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

บทบรรณาธิการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดท�ำ 
“วารสารสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 3 ประจ�ำปี 2560
ภายในเล่มวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจากการประกวดสิ่งประดิษฐ์
นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 และการประชุมสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติ ด้านพลังงาน
ไฟฟ้าแรงสูง พลาสมาและไมโครนาโนบับเบิล ส�ำหรับเกษตรและการประมงขั้นสูง
ครั้งที่ 2 “...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”
(The 4th Conference on Research and Creative Innovations: 4th CRCI2017 The 2 nd International Symposium on Application of
High-voltage, Plasma & Micro/Nano Bubble to Agriculture and
Aquaculture: 2nd ISHPMNB-2017) จัดขึ้นระหว่างวันที่26 - 27 กรกฎาคม
2560 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว เป็นการเผยแพร่
ผลงาน สู่แนวทางการน�ำไปต่อยอดงานวิจัย และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
บรรณาธิการขอขอบคุณ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่มีส่วนส�ำคัญท�ำให้วารสารฉบับนี้ได้เผยแพร่สู่สาธารณะ เพื่อจักเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนางานวิจัยสู่งานนวัตกรรมต่อไป

ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
       มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา

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

รายชือ่ ผูท้ รงคุณวุฒพิ จิ ารณาผลงาน
รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี สงวนพงษ์
สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรุ พงษ์ เลิศทัศนีย์
ส�ำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาคเหนือ
ดร.ณรงค์			
ตนานุวฒ
ั น์		
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ฝาครอบสวิตช์ ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด
บนเทคโนโลยี IoT
Switch Cover to control ON-OFF with
IoT Technology
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา
- เนือ่ งจากการเปลีย่ นแปลงทางเทคโนโลยีในปัจจุบนั มีการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ป็นไปอย่างรวดเร็ว
และก้าวกระโดด การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่นั้นมีมากมายหลากหลายแบบ การต่อยอดทาง
ความคิดก็คอื การพัฒนาเทคโนโลยีเดิมทีม่ อี ยูใ่ ห้ดมี ากยิง่ ขึน้ และให้ทนั กับยุคสมัยทีเ่ ทคโนโลยีมกี าร
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
- ระบบบ้านอัจฉริยะ (Smart Home) ยังเป็นอีกระบบหนึ่งที่เริ่มเข้ามามีบทบาทกับชีวิต
ประจ�ำวัน ในการสั่งใช้งานและควบคุมเปิด-ปิดไฟภายในบ้าน แต่ราคาของอุปกรณ์ยังมีราคาสูง
อีกทั้งยังมีความยุ่งยากในการติดตั้งอุปกรณ์เหล่านั้นซึ่งต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการติดตั้งอุปกรณ์ จึง
เป็นเหตุผลให้ทางผู้พัฒนาได้จัดท�ำอุปกรณ์ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด บนเทคโนโลยี
IoT นี้ขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้น
- ฝาครอบสวิตช์ไฟ ควบคุมการเปิด-ปิด บนเทคโนโลยี IoT เป็นอุปกรณ์ที่เข้ามาอ�ำนวย
ความสะดวกในการใช้งานเปิด-ปิด สวิตซ์ไฟ โดยท�ำงานผ่านอินเทอร์เน็ต การติดตั้งง่ายและ
ไม่ได้เข้าไปแก้ไขระบบไฟฟ้าภายในบ้านหรือภายในวงจรสวิตซ์ แต่เป็นฝาครอบตัวสวิตซ์เท่านั้น
จึงง่ายส�ำหรับบุคคลทัว่ ไป สามารถติดตัง้ ทีบ่ า้ นเองได้แม้จะไม่มคี วามรูเ้ รือ่ งไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์
และมีขนาดที่สามารถครอบสวิตซ์ปกติทั่วไปจึงท�ำให้ราคาถูกตามลงไปด้วย โดยการท�ำงานหลักๆ
แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนจะส่งค่าไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์โดยใช้การเชื่อมผ่านอินเตอร์เน็ต
เพื่อสั่งงานและสามารถใช้เสียงในการสั่งงานได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- เป็นฝาครอบสวิตซ์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับเต้าสวิตซ์ทั่วไป
- สามารถสั่งใช้งานผ่านอินเตอร์เนต
- ผู้สูงอายุหรือผู้พิการสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องลุกไปเปิด/ปิดสวิตซ์ไฟ

อาจารย์ วรวิทย์ ฟัน่ ค�ำอ้าย
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ประโยชน์ของผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
- ผู้สูงอายุ เพื่ออ�ำนวยค�ำวามสะดวกในการเปิดปิดไฟ
เบอร์โทรติดต่อ 0817832485
- ผู้พิการที่นอนบนเตียง ไม่สามารถเปิด-ปิด ไฟด้วยตัวเองได้
อีเมล์ fworawit@gmail.com
- ผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่อยู่บ้าน แต่ต้องการเปิดไฟเพื่อป้องกันความปลอดภัยต่อทรัพย์สินภายใน
ที่อยู่ 59 หมู่ 13 ต�ำบลฝายแก้ว อ�ำเภอภูเพียง
บ้าน
จังหวัดน่าน 5500
แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ผูร้ ว่ มคณะ
ปรับปรุงขนาดและความสามารถในการใช้งานให้เพื่อขึ้น
อาจารย์ ขนิษฐา หอมจันทร์
อาจารย์ ชาญยุทธ์ กาญจนพิบูลย์
นาย วิโรจน์ แสนยอด

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
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INV-02
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

เครื่องปอกและขูดมะละกอ
Papaya Machine 2 in 1
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนื่องจากในปัจจุบัน การปอกและขูดมะละกอนั้นใช้มือปอก หริอมีเครื่องจักรที่ผลิตออกมา
รองรับแล้ว แต่เครือ่ งมีทมี่ ตี ามท้องคลาดจะเป็นเครือ่ งทีใ่ ช้งานได้อย่างใดอย่างหนึง่ คือมีเครือ่ งเฉพาะปอก
และเฉพาะขูดเท่านัน้ ซึง่ เราน�ำการท�ำงานทัง้ 2 แบบนัน้ มารวมเข้าด้วยกันในเครือ่ งเดียว

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

สามารถปอกและขูดมะละกอได้ในเครือ่ งเดียว

ประโยชน์ของผลงาน

ช่วยลดระยะเวลาในการท�ำงานของผูท้ ขี่ ายเส้นมะละกอเป็นเชิงพาณิชย์

อาจารย์วรี วุฒิ ปันเรือน

คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชียงใหม่		
เบอร์โทรติดต่อ 0926217257
อีเมล์ weerawut2537@gmail.com
ที่อยู่ 66/2 หมู่ 1 ต�ำบลสรอย อ�ำเภอวังชิ้น
จังหวัด แพร่ 54160

ผูร้ ว่ มคณะ

นายวัชระพงษ์ ยะพรม
นายหรรษธร ศรแก้ว
นายสมยศ แซ่ลี้

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

เครื่องปลิดผลล�ำไย
Longan split Machines
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนื่องจากปัจจุบันในพื้นที่แถบจังหวัด ล�ำปาง ล�ำพูน เชียงใหม่ มีการเพราะปลูกล�ำไยเป็น
จ�ำนวนมาก ทางผู้จัดท�ำจึงเล็งเห็นความส�ำคัญของการแปรรูปล�ำไย เพื่อประหยัดเวลาในการปลิด
ผลล�ำไยทางผู้จัดท�ำจึงได้จัดท�ำเครื่องปลิดผลล�ำไยขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์กับเกษตรกร

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- สามารถปลิดผลล�ำไยได้อย่างรวดเร็ว				
- สะดวกต่อการใช้งานและปลอดภัย

ประโยชน์ของผลงาน

เกษตรกร ที่ท�ำการเพาะปลูกล�ำไย แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน สามารถคัดแยกล�ำไยได้
หลายเกรด

นายณัฐวุฒิ นักปราชญ์

คณะวิศวกรรมศาสตร์			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 088-2231282		
อีเมล์ Nutthawutnakprach@Gmail.com
ทีอ่ ยู่ 517 ต.ต้นธงชัย อ.เมือง จ.ล�ำปาง 52000
ผูร้ ว่ มคณะ
นายพรพิชิต ภีระค�ำ
นายจิรศักดิ์ ศรีราช
นายภานุพงษ์ แก้วกัน

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

13

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

INV-04

14

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

เตาย่างปรับระดับความร้อนแบบอัตโนมัติ
Automatic Grill Heating
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ในปัจจุบนั การปิง้ ย่างจะกระท�ำโดยใช้เตาปิง้ ย่างแบบธรรมดา คือแบบใส่ถา่ นทัว่ ไป ไม่สามารถ
ปรับลดระดับความห่างของความร้อนจากการเผาไหม้ได้ ท�ำให้เกิดความร้อนมากเกินไป จึงส่งผล
ท� ำ ให้ วั ต ถุ ดิ บ ที่ น� ำ มาปิ ้ ง ย่ า งนั้ น ไหม้ เ กรี ย ม จากปั ญ หาดั ง กล่ า วท� ำ ให้ ไ ม่ เ กิ ด ความสะดวก
ในการปิ้งย่าง และอาจเกิดอันตรายต่อผู้ปิ้งย่างได้ คณะผู้จัดท�ำจึงมีแนวคิดที่จะสร้างเตาย่างปรับ
ระดับความร้อนแบบอัตโนมัติขึ้นมา เพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการปิ้งย่าง และลดอันตรายที่จะ
เกิดต่อผู้ปิ้งย่าง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- สะดวกต่อการปิ้งย่างและลดอันตรายที่จะเกิดจากความร้อน		
- สามรถเลือกระดับความร้อนในการปิ้งย่างได้ 3 ระดับ		
- ควบคุมการท�ำงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์

ประโยชน์ของผลงาน

บุคคลทั่วไป และผู้ค้าขายอาหารปิ้งย่าง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

สามารถขยายขนาดเตาย่าง และติดตั้งอุปกรณ์ดูดควันเพิ่มได้

นายเนธี วิรยิ ะ

คณะ วิศวกรรมศาสตร์			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 08-2934-9702
อีเมล์ NTW.0179@Gmail.com
ที่ อ ยู ่ 118/3 หมู ่ 1 ต� ำ บลบวกค้ า ง
อ�ำเภอสันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 50130

ผูร้ ว่ มคณะ

นายธนรัฐ หอมแก่นจันทร์
นายสันติ กันทะวัง
นายเอกชัย ไคร้วงษ์
นายจักราวุฒิ ต๊ะมะโน

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

INV-05

16

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

แบบจ�ำลองที่จอดรถแบบเซ็นเซอร์
Parking Sensors Model
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนือ่ งจากในปัจจุบนั ลานจอดรถในสถานทีบ่ างแห่งนัน้ ไม่สามารถทราบได้วา่ มีทจี่ อดรถว่างหรือ
ไม่หรือมีรถจอดจ�ำนวนกี่คัน ซึ่งเราได้น�ำปัญหาที่มาปรับใช้กับอุปกรณ์ sensor และ ประยุกต์ใช้
กับลานจอดรถ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

สามารถบอกต�ำแหน่งของที่จอดรถที่อยู่ในสถานะว่างได้

ประโยชน์ของผลงาน

ช่วยลดเวลาในการหาที่จอดรถ

นายนิตธิ ร วงษ์ทว้ ม

คณะวิศวกรรมศาสตร์			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่				
เบอร์โทรติดต่อ 093-2545285		
อีเมล์ nititorn340@Gmail.com		
ที่อยู่ 540 หมู่ 1 ต�ำบล กล้วยแพะ
อ�ำเภอเเมือง จังหวัดล�ำปาง 52000

ผูร้ ว่ มคณะ

นายณัฐพล ลังกาตุง
นายณรงค์ฤทธิ์ ค�ำด�ำ
นางสาวประภัสสร สายทอง

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

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ชุดพ่นหมอกอัตโนมัติ
Auto Temperature with Foggers
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ปัจจุบนั มนุษย์ได้คดิ ค้นหัวพ่นหมอกทีใ่ ช้พลังงานน�ำ้ ในการดันน�ำ้ ผ่านหัวสเปรย์ทำ� ให้นำ�้ กระจาย
เป็นฝอยละเอียดเพือ่ ปรับสภาพอากาศบริเวณรอบๆทีอ่ ยูอ่ าศัยของมนุษย์ ซึง่ การใช้งานดังเดิมท�ำให้
เปลืองน�้ำที่ใช้ในการพ่นหมอก หากคนลืมปิดวาล์วน�้ำก็จะท�ำให้เกิดความชื้นจนมากเกินไปท�ำให้
เกิดตะไคร่น�้ำ หรือท�ำให้น�้ำท่วมนองในบริเวณดังกล่าวได้ หากต้องการเปิดปิดก็ต้องเดินไปที่
วาล์วน�้ำ อาจท�ำให้เสียเวลาในการเดินไปมา เกิดความเบื่อหน่ายเมื่อยล้า อีกทั้งเกษตรกรยังใช้ใน
การเพาะช�ำเห็ดในโรงเรือนมักจะเกิดปัญหากับความชืน้ ในดินจากการพ่นหมอก ซึง่ ปัญหาดังกล่าว
ท�ำให้เกิดแนวคิดทีจ่ ะประดิษฐ์ชดุ พ่นหมอกอัตโนมัติ เพือ่ ต้องการให้สามารถปรับระยะเวลาในการ
พ่นหมอก ปรับตามอุณหภูมิของอากาศ และปรับตามสภาพความชื้นในดิน เพื่อให้ความสะดวก
สบายและการใช้งานที่ง่ายขึ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- สามารถปรับตั้งระยะเวลาในการพ่นหมอกได้			
- ปรับตามอุณหภูมิของอากาศ และปรับตามสภาพความชื้นในดิน

ประโยชน์ของผลงาน

สามารถปรับใช้ทางเกษตรกรรม,ครัวเรือน หรือร้านการแฟ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ใช้ร่วมกับแหล่งจ่ายไฟ ที่ได้จากพลังงานแสงอาทิตย์

นางสาวอัมพิกา ธรรมวรรณ

คณะวิศวกรรมศาสตร์			
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่				
เบอร์โทรติดต่อ 0815302036		
อีเมล์ Ampika.035@gmail.com		
ที่อยู่ 121/6 หมู่19 ต.มะเขือแจ้ อ.เมือง
จ.ล�ำพูน 51000
ผูร้ ว่ มคณะ
นายธีรพงษ์ บุญญะ
นายอรรถพงษ์ กาสุริยะ
นายภานุกร กันเนตรกาศ

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

INV-07

20

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

หมวกแจ้งเตือนสิ่งกีดขวางด้วยอัลตร้าโซนิค
ส�ำหรับผู้พิการทางสายตา
Obstruction warning cap by ultrasonic sensor
for blind people
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

การเดินหรือการเดินทาง (locomotion) เป็นกิจกรรมหนึ่งของชีวิตประจ�ำวัน (activities of
daily living) ของทั้งคนทั่วไปและผู้พิการทางการมองเห็น ครอบคลุมถึงการเดินทางบนพื้นราบ
การเดินทางบนทางลาดและการเดินขึ้น-ลงบันไดซึ่งผู้พิการทางการมองเห็นทั้งคนตาบอดและคน
ที่สายตาเลือนรางมีความยากล�ำบากในการเดินทางไปที่ต่างๆเนื่องจากสายตาที่เลือนรางไปจนถึง
มองไม่เห็นอะไรเลยผู้พิการทางการมองเห็นจึงต้องอาศัยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ช่วยต่างๆเพื่อช่วย
ในการเดินทางซึ่งโดยทั่วไปวิธีการเดินทางไปในสถานที่ต่างๆของผู้พิการทางการมองเห็นหรือคน
ตาบอดจะมีอยู่ 4 วิธีคือน
1. การเดินทางกับผู้น�ำทาง (sighted guide)
2. การเดินทางโดยใช้ไม้เท้าขาว (white cane)
3. การเดินทางกับสุนัขน�ำทาง (dog guide )
4. การเดินทางโดยใช้เครื่องมืออิเล็กทรอนิคส์ (electronic aids)
แต่วธิ กี ารเดินทางทีก่ ล่าวมาข้างต้นก็ยงั มีขอ้ จ�ำกัด ทัง้ ในด้านสมรรถนะ การต้องใช้มอื ถือไม้เท้า
และสามารถตรวจจับสิง่ กีดขวางในเฉพาะระดับแนวราบ ไม่สามารถแจ้งเตือนสิง่ กีดขวางในแนวดิง่
ที่อยู่ในระดับสายตา หรือศีรษะได้ ดังนั้นก็อาจท�ำให้เกิดอันตรายแก่คนตาบอด ที่จะชนเข้ากับสิ่ง
กีดขวาง ดังนั้นสิ่งประดิษฐ์หมวกน�ำทางคนตาบอดนี้ จะสามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือ
ช่วยน�ำทางส�ำหรับคนตาบอด หรือใช้เป็นอุปกรณ์น�ำทางร่วมกับการเดินทาง ด้วยเครื่องมือไม้เท้า
แบบดั้งเดิมเป็นอุปกรณ์ช่วย เพื่อเสริมความมั่นใจและความปลอดภัยต่อการทางเดินทางด้วยเท้า
ของผู้พิการทางการมองเห็นให้สามารถไปยังที่ต่างๆ ได้ด้วยตัวเองอย่างอิสระ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

หมวกแจ้งเตือนสิง่ กีดขวางด้วยอัลตราโซนิคส�ำหรับผูพ้ กิ ารทางสายตา มีโครงสร้างทีต่ ดิ ตัง้ ง่าย
สะดวก ดังแสดงในรูปที่ 1-3 ใช้อุลตร้าโซนิกเป็นตัวตรวจจับระยะทางและใช้ไมโครคอนโทรเลอร์
Arduino ที่มีราคาถูกเป็นตัวประมวลผล ที่ใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีระบบแจ้งเตือนทั้งในรูปแบบ
ผศ.ดร.นพพร พัชรประกิติ
เสียงหรือระบบสั่น ที่เมื่อระยะทางเข้าใกล้ก็จะมีเสียงเตือนที่ดังถี่ขึ้นหรือสั่นรุนแรงขึ้น ท�ำให้ทราบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์			
ถึงความใกล้ไกลของระยะ เพื่อให้ผู้พิการทางสายตาเตรียมป้องกันอันตรายที่จะเกิดการชนกับสิ่ง
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
กีดขวาง นอกจากนี้ระยะการแจ้งเตือนผู้พิการทางสายตายังสามารถปรับระยะของการแจ้งเตือน
เชียงราย 			
ได้ด้วยตัวเอง เพื่อให้เหมาะสมกับความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้พิการทางสายตาเองได้
เบอร์โทรติดต่อ 0830094349
ประโยชน์ของผลงาน
อีเมล์ ppnopporn@gmail.com		
ผลงานจะเป็นประโยชน์กับคนตาบอดและผู้พิการทางการมองเห็นทั่วไป ให้สามารถมี
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.ทรายขาว เครื่องมือช่วยในการเดินทางราคาถูกเพียง ไม่กี่ร้อยบาท ซึ่งสามารถใช้งานได้จริง และใช้ร่วมกับ
การเดินทางรูปแบบเดิม ท�ำให้เกิดความปลอดภัย และช่วยเหลือผู้พิการทางสายตาในการเดิน
อ.พาน จ.เชียงราย 57120
ทางในชีวติ ประจ�ำวันได้ ซึง่ ผูป้ ระดิษฐ์ได้นำ� หมวกน�ำทางไปให้ผเู้ ชีย่ วชาญประเมิน เพือ่ หาแนวทาง
ผูร้ ว่ มคณะ
ปรับปรุง และน�ำไปทดสอบกับผู้พิการทางสายตา โรงเรียนการศึกษาคนตาบอดแม่สาย ในพระ
ดร.อนุสรณ์ ยอดใจเพชร
ราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงราย
นายธีรโชติ ปัญญานนท์
แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
นายธวัชชัย ป้องแก้ว
การพัฒนาในขั้นต่อไป จะเป็นการพัฒนารูปทรงของวงจรให้มีขนาดเบาและเล็กกระทัดรัด
เพื่อดัดแปลงใช้กับหมวกที่มีน�้ำหนักเบา เช่นหมวกแก๊ป ได้ และพัฒนาเป็นระบบน�ำทางแบบ
อัจฉริยะ (Smart Navigator Cap) ซี่งจะมีข้อมูลระบบ GPS ช่วยในการน�ำทางสามารถ และใช้
ซอฟแวร์ เช่น เข็มทิศ google map, google earth ช่วย เป็นต้น
สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบและสร้างเครือ่ งล้างถาดเพาะกล้าต้นข้าว
The design and construction of the rice
planting tray cleaning
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนื่องจากดินเหนียวที่ติดกับถาดเพาะกล้านาโยนท�ำให้ไม่สามารถท�ำการเพาะปลูกได้ทันที
จึงคิดสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- สามารถลดขั้นตอนการท�ำงานและเวลาในการล้างถาดเพาะกล้าข้าว
- สามารถล้างถาดเพาะกล้าข้าวให้มีน�้ำหนักไม่เกิน 110 g.

ประโยชน์ของผลงาน

ชาวนาที่ท�ำนาโยนและผู้รับเหมาเพาะกล้านาโยน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ปรับปรุงระบบกรองน�้ำเพื่อลดปริมาณของน�้ำที่ใช้ล้าง

นายบดินทร์ ค�ำหน้อย

คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 088-803-8225
อีเมล์ tingbordin@gmail.com
ที่อยู่ 17 ซ.16 ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ผูร้ ว่ มคณะ

นายธีระพงษ์ จูมเอื้อย
นายศรัณยู น้อยนคร

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

เครือ่ งมัดไส้กรอกอีสาน
Sausage Bundle Machine
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา 		

เนื่องจากไส้กรอกอีสานหรือไส้กรอกเปรี้ยว เป็นอาหารพื้นบ้านของชาวอีสานไม่เพียงแต่นิยม
เฉพาะในชาวอีสานเท่านั้น ยังได้รับความนิยมของทุกภาคในประเทศไทย โดยมีส่วนประกอบหลัก
ได้แก่ ข้าวสวย วุ้นเส้น กระเทียม เนื้อหมู และเครื่องปรุง ผสมให้เข้ากันแล้วบรรจุใส่ไส้หมูหมัก
เกลือ แล้วใช้เชือกเล็ก ๆ มัดเป็นข้อเป็นระยะความยาวตามทีต่ อ้ งการแล้วน�ำไปแขวนไว้ ให้ไส้เทียม
แห้งตึง เพื่อเตรียมจ�ำหน่าย
ขัน้ ตอนส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ ของการผลิตไส้กรอกอีสานทีส่ ำ� คัญไม่แพ้ขนั้ ตอนอืน่ คือขัน้ ตอนการ
มัดไส้กรอกอีสาน การที่มัดให้ไส้กรอกเป็นก้อนพอดีค�ำ ก่อนที่จะน�ำไปย่าง ซึ่งในปัจจุบันขั้นตอน
การมัดไส้กรอกอีสานจะใช้แรงงานคน ซึ่งก็ต้องอาศัยความแม่นย�ำ และความช�ำนาญในการมัด
เพื่อให้ไส้กรอกทุกลูก มีขนาดและน�้ำหนักใกล้เคียงกัน โดยการมัดแต่ละลูกจะใช้เวลาในการมัด
โดยที่ใช้คนมัดหนึ่งคนสามารถมัดได้ประมาณ 450 ถึง 500 ลูกต่อชั่วโมง ท�ำให้สิ้นเปลืองเวลา
ในการมัดไส้กรอกอีสานถ้าต้องการจ�ำนวนในปริมาณมาก ๆ และแต่ละลูกมีขนาดไม่เท่ากัน
ด้วยเหตุผลข้างต้น จึงได้มีการออกแบบ และสร้างเครื่องมัดไส้กรอกอีสาน เพื่อเพิ่มปริมาณ
จ�ำนวนลูกไส้กรอกอีสาน และเพื่อลดระยะเวลาในการมัดไส้กรอกอีสาน เพิ่มก�ำลังในการผลิตลูก
ไส้กรอกอีสาน และขนาดความยาวของไส้กรอกอีสานจากการมัดไส้กรอกอีสานของแต่ละลูกมีขนาด
ความยาวที่เท่ากันตลอดทั้งเส้น เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถน�ำเครื่องมัดไส้กรอกอีสานใช้งาน
ในการผลิตไส้กรอกอีสานได้ และอีกทัง้ ยังมีกำ� ลังผลิตเพิม่ ขึน้ และขยายผลไปสูผ่ ปู้ ระกอบการอืน่ ๆ
อีกด้วย

นายเกรียงไกร ธารพรศรี

คณะ วิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 081 530 4469
อีเมล์ k.kriang@hotmail.com
ที่อยู่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- การใช้งานในการมัดไส้กรอกได้หลายขนาด						
- มีความเร็วในการมัด

ประโยชน์ของผลงาน

ผู้ประกอบการผลิตไส้กรอกอีสาน		

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ท�ำเครื่องยัดไส้กรอกมาประกอบอยู่ในเครื่องมัดไส้กรอก		

ผูร้ ว่ มคณะ

นายณัฐวุฒิ วงค์สายแก้ว
นายภัทธนวุฒิ จันทร์สม
นายภูวดล สายปัญญาใย

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ระบบส่งข้อมูลระยะไกลเพือ่ การจัดการพลังงานไฟฟ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ
Long Range Communication for Effective
Energy Management
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

นายวรจักร์ เมืองใจ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรติดต่อ 089-6311424
อีเมล์worrajak@gmail.com
ที่อยู่128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่

ผูร้ ว่ มคณะ

รศ.ดร.โกศล โอฬารไพโรจน์
นายกัญจน์ นาคเอี่ยม
นายณัฐนันท์ สมบัติ

การจัดการพลังงานโดยเน้นฝั่งแหล่งจ่ายพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5kWp เป็นส�ำคัญ ระบบ
พลังงานแสงอาทิตย์มีการรับพลังงานและการประจุพลังงานเข้าแบตเตอรี่จากแสงอาทิตย์แต่ไม่
สามารถระบุได้แน่นอนว่าในแต่ล่ะวันจะสามารถประจุพลังงานได้เท่าไรขึ้นอยู่กับแสงอาทิตย์ที่ได้
รับ ทัง้ นีก้ ารใช้พลังงานจากระบบต้องใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ในปริมาณทีเ่ หมาะสม
โดยจะมีระบบไมโครคอนโทรลเลอร์เพือ่ อ่านค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าในแต่ละอาคาร มีการจ�ำกัดค่า
การใช้พลังงาน โดยใช้ระบบการรับส่งข้อมูลระยะไกล LPWAN ใช้พลังงานต�ำ่ ผ่านระบบ Gateway
ของ The Things network และจากระบบจะมีการตรวจสอบว่าเมื่อมีการใช้พลังงานเกินกว่า
ที่จ�ำกัดไว้ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์จะท�ำการตัดระบบ ทั้งนี้การตัดระบบจะมีล�ำดับขั้นโดยเกิด
จากการตกลงเพื่อเป็นมาตรการไว้ก่อนแล้ว และจากระบบนี้สามารถเฝ้าดูการใช้พลังงานในแต่ละ
อาคารให้เป็นลักษณะภาระโหลดรายวัน ที่เป็นแบบปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมด้านการใช้พลังงาน
เพือ่ การพึง่ พาตนเอง มีระบบบริหารจัดการพลังงาน มีผรู้ บั ผิดชอบ มีผทู้ มี่ คี วามรูด้ า้ นการซ่อมบ�ำรุง
รักษาระบบ มีการถ่ายทอดความรู้การใช้งาน และแนวทางการด�ำเนินงานเรื่องการรับของที่จะมา
มอบให้หรือบริจาคในอนาคตโดยที่ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและบริหารจัดการ
อย่างยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ข้อจ�ำกัดแหล่งพลังงาน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ใช้ระบบการรับส่งข้อมูลระยะไกล LPWAN ใช้พลังงานต�่ำ ผ่านระบบ Gateway ของ
The Things network
สามารถควบคุมระบบการจัดการพลังงานไฟฟ้าที่เน้นแหล่งจ่ายพลังงานเป็นส�ำคัญ

ประโยชน์ของผลงาน

ใช้เพื่อจัดการพลังงานไฟฟ้าที่มีแหล่งจ่ายพลังงานจ�ำกัดให้มีประสิทธิภาพและสามารถ
มองแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคตเป็นอย่างไร และจะต้องเพิ่มอุปกรณ์หรือซ่อมบ�ำรุง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ใช้ระบบ LPWAN .ในการจัดการระบบตรวจจับข้อมูลระยะไกลและวิเคราะห์ขอ้ มูลเพือ่ ประกอบ
การตัดสินใจ			

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)
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นวัตกรรม (Innovation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

หัวเผาอาร์คพลาสม่า
Plasma Burner
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ก�ำจัดของเสียทีท่ ำ� ลายได้ยากในอุปกรณ์ทมี่ คี วามคงทนสูงต่อการย่อยสลายทัง้ ทีเ่ ป็นโลหะและ
อโลหะ โดยเฉพาะในการทาลายวัสดุติดเชื้อในสถานพยาบาลแทนการฝังกลบ เช่นเข็มฉีดยา
ที่ต้องการอุณหภูมิที่สูง และเกิดแก๊สพิษขณะเผาต่า (Anti Toxin)

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- เปลวเพลิงพลาสม่า ความร้อนสูง 1500 – 2500 ๐C
- ผลิตได้โดยวัสดุทนความร้อนอย่าง่าย ต้นทุนต�่ำ บ�ำรุงรักษาง่าย

ประโยชน์ของผลงาน

ท�ำลายเข็มฉีดยาและวัสดุทางการแพทย์แทนการฝังกลบ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พลาสม่าเบินเนอร์ไอน�้ำ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์โกศิน สวนานนท์

คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา
เบอร์โทรติดต่อ 095-2472542
อีเมล์ kosin.sav@cdtc.ac.th
ที่อยู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีจิตรลดา อาคาร 604
สานั ก พระราชวั ง สนามเสื อ ป่ า เขตดุ สิ ต
แขวงดุสิต กทม. 10300

ผูร้ ว่ มคณะ

นายสายัณห์ ฉายวาส
นายผดุงรัตน์ ปรองพิมาย

นวัตกรรม (Innovation)
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาตอนต้น
เรื่อง “9 กิจกรรมวิทยาศาสตร์ตามแนวทาง
พระราชดาริ”
The Science Activity Packages for Lower
Secondary School Students
“9 Science Activities Toward Royal Initiative
Projects”
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ ละลอกน้า
คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรติดต่อ 084-024-7044
อีเมล์ surasak2515@hotmail.com
ที่อยู่ 114 ซอยสุขุมวิท 23
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพมหานคร 10110

ผูร้ ว่ มคณะ

นายนราธิป ปราโมทย์
นายมารุตต์ แสงสุข
นางสาวพิณพิชชา เพียรมานะ
นายภานุกร คงไสยะ
นางสาวปัทมาพร น่าดู
นางสาวสิรินญา ไพเราะ
นางสาววาสนา ไผ่งาม
นางสาวปิยะวดี ไกรกิจราษฎร์

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองท�ำด้วย
ตนเอง Hands-on แล้วผู้เรียนสะสมประสบการณ์ท�ำการทดลองจนสามารถสร้างองค์ความรู้ด้วย
ตนเองได้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มีการผสมผสาน
องค์ความรูแ้ ละการลงมือทดลองทีห่ ลากหลายโดยใช้ปญ
ั หาทีก่ ำ� หนดให้เป็นฐานนวัตกรรมทางการ
ศึกษาชิน้ นี้ เป็น ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สำ� หรับนักเรียนชัน้ มัธยมศึกษาตอนต้น เรือ่ ง “9 กิจกรรม
วิทยาศาสตร์ตามแนวทางพระราชด�ำริ” ทีร่ วบรวมความรูศ้ าสตร์ของพระราชา จ�ำนวน 9 โครงการ
มาถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัด
มาตรฐานด้วนวิทยาศาสตร์ได้ มีการบูรณาการศาสตร์ทุกกลุ่มสาระ และมีรูปแบบการเรียนรู้แบบ
สะเต็มศึกษา Stem Education ท�ำให้ผู้เรียนตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพของในหลวงรัชการที่ 9
ที่มีพระปรีชาสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเป็นต้นแบบที่ดีให้ผู้เรียนได้ด�ำเนินตามแนวทาง
พระราชด�ำริ และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ ให้ผู้เรียนสามารถน�ำไปประกอบอาชีพ
ได้ในอนาคต ตัวอย่างโครงการที่น�ำมาใช้ คือ พลังงานทดแทน กังหันน�้ำชัยพัฒนา และฝนหลวง
เป็นต้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นส�ำคัญและมีการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา
- เป็ น การสร้ า งแรงบั น ดาลใจวิ ท ยาศษสตร์ ใ ห้ กั บ ผู ้ เ รี ย นโดยเชื่ อ มโยงกั บ โครงการใน
พระราชด�ำริของในหลวงรัชการที่ 9

ประโยชน์ของผลงาน

ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

พัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ๆ

นวัตกรรม (Innovation)
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ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนระดับ
ประถมศึกษาตอนปลาย เรื่อง “ตะลุยอวกาศ”
The Science Activity Packages for Upper
Primary School Students “Space Avenger”
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

การจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ที่ดีควรเน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติและทดลองท�ำ
ด้ ว ยตนเอง (Hands-On) แล้ ว ผู ้ เ รี ย นสะสมประสบการณ์ ก ารท� ำ การทดลองจนสามารถ
สร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้ ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์เป็นรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบหนึ่งที่มี
การผสมผสานองค์ความรู้และการลงมือทดลองที่หลากหลาย โดยใช้ปัญหาที่ก�ำหนดให้เป็นฐาน
นวัตกรรมทางการศึกษาชิน้ นี้ เป็น ชุดกิจกรรมวิทยาศาสตร์สาหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
เรื่อง “ตะลุยอวกาศ” ที่มีการออกแบบกิจกรมวิทยาศาสตร์เชื่อมโยงกลุ่มสาระทั้ง 8 ถอดบทเรียน
เป็นกิจกรรมวิทยาศาสตร์ที่สามารถเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้เป็นไปตามตัวชี้วัดมาตรฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ได้ มีการบูรณาการศาสตร์ทกุ กลุม่ สาระ และ มีรปู แบบจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา
(STEM Education) ท�ำให้ผู้เรียนเกิดแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ สนุกกับการเรียนวิทยาศาสตร์
พร้อมกับองค์ความรู้ระหว่างท�ำกิจกรรม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- เป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทีเ่ น้นผูเ้ รียนเป็นสาคัญและมีการจัดการเรียนรูแ้ บบสะเต็มศึกษา
- เป็นการสร้างแรงบันดาลใจวิทยาศาสตร์ให้กับผู้เรียนสนุกกับแนวคิดตะลุยอวกาศ

ประโยชน์ของผลงาน

ครู นักเรียน รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

พัฒนากิจกรรมวิทยาศาสตร์และการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในรูปแบบใหม่ๆ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สรุ ศักดิ์ ละลอกน้า

คณะ วิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ
เบอร์โทรติดต่อ 084-024-7044
อีเมล์ surasak2515@hotmail.com
ที่อยู่ 114 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวกชพร ภูศรีสม
นางสาวธนพร กิจนาวา

นวัตกรรม (Innovation)
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น�้ำเคลือบที่ได้เน้นความโดดเด่นที่แตกต่าง จากเคลือบทั่วไป ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผา
ทีผ่ า่ นการเคลือบทีไ่ ด้ หรือออกมามีรปู แบบผลิตภัณฑ์ทแี่ ปลก เป็นเอกลักษณ์ตนเอง เนือ่ งจาก
ผลการน�ำเถ้าลอยมาทดลองท�ำให้ได้สูตรเคลือบที่หลากหลายสีสันหลายเฉด
ผลการศึกษาเถ้าลอยสามารถน�ำมาเป็นน�ำ้ เคลือบอุณหภูมติ ำ�่ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผา
ได้ โดยใช้วัตถุดิบคือ เถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์แม่เมาะ โซดาเฟลด์สปาร์ และฟริต พบว่าเคลือบ
ที่เหมาะสมจะประกอบด้วย เถ้าลอย 30 % โซดาเฟลด์สปาร์ 20 % ฟริต 50 % ลักษณะผิว
เคลือบมัน สีน�้ำตาล เผาจุดสุกตัวที่อุณหภูมิ 1050 – 1100 องศาเซลเซียส

ประโยชน์ของผลงาน

น�ำเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์มาท�ำน�ำ้ เคลือบอุณหภูมติ ำ�่ ส�ำหรับใช้เคลือบผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดิน
เผาเอิร์ทเทนแวร์ เป็นการเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ราคาสูงขึ้น ลดต้นทุน
การผลิต เนื่องจากสารเคมีที่ท�ำเคลือบในท้องตลาดมีราคาสูง จึงเป็นการน�ำเอาเถ้าลอยมา
ทดแทนสารเคมี น�ำเอาองค์ความรูท้ ำ� เคลือบไฟต�ำ่ จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์ถา่ ยทอดสูผ่ ผู้ ลิต
เครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน สร้างรายได้และสามารถพัฒนาด�ำรงอยูไ่ ด้ในสภาพการสังคมปัจจุบนั

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

สูตรเคลือบที่ได้จากตัวอย่างในแต่ละสูตร จากการทดลองนั้น สามารถเลือกไปใช้ในงาน
ต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม จุดที่ไม่หลอม หรือด้านก็สามารถน�ำไปเคลือบชิ้นงานประเภท
ศิลปะได้เพื่อเป็นการต่อยอดผู้วิจัยเห็นว่าสามารถศึกษาเถ้าลอยให้เป็นเคลือบไฟสูงส�ำหรับ
ผลิตภัณฑ์เซรามิกได้ และสามารถเติมออกไซด์ให้สี เพื่อเพิ่มสีสันให้สวยงามได้
36
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วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

น�้ำเคลือบส�ำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเอิร์ท
เทนแวร์จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ไพบูลย์ หล้าสมศรี

คณะ คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์
เบอร์โทรติดต่อ 098 261 3579
อีเมล์ paiboontumtu@gmail.com
ทีอ่ ยู่ 95/13 หมู่ 2 ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

ผูร้ ว่ มคณะ

นายศักดิพล เทียนเสม
นางสาวธนพร กิจนาวา

เถ้าลอย (Fly ash) “เถ้าลอย” คือขยะที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินลิกไนต์ ที่ทางการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้นำ� มาเป็นเชือ้ เพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เมือ่ เผาไหม้
จะท�ำให้เกิดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ซึ่งก๊าซนี้หากสูดดมเข้าไปจะท�ำให้เกิดการระคายเคือง และ
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจอีกด้วย ซึง่ มีอยูใ่ นประมาณร้อยละ 75 – 78 ของเถ้าทัง้ หมด
ที่เกิดขึ้นในเตาเผา ปริมาณเถ้าลอยที่ได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะมีปริมาณมาก
ถึงวันละ 8,000 ตัน เดือนละประมาณ 240,000 ตัน หรือประมาณปีละ 2,880,000 ตัน
ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้านั้นจะได้กากเหลือออกมาจากเตาเผา คือ เถ้าหนักและเถ้าลอย
เมื่อน�ำมากองแล้วจึงเปรียบเสมือนกองฝุ่นมหึมา เถ้าหนักและเถ้าลอยจึงเป็นกากที่ไร้ประโยชน์
(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย. 2544 : 17 ) ทีผ่ า่ นมาเคยมีผทู้ ดลองน�ำเถ้าลอยมาใช้ประโยชน์
ได้เช่น การน�ำมาถมที่แทนดิน การใช้เป็นฐานรองรับการก่อสร้าง และการน�ำมาใช้ในอุตสาหกรรม
ก่อสร้าง คือ น�ำมาเป็นวัตถุดิบมาผสมในคอนกรีตเพื่อช่วยเพิ่มความแข็งแรงและการแข็งตัวของ
คอนกรีต ในอุตสาหกรรมเซรามิกก็เคยมีผู้ทดลองใช้เถ้าลอยมาท�ำเอนโกบผิวอิฐ ผิวกระเบื้อง
ฝาผนัง และผิวเซรามิก และท�ำปูนปลาสเตอร์แล้วก็ตาม แต่ยังมีการน�ำไปใช้ในปริมาณน้อย ซึ่งยัง
มีส่วนที่เหลืออีกจ�ำนวนมาก และจะเพิ่มมากยิ่งขึ้นทุกปี โดยทั่วไปหากพิจารณาตามส่วนผสมทาง
เคมีจากปริมาณแร่ท่ีมีอยู่ในเถ้าลอย จากโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าแม่เมาะจะพบว่ามี ซิลิกา
ร้อยละ36.57 อะลูมินาร้อยละ 20.26 เหล็กออกไซด์ร้อยละ16.28 แคลเซียมออกไซด์17.04 เป็น
ส่วนใหญ่ นอกจากนีย้ งั มีแร่แมกนีเซียมออกไซด์ โซเดียมออกไซด์ โพแทสเซียมออกไซด์ ไทเทเนียม
ไดออกไซด์ และแมงกานีสไดออกไซด์เป็นส่วนประกอบอีกด้วย
เครื่องปั้นดินเผาเป็นหัตถกรรม พื้นบ้านที่มีพัฒนาการมาเป็นเวลานานหลายร้อยปี ส่วนใหญ่
มักผลิตเป็นเครื่องใช้ ในครัวเรือน เช่น หม้อน�้ำ หม้อนึ่ง หม้อต้ม ฯลฯ ปัจจุบันมีการพัฒนารูปแบบ
ของผลิตภัณฑ์ให้หลากหลายขึน้ ระบบการผลิต มีคณ
ุ ภาพมากขึน้ และหน่วยงานของรัฐได้สนับสนุน
ให้กลายเป็นวิสาหกิจชุมชนของแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะสร้างสินค้าส่งออกมูลค่ามหาศาลให้เกิดขึ้นได้
ซึ่งเครื่องปั้นดินเผาเนื้อดินแดงรู้จักกันในชื่อเอิร์ทเทนแวร์ และเทอราคอตต้า สีของชิ้นงานจะมี
ลักษณะเนือ้ สีแดงน�ำ้ ตาลส้มสวยงาม กรรมวิธกี ารผลิตแบบ Hand made ผูค้ นให้ความส�ำคัญการ
จัดตกแต่งสภาพแวดล้อมให้นา่ อยู่ การทีจ่ ะเพิม่ มูลค่าให้กบั ผลิตภัณฑ์ ท�ำได้โดยการวิจยั และพัฒนา
เคลือบทีใ่ ช้กบั ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ให้มสี สี นั ทีส่ วยงาม ขณะเดียวกันวัตถุดบิ ทีใ่ ช้ตอ้ งมีคณ
ุ ภาพและ
ราคาถูกด้วย พร้อมกันนัน้ น�ำมาประยุกต์มาผสมผสานกับองค์ความรูใ้ หม่ ผสมผสานกับเทคโนโลยี
เครื่องปั้นดินเผา ซึ่งเคยเป็นของพื้นบ้านธรรมดาๆ ก็จะกลายมาเป็นเครื่องปั้นดินเผาระดับสากล
สามารถน�ำไปขาย และส่งออกสร้างมูลค่ามหาศาล และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยทั้ง
ประเทศได้
ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยมีความคิดและสนใจ ถึงการน�ำเอาประโยชน์ที่เหลือของเถ้าลอยที่เป็นกากซึ่ง
ไร้ประโยชน์จากการผลิตกระแสไฟฟ้าจากอ�ำเภอแม่เมาะจังหวัดล�ำปาง เพือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่าของ
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาได้ราคาสูงขึ้น ลดต้นทุนการผลิต เนื่องจากสารเคมีที่ท�ำเคลือบในท้อง
ตลาดมีราคาสูง จึงเป็นการน�ำเอาเถ้าลอยมาทดแทนสารเคมี และเพื่อการถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์
ความรูก้ ารท�ำเคลือบไฟต�ำ่ จากเถ้าลอยถ่านหินลิกไนต์สผู่ ผู้ ลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน สร้างรายได้
และสามารถพัฒนาด�ำรงอยู่ได้ในสภาพการสังคมปัจจุบัน
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พัฒนาเศรษฐกิจ ด้วยนวัตกรรม”

6.1 ช่วยแก้ปัญหากาแฟมีกลิ่นรสปนเปื้อนจากการหมักด้วยวิธีเดิม แล้วสร้างการยอมรับ
ตราสินค้า “ยินดี” ให้เป็นที่รู้จักในนามของผลิตภัณฑ์ที่มีกลิ่นหอมที่มีเอกลักษณ์โดดพิเศษ
6.2 ผลิตภัณฑ์กาแฟได้รบั การต้อนรับจากผูบ้ ริโภคในคุณภาพทีแ่ ตกต่างไปจากเดิม มีมลู ค่าการ
จ�ำหน่ายสูงขึ้น หากคิดในรูปการจ�ำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟดิบ จะสามารถจ�ำหน่ายในราคาสูงกว่า
เดิม 3-3.5 เท่า หากคิดในรูปการจ�ำหน่ายเป็นเมล็ดกาแฟคั่ว จะสามารถจ�ำหน่ายในราคาสูงกว่า
เดิม 1-1.85 เท่า
6.4 การเพิ่มห่วงโซ่การผลิต ซึ่งปกติทางโรงงานจะซื้อเมล็ดกาแฟดิบมาคั่วเพื่อจ�ำหน่าย ได้ท�ำการ
เพิม่ เส้นทางการแปรรูปเมล็ดกาแฟดิบเองโดยใช้นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ ท�ำให้เพิม่ ขีดความ
สามารถในการแข่งขัน เกิดการพัฒนาเพือ่ ให้มกี ารสร้างแบรนด์ของตนเองไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าคนกลาง
ส่งเสริมการเป็นห่วงโซ่คุณค่าที่เชื่อมโยงวงจรการผลิต (Value chain)
6.5 ส่งเสริมความเป็นอัตลักษณ์กาแฟเฉพาะถิน่ เพราะได้นำ� ผลกาแฟสุกจากพืน้ ทีส่ งู บนดอยแม่แจ๋
ม ต�ำบลแจ้ซ้อน อ�ำเภอเมืองปาน จังหวัดล�ำปาง มาใช้ในการผลิต ท�ำให้เป็นที่ประจักษ์ได้ว่ากาแฟ
ไทยสามารถผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพดีเทียบเท่ากับกาแฟคุณภาพพิเศษจากต่างประเทศได้อนั เป็นการเผย
แพร่ชื่อเสียงกาแฟไทย

ประโยชน์ของผลงาน

1. แก้ปัญหาด้านการผลิตให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการโรงงาน ผลการหมักเมล็ดกาแฟ
ด้วยนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ จะท�ำให้เนื้อเมือกที่หุ้มเมล็ดกาแฟมีความเป็นกรดสูงขึ้นและ
มีการสร้างแอลกอฮอล์ขึ้นเล็กน้อย ท�ำให้เมือกที่เหนียวหนืดเปลี่ยนเป็นของเหลว เมื่อน�ำไปตาก
แห้ง เกิดข้อดีและตอบโจทย์ผู้ผลิตได้คือท�ำให้การเกลี่ยเมล็ดกาแฟง่ายมากแสงแดดส่องถึงเมล็ด
กาแฟได้ทั่วถึง ท�ำให้แห้งเร็วกว่าวิธีดั้งเดิม
2. เทคโนโลยีนที้ ำ� ให้เมล็ดกาแฟมีความสดใหม่ มีกลิน่ เขียวเบาบาง จึงไม่จำ� เป็นต้องใช้เวลาอีก
หลายเดือนในการเก็บบ่มกาแฟเพื่อลดกลิ่นเขียว แต่สามารถจ�ำหน่ายได้ในรูปเมล็ดกาแฟดิบหรือ
น�ำไปคั่วจ�ำหน่ายได้ทันที เป็นการแก้ปัญหาให้แก่ผู้ผลิต ในด้านการจัดหาสถานที่บ่มและการปน
เปื้อนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างการบ่ม
3. การสนองตอบความต้องการของผูบ้ ริโภคเพราะผลิตภัณฑ์จากนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้าง
ได้ท�ำให้ได้รับกาแฟที่มีกลิ่นรสพิเศษแตกต่างไปจากการใช้วิธีเดิมลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรียที่
สร้างกลิ่นหมักปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค
4. การสร้างความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน ให้แก่เกษตรกรหรือผูป้ ระกอบการมากขึน้ เพราะสามารถ
จ�ำหน่ายกาแฟที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน มีมูลค่าสูงขึ้น
5. แก้ปัญหาชุมชน เพราะกระบวนการผลิตด้วยนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ ไม่ต้องใช้น�้ำ
ในกระบวนการหมัก จึงช่วยประหยัดน�ำ้ ท�ำให้ไม่มนี ำ�้ ทิง้ หรือน�ำ้ เสียทีก่ อ่ มลภาวะแก่สงิ่ แวดล้อมจึง
จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. การปรับปรุงนวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ เช่น อุณหภูมิและระยะเวลาในสภาวะกึ่ง
คาร์บอนิกมาซีเรชันที่มีผลต่อคุณลักษณะทางเคมี กายภาพ และทางประสาทสัมผัสของกาแฟ
2. การพัฒนาคุณภาพการหมักโดยการบูรณาร่วมกับเอนไซม์หลายชนิดทีช่ ว่ ยเพิม่ คุณภาพกลิน่
รส และลักษณะเนื้อสัมผัสของกาแฟ
3. การพัฒนาคุณภาพการหมักโดยการบูรณาร่วมกับจุลนิ ทรียท์ คี่ ดั เลือกแล้ว เพือ่ เพิม่ คุณภาพ
กลิ่นรสและลักษณะเนื้อสัมผัสของกาแฟ
4. การพัฒนาประสิทธิภาพการเก็บรักษาเพื่อให้เมล็ดกาแฟดิบมีความคงชีวิตและกลิ่นรสที่ดี
ในระหว่างการเก็บรักษา
5. การประยุกต์นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมการหมักกาแฟทั้งผล
6. การประยุกต์นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ไปใช้ในอุตสาหกรรมพืชชนิดนี้ เช่น การหมัก
โกโก้
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วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

กาแฟสะอาดสร้างได้						
Coffee GoGreen
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์กาแฟสะอาดสร้างได้ (Coffee GoGreen) เป็นนวัตกรรมระดับโลกเพื่อการปฏิรูป
อุตสาหกรรมกาแฟ เป็นการสร้างกรรมวิธกี ารหมักเมล็ดกาแฟแบบใหม่ทแี่ ตกต่างไปจากแบบเดิมๆ
ด้วยการประยุกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ชีวเคมีการหมัก โดยมีโจทย์การสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง
ยั่งยืน ความปลอดภัยในอาหารและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือ 1) ผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างความยั่งยืน
และเข้มแข็งให้แก่เกษตรกร นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ช่วยพัฒนาให้กาแฟมีมาตรฐานและ
มูลค่าสูงขึ้น ตรงตามความต้องการของตลาด ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ
เกษตรกรในยุคขับเคลือ่ นประเทศด้วยนวัตกรรม 2) ผลิตภัณฑ์มคี วามสะอาดและปลอดภัย เป็นสิง่
ส�ำคัญของอุตสาหกรรมอาหารที่ต้องค�ำนึงถึงสุขภาพของผู้บริโภค 3) ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม ไม่ทิ้งของเสียจากนวัตกรรมการสร้างกาแฟสะอาดให้เป็นมลภาวะกับสิ่งแวดล้อม และ
4) กระบวนการผลิตกาแฟง่ายขึ้น ต้นทุนต�่ำ และสามารถก�ำหนดคุณภาพได้ดังใจ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1. นวัตกรรมกาแฟสะอาดสร้างได้ สามารถกล่าวได้วา่ เป็น Double Clean Processed Coffee
คือท�ำให้กาแฟมีกลิน่ รสสะอาดและท�ำให้สงิ่ แวดล้อมสะอาด สามารถสร้างผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพตาม
มาตรฐานจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหาร
2. ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟดิบหลังตากแห้งแล้วมีกลิ่นเขียวเบาบางมาก จึงไม่ต้องเสียเวลาเก็บ
บ่มเพือ่ ลดกลิน่ เขียวอีกอย่างน้อย 3-6 เดือน สามารถจ�ำหน่ายได้ทนั ที เป็นการแก้ปญ
ั หาด้านสถาน
ทีใ่ นการเก็บบ่ม และความเสียหายจากการปนเปือ้ นทีม่ กั เกิดขึน้ ในระหว่างการเก็บบ่มกระบวนการ
ผลิตกาแฟง่ายขึน้ ต้นทุนต�ำ่ และสามารถก�ำหนดคุณภาพได้ดงั ใจส่งเสริมการเป็นสมาร์ทผลิตภัณฑ์
(Smart product)
3. ผลิตภัณฑ์กาแฟมีคุณภาพดีมาก ให้คุณลักษณะกลิ่นรสที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น มีมาตรฐาน
เทียบเท่ากาแฟพิเศษที่น�ำเข้าจากต่างประเทศ หากเกษตรกรลงทุนเพื่อปรับปรุงวิธีการผลิตเมล็ด
กาแฟจากแบบแห้งหรือแบบกึง่ แห้งกึง่ เปียก จะเพิม่ ต้นทุนประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัม หากปรับปรุง
วิธกี ารผลิตจากแบบเปียกจะลดต้นทุนประมาณ 8 บาทต่อกิโลกรัมแต่การผลิตด้วยนวัตกรรมสะอาด
สร้างได้จะท�ำให้สามารถจ�ำหน่ายเมล็ดกาแฟดิบมีมูลค่าสูงกว่าเดิม 3-3.5 เท่า เป็นการสร้างความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน และเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรและผู้ประกอบการ (Food sustainable)
รศ.ดร.วันเพ็ญ จิตรเจริญ
4. ผลิตภัณฑ์กาแฟสะอาดสร้างได้ ไม่ต้องใช้น�้ำในกระบวนการหมัก จึงช่วยประหยัดน�้ำ ท�ำให้
คณะ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยการเกษตร
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ไม่มีน�้ำทิ้งหรือน�้ำเสียที่ก่อมลภาวะแก่สิ่งแวดล้อมจึงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการเป็นชุมชนสีเขียว (Green community) และอุตสาหกรรมสีเขียว (Green industry)
ล�ำปาง					
5. ผลิตภัณฑ์เมล็ดกาแฟหลังการหมักแล้ว เมือกหุม้ ผลเมล็ดกาแฟมีความเหลว ท�ำให้เกลีย่ ง่าย
เบอร์โทรติดต่อ 084 3649 450
มากในระหว่างการตากแห้ง แสงแดดสัมผัสทั่วถึง เมล็ดกาแฟแห้งเร็ว เป็นการประหยัดแรงงาน
อีเมล์ wanphenjit@hotmail.com,
พื้นที่ส�ำหรับใช้ในการตาก และกระบวนการแปรรูปเสร็จเร็วกว่าวิธีเดิม การปรับตัวของผู้ประกอบ
wanphenjit@gmail.com
การในการใช้เทคโนโลยีใหม่ จะส่งเสริมการเป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer)
6. การผลิตในระดับอุตสาหกรรมโรงคัว่ กาแฟปรีดาจ.ล�ำปางเป็นตัวอย่างทีไ่ ด้นำ� นวัตกรรมกาแฟ
ที่อยู่ 200 หมู่ 17 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สะอาดสร้างได้ไปใช้ในการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์แล้ว
ราชมงคลล้านนา ล�ำปาง ต.พิชัย อ.เมือง
จ.ล�ำปาง 52000		

นวัตกรรม (Innovation)
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งานสร้างสรรค์
(Creation)

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

CR-01
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

สือ่ มัลติมเี ดีย 3 มิติ แบบมีปฏิสมั พันธ์ เพือ่ การศึกษา
งานสถาปัตยกรรมล้านนาคุม้ เจ้าบุรรี ตั น์ มหาอินทร์
Multimedia 3D Interactive for study Lanna
architecture Khum Chao Burirat Mahain.
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

อาจารย์นพณัฐ วรรณภีร์

คณะ บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0947122498 อีเมล์
Nowforever479@gmail.com
ที่อยู่ 147/370 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

ผูร้ ว่ มคณะ

นายภัทรพงศ์ เจริญรวีโรจน์
นายพรภวิษย์ บุญอินเขียว

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) ตั้งอยู่บนถนนพระปกเกล้าด้านที่ติดกับ
ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ มีความส�ำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ ด้านสถาปัตยกรรมและด้านสภาพแวดล้อมต่อเมืองเชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นอาคาร
เก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งที่มีอายุราวกว่า 110 ปี อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันตัวอาคารยังอยู่ในสภาพดี
แสดงถึงวิทยาการก่อสร้างที่แข็งแรงคงทนในอดีต แต่ด้วยลักษณะพื้นที่ของศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนาคุ้มเจ้าบุรีรัตน์(มหาอินทร์) เป็นลักษณะเรือนสองชั้น และเมื่อมีผู้สูงอายุหรือผู้ที่มีความ
บกพร่องทางการเคลื่อนไหวมาใช้บริการจะส่งผลท�ำให้เกิดความล�ำบากในที่จะการเข้าชมให้
ครอบคลุมทั่วศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา และภายในตัวศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนานั้นในบางส่วน
จะมีการปิดกั้นพื้นที่ไว้จึงท�ำให้ไม่สามารถที่จะเข้าชมในส่วนนั้นได้ ในบางพื้นที่จะมีจัดแสดงข้อมูล
เกี่ยวกับคุ้มอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้อง ซึ่งข้อมูลที่จัดแสดงไว้อยู่นั้นมีลักษณะเล็กเพียงพอเหมาะสม
กับบุคคลเดียว จึงท�ำให้เกิดปัญหาเมือ่ มีผสู้ นใจข้อมูลนัน้ มากกว่าหนึง่ คนดังนัน้ ผูจ้ ดั ท�ำจึงได้ออกแบบ
สื่อแอนิเมชั่นที่เข้ามาช่วยจัดการปัญหาในด้านพื้นที่ และ ผู้มีปัญหาเกี่ยวกับการเคลื่อนไหว
เพือ่ เพิม่ ทางเลือกให้การศึกษาข้อมูลให้อยูใ่ นสือ่ แอมิเมชัน่ เป็นรูปแบบสือ่ แอนิเมชัน่ จ�ำลองสถานที่
เพือ่ ให้บคุ คลทีม่ คี วามสนใจสามารถเข้าชมได้ ซึง่ สือ่ แอนิเมชัน่ นีจ้ ะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาส�ำหรับ
ผู้เข้าใช้บริการดังที่กล่าวไว้ได้เป็นอย่างดี

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- สือ่ มัลติมเี ดีย สามารถมีปฏิสมั พันธ์กบั ผูใ้ ช้ได้โดยผูใ้ ช้สามารถควบคุมการ เคลือ่ นไหว ผ่านตัว
ละครทีไ่ ด้ทำ� การจ�ำลองแบบขึน้ ท�ำให้ มีความแตกต่างจากสือ่ มัลติมเี ดียทัว่ ไป ทีเ่ ป็นรูปแบบวีดที ศั น์
จ�ำลองแบบทั่วไป
- สื่อมัลติมีเดีย สามารถแสดงผลได้โดยสามารถเลือก ที่จะควบคุมด้วยตนเอง หรือ ใช้ระบบ
น�ำทางโดยไม่ต้องมีการควบคุมได้ ส�ำหรับ ผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหว
- เป็นการสร้างสรรค์สื่อมัลติมีเดีย แบบมุมมอง 360 องศา ผู้ใช้จึงมองเห็นรูปแบบแสดงผลได้
รอบด้านซึ่งเหมาะแก่ผู้ที่ก�ำลังศึกษางานสถาปัตยกรรมล้านนา ที่ต้องการมุมมองในแบบรอบด้าน

ประโยชน์ของผลงาน

- สือ่ มัลติมเี ดีย 3 มิติ แบบมีปฏิสมั พันธ์เพือ่ การศึกษางานสถาปัตยกรรมล้านนา คุม้ เจ้าบุรรี ตั น์
มหาอินทร์ได้มีการส่งมอบระบบ และ มีหนังสือตอบรับการใช้ประโยชน์ จากศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการเผยแพร่ความรู้
แก่ผู้สนใจทั่วไปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรมล้านนา
- สื่อมัลติมีเดียได้ท�ำการทดสอบการใช้งานโดยด�ำเนินการติดตั้งโปรแกรมให้กับนักเรียน ที่มี
ความบกพร่องทางร่างกายโดยได้ทดลองใช้งานสือ่ มัลติมเี ดีย 3 มิติ ณ โรงเรียนศรีสงั วาลย์เชียงใหม่
และได้ผลการทดสอบที่แสดงให้เห็นว่าสามารถใช้งานกับผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวได้
จริง ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อ ผู้มีความบกพร่องทางการเคลื่อนไหวที่ไม่สามารถเดินทาง หรือ
เยี่ยมชมศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

- สื่อมัลติมีเดีย สามารถพัฒนาต่อได้โดยการบันทึกเสียงบรรยาย ทั้งภาษาไทย และ ภาษา
อังกฤษ ซึ่งจะเพิ่มความน่าสนใจ และ สามารถให้ความรู้แก่ผู้สนใจชาวต่างชาติได้
- สื่อมัลติมีเดีย มีการพัฒนาทั้งในระบบปฏิบัติการ Windows และ รูปแบบ Web Application
ซึ่งในส่วนของการแสดงผลบน Web Application นั้นไม่สามารถแสดงความละเอียดได้เนื่องจาก
ความเร็วและทรัพยากรของระบบเครือข่าย ในการพัฒนาต่อไปควรพัฒนาให้สอื่ มัลติมเี ดียสามารถ
แสดงผลได้อย่างละเอียดบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
งานสร้างสรรค์ (Creation)

43

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

CR-02

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- ผ้าทอขนแกะทีม่ ผี วิ สัมผัสอ่อนนุม่ ลดความหยาบกระด้างของผ้าทอขนแกะในลักษณะเดิม		
- ผ้าทอที่มีความสามารถในการดูดซึมความชื้นได้ดี

ประโยชน์ของผลงาน

- เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์เส้นใยชนิดใหม่ให้กบั งานหัตถกรรมสิง่ ทอและอุตสาหกรรม
สิง่ ทอ
- เป็นการพัฒนาวัตถุดบิ เส้นใยทีม่ ใี นประเทศให้มคี ณ
ุ ภาพสูง ส่งผลให้เกิดการยกระดับสินค้า
หัตถกรรมของชุมชน และยกระดับความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจวิสาหกิจชุมชนในการ
สร้างสรรค์สินค้าที่มีคุณค่า
- เป็นประโยชน์แก่กลุ่มทอผ้าขนแกะในการพัฒนาผืนผ้าให้มีผิวสัมผัสที่อ่อนนุ่ม ลดความ
หยาบกระด้างของผืนผ้า สนองตอบความต้องการของผู้บริโภค
- ผู้บริโภคได้ใช้ผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทผ้าทอมือที่มีคุณลักษณะที่ดี
- หน่วยงานราชการอื่นหรือหน่วยงานเอกชนสามารถน�ำองค์ความรู้ไปต่อยอดให้เกิด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

- ท�ำการปัน่ เป็นเส้นด้ายทีม่ ขี นาดเล็กลงกว่าเดิมเพือ่ ให้สามารถผลิตเป็นผ้าเนือ้ บางเหมาะ
กับการน�ำมาท�ำเป็นเครื่องแต่งกาย
- พัฒนาเป็นผ้าทอที่มีหน้ากว้างสามารถทอได้ด้วยกี่กระตุกหรือกี่พื้นเมืองหน้ากว้าง
เพื่อน�ำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้หลายหลายมากขึ้น
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

ผ้าทอใยผสมจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่
Blended fabric between sheep wool and
eri silk fiber.
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

- งานหัตถกรรมสิ่งทอทางภาคเหนือ นอกจากจะผลิตจากวัตถุดิบหลักที่เป็นเส้นใยฝ้าย
เส้นใยไหมแล้ว ยังมีเส้นใยอีกชนิดที่ได้รับการส่งเสริม คือ เส้นใยขนแกะ เนื่องจากเส้นใยขนแกะ
จัดเป็นเส้นใยโปรตีน มีลักษณะเป็นเส้นใยสั้น (staple) มีรอยหยิกงอสูง ระบายความชื้นได้ดี เมื่อ
ผลิตเป็นผืนผ้าจึงท�ำให้มีสมบัติในด้านการระบายความชื้นที่ดี ความความยืดหยุ่นสูงและยับยาก
วิสาหกิจชุมชนที่ผลิตสินค้าสิ่งทอประเภทนี้ออกจ�ำหน่าย คือ กลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม
ต.ห้วยห้อม อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮอ่ งสอน โดยเป็นการรวมกลุม่ ของชนเผ่าปากะญอ เป็นแหล่งผลิต
ผ้าทอขนแกะแหล่งใหญ่ของประเทศไทย และสินค้าที่ผลิตได้เป็นสินค้าประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ทีม่ ชี อื่ เสียง สินค้าหลักทีผ่ ลิตเป็นหลักเพือ่ จ�ำหน่าย คือ ผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ จากการทอด้วยกีเ่ อว
ซึ่งเป็นวิถีชีวิตการผลิตแบบดั้งเดิม เพื่อจ�ำหน่ายให้แก่ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ แต่ปัญหา
ที่กลุ่มก�ำลังพบในปัจจุบัน คือ เส้นใยขนแกะมีลักษณะหยาบกระด้าง เนื่องจากขนแกะส่วนมาก
เป็นขนแกะที่ได้จากแกะพันธุ์ลูกผสม ส่งผลให้เมื่อน�ำไปผลิตเป็นผืนผ้าจะได้ผ้าเนื้อหยาบ เมื่อน�ำ
ไปใช้งานจะเกิดการระคายเคืองและการระบายความชื้นที่ไม่ดี ทางกลุ่มจึงมีการแก้ปัญหาโดย
การน�ำเส้นด้ายฝ้ายอุตสาหกรรมมาใช้เป็นเส้นด้ายยืนและพุ่งด้วยเส้นด้ายขนแกะเพื่อให้เกิดการ
ระคายเคืองน้อยลง แต่ปัญหาที่พบคือขาดเอกลักษณ์ของผ้าขนแกะ ผืนผ้าเหมือนเป็นผ้าฝ้าย
มากกว่าและราคาจ�ำหน่ายที่ถูกลงมาก
- ปัจจุบนั เส้นใยธรรมชาติกลุม่ เส้นใยโปรตีนและเป็นเส้นใยสัน้ เช่นเดียวกับเส้นใยขนแกะทีก่ ำ� ลัง
ได้รับการส่งเสริมให้ผลิต คือ เส้นใยไหมอีรี่ (Eri silk fiber) ซึ่งในขณะนี้มีกลุ่มที่เพาะเลี้ยงไหมอีรี่
กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยจ�ำนวน 15 กลุ่ม ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา
ล�ำปาง เชียงราย ตาก ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์และอุทัยธานี ซึ่งท�ำการเพาะเลี้ยงและผลิตเป็น
รังไหมได้ในปริมาณที่มากเพียงพอต่อการผลิตเป็นวัตถุดิบป้อนเขาสู่งานในระบบหัตถกรรมสิ่งทอ
เส้นใยไหมอีรี่เป็นเส้นใยสั้น (Staple) ผลิตเป็นเส้นด้ายด้วยการปั่นไม่ใช่การสาวเหมือนไหมหม่อน
เป็นเส้นใยที่มีความมันแต่ไม่แวววาว มีความเหนียว ทนเหงื่อไคลได้ดี มีสีขาวนวล เส้นใยหยิกงอ
ไม่เรียบ มีปมุ่ ปม เมือ่ ทอผ้าจะได้ผา้ ทีม่ เี นือ้ สัมผัสฟูคล้ายกับผ้าขนสัตว์ ให้ความอบอุน่ ในหน้าหนาว
ประกอบกับเส้นใยมีความนุ่ม พองฟู เมื่อผลิตเป็นผืนผ้าท�ำให้ผ้ามีความพลิ้วและนุ่ม ส่งผลให้มี
สมบัติดูดซับเหงื่อและระบายอากาศได้ดี ท�ำให้สวมใส่สบายในหน้าร้อน
- จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีรี่ซึ่งเป็นเส้นใยโปรตีน มีสมบัติ
ทางด้านกายภาพที่คล้ายคลึงกันในด้านการเป็นเส้นใยสั้น (staple) เป็นเส้นใยที่มีความหยิกงอ
จึงท�ำให้สามารถผสมและปั่นเป็นเส้นด้ายได้ง่าย และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาของผ้าทอขนแกะใน
ด้านความหยาบกระด้างของเส้นใย จึงเห็นว่าการผลิตเส้นด้ายใยผสมโดยการน�ำเส้นใยขนแกะมา
ผสมเข้ากับเส้นใยไหมอีร่ีในสัดส่วนที่เหมาะสม ใช้เทคนิคการปั่นเป็นเส้นด้ายและผลิตเป็นผืนผ้า
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิรโิ ชค
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ด้วยกรรมวิธีดั้งเดิมตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้ได้คุณลักษณะของเส้นด้ายและผ้าทอขนแกะ จึง
เป็นอีกหนทางหนึ่งที่มีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และทักษะ
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
การผลิ ต เนื่ อ งจากเส้ น ใยขนแกะและเส้ น ใยไหมอี รี่ ที่ น� ำ มาใช้ ใ นครั้ ง นี้ เ ป็ น เส้ น ใยที่ ผ ลิ ต ใน
เบอร์โทรติดต่อ 0882695459
ประเทศไทย เป็นเส้นใยคุณภาพสูง สามารถน�ำมาเข้าสูก่ ระบวนการผลิตได้ในระบบหัตถกรรม รวม
อีเมล์ vachirapoo@yahoo.co.th		
ที่อยู่ 179/7 หมู่ท่ี 8 ต.ต้นเปา อ.สันก�ำแพง ถึงยังเป็นการเชือ่ มโยงเอาเส้นใยทัง้ สองมาสร้างสรรค์ให้เกิดความโดดเด่นเฉพาะตัว ได้เส้นเส้นด้าย
เพือ่ น�ำมาผลิตผ้าทอใยผสมทีม่ คี วามอ่อนนุม่ ระบายความชืน้ ได้ดี เหมาะกับการใช้งานในภูมอิ ากาศ
จ.เชียงใหม่ 50130
ของประเทศไทย เป็นแนวทางเพือ่ ให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ผูร้ ว่ มคณะ
ในการใช้วตั ถุดบิ ธรรมชาติภายในประเทศทีม่ คี วามหลากหลาย เพือ่ สร้างตลาดหัตถกรรมสิง่ ทอใหม่
นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย
ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์สบู่ ทีง่ า่ ยต่อการพับขึน้ รูป
โดยไม่ใช้กาว
Packaging Design of Soap for Easy to
folding unglued.
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผลงานงานสร้างสรรค์นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ผลิตภัณฑ์สบู่ ของกลุม่ บ้าน
ศักยภาพ ซึ่งเป็นกลุ่มผู้พิการที่รวมตัวกันขึ้นเพื่อผลิตสินค้าออกจ�ำหน่ายที่ถนนคนเดิน เชียงใหม่
การออกแบบบรรจุภัณฑ์นี้ ค�ำนึงถึงกลุ่มคนที่มีความบกพร่องด้านร่างกายเป็นหลัก โดยมี
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์บนฐานของหลักการออกแบบเพื่อมวลชน (Universal
Design) คือ ต้องเป็นบรรจุภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้เท่าเทียมกัน (eqally for people) ไม่ว่าจะเป็น
ผูห้ ญิง ผูช้ าย เด็ก ผูส้ งู อายุ หรือคนพิการ, ทุกคนสามารถจับได้ถนัดมือ ไม่ลนื่ หลุด (easy to hold),
ใช้งานง่ายไม่ยุ่งยาก เช่น เปิด-ปิดง่าย (easy to use), การใช้งานเข้าใจได้ง่าย (easy to
understand), ปลอดภัยขณะใช้งาน ไม่ท�ำให้ผู้ใช้งานบาดเจ็บ (safe to use), ไม่ท�ำให้เกิด
ความเครียดหรือหงุดหงิดขณะใช้งาน (used with less stress) และ หยิบใช้สินค้าที่อยู่ด้านในได้
อย่างสะดวก (enough space to access) จากหลักการออกแบบเพือ่ มวลชน (universal design)
ดังกล่าว ผู้ออกแบบจึงมีแนวความคิดในการออกแบบบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพร ให้มีความสะดวก
ส�ำหรับกลุม่ ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นคนพิการบ้านศักยภาพ ทีน่ งั่ wheel chair สามารถน�ำสบูม่ าบรรจุ
และพับขึ้นรูปได้ง่ายได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่ การพับขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์โดยไม่ใช้กาวในการยึดติด
สามารถบรรจุสบูส่ มุนไพรลงในบรรจุภณ
ั ฑ์ได้งา่ ยด้วยตนเอง ในส่วนของโลโก้บนกล่องได้ออกแบบ
ให้เจาะเป็นช่องเพือ่ ให้ผซู้ อื้ สามารถดมกลิน่ ของสบูไ่ ด้ โดยไม่ตอ้ งน�ำสบูอ่ อกมาด้านนอก เพือ่ ป้องกัน
ความเสียหายทีอ่ าจเกิดขึน้ และรูปทรงของบรรจุภณ
ั ฑ์มขี อบด้านข้าง ทีช่ ว่ ยป้องกันสินค้าภายในไม่
ให้เสียหาย และเพื่อรักษาคุณภาพสินค้าตั้งแต่ผู้ผลิตให้ปลอดภัยไปจนถึงมือผู้บริโภค ผู้บริโภคทุก
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์ เพศ ทุกวัย สามารถ เปิด - ปิด บรรจุภัณฑ์ได้ง่าย และสามารถหยิบสบู่ออกมาจากกล่องได้สะดวก
คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ อีกทั้งยังออกแบบบรรจุภัณฑ์ขนส่ง ให้สามารถพับขึ้นรูป (Shelf ready Packaging) และแสดงตัว
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ณ จุดขายให้น่าสนใจได้
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เชียงใหม่
- การออกแบบโครงสร้างของบรรจุภัณฑ์ให้คลี่แบน (Flat) และพับขึ้นรูป (Folding) ได้ง่าย
เบอร์โทรติดต่อ 0918593442
โดยไม่ใช้กาวเป็นตัวยึดติด
อีเมล์ aj.nart@gmail.com
- ด้วยหลักการออกแบบ UD เป็นฐาน ช่วยให้ผู้พิการที่นั่ง Whell Chair หรือคนทุกเพศ-วัย
ที่อยู่ 107/172/1 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านจินดาวิลลา
สามารถพับขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ ได้ง่ายด้วยตนเอง
ถนนเชียงใหม่-ล�ำพูน
ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ ประโยชน์ของผลงาน
- ส่งเสริมอาชีพและสนับสนุนให้คนพิการ มีความสามารถในการประกอบอาชีพอย่างยั่งยืนได้
50140
ด้วยตนเอง
ผูร้ ว่ มคณะ
- คนพิการหรือผู้ประกอบการ สามารถพับขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องใช้กาว
นายพิเชฐ เปอะปิน
เป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตบรรจุภัณฑ ์
- บรรจุภณ
ั ฑ์เพือ่ การขนส่งสามารถเปิดออกได้ในตัวเอง และจัดวางเพือ่ โชว์สนิ ค้าได้ ณ จุดขาย
(Shelf Ready Packaging)

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

รูปแบบบรรจุภัณฑ์ตามหลัก Universal Design (UD) และการพับขึ้นรูปโดยไม่ใช้กาวเป็นตัว
ติดยึด สามารถไปพัฒนาให้ใช้กับผลิตภัณฑ์ชนิดอื่นๆ ได้ ซึ่งผู้ประกอบการ วิสาหกิจชุมชน อื่นๆ
สามารถน�ำแนวความคิดนี้ ไปใช้เพื่อเป็นการประหยัดต้นทุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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ประโยชน์ของผลงาน

ได้ผลจากการศึกษาและน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้ ภูมิปัญญาลวดลายล้านนา
สร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ เพือ่ เพิม่ มูลค่าทางเศรษฐกิจ ศึกษา
ความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ รวบรวมข้อมูล สร้างเรื่องราว
ผลิตภัณฑ์ น�ำลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการผลิตภัณฑ์ชมุ ชน
ประเมินความพึงพอใจรูปแบบผลิตภัณฑ์ ใช้วิธีการวิจัยและพัฒนา

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

- ทางผู้วิจัยได้ท�ำการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ เพื่อน�ำไปผลิต
ต่อยอดสินค้าของสถานประกอบการทั้ง 3 แห่ง
- ทางผู้ประกอบการน�ำผลของงานวิจัยไปใช้ในการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอของกลุ่มตนเอง
โดยขยายผลไปสู่การสร้างชุดสินค้า คอลเลคชั่นต่างๆ เพื่อสร้างจุดขายที่แตกต่าง
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วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

การน�ำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพือ่ ออกแบบผลิตภัณฑ์
Cultural capital Knowledge creative Lanna
pattern For Textile products design.
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

นายสืบสกุล ชืน่ ชม

การศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและน�ำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างองค์ความรู้
ภูมปิ ญ
ั ญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ และออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กบั ผูป้ ระกอบการท้องถิน่ เพือ่ เพิม่
มูลค่าทางเศรษฐกิจ ศึกษาความต้องการของผู้ประกอบการทางด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ รวบรวม
ข้อมูล สร้างเรื่องราวผลิตภัณฑ์ น�ำลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ
การผลิ ต ภั ณ ฑ์ ชุ ม ชน ประเมิ น ความพึ ง พอใจรู ป แบบผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใช้ วิ ธี ก ารวิ จั ย และพั ฒ นา
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้คือ ผู้เชี่ยวชาญ นักออกแบบ ผู้ประกอบการ จ�ำนวน 9 คน ขั้นตอนการวิจัยโดย
ใช้ ลวดลายล้านนาสร้างสรรค์และกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้างและแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยพบว่า การน�ำทุนทางวัฒนธรรมลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ท�ำการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ให้กับกลุ่มผู้ประกอบการจ�ำนวน 3 ราย ได้แก่ บัวผินผ้าฝ้าย สอาดผ้าฝ้ายและ
หม่อนฝ้ายคัดเลือกลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ โดยใช้หลักการจัดวางลวดลายองค์ประกอบทาง
ศิลปะร่วมกับกระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการออกแบบสามารถแยก
ได้ดังนี้ บัวผินผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์คัดเลือกเป็นกางเกงทรงหลวมส�ำหรับชายและหญิง สามารถปรับ
เปลี่ยนการใช้งานได้ (Unisex) สอาดผ้าฝ้ายผลิตภัณฑ์ที่คัดเลือกเป็นเสื้อตัวหลวมและชุดเดรสสั้น
(Posterlike Dress & Princess Dress) สามารถสวมใส่ได้หลายโอกาส หม่อนฝ้ายผลิตภัณฑ์ที่
คัดเลือกเป็นเสื้อคลุมสวมทับ เพื่อเสริมบุคลิก (Soft Suite or Jacket) สามารถสวมใส่ได้หลาย
โอกาส โดยใช้หลักการพิจารณาในการจัดวางลวดลายและออกแบบผลิตภัณฑ์ 3 ประเด็นคือ ด้าน
ความงามทางศิลปะ, ด้านการถ่ายทอดอัตลักษณ์ และคุณค่าการน�ำไปใช้งาน จากการออกแบบ
และทดสอบตลาด พบว่าเสือ้ คลุมชาย ได้รบั ความพึงพอใจในด้านคุณค่าและการน�ำไปใช้งานมาก
ทีส่ ดุ ส่วนด้านความงามทางศิลปะ เป็นสินค้าทีค่ วรค่าแก่การน�ำสูต่ ลาดสากลคือชุดเดรส กางเกง
ทรงหลวม สามารถถ่ายทอดอัตลักษณ์เด่นเฉพาะตัวให้เห็นคุณค่าของลวดลายล้านนาโบราณ
สร้างสรรค์

คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา
เชียงใหม่			
เบอร์โทรติดต่อ 091-8512823		
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
อีเมล์ sueb199@yahoo.co.th		
- การน�ำทุนทางวัฒนธรรมองค์ความรู้ภูมิปัญญาลวดลายล้านนาสร้างสรรค์เพื่อออกแบบ
ที่อยู่ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะ ผลิตภัณฑ์ ให้กับสถานประกอบการ
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์
- ออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอและน�ำลวดลายมาใช้บนผลิตภัณฑ์ ประเภท เสือ้ ผ้า ให้กบั ผูป้ ระกอบ
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา การ 3 ราย ได้แก่ บัวผินผ้าฝ้าย สอาดผ้าฝ้ายและหม่อนฝ้าย
เชียงใหม่
- สร้างเรือ่ งราวผลิตภัณฑ์ น�ำลวดลายล้านนาสร้างสรรค์ออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับผู้ประกอบ
การผลิตภัณฑ์ชุมชน คัดเลือกลวดลายที่มีความเหมาะสมผลิตภัณฑ์ และ แนวโน้มความนิยม ของ
ผูร้ ว่ มคณะ
สถานประกอบการ ความเข้ากันได้
นางสาวรติรส บุญญะฤทธิ์
- น�ำการใช้หลัก ได้แก่ การศึกษาวัฒนธรรม (Cultural Study), ความคิดสร้างสรรค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มนตรี เลากิตติศักดิ์
(Creativity), โดยใช้หลักการจัดวางลวดลายองค์ประกอบทางศิลปะร่วมกับกระบวนการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

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

CR-05

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1) ทางผู้วิจัยได้ทาการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์
เพื่อน�ำไปผลิตต่อยอดสินค้าของ ตนเอง และน�ำสินค้าดังกล่าว ผ่านการขายให้กับนักท่องเที่ยว
โดยผ่านหน่วยงานน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง โครงการตาม พระราชด�ำริ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่
2) ทางผู้ประกอบการขายสินค้าในเขตพื้นที่น�้ำพุร้อนสันก�ำแพงและหน่วยงานน�้ำพุร้อน
สันก�ำแพง โครงการตาม พระราชด�ำริ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ได้น�ำผลิตภัณฑ์ไปใช้
ประโยชน์เป็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการท่องเที่ยว ของที่ระลึกที่เป็นการสื่อถึงเอกลักษณ์
ของแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นที่จดจ�ำ รู้จักต่อไป
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ
ั ฑ์สง่ เสริมการ
ท่องเทีย่ วของน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง
Product design and packaging design to
promote SanKampaeng Hot Springs Tourism.
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

- การออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของน�้ำพุร้อน สันก�ำแพง
วัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
น�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง เพือ่ สร้างสือ่ กราฟิกบรรจุภณ
ั ฑ์ทมี่ เี รือ่ งราวของสินค้า ผลิตภัณฑ์สนิ ค้า นาเสนอ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถาน
ประกอบการ
- ปัจจุบันเศรษฐกิจความเจริญของเมืองใหญ่อย่างเชียงใหม่ ได้ขยายเมืองไปอยู่ในเขตอ�ำเภอ
แม่ออน อ�ำเภอสันก�ำแพง และเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ท�ำให้สร้างรายได้ให้
กับผู้คนในเขต อ�ำเภอแม่ออนอีกทางคือ ด้านการท่องเที่ยวที่นิยมในระดับต้นๆ ของนักท่องเที่ยว
คือ “น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง” ท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล หน่วยงานที่ดูแลคือ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ สหกรณ์การเกษตรหมู่บ้านสหกรณ์ สันก�ำแพง จ�ำกัด ได้จัด
กิจกรรมอาบน�้ำแร่ ซุ้มพักผ่อน ร้านอาหาร สถานที่ จ�ำหน่ายของที่ระลึก ไม้ดอก ไม้ประดับ ซุ้ม
บริการอาหารเครื่องดื่ม ร้านไข่ มีร้านค้าขายสินค้าของที่ระลึก

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- ออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ประเภท“เสือ้ ยืดทีร่ ะลึกจากน�ำ้ พุรอ้ นสันก�ำแพง”ส�ำหรับครอบครัว
วาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท�ำการตกแต่งลวดลายผ้าด้วยภาพพิมพ์แบบดิจติ อล ลวดลาย
เส้น และลงสีบนต้นแบบ โดยใช้อัตลักษณ์ของลักษณะของพฤติกรรมของพ่อ แม่ ลูก ในการ
สันทนาการตามกิจกรรมทีส่ ถานทีน่ ำ�้ พุรอ้ นได้จดั กิจกรรมออกแบบผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ประเภท “หมวก
ที่ระลึกน�้ำพุร้อนสันก�ำแพงส�ำหรับสุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ” ใช้เทคนิคการถักโคร์เชตแทรกขึ้น
รูปบนตัวหมวก และการเพ้นท์ภาพ โดยใช้ฝีมือของภูมิปัญญาของแม่บ้านในชุมชน
- สร้างสื่อกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้า ผลิตภัณฑ์สินค้า น�ำเสนอภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของสถานประกอบการ
4 รูปแบบ คุณสมบัติในประเด็นด้านกราฟิก ,ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์, ด้านการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และส่งเสริมการขายน�ำการใช้หลัก ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture), ความคิดสร้างสรรค์
อาจารย์ รติรส บุญญะฤทธิ์
คณะ ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ (Creativity), การออกแบบ (Design) และนวัตกรรม (Innovation) ในงานออกแบบและการพัฒนา
ชุมชนโดยกลุ่มผู้ประกอบการในพื้นที่สร้างผลงาน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ประโยชน์ของผลงาน
เชียงใหม่
- ได้ผลจากการศึกษาและการออกแบบผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวของ
เบอร์โทรติดต่อ 089-1583210
น�้ำพุร้อนสันก�ำแพงและ ได้สร้างสื่อกราฟิกบรรจุภัณฑ์ที่มีเรื่องราวของสินค้าผลิตภัณฑ์สินค้าน�ำ
อีเมล์ Kumim9 @ Gmail.com
เสนอภาพลักษณ์การ ท่องเที่ยวที่ดีให้กับกลุ่มผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับรูปแบบการผลิตของ
ที่อยู่ สาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องประดับ คณะ สถานประกอบการ
- การระดมสมองร่วมกับผู้ประกอบการในกิจการน�้ำพุร้อนสันก�ำแพง ด้วยใช้ปัจจัย 4 ข้อหลัก
ศิ ล ป ก ร ร ม แ ล ะ ส ถ า ป ั ต ย ก ร ร ม ศ า ส ต ร ์
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคลล้ า นนา ได้แก่ วัฒนธรรม (Culture), ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity), การออกแบบ (Design) และ
นวัตกรรม (Innovation) และนาผลิตภัณฑ์ของผูป้ ระกอบการแต่ละกลุม่ วิเคราะห์ผา่ นวิธกี ารระดม
เชียงใหม่
สมอง โดยเน้นที่การบูรณาการทาง ความคิดของสมาชิกในกลุ่มก่อนจะนาไปสู่การสร้างสรรค์
ผูร้ ว่ มคณะ
“นวัตกรรม” ที่ตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาการพัฒนา ผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ร่วมกัน เพื่อน�ำไป
นายสืบสกุล ชื่นชม
ใช้ประโยชน์
ผศ.มนตรี เลากิตติศักดิ์
1) ผู้ประกอบการขายสินค้าในเขตพื้นที่น�้ำพุร้อนสันก�ำแพง
2) หน่วยงานน�้ำพุร้อนสันก�ำแพง โครงการตามพระราชด�ำริ อ�ำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่

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

CR-06
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

มูลค่าเพิม่ วัสดุเหลือใช้จากการเกษตร “โต๊ะ”
Value adding for agricultural wastes “Table”
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

หมู่บ้านแม่กาษาเป็นชุมชนที่ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรมถึงร้อยละ 95 ข้าวโพดเป็นพืชที่
ชุมชนนิยมปลูกมากที่สุด หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะก�ำจัดวัสดุเหลือใช้
ทัง้ ล�ำต้น เปลือก และซัง วิธที งี่ า่ ยและรวดเร็วทีส่ ดุ และไม่จำ� เป็นต้องใช้ทนุ ใดๆ คือการเผาท�ำลาย
โดยเกษตรกรจะปฏิบัติเช่นนี้เป็นพฤติกรรมซ�้ำๆ ในช่วงเวลาเดียวกัน ส่งผลต่อการการเกิดมลพิษ
และท�ำงานสิ่งแวดล้อมชุมชนอย่างมาก จึงได้เกิดแนวความคิดในการเพิ่มมูลค่าให้กับเศษวัสดุจาก
พืชดังกล่าว โดยน�ำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาผสมผสานกับแนวคิดเชิงสร้างสรรค์อย่างลงตัว จนเกิด
งานตกแต่งบ้านที่มี “เชือกข้าวโพด”เป็นวัสดุประกอบ ตอบโจทย์การตลาดสีเขียว สามารถน�ำ
ไปใช้งานได้จริงและลดปัญหาการเผาท�ำงานได้อีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

- การน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเฟอร์นิเจอร์
- การคิดค้นวัสดุชนิดใหม่จากเปลือกข้าวโพดเพื่อน�ำมาเป็นเส้นเชือก

ประโยชน์ของผลงาน

การน�ำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาพัฒนา เป็นการลดการเผาท�ำลายเศษวัสดุจากการท�ำ
อาชีพเกษตรกรรม ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศในหมู่บ้านแม่กาษา จังหวัดตาก อีกทั้งยัง
เป็นการสร้างแนวทางเพื่อน�ำไปสู่ผลงานที่สามารถสร้างรายได้ในชุมชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

สามารถน�ำเส้นเชือกข้าวโพดไปประยุกต์ใช้กับงานหัตถกรรม หรืองานตกแต่งประเภทอื่นๆได้

พันจ่าเอก อ�ำนาจ ใจค�ำฟู

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรติดต่อ 0993793451		
อีเมล์ cpo1nart@hotmail.com		
ที่ อ ยู ่ กองกลาง ส� ำ นั ก งานอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
128 ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผูร้ ว่ มคณะ

น.ส ภัทราวดี ธงงาม
น.ส จุรีพร เลือกหา
น.ส. ปิยะนุช เจดีย์ยอด
น.ส กิตติกุล ศิริเมืองมูล
นาย ติร บัวใบ
นาย ณภดล เจนวินิจฉัย
นายวันชัยยุทธ วงษ์เทพ
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การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 4 (4th CRCI 2017)
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งานสร้างสรรค์ (Creation)

วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและผลงานสร้างสรรค์

การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์จากมูลช้าง
The study and experimental composite material
of elephant dung for the product development
community
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

พืน้ ทีภ่ าคเหนือตอนบนของประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ถอื ได้วา่ เป็นแหล่งพืน้ ทีก่ ารท่องเทีย่ ว
และเป็นศูนย์กลางการผลิตงานหัตถกรรมที่มีชื่อเสียงของภาคเหนือ โดยเฉพาะการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ต�ำบลกื้ดช้าง อ�ำเภอแม่แตง เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ต้นน�้ำมีสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ชิดกับธรรมชาติ มีสภาพ
แวดล้อมบรรยากาศของหุบเขาและสายน�้ำ โดยเฉพาะธุรกิจปางช้างได้เปิดให้บริการนักท่องเที่ยว
ชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาเที่ยวชมการแสดงของช้างไทยและร่วมท�ำกิจกรรมของปางช้าง
ซึ่งมีปางช้างที่เปิดให้บริการ เช่น ปางช้างแม่ตะมาน ปางช้างแม่แตง ปางช้างโชคชัย บ้านช้างไทย
เป็นต้น คุณเสถียร ใจค�ำ (สัมภาษณ์วันที่ 10 มกราคม 2559) นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบลกื้ด
ช้าง กล่าวว่า ปัจจุบันจ�ำนวนประชากรช้างในต�ำบลกื้ดช้างมีเกือบ 400 เชือก ใช้ในกิจกรรมต่างๆ
ในปางช้าง ได้แก่ การแสดงต่างๆ ของช้าง บริการนั่งช้างให้กับนักท่องเที่ยว รวมถึงการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมการเลี้ยงช้าง ดูแลช้าง อาบน�้ำให้ช้าง ซึ่งทางปางช้างต่างๆ ในต�ำบลกื้ดช้างจะต้องดูแล
และให้อาหารช้างในแต่ละวันหลายพันกิโลกรัม ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพด และมีอาหารเสริม
เช่น กล้วยและอ้อย เป็นต้น ในแต่ละวันมีการขับถ่ายมูลช้างจ�ำนวนมากเฉลีย่ ต่อวันประมาณ 6,000
กิโลกรัม ก่อให้เกิดปัญหาสิง่ แวดล้อมต่อชุมชน ด้านน�ำ้ เสีย กลิน่ และหมอกควันจากการเผามูลช้าง
(กิตติกร สาสุจิตต์, 2556) มูลช้างเหล่านี้บางส่วนสามารถน�ำไปหมุนเวียนใช้ในการผลิตปุ๋ยหมัก
กระดาษมูลช้าง และแก๊สชีวภาพ และพบว่าศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ต�ำบลเวียงตาล อ�ำเภอห้างฉัตร
จังหวัดล�ำปาง ก็ได้นำ� มูลช้างมาผลิตเป็นกระดาษมูลช้างเช่นกัน เพือ่ เพิม่ มูลค่าและในขณะเดียวกัน
ช่วยลดมลภาวะของมูลช้างได้บางส่วน ซึง่ มูลช้างก็ยงั มีปริมาณค่อนข้างมาก จึงควรมีการน�ำมูลช้าง
มาทดลองและพัฒนาเป็นวัสดุใช้ผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกให้มีความหลากหลาย
นอกจากผลิตภัณฑ์กระดาษมูลช้าง โดยการน�ำมูลช้างมาใช้เป็นส่วนประกอบในการทดลองวัสดุ
ผสมเพื่อน�ำมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของที่ระลึกของชุมชนกื้ดช้าง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
รศ. ดร. ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา

- ใช้วัสดุเหลือทิ้งจากธรรมชาติมาเพิ่มมูลค่าเป็นของที่ระลึกให้กับชุมชน
- ยังไม่มีการน�ำมูลช้างมาผลิตเป็นชิ้นงานประติมากรรมทดแทนไม้นอกจากการน�ำมาท�ำเป็น
แผ่นกระดาษ

คณะคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประโยชน์ของผลงาน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
น�ำผลงานไปถ่ายทอดให้กับชุมชนเพื่อเพิ่มและสร้างรายได้
เบอร์โทรติดต่อ 081-3664588		
แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
อีเมล์ hounktp@gmail.com
น�ำมาออกแบบและผลิตเป็นของใช้ เช่น เครื่องเรือน
ที่อยู่ 29/64 ถนนทุ่งโฮเต็ล ต�ำบลวัดเกตุ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
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