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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การพัฒนาอากาศยานไร้คนขับ RMUTI ถ่ายภาพ
ทางอากาศประยุกต์ ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

181027
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริ ิชยั ลาภาสระน้ อย
คณะ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
นครราชสีมา
เบอร์ โทรติดต่อ 086-2577377
อีเมล์ sirichailapa@gmail.com
ที่อยู่ 744 ถ.สุรนารายณ์ ต�ำบลในเมือง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ศริ ิ ชยั ลาภาสระน้ อย
อาจารย์รุ่งเพชร ก่องนอก
อาจารย์เกรี ยงกมล มงคลเมือง

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 30 x30 x30 เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 2 kg

10

ร ะ บ บ ส า ร ส น เ ท ศ ภู มิ ศ า ส ต ร์ ( G I S ) ก า ร ส� ำ ร ว จ ข้ อ มู ล ร ะ ย ะ ไ ก ล
(Remote Sensing) และระบบก�ำหนดต�ำแหน่งบนพื ้นโลก (GPS) เพื่อท�ำการศึกษาพื ้นที่
บนโลก โดยการท�ำงานทังสามประเภทนี
้
้ท�ำงานเป็ นอิสระต่อกัน หรื อสามารถน�ำมาเชื่อม
โยง ที่ส�ำคัญ ภาพถ่ายทางจากการท�ำแผนที่ทางอากาศแบบดังเดิ
้ ม แหล่งที่มาของการถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศทัว่ ไปมาจาก 2 แหล่ง ได้ แก่ ภาพถ่ายดาวเทียม และเครื่ องบิน (คนขับ)
ทังสองวิ
้
ธีมีประโยชน์และจุดอ่อนขึ ้นอยูก่ บั ความต้ องการของผู้ใช้ ภาพถ่ายดาวเทียมมี แนว
โน้ มการได้ มาของภาพที่ช้า ไม่ได้ อย่างรวดเร็ว ภาพที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ยังไม่สามารถแสดงผล
ข้ อมูลเชิงพื ้นทีไ่ ด้ อย่างปัจจุบนั กับ ความต้ องการใช้ งานของผู้ใช้ เนือ่ งจากข้ อมูลทางกายภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ ลอดเวลา เช่น การสร้ างถนนใหม่ การเพิ่มขึ ้นของ อาคารบ้ านเรื อน
การวัดความเสียหายจากไฟป่ า ตรวจนับปริ มาตรกองดิน หิน ทรายในพื ้นที่ เป็ นต้ น แต่โดย
ทัว่ ไปสามารถ ถ่ายภาพได้ ในทุกๆ ที่ที่ต้องการ ส�ำหรับเครื่ องบินขนาดใหญ่ (มีนกั บินและลูก
เรื อ) การขึ ้นบินถ่ายภาพทางอากาศ ทุกครัง้ จะต้ อง ได้ รับอนุญาตและการประสานงานของ
นักบินและต้ นหน ภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลุมพื ้นที่ขนาดใหญ่และมักจะมีความละเอียด
เพียง 50 เซนติเมตร เช่น โปรแกรม Google Earth เป็ นซอฟต์แวร์ ประเภท Freeware ที่ให้
บริการด้ านการแสดงภาพถ่ายจาก ดาวเทียมทีค่ วามละเอียด (0.61-1 เมตร) ในขณะทีเ่ ครื่อง
บินถ่ายภาพทางอากาศจะมีความละเอียดถึง 10 เซนติเมตร [13] ขึ ้นอยู่ กับระดับความสูงบิน
และกล้ องที่ใช้ งาน ทังสองวิ
้
ธีจะขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศในแต่ละพื ้นที่ และสภาพอากาศส่วน
ใหญ่มกั มีเมฆ ปิ ดบังกระบวนการการถ่ายภาพทางอากาศ ที่ส�ำคัญที่สดุ คือวิธีการที่ทงสอง
ั้
เป็ นกระบวนการทีม่ รี าคาแพง และมีกระบวนการที่ ยาวนานในการผลิตภาพถ่ายทางอากาศ
การสร้ างแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศยานไร้ คนขับ หรื อนักบินควบคุมจากภาพนอก จึง
เป็ นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่มี ความส�ำคัญ ซึง่ เป็ นการประยุกต์ใช้ การควบคุมอากาศยาน
ส�ำรวจขนาดเล็กโดยใช้ คลืน่ วิทยุในการบังคับจากระยะไกล เสียค่าใช้ จา่ ย ในการด�ำเนินการ
น้ อย สะดวก รวดเร็ ว สามารถวิเคราะห์จดั ท�ำแผนที่ระบบการประมวลผลภาพแบบคลาวด์
คอมพิวติ ้ง (Cloud Computing) การประยุกต์ใช้ ซอฟต์แวร์ และเครื่ องคอมพิวเตอร์ ของผู้ให้
บริการ ผ่านอินเทอร์ เน็ตโดยสามารถเลือกก�ำลังการ ประมวลผล ลงชื่อสมัครใช้ แอปพลิเคชัน
ระบบคลาวด์ได้ งา่ ยและรวดเร็ วกว่าการซื ้อเซิร์ฟเวอร์ หรื อเซิร์ฟเวอร์ ไฟล์
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

RMUTI UAVs development, aerial imagery
application, cloud computing

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

การพัฒนาอากาศยานไร้ คนขับ RMUTI UAV มี
บทบาทในงานส�ำรวจเหมาะสมกับการบินในทุกสภาพอากาศ
ขนาด กะทัดรัด น� ้ำหนักเบา ส�ำหรับการท�ำงานด้ วยภาพถ่ายใน
พื ้นที่เล็ก ๆ สามารถบินได้ ต�่ำอยูใ่ ต้ เมฆ และน�ำไปประยุกต์ใช้
งานได้ หลากหลาย เสถียรภาพการบินด้ วยตัวเองกึง่ อัตโนมัติ
แนวแกนการบิน รักษาระดับการบินหยุดนิ่ง ที่ความสูงต่าง ๆ
กระท�ำตาม แผนการบินได้ อย่างแม่นย�ำ  ความเร็ วเคลื่อนที่
5 m/sec. บินวงกลมรัศมี 25 m2 คลาดเคลื่อน 0.5 -1 m2
โหมด RTL และ ลงจอดที่จดุ ปล่อย ความคลาดเคลื่อนจาก
ต�ำแหน่ง 0.3 – 1.2 m2. สามารถบินได้ 10-12 นาที ต่อประจุ
หนึง่ ครัง้ ภาพถ่ายทาง จ�ำนวน 71 ภาพ ความละเอียดภาพละ
13 ล้ านพิกเซล น�ำแต่ละภาพฝังอ้ างอิงภูมิศาสตร์ เมื่อน�ำมา
ผ่านขบวนการประมวลภาพ พบว่ามีความคลาดเคลือ่ น RMS
18.36 เมตร ส่งข้ อมูลออกได้ แบบจ�ำลองข้ อมูลจุดความสูงเชิง
พื ้นผิว ภาพสามมิตเิ สมือนจริง น�ำไฟล์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ บน
โปรแกรม Google Earth โมเดล KML การจัดเก็บคุณลักษณะ
ทางภูมศิ าสตร์ เช่น จุด เส้ น ภาพรูป หลายเหลีย่ มการวางซ้ อน
ทับ ข้ อมูลภาพมีความละเอียดสูง ความถูกต้ องแม่นย�ำน�ำไป
ประยุกต์ใช้ ในการออกแบบพื ้นที่อย่างรวดเร็ว ได้ ทนั ต่อความ
ต้ องการ

ประโยชน์ของผลงาน

ภาพถ่ายแผนที่ทางอากาศในสภาพปั จจุบนั ประมวลผลที่ใช้ อลั
กอริ ธึมทางด้ านคอมพิวเตอร์ ช่วยในการจับคู่จดุ ภาพข้ อมูล พอยท์
คลาวด์คอมพิวติ ้งได้ ภาพแผนทีข่ นาด 213 x138 เซนติเมตร ทีค่ วามจุ
ข้ อมูล 350 MB แบบจ�ำลองข้ อมูลจุดความสูงเชิง พื ้นผิว และภาพสาม
มิตเิ สมือนจริง น�ำไฟล์ข้อมูลไปประยุกต์ใช้ บนโปรแกรมทางภูมศิ าสตร์
ความละเอียด ความถูกต้ องแม่นย�ำและ ออกแบบพื ้นที่ได้ จริ ง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วัดสถานะทางไฟฟ้า

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

181029
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ กติ ตินัน สระสวย
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 094-6403993
อีเมล์ kittinun.s@edu.rmutl.ac.th
ที่อยู่ 128 ถ.ห้ วยแก้ ว ต.ช้ างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์วิชาญ จันที

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 10 × 4.6 x 175 เซนติเมตร
• -น� ้ำหนัก 300 กรัม

12

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ในปั จจุบนั การท�ำงานเกี่ยวกับทางด้ านไฟฟ้านันมี
้ ความเสี่ยงสูง ผู้ปฏิบตั ิงานมีการเกิด
อุบตั เิ หตุถกู ไฟฟ้าดูดและไฟฟ้าช็อตระหว่างการปฏิบตั งิ าน เนื่องจากปั จจัยและสาเหตุจาก
ความผิดพลาดของตัวอุปกรณ์ และเครื่องมือทีไ่ ม่ได้ ตรวจสอบก่อนการปฏิบตั งิ าน เพือ่ ความ
ปลอดภัยของการท�ำงานที่เกี่ยวกับทางด้ านไฟฟ้า จึงคิดสร้ างเครื่ องมือวัดสถานะไฟฟ้าขึ ้น
เพื่อให้ ผ้ ปู ฏิบตั ิงานเกี่ยวกับทางด้ านไฟฟ้ารู้วา่ สถานที่ปฏิบตั ิงานนัน้ มีแรงดันไฟฟ้าหรื อไม่
เพือ่ จะได้ เลือกใช้ อปุ กรณ์และเครื่องมือรวมถึงวิธีการปฏิบตั งิ านได้ อย่างเหมาะสม ปลอดภัย
ต่อชีวิตและทรัพย์สนิ และง่ายต่อการใช้ งาน ไม่ยงุ่ ยากสะดวกต่อการปฏิบตั งิ าน
ดัง นัน้ คณะผู้จัดท� ำ จึง คิดการออกแบบและสร้ างเครื่ องมื อวัดสถานะทางไฟฟ้า ขึน้
ประกอบด้ วย 6 การวัด ดังนี ้
1.ใช้ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส ในระยะเหนี่ยวน�ำ มีเสียงเตือน (Buzzer)
2.ใช้ ตรวจวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 1 เฟส สามารถวัดได้ ตงแต่
ั ้ 100VAC - 260VAC
3.ใช้ ตรวจวัดกระแสไฟฟ้าสลับ ได้ 10 A
4.ใช้ ตรวจวัดค่าพลังงานไฟฟ้า สามารถวัดได้ ถงึ 2200W
5.ใช้ ตรวจสอบขัวเต้
้ ารับชนิดมีสายดิน
6.ใช้ ตรวจสอบสายไฟฟ้า มีเสียงเตือน (Buzzer)
โดยนาวงจรหลายๆวงจรมาประยุกต์รวมกัน แล้ วส่งข้ อมูลไปทีไ่ มโครคอนโทรลเลอร์ เพือ่
ประมวลผลสัญญาณและแสดงค่าการวัดผ่านหน้ าจอแอลชีดขี นาด 16 ตัวอักษร x 4 บรรทัด

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Design and development of electrical
measuring instrument

ประโยชน์ของผลงาน

ผู้ที่ท�ำงานเกี่ยวกับทางด้ านไฟฟ้ามีความปลอดภัยในการปฏิบตั ิ
งาน และช่วยลดเวลาในการปฏิบตั ิงานในการวัดสถานะทางไฟฟ้า
ได้ อย่างรวดเร็ ว

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

เครื่ องมือวัดสถานะทางไฟฟ้า โดยน�ำวงจรการวัดหลายๆ
วงจรมาประยุกต์รวมกันผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ เพื่อประมวล
ผลสัญญาณ และแสดงค่าการวัดในเครื่ องมือวัดเพียง 1 เครื่ อง
ซึง่ ท�ำให้ ผ้ ใู ช้ งานง่ายต่อการวัดและไม่ยงุ่ ยากในการปฏิบตั งิ าน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

เพิ่มฟั งก์ชนั การวัดทางไฟฟ้าให้ สามารถใช้ งานได้ มากขึ ้นหลาก
หลาย และออกแบบเครื่ องให้ ทนั สมัยมากขึ ้น ลดขนาดของเครื่ องให้
เล็กลง สะดวกต่อการใช้ งานของผู้ปฏิบตั งิ าน

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

เครื่องสกัดน�้ำมันงาด�ำส�ำหรับวิสาหกิจชุมชน

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

181032
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ พเิ ชษฐ์ โคว้ ตระกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 094-6346322
อีเมล์ lambretta.cm@windowslive.com
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ตําบลบ้ านหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ณฐั ธินี ทรายแก้ ว
อาจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภทั รชัย
นางสาวพิมลพรรณ เลิศบัวบาน

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 80 เซนติเมตร x 50 เซนติเมตร
x 115 เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 80 กิโลกรัม
• สามารถสกั ด น� ำ้ มั น งาได้ ในอั ต รา
5 ลิตร ต่อชัว่ โมง
14
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กลุ่ม วิ ส าหกิ จ ชุม ชนบ้ า นทุ่ง โป่ ง หมู่ 4 ตัง้ อยู่บ ริ เ วณหน้ า ชุม ชนติ ด กับ ถนนเส้ น
หางดง – สะเมิง เป็ นกลุม่ แม่บ้านของชุมชน ประมาณ 30 คนได้ สร้ างขึ ้นเพื่อจัดตังกลุ
้ ม่
วิสาหกิจของหมูบ่ ้ าน เพื่อหารายได้ ให้ แก่คนในชุมชน ซึง่ วิสาหกิจชุมชนดังกล่าวได้ รับการ
สนับสนุนกับศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้ วยเสี ้ยว ซึง่ ปั จจุบนั ทางศูนย์ฯ ได้ สง่ เสริ มการปลูก
งาด�ำเป็ นจ�ำนวนมากแต่ตลาดรับซื ้องาด�ำเพียง 80 เปอร์ เซ็นต์เท่านัน้ ทางศูนย์ฯจึงแปรรูป
งาด�ำที่เหลือให้ เป็ นน� ้ำมันงาเพื่อจ�ำหน่าย และในขณะเดียวกันทางศูนย์ฯมีก�ำลังการผลิตที่
ไม่เพียงพอเนื่องจากงามีจำ� นวนมากขึ ้นและความต้ องการน� ้ำมันงาของตลาดก็มากขึ ้น ทาง
ศูนย์ฯจึงเสนอให้ กลุม่ ฯรับซื ้องาจากศูนย์ฯ น�ำมาผลิตน� ้ำมันงา แล้ วส่งขายให้ ศนู ย์ฯ ซึง่ จาก
การสอบถามข้ อมูลเบื ้องต้ นพบว่า ศูนย์ฯ รับงาด�ำในช่วงเดือน ธันวาคม – มกราคม ของทุก
ปี ในกิโลกรัมละ 70 บาท จากเกษตรกรในศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงอื่นๆทังหมด
้
5 พื ้นที่
รวมทังหมด
้
7 ตัน/ปี แต่สว่ นกลางสามารถรับงาด�ำจากเกษตรเพียง 5 ตันต่อปี เท่านัน้ ใน
กิโลกรัมละ 80 บาท/กิโลกรัม จึงท�ำให้ งาด�ำเหลือ 2 ตันต่อปี ที่ไม่มีตลาดรองรับ ทางศูนย์ฯ
จึงหาทางออกโดยการน�ำงามาแปรรูปโดยการสกัดน� ้ำมันงาสามารถให้ ปริ มาณน� ้ำมันงาได้
ถึง 44-58% โดยปั จจุบนั ทางศูนย์สกัดน� ้ำมันงาดิบ (Crude oil) ได้ ประมาณ 40 ลิตร/วัน
ปั จจุบนั มาตรฐานของผลิตภัณฑ์เป็ นสิ่งส�ำคัญต่อการสร้ างความไว้ วางใจต่อผู้
บริ โภคเป็ นอย่างมากและสามารถเพิ่มมูลค่าให้ แก่ผลิตภัณฑ์ได้ จึงมีความจ�ำเป็ นที่จะต้ อง
แปรรูปอาหารโดยใช้ เครื่องจักรทีท่ ำ� จากวัสดุทถ่ี กู ต้ องตามมาตรฐาน เพือ่ ควบคุมกระบวนการ
ผลิตให้ มีมาตรฐานลดและขจัดความเสีย่ งจากอันตรายที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตที่ใช้
เครื่ องจักรที่ท�ำจากวัสดุโลหะ เช่น ดีบกุ สังกะสี ทองแดง ตะกัว่ เป็ นต้ น โดยปั จจุบนั เครื่ อง
สกัดน� ้ำมันที่ทางศูนย์ฯ ใช้ งานอยูเ่ ป็ นเครื่ องที่ใช้ มอเตอร์ ขนาด 3 เฟส แต่แปลงเป็ น 1 เฟส
ด้ วยอินเวอเตอร์ เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ บนพื ้นที่สงู ดังนันทางคณะผู
้
้ วิจยั จึงมีแนวทางใน
การออกแบบและสร้ างเครื่ องสกัดใช้ วสั ดุถกู ต้ องตามมาตรฐานและสามารถใช้ สมั ผัสกับ
อาหารได้ โดยเครื่ องสกัดที่มีการออกแบบนันเป็
้ นเครื่ อง ที่มีความเร็ วรอบของการบีบอัดที่
สามารถลดระยะเวลาในการสกัดน� ้ำมัน และมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับปริมาณการสกัดในระดับ
วิสาหกิจชุมชน รวมทังเครื
้ ่องมีวธิ ีการใช้ งานและดูแลรักษาทีเ่ ข้ าใจง่ายและชาวบ้ านสามารถ
ด�ำเนินการและดูแลเองได้ เพือ่ ความยัง่ ยืนของการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ในชุมชนได้ อย่างแท้ จริง

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Black Sesame Oil Extraction Machine for
Community Enterprise

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1. เครื่ องสกัดน� ้ำมันงานที่สร้ างขึ ้นมีอตั ราการผลิตน� ้ำมันงา
(Crude Oil) ปริมาตร 5 ลิตรต่อชัว่ โมง ซึง่ ได้ สงู กว่าการสกัดจาก
เครื่ องสกัดที่ทางศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้ วยเสี ้ยวใช้ อยู่ใน
ปั จจุบนั คือ สามารถผลิตน� ้ำมันงาได้ เพียง 3.5 ลิตรต่อชัว่ โมง
เพราะ เครื่ องที่สร้ างขึน้ ได้ ออกแบบให้ กระบอกและเกลียวมี
โครงสร้ างเหมาะสมต่อการบีบอัดงาด�ำโดยเฉพาะ
2. ส่วนประกอบของเครื่ องได้ ออกแบบให้ สามารถใช้ งานได้
จริงและท�ำการบ�ำรุงรักษาได้ งา่ ย เพือ่ ให้ ทางกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
สามารถด�ำเนินการได้ เอง
3. มีราคาต่อเครื่ องอยูท่ ี่ประมาณ 60,000 บาท (รวมค่าแรง)
ซึง่ มีราคาต�่ำกว่าเครื่ องสกัดน� ้ำมันงาที่มีขายตามท้ องตลาด ที่มี
ราคาประมาณ 90,000 บาทต่อเครื่ อง เมื่อเปรี ยบเทียบเครื่ องที่
มีก�ำลังการผลิตใกล้ เคียงกัน

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้ านทุง่ โป่ ง สามารถน� ้ำเครื่องสกัดน� ้ำมันงา
ที่ได้ สร้ างขึ ้นไปใช้ จริ งได้ เพื่อน�ำผลผลิตงาด�ำตากแห้ งที่มีปริ มาณ
มากมาสร้ างมูลค่าให้ เป็ นน� ้ำมันงาด�ำได้ และท�ำให้ เกิดรายได้ ใน
ชุมชนต่อไป
จากการทดสอบการสกัดน� ้ำมันงาด�ำจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชน
บ้ านโป่ ง ปริ มาณ 3 กิโลกรัม เป็ นเวลา 1 ชัว่ โมง พบว่า ได้ น� ้ำมัน
งาด�ำประมาณ 1.5 ลิตร และกากงาด�ำประมาณ 1.3 กิโลกรัม หรื อ
คิดเป็ นร้ อยละของปริมาณน� ้ำมันที่ได้ (Yield) เท่ากับร้ อยละ 50 ซึง่
โดยทัว่ ไปแล้ วงาด�ำจะมีปริมาณน� ้ำมันในเมล็ดประมาณร้ อยละ 60
โดยน� ้ำหนัก ดังนันแสดงว่
้
าจากปริมาณงาด�ำ 3 กิโลกรัมจะมีน� ้ำมัน
ประมาณ 1.8 ลิตร ซึง่ เครื่ องสกัดนี ้สามารถสกัดออกมาได้ 1.5 ลิตร
แสดงว่าเครื่ องสกัดน� ้ำมันที่ได้ สร้ างขึ ้นมา มีประสิทธิภาพในการ
สกัดน� ้ำมันออกมาได้ มากถึงร้ อยละ 83
ในด้ า นของการสิ น้ เปลื อ งก� ำ ลัง ไฟฟ้ า พบว่า เครื่ อ งสกัด
น� ้ำมันงาที่สร้ างขึ ้นนี ้มีการใช้ งานมอเตอร์ 1 เฟส 220V 2.2 kW
ซึ่งกระบวนการผลิตน�ำ้ มันงาของศูนย์ ฯ ท�ำการผลิต 6 ชั่วโมง
ต่อวัน ดังนันจึ
้ งมีการใช้ พลังงานไฟฟ้า เท่ากับ 13.2 kWh และ
เมื่อคิดเป็ นค่าใช้ จ่ายในด้ านพลังงานไฟฟ้าของการสกัดน�ำ้ มัน
จึงมีค่าเท่ากับ 56 บาทต่อวัน (คิดกรณีที่ค่าไฟฟ้า 4.2 บาทต่อ
หน่วย (kWh)) หรื อคิดเป็ นประมาณ 2 บาทต่อลิตร ในกรณีที่
เครื่ องสกัดสามารถสกัดได้ 5 ลิตรต่อชัว่ โมงหรื อ 30 ลิตรต่อวัน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ควรมีการเชื่อมต่อกับถังกรองน� ้ำมัน เพื่อสามารถใช้ งานได้ ตอ่
เนื่อง และลดระยะเวลาการผลิตหรื อการรอคอยการตกตะกอน
น� ้ำมันงาก่อนเข้ าสูก่ ระบวนการบรรจุตอ่ ไป

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

การพัฒนาเครื่องกรองน�้ำมันงา
ด�ำด้วยระบบสุญญากาศ

181036
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ พเิ ชษฐ์ โคว้ ตระกูล
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 094-6346322
อีเมล์ lambretta.cm@windowslive.com
ที่อยู่ 128 หมู่ 3 ตําบลบ้ านหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์เพ็ญวรัตน์ พันธ์ภทั รชัย
อาจารย์ณฐั ธินี ทรายแก้ ว
นางสาวณัฐกานต์ วงปิ นตา

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 23.5 เซนติเมตร x 90 เซนติเมตร
x 95 เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 40 กิโลกรัม

16

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ศูนย์พฒ
ั นาโครงการหลวงห้ วยเสี ้ยว ต�ำบลบ้ านปง อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
ได้ ดำ� เนินการส่งเสริมให้ เกษตรกรในชุนชนโดยรอบปลูกงาด�ำ (sesame) พันธุ์ มก.18 ซึง่ เป็ น
พืชไร่ที่ดแู ลง่าย ทนแล้ งได้ ดี รสชาติอร่อย และกลิน่ หอม ซึง่ ปั จจุบนั งาด�ำที่ทางศูนย์พฒ
ั นา
โครงการหลวงห้ วยเสี ้ยว และศูนย์ฯอืน่ ๆ รวมทังหมด
้
5 พื ้นที่ สามารถผลิตงาด�ำได้ รวมทังหมด
้
20 ตัน/ปี ทางศูนย์ฯจึงหาแนวทางการแปรรูปทีเ่ หมาะสมต่อชุมชนและถูกต้ องตามมาตรฐาน
เพื่อสามารถจ�ำหน่ายสูท่ ้ องตลาดได้ จึงได้ แนวทางการสกัดโดยใช้ กระบวนการสกัดเย็นจาก
เครื่ อง Screw press เมื่อได้ น� ้ำมันจากกระบวนการสกัด (crude oil) มาแล้ ว ขันตอนต่
้
อไป
คือการตกตะกอนและการกรองกาก โดยขันตอนนี
้
้ยังเกิดปั ญหาในหลายๆด้ าน เช่น
1. การกรองเบื ้องต้ นใช้ กระชอนตาถี่ในการกรองหยาบ ท�ำให้ ต้องน�ำน� ้ำมันงาที่ผา่ นการ
กรองตังทิ
้ ้งไว้ เพื่อรอการตกตะกอนของกากงา และรอการแยกชันของน�
้
้ำและน� ้ำมัน ซึง่ ขัน้
ตอนนี ้ใช้ ระยะเวลาประมาณ 1 อาทิตย์ ส่งผลให้ กระบวนการสกัดงานันใช้
้ ระยะเวลานาน
อาจส่งผลกระทบต่อการตลาดได้
2. การรอตกตะกอนนันเป็
้ นวิธีการที่ใช้ หรับแยกกาก น� ้ำ และน� ้ำมันเบื ้องต้ น ซึง่ ยังเป็ น
วิธีการที่ยงั ไม่มีประสิทธิภาพ
3. ในอนาคตศูนย์ฯมีแนวคิดที่จะซื ้อเครื่ องกรองกาก แต่เนื่องด้ วยข้ อจ�ำกัดที่วา่ น� ้ำมันที่
จะน�ำมาเข้ าเครื่ องกรองนันต้
้ องมีปริ มาณกากไม่เกิน 1% จึงต้ องการวิธีการในการลดกาก
ไม่ให้ เกิน 1% ก่อนเข้ าเครื่ องกรอง

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

The Development of Black Sesame Oil Filter
by Vacuum System
จากข้ อมูลดังกล่าวจึงได้ ดําเนินการออกแบบและสร้ างเครื่ อง
กรองน้ํ ามันงาดํา เพื่อเป็ นประโยชน์ในด้ านการต่อยอดองค์ ความ
รู้ ให้ กบั เกษตรกรในชุมชน ให้ สามารถถอดองค์ความรู้ เพื่อพัฒนา
เครื่องจักรสําหรับอุตสาหกรรมขนาดเล็กและนําไปใช้ ได้ อย่าง ยัง่ ยืน
ในอนาคต

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1. สามารถลดระยะเวลาในการกรองกากตะกอนได้ เร็วขึ ้น
2. สามารถแยกกากกับน� ้ำมันงาได้ มากขึ ้น พิจารณาจาก
ความใสของน� ้ำมันงา
3. ลดต้ นทุนการผลิต
4. แผ่นกรอง (filter) สามารถถอดท�ำความสะอาดแล้ ว
น�ำมาใช้ ใหม่ได้

ประโยชน์ของผลงาน

กลุ่มวิสาหกิ จชุมชนบ้ านทุ่งโป่ ง   สามารถนําเครื่ องกรองน้ํ า
มันงาที่ได้ สร้ างขึ ้นไปใช้ จริ งได้ เพื่อลดระยะเวลาในการกรอง และ
สามารถผลิตน้ํ ามันงาดําได้ ตามปริ มาณที่ลกู ค้ าต้ องการ และ จาก
การทดสอบการกรองน้ํ ามันงาดําจากกลุม่ วิสาหกิจชุมชนบ้ าน โป่ ง
เบื ้องต้ น ปริ มาณ 3 ลิตร พบว่า สามารถลดระยะเวลาการกรองได้
และปริ มาณกากที่เกิดขึน้ มีปริ มาณเหมาะสมตามที่กลุ่มต้ องการ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

มีการเชือ่ มต่อกับเครื่องสกัดน� ้ำมันงา เพือ่ สามารถสร้ างระบบการ
สกัดและกรองได้ อย่างต่อเนื่อง

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแกวเพื่อสิ่งแวดลอม

181037
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ประชุม ค�ำพุฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์ โทรติดต่อ 081-6654755
อีเมล์ choomy_gtc@hotmail.com
ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

ผูร้ ว่ มคณะ

นายธวัชชัย อริ ยะสุทธิ

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 30 x 30 x 5 ซม. ต่อ 1 ชิ ้น
• น� ้ำหนัก 5 กก. ต่อ 1 ชิ ้น
• ลักษณะเป็ นบล็อกปูพื ้นจ�ำนวน 3 ชิ ้น
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

“จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแก้ ว” ได้ แนวคิดในการพัฒนาผลงานจากการที่ขยะต้ นทางใน
ชุมชนมีเศษแก้ วอยูเ่ ป็ นจ�ำนวนมากทังจากเศษกระจก
้
ขวดเครื่ องดื่ม เครื่ องใช้ ตา่ ง ๆ ซึง่ ขยะ
เศษแก้ วเหล่านี ้เมื่อแตกเสียหาย มีคม เป็ นขยะอันตราย สิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายในการรักษา
พยาบาล ถึงแม้ วา่ ขยะเศษแก้ วจะน�ำไปรี ไซเคิลกลับมาใช้ ใหม่ได้ ก็ตาม แต่ก็ยงั หลงเหลืออยู่
เป็ นจ�ำนวนมากในชุมชน ได้ มีงานวิจยั ที่น�ำเศษแก้ วไปท�ำเป็ นวัสดุผสมแทนทรายหรื อหินใน
การก่อสร้ าง เนื่องจากแก้ วมีพื ้นฐานท�ำมาจากซิลกิ ้ า(silica) ซึง่ ก็คือทรายนัน่ เอง ดังนันเมื
้ ่อ
น�ำเศษแก้ วมาบดย่อยให้ มขี นาดเท่ากับทรายหรือหินก็สามารถใช้ แทนมวลรวมในคอนกรีตได้
สิ่งประดิษฐ์ นี ้ได้ พิจารณาถึงประโยชน์และเล็งเห็นถึงข้ อที่เด่นมาก ๆ ของเศษแก้ ว จึง
น�ำมาต่อยอดสูก่ ารผลิตเป็ นวัสดุมวลรวมที่ใช้ ในการผลิตบล็อกปูพื ้นให้ มีสีสนั สวยงามเพื่อ
เป็ นจุดเด่นในการจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์ โดยเดิมงานวิจยั มีเพียงแค่การใช้ เศษแก้ วสีที่ได้
จากสินค้ าต่าง ๆ โดยตรง เช่น สีขาวจากกระจก สีชาหรื อสีเขียวจากขวดเหล้ า/เบียร์ เป็ นต้ น
จึงมีข้อจ�ำกัดในการท�ำสีของผลิตภัณฑ์ท�ำให้ มีทางเลือกน้ อย โครงงานวิจยั นี ้ได้ แก้ ไขข้ อ
จ�ำกัดดังกล่าวไปสูก่ ารท�ำสีสนั ได้ หลากหลายจากการเคลือบสีที่ผิวของเศษแก้ วบดย่อยซึง่
มีราคาไม่สงู แต่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน ดังนัน้ “จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแก้ ว” จึงสามารถเป็ น
นวัตกรรมที่มีความแปลกใหม่ เป็ นที่ต้องการของตลาดทุกระดับ เหมาะส�ำหรับประเทศไทย
ในการเป็ นผลิตภัณฑ์ทสี่ ง่ เสริมจิตส�ำนึกในการอนุรักษ์สง่ิ แวดล้ อมในการน�ำขยะมาอัพไซเคิล
(Up-cycle) ให้ เกิดประโยชน์ตอ่ สังคมและประเทศชาติอย่างยัง่ ยืนสืบไป
ด้ วยอินเวอเตอร์ เพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ บนพื ้นที่สงู ดังนันทางคณะผู
้
้ วิจยั จึงมีแนวทาง
ในการออกแบบและสร้ างเครื่ องสกัดใช้ วสั ดุถกู ต้ องตามมาตรฐานและสามารถใช้ สมั ผัสกับ
อาหารได้ โดยเครื่ องสกัดที่มีการออกแบบนันเป็
้ นเครื่ อง ที่มีความเร็ วรอบของการบีบอัดที่
สามารถลดระยะเวลาในการสกัดน� ้ำมัน และมีขนาดทีเ่ หมาะสมกับปริมาณการสกัดในระดับ
วิสาหกิจชุมชน รวมทังเครื
้ ่องมีวธิ ีการใช้ งานและดูแลรักษาทีเ่ ข้ าใจง่ายและชาวบ้ านสามารถ
ด�ำเนินการและดูแลเองได้ เพือ่ ความยัง่ ยืนของการน�ำเทคโนโลยีไปใช้ ในชุมชนได้ อย่างแท้ จริง

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

“จีซบี ี : บล็อกสีจากเศษแก้ ว” มีจดุ เด่นหรือความแปลกใหม่
ทีก่ รรมวิธีการบดย่อยเศษแก้ วทีผ่ า่ นการคัดสีแบบความเร็วสูงจน
ไม่มคี วามคมทีเ่ ป็ นอันตรายต่อผู้ใช้ งาน และสีสนั ทีห่ ลายหลายกว่า
การน�ำเศษแก้ วแบบเดิมมาใช้ งาน ทีม่ เี ฉพาะสีเขียว ขาว ชาหรือด�ำ 
เป็ นต้ น โดย “จีซบี ี : บล็อกสีจากเศษแก้ ว” มีครบทุกสีตามความ
ต้ องการของผู้บริโภค จึงสามารถใช้ งานได้ หลากหลาย และทดแทน
การใช้ มวลรวมปกติประเภทหินหรือทรายก่อสร้ างได้ ถงึ 100%

การน� ำ  “จี ซี : บล็อกสีจากเศษแก้ ว” ไปใช้ ประโยชน์ ได้ จริ ง
ในปั จ จุบัน เป็ น วัส ดุปูพื น้ หรื อ วัส ดุต กแต่ง อาคารที่ เ ป็ น อาคาร
เขียว คอนโด บ้ านจัดสรร และอาคารทัว่ ไป ตลอดจนเป็ นวัสดุหิน
เทียมส�ำหรั บวางบนผิวหน้ าโต๊ ะ เก้ าอี ้ ฯลฯ ได้ โดยมี ข้อค้ นพบ
ที่โดดเด่นมากที่สดุ คือสีสนั สวยงาม ความมันวาว ความแข็งแรง โดย
ใช้ อปุ กรณ์ เครื่ องมือการผลิต ที่มีต้นทุนต�่ำ หาได้ งา่ ยภายในประเทศ
เหมาะกับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดย
ปั จจุบนั มีบริ ษัทที่ติดต่อเพื่อวิจยั และพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

การพัฒนาต่อยอดผลงานในอนาคตนอกจากจะจ�ำหน่ายเป็ น
ผลิตภัณฑ์ ส�ำเร็ จรู ปแล้ ว ยังจ�ำหน่ายเป็ นมวลรวมผสมปูนซีเมนต์
พร้ อมใช้ ในแบบของกระป๋ องขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพื่อให้ ลกู ค้ า
สามารถน�ำไปหล่อเทวัสดุก่อสร้ างในรูปแบบที่ต้องการอีกด้ วย

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

GCB: Color blocks from broken glass for
environmental

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

ครีมนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

181042
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุนทรี รินทร์ คำ�
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 089-6362620
อีเมล์ supravit@hotmail.com
ที่อยู่ 94/16 ถ.เชียงใหม่ ลําพูน ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์บรรเจิด แสงจันทร์
อาจารย์ชยั วัฒน์ ต่อมดวงแก้ ว
นายพงศกร วรรณมณี

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด บรรจุหลอดบีบ 100 mL
• น� ้ำหนัก 110 g
• ก า ร พั ฒ น า ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ค รี ม น ว ด
สมุนไพรแก้ ปวดเมื่อยจากน� ้ำมันนวด
สมุนไพรแก้ ปวดเมื่อยใช้ ในการเรี ยน
การสอนหลัก สูต รการนวดไทยของ
สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่

20

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

การนวดไทย เป็ นการนวดในแบบไทย เป็ นเอกลักษณ์ เป็ นศาสตร์ บ�ำบัดรักษาโรคแขนง
หนึง่ ของการแพทย์แผนไทย การนวดไทยเป็ นภูมิปัญญาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษส่งต่อ
มายังรุ่นลูกหลาน เป็ นการส่งทอดภูมิปัญญาและวิถีชีวติ ที่เป็ นประโยชน์ในการบ�ำบัดรักษา
บรรเทาอาการ ฟื น้ ฟูอาการเจ็บป่ วยให้ ดีขึ ้น เช่น อาการปวดเมื่อยกล้ ามเนื ้อตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย อันเนื่องจากการใช้ กล้ ามเนื ้อไม่ถกู วิธี การใช้ กล้ ามเนื ้อมากเกินไป การออกกา
ลังกายมากเกินไป การเคลือ่ นไหวในท่าที่ท�ำให้ กล้ ามเนื ้อยืดตัวหรื อหดตัวผิดปกติ นอกจาก
นี ้ภาวะวิตกกังวลหรื อความรู้สกึ เครี ยดก็สง่ ผลให้ เกิดอาการปวดกล้ ามเนื ้อได้ ซึง่ อาการปวด
เมื่อยกล้ ามเนื ้อจากสาเหตุเหล่านี ้สามารถรักษาให้ บรรเทาได้ ด้วยการนวด
ในกรณีทกี่ ล้ ามเนื ้อตึงและเกร็งมาก กล้ ามเนื ้อต้ องการแรงบีบนวดทีม่ ากกว่าปกติ ซึง่ การ
บีบนวดแรง ๆ ผู้ป่วยมีโอกาสที่จะปวดระบมหรื อเขียวเกิดขึ ้นได้ ภูมิปัญญาพื ้นบ้ านไทยจึง
ใช้ สมุนไพรที่มีสมบัตบิ รรเทาอาการปวดผสมในน� ้ำมันนวดหรื อลูกประคบ แม้ วา่ น� ้ำมันนวด
สมุนไพรแก้ ปวดเมือ่ ยทีน่ ำ� มาใช้ ในการนวดตังแต่
้ โบราณจะมีคณ
ุ สมบัตทิ ดี่ แี ละเหมาะสมต่อ
การนวด แต่น� ้ำมันนวดมีสดั ส่วนของน� ้ำมันมาก ท�ำให้ การดูดซึมสมุนไพร (สารส�ำคัญ) ผ่าน
ผิวหนังได้ ช้า ท�ำให้ สารส�ำคัญคงอยูบ่ นผิวหนังนานกว่า และล้ างออกได้ ยากกว่าเมื่อเปรี ยบ
เทียบกับสภาวะครี ม (Cream) ครี มที่มีส่วนประกอบที่เป็ นน�ำ้ มากกว่า ท�ำให้ สารส�ำคัญ
สามารถซึมผ่านผิวหนังได้ งา่ ยรวดเร็ ว ไม่เหนียวเหนอะหนะ และล้ างออกได้ งา่ ย
คณะผู้วิจยั จึงสนใจที่จะพัฒนาครี มนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย เพื่อเป็ นผลิตภัณฑ์ทาง
เลือกอีกชนิดหนึง่ ที่สามารถน�ำมาใช้ ในการเรี ยนการสอนตามหลักสูตรนวดไทยของสมาคม
แพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ตลอดจนถึงผู้ประกอบการอืน่ ทีเ่ กี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นการส่งเสริม อนุรักษ์
พื ้นฟู และเผยแพร่ภมู ิปัญญาพื ้นบ้ านโบราณในการบ�ำบัดรักษาอาการปวดเมื่อย และเคล็ด
ขัดยอก นอกจากนี ้ประชาชนทัว่ ไปก็สามารถใช้ ครี มนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อยนี ้ทาบริ เวณ
กล้ ามเนื ้อที่มีอาการปวด ซึง่ จะเป็ นการบ�ำบัดรักษาเบื ้องต้ นได้ ด้วยตนเอง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

น� ้ำมันนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย มีสดั ส่วนของน� ้ำมันมาก
ท�ำให้ การดูดซึมสมุนไพร (สารส�ำคัญ) ผ่านผิวหนังได้ ช้า ท�ำให้
สารส�ำคัญคงอยูบ่ นผิวหนังนานกว่า และล้ างออกได้ ยากกว่าเมือ่
เปรียบเทียบกับสภาวะครีม (Cream) ครีมทีม่ สี ว่ นประกอบทีเ่ ป็ น
น� ้ำมากกว่า ท�ำให้ สารส�ำคัญสามารถซึมผ่านผิวหนังได้ งา่ ยรวดเร็ว
ไม่เหนียวเหนอะหนะ และล้ างออกได้ งา่ ย

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Herbal Cream Painkiller

ประโยชน์ของผลงาน

1. ได้ ผลิตภัณฑ์ทพี่ ฒ
ั นารูปแบบจาก “น� ้ำมันนวดสมุนไพรแก้ ปวด
เมือ่ ย”ส�ำหรับนวดไทย (สารส�ำคัญจะคงอยูบ่ นผิวหนังนานกว่า เพราะ
มีการดูดซึมผ่านผิวหนังช้ ากว่าครี ม และล้ างออกได้ ยาก) เป็ น”ครี ม
นวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย” (สารส�ำคัญสามารถซึมผ่านผิวหนังได้
ง่ายและรวดเร็ ว และล้ างออกได้ งา่ ย)
2. ได้ ผลิตภัณฑ์”ครี มนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย”ไปใช้ ในการ
เรี ยนการสอน การนวดไทย และสามารถพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ใน
เชิงพาณิชย์ได้
3. ได้ ผลิตภัณฑ์ครี มนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อย ที่สามารถน�ำไป
ใช้ ด้วยตนเองเป็ นการรักษาบ�ำบัดเบื ้องต้ น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

สามารถท�ำเป็ นธุรกิจได้ หรือพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารส�ำหรับพืช
แบบอัตโนมัติ
181046
เจ้าของผลงาน

อาจารย์ บุญญฤทธิ์ วังงอน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ การเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลก
เบอร์ โทรติดต่อ 084-6144195
อีเมล์ supravit@hotmail.com
ที่อยู่ 294/16 ถ.เชียงใหม่ ล�ำพูน ต.วัดเกต
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ผูร้ ว่ มคณะ

นายกชพรรณ สีอดู
นายตระการ วงศ์สม
นายวีระพล โสนะชัย
นายภาคภูมิ ปานเพ็ชร

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด กว้ าง x ยาว x สูง (17 x 35 x
52) เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 6 กิโลกรัม
• ระบบควบคุม การผสมธาตุอ าหาร ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา
ส�ำหรั บพืชแบบอัตโนมัติ ลักษณะตู้
อาชีพเกษตรกรเป็ นอาชีพที่คนส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยท�ำกันอย่างยาวนาน
ควบคุม การท� ำ งานของปั๊ ม ส� ำ หรั บ ปั จจุบนั เมื่อเทคโนโลยีเข้ ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึ ้น ส่งผลให้ อาชีพเกษตรกรมีการ
ผสมธาตุอาหารและน� ้ำให้ มีอตั ราส่วน แข่งขันทางการตลาดกันสูงมาก ไม่วา่ จะเป็ นการเพิ่มผลผลิตให้ มีจ�ำนวนมาก คุณภาพสูง
ที่เหมาะสมกับพืชแต่ละชนิด ในการ และการลดต้ นทุนให้ ต�่ำ  จึงมีการพยายามควบคุมปั จจัยการผลิต อาทิ เช่น การปลูกพืชใน
มุ้ง การปลูกพืชในโรงเรื อนเพื่อป้องกันโรคและแมลง รวมถึงการควบคุมธาตุอาหารที่จ�ำเป็ น
ผสมธาตุอาหาร A และ B ที่มีลกั ษณะ
ต่อพืชด้ วย โดย มทร.ล้ านนา พิษณุโลกมีการปลูกพืชในโรงเรื อนต้ นแบบวัตกรรมปลูกพืชใช้
ที่เป็ นของเหลวให้ ผสมกับน� ำ ้ โดยมี น� ้ำน้ อย โดยการใช้ วิธีการให้ น� ้ำพืชสมัยใหม่เข้ ามาช่วยในการให้ น� ้ำท�ำให้ ประหยัดแรงงาน
ระบบกวนไม่ให้ ธาตุอาหารตกตะกอน สามารถประยุกต์ใช้ วธิ ีการให้ ธาตุอาหารไปพร้ อมกับการให้ น� ้ำพืชได้ ซึง่ นอกจากจะประหยัด
และมีเซนเซอร์ ตรวจวัดค่าเหนี่ยวนา เวลาและลดแรงงานในการใส่ธาตุอาหารและเพิม่ ประสิทธิภาพการใช้ ธาตุอาหารของพืชด้ วย
ไฟฟ้ า หรื อ ค่า อี ซี (EC) ตัว เครื่ อ ง นัน่ คือ พืชทุกต้ นจะได้ รับธาตุอาหารในปริมาณทีใ่ กล้ เคียงกันเกือบทุกต้ น แต่ในการผสมธาตุ
สามารถโปรแกรมอัตราการผสมธาตุ อาหารยังใช้ แรงงานคนในการเติมธาตุอาหารแต่ละครัง้ ท�ำให้ เกิดปั ญหา คือได้ ปริ มาณธาตุ
อาหารตามความต้ องการของพื ช อาหารในแต่ละครัง้ ที่ไม่เท่ากัน
แต่ละชนิดและปริ มาณธาตุอาหารที่
เก็บไว้ สามารถใช้ งานง่าย และน�ำไป
ต่อพ่วงเข้ ากับระบบปั๊มน� ้ำโดยทัว่ ไปได้
•
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ดัง นัน้ ทางคณะผู้จัด ท� ำ สิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ไ ด้ เ ห็ น ความส� ำ คัญ ของ
เกษตรกรในการผสมธาตุอาหารต้ องใช้ ความแม่นยาของอัตราส่วน
การผสม เพื่อให้ ได้ รับธาตุอาหารครบตามที่พืชต้ องการจึงได้ คิดค้ น
“ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารส�ำหรับพืชแบบอัตโนมัติ” เพื่อ
น�ำไปใช้ ในการควบคุมการผสมธาตุอาหารให้ กบั พืชและลดความ
ผิดพลาดจากการผสมของการใช้ แรงงานคนในแต่ละครัง้ ของการ
ผสมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่ต้องการ โดยนาระบบควบคุมการ
ผสมธาตุอาหารทดลองใช้ ในแปลงสาธิตโรงเรื อนต้ นแบบ ณ มทร.
ล้ านนา พิษณุโลก สามารถลดแรงงานคนดูแลและการผสมธาตุ
อาหารได้ อย่างแม่นยา สามารถต่อยอดให้ เกษตรกรน�ำไปประยุกต์
ใช้ งานได้ เลือกอีกชนิดหนึ่งที่สามารถน�ำมาใช้ ในการเรี ยนการสอน
ตามหลักสูตรนวดไทยของสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่ ตลอด
จนถึงผู้ประกอบการอื่นที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ เป็ นการส่งเสริ ม อนุรักษ์ พื ้น
ฟู และเผยแพร่ภมู ิปัญญาพื ้นบ้ านโบราณในการบ�ำบัดรักษาอาการ
ปวดเมื่อย และเคล็ดขัดยอก นอกจากนี ้ประชาชนทัว่ ไปก็สามารถใช้
ครี มนวดสมุนไพรแก้ ปวดเมื่อยนี ้ทาบริ เวณกล้ ามเนื ้อที่มีอาการปวด
ซึง่ จะเป็ นการบ�ำบัดรักษาเบื ้องต้ นได้ ด้วยตนเอง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

สามารถสัง่ การท�ำงานแบบอัตโนมัตใิ นการควบคุมปริมาณน� ้ำ
ในการผสมธาตุอาหารให้ กบั พืชตามความต้ องการของเกษตรกร มี
ความแม่นยาในการผสมธาตุอาหารในแต่ละครัง้

ประโยชน์ของผลงาน

1. ลดขันตอนการท�
้
ำงานของเกษตรกรในการผสมธาตุอาหาร
ให้ กบั พืช
2. การผสมธาตุอาหารแต่ละครัง้ มีความแม่นยาและสามารถผสม
ในปริ มาณมากได้ แบบอัตโนมัติ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. ติดตังระบบสั
้
ง่ งานด้ วยสมาร์ ทโฟน
2. ลดขนาดเครื่องและเพิม่ ฟั งชันก์การใช้ งานทีห่ ลากหลาย

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Automatic system mixing plant nutrient control

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพื้นห้องเรียน

181048
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จกั รกฤษณ์
เคลือบวัง
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาตาก
เบอร์ โทรติดต่อ 089-7226126
อีเมล์ jukkrit_k@rmutl.ac.th
ที่อยู่ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ประสิทธิ ศรี นคร
นายพรพิทกั ษ์ กันยะ

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 20x20x10 เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 1.5 กิโลกรัม
• ใช้ พลังงานจากแบตเตอรี่ สามารถดูด
ฝุ่ นตามพื น้ ห้ อ งเรี ย นได้ เ องแม้ จ ะมี
เก้ าอี ้นักเรี ยนวางอยูด่ ้ วย
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ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

อาคารเรี ยนหลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนาตาก
ประกอบด้ วยห้ องบรรยาย ขนาด 30 ที่นงั่ จ�ำนวน 3 ห้ อง เพื่อรองรับจ�ำนวนผู้เรี ยนกว่า 500
คน ต่อภาคเรี ยน จึงมักประสบปั ญหาพื ้นห้ องเรี ยนสกปรก เนื่องจากข้ อจ�ำกัดด้ านจ�ำนวน
คนท�ำความสะอาดและเวลาที่ใช้ ในการท�ำความสะอาด คณะผู้วิจยั จึงมีแนวคิดพัฒนาหุน่
ยนต์ท�ำความสะอาดพื ้นขึ ้นใช้ เองในหลักสูตร

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Classroom floor vacuum cleaner robot

ประโยชน์ของผลงาน

     1.ลดการใช้ งานแรงงานคนในการท�ำงานสะอาดพื ้นห้ องเรี ยน
     2.ลดค่าใช้ จา่ ยของมหาวิทยาลัยส�ำหรับการจ้ างงานคนท�ำงาน
สะอาดพื ้นห้ องเรี ยน
     3.เป็ นแหล่งเรี ยนรู้ส�ำหรับนักศึกษาเรื่ องหุน่ ยนต์ท�ำงานสะอาด
พื ้นห้ องเรี ยน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1.ไม่มสี ายไฟฟ้าเชือ่ มต่อขณะท�ำงานเหมือนเครื่องดูดฝุ่ นทัว่ ไป
2.ไม่ต้องมีคนควบคุมขณะท�ำงาน

1.ปรับปรุงสมรรถนะและขีดความสามารถการดูดฝุ่ นของตัวหุน่
ยนต์ให้ สงู ขึ ้น รวมถึงมลภาวะทางเสียงทีต่ ้ องน้ อยลง
2.การเพิม่ ศักยภาพของการท�ำงานเป็ นทีมทีป่ ระกอบด้ วยจ�ำนวน
หุน่ ยนต์ดดู ฝุ่ นมากกว่า 1 ตัวเพือ่ ช่วยกันท�ำงาน

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นด้วยระบบอัตโนมัติ
181051
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ คัชรินทร์ ทองฟั ก
คณะ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก
เบอร์ โทรติดต่อ 0899611628
อีเมล์ kacharin@rmutl.ac.th
ที่อยู่ 52 หมู่ 7 ต.บ้ านกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์วาสนา สิงห์ดวง
อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ
นายอดิศกั ดิ์ ภูก่ ลัด

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 11x4x11 นิ ้ว
• น� ้ำหนัก 500 กรัม
• สภาพปั ญหาของการเพาะเห็ดส่วน
ใหญ่ คือ ผลผลิตออกไม่สม�่ำเสมอ
ไม่ มี เ วลารดน� ำ ้ ผลผลิ ต ไม่ ป ระสบ
ความส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมาย จึ ง ท� ำ
การออกแบบและพัฒนาเครื่ องเพาะ
เห็ ด อเนกประสงค์ ค วบคุม อุณ หภูมิ
และความชื น้ ด้ วยระบบอั ต โนมั ติ
ด้ วย เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์
(Arduino UNO R3) และโมดูล
AMT 1001 และเมื่อท�ำการประเมิน
ประสิ ท ธิ ภ าพโดยเปรี ย บเที ย บกั บ
การเพาะเห็ด แบบเก่ าที่ ไ ม่ใ ช้ เครื่ อ ง
พบว่ า การเพาะเห็ ด เมื่ อ ใช้ เครื่ อ ง
สามารถท�ำให้ ได้ ปริ มาณเห็ดเพิ่มขึ ้น
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ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

การสร้ างโรงเรื อนเพาะเห็ดนันจ�
้ ำเป็ นต้ องมีความเข้ าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้ อมที่เหมาะ
สมส่าหรับการเพาะเห็ดทีด่ ี โดยส่วนใหญ่จะต้ องมีลกั ษณะดังนี ้คือสถานทีจ่ ะใช้ เพาะเห็ดควร
จะมีลกั ษณะเป็ นที่โล่งแจ้ งอากาศถ่ายเทได้ สะดวก ไม่มีน� ้ำท่วมขังหรื อเปี ยกชื ้นมากเกินไป
มีระบบระบายน� ้ำที่ดีไม่มีสารปนเปื อ้ นยาฆ่าแมลงและเชื ้อรา ลักษณะของสภาพดินไม่เป็ น
ดินเค็มเพราะความเค็มของดินจะท�ำให้ เส้ นใยของเห็ดไม่รวมตัวกันเป็ นดอกเห็ด และถ้ าหาก
เป็ นพื ้นที่ที่เคยเพาะเห็ดมาก่อนควรมีการท่าความสะอาดบริ เวณนันให้
้ สะอาดเสียก่อน จึง
กล่าวได้ วา่ อุณหภูมิ อากาศ ความชื ้น และแสง มีความส�ำคัญซึง่ ต้ องจัดสภาพแวดล้ อมดัง
กล่าวภายในโรงเรือนเพาะเห็ดให้ เหมาะสมส�ำหรับเห็ดแต่ละชนิดเพราะปัจจัยเหล่านี ้มีความ
ส�ำคัญต่อปริมาณผลผลิตและคุณภาพของเห็ด ถ้ าสามารถก�ำหนดและควบคุมให้ เหมาะสม
กับเห็ดแต่ละชนิดจะเพิม่ โอกาสทีเ่ ห็ดจะพัฒนาเป็ นดอกและเพิม่ ผลผลิตให้ สงู ขึ ้น ในปัจจุบนั
ผู้บริ โภคนิยมรับประทานเห็ดนางฟ้าเพิ่มขึ ้น และเห็ดนางฟ้ามีราคาสูง จึงท�ำให้ มีผ้ เู พาะเห็ด
นางฟ้าเป็ นจ�ำนวนมาก (ลิขิต อ่านค่าเพชร และธงรบ อักษร, 2560)
จากการศึกษาสภาพปั ญหาที่เกิดขึ ้นในการเพาะเห็ด พบว่า การเพาะเห็ดนันส่
้ วนใหญ่

จะประสบปั ญหาผลผลิตออกไม่สม�่ำเสมอ ไม่มีเวลารดน� ้ำ ผลผลิต
ไม่ประสบความส�ำเร็ จตามเป้าหมาย โดยปั จจัยที่มีผลต่อการเจริ ญ
เติบโตของเห็ด มาจากสภาพอุณหภูมิและความชื ้นของอากาศ และ
ยังขึ ้นอยูก่ บั ฤดูกาลในแต่ละช่วงเวลา การให้ น� ้ำในโรงเพาะเห็ดแต่ละ
ครัง้ นันจะต้
้ องอาศัยประสบการณ์จากการเพาะเห็ด หากไม่มีความ
ช�ำนาญ การให้ น� ้ำในโรงเพาะเห็ดอาจจะส่งผลให้ ปริ มาณผลผลิต
เห็ดที่ได้ ไม่สม�่ำเสมอ บางครัง้ ปริ มาณการให้ น� ้ำในโรงเพาะเห็ดอาจ
น้ อยหรื อมากเกินความต้ องการ ซึง่ ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของเห็ดด้ วย ดังนัน้
ผู้วจิ ยั จึงได้ ออกแบบและพัฒนาเครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุม
อุณหภูมิและความชื ้นด้ วยระบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้
งาน และเพิ่มปริ มาณและคุณภาพของเห็ดที่ดีขึ ้น

ประโยชน์ของผลงาน
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

จุดเด่นของผลงานชิน้ นีค้ ือ เครื่ องเพาะเห็ดอเนกประสงค์
ควบคุมอุณหภูมแิ ละความชื ้นด้ วยระบบอัตโนมัตสิ ามารถควบคุม
อุณหภูมแิ ละความชื ้นด้ วยระบบอัตโนมัติ เพือ่ ความสะดวกแก่ผ้ ใู ช้
งาน และเพิม่ ปริมาณและคุณภาพของเห็ดทีด่ ขี ึ ้น

1. เพิ่มผลผลิตได้ มากขึ ้น
2. สามารถลดต้ นทุนและเพิ่มรายได้ ให้ แก่ตนเอง และครอบครัว
และตอบสนองความต้ องการของชีวิตได้ มากขึ ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

พัฒนาต่อยอดควรมีการตรวจสอบและควบคุมอุณหภูมผิ า่ นทาง
เว็บแอพพลิเคชัน่ ได้ รวมทังน�
้ ำไปประยุกต์ใช้ กบั พืชเศรษฐกิจอืน่ ๆ ได้
อีกด้ วย

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Multi-purpose Mushroom Growing Apparatus
with Automatic Humidity and Temperature
Control Systems

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

เครื่องปิดผนึก
181057
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ สิทธเดช หมอกมีชัย
คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
เบอร์ โทรติดต่อ 095-1784684
อีเมล์ Sittadach@hotmail.com
ที่อยู่ 113 หมู1่ 2 ต.เกาะแก้ ว อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45120

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ศศิกาญจน์ หมอกมีชยั

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 60 ซ.ม X 120 ซ.ม
• น� ้ำหนัก 50 กิโลกรัม
• เครื่ องปิ ดผนึก มีหลักการท�ำงาน กล่าวคือ วัตถุดบิ จะถูกตักใส่ภาชนะที่มีลกั ษณะเป็ นถ้ วยขนาด กว้ าง 3เซนติเมตร ยาว 5.5 เซนติเมตร
สูง 2 เซนติเมตร ถ้ วยจะถูกวางเข้ าใส่ลงไปในชุดถาดรับถ้ วยโลหะไร้ สนิมซึง่ มีลกั ษณะเป็ นช่องสีเ่ หลีย่ มผืนผ้ าที่มีขนาดเท่าๆกัน จ�ำนวน
6 ช่อง เรี ยงตัวตามแนววงกลมมีระยะห่างระหว่างช่องเท่าๆกัน เมื่อปริ มาณถ้ วยเต็มถาดรับถ้ วยแล้ วระบบกลไกจะท�ำการหมุนถาดรับ
ถ้ วยซึง่ มีมอเตอร์ ไฟฟ้าเป็ นต้ นกาลัง จากนันชุ
้ ดเซ็นเซอร์ ที่อยูต่ รงจุดชิลจะท�ำการตรวจเช็คถ้ วยเพื่อท�ำการหยุดถาดรับถ้ วย เมื่อถาดรับ
ถ้ วยหยุด ถ้ วยจะอยูต่ รงกับแผ่นฟิ ล์มพลาสติกส์และฮีตเตอร์ ให้ ความร้ อน ซึง่ แผ่นฟิ ล์มพลาสติกส์จะถูกประกอบให้ อยูใ่ นลักษณะม้ วน
ฟิ ล์ม ขนาดเส้ นผ่าศูนย์กลาง 30 เซนติเมตร โดยฟิ ล์มจะเคลือ่ นที่โดยการหมุนของม้ วน ระบบกลไกจะท�ำการหมุนม้ วนจากซ้ ายไปขวา
ด้ วยมอเตอร์ ไฟฟ้า ส่วนฮีตเตอร์ ให้ ความร้ อนจะมีลกั ษณะเป็ นโลหะไร้ สนิมสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้ าง 4 เซนติเมตร ยาว 6.5 เซนติเมตร
สูง 1 เซนติเมตร ยึดกับกระบอกนิวเมติกส์ จากนัน้ กระบอกนิวเมติกส์จะท�ำการเคลื่อนที่ลงนาแผ่นฮีตเตอร์ ดันแผ่นฟิ ล์มพลาสติก
ส์ประกบกับขอบถ้ วยและแผ่นฟิ ล์มกับขอบถ้ วยได้ รับความร้ อนท�ำให้ ติดกัน จากนันใบมี
้ ดจะท�ำการตัดแผ่นฟิ ล์มบริ เวณขอบถ้ วยให้
ขาดออก แล้ วกระบอกนิวเมติกส์จะท�ำการเคลือ่ นที่ขึ ้นอยูต่ ำ� แหน่งเดิม ระบบกลไกจะท�ำการหมุนม้ วนฟิ ล์มที่ใช้ แล้ วเก็บและท�ำให้ แผ่น
ฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ตรงกับถ้ วยอีกครัง้ จากนันชุ
้ ดถาดรับถ้ วยจะท�ำการหมุนอีกครัง้ และชุดเซ็นเซอร์ ที่อยูต่ รงจุดผนึกจะท�ำการตรวจเช็ค
ถ้ วยเพื่อท�ำการหยุดถาดรับถ้ วยอีกครัง้ เมื่อถาดรับถ้ วยหยุด ถ้ วยจะอยูต่ รงกับแผ่นฟิ ล์มพลาสติกส์และฮีตเตอร์ ให้ ความร้ อน จากนัน้
กระบอกนิวเมติกส์จะท�ำการเคลื่อนที่ลงนาแผ่นฮีตเตอร์ ดันแผ่นฟิ ล์มพลาสติกส์ประกบกับขอบถ้ วยและแผ่นฟิ ล์มกับขอบถ้ วยได้ รับ
ความร้ อนท�ำให้ ตดิ กัน จากนันใบมี
้ ดจะท�ำการตัดแผ่นฟิ ล์มบริ เวณขอบถ้ วยให้ ขาดออก แล้ วกระบอกนิวเมติกส์จะท�ำการเคลื่อนที่ขึ ้น
อยูต่ �ำแหน่งเดิม ระบบกลไกจะท�ำการหมุนม้ วนฟิ ล์มที่ใช้ แล้ วเก็บและท�ำให้ แผ่นฟิ ล์มที่ยงั ไม่ได้ ใช้ ตรงกับถ้ วยอีกครัง้ และจะท�ำงานวน
ช้ าๆ โดยการท�ำงานของกลไกทังหมดนี
้
้จะถูกควบคุมจากไมโครคอนโทรลเลอร์ ด้ วยชุดค�ำสัง่ ทีอ่ อกแบบ ซึง่ จะท�ำหน้ าทีค่ วบการท�ำงาน
ของคุมมอเตอร์ ไฟฟ้า, เซ็นเซอร์ , ฮีตเตอร์ , ใบมีดตัดแผ่นฟิ ล์ม, อุปกรณ์นิวเมติกส์
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนื่องจากผู้ผลิต ในนาม มีชยั ฟูด้ เป็ นกลุม่ วิสาหกิจขนากย่อม
ได้ ทำ� การผลิตปลาร้ าน� ้ำพริก ส�ำหรับจ�ำหน่ายในพื ้นที่ พอผลประกอบ
การดีขึ ้นจึงต้ องการจ�ำหน่ายนอกพื ้นที่ จึงต้ องการบรรจุภณ
ั ฑ์ที่ได้
มาตรฐานส�ำหรับการขนส่งระยะไกล จึงได้ ปรึกษากับผู้ประดิษฐ์ เพือ่
จัดท�ำสิง่ ประดิษฐ์ ให้ ตรงกับวัตถุประสงค์ ผู้ประดิษฐ์ จงึ ได้ ออกแบบ/
ประดิษฐ์ /ทดสอบ/วิจยั และเผยแพร่สงิ่ ประดิษฐ์ ดงั กล่าว

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Sealing machine

ประโยชน์ของผลงาน

1 ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับการแข่งขันสูเ่ ชิงพาณิชย์
2 ได้ เครื่ องปิ ดผนึกต้ นแบบส�ำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

เพิม่ ชุด sensor ส�ำหรับการจัดท�ำม้ วนฟิ ล์มส์ทมี่ รี ายละเอียดของ
ผลิตภัณฑ์ ทีต่ ้ องการปิ ดผนึกบนบรรจุภณ
ั ฑ์

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ปิ ดผนึกบรรจุภณ
ั ฑ์ในลักษณะถ้ วยสี่เหลี่ยมด้ วยแผ่นฟิ ล์มส์
พลาสติกได้อย่างต่อเนือ่ ง ส�ำหรับกลุม่ วิสาหกิจขนาดย่อม ต้นทุนต�ำ่

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

29

สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

ระบบจ่ า ยน�้ ำ ปุ ๋ ย และวั ด ความชื้ น แบบอั ต โนมั ติ
ทางการเกษตร

183050
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ สุบนิ ใจทา
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
เบอร์ โทรติดต่อ 086-6593977
อีเมล์ s_jaita@yahoo.com
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์จินตนา มานาแวน  
อาจารย์ประภัชรา คร่องไหม
อาจารย์สรายุทธ ธิปทา
อาจารย์จิระพนธ์ ถ้ ้ากลาง
อาจารย์อษั ฏาวุธ ปิ นตาสาร
อาจารย์ธนากร ทาแกง สถานะ
อาจารย์ยทุ ธพงษ์ ตาระปิ น
อาจารย์อนุกลู สุนนั ตา
อาจารย์อคั รพงศ์ วงแก้ ว
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ข้อมูลผลงาน

• ระบบเป็ นการสัง่ งานผ่านแอพพลิเคชัน่ Blynk ผ่านบอร์ ด arduino เป็ นตัวรับค�ำสัง่ เพื่อไปสัง่ งานให้ ปั๊มน� ้ำท�ำงานและรี เรย์จะสัง่
งานให้ โซลินอยด์วาล์วท�ำงานเพื่อสามารถดูดปุ๋ ยจากระบบคน
ปุ๋ ยทีน่ � ้ำมาพักจากบ่อพักปุ๋ ยและมีเซ็นเซอร์ วดั ความชื ้นในดินเพือ่
ให้ สามารถท�ำงานได้ ตามสภาพอากาศระหว่างเส้ นด้ ายขนแกะ
และเส้ นด้ ายไหมอีรี่ทแี่ ตกต่างกัน ย้ อมด้ วยสีธรรมชาติจากคราม
ไม้ ฝาง ใบกาแฟ ใบมะม่วง โดยเป็ นผืนผ้ าที่มีผิวสัมผัสที่ออ่ นนุม่

ด 8x8x10

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

น� ้ำและปุ๋ ยมีบทบาทที่ส�ำคัญในการผลิตพืชเนื่องจากเป็ นปั จจัย
ส�ำคัญต่อการเจริ ญเติบโต เสริ มสร้ างผลผลิตทังในเชิ
้
งปริ มาณและ
คุณภาพซึง่ เป็ นเป้าหมายที่เกษตรกรต้ องการ ในพื ้นที่บางแห่งการให้
น� ้ำและปุ๋ ยของพืชแต่ละชนิดจะมีความแตกต่างกันตามความต้ องการ
น� ้ำและปุ๋ ยของพืชนันๆ
้ และปั จจัยที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือการให้ น� ้ำ
และปุ๋ ยต้ องดูสภาพพื ้นผิวดินว่ามีลกั ษณะเป็ นดินชนิดไหน ดังนันการ
้
ให้ น� ้ำและปุ๋ ยในปริมาณทีเ่ พียงพอกับความต้ องการของพืชแต่ละชนิด
จึงมีความส�ำคัญ
ปั จจุบนั นี ้จึงได้ มีระบบจ่ายน� ้ำกึ่งอัตโนมัติ เพื่อใช้ ในการเกษตร
ประโยชน์ของระบบจ่ายน� ้ำกึง่ อัตโนมัตคิ ือ สามารถจ่ายน� ้ำได้ สะดวก
รวดเร็ ว ตังเวลาในการจ่
้
ายน� ้ำได้ ตามความต้ องการ อีกทังสามารถ
้
ลดค่าใช้ จา่ ยในเรื่ องแรงงานคนในการจ่ายน� ้ำได้ แต่ระบบจ่ายน� ้ำกึง่
อัตโนมัตนิ ี ้ ยังมีข้อจ�ำกัดคือ ไม่สามารถสัง่ งานในระยะไกลได้
ดัง นัน้ ในงานนี จ้ ึ ง เล็ ง เห็ น ปั ญ หาและสนใจที่ จ ะพัฒ นาและ
ปรับปรุงระบบจ่ายน� ้ำแบบกึ่งอัตโนมัตินี ้ โดยการสร้ างระบบจ่ายน� ้ำ
ให้ เป็ นแบบอัตโนมัติ สามารถควบคุมการท�ำงานของระบบในระยะ
ไกลได้ พร้ อมทังเพิ
้ ่มระบบจ่ายสัง่ จ่ายปุ๋ ย และ ระบบวัดความชื ้นใน
ดินเข้ าไปด้ วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ท�ำให้ สามารถควบคุมการสัง่ จ่ายน� ้ำและปุ๋ ยในระยะไกลได้
พร้ อมทังสามารถวั
้
ดความชื ้นในดินได้

ประโยชน์ของผลงาน

1. สามารถสัง่ จ่ายน� ้ำและปุ๋ ยแบบอัตโนมัตไิ ด้
2. สามารถสัง่ จ่ายน� ้ำและปุ๋ ยในระยะไกลได้
3. สามารถวัความชื ้นของดินก่อนที่จะสัง่ จ่ายน� ้ำได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

Automatic Water Fertilizer and moisture meter
system in agriculture

นวัตกรรม
Innovation

นวัตกรรม (Innovation)

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
งานพุทธศิลป์ อนิมิสเจดีย์ วัดเจ็ดยอด
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

182028
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ พณัฐ วรรณภีร์
คณะ บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 094-7122498
อีเมล์ Noppanut.cis@gmail.com
ที่อยู่ 147/370 ม.1 ต.หางดง อ.หางดง
จ.เชียงใหม่ 50230

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวไอลดา แก้ วดก
นางสาวสิดาพร นางทะลา

ข้อมูลผลงาน

• ร ะ บ บ โ ม บ า ย แ อ พ พ ลิ เ ค ชั่ น
(Mobile Application) ที่มีความ
สามารถในการจ�ำลองแบบ โมเดล
เสมื อ นจริ ง โดยใช้ เทคโนโลยี
(Augmented Reality) ในการ
จ�ำลอง อนิมิสเจดีย์ วัดเจ็ดยอด
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

การใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการท�ำนุบำ� รุงศิลปวัฒนธรรมนันเป็
้ นเรื่องใหม่สำ� หรับการ
สร้ างสรรค์ผลงาน เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะเกี่ยวข้ องกับการท�ำงานด้ านธุรกิจและ
การท�ำงานด้ านเทคโนโลยีเป็ นหลัก ในประเทศไทยยังมีการน�ำเทคโนโลยีมาใช้ ในการท�ำนุ
บ�ำรุ งศิลปวัฒนธรรมไม่มากนัก ดังนันผู
้ ้ จดั ท�ำจึงมีแนวคิดในการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยุกต์ใช้ เพื่อการพัฒนาที่มีความเกี่ยวข้ องทางด้ านศิลปวัฒนธรรมไทย
ปั ญหาที่พบเกี่ยวกับการท�ำนุบำ� รุงโบราณสถานนัน้ มีปัญหาส�ำคัญประการหนึง่ คือการ
บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้ อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ต้องใช้ ระยะเวลาและงบประมาณ
ที่มาก เป็ นอุปสรรคต่อการศึกษางานด้ านพุทธศิลป์ อีกทังนั
้ กท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชมโบราณ
สถานไม่สามารถจินตนาการภาพโบราณสถานในอดีตที่สมบูรณ์ได้
จากปั ญหาดังกล่าวผู้จดั ท�ำจึงใช้ เทคโนโลยีเสมือนจริ ง (Augmented Reality) ในการ
จ�ำลองโบราณสถาน อนิมสิ เจดีย์ วัดเจ็ดยอด ในรูปแบบทีส่ มบูรณ์ ซึง่ ในปัจจุบนั อนิมสิ เจดีย์มี
สภาพทีช่ �ำรุดเสียหายเป็ นอย่างมาก และส่วนยอดเจดีย์นนได้
ั ้ หกั ลง ดังนัน้ การน�ำเทคโนโลยี
เสมือนจริ งมาจ�ำลองแบบ ในอดีตจึงมีความเหมาะสมอย่างยิ่งเพื่อก่อให้ เกิดประโยชน์แก่ผ้ ู
ต้ องการศึกษาทางด้ านพุทธศิลป์ และนักท่องเที่ยว สามารถมองเห็นอนิมิสเจดีย์ ในสภาพ
สมบูรณ์ผา่ นทางโมบายแอพพลิเคชัน่ ของตนเองได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1. ระบบสามารถแสดงผลโครงสร้ างอนิมสิ เจดีย์ในรูปแบบ
3 มิติ ที่มีความสมบูรณ์ซงึ่ ได้ จากการศึกษางานและออกแบบ
โดยผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า นพุท ธศิ ล ปกรรม และผู้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
สถาปัตยกรรมไทย
2. ผู้ใช้ สามารถควบคุมการมองเห็นโดยรอบและการมอง
ในระยะทีใ่ กล้ หรือไกลของโมเดล ผ่านโมบายแอพพลิเคชัน่ ของ
ตนเองโดยการดาวน์โหลด และน�ำแอพพลิเคชัน่ ส่องไปทีแ่ ผ่นภาพ
แบบจ�ำลอง 2 มิตทิ ตี่ ดิ ตังยั
้ ง อนิมสิ เจดียใ์ ห้ แสดงผลแบบ 3 มิตไิ ด้
3. ระบบสามารถแสดงผลข้ อมูลเกี่ยวกับประวัติความเป็ น
มาของอนิมิสเจดีย์ได้ โดยที่ผ้ ใู ช้ สามารถอ่านและศึกษาข้ อมูล
ได้ จากระบบซึง่ มีรายละเอียดมากกว่าข้ อมูลเดิมจากป้ายที่ติด
ตังไว้
้ โดยข้ อมูลมีสองภาษาได้ แก่ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ
เพื่อให้ สะดวกในการใช้ งานของนักท่องเที่ยวทังชาวไทย
้
และ
ชาวต่างชาติ

นวัตกรรม (Innovation)

The Development of Learning Media for
Buddhist Art Animisacedi Wat Jed Yod Using
Augmented Reality

ประโยชน์ของผลงาน

1. สามารถน�ำเสนอข้ อมูลแบบจ�ำลองที่เป็ นประโยชน์ ต่อการ
ศึกษางานด้ านพุทธศิลปกรรมได้ ในรู ปแบบที่มีต้นทุนต�่ำกว่าการ
บูรณะซ่อมแซมโบราณสถานให้ กลับมาในสภาพที่สมบูรณ์
2. สามารถให้ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโบราณสถาน อนิมิสเจดีย์
แก่นกั ท่องเที่ยวได้ ผา่ นโมบายแอพพลิเคชัน่
3. เพิ่มความน่าสนใจในการน�ำเสนอข้ อมูลโดยสามารถน�ำเสนอ
ข้ อมูลได้ ในรูปแบบ 3 มิตแิ ละมีปฏิสมั พันธ์กบั ผู้ใช้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. สามารถน�ำรูปแบบของเทคโนโลยี ไปใช้ กบั การท�ำนุบำ� รุงโบราณ
สถาน โบราณวัตถุอนื่ ได้
2. น�ำเทคโนโลยีไปใช้ ในการน�ำเสนอข้ อมูลทีเ่ กีย่ วข้ องกับ การศึกษา
งานด้ านพุทธศิลป์ และสถาปัตยกรรมไทยทีส่ ำ� คัญได้
3. สามารถน�ำเทคโนโลยีเพือ่ การจ�ำลองรูปแบบของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ ซึง่ อาจสูญหายไปเมือ่ ครัง้ อดีตกาล

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

ตูป้ ลูกผักไฮโดรโปนิกส์ดว้ ยแสงเทียมและเทคโนโลยี
นาโนบับเบิ้ล

182035
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ เดือนแรม แพ่ งเกี่ยว
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
พิษณุโลก.
เบอร์ โทรติดต่อ 095-6422229 อีเมล์
Duanraemp@gmail.com
ที่อยู่ 52 ม.7 ต.บ้ านกร่าง อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

ผูร้ ว่ มคณะ
นายสุวรรณ ภูเ่ ชย
นายธนโชติ ทับชาวนา
นายกิตติพงษ์ มาตรักชาติ

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด กว้ าง 70 x ฐาน 60 x สูง
180 เซนติเมตร
• สามารถปลูก ผัก ได้ 3 ชัน้ ชัน้
ละ 9 ต้ น จ�ำนวนทังหมด
้
27 ต้ น
โดยมีรูปแบบการปลูกทังแบบกึ
้
่ง
น� ำ้ ลึกและรู ปแบบปกติส ามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ ตามความต้ องการ
สามารถเคลื่ อ นย้ ายได้ สะดวก
แสดงนวัตกรรมตู้ปลูกผักไฮโดรโป
นิกส์ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยี
นาโนบับเบิ ้ล
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ในปั จจุบนั การปลูกพืชไร้ ดินหรื อไฮโดรโปนิกส์ (Hydroponics) เป็ นที่นิยมอย่างกว้ าง
ขวาง และท�ำรายได้ ให้ แก่ผ้ ปู ระกอบการเป็ นอย่างดีแต่อย่างไรก็ตามส�ำหรับการปลูกผักไฮ
โดรโปนิกส์แบบครัวเรื อนอาจมีความยุง่ ยากในการดูแลและต้ องใช้ พื ้นทีใ่ นการปลูกค่อนข้ าง
มาก ซึง่ อาจเป็ นอุปสรรคส�ำหรับกลุม่ คนที่ไม่มีพื ้นที่ส�ำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ โดย
ปั จจัยส�ำคัญส�ำหรับการปลูกแบบไฮโดรโปนิกส์ คือ สภาพแวดล้ อมต้ องมีความเหมาะสม
ซึง่ สภาพแวดล้ อมหรื อปั จจัยที่เหมาะสมส�ำหรับการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ ได้ แก่ แสงแดด
อุณหภูมิ และธาตุอาหาร ซึง่ แสงแดดที่เหมาะสมต่อการปลูกพืชอยูร่ ะหว่าง 1,100 ถึง 2,000
ลักซ์ อากาศถ่ายเท มีอณ
ุ หภูมิไม่เกิน 20-30 องศาเซลเซียส และค่าสารอาหารที่เหมาะสมอ
ยูท่ ี่ 1.1-2.0 mS/cm ขึ ้นอยูก่ บั ชนิดของพืช ซึง่ การปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มหี ลากหลายรูป
แบบ อาทิ การปลูกแบบน� ้ำตื ้น (Nutrient film technique: NFT) การปลูกแบบน� ้ำลึก (Deep
Flow Technique: DFT) การปลูกแบบแบบกึง่ น� ้ำลึก (Dynamic Root Floating Technique:
DRFT ) ระบบการปลูกแบบต่างๆ มีจดุ เด่น คือ มีการเพิ่มอากาศหรื อออกซิเจนให้ แก่ธาตุ
อาหารเพื่อช่วยในการเจริ ญเติบโตของพืชและลดปั ญหาการขาดอากาศของรากพืช
จากที่มาดังกล่าวผู้วิจยั เกิดแนวคิดในการสร้ างนวัตกรรมตู้ควบคุมการปลูกผักไฮโดร
โปนิกส์ เพื่อน�ำไปใช้ ในการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ในอาคาร โดยมีระบบควบคุมการระบาย
อากาศเพื่อปรับอุณหภูมิให้ เหมาะสม ใช้ หลอดไฟแอลอีดีท่ีใช้ ปลูกผักโดยเฉพาะเนื่องจาก
ให้ สเปกตรัมทีเ่ หมาะสมและออกแบบค่าปริมาณแสงทีพ่ ชื ต้ องการและประยุกต์ใช้ เทคโนโลยี
นาโนบับเบิ ้ลเพือ่ ช่วยเติมอากาศให้ แก่ธาตุอาหาร ส่งผลดีตอ่ การล�ำเลียงสารอาหารจากราก
ท�ำให้ พืชเจริ ญเติบโตได้ ดี ลดปั ญหาการขาดอากาศของรากพืช อีกทังมี
้ รูปแบบการปลูกทัง้
รูปแบบกึง่ น� ้ำลึก (DRFT) และรูปแบบปกติ โดยสามารถปรับใช้ ได้ ตามความต้ องการ

นวัตกรรม (Innovation)

The Cabinets Hydroponics with artificial light
and Technology Nano bubble

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

1. สามารถปลูกในอาคารหรื อในร่มได้ เป็ นระบบปิ ดจึงลด
ปัญหาแมลงรบกวน
2. มีรูปแบบการปลูกแบบทังรู้ ปแบบกึง่ น� ้ำลึก (DRFT) และ
รูปแบบปกติ สามารถปรับใช้ ได้ ตามความต้ องการ
3. ลดเวลาในการดูแลเนือ่ งจากให้ ธาตุอาหารและเติมนาโน
บับเบิ ้ลในครัง้ แรกของการปลูกเท่านัน้
4. มีการใช้ แสงที่เหมาะสมต่อการปลูกผักระบบไฮโดรโป
นิกส์ โดยใช้ หลอดไฟแอลอีดีที่ผลิตเพื่อใช้ ปลูกผักโดยเฉพาะ
เนือ่ งจากให้ สเปกตรัมทีเ่ หมาะสม และออกแบบตามค่าปริมาณ
แสงทีพ่ ชื ต้ องการ
5. ประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีนาโนบับเบิ ้ลเพื่อช่วยเติมอากาศ
ให้ แก่ธาตุอาหาร ส่งผลดีตอ่ การลาเลียงสารอาหารจากรากได้
ดีขึ ้น จึงช่วยให้ ผกั มีการเจริญเติบโตเร็วกว่าการปลูกแบบทัว่ ไป

ประโยชน์ของผลงาน

1. สามารถปลูกพืชไฮโดรโปรนิกส์ได้ เกือบทุกประเภท อาทิ ผัก
สลัด หรื อผักมูลค่าสูงต่างๆ ผักเมืองหนาว เป็ นต้ น
2. ได้ ผกั ปลอดสารพิษเนื่องจากเป็ นระบบปิ ดท�ำให้ ไม่มีปัญหา
เรื่ องแมลง
3. ลดเวลาในการดูแลและเวลาการปลูก

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

เนื่องจากตู้ควบคุมการปลูกผักที่สร้ างขึ ้นเป็ นเพียงต้ นแบบจึงยัง
มีขนาดใหญ่ ดังนัน้ แนวทางการพัฒนาต่อยอด คือ การออกแบบให้
มีขนาดเล็กลงเพือ่ สะดวกต่อการเคลือ่ นย้ ายและประหยัดพืชทีใ่ ช้ งาน

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบา
จากต้นกัญชง

182038
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ธวัชชัย อริยะสุทธิ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์ โทรติดต่อ 08 1665 4755
อีเมล์ choomy_gtc@hotmail.com
ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ประชุม ค�ำพุฒ

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 30 x 30 x 15 ซม. ต่อ 1 ชิ ้น
• น� ้ำหนัก 2 กก. ต่อ 1 ชิ ้น
• ลัก ษณะเป็ น ผนัง ส� ำ เร็ จ รู ป แบบ
แซนด์ วิ ช มี เ ดื อ ยสามารถต่ อ กัน
เป็ นแผ่นผนังได้
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เนื่องจากเป็ นความต้ องการของการยาสูบแห่งประเทศไทย กระทรวงการคลัง ที่ต้องการ
พัฒนานวัตกรรมจากต้ นกัญชงที่เหลือทิ ้งจากกระบวนการน�ำเปลือกไปท�ำเป็ นเส้ นใยให้
มีมลู ค่าเพิ่มมากขึ ้น และการยาสูบแห่งประเทศไทยยังต้ องการน� ำวัสดุก่อสร้ างที่ได้ จาก
การวิจยั มาสร้ างศูนย์การเรี ยนรู้ อาคารอนุรักษ์ สิ่งแวดล้ อม ณ ส�ำนักงานใหญ่ การยาสูบ
แห่งประเทศไทย จังหวัดกรุ งเทพฯ เพื่อเป็ นศูนย์การให้ ความรู้ เกี่ยวกับการน�ำกัญชงไป
ใช้ ประโยชน์เป็ นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ อันน�ำมาซึ่งการส่งเสริ มให้ ชุมชนในพื ้นที่ปลูกต้ นกัญ
ชงเพื่อสร้ างรายได้ ทดแทนการปลูกใบยาสูบที่ต้องลดปริ มาณลง และเป็ นการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร ที่ต้องหารายได้ เข้ าองค์กร โดยใช้ คณ
ุ ลักษณะเด่นของต้ นกัญชงที่
มีน� ้ำหนักเบามากผ่านกระบวนการอัดขึ ้นรูปและท�ำเป็ นผนังมวลเบาแบบแซนด์วชิ (ทดแทน
แผ่นผนังแบบโฟมที่ไม่เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั ) ให้ เป็ นผนังชีวภาพที่ใช้ ต้นกัญชง
เป็ นวัสดุหลักทังหมดซึ
้
ง่ จะไม่มีอนั ตรายต่อผู้ใช้ งานและเป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม

นวัตกรรม (Innovation)

Production of lightweight biological wall
from Hemp

ประโยชน์ของผลงาน

กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบาจากต้ นกัญชง นอกจาก
จะตอบสนองความต้ องการของการยาสูบแห่งประเทศไทยแล้ ว ยัง
สามารถน�ำไปใช้ ประโยชน์ได้ จริ งในเชิงพาณิชย์ โดยมีบริ ษัท และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ไปใช้ วางแผนการผลิต
เป็ นสินค้ าที่มีจดุ เด่นจุดเด่นด้ านวัสดุก่อสร้ างประหยัดพลังงานที่มี
ความสวยงามตามธรรมชาติ และเป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม โดยเป็ น
ผนังฉนวนความร้ อนสมัยใหม่ ติดตังสะดวกรวดเร็
้
ว น� ้ำหนักเบา ใช้
แรงงานคนน้ อย และประหยัดค่าใช้ จ่ายทัง้ การก่อสร้ างและค่าใช้
จ่ายด้ านพลังงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบาจากต้ นกัญชง มีจดุ
เด่นหรื อความแปลกใหม่ที่กรรมวิธีการผลิตผนังชีวภาพด้ วย
วิธีการอัดร้ อนด้ วยกาวทีไ่ ม่มสี ารฟอร์ มลั ดีไฮด์ ขึ ้นเป็ นแผ่นไม้ อดั
และแผ่นใยอัด โดยใช้ ความหนาแน่นและความหนาตต่างกัน โดย
แผ่นไม้ อดั จากต้ นกัญชงทําการอัดที่ความหนา 2 ซม. ประกบ
เป็ น 2 ชัน้ ด้ านนอก ส่วนไส้ แกนกลางมีความหนา 11 ซม. ใช้
กรรมวิธี แผ่นใยอัดต้ นกัญชงซึง่ มีคณ
ุ สมบัติในการเป็ นฉนวน
ป้องกันความร้ อนที่ดี ดังนัน้ กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวล
เบาจากต้ นกัญชง จึสามารถใช้ วสั ดุธรรมชาติทัง้ หมด และ
สามารถนํามาใช้ ทดแทนผนังฉนวนแบบแซนด์วิชที่จําหน่าย

การพัฒนาต่อยอดผลงาน “กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวล
เบาจากต้ นกัญชง” ในอนาคตอาจท�ำให้ มีขนาดผนังที่ใหญ่ขึ ้นเพือ่ ให้
สามารถติดตังได้
้ รวดเร็วด้ วยเครื่องจักร หรือออกแบบเป็ นบ้ านพักอาศัย
แบบน๊ อคดาวน์สำ� เร็จรูปทีม่ รี าคาถูก ส�ำหรับจ�ำหน่ายให้ กบั กลุม่ ลูกค้ า
ได้ หลากหลายมากยิง่ ขึ ้น ตลอดจนน�ำพืชโตเร็วทีม่ นี � ้ำหนักเบามาพัฒนา
เป็ นวัสดุสำ� หรับใช้ งานต่อไป

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผงจิมม์:
ซินไบโอติกกล้วยหอมทอง

182041
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จริ ภา พงษ์ จนั ตา
สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 08 3865 7722
อีเมล์ pongjanta@rmutl.ac.th
ที่อยู่ เลขที่ 202 หมู่ 13 ต. พิชยั อ.เมือง
จ.ล�ำปาง 52000

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวบุญญารัสมิ์ ศรี ใจสถาน
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.นิอร โฉมศรี
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ รุ่งทิวา กองเงิน
อาจารย์ ดร. พยุงศักดิ์ มะโนชัย
อาจารย์ ดร.ธัญลักษณ์ บัวผัน
นางสาว ธนพร วางที

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 10 กล่อง
• น� ้ำหนัก 250 กรัม
• ผลิตภัณฑ์ในรู ปแบบผงพร้ อมชง
ดื่ม บรรจุในกระป๋ องเคลือบ และ
แบบแคปซู ล ในกล่ อ งพลาสติ ก
และอุปกรณ์ กระบอกเขย่า ส�ำหรับ
ทดสอบชิ ม และ วัตถุดิบกล้ วย
หอมทองดิบ ร่ วมในการนาเสนอ
ผลิตภัณฑ์
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ด้ วย บริษัท ไบโอฟุด้ อินดัสตรี ้จ�ำกัด อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตังขึ
้ ้นเมือ่ เดือน
ตุลาคม 2558 ทางบริ ษัทจึงได้ เริ่ มศึกษาวิธีการปลูกกล้ วยหอมทองอินทรี ย์เพื่อสุขภาพ ทังนี
้ ้
เนื่องจากทีเ่ ป็ นคนท้ องถิ่นทีอ่ ยูใ่ นพื ้นทีม่ านาน เห็นเกษตรกรและชาวบ้ านป่ วยเป็ นโรคมะเร็ง
และแพ้ สารเคมีที่ก�ำจัดศัตรู พืช และในแต่ละปี มีสมาชิกในหมู่บ้านเสียชีวิตด้ วยโรคมะเร็ ง
อย่างต่อเนื่อง จึงมีแนวคิดในการรวมกลุม่ เกษตรกร ในการปลูกกล้ วยหอมทองแบบเกษตร
ปลอดภัยทีค่ วบคุมกรรมวิธีการคัดเลือก พันธุ์กล้ วยหอมทอง การก�ำจัดแมลงศัตรูพชื ด้ วยสาร
สกัดจากธรรมชาติ และใช้ ไส้ เดือนฝอยในการบ�ำรุงดิน และผลลิตกล้ วยหอมทองที่ได้ น�ำมา
แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์ตามความสุกแก่ของกล้ วยในแต่ละหวี เนื่องด้ วยกล้ วยแต่ละหวีจะสุก
ไม่พร้ อมกัน โดยจะมีผลสุกเหลืองและสีเขียว ปนกันในอัตราส่วน 50-60% ดังนันจึ
้ งน�ำกล้ วย
ทีส่ กุ มาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์โรล กล้ วยหอมทองอบนุม่ นอกจากนันเศษกล้
้
วยหอมทองสุกที่
เหลือจากการผลิตโรลกล้ วยหอมทองอบ น�ำมาหมักกับน� ้ำผึ ้งด้ วยเอนไซม์เพือ่ ผลิตเป็ นเครื่อง
ดืม่ กล้ วยหอมทอง และผลิตภัณฑ์ทไี่ ด้ วางจ�ำหน่ายร้ านขายผลิตภัณฑ์เบเกอรี และร้ านอาหาร
เพื่อสุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนกล้ วยหอมทองดิบน�ำมาแปรรูปเป็ นแป้งกล้ วยหอมทอง
จ�ำหน่ายให้ กบั ร้ านกาแฟ ร้ านเบเกอรี เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดบิ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ขนมอบชนิด
ต่างๆต่อมาทางบริ ษัท ได้ เล็งเห็นช่องทางจึงมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรู ปกล้ วยหอม
ทองดิบ ส�ำหรับเป็ นอาหารเสริ มสุขภาพ ในรูปของผงพร้ อมชงดื่ม โดยขอรับบริ การทางด้ าน
วิชาการจาก อาจารย์ประจ�ำศูนย์นวัตกรรมอาหาร สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร และคณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเสริ มสุขภาพจากแป้งกล้ วยหอมทองดิบ ทางคณะอาจารย์ร่วม
กับผู้ประกอบการมีเป้าหมายพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ เป็ นนวัตกรรมอาหารเสริ มสุขภาพระดับ
ประเทศ ในรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ผงจิมม์: ซินไบโอติกกล้ วยหอมทอง (Synbiotic Gross
Michel Banana) โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณในการวิจยั จาก สานักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในปี งบประมาณ 2561

นวัตกรรม (Innovation)

Food Supplemented, Jimm Powder:
Synbiotic Gros Michel Banana

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

การพัฒนานวัตกรรมอาหารเสริ มสุขภาพ นี ้ใช้ เทคโนโลยี
การดัดแปรแป้งกล้ วยหอมทองดิบทางกายภาพให้ มีปริ มาณ
สตาร์ ช ทนย่อยสูงและมีสมบัติในการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรี ย์
โพรไบโอติกสายพันธุ์ Lactobacillus acidophilus TISTR
2365 ด้ วยเทคนิคการผสมแบบฟองละเอียด แล้ วท�ำแห้ งแบบ
แช่เยือกแข็ง เพื่อได้ เป็ นผลิตภัณฑ์เสริ มอาหาร “จิมม์ : ซินไบ
โอติกกล้ วยหอมทองผงพร้ อมชง ที่ก�ำหนดให้ มีจลุ นิ ทรี ย์ Lactobacillus acidophilus ในช่วง 10-6 ถึง 10-7 โคโลนี ต่อ กรัม
ตัวอย่าง มีสตาร์ ทนย่อยร้ อยละ 33.25 และมีค่าดัชนีน� ้ำตาล
โดยประมาณที่ระดับ 51.08

ผลิตภัณฑ์ผงจิมม์: ซินไบโอติกกล้ วยหอมทอง เป็ นผลิตภัณฑ์
เสริ มอาหารจากกล้ วยหอมทองดิบที่ให้ ประโยชน์องค์รวมต่อสุขภาพ
ของผู้บริ โภคจากคุณสมบัตทิ างธรรมชาติของวัตถุดบิ กล้ วยหอมทอง
ดิบที่มีเส้ นใยอาหารในรูปของสตาร์ ช ทนย่อย (resistant starch) สูง
มาใช้ เป็ นวัตถุดบิ หลักในการห่อหุ้มเซลล์จลุ นิ ทรี ย์โพรไบโอติก (Lactobacillus acidophilus ) เพือ่ ช่วยสร้ างเสริมสุขภาพในระบบทางเดิน
อาหารท�ำให้ การย่อยและดูดซึมสารอาหารปกติและเกิดประโยชน์
ต่อสุขภาพของผู้บริ โภคที่เป็ นผลจากการที่จลุ ินทรี ย์โพรไบโอติกใน
ล�ำไส้ ใหญ่ใช้ พรี ไบโอติกเป็ นอาหารและผ่านการหมักได้ ผลิตผลเป็ น
กรดไขมันสายสันในกลุ
้
ม่ ทีเ่ อื ้อต่อการเจริญของจุลนิ ทรีย์ทมี่ ปี ระโยชน์
ต่อล�ำไส้ ช่วยสร้ างความแข็งแรงให้ แก่เซลล์ผนังล�ำไส้ ใหญ่ นอกจาก
นี ้ผลจากการย่อยแป้งกล้ วยที่เกิดขึ ้นอย่างช้ าๆ ท�ำให้ ร่างกายได้ รับ
ปริ มาณพลังงานในระดับต�่ำกว่าปกติ ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิด
โรคเบาหวาน โรคอ้ วน โรคไขมันในเลือดสูง โรคกรดไหลย้ อน และ
โรคมะเร็ งล�ำไส้ ใหญ่ได้ อีกทังยั
้ งเป็ นการเพิ่มมูลค่าของกล้ วยหอม
ทองดิบให้ กบั เกษตรกรผู้ปลูก กล้ วยหอมทองให้ มีช่องทางจ�ำหน่าย
ผลผลิตมากขึ ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ผลิตภัณฑ์ผงจิมม์: ซินไบโอติกกล้ วยหอมทอง เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
สามารถใช้ เป็ นวัตถุดิบส�ำหรับเสริ มในผลิตภัณฑ์อาหารชนิดต่างๆที่
สะดวกต่อการบริโภคของผู้บริโภควัยต่างๆ เช่น นมซินไบโอติก กล้ วย
หอมทองผงอัดเม็ด เป็ นวัตถุดบิ เพือ่ สุขภาพในผลิตภัณฑ์ ขนมหวาน
และเครื่องดืม่ แช่เย็น ชนิดต่างๆ เช่น พุ้ดดิ ้ง ไอศกรีม วุ้นเย็น นมเย็น
วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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สาหร่ายลดโลกร้อน

182044
เจ้าของผลงาน
นายครรชิต เงินค�ำคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 086-1847248
อีเมล์ kunchit2516@rmutl.ac.th
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้ านนา คณะวิศวกรรมศาสตร์
128 ถนนห้ วยแก้ ว ต.ช้ างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์นนั ท์นภัส เงินค�ำคง อาจารย์
อาจารย์ประภาส ภูเวียง
ดร.ศิรประภา ชัยเนตร
รศ.ดร.พิสฐิ ศรี สรุ ิ ยจันทร์

ข้อมูลผลงาน

• สาหร่ าย Spirulina sp. RMUTL
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการลดก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ และกักเก็บ
คาร์ บอน

42

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

โลกร้ อนนี ้จัดว่าเป็ นปั ญหาส�ำคัญของโลกโดยทีท่ กุ ฝ่ ายก็ได้ เห็นพ้ องต้ องกันว่าจะต้ องหา
ทางลดการปลดปล่อยก๊ าซเรื อนกระจกให้ ได้ โดยได้ มีอนุสญ
ั ญาสหประชาชาติวา่ ด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (United nations framework convertion on climate chang-UNFCCC) (บัณฑูร และคณะ, 2557) ซึง่ ในรายงานของหน่วยงานระหว่างรัฐบาลว่าด้ วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (IPCC) ได้ เสนอรายงานทุกๆ 5 ปี สรุ ปว่าโลกได้ ร้อนขึ ้น
อย่างต่อเนื่อง และมีสาเหตุมาจากกิจกรรมของมนุษย์ นัน่ คือการปล่อยก๊ าซเรื อนกระจก
สูบ่ รรยากาศในปริ มาณที่มากและในอัตราการที่เร็ วมาก (อ�ำนาจ, 2553) โดยเฉพาะก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ซงึ่ เป็ นก๊ าซเรือนกระจกทีส่ ำ� คัญ การเพิม่ ขึ ้นของก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์
ดังกล่าวมีสาเหตุสำ� คัญมาจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงฟอสซิล โดยทัว่ ไปก๊ าซทีเ่ กิดจากการเผา
ไหม้ เชื ้อเพลิงเหล่านี ้จะประกอบด้ วยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ประมาณร้ อยละ 10-20 (Ho
et al., 2011) ซึง่ มีศกั ยภาพในการท�ำให้ เกิดภาวะโลกร้ อน (Global warming potential;
GWP) ปั จจุบนั เป็ นปั ญหาทางด้ านสิ่งแวดล้ อมที่ส�ำคัญ การศึกษาวิจยั และการพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์อย่างต่อเนื่อง โดยมุง่ เน้ นในการน�ำก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์กลับมาใช้ ประโยชน์ผา่ นกระบวนการต่างๆ อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์
แสงของสาหร่าย ถือเป็ นแนวทางหนึง่ ในการใช้ ประโยชน์จากก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ผา่ น
กระบวนการทางชีวภาพที่มีประสิทธิ ภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้ อม เนื่องจาก
สาหร่ ายมีการเติบโตโดยใช้ แสงเป็ นพลังงาน และใช้ ก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เป็ นแหล่ง
คาร์ บอนในการสังเคราะห์แสง และเป็ นสารอาหารหลักเพื่อการเจริ ญเติบโตและสร้ างมวล
สาหร่าย ดังสมการที่ 1 (ครรชิต และคณะ, 2560)

ขบวนการลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ในบรรยากาศด้ วยวิธีนี ้
สามารถใช้ กบั พืชและสิง่ มีชีวิตอื่นๆ ที่สามารถสังเคราะห์แสงได้ ถึง
แม้ ว่าความเป็ นไปได้ ในการดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ด้วยพืช
ที่ใช้ ในการเกษตรโดยทัว่ ไปนันมี
้ เพียงร้ อยละ 3-6 ของปริ มาณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ที่เกิดจากการเผาไหม้ ในปั จจุบนั ทังนี
้ ้เนื่องมา
จากอัตราการเจริ ญของพืชบกนันเป็
้ นไปอย่างช้ าๆ ในขณะที่พืชน� ้ำ
โดยเฉพาะสาหร่ายซึง่ เป็ นกลุม่ ของสิง่ มีชวี ติ ขนาดเล็ก มีทงเซลล์
ั้
เดียว
และหลายเซลล์นนมี
ั ้ อตั ราการเจริญสูงกว่ามาก จึงมีความสามารถใน
การดูดซับก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ด้ วยขบวนการสังเคราะห์แสงได้
มากกว่าพืชบนบก ไม่วา่ จะเป็ นป่ าไม้ พืชทางการเกษตรหรื อแม้ แต่
พืชน� ้ำอื่นๆ การใช้ ประโยชน์จากสาหร่ ายขนาดเล็กจึงเป็ นทางเลือก
ที่นา่ สนใจเพื่อลดปริ มาณก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ และยังช่วยแก้ ไข
ปั ญหาสิง่ แวดล้ อมควบคูไ่ ปด้ วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

การใช้ เทคโนโลยี ท างชี ว ภาพในการบ� ำ บัด มลพิ ษ ซึ่ ง
ประหยัดค่าใช้ จา่ ยกว่าการใช้ เทคโนโลยีทางเคมีซงึ่ มีราคาแพง

นวัตกรรม (Innovation)

Microalgae reduce of global warming

ประโยชน์ของผลงาน

ได้ อั ต ราการเติ ม ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ที่ เ หมาะสมของ
สาหร่ ายในการกักเก็บคาร์ บอน และยังสามารถน�ำอัตราการเติม
ก๊ าซคาร์ บ อนไดออกไซด์ ไ ปประยุ ก ต์ ใ ช้ ในการลดปริ ม าณก๊ าซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ในภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อช่วยลดปริ มาณ
ก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์และกักเก็บคาร์ บอนผ่านกระบวนการทาง
ชีวภาพ ท�ำให้ ประหยัดค่าใช้ จา่ ยในการบ�ำบัดมลพิษเป็ นจ�ำนวนมาก
และยังเป็ นการลดปริ มาณก๊ าซเรื อนกระจกที่ส�ำคัญน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ส า ม า ร ถ น� ำ ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ก� ำ จั ด ป ริ ม า ณ ก๊ า ซ
คาร์ บอนไดออกไซด์ทเี่ กิดจากการเผาไหม้ เชื ้อเพลิงของโรงงานอุตสาห
กรรมอืน่ ๆ

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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เซ็นเซอร์ตรวจคัดกรองโรคเก๊าท์แบบพกพา
ส�ำหรับระบบสาธารณสุขไทย
182045

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

สังคมในยุคปั จจุบนั พบว่าภาวการณ์ เจริ ญพันธุ์และภาวการณ์ เสียชีวิตของประชากร
มีแนวโน้ มเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เพิ่มมากขึ ้น ส่งผลให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ าง
เจ้าของผลงาน
ทางอายุของประชากรไทย ในช่วงกว่า 30 ปี ที่ผ่านมา จ�ำนวนและสัดส่วนของประชากร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชริ าวุฒิ เพชรเย็น
ไทยในวัยเด็ก (อายุต�่ำกว่า 15 ปี ) มีแนวโน้ มลดลงแต่ในทางกลับกันจ�ำนวนประชากรใน
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
วัยท�ำงาน (อายุ 15-29 ปี ) และจ�ำนวนประชากรผู้สงู อายุที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป ยัง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คงมีแนวโน้ มที่เพิ่มสูงขึ ้นอย่างรวดเร็ วในอนาคต โดยปั จจัยที่ส�ำคัญที่ท�ำให้ สดั ส่วนของ
เบอร์ โทรติดต่อ 083-616-6332
ประชากรในวัยเด็กนันมี
้ แนวโน้ มลดลงอันเนื่องมาจากอนามัยของแม่และเด็ก สุขาภิบาล
อีเมล์ chiravoot.p@gmail.com
การสร้ างภูมิค้ มุ กัน เช่น การฉีดวัคซีน การปลูกฝี ช่วยท�ำให้ ทารกและเด็กมีอตั ราการรอด
ชีวิตสูงมากขึ ้นนันไม่
้ ได้ รับการให้ ความส�ำคัญเท่าที่ควรจึงเป็ นสาเหตุที่ท�ำให้ มีอตั ราการ
ที่อยู่ 99 ถนนพหลโยธิน ต�ำบลคลองหนึง่
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 10120 เสียชีวิตมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้นถึงปี ละ 10 คนต่อประชากร 1,000 คน และอัตราการเสีย
ชีวิตของประชากรไทยในวัยอื่นๆ มีแนวโน้ มมากขึ ้นเช่นกัน โดยสาเหตุที่ส�ำคัญที่ประชากร
ไทยเสียชีวิตมากที่สดุ 3 อันดับ คือ โรคที่เป็ นมาตังแต่
้ ก�ำเนิด อุบตั เิ หตุ และโรคที่เกิดจาก
ผูร้ ว่ มคณะ
การใช้ ชีวิตประจ�ำวัน โดยจากข้ อมูลของกระทรวงสาธารณสุขและกรมสถิติแห่งชาติพบ
รองศาสตราจารย์ นพ.กัมมาล กุมาร ปาวา
้ มากกว่าอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากอุบตั ิเหตุ
ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์.ดร. เบญญา เชิดหิรญ
ั กร ว่าอัตราการเสียชีวิตที่เกิดจากโรคต่างๆนันมี
มากถึง 2 ใน 3 ของประชากรทังหมด
้
ในช่วง พ.ศ. 2548–2557 ที่ผา่ นมา โดยส่วนใหญ่แล้ ว
ดร. วสิศ ลิ ้มประเสริ ฐ
ประชากรไทยจะเสียชีวิตมากจากโรคติดเชื ้อที่แพร่ระบาดจากที่ท�ำงาน น� ้ำดื่ม อากาศ หรื อ
รองศาสตราจารย์ ดร.เจียรนัย เล็กอุทยั
จากพาหะน�ำโรคชนิดต่างๆ เมื่อสังคมไทยกาลังก้ าวเข้ าสูส่ งั คมของผู้สงู อายุหรื อมีผ้ สู งู อายุ
นางสาว อัสสรี ญา อบอุน่
ในวัยอายุ 60 ปี ขึ ้นไปที่มีมากขึ ้นถึงร้ อยละ 10 ของประชากรไทยในทุกปี ท�ำให้ สามารถ
นาย โศธนะ วิชาเรื อง
มองเห็นภาพแนวโน้ มของภาวะความเจ็บป่ วยของประชากรที่น่าจะเกิดขึ ้นมากในอนาคต
เนื่องจากผู้สงู อายุนัน้ มีโอกาสเจ็บป่ วยมากกว่าคนที่อายุน้อยยิ่งท�ำให้ มีความเสี่ยงมาก
ข้อมูลผลงาน
ที่จะเจ็บป่ วยได้ ง่ายกว่า โรคที่ผ้ สู งู อายุมกั เป็ นและท�ำให้ เสี่ยงต่อการเสียชีวิต ได้ แก่ โรค
• น� ้ำหนัก 2 กิโลกรัม
มะเร็ ง โรคหัวใจ โรคไตผิดปกติ และโรคติดเชื ้อในกระแสเลือด นอกจากนี ้ผู้สงู อายุท่ียงั มี
ชีวติ อยูส่ ว่ นใหญ่นนมั
ั ้ กจะเป็ นโรคเรือ้ รังทีต่ ้ องการการดูแลรักษาระยะยาว เช่น โรคเบาหวาน
โรคความจ�ำเสื่อม อัมพฤกษ์ อัมพาต โรคเกี่ยวกับกระดูกและฟั น โรคเก๊ าท์ เป็ นต้ น โรคเหล่านีต้ ้ องการการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
จ�ำนวนผู้ป่วยโรคเก๊ าท์นนมี
ั ้ แนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้นในช่วงหลายสิบปี ที่ผา่ นมา มีผลกระทบถึงร้ อยละ 1-2 ของประชากรไทยในช่วงใดช่วงหนึง่ ของ
ชีวิต จ�ำนวนที่เพิ่มขึ ้นเป็ นผลมาจากปั จจัยเสี่ยงที่พบมากขึ ้นในประชากร ยกตัวอย่างเช่น กลุม่ อาการเมตาบอลิก อายุขยั ที่ยืนยาวขึ ้น และ
พฤติกรรมการกินอาหารที่เปลี่ยนแปลงไป โรคเกาต์สามารถพบได้ หลายรูปแบบ ที่พบมากที่สดุ คืออาการไขข้ ออักเสบก�ำเริ บแบบเฉียบพลัน
ข้ อต่อแดง ตึง แสบร้ อน บวม ข้ อต่อกระดูกฝ่ าเท้ า นิ ้วเท้ าที่โคนนิ ้วหัวแม่เท้ ามักได้ รับผลกระทบมากที่สดุ โดยคิดเป็ นจ�ำนวนครึ่งหนึง่ ของผู้
ป่ วยทังหมด
้
ข้ อต่ออื่น ๆ เช่น ส้ นเท้ า หัวเข่า ข้ อมือ และนิ ้วมือก็อาจได้ รับผลกระทบได้ เช่นกัน ความเจ็บปวดที่ข้อต่อมักเริ่ มขึ ้นประมาณ 2-4
ชัว่ โมงในเวลากลางคืน เหตุผลที่เกิดอาการก�ำเริบในเวลากลางคืนเนื่องจากอุณหภูมขิ องร่างกายที่ลดลงในช่วงเวลานัน้ อาจมีอาการอืน่ ๆเกิด
ขึ ้นพร้ อมกับอาการปวดข้ อบ้ าเช่น ความเหนื่อยล้ าและมีไข้ สงู ระดับของกรดยูริกที่สงู อย่างต่อเนื่องเป็ นเวลานานหรื อภาวะกรดยูริกในเลือด
สูงอาจส่งผลให้ เกิดอาการอืน่ ๆรวมถึงการจับตัวของผลึกกรดยูริกทีแ่ ข็งแต่ไม่แสดงอาการเจ็บปวดทีร่ ้ ูจกั กันในนามของก้ อนโทไฟ การขยายตัว
ของก้ อนโทไฟอาจน�ำไปสูโ่ รคไขข้ ออักเสบเรื อ้ รังเนื่องจากการผุกร่อนของกระดูก นอกจากนี ้ระดับที่สงู ของกรดยูริกยังอาจน�ำไปสูก่ ารเกิดผลึก
ในไตก่อให้ เกิดนิ่วและส่งผลให้ เกิดโรคไตจากกรดยูริก โดยเมื่อผู้ป่วยเป็ นโรคเก๊ าท์มกั จะพบโรคอื่นร่วมด้ วย เช่น โรคเบาหวาน โรคดวามดัน
โลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูงรวมไปถึงโรคหลอดเลือดในหัวใจ และกลุม่ อาการเมตาบอลิก ดังนันจึ
้ งสามารถบอกได้ วา่ โรคเก๊ าท์นนเป็
ั ้ นโรคที่
อันตรายก็ตอ่ ประชากรผู้สงู อายุในปั จจุบนั อย่างมาก การวินิจฉัยโรคเก๊ าท์ที่ดที ี่สดุ ได้ แก่ การตรวจพบของผลึกเกลือยูเรตจากน� ้ำไขข้ อในขณะ
ที่มีการอักเสบ การตรวจเลือดเพื่อดูปริ มาณของกรดยูริก เป็ นต้ น การตรวจโรคเก๊ าท์นนต้
ั ้ องรอให้ อาการของผู้ป่วยก�ำเริ บก่อนถึงจะสามารถ
ตรวจหาผลึกเกลือยูเรตทีส่ ะสมอยูใ่ นน� ้ำไขข้ อของข้ อต่อกระดูกแล้ วน�ำไปวินจิ ฉัยโรคได้ ซึง่ การสะสมของผลึกเกลือยูเรตจนก่อเกิดเป็ นโรคเก๊ าท์
จะต้ องใช้ ระยะเวลานานถึง 10 ปี อาการเจ็บป่ วยถึงจะเริ่ มแสดง การเจาะเลือดเพื่อดูปริ มาณของกรดยูริกที่สงู เกินก�ำหนดยังไม่สามารถบอก
ได้ แน่ชดั ว่าผู้ป่วยนันเป็
้ นโรคเก๊ าท์ ดังนันผู
้ ้ ป่วยจะไม่สามารถรู้ได้ ลว่ งหน้ าเลยว่าตนเองนันเริ
้ ่ มเป็ นโรคเก๊ าท์ในระยะแรก
44
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ประโยชน์ของผลงาน

เซ็นเซอร์ ที่สามารถตรวจหาความเข้ มข้ นของกรดยูริกที่เจือปน
อยู่ในปั สสาวะ วิธีการตรวจหาความเข้ มข้ นที่สงู เกินไปของกรดยูริก
จากปั สสาวะเป็ นวิธีการที่สามารถวินิจฉัยโรคเก๊ าท์ของผู้ป่วยได้ อีก
วิธีหนึ่งและมีความแม่นยาสูงมากกว่าการตรวจจากเลือดแล้ วยัง
ใช้ เวลาในการวิเคราะห์ได้ รวดเร็ วกว่าการตรวจโดยการเจาะผลึกเก
ลือยูเรตจากน� ้ำไขข้ อกระดูก การวิเคราะห์สมบัติทางเคมีไฟฟ้าด้ วย
วิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี (Cyclic voltammetry: CV) เป็ นเครื่ องมือ
ที่มีประสิทธิ ภาพและเสถียรภาพมากในการใช้ ตรวจกรดยูริกและ
กรดแอสคอร์ บิกส�ำหรั บวิเคราะห์ โรคเก๊ าท์ ในปั สสาวะได้ ดีและใช้
เวลารวดเร็ วในการวิเคราะห์ ผล ซึ่งในงานวิจัยที่กาลังศึกษาคือผู้
วิจยั สนใจท�ำการประดิษฐ์ ขวไฟฟ้
ั ้ าใช้ งานหรื อตัววัดสัญญาณเพื่อ
น�ำมาท�ำไบโอเซนเซอร์ ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี
ช่วยในการวินิจฉัยโรคเก๊ าท์จากปั สสาวะของผู้ป่วย ในการประดิษฐ์
ขัวไฟฟ้
้ าใช้ งานหรื อตัววัดสัญญาณจะท�ำการสังเคราะห์โดยใช้ มลั ติ
วอลล์คาร์ บอนนาโนทิวบ์/ไทเทเนียมไดออกไซด์ (Multiwall carbon
nanotube/Titanium dioxide) โดยวิธีการโซลเจล (Sol-gel) เนื่องจาก
การสังเคราะห์วสั ดุด้วยวิธีนี ้เป็ นวิธีการที่งา่ ย ได้ สารที่มีความบริ สทุ ธิ์
สูง และได้ สารในปริ มาณมาก นอกจากนี ้การเลือกใช้ ไทเทเนียมได
ออกไซด์ (Titanium dioxide: TiO2) เพราะว่าไทเทเนียมไดออกไซด์
นันมี
้ คณ
ุ สมบัตเิ ป็ นสารที่งา่ ยต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟ้าและมัลติ
วอลล์คาร์ บอนนาโนทิวบ์ (Multiwall carbon nanotube: MWCNT)
เนื่องจากมีพื ้นผิวมากในการท�ำปฏิกิริยา มีคณ
ุ สมบัติทางความร้ อน
และคุณสมบัตทิ างไฟฟ้าที่ดี และเนื่องจากกรดยูริก (Uric acid: UA)
และกรดแอสคอร์ บิก (Ascorbic acid: AA) มีความว่องไวทางเคมี
ไฟฟ้า ท�ำให้ สามารถแปลผลเป็ นความเข้ มข้ นของสารตัวอย่างที่ไบโอ
เซ็นเซอร์ สามารถตรวจวัดได้ เมื่อให้ ศกั ย์ไฟฟ้าเข้ าไปในระบบ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

งานวิจัยที่ จะท�ำให้ เกิ ดระบบผลิตไบโอเซ็นเซอร์ ส�ำหรั บ
คัดกรองผู้ป่วยโรคเก๊ าท์ สามารถใช้ ได้ จริ ง เหมาะสม และมี
ประสิทธิภาพกับวัตถุดิบที่มีอยูม่ ากมายในประเทศ โดยวัสดุที่
ใช้ ในการวิเคราะห์ผลอยู่ในรู ปแบบที่เหมาะสมกับการใช้ งาน
ในด้ านการแพทย์และสาธารณสุข ซึง่ จะมีความส�ำคัญในฐานะ
ที่จะเป็ นแหล่งวัตถุดิบใหม่ที่ยงั่ ยืนของประเทศ และเป็ นแรง
ผลักดันที่ส�ำคัญในการจะน�ำประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจบน
รากฐานของวัสดุทางการแพทย์ได้ อย่างเป็ นรูปธรรมในที่สดุ

พัฒนาจากโมเดลอุปกรณ์เซ็นเซอร์ สำ� หรับตรวจคัดกรองโรคเก๊ าท์
ปัจจุบนั
โ ม เ ด ล อุ ป ก ร ณ์ ขั ้น
สุ ด ท้ า ย ห ลั ง เ ส ร็ จ ก า ร
ทดลองและการพั ฒ นา
ต่อยอด

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

Portable Screening Sensor of Gouty Arthritis
for Thai Public Health System

นวัตกรรม (Innovation)

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติ
ส�ำหรับขึ้นรูปเซรามิก

182047
เจ้าของผลงาน
นายวัฒน์ สันต์ อุ่นแก้ ว
คณะ วิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 088-2711602  
อีเมล์ Watsun030@gmail.com
ที่อยู่ 55  หมู่ 8 ต�ำบลนายาง อ�ำเภอ
สบปราบ จังหวัดล�ำปาง 52170

ผูร้ ว่ มคณะ

นายสิทธิพล  ฟูธรรม

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 360 × 260 × 400  มลิ ลิเมตร
• น� ้ำหนัก 45 กิโลกรัม
• เป็ นเครื่องพิมพ์สามมติขนาดพิมพ์
งาน 100 × 90 × 100   มิลลิเมตร
รวมกับชุดปั๊ มลมขนาดเล็ก
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ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

เป็ นเครื่ องพิมพ์ที่สามารถปั น้ รูปเซรามิกได้   โดยไม่ต้องอาศัยโมลหรื อแม่พิมพ์  เป็ นการ
พัฒนาการใช้ เทคนิคการพิมพ์สามมิตใิ นทางด้ านอุตสาหกรรมเซรามิก

นวัตกรรม (Innovation)

Design and develop ceramics 3D Printer

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

สามารถลดต้ นทุนในการพัฒนาต้ นแบบผลิตภัณฑ์เซรามิก  
สามารถผลิตชิ ้นงานได้ โดยไม่อาศัยแม่พิมพ์  ลดความสูญเสีย
ในการผลิตแบบเดิม

ประโยชน์ของผลงาน

ช่วยให้ การผลิตชิ ้นงานเฉพาะบุคคลท�ำได้ งา่ ยขึ ้น มีความสะดวก  
รวดเร็ ว  ลดต้ นทุนในการสร้ างแม่พิมพ์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

จะใช้ เป็ นแนวทางในการพัฒนาเครื่ องพิมพ์สามมิติในการขึ ้นรูป  
ซีเมนต์กระดูกในอนาคต

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

นวัตกรรมเตาอบเซรามิกเพื่อลดระยะเวลาในการ
ตากผลิตภัณฑ์เซรามิก

182052
เจ้าของผลงาน

ผูร้ ว่ มคณะ

นายพีรพล พูลสนิท
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 0612727338
อีเมล์ peerapol6215@gmail.com
ที่อยู่ 169 ม.5 ต.เวียงตาล อ.ห้ างฉัตร จ.ลาปาง 52190

ข้อมูลผลงาน

48

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร. ภาคภูมิ จารุภมู ิ
นาย มงคล ทรงตระกูลวงศ์
นาย สิทธิพงษ์ ก๋าแก้ ว
• ขนาด 700x500x700 มิลลิเมตร
• น� ้ำหนัก 50 กิโลกรัม
• เป็ นเตาอบเซรามิกโดยอาศัยหลักการควบคุมความชื ้นและ
อุณหภูมิ

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

นวัตกรรม (Innovation)

Rapid Drying Oven for Whiteware Ceramics

ประโยชน์ของผลงาน

ในกระบวนการผลิตเซรามิก หนึ่งในขันตอนส�
้
ำคัญขันตอนหนึ
้
่ง
เพื่อลดระยะเวลาสูญเสียไปในขันตอนการตากชิ
้
้นงานดิบให้ แห้ ง
ในกระบวนการผลิตคือการตากชิ ้นงานดิบที่ขึ ้นรูปมาแล้ วให้ แห้ ง โดย และเพื่อศึกษาอิทธิพลของอุณหภูมิและความชื ้นที่มีผลท�ำให้ ชิ ้นงาน
ปกติแล้ วจะใช้ เวลาตาก 3-5 วันในการตากทางผู้จดั ท�ำจึงมองเห็น ดิบแห้ ง
ปั ญหาดังกล่าวจึงได้ คดิ ค้ นนวัตกรรมขึ ้นมาเพื่อลดระยะเวลาสูญเสีย
ไปในขันตอนการตากชิ
้
้นงานดิบให้ แห้ ง
แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายตัวเครื่องเพือ่ รองรับปริมาณการผลิตชิ ้นงานเซรามิกให้มากขึ ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

เป็ นเตาอบเซรามิกโดยอาศัยหลักการควบคุมความชื ้นและ
อุณหภูมิ

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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นวัตกรรม (Innovation)

สับปะรดลูกผสมสายพันธ์ ใหม่

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

182055
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร่ ุ งนภา ช่ างเจรจา
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
การเกษตร
(สถาบันวิจยั เทคโนโลยีเกษตร)
เบอร์ โทรติดต่อ 083-203-4040
อีเมล์ changjeraja@hotmail.com
ที่อยู่ 169 ม.5 ต.เวียงตาล อ.ห้ างฉัตร
จ.ล�ำปาง 52190

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์สนั ติ ช่างเจรจา
อาจารย์พงศ์ยทุ ธ นวลบุญเรื อง

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 15x 20 ต่อชิ ้น
• น� ้ำหนัก 5 กก./ชิ ้น
• ต้ นสับปะรดในกระถาง 12 นิ ว้
จ�ำนวน 20 ต้ น
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

สับปะรดจัดเป็ นพืชที่มีความส�ำคัญทางเศรษฐกิจของไทย ซึง่ จัดเป็ นประเทศที่มีการส่ง
ออกผลผลิตสับปะรดแปรรูปมากที่สดุ เป็ นอันดับหนึง่ ของโลก โดยสับปะรดมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจ ทังในระดั
้
บมหภาคและระดับไร่ นาเป็ นพืชอุตสาหกรรมที่มีศกั ยภาพ
สร้ างมูลค่าเพิ่มจากวัตถุดิบในประเทศที่ก่อให้ เกิดการจ้ างแรงงานและยังเชื่อมโยงไปถึง
เกษตรกรสามารถมีรายได้ จากการผลิต การผลิตสับปะรดของประเทศไทยมีประเทศคูแ่ ข่ง
คือ ฟิ ลปิ ปิ นส์และอินโดนีเซีย ประเทศคูค่ ้ าส�ำคัญได้ แก่ สหรัฐอเมริ กา เยอรมนี สหรัฐอาหรับ
เอมิเรตส์ เนเธอร์ แลนด์ และออสเตรเลีย สมาคมผู้ผลิตอาหารส�ำเร็ จรูป (TFPA) ได้ รายงาน
สถานการณ์อตุ สาหกรรมสับปะรดไทย ไตรมาส 1/2560 ผลผลิตจะมีประมาณ 2 ล้ านตัน
เพิ่มขึ ้นจากปี 2559 ประมาณ 1.0 % ซึง่ ปริ มาณผลผลิตที่ใช้ ในประเทศประมาณ 15-20 %
ผลผลิตปี 2559 มีราคาอยูใ่ นช่วง 8.34 – 12.22 บาท/กก.ส่วนในปี 2560 คาดการณ์วา่ ราคา
ผลผลิตจะลดลง ปริมาณการส่งออกในช่วงไตรมาสที่ 1/2560 ผลผลิตสับปะรดกระป๋ องและ
น� ้ำสับปะรดมีการส่งออก 173,727 ตัน มีมลู ค่าการส่งออกลดลงจากปี 2559 -3.9 % แต่คาด
การณ์ปริ มาณการส่งออกปี 2560 จะเพิ่มจากเดิม +5% ส่วนมูลค่าการส่งออกพบว่าในช่วง
ไตรมาสที่ 1 จะลดลง -13.7 % คาดการณ์ปี 2560 มูลค่าการส่งออกลดลง -10 % ปั จจัย
ด้ านบวกในปี 2560 คือสภาพภูมอิ ากาศดีขึ ้นไม่ประสบปัญหาภัยแล้ งส่งผลให้ สบั ปะรดมีการ
เจริญเติบโตทีด่ มี ปี ริมาณและคุณภาพดีกว่าปี ทผี่ า่ นมาท�ำให้ ราคาวัตถุดบิ ทีจ่ ะส่งเข้ าโรงงาน
ปรับตัวถูกลง ส่วนประเด็นด้ านลบมีปัจจัยที่เกี่ยวข้ องเช่น เงินบาทแข็งค่า ผู้น�ำเข้ าชะลอการ
สัง่ ซื ้อเพื่อติดตามสถานการณ์วตั ถุดิบที่อาจล้ นตลาดและมีราคาถูกลง นอกจากนี ้ยังเกิด
จากปั จจัยนโยบายกีดกันทางการตลาดของสหรัฐอเมริ กา ทิศทางด้ านการพัฒนาสับปะรด
ของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์ สบั ปะรด ปี 2560-2569 มีเป้าหมายการพัฒนา
สับปะรดทังเชิ
้ งปริ มาณและคุณภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและขับเคลื่อน
ให้ อตุ สาหกรรมสับปะรดของไทยมีความยัง่ ยืนและรักษาความเป็ นหนึง่ ในด้ านการส่งออก
มีการก�ำหนดยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาทังการผลิ
้
ตและการตลาดทังสั
้ บปะรดเพือ่ ส่งโรงงาน

นวัตกรรม (Innovation)

New pineapple hybrid
และตลาดบริ โภคผลสด โดยให้ มีการพัฒนาคุณภาพและสายพันธุ์
สับปะรดผลสดเพื่อรองรับตลาดทังในและต่
้
างประเทศ ส่งเสริ มให้ มี
การวิจยั เทคโนโลยีและพัฒนาพันธุ์สบั ปะรดทีเ่ หมาะสมสอดคล้ องกับ
เป้าหมายเพื่อการบริโภคผลสดกระจายให้ เกษตรกรผู้ผลิตในพื ้นที่ได้
ใช้ เป็ นแนวทางในการตัดสินใจผลิต
ในปี งบประมาณ 2557-2560 ผู้วจิ ยั ได้ รบั งบประมาณเพือ่ ปรับปรุง
พันธุ์สบั ปะรดเพือ่ การบริโภคผลสดและการแปรรูป โดยการผสมพันธุ์
จากต้ นพ่อแม่ที่หลากหลายพันธุ์ ได้ แก่ ปั ตตาเวีย นางแล ภูแล อินทร
ชิตแดง อินทรชิตขาว โดยผสมแบบพบกันหมด พบว่า ได้ ต้นลูกผสม
จ�ำนวนหลายสายพันธุ์ จึงน�ำมาขยายพันธุ์เพื่อเพิ่มจ�ำนวนโดยการ
เพาะเลี ้ยงเนื ้อเยื่อ การปลูกทดสอบในสภาพแปลงและคัดเลือกสาย
ต้ นทีม่ ลี กั ษณะทีด่ แี ละเหมาะสมส�ำหรับเพือ่ การบริโภคผลสด ในเบื ้อง
ต้ นพบว่า ต้ นลูกผสมที่ได้ มีหลายสายพันธุ์ที่มีแนวโน้ มที่ดีในการท�ำ
จะน�ำไปใช้ ประโยชน์เพื่อการผลิตส�ำหรับบริ โภคผลสด และยังพบว่า
ลูกผสมที่ได้ มีความหลากหลายในทางพันธุกรรม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ลู ก ผสมสั บ ปะรดสายพั น ธุ์ ใ หม่ ที่ มี ลั ก ษณะทรงต้ น
ใบ ลักษณะผลรวมถึงคุณภาพของผลแตกต่างจากสายพันธุ์
ทางการค้ าทัว่ ไป ลูกผสมมีลกั ษณะใบมีทงที
ั ้ ม่ หี นาม ไม่มหี นาม
สีใบและทรงต้ นที่ให้ ความสวยงาม คุณภาพผลผลิต มีเนื ้อมี
เหลือง สีเหลืองฉ่า กลิน่ หอมเป็ นลักษณะเฉพาะ ให้ คา่ ของแข็ง
ที่ละลายน� ้ำได้ หรื อค่าความหวาน มากกว่า 16Q Brix

ประโยชน์ของผลงาน

ลูกผสมสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ทไี่ ด้ เมือ่ น�ำไปทดสอบพันธุ์และขึ ้น
ทะเบียนพันธุ์แล้ วสามารถน�ำไปขยายจ�ำนวนเพือ่ ส่งเสริมให้ เกษตรกร
ปลูกเป็ นการค้ า เพื่อให้ เป็ นทางเลือกใหม่ในตลาดสับปะรดผลสด

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ลูกผสมสับปะรดสายพันธุ์ใหม่ที่ได้ สามารถน�ำไปทดสอบพันธุ์
และเพือ่ ทะเบียนพันธุ์ใหม่ นอกจากนี ้ยังสามารถน�ำไปเป็ นพ่อและแม่
พันธุ์ตอ่ เนื่องเพื่อสร้ างลูกผสม ที่มีลกั ษณะที่จ�ำเพาะได้ อีก

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงาน
สร้างสรรค์
Creation

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

งานสร้างสรรค์ผนังดินอัดส�ำเร็จรูป
ส�ำหรับบ้านดินสมัยใหม่

182040
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ อมเรศ บกสุวรรณ
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์ โทรติดต่อ 08 1665 4755
อีเมล์ choomy_gtc@hotmail.com
ที่อยู่ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี
ถ.รังสิต-นครนายก คลองหก อ.ธัญบุรี
จ.ปทุมธานี 12110

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ประชุม ค�ำพุฒ
นายธวัชชัย อริ ยะสุทธิ

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 60 x 10 x 20 ซม. และ
• 10 x 14 x 20 ซม.
• น� ำ้ หนัก ประมาณ 7-15 กก.
ต่อก้ อน
• ลักษณะเป็ นผนังดินอัดส�ำเร็ จรู ป
ที่เป็ นผนังฉนวนป้องกันความร้ อน
และป้องกันเสียงในตัวเอง

54

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

บ้ านเป็ นหนึง่ ในปัจจัยสีท่ ที่ กุ คนต้ องมี และปัจจุบนั กระแสของบ้ านดินได้ รับความนิยมมา
อย่างต่อเนื่องนัน้ ปั ญหาหลักคือการไม่ทนทานน� ้ำ ท�ำให้ ต้องซ่อมแซมบ้ านดินอยูเ่ ป็ นประจ�ำ 
ผู้ประดิษฐ์ จงึ ต้ องการพัฒนาผนังอิฐดินเหนียวที่ใช้ ส�ำหรับท�ำบ้ านดิน ที่แต่เดิมเป็ นลักษณะ
เป็ นอิฐดินดิบก้ อนสีเ่ หลีย่ มทีไ่ ม่เรี ยบร้ อยสวยงาม และเสียหายได้ งา่ ยจากการถูกชะล้ างด้ วย
น� ้ำ มาพัฒนาปรับปรุงส่วนผสม โดยใช้ วสั ดุจากการเกษตรภายในพื ้นที่เป็ นส่วนผสมหลัก
ออกแบบลักษณะรูปร่าง ท�ำการขึ ้นรูปด้ วยเทคโนโลยีทเี่ หมาะสม ให้ เป็ นลักษณะแผ่นผนังดิน
อัดทีเ่ รียบร้ อย สีสนั สวยงาม คงความเป็ นธรรมชาติ และมีจดุ เด่นสูงสุดทีป่ อ้ งกันฝนชะล้ างได้
ดี จึงมีความร่วมสมัย และสามารถเพิม่ มูลค่าได้ สามารถตอบสนองความต้ องการของชุมชน
ในพื ้นที่ ใช้ ประโยชน์ได้ ทกุ ภาคส่วน ทังหน่
้ วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ทังประชาชนผู
้
้ ที่มี
รายได้ น้อย หรื อผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ผลงานนี ้จึงเป็ นการใช้ เทคโนโลยีที่เหมาะสม
กับพื ้นถิ่น และใช้ ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สดุ

ประโยชน์ของผลงาน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

งานสร้ างสรรค์ผนังดินอัดส�ำเร็จรูปส�ำหรับบ้ านดินสมัยใหม่
มีความแปลกใหม่ต่างจากผนังบ้ านดินทัว่ ไป คือ ส่วนผสมที่
ต้ านทานน� ้ำได้ ดี ส่วนที่เป็ นจุดเด่นของการสร้ างสรรค์คือ การที่
ออกแบบผิวหน้ าให้ สามารถดูดซับเสียง สามารถป้องกันเสียง/
ป้องกันความร้ อนได้ ด้วยตัวเอง และการก่อสร้ างสามารถท�ำได้
ง่ายโดยการก่อวางต่อกันด้ วยเดือยหรื อรู ที่ประสานกันอย่าง
สนิทแน่นเป็ นเนื ้อเดียวกัน จึงไม่สิ ้นเปลืองดินส�ำหรับก่อ-ฉาบ
ท�ำให้ มีความสะอาดเรี ยบร้ อยสวยงาม เหมาะส�ำหรับบ้ านดิน
สมัยใหม่เป็ นอย่างยิ่ง

ใช้ เ ป็ น ผนัง ส� ำ เร็ จ รู ป ในการก่ อ สร้ างบ้ า นดิ น ทั่ว ไปและบ้ า น
ดินที่ต้องการความต้ านทานน�ำ้ สูง ต้ องการการป้องกันเสียงและ
ป้องกันความร้ อน ส�ำหรับการพักอาศัยของประชาชนทัว่ ไปที่อนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม หรื อผู้ประกอบธุรกิจรี สอร์ ทบ้ านพักตาก
อากาศ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชิงอนุรักษ์ โดยท�ำการอนุญาตให้ ใช้ สทิ ธิ
กับบริ ษัทฯ ที่ด�ำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้ าง และประชาชนทัว่ ไปตาม
ความเหมาะสม ปั จจุบนั บริ ษัทที่รับเหมาก่อสร้ างบ้ านดินที่น�ำแผ่น
ผนังดินอัดส�ำเร็จรูปไปใช้ ประโยชน์ สามารถสร้ างรายได้ เพิม่ มากกว่า
30%

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

งานสร้ างสรรค์ ผ นัง ดิ น อัด ส� ำ เร็ จ รู ป ส� ำ หรั บ บ้ า นดิ น สมัย ใหม่
สามารถออกแบบและพัฒนารู ปแบบของผนังดินอัดได้ อย่างหลาก
หลายรูปแบบโดยไม่มขี ดี จ�ำกัด จากส่วนผสมของผนังดินอัดแบบใหม่
ที่ทนทานน� ้ำ และมีเนื ้อดินอัดที่ละเอียดเรี ยบเนียนเหมาะกับการเท
อัดลงในแบบหล่อ จึงสามารถพัฒนาต่อยอดไปในลักษณะอื่น ๆ ได้

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Creative of precast adobe wall panel for
modern clay house

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว

183031
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ วาสนา สิงห์ ดวง
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา พิษณุโลก
เบอร์ โทรติดต่อ 0834754611
อีเมล์ wassana08n@yahoo.com
ที่อยู่ 52 หมู่ 7 ต.บ้ านกร่าง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์วิไรวรรณ แสนชะนะ
อาจารย์คชั ริ นทร์ ทองฟั ก
อาจารย์ภาคภูมิ ชานาญศรี
นายทศกร สมนึก
นายธนบดี ชมพูวณิชกุล
นายภานุการ จาปั น
นายศุภชัย ดิษฐ์ กระจัน
56

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ข้อมูลผลงาน

• ผลิตภัณฑ์ที่ได้ ออกแบบสร้ างสรรค์มาจากการแปรรู ปฟาง
ข้ าว ซึ่งเป็ นวัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตร สามารถน� ำมา
แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์รูปแบบต่าง ๆทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
ได้ แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์และผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้ าว ชุด
เพาะเห็ดฟาง และชุดปลูกพื ชผักส�ำเร็ จรู ปจากฟางข้ าว
คุณสมบัติ
• ใช้ วัสดุเหลือทิง้ ทางการเกษตรได้ แก่ ฟางข้ าว เป็ นส่วน
ประกอบหลักส�ำคัญ และมีสว่ นประกอบอื่น ๆที่เป็ นมิตรต่อ
สิง่ แวดล้ อม
• -ผลิตภัณฑ์ ที่เกี่ยวข้ องกับ การปลูกพืชผัก และการเพาะ
เห็ดฟาง
• สามารถย่อยสลายได้ ในธรรมชาติโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ
• ผลิ ต ด้ ว ยกรรมวิ ธี ที่ ง่ า ย และปลอดภัย ต่ อ ชี วิ ต และสิ่ ง
แวดล้ อม
• สามารถน�ำไปใช้ งานได้ จริ ง และสามารถน�ำไปต่อยอดทาง
ธุรกิจได้
• ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ให้ กบั นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ข้ าวถือว่าเป็ นพืชเศรษฐกิจระดับต้ น ๆ ของประเทศไทย ซึง่ ภาย
หลังจากฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิต จะเหลือฟางข้ าวไว้ เป็ นจ�ำนวนมาก
เกษตรกรบางส่วนได้ มีการน�ำฟางข้ าวไปใช้ ประโยชน์ทางการเกษตร
อื่น เช่น น�ำไปใช้ เป็ นอาหารสัตว์ ปุ๋ ยหมัก หรื อ ใช้ เป็ นเชื ้อเพลิงทาง
ชีวภาพอื่น ๆ แต่ปัญหาเรื่ องฟางข้ าวยังคงไม่สามารถกาจัดออกได้
ทังหมด
้
เนื่องจากเกษตรกรจะต้ องเริ่ มการท�ำนาในครัง้ ต่อไป หากมี
การไถกลบฟางข้ าวซึง่ มีปริมาณมากก็จะท�ำให้ เกิดการเน่าเสีย และส่ง
ผลท�ำให้ ข้าวไม่สามารถเจริ ญเติบโตได้ ดี อีกทังยั
้ งพบว่าฟางข้ าวเป็ น
ทีอ่ ยูข่ องแมลงและศัตรูพชื เกษตรกรส่วนใหญ่จงึ เลือกการเผาท�ำลาย
ฟางข้ าว :ซึง่ จะส่งผลกระทบกับสิง่ แวดล้ อม ท�ำให้ เกิดสภาวะโลกร้ อน
และยังเป็ นการท�ำลายหน้ าดินจึงท�ำให้ ดินขาดความอุดมสมบูรณ์
มีการใช้ ปุ๋ยเคมีเพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการแก้ ปัญหาดิน
เสื่อมสภาพ ดังนันการเผาทาลายฟางข้
้
าวจะส่งผลกระทบเป็ นลูกโซ่
และเป็ นปั ญหาที่เกิดในระยะยาว และจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิตเมื่อ
สภาวะโลกเปลี่ยนไป
ดังนัน้ ผลิตภัณฑ์ ที่ได้ ออกแบบสร้ างสรรค์ จากการแปรรู ปฟาง
ข้ าว ซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตร สามารถน�ำมาแปรรู ปเป็ น
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบต่าง ๆทีเ่ ป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม ได้ แก่ บรรจุภณ
ั ฑ์
และผลิตภัณฑ์จากกระดาษฟางข้ าว ชุดเพาะเห็ดฟางและชุดปลูกพืช
ผักส�ำเร็จรูปจากฟางข้ าว เนื่องจากองค์ประกอบของฟางข้ าวมีเส้ นใย
เซลลูโลสจ�ำนวนมาก มีกระบวนการท�ำเป็ นเยื่อได้ งา่ ย จึงสามารถน�ำ
ประโยชน์ของผลงาน
ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ได้ หลากหลายรูปแบบตามความต้ องการ ซึง่
1. ลดปั ญหาจากการเผาทิ ้งฟางข้ าวของเกษตรกรที่เป็ นสาเหตุ
เป็ นแนวทางหนึง่ ในการช่วยลดสภาวะโลกร้ อนที่เกิดจากการเผาทา ของสภาวะโลกร้ อน
ลายฟางข้ าว และท�ำให้ มีคณ
ุ ภาพชีวิตและสิง่ แวดล้ อมดีขึ ้น
2. เพิ่มคุณค่าของฟางข้ าวท�ำให้ มีมลู ค่ามากขึ ้น
3. สร้ างความแปลกใหม่ของผลิตภัณฑ์ในหลากหลายรู ปแบบ
ตามความต้ องการ มีการปรั บปรุ งและดัดแปลงให้ เกิ ดประโยชน์
มากขึ ้น
จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
4. สามารถน�ำไปใช้ งานได้ จริ ง และสามารถน�ำไปต่อยอดทาง
1. การน�ำฟางข้ าว ซึง่ เป็ นวัสดุเหลือทิ ้งทางการเกษตรมา
ธุรกิจได้ เป็ นการเพิ่มรายได้ ให้ แก่ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ท�ำให้
แปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์จากฟางข้ าวหลากหลายรูปแบบ เพือ่ เพิม่
ความเป็ นอยูด่ ีขึ ้น
มูลค่าและประโยชน์ใช้ สอย
5. ใช้ เป็ นสื่อการเรี ยนรู้ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้ กบั นักเรี ยน
นักศึกษา และประชาชนทัว่ ไป
2. มีกระบวนการผลิต การน�ำไปงานที่ง่าย และเป็ นมิตร
ต่อสิง่ แวดล้ อม
แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
3. สามารถย่อยสลายได้ ในธรรมชาติโดยกระบวนการทาง
พัฒนารูปแบบที่ทนั สมัย และมีความหลากหลายมากยิ่งขึ ้น อีก
ชีวภาพ
ทังมี
้ การใช้ เทคโนโลยีเพื่อปรับปรุ งและพัฒนากระบวนการผลิตให้
สามารถผลิตได้ สะดวก รวดเร็ ว และปริ มาณการผลิตเพียงพอกับ
ความต้ องการ
วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Eco-DIY Products from Rice Straw

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุ่นใจสมุนไพร
183033
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนาถ
นรินทร์ สรศักดิ์
คณะ ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เชียงใหม่
เบอร์ โทรติดต่อ 091-859-3442
อีเมล์ aj.nart@gmail.com
ที่อยู่ 107/172/1 หมูท่ ี่ 5 ถนน เชียงใหม่
ล�ำพูน ต.หนองผึ ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
50140

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวอัจฉราวรรณ ไชยนวรัตน์

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด ชุดบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์
อุน่ ใจสมุนไพร ขนาดโดยรวม 50
x 50 ซม.
• น� ้ำหนัก 1.5 กก.
• ชุ ด บรรจุ ภัณ ฑ์ ผ ลิ ต ภัณ ฑ์ อุ่น ใจ
สมุนไพร มี 7 ชนิด คือ
1. สมุนไพรเฮนน� ้ำหมักผมสี
น� ้ำตาลเข้ ม
2. สมุนไพรเฮนน� ้ำหมักผมสี
น� ้ำตาลแดง
3.  สมุนไพรเฮนน� ้ำหมักผมสีด�ำ
ธรรมชาติ
4.  แชมพูสมุนไพรใบหมี่
5. ครี มนวดผมอัญชัญ
6. เจลน� ้ำมันตะไคร้ หอมกันยุง
7. สเปรย์น� ้ำมันตะไคร้ หอมไล่ยงุ
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

จากการลงพื ้นที่สมั ภาษณ์ คุณสุภาพ อุน่ เมือง ผู้ประกอบการอุน่ ใจสมุนไพร ถึงข้ อมูล
เบื ้องต้ นและปั ญหาของบรรจุภณ
ั ฑ์อนุ่ ใจสมุนไพร พบว่า บรรจุภณ
ั ฑ์เดิมมีรูปทรงค่อนข้ าง
ใหญ่ ท�ำให้ เปลืองเนื ้อที่ในการขนส่ง กราฟิ กบนบรรจุภณ
ั ฑ์ ไม่แสดงอัตลักษณ์ผลิตภัณฑ์
ที่ชดั เจน ข้ อความประชาสัมพันธ์ ตัวอักษร หรื อกราฟิ กบนฉลากค่อนข้ างเล็ก อ่านล�ำบาก
กราฟิ กสือ่ สารไม่ชดั เจนว่าเป็ นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอะไร ท�ำให้ ผลิตภัณฑ์ไม่เป็ นทีส่ ะดุดตาให้
เป็ นที่จดจ�ำ ซึง่ ผู้ประกอบการมีความต้ องการในการปรับปรุงและพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ของอุน่
ใจสมุนไพร ทัง้ 7 ผลิตภัณฑ์ ให้ แสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์สนิ ค้ า และสมุนไพรอย่างชัดเจน
เรี ยบง่าย สะดุดตา จดจ�ำง่าย และมีความต้ องการบรรจุภณ
ั ฑ์แบบเดี่ยว แบบจัดเป็ นชุด
แนวคิดในการออกแบบและพัฒนากราฟิ กและบรรจุภณ
ั ฑ์ ชันที
้ ่ 1 (individual package)
ชันที
้ ่ 2 (inner package) ของอุน่ ใจสมุนไพรทัง7
้ ผลิตภัณฑ์ ให้ แสดงอัตลักษณ์ของแบรนด์
และภาพพจน์ของผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้ ชดั เจน สะดวกต่อการใช้ งาน โดยค�ำนึงตังแต่
้ การ
บรรจุไปจนถึงการจ�ำหน่ายจนถึงมือผู้บริ โภค

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

รู ปแบบ Graphic ที่ออกแบบให้ แบรนด์เด่นชัด โดยเน้ น
อัตลักษณ์แบรนด์ด้วยรูปหัวใจ ที่เป็ นตัวแทนของแบรนด์ “อุน่
ใจ”ออกแบบให้ หหู ิ ้วเจาะฉลุเป็ นรูปหัวใจ เพื่อให้ สะดวกสบาย
ในการหิ ้วน�ำพาและท�ำให้ ผ้ บู ริโภคเกิดการจดจ�ำง่าย ติดตา โดย
ไม่ต้องพึง่ บรรจุภณ
ั ฑ์ถงุ พลาสติกอีก เพื่อประหยัดต้ นทุนและ
รักษาสิง่ แวดล้ อม ช่วยให้ สะดวกในการใช้ งานมากขึ ้น และเมื่อ
วางบนชันวางจ�
้
ำหน่าย(Shelf) ก็เห็นเด่นชัด สร้ างความแตกต่าง
ให้ กบั สินค้ าใกล้ เคียง ช่วยเพิ่มยอดขายและมูลค่าสินค้ า และ
เหมาะสมในการวางจ�ำหน่ายใน ร้ านค้ า วิสาหกิจชุมชนในท้ อง
ถิ่น และการออกงาน Fair แสดงสินค้ าได้ เป็ นอย่างดี

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Package design for Ounjai Herbal Products

ประโยชน์ของผลงาน

สามารถน�ำรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาดใน ร้ านสะดวกซื ้อ
Supermarket หรื อจ�ำหน่าย Online ได้ อย่างเหมาะสมเพื่อเปิ ดตลาด
ใหม่ (Position) เจาะกลุม่ ลูกค้ าระดับกลางถึงสูง และบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
ช่วยยกระดับสินค้ าและเพิ่มมูลค่าสินค้ าได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ผู้ประกอบการ มีโครงการจัดท�ำผลิตภัณฑ์อนุ่ ใจสมุนไพรเพิ่มขึ ้น
อีกหลายชนิด และ สามารถออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อต่อยอดในการจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นชุด เพื่อเป็ นของขวัญ และ
ของฝากของที่ระลึกตามเทศกาล การจัดชุดของขวัญ (Gift Set) จัด
ผลิตภัณฑ์ ในบรรจุภณ
ั ฑ์ ใหม่ จะช่วยเพิ่มยอดขายและเพิ่มมูลค่า
สินค้ าให้ นา่ สนใจมากขึ ้น

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร

183034
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยาวนาถ
นรินทร์ สรศักดิ์
คณะ ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เชียงใหม่
เบอร์ โทรติดต่อ 091-859-3442
อีเมล์ aj.nart@gmail.com
ที่อยู่ 107/172/1 หมูท่ ี่ 5 ถนน เชียงใหม่
ล�ำพูน ต.หนองผึ ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
50140

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวพัชรา สุริวลั ย์

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด บรรจุภณ
ั ฑ์สารสกัด 7 ชนิด
ขนาดโดยรวม 30 x 30 ซม.
• น� ้ำหนัก 1 กก.
• ชุดบรรจุภณ
ั ฑ์สารสกัดจากสมุนไพร
มี 7 ชนิด คือ น�ำ้ มันนวดล�ำไยสูตร
เย็ น สูต รร้ อน น� ำ้ มัน นวดสกัด จาก
ว่ า นสาวหลง น� ำ้ มัน นวดสูต รไพล
(ทัง้ 4 สูตร บรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์แบบ
ลูกกลิ ้ง), Stick ขี ้ผึ ้งลดผื่นคันแมลง
กัดต่อย,Spray ตะไคร้ หอมกันยุง และ
Spray ดับกลิน่ เท้ า
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร มีลกั ษณะเป็ น ยาทา ยานวด และสเปรย์ เป็ นผลงานการ
คิดค้ นของ ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ อาจารย์ประจ�ำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้ านนา เชียงใหม่
ซึ่งได้ ออกแบบและประดิษฐ์ เครื่ อง PEF mobile เพื่อสกัดสาร ส�ำคัญของสมุนไพรไทย
ได้ คดิ ค้ นสูตรต่างๆ มาผสมผสานกันเพือ่ ให้ ได้ มาซึง่ สูตรน� ้ำมันนวด และทา  หลากหลายชนิดทีม่ ี
ประสิทธิภาพดีมาก   แต่รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ยงั ไม่มีความทันสมัยและตอบสนองต่อกลุ่ม
ลูกค้ าระดับกลางถึงสูง และขาด LOGO ของแบรนด์ จึงมาขอการบริ การวิชาการด้ าน
แบรนด์และค�ำแนะน�ำ  ในการออกแบบและพัฒนารู ปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ให้ ทนั สมัยขึ ้น
ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ เพื่อเจาะกลุม่ ตลาดในระดับสูงขึ ้นจากเดิม สะดวกในการใช้ งาน และการ
จ�ำหน่าย ในร้ านสะดวกซื ้อ Supermarket  และทาง online และต้ องการเพิ่มมูลค่าสินค้ า
และยอดจ�ำหน่าย  

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

รูปแบบ Graphic ที่ออกแบบให้ ทนั สมัยขึ ้น แบรนด์เด่นชัด
ทันสมัย จดจ�ำง่าย สะดวกในการใช้ งานมากขึ ้น เมื่อวางบน
ชันวาง
้
จ�ำหน่าย (Shelf) ตอบสนองต่อลูกค้ าระดับกลางถึง
สูง   มีรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์แบบชุดขนส่งพร้ อมจ�ำหน่าย (Shelf
Ready  Packageing) เพื่อเพิ่มยอดขายและเหมาะสมในการ
วางจ�ำหน่ายในร้ านสะดวกซื ้อ Supermarket และเด่นชัดบน
ร้ านค้ า  Online

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Package design for Herbal Extract

ประโยชน์ของผลงาน

สามารถน�ำรูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ออกสูต่ ลาดในร้ านสะดวกซื ้อ  
Supermarket หรือจ�ำหน่าย Online ได้ อย่างเหมาะสมเพือ่ เปิ ดตลาด
ใหม่ (Position) เจาะกลุม่ ลูกค้ าระดับกลางถึงสูง และบรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่
ช่วยยกระดับสินค้ าและเพิ่มมูลค่าสินค้ าได้   

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ดร.อาทิตย์ ยาวุฑฒิ มีโครงการจัดท�ำผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
สมุนไพรออกมาอีกหลายชนิด และ สามารถออกแบบและพัฒนารูป
แบบบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อต่อยอดในการจ�ำหน่ายบรรจุภณ
ั ฑ์เป็ นชุด เพื่อ
เป็ นของฝากของที่ระลึกตามเทศกาล ของถวายเป็ นสังฆทานชุดยา
หรื อของเยี่ยมคนไข้ ท�ำให้ สามารถเพิ่มยอดขายและเพิ่มมูลค่าสินค้ า
ได้ อีกหลายรูปแบบ

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้ำพริกลาบ บ้านสันผักแค
ต�ำบลม่วงคา อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

183039
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ วรรธนะรั ตน์ ไชยวงศ์
คณะบริ หารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เชียงราย
เบอร์ โทรติดต่อ 081-169-6419
อีเมล์ cw_wattha@hotmail.com
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน
จ.เชียงราย 57120

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์รจนา บุญลพ
นางสาวจิราภรณ์ นาทะสันต์
นางสาวปิ ยะดา หนาแน่น
นางสาวศิริพร บ้ านสระ
นางสาวสุภารัตน์ เครื ออินตา
นายวงกต ช่างสาร
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

จากสภาพสังคมปั จจุบนั ที่มีระบบเศรษฐกิจที่ต้องแข่งขันกันสูงขึ ้น ประชาชนส่วนใหญ่
มีรายได้ หลักคือภาคการเกษตรซึง่ ไม่เพียงพอตอการด�ำรงชีพ จึงจ�ำเป็ นต้ องหาอาชีพเสริ มที่
ประชาชนสามารถสร้ างอาชีพจากภูมิปัญญาหรื อการส่งทอดทางมรดกทางวัฒนธรรมท้ อง
ถิ่นสืบทอดรุ่ นสูร่ ุ่ นมาสร้ างเป็ นอาชีพเสริ ม จนสร้ างเป็ นความโดดเด่นให้ แก่ชมุ ชน และยัง
ส่งผลดีตอ่ การเป็ นอาชีพเสริ มให้ แก่ชมุ ชน
บ้ านสันผักแค หมู่ที่ 5 ก็เช่นกันที่ประสบปั ญหาด้ านเศรษฐกิจ และพยายามพัฒนา
ชุมชนด้ านการส่งเสริมอาชีพเสริมจากทรัพยากรที่ชมุ ชนมีอยู่ หรื อจากภูมปิ ั ญญาของชุมชน
กลุม่ พริกลาบพัฒนาสตรี หมู่ 5 ได้ ผลิตน� ้ำพริกลาบส่งขายตามร้ านค้ าในชุมชน และตลาดใน
อ�ำเภอพาน ด้ วยรสชาติทเี่ ผ็ดร้ อนอร่อยและมีกลิน่ น� ้ำพริกทีห่ อม แต่ด้วยบรรจุภณ
ั ฑ์ของกลุม่
พริกลาบพัฒนาสตรี หมู่ 5 มีรูปลักษณ์ไม่โดดเด่นและมีลกั ษณะเหมือนกับน� ้ำพริกลาบทัว่ ไป
ที่มีขายในท้ องตลาด จึงท�ำให้ มีปัญหาว่าผู้บริ โภคไม่สามารถแยกแยะออกได้ อย่างชัดเจน
และผู้บริ โภคหาจุดจ�ำหน่ายตัวสินค้ าของกลุม่ พริ กลาบพัฒนาสตรี หมู่ 5 ไม่ได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

การพัฒนารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบใหม่ทนี่ า่ สนใจและ
สร้ างแรงกระตุ้นให้ ผ้ บู ริโภคอยากซื ้อผลิตภัณฑ์ และมีการซื ้อซ� ้ำ

ดังนัน้ เมื่ อมี การผลิตภัณฑ์ น� ำ้ พริ กลาบมากขึน้ ในการผลิตซ� ำ้
กันกับวิสาหกิจชุมชนในชุมชนอื่นและจังหวัดอื่นก็เพิ่มมากขึ ้นเช่น
เดียวกัน ทังผลิ
้ ตภัณฑ์น� ้ำพริ กที่มีความเหมือน ใกล้ เคียงหรื อแตก
ต่างกันล้ วนท�ำให้ เกิดภาวะยุงยากในการตัดสินใจซื ้อของผู้บริ โภค
การออกแบบจึงเป็ นตัวแปรส�ำคัญของการแข่งขันสร้ างความแตกต่าง
ระหว่างสินค้ า เป็ นความจดจ�ำสัมพันธภาพระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
และสินค้ า การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จงึ มีบทบาทที่สำ� คัญยิง่ ต่อผู้ผลิต
สินค้ า เนื่องจากบรรจุภณ
ั ฑ์สามารถท�ำหน้ าทีส่ ง่ เสริมการขาย กระตุ้น
ยอดขายให้ เพิม่ ขึ ้น ในเวลาเดียวกันมีโอกาสลดต้ นทุนสินค้ าอันจะน�ำ
ไปสูย่ อดก�ำไรสูงซึง่ เป็ นเป้าหมายการขายสินค้ า การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์จงึ เป็ นส่วนส�ำคัญมาในขันตอนการผลิ
้
ตสินค้ า
จากความส�ำคัญของการออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และปัญหาดังกล่าว
ผู้วจิ ยั จึงมีความสนใจในการทีจ่ ะท�ำการศึกษาและส่งเสริม การพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์น� ้ำพริ กลาบ อีกทังมี
้ ความต้ องการให้ มีความเข้ าถึงกลุม่
เป้าหมายให้ ชดั เจนยิ่งขึ ้น จึงจ�ำเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้ องมี การพัฒนา
บรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีความสวยงามและสอดคล้ องกับผลิตภัณฑ์ และสร้ าง
เป็ นบรรจุภณ
ั ฑ์ท่ีเพิ่มยอดขายของผลิตภัณฑ์ จึงเป็ นที่มาของงาน
วิจยั การพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์น� ้ำพริ กลาบ บ้ านสันผักแค ต�ำบลม่วงคา
อ�ำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ประโยชน์ของผลงาน

1. บรรจุภณ
ั ฑ์น� ้ำพริ กลาบมีความเหมาะสม มีมาตรฐาน และ
จูงใจผู้บริ โภค
2. มีการจัดจ�ำหน่ายและการกระจายสินค้ าที่เพิ่มขึ ้น
3. ผลิตภัณฑ์มมี ลู ค่าเพิม่ ขึ ้น และน�ำไปสูก่ ารเพิม่ รายได้ ของคนใน
ชุมชน
4. ผู้บริ โภคมีผลิตภัณฑ์น� ้ำพริ กลาบที่มีคณ
ุ ภาพและสดใหม่

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทอื่น ๆ ทรัพยากรที่มีอยู่ใน
แต่ละท้ องถิ่นสามารถน�ำมาแปรรู ปและก่อให้ เกิดประโยชน์ ได้ ทัง้
อาหาร ของใช้ ควรศึกษารูปแบบของบรรจุภณ
ั ฑ์และโครงสร้ างที่เป็ น
ปั ญหากับตัวผลิตภัณฑ์
2. การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ที่มีอตั ลักษณ์เฉพาะเพื่อการส่งเสริ ม
ของการท่องเที่ยว
3. ศึกษากระบวนการผลิต รูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุบรรจุภณ
ั ฑ์
เพือ่ ลดต้ นทุนในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ถ้ าเลือกใช้ วสั ดุต้นทุนต�ำ่ อย่าง
เดียวอาจจะท�ำให้ บรรจุภณ
ั ฑ์ท�ำหน้ าที่ได้ ไม่สมบูรณ์
4. ศึกษารูปแบบบรรจุภณ
ั ฑ์และวัสดุผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์ที่เป็ นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้ อมในการพัฒนาบรรจุภณ
ั ฑ์ ทางเลือกเพื่อส่งเสริ มการ
ลดสภาวะโลกร้ อน

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Packaging Development for Spiced Chilli Paste,
Ban San Phak Khae,Tambon Muangkha

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากแผ่นไม้ด้วยแสงเลเซอร์

183043
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เอกลักษณ์
สุมนพันธุ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา ตาก
เบอร์ โทรติดต่อ 0932299231
อีเมล์ ekkalak@rmutl.ac.th
ที่อยู่ 41/1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา ตาก ม.7 ต.ไม้ งาม
ถ.พหลโยธิน อ.เมือง จ.ตาก 63000

ผูร้ ว่ มคณะ

ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ประมูล บัวน้ อย

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด 8x8x10 (กว้ างxยาวxสูง)
เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 0.3 กิโลกรัม
• ผลงานสร้ างสรรค์ นี ไ้ ด้ ประยุ ก ต์
ใช้ ล�ำแสงเลเซอร์ ขนาด 40 – 60 วัตต์
(Watt) ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์กล่องไม้
ด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ส�ำหรับใส่
สินค้ า ซึ่งมีความหลากหลายในการ
ออกแบบแม่แบบ ท�ำให้ สนิ ค้ าเป็ นทีน่ า่
สนใจและดึงดูดผู้บริ โภคมากขึ ้น
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ในภาคอุตสาหกรรมมีการใช้ แสงเลเซอร์ ในการสร้ างลวดลายหรื อตัดชิ ้นงานต่างๆ และ
เครื่ องเลเซอร์ ที่ใช้ งานมีราคาถูกลงมากในปั จจุบนั ท�ำให้ ธรุ กิจขนาดเล็ก (Small Business)
สามารถเข้ าถึงและใช้ งานได้ ในการใช้ ล�ำแสงเลเซอร์ เพื่อตัดแผ่นไม้ เป็ นรู ปทรงต่างๆมี
บทความแนะน�ำการใช้ งาน และข้ อมูลเชิงเทคนิคเผยแพร่มากมาย ซึง่ การออกแบบแม่แบบ
ชิ ้นงานเพื่อใช้ ตดั ด้ วยแสงเลเซอร์ นนั ้ จ�ำเป็ นต้ องอาศัยผู้มีทกั ษะและประสบการณ์ในการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบ นอกจากนี ้จากแม่แบบเก่าเมือ่ ขนาดของผลงานเปลีย่ นแปลง
จ�ำเป็ นต้ องออกแบบตัวแม่แบบใหม่ทกุ ครัง้ ท�ำให้ เสียเวลาในการสร้ างแม่แบบพอสมควร ผล
งานสร้ างสรรค์นี ้ได้ น�ำเสนอ “การใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์จากแผ่นไม้
ด้ วยแสงเลเซอร์ ” โดยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท่ีพฒ
ั นาด้ วยภาษาไพทรอน (Python)
ก�ำหนดค่าพารามิเตอร์ (Parameter) ต่างๆที่ใช้ งานเช่น ด้ านกว้ าง ด้ านยาวรูปแบบฝาปิ ด
บน หรื อล่าง ส่งผลให้ การออกแบบแม่แบบเพื่อใช้ เป็ นกล่องใส-บรรจุภณ
ั ฑ์สนิ ค้ าต่างๆ เมื่อ
มีการเปลี่ยนแปลงในเรื่ องของขนาด รู ปแบบ สามารถออกแบบได้ เร็ วขึ ้นจากแม่แบบเก่า
เพราะใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ค�ำนวณค่า มีความน่าสนใจ แปลกใหม่ ดึงดูดลูกค้ าได้ มาก
ยิ่งขึ ้น และแสงเลเซอร์ สามารถวาดลวดลายโลโก้ บนกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์ เพื่อสร้ างกล่องบรรจุ
ภัณฑ์ที่มีบง่ บอกตัวตนของผลิตภัณฑ์ที่สื่อกับผู้ใช้ บริ โภคต่อไป

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

การออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ผา่ นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษา
ไพทรอนเป็ นซอร์ สโค้ ดแบบเสรี (Open Source) สามารถ
เขียนโปรแกรมเพื่อแก้ ไขข้ อมูลได้ การออกแบบกล่องไม้ ใช้ ไม้
เอ็ ม ดี เ อฟ (MDF) หรื อ ไม้ ใ นรู ป แบบอื่ น ๆได้ ที่ มี ร าคาถูก
บรรจุภณ
ั ฑ์สามารถยิงลวดลายโลโก้ เฉพาะของผลิตภัณฑ์ได้
มีความรวดเร็ วในการออกแบบตัวกล่องไม้ แม่แบบที่มีความ
หลากหลายในรูปแบบ ชิ ้นงานเมื่อประกอบกันจะมีความพอดี
ของตัวชิน้ งาน เพราะออกแบบด้ วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ที่ไม่ต้องใช้ กาวร้ อนเป็ นตัวยึดติดวัสดุ

ประโยชน์ของผลงาน

สามารถน� ำ ผลงานไปใช้ ใ นการออกแบบแม่ แ บบ เพื่ อ สร้ าง
ลวดลายของผลิตภัณฑ์ ได้ หลากหลายรูปแบบ และกล่องบรรจุภณ
ั ฑ์
เพื่อใส่สนิ ค้ าที่ต้องการน�ำเสนอ ซึง่ มีหลากหลายรูปแบบเช่นเดียวกัน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

ด้ วยตัวซอร์ สโค้ ดแบบเสรี (Open Source) พัฒนาด้ วยภาษา
ไพทรอน (Python) ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถเขียน
โปรแกรมเพิม่ เติมเพือ่ ออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ในรูปแบบอืน่ ๆ เพิม่ เติมได้
วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Using Computer Program for Designing package
from wood plate with Laser Light

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

ผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นด้ายขนแกะ
และเส้นด้ายไหมอีรี่

183049
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสิรโิ ชค
คณะศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 088 2695459
อีเมล์ vachirapoo@yahoo.co.th
ที่อยู่ 128 ถ.ห้ วยแก้ ว ต.ช้ างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50130

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ไพโรจน์ วรพจน์พรชัย

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด กว้ าง 25 เซนติเมตร x ยาว 170
เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 200 กรัม
• เป็ น ผ้ า ทอกี่ เ อวด้ ว ยภูมิ ปั ญ ญาของ
ชนเผ่ า ปากะญอจากเส้ น ด้ า ยผสม
ระหว่า งเส้ น ด้ า ยขนแกะปั่ น มื อ และ
เส้ นด้ ายไหมอีรี่ปั่นมือ ในอัตราส่วน
ระหว่ า งเส้ นด้ ายขนแกะและเส้ น
ด้ ายไหมอีรี่ที่แตกต่างกัน ย้ อมด้ วยสี
ธรรมชาติจากคราม ไม้ ฝาง ใบกาแฟ
ใบมะม่วง โดยเป็ นผืนผ้ าที่มีผิวสัมผัส
ที่ออ่ นนุม่

ขนาด 8x8x10
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ผ้ าทอขนแกะเป็ นผ้ าทอที่เป็ นสินค้ าหัตถกรรมของทางภาคเหนือ โดยเฉพาะเป็ นสินค้ า
ประจ�ำจังหวัดแม่ฮ่องสอน แหล่งผลิตที่ส�ำคัญคือกลุม่ ทอผ้ าขนแกะบ้ านห้ วยห้ อม อ�ำเภอ
แม่ลาน้ อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยผลิตจากเส้ นใยขนแกะที่เลี ้ยงบนดอยสูงของจังหวัด
แม่ฮ่องสอนและจังหวัดใกล้ เคียง เส้ นใยขนแกะเป็ นเส้ นใยที่เป็ นเส้ นใยสัน้ มีความหยิกงอ
มีความยืดหยุ่นและมีการคืนตัวดี ผลิตโดยชาวเขาเผ่าปากะญอจากการทอด้ วยกี่เอวซึ่ง
เป็ นวิถีการผลิตแบบดังเดิ
้ มเป็ นผ้ าพันคอ ผ้ าคลุมไหล่ เพื่อจ�ำหน่ายให้ แก่ทงชาวไทยและ
ั้
ชาวต่างประเทศ แต่ปัญหาที่กลุ่มกาลังพบในปั จจุบนั คือ ผ้ าทอขนแกะมีลกั ษณะหยาบ
กระด้ าง เนื่องจากเส้ นใยขนแกะส่วนมากเป็ นเส้ นใยขนแกะ ส่งผลให้ เมื่อน�ำไปผลิตเป็ นผืน
ผ้ าจะได้ ผ้าเนื ้อหยาบ เมื่อน�ำไปใช้ งานจะเกิดการระคายเคืองและการระบายความชื ้นที่ไม่ดี
ซึง่ ตามทฤษฎีเส้ นใยขนแกะเป็ นเส้ นใยที่ดดู ซึมความชื ้นได้ ดี เมื่อเส้ นใยดูดซึมความชื ้นได้ ดี
จะต้ องส่งผลให้ มีคณ
ุ สมบัตดิ ้ านการระบายความชื ้นที่ดีด้วย (อัจฉราพร, 2539) ดังนันเมื
้ ่อ
ผ้ าทอขนแกะมีลกั ษณะผิวสัมผัสที่หยาบกระด้ าง

ในปั จจุบนั เส้ นใยธรรมชาติกลุม่ เส้ นใยโปรตีนและเป็ นเส้ นใยสัน้
เช่นเดียวกับเส้ นใยขนแกะทีก่ าลังได้ รับการส่งเสริมให้ ผลิต คือ เส้ นใย
ไหมอีรี่ (Eri silk fiber) ซึง่ ในขณะนี ้มีกลุม่ ที่เพาะเลี ้ยงไหมอีรี่กระจาย
อยูต่ ามจังหวัดต่างๆ ได้ แก่ จังหวัดเชียงใหม่ พะเยา ล�ำปาง เชียงราย
ตาก ก�ำแพงเพชร นครสวรรค์และอุทยั ธานี ซึง่ ท�ำการเพาะเลี ้ยงและ
ผลิตเป็ นรังไหมได้ ในปริ มาณที่มากเพียงพอต่อการผลิตเป็ นวัตถุดิบ
ป้อนเขาสูง่ านในระบบหัตถกรรมสิ่งทอ เส้ นใยไหมอีรี่เป็ นเส้ นใยสัน้
(Staple) ผลิตเป็ นเส้ นด้ ายด้ วยการปั่นไม่ใช่การสาวเหมือนไหมหม่อน
(ประชาคมวิจยั ) เป็ นเส้ นใยที่มีความมันแต่ไม่แวววาว มีความเหนียว
ทนเหงือ่ ไคลได้ ดี (ศูนย์วชิ าการและเทคโนโลยีพื ้นบ้ าน : ฝ้ายแกมไหม)
มีสขี าวนวล เส้ นใยหยิกงอไม่เรี ยบ มีปมุ่ ปม เมือ่ ทอผ้ าจะได้ ผ้าทีม่ เี นื ้อ
สัมผัสฟูคล้ ายกับผ้ าขนสัตว์ ให้ ความอบอุน่ ในหน้ าหนาว ประกอบกับ
เส้ นใยมีความนุม่ พองฟู เมื่อผลิตเป็ นผืนผ้ าท�ำให้ ผ้ามีความพลิ ้วและ
นุม่ ส่งผลให้ มีสมบัตดิ ดู ซับเหงื่อและระบายอากาศได้ ดี ท�ำให้ สวมใส่
สบายในหน้ าร้ อน
จากข้ อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ ว่าเส้ นใยขนแกะและเส้ นใยไหมอีรี่
ซึง่ เป็ นเส้ นใยโปรตีน มีสมบัติทางด้ านกายภาพที่คล้ ายคลึงกัน และ
เพื่อเป็ นการแก้ ปัญหาของผ้ าทอขนแกะในด้ านความหยาบกระด้ าง
ของผืนผ้ า จึงเห็นว่าการผลิตผ้ าทอเส้ นด้ ายผสมโดยการนาเส้ นด้ าย
ขนแกะมาทอร่วมกับเส้ นด้ ายไหมอีรี่ในสัดส่วนที่เหมาะสม ผลิตเป็ น
ผืนผ้ าด้ วยกรรมวิธีดงเดิ
ั ้ มตามภูมิปัญญาของชาวปากะญอ เพื่อให้
ได้ คุณลักษณะของผ้ าทอขนแกะ จึงเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่มีความ
เป็ นไปได้ สงู ในการพัฒนาศักยภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และทักษะ
การผลิต เนื่องจากเส้ นใยขนแกะและเส้ นใยไหมอีรี่ที่น�ำมาท�ำการ
วิจยั ในครัง้ นี ้เป็ นเส้ นใยที่ผลิตในประเทศไทย เป็ นเส้ นใยคุณภาพสูง
สามารถน�ำมาเข้ าสู่กระบวนการผลิตได้ ในระบบหัตถกรรม รวมถึง
ยังเป็ นการเชื่อมโยงเอาเส้ นใยทังสองมาสร้
้
างสรรค์ให้ เกิดความโดด
เด่นเฉพาะตัว ได้ ผ้าทอจากเส้ นด้ ายผสมที่มีความอ่อนนุ่ม ระบาย
ความชืน้ ได้ ดี เหมาะกับการใช้ งานในภูมิอากาศของประเทศไทย
ความส�ำเร็ จของโครงการนี จ้ ึงเป็ นอีกหนทางหนึ่งที่ส�ำคัญในการ
ผลักดันให้ ทัง้ ตลาดและหน่วยการผลิตเกิดรั บรู้ เกี่ ยวกับเส้ นใยทัง้
สองมากขึ ้น และเป็ นแนวทางเพื่อให้ เกิดการสร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ สร้ างสรรค์ผลิตภัณฑ์ชมุ ชนในการใช้ วตั ถุดบิ ธรรมชาติภายใน
ประเทศที่มีความหลากหลาย เพื่อสร้ างตลาดหัตถกรรมสิง่ ทอใหม่ที่
มีคณ
ุ ค่าทางเศรษฐกิจ

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Hand woven blends between sheep wool
and eri silk yarn

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

เป็ นผ้ าทอขนแกะที่มีผิวสัมผัสที่ออ่ นนุ่มและมีสีสนั ที่หลาก
หลายด้ วยสีธรรมชาติ

ประโยชน์ของผลงาน

1. ได้ ผ้าทอมือจากเส้ นด้ ายผสมระหว่างเส้ นด้ ายขนแกะและเส้ น
ด้ ายไหมอีรี่ที่มีความอ่อนนุม่ จากการทอด้ วยกี่เอว
2. พัฒ นาองค์ ค วามรู้ และต่อ ยอดภูมิ ปั ญ ญาท้ อ งถิ่ น ให้ เ กิ ด
ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3. พัฒนางานศิลปหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ มีคณ
ุ ค่า
และมูลค่าสูง
4. วิสาหกิจชุมชนประเภทผ้ าและสิง่ ทออืน่ สามารถน�ำผลการวิจยั
ไปปรับใช้ เพื่อพัฒนาสินค้ าผลิตภัณฑ์ชมุ ชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. ผู้ผลิตในระดับหัตถอุตสาหกรรมหรื ออุตสาหกรรมทางด้ านสิง่
ทอสามารถน�ำผลการวิจยั ไปปรับใช้ เพื่อให้ เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ที่เพิ่มขึ ้น เป็ นการส่งเสริ มเกษตรกรในการผลิตเส้ นใยธรรมชาติ
2. สามารถนาผ้ าทอใยผสมระหว่างเส้ นด้ ายขนแกะและเส้ นด้ าย
ไหมอีรี่ไปพัฒน�ำเป็ นรูปแบบสินค้ าอื่นๆ ที่หลายหลายมากขึ ้น
วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

อุปกรณ์ช่วยจุดธูปเทียนอัตโนมัติ

183053
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ หริพล ธรรมนารั กษ์
คณะ บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา เชียงราย
เบอร์ โทรติดต่อ 08-998-65598
อีเมล์ haripon_t@hotmail.com
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์ญฐั พล จันทร์ แก้ ว
นายพิชญ์พิมาน บุญถือ
นายอรรถพล ใฝ่ จติ

ข้อมูลผลงาน

หลักการท�ำงานของอุปกรณ์จดุ ธูปอัตโนมัตินี ้ เราจะเสียบปลัก๊ ทิ ้งไว้ ปลัก๊ นี ้จะท�ำหน้ าที่เหมือนปลัก๊ พ่วงทัว่ ไป ไฟที่ขดลวดจะยังไม่ติด
แล้ วท�ำการเปิ ดสวิตซ์ เพื่อรอการท�ำงานของอุปกรณ์จดุ ธูปอัตโนมัติ จากนันให้
้ เราน�ำธูปเข้ าไปในช่องทางน�ำธูป พอเราน�ำธูปเข้ าไปแล้ ว
จะมีเซ็นเซอร์ ตรวจจับวัตถุ คอยตรวจจับวัตถุที่เข้ ามา พอวัตถุเข้ ามาแล้ วเซ็นเซอร์ ก็จะท�ำงานพร้ อมกับพัดลมระบายความร้ อน และพอ
เซ็นเซอร์ ท�ำงานเสร็จ บอร์ ดอาดูโน่จะสัง่ ให้ ตวั รีเลย์ท�ำการปล่อยกระแสไฟฟ้าให้ กบั ขดลวดน�ำความร้ อน หลังจากทีข่ ดลวดได้ รับกระแสไฟฟ้า
จากแหล่งจ่ายแล้ ว สีของขดลวดจะเปลีย่ นไปจากสีปกติเปลีย่ นเป็ นสีแดง จากนันก็
้ จะเป็ นการจุดธูปด้ วยความร้ อนจากไฟฟ้าทีผ่ า่ นตัวขดลวด
มา พอธูปติดแล้ วพัดลมระบายความร้ อน ก็จะดูดควันจากธูปเพื่อลดมลภาวะจากการจุด เมื่อธูปติดหมดแล้ วให้ น�ำธูปออกจากอุปกรณ์จดุ
ธูป พอเราน�ำธูปออกเสร็จ ตัวเซ็นเซอร์ และพัดลมระบายความร้ อนก็จะหยุดการท�ำงาน เมื่อเซ็นเซอร์ หยุด บอร์ ดอาดูโน่ก็จะท�ำการควบคุม
รี เลย์จา่ ยไฟฟ้า หยุดการใช้ งานของขดลวดความร้ อน ขดลวดความร้ อนก็จะเย็นลงเป็ นอันจบการท�ำงานของอุปกรณ์ชว่ ยจุดธูปและเทียน
อัตโนมัติ และเมื่อน�ำธูปเข้ ามาในอุปกรณ์อีก อุปกรณ์ชว่ ยจุดธูปอัตโนมัตินี ้ก็จะท�ำงานเหมือนเป็ นวัฏจักรเดิมไปเรื่ อยๆ จนกว่าเราจะไม่ใช้
อุปกรณ์จดุ ธูปนี ้แล้ ว เราก็ท�ำการปิ ดสวิตซ์ของอุปกรณ์แล้ วถอดปลัก๊ เป็ นอันสิ ้นสุด
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Automatic incense and candle

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

ในปั จจุบนั การบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ ตลอดจนการกราบไหว้ จะมี
การจุดธูปเป็ นตัวส�ำคัญในการท�ำพิธีทางศาสนา ไม่ว่าจะเป็ นวัด
หรื อเทวสถานต่างๆ จะมีโคมไฟหรื อตะเกียงน� ้ำมันที่ใช้ ส�ำหรับจุดธูป
เทียน ปั ญหาที่ตามมาคือ ท�ำให้ สิ ้นเปลืองน� ้ำมันและมลพิษจากการ
จุด นอกจากนี ้บางสถานที่ ยังไม่มโี คมไฟหรือตะเกียงน� ้ำมัน ยังคงต้ อง
ใช้ ไม้ ขีดไฟและไฟแช็กเป็ นตัวจุดเชื ้อเพลิง และปั ญหาที่ตามมาคือไม่
สามารถจุดเป็ นระยะเวลานานได้ และไม่สามารถจุดในทีท่ มี่ ลี มพัดได้
ดังนันจึ
้ งได้ แนวคิดสร้ างอุปกรณ์ชว่ ยจุดธูปเทียนอัตโนมัตขิ ึ ้นมา เพื่อ
สามารถจุดในที่ที่มีลมพัดได้ เพิ่มความสะดวกสบายให้ แก่ผ้ ใู ช้ งาน
และลดระยะเวลาในการจุดอีกด้ วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

สามารถจุดธูป-เทียนได้ ง่ายและยังจุดธูปได้ เป็ นจ� ำนวน
25-30 ดอกในระยะเวลาอันlสัน้

ประโยชน์ของผลงาน

1. ลดระยะเวลาในการจุดธูป-เทียน
2. สามารถจุดในที่ที่มีลมพัดได้
3. สะดวกสบายในการใช้ งาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

คุกกี้กล้วยกรอบ (หอมทองยัดเยียด)

183054
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ หริพล ธรรมนารั กษ์
คณะ บริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงราย
เบอร์ โทรติดต่อ 08-998-65598 อีเมล์ haripon_t@hotmail.com
ที่อยู่ 99 หมู่ 10 ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย 57120

ผูร้ ว่ มคณะ

นางสาวภัทราวรรณ รวมจิตร
นางสาวสิรินทรา สิทธิชยั วงค์
นายปรเมศ ศรี แก้ ว

ข้อมูลผลงาน

การผลิตคุกกี ้กล้ วยกรอบสูตรที่ 1 พบว่าคุกกี ้ใน สูตรนี ้เมื่ออบแล้ ว มีรสชาติเค็ม มัน มีกลิน่ เนยมีมากกว่า กล้ วยทอดกรอบ คุกกี ้มีความ
ร่วนแตกหักง่าย หวานเลี่ยน และมันมากเกินไป เนื่องจากสูตรที่ 1 ได้ ใช้ น� ้ำตาลทรายเป็ น ส่วนประกอบท�ำให้ การยึดเกาะของเนื ้อคุกกี ้น้ อย
และแตกหัก ร่วนง่ายและมีความหวานเลี่ยน คุกกี ้สูตรที่ 2 มีรสชาติหวานพอดี เนื ้อคุกกี ้มีความ แน่นไม่แตกหัก มีปริ มาณเนื ้อแป้งมีมากกว่า
กล้ วยกรอบ กรอบ ไม่มีรสชาติของกล้ วยทอดกรอบ และหวานมากใน สูตรที่ 3 เนื่องจากในสูตรที่ 2 และ 3 ได้ ใช้ น� ้ำตาลไอซิง่ ซึง่ มีลกั ษณะ
ละเอียดคล้ ายแป้งท�ำให้ การยึดเกาะของเนื ้อคุกกี ้มี ความแน่นมากขึ ้นแต่หวานมากในสูตรที่ 3 ทังนี
้ ้เนื่องจากกล้ วยกรอบที่ผสมมีรสหวานอยู่
บ้ าง และทัง้ 2 สูตรยังคงมี ความมันและเมื่อทิ ้งไว้ 2-3 วันท�ำให้ เนื ้อแป้งขนมเปี ยกติด ภาชนะหรื อถุงเมื่อน�ำมาบริ โภค คุกกี ้สูตรที่ 4 ได้ น�ำเนื ้อ
กล้ วยทอดกรอบแตกหักไป สลัดน� ้ำมันด้ วยเครื่ องสลัดน� ้ำมันแบบเหวี่ยงก่อนน� ้ำไปผสม ผลิตคุกกี ้สูตรที่ 4 และสูตรที่ 5 พบว่า มีรสชาติหวาน
มัน พอดี เนื ้อคุกกี ้มีความแน่นไม่แตกหัก เนื ้อคุกกี ้มีรสชาติกล้ วย กรอบมากขึ ้น แต่หวานมากในสูตรที่ 5 เนื่องจากกล้ วยกรอบ ที่ผสมอาจมี
รสหวานอยูบ่ ้ าง 2.2 เมื่อน� ้ำคุกกี ้สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 และ สูตรที่ 4 ไป ประเมินความชอบเบื ้องต้ นของผู้บริ โภคจ�ำนวน 20 คน พบว่าคุกกี ้ สูตรที่
4 ผู้บริ โภคมีความชอบโดยรวมมากที่สดุ และได้ น� ้ำคุกกี ้สูตรที่ 4 มาใช้ ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ ทางเคมีของคุกกี ้ต่อไป
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Banana cookie
1

2
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

กลุม่ วิสาหกิจชุมชนกล้ วยหอมทองยัดเยียด บ้ านปางป้อมเหนือ
ต�ำบลลอ อ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา ด�ำเนินกิจกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์
จากกล้ วย มันฝรั่ง ผลิตภัณฑ์กล้ วยทอดกรอบมีความนิยมมากกว่า
ผลิตอื่น ๆ และได้ รับการรับรองคุณภาพอาหารและความปลอดภัย
ตามหลักเกณฑ์การผลิต จากส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา (อย.) เลขที่ 56-2-01646-2-0001 และขึ ้นทะเบียนเป็ นผลิตภัณฑ์
OTOP จากกรมการพัฒนาชุม รหัสเครื่ องหมาย 5/56/0147 ท�ำให้
ปริมาณการผลิตเพิม่ มากยิง่ ๆ ขึ ้น กระบวนการผลิตกล้ วยทอดกรอบมี
ปั ญหาขาดวัตถุดบิ หลักในชุมชน คือกล้ วยดิบ รวมทังการบรรจุ
้
หบี ห่อ
ผลิตภัณฑ์ต้องรวดเร็วท�ำให้ กระบวนการบรรจุหีบห่อเกิดการแตกหัก
ของวัตถุดบิ โดยหลังจากทอดกล้ วยเสร็จพักสะเด็ดน� ้ำมันแล้ ว น�ำมา
แบ่งชัง่ น� ้ำหนักตามขนาดถุงจ�ำหน่ายและขันตอนสุ
้
ดท้ ายน�ำถุงทีบ่ รรจุ
กล้ วยทอดกรอบแล้ วมาซีลปิ ดปากถุงเพื่อติดฉลากผลิตภัณฑ์กล้ วย
หอมทองยัดเยียด ซึง่ ส่งจ�ำหน่ายตามขนาดความต้ องการของลูกค้ า
ทังแบบขายส่
้
ง ขายปลีก บรรจุเป็ นถุงขนาดใหญ่ ๆ 5-10 กิโลกรัม
ถุงขนาดเล็ก ตังแต่
้ 50 กรัม ถึง 200 กรัม ผลิตภัณฑ์กล้ วยทอดกรอบ
จะแตกหักง่าย เนื่องจากแผ่นมีความบาง กรอบ ซึง่ เป็ นเอกลักษณ์
เฉพาะของผลิตภัณฑ์กล้ วยหอมทองยัดเยียด และพบว่ามีวตั ถุดิบ
แตกหักมาก 3 ถึง 5 เปอร์ เซ็นต์ ท�ำให้ สญ
ู เสียวัตถุดบิ อีกทังยั
้ งเป็ นการ
เพิ่มต้ นทุนในการผลิต โดยเฉพาะช่วงเวลาที่มีความต้ องการของ
ตลาดเร่ งด่วนท�ำให้ การเร่ งการผลิตเกิดความเสียที่มากยิ่งขึ ้นแต่พบ
ว่าคุณค่าทางอาหารและรสชาติไม่ได้ เปลี่ยนแปลงและยังสามารถ
ขายได้ ในราคาค่อนข้ างถูก จึงสนใจสร้ างมูลค่าของวัตถุดิบดังกล่าว
โดยพัฒนาแปรรูปเป็ นผลิตภัณฑ์คกุ กี ้กล้ วยกรอบด้ วยวัตถุดบิ แตกหัก
จากกระบวนการบรรจุหีบห่อกล้ วยทอดกรอบ โดยมุง่ เน้ นการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ใหม่จากวัตถุดิบเสียหาย โดยการศึกษาจากงานวิจยั ที่มี
ลักษณะใกล้ เคียงคุกกี ้กล้ วยกรอบ และน�ำมาปรับปรุงเป็ นส่วนผสม
ในการท�ำคุกกี ้กล้ วยกรอบตามความเหมาะสม เป็ นการเพิ่มรายได้
และเกิดประโยชน์คณ
ุ ค่าทางอาหารได้ อีกแนวทางหนึง่

3

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

คุกกี ้กล้ วยกรอบ มีความแปลกใหม่ในรสชาติ และยังคงมี
เนื ้อสัมผัสของกล้ วยทอดกรอบ

ประโยชน์ของผลงาน

1. เพิ่มมูลค่าให้ กบั กล้ วยทอดกรอบแตกหัก
2. สามารถสร้ างรายได้ เพิ่มให้ กบั ชุมชน
3. สมารถพัฒนาต่อยอดสร้ างสรรค์ให้ เป็ นผลิตภัณฑ์ใหม่ได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

แปรรูปกล้ วยทอดกรอบเป็ นขนมกรอบ ของทานเล่นประเภทอื่น

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ส�ำหรับผลิตภัณฑ์
ปลาร้าอัดก้อน

183056
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ศศิกาญจน์ หมอกมีชัย
คณะ บริ หารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏร้ อยเอ็ด
เบอร์ โทรติดต่อ 094-5055039
อีเมล์ sasikarn.m@reru.ac.th
ที่อยู่ 113 หมู1่ 2 ต.เกาะแก้ ว อ.เสลภูมิ จ.ร้ อยเอ็ด 45120

ผูร้ ว่ มคณะ

อาจารย์สทิ ธเดช หมอกมีชยั

ข้อมูลผลงาน

• ขนาดกว้ าง 5.9 เซนติเมตร ยาว 11.5 เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร • กล่องบรรจุปลาร้ าอัดก้ อน ส�ำหรับแกง มีลกั ษณะ เป็ นกล่อง
• น� ้ำหนัก 10 กรัม
สี่เหลี่ยมผืนผ้ าที่ใช้ ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ ปลาร้ าอัดก้ อน ที่ถกู
• กล่องบรรจุปลาร้ าอัดก้ อน ส�ำหรับแกง-ส้ มต�ำ  เป็ นผลิตภัณฑ์ที่
บรรจุอยูใ่ นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก จ�ำนวน 12 กล่อง วางลงใน
มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดกว้ าง 5.9 เซนติเมตร ยาว 11.5
กล่องบรรจุปลาร้ าอัดก้ อน ส�ำหรับแกง จัดเรียงซ้ อนกัน 2 ชันตาม
้
เซนติเมตร สูง 8 เซนติเมตร และมีฝากล่อง 4 ด้ าน สูงจากด้ านบน
แนวตังเรี
้ ยงติดต่อกัน จัดเรี ยงในชันที
้ ่ 1 จ�ำนวน 6 กล่อง และจัด
ตัวกล่อง ขนาด 8.5 เซนติเมตร ใช้ สำ� หรับบรรจุผลิตภัณฑ์ปลาร้ า
เรี ยงในชันที
้ ่ 2 จ�ำนวน 6 กล่อง รวมเป็ น 12 กล่อง ด้ านบนมีฝา
อัดก้ อน จ�ำนวน 12 กล่อง กล่าวคือ ปลาร้ าอัดก้ อน จ�ำนวน 1
ปิ ดกล่องแยกจากกันเป็ นสี่ด้าน ด้ านหน้ า 1 ชิ ้น ด้ านหลัง 1 ชิ ้น
ก้ อน มีลกั ษณะถูกห่อหุ้มด้ วยพลาสติกใส กว้ าง 1.5 เซนติเมตร
ด้ านข้ าง 2 ชิ ้น วิธีปิดฝากล่องด้ านบน น�ำฝาด้ านหน้ าและด้ าน
ยาว 3.6 เซนติเมตร สูง 2.5 เซนติเมตร ซึง่ บรรจุอยูใ่ นกล่องเล็ก
หลังน�ำมาประกบไว้ ด้วยกันแล้ วน�ำมาสอดเข้ ากับช่องว่างของ
ที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า ขนาดกว้ าง 1.7 เซนติเมตร ยาว 5.8
ฝาด้ านข้ างทังสองด้
้
าน ท�ำหน้ าที่ลอ็ กฝาด้ านหน้ าและด้ านหลัง
เซนติเมตร สูง 3.8 เซนติเมตร
เข้ าไว้ ด้วยกัน กล่องมีความแข็งแรง ฝาด้ านบนใช้ หิ ้วและรับน� ้ำ
หนักของที่บรรจุข้างใน
• การออกแบบกล่องบรรจุปลาร้ าอัดก้ อน ส�ำหรับแกง-ส้ มต�ำ เลือก
ใช้ วสั ดุบรรจุภณ
ั ฑ์ ชนิดกระดาษ มีการออกแบบอย่างสวยงาม
ด้ วยการใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ กราฟิ ก มีสีและลวดลายตาม
ผู้ออกแบบได้ ก�ำหนด
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Packaging Design “Fermented Fish Cubes”

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

บรรจุ ภั ณ ฑ์ ป ลาร้ าอั ด ก้ อน เป็ นการพั ฒ นากล่ อ ง
บรรจุภัณ ฑ์ เ พื่ อ ความเหมาะสมกับ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ป ลาร้ าก้ อ น
ซึ่งเป็ นอาหารหมักพืน้ บ้ านสู่การแปรรู ปเชิงพาณิชย์ เพื่อแก้
ปั ญหาการเก็บรักษา ลดปั ญหากลิน่ และบรรจุภณ
ั ฑ์ ขนส่งง่าย
พกพาสะดวกเพิ่มคุณภาพผลิตภัณฑ์ยืดอายุการบริ โภคและ
การขนส่งสามารถต่อยอดธุรกิจน�ำไปจ�ำหน่ายภายในประเทศ
และการส่งออกต่างประเทศ

เนื่องจากผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์ปลาร้ าอัดก้ อน ได้ ท�ำการส่งเสริม
การแปรรู ปปลาร้ าและท�ำการผลิตปลาร้ าก้ อน ส�ำหรับจ�ำหน่ายใน
พื ้นที่และนอกพื ้นที่ เพื่อเป็ นของฝากให้ กบั บุคคลทัว่ ไป และมีความ ประโยชน์ของผลงาน
1 ได้ ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับการแข่งขันสูเ่ ชิงพาณิชย์
ต้ องการบรรจุภณ
ั ฑ์ทไี่ ด้ มาตรฐานส�ำหรับการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ รูป
2 ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ที่เหมาะสมส�ำหรับการแข่งขันสูเ่ ชิงพาณิชย์
ลักษณ์ทเี่ หมาะสมต่อการใช้ งานและการขนส่งระยะไกล จึงได้ ทำ� การ
3 ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ต้นแบบส�ำหรับการเผยแพร่องค์ความรู้
ออกแบบผลิตภัณฑ์และออกแบบบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ มีความสอดคล้ อง
4 ได้ ประโยชน์ตอ่ กลุม่ ชุมชนต้ นน� ้ำผู้หมักวัตถุดบิ กลุม่ กลางน� ้ำผู้
กับความต้ องการและตรงกับวัตถุประสงค์ของการใช้ ผลิตภัณฑ์ ผู้ ผลิตปลาร้ าอัดก้ อน และกลุม่ ปลายน� ้ำ ผู้ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่าย
ประดิษฐ์ จึงได้ ออกแบบ/ทดสอบ/วิจยั และเผยแพร่ นวัตกรรมดัง
กล่าวให้ กบั กลุม่ ชุมชน กลุม่ ธุรกิจ ท�ำให้ ปัจจุบนั ได้ ด�ำเนินการผลิตสู่ แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาต่อยอดเรื่องการออกแบบและคัดเลือกบรรจุภณ
ั ฑ์ทเี่ หมาะ
เชิงพาณิชย์ และมีคคู่ ้ าในการด�ำเนินธุรกิจปลาร้ าอัดก้ อน
สมกับผลิตภัณฑ์ปลาร้ าอัดก้ อนสูเ่ ชิงพาณิชย์ในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้
สามารถแข่งขันในตลาดทังในระดั
้
บประเทศและระดับสากล

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

73

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

กล่องคู๋ ใจ ผ้าคู่กาย

ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา

183058
เจ้าของผลงาน
อาจารย์ ณงค์ ณุช นทีพายัพทิศ
คณะ ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
เบอร์ โทรติดต่อ 0817647759
อีเมล์ noot_nathi@hotmail.com
ที่อยู่ 95 หมู่ 2 ต.ช้ างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300

ผูร้ ว่ มคณะ

นส.มณีรัตน์ ลอยละลิว่
นางผ่องพรรณ สร้ อยเรื อน

ข้อมูลผลงาน

• ขนาด .20x .20 x 40 เซนติเมตร
• น� ้ำหนัก 500 กรัม
• เพิ่ ม เติ ม เป็ นกล่ อ งบรรจุ ผ้ าแถบ
เอนกประสงค์ ส�ำหรับพันคอ พันกาย
พาดไหล ผ้ าสไบหรื อโพกหัว ที่พฒ
ั นา
จัดวางลวดลาย ในรู ปแบบ (border
lace) โดยกล่องบรรจุผ้าแถบ 2 ผืน
และกล่องสามารถแกะออกเป็ นสอง
ส่วน เพื่อใช้ งานได้
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ผ้ าแม่แจ่ม เป็ นชื่อที่นิยมใช้ เรี ยกชื่อผ้ า ที่ทอที่ในอ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ โบราณ
เรี ยกชื่ออ�ำเภอนี ้ว่า เมืองแจ๋ม ในสมัยก่อนเด็กหญิงทุกคนจะได้ รับการฝึ กหัดให้ ทอผ้ าและ
งานเย็บปั กถักร้ อย ส่วนเด็กผู้ชายจะอยูว่ ดั เพื่อบวชเรี ยน การทอผ้ าพื ้นเมืองของแม่แจ่มเป็ น
มรดกทางภูมปิ ั ญญาแขนงหนึง่ ทีม่ กี ารสืบทอดต่อกันมาถึง ปั จจุบนั แม้ วา่ การทอผ้ าพื ้นเมือง
เพือ่ ใช้ ภายใน ครอบครัวจะลดน้ อยลงไปในบางพื ้นที่ แต่หากมองโดยภาพรวมผู้หญิงทีม่ อี ายุ
ตังแต่
้ 30 ปี ขึ ้นไปสามารถทอผ้ าไว้ ใช้ ใน ครัวเรื อนได้ ผ้ าทอจกแม่แจ่ม มีอยูม่ ากมายหลาย
ประเภท นับตังแต่
้ ผ้าพื ้นธรรมดา ผ้ าซิน่ ตีนจก หน้ าหมอน ผ้ าเจ้ ด (ใช้ เป็ นผ้ าเช็ดหน้ า ผ้ าปู
กราบหรื อห่อข้ าวตอกดอกไม้ ) ผ้ าพาด (ส�ำหรับผู้ชายพาดบ่าไปวัด) สะลี (ที่นอน) หมอน ผ้ า
ต๊ วบ (ผ้ าห่ม) ผ้ าหลบ (ผ้ าปูทนี่ อน)ซึง่ ล้ วนแต่เป็ นงาน ฝี มอื ทีม่ คี วามยากง่ายแตกต่างกันออก
ไปตามแต่ระดับฝี มือของผู้ทอ
บ้ านสองธาร มีจ�ำนวนครัวเรื อนทังสิ
้ ้น 52 ครัวเรื อน มีประชากร 163 คน แต่มีภาวะหนี ้
สิ ้นรวมทังสิ
้ ้น 18,818,700 ล้ านบาท ซึง่ ถือว่าค่อนข้ างมากเมื่อเทียบเฉลี่ยกับจ�ำนวนครัว
เรือน(ข้ อมูลจากการประชุมร่วมกับชุมชนเมือ่ วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2559) มีกาจัดกลุม่ “ชุมชน
บ้ านสองธาร” ตังอยู
้ ่ ต�ำบลบ้ านทับ อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็ นชุมชนที่ประสบกับ
ปั ญหาหมอกควัน ผืนป่ าถูกแปรสภาพเป็ นปลูกข้ าวโพดพืชเชิงเดี่ยว โดยใช้ สารเคมี ก่อเกิด
ปัญหาเชิงสุขภาพ ปัญหาหนี ้สินในครัวเรือน แต่ด้วยชุมชนบ้ านสองธารมีลกั ษณะภูมปิ ระเทศ
ของพื ้นที่เป็ นภูเขาสูงลาดชัน มีที่ราบหุบเขาและเชิงเขาเป็ นส่วนน้ อยเป็ นพื ้นที่ทำ� การเกษตร
เป็ นอาชีพหลัก มีการเลี ้ยงสัตว์ เช่น วัว สุกร และไก่ มีกลุม่ สตรี ท�ำการทอผ้ าตีนจก ที่ศนู ย์ทอ
ผ้ าของชุมชน และได้ รับเป็ นผลิตภัณฑ์สิ่งบ่งชี ้ทางภูมิศาสตร์ แต่มีอาชีพหลักคือการท�ำไร่
ข้ าวโพด แต่ด้วยลักษณะภูมปิ ระเทศของพื ้นทีแ่ ห้ งแล้ งท�ำให้ การท�ำไร่ข้าวโพดเกิดการขาดทุน
ท�ำให้ ต้องหารายได้ เพิ่มจากการทอผ้ าซึง่ เป็ นสิ่งที่สืบทอดจากบรรพบุรุษและท�ำเป็ นอาชีพ
เสริ มและยังมีผลิตภัณฑ์ที่ท�ำจากผ้ าทอมือมากมาย เช่น ผ้ าพันคอ เสื ้อคลุมล�ำลอง เสื ้อสตรี
และบุรุษ หมอนขนาดเล็ก ย่าม แต่ยงั ไม่มีบรรจุภณ
ั ฑ์ส�ำหรับใส่ผลิตภัณฑ์ ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์
ที่ใช้ อยูก่ ็เป็ นเพียงถุงจากกระดาษคราฟธรรมดา มีการพิมพ์แบบสีเดียว ไม่มีโลโก้ แสดงถึง
ผลิตภัณฑ์มีเพียงชื่อของชุมชนที่ใช้ แสดงบนบรรจุภณ
ั ฑ์เท่านัน้

ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Together Products and Package

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

เป็ น ผลิ ต ภัณ ฑ์ แ ละบรรจุภัณ ฑ์ ที่ ไ ด้ พัฒ นาต่อ ยอดจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมทีเ่ ป็ น ผ้ าซิน่ ตีนจก ผ้ าหน้ าหมอน เป็ นผ้ าแถบ ทอ
ลายเชิง เพื่อจ�ำหน่ายเป็ นของขวัญของที่ระลึก โดยจัดจ�ำหน่าย
เป็ นคู่ คละสี ด้ วยการออกแบบโลโก้ และกราฟฟิ กที่ทนั สมัย
เหมาะส�ำหรับคนรุ่นใหม่ ที่ต้องการความเป็ นเอกลักษณ์ นวัต
ภูมิ ที่บง่ บอกเอกลักษณ์ท้องถิ่นทางภูมิศาสตร์ (GI Product) ที่
มีสว่ นร่วมคิดร่วมท�ำ  ร่วมพัฒนา ด้ วยครูนกั ปฎิบตั ิ บัณฑิตนัก
ปฏิบตั แิ ละชุมชนนักปฏิบตั ิ เพื่อสร้ างรายได้ ให้ ชมุ ชน

ประโยชน์ของผลงาน
จากการศึกษาและเข้ าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพของหมูบ่ ้ าน
จึงได้ เห็นปั ญหาของชาวบ้ านสองธารว่าชาวบ้ านมีผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
กันอยู่แล้ วแต่ยงั ไม่มีตวั บรรจุภณ
ั ฑ์ ท่ีสวยงามในการใส่ผลิตภัณฑ์
จึงจัดเวทีแบบมีสว่ นร่ วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่พร้ อมบรรจุ
ภัณฑ์ ส�ำหรั บใส่ผลิตภัณฑ์ ต่างๆของชาวบ้ าน โดยเฉพาะการน� ำ
เทคนิคการทอจก มาพัฒนาลวดลายที่เอื ้อการใช้ สอยเอนกประสงค์
ควบคูก่ บั กราฟิ กและโลโก้ ให้ เหมาะสมกับกลุม่ ผู้ซื ้อละช่องทางการ
จ�ำหน่าย

1.ความเป็ นเอกลักษณ์ นวัตภูมิ ที่บง่ บอกเอกลักษณ์ท้องถิ่นทาง
ภูมิศาสตร์ (GI Product)
2.เป็ นการส่งเสริ มการขาย ด้ วยการท�ำกล่องบรรจุ ผลิตภัณฑ์
2 ชิ ้นสร้ างคุณค่าและยอดจ�ำหน่าย
3.การใช้ งาน หรื อการเปิ ดกล่อง สามารถแบ่งเป็ นสองส่วนได้ น� ้ำ 
ผู้ประกอบธุรกิจจัดจ�ำหน่าย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

เปิ ดขายช่องทางการจ�ำหน่าย ร้ านสะดวกซื ้อ หรื อเพจชุมชน

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

การออกแบบตราสิ น ค้ า และบรรจุ ภั ณ ฑ์ ส� ำ หรั บ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้ำสมุนไพรบ้านท่าเดื่อ
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

183060
เจ้าของผลงาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา จุตสิ มี า
คณะ ศิลปกรรมและสถาปั ตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลล้ านนา
ทีม่ า ข้อมูลเบือ้ งต้น ความเป็นมา
เบอร์ โทรติดต่อ 091-8539998
น� ำ้ ดื่ ม สมุน ไพรถื อ เป็ น หนึ่ ง ในวิ ส าหกิ จ ชุม ชนซึ่ง เป็ น การน� ำ
อีเมล์ ju.angkana@hotmail.co.th
สมุนไพรที่มีในท้ องถิ่นเข้ ามาใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สามารถบริ โภค
และท�ำง่ายในครอบครัว ทังนี
้ ้เนื่องจากการข้ อดีของการใช้ สมุนไพร
ที่อยู่ 95 หมู่ 2 ต.ช้ างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
อันได้ แก่ ราคาถูก สามารถใช้ ในการบ�ำบัดโรคโดยมีผลข้ างเคียงน้ อย
กว่ายาแผนปั จจุบนั ด้ วยในสภาวการณ์การด�ำเนินกิจกรรมกรรมของ
ผูร้ ว่ มคณะ
ผู้คนในสังคมปั จจุบนั เต็มไปด้ วยความเร่ งรี บ ผู้คนท�ำงานนอกบ้ าน
นางสาว นารี รัตน์  เตโจ                     
ไม่มีเวลาจัดเตรี ยมอาหารหรื อบริโภคสมุนไพรเพื่อบ�ำบัดโรคเบื ้องต้ น
ด้ วยตนเอง จึงท�ำให้ เกิดปั ญหาการป่ วยเป็ นโรคเรื อ้ รังต่างๆ มากมาย
ข้อมูลผลงาน
ปั จจุบนั จึงมีผ้ เู ล็งเห็นถึงความส�ำคัญในการบริ โภคสมุนไพรมากยิ่ง
• ชุดบรรจุภัณฑ์ ส�ำหรั บบรรจุน�ำ้ สมุนไพรในชื่ อ “มิลรดา” ซึ่ง ขึ ้นทังน�
้ ำไปใช้ ประกอบการท�ำอาหารและท�ำเป็ นน� ้ำสมุนไพรเพื่อใช้
ประกอบด้ วย
ดืม่ ระหว่างวัน แต่เนื่องจากความยุง่ ยากในการจัดเตรี ยมและใช้ เวลา
• แก้ วบรรจุน� ้ำสมุนไพรพร้ อมดื่มขนาดความสูง 12.5 เซนติเมตร ในขันตอนการท�
้
ำ  จึงท�ำให้ ผ้ ูบริ โภคที่สนใจในการดูแลสุขภาพหัน
มาหาซื
้อน�
้ำดื
่
ม
สมุ
นไพรแบบที่มีการจ�ำหน่ายมากยิ่งขึ ้น น� ้ำสมุนไพ
ปริ มาตรการบรรจุ 16 ออนซ์ ท�ำจากกระดาษ มีฉลากปิ ดแก้ วที่
ใช้ ตราสินค้ าที่ได้ ท�ำการออกแบบไว้ พร้ อมข้ อมูลเบอร์ โทรติดต่อ รมิลรดาเป็ นน� ้ำสมุนไพรปรุงพร้ อมดื่ม 7 ชนิด จัดท�ำขึ ้นจากการรวม
ตัวของกลุม่ ชาวบ้ านบ้ านท่าเดื่อ ต�ำบลสันผีเสื ้อ อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ผู้ขาย
เชียงใหม่ ถือเป็ นผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในกลุม่ น� ้ำสมุนไพรและ
• ขวดบรรจุน� ้ำสมุนไพรตามสัง่ ขนาด สูง 15 เซนติเมตร เส้ นผ่า ขนมอบ ที่มีการจัดด�ำเนินการผลิตน� ้ำสมุนไพร 7 ชนิด ประกอบด้ วย
ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร ปริ มาตรการบรรจุ 250 มิลลิลติ ร เป็ น น� ้ำมะพร้ าว น� ้ำกระเจี๊ยบ น� ้ำเก๊ กฮวย น� ้ำล�ำไย น� ้ำใบบัวบก น� ้ำตะไคร้
ขวดพลาสติกประเภท PET ฝาปิ ดขวดสีด�ำ  ติดด้ วยฉลากบอก และน� ้ำชามะนาว จัดจ�ำหน่ายในร้ านค้ าที่ร่วมในโครงการหนึง่ ต�ำบล
หนึง่ ผลิตภัณฑ์ทม่ี จี ดั ขึ ้นในจังหวัดเชียงใหม่ตงแต่
ั ้ ปี พ.ศ.2555 เป็ นต้ น
ข้ อมูลน� ้ำดื่มสมุนไพรแต่ละชนิด     
มา โดยมีนางสุดารัตน์ นิวาสพัน เป็ นหัวหน้ าในการด�ำเนินการ ทังนี
้ ้ใน
• กล่องโฟมขนาด 10x14.5x9.5 นิ ้ว ประกอบด้ วยตัวกล่อง และ เบื ้องต้ นได้ มีการน� ้ำดื่มสมุนไพรทัง้ 7 ชนิด ขายประจ�ำที่เจเจมาร์ เก็ต
ฐานกล่องที่ท�ำจากโฟมหนา 1 นิ ้ว เป็ นวัสดุกนั การกระแทกที่ ตลาดค�ำเที่ยง จังหวัดเชียงใหม่ จนต่อมาได้ มีการช่องทางจ�ำหน่าย
ก้ นของกล่องโฟม โดยการเจาะให้ เป็ นช่องวงกลมขนาดเส้ นผ่า ต่อที่ตลาดโก้ งโค้ งคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใน
ศูนย์กลาง 5 เซนติเมตร สามารถจัดวางขวดน� ้ำสมุนไพรที่บรรจุ งานแสดงงานผลิตภัณฑ์ชมุ ชนต่างๆ ทีม่ หี น่วยงานทางราชการจัดขึ ้น
นอกจากนี ้ยังมีการรับท�ำน� ้ำสมุนไพรบรรจุขวดเพือ่ ให้ ลกู ค้ าทีต่ ้ องการ
ได้ จ�ำนวน 10 ขวดต่อ 1 กล่อง
สัง่ ซื ้อไปใช้ ในการงานพิธีตา่ งๆ แต่เนื่องจากทางร้ านประสบปั ญหาใน
การใช้ งานบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อการจัดจ�ำหน่าย ดังนี ้
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ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5

1. ไม่มีตราสินค้ าใช้ ประจ�ำเพื่อจ�ำหน่าย
2. ไม่มีฉลากบนบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทแก้ วที่ใช้ บรรจุขายพร้ อม
น� ้ำแข็ง และไม่มีฉลากปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์ชนิดขวดบรรจุตามค�ำสัง่ ซื ้อ
3. ขาดภาชนะบรรจุน� ้ำสมุนไพรแบบรวมหน่วยเพือ่ ขายส่งตาม
ค�ำสัง่ ซื ้อ
ผู้ประกอบการจึงได้ ขอเข้ าร่ วมโครงการจัดการศึกษาเชิงบูรณ
าการระหว่ า งการเรี ย นรู้ ในสถานศึก ษากับ การน� ำ วิ ท ยาศาสตร์
เทคโนโลยี แ ละนวัต กรรมไปพัฒ นาและยกระดับ ผู้ป ระกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื ้นที่ภาคเหนือ 6 จังหวัด   ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา เชียงใหม่ เพื่อให้ ชว่ ยแก้ ปัญหาดังกล่าว
จากการลงพื ้นที่เพื่อหาข้ อมูลเบื ้องต้ นในการจัดท�ำ  เบื ้องต้ นได้ มี
การจัดท�ำตราสินค้ าเพือ่ ให้ เกิดจุดเด่นของสินค้ าเพือ่ ช่วยในการจดจ�ำ
สินค้ าละสามารถติดตามเพื่อซื ้อผลิตภัณฑ์ได้ ใหม่ในครัง้ ต่อไปโดย
ได้ ออกแบบตราสินค้ าด้ วยอักษรลายเส้ นมิลรดาพร้ อมภาพประกอบ
ลายเส้ นซึง่ เป็ นภาพแด็ก 2 คน ซึง่ เป็ นหลานของผู้ประกอบการและ
เป็ นชื่อรวมที่ใช้ เป็ นชื่อทางการจ�ำหน่ายครัง้ นี ้  ทังนี
้ ้จึงได้ มีการปรับ
เปลี่ยนวัสดุบรรจุประเภทแก้ วน� ้ำจากเดิมที่เป็ นแก้ วพลาสติกมาเป็ น
แก้ วกระดาษและมีการออกแบบฉลากเพื่อบอกชื่อผลิตภัณฑ์ให้ เพื่อ
เป็ นการเพิ่มมูลค่าสินค้ าและง่ายต่อการจดจ�ำของผู้บริ โภค
ด้ านบรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทขวดบรรจุน�ำ้ สมุนไพรตามค�ำสัง่ ซื ้อได้
เปลี่ยนรูปแบบขวดบรรจุจากเดิมใช้ บรรจุด้วนขวดพลาสติกประเภท
PP ที่มีความขุน่ มาเป็ นขวดพลาสติกแบบ PET ซึง่ มีความใส ดังรูป
ที่ 6  บรรจุภณ
ั ฑ์ช่วยให้ มองเห็นสีของน� ้ำสมุนไพรแต่ละประเภทได้
เป็ นการช่วยในการตัดสินใจของผู้ซื ้อและเพือ่ ท�ำให้ ไม่สบั สนเมือ่ เลือก
ซื ้อน� ้ำสมุนไพรแต่ละชนิดที่จ�ำหน่าย โดยจัดท�ำฉลากให้ รายละเอียด
ข้ อมูลสินค้ าบนพื ้นหลังสีด�ำ เนื่องจากดูเรี ยบ ทันสมัย สีพื ้นด�ำท�ำให้
สีของภาพสมุนไพรแต่ละชนิดเด่นสังเกตง่าย รูปทรงขวดทันสมัยกว่า
บรรจุภณ
ั ฑ์เดิม
นอกจากนีจ้ ากการสอบถามทราบว่าผู้ประกอบการจัดท�ำน�ำ้
สมุนไพรไม่มีการใส่สารกันบูดในผลิตภัณฑ์ ท�ำให้ ต้องจัดเก็บไว้ ใน
อุณหภูมิ 9-10 องศาเซลเซียส โดยสามารถจัดเก็บได้ เพียง 5-7 วัน
เท่านัน้ จึงได้ จดั ท�ำบรรจุภณ
ั ฑ์แบบรวมหน่วยของน� ้ำสมุนไพรแบบ
บรรจุขวดพร้ อมส่งตามสัง่ เนื่องจากน� ้ำสมุนไพรแบบส่งตามจ�ำนวน
การสัง่ ของลูกค้ าต้ องมีการบรรจุและเก็บพักไว้ เพื่อรอการส่ง เลือก
ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์ประเภทกล่องโฟมขนาด 10x14.5x9.5 นิ ้ว เพื่อใช้ บรรจุ
ขวดน� ้ำสมุนไพรในจ�ำนวนบรรจุ 10 ขวดต่อกล่อง กล่องโฟมสามารถ
แช่ในตู้แช่หรื อถังที่มีน� ้ำแข็งเพื่อให้ ความเย็นได้ โดยสามารถปกป้อง
บรรจุภณ
ั ฑ์หรือฉลากติดขวดน� ้ำสมุนไพรจากความชื ้นได้ ทังนี
้ ้ภายใน
กล่องโฟมมีฐานแผ่นโฟมหนา 1 นิ ้ว เจาะให้ เป็ นทรงกลมเพื่อตังวาง
้
ขวดบรรจุน� ้ำแต่ละขวดไม่ให้ ล้มในระหว่างการจัดเก็บในตู้แช่หรื อใน
การล�ำเลียงเพื่อขนส่งได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

เป็ น บรรจุภัณ ฑ์ ที่ ช่ ว ยแก้ ปั ญ หาด้ า นสนับ สุนุน การขาย
เนือ่ งจากมีตราสินค้ าและรายละเอียดบนฉลากติดขวดหรือแก้ ว
ที่ใช้ บรรจุเพื่อการขาย บรรจุภณ
ั ฑ์กล่องโฟมที่ใช้ รวมหน่วยช่วย
อ�ำนวยความสะดวกให้ ผ้ ปู ระกอบการเคลื่อนย้ ายน�ำ้ สมุนไพร
แบบขายส่งในระหว่างการจัดเก็บและการขนส่งเพือ่ ป้องกันการ
เน่าเสียของน� ้ำสมุนไพร การเลือกใช้ วสั ดุบรรจุทงแก้
ั ้ วกระดาษ
ขวดพลาสติก เลือกใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์รูปทรงแปลกใหม่ท�ำให้ เกิด
ความน่าสนใจกว่าบรรจุภณ
ั ฑ์เดิมในราคาต่อหน่วยที่ไม่ต่าง
จากวัสดุบรรจุแบบเดิม

ประโยชน์ของผลงาน

1. ช่วยให้ กลุม่ ผู้ประกอบการน� ้ำสมุนไพรมิลรดาได้ มีตราสินค้ า
สามารถน�ำไปจดแจ้ งลิขสิทธิ์ได้
2. ได้ บรรจุภณ
ั ฑ์ใหม่ที่มีรายละเอียดผลิตภัณฑ์ สร้ างความเชื่อ
มัน่ ต่อผู้บริ โภค

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

1. หาฝาปิ ดบรรจุภณ
ั ฑ์แบบแก้ วทีเ่ ป็ นวัสดุทไี่ ม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้ อม
เพื่อให้ เข้ ากับแนวคิดในการใช้ แก้ วกระดาษเพื่อการบรรจุ
2. หาวัสดุทดแทนกล่องโฟมที่เลือกใช้ แต่ต้องมีความทนทาน
ต่อความชื ้นและน� ้ำในขณะแช่ในตู้แช่ เพื่อลดปั ญหาเรื่ องต้ นทุนการ
ใช้ บรรจุภณ
ั ฑ์

วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4
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ผลงานสร้างสรรค์ (Creation)

Packaging and Products Brand Design for
Banthadue Tambon Sanpiseur Muang District,
Chiangmai

Invention Innovation Creation

ติดต่อสอบถามข้อมูล

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
98 หมู่ 8 ต.ป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 50220
โทรศัพท์ 053-266516 ต่อ 1011, 1006,1017
เรียบเรียง : นายพิศาล หล้าใจ
รวบรวม : นางสาวณิชกมล โพธิแ์ ก้ว
พิสจู น์อกั ษร : นางสาวรัตนา ไชยคต
ออกแบบรูปเล่ม : นางสาวสุธาสินี ผูอ้ ยูส่ ขุ

