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บทบรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

จัดท�า “วารสารส่ิงประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์  

ฉบับที่ 2 ประจ�าปี 2559 ภายในเล่มวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผล

งานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์  

ในการประชุมวิชาการวิ จัยและนวัตกรรมสร ้างสรรค ์ คร้ังที่  3  

“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และนวัตกรรมท้องถ่ิน” 

(The 3rd Conference on Research and Creative Innovations: 

CRCI-2016) จัดข้ึนระหว่างวนัที ่15-16 กนัยายน 2559 ณ มหาวทิยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นการเผยแพร่ผลงาน สู ่แนวทาง 

การน�าไปต่อยอดงานวิจัย และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 

บรรณาธิการขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ

ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ที่มีส่วนส�าคัญท�าให้วารสารฉบับน้ีได้เผยแพร ่

สู่สาธารณะ เพื่อจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรม

ต่อไป

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  

       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



สิ่งประดิษฐ์ – INVENTION
INV-01	 การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสัญญาณเสียงบนสมาร์ทโฟน

INV-02	 เครื่องวิเคราะห์รูปแบบการกระจายน�้าหนักเท้าต้นทุนต�่า

INV-03	 เครื่องผลิตน�้าดื่มจากอากาศด้วยวิธีควบแน่นจากคอมเพรสเซอร์กระแสตรง

	 	 พลังงานแสงอาทิตย์

INV-05	 พัฒนาและออกแบบเครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับแบบไม่สัมผัสแสดงผล

	 	 บนจอแอลซีดี

INV-06	 เครื่องตรวจสอบสายไฟขาดในสายแบบระบุต�าแหน่ง

INV-07	 พัฒนาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า

INV-08	 พัฒนาเครื่องช่วยฟังเสียงส�าหรับผู้มีความบกพร่องทางการได้ยินเสียง

INV-09	 ชุดทดลองวิธีการเริ่มเดินส�าหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน�าสามเฟส

INV-10	 เครื่องควบคุมระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยมีการติดตามก�าลังไฟฟ้าแรงสูง

INV-11	 ชุดปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม

INV-12	 เครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่

INV-13	 เครื่องสีข้าวกล้องขนาดครัวเรือน

INV-14	 การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง

นวัตกรรม – INNOVATION
INN-01	 Pinkish	Model	การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

INN-02	 ระบบควบคุมการเปิด-ปิดน�้าอัตโนมัติส�าหรับเรือนเพาะช�า

INN-03	 ข้าวกล้องงอกแผ่นกรอบ

INN-04	 แทมมารีนไฮเดรดิ้งเอสเซนส์

INN-05	 สื่อการเรียนการสอนวิชาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษส�าหรับเด็กก่อนเข้าประถมศึกษา

	 	 ชั้นปีที่1

INN-06	 อุปกรณ์ตรวจวัดของเหลว

ผลงานสร้างสรรค์ – CREATION
CR-01	 การประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลาและตรังเพื่อเป็นอุปกรณ์ใช้ตกแต่ง

	 	 ภายในโรงแรม

CR-02	 การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีลวดลายนูนต�่าด้วยเทคนิคพ่นทราย
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การควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ่านสัญญาณเสียงบนสมาร์ทโฟน 
(Electrical Equipment Controlled through the Voice Signal on the Smart Phone)

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ สุมนพันธุ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก

โทร.	093	2299231	อีเมล์	ekkalak@rmutl.ac.th

41/24	หมู่	7	ต�าบลไม้งาม	อ�าเภอเมือง	จังหวัดตาก	63000	

ผู้ร่วมคณะ

อาจารย์ธานินทร์	สุเชียง	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก

ปัญหาของการเปิด/ปิดอปุกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน	จ�าเป็น

ที่ผู ้สั่งงานจะต้องอยู่ใกล้กับตัวอุปกรณ์หรืออยู ่ภายในบ้าน	 

เม่ือมีธุระจ�าเป็นต้องเดินออกนอกบ้านท�าให้ไม่สามารถสั่งงาน

อุปกรณ์ไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีอินเตอร์เนตในทุกสรรพสิ่ง	 (IOT:	

Internet	of	thing)	ในปัจจุบันสามารถที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว

ได้	 โดยสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้าปลายทางผ่านโปรโตคอล	MOTT	

ซึ่งเป็นโบรกเกอร์	(Broker)	ที่คอยจัดสรรล�าดับค�าสั่งในการสั่ง

งานเพื่อเชื่อมฟังก ์ชันการท�างานของอุปกรณ์ปลายทาง	

นอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์ดังกล่าวยังสามารถสั่งงานอุปกรณ์ไฟฟ้า

ปลายทางด้วยค�าสั่งเสียงผ่านบริการกูเกิลเอพีไอ	 (Google	 

API	Service)	ส่งผลให้การสัง่งานของผูค้วบคมุสามารถใช้ค�าสัง่

เสียงได้ในการสั่งงาน	 ซึ่งสามารถน�าไปประยุกต์ใช้งานได้ดีกับ 

ผู้พิการทางร่างกาย	ที่ต้องการสั่งงานอุปกรณ์ปลายทางได้ด้วย

ตนเอง	เช่น	การเปิดปิดพดัลม	น�า้	แอร์	เครือ่งปรบัอากาศ	เครือ่ง

เยบ็ผ้า	และอ่ืนๆ	เพือ่เพ่ิมศกัยภาพและความเท่าเทียมทางสังคม

ต่อไป

1.	สัง่งานอุปกรณ์ไฟฟ้าปลายทางด้วยค�าสัง่เสยีงบน

สมาร์ทโฟน

2.	สั่งงานผ่านโปรโตคอล	MOTT	ท�าให้สามารถสั่ง

งานได้จากทุกที่ของสมาร์ทโฟนเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์

เนต

ผู ้ ใช ้งานที่ต ้องการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าผ ่าน 

สมาร์ทโฟน	 เมื่ออยู่นอก/ในบ้าน	 และผู้พิการทางร่างการ

ด้วยเป็นการใช้เสียงสั่งงาน

สามารถต้ังเวลาการเปิดปิดอุปกรณ์	 จัดท�าชุด

ส�าเร็จรูปในเชิงพาณิชย์
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อาจารย์นพดล มณีเฑียร

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

095-6879928	nopadon.m@gmail.com

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายณัฐวุฒิ	นุตโรจน์	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายณัฐพล	ทะนันไชย	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
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เครื่องวิเคราะ ห์รูปแบบการกระจายน�้าหนักเท่าต้นทุน
Low cost Podoscape

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

ปัจจุบันการดูแลรักษาเท้าได้มีเทคโนโลยีเพื่อ	ดูความผิด

ปกติของรูปแบบเท้าจึงได ้มีเครื่องช่วยวิเคราะห์รูปแบบ 

การกระจายน�้าหนักของเท้าเพื่อป้องกันไม่ให้โรคแทรกซ้อนใน

กรณีผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือเป็นส่วนช่วยในการเสริมสร้าง

บคุลกิภาพเครือ่งช่วยวเิคราะห์รปูแบบการกระจายน�า้หนกัของ

เท้าที่มีการยอมรับในการใช้งาน	มีสามแบบคือแบบมองด้วยตา

เปล่า	โครงสร้างมกีระจกวางด้านบนและกระจกสะท้อนด้านล่าง

ซึ่งวางยังหรือวางในแนวระนาบอีกท้ังหลอดไฟติดด้านข้างช่วย

ให้เห็นน�้าหนักที่ตกด้านบนกระจกแบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์

ระบบการท�างานเม่ือมกีารวางเท้าบนเซน็เซอร์ซึง่จะเป็นตวักลาง

ในการแปลงข้อมูลค่าแรงดันหรือค่าความต้านทาน	 แล้วแสดง

ค่าบนหน้าจอและแบบประมวลผลภาพระบบการท�างาน

เป็นการสแกนภาพ	เครือ่งมอืช่วยวเิคราะห์รปูแบบการกระจาย

น�า้หนกัของเท้าต้นทนุต�า่น้ีได้ออกแบบและสร้างส่วนของการรบั

ภาพด้วยสแกนเนอร์ที่มีจ�าหน่ายทั่วไปในท้องตลาด	 เพื่อน�าไป

ประมวลผลภาพโดยใช้โปรแกรมใสและเป็นการลดข้อจ�ากดับาง

ประการของเครื่องแบบมองด้วยตาเปล่าและมีต้นทุนต�่ากว่า

แบบเซ็นเซอร์อิเล็กทรอนิกส์หลังจากนั้นจะน�าภาพที่สแกน 

ได้ไปใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นไปท�าการแบ่งรูปแบบการกระจาย

น�้าหนักของเท้าโดยใช้สีเป็นตัวก�าหนดชั้นต่อไป	 จุดเด่นความ

แปลกใหม่ของผลงาน	 ต้นทุนการผลิตเครื่องต�่าเมื่อเทียบกับ

เคร่ืองที่น�าเข้าจากต่างประเทศ	 โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านค่า

ระดับความแตกต่างของน�้าหนักเท้าพัฒนาข้ึนเองโดยใช้ 

โปรแกรมฟรีแวร ์ซึ่ งจะท�าให ้สามารถน�าไปเผยแพร ่กับ 

โรงพยาบาลขนาดเล็กได้โดยไม่ติด	 ปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ิหรือ 

ต้องจ่ายค่าโปรแกรมในราคาแพง

1.ต้นทุนในการผลิตเครื่องต�่าเมื่อเทียบกับเครื่องที่

น�าเข้าจากต่างประเทศ

2.	โปรแกรมที่ใช้ในการอ่านค่าระดับความแตกต่าง

ของน�า้หนกัเท้าพฒันาขึน้เอง	โดยใช้โปรแกรมฟรแีวร์ซึง่จะ

ท�าให้สามารถน�าไปเผยแพร่กบัโรงพยาบาลขนาดเลก็ได้โดย

ไม่ตดิปัญหาเรือ่งลขิสทิธิ	์หรอืต้องจ่ายค่าโปรแกรมในราคา

แพง

น�าไปทดสอบการใช้งานเบือ้งต้นและสอบถามความ

พงึพอใจของผูใ้ช้งานโดยคณาจารย์จากภาควชิาเวชศาสตร์

ฟื้นฟูอยู่คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลดการลดทอนการหกัเหของแสงของวสัดทุีน่�ามาใช้

รับน�้าหนักเพื่อให้อ่านค่าระดับสีได้มากข้ึนและการน�าไป

ทดลองทางคลินิกต่อไปในอนาคต
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เครือ่งผลติน�า้ด่ืมจากอากาศด้วยวิธีควบแน่นจากคอมเพรสเซอร์ 
กระแสตรงพลังงานแสงอาทิตย์
A Drinking Water Production Machine by Condensation from Air with  
Solar DC Compressor 

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

น�้าดื่มที่สะอาดเป็นสิ่งจ�าเป็นส�าหรับมนุษย์และส่ิงมี 

ชีวิตอื่นๆ	 ซึ่งการเข้าถึงน�้าดื่มสะอาดได้เปลี่ยนแปลงไปในช่วง

หลายศตวรรษที่ผ่านมาในเกือบทุกส่วนของโลก	ของประชากร

ประมาณ	1	พันล้านคนยังคงขาดแคลนน�้าดื่มสะอาด	จากการ

ประเมินพบว่า	 ภายในปี	 ค.ศ.	 2030	 ในพ้ืนท่ีประเทศที่ก�าลัง

พัฒนาจะมีความต้องการน�้าจะเพิ่มขึ้นเกิดปริมาณน�้าที่มีกว่า	

50%		 ดงันัน้งานวจิยันีจ้งึเป็นการน�าเอาอากาศทัว่ไปมาสร้าง

เป็นน�้าด้วยกระบวนการควบแน่น	 โดยดึงอากาศเข้ามายังห้อง

สามารถท�าความเย็นจนถึงจุดอากาศเกาะตัวเป็นผลึกน�้าแข็ง	

จากนัน้ใช้ลมเป่าเพือ่ให้น�า้แขง็นัน้ละลายเป็นน�า้เกบ็ไว้ในถงัเกบ็

น�้าและเม่ือต้องการใช้งานปั้มจะดูดส่งผ่านไปยังไส้กรองที่ให้ม	ี

4	ขัน้ตอนคอื	กรองหยาบเพือ่กรองตะกอน	กรอง	Carbon	เพ่ือ

ก�าจัดรสชาติ	กลิ่น	สี	กรอง	Resin	เพื่อกรองหินปูน	และ	กรอง

เมมเบรน(Membrane)	 เพื่อก�าจัดเชื้อโรคต่างๆซึ่งมีขนาดใกล้

เคียงกับอณูของน�้าให้ได้น�้าท่ีสะอาดพร้อมดื่มออกมา	 โดยใช้

พลังงานแสงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงาน	 และใช้คอมเพรสเซอร์

ชนิดกระแสตรงซึ่งท�าให้ระบบมีการสูญเสียต�่า	มีประสิทธิภาพ

สูง	และสามารถน�าไปใช้ได้ทุกสถานที่แม้ไม่มีไฟฟ้า	

1.	สิง่ประดิษฐ์สามารถผลติน�า้ดืม่จากอากาศได้		และ

สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆ	ได้อย่างสะดวก		

2.	 ใช้คอมเพรสเซอร์กระแสตรงจากพลังงานแสง

อาทิตย์	ลดการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า	 	

เครือ่งผลติน�า้ด่ืมสะอาดพลงังานแสงอาทติย์		จะเป็น

ประโยชน์	กบัประชากรทีอ่ยู	่ในบรเิวณห่างไกลทีม่พีลงังาน

แสงอาทิตย์แต่ขาดน�้าดื่มสะอาด	เช่น	บนพื้นที่สูง	บนเกาะ	

เป็นต้น

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตน�้า	 และวัสดุให้มี

คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน	เช่น	แสตนเลส		และรูป

ทรงสิ่งประดิษฐ์	 ให้มีความทันสมัยสวยงาม	 	 มีระบบ

อัจฉริยะ	เช่น	เซ็นเซอร์	หรือระบบ	IOT	มากขึ้น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพพร พัชรประกิติ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย

pnopporn@rmutl.ac.th

99	หมู่10	ต�าบลทรายขาว	อ�าเภอพาน	จังหวัดเชียงราย	57120

ผู้ร่วมคณะ

อาจารย์ปิยวัฒน์	ยาใจ	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย

อาจารย์พีรวัฒน์	เหมืองสาม	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มาหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย
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พัฒนาและออกแบบเครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้า
กระแสสลับแบบไม่สัมผัสแสดงผลบนจอแอลซีดี
Development and design of non-contact AC voltage detector on LCD display

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์กิตตินัน สระสวย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0946403993	อีเมล์	kittrnun.s@rmutl.ac.th

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายภาณุวัฒน์	วรรณแดงงาม	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นานยอภิรักษ์	แปงป้อ	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ในปัจจุบันการท�างานเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้าน้ันมีความ

เสี่ยงสูง	 ผู ้ปฏิบัติงานมีการเกิดอุบัติเหตุถูกไฟดูดและไฟฟ้า 

ช็อตระหว่างการปฏิบัติงาน	เพื่อความปลอดภัยของการท�างาน

ท่ีเกี่ยวกับทางด้านไฟฟ้า	 จึงคิดสร้างเครื่องตรวจวัดแรงดัน

ไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าสลับแบบไม่สัมผัสแสดงผลบนจอแอลซีดีขึ้น	

เพือ่ให้ผูป้ฏบิตังิานเกีย่วกบัทางด้านไฟฟ้ารูว่้าสถานท่ีปฏบิติังาน

น้ัน	 มีแรงดันไฟฟ้าหรือไม่	 เครื่องตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแส

สลบัแบบไม่สมัผสัแสดงผลบนจอแอลซดี	ีขึน้	โดยอาศยัหลักการ

เหนียวน�าสนามแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัววัดแรงดันไฟฟ้า

น�้าหนักเบา	และราคาถูก	ใช้งานง่ายผลแสดงที่หน้า

จอ	 แอลซีดี	 ใช้ไมโครคอนโทรเลอร์	 Arduino	 Nano	

ประมวลผลสัญญาณและส่งสัญญาณไปแสดงยังหน้าจอ

แอลซีดี

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า

พัฒนาให้สามารถแสดงค่าแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ

ประโยชน์ของผลงาน
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เครื่องตรวจสอบสายไฟขาดภายในสายแบบระบุต�าแหน่ง 
Device to check the position of the wires break

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์กิตตินัน สระสวย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0946403993	อีเมล์	kittrnun.s@rmutl.ac.th

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายกฤษฎา	หน้าผ่อง	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายธนกฤต	กุณาจันทร์	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.	ใช้งานง่าย	สะดวกต่อผู้ใช้งาน

2.	 สามารถระบุต�าแหน่งของสายไฟขาด	 ลดระยะ 

เวลาในการท�างานและการซ่อมแซม

การตรวจสอบสายไฟฟ้าในปัจจุบันมีเครื่องมือที่ใช้ 

ตรวจเช็คสายไฟ	 เช่นปากกาตรวจสอบสายไฟ	 สามารถตรวจ

สอบได้ว่าสายไฟที่ใช้	 ในการตรวจสอบนั้นมีไฟหรือไม่	 ถ้ามีไฟ 

กจ็ะแสดงออกมาเป็นเสยีงเตอืนซึง่การใช้ปากกาตรวจสอบสาย

ไฟน้ีมีความสะดวกในการใช้งานมาก	 แต่ไม่สามารถระบุ

ต�าแหน่งของสายไฟที่ขาดภายในสายได้	 เมื่อมีสายไฟจ�านวน

มากอยูใ่นท่อเดยีวกัน	ดงันัน้จงึสร้างเครือ่งตรวจสอบสายไฟขาด

ภายในสายแบบระบุต�าแหน่ง	ขึ้นมาเพื่อป้องกันการติดตั้งสาย

ไฟที่มีตัวน�าขาดภายในสายหรือวัสดุห่อหุ้มพีวีซีในพ้ืนที่ที่ยาก

ต่อการแก้ไขปัญหา

ส�าหรับผู้ปฏิบัติงานทางด้านไฟฟ้า	ผู้รับเหมา

พฒันาวงจรให้สามารถแสดงระยะการขาดของตวัน�า

ในสายไฟฟ้าทางจอแสดงผลในระยะการขาดของตัวน�า 

ในสายไฟฟ้าทางจอแสดงผล
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การพัฒนาเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า
Development of an Electrical Nerve and Muscle Stimulator

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์กิตตินัน สระสวย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0946403993	อีเมล์	kittrnun.s@rmutl.ac.th

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายธวัชชัย	สุรินทร์แก้ว	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายสัณหณัฐ	ปัญญาประเสริฐ	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.	น�้าหนักเบา	และราคาถูก	ปลอดภัย

2.	ไมโครคอนโทรเลอร์	Arduino	เป็นตัวควบคมุการ

ท�างานของระบบ	ใช้งานง่ายต่อผู้ป่วย

ในปัจจุบันมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัมพาตจ�านวนมากจึงได้มี

การผลติเครือ่งกระตุน้กล้ามเนือ้ด้วยไฟฟ้าออกมาจ�าหน่ายมาก	

ซ่ึงราคาค่อนข้างสูง	 ดังนั้นจึงได้ศึกษาและพัฒนาสร้างเครื่อง

กระตุ้นกล้ามเน้ือด้วยไฟฟ้า	 มีแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรง4.5	

โวลต์ให้กับเครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า	 หลักการท�างาน

แบ่งเป็น	 2	 ส่วน	 คือ	 1.สร้างแรงดันและกระแสในการกระตุ้น	

2.การรับแรงดันและกระแสจะใช้เซ็ฆนเซอร์รับแรงดันและ

กระแสจะมีการส่งสัญญาณไป	 Arduino	MEGA2560	 ได้รับ

สัญญาณที่ส่งเข้ามาจะท�าการประมวลผล	และส่งสัญญาณออก

ไปยังหน้าจอ

ส�าหรับผู้ป่วยที่เป็นอัมพาต

พัฒนาทางด้านโปรแกรมการกระตุ้นที่หลากหลาย

ขึ้นและลดขนาดให้เล็กลง
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พัฒนาเครื่องช่วยฟังเสียงส�าหรับผู้มีความบกพร่อง
ทางการได้ยิน
Development of hearing aids for hearing loss

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์กิตตินัน สระสวย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0946403993	อีเมล์	kittrnun.s@rmutl.ac.th

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายธนากูล	บาท้าว	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน

นายอติชาต	ทองดี	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน

1.	ราคาถูก	ใช้งานง่าย

2.มีหน้าจอแอลซีดี	 แสดงระดับเสียงความดัง	

สามารถปรับลดเพิ่มได้	และสถานะของแบตเตอรี่

เครื่องช่วยฟังเสียงปัจจุบันน้ีมีจ�าหน่ายอย่างกว้างขวาง	

เครื่องที่มีคุณภาพดีราคาจะค่อนข้างแพง	แต่หากเป็นเครื่องที่มี

ราคาถูกคุณภาพก็จะต�่าลงมาก	ท�าให้ประสิทธิภาพของเสียงที่

ได้ยินไม่ดีมากนัก	ดังนั้นจึงมีแนวคิดในการพัฒนาท�าเครื่องช่วย

ฟังที่มีราคาถูกและมีคุณภาพที่ดี	 โดยมีคุณสมบัติคือ	 ใช้แหล่ง

จ่าย	 5	 VDC	 และสามารถแสดงสถานะแบตเตอรี่บนจอภาพ 

แอลซีดี	เครื่องช่วยฟังมีไมค์เซ็นเซอร์ไว้ส�าหรับวัดความดังเสียง

และแสดงสถานะบนจอภาพแอลซีดี

ส�าหรับผู้ที่มีปัญหาทางการได้ยิน	และผู้สูงอายุ

พัฒนาให้มีขนาดเล็กลงสามารถเช่ือมต่อกับสมาร์ท

โฟนและใช้หูฟังไร้สาย
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ชุดทดลองวิธีการเริ่มเดินสาหรับมอเตอร์ไฟฟ้าเหน่ียวน�า 
สามเฟส
Starting Method for three phase Induction Motor Didactic

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

1.	 มีความกระทัดรัด	 รวมวงจรการเริ่มเดินทั้ง	 3	 วิธี
การไว้ในตู้เดียว

2.	มคีวามสะดวกและเรว็ในทดลองแต่ละวงจรโดยการ
เปลี่ยนหน้ากากวงจร	 ไม่ต้องเสียเวลาต่อวงจร	 ลดการเสีย
หายของอุปกรณ์

3.	 ชุดทดลองเคร่ืองจักรกลไฟฟ้ามีความปลอดภัยใน
การใช้งาน	 เนื่องจากต้องใช้แรงดันไฟฟ้าจริงในการทดลอง	
ดังนั้นชุดทดลองนี้จึงออกแบบใช้วัสดุที่มีความปลอดภัยกับ 
ผู้ทดลอง

4.	 มีชุดเริ่มเดินแบบSoft-Start	 โดยใช้วงจรควบคุม
แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับโดยการควบคุมมุมเฟส	 (AC	 
Voltage	Controller)	ส�าหรับใช้การควบคุมแรงดันไฟฟ้าที่
จ่ายให้กับมอเตอร์ขณะเริ่มเดิน	โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์
ในการควบคมุการท�างานของวงจรขบัเกต	ซึง่ได้ออกแบบและ
สร้างขึ้นเอง	มีจอแสดงผลมุมเฟสในการจุดชนวนเกตSCR

5.	 ดังนั้นนักศึกษาสามารถเรียนรู้รูปคลื่นสัญญาณ
ต่างๆของวงจรโดยการใช้ออสซิโลสโคปมาวัดรูปคลื่นที่หน้า
ตู้ทดลองได้เลย	ท�าให้การทดลองง่ายขึ้น

ปัจจุบันการเรียนการสอนทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า	
จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้เรียนต้องได้สัมผัสและได้ลงมือปฏิบัติการ
อย่างจรงิจงั	เพือ่ให้เกดิความเข้าใจในเนือ้หาของหวัข้อนัน้ๆ	มาก
ยิง่ขึน้	และยงัเป็นการตอบอตัลกัษณ์ของมหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา	ในเรือ่งการผลติบณัฑตินกัปฏบิตัใิห้สมรรถนะ
ในการแข่งขนัด้านผมีอืแรงงาน	และสร้างความเชีย่วชาญเฉพาะ
ด้านให ้กับบัณฑิตซ่ึงวิชาปฏิบัติการเครื่องจักรกลไฟฟ้า 
(	Electrical	Machines-Laboratory)	นั้นถึงว่าเป็นวิชาหนึ่งที่
นักศึกษาวิศวกรรมไฟฟ้าทุกคนจะต้องให้ความส�าคัญ	 เพราะ
เนื้อหาที่เก่ียวกับมอเตอร์และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าท่ีมีใช้งานใน
อุตสาหกรรมอย่างแพร่หลาย	และปัจจุบันในภาคอุตสาหกรรม
ได้ให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก	กับการเริ่มเดินมอเตอร์	ซึ่งโดย
ธรรมชาตแิล้วขณะทีโ่รเตอร์ของมอเตอร์หยดุนิง่นัน้	จะใช้กระแส
ไฟฟ้าจ�านวนมากที่ต้องเอาชนะพลังศักย์ของโรเตอร์	 ซึ่งอาจ
ท�าให้ส่งผลกระทบต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าและสร้างความเสียหาย
ต่อตัวมอเตอร์และอุปกรณ์ท่ีใช้กระแสไฟฟ้าอ่ืนๆที่ต่ออยู่ใน
ระบบ	 ดังนั้นเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนในระบบ
ไฟฟ้าขณะทีม่กีารเริม่เดนิมอเตอร์เกดิขึน้	เราจงึจ�าเป็นต้องเลอืก
ใช้วิธีการสตาร์ทมอเตอร์ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับขนาดของ
มอเตอร์	โดยชุดทดลองนี้จะแสดงให้เห็นถึงการสตาร์ทมอเตอร์
ทั้งสามวิธี	คือ	DOL	(direct	on-	line)	,	STAR	to	DELTA	และ
ท่ีนิยมในปัจจบัุนคอืการเริม่เดนิมอเตอร์ด้วยวงจร	SOFT	START	
ท้ังน้ีเพื่อเป็นการเปรียบเทียบผลการทดลอง	 และข้อดี	 ข้อเสีย	
ของทั้งสามแบบในกับนักศึกษาที่ลงวิชาปฏิบัติการเครื่องจักกล
ไฟฟ้า	ได้เหน็ภาพอย่างชดัเจนสร้างความเข้าใจในเนือ้หามากยิง่
ขึ้น	 จึงมีแนวคิดจัดท�าชุดทดลองวิธีการเริ่มเดินสาหรับมอเตอร์ 
เหนี่ยวน�าแบบ	3	เฟส	โดยจ�าลองการเริ่มเดินมอเตอร์ด้วยวิธีที่
แตกต่างกัน	โดยใช้มอเตอร์ตวัเดยีวกันเพือ่ให้เหน็ความแตกต่าง
ได้อย่างชัดเจนเพือ่น�าไปประกอบการตัดสนิใจในการเลอืกใช้วธิี
ต่างๆ	ได้อย่างเหมาะสม

1.	 สามารถใช้เป็นส่ือการเรียนในวิชาเครื่องจักกล
ไฟฟ้าซึง่เป็นวชิาบงัคบัของสภาวศิวกร	ในหวัข้อเกีย่วกับการ
เริ่มเดินมอเตอร์	 ท�าให้เห็นภาพและเปรียบเทียบถึงข้อดีข้อ
เสียในการเริ่มเดินมอเตอร์ไฟฟ้าเหนี่ยวน�าในแต่ละวิธีการ

2.	นักศึกษาได้รับความรู้ทักษะในการปฏิบัติการมาก
ขึน้	เนือ่งจากหวัข้อการศกึษาเร่ืองการเร่ิมเดินมอเตอร์ไฟฟ้า
เหนี่ยวน�าในแต่ละวิธีการนั้น	มีให้ศึกษาได้ในเฉพาะต�ารา

1.	 เพิ่มวงจรการทดลองให้มากขึ้น	 เช่น	 การควบคุม
ความเร็วของมอเตอร์ด้วย	VSD	เป็นต้น

2.	 การทดลองแบบ	 Soft-Start	 พัฒนาให้สามารถ
ท�างานควบคุมกระแสและเวลาตอนเริ่มเดินได้	โดยการป้อน
ค่าพิกัดกระแสผ่านหน้าจอด้านหน้า
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เครื่องควบคุมระบบไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์โดยมี
การติดตามก�าลังไฟฟ้าสูงสุด
Solar Street light Control by Maximum power point tracking

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

1.	มีการตรวจติดตามก�าลังไฟฟ้าสูงสุด	โดยใช้วงจร	ดี
ซี-ดีซี	 บั๊ค	 คอนเวอร์เตอร์	 ท�าให้สามารถลดขนาดของแผง
เซลล์อาทติย์ได้	เมือ่เทยีบกบัชดุควบคมุทีม่ขีายในท้องตลาด

2.	 สามารถมีหน้าจอแสดงผลแรงดันไฟฟ้า	 กระแส
ไฟฟ้า	ของแบตเตอรีแ่ละแผงเซลล์แสงอาทิตย์	ท�าให้สามารถ
ตรวจสอบการท�างานได้	หรอือาจจะไม่ตดิตัง้จอแสดงผลก็ได้
ในกรณีที่ต้องการให้ต้นทุนการผลิตต�่าลง

3.	สามารถรบัไฟฟ้าจากแหล่งไฟดีซี	จากแหล่งอืน่เข้า
มาได้เมือ่พลังงานจากแสงอาทติย์ไม่เพียงพอ	เช่น	แหล่งจ่าย
ไฟจากการไฟฟ้า	เป็นต้น	ท�าให้ผู้ออกแบบสามารถพิจารณา
ลดขนาดของแบตเตอรี่ลงได้	โดยที่เมื่อแบตเตอรี่ที่ส�ารองไฟ
หมดเคร่ืองควบคุมจะสวิตช์ไฟเลือกใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าจาก
แหล่งจากอื่นทันที

เนื่องจากในปัจจุบันพลังงานเป็นสิ่งจ�าเป็นที่ใช้ในการ
พัฒนาประเทศ	 พลังงานไฟฟ้าก็เป็นพลังงานที่ส�าคัญในการ 
ขบัเคลือ่นและพฒันาประเทศให้ก้าวไปข้างหน้า	ซึง่สิง่ทีน่�ามาผลติ
กระแสไฟฟ้าในปัจจุบันอาทิเช่น	น�้ามัน	ก๊าซธรรมชาติ	และอื่น	ๆ	
ล้วนจะมีปริมาณลดลงทุกปี	 จึงมีความพยายามท่ีจะน�าพลังงาน
ทางเลือกเช่น	 พลังงานลม	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานน�้า	
พลังงานชีวมวล	เป็นต้น	มาผลิตกระแสไฟฟ้าแทน	การออกแบบ
และผลิตชุดควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์โดยติดตามก�าลังไฟฟ้า
สงูสุดจงึเป็นอกีหนึ่งปัจจัยทีท่�าให้พลงังานแสงอาทติย์สามารถน�า
มาปรับใช้ประโยชน์ได้มากที่สุด

จากปัญหาดงักล่าว	จงึมปีรญิญานพินธ์ทีคิ่ดค้นและพฒันา
ชุดควบคุมพลังงานแสงอาทิตย์โดยการติดตามก�าลังไฟฟ้าสูงสุด	
เช่น	ปรญิญานพินธ์	“ออกแบบและปรบัปรงุเครือ่งประจแุบตเตอรี่	
ดีซี-ดีซี	 บั๊กคอนเวอร์เตอร์	 เพื่อเชื่อมต่อดีซีบัส	 48	 โวลต์	 โดยใช้
อุปกรณ์แบบยึดติดพ้ืนผิว”	 ซึ่งยังไม่มีระบบควบคุมการติดตาม
ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด	เมื่อท�าการประจุพลังงานให้กับแบตเตอรี่เข้าไป
เรือ่ยๆ	จนแบตเตอรีเ่ตม็แล้ว	กย็งัประจุพลงังานเข้าไปเรือ่ยๆ	และ
ปริญญานพินธ์	“การวเิคราะห์และออกแบบชุดควบคุมและตดิตาม
ก�าลังไฟฟ้าสูงสุดจากระบบ	 PV	 เพื่อเชื่อมต่อกับบัสแรงดันไฟฟ้า
ขนาด	12	โวลต์”	มต้ีนทนุสูง	ขนาดของอุปกรณ์โดยรวมยงัมขีนาด
ใหญ่	 มีอุปกรณ์มากเกินไป	 ไม่สะดวกต่อการใช้งานจริง	 จาก
ตัวอย่างดังกล่าวจึงเป็นต้นแบบแนวคิดในการพัฒนาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น

ในการพฒันาชดุควบคมุให้มปีระสทิธภิาพ	คณะผูจ้ดัท�าจงึ
มีแนวคดิในการน�าปรญิญานพินธ์ทีป่ระยกุต์ใช้พลงังานแสงอาทติย์
มาเป็นชุดควบคุมระบบไฟถนน	คือ	ปริญญานิพนธ์	“ชุดควบคุม
โคมไฟ	 แอลอีดี	 พลังงานแสงอาทิตย์”	 ซึ่งเป็นปริญญานิพนธ์ที่
ประยกุต์ใช้พลังงานแสงอาทติย์	มาใช้กบัระบบไฟถนน	แต่ปรญิญา
นิพนธ์ดังกล่าวยังไม่มีชุดควบคุมที่มีการควบคุมการทางานที่มี
ประสิทธิภาพและการติดตามก�าลังไฟฟ้าสูงสุด	 จึงท�าให้ยังไม่
สามารถใช้พลงังานจากแสงอาทติย์ได้อย่างคุม้ค่าและมปีระโยชน์
เท่าที่ควร

ดงันัน้คณะผูจ้ดัท�าจึงพฒันาชดุควบคุมพลังงานแสงอาทติย์
โดยการรวบรวมปริญญานิพนธ์	 “ออกแบบและปรับปรุงเครื่อง
ประจุแบตเตอรี่	ดีซี-ดีซี	บั๊กคอนเวอร์เตอร์	เพื่อเชื่อมต่อดีซีบัส	48	
โวลต์	โดยใช้อุปกรณ์แบบยึดติดพื้นผิว”และปริญญานิพนธ์หัวข้อ	
“ชุดควบคุมโคมไฟ	แอลอีดี	พลังงานแสงอาทิตย์”	โดยท�าการลด
ขนาดของอปุกรณ์ในบอร์ดวงจรบางส่วน	โดยสามารถปรบัแรงดนั
ให้สามารถชาร์ตเข้าแบตเตอรี่ที่ระดับแรงดัน	 24	 โวลต์	 พัฒนา
ระบบควบคุมการติดตามก�าลังไฟฟ้าสูงสุด

1.	 สามารถน�าไปใช้เป็นชุดควบคุมไฟถนนหรือสถาน

ที่ที่ไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง	 หรืออาจเข้าถึงได้แต่มีค่าใช้จ่ายในการ

ขยายเขตเข้าไปสูง

2.	 ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า	 เพราะใช้เซลล์แสง

อาทิตย์มาผลิตไฟฟ้าใช้แทน

1.	 ออกแบบใหม่ให้ลดขนาดของวงจรลง	 โดยใช้
อุปกรณ์ที่เป็นชนิดSMD	ให้มากขึ้น

2.	ออกแบบกล่องผลิตภัณฑ์
3.	 เพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานให้เพ่ิมขึ้นอีกจาก

เดิม	85%	เพิ่มขึ้นเป็น	98%
4.	เพิม่ส่วนควบคมุสัง่การ	หรอื	แสดงผลผ่านโทรศทัพ์

มือถือ	 เพราะเมื่อน�าเอาไปใช้งานอาจจะต้องติดบนเสาสูง	 
ซึ่งยากต่อการควบคุมและแสดงผลค่าต่างๆ

5.	 เพ่ิมส่วนการควบคุมการประจุพลังงานแบตเตอรี่
แบบ	4	สถานะ	เมื่อเลือกมาให้แหล่งพลังงานจากการไฟฟ้า
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อาจารย์พินิจ เนื่องภิรมย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

0895552266	อีเมล์	hs5qab@hotmail.com

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นายตะวัน	โตทน	นักวิจัย/เกษตรกร	โรงเรือนเพาะปลูก	สับปะรดสี	Sunshine	Garden
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ชุดปลูกพืชด้วยแสงอาทิตย์เทียม
The grow plants set using artificial sunlight

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

เป็นการพลิกวงการ	 การปลูกพืชสวน	 พืชประดับ	

และพืชชนิดอื่นๆ	 ทั้งขนาดเล็กและใหญ่	 ในอาคาร	 โดยที่ 

ไม่ต้องเคลื่อนย้ายพืช	 เพื่อรับแสงอาทิตย์เป็นครั้งคราว	 

รวมถึงการใช้เพ่ือประดับและตกแต่งความสวยงามภายใน

อาคารสถานทีห่รอืกระทัง่บนโต๊ะท�างาน	โดยมจีดุเด่นท่ีการ

ผสมผสานศิลปะของการผสมแสงสีจากหลอดแอลอีด	ี 

ร่วมกบั	ความสวยงามของพนัธุพ์ชืชนดิต่างๆ	ทีต่รงกับความ

ต้องการและรสนิยมของผู้บริโภค	 ประกอบกับเทคโนโลยี

แอลอดีีในปัจจุบนัท่ีพบว่ามกีารใช้พลังงานน้อยลง	และไม่มี

ความร้อนที่เกิดจากการท�างานของไส้หลอด	 จึงไม่ส่งผล 

กระทบต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ใช้งานร่วมกันกับชุด

ปลุกฯดังกล่าว	และจะช่วยส่งเสริมให้ผูบ้ริโภค	หนัมาสนใจ

การเพาะปลกูพชืมากขึน้และเป็นการกระตุน้เศรษฐกิจทาง

ด้านพลังงานและเกษตรกรรมให้มีการตื่นตัวยิ่งๆขึ้นไป

แสงอาทิตย์มีความจ�าเป็นต่อพืช	 ที่ต้องใช้ในขบวนการ

สังเคราะห์แสงซ่ึงเป็นขบวนการท่ีก่อให้เกิดแป้งและน�้้าตาล 

แก่พืช	 นอกจากนั้น	 แสงยังมีบทบาทส�าคัญในขบวนการต่างๆ 

ในพืชอีกหลายอย่าง	เช่น	ทิศทางการเจริญเติบโตของพืช	การ

ออกดอก	ฯลฯ	ในบางพืน้ท่ีของโลกมปัีญหาการเพาะปลกูต้นไม้

เพราะไม่มแีสงแดดหรือมแีสงแดดจ�ากดั	อาทเิช่น	การเพาะปลูก

ในฤดูหนาวที่มีจ�านวนแสงแดดน้อยมาก	 หรือในช่วงฤดูฝน	 

หรือแม้แต่การปลูกพืชประดับในอาคาร	 ท่ีพบว่ามีอุปสรรคใน

การรับแสงอาทิตย์

แสงอาทิตย์จะประกอบด้วย	 Color	 Spectrum	 ทุกสี	

ลักษณะเดียวกันกับการฉายแสงผ่านปริซึมหรือตอนเกิดรุ้งบน

ท้องฟ้า	โดยแสงแต่ละสีก็จะมีความยาวคลื่นที่แตกต่างกัน	โดย

ความยาวคลืน่แสงท่ีจ�าเป็นต่อการเจรญิเตบิโตของพชื	และการ

ดดูกลนืแสงได้มากเป็นพเิศษ	จะม	ี2	ช่วงความยาวคลืน่คอื	แสง

ช่วงความยาวคลื่นระหว่าง	 400-500	นาโนเมตร	ซึ่งประกอบ

ด้วยแสงสีม่วง	สีน�้้าเงิน	และสีเขียว	กับแสงสีแดงที่มีความยาว

ช่วงคลื่นระหว่าง	600-800	นาโนเมตร	โดยแสงสีแดงเป็นแสง

ที่พืชสามารถดูดกลืนไว้ได้มากท่ีสุด	 และมีอิทธิพลต่อการ

ออกดอกของพืชด้วย	 ซึ่ง	 แสงประดิษฐ์ที่ใกล้เคียงแสงอาทิตย์

มากทีส่ดุคอืแสงจากหลอดไฟ	Incandescent	หรอืหลอดไส้นัน้

เอง	แต่ในปัจจุบันพบว่า	สามารถใช้หลอดแอลอีดี	(LED)	สีแดง

จ�านวน	80-85%	กับ	LED	สนี�า้เงนิจ�านวน	15-20%รวมกนัเป็น

แสงที่มีความยาวคลื่นที่ต้นไม้ต้องการได้เช่นเดียวกับแสง

อาทิตย์เหมาะส�าหรับใช้กับไม้ประดับที่ปลูกอยู่ในร่ม	 หรือการ

ปลูกพืชแบบ	Hydroponic	ได้

1.	 ช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้บริโภคที่ท�าการ

เพาะเลี้ยงพันธุ์พืชในบริเวณที่ไม่มีแสงอาทิตย์ส่องถึง

2.	กระตุ้นงานวิจัยทางด้านเกษตรกรรมร่วมกับการ

ใช้พลังงานสีเขียว

3.	เกษตรกรมีช่องทางในการขายผลผลิตมากขึ้นให้

แก่กลุ่มผู้บริโภคที่มีอุปสรรคในการเพาะปลูกพืชด้วยวิธี

ปกติ

ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อออกจาหน่ายในท้องตลาด
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เครื่องคัดแยกขนาดไข่ไก่
Chicken Egg Sizing Machine

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์ธีระพล ชัยธัมมาวุธ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

0847430944	อีเมล์	theeraponch@gmail.com

52	หมู่	7	ต�าบลบ้านกร่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

ผู้ร่วมคณะ

นายณฐกร	รอดทรัพย์	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

นายกัมปนาท	จันทร์สงค์	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

ของผลงาน	อปุกรณ์ทีน่�ามาใช้บางส่วนพัฒนามาจาก

วัสดุที่หาได้ง่าย

เคร่ืองคัดไข่ไก่ท่ีมีใช้ในมหาวิทยาลัยมีปัญหาเรื่องการ 

ล�าเลยีงไข่เข้าเครือ่งชัง่	มไีข่กลิง้ไหลมากระแทกกันท�าให้ไข่หล่น

เสยีหายและปัญหาการชัง่ผดิพลาดจากความเรว็ในการล�าเลยีง

ไข่เข้าชัง่ไม่สม�า่เสมอ	จงึได้ศกึษาและพฒันาเครือ่งคดัไข่เพ่ือแก้

ปัญหาดังกล่าว ผู้ประกอบการเกี่ยวกับไข่ไก่

พัฒนาความเร็วในการคัดแยก
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เครื่องสีข้าวกล้องขนาดครัวเรือน
Brown Rice Millin Machine for Household Scale 

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด 

อาจารย์ธีระพล ชัยธัมมาวุธ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

0847430944	อีเมล์	theeraponch@gmail.com

52	หมู่	7	ต�าบลบ้านกร่าง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดพิษณุโลก	65000

ผู้ร่วมคณะ

นายพิทักษ์	อินทุยศ	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

นายวิชัย	แก้วคูณ	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	พิษณุโลก

ขนาดพอเหมาะ	เคลื่อนที่ได้สะดวกเครื่องสีข้าวโดยทั่วไปจะใช้เป็นลูกหินหรือลูกยางสีข้าว	

ซ่ึงมีปัญหาเรื่องสิ่งเจือปนซึ่งเสียดสีไปกับข้าวและตัวเคร่ืองมี

ขนาดใหญ่เคลือ่นย้ายยาก	จงึได้ท�าการพฒันาเครือ่งสข้ีาวแบบ

แองเก้ิลเบอร์ด	 ซึ่งออกแบบให้มีขนาดเล็กพกพาได้และ 

แก้ปัญหาเรื่องสิ่งเจือปน
ชาวบ้านที่มีข้าวเปลือกสามารถสีเพื่อกินเองได้

ปริมาณการสี	 และคุณภาพข้าวท่ีสี	 ลดสัดส่วน 

ข้าวหัก
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การออกแบบและสร้างเครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุนเหวี่ยง
Design and Construction of Rotational Molding Machine

ความเป็นมา 

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

ศุภสิทธิ์ มะโนเครื่อง

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

086-5603553	m.supasit@gmail.com

128	ถนน	ห้วยแก้ว	ต�าบล	ช้างเผือก	อ�าเภอ	เมือง	จังหวัด	เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

นางสาวจุฬาวรรณ	ก้อนแก้ว	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นางสาวสโรชา	ยันยงค์	

นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.	 สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ประเภทงานขึ้นรูปแบบ

หมุนเหวี่ยงได้	 	 	 	 	

2.	ขนาดเครื่องมีขนาดกระชับ	สามารถเครื่องย้ายได้

ปัจจุบันผลิตภัณฑ์พลาสติกเข้ามามีบทบาทที่ส�าคัญ 

ต่อชีวิตประจ�าวันเป็นอย่างมาก	 เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่ท�าจาก

พลาสติกเป็นที่นิยมเพราะมีรูปร่างสวยงาม	และความแข็งแรง	

เป็นต้น	 ท�าให้เป็นรูปร่างต่างๆ	 ตามต้องการ	 สามารถผลิตได้

เป็นจ�านวนมาก	 อีกทั้งยังสามารถปรุงแต่งคุณสมบัติโดยการ

เติมสารเติมแต่ง(Additives)	 เช่น	 สารเสริมสภาพพลาสติก	

(Plasticizer)	 สารปรับปรุงคุณภาพ	 (Modifier)	 สารเสริม	 

(Filler)	 สารคงสภาพ	 (Stabilizer)	 สารยับยั้งปฏิกิริยา 

	(Inhibitor)	สารหล่อลื่น	(Lubricant)	และผงสี	(Pigment)	จึง

ส่งผลให้วิธีการขึ้นรูปพลาสติกหลากหลายมากข้ึนแต่ละวิธีข้ึน

อยู่กับรูปร่างลักษณะของชิ้นงาน	และชนิดของพลาสติก	

จากอุตสาหกรรมที่มีบทบาทในชีวิตประจ�าวัน	 ซึ่งมอง

เหน็ว่าผลติภัณฑ์ทีมี่รปูร่างแตกต่างกนั	แต่ในการผลติผลติภณัฑ์

แต่ละอย่างน้ันจ�าเป็นจะต้องมีแม่พิมพ์หรือแบบพิมพ์	 เพื่อที่

ท�าให้ง่าย	 สะดวก	 รวดเร็วในการผลิตผลิตภัณฑ์ในแต่ละคร้ัง	

และในการผลติในแต่ละคร้ัง	จะได้ท�าครัง้ละมากๆ	เพือ่ประหยดั

ต้นทนุและเวลา	ซึง่กระบวนการขึน้รปูผลติผลติภัณฑ์ทีม่รูีปร่าง

ไม ่ซับซ ้อนแต ่มีขนาดใหญ่	 หากใช ้วิธีขึ้นรูปผลิตภัณฑ  ์

แบบอืน่ๆ	จะใช้ต้นทนุในการท�าแม่พมิพ์มาก	ไม่คุม้ต่อการลงทนุ	

จงึนยิมใช้การขึน้รปูผลติภณัฑ์ทีเ่รียกว่า	Rotational	Molding	

Machine	ซึง่เป็นวธิกีารทีม่ข้ีอด	ีคอืสามารถผลติผลติภณัฑ์ทีม่ี

1.	ศกึษาการข้ึนรูปแบบหมนุเหวีย่งและถ่ายทอดความ

รู้ให้กับนักศึกษาวิศวกรรมกรรมแม่พิมพ์

2.	 น�าความรู้ที่ได้รับการการศึกษาไปประยุกต์ใช้กับ 

ภาคอุตสาหรรม	 	

ขนาดใหญ่มากๆได้	อกีทัง้ยงัสามารถแก้ไขปัญหาทีค่วามหนา

ของชิ้นงานไม่เท่ากันได้นั้นท�าให้	 Rotational	 Molding	 

Machine	ได้รับความสนใจ

ดังนั้นทางคณะผู ้จัดท�ามีความสนใจในเร่ืองของ

กระบวนการขึ้นรูปด้วยระบบแม่พิมพ์ชนิดหมุนเหวี่ยง	 จึง

ออกแบบและสร้างเคร่ืองขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุนเหว่ียง	 

(Rotational	Molding	Machine)	 เนื่องจากเป็นการขึ้นรูป

อีกแบบหนึ่งนอกเหนือจากแบบอื่นๆที่เป็นที่นิยม	ซึ่งเป็นการ

ขึ้นรูปพลาสติกที่โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นิยมใช้กัน
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การพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์สู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
Pinkish  Model

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

อาจารย์ชวลิต ขอดศิริ 

คณะครุศาสตร์	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

089-433-9113	jackcawow@hotmail.com

24			หมู่	1		ต.ตลาดขวัญ			อ.ดอยสะเก็ด			จ.เชียงใหม่			50220

ผู้ร่วมคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์	ดร.วรวิทย์		นิเทศศิลป์	

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	(วิทยาเขตเชียงใหม่)

1.	 รูปแบบการจัดการบูรณาการเข้ากับศาสตร์สมัย

ใหม่ในการพัฒนามหาวิทยาลัยสงฆ์สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

2.	การเชือ่มโยงทฤษฎสีูก่ารปฏบิตัจินเกดิมรรคผลด้วย

หลักพุทธธรรม	(ทางธรรม)	และ	องค์กรแห่งการเรียนรู้

รูปแบบ	 “Pinkish	Model”	 ได้พัฒนาสร้างสรรค์จาก

งานวิจัยเรื่อง	 The	 Development	 of	 a	 Learning	 

Organization	with	 Buddhist	 Principles	 for	 Buddhist	

University	โมเดลนีม้คีวามเป็นมาโดยการเชือ่มโยงศาสตร์ทาง

หลักพุทธธรรม	 (Buddhist	 Principles)	 คือ	 (สัปปุริสธรรม7	

และอปริหานยิธรรม7)	เข้ากบัองค์กรแห่งการเรยีนรู	้(Learning	

Organization)	ถ่ายทอดออกมาเป็นต้นโพธิ์	มีส่วนประกอบ	3	

ส่วน		 ส่วนแรกเป็นฐานราก	ส่วนที่สองเป็นล�าต้น	และส่วน

ที่สามเป็นกิ่งก้านและใบโพธิ์	 	 ซึ่งถ่ายทอดออกมาเป็น	 9	 

นวลกัษณ์ของมหาวทิยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลัย	ทีเ่ป็น

อัตลักษณ์โดดเด่น	 ในการเช่ือมโยงการบูรณาการแหล่งเรียนรู้

พระพทุธศาสนากบัวทิยาการสมยัใหม่	ดงัสภุาษติท่ีว่า	“ปญญฺา	

โลกสฺมิ	ปชฺโชโต”	แปลว่า	ปัญญาเป็นแสงสว่างในโลก	ภายใต้

ปรัชญาของมหาวิทยาลัยท่ีว่า	 “จัดการศึกษาพระพุทธศาสนา	

บูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่	 พัฒนาจิตใจและสังคม”	 ด่ัง

ปณิธาน	“ศึกษาพระไตรปิฎกและวิชาชั้นสูง	ส�าหรับพระภิกษุ

สามเณรและคฤหัสถ์”	โดยมีวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางการศึกษา

พระพุทธศาสนาระดับนานาชาติที่สร้างคนดีและเก่ง	 อย่างมี

สมรรถภาพ	 จัดการศึกษาและวิจัยดีอย่างมีคุณภาพ	 บริการ

วิชาการดีอย่างมีสุขภาพ	และบริหารดีอย่างมีประสิทธิภาพ

ท�าให้เกดิการพฒันาองค์การคอื	มหาวทิยาลยัมหาจฬุา

ลงกรณราชวิทยาลัย		คณาจารย์	บุคลากรทุกคน	ประชาชน	

ชุมชน	สังคม	และผู้มีส่วนได้เสีย	ในการพัฒนามหาวิทยาลัย

สงฆ์ให้เป็นสถาบันการศึกษาพระไตรปิฏกและวิชาชีพชั้นสูง	

สามารถน�าไปใช้ประโยชน์โดยการต่อยอดโดยการ

การน�ารูปแบบ	 “Pinkish	 	 Model”	 สู ่การปฏิบัติใน

มหาวิทยาลัยสงฆ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
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ระบบควบคุมการเปิด – ปิดน�้า อัตโนมัติสาหรับเรือนเพาะช�า
Control the Water Supply by GoGoBoard

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

อาจารย์ศิริลักษณ์ แก้วศิริรุ่ง 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน

081-7804328	sirilux.khing@gmail.com

59	ต.ฝายแก้ว	อ.ภูเพียง	จ.น่าน	55000

ผู้ร่วมคณะ

อาจารย์ขนิษฐา	หอมจันทร์

อาจารย์นงนุช	เกตุ้ย

พระกิตติพัฒน์	อินต๊ะ	

พระวีรศักดิ์	ไชยวงค์	

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	น่าน

1.	 ประหยัดการใช้น�้าและลดแรงงานคนในการรดน�้า

ในเรือนเพาะช�า

2.	สามารถใช้ในถิ่นทุรกันดารที่ไม่มีไฟฟ้าได้เนื่องจาก

ใช้แผงโซล่าเซลล์

ปัจจุบันมีการน�าเอาเทคโนโลยีเข ้ามาประยุกต์ใช  ้
ในงานทางการเกษตรมากขึ้น	 โดยเฉพาะเรือนเพาะช�าหรือ
แปลงเพาะปลูกต้นกล้า	ที่ต้องการดูแลอย่างใกล้ชิด	 เช่น	การ
รดน�า้ต้นกล้า	เพือ่ต้องการให้ต้นกล้ามคีวามเจรญิพร้อมท่ีจะน�า
ไปปลกู	การน�าเอาเทคโนโลยเีข้ามาใช้ในการดแูลเรอืนเพาะช�า	
จะช่วยให้ประหยัดน�้า	 เวลา	 ไฟฟ้า	 และแรงงานคนได้	 จาก
ปัญหาดังกล่าวจึงมีการพัฒนาระบบควบคุมการเปิด-ปิด	 น�้า
อัตโนมตั	ิส�าหรบัเรอืนเพาะชา	เริม่จากใช้แผงโซล่าเซลล์ควบคมุ
การท�างานของวงจรแทนการใช้พลงังานไฟฟ้า	และควบคมุการ 
เปิด-ปิดน�้าอัตโนมัติ	 โดยอาศัยกลไกการท�างานของอุปกรณ์
โกโก้บอร์ด	 (GOGO	 Board)	 เขียนค�าสั่งโปรแกรมด้วยภาษา
โลโก้	 (Logo)	 และท�างานร่วมกับเครื่องตรวจจับสัญญาณ	 
(Sensor)	 เพื่อจับความช้ืนในดิน	 แล้วประมวลผลก�าหนด
ปริมาณน�้าที่ระบบปล่อยออกมา	 จากการทดลองครั้งนี้การ
ท�างานของระบบ	ได้ท�าการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดไว้ที่โรงเรือน
เพาะช�าที	่วดัสถารส	อ.เมอืง	จ.น่าน	โดยท�าการแบ่งพ้ืนทีท่ดลอง
ออกเป็นสองส่วนคือ	 (1)	ส่วนที่ควบคุมการรดน�้าโดยใช้ระบบ	
และ	(2)	ส่วนที่รดน�้าโดยแรงงานคน	ทั้งนี้ได้ประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ด้วยการสัมภาษณ์	และวัดปริมาณของการใช้น�้า
จากมาตรวัดน�้า	 ซึ่งผลการทดลองพบว่า	 ระบบควบคุมการ	
เปิด-ปิด	น�า้อตัโนมตั	ิสาหรบัเรอืนเพาะช�า	ได้รบัความพึงพอใจ
ของผู้ใช้นั้นอยู่ในระดับดี	ปริมาณของน�้าที่ใช้มีปริมาณที่ลดลง	
และระบบสามารถประหยัดแรงงานคนได้จริง

1.	เป็นประโยชน์ส�าหรับผู้ดูแลโรงเรือนเพาะช�าในวัด

2.	 สร้างองค์ความรู้ด้านอุปกรณ์	 เคร่ืองมือ	 และ

โปรแกรมอิเล็กทรอนิกส์ส�าหรับพระเณรทั้งกับผู้ที่สนใจน�า

ไปใช้ต่อ

3.	 สามารถน�าเทคโนโลยีมาประยุกต ์ใช ้ให ้เกิด

ประโยชน์ในชีวิตประจ�าวัน

พัฒนาต่อยอดให้สามารถควบคุมการเปิด-ปิดน�้า	ผ่าน

โทรศัพท์มือถือได้
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ข้าวกล้องงอกแผ่นกรอบ
Crispy GABA RICE

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรภา พงษ์จันตา

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

083-8657722	jiratawan@gmail.com

256/55	หมู่	13	ต.	พิชัย	อ.เมือง	จ.	ลาปาง	52000

ผู้ร่วมคณะ

นางสาว	ธนพร	วางที	

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

นายธนศิลป์	น่าชม	สตรีสหกรณ์ข้าวซ้อมมือบ้านใหม่สามัคคี

นางฉันทนา	อรุณรัตน์	สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลาปาง

1.	 เป็นผลิตภัณฑ์ขนมขบเคี้ยวจากข้าวกล้องงอกทั้ง

เมล็ด	 มาผ่านกรรมวิธีการผลิตให้มีความพองกรอบ	 รสชาติ

หวานมนั	และกลิน่หอมตามธรรมชาตขิองข้าวแต่ละชนดิ	เช่น	

ข้าวหอมนิลงอก	ข้าวไรซ์เบอรี่งอก	และข้าวหอมมะลิงอก

2.		สามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ์	และปรับเปลี่ยนรสชาติ

ได้หลากหลาย	เช่น	รสสาหร่าย	รสแซบ	รสไก่	รสถั่วงา

ผลิตภัณฑ์ข ้าวพองกรอบ	 เช ่น	 ข ้าวแต ๋น	 ขนม 

นางเลด็	ส่วนใหญ่ผลติมาจากข้าวเหนยีวทีผ่่านนึง่ให้สกุแล้วน�า

มาขึ้นรูป	ตากแห้ง	ทอดให้พองกรอบและแต่งหน้า	ในส่วนผล

งานนี้ได้ใช้ข้าวเจ้ากล้องงอกทั้งเมล็ดชนิดต่างๆ	ที่มีสารอาหาร

ทีม่ปีระโยชน์ต่อสขุภาพมาผ่านวิธกีารผลติให้มคีวามพองกรอบ

แล้ว	 เสริมกลิ่นรสและขึ้นรูปเป็นแผ่นบาง	 สนับสนุนโดย

โครงการพัฒนาเครือข่ายองค์ความรู้	 (Knowledge–based	

OTOP:KBO)	สานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดล�าปาง
กลุม่เกษตรกรผู้ปลกูข้าว	และผลติข้าวกล้องงอกมีราย

ได้เพิ่มขึ้น	 เนื่องจากมีผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากข้าวกล้องงอก	

ที่พร้อมบริโภคได้ทุกกลุ่มวัย	และมีประโยชน์ต่อผู้บริโภคโดย

เฉพาะวยัเด็กทีไ่ด้บริโภคขนมขบเคีย้วทีมี่ประโยชน์ต่อสขุภาพ

จากข้าวกล้องงอกหลากสี

จากวัตถุดิบข้าวกล้องงอกพองกรอบที่พัฒนาได้

สามารถน�าไปต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์	 ขนมขบเคี้ยวจากข้าว

กล้องงอกกลิน่รส	ต่างๆ	ให้มคีวามหลากหลายตามความนยิม

ของผู้บริโภคแต่ละวัยได้
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แทมมารีนไฮเดรติ้งเอสเซนส์
Tamarind Hydrating Essence

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล

คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้า	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

091-8533066,		086-6546966	doungpornfishtech@gmail.com

63	หมู่	4	อ.สันทราย	จ.เชียงใหม่	50290

ผู้ร่วมคณะ

นางสาวทรรศมนฑ์ช้างแก้ว	บริษัทมะแอ	เฮอร์เบิล	(ไทยแลนด์)	จ�ากัด	

Maae	Herbal(Thailand)	Co.,Ltd.

นายสุรชัย	ช้างแก้ว	ผู้ประกอบการ	SME

นางศิริรัตน์	ช้างแก้ว	ผู้ประกอบการ	SME

1.	กระบวนการสกัดสารส�าคัญจากมะขามที่ออกฤทธิ์

ชีวภาพต่อผิวใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งมีต้นทุนการผลิตต�่า

2.	 เป็นผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าชนิดน�้ารายแรก 

ที่ท�าจากน�้าหมักมะขามและมีรูปแบบทันสมัย

3.	ได้ผลภายใน	1	อาทิตย์หลังใช้	สภาพผิวชุ่มชื้นและ

กระจ่างใสขึ้น

น้าหมักมะขามมีกรด	 AHA	 (Alphahydroxy	 acid)	 

ชนิดกรดทาร์ทาริก	และยังมี	Vitamin	A,	B2	และ	C	มีรายงาน

วิจัยฤทธิ์ชีวภาพของสารสกัดจากมะขามที่เป็นประโยชน์ต่อ

การดูแลผิว	ได้แก่	ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระ	ป้องกันอาการอักเสบ	

ช่วยขจดัเซลล์ผวิทีเ่สือ่มสภาพและบารงุผวิให้กระจ่างใส	ชะลอ

ความแก่	ต้านริ้วรอยแห่งวัย	เสริมความยืดหยุ่นของผิว	สมาน

และให้ความชุม่ชืน้แก่ผวิ	ยบัยัง้การระคายเคอืงผวิ	รกัษาเชือ้รา

บนผิวหนัง	ทีมวิจัยจึงได้น�าน�้าหมักมะขามที่ใช้เทคนิคการสกัด 

สารส�าคัญจากภูมิปัญญาท้องถ่ินมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ 

เครือ่งส�าอางส�าหรบัผิวหน้าในรปูแบบทนัสมยัคอื	เซรัม่ชนดิน�า้	

หรือ	Hydrating	Essenceทีมี่เนือ้บางเบาแต่ให้ความชุม่ชืน้และ 

ประสิทธิภาพสูง	 โดยมีผลการทดลองใช ้ในอาสาสมัคร 

จ�านวน	 20	 คน	 พบว่า	 ภายใน	 1	 อาทิตย์หลังใช้	 สภาพผิว

ชุ่มชื้นและกระจ่างใสขึ้น	 รอยแดงจากสิวจางลง	 ไม่พบการ 

ระคายเคือง	 และอาสาสมัครต้องการซื้อใช้	 โดยได้รับการ

สนับสนุนทุนวิจัยจากกิจกรรมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การผลิตเชิง

พาณชิย์อตุสาหกรรมเกษตรแปรรปูภายใต้โครงการพฒันาและ

สร้างมลูค่าเพิม่เกษตรแปรรปูศนูย์ส่งเสริมอตุสาหกรรมภาคท่ี	1 

กรมส่งเสรมิอตุสาหกรรม	กระทรวงอตุสาหกรรม	ปีงบประมาณ	

2559

1.	 เพ่ิมมูลค่าสูงให้กับมะขามเปรี้ยวของประเทศไทย

เป็นสารสกัดคุณภาพสูงในเครื่องส�าอาง

2.	 ช่วยเพิ่มรายได้ทั้งเกษตรกรผู้ปลูกและผู้ประกอบ

การเครื่องส�าอาง

3.	 ส่งเสริมภูมิป ัญญาชาวบ้านให้เป็นนวัตกรรม

ผลิตภัณฑ์ระดับสากล

4.	 สนับสนุนการสร้างตราสินค้าไทย(branding) 

จากพืชสมุนไพรไทยให้มีเอกลักษณ์และรูปแบบทันสมัย

จ�าหน่ายท้ังภายในประเทศและต่างประเทศ	 โดยเน้น

ส่งออกประเทศจีน
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สื่อการเรียนการสอนวิชาค�าศัพท์ภาษาอังกฤษสาหรับเด็กก่อน
เข้าประถมศึกษาชั้นปีที่ 1
Instructional Media of English Vocabulary for Student before Primary School

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชฎาพร ปุกแก้ว

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

087-3026082	chadcha.pk@gmail.com

33/1	หมู่	3	ต.ท่าวังตาล	อ.สารภี	จ.เชียงใหม่	50140

ผู้ร่วมคณะ

นางสาวจุฑารัตน์	เรือนมณี	

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

1.	เป็นสือ่การเรยีนการสอนทีไ่ด้มาจากการทีน่กัศกึษา

ไปฝึกประสบการณ์	(สหกจิศกึษา)	กบัสถานประกอบการของ

นักศึกษา

2.	 เป็นส่ือการเรียนการเสนอที่มีเนื้อหา	 และสถาน

ประกอบการรองรับ	 รวมทั้งได้รับการตรวจสอบเนื้อหาจาก

สถานประกอบการ	 และการทดลองใช้โดยผู้ใช้กลุ่มตัวอย่าง

แล้ว

จากการไปฝึกประสบการณ์ภาคปฏิบัติของนักศึกษาใน

รายวิชาสหกิจศึกษา	 นักศึกษาได้รับโจทย์และความไว้วางใจ

จากสถานประกอบการ	รวมทัง้ค�าแนะนาในการสร้างโปรแกรม

สือ่การเรยีนการสอนทีม่ปีระโยชน์ต่อนกัเรยีนระดบัชัน้อนบุาล

ด้านภาษาต่างประเทศ	 ท่ีควบคู ่ไปกับหนังสือของสถาน

ประกอบการที่จะท�าให้การเรียนรู้ของผู้เรียนได้มีช่องทางการ

เรียนรู ้อีกช่องทางหน่ึงผ่านอุปกรณ์เคลื่อนท่ีแบบพกพาใน

ปัจจบัุน	ซึง่สือ่การเรยีนรูท้ีจั่ดท�าขึน้นี	้มทีัง้ภาพ	สสีนั	และเสยีง

บรรยายของเจ้าของภาษาท่ีจะช่วยให้ผูเ้รียนวยัอนบุาลได้เรยีน

รู้อย่างสนุกสนานผ่านเทคโนโลยีในปัจจุบัน
นักเรียนก่อนชั้นประถมศึกษาชั้นปีที่	1	หรือ	ผู้ที่สนใจ

เรียนรู้ค�าศพัท์ภาษาองักฤษขัน้พ้ืนฐาน	หรือ	โรงเรียนอนบุาล	

และ/หรือ	โรงเรียนที่มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น

การสอนการผสมค�า	 และการอ่านออกเสียงภาษา

อังกฤษส�าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนต้น
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อุปกรณ์ตรวจวัดของเหลว
Liquid measuring

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กลิ่นประทุม ปัญญาปิง

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัย	เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

095-4474339	klin41@hotmail.com

128	ถ.	ห้วยแก้ว	อ.	เมือง	จ.	เชียงใหม่	50200

1.	 สามารถใช้ผลิตอุปกรณ์เก็บตัวอย่างน�้าฝนที่ตกลง

มาทุก	ๆ	1	มม.	ได้จ�านวน	8	มม.	แรก	เพื่อตรวจหาการปน

เปื้อนของสารเคมีต่างๆในน�้าฝน	 	

2.		เหมาะกบัการน�าไปใช้งานในชมุชน	เพือ่การตดิตาม

ตรวจสอบคุณภาพน�้าฝน	 เช่น	 การเกิดภาวะฝนกรด	 ใน

บรเิวณพืน้ทีโ่รงงานอตุสาหกรรม	หรอื	โรงผลิตไฟฟ้า	เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ตรวจวัดของเหลวนี้	 มีประโยชน์ใน

การตรวจวัดคุณภาพน�้าฝน	 เช่นความเป็นฝนกรด	 เป็นต้น 

ซ่ึงแสดงถึงคุณภาพอากาศในบรรยากาศได้อีกทางหนึ่ง	 

โดยผลิตภัณฑ์ดังกล่าว	เมื่อตั้งไว้ในที่แจ้ง	สามารถเก็บปริมาณ

น�้าฝนได้ทุก	1	มิลลิเมตร	จนถึง	8	มิลลิเมตร	รวมทั้งน�้าฝนที่

เกินจาก	8	มิลลิเมตรแรก	และที่ตกลงมาโดยตรง	ของน�้าฝนที่

ตกลงมาแต่ละครั้ง	 เพื่อการใช้ประโยชน์โดยชุมชน	 ซ่ึงไม่ต้อง

อาศัยอุปกรณ์ที่มีความซับซ้อนและมีราคาแพง	
ชมุชน	โรงงาน	และในพืน้ทีท่ีต้่องการตดิตามตรวจสอบ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	

ผลิตเพื่อการใช้งาน
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การประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดสงขลาและตรังเพื่อเป็น
อุปกรณ์ใช้ตกแต่งภายในโรงแรม
APPLICATION OF SONGKHLA AND TRANG PROVINCES’ LOCAL WEAVING 
CLOTH FOR HOTEL SOFT ADORNMENTS 

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

อาจารย์สุธรรม  มัควัลย์

คณะศิลปศาสตร์		มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย	สงขลา		

081-9590853	tomtumthai@gmail.com

เลขที่	1	ถนนราชด�าเนินนอก	ต�าบลบ่อยาง	อ�าเภอเมือง	จังหวัดสงขลา	90000

1.	ท�าจากผ้าทอเกาะยอ	จงัหวดัสงขลา	และจากผ้าทอ

นาหมื่นศรี	 จังหวัดตรัง	 สามารถใช้ตกแต่งภายในโรงแรมได้

อย่างสวยงาม	 โดยน�าไปทดลองใช้กับห้องพักแขกโรงแรม 

ราชมังคลาพาวิเลี่ยน	บีชรีสอร์ท	สงขลา	และห้องอาหารของ

โรงแรมอนันตราสิเกา	 รีสอร์ทแอนสปา	 จังหวัดตรัง	 ได้รับ 

ค�าชื่นชมจากผู้จัดการของโรงแรมทั้ง2	แห่ง	 	

2.	 สามารถผลิตเพื่อจ�าหน่ายเป็นของที่ระลึกแก  ่

นักท่องเที่ยวที่เข้าพักในโรงแรมได้	 	 	 	

ผลงานที่ส่งเข้าประกวดเป็นการรวมงานวิจัย	2	เรื่องคือ	

“การประยกุต์ผลติภณัฑ์พ้ืนเมอืงจงัหวดัสงขลาและผ้าทอเกาะ

ยอเพื่องานตกแต่งภายในโรงแรม	 The	 Application	 of	 

Songkhla	Province’s	Folk	Decorative	Arts	and	Local	

Textiles	 for	 Hotel	 Soft	 Adornments”	พ.ศ.2557	 และ	

“การประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองจังหวัดตรัง	เพื่อเป็นอุปกรณ์และ

สิง่ของตกแต่งห้องอาหารฤดกูาล	2014-2015	Application	of	

Trang	 Province’s	 local	 Textiles	 for	 Restaurant	 Soft	

Adornments	Collection	2014-2015”พ.ศ.2558		ที่มีหลัก

คิดเหมือนกันคือ	ต้องการเผยแพร่ความสวยงามของผ้าทอพื้น

เมืองภาคใต้ในรูปแบบที่แตกต่างในฐานะอาจารย์ผู ้สอน

หลักสูตรสาขาวิชาการโรงแรมที่มีพ้ืนฐานด้านสถาปัตยกรรม	

โดยพบว่าโรงแรมในภาคใต้ส่วนใหญ่นิยมใช้ของตกแต่งจาก

ภาคเหนือเพ่ือแสดงความเป็นไทย	 ได้แก่งานไม้สักรวมถึงงาน

ผ้าทอพืน้เมอืงภาคเหนอืในขณะท่ีผ้าทอพืน้เมอืงของภาคใต้ถกู

น�าไปใช้เพื่อการแต่งกายและงานเคหะภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่	 

แต่ขาดรูปแบบทีเ่หมาะสมแก่การตกแต่งภายในโรงแรม	จงึเป็น

โอกาสของข้าพเจ้าซึ่งสอนรายวิชาการออกแบบเพื่องาน

โรงแรมแก่นกัศกึษาหลกัสตูรการโรงแรม	ท�าการวจิยัออกแบบ

ประยุกต์ผ้าทอพื้นเมืองภาคใต้เพื่องานตกแต่งภายในโรงแรม		

เหมาะกับการใช ้ตกแต ่ งภายในโรงแรมและ

คอนโดมิเนียม

ผลิตเพือ่จ�าหน่ายเป็นของทีร่ะลกึแก่นกัท่องเทีย่วทีเ่ข้า

พกัในโรงแรมและได้รบัการสนบัสนนุงบประมาณแผ่นดนิของ

มหาวิทยาลัยประจ�าปี	 2560	 วงเงิน	 400,000บาท	 เป็นที่

เรียบร้อยแล้ว



CREATIVE

50

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

Research and Development Institute RMUTL

Creation-02



CR
EA

TI
VE

51

สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 

Journal of Invention Innovention and Creation

การตกแต่งผลิตภัณฑ์เซรามิกให้มีลวดลายนูนต�่า 
ด้วยเทคนิคพ่นทราย
Ceramic Decoration Technique for Reliefs Pattern with Sandblasting

ความเป็นมา จุดเด่น/ความแปลกใหม่ 

ประโยชน์ของผลงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อภิญญา วิไล

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

081-6730959	tunwilai2512@gmail.com

80	ถ.โชตนา	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม่	50300

ผู้ร่วมคณะ

อาจารย์ประกรณ์	วิไล	

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

นายนพพร	ตันกระโทก	

นักศึกษาคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา	

1.	 การสร้างลวดลายลักษณะนูนต�่าบนผิวผลิตภัณฑ์ 

เซรามิก	 โดยเทคนิคการพ่นทราย	 ไม่ใช่การแกะลวดลาย 

ด้วยมือ

2.	ความสวยงาม	และเป็นเทนคดิการตกแต่งทีส่ามารถ

ท�าได้รวดเร็ว

การตกแต่งเครื่องปั้นดินเผาเป็นการเพิ่มความงามที่ให้

กับภาชนะ	และควรมีความสัมพันธ์ในทางที่จะเชิดชูให้รูปทรง

ของภาชนะมีความงดงามมากยิ่งขึ้น	การตกแต่งสามารถท�าได้

ในดินทุกสภาวะและสามารถใช้เทคนิคร่วมกันได้	 การตกแต่ง

ลวดลายนนูต�่า่บนผลิตภณัฑ์ด้วยมอืนัน้ต้องอาศยัฝีมอืและระยะ

เวลานาน	 ท�าให้เกิดความล่าช้าในการตกแต่ง	 จึงต้องอาศัย

เทคนิคการตกแต่งด้วยแม่พิมพ์	 เพื่อให้การตกแต่งนั้นง่าย	

สะดวก	และเกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น	และนิยมเคลือบด้วย

เคลอืบลกัษณะใส	เพือ่ให้เหน็ลวดลายได้ชดัเจน	จงึมคีวามสนใจ

ทีจ่ะนาลวดลายมาทาเป็นแม่พมิพ์เพือ่ใช้ตกแต่งเป็นลายนนูต�า่

บนผลิตภัณฑ์สโตนแวร์	 ด้วยวิธีการพ่นทราย	 ซึ่งอาจเป็นวิธีท่ี

รวดเร็ว	 ให้ความคมชัด	 ท้ังน้ีเพื่อลดข้ันตอนและระยะเวลาใน

การผลิตลง	นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ผลิตภัณฑ์ได้

อีกด้วย

อุตสาหกรรมเซรามิก	สถาบันการศึกษาที่จัดการเรียน

การสอนด้านเซรามิก

ศกึษาเทคนคิการพ่นเทรายเพือ่ให้เกดิลวดลายลกัษณะ

นูนต�่า



สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ 
INVENTION INNOVATIONS AND CREATION




