะผู
วิจัย จึงไดทําการศึกษาและออกแบบตนแบบเครื่องบําบัดอากาศโดย
ใชคุณสมบัติของไฟฟาแรงดันสูงเขามาประยุกตในการบําบัดอากาศ
และมีระบบทําความสะอาดตัวเองไดโดยการใชจานหมุนเขามาชวย
เพื่อใหสามารถ ดูแลรักษาไดงายและสะดวกสบายขึ้น รวมถึงทดสอบ
สมรรถนะในหองจําลองขนาดมิติ 2x2x2 เมตร ซึ่งตัวเครื่องตนแบบจะ
ใชวสั ดุและอุปกรณทสี่ ามารถพัฒนาและหาไดภายในประเทศ ทดแทน

ชิ้นสวนจากตางประเทศ และเพื่อใหไดเครื่องตนแบบระบบบําบัด
อากาศภายในบาน อาคาร หรือสํานักงานทีเ่ หมาะสมตอการทํางานและ
ราคา

ประโยชน์ของผลงาน

เครื่องบําบัดอากาศแบบจานหมุนดวยไฟฟาแรงดันสูงพรอมที่คีบ
ทําความสะอาดจานหมุนสามารถนําไปใชงานในระบบบําบัดอากาศ
ดวยไฟฟาแรงดันสูงโดยการตกตะกอนเชิงไฟฟาสถิตไดดี เพราะมีการ
ทําความสะอาดแผนตกตะกอนดวยที่คีบทําความสะอาดจานหมุน
ตลอดเวลา จึงสามารถใชงานเครือ่ งบําบัดอากาศไดโดยไมตอ งทําความ
สะอาดจานหมุนซึ่งเปนพื้นที่ในการตกตะกอนบอยมากนัก

ผู้ได้รับประโยชน์

เปนประโยชนตอหนวยงานในโรงพยาบาลที่ตองการความสะอาด
หองปลอดเชือ้ และในอาคารสํานักงาน อาคารบานเรือนของประชาชน
ทั่วไป

จุดเดนของผลงาน

ระบบบําบัดอากาศดวยไฟฟาแรงดันสูงโดยใชการตกตะกอนเชิง
ไฟฟาสถิต และมีการทําความสะอาดแผนตกตะกอนดวยทีค่ บี ทําความ
สะอาดจานหมุนตลอดเวลา จึงสามารถใชงานเครื่องบําบัดอากาศได
โดยไมตอ งทําความสะอาดจานหมุนซึง่ เปนพืน้ ทีใ่ นการตกตะกอนบอย
มากนัก และประหยัดคาใชจายในการบํารุงรักษาและบริการจาก
ตัวแทนจําหนายซึ่งมีราคาคอนขางสูง

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

สามารถนําหลักการสรางสนามไฟฟาแรงสูงไปประยุกตใชงานเพื่อ
การเกษตรตอไปได
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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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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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เตาแกสซิไฟเออร์ควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน

Gasifier Furnace Coupled with Biochar Stoves For Used in Household
ความเปนมา

การพัฒนาเตาชีวมวลใชในครัวเรือน เปนแนวทางการสงเสริมการ
พัฒนาพลังงานชีวมวลที่กําลังไดรับความสนใจ โดยเฉพาะอยางยิ่งใน
ภาคการเกษตร ที่ตองการผลักดันใหเกษตรกรเกิดความรู ความเขาใจ
รวมถึงเห็นถึงความสําคัญของการพึงพาตนเองดานพลังงาน ทั้งนี้รวม
ไปถึงใหความสนใจตอสิง่ แวดลอม ดวยการกําจัดของเหลือทิง้ ทีเ่ กิดขึน้
ในภาคการเกษตรอยางถูกวิธี และเพื่อใหเกิดประโยชนดานพลังงาน
การพัฒนาเตาชีวมวล รวมถึงเตาประสิทธิภาพสูงที่จะถูกนํามาใช
ทดแทนเตาหุงตมทัว่ ไป จะตองพิจารณาถึงประสิทธิภาพเชิงความรอน
เพื่อใหเห็นถึงความเหมาะสมของพลังงานที่ไดตอพลังงานที่ตองใชใน
การผลิ ต เชื้ อ เพลิ ง ในงานนี้ จึ ง ได ใ ห ค วามสนใจในการศึ ก ษาถึ ง
ประสิทธิภาพเชิงความรอนของเตาแกสซิไฟเออสําหรับใชใหความรอน
ควบคูไ ปกับการนําไปใชในการผลิตถานชีวภาพ โดยการเลือกใชชวี มวล
จากวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรทีม่ ปี ริมาณมากในจังหวัดนาน อาทิ ซัง
ขาวโพด กะลากาแฟ และซานออย เปนวัตถุดิบหลักในการผลิต การ
ศึกษาจะพิจารณาถึงตัวแปรที่สําคัญในการใชงานเตา ประกอบดวย
ชนิดและขนาดของวัตถุดิบ รวมถึงอัตราการปอนอากาศเขาสูเตา เพื่อ
พิจารณาผลการเปลี่ยนแปลงดานอุณหภูมิของเตา และประสิทธิภาพ
เชิงความรอน และเปรียบเทียบผลที่ไดกับการพัฒนาเตาในลักษณะ
ใกลเคียง

ประโยชน์ของผลงาน

1. ดานพลังงาน ในการพัฒนาเตาหุงตมที่ใชเชื้อเพลิงชีวมวลเปน
วั ต ถุ ดิ บ หลั ก ควบคู  กั บ การพั ฒ นาเชื้ อ เพลิ ง ชี ว ภาพเพื่ อ นํ า ไปใช
ประโยชนในรูปแบบพลังงานทดแทน
2. ดานการเกษตร ถานชีวภาพทีผ่ ลิตไดมคี วามพรุน และคุณสมบัติ
ที่เหมาะสมตอการนําไปใชในการปรับปรุงคุณภาพของดิน อาทิ คา
pH, สัดสวน C/N (C/N ratio) ที่สามารถใชแกไขปญหาสภาพความ
เปนกรดของดิน และการตรึงไนโตรเจนในดินที่เหมาะสมตอการเพาะ
ปลูกพืช
3. ดานสิ่งแวดลอมการผลิตถานชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการ
เกษตรช ว ยลดการเผาทํ า ลาย และการปลดปล อ ยฝุ  น ควั น สู  ชั้ น
บรรยากาศ อีกทั้งดวยองคประกอบทางเคมีที่สําคัญของถานชีวภาพ
คือ ปริมาณคารบอนคงตัวที่สามารถคงสภาพไดยาวนาน ดังนั้นหาก
นําถานชีวภาพเปนวัสดุปรับปรุงดิน นอกจากจะทําใหสภาพของดินมี
ความเหมาะสมตอการเพาะปลูกแลว ยังสามารถกักเก็บคารบอน จึง
ถือเปนหนึ่งในเทคโนโลยีที่ชวยลดภาวะโลกรอน

ผู้ได้รับประโยชน์

เตาแกสซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือน เปนผล
งานทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ ใหสามารถนําไปใชทดแทนเตาหุงตมในครัวเรือน และ
สรางทางเลือกของการนําวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชประโยชนใน
เชิงพลังงาน อีกทั้งยังสามารถพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพ ควบคูกับการใช
งานเตา โดยการนําความรอนที่สูญเสียมาใชใหเกิดประโยชนไดอีกทอด
หนึง่ ดังนัน้ ผลงานดังกลาวจึงเปนผลงานทีส่ ามารถนําไปใหเกิดประโยชน
ไดจริงในชุมชน ทัง้ นีผ้ ลงานดังกลาวเริม่ ตน และสําเร็จดวยการสังเคราะห
ความรู ออกแบบ และจัดสราง ตามกระบวนการเพื่อฝกทักษะการเรียน
รู และการปฏิบัติจริง ในหองเรียน พรอมเผยแพรผลงานใหกับชุมชน ซึ่ง
เปนประโยชนโดยตรงตอนักศึกษา

จุดเดนของผลงาน

สามารถใชในรูปแบบเตาหุงตม ควบคูกับการผลิตถานชีวภาพ ตาม
ลักษณะของเตาแกสซิไฟเออ ซึ่งอาศัยปฏิกิริยาแกสซิฟเคชั่น ที่อาศัย
ความรอนเปนตัวชวยยอยสลายองคประกอบของชีวมวลเพื่อใหเกิดเชื้อ
เพลิงแกสที่สามารถใชในการการใชความรอนสําหรับการหุงตม ดังนั้น
การใชงานที่ออกแบบจึงชวยลดควันไดมากกวาเตาที่อาศัยกระบวนการ
เผาไหมโดยตรงทั่วไป อีกทั้งความรอนที่ไดจากบริเวณของการเกิด
ปฏิกิริยายังสงผานเขาสูชองของการยอยสลายเชิงความรอนในรูปแบบ
ไพโรไลซิสเพือ่ ใชสาํ หรับการผลิตถานชีวภาพจึงลดการสูญเสียความรอน
และเพิ่มประสิทธิภาพเตา และสามารถนําผลผลิตมาใชประโยชนได
นอกจากนั้นขณะไพโรไลซิส ยังเกิดผลิตภัณฑในกลุมสารระเหยซึ่ง
สามารถกักเก็บเพื่อนําสารในกลุมดังกลาวมาใชประโยชนในรูปแบบ
นํ้าสมควันไม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เตาแกสซิไฟเออรควบคูกับเตาถานชีวภาพระดับครัวเรือนสามารถ
นําไปใชไดจริงในชุมชนที่อยูหางไกล เพราะสามารถใชชีวมวลที่หาได
ทั่วไปในชุมชนมาเปนวัตถุดิบสําหรับการใหความรอน และการผลิตถาน
ชีวภาพ และยังนําวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร มาใชใหเกิดประโยชน อาทิ
การนํากะลากาแฟ ที่เหลือจากกระบวนการผลิตกาแฟมาใชในการผลิต
ถานชีวภาพ ที่นอกจากจะนํามาใชในการพัฒนาเปนเชื้อเพลิงแลว ยังมี
ความเหมาะสมตอการพัฒนาเพือ่ เปนวัสดุปลูก หรือวัสดุสาํ หรับปรับปรุง
ดินไดดวย
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน
ประจําป 2558
ผลงานสิ่งประดิษฐ์ 33

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

Invention – 14 ภาพแสดงการออกแบบหม้อแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA
โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบหม้อแปลงไฟฟา 3 เฟส ขนาด 380/220V 480 VA โดยใช้วิธีผลคูณพื้นที่

The design of a 380/220V 480 VA three phase transformer using area product approach

ความเปนมา

หมอแปลงไฟฟา (Transformers) ถือวาเปนอุปกรณที่สําคัญใน
การสงจายระบบไฟฟาซึง้ ทําหนาทีแ่ ปลงแรงดันไฟฟาใหเพิม่ หรือลดลง
ตามระดับแรงดันไฟฟา เพือ่ ความเหมาะสมตอระบบสงจายในปจจุบนั
หมอแปลงไฟฟาไดถูกนํามาใชงานกันอยางแพรหลายทั้งในดาน การ
สงจายไฟฟา ดานอุตสาหกรรม และดานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส จาก
ทีก่ ลาวมาไมวา จะเปนการสงจายหรือดานอุปกรณอเิ ล็กทรอนิกสตา งๆ
ที่ขาดไมไดก็คือหมอแปลงไฟฟาที่ตองแปลงแรงดันไฟฟา ดังนั้นคณะ
ผูจ ดั ทําจึงเห็นความสําคัญของหมอแปลงไฟฟา จึงมีแนวคิดทีจ่ ะศึกษา
ทฤษฎี พื้ น ฐานของหม อ แปลงไฟฟ า ,โครงสร า งของหม อ แปลงไฟ
ฟา,สมการการออกแบบสรางหมอแปลงไฟฟา เพือ่ ใหเขาใจในหลักการ
ทํางานของหมอแปลงไฟฟา และสามารถออกแบบสรางหมอแปลงไฟ
ฟาได ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงตองการทีจ่ ะศึกษาการออกแบบหมอแปลงไฟฟา
3 เฟสเพื่อเปนแหลงจายใหกับมอเตอร 3 เฟส 220 V โดยที่ไฟฟา
ปจจุบนั ไมสามารถตอไดเนือ่ งจากไฟฟาในปจจุบนั จะเปนระบบ 3 เฟส
380 V ผูว จิ ยั จึงเห็นความสําคัญในการออกแบบสรางหมอแปลง 3 เฟส
220 V เพือ่ เปนแหลงจายแหงใหมใหกบั มอเตอรไฟฟาเหนีย่ วนํา 3 เฟส
ขนาด 270 W 220V โดยที่ไมตองไปเปลี่ยนแปลงระบบของการไฟฟา
และจะไดเปนแนวทางในการพัฒนาตอไป

อาจารย์ณัฐพล สิทธิศรีจันทร์

สาขาวิศวกรรมไฟฟา
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : พิษณุโลก
โทร 085-7362430
Email : nataphon_ee@hotmail.com

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานสิง่ ประดิษฐนมี้ ปี ระโยชน. ดานสือ่ การเรียนการสอนรายวิชา
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
สื่อการเรียนการสอน ทําใหเขาใจหลักการทํางาน และการออกแบบ
ของหมอแปลงไฟฟา 3 เฟสมากยิ่งขึ้น

จุดเดนของผลงาน

หมอแปลงไฟฟา 3 เฟส สามารถปรับเปลีย่ นแรงดันของแหลงจาย
ไฟฟา ไดหลายคาขึ้นอยูกับการตอของขดลวดดานปฐมภูมิ และ ทุติย
ภูมิ
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายอนุพล สุวรรณทา
2. นายณภัทร ปนทอง
3. นายวรวุฒิ เขียวฉวี
4. นางสาวปองภิรมย ปานเกิด

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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Invention – 15 ภาพแสดงเครื่องแยกเยื่อฟกข้าว
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

เครื่องแยกเยื่อฟกข้าว
Gac Membrane Separators
ความเปนมา

ปจจุบันอุตสาหกรรมขนาดยอมและขนาดกลางเปนที่นิยมมากใน
ทุกๆ ภูมิภาคของประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งการนําเอาวัสดุธรรมชาติ
หรือผลผลิตทางการเกษตรมาแปรรูปเพือ่ การเพิม่ มูลคาของวัตถุดบิ ดัง
กลาว ฟกขาว (Gac) นับวาเปนผลไมอีกประเภทหนึ่งที่นิยมนํามา
แปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปของผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ เชน นํ้าฟกขาว
สบูฟกขาว โลชันฟกขาว ตลอดจนผลิตภัณฑบํารุงผิวตาง ๆ ดังแสดง
ในรูปที่ 1ทั้งนี้เนื่องมาจากฟกขาวเยื่อฟกขาวอุดมไปดวยบีตาแคโรทีน
และมีไลโคพีนสูงเมือ่ เทียบกับผักชนิดอืน่ ๆ จากการสํารวจในเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือมีผูประกอบการ SME และกลุมวิสาหกิจชุมชนประมาณ 10
แหงที่ไดทําการแปรรูปฟกขาวใหเปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ ซึ่งสวน
ใหญมกั ประสบปญหาเรือ่ งเดียวกันคือ ขัน้ ตอนของการแยกเยือ่ ฟกขาว
ออกจากเมล็ดที่ตองใชแรงงานคนซึ่งทําไดชาและไมเพียงพอตอความ
ตองการของผูป ระกอบการทีจ่ ะนําเยือ่ ฟกขาวไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑ
เพื่อสุขภาพตอไป
ดังนั้นจากปญหาดานการผลิตตามที่ไดกลาวมาขางตนคณะผูวิจัย
มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องจักรเพื่อแยกเยื่อเมล็ด
ฟกขาว โดยใชหลักการหมุนเหวี่ยงของแกนจานเพลาขัดจํานวน 4 ใบ
ขัดที่ความเร็วรอบตํ่า(60-80 rpm) เพื่อขัดถูเยื่อเมล็ดฟกขาวไปบน
ตะแกรงโลหะอยางตอเนื่องซึ่งเยื่อฟกขาวจะตกลงสูภาชนะบรรจุดาน
ลาง สวนเมล็ดฟกขาวทีถ่ กู แยกเยือ่ ออกแลวจะถูกสลัดออกจากถาดดวย
การหมุนกลับทางของแกนจานเพลาขัดเยือ่ พักขาว และตกลงสูภ าชนะ
รองรับดานลางเชนกัน

ผู้ได้รับประโยชน์

กลุมสวนไผหลวงเกษตรอินทรี” 33/4 หมู 1 ตําบลทากวาง อําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม

จุดเดนของผลงาน

1. สามารถแยกเยื่อฟกขาวไดในปริมาณที่มากกวาการใชแรงงาน
คน 8 เทาในระยะเวลาการทํางานเทากัน
2. เปนระบบการแยกเยื่อฟกขาวโดยที่ไมกอใหเกิดการปนเปอน
จากเศษเมล็ดฟกขาวที่แตกเสียหาย
3. เปนระบบการแยกเยื่อแบบตอเนื่อง และสามารถตั้งเวลาการ
หมุนขัดเยื่อเมล็ดฟกขาวได
4. การแยกเมล็ดออกจากระบบใชหลักการหมุนเหวี่ยงใบพัดขัดใน
ทิศทางตรงกันขาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เปนประโยชนในดานการเพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปผลผลิต
การเกษตร(ฟกขาว) หากทางโครงการหลวง โครงการตามพระราชดํา
ริฯ ตองการแปรรูปผลฟกขาวในระดับอุตสาหกรรม
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการสํานักงานพัฒนา
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ สวทช. (เครือขายภาคเหนือ) การ

ประโยชน์ของผลงาน

เพิ่มศักยภาพดานการแปรรูปผลผลิตการเกษตร(ฟกขาว)

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
ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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Invention – 16 ภาพแสดงการออกแบบและสร้างเครื่องมือชวยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบและสร้างเครื่องมือชวยการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสีย

Designing and Tooling for production Increasing and waste reduces
ความเปนมา

ดวยโครงการหลวงแมโถตั้งอยูที่ อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม เปน
พืน้ ทีผลิตผักเมืองหนาวทีม่ พี นื้ ทีแ่ ละกลุม เกษตรกรในโครงการคอนขาง
มาก แตกาํ ลังการผลิตกลาพันธุผ กั ของโครงการหลวงฯมีความสามารถ
ในการผลิตทีไ่ มเพียงพอกับความตองการของกลุม เกษตรกรในโครงการ
และในปการผลิตที่2558นี้โครงการหลวงดังกลาววางแผนขยายกําลัง
การผลิตผักใหเพิ่มขึ้นจากแผนผลิตเดิมรอยละ 5 ทําใหหนวยผลิตกลา
พันธุในโครงการไมสามารถผลิตถาดกลาพันธุผลิตไมทันตามแผน และ
มีความจําเปนที่จะตองหาเครื่องมือและพัฒนาวิธีการทํางานเพื่อชวย
ใหกระบวนการผลิตถาดกลาพันธุม กี าํ ลังการผลิตทีท่ นั ตอปริมาณความ
ตองการ

ประโยชน์ของผลงาน

ทําใหกระบวนการผลิตถาดกลาพันธุของหนวยผลิตถาดกลาพันธุ
ของโครงการหลวงสามารถสนองตอบแผนการผลิตไดทําใหผลผลิตผัก
มีปริมาณมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์

จุดเดนของผลงาน

1. เปนการออกแบบเครื่องมือที่เนนกระบวนการทํางานที่ลดขั้น
ตอนการทํ า งานของกระบวนการผลิ ต และสามารถช ว ยเพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการผลิตใหเพิ่มสูงขึ้นโดยมุงเนน ระบบการทํางานที่
งายตอการใชงานและการบํารุงรักษา
2. ความแปลกใหมหรือกลไกการทํางานที่แตกตางจากของผูอื่นที่
มีอยูแลว เครื่องมือมีการออกแบบชุดหัวเจาะหลุมและสามารถนําสง
เมล็ดพันธุลงหลุมในถาดเพาะกลาเปนชุดเดียวกัน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

สามารถชวยเพิม่ กําลังการผลิตถาดกลาพันธุไ ดทนั กับระยะฤดูกาล
เพาะปลูกของผักแตละชนิดตามแผนการผลิตของโครงการหลวง
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผลงานนี้สามารถนําไปเปนตนแบบเพื่อพัฒนาวิธีการทํางานและ
สามารถปรับใชกับโครงการหลวงอื่นๆได

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

ผลงานสิ่งประดิษฐ์
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IDEA

นวั ต กรรม
INNOVATION

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

รศ.ดร.รจนา ชื่นศิริกุลชัย

สาขาสิง่ ทอและเครือ่ งประดับ
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ลานนา : เชียงใหม
โทร : 081-9983048
Email : rojanashop@gmail.com

Innovation – 01 ภาพนวัตกรรมเส้นใยไหมสีฟา
ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะ
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นวัตกรรม

ผู้รวมผลิตผลงาน

อาจารย
1. นายเรืองชัย ชื่นศิริกุลชัย

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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
ความเปนมา

ในปจจุบันแนวคิดเศรษฐกิจบนพื้นฐานความคิดสรางสรรคเปนที่
ยอมรับจากรัฐบาลของประเทศตาง ๆ ทั่วโลกในฐานะเปนกลไกสําคัญ
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจแหงอนาคตอีกทั้งยังเปนรูปแบบเศรษฐกิจ
ระบบใหมที่เปดใหบุคคลที่มีความคิดสรางสรรคเขามามีสวนสําคัญ
ประกอบกับรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนางานศิลปหัตถกรรม
และผลิตภัณฑชมุ ชนเพือ่ การสรางเอกลักษณและการผลิตสินคาในทอง
ถิน่ ใหมศี กั ยภาพดวยการสนับสนุนใหชนเผา ชุมชน วิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่นผนวกกับองคความ
รูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการการเขาถึง
แหลงทุนและการตลาดเชิงรุกทั้งในประเทศและตางประเทศ
ผูวิจัยจึงสนใจ ที่จะนําเอาเสนใยไหมจากธรรมชาติ ที่มีความ
สามารถในการระบายอากาศ ดูดซับความรอนไดดี เปนวัสดุสิ่งทอที่
ลํา้ คามากกวาสิง่ ของอืน่ ๆ จนไดรบั สมญานามวา ราชินแี หงเสนใย โดย
การนําเสนใยไหมมายอมสีฟา จากเมล็ดคอคอเดาะสีฟา เปนสีทแี่ สดงถึง
สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ พระองคทา นทรงพระราช
สมภพในวันศุกร ซึ่งเปนสีฟา และทรงเปนผูที่อนุรักษและสืบสาน
ตํานานผาทอของไทยเราใหเปนที่รูจักกันทั่วโลก สีฟาเปนสีที่สกัดได
จากตนคอคอเดาะ (ปงขาว) และมีความคงทนตอการซัก ตอการขัดถู
และตอแสง แลวนํามาประยุกตใชในงานออกแบบผลิตภัณฑของทีร่ ะลึก
และแฟชั่นตามแนวคิดเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค
สอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรมในท อ งถิ่ น สู  ต ลาดญี่ ปุ  น
เนือ่ งจากเปนตลาดนําเขาทีใ่ หญทสี่ ดุ ในการนําเขาสิง่ ทอของญีป่ นุ และ
ญีป่ นุ เปนตลาดเคหะสิง่ ทอทีส่ าํ คัญของไทย (สถาบันพัฒนาอุตสาหกรรม
สิ่งทอ. 2551) และเปนตนแบบทางความคิดในการสรางสรรค แหลง
กําเนิดสินคาที่มีความเปนอัตลักษณของตนเองและเปนมิตรตอสิ่ง
แวดลอม สรางความแตกตางใหกับสินคา เพื่อใหธุรกิจสิ่งทอ เกิดการ
ตอยอดทางธุรกิจ มูลคาเพิ่มทางเศรษฐกิจ สูชนเผา ชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ตามยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็ง เสริม
สรางศักยภาพของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานทีม่ นั่ คงของประเทศ
ในการอยูร ว มกันกันทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม อยางสันติและ
เกื้อกูลสอดคลองกับการดําเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงตาม
แนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช

ประโยชน์ของผลงาน

ดานการเกษตร การขยายพันธุ สีฟา ธรรมชาติจากเมล็ดคอคอเดาะ
เนื่องจากสีฟาจากเมล็ดคอคอเดาะมีคุณสมบัติที่สามารถนํามาตอยอด
ไดครบวงจร สามารถสูภาคธุรกิจไดอยางยั่งยืน

ผู้ได้รับประโยชน์

ทางเศรษฐกิจ ตัวแทนกลุมโอทอป กลุมวิสาหกิจชุมชน ที่เขารับ
การถายทอดเทคโนโลยี นําองคความรู ทีไ่ ดนาํ มาตอยอดทางธุรกิจ การ
สรางมูลคาเพิม่ ของสินคากอใหเกิดรายไดเพิม่ ขึน้ ๑ เทาตัวหรือมากกวา
และมีความคุมทุน สามารถ ขยายโอกาสทางธุรกิจ และสรางเครือขาย
ทางธุรกิจให
ใหกับกลุมเครือขายคลัสเตอรสิ่งทอในระดับภาคจนถึงในระดับ
ประเทศ
ทางสังคม ไดสงเสริมพัฒนาคนในกลุมกลุมโอทอป กลุมวิสาหกิจ
ชุมชน มีความคิดสรางสรรคในวิชาอาชีพและการดําเนินชีวิต สามารถ
ใชภมู ปิ ญ
 ญา วัตถุดบิ วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ สรางสรรคอยางเปนรูป
ธรรมและยั่งยืนในสังคม

จุดเดนของผลงาน

เปนผลิตภัณฑเสนใยไหมที่มีตํานานเรื่องราว ภูมิปญญา วัตถุดิบ
วัฒนธรรมและการสรางสรรค ตามธรรมชาติ ทุกกระบวนการ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

1. สามารถนํามาตอยอดในโครงการการอนุรักษพันธุกรรม สูเชิง
พาณิชย
2. สามารถนําเสนใยไหมสีฟา มาตอยอด ผลิตภัณฑในโครงการศูนย
ศิลปาชีพ ไดหลายรูปแบบ
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: สํานักบริหารโครงการสงเสริม
การวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา

นวัตกรรม
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

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

Innovation – 02 ภาพแสดงเครื่อง
อบแห้งอินฟราเรดถังหมุน
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นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การวัดนํ้าหนักผลิตภัณฑ์ขณะอบแห้งในเครื่องอบแห้งอินฟราเรดถังหมุน
ความเปนมา

เนื่องจากประเทศไทยมีประชากรที่ทําอาชีพทางดานเกษตรกรรม
เปนจํานวนมากของประเทศในแตละปมีพืชผลผลิตทางการเกษตร
จํานวนมากหลากหลายชนิด เชน ผัก ผลไม เปนตน จึงทําใหในแตละ
ปแตละฤดูกาลของผลผลิตทางการเกษตรนั้นๆ มีการลนตลาดเปน
จํานวนมาก และทําใหผลผลิตไมสามารถออกจําหนายไดทนั ตามฤดูกาล
ทําใหผลผลิตเกิดการเนาเสีย คณะวิจัยจึงเล็งเห็นความสําคัญในการ
ออกแบบและสรางเครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุนขึ้นมา เพื่อชวยใน
การยืดอายุเวลาในการเก็บรักษาผลผลิตใหนานยิ่งขึ้น ลดปญหาการ
เนาเสีย การเกิดโรคตางๆของผลผลิตไดมากขึ้น และประหยัดพลังงาน
ในกระบวนการอบแหงโดยในงานนีม้ งุ เนนนําเสนอในสวนของการเก็บ
คาความชื้นดวยวิธีการชั่งนํ้าหนักของผลิตภัณฑขณะอบแหง ซึ่งเปน
ปจจัยทีส่ าํ คัญมากในงานวิจยั ดานการอบแหง ปจจุบนั ยังไมมกี ารวัดนํา้
หนักผลิตภัณฑขณะอบแหงที่เปนถังอบแหงแบบหมุน

ประโยชน์ของผลงาน

ประโยชนในดานการเกษตร
- ทําใหสามารถลดปญหาการเนาเสียการเกิดโรคของผลผลิต
- ทําใหสามารถยืดระยะเวลาในการเก็บรักษาของผลผลิต
- ทําใหสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอบแหง
- ทําใหสามารถสรางรายไดเสริมใหแกเกษตรกรประโยชนในดาน
การทองเที่ยว/อาหาร
- ทําใหเกิดการพัฒนาผลิตภัณฑอบแหง
- ทําใหนักทองเที่ยวทั้งในและตางประเทศหันมาบริโภคผลิตภัณฑ
อบแหงมากขึ้น
- ทําใหมีรายไดเขามาหมุนเวียนในประเทศมากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์

หนวยงาน/องคกร
ทําใหหนวยงานที่ทํางานในดานการอบแหงผลิตภัณฑไดแนวทาง
การอบแห ง ในรู ป แบบการใช รั ง สี อิ น ฟาเรดร ว มกั น การพลิ ก กลั บ
ผลิตภัณฑ อีกทั้งไดแนวทางการวัดคานํ้าหนักขณะอบเพื่อสามารถคิด
เปนความชื้นในเนื้อผลิตภัณฑขณะอบแหง (Real time) ได ซึ่งทําให
ไดคาความชื้นชัดเจน

นักศึกษา/นักเรียน
เครื่องดังกลาวนี้จะนํามาเปนเครื่องตนแบบหรืออุปกรณในการ
ทดลองระดั บ ปฎิ บั ติ ก าร ซึ่ ง ทํ า ให นั ก ศึ ก ษารู  จั ก การคิ ด วิ เ คราะห
ออกแบบเครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุน ทําการทดลองดานการอบ
แหงผลผลิตทางการเกษตรอีกทัง้ ยังทําใหนกั ศึกษารูจ กั การวางแผนงาน
การมอบหมายงาน การทํางานรวมกันเปนทีม
ประชาชนทั่วไป
ทําใหประชาชาทั่วไปหรือเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชชนิดตางๆ หัน
มาสนใจในการสรางเครือ่ งอบแหงอินฟราเรดและการทําผลิตภัณฑอบ
แหง เชน ผลไมอบแหง สมุนไพร เปนตน เพื่อสามารถเปนรายไดเสริม

จุดเดนของผลงาน

เครือ่ งอบแหงอินฟราเรดถังหมุนจะแตกตางจากเครือ่ งอืน่ ตรงทีก่ าร
ชัง่ นํา้ หนักของผลผลิต ในแตละครัง้ จะใชโหลดเซลลในการวัดคานํา้ หนัก
ของผลผลิตแทนที่จะเปนการวัดจากเครื่องชั่ง เพื่อลดปญหาการเสีย
เวลาในการทีต่ อ งนําตะแกรงทีม่ ผี ลผลิตออกมาวัดขางนอกในแตละครัง้
อีกทัง้ ยังมีความปลอดภัยตอผูใ ชงาน เพราะในถังหมุนและตัวตะแกรง
หมุนจะมีความรอนสูง จากอุณหภูมิที่ทําการอบแหงของผลผลิตนั้นๆ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เครื่องอบแหงอินฟราเรดถังหมุน ทําใหสามารถยืดอายุระยะเวลา
ในการเก็บรักษาของผลผลิตทางการเกษตร นอกเหนือจากการเก็บ
รักษาดวยวิ ธีแชแข็ง เพราะการอบแหงเปนการลดความชื้นหรือนํ้าใน
ผลผลิต เพื่อไมใหผลผลิตเกิดการเนาเสียหาย อีกทั้งเครื่องอบแหง
อินฟราเรดถังหมุนยังชวยลดปญหาในเรื่องของเวลา กําลังคน อีกทั้ง
ดานพลังงานความรอนและคุณสมบัตทิ างกายภาพของผลผลิตจะดีกวา
การอบลมรอนที่ใชกันในปจจุบัน

นวัตกรรม
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

ผศ.บัญจรัตน์ โจลานันท์

สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม
คณะวิศวกรรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 089-6337761
Email : banjarata@yahoo.com

ผู้รวมผลิตผลงาน

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

1. องคความรูการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในการผลิตขาว
เพื่อรับมือตอภัยแลงของชุมชนเกษตรกร
2. คูม อื กระบวนการจัดการความรูก ารเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการ
นํ้าในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอภัยแลงของชุมชนเกษตรกร
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: สํานักงานคณะกรรมการวิจัย
แหงชาติ (วช.) ประจําป 2557

อาจารย
1. ดร.เกศสุดา สิทธิสันติกุล
2. ผศ.ปรารถนา ยศสุข

Innovation – 03 ภาพแสดงคูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้า
ในการผลิตข้าวเพื่อรับมือตอภัยแล้ง
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นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

คูมือการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการนํ้าในการผลิตข้าวเพื่อรับมือตอภัยแล้ง
ความเปนมา

ขาว จัดเปนพืชเศรษฐกิจที่มีความสําคัญของประเทศไทยและการ
ดํารงชีพของเกษตรกร ที่ผานมาหลายพื้นที่การเพาะปลูกขาวของ
ประเทศรวมทั้งเขตภาคเหนือตอนบน มักประสบกับปญหาการจัดการ
เรือ่ ง นํา้ ทัง้ ปญหานํา้ แลงหรือปญหานํา้ ทวม ทีส่ ง ผลใหเกิดการสูญเสีย
ผลผลิตหรือไมสามารถผลิตไดเนื่องจากการขาดแคลนนํ้า เปนตน ดัง
นั้นการจัดการนํ้าอยางมีประสิทธิภาพจึงเปนเรื่องที่สําคัญยิ่งประการ
หนึ่งในการผลิตขาว หากเกษตรกรสามารถจัดการนํ้าในพื้นที่การผลิต
ไดอยางเหมาะสม จะชวยลดความเสีย่ งดานปจจัยการผลิตขาวลงอยาง
มาก ขณะเดียวกันกลับเปนการเพิม่ ขีดความสามารถดานการผลิตและ
ยกระดับผลผลิตขาวตอไรของเกษตรกรใหสูงขึ้น
ชุมชนเกษตรกรออนใต เปนพื้นที่หนึ่งที่ผลิตขาวเปนพืชเศรษฐกิจ
หลั ก และมี ค วามเสี่ ย งสู ง ต อ ภั ย พิ บั ติ แ ล ง ในอนาคต (แล ง ซํ้ า ซาก)
นอกจากนี้ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจัดวามีความรุนแรงระดับสูงทั้งใน
ปจจุบนั และในอนาคต ซึง่ ลวนสงผลตอการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
(รวมทัง้ การผลิตขาว) การขาดแคลนแหลงนํา้ ตนทุนเพือ่ การเกษตรและ
การอุปโภคบริโภค ทั้งแหลงนํ้าผิวดินและใตดิน รวมทั้งประเด็นความ
ขัดแยงทางสังคมเนือ่ งจากการแยงชิงนํา้ ดังนัน้ การดําเนินกิจกรรมการ
จัดการความรู เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการนํา้ ในการผลิตขาว
เพื่อรับมือตอภัยแลง: กรณี ศึกษาเทศบาลตําบลออนใต อําเภอ
สันกําแพง จังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงค 1) เพื่อสังเคราะหงานวิจัย
รวมทัง้ การคนหาความรูภ ายในชุมชนออนใตทเี่ กีย่ วของระบบการผลิต
ขาว และการปรับตัวตอสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของ
ชุมชนเกษตรกร 2) เพื่อเสริมสรางความสามารถและพัฒนากลไกลขับ
เคลื่อนระดับชุมชนทองถิ่น ดานการรับมือตอภัยแลงในการผลิตขาว
ของชุมชนเกษตรกรออนใต และ 3) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ การ
ผลิตขาว ของชุมชนเกษตรกรออนใตภายใตสภาวะความเสี่ยงของภัย
แลง ซึง่ การจัดการความรูน นั้ จะแปลงใหตรงกับความตองการของกลุม
ผูใชประโยชน และมีความเหมาะสมตอการนําไปใชอยางเปนรูปธรรม
สําหรับการขยายผลจากรายงานกิจกรรมการจัดการความรูด งั กลาว ได
จัดทําเปนคูม อื การเพิม่ ประสิทธิภาพการจัดการนํา้ ในการผลิตขาวเพือ่
รับมือตอภัยแลง เพื่อใหงายและสะดวกในการจัดการความรูสูการนํา
ไปปฏิบัติ ใหแกผูที่สนใจในลําดับตอไป

ประโยชน์ของผลงาน

1. ใชประโยชนในการกําหนดแนวทางการจัดการนํา้ ในการผลิตขาว
ที่มีประสิทธิผลอยางเปนรูปธรรมภายใตสภาวะภัยแลงใหแกชุมชน
เกษตรกรออนใต
2.ใชประโยชนในการพัฒนากลไกลขับเคลื่อนระดับชุมชนทองถิ่น

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตขาวของชุมชนเกษตรกรออนใตภายใต
สภาวะความเสี่ยงดานภัยแลง
3.ทําใหทราบถึงแนวทางการดําเนินงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของกับการปรับ
ตั ว ของเกษตรกรในการผลิ ต ข า วภายใต ส ภาวะภั ย แล ง ที่ จ ะเป น
ประโยชนและมีความสําคัญตรงตามความตองการของประเทศไทยมาก
ยิ่งขึ้นในอนาคต

ผู้ได้รับประโยชน์

1. กลุมเกษตรกรออนใต
2. กลุมผูใชนํ้าอางเก็บนํ้าแมผาแหน
3.เทศบาลตําบลออนใต
4. นักศึกษา นักวิชาการ และผูท สี่ นใจดานการจัดการนํา้ เพือ่ รับมือ
ตอภัยแลง

จุดเดนของผลงาน

จากความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพชีวติ งานอาชีพ และความ
เปนอยูของชุมชนทองถิ่นใหพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืนโดยเฉพาะกลุม
ชุมชนเกษตรกรซึ่งถือเปนกลุมประชากรหลักของประเทศที่นอกจาก
ตองการกระบวนการและเครือ่ งมือในการแกไขปญหาคุณภาพชีวติ และ
ความยากจนจากการประกอบอาชีพแลว ยังถือเปนกลุมประชากรที่มี
ความเสี่ยงตอการไดรับผลกระทบจากภัยแลงดานปจจัยการผลิตและ
ฐานทรัพยากรที่คอนขางรุนแรง ดังนั้น คณะผูวิจัยฯ ซึ่งประกอบดวย
บุ ค ลากรหลั ก จากมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลลา นนา และ
มหาวิทยาลัยแมโจ จึงมีแนวคิดรวมกันดําเนินโครงการจัดการความรู
แบบบูรณาการ โดยเนนการมีสว นรวมของกลุม เปาหมายผูใ ชประโยชน
จากผลงานวิจยั ภายใตขอ เสนอการวิจยั เรือ่ ง การเพิม่ ประสิทธิภาพการ
จัดการนํ้าในการผลิตขาวเพื่อรับมือตอภัยแลง: กรณีศึกษาเทศบาล
ตําบลออนใต อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม โดยทําการวิเคราะห
สังเคราะห และสรางกระบวนการจัดการองคความรูแ บบมีสว นรวมจาก
การคัดสรรผลงานวิจัยของประเทศรวมจํานวน 4 ผลงาน ที่เกี่ยวของ
ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
ขาว และผลงานวิจยั ดานการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิ
อากาศของชุมชนเกษตรกร ซึ่งครอบคลุมประเด็น
การจัดการปจจัยดานการผลิตขาว ภูมินิเวศนการเพาะปลูกขาว
การเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต การลดตนทุนการผลิตขาว และการเสริม
สรางความสามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมอิ ากาศ
ของชุมชนเกษตรกรออนใตดานเกษตรกรรม ที่ตรงตอความตองการ
ของกลุม เปาหมายหรือผูใ ชประโยชนเพือ่ นําไปสูก ารปฏิบตั ไิ ดอยางเปน
รูปธรรม

นวัตกรรม

47

การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

อาจารย์วาณิช หลิมวานิช

สาขาวิทยาศาสตร (เคมี)
คณะคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร: 081-469-3325
Email : wanich.lim@gmail.com

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง
พอลิเมอรที่ยอยสลายไดบางชนิด เชน พอลิแลกไทด สามารถผลิต
ขึ้นมาจากแลกติกซึ่งเปนสารตั้งตนที่ไดมาจากแหลงวัตถุดิบที่สามารถ
เสริมสรางขึ้นมาใหมได เชน มันสําปะหลัง ขาวโพด ออย เปนตน ซึ่ง
จะเปนการเพิ่มมูลคาใหผลผลิตทางการเกษตรไดอยางมาก

ผู้รวมผลิตผลงาน

อาจารย
1. ผศ.ดร.พุฒินันท มีเผาพันธุ
2. ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม
3. ดร.นาวี กังวาลย
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

พอลิแคโพรแลกโทนเปนพอลิเมอรทยี่ อ ยสลายไดทางชีวภาพ นิยม
ใชเปนพอลิเมอรทางการแพทย และบรรจุภัณฑที่ยอยสลายได ซึ่งพอ
ลิเมอรชนิดนีส้ ามารถสังเคราะหผา นกลไกโคออรดเิ นชันอินเสริทชัน ดัง
รูปที่ 1 โดยใชระบบริเริ่มที่มีโลหะหนักเปนองคประกอบ เชน ทินอัล
คอกไซดและคารบอกซิเลทเปนตน ซึง่ การทีม่ โี ลหะเหลานีห้ ลงเหลืออยู
ในพอลิเมอรจะกอใหเกิดความเปนพิษตอรางกายได มากไปกวานัน้ หาก
ถูกปลดปลอยไปในธรรมชาติจะทําใหเกิดมลภาวะตอสิ่งแวดลอม
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รูปที่ 1กลไกโคออรดเิ นชันอินเสริทชันของพอลิเมอไรเซชันแบบเปด
วงของไซคลิกเอสเทอรมอนอเมอร
ในปจจุบนั มีนกั วิทยาศาสตรหลายๆกลุม ไดศกึ ษาการสังเคราะหพอ
ลิแลกไทดและพอลิแลกโทนโดยใชตัวริเริ่มปฏิกิริยาอินทรียซึ่งเปนตัว
ริเริ่มที่ปราศจากโลหะหนัก พบวาตัวริเริ่มปฏิกิริยาอินทรียเหลานี้มี
ประสิทธิภาพในการสังเคราะหพอลิเมอรเหลานี้ได ดังนั้นทีมผูวิจัยจึง
ไดทาํ การศึกษาและคนหาตัวริเริม่ ปฏิกริ ยิ าอินทรียก ลุม นี้ และไดพบวา
กรดแอล-แลกติกมีความเหมาะสมสําหรับใชเปนตัวริเริม่ ปฏิกริ ยิ าพอลิ
เมอไรเซชันของเอปไซลอน-แคโพรแลคโทนเนือ่ งจากมีความปลอดภัย
และสามารถละลายไดในมอนเมอรอยางสมบูรณ ราคาถูก มีสเถียรภาพ
ต อ ออกซิ เ จนและความชื้ น สู ง หาซื้ อ ได ง  า ยอี ก ทั้ ง ยั ง พบว า ใน
กระบวนการทางชีวเคมีในรางกายของมนุษยจากสามารถเปลี่ยนกรด
แอล-แลกติกใหกลายเปนพลังงานได จากผลการทดลองทีมวิจัยพบวา
กรดแอล-แลกติกสามารถริเริ่มพอลิเมอไรเซชันแบบเปดวงของเอปไซ
ลอน-แคโพรแลคโทนไดและสามารถตรวจสอบการพอลิเมอไรเซชันโดย
ใชเทคนิคดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงคาลอริเมตรี (ดีเอสซี) ซึ่งเปนวิธี
ตรวจสอบทีร่ วดเร็วมาก จากผลการทดลองคณะวิจยั ไดทาํ การสราง
แบบจํ า ลองอั น ดั บ เอ็ น อย า งง า ยเพื่ อ ใช ใ นการทํ า นายตั ว แปรทาง
จลนพลศาสตรตา งๆ และจะเปนแนวทางในการศึกษาในระบบตัวริเริม่
นี้ตอไปในอนาคต

ประโยชน์ของผลงาน

1. งานวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการพัฒนาการสังเคราะหพอลิเม
อรที่ยอยสลายไดทางชีวภาพและพอลิเมอรทางการแพทย
2. พอลิเมอรที่สังเคราะหไดจากงานวิจัยจะมีความปลอดภัยตอสิ่ง
แวดลอมและรางกายมนุษย เนื่องจากไมมีการปนเปอนของโลหะหนัก
เชน ทิน ไทเทเนียม เซอรโคเนียม เปนตน
3. งานวิจยั นีไ้ ดสรางองคความรูใ หมทางดานการสังเคราะหพอลิเมอร
และการศึกษาจลนพลศาสตรเคมี

4. งานวิจยั นีส้ ามารถใชเปนตนแบบในการศึกษาการสังเคราะหพอ
ลิเมอรที่ยอยสลายไดระบบอื่น

ผู้ได้รับประโยชน์

อาจารย นักเรียน/นักศึกษา
อาจารยสามารถนําองคความรูไ ปทําการเรียนการสอนทางดานเคมี
พอลิเมอร โดยเฉพาะดานการสังเคราะหพอลิเมอร และจลนพลศาสตร
เคมี อีกทั้งยังสามารถเปนตนแบบสําหรับปญหาพิเศษ หรือ งานวิจัย
สําหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี-ปริญญาเอกได
นักวิจัย
งานวิจยั นีเ้ ปนการนําเสนอนวัตกรรมดานการสังเคราะหพอลิเมอร
ซึ่ ง ที ม วิ จั ย คิ ด ว า น า จะเป น การจุ ด ประกายด า นความคิ ด ทางด า น
แนวทางการสังเคราะหพอลิเมอรทางการแพทย อีกทั้งยังสามารถนํา
ไปสูการพัฒนาพอลิเมอรทางการแพทย หรือ พอลิเมอรที่ยอยสลายได
ทางชีวภาพอืน่ ๆผานกระบวนการสังเคราะหทมี่ คี วามปลอดภัย (Green
polymer synthesis)
ประชาชนทั่วไป
ในอนาคตงานวิจยั นีจ้ ะสามารถใชเปนแนวทางในการสังเคราะหพอ
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
ซึ่งไดมากจากแหลงทรัพยากรที่สรางเสริมขึ้นมาใหมได เชน ขาวโพด
มันสําปะหลัง ออย เปนตน หากงานวิจัยนี้ประสบความสําเร็จนาจะ
สามารถเพิ่มมูลคาผลผลิตทางการเกษตรได

จุดเดนของผลงาน

1. งานวิจัยนี้ไดทําการทดลองสังเคราะหพอลิเมอรทางการแพทย
โดยใชระบบตัวริเริ่มที่มีความปลอดภัยทางการแพทยสูงและไมมีการ
ปนเปอนของโลหะหนักที่ใชเปนตัวริเริ่มปฏิกิริยา
2.คณะวิจัยไดทําการศึกษาการสรางแบบจําลองทางคณิตศาสตร
เพือ่ ใชในการทํานายการเกิดพอลิเมอไรเซชันและคํานวณตัวแปรตางๆ
ทางจลนพลศาสตรไดอยางรวดเร็ว ซึง่ จะเปนการประหยัดเวลาและงบ
ประมาณในการศึกษาสภาวะในการสังเคราะหพอลิเมอรอื่นๆ
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รศ.ดร.คมสัน อํานวยสิทธิ์

สาขาพืชศาสตร คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา: นาน
โทร 081-8708902
Email -

ผู้รวมผลิตผลงาน

อาจารย
1. รศ.พรรณระพี อํานวยสิทธิ์
2. นายทินกร ทาตระกูล
3. นายสุขุมวัฒณ พีระพันธุ
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ข้าวโพดไรสีมวงล้านนา
Purple Field Corn of Lanna
ความเปนมา

ปจจัยหนึง่ ทีม่ คี วามสําคัญและสงผลตอสุขภาพของพลโลกคืออาหาร
ที่ใชบริโภค โดยเฉพาะอาหารที่ไดจากเนื้อและผลิตภัณฑจากสัตว ใน
ปจจุบนั มีสารทีไ่ มพงึ ประสงคปะปนมาในอาหารมากมายหลายชนิด เชน
สารเคมีสงั เคราะหทใี่ ชเพิม่ สีของเนือ้ และไขไก สารเรงเนือ้ แดง สารตาน
จุลชีพที่ใชปองกันโรคหรือรักษาโรค สารพิษจากจุลชีพบางชนิดที่ใช
วัตถุดบิ อาหารสัตวเปนแหลงแพรขยายพันธุ สารเคมีทใี่ ชปอ งกันการ
เหม็นหืนและเพิม่ อายุการเก็บรักษาอาหารสัตว ฮอรโมนเพศสังเคราะห
ทีช่ ว ยใหสตั วเจริญเติบโตเร็ว หรือสารพิษอะฟลาทอกซิน (Aﬂatoxin)
ทีเ่ กิดจากเชือ้ ราสายพันธุแ อสเปอรจลิ ลัส ฟลาวัส (Aspergillus ﬂavus)
โดยเฉพาะอยางยิง่ อะฟลาทอกซินชนิดบี1 (Aﬂatoxin B1) ทีม่ พี ษิ รุนแร
งกวาอะฟลาทอกซินชนิดอืน่ ๆ โดยสามารถเกาะจับกับดีเอ็นเอ (DNA)
อารเอ็นเอ (RNA) และโปรตีนทําใหเกิดพิษและกอใหเกิดมะเร็งในคน
และสัตวทไี่ ดรบั สารพิษนี้ ปจจุบนั ยังไมมวี ธิ กี ารใดทีจ่ ะลดพิษทําลายสาร
พิษนี้ไดทั้งในวัตถุดิบอาหารของสัตวหรือในอาหารของคน ซึ่งวัตถุดิบ
อาหารสัตวทพี่ บการปนปอ นของเชือ้ ราแอสเปอรจลิ ลัสฟลาวัสมากทีส่ ดุ
คือขาวโพด (เมล็ดสีเหลือง)ซึง่ เปนวัตถุดบิ อาหารสัตวทมี่ คี วามสําคัญมาก
ในอุตสาหกรรมการผลิตสัตวของประเทศไทย เชน สุกร ไกเนือ้ และ ไก
ไข
ประมาณ พ.ศ. 2540 พบขาวโพดไรทมี่ เี มล็ดและซังเปนสีมว ง 1 ฝก
ในแปลงพัฒนาและปรับปรุงพันธุข า วโพด (เมล็ดสีเหลือง) -ขาวฟางของ
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลกตอมามีการนําเมล็ด
ขาวโพดไรสีมวงฝกดังกลาวที่มีฐานพันธุกรรมเกิดภายในแปลงพัฒนา
และปรับปรุงพันธุฯ นีม้ าพัฒนาเพือ่ ใชเปนวัตถุดบิ อาหารสัตวชนิดใหม
เนือ่ งจากขาวโพดไรสมี ว งนีม้ ขี อ เดนคือเมล็ดขาวโพดไรสมี ว งมีสารแอนโธ
ไซยานิน (anthocyanin) ทีพ่ บทัว่ ไปในพืชที่มสี มี ว ง สีแดงสีดํา หรือ
สีชมพู มีสารนี้มีการศึกษามายาวนานในพืชหลายชนิดและพบวามี
คุณสมบัตติ า นการเจริญของเชือ้ รา สารตานการเจริญของเชือ้ แบคทีเรีย
เปนสารตานอนุมลู อิสระ สารกันหืน สารสีในธรรมชาติ เปนตน หัวหนา
โครงการ ฯ จึงเล็งเห็นวาสารแอนโธไซยานินในขาวโพดไรสมี ว งฝกทีม่ ี
ฐานพันธุกรรมจากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตพิษณุโลก ก็
นาจะมีคณ
ุ สมบัตดิ งั กลาวเชนกัน และอาจใชเปนทางเลือกอีกทางหนึง่
ในการพัฒนาวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมผสมในอาหารสัตวเพื่อผลิต
อาหารสัตวทปี่ ลอดภัยและมีผลดีตอ สุขภาพสัตว ซึง่ สงผลใหผบู ริโภคได
บริโภคเนือ้ สัตวทปี่ ลอดจากสารอันตรายภัยทีอ่ าจพบในอาหารสัตวได
ดังกลาวแลววาขาวโพดที่ใชเปนวัตถุดิบอาหารสัตวทั่วโลกรวมถึง
ประเทศไทยจะใชเมล็ดสีเหลืองเทานั้น ไมเคยมีการใชเมล็ดสีมวงมา
กอน หรือในชวง พ.ศ. 2540 -2548 ในประเทศไทยยังไมคนุ ชินกับขาว
โพดไรเมล็ดสีมว ง เมือ่ คณะวิจยั ขอทุนวิจยั “โครงการการพัฒนาขาวโพด
ไรสมี ว ง เพือ่ เพิม่ ศักยภาพการใชประโยชนทางอุตสาหกรรม”ทุกครัง้ จึง
ไมเคยไดรับการอนุมัติเนื่องจากผูทรงคุณวุฒิขณะนั้นพิจารณาแลววา
“เมืองไทยไมเคยมีการใชหรือปลูกขาวโพดสีมว งมากอนและเมือ่ ไมพบ
การปลูกก็ไมสามารถใชประโยชนทางอุตสาหกรรมไดแตอยางใด ฯลฯ”
อยางไรก็ตาม ใน พ.ศ. 2547 คณะวิจยั ฯ ไดเผยแพรผลการใชขา วโพด
ไรสีมวงซึ่งจัดเปนวัตถุดิบอาหารสัตวชนิดใหมไปในนกกระทาญี่ปุนขุน

และนกกระทาญี่ ปุ  น ระยะให ไ ข เป น ครั้ ง แรกในการประชุ ม
International symposium on animal and production for food
and environmental securityณ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ
เมื่ อ วั น ที่ 9-11 สิ ง หาคม 2547ซึ่ ง การประชุ ม นี้ ไ ม มี oral
presentation คงมีแต poster presentation ปรากฏวางานวิจยั นีไ้ ด
รับรางวัล Best Posterตอมา “โครงการการพัฒนาขาวโพดไรสมี ว ง เพือ่
เพิ่มศักยภาพการใชประโยชนทางอุตสาหกรรม” จึงไดรับอนุมัติให
ดําเนินงานในปงบประมาณ 2549-2553 ผลงานวิจยั ทีไ่ ดจากโครงการ
นีม้ อี ยางตอเนือ่ งตลอดระยะเวลา 11 ปและไดนาํ เสนอในการประชุม
ขาวโพด-ขาวฟางแหงชาติตงั้ แต พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบนั ทําใหมกี ารนํา
ผลงานวิจยั ”ขาวโพดไรสมี ว ง” ไปใชตอ ยอดอยางกวางขวาง
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนผูพ ฒ
ั นาพันธุข า วโพด
ไรสมี ว งจากพันธุกรรมของพืน้ ทีพ่ ษิ ณุโลกเปนสถาบันแรกในประเทศไทย
หลังการเผยแพรผลงานวิจยั ประมาณ 7 ป จึงมีหนวยงานอืน่ ประกาศ
นวัตกรรมขาวโพดขาวเหนียวซึง่ เปนขาวโพดคนละชนิดกับขาวโพดไรสี
มวงแตใชเชือ้ พันธุกรรมของ มทร.ลานนา ในอนาคตมีอกี มหาวิทยาลัย
ที่ไมใชมหาวิทยาลัยขอนแกน กําลังใหงบสนับสนุนงานวิจัยขาวโพดสี
มวงซึง่ ไมแนวา จะเปนขาวโพดไรเชนเดียวกับ มทร. ลานนา หรือไม ดัง
นัน้ ในขณะนีข้ า วโพดไรสมี ว งจึงยังเปนผลงานของ มทร.ลานนา ซึง่ เปน
นวัตกรรมทีย่ งั ไมมผี ใู ดประกาศวาเปนผลงานของตนเอง

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนีม้ ปี ระโยชนดา นการเกษตรคือ
1. ดานวัตถุดบิ อาหารสัตวปลอดภัย
จากผลการทดลองตั้งแต พ.ศ. 2547 จนถึงปจจุบันพิสูจนแลววา
ขาวโพดไรสมี ว งมีสว นประกอบทางเคมีการยอยได การใชประโยชนใน
รางกายของไกกระทง ไกไข และสุกรไมตา งจากขาวโพดไรเมล็ดสีเหลือง
สามารถใชผสมในอาหารนกกระทาเพศผูเ พือ่ ขุนเปนนกเนือ้ ในอาหาร
นกกระทาเพศเมียระยะไข ไกไข ไกเนือ้ ลูกสุกร สุกรรุน และสุกรขุนได
2. ดานสงเสริมสุขภาพของสัตว
- คุณสมบัติการตานการเจริญเชื้อรากอโรค (Antifungal
property)
จากงานวิจยั ป ค.ศ. 2008 เรือ่ ง 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.ทีพ่ บวาสารสกัดแอนโธ
ไซยานินจากซังขาวโพดไรสีมวง สามารถยับยั้งการเจริญของเชื้อรา
Aspergillus ﬂavusทีส่ รางสารพิษ Aﬂatoxin ทําใหเกิดมะเร็งตอคน
และสัตวทไี่ ดรบั อาหารปนเปอ นเชือ้ รานี้
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

- คุณสมบัตปิ กปองสุขภาพของหัวใจ (cardioprotive activity)
จากงานวิจยั ป พ.ศ. 2553 (ค.ศ. 2010) เรือ่ ง Effects of purple ﬁeld
corn anthocyanins on broiler heart weight. As. J. Food Ag-Ind,
2010, 3(03) : 319-327. สนับสนุนวาขาวโพดไรสมี ว งชวยเรือ่ งสุขภาพของ
สัตว จากผลทีพ่ บวาเปอรเซ็นตนา้ํ หนักหัวใจของไกเนือ้ ทีก่ นิ อาหารผสม
ขาวโพดไรสมี ว งมีเปอรเซ็นตนาํ้ หนักหัวใจตํา่ กวาไกเนือ้ ทีก่ นิ อาหารผสม
ขาวโพดไรเมล็ดสีเหลือง หมายความวาในการเลีย้ งไกของไทยมาไมตาํ่ กวา
40 ป ไกเนือ้ ทีไ่ ดรบั ขาวโพดไรเมล็ดสีเหลืองแมจะมีขนาดหัวใจทีใ่ หญหรือ
พองโตก็ไมใชสงิ่ ผิดปกติเนือ่ งจากไมมวี ตั ถุดบิ อืน่ มาเปรียบเทียบ แตเมือ่
เปลีย่ นมาใชขา วโพดไรเมล็ดสีมว งพบวานํา้ หนักของหัวใจของไกทกุ กลุม ที่
ไดรบั ขาวโพดไรเมล็ดสีมว งมีขนาดนํา้ หนักนอยกวา ในป พ.ศ. นัน้ พบวา
สอดคลองกับงานวิจยั 1 งาน ของ Al-Awwadi et.al. (2005) ทีร่ ายงานวา
หนูrat (หนูทใี่ ชทดลองมีหลายชนิดงานวิจยั นีใ้ ชหนู rat) ทีด่ ม่ื นํา้ สกัดแอนโธ
ไซยานินจากองุน จะมีนาํ้ หนักหัวใจนอยกวาหนูกลุม เปรียบเทียบ
และToufektsian et.al. (2008) ทีใ่ หสารสกัดแอนโธไซยานินผสมใน
อาหารหนูWistar เพศผูท เี่ ปนโรคเสนเลือดในหัวใจตีบพบวาสามารถลด
อาการเสนเลือดตีบได โดย Toufektsian et.al. (2008) เสนอแนะ ณ พ.ศ.
นั้ น ว า สารแอนโธไซยานิ น มี คุ ณ สมบั ติ ป กป อ งสุ ข ภาพของหั ว ใจ
(cardioprotection) ซึ่งงานวิจัย Effects of purple ﬁeld corn
anthocyanins on broiler heart weight. As. J. Food Ag-Ind, 2010,
3(03) : 319-327. ขึน้ ลําดับตนของการคนหาใน Google
- คุณสมบัตติ า นการเจริญของเชือ้ แบคทีเรียกอโรค(Antibacterial
activity)
จากงานวิจยั ป พ.ศ. 2554เรือ่ ง “แนวทางการใชประโยชนจากสาร
แอนโธไซยานินในขาวโพดสีมวง เพื่ออาหารสัตวปลอดภัยและอาหาร
สุขภาพ”. ใน การประชุมวิชาการขาวโพดและขาวฟางแหงชาติ ครัง้ ที่
35”ระหวางวันที่ 24-27 พฤษภาคม 2554 ณ โรงแรมมารวย การเดน
กทม.ทีร่ ายงานวาลูกสุกรหลังหยานมกอนการทดลองมีอาการถายทองหรือ
มูลเหลวทุกกลุม หลังการใหอาหารทดลองทีม่ ขี า วโพดไรสมี ว งระดับ 20,
30, 40 และ 60 เปอรเซ็นตเปรียบเทียบกับการใหขา วโพดไรสเี หลือง พบ
วามูลของลูกสุกรทีไ่ ดรบั ขาวโพดไรสมี ว งทุกกลุม มีมลู ลักษณะความเปนกอน
ดีกวาลูกสุกรทีไ่ ดรบั ขาวโพดไรสเี หลือง ในสัปดาหที่ 2 และ 4 ซึง่ ผูว จิ ยั เสนอ
แนะวาอาจเกิดจากสารแอนโธไซยานินในขาวโพดไรสมี ว งไปยับยัง้ แบคทีเรีย
กอโรค และชวยตานอนุมลู อิสระปองกันไมใหบริเวณผนังเซลลของทอทาง
เดินอาหารเสือ่ ม (Youdim และคณะ, 2000) ซึง่ สอดคลองกับ Zhoa และ
คณะ (2009)ทีร่ ายงานวาสารสกัดแอนโธไซยานินจากขาวโพดสีมว งลูกผสม
จากประเทศจีน 5 สายพันธุจ าก 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) มีคณ
ุ สมบัตติ า น Salmonella enteritidis, Staphylococcus
aureusและ Candida albicansดีกวาลูกผสมอีก 4 สายพันธุ ยกเวน
Escherichia coli
พ.ศ. 2554คณะวิจยั ไดเสนอของบประมาณวิจยั ในปงบประมาณ 2555
เพือ่ ทํางานทดลองตอปรากฏวาผูท รงคุณวุฒทิ อี่ า นงานวิจยั ใหขอเสนอแนะ
วา “ไมเคยพบงานวิจยั เกีย่ วกับสารสกัดจากขาวโพดไรสมี ว งสามารถยับยัง้
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เชือ้ แบคทีเรีย จึงไมควรสนับสนุนงานวิจยั นี้ ฯลฯ” จนกระทัง่ ปงบประมาณ
2556 คณะวิจยั จึงไดรบั งบประมาณเพือ่ ทําการศึกษาตอและ พ.ศ. 2558งาน
วิจยั เรือ่ งการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรียกอโรคในสัตวโดยสารสกัดแอนโธไซยา
นินจากซังขาวโพดไรสมี ว งและขาวเมล็ดสีมว ง 4 ชนิดใน รายงานการประชุม
วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย ครัง้
ที่ 1 ประจําป 2558ระหวางวันที่ 23-24 มีนาคม 2558 จึงนําเสนอผลวิจยั
ทีพ่ บวาสารสกัดจากซังขาวโพดไรสมี ว งทีป่ รับปรุงพันธุโ ดย มทร. ลานนา
สามารถยับยัง้ การเจริญของเชือ้ แบคทีเรียกอโรคได และมีประสิทธิภาพดี
กวาสารสกัดแอนไซยานินจากเมล็ดขาวสีมว ง 4 ชนิดคือ ขาวหอมนิล ขาว
ไรซเบอรรี่ ขาวหอมลานนา และขาวเหนียวดําพันธุล มื ผัว นอกจากนีย้ งั เผย
แพรฤทธิย์ บั ยัง้ การเจริญของเชือ้ กอโรค Escherichia coliจากมูลลูกสุกรโ
ดยสารสกัดแอนไซยานินจากซังขาวโพดไรสมี ว งและนําเสนอในการประชุม
ขาวโพด-ขาวฟางแหงชาติ ในวันที่ 5-7 สิงหาคม 2558
- คุณสมบัตปิ อ งกันการเปนพิษตอตับ (hepatoprotective activity)
จากงานวิจยั ป พ.ศ. 2556 (ค.ศ. 2013) เรือ่ ง 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. สนับสนุนวาขาวโพด
ไรสมี ว งชวยเรือ่ งสุขภาพของสัตวดา นการปกปองสุขภาพของตับ โดยงาน
วิจยั นีพ้ บวาสุกรทีไ่ ดรบั ขาวโพดไรสมี ว งในอาหารมีเปอรเซ็นตนาํ้ หนักตับตํา่
กวาสุกรทีไ่ ดรบั ขาวโพดไรเมล็ดสีเหลือง ทีเ่ ปนเชนนีอ้ าจเปนเพราะสาร
แอนโธไซยานินในขาวโพดไรสมี ว งมีคณ
ุ สมบัตปิ อ งกันการเปนพิษตอตับ
หรือ hepatoprotective activity (Kalt et al, 2008) และชวยปองกันตับ
จากการบาดเจ็บหรือถูกทํารายจากสารพิษได ซึง่ Dash และคณะ (2013)
รายงานวาหนูเผือกเพศผูก นิ สารคารบอนเตตราคลอไรด (CCl4)ระดับ 0.1
มิลลิกรัมตอกิโลกรัม po(เพือ่ ทําใหตบั ผิดปกติ) พรอมกับสารแอนโธไซยา
นินสกัดจากแรดิชสีแดง (red radish, Raphanus sativus L.) ระดับ 50
100 และ 150 มิลลิกรัมตอกิโลกรัม poพบวาตับของหนูกลุม ทีไ่ ดรบั สารค
ารบอนเตตราคลอไรดกบั สารสกัดแอนโธไซยานินมีเปอรเซ็นตนาํ้ หนักตับ
และความผิดปกตินอ ยกวากลุม ทีไ่ ดรบั สารคารบอนเตตราคลอไรดเพียง
อยางเดียว ซึง่ Dash และคณะ (2013) สรุปวาสารแอนโธไซยานินทีส่ กัด
จากแรดิ ช สี แ ดงมี คุ ณ สมบั ติ ช  ว ยป อ งกั น ความเสี ย หายแก ตั บ
(hepatoprotectant) นอกจากนีย้ งั สอดคลองกับ Hwang และคณะ (2010)
ทีร่ ายงานวาสารแอนไซยานินทีส่ กัดจากมันเทศสีมว ง สามารถปองกันหรือ
ลดอาการบาดเจ็บหรือลดความเสียหายแกเซลลตบั ได
- คุณสมบัตติ า นการออกซิเดชัน่ (Anti-oxidation)
งานวิจยั นีย้ งั ไมไดเผยแพร แตพบวาคาการตานอนุมลู อิสระของสาร
แอนโธไซยานินจากซังขาวโพดไรสมี ว งแบบสกัดหยาบมีคา ไมตา งจากขาว
หอมนิลและขาวไรซเบอรรี่ สวนคาฟโนลิคทัง้ หมดจะมีสงู กวาขาวไรซเบอร
รี่ แตตาํ่ กวาขาวเหนียวดําพันธุล มื ผัว และขาวหอมนิล
5.3 ดานอาหารสุขภาพ
ดังกลาววาขาวโพดไรสมี ว งมีสารแอนโธไซยานินทีม่ คี ณ
ุ สมบัตดิ เี ดน
มากมายดังปรากฏในงานวิจยั ของ มทร.ลานนา ตลอดระยะเวลา 11 ป
ปจจุบนั กลุม นักวิจยั มทร. ลานนา ไดพฒ
ั นาพันธุข า วโพดเทียนสีมว งและ
ขาวโพดเทียนหวานสีมว งขนาดเล็กสําหรับบริโภค หรือประยุกตเปนอาหาร
สุขภาพได เชนนํา้ นมขาวโพดสีมว ง ขาวโพดสีมว งในสลัดโดยเฉพาะใน
อาหารผูม ปี ญ หาดานไขมันในเสนเลือด ไอศกรีมขาวโพดสีมว ง ฯลฯ

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ผู้ได้รับประโยชน์

-เปนประโยชนกบั มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแถลงความสําเร็จใน
การศึกษาวิจัย “ขาวโพดสีมวง”ที่นําพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก (http://www.biothai.net/
news/10405)เดิมคําวา “สารแอนโธไซยานิน” นักวิจยั ของ มทร.ลานนา
อางอิงจากนักวิจยั หลายมหาวิทยาลัยในชวงกอน พ.ศ. 2547 ตอมาเมือ่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดชอื่ เสียงจากขาวโพดสีมว งจึงใชคาํ วา “สารแอนโท
ไซยานิน” ทําใหปจ จุบนั คําวา “สารแอนโทไซยานิน” พบในการคนทางอิน
เทอรเนตมากกวาคําวา “สารแอนโธไซยานิน” เพราะนับแต พ.ศ. 2554
จนถึงปจจุบนั งานวิจยั ขาวโพดสีมว งจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมากกวาที่
คณะวิจยั จาก มทร.ลานนาเผยแพรถงึ 2-3 เทา อยางไรก็ตามผูว จิ ยั ใน มทร.
ลานนา ยังคงอนุรกั ษคาํ วา “สารแอนโธไซยานิน” อยู
การทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนนําเชือ้ พันธุกรรมจาก มทร.ลานนา ไปตอย
อดและประสบความสําเร็จถือเปนความสําเร็จของ มทร.ลานนา ดวย
เนือ่ งจาก มทร.ลานนา เปนตนทางของพันธุกรรมขาวโพดสีมว งทัง้ หลายที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพฒ
ั นาพันธุข นึ้ มาความสําเร็จของหาวิทยาลัย
ขอนแกนคือ
-พ.ศ. 2557 ไดรบั รางวัล Bronze Award ในงาน42nd International
Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ
สวิสเซอรแลนด จากนวัตกรรม มีการพัฒนาสารสีแดงธรรมชาติจากซัง
ขาวโพดขาวเหนียวสีมว ง ผงสีแดงสดใส ชือ่ วา “MIiraCorn” พัฒนาจาก
กระบวนการสกัดและไมโครเอนแคปซูเลชัน่ จากซังทีม่ กี จิ กรรมตานอนุมลู
อิสระสูง ผงมีเสนใยทีล่ ะลายนํา้ สูง มีพเี อชตํา่ สามารถละลายไดในนํา้ เย็น
และนํา้ อุน และเหมาะสมใชเปนสีผสมอาหาร และสามารถเสริมในอาหาร
ประเภทตางๆและประสบผลดีในดานรสชาติ รูปลักษณ และเครือ่ งดืม่ พรอม
ชง ทีด่ เี ยีย่ ม สีนสี้ ามารถบรรจุในแคปซูล และบริโภคเปน
ผูไ ดรบั ประโยชน
-เปนประโยชนกบั มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่ 10 ตุลาคม 2554 มหาวิทยาลัยขอนแกน ไดแถลงความสําเร็จใน
การศึกษาวิจัย “ขาวโพดสีมวง”ที่นําพันธุกรรมมาจากมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก (http://www.biothai.net/
news/10405)เดิมคําวา “สารแอนโธไซยานิน” นักวิจยั ของ มทร.ลานนา
อางอิงจากนักวิจยั หลายมหาวิทยาลัยในชวงกอน พ.ศ. 2547 ตอมาเมือ่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดชอื่ เสียงจากขาวโพดสีมว งจึงใชคาํ วา “สารแอนโท
ไซยานิน” ทําใหปจ จุบนั คําวา “สารแอนโทไซยานิน” พบในการคนทางอิน
เทอรเนตมากกวาคําวา “สารแอนโธไซยานิน” เพราะนับแต พ.ศ. 2554
จนถึงปจจุบนั งานวิจยั ขาวโพดสีมว งจากมหาวิทยาลัยขอนแกนมีมากกวาที่
คณะวิจยั จาก มทร.ลานนาเผยแพรถงึ 2-3 เทา อยางไรก็ตามผูว จิ ยั ใน มทร.
ลานนา ยังคงอนุรกั ษคาํ วา “สารแอนโธไซยานิน” อยู
การทีม่ หาวิทยาลัยขอนแกนนําเชือ้ พันธุกรรมจาก มทร.ลานนา ไปตอย
อดและประสบความสําเร็จถือเปนความสําเร็จของ มทร.ลานนา ดวย
เนือ่ งจาก มทร.ลานนา เปนตนทางของพันธุกรรมขาวโพดสีมว งทัง้ หลายที่
มหาวิทยาลัยขอนแกนไดพฒ
ั นาพันธุข นึ้ มาความสําเร็จของหาวิทยาลัย
ขอนแกนคือ
-พ.ศ. 2557 ไดรบั รางวัล Bronze Award ในงาน42nd International
Exhibition of Inventions of Geneva ณ กรุงเจนีวา ประเทศ

สวิสเซอรแลนด จากนวัตกรรม มีการพัฒนาสารสีแดงธรรมชาติจากซัง
ขาวโพดขาวเหนียวสีมว ง ผงสีแดงสดใส ชือ่ วา “MIiraCorn” พัฒนาจาก
กระบวนการสกัดและไมโครเอนแคปซูเลชัน่ จากซังทีม่ กี จิ กรรมตานอนุมลู
อิสระสูง ผงมีเสนใยทีล่ ะลายนํา้ สูง มีพเี อชตํา่ สามารถละลายไดในนํา้ เย็น
และนํา้ อุน และเหมาะสมใชเปนสีผสมอาหาร และสามารถเสริมในอาหาร
ประเภทตางๆและประสบผลดีในดานรสชาติ รูปลักษณ และเครือ่ งดืม่ พรอม
ชง ทีด่ เี ยีย่ ม สีนสี้ ามารถบรรจุในแคปซูล และบริโภคเปน

จุดเดนของผลงาน

ผลงานนีแ้ มวา ในปจจุบนั จะไมแปลกใหม กลุม ผูว จิ ยั ตองหารทดสอบให
แนใจวาสารแอนโธไซยานินจากซังขาวโพดไรสมี ว งทีพ่ ฒ
ั นาพันธุจ าก มทร.
ลานนา มีคุณสมบัติที่ดีเดนจริง จึงไมนําเสนอดานนวัตกรรม ทําให
มหาวิทยาลัยใหญ ๆ ทีใ่ หงบวิจยั การใชประโยชนขา วโพดสีมว งปละหลาย
ลานบาท เชน มหาวิทยาลัยขอนแกน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหมมกี ารประกาศตอสือ่ ตาง ๆ ทําใหทกุ คนคิดวาสถาบัน
และหนวยงานเหลานัน้ เปนตนกําเนิดขาวโพดสีมว ง
ดังนัน้ การทีผ่ ลงานนีแ้ ปลกกวาหนวยงานอืน่ ก็คอื งานวิจยั ของ มทร.
ลานนามีกอ นคนอืน่ อยูแ ลวและยังคงดําเนินงานวิจยั นีอ้ ยู (แมจะไมไดรบั ทุน
สนับสนุน) โดยเฉพาะดานการศึกษาประโยชนของขาวโพดไรสมี ว งทางการ
ผ ลิ ต สั ต ว  แ ล ะ ด  า น ก า ร ต  า น ท า น เ ชื้ อ ร า A . ﬂ a v u s
ทีส่ รางสารพิษทีก่ อ ใหเกิดมะเร็งในคนและสัตว ดานการยับยัง้ เชือ้ แบคทีเรีย
กอโรค ทีย่ งั ไมมใี ครทําในประเทศไทย การปกปองสุขภาพของหัวใจ การ
ลดไขมัน การปกปองสุขภาพของตับ
สวนขาวโพดสีมว งของมหาวิทยาลัยขอนแกน บริษทั แปซิฟค จํากัดเปน
ขาวโพดขาวเหนียวบริโภค ไมใชขา วโพดไร และยังใชพนั ธุกรรมจากขาวโพด
ไรสมี ว งของ มทร.ลานนา นอกจากนีย้ งั เผยแพรผลการทดลองหลัง มทร.
ลานนาทั้งสิ้น และสวนใหญเปนงานดานอุตสาหกรรมเกษตร และ
เภสัชวิทยา ตางจาก มทร.ลานนาทีเ่ ปนดานการเกษตร วัตถุดบิ อาหารสัตว
ดานการตานเชื้อรา Aspergillus ﬂavus ดานการตานเชื้อแบคทีเรีย
กอโรคจากสารสกัดซังขาวโพดสีมว ง ดานการตอยอดเปนนวัตกรรมอาหาร
สุขภาพปกปองตับ ดานนวัตกรรมอาหารสุขภาพปกปองหัวใจ ดานตาน
การออกซิเดชัน่ เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
นอกจากนีจ้ ดุ เดนของผลงานนีค้ อื เปนตนกําเนิดพันธุกรรมของขาวโพด
สีมว งทัง้ หลายทีก่ าํ ลังพัฒนาพันธุใ นประเทศไทย ไมรวมถึงพันธุข า วโพดสี
มวงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

- สามารถนํามาพัฒนาเปนผลิตภัณฑและเครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพจากนํา
สกัดสารแอนโธไซยานินจากซังขาวโพดไรสมี ว ง(ขนม, ชาผง ฯลฯ )
- สามารถพัฒนาเปนผลิตภัณฑถนอมผิว สบู ยาสระผมธรรมชาติ
เครือ่ งสําอาง ฯลฯ
- ซังทีเ่ หลือจากการสกัดสารแอนโธไซยานินนํามาทํากระดาษวัสดุรกั ษา
สภาพแวดลอม หรือถานซังขาวโพดไรสมี ว ง
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจยั ตีพมิ พ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูช มุ ชน ประจํา
ป 2557 , งบประมาณแผนดิน ป พ.ศ. 2549-2553
นวัตกรรม
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นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ซีอิ๊วหมักงาขี้ม้อน
Fermented perilla-soy sauce
ความเปนมา

จากคุณประโยชนของงาขี้มอน รวมกับอาหารที่ทําจากถั่วเหลือง
ถือวาเปนแหลงโปรตีนที่มีความสําคัญ และมีประโยชนตอสุขภาพ
เนื่องจากเหลืองเปนโปรตีนที่ดีประกอบดวยกรดอะมิโนที่จําเปนตอ
รางกายแทบทุกชนิดในปริมาณที่เพียงพอ และยังมีพฤษเคมีที่สําคัญ
หลายชนิด ดังนัน้ ซีอวิ๊ ซึง่ เปนผลิตภัณฑทไี่ ดจากการหมักจากถัว่ เหลือง
จึงจัดเปนอาหารที่เปนทั้งอาหารเพื่อสุขภาพที่เปนอาหารฟงกชั่น
(functional food) หรืออาหารเชิงหนาที่ที่และใหรสชาติอุมามิ
ธรรมชาติจากกระบวนการหมักอีกดวย การศึกษาวิจัยการพัฒนาการ
ปรับปรุงการผลิตซีอิ๊วที่มีสวนผสมของงาขี้มอนที่ไดจากการบีบนํ้ามัน
ออกแลว จึงเปนแนวทางการสนับสนุนการผลิตและการบริโภคอาหาร
โปรตีนจากถั่วเหลืองที่นาสนใจเปนอยางยิ่ง เพราะนอกจากเปนการ
เพิ่มมูลคาใหกับผลพลอยไดจากการกระบวนการสกัดนํ้ามันงาขี้มอน
แลว ผลิตภัณฑที่ไดยังใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิงหนาที่ไป
พรอมกันแลว ตลอดจนชวยปองกันปญหาดานสุขภาพที่สรางความ
กังวลใจใหกับผูคนทั่วโลก

ประโยชน์ของผลงาน

สนั บ สนุ น การนํ า เอาผลิ ต ผลทางการเกษตรไปใช ใ นภาค
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเปนการพัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคอาหารโปรตีนจากถั่วเหลือง เพราะนอกจาก
เปนการเพิม่ มูลคาใหกบั ผลพลอยไดจากการกระบวนการสกัดนํา้ มันงา
ขี้มอนแลว ผลิตภัณฑที่ไดยังใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิง
หนาทีไ่ ปพรอมกันแลว ตลอดจนชวยปองกันปญหาดานสุขภาพทีส่ ราง
ความกังวลใจใหกบั ผูค นทัว่ โลก ผลงานนีย้ งั สงเสริมการพัฒนาตอยอด
การนําผลิตผลทางการเกษตรและเทคโนโลยี
การหมักไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก ซึ่งสงผลใหเกิดการ
สรางรายไดใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ และอุตสาหกรรมตอเนื่อง
ที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผศ.นิอร โฉมศรี

สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา : ลําปาง
โทร 082-0345886
Email : niornchomsri@rmutl.ac.th

ผู้ได้รับประโยชน์

1) ผูประกอบการอาหารหมัก และผูประกอบการในอุตสาหกรรม
ที่เกี่ยวของ
2) สนับสนุนใหเกิดการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารหมักจาก
วัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย
3) องคกร นักศึกษา และผูส นใจใชเปนขอมูลทีม่ ศี กั ภาพในการนํา
ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย
4) ผูบริโภค ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค
ปจจุบัน ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค

จุดเดนของผลงาน

การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบทางการ
เกษตรของไทย และเทคโนโลยี ก ารหมั ก ของนั ก วิ จั ย ไทย ที่ นํ า
ผลพลอยไดในกระบวนการแปรรูปอาหารคืองาขีม้ อ นมาสรางมูลคาเพิม่
และกอใหเกิดประโยชนตอ สุขภาพ ผานเทคโนโลยีการหมัก และเปนการ
ปรับปรุงกระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑใหมที่ยังไมปรากฎ
ในตลาดอาหาร เปนการสรางจุดขายใหแกผลิตภัณฑ และสงเสริมสุข
ภาวะที่ดีใหเกิดแกผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ตามที่ผูวิจัยไดเขารวมโครงการหลวง โครงการตามพระราชดําริ
เชน โครงการภายใตการดูแลของ ดร.รัตนพล พนมวัน ณ อยุธยา ผล
งานที่ไดสามารถประยุกตและนําไปถายทอดเทคโนโลยีใหกับงานตาม
โครงการหลวง โครงการตามพระราชดําริได
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557 HRS : Hands-on Researcher (Small) , คลินกิ
เทคโนโลยีสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร มทร.ลานนา และคลินิค
เทคโนโลยีนครนายก

ผู้รวมผลิตผลงาน

ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

นวัตกรรม
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”
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นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ทับทิบกรอบพรีไบโอติก
Prebiotic Tuptimgrob
ความเปนมา

จากผลการศึกษาวิจัยเปนจํานวนมาก ที่ยืนยันวาสารพรีไบโอติก
สามารถเรงการเจริญของจุลินทรียโปรไบโอติก โดยพรีไบโอติก เปน
สวนประกอบของอาหารที่ไมสามารถถูกยอยสลายโดยทางเดินอาหาร
ของคนและสัตวแตใหคณ
ุ ประโยชนแกคนและสัตว โดยการกระตุน การ
เจริญของจุลินทรียโพรไบโอติกในทางเดินอาหารอยางเฉพาะเจาะจง
ดังนัน้ การใชลกั ษณะเดนของคุณสมบัตขิ องสารพรีไบโอติกทีพ่ บในแกน
ตะวัน มาพัฒนาเปนอาหารสุขภาพ จึงเปนทางเลือกใหกับผูบริโภคที่
ตอบสนองตอความตองการของผูบ ริโภคทีใ่ สใจตอสุขภาพไดเปนอยาง
ดี ซึง่ ในการศึกษาครัง้ นีค้ ณะวิจยั ฯ พัฒนาการนําเอาแกนตะวันไปใชใน
การทําเปนทับทิมกรอบ โดยมุงหวังผลการศึกษาที่นําไปใชประโยชน
และชวยผลักดันใหแนวคิดผลิตภัณฑใหมนเี้ ปนไปไดจริงในเชิงพาณิชย
อยางมีประสิทธิผล นอกจากนั้น การวิจัยนี้ยังมีความสอดคลองเปน
อย า งยิ่ ง กั บ นโยบายสนั บ สนุ น สนั บ สนุ น การวิ จั ย และพั ฒ นาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ทั้งงานวิจัยขั้นพื้นฐาน และงานวิจัย
ประยุกตตามประเด็นยุทธศาสตรดานงานวิจัย นวัตกรรม และสิ่ง
ประดิษฐ การบริการทางวิชาการ และการเรียนการสอน ตามโครงการ
จัดตัง้ ศูนยนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารเพือ่ สุขภาพ ซึง่ เปนสวนหนึง่ ของ
Innovation Park ตามแผนกลยุทธและนโยบายพัฒนาดานการวิจัย
และนวัตกรรมสรางสรรค (Creativity for Innovation Solution)

ประโยชน์ของผลงาน

สนั บ สนุ น การนํ า เอาผลิ ต ผลทางการเกษตรไปใช ใ นภาค
อุตสาหกรรมอาหาร เพื่อเปนการพัฒนา ปรับปรุง และสนับสนุนการ
ผลิตและการบริโภคอาหารสุขภาพจากธรรมชาติ เพราะนอกจาก
ผลิตภัณฑที่ไดเปนผลิตภัณฑที่ใหคุณคาทางอาหารและคุณสมบัติเชิง
หนาที่ไปพรอมกันแลว ยังชวยปองกันปญหาดานสุขภาพที่สรางความ
กังวลใจใหกบั ผูค นทัว่ โลก ผลงานนีย้ งั สงเสริมการพัฒนาตอยอดการนํา
ผลิตผลทางการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพไปใชประโยชนทางดาน
อืน่ ๆ ไดอกี ซึง่ สงผลใหเกิดการสรางรายไดใหกบั เกษตรกร ผูป ระกอบ
การ และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผศ.นิอร โฉมศรี

สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : ลําปาง
โทร 082-0345886
Email : niornchomsri@rmutl.ac.th

ผู้ได้รับประโยชน์

1) ผูประกอบการอาหาร และผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
2) สนับสนุนใหเกิดการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ
จากวัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย
3) องคกร นักศึกษา และผูส นใจใชเปนขอมูลทีม่ ศี กั ภาพในการนํา
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
กระบวนการผลิตและสรางผลิตภัณฑใหมทยี่ งั ไมปรากฎในตลาดอาหาร
เปนการสรางจุดขายใหแกผลิตภัณฑ และสงเสริมสุขภาวะทีด่ ใี หเกิดแก
ผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

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

ผู้รวมผลิตผลงาน

ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

นวัตกรรม
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”
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นวัตกรรม

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

มิโซะอินทรีย์พลัส

Organic miso Plus
ความเปนมา

การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหม ดวยความตองการของ
ผูประกอบการที่มองเห็นชองทางการตลาด บนพื้นฐานของการผลิต
อาหารธรรมชาติ และสรางความเปนเอกลักษณใหกับผลิตภัณฑ ใช
วัตถุดิบของไทยในการผลิตและพัฒนากระบวนการผลิตตนแบบของ
ผลิตภัณฑมิโสะอินทรียที่มีปริมาณสารพรีไบโอติกและสารตานอนุมูล
อิสระสูง เพือ่ ใหผปู ระกอบการไดผลิตภัณฑชนิดใหมทสี่ รางรายไดเพิม่
ขึ้นโดยการศึกษาการผลิตมิโซะสารตานอนุมูลอิสระและมีคุณสมบัติ
พรีไบโอติกสูง ที่อาศัยเทคนิคของการใชจุลินทรียผสม และการเติม
แหลงวัตถุดบิ จากธรรมชาติทมี่ สี ารประกอบพรีไบโอติกสูง รวมกับการ
วิเคราะหดวยเทคนิคชั้นสูง

ประโยชน์ของผลงาน

สนั บ สนุ น การนํ า เอาผลิ ต ผลทางการเกษตรไปใช ใ นภาค
อุตสาหกรรมอาหาร เพือ่ เปนการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพกลิน่ รส การ
พัฒนาตอยอดการนําผลิตผลทางการเกษตรและเทคโนโลยีการหมักไป
ใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก ซึ่งสงผลใหเกิดการสรางรายไดใหกับ
เกษตรกร ผูประกอบการ และอุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของเพิ่ม
มากขึ้น

ผู้ได้รับประโยชน์

จุดเดนของผลงาน

การพัฒนาแนวคิดการผลิตผลิตภัณฑใหมจากวัตถุดิบทางการ
เกษตรของไทย และเทคโนโลยีการหมักของนักวิจัยไทย ประกอบกับ
หลักการผลิตระบบอินทรีย ที่ทําใหไดผลิตภัณฑมิโซะอินทรียที่มี
ปริมาณสารพรีไบโอติกและสารตานอนุมูลอิสระสูง โดยอาศัยเทคนิค
ของการใชจุลินทรียผสม และการเติมแหลงวัตถุดิบจากธรรมชาติที่มี
สารประกอบพรีไบโอติกสูง ทําไดผลิตภัณฑมิโซะอินทรียพลัสที่อุดม
ไปดวยสารตานอนุมลู อิสระสูงและสารพรีไบโอติก เปนการสรางจุดขาย
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

1) ผูประกอบการอาหารหมัก/อาหารออรแกนิค และผูประกอบ
การในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของ
2) สนับสนุนใหเกิดการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารหมักจาก
วัตถุดิบการเกษตรซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย
3) องคกร นักศึกษา และผูส นใจใชเปนขอมูลทีม่ ศี กั ภาพในการนํา
ไปวิจัยตอยอดและนําไปใชในเชิงพาณิชย
4) ผูบริโภค ในแงของการตอบสนองความตองการผูบริโภคในยุค
ปจจุบัน ที่ตองการสินคาที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายในการ
เลือกซื้อ/บริโภค

ผศ.นิอร โฉมศรี

สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : ลําปาง
โทร 082-0345886
Email : niornchomsri@rmutl.ac.th

ผู้รวมผลิตผลงาน

ทีมงานวิจัยอาหารหมัก สวก. มทร.ลานนา.

นวัตกรรม
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ไฮโดรไลเสท: ทางเลือกใหมของไวน์ข้าวไทย (หรือ กระบวนการหมักรูปแบบใหมของไวน์ข้าวไทย)
Hydrolysate: a new alternative of Thai rice wine (or De Novo Fermentation Process of Thai Rice Wine)

ความเปนมา

ในกระบวนการผลิตไวนขาวไทยในปจจุบันใชลูกแปง ซึ่งเปนกลา
เชื้อจุลินทรียที่ใชในการหมัก ลูกแปงที่ใชผลิตไวนขาวหรือสาโท หรือ
ที่ชาวตะวันตกรูจักกันในชื่อ Chinese yeast cake คือ กลาเชื้อ
จุลินทรีย (inoculum) ที่เก็บในรูปเชื้อแหงเพื่อใชในการผลิตอาหาร
หมัก หรือเครือ่ งดืม่ แอลกอฮอล จุลนิ ทรียท อี่ ยูใ นลูกแปงนัน้ มีทงั้ รา ยีสต
และแลกติดแอซิดแบคทีเรีย โดยหนาทีส่ าํ คัญประการหนึง่ ของจุลนิ ทรีย
ในลูกแปงคือ ยอยสลายโครงสรางของโมเลกุลแปงใหเปนนํ้าตาล ซึ่ง
อาจพบขอเสียคือ ในกระบวนการยอยแปงจะเกิดไมสมบูรณ นั่นคือ
เมือ่ ทําการยอยแปงแลวจะทําใหไดนาํ้ ตาลโมเลกุลเดีย่ วนอย ดังนัน้ การ
พัฒนากระบวนการที่มีศักยภาพในการแกไขปญหาการยอยแปงไม
สมบูรณได และยังเปนการคงลักษณะความเฉพาะของวัตถุดบิ ขาวไทย
เชน ลักษณะกลิ่นหอมคลายใบเตยของขาวหอมมะลิ (Thai jasmine
rice) ทีเ่ ปนสายพันธุข า วของประเทศไทย จึงเปนแนวคิดทีน่ า จะกอให
เกิดประโยชนใหเกิดการผลิตไวนขาวไทยที่มีความเปนเอกลักษณและ
คงเอกลักษณของขาวไทย

ประโยชน์ของผลงาน

การพัฒนาตอยอดการนําขาวไปใชประโยชนทางดานอื่นๆ ไดอีก
ซึ่งสงผลใหเกิดการสรางรายไดใหกับเกษตรกร ผูประกอบการ และ
อุตสาหกรรมตอเนื่องที่เกี่ยวของเพิ่มมากขึ้น

ผศ.นิอร โฉมศรี

สาขาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : ลําปาง
โทร 082-0345886
Email : niornchomsri@rmutl.ac.th

ผู้ได้รับประโยชน์

1) ผูประกอบการเครื่องดื่มและผูประกอบการในอุตสาหกรรมที่
เกี่ยวของ
2) สนับสนุนใหเกิดการผลิตและจําหนายผลิตภัณฑอาหารหมักจาก
ขาวซึ่งเปนสินคาเกษตรของประเทศไทย
3) องคกร นักศึกษา และผูส นใจใชเปนขอมูลทีม่ ศี กั ภาพในการนํา
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.

นวัตกรรม
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อาจารย์ศรีธร อุปคํา

สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 081-7831973
Email : srithorn@gmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน

1. นายอุเทน คํานาน
2. นายจิรศักดิ์ ปญญา
3. นายทวีศักดิ์ มหาวรรณ
4. นายสมาน ดาวเวียงกัน
5. นายศุภลักษณ ศรีตา
6. นายพรอมรบ คําธาร

Innovation – 10 ภาพแสดงระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง

62
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ระบบผลิตไฟฟาพลังงานนํ้าขนาดเล็กสําหรับชุมชนบนพื้นที่สูง
ความเปนมา

พลังงานไฟฟาเปนปจจัยพื้นฐานที่สําคัญยิ่งตอการดํารงชีวิตของ
มนุษยในปจจุบนั ซึง่ เชือ้ เพลิงหลักทีน่ าํ มาผลิตพลังงานไฟฟาสวนมาก
จะเปนเชือ้ เพลิงฟอสซิล ไดแก กาซธรรมชาติ นํา้ มันดีเซล นํา้ มันเตา และ
ถานหิน การจายไฟฟาจากแหลงผลิตไฟฟาไปยังพืน้ ทีต่ า งๆจะใชระบบ
สงจายไฟฟาผานสายสง (on grid) อยางไรก็ตามยังมีพนื้ ทีห่ า งไกลและ
ทุรกันดารอีกมากทีร่ ะบบสงจายไฟฟายังเชือ่ มตอไปไมถงึ เนือ่ งจากคา
ใชจายของระบบสายสงไปยังชุมชนที่ตั้งอยูหางไกลและทุรกันดารมี
ตนทุนสูง และกําลังซือ้ ไฟฟาของผูอ าศัยในชุมชนชนบทหางไกลมีนอ ย
เนื่องจากฐานะยากจน ประกอบกับบางพื้นที่ตั้งอยูในเขตอุทยานแหง
ชาติและพืน้ ทีค่ มุ ครอง ซึง่ มีขอ จํากัดในการกอสรางระบบสายสงผานใน
พืน้ ทีด่ งั กลาว การพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเปนหนทางหนึง่ ทีส่ ามารถ
นํามาผลิตไฟฟาได พลังงานทางเลือกมีหลากหลายประเภท เชน พลังงาน
นํา้ พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานความรอนใตพภิ พ พลังงาน
ชีวภาพ และพลังงานชีวมวล เปนตนซึง่ ภาครัฐก็ไดสง เสริมการพัฒนา
พลังงานทางเลือกในชุมชนมาอยางตอเนื่อง ในป พ.ศ.2539-2545
รัฐบาลสนับสนุนแผงโซลาเซลลใหกบั ชุมชนทีร่ ะบบสายสงไปไมถงึ และ
ในป พ .ศ.2540-2544 กรมพลั ง งานทดแทนและอนุ รั ก ษ พ ลั ง งาน
กระทรวงพลังงาน สนับสนุนการพัฒนาพลังงานไฟฟาจากพลังงานนํา้
อยางไรก็ตามการดําเนินโครงการสวนใหญมกั ประสบปญหา เนือ่ งจาก
ชุมชนขาดความเขาใจเกีย่ วกับการดูแลรักษาการผลิตไฟฟาทัง้ ระบบที่
ครอบคลุมถึงแหลงกําเนิดพลังงาน กลไกการเปลีย่ นวัตถุดบิ เปนพลังงาน
และการใชพลังงานอยางถูกตอง การดูแลรักษาระบบผลิตยังเปนภาระ
ตอเนื่องของหนวยงานภาครัฐ โดยชุมชนมีสวนรวมในกระบวนการ
พัฒนาและดูแลระบบผลิตพลังงานทางลือกอยางจํากัด
สํานักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกไขปญหาพืน้ ทีป่ ลูก
ฝนอยางยั่งยืนบานขุนตื่นนอย ตําบลแมตื่น อําเภออมกอย จังหวัด
เชียงใหม ตัง้ อยูใ นพืน้ ทีภ่ เู ขาสลับซับซอน และระบบสงจายไฟฟายังเขา
ไมถงึ การพัฒนาพลังงานทางเลือกจึงเปนหนทางหนึง่ ทีจ่ ะทําใหชมุ ชน
เขาถึงแหลงพลังงานเพื่อสนับสนุนการดํารงชีพของชุมชนกะเหรี่ยงได
อีกทัง้ เปนเครือ่ งมือสรางแรงจูงใจใหชมุ ชนรักษาทรัพยากรปาไมซงึ่ เปน
แหลงกําเนิดนํา้ จึงจําเปนตองมีการศึกษาศักยภาพแหลงพลังงานทาง
เลือกเพือ่ พัฒนาระบบผลิตไฟฟาอยางมีประสิทธิภาพ ซึง่ กรณีศกึ ษาเกีย่ ว
กับการพัฒนาพลังงานทางเลือกโดยเฉพาะพลังงานนํา้ สําหรับผลิตไฟฟา
นัน้ ไดมกี ารศึกษาไวในหลายกรณี อาทิเชน จิรศักดิ์ ปญญา และคณะ
เกรียงศักดิ์ ปงมา และคณะ และธนสาร ฐานะวุฑฒ ไดทาํ การออกแบบ
และสรางเครือ่ งผลิตไฟฟาพลังงานนํา้ สําหรับติดตัง้ ในชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู
โดยอาศัยตนกําลังมาจากแหลงนํ้าในบริเวณชุมชน เชน นํ้าตกหรือ
ลําหวยทีม่ รี ะดับความสูงและอัตราการไหลของนํา้ เพียงพอสําหรับนํามา
เปนตนกําลังใหกบั กังหันเพือ่ ใชในการผลิตไฟฟา จากผลการวิจยั พบวา
สมรรถนะและประสิทธิภาพของเครือ่ งผลิตไฟฟาพลังงานนํา้ นัน้ จะขึน้
อยูกับการออกแบบและการเลือกใชระบบผลิตไฟฟาใหเหมาะสมกับ
แหลงนํา้ ในพืน้ ทีน่ นั้ ๆ ตลอดจนขัน้ ตอนสรางเครือ่ งผลิตไฟฟาพลังงานนํา้
ซึง่ เครือ่ งผลิตไฟฟาพลังงานนํา้ จะใหคา ประสิทธิภาพสูงสุดทีร่ ะดับความ
ดันและอัตราการไหลหนึ่งๆเทานั้น ถาเกิดความดันและอัตราการไหล
เปลีย่ นแปลงไปจะสงผลทําใหประสิทธิภาพลดลง

ดังนัน้ ทางคณะผูว จิ ยั จึงไดรว มกับชาวชุมชนขุนตืน่ นอย มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลลานนา สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง(องคการ
มหาชน) หนวยจัดการตนนํา้ แมเทย และองคการบริหารสวนตําบลแม
ตื่น ในการสํารวจและประเมินศักยภาพการพัฒนาพลังงานนํ้าสําหรับ
ผลิตไฟฟาในชุมชนขุนตืน่ นอย ตลอดจนออกแบบและสรางระบบผลิต
ไฟฟาจากแหลงพลังนํา้ เพือ่ ใชในการสนับสนุนการดํารงชีพของชุมชนขุน
ตืน่ นอยแบบมีสว นรวมอยางยัง่ ยืน

ประโยชน์ของผลงาน

1. การพัฒนาพลังงานทางเลือกสําหรับผลิตไฟฟาในพืน้ ทีท่ รุ กันดาร
เปนประโยชนอยางยิง่ ตอการสนับสนุนการดํารงชีพของชุมชน พลังงาน
ไฟฟาทีผ่ ลิตไดสง ผลใหเกิดประโยชนกบั ชาวชุมชนขุนตืน่ นอยไมตา่ํ กวา
170 ชีวิตพลังงานไฟฟาที่ไดถูกนําไปใชกับสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน
ประกอบดวย ทีอ่ ยูอ าศัยจํานวน 41 หลังคาเรือน โรงเรียน สถานีอนามัย
โรงสีขา วชุมชน และสํานักงานโครงการขยายผลโครงการหลวงเพือ่ แกไข
ปญหาพืน้ ทีป่ ลูกฝน อยางยัง่ ยืนบานขุนตืน่ นอย
2. ชวยในการอนุรักษทรัพยากรปาไดในทางออม โดยการ
ปลูกจิตสํานึกใหชุมชนรักและหวงแหนทรัพยากรปาไมซึ่งเปนแหลง
ตนนํา้ ลําธารทีจ่ ะนํามาเปนตนกําลังในการผลิตไฟฟา ถามีปา ก็จะมีนาํ้
และมีไฟฟาใช

ผูไ้ ด้รบั ประโยชน์

1. ชาวชุมชนขุนตืน่ นอย
2. นักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟาและสาขาวิศวกรรมเครือ่ งกล มทร.
ลานนา
3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
4. สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู (องคการมหาชน)
5. หนวยจัดการตนนํา้ แมเทย
6. องคการบริหารสวนตําบลแมตนื่

จุดเดนผลงาน

นวัตกรรมนีเ้ ปนการพัฒนาพลังงานทางเลือกเพือ่ ชุมชนอยางแทจริง
และยั่งยืน ซึ่งเกิดจากการมีสวนรวมของหลายภาคสวนในทุกขั้นตอน
ตัง้ แตเริม่ ตนจนสําเร็จ

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

1. สามารถนําไปตอยอดการผลิตไฟฟาดวยพลังนํา้ ในพืน้ ทีโ่ ครงการ
หลวงและพระราชดําริทอี่ ยูห า งไกลไมมไี ฟฟาเขาถึง ทําใหเกิดความเทา
เทียมกันในดานสิทธิขั้นพื้นฐาน และยังเปนแหลงพลังงานในการผอน
แรงในขัน้ ตอนการสีขา วของชุมชน และนําไปใชใหกบั สือ่ การเรียนการ
สอนเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความรูที่เทาเทียมกับชุมชนพื้นที่
ราบทีม่ ไี ฟฟาใช
2. ทําใหเปนแรงจูงใจในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่
โครงการหลวงและพระราชดําริ คือปาไมและแหลงนํ้าที่นํามาเปนตน
กําลังในการผลิตไฟฟา
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: สถาบันวิจยั และพัฒนาพืน้ ทีส่ งู
(องคการมหาชน)
นวัตกรรม
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

ความเปนมา

กลุม ลําปางรักษสมุนไพรมี คุณบุญรัตน ประโลมรัมย ประธานกลุม
รักษสมุนไพร ไดแจงวา รูปแบบของบรรจุภัณฑ จุดแข็งบรรจุภัณฑ
บรรจุสินคาไดงาย สะดวกตอการใชงาน บรรจุภัณฑราคาถูกหาไดงาย
ตามทองตลาด จุดออนตัวหนังสือเห็นไมชัดเจน อานยาก ไมเปนที่
ดึงดูดของผูบริโภค บรรจุภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดดีในระบบ
การขนสง อุปสรรค การแขงขันภายในของยาสมุนไพรคอนขางมีคแู ขง
มาก ยังไมรวมถึงผูผลิตในลักษณะอุตสาหกรรม สินคาของกลุมยังขาด
ในเรื่องของการพัฒนาตัวบรรจุภัณฑที่นาสนใจและจากการศึกษา
บรรจุภัณฑเดิมของกลุมพบวา มีการแขงขันทางดานการตลาดธุรกิจ
สมุนไพรเพิ่มขึ้น โอกาส บรรจุภัณฑสามารถพัฒนาไดเนื่องจากอยูใน
ขัน้ ตนผลิตภัณฑมคี วามนาสนใจ ทําใหบรรจุภณ
ั ฑมโี อกาสไดพฒ
ั นาได
มาก ตลาดการพิมพในบรรจุภัณฑมีจํานวนมาก สามารถเลือกที่ผลิตที่
มีราคายอมเยาและมีคุณภาพได การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ
ผลิตภัณฑของกลุมรักษสมุนไพรเพื่อรักษาคุณภาพ และปกปองตัว
สินคา ใหความสะดวกในเรื่องการขนสง การจัดเก็บ และ สงเสริมทาง
ดานการตลาด

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และ และชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

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
เป น ต น แบบหนึ่ ง ของบรรจุ ภั ณ ฑ เ พื่ อ การจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข อง
โครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุ ปกปองคุมครอง และ
สามารถนําเสนอผลิตภัณฑชมุ ชนใหเปนจุดเดน เพือ่ กระตุน ความสนใจ
ใหผูบริโภคไดดี
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวภัสรา มันไร

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

ผลิตภัณฑจากไมไผนลี้ กั ษณะของผลิตภัณฑเปนประเภทของใชและ
ของตกแตงจากไมไผไดแกโคมไฟไมไผกรอบรูปไมไผถาดไมไผเปนตน
ปญหาเกิดจากรูปทรงของผลิตภัณฑที่ตองการการปกปองคอนขางสูง
เนื่องจากเกิดปญหาดานการขนสงผลิตภัณฑมีขนาดคอนขางใหญใน
ปจจุบันใชพลาสติกแบบ Air Bubble และกระดาษที่ใชแลวมาใสใน
บรรจุภณ
ั ฑเพือ่ กันกระแทกแตไมสามารถปกปองผลิตภัณฑไดสมบูรณ
เกิดปญหาระหวาการขนสงไปถึงมือผูบริโภคการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ 2 รูปแบบเพือ่ แกไขใหสอดคลองกับปญหาบรรจุภณ
ั ฑเดิม
ใหเหมาะสมกับผลิตภัณฑโดยเนนการปกปองคุม ครองสินคาสะดวกใน
การใชงานตั้งแตการบรรจุขนถายไปจนถึงมือผูบริโภคอยางปลอดภัย

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และและชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชนในการ
จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑของตกแตง
จากไมไผนจี้ ะเปนประโยชนแกกลุม ผลิตภัณฑไมไผในการเพิม่ ศักยภาพ
ในการจําหนายสินคาสรางความแตกตางดานการบรรจุภณ
ั ฑเพิม่ ความ
สะดวกในการจับถือหิ้วและนําพาไดงายชวยปกปองสินคาภายในจาก
ผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกทั้งยังชวยสรางเสริมประสบการณในการ
ทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการทํางาน
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน

เปนบรรจุภณ
ั ฑทเี่ พิม่ ความสะดวกในการจับถือหิว้ และนําพาไดงา ย
ชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑผลิตภัณฑไมไผนี้จะเปนตนแบบ
หนึง่ ของบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ การจําหนายผลิตภัณฑของตกแตงจากโครงการ
หลวงที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุปกปองคุมครองและสามารถให
ความสะดวกในการขนสงในการจับถือหิว้ สินคาทีม่ ขี นาดกลางเพือ่ การ
สงออกไดงายขึ้น
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายอาทิตย เดชชะ

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 03 ภาพแสดงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ผ้าและโครเชต์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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.

ความเปนมา

ผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมจากอําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม
ตราสินคา“มอนทรายคํา”เปนอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ OTOP ทีไ่ ดรบั หลายๆ
รางวัลจากการพัฒนาผลิตภัณฑสินคาผลิตภัณฑผาและโครเชตไดรับ
ความนิยมจากภายในประเทศและนอกประเทศมีการสงออกสินคาไป
ยังแถบทวีปยุโรปกลุมธุรกิจโรงแรมกลุมธุรกิจสปารวมถึงงานตกแตง
บานซึ่งไดรับความนิยมในกลุมธุรกิจนี้เปนอยางมากเนื่องจากงาน
หัตถกรรมจากกลุมแมบานบานหวยทรายเปนงานที่ประณีตละเอียด
สวยงามจึ ง เป น ผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ น  า สนใจของกลุ  ม ธุ ร กิ จ เหล า นี้ แ ละยั ง
เปนการสงเสริมใหกลุม แมบา นสรางงานสรางรายไดใหกบั ชุมชนจุดแข็ง
ของสินคามีการพัฒนารูปแบบที่แตกตางจากที่อื่นมีการนําเสนใย
ธรรมชาติมาผลิตขึน้ เองลักษณะจะเปนงานประณีตมีความสวยงามจุด
ออนของสินคาผลิตภัณฑตองมีการพัฒนาตลอดจากการแขงขันทางผู
ผลิตทีผ่ ลิตสินคาเหมือนกันอุปสรรคของสินคาลักษณะงานเปนประณีต
ไมใชเครื่องจักรจึงมีความลาชาของงานที่ตองสงมอบลูกคาโอกาสของ
สินคามีการสนับสนุนจากหนวยงานใหสินคาสงออกไปยังตางประเทศ
สินคามีความสวยงามจึงเปนที่ตองการของตลาดSWOTบรรจุภัณฑจุด
แข็งของบรรจุภัณฑมีตนทุนตํ่าสามารถหาไดตามทองที่จุดออนของ
บรรจุภณ
ั ฑไมมกี ารปกปองรักษาสินคาอุปสรรคของบรรจุภณ
ั ฑยงั ไมมี
โอกาสทําบรรจุภณ
ั ฑขาดการใหคาํ แนะนําจากหนวยงานและขอมูลการ
ผลิตวัสดุการผลิตโอกาสของบรรจุภัณฑโรงพิมพบรรจุภัณฑมีมากขึ้น
โรงงานรับบรรจุภณ
ั ฑมมี ากขึน้ และมีราคาทีย่ อ มเยาการออกแบบและ
พัฒนาบรรจุภัณฑผลิตภัณฑผาและโครเชตโดยการออกแบบจะเนน
บรรจุภัณฑใหสามารถใชรวมกับผลิตภัณฑ 2 – 3 ชนิดเพื่อการปกปอง
รักษาสินคาและลดความเสียหายในการขนสงสินคาเพื่อการออกแบบ
กราฟกบนบรรจุภณ
ั ฑใหมคี วามสวยงามสือ่ สารใหขอ มูลกับผูบ ริโภคได
รวมถึงการพัฒนาตราสินคาใหมีความทันสมัยเปนที่จดจําของลูกคาได

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนทงั้ ในดานเศรษฐกิจในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชนและ
มี ป ระโยชน ใ นการเพิ่ ม มู ล ค า ให สิ น ค า และช ว ยส ง เสริ ม ผลิ ต ภั ณ ฑ
ประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก
วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ
แตกตางดานการบรรจุภัณฑและการจัดวางสินคาเพื่อสรางความนา
สนใจในการจํ า หน า ยสิ น ค า ณ จุ ด ขายอี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยสร า งเสริ ม
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

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 04 การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมปนนาไม้
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

คุณธมนันทไชยยาเจาของกิจการปนนาไมเลขที่ 13 หมูที่ 3 ตําบล
ตลาดใหญอําเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหมเริ่มผลิตสินคาตั้งแตแรก
ในปพ.ศ.2548 เริ่มจากการทําธุรกิจเล็กๆภายในครอบครัวใชชื่อ
วา“PANNA WOOD”ผลิตและจําหนายผลิตภัณฑจากขี้เลื่อยซึ่งทําขึ้น
มาจากจินตนาการของตัวเองออกแบบใหดแู ปลกใหมไมเหมือนใครหลัง
จากที่ไดวางจําหนายก็ไดผลตอบรับจากลูกคาเปนอยางดีรวมถึงไดรับ
การรับรองจากหนวยงานหลายหนวยงานเชนกรมสงเสริมอุตสาหกรรม
กรมการพัฒนาชุมชนเนื่องจากสินคาเปนหัตถกรรมที่ทําดวยมือจึงมี
ปญหาเกี่ยวกับบรรจุภัณฑเมื่อผลิตภัณฑถูกกระทบกระเทือนทําใหตัว
สินคาชํารุดไดงายผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหมนี้จะ
สามารถปกปองคุมครองผลิตภัณฑทําหนาที่ของบรรจุภัณฑไดอยาง
สมบูรณสะดวกในการจับถือหิ้วเหมาะสมกับการจัดจําหนายและเพื่อ
การขนสงผลิตภัณฑพรอมทั้งกราฟกของบรรจุภัณฑที่สวยงาม

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และและชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชนในการ
จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก
วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ
แตกตางดานการบรรจุภณ
ั ฑเพิม่ ความสะดวกในการจับถือหิว้ และนําพา
ไดงายชวยปกปองสินคาภายในจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกทั้งยัง
ช ว ยสร า งเสริ ม ประสบการณ ใ นการทํ า งานด า นทั ก ษะวิ ช าชี พ แก
นักศึกษาเพือ่ เตรียมพรอมไปสูก ารทํางานทีเ่ ปนประโยชนตอ ชุมชนและ
สังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน

งานนีเ้ ปนบรรจุภณ
ั ฑทเี่ พิม่ ความสะดวกในการจับถือหิว้ และนําพา
ไดงายชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผู
บริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ
ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหลวงที่มีประสิทธิภาพ
ในการบรรจุปกปองคุมครองและสามารถใหความสะดวกในการขนสง
ในการจับถือหิ้วสินคาที่มีขนาดกลางเพื่อการสงออกไดงายขึ้น
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายอาทิตย เดชชะ

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 05 ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เครื่องประดับจากไม้มะพร้าวและไม้ตาล
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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.
ความเปนมา

ผูประกอบธุรกิจเครื่องประดับจากไม ของคุณชุติกานต กันชัง
ต.บานแหวน อ.หางดง จ.เชียงใหม เปนธุรกิจชุมชนขนาดยอมที่เปน
เจาของรายเดียว มีการเริ่มประกอบธุรกิจขึ้นเมื่อป 2550 สินคาแรก
เริ่มที่ผลิตคือ กําไลจากไมมะพราวหรือไมตาล และ เริ่มผลิตสินคาจาก
ไมมงคลอื่นเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ไมวาจะเปน กําไล เข็มขัด ตางหู สรอย
คอ แหวน และปน ปกผม เปนตน มีจาํ หนายทัง้ ขายปลีกและขายสง จุด
แข็งบรรจุภัณฑถุงพลาสติกเดิม บรรจุสินคาไดงาย สะดวกตอการใช
งาน บรรจุภัณฑราคาถูกหาไดงายตามทองตลาด จุดออน คือ บรรจุ
ภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดในการขนสงในระยะทางไกล ไมแสดง
ชื่อสินคา ตราสินคา และขอมูลของสินคา อุปสรรค คือ มีการแขงขัน
ทางตลาดคอนขางสูง โอกาส บรรจุภัณฑสามารถพัฒนาได เนื่องจาก
อยูในขั้นตนผลิตภัณฑมีความนาสนใจ ตลาดการพิมพในบรรจุภัณฑมี
จํานวนมาก สามารถเลือกทีผ่ ลิตทีม่ รี าคายอมเยาและมีคณ
ุ ภาพได การ
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑและตราสินคาใหกับผลิตภัณฑเครื่อง
ประดับจากไมมะพราวและไมตาล เพือ่ ตอบสนองความตองการของผู
บริโภค ใหมีความเหมาะสมในดานการคาปลีกที่มีความปลอดภัยตอ
ผลิตภัณฑ รวมถึงกราฟกและตราสินคาเพือ่ ดึงดูดความสนใจ ทําหนาที่
บรรจุภณ
ั ฑทดี่ ี นําเสนอประชาสัมพันธสนิ คา ณ จุดขาย และสรางภาพ
ลักษณเฉพาะตนใหกับสินคา

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และ และชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

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

จุดเดนของผลงาน

เปนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑเครื่องประดับจากไมมงคล ที่มีลวดลาย
กราฟกทัง้ บนและชัน้ ภายในบรรจุภณ
ั ฑ ทีอ่ อกแบบใหสวยงามนาสนใจ
และบรรจุภัณฑมีโครสรางที่สามารถปกปองคุมครองผลิตภัณฑภายใน
มี ก ลไกที่ มี ค วามสะดวกในการใช ง าน และสามารถทํ า หน า ที่
ประชาสัมพันธสินคาเครื่องประดับจากไมมงคลไดดี ณ จุดขาย

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑเครื่องประดับจากไมนี้ จะเปนตน
แบบหนึง่ ของบรรจุภณ
ั ฑเพือ่ การจําหนายผลิตภัณฑของโครงการหลวง
ที่มีประสิทธิภาพในการบรรจุ ปกปองคุมครอง และ สามารถนําเสนอ
ผลิตภัณฑใหเปนจุดเดน เพื่อกระตุนความสนใจใหผูบริโภค ณ จุดขาย
ไดดี
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวนิชานาฎ วงษาพันธ

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

บรรจุภัณฑสินคาของกลุมแมวินเรือจําลองมีปญหาระหวางการ
ขนสงคือบรรจุภัณฑไมสามารถปกปองสินคาไดจากเกิดแรงกระแทก
และแรงกดทับจนทําใหเกิดความเสียหายตอผลิตภัณฑการจับถือทําได
ไมสะดวกมีขนาดไมพอดีกันสินคาภายในการวางกราฟกบนตัวบรรจุ
ภัณฑไมสรางความเปนเอกลักษณไมสามารถสรางแรงจูงใจในการ
ตัดสินใจซื้อยังขาดขอมูลสินคาผูผลิตรายละเอียดการใชงานเรื่องราว
ของสินคาเครือ่ งหมายตางๆและไมมตี ราสินคาการออกแบบและพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑแมวนิ เรือจําลอง ต.แมวนิ อ.แมวาง จ.เชียงใหมเพือ่ เปนการ
ตอบสนองความตองการของผูป ระกอบการและสงเสริมการขายรวมถึง
เปนการยกระดับคุณภาพของบรรจุภัณฑสินคาจากภูมิปญญาพื้นบาน
ใหมีความทันสมัยตามวันเวลาในปจจุบันดูสวยงามมีความนาสนใจมี
ความสามรถในการปกปองสินคาไดดเี พิม่ ความสะดวกในการใชงานใน
การบรรจุสนิ คาสามารถสือ่ สารขอมูลของสินคากับผูบ ริโภคสามารถเพิม่
มูลคาใหสินคาไดเปนที่จดจําของผูบริโภคมีความเปนเอกลักษณและ
เหมาะสมกับตนทุกการผลิต

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และและชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชนในการ
จําหนายทั้งภายในประเทศและการสงออก

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑเรือไมจําลองนี้จะเปน
ประโยชนแกวสิ าหกิจชุมชนกลุม ผลิตเรือไมจาํ ลองในการเพิม่ ศักยภาพ
ในการจําหนายสินคาสรางความแตกตางดานการบรรจุภณ
ั ฑเพิม่ ความ
สะดวกในการจับถือหิ้วและนําพาไดงายชวยปกปองสินคาภายในจาก
ผูผลิตจนถึงมือผูบริโภคอีกทั้งยังชวยสรางเสริมประสบการณในการ
ทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียมพรอมไปสูการทํางาน
ที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปในอนาคต

จุดเดนของผลงาน

เปนบรรจุภณ
ั ฑทเี่ พิม่ ความสะดวกในการจับถือหิว้ และนําพาไดงา ย
ชวยปกปองสินคาขนาดกลางใหปลอดภัยจากผูผลิตจนถึงมือผูบริโภค

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

ผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑนี้จะเปนตนแบบหนึ่งของบรรจุ
ภัณฑเพื่อการจําหนายผลิตภัณฑของตกแตงของโครงการหลวงที่มี
ประสิทธิภาพในการบรรจุปกปองคุม ครองและสามารถใหความสะดวก
ในการขนสงในการจับถือหิว้ สินคาทีม่ ขี นาดกลางเพือ่ การสงออกไดงา ย
ขึ้น
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายภาสกร เส็งเรียบ

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

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

เสกสรรค ขัติกุล เจาของธุรกิจเทียนหอมแฟนซี Full Candle ได
เริ่มทําเทียนหอมออกจําหนายมาตั้งแตป 2540 มาจนถึงปจจุบันทํา
ออกมาไดประมาณ 13 ปเนื่องจากบรรจุภัณฑเทียนหอมแฟนซี full
candle ที่ใชอยูในปจจุบันนั้นมีลักษณะที่เปนบรรจุถุงใสบรรจุกลอง
กระดาษสาไมปอ งกันคุม ครองสินคาไมมฉี ลากบนบรรจุภณ
ั ฑไมมขี อ มูล
บงบอกละเอียดตางๆของสินคาใหชัดเจนประกอบกับไมไดรับการ
ออกแบบใหเหมาะสมตอการการจัดจําหนายไมดงึ ดูดใจความสนใจของ
ผูบริโภคการออกแบบบรรจุภัณฑและพัฒนาใหมใหสามารถปองกัน
คุมครองสินคาและมีสีสันลวดลายกราฟกบนบรรจุภัณฑสินคาสราง
ความนาเชือ่ และเปนทีย่ อมรับของผูบ ริโภคใหเหมาะสมตอการจําหนาย
สามารถดึงดูดความสนใจสรางความพึงพอใจของทัง้ ผูจ าํ หนายและผูซ อื้
ตลอดจนเพื่อสะดวกตอการขนสงสินคา
ประโยชนของผลงาน
ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑใหแกผลิตภัณฑชุมชน
มีประโยชนในการเพิม่ มูลคาใหสนิ คาในการชวยกระตุน เศรษฐกิจชุมชน
และและชวยสงเสริมผลิตภัณฑประเภทงานหัตถกรรมของชุมชน

อาจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์
สาขาเทคโนโลยีศิลป
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 091-8593442
Email : aj.nart@gmail.com

ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑนี้จะเปนประโยชนแก
วิสาหกิจชุมชนในการเพิ่มศักยภาพในการจําหนายสินคาสรางความ
แตกตางดานการบรรจุภัณฑและการจัดวางสินคาเพื่อสรางความนา
สนใจในการจํ า หน า ยสิ น ค า ณ จุ ด ขายอี ก ทั้ ง ยั ง ช ว ยสร า งเสริ ม
ประสบการณในการทํางานดานทักษะวิชาชีพแกนักศึกษาเพื่อเตรียม
พรอมไปสูการทํางานที่เปนประโยชนตอชุมชนและสังคมตอไปใน
อนาคต

จุดเดนของผลงาน

เปนบรรจุภณ
ั ฑผลิตภัณฑเทียนหอมทีม่ ลี วดลายกราฟกทีอ่ อกแบบ
ให ส วยงามน า สนใจและบรรจุ ภั ณ ฑ มี โ ครสร า งที่ ส ามารถปกป อ ง
คุม ครองผลิตภัณฑภายในใหปลอดภัยจากสภาวะภายนอกทีอ่ าจทําให
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

ผลงานสร้างสรรค์
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ดร.ณงค์ณชุ นทีพายัพทิศ

สาขาเทคโนโลยีการพิมพ
และบรรจุภัณฑ
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 081 764 7759
Email : noot_nathi@hotmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน

อาจารย
1.นายภัทรกร ออแกว
บุคคลภายนอก
1. นางศิริพร สารแกน จาก ชุมชนบานปาจี้ ต.ทุงหลวง
อ.พราว จ.เชียงใหม

Creation – 08 ภาพ แสดงแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดภัย บ้านปาจี้
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

แบรนด์และบรรจุภัณฑ์ข้าวปลอดภัย บ้านปาจี้
เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีสวนรวม
ความเปนมา

ภารกิ จ หลั ก ในการบริ ก ารวิ ช าการ ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเพื่อสงเสริมและสนับสนุนให
บุคลากร ทํางานบริการวิชาการชุมชนที่สามารถนําไปใชประโยชนได
จริง โดยงานบริการวิชาการ กองการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา ภาคพายัพ เชียงใหม ไดเริ่มจัดทําโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวติ หมูบ า นปาจีต้ ามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีสว น
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
เปาหมายในครัง้ นี้ คือ การสรางพืน้ ฐานการผลิตขาวปลอดภัย โดย
ใชกระบวนการคิด การวิเคราะหแบบบูรณาการ ในทุกภาคสวน ให
ชุมชนผลิตขาวปลอดภัยและปุยอินทรีย เพื่อเปนชุมชนตนแบบ เพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมูบานปาจี้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
แบบมีสวนรวม โดยเฉพาะ นายกเทศมนตรีเทศบาลเวียงพราว และ
ภาคีเครือขาย ที่สนับสนุนตลอดระยะเลา 3 ป ไดเกิดผลสัมฤทธิ์ตาม
วัตถุประสงคของโครงการ ใหขาวปลอดภัยเปนผลิตภัณฑชุมชน ที่มี
สื่อสารดวยภาพลักษณ ตราสินคาหรือแบรนด และตนแบบตัวอยาง
บรรจุภัณฑขาวปลอดภัย

ประโยชน์ของผลงาน

1. ดานการเกษตรและอาหาร มีการปลูกขาวแบบนาโยนทีป่ ระหยัด
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 ความรวมมือบุคลากรระหวาง 4 คณะ และภาคีเครือขาย

2.3 ตอยอดการวิจัย
2.4 ตอยอดการเรียนการสอน
2.5 ตอยอดงานบริการชุมชน

ประโยชน์ของผลงาน

1.ดานการเกษตรและอาหาร มีการปลูกขาวแบบนาโยนทีป่ ระหยัด
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 ความรวมมือบุคลากรระหวาง 4 คณะ และภาคีเครือขาย
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.แหลงเรียนรูข า วนาโยนและปุย อินทรีย เปนชุมชนตนแบบ PAGEE
MODEL
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 09 ภาพแสดงการศึกษาการออกแบบโคม ไฟโปรงแสงเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเอนโกบและเคลือบ
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การศึกษาการออกแบบโคมไฟโปรงแสงเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเอนโกบและเคลือบ

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

ในอดีตมนุษยไดแสงสวางจากธรรมชาติ คือแสงอาทิตย แสงจันทร
และดวงดาว ตอมารูจักประดิษฐเครื่องมือที่ใหแสงสวางยามคํ่าคืน คือ
ตะเกียง และโคมไฟ เพื่อชวยใหแสงสวาง แกสถานที่ และอาคารตางๆ
โดยหนาทีห่ ลักของโคมไฟคือการใหแสงสวาง ไดมกี ารออกแบบใหโคม
ไฟนั้นเปนอุปกรณประดับตกแตงสถานที่ใหสวยงาม ซึ่งทําจากวัสดุ
ตางๆ มากมาย(www.thaigoodview.com/node/125038)
โคมไฟเซรามิกเปนผลิตภัณฑหนึง่ ทีน่ ยิ มใชตกแตงสถานทีต่ า งๆ ทัง้
ภายในและภายนอกอาคาร การเลือกใชเนื้อดินเพื่อผลิตโคมไฟ ขึ้นอยู
กับความเหมาะสมในการใชงาน การใชเนื้อดินพอรซเลนที่มีความ
โปรงแสงผลิตโคมไฟ จะชวยใหมีแสงสวางมากยิ่งขึ้น มีคุณคา และนํา
หนักเบา จะยิง่ ชวยเพิม่ มูลคาของโคมไฟใหมากขึน้ ตามไปดวย และเมือ่
มีการตกแตงลวดลายเพื่อใหมีความโปรงแสงและทึบบางสวนดวยเอน
โกบ จะสรางความนาสนใจ และแปลกใหมใหกับผลิตภัณฑโคมไฟ
จึงมีความสนใจทีจ่ ะศึกษาการทําโคมไฟโปรงแสงทีต่ กแตงดวยเอน
โกบและเคลือบ เพื่อเปนผลิตภัณฑใหม อันเปนแนวทางเลือกสําหรับผู
ประกอบการ และกลุมผูบริโภคที่ตองการสินคาแบบใหม

ผศ. อภิญญา วิไล

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 0816730959
Email : tunwilai2512@gmail.com

ประโยชน์ของผลงาน

เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกับผูประกอบการเซรามิก โดยผลิตเปนโคมไฟโปรงแสงจาก
เนื้อดินพอรซเลน

ผู้ได้รับประโยชน์

เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน

เปนการผลิตดวยเนื้อดินพอรซเลนที่มีความโปรงแสง และตกแตง
ดวยการทานํ้าดินสีหลายๆสี และขูดขีดใหเกิดลวดลาย พรอมทั้งเจาะ
ฉลุเพือ่ ใหแสงลอดผาน เมือ่ เปดไฟ จะมีแสงลอดผานจากชองทีฉ่ ลุ และ
เห็นสีของโคมไฟที่ทําดวยนํ้าดินสีตางๆ เกิดมิติความสวยงาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริที่
เปนงานเครื่องปนดินเผาได โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเปนโคมไฟ
ประดับตกแตงบาน
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน
ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวขนิษฐา เหลาจันทร

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 10 ภาพแสดงการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเคลือบ
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซรามิกที่มีการตกแตงด้วยเคลือบ
The Studying of Ceramics Jewelry and Decoration with Glaze
ความเปนมา

จากภาวะเศรษฐกิจถดถอยและการบริโภคที่อิ่มตัว ธุรกิจเซรามิก
ตองมีการปรับตัวและพัฒนาศักยภาพของตนเองใหอยูร อด จากปญหา
ที่ผานมาไมวาจะเปน คาแรงงาน เชื้อเพลิง และทรัพยากรตางๆที่นํา
เขาสูกระบวนการผลิต แตเดิมสินคาประเภทเซรามิกจะเปนที่รูจักคือ
สินคาประเภทตกแตง ไดแก แจกัน ฐานโคมไฟผลิตภัณฑทมี่ ขี นาดใหญ
ใชทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตจํานวนมากทําใหตนทุนการผลิต
ตามไปดวย การออกแบบผลิตภัณฑและเทคนิคที่ใชรวมยังมีจุดออน
ทําใหตองเผชิญปญหาการแขงขันโดยเฉพาะสินคาจากประเทศจีน มี
ขอไดเปรียบดานราคาที่ถูก ซึ่งมีกําลังการผลิตเซรามิกที่ใหญที่สุดใน
โลก(ศูนยวิจัยกสิกรไทย ป2555)
จึงเปนทีม่ าของการศึกษานีว้ า ศักยภาพและผลิตภัณฑทจี่ ะแขงขัน
ในตลาดไดหรือไม โดยจะทําการศึกษาการออกแบบเครื่องประดับเซ
รามิกที่มีการตกแตงดวยเคลือบ เพิ่มการออกแบบและเทคนิคการ
ตกแตงผลิตภัณฑทแี่ ปลกใหม โดยมีการศึกษาเคลือบทีต่ กแตงบนเครือ่ ง
ประดับ ซึง่ ตางจากผลิตภัณฑเซรามิกทีม่ กี ารผลิตในตลาดทีผ่ า นมา ทัง้
ในดานขนาดและทรัพยากรที่ใชในการผลิต เพราะผลิตภัณฑมีขนาด
เล็กลงมากไดผลิตภัณฑที่คุมคาและเหมาะสมกับกับทรัพยากรที่ใชไป

ผศ. อภิญญา วิไล

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 0816730959
Email : tunwilai2512@gmail.com

ประโยชน์ของผลงาน

เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกบั ผูป ระกอบการเซรามิกทีม่ วี ตั ถุดบิ และเคลือบอยูแ ลว พัฒนา
เปนรูปแบบผลิตภัณฑเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก

ผู้ได้รับประโยชน์

เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน

เลือกใชเคลือบทีม่ คี วามเหมาะสมกับพืน้ ผิวของเนือ้ ดิน และการถัก
รอยแบบฟรีสไตล มีความสวยงาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริที่
เปนงานเครือ่ งปน ดินเผาได โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครือ่ งประดับ
ที่มีขนาดเล็กซึ่งใชวัตถุดิบเดิมที่มีอยู
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวศรีพิกุล คําริน

ผลงานสร้างสรรค์
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ผศ. อภิญญา วิไล

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 0816730959
Email : tunwilai2512@gmail.com

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวอัญญารัตน อุปนันท

Creation – 11 ภาพแสดงการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น ด้วยวัสดุทางเซรามิก
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องประดับแฟชั่น ด้วยวัสดุทางเซรามิก
The Studying of Jewelry Fashion Design from Ceramic
ความเปนมา

ในสากลนัน้ เครือ่ งประดับเปนสิง่ หนึง่ ในกระแสวัฒนธรรมทีใ่ ชควบคู
มากับเสือ้ ผาเครือ่ งแตงกายอืน่ ๆตัง้ แตยคุ ประวัตศิ าสตรนบั หลายรอยป
มาแลว เครือ่ งประดับเปนสิง่ หนึง่ ทีส่ ามารถบอกประวัตคิ วามเปนไปใน
สมั ย ประวั ติ ศ าสตร ไ ด เป น สื่ อ สั ญ ลั ก ษณ ที่ บ อกถึ ง วั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมนิสัยใจคอของผูใชไดเปนอยางดี ดังนั้น การศึกษาทาง
ประวัติศาสตรศิลปจึงนิยมที่จะศึกษาเรื่องราวของ เครื่องประดับรวม
ไปดวยเพราะเครื่องประดับนอกจากจะใชประดับรางกายเพื่อความ
สวยงามแลวยังบอกตําแหนง ฐานะ ยศศักดิไ์ ด เชนชาวอเมริกนั อินเดีย
นที่อยูตามเผาตางๆ จะใชสีหรือขนนกประดับประดารางกายและสีห
รือขนนกนี้จะบอกตําแหนงของผูใชในขณะเดียวกันเครื่องประดับยัง
บอกฐานะทางเศรษฐกิจของเจาของไดอีกดวยประวัติศาสตรเครื่อง
ประดับไทยนั้นก็เชนเดียวกันตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตรถูกสรางขึ้น
มาไมใชแคเพื่อแสดงทักษะฝมืออันวิจิตรหรือเพื่อตกแตงรางกาย
ภายนอกเทานัน้ ตามหลักฐานทางโบราณคดีและมานุษยวิทยาเกีย่ วกับ
ศิลปะเครื่องประดับพอจะสรุปไดวา เครื่องประดับเปนวิธีการแรกๆที่
มนุษยใชในการแสดงออกทางสุนทรีภาพและการสรางความสัมพันธ
ระหวางตนเองชุมชนและสภาพแวดลอมเครือ่ งประดับแตเดิมมีคาํ ศัพท
ที่แยกประเภทเครื่องประดับอยู 2 คํา คือ ศิราภรณ หมายถึงเครื่อง
ประดับศีรษะและถนิมพิมพาภรณคือเครื่องประดับกาย แตในปจจุบัน
มักใชคํากลาง ๆคือคําวา”เครื่องประดับ”ไมไดแยกเฉพาะเรื่องใดเรื่อง
หนึ่งนอกจากกรณีที่ตองการชี้เฉพาะเจาะจงประวัติศาสตรเครื่อง
ประดับของไทยก็เริ่มตนขึ้นเมื่อประมาณ 50,000 – 1,700 ปมาแลว
มาแลว สมัยกอนประวัติศาสตรการคนพบที่เกาแกดังกลาวระบุวา
มีการขุดพบสรอยคอและกําไลทีท่ าํ จากเปลือกหอยหรือกระดูกสัตวอยู
ภายในหลุมศพของทั้งมนุษยผูชายและผูหญิง สวนเหตุผลที่เครื่อง
ประดับมักจะถูกสวมใสหรือติดมาพรอมกับโครงกระดูกในหลุมฝงศพ
นั้นนักมานุษยวิทยาทางวัฒนธรรมตั้งประเด็นวาสังคมในยุคนั้นเชื่อวา
ความตายอาจเปนการสืบเนื่องของชีวิตอยางหนึ่งคลายกับความเชื่อ
ทางศาสนาพราหมณ ศาสนาพุทธซึ่งเกิดในภายหลังไดรับอิทธิพลจาก
ความเชื่อนี้ติดมาดวยที่วาผูที่ตายไปแลววิญญาณจะมีการเกิดใหม
เครื่องระดับจึงนาจะเปนวัตถุที่สามารถติดตามบุคคลที่ลวงลับไปเพื่อ
ทําหนาที่รับใชบุคคลนั้นตอไปในโลกขางหนานั่นเองและไมวาเวลาจะ
ผานมานับหลายรอยปแลวก็ตามคนไทยก็ยังไมเปลี่ยนแปลงไปในดาน
งานฝมอื ทีไ่ ดชอื่ วาเปนประเทศทีท่ าํ งานหัตกรรมงานฝมอื ดวยออนชอย
สวยงามที่สุดแหงหนึ่งที่ไดรับความนิยมและเชื่อมั่นในงานผีมือจากทั่ว
โลกมาโดยตลอด
และเมื่อไมนานมานี้ที่ผูวิจัยไดผานการเขาฝกงานภาคฤดูรอนเพื่อ
เปนแนวทางแหงการศึกษาและนํามาพัฒนางานรวมไปถึงสืบไปเพื่อ

ประกอบอาชีพในทางเซรามิกจริงนั้นไดรับทราบและรูถึงปญหาที่
โรงงานและธุรกิจทางดานเซรามิกไดพบเจออยู ธุรกิจทางดานเซรามิก
เกิดภาวะซบเซาเปนอยางมากถึงขั้นตองประกาศหยุดชั่วคราวหรือปด
กิจการลงเพราะไมมีออรเดอรเขา
เนื่องดวยในปจจุบันหากสิ่งไหนที่ไมเกี่ยวของกับการดํารงชีพจริง
หรือหางไกลจากปจจัย4 ผูบ ริโภคก็มแี นวโนมคิดตัดสินใจซือ้ นอยลงยิง่
เปนผลิตภัณฑทไี่ มมจี ดุ เดนมีความคลายคลึงกับสินคาทีส่ มารถเลือกซือ้
ทดแทนกันในราคาที่ถูกกวาไดหรือมีขายตามทองตลาดทั่วไปยิ่งทําให
ความต อ งการซื้ อ มี น  อ ยลงไปอี ก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น จึ ง กระทบไปถึ ง
บุคลากรในโรงงานและผูที่ประกอบอาชีพเกี่ยวของกับงานเซรามิกนั้น
ตองเจอกับภาวะวางงานติดตอกันบอยครัง้ ขึน้ จากทีไ่ มเคยเปนมากอน
เพราะความซํ้าซากจําเจไมคิดหรือไมกลาเสียงที่จะลองเปลี่ยนแปลง
จากงานที่ ผ ลิ ต ที่ ล ะมากๆแต ข ายออกน อ ยมาเป น งานที่เนนความ
ละเอียดออน มีคุณคามีความสุนทรียะทางความงามและจิตใจที่ถึงแม
จะทําไดยากใชเวลามากแตขายไดในราคาสูงและเปนทีย่ อมรับหรือเปน
ทางเลือกใหมใหกับผูบริโภคเชนเครื่องประดับนั้นเอง

ประโยชน์ของผลงาน

เปนประโยชนตออุตสาหกรรมการผลิตเซรามิก โดยสามารถเพิ่ม
มูลคาใหกับผูประกอบการเซรามิกโดยไมใชเคลือบและพัฒนาเปนรูป
แบบผลิตภัณฑเครื่องประดับที่มีขนาดเล็ก

ผู้ได้รับประโยชน์

เปนประโยชนในวงการศึกษา สถานประกอบการเซรามิก

จุดเดนของผลงาน

เปนการตกแตงในสภาวะที่เปนนํ้าดิน ใชหลักการแบบลาเตอารท
และการถักรอยเครื่องประดับที่มีความสวยงาม

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

เปนแนวทางในการพัฒนาสินคาของโครงการตามพระราชดําริที่
เปนงานเครือ่ งปน ดินเผาได โดยพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑเครือ่ งประดับ
ที่มีขนาดเล็กซึ่งใชวัตถุดิบเดิมที่มีอยู
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผลงานสร้างสรรค์
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Creation – 12 ภาพแสดงการออกแบบโคมไฟเซรามิกโดยใช้วัสดุอะคริลิคมาเปนสวนผสมผสาน
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบโคมไฟเซรามิกโดยใช้วัสดุอะคริลิคมาเปนสวนผสมผสาน
Lighting design ceramic material is acrylic on the blend
ความเปนมา

การสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑหัตถกรรมในชุมชน เพราะการ
มูลคาเพิม่ ใหกบั ผลิตภัณฑนนั้ นําไปสูก ารเพิม่ ราคาใหกบั ผลิตภัณฑและ
สรางรายไดใหกับตนเองและชุมชน จนสามารถพึ่งพาตนเองได โดยมี
แรงบันดาลใจจากการนําเครือ่ งปน ดินเผามาบูรณการรวมกันกับศิลปะ
การแกะหนังตะลุงผานกระบวนการออกแบบจนเกิดรูปแบบใหม ซึง่ จะ
ทําการออกแบบรูปทรงของเครือ่ งปน ดินเผาเปนพืน้ ฐานผลิตภัณฑโคม
ไฟและออกแบบการแกะหนั ง ตะลุ ง เป น ครอบของโคมไฟ เพราะ
คุณสมบัติเฉพาะตัวของหนังตะลุงและลักษณะรอยแกะของลวดลาย
นั้นแสงจากหลอดไฟสามารถสองผานได ทําใหเกิดความสวยงามของ
สี แสง เงา ลวดลาย และรูปทรง ควบคูไปกับการใชสอยขณะใชงานใน
ยามคํ่าคืน เปนการสรางสรรคมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑในชุมชนดน
ภูมิปญญาทองถิ่นดํารงอยูสืบไป และเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค
(ชัชวาลย รัตนพันธุ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา )
โคมไฟเซรามิกความบันดาลใจจากกุหลาบ โดยการออกแบบนัน้ จะ
ผานการตัดทอนและผสมผสานความงามของกุหลาบในสวนตางๆ รวม
เทคนิคคลอยซอนเน ( Cloisonne ) ซึ่งเปนเทคนิคในงานโลหะเคลือบ
ทีม่ ชี อื่ เสียงกรีก แตในทางเซรามิกมีการนําเทคนิคนีม้ าประยุกตใชตงั้ แต
สมัยราชวงศเหม็ง โดยลักษณะจะใชดินสีขาวบีบเปนเสนนูนเปน
ลวดลายและระบายเคลือบลงในชองลวดลาย จึงนําเทคนิคนีม้ าพัฒนา
เพือ่ ใชในการออกแบบโคมไฟ โดยการใหแสงไฟนัน้ มีอทิ ธิพลตออารมณ
และความรูส กึ เนือ่ งจากโคมไฟนัน้ ชวยสรางบรรยากาศได เมือ่ ยามเปด
ไฟจะเผยใหเห็น แสงสวางและสีสนั ผานลวดลายทีถ่ กู ออกแบบไวอยาง
ลงตัว (ขนิษฐา เปนซอ มหาวิทยาลัยศิลปากร )
จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงมีแนวความคิดในการสราง โคม
ไฟเซรามิกผสมผสานอะคริลิค เนื่องจาก เซรามิกมีความสวยงามทาง

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 085-041-2089
Email : mbs1_2009@yahoo.com

ดานเคลือบและมีจุดเดนทางดานรูปทรงและวิธีการขึ้นรูป อะคริลิคมี
ลักษณะเดนทางดานความโปรงแสงและมีความใสทําหนาทีเ่ ปนตัวผาน
ของแสงไฟแสงสวางสามารถสองผานเนือ้ ของอะคริลคิ ไดถงึ รอยละ 92
มีความทนทานตอแรงกระแทก การนําเซรามิกและอะคริลิคมาผสม
ผสานกันจะทําใหเกิดการเพิ่มมูลคาของสินคาและมีราคาสูงและ อาจ
เปนความตองการของกลุม ลูกคาทีช่ นื่ ชอบผลงานเกีย่ วกับการดีไซนรปู
แบบใหม ที่มีการนําอะคริลิคมาผสมผสานกันทําใหเกิดผลงานที่ มีจุด
เดนทางดานรูปทรงและความโปรงแสงและอีกทั้งยังเปนการนําวัสดุ
เหลือใชจากโรงงานอะคริลิคมามาใชใหเกิดประโยชนอีกทางหนึ่งดวย

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนีก้ ารพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน
การสรางศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
นําองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับ
องคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

จุดเดนของผลงาน

การประยุกตใชกระบวนการขึ้นรูปดวยแบบพิมพทางดานเซรามิก
มาใชในการขึ้นรูปโคมไฟ ซึ่งทําใหสามารถผลิตซํ้าไดเปนจํานวนมากๆ
รวมทั้งสามารถประยุกตรูปแบบจากชิ้นงานที่ขึ้นรูปใหเกิดความหลาก
หลายเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค ที่สามารถเลือกซื้อไดตามความ
ตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุนในการผลิตตํ่าลง ผูประกอบ
การจะมีผลกําไรมากขึ้น
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นายจิรัฐ วรรณสุกิจ

ผลงานสร้างสรรค์
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

Creation – 13 ภาพแสดงการพัฒนาสีและความพรุนตัวของเม็ดดินเผา
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การพัฒนาสีและความพรุนตัวของเม็ดดินเผา
ความเปนมา

เมื่อกลาวถึงดินเผา คนทั่วไปมักคิดวาตองทําเปนผลิตภัณฑเกี่ยว
กับภาชนะ หรืองานปน เทานัน้ ทวา วันนี้ ดินเผาไดถกู นํามาใชประโยชน
อีกประการ ดวยการปนเปนเม็ดๆ แลวโรยบนหนาดิน เปนการชวย
รักษาความชุม ชืน้ โดยไมจาํ เปนตองรดนํา้ ทุกวัน เปนอีกหนึง่ ผลิตภัณฑ
ของผูประกอบการชาวไทยที่สามารถขายไดในตลาดตางประเทศ
คุณสมบัติของเม็ดดินเผา ชวยอมนํ้าในเม็ดได 30-40% จึงไมตอง
รดนํ้าบอย เพียงแคอาทิตยละ 2 ครั้งเทานั้น อีกทั้ง ในเม็ดดินเผาผสม
ดวยปุย อินทรีย ชวยเพิม่ แรธาตุใหแกดนิ และตนไม และชองวางระหวาง
เม็ดดินเผาชวยเพิ่มออกซิเจนใหดินดวย ทั้งนี้ ดินที่นํามาทําเปนดิน
เหนียวทั่วไป ปนดวยมือคน แลวตากแหง และเขาเตาอบ มีอายุการใช
งานตอเม็ดยาวนานมากกวา 1 ป จึงยอยสลายเองตามธรรมชาติจดุ เดน
อีกประกาย อยูที่รูปทรงของเม็ดดินเผาไมไดมีเพียงแตปนทรงกลม
เทานั้น ทวา มีขนาดใหเลือกหลายขนาดทั้งเล็กและใหญ อีกทั้งรูปทรง
หลากหลาย ไมวา จะสีเ่ หลีย่ ม หรือสามเหลีย่ ม เพือ่ ตอบสนองลูกคานัก
ออกแบบ นําไปใชงานไดเหมาะสม การตลาดสวนใหญเปนการสงออก
กวา 90% ไดแก ฮองกง สิงคโปร ฟลปิ ปนส สหรัฐอเมริกา 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
นักออกแบบ มักนําไปเปนอุปกรณตกแตงภายในเพิม่ ความสวยงาม อาทิ
ใสกระถางตนไมในสปา หรือใชเปนอุปกรณใสตกแตงตูปลาปญหาของ
ธุรกิจ อยูที่คนทั่วไป ไมรูจักสินคามากอน ถาเห็นจากภายนอกมักคิด
วา เปนอาหารสัตว รวมถึง ผลิตไดยาก เพราะทุกเม็ดยังตองปน ดวยมือ
อีกประการ อยูท ขี่ าดแคลนบุคลากรฝายขาย เพราะคนรุน ใหญ ไมนยิ ม
ทําอาชีพพนักงานขาย

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 085-041-2089
Email : mbs1_2009@yahoo.com

ผูศ กึ ษาจึงมีแนวคิดการพัฒนาเม็ดดินPOPPERดานการพัฒนาสีให
มีความสีสันที่แปลกใหมโดยการใชสีออกไซดและสีสังเคราะหอื่น คิด
สูตรดินใหมคี วามพรุนตัวทีเ่ หมาะสมกับเม็ดดิน ความชืน้ และตนไมปลูก
ใหมีความเจริญเติบโต และหาวิธีการผลิตเม็ดPOPPER การขึ้นรูปดวย
ในเชิงอุตสาหกรรม ใหการผลิตไดจํานวนมากๆ เพื่อประหยัดเวลาใน
การผลิตและแรงงาน

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนีก้ ารพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน
การสรางศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
นําองคความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิง
พาณิชยและสาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น ผนวกกับ
องคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ
เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

ผู้ได้รับประโยชน์

นักเรียน/นักศึกษา ไดเรียนรูก ระบวนการทําวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใช
ประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มีนําไปตอยอดให
เกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับองคความรูจาก
การวิจยั ไปผนวกกับองคความรูส มัยใหมเพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
สินคาและบริการ รวมทัง้ ไดผลงานสรางสรรคทสี่ ามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคสินคา สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ประชาชน/
ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับการนํา
ไปใชงาน
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญา
นิพนธเปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสู
ชุมชน ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวยลลดา จะวะนะ

ผลงานสร้างสรรค์
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 2 “...สูวิจัยรับใชสังคม อุตสาหกรรมและนวัตกรรมทองถิ่น”

ประโยชน์ของผลงาน

ผลงานนีก้ ารพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนประโยชนทางดาน
การสรางศักยภาพและความสามารถเพือ่ การพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดย
นําองคความรูแ ละตอยอดภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชย
และสาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ผนวกกับองคความ
รูส มัยใหมเพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ เพือ่ เปนพืน้
ฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยัง่ ยืน

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
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ผู้ได้รับประโยชน์

ผลงานนี้มีประโยชนกับผูที่มีสวนเกี่ยวของหลายสวน ในบทบาทที่
แตกตางกัน เชน นักเรียน/นักศึกษา ไดเรียนรูกระบวนการทําวิจัยที่
สามารถนําไปใชประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มี
นําไปตอยอดใหเกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับ
องคความรูจากการวิจัยไปผนวกกับองคความรูสมัยใหมเพื่อยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพสินคาและบริการ รวมทั้งไดผลงานสรางสรรคที่
สามารถตอบสนองความตองการ ของผูบ ริโภคสินคา สงผลใหเศรษฐกิจ
ชุมชนดีขึ้น ประชาชน/ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มี
ความเหมาะสมกับการนําไปใชงาน

จุดเดนผลงาน

จุดเดนของผลงานนีค้ อื การประยุกตใชกระบวนการขึน้ รูปดวยแบบ
พิมพทางดานเซรามิก มาใชในการขึ้นรูปนํ้าพุ ซึ่งทําใหสามารถผลิตซํ้า
ไดเปนจํานวนมากๆ รวมทั้งสามารถประยุกตรูปแบบจากชิ้นงานที่ขึ้น
รูปใหเกิดความหลากหลายเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค ที่สามารถ
เลือกซื้อไดตามความตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุนในการ
ผลิตตํ่าลง ผูประกอบการจะมีผลกําไรมากขึ้น
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน
ประจําป 2557

Creation – 14 ภาพแสดงการศึกษาและพัฒนารูปแบบของตกแตงสวนประเภทนํ้าพุ
ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การศึกษาและพัฒนารูปแบบของตกแตงสวนประเภทนํ้าพุ
ความเปนมา

นํ้าพุ เกิดจากนํ้าใตดินที่ผุดขึ้นมาเหนือผิวดิน ซึ่งเปนแรงดันจาก
ธรรมชาติ ถาแรงดันมาก นํา้ ก็จะพุง สูง เปนนํา้ พุ ถาแรงดันนอย นํา้ ก็
แคผุดขึ้นมาเล็กๆ ไมสูงและดวยสมองของมนุษยเรา จึงเกิดการเลียน
แบบธรรมชาติ ดวยการสรางนํา้ พุเทียมขึน้ มา ซึง่ ไดสรางระบบนํา้ พุ โดย
มีหลักการทีว่ า นํา้ พุทผี่ ดุ พุง ขึน้ ทีส่ งู นัน้ ไดอาศัยแรงดันจากปม นํา้ สวน
รูปแบบของนํา้ พุทพี่ งุ ขึน้ จะแตกตางกันไปตามประเภทของหัวนํา้ พุทใี่ ช
เชนตนสน , ลาวา , ฟองเบียรเปนตน
นํ้าพุ ชวยสรางชีวิตชีวาและทําใหเกิดความเคลื่อนไหวในสวน
ปจจุบนั นีน้ าํ้ พุนยิ มนํามาใชตกแตงสถานทีท่ งั้ บริเวณบานและสวน เพราะ
ติดตัง้ งายมีอะไรยุง ยากซับซอน มีแคหวั นํา้ พุ ปม นํา้ และทอก็พอ โดย
ทั่วไปแลว วัสดุที่ใชผลิตหัวนํ้าพุ จะมีไมกี่แบบ โดยทั่วไปแลวจะใช
พลาสติกและทองเหลือง ซึ่งพลาสติกจะมีราคาถูกแตไมทนทานตอ
แสงแดด สวนทองเหลืองถึงจะมีราคาสูงแตทนทานกวา หัวนํา้ พุทวั่ ไป
ในทองตลาดมีใหเลือกใชหลายประเภท หลายขนาด การเลือกหัวนํา้ พุ
นัน้ ควรเลือกรัศมีของนํา้ พุใหเหมาะสมกับขนาดของบอเพือ่ ใหเกิดการก
ระเซ็นออกจากบอมากเกิน เพือ่ ความสวยงามแลวระดับของหัวนํา้ พุตอ ง
โผลขนึ้ มาเหนือนํา้ ไมเกิน 10 เซนติเมตร รูปทรงนํา้ พุแตละแบบใหความ
รูสึกตางกันไปหากมีการนํามาผสมผสานกันแลวจะสรางจุดเดนใหกับ
บริเวณนัน้ ได
ตามความเชือ่ ของมนุษยการทีน่ าํ้ นัน้ เคลือ่ นไหว ก็นาํ พาพลังไดเชน
การตั้งนํ้าพุซึ่งเห็นไดชัดวามีการกระจายของพลังงานที่ชัดเจนไมใชแค
นํา้ ทีเ่ คลือ่ นไหว แตยงั ทําใหอากาศหรือลมนัน้ เคลือ่ นไหวดวย เนือ่ งจาก
นํา้ พุนนั้ แหวกอากาศและแรงตกกระทบของนํา้ ทีพ่ งุ ขึน้ ไปสูบ อ นํา้ นัน้ ก็
กอใหเกิดการกระแทกของอากาศอยูต ลอดเวลาจึงเปนสภาพการกระแจ
พลังอยางชัดเจน ซึ่งโองนํ้าลนก็มีหลักการเคลื่อนไหวของนํ้าคลายกับ
สภาพนํา้ พุหรือเหมือนนํา้ พุเล็กๆในโองเทานัน้ โดยมีการกระจายพลังที่
นอยกวานํา้ พุ สวนนํา้ ตกนัน้ ก็มกี ารเคลือ่ นทีข่ องนํา้ ในลักษณะการไหล
จากทีส่ งู ลงตํา่ ก็ทาํ ใหเกิดการกระแทกของนํา้ และอากาศ เพียงแตจะตอง
มีการตัง้ ใหนาํ้ ตกนัน้ หันมาใหถกู ทิศทาง ซึง่ การตัง้ นํา้ ตกนัน้ ถาทิศทางที่
ดีนั้นหรือมีพลังที่ดีก็ตองหันนํ้าไหล และตกมาสูชองเปดที่เปนประตู
หนาตาง ชองลมของบานและอาคารซึง่ ตางจากนํา้ พุและโองนํา้ ลนทีม่ ี
การกระจายพลังรอบทิศทางอยางเทาๆกัน
การจัดสวนโดยใหความสําคัญกับฮวงจุย จะชวยเสริมใหผทู อี่ าศัยอยู
ในบานหลังนัน้ มีความสุขสงบ นํามาซึง่ ความอยูเ ย็นเปนสบาย มีพลังงาน
ชีวิตที่ดี ใครที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบานของตัวเอง ไมวาจะเปนพื้นที่
กวางขวาง หรือวาเปนพืน้ ทีเ่ ล็กๆก็สามารถแตงสวนใหเปนไปตามหลัก
ฮวงจุย เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลและสวยงาม
ผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายอยูป จ จุบนั นีม้ ี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ราคา
4,200 ขนาดกลาง 2,800 และขนาดเล็ก 950 มี 12 รูปแบบ สีของ
ภาชนะประกอบไปดวย สีนาํ้ ตาลดินเผา และสีเหลือง ตามศาสตรของ
ฮวงจุย สินคาทีข่ ายดีทสี่ ดุ จะเปน ชุดพระพิฆเนศประทานพร เพราะ
กระแสของความนิยมและความเชื่อในองคพระพิฆเนศ ที่เชื่อวาจะ
ประสบความสําเร็จทุกประการ ตามจิตอธิษฐาน”สําหรับกลุม ลูกคา สวน

ใหญเปนกลุมลูกคาในวัยทํางาน อายุประมาณ 40-50 ป และกลุม
ครอบครัวทีท่ าํ ธุรกิจสวนตัว โดยลูกคานิยมใหมบี ริการสงสินคาและติด
ตั้งพรอมมีบริการหลังการขายดวยไมวาจะเปนการลางหรือการซอม
บํารุง
ดานแผนการดําเนินธุรกิจในปนี้ มีแผนทีจ่ ะผลิตสินคาใหมออกมา
เพิ่มเติม โดยไดแนวคิดในการสรางสรรคสินคาใหมจากคําแนะนําของ
ลูกคา และการหาขอมูลทาง INTERNET ซึง่ สินคาใหมจะเนนใชวตั ถุดบิ
ทีเ่ ปนธรรมชาติใหมากทีส่ ดุ สรางขนาดของสินคาใหใหญขนึ้ เนนรูป
แบบงาย ๆ ไมซับซอน ราคา ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับสินคาจาก
ประเทศจีน ความยากงายของการผลิตสินคาจะขึน้ อยูก บั ความตองการ
ของลูกคาเปนหลัก เพราะ
ก็ทาํ ใหเกิดการกระแทกของนํา้ และอากาศ เพียงแตจะตองมีการตัง้
ใหนาํ้ ตกนัน้ หันมาใหถกู ทิศทาง ซึง่ การตัง้ นํา้ ตกนัน้ ถาทิศทางทีด่ นี นั้ หรือ
มีพลังที่ดีก็ตองหันนํ้าไหล และตกมาสูชองเปดที่เปนประตู หนาตาง
ชองลมของบานและอาคารซึง่ ตางจากนํา้ พุและโองนํา้ ลนทีม่ กี ารกระจาย
พลังรอบทิศทางอยางเทาๆกัน
การจัดสวนโดยใหความสําคัญกับฮวงจุย จะชวยเสริมใหผทู อี่ าศัยอยู
ในบานหลังนัน้ มีความสุขสงบ นํามาซึง่ ความอยูเ ย็นเปนสบาย มีพลังงาน
ชีวิตที่ดี ใครที่มีพื้นที่สวนในบริเวณบานของตัวเอง ไมวาจะเปนพื้นที่
กวางขวาง หรือวาเปนพืน้ ทีเ่ ล็กๆก็สามารถแตงสวนใหเปนไปตามหลัก
ฮวงจุย เพือ่ ความเปนสิรมิ งคลและสวยงาม
ผลิตภัณฑทจี่ าํ หนายอยูป จ จุบนั นีม้ ี 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ ราคา
4,200 ขนาดกลาง 2,800 และขนาดเล็ก 950 มี 12 รูปแบบ สีของ
ภาชนะประกอบไปดวย สีนาํ้ ตาลดินเผา และสีเหลือง ตามศาสตรของ
ฮวงจุย สินคาทีข่ ายดีทสี่ ดุ จะเปน ชุดพระพิฆเนศประทานพร เพราะ
กระแสของความนิยมและความเชื่อในองคพระพิฆเนศ ที่เชื่อวาจะ
ประสบความสําเร็จทุกประการ ตามจิตอธิษฐาน”สําหรับกลุม ลูกคา สวน
ใหญเปนกลุมลูกคาในวัยทํางาน อายุประมาณ 40-50 ป และกลุม
ครอบครัวทีท่ าํ ธุรกิจสวนตัว โดยลูกคานิยมใหมบี ริการสงสินคาและติด
ตั้งพรอมมีบริการหลังการขายดวยไมวาจะเปนการลางหรือการซอม
บํารุง
ดานแผนการดําเนินธุรกิจในปนี้ มีแผนทีจ่ ะผลิตสินคาใหมออกมา
เพิ่มเติม โดยไดแนวคิดในการสรางสรรคสินคาใหมจากคําแนะนําของ
ลูกคา และการหาขอมูลทาง INTERNET ซึง่ สินคาใหมจะเนนใชวตั ถุดบิ
ทีเ่ ปนธรรมชาติใหมากทีส่ ดุ สรางขนาดของสินคาใหใหญขนึ้ เนนรูป
แบบงาย ๆ ไมซับซอน ราคา ไมสูงมากนักเมื่อเทียบกับสินคาจาก
ประเทศจีน ความยากงายของการผลิตสินคาจะขึน้ อยูก บั ความตองการ
ของลูกคาเปนหลัก เพราะงานทุกชิน้ ตองเก็บรายละเอียดมากขึน้ ไม
สรางความลําบากใจแกลกู คา หรือสรางปญหาใหหลังการขาย ทีส่ าํ คัญ
คือ การทําธุรกิจประเภทนี้ ยังมีความตองการของตลาดสูง ทัง้ นี้ ขึน้ อยู
กับการออกแบบและการสนองตอบความตองการของลูกคาทัง้ ทางดาน
จิตใจและความเชือ่ โดยการสราง IMAGE ตามกระแสซึง่ อาชีพนีย้ งั มีชอ ง
วางทางการตลาดอีกเยอะมาก
ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

การศึกษาและพัฒนาวิธีการขึ้นรูปเนื้อดินเซรามิกให้เปนวัตถุทรงกลม
ความเปนมา

เซรามิกมีการขึ้นรูปไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนรูปทรงตางๆ เชน
ทรงเหลี่ยม วาเปนการขึ้นรูปที่งาย และสามารถทําพิมพออกมาซํ้าๆ
กันเพือ่ ผลิตไดทลี ะมากๆ แตการขึน้ รูปวัตถุทรงกลมเปนวิธกี ารทีข่ นึ้ รูป
ไดยาก ผูศึกษาจึงอยากศึกษาวิธีการขึ้นรูปแบบทรงกลม และนํามา
พัฒนาการผลิตใหไดผลิตอยางรวดเร็ว อาจมีหลายหลักการในการผลิต
เชนการใชมอื ขึน้ รูป การใชเครือ่ ง การใชพมิ พแตละวิธกี ารก็ตา งกันและ
คุณภาพอาจจะไมเทาเทียมกันดังนัน้ การศึกษาในครัง้ นี้ อาจจะนําหลัก
การผลิตตางๆมาเปรียบเทียมคุณภาพ
เซรามิกเปนผลิตภัณฑอยางหนึง่ ทีเ่ ราพบเห็นไดทวั่ ไปในชีวติ ประจํา
วัน เชน ถวยชาม กระเบือ้ ง สุขภัณฑ หรือแมกระทัง่ ชิน้ สวนของอุปกรณ
เครื่องใชชนิดตางๆ ผลิตภัณฑเซรามิกเหลานี้มีรูปรางลักษณะแตกตาง
กัน ผลิตภัณฑที่มีรูปรางแตกตางกัน มีวิธีการขึ้นรูปที่แตกตางกัน
การขึ้นรูปผลิตภัณฑเซรามิกมีอยูหลากหลายวิธี ซึ่งแตละวิธีมีขอ
แตกตางกัน ทั้งวิธีการขึ้นรูป การเตรียมเนื้อดิน อุปกรณเครื่องมือ
เครื่องจักร และเครื่องมือในการขึ้นรูป แตการขึ้นรูปแบบทรงกลมนั้น
ขึน้ รูปไดยาก เพราะมีการบิดเบีย้ วไดงา ยในระหวางดินแหงและการเผา
จึงคิดหาวิธีการขึ้นรูปใหไดทรงกลม

ประโยชน์ของผลงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจเชิงสรางสรรค เปนประโยชนทางดานการสราง
ศักยภาพและความสามารถเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยนําองค
ความรูและตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนเชิงพาณิชยและ
สาธารณะ ใชทรัพยากรและภูมิปญญาทองถิ่น
ผนวกกับองคความรูส มัยใหมเพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพสินคา
และบริการ เพื่อเปนพื้นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางยั่งยืน

อาจารย์กิติชัย ระมิงค์วงศ์

สาขาวิชาเซรามิก
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 085-041-2089
Email : mbs1_2009@yahoo.com

ผู้ได้รับประโยชน์

นักเรียน/นักศึกษา ไดเรียนรูก ระบวนการทําวิจยั ทีส่ ามารถนําไปใช
ประโยชนกับสังคม ครู/อาจารย ไดนําองคความรูที่มีนําไปตอยอดให
เกิดประโยชนกับสังคม ชุมชน และสังคม/ชุมชน ไดรับองคความรูจาก
การวิจยั ไปผนวกกับองคความรูส มัยใหมเพือ่ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพ
สินคาและบริการ รวมทัง้ ไดผลงานสรางสรรคทสี่ ามารถตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคสินคา สงผลใหเศรษฐกิจชุมชนดีขึ้น ประชาชน/
ผูบริโภค ไดผลงานสรางสรรคที่มีคุณภาพ มีความเหมาะสมกับการนํา
ไปใชงาน

จุดเดนของผลงาน

การประยุกตใชกระบวนการขึน้ รูปดวยแบบพิมพในสาขาวิชาตางๆ
มาทดลองใชในการขึ้นรูปเม็ดดินใหเปนวัตถุทรงกลม ซึ่งทําใหสามารถ
ผลิตซํา้ ไดเปนจํานวนมากๆ รวมทัง้ สามารถประยุกตรปู แบบจากชิน้ งาน
ที่ขึ้นรูปใหเกิดความหลากหลายเปนทางเลือกสําหรับผูบริโภค ที่
สามารถเลือกซื้อไดตามความตองการในการนําไปใชงาน ทําใหตนทุน
ในการผลิตตํ่าลง ผูประกอบการจะมีผลกําไรมากขึ้น
ผลงานนีไ้ ดรบั การสนับสนุนจาก: โครงการยกระดับปริญญานิพนธ
เปนงานวิจัยตีพิมพ งานสรางสรรค และงานบริการวิชาการสูชุมชน
ประจําป 2557

ผู้รวมผลิตผลงาน

นักศึกษา
1. นางสาวทวินันท ตันชุม

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ลําโพง
ART.FOR.CANCER : RADIO
ความเปนมา

เปนผลงานทีบ่ รู ณาการองคความรูจ ากวิชาการออกแบบเบือ้ งตน2
(Fundamental 2) ไปสูก ารออกแบบงานสรางสรรค ศิลปะจัดวางและ
การออกแบบอีเวนทใหกับโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน
ศิ ลปะและงานสร างสรรคเพื่อผูป ว ยโรคมะเร็งที่ยากไร) โดยการ
ออกแบบของที่ระลึกใหกับผูที่สนใจผลงานสรางสรรคที่นักศึกษา
ออกแบบและระดมเงินทุนเพือ่ นํามาชวยเหลือผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร
โดยผลงานนี้เปนการออกแบบลําโพง ซึ่งเปรียบเสมือนกระบอกเสียง
ของเหลาผูป ว ยโรคมะเร็งทีอ่ ยากใหคนตะหนักในภัยของโรคมะเร็ง และ
การออกแบบบูธแสดงสินคาใหกับโครงการ ART.for.CANCER

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเดนของผลงาน

ลํ า โพงจากกล อ ง recycle ที่ นั ก ศึ ก ษานํ า กล อ งที่ เ หลื อ ใช ม า
ออกแบบและทําลวดลายที่สื่อถึงสัญลักษณของโครงการ ART.for.
CANCER

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

สงเสริมใหคนไทยตะหนักถึงผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร การชวยเหลือ
คนในสังคมไทย
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการ ART.for.CANCER
(โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

ด า นการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค ผูไ ดรับ ประโยชน
นั ก ศึ ก ษาและอาจารย ม หาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล า นนา,
โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค
เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 095-4463509
Email : mumusomo@hotmail.com

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

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : เข็มกลัด
ART.FOR.CANCER : BROOCH
ผู้ได้รับประโยชน์

ความเปนมา

เปนผลงานทีบ่ รู ณาการองคความรูจ ากวิชาการออกแบบเบือ้ งตน2
(Fundamental 2) ไปสูก ารออกแบบงานสรางสรรค ศิลปะจัดวางและ
การออกแบบอีเวนทใหกับโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน
ศิ ลปะและงานสร างสรรคเพื่อผูป ว ยโรคมะเร็งที่ยากไร) โดยการ
ออกแบบของที่ระลึกใหกับผูที่สนใจผลงานสรางสรรคที่นักศึกษา
ออกแบบและระดมเงินทุนเพือ่ นํามาชวยเหลือผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร
โดยผลงานนี้เปนการออกแบบเข็มกลัดที่มีขอความหรือรูปภาพที่ให
กํ า ลั ง ใจผู  ป  ว ยโรคมะเร็ ง และการออกแบบบู ธ แสดงสิ น ค า ให กั บ
โครงการ ART.for.CANCER

ประโยชน์ของผลงาน

ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

อาจารย์ภัทราวดี ธงงาม

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 095-4463509
Email : mumusomo@hotmail.com

นั กศึ กษาและอาจารย มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลลาน,
โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค
เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

จุดเดนของผลงาน

เข็มกลัดที่นักศึกษาวาดภาพเพื่อสื่อและเปนกําลังใจใหผูปวยโรค
มะเร็ง รวมทัง้ การออกแบบทีเ่ ปนเอกลักษณใหกบั , โครงการ ART.for.
CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็ง
ที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง

สงเสริมใหคนไทยตะหนักถึงผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร การชวยเหลือ
คนในสังคมไทย
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: 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

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : กระเปาใสโทรศัพท์มือถือ
ART.FOR.CANCER : PHON POUCH
ความเปนมา

เปนผลงานทีบ่ รู ณาการองคความรูจ ากวิชาการออกแบบเบือ้ งตน2
(Fundamental 2) ไปสูก ารออกแบบงานสรางสรรค โดยการออกแบบ
ในรูปแบบของที่ระลึก นั่นคือกระเปาใสโทรศัพทมือถือ โดยนําความ
คิดของการออกแบบจากตัวโครงการ ตอยอดโดยการสรางสรรคผลงาน
ศิลปะแบบจัดวาง และออกแบบบูทเพื่อจําหนายสินคา เพื่อนํารายได
ทัง้ หมดบริจาคใหโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและ
งานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) เพื่อเปนทุนสําหรับผูปวย
โรคมะเร็งที่ยากไร

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเดนของผลงาน

กระเปาใสโทรศัพทชนิ้ นีเ้ ปนงานสรางสรรค ทีอ่ อกแบบมาโดยคิดถึง
ทัง้ การใชงาน ความสวยงาม และสามารถเปนของทีร่ ะลึก เพือ่ ตระหนัก
ถึงผูปวยโรคมะเร็งผูยากไร โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงาน
ศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง
สงเสริมใหคนไทยตระหนักถึงผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร อีกทัง้ ผลงาน
สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได

ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

ผู้ได้รับประโยชน์

นัก ศึก ษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา น,
โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค
เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

อาจารย์คะนึงนุช พรหมนุชานนท์

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 093-9141493
Email : kanungnuchbow@gmail.com

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

ผลงานสร้างสรรค์
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ผลงานสร้างสรรค์

ผลงานสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์

ศิลปะชวยเหลือผู้ปวยโรคมะเร็ง : ผ้าโพกศรีษะ
ART.FOR.CANCER : HEADSCARF
ความเปนมา

เปนผลงานทีบ่ รู ณาการองคความรูจ ากวิชาการออกแบบเบือ้ งตน2
(Fundamental 2) ไปสูก ารออกแบบงานสรางสรรค โดยการออกแบบ
ในรูปแบบของที่ระลึก นั่นคือผาโพกศีรษะ โดยนําความคิดของการ
ออกแบบจากตัวโครงการ ตอยอดโดยการสรางสรรคผลงานศิลปะแบบ
จัดวาง และออกแบบบูทเพื่อจําหนายสินคา เพื่อนํารายไดทั้งหมด
บริจาคใหโครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงาน
สรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) เพื่อเปนทุนสําหรับผูปวยโรค
มะเร็งที่ยากไร

ประโยชน์ของผลงาน

ดานการออกแบบผลงานศิลปะสรางสรรค

ผู้ได้รับประโยชน์

จุดเดนของผลงาน

ผาโพกศีรษะชิ้นนี้เปนงานสรางสรรค ที่ออกแบบมาเพื่อเปนผา
อเนกประสงค ใชไดในงานแฟชั่น และ มีสัญลักษณ เพื่อตระหนักถึงผู
ปวยโรคมะเร็งผูย ากไร โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะ
และงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

แนวทางการนําไปใช้ประโยชน์กับงานสนับสนุนกิจกรรม
โครงการหลวง
สงเสริมใหคนไทยตระหนักถึงผูป ว ยโรคมะเร็งทีย่ ากไร อีกทัง้ ผลงาน
ไดชวยใหกําลังใจแกผูปวย
ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนจาก: โครงการ ART.for.CANCER
(โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรคเพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร)

นัก ศึก ษาและอาจารยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา น,
โครงการ ART.for.CANCER (โครงการงานศิลปะและงานสรางสรรค
เพื่อผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร) และผูปวยโรคมะเร็งที่ยากไร

อาจารย์คะนึงนุช พรหมนุชานนท์

สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน
คณะศิลปกรรมและ
สถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา : เชียงใหม
โทร 093-9141493
Email : kanungnuchbow@gmail.com

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

ผลงานสร้างสรรค์
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General Contact Information
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
+66-5392-1444, +66-5326-6518 FAX. +66-5321-3183
128 ถนนห้วยแก้ว ตําบลช้างเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม

เชียงราย

พิษณุโลก

นาน

ลําปาง

ตาก

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร

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
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

โทร. +66-5529-8438
แฟกซ. +66-5529-8440
ที่ตั้ง52 หมู 7 ต.บานกราง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
เว็บไซต www.plc.rmutl.ac.th

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

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
ผศ.ประพัฒน
ผศ.สนิท
ผศ.ชนิตา
ดร.ยรรยง
ดร.กิจจา
ผศ.ถาวร
ผศ.ดร.อรุณ
ผศ.ดร.นิวัตร

สงคธนาพิทักษ
เชื้อไทย
พิพิธสมบัติ
โชติเสถียรกุล
เฉลิมแสน
ไชยทนุ
ผั้นชมภู
โสตถิกุล
มูลปา

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

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

บรรณาธิการ
ดร.ภาสวรรธน
ผูชวยบรรณาธิการ
อาจารยเกรียงไกร
ดร.ภาคภูมิ
กองบรรณาธิการ
ดร.แมน
ดร.อังกูร
ดร.กัญญณัช
นายศรีธร
นายสกลวัฒน
นางสาวหนึ่งฤทัย
นางสาวณิชกมล
นางสาวภัณฑิลา
นางสาวประภัสสร
ออกแบบกราฟฟก
นายเจษฎา
นางสาวสุธาสินี

วัชรดํารงคศักดิ์
ธารพรศรี
จารุภูมิ
ตุยแพร
วองตระกูล
ศิริธัญญา
อุปคํา
เศวตรัตนกุล
แสงใส
โพธิ์แกว
คํามามูล
จินะตา
สุภาพรเหมินทร
ผูอยูสุข

