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	 ตาม ท่ีมหา วิทยาลัย เทคโนโล ยี ราชมงคล ล้านนา มีน โยบายสนับสนุน
ใ ห้นัก วิจัย ไ ด้ มี โอกาสแสดงศักยภาพในการ เผยแพ ร่ผลงาน วิจัยของอาจาร ย์
และนักศึกษาสอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ ระดับสากล	 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ	 พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น	 Thailand	 4.0	 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ	 และบูรณาการงานวิจัยร่วมกันทัง้ระดับสาขา	 
คณะและมหาวิทยาลยันัน้

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 จึงได้จัดท�า	
“วารสารวิจยัสิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	และผลงานสร้างสรรค์	ฉบบัท่ี	4	ประจ�าปี	2561	ภายใน
เลม่วารสารฉบบันี	้ประกอบไปด้วยผลงานจากการประกวดสิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	และผลงาน
สร้างสรรค์	 ในการประชมุวิชาการวิจยัและนวตักรรมสร้างสรรค์	ครัง้ท่ี5	 “...สูวิ่จยัรับใช้สงัคม	
ด้วยนวตักรรมสร้างสรรค์”	(The	5th	Conference	on	Research	and	Creative	Innovations:	
CRCI-2018)	 จดัขึน้ระหวา่ง	 วนัท่ี	 6	 –	 8	 ธนัวาคม	พ.ศ.	 2561	ณ	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา	ตาก	ซึง่เป็นการเผยแพร่ผลงาน	สูแ่นวทางการน�าไปตอ่ยอดผลงานวิจยัและ
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

	 ขอขอบคุณ	 ผู้ ส่ งผลงานเ ข้า ร่วมประกวด	 คณะผู้ บ ริหาร 	 คณาจารย์	 
เจ้าหน้าท่ี	และผู้ ท่ีเก่ียวข้องทกุทา่น	ท่ีมีสว่นส�าคญัท�าให้วารสารฉบบันีไ้ด้เผยแพร่สูส่าธารณะ	
เพ่ือจกัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันางานวิจยัสูง่านนวตักรรมตอ่ไป

บทบรรณาธิการ

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรด�ารงค์ศักดิ์

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



ผูช่้วยศาสตราจารย์สชุาดา เมฆพฒัน์ 

ผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยัและบริการวิชาการ	มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม่

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร. เทียน เลรามัญ  

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิจยัมหาวิทยาลยัพายพั

ผูช่้วยศาสตราจารย์ปราโมทย์ สทิธจิกัร 

ผู้อ�านวยการสถาบนัวิจยัและพฒันา	มหาวิทยาลยัพิษณโุลก

ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วรวทิย์ นิเทศศลิป์  
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณ์ราชวิทยาลยั

ดร.สริินี ว่องวไิลรัตน์ 
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร	คณบดีคณะบริหารธรุกิจ		วิทยาลยันอร์ทเทิร์น

คณะกรรมการประเมินผลงาน สิง่ประดิษฐ์ นวตักรรม 
และผลงานสร้างสรรค์



181027  การพฒันาอากาศยานไร้คนขบั	RMUTI	ถ่ายภาพทางอากาศประยกุต์
	 	 ใช้การประมวลผลแบบคลาว์	
	 	 RMUTI	UAVs	development,	aerial	imagery	application,	cloud	computing

181029  การออกแบบและพฒันาเคร่ืองมือวดัสถานะทางไฟฟา้	
	 	 Design	and	development	of	electrical	measuring	instrument

181032  เคร่ืองสกดัน�า้มนังาด�าส�าหรับวิสาหกิจชมุชน	
	 	 Black	Sesame	Oil	Extraction	Machine	for	Community	Enterprise

1810 36  การพฒันาเคร่ืองกรองน�า้มนังาด้วยระบบสญุญากาศ	  
	 	 The	Development	of	Black	Sesame	Oil	Filter	by	Vacuum	System

181037  จีซีบี	:	บลอ็กสีจากเศษแก้วเพ่ือสิง่แวดล้อม	

	 	 GCB:	Color	blocks	from	broken	glass	for	environmental

181042  ครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย	

	 	 Herbal	Cream	Painkiller

181046  ระบบควบคมุการผสมธาตอุาหารส�าหรับพืชแบบอตัโนมตั	ิ

	 	 Automatic	system	mixing	plant	nutrient	control

181048  หุน่ยนต์ดดูฝุ่ นพืน้ห้องเรียน	

	 	 classroom	floor	vacuum	cleaner	robot

181051  เคร่ืองเพาะเหด็อเนกประสงค์ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ด้วยระบบอตัโนมตั	ิ
	 	 Multi-purpose	Mushroom	Growing	Apparatus	with	Automatic	Humidity	and	
	 	 Temperature	Control	Systems

181057  เคร่ืองปิดผนกึ	

	 	 Sealing	machine

183050  ระบบจา่ยน�า้	ปุ๋ ย	และวดัความชืน้แบบอตัโนมตัิทางการเกษตร	  
	 	 Automatic	Water	Fertilizer	and	moisture	meter	system	in	agriculture
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182035  ตู้ปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยีนาโนบบัเบิล้	
	 	 The	Cabinets	Hydroponics	with	artificial	light	and	Technology		 	
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10 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การพฒันาอากาศยานไร้คนขับ RMUTI ถ่ายภาพ
ทางอากาศประยุกต์ใช้การประมวลผลแบบคลาวด์

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริิชัย ลาภาสระน้อย

คณะ	วิทยาลยันวตักรรมวิชาชีพ	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน	

นครราชสมีา

เบอร์โทรตดิตอ่	086-2577377	

อีเมล์	sirichailapa@gmail.com

ท่ีอยู	่744	ถ.สรุนารายณ์	ต�าบลในเมือง	

อ�าเภอเมือง	จงัหวดันครราชสีมา	30000

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ศริิชยั	ลาภาสระน้อย	

อาจารย์รุ่งเพชร	ก่องนอก	

อาจารย์เกรียงกมล	มงคลเมือง

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	30	x30	x30	เซนติเมตร	
• น�า้หนกั	2	kg

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ร ะ บบส า ร ส น เ ท ศภู มิ ศ า ส ต ร์ 	 ( G I S ) 	 ก า ร ส� า ร ว จ ข้ อ มู ล ร ะ ย ะ ไ ก ล	 
(Remote	Sensing)	 และระบบก�าหนดต�าแหน่งบนพืน้โลก	 (GPS)	 เพ่ือท�าการศกึษาพืน้ท่ี
บนโลก	 โดยการท�างานทัง้สามประเภทนีท้�างานเป็นอิสระตอ่กนั	หรือสามารถน�ามาเช่ือม
โยง	ท่ีส�าคญั	ภาพถ่ายทางจากการท�าแผนท่ีทางอากาศแบบดัง้เดมิ	แหลง่ท่ีมาของการถ่าย
ภาพถ่ายทางอากาศทัว่ไปมาจาก	2	แหลง่	ได้แก่	ภาพถ่ายดาวเทียม	และเคร่ืองบนิ	(คนขบั)	
ทัง้สองวิธีมีประโยชน์และจดุออ่นขึน้อยูก่บัความต้องการของผู้ใช้	ภาพถ่ายดาวเทียมมี	แนว
โน้มการได้มาของภาพท่ีช้า	ไมไ่ด้อยา่งรวดเร็ว	ภาพท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัยงัไมส่ามารถแสดงผล
ข้อมลูเชิงพืน้ท่ีได้อยา่งปัจจบุนักบั	ความต้องการใช้งานของผู้ใช้	เน่ืองจากข้อมลูทางกายภาพ
มีการเปลี่ยนแปลงอยูต่ลอดเวลา	เชน่	การสร้างถนนใหม	่การเพ่ิมขึน้ของ	อาคารบ้านเรือน	
การวดัความเสียหายจากไฟป่า	ตรวจนบัปริมาตรกองดนิ	หิน	ทรายในพืน้ท่ี	เป็นต้น	แตโ่ดย
ทัว่ไปสามารถ	ถ่ายภาพได้ในทกุๆ	ท่ีท่ีต้องการ	ส�าหรับเคร่ืองบนิขนาดใหญ่	(มีนกับนิและลกู
เรือ)	การขึน้บนิถ่ายภาพทางอากาศ	ทกุครัง้จะต้อง	ได้รับอนญุาตและการประสานงานของ
นกับนิและต้นหน	ภาพถ่ายดาวเทียมครอบคลมุพืน้ท่ีขนาดใหญ่และมกัจะมีความละเอียด	
เพียง	50	เซนตเิมตร	เชน่	โปรแกรม	Google	Earth	เป็นซอฟต์แวร์ประเภท	Freeware	ท่ีให้
บริการด้านการแสดงภาพถ่ายจาก	ดาวเทียมท่ีความละเอียด	(0.61-1	เมตร)	ในขณะท่ีเคร่ือง
บนิถ่ายภาพทางอากาศจะมีความละเอียดถงึ	10	เซนตเิมตร	[13]	ขึน้อยู	่กบัระดบัความสงูบนิ	
และกล้องท่ีใช้งาน	ทัง้สองวิธีจะขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะพืน้ท่ี	และสภาพอากาศสว่น
ใหญ่มกัมีเมฆ	ปิดบงักระบวนการการถ่ายภาพทางอากาศ	ท่ีส�าคญัท่ีสดุคือวิธีการท่ีทัง้สอง
เป็นกระบวนการท่ีมีราคาแพง	และมีกระบวนการท่ี	ยาวนานในการผลติภาพถ่ายทางอากาศ	

การสร้างแผนท่ีภาพถ่ายทางอากาศยานไร้คนขบั	หรือนกับินควบคมุจากภาพนอก	จงึ
เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งท่ีมี	 ความส�าคญั	 ซึง่เป็นการประยกุต์ใช้การควบคมุอากาศยาน
ส�ารวจขนาดเลก็โดยใช้คลืน่วิทยใุนการบงัคบัจากระยะไกล	เสยีคา่ใช้จา่ย	ในการด�าเนินการ
น้อย	สะดวก	รวดเร็ว	สามารถวิเคราะห์จดัท�าแผนท่ีระบบการประมวลผลภาพแบบคลาวด์
คอมพิวติง้	(Cloud	Computing)	การประยกุต์ใช้ซอฟต์แวร์	และเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของผู้ให้
บริการ	ผา่นอินเทอร์เน็ตโดยสามารถเลอืกก�าลงัการ	ประมวลผล	ลงช่ือสมคัรใช้แอปพลเิคชนั
ระบบคลาวด์ได้งา่ยและรวดเร็วกวา่การซือ้เซร์ิฟเวอร์หรือเซร์ิฟเวอร์ไฟล์
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

11วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

RMUTI UAVs development, aerial imagery 
application, cloud computing

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
	 การพฒันาอากาศยานไร้คนขบั	 RMUTI	 UAV	 มี

บทบาทในงานส�ารวจเหมาะสมกบัการบนิในทกุสภาพอากาศ	
ขนาด	กะทดัรัด	น�า้หนกัเบา	ส�าหรับการท�างานด้วยภาพถ่ายใน
พืน้ท่ีเลก็	ๆ 	สามารถบนิได้ต�่าอยูใ่ต้เมฆ	และน�าไปประยกุต์ใช้
งานได้	หลากหลาย	เสถียรภาพการบนิด้วยตวัเองกึง่อตัโนมตัิ
แนวแกนการบนิ	รักษาระดบัการบนิหยดุน่ิง	ท่ีความสงูตา่ง	ๆ	
กระท�าตาม	 แผนการบินได้อย่างแม่นย�า	 ความเร็วเคลื่อนท่ี	
5	m/sec.	บนิวงกลมรัศมี	25	m2	คลาดเคลื่อน	0.5	 -1	m2	
โหมด	RTL	และ	ลงจอดท่ีจดุปลอ่ย	ความคลาดเคลื่อนจาก
ต�าแหนง่	0.3	–	1.2	m2.	สามารถบนิได้	10-12	นาที	ตอ่ประจุ
หนึง่ครัง้	ภาพถ่ายทาง	จ�านวน	71	ภาพ	ความละเอียดภาพละ	
13	ล้านพิกเซล	น�าแตล่ะภาพฝังอ้างอิงภมิูศาสตร์	เม่ือน�ามา
ผา่นขบวนการประมวลภาพ	พบวา่มีความคลาดเคลือ่น	RMS	
18.36	เมตร	สง่ข้อมลูออกได้แบบจ�าลองข้อมลูจดุความสงูเชิง
พืน้ผิว	ภาพสามมิตเิสมือนจริง	น�าไฟล์ข้อมลูไปประยกุต์ใช้บน
โปรแกรม	Google	Earth	โมเดล	KML	การจดัเก็บคณุลกัษณะ
ทางภมิูศาสตร์	เชน่	จดุ	เส้น	ภาพรูป	หลายเหลีย่มการวางซ้อน
ทบั	ข้อมลูภาพมีความละเอียดสงู	ความถกูต้องแมน่ย�าน�าไป
ประยกุต์ใช้ในการออกแบบพืน้ท่ีอยา่งรวดเร็ว	ได้ทนัตอ่ความ
ต้องการ

ประโยชน์ของผลงาน 
ภาพถ่ายแผนท่ีทางอากาศในสภาพปัจจบุนั	ประมวลผลท่ีใช้อลั

กอริธึมทางด้านคอมพิวเตอร์ช่วยในการจบัคู่จดุภาพข้อมลู	พอยท์
คลาวด์คอมพิวติง้ได้ภาพแผนท่ีขนาด	213	x138	เซนตเิมตร	ท่ีความจุ
ข้อมลู	350	MB	แบบจ�าลองข้อมลูจดุความสงูเชิง	พืน้ผิว	และภาพสาม
มิตเิสมือนจริง	น�าไฟล์ข้อมลูไปประยกุต์ใช้บนโปรแกรมทางภมิูศาสตร์	
ความละเอียด	ความถกูต้องแมน่ย�าและ	ออกแบบพืน้ท่ีได้จริง

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน
-
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12 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ
วัดสถานะทางไฟฟ้า

เจ้าของผลงาน

อาจารย์กติตนัิน สระสวย

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	094-6403993	

อีเมล์	kittinun.s@edu.rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่128	ถ.ห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม	่50300

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์วิชาญ	จนัที

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

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ในปัจจบุนัการท�างานเก่ียวกบัทางด้านไฟฟา้นัน้มีความเสี่ยงสงู	 ผู้ปฏิบตัิงานมีการเกิด
อบุตัเิหตถุกูไฟฟา้ดดูและไฟฟา้ช็อตระหวา่งการปฏิบตังิาน	เน่ืองจากปัจจยัและสาเหตจุาก
ความผิดพลาดของตวัอปุกรณ์	และเคร่ืองมือท่ีไมไ่ด้ตรวจสอบก่อนการปฏิบตังิาน	เพ่ือความ
ปลอดภยัของการท�างานท่ีเก่ียวกบัทางด้านไฟฟา้	 จงึคิดสร้างเคร่ืองมือวดัสถานะไฟฟา้ขึน้	
เพ่ือให้ผู้ปฏิบตัิงานเก่ียวกบัทางด้านไฟฟา้รู้วา่สถานท่ีปฏิบตัิงานนัน้	 มีแรงดนัไฟฟา้หรือไม	่
เพ่ือจะได้เลอืกใช้อปุกรณ์และเคร่ืองมือรวมถงึวิธีการปฏิบตังิานได้อยา่งเหมาะสม	ปลอดภยั
ตอ่ชีวิตและทรัพย์สนิ	และงา่ยตอ่การใช้งาน	ไมยุ่ง่ยากสะดวกตอ่การปฏิบตังิาน

ดังนัน้คณะผู้ จัดท�าจึงคิดการออกแบบและสร้างเคร่ืองมือวัดสถานะทางไฟฟ้าขึน้	
ประกอบด้วย	6	การวดั	ดงันี ้

1.ใช้ตรวจวดัแรงดนัไฟฟา้กระแสสลบั	1	เฟส	ในระยะเหน่ียวน�า	มีเสียงเตือน	(Buzzer)
2.ใช้ตรวจวดัแรงดนัไฟฟา้กระแสสลบั	1	เฟส	สามารถวดัได้ตัง้แต	่100VAC	-	260VAC
3.ใช้ตรวจวดักระแสไฟฟา้สลบั	ได้	10	A
4.ใช้ตรวจวดัคา่พลงังานไฟฟา้	สามารถวดัได้ถงึ	2200W
5.ใช้ตรวจสอบขัว้เต้ารับชนิดมีสายดนิ
6.ใช้ตรวจสอบสายไฟฟา้	มีเสียงเตือน	(Buzzer)
โดยนาวงจรหลายๆวงจรมาประยกุต์รวมกนั	แล้วสง่ข้อมลูไปท่ีไมโครคอนโทรลเลอร์	เพ่ือ

ประมวลผลสญัญาณและแสดงคา่การวดัผา่นหน้าจอแอลชีดีขนาด	16	ตวัอกัษร	x	4	บรรทดั
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13วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Design and development of electrical 
measuring instrument

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เคร่ืองมือวดัสถานะทางไฟฟ้า	 โดยน�าวงจรการวดัหลายๆ

วงจรมาประยกุต์รวมกนัผา่นไมโครคอนโทรลเลอร์	 เพ่ือประมวล
ผลสญัญาณ	และแสดงคา่การวดัในเคร่ืองมือวดัเพียง	1	 เคร่ือง
ซึง่ท�าให้ผู้ใช้งานงา่ยตอ่การวดัและไมยุ่ง่ยากในการปฏิบตังิาน

ประโยชน์ของผลงาน 
ผู้ ท่ีท�างานเก่ียวกบัทางด้านไฟฟา้มีความปลอดภยัในการปฏิบตัิ

งาน	 และช่วยลดเวลาในการปฏิบตัิงานในการวดัสถานะทางไฟฟ้า
ได้อยา่งรวดเร็ว

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
เพ่ิมฟังก์ชนัการวดัทางไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้มากขึน้หลาก

หลาย	และออกแบบเคร่ืองให้ทนัสมยัมากขึน้	ลดขนาดของเคร่ืองให้
เลก็ลง	สะดวกตอ่การใช้งานของผู้ปฏิบตังิาน
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เจ้าของผลงาน

อาจารย์พเิชษฐ์ โคว้ตระกูล

วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	094-6346322 

อีเมล์	lambretta.cm@windowslive.com

ท่ีอยู	่128	หมู	่3	ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอ

จอมทอง	จงัหวดัเชียงใหม	่50160	

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ณฐัธินี	ทรายแก้ว	

อาจารย์เพญ็วรัตน์	พนัธ์ภทัรชยั	

นางสาวพิมลพรรณ	เลศิบวับาน

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	80	เซนตเิมตร	x	50	เซนตเิมตร	

x	115	เซนติเมตร
• น�า้หนกั	80	กิโลกรัม
• สามารถสกัดน� า้มันงาได้ในอัตรา	 

5	ลติร	ตอ่ชัว่โมง

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งโป่ง	 หมู่	 4	 ตัง้อยู่บริเวณหน้าชุมชนติดกับถนนเส้น 
หางดง	 –	 สะเมิง	 เป็นกลุม่แม่บ้านของชมุชน	ประมาณ	30	คนได้สร้างขึน้เพ่ือจดัตัง้กลุม่
วิสาหกิจของหมูบ้่าน	 เพ่ือหารายได้ให้แก่คนในชมุชน	ซึง่วิสาหกิจชมุชนดงักลา่วได้รับการ
สนบัสนนุกบัศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยเสีย้ว	ซึง่ปัจจบุนัทางศนูย์ฯ	ได้สง่เสริมการปลกู
งาด�าเป็นจ�านวนมากแตต่ลาดรับซือ้งาด�าเพียง	80	 เปอร์เซน็ต์เทา่นัน้	ทางศนูย์ฯจงึแปรรูป
งาด�าท่ีเหลือให้เป็นน�า้มนังาเพ่ือจ�าหนา่ย	และในขณะเดียวกนัทางศนูย์ฯมีก�าลงัการผลติท่ี	
ไมเ่พียงพอเน่ืองจากงามีจ�านวนมากขึน้และความต้องการน�า้มนังาของตลาดก็มากขึน้	ทาง
ศนูย์ฯจงึเสนอให้กลุม่ฯรับซือ้งาจากศนูย์ฯ	น�ามาผลติน�า้มนังา	แล้วสง่ขายให้ศนูย์ฯ	ซึง่จาก
การสอบถามข้อมลูเบือ้งต้นพบวา่	ศนูย์ฯ	รับงาด�าในชว่งเดือน	ธนัวาคม	–	มกราคม	ของทกุ
ปี	ในกิโลกรัมละ	70	บาท	จากเกษตรกรในศนูย์พฒันาโครงการหลวงอ่ืนๆทัง้หมด	5	พืน้ท่ี	
รวมทัง้หมด	7	ตนั/ปี	แตส่ว่นกลางสามารถรับงาด�าจากเกษตรเพียง	5	ตนัตอ่ปีเทา่นัน้	 ใน
กิโลกรัมละ	80	บาท/กิโลกรัม	จงึท�าให้งาด�าเหลือ	2	ตนัตอ่ปี	ท่ีไมมี่ตลาดรองรับ	ทางศนูย์ฯ
จงึหาทางออกโดยการน�างามาแปรรูปโดยการสกดัน�า้มนังาสามารถให้ปริมาณน�า้มนังาได้
ถงึ	44-58%	โดยปัจจบุนัทางศนูย์สกดัน�า้มนังาดบิ	(Crude	oil)	ได้ประมาณ	40	ลติร/วนั

	 ปัจจุบนัมาตรฐานของผลิตภณัฑ์เป็นสิ่งส�าคญัต่อการสร้างความไว้วางใจต่อผู้
บริโภคเป็นอยา่งมากและสามารถเพ่ิมมลูคา่ให้แก่ผลติภณัฑ์ได้	 จงึมีความจ�าเป็นท่ีจะต้อง
แปรรูปอาหารโดยใช้เคร่ืองจกัรท่ีท�าจากวสัดท่ีุถกูต้องตามมาตรฐาน	เพ่ือควบคมุกระบวนการ
ผลติให้มีมาตรฐานลดและขจดัความเสีย่งจากอนัตรายท่ีอาจเกิดจากกระบวนการผลติท่ีใช้
เคร่ืองจกัรท่ีท�าจากวสัดโุลหะ	เชน่	ดีบกุ	สงักะสี	ทองแดง	ตะกัว่	เป็นต้น	โดยปัจจบุนัเคร่ือง
สกดัน�า้มนัท่ีทางศนูย์ฯ	ใช้งานอยูเ่ป็นเคร่ืองท่ีใช้มอเตอร์	ขนาด	3	เฟส	แตแ่ปลงเป็น	1	เฟส	
ด้วยอินเวอเตอร์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้บนพืน้ท่ีสงู	ดงันัน้ทางคณะผู้ วิจยัจงึมีแนวทางใน
การออกแบบและสร้างเคร่ืองสกดัใช้วสัดถุกูต้องตามมาตรฐานและสามารถใช้สมัผสักบั
อาหารได้	 โดยเคร่ืองสกดัท่ีมีการออกแบบนัน้เป็นเคร่ือง	 ท่ีมีความเร็วรอบของการบีบอดัท่ี
สามารถลดระยะเวลาในการสกดัน�า้มนั	และมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการสกดัในระดบั
วิสาหกิจชมุชน	รวมทัง้เคร่ืองมีวิธีการใช้งานและดแูลรักษาท่ีเข้าใจงา่ยและชาวบ้านสามารถ
ด�าเนินการและดแูลเองได้เพ่ือความยัง่ยืนของการน�าเทคโนโลยีไปใช้ในชมุชนได้อยา่งแท้จริง
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Black Sesame Oil Extraction Machine for  
Community Enterprise

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.	เคร่ืองสกดัน�า้มนังานท่ีสร้างขึน้มีอตัราการผลติน�า้มนังา	

(Crude	Oil)	ปริมาตร	5	ลติรตอ่ชัว่โมง	ซึง่ได้สงูกวา่การสกดัจาก
เคร่ืองสกดัท่ีทางศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยเสีย้วใช้อยู่ใน
ปัจจบุนั	 คือ	สามารถผลติน�า้มนังาได้เพียง	3.5	ลติรตอ่ชัว่โมง
เพราะ	 เคร่ืองท่ีสร้างขึน้ได้ออกแบบให้กระบอกและเกลียวมี
โครงสร้างเหมาะสมตอ่การบีบอดังาด�าโดยเฉพาะ

2.	สว่นประกอบของเคร่ืองได้ออกแบบให้สามารถใช้งานได้
จริงและท�าการบ�ารุงรักษาได้งา่ย	เพ่ือให้ทางกลุม่วิสาหกิจชมุชน
สามารถด�าเนินการได้เอง

3.	มีราคาตอ่เคร่ืองอยูท่ี่ประมาณ	60,000	บาท	(รวมคา่แรง)	
ซึง่มีราคาต�่ากวา่เคร่ืองสกดัน�า้มนังาท่ีมีขายตามท้องตลาด	ท่ีมี
ราคาประมาณ	90,000	บาทตอ่เคร่ือง	เม่ือเปรียบเทียบเคร่ืองท่ี
มีก�าลงัการผลติใกล้เคียงกนั

ประโยชน์ของผลงาน 
กลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้านทุง่โป่ง	สามารถน�า้เคร่ืองสกดัน�า้มนังา

ท่ีได้สร้างขึน้ไปใช้จริงได้	เพ่ือน�าผลผลติงาด�าตากแห้งท่ีมีปริมาณ
มากมาสร้างมลูค่าให้เป็นน�า้มนังาด�าได้	 และท�าให้เกิดรายได้ใน
ชมุชนตอ่ไป

จากการทดสอบการสกดัน�า้มนังาด�าจากกลุม่วิสาหกิจชมุชน
บ้านโป่ง	ปริมาณ	3	กิโลกรัม	เป็นเวลา	1	ชัว่โมง	พบวา่	ได้น�า้มนั
งาด�าประมาณ	1.5	ลติร	และกากงาด�าประมาณ	1.3	กิโลกรัม	หรือ
คดิเป็นร้อยละของปริมาณน�า้มนัท่ีได้	(Yield)	เทา่กบัร้อยละ	50	ซึง่
โดยทัว่ไปแล้วงาด�าจะมีปริมาณน�า้มนัในเมลด็ประมาณร้อยละ	60	
โดยน�า้หนกั	ดงันัน้แสดงวา่จากปริมาณงาด�า	3	กิโลกรัมจะมีน�า้มนั
ประมาณ	1.8	ลติร	ซึง่เคร่ืองสกดันีส้ามารถสกดัออกมาได้	1.5	ลติร	
แสดงว่าเคร่ืองสกดัน�า้มนัท่ีได้สร้างขึน้มา	 มีประสิทธิภาพในการ
สกดัน�า้มนัออกมาได้มากถงึร้อยละ	83

ในด้านของการสิน้เปลืองก�าลังไฟฟ้า	 พบว่า	 เคร่ืองสกัด
น�า้มนังาท่ีสร้างขึน้นีมี้การใช้งานมอเตอร์	 1	 เฟส	 220V	 2.2	 kW	
ซึ่งกระบวนการผลิตน�า้มันงาของศูนย์ฯ	 ท�าการผลิต	 6	 ชั่วโมง
ต่อวนั	 ดงันัน้จึงมีการใช้พลงังานไฟฟ้า	 เท่ากบั	 13.2	 kWh	และ
เม่ือคิดเป็นค่าใช้จ่ายในด้านพลงังานไฟฟ้าของการสกัดน�า้มัน
จึงมีค่าเท่ากบั	 56	บาทต่อวนั	 (คิดกรณีท่ีค่าไฟฟ้า	 4.2	บาทต่อ
หน่วย	 (kWh))	 หรือคิดเป็นประมาณ	 2	 บาทต่อลิตร	 ในกรณีท่ี
เคร่ืองสกดัสามารถสกดัได้	 5	 ลิตรต่อชัว่โมงหรือ	 30	 ลิตรต่อวนั	 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ควรมีการเช่ือมตอ่กบัถงักรองน�า้มนั	เพ่ือสามารถใช้งานได้ตอ่

เน่ือง	 และลดระยะเวลาการผลิตหรือการรอคอยการตกตะกอน
น�า้มนังาก่อนเข้าสูก่ระบวนการบรรจตุอ่ไป
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16 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การพัฒนาเครื่องกรองน�้ามันงา
ด�าด้วยระบบสุญญากาศ

เจ้าของผลงาน

อาจารย์พเิชษฐ์ โคว้ตระกูล

วิทยาลยัเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	094-6346322 

อีเมล์	lambretta.cm@windowslive.com

ท่ีอยู	่128	หมู	่3	ต�าบลบ้านหลวง	อ�าเภอ

จอมทอง	จงัหวดัเชียงใหม	่50160	

ผูร่้วมคณะ 
อาจารย์เพญ็วรัตน์	พนัธ์ภทัรชยั	
อาจารย์ณฐัธินี	ทรายแก้ว	
นางสาวณฐักานต์	วงปินตา

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	23.5	เซนตเิมตร	x	90	เซนตเิมตร	

x	95	เซนติเมตร
• น�า้หนกั	40	กิโลกรัม

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ศนูย์พฒันาโครงการหลวงห้วยเสีย้ว	 ต�าบลบ้านปง	 อ�าเภอหางดง	 จงัหวดัเชียงใหม	่ 

ได้ด�าเนินการสง่เสริมให้เกษตรกรในชนุชนโดยรอบปลกูงาด�า	(sesame)	พนัธุ์	มก.18	ซึง่เป็น
พืชไร่ท่ีดแูลงา่ย	ทนแล้งได้ดี	รสชาติอร่อย	และกลิน่หอม	ซึง่ปัจจบุนังาด�าท่ีทางศนูย์พฒันา
โครงการหลวงห้วยเสีย้ว	และศนูย์ฯอ่ืนๆ	รวมทัง้หมด	5	พืน้ท่ี	สามารถผลติงาด�าได้รวมทัง้หมด	
20	ตนั/ปี	ทางศนูย์ฯจงึหาแนวทางการแปรรูปท่ีเหมาะสมตอ่ชมุชนและถกูต้องตามมาตรฐาน
เพ่ือสามารถจ�าหนา่ยสูท้่องตลาดได้	จงึได้แนวทางการสกดัโดยใช้กระบวนการสกดัเยน็จาก
เคร่ือง	Screw	press	เม่ือได้น�า้มนัจากกระบวนการสกดั	(crude	oil)	มาแล้ว	ขัน้ตอนตอ่ไป
คือการตกตะกอนและการกรองกาก	โดยขัน้ตอนนีย้งัเกิดปัญหาในหลายๆด้าน	เชน่

1.	การกรองเบือ้งต้นใช้กระชอนตาถ่ีในการกรองหยาบ	ท�าให้ต้องน�าน�า้มนังาท่ีผา่นการ 
กรองตัง้ทิง้ไว้เพ่ือรอการตกตะกอนของกากงา	 และรอการแยกชัน้ของน�า้และน�า้มนั	 ซึง่ขัน้
ตอนนีใ้ช้ระยะเวลาประมาณ	1	อาทิตย์	สง่ผลให้กระบวนการสกดังานัน้ใช้ระยะเวลานาน	
อาจสง่ผลกระทบตอ่การตลาดได้

2.	การรอตกตะกอนนัน้เป็นวิธีการท่ีใช้หรับแยกกาก	น�า้	และน�า้มนัเบือ้งต้น	ซึง่ยงัเป็น
วิธีการท่ียงัไมมี่ประสทิธิภาพ

3.	ในอนาคตศนูย์ฯมีแนวคดิท่ีจะซือ้เคร่ืองกรองกาก	แตเ่น่ืองด้วยข้อจ�ากดัท่ีวา่น�า้มนัท่ี
จะน�ามาเข้าเคร่ืองกรองนัน้ต้องมีปริมาณกากไมเ่กิน	1%	จงึต้องการวิธีการในการลดกาก
ไมใ่ห้เกิน	1%	ก่อนเข้าเคร่ืองกรอง	
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สิ่งประดิษฐ์ (Invention)

17วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

The Development of Black Sesame Oil Filter 
by Vacuum System

จากข้อมลูดงักล่าวจึงได้ด�าเนินการออกแบบและสร้างเคร่ือง
กรองนํ้ามนังาด�า	 เพ่ือเป็นประโยชน์ในด้านการตอ่ยอดองค์	ความ
รู้ให้กบัเกษตรกรในชมุชน	 ให้สามารถถอดองค์ความรู้เพ่ือพฒันา
เคร่ืองจกัรส�าหรับอตุสาหกรรมขนาดเลก็และน�าไปใช้ได้อยา่ง	ยัง่ยืน
ในอนาคต

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.	สามารถลดระยะเวลาในการกรองกากตะกอนได้เร็วขึน้
2.	 สามารถแยกกากกบัน�า้มนังาได้มากขึน้	 พิจารณาจาก

ความใสของน�า้มนังา
3.	ลดต้นทนุการผลติ
4.	 แผ่นกรอง	 (filter)	 สามารถถอดท�าความสะอาดแล้ว 

น�ามาใช้ใหมไ่ด้

ประโยชน์ของผลงาน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านทุ่งโป่ง	 	 สามารถน�าเคร่ืองกรองนํ้า

มนังาท่ีได้สร้างขึน้ไปใช้จริงได้	 เพ่ือลดระยะเวลาในการกรอง	 และ
สามารถผลิตนํ้ามนังาด�าได้ตามปริมาณท่ีลกูค้าต้องการ	 และ	จาก
การทดสอบการกรองนํ้ามนังาด�าจากกลุม่วิสาหกิจชมุชนบ้าน	 โป่ง
เบือ้งต้น	ปริมาณ	3	ลติร	พบวา่	สามารถลดระยะเวลาการกรองได้	
และปริมาณกากท่ีเกิดขึน้มีปริมาณเหมาะสมตามท่ีกลุ่มต้องการ	

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
มีการเช่ือมตอ่กบัเคร่ืองสกดัน�า้มนังา	เพ่ือสามารถสร้างระบบการ

สกดัและกรองได้อยา่งตอ่เน่ือง
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18 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

จีซีบี : บล็อกสีจากเศษแก้วเพื่อสิ่งแวดล้อม

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ประชุม ค�าพุฒ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

เบอร์โทรตดิตอ่	081-6654755	

อีเมล์	choomy_gtc@hotmail.com

ท่ีอยู	่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรีุ

ถ.รังสติ-นครนายก	คลองหก	อ.ธญับรีุ	

จ.ปทมุธานี	12110

ผูร่้วมคณะ 

นายธวชัชยั	อริยะสทุธิ

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	30	x	30	x	5	ซม.	ตอ่	1	ชิน้
• น�า้หนกั	5	กก.	ตอ่	1	ชิน้
• ลกัษณะเป็นบลอ็กปพืูน้จ�านวน	3	ชิน้

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

“จีซีบี	 :	บลอ็กสีจากเศษแก้ว”	 ได้แนวคิดในการพฒันาผลงานจากการท่ีขยะต้นทางใน
ชมุชนมีเศษแก้วอยูเ่ป็นจ�านวนมากทัง้จากเศษกระจก	ขวดเคร่ืองด่ืม	เคร่ืองใช้ตา่ง	ๆ 	ซึง่ขยะ
เศษแก้วเหลา่นีเ้ม่ือแตกเสียหาย	 มีคม	 เป็นขยะอนัตราย	สิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายในการรักษา
พยาบาล	ถงึแม้วา่ขยะเศษแก้วจะน�าไปรีไซเคลิกลบัมาใช้ใหมไ่ด้ก็ตาม	แตก็่ยงัหลงเหลอือยู่
เป็นจ�านวนมากในชมุชน	ได้มีงานวิจยัท่ีน�าเศษแก้วไปท�าเป็นวสัดผุสมแทนทรายหรือหินใน
การก่อสร้าง	เน่ืองจากแก้วมีพืน้ฐานท�ามาจากซลิก้ิา(silica)	ซึง่ก็คือทรายนัน่เอง	ดงันัน้เม่ือ
น�าเศษแก้วมาบดยอ่ยให้มีขนาดเทา่กบัทรายหรือหินก็สามารถใช้แทนมวลรวมในคอนกรีตได้

สิ่งประดิษฐ์นีไ้ด้พิจารณาถึงประโยชน์และเลง็เห็นถึงข้อท่ีเดน่มาก	ๆ	 ของเศษแก้ว	 จงึ
น�ามาตอ่ยอดสูก่ารผลิตเป็นวสัดมุวลรวมท่ีใช้ในการผลิตบลอ็กปพืูน้ให้มีสีสนัสวยงามเพ่ือ
เป็นจดุเดน่ในการจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์	 โดยเดิมงานวิจยัมีเพียงแคก่ารใช้เศษแก้วสีท่ีได้
จากสนิค้าตา่ง	ๆ 	โดยตรง	เชน่	สีขาวจากกระจก	สีชาหรือสีเขียวจากขวดเหล้า/เบียร์	เป็นต้น	
จึงมีข้อจ�ากดัในการท�าสีของผลิตภณัฑ์ท�าให้มีทางเลือกน้อย	 โครงงานวิจยันีไ้ด้แก้ไขข้อ
จ�ากดัดงักลา่วไปสูก่ารท�าสีสนัได้หลากหลายจากการเคลือบสีท่ีผิวของเศษแก้วบดย่อยซึง่
มีราคาไม่สงูแตคุ่้มคา่กบัการลงทนุ	ดงันัน้	 “จีซีบี	 :	 บลอ็กสีจากเศษแก้ว”	จงึสามารถเป็น
นวตักรรมท่ีมีความแปลกใหม	่เป็นท่ีต้องการของตลาดทกุระดบั	เหมาะส�าหรับประเทศไทย
ในการเป็นผลติภณัฑ์ท่ีสง่เสริมจิตส�านกึในการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมในการน�าขยะมาอพัไซเคลิ	 
(Up-cycle)	ให้เกิดประโยชน์ตอ่สงัคมและประเทศชาตอิยา่งยัง่ยืนสืบไป

ด้วยอินเวอเตอร์เพ่ือให้สามารถใช้งานได้บนพืน้ท่ีสงู	ดงันัน้ทางคณะผู้วิจยัจงึมีแนวทาง
ในการออกแบบและสร้างเคร่ืองสกดัใช้วสัดถุกูต้องตามมาตรฐานและสามารถใช้สมัผสักบั
อาหารได้	 โดยเคร่ืองสกดัท่ีมีการออกแบบนัน้เป็นเคร่ือง	 ท่ีมีความเร็วรอบของการบีบอดัท่ี
สามารถลดระยะเวลาในการสกดัน�า้มนั	และมีขนาดท่ีเหมาะสมกบัปริมาณการสกดัในระดบั
วิสาหกิจชมุชน	รวมทัง้เคร่ืองมีวิธีการใช้งานและดแูลรักษาท่ีเข้าใจงา่ยและชาวบ้านสามารถ
ด�าเนินการและดแูลเองได้เพ่ือความยัง่ยืนของการน�าเทคโนโลยีไปใช้ในชมุชนได้อยา่งแท้จริง
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GCB: Color blocks from broken glass for  
environmental

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
“จีซีบี	 :	บลอ็กสจีากเศษแก้ว”	 มีจดุเดน่หรือความแปลกใหม่

ท่ีกรรมวิธีการบดยอ่ยเศษแก้วท่ีผา่นการคดัสแีบบความเร็วสงูจน
ไมมี่ความคมท่ีเป็นอนัตรายตอ่ผู้ใช้งาน	และสสีนัท่ีหลายหลายกวา่
การน�าเศษแก้วแบบเดมิมาใช้งาน	ท่ีมีเฉพาะสเีขียว	ขาว	ชาหรือด�า	
เป็นต้น	โดย	“จีซีบี	:	บลอ็กสจีากเศษแก้ว”	มีครบทกุสตีามความ
ต้องการของผู้บริโภค	จงึสามารถใช้งานได้หลากหลาย	และทดแทน
การใช้มวลรวมปกตปิระเภทหินหรือทรายก่อสร้างได้ถงึ	100%

ประโยชน์ของผลงาน 
การน�า	 “จีซี	 :	 บล็อกสีจากเศษแก้ว”	 ไปใช้ประโยชน์ได้จริง

ในปัจจุบัน	 เป็นวัสดุปูพืน้	 หรือวัสดุตกแต่งอาคารท่ีเป็นอาคาร
เขียว	 คอนโด	 บ้านจดัสรร	 และอาคารทัว่ไป	 ตลอดจนเป็นวสัดหิุน
เทียมส�าหรับวางบนผิวหน้าโต๊ะ	 เก้าอี	้ ฯลฯ	 ได้	 โดยมีข้อค้นพบ 
ท่ีโดดเดน่มากท่ีสดุคือสีสนัสวยงาม	ความมนัวาว	ความแข็งแรง	โดย
ใช้อปุกรณ์	เคร่ืองมือการผลติ	ท่ีมีต้นทนุต�่า	หาได้งา่ยภายในประเทศ	
เหมาะกบัวิสาหกิจชมุชน	 วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 โดย
ปัจจบุนัมีบริษัทท่ีติดตอ่เพ่ือวิจยัและพฒันาตอ่ยอดในเชิงพาณิชย์น	 

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
การพฒันาต่อยอดผลงานในอนาคตนอกจากจะจ�าหน่ายเป็น

ผลิตภัณฑ์ส�าเร็จรูปแล้ว	 ยงัจ�าหน่ายเป็นมวลรวมผสมปูนซีเมนต์
พร้อมใช้ในแบบของกระป๋องขนาดใหญ่และขนาดเล็กเพ่ือให้ลกูค้า
สามารถน�าไปหลอ่เทวสัดกุ่อสร้างในรูปแบบท่ีต้องการอีกด้วย
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20 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

ครีมนวดสมุนไพรแก้ปวดเมื่อย

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทรี รินทร์ค�า

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร		

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	089-6362620

อีเมล์	supravit@hotmail.com

ท่ีอยู	่94/16	ถ.เชียงใหม	่ล�าพนู	ต.วดัเกต	

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์บรรเจิด	แสงจนัทร์	

อาจารย์ชยัวฒัน์	ตอ่มดวงแก้ว	

นายพงศกร	วรรณมณี

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	บรรจหุลอดบีบ	100	mL

• น�า้หนกั	110	g

• การพัฒนาผลิ ตภัณ ฑ์ค รีมนวด

สมนุไพรแก้ปวดเม่ือยจากน�า้มนันวด

สมนุไพรแก้ปวดเม่ือยใช้ในการเรียน

การสอนหลักสูตรการนวดไทยของ

สมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม่

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

การนวดไทย	เป็นการนวดในแบบไทย	เป็นเอกลกัษณ์	เป็นศาสตร์บ�าบดัรักษาโรคแขนง
หนึง่ของการแพทย์แผนไทย	การนวดไทยเป็นภมิูปัญญาท่ีสืบทอดมาจากบรรพบรุุษสง่ตอ่
มายงัรุ่นลกูหลาน	เป็นการสง่ทอดภมิูปัญญาและวิถีชีวิตท่ีเป็นประโยชน์ในการบ�าบดัรักษา	
บรรเทาอาการ	ฟืน้ฟอูาการเจ็บป่วยให้ดีขึน้	เชน่	อาการปวดเม่ือยกล้ามเนือ้ตามสว่นตา่งๆ
ของร่างกาย	อนัเน่ืองจากการใช้กล้ามเนือ้ไมถ่กูวิธี	การใช้กล้ามเนือ้มากเกินไป	การออกกา
ลงักายมากเกินไป	การเคลือ่นไหวในทา่ท่ีท�าให้กล้ามเนือ้ยืดตวัหรือหดตวัผิดปกต	ินอกจาก
นีภ้าวะวิตกกงัวลหรือความรู้สกึเครียดก็สง่ผลให้เกิดอาการปวดกล้ามเนือ้ได้	ซึง่อาการปวด
เม่ือยกล้ามเนือ้จากสาเหตเุหลา่นีส้ามารถรักษาให้บรรเทาได้ด้วยการนวด

ในกรณีท่ีกล้ามเนือ้ตงึและเกร็งมาก	กล้ามเนือ้ต้องการแรงบีบนวดท่ีมากกวา่ปกต	ิซึง่การ
บีบนวดแรง	ๆ	ผู้ ป่วยมีโอกาสท่ีจะปวดระบมหรือเขียวเกิดขึน้ได้	ภมิูปัญญาพืน้บ้านไทยจงึ
ใช้สมนุไพรท่ีมีสมบตับิรรเทาอาการปวดผสมในน�า้มนันวดหรือลกูประคบ	แม้วา่น�า้มนันวด
สมนุไพรแก้ปวดเม่ือยท่ีน�ามาใช้ในการนวดตัง้แตโ่บราณจะมีคณุสมบตัท่ีิดีและเหมาะสมตอ่
การนวด	แตน่�า้มนันวดมีสดัสว่นของน�า้มนัมาก	ท�าให้การดดูซมึสมนุไพร	(สารส�าคญั)	ผา่น
ผิวหนงัได้ช้า	ท�าให้สารส�าคญัคงอยูบ่นผิวหนงันานกวา่	และล้างออกได้ยากกวา่เม่ือเปรียบ
เทียบกบัสภาวะครีม	 (Cream)	 ครีมท่ีมีส่วนประกอบท่ีเป็นน�า้มากกว่า	 ท�าให้สารส�าคญั
สามารถซมึผา่นผิวหนงัได้งา่ยรวดเร็ว	ไมเ่หนียวเหนอะหนะ	และล้างออกได้งา่ย

คณะผู้ วิจยัจงึสนใจท่ีจะพฒันาครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย	 เพ่ือเป็นผลิตภณัฑ์ทาง
เลอืกอีกชนิดหนึง่ท่ีสามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอนตามหลกัสตูรนวดไทยของสมาคม
แพทย์แผนไทยเชียงใหม	่ตลอดจนถงึผู้ประกอบการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่เป็นการสง่เสริม	อนรัุกษ์	
พืน้ฟ	ูและเผยแพร่ภมิูปัญญาพืน้บ้านโบราณในการบ�าบดัรักษาอาการปวดเม่ือย	และเคลด็
ขดัยอก	นอกจากนีป้ระชาชนทัว่ไปก็สามารถใช้ครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือยนีท้าบริเวณ
กล้ามเนือ้ท่ีมีอาการปวด	ซึง่จะเป็นการบ�าบดัรักษาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง
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Herbal Cream Painkiller

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
น�า้มนันวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย	 มีสดัส่วนของน�า้มนัมาก	

ท�าให้การดดูซมึสมนุไพร	 (สารส�าคญั)	ผา่นผิวหนงัได้ช้า	ท�าให้
สารส�าคญัคงอยูบ่นผิวหนงันานกวา่	และล้างออกได้ยากกวา่เม่ือ
เปรียบเทียบกบัสภาวะครีม	(Cream)	ครีมท่ีมีสว่นประกอบท่ีเป็น
น�า้มากกวา่	ท�าให้สารส�าคญัสามารถซมึผา่นผิวหนงัได้งา่ยรวดเร็ว	
ไมเ่หนียวเหนอะหนะ	และล้างออกได้งา่ย

ประโยชน์ของผลงาน 
	1.	ได้ผลติภณัฑ์ท่ีพฒันารูปแบบจาก	“น�า้มนันวดสมนุไพรแก้ปวด

เม่ือย”ส�าหรับนวดไทย	(สารส�าคญัจะคงอยูบ่นผิวหนงันานกวา่	เพราะ
มีการดดูซมึผา่นผิวหนงัช้ากวา่ครีม	และล้างออกได้ยาก)	 เป็น”ครีม
นวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย”	 (สารส�าคญัสามารถซมึผ่านผิวหนงัได้
งา่ยและรวดเร็ว	และล้างออกได้งา่ย)	

	 2.	 ได้ผลิตภณัฑ์”ครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย”ไปใช้ในการ
เรียนการสอน	การนวดไทย	 และสามารถพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ใน
เชิงพาณิชย์ได้	

3.	 ได้ผลติภณัฑ์ครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือย	 ท่ีสามารถน�าไป
ใช้ด้วยตนเองเป็นการรักษาบ�าบดัเบือ้งต้น

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
สามารถท�าเป็นธรุกิจได้	หรือพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้
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ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหารส�าหรับพืช
แบบอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน

อาจารย์บุญญฤทธ์ิ วังงอน

คณะวิศวกรรมศาสตร์	การเกษตร	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

พิษณโุลก

เบอร์โทรตดิตอ่	084-6144195 

อีเมล์	supravit@hotmail.com

ท่ีอยู	่294/16	ถ.เชียงใหม	่ล�าพนู	ต.วดัเกต	

อ.เมือง	จ.เชียงใหม่

ผูร่้วมคณะ 

นายกชพรรณ	สีอดู	

นายตระการ	วงศ์สม	

นายวีระพล	โสนะชยั	

นายภาคภมิู	ปานเพช็ร

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	กว้าง	x	ยาว	x	สงู	(17	x	35	x	

52)	เซนตเิมตร

• น�า้หนกั	6	กิโลกรัม

• ระบบควบคุมการผสมธาตุอาหาร

ส�าหรับพืชแบบอัตโนมัติ	 ลกัษณะตู้

ควบคุมการท�างานของป๊ัมส�าหรับ

ผสมธาตอุาหารและน�า้ให้มีอตัราสว่น

ท่ีเหมาะสมกบัพืชแต่ละชนิด	 ในการ

ผสมธาตอุาหาร	A	และ	B	ท่ีมีลกัษณะ

ท่ีเป็นของเหลวให้ผสมกับน�า้	 โดยมี

ระบบกวนไมใ่ห้ธาตอุาหารตกตะกอน	

และมีเซนเซอร์ตรวจวดัค่าเหน่ียวนา

ไฟฟ้า	 หรือค่าอีซี	 (EC)	 ตัวเคร่ือง

สามารถโปรแกรมอตัราการผสมธาตุ

อาหารตามความต้องการของพืช

แต่ละชนิดและปริมาณธาตุอาหารท่ี

เก็บไว้	สามารถใช้งานงา่ย	และน�าไป

ตอ่พว่งเข้ากบัระบบป๊ัมน�า้โดยทัว่ไปได้

• 

181046

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

อาชีพเกษตรกรเป็นอาชีพท่ีคนส่วนใหญ่ของคนในประเทศไทยท�ากันอย่างยาวนาน	
ปัจจบุนัเม่ือเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการเกษตรมากขึน้	สง่ผลให้อาชีพเกษตรกรมีการ
แข่งขนัทางการตลาดกนัสงูมาก	 ไมว่า่จะเป็นการเพ่ิมผลผลิตให้มีจ�านวนมาก	คณุภาพสงู
และการลดต้นทนุให้ต�่า	จงึมีการพยายามควบคมุปัจจยัการผลติ	อาทิ	เชน่	การปลกูพืชใน
มุ้ง	การปลกูพืชในโรงเรือนเพ่ือปอ้งกนัโรคและแมลง	รวมถงึการควบคมุธาตอุาหารท่ีจ�าเป็น
ตอ่พืชด้วย	โดย	มทร.ล้านนา	พิษณโุลกมีการปลกูพืชในโรงเรือนต้นแบบวตักรรมปลกูพืชใช้
น�า้น้อย	 โดยการใช้วิธีการให้น�า้พืชสมยัใหมเ่ข้ามาช่วยในการให้น�า้ท�าให้ประหยดัแรงงาน	
สามารถประยกุต์ใช้วิธีการให้ธาตอุาหารไปพร้อมกบัการให้น�า้พืชได้	ซึง่นอกจากจะประหยดั
เวลาและลดแรงงานในการใสธ่าตอุาหารและเพ่ิมประสทิธิภาพการใช้ธาตอุาหารของพืชด้วย
นัน่คือ	พืชทกุต้นจะได้รับธาตอุาหารในปริมาณท่ีใกล้เคียงกนัเกือบทกุต้น	แตใ่นการผสมธาตุ
อาหารยงัใช้แรงงานคนในการเตมิธาตอุาหารแตล่ะครัง้ท�าให้เกิดปัญหา	คือได้ปริมาณธาตุ
อาหารในแตล่ะครัง้ท่ีไมเ่ทา่กนั	
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Automatic system mixing plant nutrient control

ดังนัน้ทางคณะผู้ จัดท�าสิ่งประดิษฐ์ได้เห็นความส�าคัญของ
เกษตรกรในการผสมธาตอุาหารต้องใช้ความแมน่ยาของอตัราสว่น
การผสม	 เพ่ือให้ได้รับธาตอุาหารครบตามท่ีพืชต้องการจงึได้คิดค้น	
“ระบบควบคมุการผสมธาตอุาหารส�าหรับพืชแบบอตัโนมตัิ”	 เพ่ือ
น�าไปใช้ในการควบคมุการผสมธาตอุาหารให้กบัพืชและลดความ
ผิดพลาดจากการผสมของการใช้แรงงานคนในแต่ละครัง้	 ของการ
ผสมธาตอุาหารในอตัราส่วนท่ีต้องการ	 โดยนาระบบควบคมุการ
ผสมธาตอุาหารทดลองใช้ในแปลงสาธิตโรงเรือนต้นแบบ	ณ	มทร.
ล้านนา	 พิษณุโลก	 สามารถลดแรงงานคนดูแลและการผสมธาตุ
อาหารได้อยา่งแมน่ยา	สามารถตอ่ยอดให้เกษตรกรน�าไปประยกุต์
ใช้งานได้เลือกอีกชนิดหนึ่งท่ีสามารถน�ามาใช้ในการเรียนการสอน
ตามหลกัสตูรนวดไทยของสมาคมแพทย์แผนไทยเชียงใหม	่ตลอด
จนถงึผู้ประกอบการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง	ซึง่เป็นการสง่เสริม	อนรัุกษ์	 พืน้
ฟ	ูและเผยแพร่ภมิูปัญญาพืน้บ้านโบราณในการบ�าบดัรักษาอาการ
ปวดเม่ือย	และเคลด็ขดัยอก	นอกจากนีป้ระชาชนทัว่ไปก็สามารถใช้
ครีมนวดสมนุไพรแก้ปวดเม่ือยนีท้าบริเวณกล้ามเนือ้ท่ีมีอาการปวด	
ซึง่จะเป็นการบ�าบดัรักษาเบือ้งต้นได้ด้วยตนเอง

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สามารถสัง่การท�างานแบบอตัโนมตัใินการควบคมุปริมาณน�า้

ในการผสมธาตอุาหารให้กบัพืชตามความต้องการของเกษตรกร	มี
ความแมน่ยาในการผสมธาตอุาหารในแตล่ะครัง้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	 ลดขัน้ตอนการท�างานของเกษตรกรในการผสมธาตอุาหาร

ให้กบัพืช
	2.	การผสมธาตอุาหารแตล่ะครัง้มีความแมน่ยาและสามารถผสม

ในปริมาณมากได้แบบอตัโนมตัิ

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
1.	ตดิตัง้ระบบสัง่งานด้วยสมาร์ทโฟน
2.	ลดขนาดเคร่ืองและเพ่ิมฟังชนัก์การใช้งานท่ีหลากหลาย
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24 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นพื้นห้องเรียน

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จกัรกฤษณ์ 

เคลือบวัง

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก

เบอร์โทรตดิตอ่	089-7226126	 

อีเมล์	jukkrit_k@rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่สาขาวิศวกรรมไฟฟา้	 

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ประสทิธิ	ศรีนคร

นายพรพิทกัษ์	กนัยะ	

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	20x20x10	เซนติเมตร

• น�า้หนกั	1.5	กิโลกรัม

• ใช้พลงังานจากแบตเตอร่ีสามารถดดู

ฝุ่ นตามพืน้ห้องเรียนได้เองแม้จะมี

เก้าอีน้กัเรียนวางอยูด้่วย

181048

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

อาคารเรียนหลกัสตูรวิศวกรรมไฟฟ้า	 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก	
ประกอบด้วยห้องบรรยาย	ขนาด	30	ท่ีนัง่	จ�านวน	3	ห้อง	เพ่ือรองรับจ�านวนผู้ เรียนกวา่	500	
คน	ตอ่ภาคเรียน	จงึมกัประสบปัญหาพืน้ห้องเรียนสกปรก	 เน่ืองจากข้อจ�ากดัด้านจ�านวน
คนท�าความสะอาดและเวลาท่ีใช้ในการท�าความสะอาด	คณะผู้ วิจยัจงึมีแนวคิดพฒันาหุน่
ยนต์ท�าความสะอาดพืน้ขึน้ใช้เองในหลกัสตูร
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Classroom floor vacuum cleaner robot

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.ไมมี่สายไฟฟา้เช่ือมตอ่ขณะท�างานเหมือนเคร่ืองดดูฝุ่นทัว่ไป	
2.ไมต้่องมีคนควบคมุขณะท�างาน

ประโยชน์ของผลงาน 

					1.ลดการใช้งานแรงงานคนในการท�างานสะอาดพืน้ห้องเรียน	

					2.ลดคา่ใช้จา่ยของมหาวิทยาลยัส�าหรับการจ้างงานคนท�างาน

สะอาดพืน้ห้องเรียน

					3.เป็นแหลง่เรียนรู้ส�าหรับนกัศกึษาเร่ืองหุน่ยนต์ท�างานสะอาด

พืน้ห้องเรียน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
	 1.ปรับปรุงสมรรถนะและขีดความสามารถการดดูฝุ่ นของตวัหุน่

ยนต์ให้สงูขึน้	รวมถงึมลภาวะทางเสยีงท่ีต้องน้อยลง	
	2.การเพ่ิมศกัยภาพของการท�างานเป็นทีมท่ีประกอบด้วยจ�านวน

หุน่ยนต์ดดูฝุ่ นมากกวา่	1	ตวัเพ่ือชว่ยกนัท�างาน
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เครื่องเพาะเห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิและ
ความชื้นด้วยระบบอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน

อาจารย์คัชรินทร์ ทองฟัก

คณะ	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา	พิษณโุลก

เบอร์โทรตดิตอ่	0899611628	 

อีเมล์	kacharin@rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่52	หมู	่7	ต.บ้านกร่าง	อ.เมือง	

จ.พิษณโุลก	65000

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์วาสนา	สงิห์ดวง	

อาจารย์วิไรวรรณ	แสนชะนะ	

นายอดศิกัดิ์	ภูก่ลดั	

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	11x4x11	นิว้

• น�า้หนกั	500	กรัม
• สภาพปัญหาของการเพาะเห็ดส่วน

ใหญ่	 คือ	 ผลผลิตออกไม่สม�่าเสมอ	
ไม่มีเวลารดน�า้	 ผลผลิตไม่ประสบ
ความส�าเร็จตามเป้าหมาย	 จึงท�า 
การออกแบบและพฒันาเคร่ืองเพาะ
เห็ดอเนกประสงค์ควบคุมอุณหภูมิ
และความชืน้ด้วยระบบอัตโนมัติ
ด้วย	 เทคโนโลยีไมโครคอนโทรเลอร์	 
(Arduino	 UNO	 R3)	 และโมดูล	
AMT	 1001	 และเม่ือท�าการประเมิน
ประสิทธิภาพโดยเปรียบเทียบกับ
การเพาะเห็ดแบบเก่าท่ีไม่ใช้เคร่ือง	 
พบว่าการเพาะเห็ดเ ม่ือใช้เค ร่ือง

สามารถท�าให้ได้ปริมาณเหด็เพ่ิมขึน้

181051

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

การสร้างโรงเรือนเพาะเหด็นัน้จ�าเป็นต้องมีความเข้าใจเก่ียวกบัสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ
สมสา่หรับการเพาะเหด็ท่ีดี	โดยสว่นใหญ่จะต้องมีลกัษณะดงันีคื้อสถานท่ีจะใช้เพาะเหด็ควร
จะมีลกัษณะเป็นท่ีโลง่แจ้งอากาศถ่ายเทได้สะดวก	 ไมมี่น�า้ทว่มขงัหรือเปียกชืน้มากเกินไป	
มีระบบระบายน�า้ท่ีดีไมมี่สารปนเปือ้นยาฆา่แมลงและเชือ้รา	ลกัษณะของสภาพดนิไมเ่ป็น
ดนิเคม็เพราะความเคม็ของดนิจะท�าให้เส้นใยของเหด็ไมร่วมตวักนัเป็นดอกเหด็	และถ้าหาก
เป็นพืน้ท่ีท่ีเคยเพาะเห็ดมาก่อนควรมีการทา่ความสะอาดบริเวณนัน้ให้สะอาดเสียก่อน	จงึ
กลา่วได้วา่อณุหภมิู	อากาศ	ความชืน้	และแสง	มีความส�าคญัซึง่ต้องจดัสภาพแวดล้อมดงั
กลา่วภายในโรงเรือนเพาะเหด็ให้เหมาะสมส�าหรับเหด็แตล่ะชนิดเพราะปัจจยัเหลา่นีมี้ความ
ส�าคญัตอ่ปริมาณผลผลติและคณุภาพของเหด็	ถ้าสามารถก�าหนดและควบคมุให้เหมาะสม
กบัเหด็แตล่ะชนิดจะเพ่ิมโอกาสท่ีเหด็จะพฒันาเป็นดอกและเพ่ิมผลผลติให้สงูขึน้	ในปัจจบุนั
ผู้บริโภคนิยมรับประทานเหด็นางฟา้เพ่ิมขึน้	และเหด็นางฟา้มีราคาสงู	จงึท�าให้มีผู้ เพาะเหด็
นางฟา้เป็นจ�านวนมาก	(ลขิิต	อา่นคา่เพชร	และธงรบ	อกัษร,	2560)

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

จะประสบปัญหาผลผลิตออกไม่สม�่าเสมอ	 ไม่มีเวลารดน�า้	 ผลผลิต
ไม่ประสบความส�าเร็จตามเปา้หมาย	 โดยปัจจยัท่ีมีผลตอ่การเจริญ
เตบิโตของเหด็	มาจากสภาพอณุหภมิูและความชืน้ของอากาศ	และ
ยงัขึน้อยูก่บัฤดกูาลในแตล่ะชว่งเวลา	การให้น�า้ในโรงเพาะเหด็แตล่ะ
ครัง้นัน้จะต้องอาศยัประสบการณ์จากการเพาะเห็ด	 หากไมมี่ความ
ช�านาญ	การให้น�า้ในโรงเพาะเห็ดอาจจะส่งผลให้ปริมาณผลผลิต
เห็ดท่ีได้ไมส่ม�่าเสมอ	บางครัง้ปริมาณการให้น�า้ในโรงเพาะเห็ดอาจ
น้อยหรือมากเกินความต้องการ	ซึง่ขึน้อยูก่บัชนิดของเหด็ด้วย	ดงันัน้
ผู้ วิจยัจงึได้ออกแบบและพฒันาเคร่ืองเพาะเหด็อเนกประสงค์ควบคมุ
อณุหภมิูและความชืน้ด้วยระบบอตัโนมตัิ	 เพ่ือความสะดวกแก่ผู้ ใช้
งาน	และเพ่ิมปริมาณและคณุภาพของเหด็ท่ีดีขึน้

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จุดเด่นของผลงานชิน้นีคื้อ	 เคร่ืองเพาะเห็ดอเนกประสงค์

ควบคมุอณุหภมิูและความชืน้ด้วยระบบอตัโนมตัสิามารถควบคมุ
อณุหภมิูและความชืน้ด้วยระบบอตัโนมตั	ิเพ่ือความสะดวกแก่ผู้ใช้
งาน	และเพ่ิมปริมาณและคณุภาพของเหด็ท่ีดีขึน้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	เพ่ิมผลผลติได้มากขึน้
2.	สามารถลดต้นทนุและเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง	และครอบครัว	

และตอบสนองความต้องการของชีวิตได้มากขึน้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
พฒันาตอ่ยอดควรมีการตรวจสอบและควบคมุอณุหภมิูผา่นทาง

เวบ็แอพพลเิคชัน่ได้	รวมทัง้น�าไปประยกุต์ใช้กบัพืชเศรษฐกิจอ่ืน	ๆ	ได้
อีกด้วย
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เครื่องปิดผนึก

เจ้าของผลงาน

อาจารย์สิทธเดช หมอกมีชัย

คณะศลิปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

เบอร์โทรตดิตอ่	095-1784684	

อีเมล์	Sittadach@hotmail.com

ท่ีอยู	่113	หมู1่2	ต.เกาะแก้ว	อ.เสลภมิู	จ.ร้อยเอด็	45120

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ศศกิาญจน์	หมอกมีชยั

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	60	ซ.ม	X	120	ซ.ม

• น�า้หนกั	50	กิโลกรัม

• เคร่ืองปิดผนกึ	มีหลกัการท�างาน	กลา่วคือ	วตัถดุบิจะถกูตกัใสภ่าชนะท่ีมีลกัษณะเป็นถ้วยขนาด	กว้าง	3เซนตเิมตร	ยาว	5.5	เซนตเิมตร	

สงู	2	เซนตเิมตร	ถ้วยจะถกูวางเข้าใสล่งไปในชดุถาดรับถ้วยโลหะไร้สนิมซึง่มีลกัษณะเป็นชอ่งสีเ่หลีย่มผืนผ้าท่ีมีขนาดเทา่ๆกนั	จ�านวน	

6	ชอ่ง	เรียงตวัตามแนววงกลมมีระยะหา่งระหวา่งชอ่งเทา่ๆกนั	เม่ือปริมาณถ้วยเตม็ถาดรับถ้วยแล้วระบบกลไกจะท�าการหมนุถาดรับ

ถ้วยซึง่มีมอเตอร์ไฟฟา้เป็นต้นกาลงั	จากนัน้ชดุเซน็เซอร์ท่ีอยูต่รงจดุชิลจะท�าการตรวจเช็คถ้วยเพ่ือท�าการหยดุถาดรับถ้วย	เม่ือถาดรับ

ถ้วยหยดุ	ถ้วยจะอยูต่รงกบัแผน่ฟิล์มพลาสตกิส์และฮีตเตอร์ให้ความร้อน	ซึง่แผน่ฟิล์มพลาสตกิส์จะถกูประกอบให้อยูใ่นลกัษณะม้วน

ฟิล์ม	ขนาดเส้นผา่ศนูย์กลาง	30	เซนตเิมตร	โดยฟิล์มจะเคลือ่นท่ีโดยการหมนุของม้วน	ระบบกลไกจะท�าการหมนุม้วนจากซ้ายไปขวา

ด้วยมอเตอร์ไฟฟา้	สว่นฮีตเตอร์ให้ความร้อนจะมีลกัษณะเป็นโลหะไร้สนิมสี่เหลี่ยมมีขนาดกว้าง	 4	 เซนติเมตร	ยาว	6.5	 เซนติเมตร	

สงู	 1	 เซนติเมตร	ยดึกบักระบอกนิวเมติกส์	 จากนัน้	 กระบอกนิวเมติกส์จะท�าการเคลื่อนท่ีลงนาแผน่ฮีตเตอร์	ดนัแผน่ฟิล์มพลาสติก

ส์ประกบกบัขอบถ้วยและแผน่ฟิล์มกบัขอบถ้วยได้รับความร้อนท�าให้ติดกนั	 จากนัน้ใบมีดจะท�าการตดัแผน่ฟิล์มบริเวณขอบถ้วยให้

ขาดออก	แล้วกระบอกนิวเมตกิส์จะท�าการเคลือ่นท่ีขึน้อยูต่�าแหนง่เดมิ	ระบบกลไกจะท�าการหมนุม้วนฟิล์มท่ีใช้แล้วเก็บและท�าให้แผน่

ฟิล์มท่ียงัไมไ่ด้ใช้ตรงกบัถ้วยอีกครัง้	 จากนัน้ชดุถาดรับถ้วยจะท�าการหมนุอีกครัง้และชดุเซน็เซอร์ท่ีอยูต่รงจดุผนกึจะท�าการตรวจเช็ค

ถ้วยเพ่ือท�าการหยดุถาดรับถ้วยอีกครัง้	เม่ือถาดรับถ้วยหยดุ	ถ้วยจะอยูต่รงกบัแผน่ฟิล์มพลาสตกิส์และฮีตเตอร์ให้ความร้อน	จากนัน้

กระบอกนิวเมติกส์จะท�าการเคลื่อนท่ีลงนาแผน่ฮีตเตอร์	ดนัแผน่ฟิล์มพลาสติกส์ประกบกบัขอบถ้วยและแผน่ฟิล์มกบัขอบถ้วยได้รับ

ความร้อนท�าให้ตดิกนั	จากนัน้ใบมีดจะท�าการตดัแผน่ฟิล์มบริเวณขอบถ้วยให้ขาดออก	แล้วกระบอกนิวเมตกิส์จะท�าการเคลื่อนท่ีขึน้

อยูต่�าแหนง่เดมิ	ระบบกลไกจะท�าการหมนุม้วนฟิล์มท่ีใช้แล้วเก็บและท�าให้แผน่ฟิล์มท่ียงัไมไ่ด้ใช้ตรงกบัถ้วยอีกครัง้	และจะท�างานวน

ช้าๆ	โดยการท�างานของกลไกทัง้หมดนีจ้ะถกูควบคมุจากไมโครคอนโทรลเลอร์	ด้วยชดุค�าสัง่ท่ีออกแบบ	ซึง่จะท�าหน้าท่ีควบการท�างาน

ของคมุมอเตอร์ไฟฟา้,	เซน็เซอร์,	ฮีตเตอร์,	ใบมีดตดัแผน่ฟิล์ม,	อปุกรณ์นิวเมตกิส์

181057
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Sealing machine

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
เน่ืองจากผู้ผลติ	 ในนาม	 มีชยั	ฟูด้	 เป็นกลุม่วิสาหกิจขนากยอ่ม	 

ได้ท�าการผลติปลาร้าน�า้พริก	ส�าหรับจ�าหนา่ยในพืน้ท่ี	พอผลประกอบ
การดีขึน้จึงต้องการจ�าหน่ายนอกพืน้ท่ี	 จึงต้องการบรรจภุณัฑ์ท่ีได้
มาตรฐานส�าหรับการขนสง่ระยะไกล	จงึได้ปรึกษากบัผู้ประดษิฐ์	เพ่ือ
จดัท�าสิง่ประดษิฐ์ให้ตรงกบัวตัถปุระสงค์	ผู้ประดษิฐ์จงึได้	ออกแบบ/
ประดษิฐ์/ทดสอบ/วิจยั	และเผยแพร่สิง่ประดษิฐ์ดงักลา่ว

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ปิดผนกึบรรจภุณัฑ์ในลกัษณะถ้วยสี่เหลี่ยมด้วยแผน่ฟิล์มส์

พลาสตกิได้อยา่งตอ่เน่ือง	ส�าหรับกลุม่วิสาหกิจขนาดยอ่ม	ต้นทนุต�า่

ประโยชน์ของผลงาน 
1	ได้บรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการแขง่ขนัสูเ่ชิงพาณิชย์
2	ได้เคร่ืองปิดผนกึต้นแบบส�าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
เพ่ิมชดุ	 sensor	ส�าหรับการจดัท�าม้วนฟิล์มส์ท่ีมีรายละเอียดของ

ผลติภณัฑ์	ท่ีต้องการปิดผนกึบนบรรจภุณัฑ์
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30 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

ระบบจ่ายน�้า ปุ ๋ย และวัดความชื้นแบบอัตโนมัติ
ทางการเกษตร

เจ้าของผลงาน

อาจารย์สุบนิ ใจทา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย

เบอร์โทรตดิตอ่	086-6593977 

อีเมล์	s_jaita@yahoo.com	

ท่ีอยู	่99	หมู	่10	ต.ทรายขาว	อ.พาน	จ.เชียงราย	57120	

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์จินตนา	มานาแวน		

อาจารย์ประภชัรา	คร่องไหม	

อาจารย์สรายทุธ	ธิปทา	

อาจารย์จิระพนธ์	ถ้า้กลาง	

อาจารย์อษัฏาวธุ	ปินตาสาร	

อาจารย์ธนากร	ทาแกง	สถานะ	

อาจารย์ยทุธพงษ์	ตาระปิน	

อาจารย์อนกุลู	สนุนัตา	

อาจารย์อคัรพงศ์	วงแก้ว

183050

ข้อมูลผลงาน

• ระบบเป็นการสัง่งานผา่นแอพพลเิคชัน่	Blynk	ผา่นบอร์ด	ardui-

no	เป็นตวัรับค�าสัง่เพ่ือไปสัง่งานให้ป๊ัมน�า้ท�างานและรีเรย์จะสัง่

งานให้โซลินอยด์วาล์วท�างานเพ่ือสามารถดดูปุ๋ ยจากระบบคน

ปุ๋ ยท่ีน�า้มาพกัจากบอ่พกัปุ๋ ยและมีเซน็เซอร์วดัความชืน้ในดนิเพ่ือ

ให้สามารถท�างานได้ตามสภาพอากาศระหวา่งเส้นด้ายขนแกะ

และเส้นด้ายไหมอีร่ีท่ีแตกตา่งกนั	ย้อมด้วยสธีรรมชาตจิากคราม	

ไม้ฝาง	ใบกาแฟ	ใบมะมว่ง	โดยเป็นผืนผ้าท่ีมีผิวสมัผสัท่ีออ่นนุม่

ด 8x8x10 
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Automatic Water Fertilizer and moisture meter 
system in agriculture

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

น�า้และปุ๋ ยมีบทบาทท่ีส�าคญัในการผลิตพืชเน่ืองจากเป็นปัจจยั

ส�าคญัต่อการเจริญเติบโต	 เสริมสร้างผลผลิตทัง้ในเชิงปริมาณและ

คณุภาพซึง่เป็นเปา้หมายท่ีเกษตรกรต้องการ	ในพืน้ท่ีบางแหง่การให้

น�า้และปุ๋ ยของพืชแตล่ะชนิดจะมีความแตกตา่งกนัตามความต้องการ

น�า้และปุ๋ ยของพืชนัน้ๆ	และปัจจยัท่ีส�าคญัอีกอยา่งหนึง่คือการให้น�า้

และปุ๋ ยต้องดสูภาพพืน้ผิวดนิวา่มีลกัษณะเป็นดนิชนิดไหน	ดงันัน้การ

ให้น�า้และปุ๋ ยในปริมาณท่ีเพียงพอกบัความต้องการของพืชแตล่ะชนิด

จงึมีความส�าคญั

ปัจจบุนันีจ้ึงได้มีระบบจ่ายน�า้กึ่งอตัโนมตัิ	 เพ่ือใช้ในการเกษตร	

ประโยชน์ของระบบจา่ยน�า้กึง่อตัโนมตัคืิอ	สามารถจา่ยน�า้ได้สะดวก

รวดเร็ว	ตัง้เวลาในการจ่ายน�า้ได้ตามความต้องการ	 อีกทัง้สามารถ

ลดคา่ใช้จา่ยในเร่ืองแรงงานคนในการจา่ยน�า้ได้	 แตร่ะบบจา่ยน�า้กึง่

อตัโนมตันีิ	้ยงัมีข้อจ�ากดัคือ	ไมส่ามารถสัง่งานในระยะไกลได้

ดังนัน้ในงานนีจ้ึงเล็งเห็นปัญหาและสนใจท่ีจะพัฒนาและ

ปรับปรุงระบบจ่ายน�า้แบบกึ่งอตัโนมตัินี	้ โดยการสร้างระบบจ่ายน�า้

ให้เป็นแบบอตัโนมตัิ	 สามารถควบคมุการท�างานของระบบในระยะ

ไกลได้	พร้อมทัง้เพ่ิมระบบจา่ยสัง่จา่ยปุ๋ ย	และ	ระบบวดัความชืน้ใน

ดนิเข้าไปด้วย

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ท�าให้สามารถควบคมุการสัง่จา่ยน�า้และปุ๋ ยในระยะไกลได้

พร้อมทัง้สามารถวดัความชืน้ในดนิได้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	สามารถสัง่จา่ยน�า้และปุ๋ ยแบบอตัโนมตัไิด้
2.	สามารถสัง่จา่ยน�า้และปุ๋ ยในระยะไกลได้
3.	สามารถวคัวามชืน้ของดนิก่อนท่ีจะสัง่จา่ยน�า้ได้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
-
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34 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การพัฒนาสื่อการเรียนรู้เพื่อการศึกษา
งานพุทธศิลป์ อนิมิสเจดีย์ วัดเจ็ดยอด 
โดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์พณัฐ วรรณภร์ี

คณะ	บริหารธรุกิจและศลิปศาสตร์

มหาวิทยาลยั	เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 

เบอร์โทรตดิตอ่	094-7122498	

อีเมล์	Noppanut.cis@gmail.com	 

ท่ีอยู	่147/370	ม.1	ต.หางดง	อ.หางดง	

จ.เชียงใหม	่50230	

ผูร่้วมคณะ 

นางสาวไอลดา	แก้วดก	

นางสาวสดิาพร	นางทะลา

ข้อมลูผลงาน
• ร ะบบ โมบายแอพพลิ เ ค ชั่ น	 

(Mobile	Application)	 ท่ีมีความ
สามารถในการจ�าลองแบบ	โมเดล
เสมือนจริง	 โดยใช้เทคโนโลยี	
(Augmented	 Reality)	 ในการ
จ�าลอง	อนิมิสเจดีย์	วดัเจ็ดยอด

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกบัการท�านบุ�ารุงศลิปวฒันธรรมนัน้เป็นเร่ืองใหมส่�าหรับการ
สร้างสรรค์ผลงาน	เน่ืองจากเทคโนโลยีสารสนเทศจะเก่ียวข้องกบัการท�างานด้านธรุกิจและ
การท�างานด้านเทคโนโลยีเป็นหลกั	 ในประเทศไทยยงัมีการน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�านุ
บ�ารุงศิลปวฒันธรรมไม่มากนกั	ดงันัน้ผู้จดัท�าจงึมีแนวคิดในการน�าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาประยกุต์ใช้เพ่ือการพฒันาท่ีมีความเก่ียวข้องทางด้านศลิปวฒันธรรมไทย

ปัญหาท่ีพบเก่ียวกบัการท�านบุ�ารุงโบราณสถานนัน้	มีปัญหาส�าคญัประการหนึง่	คือการ
บรูณะซ่อมแซมโบราณสถานให้อยู่ในสภาพท่ีสมบรูณ์ต้องใช้ระยะเวลาและงบประมาณ 
ท่ีมาก	เป็นอปุสรรคตอ่การศกึษางานด้านพทุธศลิป์	อีกทัง้นกัทอ่งเท่ียวท่ีมาเย่ียมชมโบราณ
สถานไมส่ามารถจินตนาการภาพโบราณสถานในอดีตท่ีสมบรูณ์ได้

จากปัญหาดงักลา่วผู้จดัท�าจงึใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง	 (Augmented	Reality)	 ในการ
จ�าลองโบราณสถาน	อนิมิสเจดีย์	วดัเจ็ดยอด	ในรูปแบบท่ีสมบรูณ์	ซึง่ในปัจจบุนัอนิมิสเจดีย์มี
สภาพท่ีช�ารุดเสยีหายเป็นอยา่งมาก	และสว่นยอดเจดีย์นัน้ได้หกัลง	ดงันัน้	การน�าเทคโนโลยี
เสมือนจริงมาจ�าลองแบบ	ในอดีตจงึมีความเหมาะสมอยา่งย่ิงเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้
ต้องการศกึษาทางด้านพทุธศิลป์	และนกัทอ่งเท่ียว	สามารถมองเหน็อนิมิสเจดีย์	ในสภาพ
สมบรูณ์ผา่นทางโมบายแอพพลเิคชัน่ของตนเองได้

182028
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The Development of Learning Media for  
Buddhist Art Animisacedi Wat Jed Yod Using 
Augmented Reality

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.	 ระบบสามารถแสดงผลโครงสร้างอนิมิสเจดีย์ในรูปแบบ	

3	 มิต	ิ ท่ีมีความสมบรูณ์ซึง่ได้จากการศกึษางานและออกแบบ
โดยผู้ เช่ียวชาญด้านพุทธศิลปกรรม	 และผู้ เช่ียวชาญด้าน
สถาปัตยกรรมไทย

2.	 ผู้ ใช้สามารถควบคมุการมองเห็นโดยรอบและการมอง
ในระยะท่ีใกล้หรือไกลของโมเดล	ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่ของ
ตนเองโดยการดาวน์โหลด	และน�าแอพพลเิคชัน่สอ่งไปท่ีแผน่ภาพ
แบบจ�าลอง	2	มิตท่ีิตดิตัง้ยงั	อนิมิสเจดีย์ให้แสดงผลแบบ	3	มิตไิด้

3.	 ระบบสามารถแสดงผลข้อมลูเก่ียวกบัประวตัิความเป็น
มาของอนิมิสเจดีย์ได้	 โดยท่ีผู้ ใช้สามารถอา่นและศกึษาข้อมลู
ได้จากระบบซึง่มีรายละเอียดมากกวา่ข้อมลูเดิมจากปา้ยท่ีติด
ตัง้ไว้	โดยข้อมลูมีสองภาษาได้แก่	ภาษาไทย	และภาษาองักฤษ	
เพ่ือให้สะดวกในการใช้งานของนกัท่องเท่ียวทัง้ชาวไทย	 และ
ชาวตา่งชาติ

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	 สามารถน�าเสนอข้อมูลแบบจ�าลองท่ีเป็นประโยชน์ต่อการ

ศึกษางานด้านพุทธศิลปกรรมได้ในรูปแบบท่ีมีต้นทุนต�่ากว่าการ
บรูณะซอ่มแซมโบราณสถานให้กลบัมาในสภาพท่ีสมบรูณ์

2.	 สามารถให้ข้อมลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัโบราณสถาน	อนิมิสเจดีย์	
แก่นกัทอ่งเท่ียวได้ผา่นโมบายแอพพลเิคชัน่

3.	 เพ่ิมความนา่สนใจในการน�าเสนอข้อมลูโดยสามารถน�าเสนอ
ข้อมลูได้ในรูปแบบ	3	มิตแิละมีปฏิสมัพนัธ์กบัผู้ใช้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
1.	สามารถน�ารูปแบบของเทคโนโลยี	ไปใช้กบัการท�านบุ�ารุงโบราณ

สถาน	โบราณวตัถอ่ืุนได้
2.	น�าเทคโนโลยีไปใช้ในการน�าเสนอข้อมลูท่ีเก่ียวข้องกบั	การศกึษา

งานด้านพทุธศลิป์	และสถาปัตยกรรมไทยท่ีส�าคญัได้
3.	สามารถน�าเทคโนโลยีเพ่ือการจ�าลองรูปแบบของโบราณสถาน	

โบราณวตัถ	ุซึง่อาจสญูหายไปเม่ือครัง้อดีตกาล
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ตูป้ลกูผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยี
นาโนบับเบิ้ล

เจ้าของผลงาน

อาจารย์เดอืนแรม แพ่งเก่ียว

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

พิษณโุลก.

เบอร์โทรตดิตอ่	095-6422229	อีเมล์	

Duanraemp@gmail.com

ท่ีอยู	่52	ม.7	ต.บ้านกร่าง	อ.เมือง	

จ.พิษณโุลก	65000

ผูร่้วมคณะ 

นายสวุรรณ	ภูเ่ชย	

นายธนโชติ	ทบัชาวนา	

นายกิตตพิงษ์	มาตรักชาติ

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	กว้าง	70	x	ฐาน	60	x	สงู	

180	เซนติเมตร
• สามารถปลูกผักได้	 3	 ชัน้	 ชัน้

ละ	9	 ต้น	จ�านวนทัง้หมด	27	 ต้น	
โดยมีรูปแบบการปลกูทัง้แบบกึ่ง
น�า้ลึกและรูปแบบปกติสามารถ
ปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการ	
สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก	
แสดงนวตักรรมตู้ปลกูผกัไฮโดรโป
นิกส์ด้วยแสงเทียมและเทคโนโลยี
นาโนบบัเบิล้

182035

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ในปัจจบุนัการปลกูพืชไร้ดินหรือไฮโดรโปนิกส์	 (Hydroponics)	 เป็นท่ีนิยมอย่างกว้าง
ขวาง	และท�ารายได้ให้แก่ผู้ประกอบการเป็นอยา่งดีแตอ่ยา่งไรก็ตามส�าหรับการปลกูผกัไฮ
โดรโปนิกส์แบบครัวเรือนอาจมีความยุง่ยากในการดแูลและต้องใช้พืน้ท่ีในการปลกูคอ่นข้าง
มาก	ซึง่อาจเป็นอปุสรรคส�าหรับกลุม่คนท่ีไม่มีพืน้ท่ีส�าหรับการปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์	 โดย
ปัจจยัส�าคญัส�าหรับการปลกูแบบไฮโดรโปนิกส์	 คือ	สภาพแวดล้อมต้องมีความเหมาะสม	
ซึง่สภาพแวดล้อมหรือปัจจยัท่ีเหมาะสมส�าหรับการปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์	 ได้แก่	 แสงแดด	
อณุหภมิู	และธาตอุาหาร	ซึง่แสงแดดท่ีเหมาะสมตอ่การปลกูพืชอยูร่ะหวา่ง	1,100	ถงึ	2,000	
ลกัซ์	อากาศถ่ายเท	มีอณุหภมิูไมเ่กิน	20-30	องศาเซลเซียส	และคา่สารอาหารท่ีเหมาะสมอ
ยูท่ี่	1.1-2.0	mS/cm	ขึน้อยูก่บัชนิดของพืช	ซึง่การปลกูพืชแบบไฮโดรโปนิกส์มีหลากหลายรูป
แบบ	อาทิ	การปลกูแบบน�า้ตืน้	(Nutrient	film	technique:	NFT)	การปลกูแบบน�า้ลกึ	(Deep	
Flow	Technique:	DFT)	การปลกูแบบแบบกึง่น�า้ลกึ	(Dynamic	Root	Floating	Technique:	
DRFT	 )	 ระบบการปลกูแบบตา่งๆ	 มีจดุเดน่	 คือ	 มีการเพ่ิมอากาศหรือออกซเิจนให้แก่ธาตุ
อาหารเพ่ือชว่ยในการเจริญเตบิโตของพืชและลดปัญหาการขาดอากาศของรากพืช

จากท่ีมาดงักล่าวผู้ วิจยัเกิดแนวคิดในการสร้างนวตักรรมตู้ควบคมุการปลกูผกัไฮโดร
โปนิกส์	 เพ่ือน�าไปใช้ในการปลกูผกัไฮโดรโปนิกส์ในอาคาร	 โดยมีระบบควบคมุการระบาย
อากาศเพ่ือปรับอณุหภมิูให้เหมาะสม	 ใช้หลอดไฟแอลอีดีท่ีใช้ปลกูผกัโดยเฉพาะเน่ืองจาก
ให้สเปกตรัมท่ีเหมาะสมและออกแบบคา่ปริมาณแสงท่ีพืชต้องการและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี
นาโนบบัเบิล้เพ่ือชว่ยเตมิอากาศให้แก่ธาตอุาหาร	สง่ผลดีตอ่การล�าเลยีงสารอาหารจากราก
ท�าให้พืชเจริญเตบิโตได้ดี	ลดปัญหาการขาดอากาศของรากพืช	อีกทัง้มีรูปแบบการปลกูทัง้
รูปแบบกึง่น�า้ลกึ	(DRFT)	และรูปแบบปกต	ิโดยสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ
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The Cabinets Hydroponics with artificial light 
and Technology Nano bubble

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.	สามารถปลกูในอาคารหรือในร่มได้	 เป็นระบบปิดจงึลด

ปัญหาแมลงรบกวน
2.	 มีรูปแบบการปลกูแบบทัง้รูปแบบกึง่น�า้ลกึ	 (DRFT)	และ

รูปแบบปกต	ิสามารถปรับใช้ได้ตามความต้องการ
3.	ลดเวลาในการดแูลเน่ืองจากให้ธาตอุาหารและเตมินาโน

บบัเบิล้ในครัง้แรกของการปลกูเทา่นัน้
4.	 มีการใช้แสงท่ีเหมาะสมต่อการปลกูผกัระบบไฮโดรโป

นิกส์	 โดยใช้หลอดไฟแอลอีดีท่ีผลิตเพ่ือใช้ปลกูผกัโดยเฉพาะ
เน่ืองจากให้สเปกตรัมท่ีเหมาะสม	และออกแบบตามคา่ปริมาณ
แสงท่ีพืชต้องการ

	5.	ประยกุต์ใช้เทคโนโลยีนาโนบบัเบิล้เพ่ือชว่ยเตมิอากาศ
ให้แก่ธาตอุาหาร	สง่ผลดีตอ่การลาเลยีงสารอาหารจากรากได้
ดีขึน้	จงึชว่ยให้ผกัมีการเจริญเตบิโตเร็วกวา่การปลกูแบบทัว่ไป

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	สามารถปลกูพืชไฮโดรโปรนิกส์ได้เกือบทกุประเภท	อาทิ	ผกั

สลดั	หรือผกัมลูคา่สงูตา่งๆ	ผกัเมืองหนาว	เป็นต้น
2.	 ได้ผกัปลอดสารพิษเน่ืองจากเป็นระบบปิดท�าให้ไม่มีปัญหา

เร่ืองแมลง
3.	ลดเวลาในการดแูลและเวลาการปลกู

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
เน่ืองจากตู้ควบคมุการปลกูผกัท่ีสร้างขึน้เป็นเพียงต้นแบบจงึยงั

มีขนาดใหญ่	ดงันัน้	แนวทางการพฒันาตอ่ยอด	 คือ	การออกแบบให้
มีขนาดเลก็ลงเพ่ือสะดวกตอ่การเคลือ่นย้ายและประหยดัพืชท่ีใช้งาน
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กระบวนการผลิตผนังชีวภาพมวลเบา
จากต้นกัญชง

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ธวัชชัย อริยะสุทธิ

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

เบอร์โทรตดิตอ่	08	1665	4755	

อีเมล์	choomy_gtc@hotmail.com

ท่ีอยู	่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

ถ.รังสติ-นครนายก	คลองหก	อ.ธญับรีุ	

จ.ปทมุธานี	12110

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ประชมุ	ค�าพฒุ

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	30	x	30	x	15	ซม.	ตอ่	1	ชิน้
• น�า้หนกั	2	กก.	ตอ่	1	ชิน้
• ลักษณะเป็นผนังส�าเร็จรูปแบบ

แซนด์วิชมีเดือยสามารถต่อกัน
เป็นแผน่ผนงัได้

182038

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

เน่ืองจากเป็นความต้องการของการยาสบูแหง่ประเทศไทย	กระทรวงการคลงั	ท่ีต้องการ
พฒันานวตักรรมจากต้นกญัชงท่ีเหลือทิง้จากกระบวนการน�าเปลือกไปท�าเป็นเส้นใยให้
มีมลูค่าเพ่ิมมากขึน้	 และการยาสบูแห่งประเทศไทยยงัต้องการน�าวสัดกุ่อสร้างท่ีได้จาก
การวิจยัมาสร้างศนูย์การเรียนรู้อาคารอนรัุกษ์สิ่งแวดล้อม	ณ	ส�านกังานใหญ่	การยาสบู
แห่งประเทศไทย	 จงัหวดักรุงเทพฯ	 เพ่ือเป็นศนูย์การให้ความรู้เก่ียวกับการน�ากัญชงไป
ใช้ประโยชน์เป็นผลิตภณัฑ์ต่าง	 ๆ	 อนัน�ามาซึ่งการส่งเสริมให้ชุมชนในพืน้ท่ีปลกูต้นกัญ
ชงเพ่ือสร้างรายได้ทดแทนการปลกูใบยาสบูท่ีต้องลดปริมาณลง	 และเป็นการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงขององค์กร	ท่ีต้องหารายได้เข้าองค์กร	โดยใช้คณุลกัษณะเดน่ของต้นกญัชงท่ี
มีน�า้หนกัเบามากผา่นกระบวนการอดัขึน้รูปและท�าเป็นผนงัมวลเบาแบบแซนด์วิช	(ทดแทน
แผน่ผนงัแบบโฟมท่ีไมเ่ป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อมในปัจจบุนั)	ให้เป็นผนงัชีวภาพท่ีใช้ต้นกญัชง
เป็นวสัดหุลกัทัง้หมดซึง่จะไมมี่อนัตรายตอ่ผู้ใช้งานและเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม
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Production of lightweight biological wall 
from Hemp

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
กระบวนการผลิตผนงัชีวภาพมวลเบาจากต้นกญัชง	 มีจดุ

เด่นหรือความแปลกใหม่ท่ีกรรมวิธีการผลิตผนงัชีวภาพด้วย 
วิธีการอดัร้อนด้วยกาวท่ีไมมี่สารฟอร์มลัดีไฮด์	ขึน้เป็นแผน่ไม้อดั
และแผน่ใยอดั	โดยใช้ความหนาแนน่และความหนาตตา่งกนั	โดย
แผน่ไม้อดัจากต้นกญัชงท�าการอดัท่ีความหนา	2	ซม.	ประกบ
เป็น	2	ชัน้	ด้านนอก	สว่นไส้แกนกลางมีความหนา	11	ซม.	ใช้
กรรมวิธี	 แผ่นใยอดัต้นกญัชงซึง่มีคณุสมบตัิในการเป็นฉนวน
ปอ้งกนัความร้อนท่ีดี	ดงันัน้	กระบวนการผลติผนงัชีวภาพมวล
เบาจากต้นกัญชง	 จึสามารถใช้วสัดุธรรมชาติทัง้หมด	 และ
สามารถน�ามาใช้ทดแทนผนงัฉนวนแบบแซนด์วิชท่ีจ�าหน่าย

ประโยชน์ของผลงาน 
กระบวนการผลิตผนงัชีวภาพมวลเบาจากต้นกญัชง	 นอกจาก

จะตอบสนองความต้องการของการยาสบูแห่งประเทศไทยแล้ว	 ยงั
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์	 โดยมีบริษัท	 และ
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	 (SME)	 ไปใช้วางแผนการผลิต
เป็นสินค้าท่ีมีจดุเด่นจดุเด่นด้านวสัดกุ่อสร้างประหยดัพลงังานท่ีมี
ความสวยงามตามธรรมชาติ	 และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	 โดยเป็น
ผนงัฉนวนความร้อนสมยัใหม	่ติดตัง้สะดวกรวดเร็ว	น�า้หนกัเบา	 ใช้
แรงงานคนน้อย	 และประหยดัค่าใช้จ่ายทัง้การก่อสร้างและค่าใช้
จา่ยด้านพลงังาน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
การพฒันาต่อยอดผลงาน	 “กระบวนการผลิตผนงัชีวภาพมวล

เบาจากต้นกญัชง”	 ในอนาคตอาจท�าให้มีขนาดผนงัท่ีใหญ่ขึน้เพ่ือให้
สามารถตดิตัง้ได้รวดเร็วด้วยเคร่ืองจกัร	หรือออกแบบเป็นบ้านพกัอาศยั
แบบน๊อคดาวน์ส�าเร็จรูปท่ีมีราคาถกู	ส�าหรับจ�าหนา่ยให้กบักลุม่ลกูค้า
ได้หลากหลายมากย่ิงขึน้	ตลอดจนน�าพืชโตเร็วท่ีมีน�า้หนกัเบามาพฒันา
เป็นวสัดสุ�าหรับใช้งานตอ่ไป
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ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ผงจิมม์: 
ซินไบโอติกกล้วยหอมทอง

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริภา พงษ์จนัตา

สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	08	3865	7722	 

อีเมล์	pongjanta@rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่เลขท่ี	202	หมู	่13	ต.	พิชยั	อ.เมือง	

จ.ล�าปาง	52000

ผูร่้วมคณะ 

นางสาวบญุญารัสม์ิ	ศรีใจสถาน	

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.นิอร	โฉมศรี	

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	รุ่งทิวา	กองเงิน	

อาจารย์	ดร.	พยงุศกัดิ์	มะโนชยั	

อาจารย์	ดร.ธญัลกัษณ์	บวัผนั	

นางสาว	ธนพร	วางที

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	10	กลอ่ง
• น�า้หนกั	250	กรัม
• ผลิตภณัฑ์ในรูปแบบผงพร้อมชง

ด่ืม	บรรจใุนกระป๋องเคลือบ	 และ
แบบแคปซูลในกล่องพลาสติก	
และอปุกรณ์	กระบอกเขยา่	ส�าหรับ
ทดสอบชิม	 และ	 วัตถุดิบกล้วย
หอมทองดิบ	 ร่วมในการนาเสนอ
ผลติภณัฑ์

182041

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ด้วย	บริษัท	ไบโอฟุด้อินดสัตรี	้จ�ากดั	อ�าเภอจอมทอง	จงัหวดัเชียงใหม	่ก่อตัง้ขึน้เม่ือ	เดือน
ตลุาคม	2558	ทางบริษัทจงึได้เร่ิมศกึษาวิธีการปลกูกล้วยหอมทองอินทรีย์เพ่ือสขุภาพ	ทัง้นี ้
เน่ืองจากท่ีเป็นคนท้องถ่ินท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีมานาน	เหน็เกษตรกรและชาวบ้านป่วยเป็นโรคมะเร็ง	
และแพ้สารเคมีท่ีก�าจดัศตัรูพืช	 และในแต่ละปีมีสมาชิกในหมู่บ้านเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็ง
อยา่งตอ่เน่ือง	จงึมีแนวคดิในการรวมกลุม่เกษตรกร	ในการปลกูกล้วยหอมทองแบบเกษตร
ปลอดภยัท่ีควบคมุกรรมวิธีการคดัเลอืก	พนัธุ์กล้วยหอมทอง	การก�าจดัแมลงศตัรูพืชด้วยสาร
สกดัจากธรรมชาติ	และใช้ไส้เดือนฝอยในการบ�ารุงดนิ	และผลลติกล้วยหอมทองท่ีได้น�ามา
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์ตามความสกุแก่ของกล้วยในแตล่ะหวี	เน่ืองด้วยกล้วยแตล่ะหวีจะสกุ
ไมพ่ร้อมกนั	โดยจะมีผลสกุเหลอืงและสเีขียว	ปนกนัในอตัราสว่น	50-60%	ดงันัน้จงึน�ากล้วย
ท่ีสกุมาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์โรล	กล้วยหอมทองอบนุม่	นอกจากนัน้เศษกล้วยหอมทองสกุท่ี
เหลอืจากการผลติโรลกล้วยหอมทองอบ	น�ามาหมกักบัน�า้ผึง้ด้วยเอนไซม์เพ่ือผลติเป็นเคร่ือง
ด่ืมกล้วยหอมทอง	และผลติภณัฑ์ท่ีได้วางจ�าหนา่ยร้านขายผลติภณัฑ์เบเกอรี	และร้านอาหาร
เพ่ือสขุภาพในจงัหวดัเชียงใหม	่สว่นกล้วยหอมทองดบิน�ามาแปรรูปเป็นแปง้กล้วยหอมทอง	
จ�าหนา่ยให้กบัร้านกาแฟ	ร้านเบเกอรีเพ่ือใช้เป็นวตัถดุบิในการผลติผลติภณัฑ์ขนมอบชนิด
ต่างๆต่อมาทางบริษัท	 ได้เล็งเห็นช่องทางจึงมีแนวคิดพฒันาผลิตภณัฑ์แปรรูปกล้วยหอม
ทองดบิ	ส�าหรับเป็นอาหารเสริมสขุภาพ	ในรูปของผงพร้อมชงด่ืม	โดยขอรับบริการทางด้าน
วิชาการจาก	อาจารย์ประจ�าศนูย์นวตักรรมอาหาร	สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร	และคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	 ในการ
พฒันาผลิตภณัฑ์อาหารเสริมสขุภาพจากแป้งกล้วยหอมทองดิบ	 ทางคณะอาจารย์ร่วม
กบัผู้ประกอบการมีเปา้หมายพฒันาผลิตภณัฑ์ให้เป็นนวตักรรมอาหารเสริมสขุภาพระดบั
ประเทศ	ในรูปแบบของผลติภณัฑ์	ผงจิมม์:	ซนิไบโอติกกล้วยหอมทอง	(Synbiotic	Gross	
Michel	Banana)	โดยได้รับการสนบัสนนุงบประมาณในการวิจยัจาก	สานกังานนวตักรรม
แหง่ชาติ	(องค์การมหาชน)	ในปีงบประมาณ	2561
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Food Supplemented, Jimm Powder: 
Synbiotic Gros Michel Banana

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การพฒันานวตักรรมอาหารเสริมสขุภาพ	 นีใ้ช้เทคโนโลยี

การดดัแปรแป้งกล้วยหอมทองดิบทางกายภาพให้มีปริมาณ 
สตาร์ช	 ทนย่อยสูงและมีสมบัติในการห่อหุ้มเซลล์จุลินทรีย์
โพรไบโอติกสายพนัธุ์ 	 Lactobacillus	 acidophilus	 TISTR	
2365	 ด้วยเทคนิคการผสมแบบฟองละเอียด	แล้วท�าแห้งแบบ
แชเ่ยือกแข็ง	 เพ่ือได้เป็นผลติภณัฑ์เสริมอาหาร	 “จิมม์	 :	 ซนิไบ
โอติกกล้วยหอมทองผงพร้อมชง	 ท่ีก�าหนดให้มีจลุนิทรีย์	 Lac-
tobacillus	acidophilus	ในชว่ง	10-6	ถงึ	10-7	โคโลนี	ตอ่	กรัม
ตวัอย่าง	 มีสตาร์ทนย่อยร้อยละ	 33.25	 และมีค่าดชันีน�า้ตาล
โดยประมาณท่ีระดบั	51.08

ประโยชน์ของผลงาน 
ผลิตภณัฑ์ผงจิมม์:	 ซินไบโอติกกล้วยหอมทอง	 เป็นผลิตภณัฑ์

เสริมอาหารจากกล้วยหอมทองดบิท่ีให้ประโยชน์องค์รวมตอ่สขุภาพ
ของผู้บริโภคจากคณุสมบตัทิางธรรมชาตขิองวตัถดุบิกล้วยหอมทอง
ดบิท่ีมีเส้นใยอาหารในรูปของสตาร์ช	ทนยอ่ย	(resistant	starch)	สงู	
มาใช้เป็นวตัถดุบิหลกัในการหอ่หุ้มเซลล์จลุนิทรีย์โพรไบโอตกิ	(Lac-
tobacillus	acidophilus	)	เพ่ือชว่ยสร้างเสริมสขุภาพในระบบทางเดนิ
อาหารท�าให้การย่อยและดดูซึมสารอาหารปกติและเกิดประโยชน์
ต่อสขุภาพของผู้บริโภคท่ีเป็นผลจากการท่ีจลุินทรีย์โพรไบโอติกใน
ล�าไส้ใหญ่ใช้พรีไบโอติกเป็นอาหารและผ่านการหมกัได้ผลิตผลเป็น 
กรดไขมนัสายสัน้ในกลุม่ท่ีเอือ้ตอ่การเจริญของจลุนิทรีย์ท่ีมีประโยชน์
ตอ่ล�าไส้	ชว่ยสร้างความแข็งแรงให้แก่เซลล์ผนงัล�าไส้ใหญ่	นอกจาก
นีผ้ลจากการย่อยแป้งกล้วยท่ีเกิดขึน้อย่างช้าๆ	ท�าให้ร่างกายได้รับ
ปริมาณพลงังานในระดบัต�่ากวา่ปกติ	 ชว่ยลดความเสี่ยงตอ่การเกิด
โรคเบาหวาน	 โรคอ้วน	 โรคไขมนัในเลือดสงู	 โรคกรดไหลย้อน	และ
โรคมะเร็งล�าไส้ใหญ่ได้	 อีกทัง้ยงัเป็นการเพ่ิมมลูค่าของกล้วยหอม
ทองดิบให้กบัเกษตรกรผู้ปลกู	กล้วยหอมทองให้มีช่องทางจ�าหน่าย
ผลผลติมากขึน้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ผลติภณัฑ์ผงจิมม์:	 ซินไบโอติกกล้วยหอมทอง	 เป็นผลติภณัฑ์ท่ี

สามารถใช้เป็นวตัถดุิบส�าหรับเสริมในผลติภณัฑ์อาหารชนิดตา่งๆท่ี
สะดวกตอ่การบริโภคของผู้บริโภควยัตา่งๆ	เชน่	นมซนิไบโอตกิ	กล้วย
หอมทองผงอดัเมด็	 เป็นวตัถดุบิเพ่ือสขุภาพในผลติภณัฑ์	ขนมหวาน
และเคร่ืองด่ืม	แชเ่ยน็	ชนิดตา่งๆ	เชน่	พุ้ดดิง้	ไอศกรีม	วุ้นเยน็	นมเยน็	
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สาหร่ายลดโลกร้อน

เจ้าของผลงาน

นายครรชติ เงนิค�าคง

คณะวิศวกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	086-1847248	

อีเมล์	kunchit2516@rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา	คณะวิศวกรรมศาสตร์

128	ถนนห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม	่50300

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์นนัท์นภสั	เงินค�าคง	อาจารย์

อาจารย์ประภาส	ภเูวียง	

ดร.ศริประภา	ชยัเนตร	

รศ.ดร.พิสฐิ	ศรีสริุยจนัทร์

ข้อมลูผลงาน
• สาหร่าย	Spirulina	 sp.	RMUTL	

มีประสิทธิภาพในการลดก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์	 และกกัเก็บ
คาร์บอน

182044
ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

โลกร้อนนีจ้ดัวา่เป็นปัญหาส�าคญัของโลกโดยท่ีทกุฝ่ายก็ได้เหน็พ้องต้องกนัวา่จะต้องหา
ทางลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกให้ได้	 โดยได้มีอนสุญัญาสหประชาชาติวา่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงภมิูอากาศ	(United	nations	framework	convertion	on	climate	chang-UN-
FCCC)	 (บณัฑรู	และคณะ,	2557)	ซึง่ในรายงานของหนว่ยงานระหวา่งรัฐบาลวา่ด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ	 (IPCC)	 ได้เสนอรายงานทกุๆ	 5	 ปี	 สรุปว่าโลกได้ร้อนขึน้
อย่างต่อเน่ือง	 และมีสาเหตมุาจากกิจกรรมของมนษุย์	 นัน่คือการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
สูบ่รรยากาศในปริมาณท่ีมากและในอตัราการท่ีเร็วมาก	 (อ�านาจ,	 2553)	 โดยเฉพาะก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ซึง่เป็นก๊าซเรือนกระจกท่ีส�าคญั	การเพ่ิมขึน้ของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ดงักลา่วมีสาเหตสุ�าคญัมาจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิฟอสซลิ	โดยทัว่ไปก๊าซท่ีเกิดจากการเผา
ไหม้เชือ้เพลงิเหลา่นีจ้ะประกอบด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ประมาณร้อยละ	10-20	 (Ho	
et	 al.,	 2011)	ซึง่มีศกัยภาพในการท�าให้เกิดภาวะโลกร้อน	 (Global	warming	potential;	
GWP)	 ปัจจุบนัเป็นปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมท่ีส�าคญั	 การศึกษาวิจยัและการพฒันา
เทคโนโลยีเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อยา่งตอ่เน่ือง	 โดยมุง่เน้นในการน�าก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์กลบัมาใช้ประโยชน์ผา่นกระบวนการตา่งๆ	อยา่งไรก็ตามการสงัเคราะห์
แสงของสาหร่าย	 ถือเป็นแนวทางหนึง่ในการใช้ประโยชน์จากก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ผา่น
กระบวนการทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม	 เน่ืองจาก
สาหร่ายมีการเติบโตโดยใช้แสงเป็นพลงังาน	 และใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นแหล่ง
คาร์บอนในการสงัเคราะห์แสง	และเป็นสารอาหารหลกัเพ่ือการเจริญเติบโตและสร้างมวล
สาหร่าย	ดงัสมการท่ี	1	(ครรชิต	และคณะ,	2560)
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Microalgae reduce of global warming

ขบวนการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศด้วยวิธีนี	้
สามารถใช้กบัพืชและสิง่มีชีวิตอ่ืนๆ	 ท่ีสามารถสงัเคราะห์แสงได้	 ถงึ
แม้ว่าความเป็นไปได้ในการดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยพืช
ท่ีใช้ในการเกษตรโดยทัว่ไปนัน้มีเพียงร้อยละ	 3-6	 ของปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้ในปัจจบุนั	 ทัง้นีเ้น่ืองมา
จากอตัราการเจริญของพืชบกนัน้เป็นไปอย่างช้าๆ	 ในขณะท่ีพืชน�า้
โดยเฉพาะสาหร่ายซึง่เป็นกลุม่ของสิง่มีชีวิตขนาดเลก็	มีทัง้เซลล์เดียว
และหลายเซลล์นัน้มีอตัราการเจริญสงูกวา่มาก	จงึมีความสามารถใน
การดดูซบัก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 ด้วยขบวนการสงัเคราะห์แสงได้
มากกวา่พืชบนบก	 ไม่วา่จะเป็นป่าไม้	 พืชทางการเกษตรหรือแม้แต่
พืชน�า้อ่ืนๆ	การใช้ประโยชน์จากสาหร่ายขนาดเล็กจงึเป็นทางเลือก
ท่ีนา่สนใจเพ่ือลดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	 และยงัชว่ยแก้ไข
ปัญหาสิง่แวดล้อมควบคูไ่ปด้วย

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การใช้เทคโนโลยีทางชีวภาพในการบ�าบัดมลพิษซึ่ง

ประหยดัคา่ใช้จา่ยกวา่การใช้เทคโนโลยีทางเคมีซึง่มีราคาแพง

ประโยชน์ของผลงาน 
ได้อัตราการเติมก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเหมาะสมของ

สาหร่ายในการกักเก็บคาร์บอน	 และยังสามารถน�าอตัราการเติม
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไปประยุกต์ใช้ในการลดปริมาณก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในภาคอตุสาหกรรมอ่ืนๆ	 เพ่ือช่วยลดปริมาณ
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และกกัเก็บคาร์บอนผ่านกระบวนการทาง
ชีวภาพ	ท�าให้ประหยดัคา่ใช้จา่ยในการบ�าบดัมลพิษเป็นจ�านวนมาก	
และยงัเป็นการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกท่ีส�าคญัน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
สามา รถน� า ไปประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ นกา รก� า จัดป ริมาณ ก๊ าซ

คาร์บอนไดออกไซด์ท่ีเกิดจากการเผาไหม้เชือ้เพลงิของโรงงานอตุสาห
กรรมอ่ืนๆ
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ข้อมลูผลงาน
• น�า้หนกั	2	กิโลกรัม

182045 ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา
สงัคมในยคุปัจจบุนัพบว่าภาวการณ์เจริญพนัธุ์และภาวการณ์เสียชีวิตของประชากร

มีแนวโน้มเกิดการเปลี่ยนแปลงท่ีเพ่ิมมากขึน้	 สง่ผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง
ทางอายขุองประชากรไทย	 ในช่วงกว่า	 30	 ปีท่ีผ่านมา	 จ�านวนและสดัส่วนของประชากร
ไทยในวยัเด็ก	 (อายตุ�่ากว่า	 15	 ปี)	 มีแนวโน้มลดลงแตใ่นทางกลบักนัจ�านวนประชากรใน
วยัท�างาน	 (อาย	ุ15-29	 ปี)	และจ�านวนประชากรผู้สงูอายท่ีุมีอายมุากกวา่	60	 ปีขึน้ไป	ยงั
คงมีแนวโน้มท่ีเพ่ิมสงูขึน้อย่างรวดเร็วในอนาคต	 โดยปัจจยัท่ีส�าคญัท่ีท�าให้สดัส่วนของ
ประชากรในวยัเด็กนัน้มีแนวโน้มลดลงอนัเน่ืองมาจากอนามยัของแม่และเด็ก	 สขุาภิบาล	
การสร้างภมิูคุ้มกนั	 เช่น	การฉีดวคัซีน	การปลกูฝี	 ช่วยท�าให้ทารกและเดก็มีอตัราการรอด
ชีวิตสงูมากขึน้นัน้ไม่ได้รับการให้ความส�าคญัเท่าท่ีควรจึงเป็นสาเหตท่ีุท�าให้มีอตัราการ
เสียชีวิตมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึน้ถึงปีละ	 10	คนต่อประชากร	 1,000	คน	และอตัราการเสีย
ชีวิตของประชากรไทยในวยัอ่ืนๆ	 มีแนวโน้มมากขึน้เชน่กนั	 โดยสาเหตท่ีุส�าคญัท่ีประชากร
ไทยเสียชีวิตมากท่ีสดุ	3	อนัดบั	 คือ	 โรคท่ีเป็นมาตัง้แตก่�าเนิด	อบุตัเิหต	ุและโรคท่ีเกิดจาก
การใช้ชีวิตประจ�าวนั	 โดยจากข้อมลูของกระทรวงสาธารณสขุและกรมสถิติแห่งชาติพบ
วา่อตัราการเสียชีวิตท่ีเกิดจากโรคตา่งๆนัน้มีมากกวา่อตัราการเสียชีวิตท่ีเกิดจากอบุตัิเหตุ
มากถงึ	2	ใน	3	ของประชากรทัง้หมด	ในชว่ง	พ.ศ.	2548–2557	ท่ีผา่นมา	โดยสว่นใหญ่แล้ว
ประชากรไทยจะเสียชีวิตมากจากโรคตดิเชือ้ท่ีแพร่ระบาดจากท่ีท�างาน	น�า้ด่ืม	อากาศ	หรือ
จากพาหะน�าโรคชนิดตา่งๆ	เม่ือสงัคมไทยกาลงัก้าวเข้าสูส่งัคมของผู้สงูอายหุรือมีผู้สงูอายุ
ในวยัอาย	ุ 60	 ปีขึน้ไปท่ีมีมากขึน้ถึงร้อยละ	 10	 ของประชากรไทยในทกุปี	 ท�าให้สามารถ
มองเห็นภาพแนวโน้มของภาวะความเจ็บป่วยของประชากรท่ีน่าจะเกิดขึน้มากในอนาคต	
เน่ืองจากผู้สงูอายุนัน้มีโอกาสเจ็บป่วยมากกว่าคนท่ีอายุน้อยย่ิงท�าให้มีความเสี่ยงมาก
ท่ีจะเจ็บป่วยได้ง่ายกว่า	 โรคท่ีผู้สงูอายมุกัเป็นและท�าให้เสี่ยงต่อการเสียชีวิต	 ได้แก่	 โรค
มะเร็ง	 โรคหวัใจ	 โรคไตผิดปกติ	 และโรคติดเชือ้ในกระแสเลือด	นอกจากนีผู้้สงูอายท่ีุยงัมี
ชีวิตอยูส่ว่นใหญ่นัน้มกัจะเป็นโรคเรือ้รังท่ีต้องการการดแูลรักษาระยะยาว	 เชน่	 โรคเบาหวาน	 

โรคความจ�าเสื่อม	 อมัพฤกษ์	 อมัพาต	 โรคเก่ียวกับกระดูกและฟัน	 โรคเก๊าท์	 เป็นต้น	 โรคเหล่านีต้้องการการดูแลรักษาอย่างต่อเน่ือง	 
จ�านวนผู้ ป่วยโรคเก๊าท์นัน้มีแนวโน้มเพ่ิมสงูขึน้ในชว่งหลายสบิปีท่ีผา่นมา	มีผลกระทบถงึร้อยละ	1-2	ของประชากรไทยในชว่งใดชว่งหนึง่ของ
ชีวิต	จ�านวนท่ีเพ่ิมขึน้เป็นผลมาจากปัจจยัเสี่ยงท่ีพบมากขึน้ในประชากร	ยกตวัอยา่งเชน่	กลุม่อาการเมตาบอลกิ	อายขุยัท่ียืนยาวขึน้	 และ
พฤตกิรรมการกินอาหารท่ีเปลี่ยนแปลงไป	โรคเกาต์สามารถพบได้หลายรูปแบบ	ท่ีพบมากท่ีสดุคืออาการไขข้ออกัเสบก�าเริบแบบเฉียบพลนั	
ข้อตอ่แดง	ตงึ	แสบร้อน	บวม	 ข้อตอ่กระดกูฝ่าเท้า	 นิว้เท้าท่ีโคนนิว้หวัแมเ่ท้ามกัได้รับผลกระทบมากท่ีสดุ	 โดยคดิเป็นจ�านวนคร่ึงหนึง่ของผู้
ป่วยทัง้หมด	ข้อตอ่อ่ืน	ๆ	เชน่	ส้นเท้า	หวัเขา่	ข้อมือ	และนิว้มือก็อาจได้รับผลกระทบได้เชน่กนั	ความเจ็บปวดท่ีข้อตอ่มกัเร่ิมขึน้ประมาณ	2-4	
ชัว่โมงในเวลากลางคืน	เหตผุลท่ีเกิดอาการก�าเริบในเวลากลางคืนเน่ืองจากอณุหภมิูของร่างกายท่ีลดลงในชว่งเวลานัน้	อาจมีอาการอ่ืนๆเกิด
ขึน้พร้อมกบัอาการปวดข้อบ้าเชน่	ความเหน่ือยล้าและมีไข้สงู	ระดบัของกรดยริูกท่ีสงูอยา่งตอ่เน่ืองเป็นเวลานานหรือภาวะกรดยริูกในเลือด
สงูอาจสง่ผลให้เกิดอาการอ่ืนๆรวมถงึการจบัตวัของผลกึกรดยริูกท่ีแข็งแตไ่มแ่สดงอาการเจ็บปวดท่ีรู้จกักนัในนามของก้อนโทไฟ	การขยายตวั
ของก้อนโทไฟอาจน�าไปสูโ่รคไขข้ออกัเสบเรือ้รังเน่ืองจากการผกุร่อนของกระดกู	นอกจากนีร้ะดบัท่ีสงูของกรดยริูกยงัอาจน�าไปสูก่ารเกิดผลกึ
ในไตก่อให้เกิดน่ิวและสง่ผลให้เกิดโรคไตจากกรดยริูก	โดยเม่ือผู้ ป่วยเป็นโรคเก๊าท์มกัจะพบโรคอ่ืนร่วมด้วย	เชน่	โรคเบาหวาน	โรคดวามดนั
โลหิตสงู	โรคไขมนัในเลอืดสงูรวมไปถงึโรคหลอดเลอืดในหวัใจ	และกลุม่อาการเมตาบอลกิ	ดงันัน้จงึสามารถบอกได้วา่โรคเก๊าท์นัน้เป็นโรคท่ี
อนัตรายก็ตอ่ประชากรผู้สงูอายใุนปัจจบุนัอยา่งมาก	การวินิจฉยัโรคเก๊าท์ท่ีดีท่ีสดุได้แก่	การตรวจพบของผลกึเกลอืยเูรตจากน�า้ไขข้อในขณะ
ท่ีมีการอกัเสบ	การตรวจเลือดเพ่ือดปูริมาณของกรดยริูก	เป็นต้น	การตรวจโรคเก๊าท์นัน้ต้องรอให้อาการของผู้ ป่วยก�าเริบก่อนถงึจะสามารถ
ตรวจหาผลกึเกลอืยเูรตท่ีสะสมอยูใ่นน�า้ไขข้อของข้อตอ่กระดกูแล้วน�าไปวินิจฉยัโรคได้	ซึง่การสะสมของผลกึเกลอืยเูรตจนก่อเกิดเป็นโรคเก๊าท์
จะต้องใช้ระยะเวลานานถงึ	10	ปี	อาการเจ็บป่วยถงึจะเร่ิมแสดง	การเจาะเลอืดเพ่ือดปูริมาณของกรดยริูกท่ีสงูเกินก�าหนดยงัไมส่ามารถบอก
ได้แนช่ดัวา่ผู้ ป่วยนัน้เป็นโรคเก๊าท์	ดงันัน้ผู้ ป่วยจะไมส่ามารถรู้ได้ลว่งหน้าเลยวา่ตนเองนัน้เร่ิมเป็นโรคเก๊าท์ในระยะแรก



นวัตกรรม (Innovation)

45วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Portable Screening Sensor of Gouty Arthritis 
for Thai Public Health System

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
งานวิจัยท่ีจะท�าให้เกิดระบบผลิตไบโอเซ็นเซอร์ส�าหรับ

คดักรองผู้ ป่วยโรคเก๊าท์	 สามารถใช้ได้จริง	 เหมาะสม	 และมี
ประสทิธิภาพกบัวตัถดุิบท่ีมีอยูม่ากมายในประเทศ	 โดยวสัดท่ีุ
ใช้ในการวิเคราะห์ผลอยู่ในรูปแบบท่ีเหมาะสมกบัการใช้งาน
ในด้านการแพทย์และสาธารณสขุ	ซึง่จะมีความส�าคญัในฐานะ
ท่ีจะเป็นแหล่งวตัถุดิบใหม่ท่ียัง่ยืนของประเทศ	 และเป็นแรง
ผลกัดนัท่ีส�าคญัในการจะน�าประเทศไปสู่ระบบเศรษฐกิจบน
รากฐานของวสัดทุางการแพทย์ได้อยา่งเป็นรูปธรรมในท่ีสดุ

ประโยชน์ของผลงาน 
เซ็นเซอร์ท่ีสามารถตรวจหาความเข้มข้นของกรดยูริกท่ีเจือปน

อยู่ในปัสสาวะ	 วิธีการตรวจหาความเข้มข้นท่ีสงูเกินไปของกรดยริูก
จากปัสสาวะเป็นวิธีการท่ีสามารถวินิจฉยัโรคเก๊าท์ของผู้ ป่วยได้อีก
วิธีหนึ่งและมีความแม่นยาสูงมากกว่าการตรวจจากเลือดแล้วยัง
ใช้เวลาในการวิเคราะห์ได้รวดเร็วกว่าการตรวจโดยการเจาะผลกึเก
ลือยเูรตจากน�า้ไขข้อกระดกู	การวิเคราะห์สมบตัิทางเคมีไฟฟ้าด้วย
วิธีไซคลกิโวลแทมเมตรี	 (Cyclic	 voltammetry:	CV)	 เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีมีประสิทธิภาพและเสถียรภาพมากในการใช้ตรวจกรดยูริกและ
กรดแอสคอร์บิกส�าหรับวิเคราะห์โรคเก๊าท์ในปัสสาวะได้ดีและใช้
เวลารวดเร็วในการวิเคราะห์ผล	 ซึ่งในงานวิจัยท่ีกาลงัศึกษาคือผู้
วิจยัสนใจท�าการประดิษฐ์ขัว้ไฟฟ้าใช้งานหรือตวัวดัสญัญาณเพ่ือ
น�ามาท�าไบโอเซนเซอร์ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีไซคลิกโวลแทมเมตรี	
ช่วยในการวินิจฉยัโรคเก๊าท์จากปัสสาวะของผู้ ป่วย	 ในการประดิษฐ์
ขัว้ไฟฟ้าใช้งานหรือตวัวดัสญัญาณจะท�าการสงัเคราะห์โดยใช้มลัติ
วอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์/ไทเทเนียมไดออกไซด์	 (Multiwall	 carbon	
nanotube/Titanium	dioxide)	โดยวิธีการโซลเจล	(Sol-gel)	เน่ืองจาก
การสงัเคราะห์วสัดดุ้วยวิธีนีเ้ป็นวิธีการท่ีงา่ย	ได้สารท่ีมีความบริสทุธ์ิ
สงู	 และได้สารในปริมาณมาก	นอกจากนีก้ารเลือกใช้ไทเทเนียมได
ออกไซด์	(Titanium	dioxide:	TiO2)	เพราะวา่ไทเทเนียมไดออกไซด์
นัน้มีคณุสมบตัเิป็นสารท่ีงา่ยตอ่การเกิดปฏิกิริยาเคมีไฟฟา้และมลัติ
วอลล์คาร์บอนนาโนทิวบ์	(Multiwall	carbon	nanotube:	MWCNT)	
เน่ืองจากมีพืน้ผิวมากในการท�าปฏิกิริยา	 มีคณุสมบตัิทางความร้อน	
และคณุสมบตัทิางไฟฟา้ท่ีดี	และเน่ืองจากกรดยริูก	(Uric	acid:	UA)	
และกรดแอสคอร์บิก	 (Ascorbic	 acid:	AA)	 มีความวอ่งไวทางเคมี
ไฟฟา้	ท�าให้สามารถแปลผลเป็นความเข้มข้นของสารตวัอยา่งท่ีไบโอ
เซน็เซอร์สามารถตรวจวดัได้เม่ือให้ศกัย์ไฟฟา้เข้าไปในระบบ

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
พฒันาจากโมเดลอปุกรณ์เซน็เซอร์ส�าหรับตรวจคดักรองโรคเก๊าท์

ปัจจบุนั

โ ม เ ด ล อุ ป ก ร ณ์ ขั ้น
สุ ด ท้ า ยหลั ง เ ส ร็ จ ก า ร
ทดลองและการพัฒนา
ตอ่ยอด
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46 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์สามมิติ
ส�าหรับขึ้นรูปเซรามิก

เจ้าของผลงาน

นายวัฒน์สันต์ อุ่นแก้ว

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	088-2711602		 

อีเมล์	Watsun030@gmail.com

ท่ีอยู	่55		หมู	่8	ต�าบลนายาง	อ�าเภอ

สบปราบ	จงัหวดัล�าปาง	52170

ผูร่้วมคณะ 

นายสทิธิพล		ฟธูรรม

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	360	×	260	×	400		มิลลเิมตร
• น�า้หนกั	45	กิโลกรัม
• เป็นเคร่ืองพิมพ์สามมตขินาดพิมพ์

งาน	100	×	90	×	100			มิลลเิมตร	
รวมกบัชดุป๊ัมลมขนาดเลก็

182047

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา
เป็นเคร่ืองพิมพ์ท่ีสามารถปัน้รูปเซรามิกได้		โดยไมต้่องอาศยัโมลหรือแมพิ่มพ์		เป็นการ

พฒันาการใช้เทคนิคการพิมพ์สามมิตใินทางด้านอตุสาหกรรมเซรามิก



นวัตกรรม (Innovation)

47วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Design and develop ceramics 3D Printer

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สามารถลดต้นทนุในการพฒันาต้นแบบผลติภณัฑ์เซรามิก		

สามารถผลติชิน้งานได้โดยไมอ่าศยัแมพิ่มพ์		ลดความสญูเสีย
ในการผลติแบบเดมิ

ประโยชน์ของผลงาน 
ชว่ยให้การผลติชิน้งานเฉพาะบคุคลท�าได้งา่ยขึน้	มีความสะดวก		

รวดเร็ว		ลดต้นทนุในการสร้างแมพิ่มพ์

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
จะใช้เป็นแนวทางในการพฒันาเคร่ืองพิมพ์สามมิติในการขึน้รูป		

ซีเมนต์กระดกูในอนาคต
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48 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

นวัตกรรมเตาอบเซรามิกเพ่ือลดระยะเวลาในการ
ตากผลิตภัณฑ์เซรามิก

เจ้าของผลงาน

นายพรีพล พลูสนิท

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	0612727338	 

อีเมล์	peerapol6215@gmail.com

ท่ีอยู	่169	ม.5	ต.เวียงตาล	อ.ห้างฉตัร	จ.ลาปาง	52190

182052

ผูร่้วมคณะ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์	ดร.	ภาคภมิู	จารุภมิู	

นาย	มงคล	ทรงตระกลูวงศ์	

นาย	สทิธิพงษ์	ก๋าแก้ว

ข้อมูลผลงาน
• ขนาด	700x500x700	มิลลเิมตร
• น�า้หนกั	50	กิโลกรัม
• เป็นเตาอบเซรามิกโดยอาศยัหลกัการควบคมุความชืน้และ

อณุหภมิู



นวัตกรรม (Innovation)

49วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Rapid Drying Oven for Whiteware Ceramics

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นเตาอบเซรามิกโดยอาศยัหลกัการควบคมุความชืน้และ

อณุหภมิู

ประโยชน์ของผลงาน 
เพ่ือลดระยะเวลาสญูเสยีไปในขัน้ตอนการตากชิน้งานดบิให้แห้ง

และเพ่ือศกึษาอิทธิพลของอณุหภมิูและความชืน้ท่ีมีผลท�าให้ชิน้งาน
ดบิแห้ง

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ขยายตวัเคร่ืองเพ่ือรองรับปริมาณการผลติชิน้งานเซรามิกให้มากขึน้

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา
ในกระบวนการผลิตเซรามิก	หนึ่งในขัน้ตอนส�าคญัขัน้ตอนหนึ่ง

ในกระบวนการผลติคือการตากชิน้งานดบิท่ีขึน้รูปมาแล้วให้แห้ง	โดย
ปกติแล้วจะใช้เวลาตาก	 3-5	 วนัในการตากทางผู้จดัท�าจึงมองเห็น
ปัญหาดงักลา่วจงึได้คดิค้นนวตักรรมขึน้มาเพ่ือลดระยะเวลาสญูเสยี
ไปในขัน้ตอนการตากชิน้งานดบิให้แห้ง
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50 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

สับปะรดลูกผสมสายพันธ์ใหม่

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งนภา ช่างเจรจา

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

การเกษตร	

(สถาบนัวิจยัเทคโนโลยีเกษตร)	

เบอร์โทรตดิตอ่	083-203-4040	

อีเมล์	changjeraja@hotmail.com

ท่ีอยู	่169	ม.5	ต.เวียงตาล	อ.ห้างฉตัร	

จ.ล�าปาง	52190

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์สนัติ	ชา่งเจรจา	

อาจารย์พงศ์ยทุธ	นวลบญุเรือง

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	15x	20	ตอ่ชิน้
• น�า้หนกั	5	กก./ชิน้
• ต้นสับปะรดในกระถาง	 12	 นิว้	

จ�านวน	20	ต้น

182055

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

สบัปะรดจดัเป็นพืชท่ีมีความส�าคญัทางเศรษฐกิจของไทย	ซึง่จดัเป็นประเทศท่ีมีการสง่

ออกผลผลติสบัปะรดแปรรูปมากท่ีสดุเป็นอนัดบัหนึง่ของโลก	โดยสบัปะรดมีบทบาทส�าคญั

ต่อระบบเศรษฐกิจ	 ทัง้ในระดบัมหภาคและระดบัไร่นาเป็นพืชอตุสาหกรรมท่ีมีศกัยภาพ

สร้างมลูค่าเพ่ิมจากวตัถดุิบในประเทศท่ีก่อให้เกิดการจ้างแรงงานและยงัเช่ือมโยงไปถึง

เกษตรกรสามารถมีรายได้จากการผลติ	 การผลติสบัปะรดของประเทศไทยมีประเทศคูแ่ขง่

คือ	ฟิลปิปินส์และอินโดนีเซีย	ประเทศคูค้่าส�าคญัได้แก่	สหรัฐอเมริกา	เยอรมนี	สหรัฐอาหรับ

เอมิเรตส์	เนเธอร์แลนด์	และออสเตรเลีย	สมาคมผู้ผลติอาหารส�าเร็จรูป	(TFPA)	ได้รายงาน

สถานการณ์อตุสาหกรรมสบัปะรดไทย	ไตรมาส	1/2560	ผลผลติจะมีประมาณ	2	 ล้านตนั	

เพ่ิมขึน้จากปี	2559	ประมาณ	1.0	%	ซึง่ปริมาณผลผลติท่ีใช้ในประเทศประมาณ	15-20	%	

ผลผลติปี	2559	มีราคาอยูใ่นชว่ง	8.34	–	12.22	บาท/กก.สว่นในปี	2560	คาดการณ์วา่ราคา

ผลผลติจะลดลง	ปริมาณการสง่ออกในชว่งไตรมาสท่ี	1/2560	ผลผลติสบัปะรดกระป๋องและ

น�า้สบัปะรดมีการสง่ออก	173,727	ตนั	มีมลูคา่การสง่ออกลดลงจากปี	2559	-3.9	%	แตค่าด

การณ์ปริมาณการสง่ออกปี	2560	จะเพ่ิมจากเดิม	+5%	สว่นมลูคา่การสง่ออกพบวา่ในชว่ง

ไตรมาสท่ี	1	จะลดลง	-13.7	%	คาดการณ์ปี	2560	มลูคา่การสง่ออกลดลง	-10	%	ปัจจยั

ด้านบวกในปี	2560	คือสภาพภมิูอากาศดีขึน้ไมป่ระสบปัญหาภยัแล้งสง่ผลให้สบัปะรดมีการ

เจริญเตบิโตท่ีดีมีปริมาณและคณุภาพดีกวา่ปีท่ีผา่นมาท�าให้ราคาวตัถดุบิท่ีจะสง่เข้าโรงงาน

ปรับตวัถกูลง	สว่นประเดน็ด้านลบมีปัจจยัท่ีเก่ียวข้องเชน่	เงินบาทแขง็คา่	ผู้น�าเข้าชะลอการ

สัง่ซือ้เพ่ือติดตามสถานการณ์วตัถดุิบท่ีอาจล้นตลาดและมีราคาถกูลง	นอกจากนีย้งัเกิด

จากปัจจยันโยบายกีดกนัทางการตลาดของสหรัฐอเมริกา	ทิศทางด้านการพฒันาสบัปะรด

ของประเทศไทยตามกรอบยุทธศาสตร์สบัปะรด	 ปี2560-2569	 มีเป้าหมายการพฒันา

สบัปะรดทัง้เชิงปริมาณและคณุภาพ	 เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัและขบัเคลื่อน

ให้อตุสาหกรรมสบัปะรดของไทยมีความยัง่ยืนและรักษาความเป็นหนึง่ในด้านการสง่ออก	 

มีการก�าหนดยทุธศาสตร์ด้านการพฒันาทัง้การผลติและการตลาดทัง้สบัปะรดเพ่ือสง่โรงงาน
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New pineapple hybrid

และตลาดบริโภคผลสด	 โดยให้มีการพฒันาคณุภาพและสายพนัธุ์

สบัปะรดผลสดเพ่ือรองรับตลาดทัง้ในและตา่งประเทศ	สง่เสริมให้มี

การวิจยัเทคโนโลยีและพฒันาพนัธุ์สบัปะรดท่ีเหมาะสมสอดคล้องกบั

เปา้หมายเพ่ือการบริโภคผลสดกระจายให้เกษตรกรผู้ผลติในพืน้ท่ีได้

ใช้เป็นแนวทางในการตดัสนิใจผลติ

ในปีงบประมาณ	2557-2560	ผู้ วิจยัได้รับงบประมาณเพ่ือปรับปรุง

พนัธุ์สบัปะรดเพ่ือการบริโภคผลสดและการแปรรูป	โดยการผสมพนัธุ์

จากต้นพอ่แมท่ี่หลากหลายพนัธุ์	ได้แก่	ปัตตาเวีย	นางแล	ภแูล	อินทร

ชิตแดง	อินทรชิตขาว	โดยผสมแบบพบกนัหมด	พบวา่	ได้ต้นลกูผสม

จ�านวนหลายสายพนัธุ์	 จึงน�ามาขยายพนัธุ์เพ่ือเพ่ิมจ�านวนโดยการ

เพาะเลีย้งเนือ้เย่ือ	การปลกูทดสอบในสภาพแปลงและคดัเลือกสาย

ต้นท่ีมีลกัษณะท่ีดีและเหมาะสมส�าหรับเพ่ือการบริโภคผลสด	ในเบือ้ง

ต้นพบวา่	ต้นลกูผสมท่ีได้	มีหลายสายพนัธุ์ท่ีมีแนวโน้มท่ีดีในการท�า

จะน�าไปใช้ประโยชน์เพ่ือการผลติส�าหรับบริโภคผลสด	และยงัพบวา่

ลกูผสมท่ีได้มีความหลากหลายในทางพนัธกุรรม

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ลูกผสมสับปะรดสายพันธุ์ ใหม่ ท่ี มีลักษณะทรงต้น	 

ใบ	 ลกัษณะผลรวมถึงคณุภาพของผลแตกต่างจากสายพนัธุ์
ทางการค้าทัว่ไป	ลกูผสมมีลกัษณะใบมีทัง้ท่ีมีหนาม	ไมมี่หนาม	
สีใบและทรงต้นท่ีให้ความสวยงาม	คณุภาพผลผลิต	 มีเนือ้มี
เหลือง	สีเหลืองฉ่า	กลิน่หอมเป็นลกัษณะเฉพาะ	ให้คา่ของแข็ง
ท่ีละลายน�า้ได้	หรือคา่ความหวาน	มากกวา่	16Q Brix

ประโยชน์ของผลงาน 
ลกูผสมสบัปะรดสายพนัธุ์ใหมท่ี่ได้	เม่ือน�าไปทดสอบพนัธุ์และขึน้

ทะเบียนพนัธุ์แล้วสามารถน�าไปขยายจ�านวนเพ่ือสง่เสริมให้เกษตรกร
ปลกูเป็นการค้า	เพ่ือให้เป็นทางเลือกใหมใ่นตลาดสบัปะรดผลสด

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ลกูผสมสบัปะรดสายพนัธุ์ใหม่ท่ีได้	 สามารถน�าไปทดสอบพนัธุ์

และเพ่ือทะเบียนพนัธุ์ใหม	่นอกจากนีย้งัสามารถน�าไปเป็นพอ่และแม่
พนัธุ์ตอ่เน่ืองเพ่ือสร้างลกูผสม	ท่ีมีลกัษณะท่ีจ�าเพาะได้อีก





ผลงาน
สร้างสรรค์ 
Creation
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54 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

งานสร้างสรรค์ผนังดินอัดส�าเร็จรูป
ส�าหรับบ้านดินสมัยใหม่

เจ้าของผลงาน

อาจารย์อมเรศ บกสุวรรณ

คณะ	วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลธญับรีุ

เบอร์โทรตดิตอ่	08	1665	4755	 

อีเมล์	choomy_gtc@hotmail.com

ท่ีอยู	่ภาควิชาวิศวกรรมโยธา	คณะ

วิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลธญับรีุ

ถ.รังสติ-นครนายก	คลองหก	อ.ธญับรีุ	

จ.ปทมุธานี	12110

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ประชมุ	ค�าพฒุ	

นายธวชัชยั	อริยะสทุธิ

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	60	x	10	x	20	ซม.	และ	
• 10	x	14	x	20	ซม.
• น�า้หนัก	 ประมาณ	 7-15	 กก.	 

ตอ่ก้อน
• ลกัษณะเป็นผนงัดินอดัส�าเร็จรูป

ท่ีเป็นผนงัฉนวนปอ้งกนัความร้อน
และปอ้งกนัเสียงในตวัเอง

182040

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

บ้านเป็นหนึง่ในปัจจยัสีท่ี่ทกุคนต้องมี	และปัจจบุนักระแสของบ้านดนิได้รับความนิยมมา

อยา่งตอ่เน่ืองนัน้	ปัญหาหลกัคือการไมท่นทานน�า้	ท�าให้ต้องซอ่มแซมบ้านดนิอยูเ่ป็นประจ�า	

ผู้ประดษิฐ์จงึต้องการพฒันาผนงัอิฐดนิเหนียวท่ีใช้ส�าหรับท�าบ้านดนิ	ท่ีแตเ่ดมิเป็นลกัษณะ

เป็นอิฐดนิดบิก้อนสีเ่หลีย่มท่ีไมเ่รียบร้อยสวยงาม	และเสยีหายได้งา่ยจากการถกูชะล้างด้วย

น�า้	 มาพฒันาปรับปรุงสว่นผสม	 โดยใช้วสัดจุากการเกษตรภายในพืน้ท่ีเป็นสว่นผสมหลกั	

ออกแบบลกัษณะรูปร่าง	ท�าการขึน้รูปด้วยเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม	ให้เป็นลกัษณะแผน่ผนงัดนิ

อดัท่ีเรียบร้อย	สสีนัสวยงาม	คงความเป็นธรรมชาต	ิและมีจดุเดน่สงูสดุท่ีปอ้งกนัฝนชะล้างได้

ดี	จงึมีความร่วมสมยั	และสามารถเพ่ิมมลูคา่ได้	สามารถตอบสนองความต้องการของชมุชน

ในพืน้ท่ี	ใช้ประโยชน์ได้ทกุภาคสว่น	ทัง้หนว่ยงานภาครัฐและภาคเอกชน	ทัง้ประชาชนผู้ ท่ีมี

รายได้น้อย	หรือผู้ประกอบการธรุกิจทอ่งเท่ียว	ผลงานนีจ้งึเป็นการใช้เทคโนโลยีท่ีเหมาะสม

กบัพืน้ถ่ิน	และใช้ทรัพยากรอยา่งมีประสทิธิภาพมากท่ีสดุ
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Creative of precast adobe wall panel for  
modern clay house

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
งานสร้างสรรค์ผนงัดนิอดัส�าเร็จรูปส�าหรับบ้านดนิสมยัใหม	่

มีความแปลกใหม่ต่างจากผนงับ้านดินทัว่ไป	 คือ	 ส่วนผสมท่ี
ต้านทานน�า้ได้ดี	สว่นท่ีเป็นจดุเดน่ของการสร้างสรรค์คือ	การท่ี
ออกแบบผิวหน้าให้สามารถดดูซบัเสียง	สามารถปอ้งกนัเสียง/
ปอ้งกนัความร้อนได้ด้วยตวัเอง	และการก่อสร้างสามารถท�าได้
ง่ายโดยการก่อวางต่อกนัด้วยเดือยหรือรู	 ท่ีประสานกนัอย่าง
สนิทแน่นเป็นเนือ้เดียวกนั	 จงึไม่สิน้เปลืองดินส�าหรับก่อ-ฉาบ	
ท�าให้มีความสะอาดเรียบร้อยสวยงาม	 เหมาะส�าหรับบ้านดิน
สมยัใหมเ่ป็นอยา่งย่ิง

ประโยชน์ของผลงาน 
ใช้เป็นผนังส�าเร็จรูปในการก่อสร้างบ้านดินทั่วไปและบ้าน

ดินท่ีต้องการความต้านทานน�า้สูง	 ต้องการการป้องกันเสียงและ
ปอ้งกนัความร้อน	ส�าหรับการพกัอาศยัของประชาชนทัว่ไปท่ีอนรัุกษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	หรือผู้ประกอบธุรกิจรีสอร์ทบ้านพกัตาก
อากาศ	สง่เสริมการทอ่งเท่ียวเชิงอนรัุกษ์	โดยท�าการอนญุาตให้ใช้สทิธิ	
กบับริษัทฯ	ท่ีด�าเนินธรุกิจรับเหมาก่อสร้าง	และประชาชนทัว่ไปตาม
ความเหมาะสม	 ปัจจบุนับริษัทท่ีรับเหมาก่อสร้างบ้านดินท่ีน�าแผ่น
ผนงัดนิอดัส�าเร็จรูปไปใช้ประโยชน์	สามารถสร้างรายได้เพ่ิมมากกวา่	
30%

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
งานสร้างสรรค์ผนังดินอัดส�าเร็จรูปส�าหรับบ้านดินสมัยใหม	่

สามารถออกแบบและพฒันารูปแบบของผนงัดินอดัได้อย่างหลาก
หลายรูปแบบโดยไมมี่ขีดจ�ากดั	จากสว่นผสมของผนงัดนิอดัแบบใหม่
ท่ีทนทานน�า้	 และมีเนือ้ดินอดัท่ีละเอียดเรียบเนียนเหมาะกบัการเท
อดัลงในแบบหลอ่	จงึสามารถพฒันาตอ่ยอดไปในลกัษณะอ่ืน	ๆ	ได้
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ผลิตภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากฟางข้าว

เจ้าของผลงาน

อาจารย์วาสนา สิงห์ดวง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร	 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี 

ราชมงคลล้านนา	พิษณโุลก

เบอร์โทรตดิตอ่	0834754611	 

อีเมล์	wassana08n@yahoo.com

ท่ีอยู	่52	หมู	่7	ต.บ้านกร่าง	อ.เมือง	จ.พิษณโุลก	65000

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์วิไรวรรณ	แสนชะนะ	

อาจารย์คชัรินทร์	ทองฟัก	

อาจารย์ภาคภมิู	ชานาญศรี	

นายทศกร	สมนกึ	

นายธนบดี	ชมพวูณิชกลุ	

นายภานกุาร	จาปัน	

นายศภุชยั	ดษิฐ์กระจนั

183031

ข้อมูลผลงาน
• ผลิตภณัฑ์ท่ีได้ออกแบบสร้างสรรค์มาจากการแปรรูปฟาง

ข้าว	 ซึ่งเป็นวัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตร	 สามารถน�ามา
แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์รูปแบบตา่ง	ๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	
ได้แก่	บรรจภุณัฑ์และผลิตภณัฑ์จากกระดาษฟางข้าว	ชดุ
เพาะเห็ดฟาง	 และชุดปลูกพืชผักส�าเร็จรูปจากฟางข้าว
คณุสมบตัิ

• ใช้วัสดุเหลือทิง้ทางการเกษตรได้แก่	 ฟางข้าว	 เป็นส่วน
ประกอบหลกัส�าคญั	และมีสว่นประกอบอ่ืน	ๆท่ีเป็นมิตรตอ่
สิง่แวดล้อม

• -ผลิตภัณฑ์ท่ีเก่ียวข้องกับ	 การปลกูพืชผกั	 และการเพาะ
เหด็ฟาง

• สามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ

• ผลิตด้วยกรรมวิธีท่ีง่าย	 และปลอดภัยต่อชีวิต	 และสิ่ง
แวดล้อม

• สามารถน�าไปใช้งานได้จริง	 และสามารถน�าไปตอ่ยอดทาง
ธรุกิจได้

• ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบันกัเรียน	
นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป
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Eco-DIY Products from Rice Straw

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ข้าวถือวา่เป็นพืชเศรษฐกิจระดบัต้น	ๆ	ของประเทศไทย	ซึง่ภาย

หลงัจากฤดกูารเก็บเก่ียวผลผลติ	จะเหลอืฟางข้าวไว้เป็นจ�านวนมาก	

เกษตรกรบางสว่นได้มีการน�าฟางข้าวไปใช้ประโยชน์ทางการเกษตร

อ่ืน	 เชน่	น�าไปใช้เป็นอาหารสตัว์	ปุ๋ ยหมกั	หรือ	 ใช้เป็นเชือ้เพลงิทาง

ชีวภาพอ่ืน	ๆ	 แตปั่ญหาเร่ืองฟางข้าวยงัคงไม่สามารถกาจดัออกได้

ทัง้หมด	 เน่ืองจากเกษตรกรจะต้องเร่ิมการท�านาในครัง้ตอ่ไป	หากมี

การไถกลบฟางข้าวซึง่มีปริมาณมากก็จะท�าให้เกิดการเนา่เสยี	และสง่

ผลท�าให้ข้าวไมส่ามารถเจริญเตบิโตได้ดี	อีกทัง้ยงัพบวา่ฟางข้าวเป็น

ท่ีอยูข่องแมลงและศตัรูพืช	เกษตรกรสว่นใหญ่จงึเลอืกการเผาท�าลาย

ฟางข้าว	:ซึง่จะสง่ผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม	ท�าให้เกิดสภาวะโลกร้อน

และยงัเป็นการท�าลายหน้าดินจึงท�าให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์	

มีการใช้ปุ๋ ยเคมีเพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการแก้ปัญหาดิน

เสื่อมสภาพ	ดงันัน้การเผาทาลายฟางข้าวจะสง่ผลกระทบเป็นลกูโซ่

และเป็นปัญหาท่ีเกิดในระยะยาว	และจะสง่ผลตอ่คณุภาพชีวิตเม่ือ

สภาวะโลกเปลี่ยนไป

ดงันัน้ผลิตภัณฑ์ท่ีได้ออกแบบสร้างสรรค์จากการแปรรูปฟาง

ข้าว	 ซึง่เป็นวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตร	 สามารถน�ามาแปรรูปเป็น

ผลติภณัฑ์ในรูปแบบตา่ง	ๆ ท่ีเป็นมิตรตอ่สิง่แวดล้อม	ได้แก่	บรรจภุณัฑ์

และผลติภณัฑ์จากกระดาษฟางข้าว	ชดุเพาะเหด็ฟางและชดุปลกูพืช

ผกัส�าเร็จรูปจากฟางข้าว	เน่ืองจากองค์ประกอบของฟางข้าวมีเส้นใย

เซลลโูลสจ�านวนมาก	มีกระบวนการท�าเป็นเย่ือได้งา่ย	จงึสามารถน�า

ไปออกแบบผลิตภณัฑ์ได้หลากหลายรูปแบบตามความต้องการ	ซึง่

เป็นแนวทางหนึง่ในการช่วยลดสภาวะโลกร้อนท่ีเกิดจากการเผาทา

ลายฟางข้าว	และท�าให้มีคณุภาพชีวิตและสิง่แวดล้อมดีขึน้

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.	 การน�าฟางข้าว	 ซึง่เป็นวสัดเุหลือทิง้ทางการเกษตรมา

แปรรูปเป็นผลติภณัฑ์จากฟางข้าวหลากหลายรูปแบบ	เพ่ือเพ่ิม
มลูคา่และประโยชน์ใช้สอย

2.	 มีกระบวนการผลิต	 การน�าไปงานท่ีง่าย	 และเป็นมิตร
ตอ่สิง่แวดล้อม

3.	สามารถยอ่ยสลายได้ในธรรมชาติโดยกระบวนการทาง
ชีวภาพ

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	 ลดปัญหาจากการเผาทิง้ฟางข้าวของเกษตรกรท่ีเป็นสาเหตุ

ของสภาวะโลกร้อน
2.	เพ่ิมคณุคา่ของฟางข้าวท�าให้มีมลูคา่มากขึน้
3.	 สร้างความแปลกใหม่ของผลิตภณัฑ์ในหลากหลายรูปแบบ

ตามความต้องการ	 มีการปรับปรุงและดัดแปลงให้เกิดประโยชน์ 
มากขึน้

4.	 สามารถน�าไปใช้งานได้จริง	 และสามารถน�าไปต่อยอดทาง
ธรุกิจได้	เป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ตนเอง	ครอบครัว	และชมุชน	ท�าให้
ความเป็นอยูดี่ขึน้

5.	 ใช้เป็นสื่อการเรียนรู้เพ่ือถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กบันกัเรียน	
นกัศกึษา	และประชาชนทัว่ไป

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
พฒันารูปแบบท่ีทนัสมยั	 และมีความหลากหลายมากย่ิงขึน้	 อีก

ทัง้มีการใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับปรุงและพฒันากระบวนการผลิตให้
สามารถผลิตได้	 สะดวก	 รวดเร็ว	 และปริมาณการผลิตเพียงพอกบั
ความต้องการ
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58 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

ออกแบบบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุ่นใจสมุนไพร

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ 

นรินทร์สรศักดิ์

คณะ	ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

เชียงใหม่

เบอร์โทรตดิตอ่	091-859-3442	

อีเมล์	aj.nart@gmail.com

ท่ีอยู	่107/172/1	หมูท่ี่	5	ถนน	เชียงใหม่

ล�าพนู	ต.หนองผึง้	อ.สารภี	จ.เชียงใหม	่

50140

ผูร่้วมคณะ 

นางสาวอจัฉราวรรณ	ไชยนวรัตน์

ข้อมลูผลงาน
• ขนาด	 ชุดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์

อุน่ใจสมนุไพร	ขนาดโดยรวม	50	
x	50	ซม.

• น�า้หนกั	1.5	กก.
• ชุดบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อุ่นใจ

สมนุไพร	มี	7	ชนิด	คือ	

	 1.	สมนุไพรเฮนน�า้หมกัผมสี

	 น�า้ตาลเข้ม

	 2.	สมนุไพรเฮนน�า้หมกัผมสี

	 น�า้ตาลแดง	

	 3.		สมนุไพรเฮนน�า้หมกัผมสีด�า	

	 ธรรมชาต	ิ

	 4.		แชมพสูมนุไพรใบหม่ี

	 5.	ครีมนวดผมอญัชญั	

	 6.	เจลน�า้มนัตะไคร้หอมกนัยงุ

	 7.	สเปรย์น�า้มนัตะไคร้หอมไลย่งุ

183033

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

จากการลงพืน้ท่ีสมัภาษณ์	คณุสภุาพ	อุน่เมือง	ผู้ประกอบการอุน่ใจสมนุไพร	ถงึข้อมลู

เบือ้งต้นและปัญหาของบรรจภุณัฑ์อุน่ใจสมนุไพร	พบวา่	บรรจภุณัฑ์เดมิมีรูปทรงคอ่นข้าง

ใหญ่	ท�าให้เปลืองเนือ้ท่ีในการขนสง่	 กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์	 ไมแ่สดงอตัลกัษณ์ผลติภณัฑ์

ท่ีชดัเจน	 ข้อความประชาสมัพนัธ์	ตวัอกัษร	หรือกราฟิกบนฉลากคอ่นข้างเลก็	อา่นล�าบาก	

กราฟิกสือ่สารไมช่ดัเจนวา่เป็นผลติภณัฑ์เก่ียวกบัอะไร	ท�าให้ผลติภณัฑ์ไมเ่ป็นท่ีสะดดุตาให้

เป็นท่ีจดจ�า	ซึง่ผู้ประกอบการมีความต้องการในการปรับปรุงและพฒันาบรรจภุณัฑ์ของอุน่

ใจสมนุไพร	ทัง้	7	ผลติภณัฑ์	ให้แสดงอตัลกัษณ์ของแบรนด์สนิค้า	และสมนุไพรอยา่งชดัเจน	

เรียบง่าย	 สะดดุตา	 จดจ�าง่าย	 และมีความต้องการบรรจภุณัฑ์แบบเด่ียว	 แบบจดัเป็นชดุ	

แนวคิดในการออกแบบและพฒันากราฟิกและบรรจภุณัฑ์	ชัน้ท่ี	1	 (individual	package)	

ชัน้ท่ี	2	(inner	package)	ของอุน่ใจสมนุไพรทัง้7	ผลติภณัฑ์	ให้แสดงอตัลกัษณ์ของแบรนด์

และภาพพจน์ของผลติภณัฑ์สมนุไพรให้ชดัเจน	สะดวกตอ่การใช้งาน	 โดยค�านงึตัง้แตก่าร

บรรจไุปจนถงึการจ�าหนา่ยจนถงึมือผู้บริโภค



ผลงานสร้างสรรค์ (C
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59วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Package design for Ounjai Herbal Products

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
รูปแบบ	Graphic	 ท่ีออกแบบให้แบรนด์เด่นชดั	 โดยเน้น

อตัลกัษณ์แบรนด์ด้วยรูปหวัใจ	 ท่ีเป็นตวัแทนของแบรนด์	 “อุน่
ใจ”ออกแบบให้หหิูว้เจาะฉลเุป็นรูปหวัใจ	 เพ่ือให้สะดวกสบาย
ในการหิว้น�าพาและท�าให้ผู้บริโภคเกิดการจดจ�างา่ย	ตดิตา	โดย
ไมต้่องพึง่	บรรจภุณัฑ์ถงุพลาสตกิอีก	เพ่ือประหยดัต้นทนุและ
รักษาสิง่แวดล้อม	ชว่ยให้สะดวกในการใช้งานมากขึน้	และเม่ือ
วางบนชัน้วางจ�าหนา่ย(Shelf)	ก็เหน็เดน่ชดั	สร้างความแตกตา่ง
ให้กบัสนิค้าใกล้เคียง	ช่วยเพ่ิมยอดขายและมลูคา่สนิค้า	 และ
เหมาะสมในการวางจ�าหนา่ยใน	ร้านค้า	วิสาหกิจชมุชนในท้อง
ถ่ิน	และการออกงาน	Fair	แสดงสนิค้าได้เป็นอยา่งดี

ประโยชน์ของผลงาน 
สามารถน�ารูปแบบบรรจภุณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาดใน	ร้านสะดวกซือ้	

Supermarket	หรือจ�าหนา่ย	Online	ได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือเปิดตลาด
ใหม	่(Position)	เจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึสงู	และบรรจภุณัฑ์ใหม่
ชว่ยยกระดบัสนิค้าและเพ่ิมมลูคา่สนิค้าได้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ผู้ประกอบการ	มีโครงการจดัท�าผลติภณัฑ์อุน่ใจสมนุไพรเพ่ิมขึน้

อีกหลายชนิด	และ	สามารถออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์	
เพ่ือตอ่ยอดในการจ�าหนา่ยบรรจภุณัฑ์เป็นชดุ	เพ่ือเป็นของขวญั	และ
ของฝากของท่ีระลกึตามเทศกาล	การจดัชดุของขวญั	(Gift	Set)	จดั
ผลิตภณัฑ์ในบรรจุภณัฑ์ใหม่	 จะช่วยเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมมลูค่า
สนิค้าให้นา่สนใจมากขึน้
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60 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

บรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากสมุนไพร

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวนาถ 

นรินทร์สรศักดิ์

คณะ	ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

เชียงใหม่

เบอร์โทรตดิตอ่	091-859-3442	

อีเมล์	aj.nart@gmail.com

ท่ีอยู	่107/172/1	หมูท่ี่	5	ถนน	เชียงใหม่

ล�าพนู	ต.หนองผึง้	อ.สารภี	จ.เชียงใหม	่

50140

ผูร่้วมคณะ 

นางสาวพชัรา	สริุวลัย์

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	บรรจภุณัฑ์สารสกดั	7	ชนิด	

ขนาดโดยรวม	30	x	30	ซม.

• น�า้หนกั	1	กก.

• ชุดบรรจุภณัฑ์สารสกัดจากสมนุไพร	

มี	 7	 ชนิด	 คือ	 น�า้มันนวดล�าไยสูตร

เย็น	 สูตรร้อน	 น�า้มันนวดสกัดจาก

ว่านสาวหลง	 น�า้มันนวดสูตรไพล	

(ทัง้	 4	 สตูร	บรรจใุนบรรจภุณัฑ์แบบ 

ลกูกลิง้),	 Stick	 ขีผ้ึง้ลดผ่ืนคนัแมลง

กดัตอ่ย,Spray	ตะไคร้หอมกนัยงุ	และ	

Spray	ดบักลิน่เท้า

183034

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ผลติภณัฑ์สารสกดัจากสมนุไพร	มีลกัษณะเป็น	ยาทา	ยานวด	และสเปรย์	เป็นผลงานการ

คดิค้นของ	ดร.อาทิตย์	ยาวฑุฒิ	อาจารย์ประจ�าคณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.ล้านนา	เชียงใหม	่

ซึ่งได้ออกแบบและประดิษฐ์เคร่ือง	 PEF	mobile	 เพ่ือสกดัสาร	 ส�าคญัของสมนุไพรไทย	 

ได้คดิค้นสตูรตา่งๆ	มาผสมผสานกนัเพ่ือให้ได้มาซึง่สตูรน�า้มนันวด	และทา		หลากหลายชนิดท่ีมี	 

ประสิทธิภาพดีมาก	 	 แต่รูปแบบบรรจภุณัฑ์ยงัไม่มีความทนัสมยัและตอบสนองต่อกลุ่ม

ลกูค้าระดบักลางถึงสงู	 และขาด	 LOGO	 ของแบรนด์	 จึงมาขอการบริการวิชาการด้าน

แบรนด์และค�าแนะน�า	 ในการออกแบบและพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ใหม่ให้ทนั	 สมยัขึน้	

ซึง่มีวตัถปุระสงค์	เพ่ือเจาะกลุม่ตลาดในระดบัสงูขึน้จากเดมิ	สะดวกในการใช้งาน	และการ

จ�าหนา่ย	ในร้านสะดวกซือ้	Supermarket	 	และทาง	online	และต้องการเพ่ิมมลูคา่สนิค้า

และยอดจ�าหนา่ย		



ผลงานสร้างสรรค์ (C
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61วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Package design for Herbal Extract

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
รูปแบบ	Graphic	ท่ีออกแบบให้ทนัสมยัขึน้	แบรนด์เดน่ชดั	

ทนัสมยั	 จดจ�าง่าย	 สะดวกในการใช้งานมากขึน้	 เม่ือวางบน
ชัน้วาง	 จ�าหน่าย	 (Shelf)	 ตอบสนองต่อลกูค้าระดบักลางถึง
สงู			มีรูปแบบบรรจภุณัฑ์แบบชดุขนสง่พร้อมจ�าหนา่ย	(Shelf	
Ready		Packageing)	เพ่ือเพ่ิมยอดขายและเหมาะสมในการ
วางจ�าหน่ายในร้านสะดวกซือ้	 Supermarket	 และเด่นชดับน
ร้านค้า		Online	

ประโยชน์ของผลงาน 
สามารถน�ารูปแบบบรรจภุณัฑ์ใหมอ่อกสูต่ลาดในร้านสะดวกซือ้		

Supermarket	หรือจ�าหนา่ย	Online	ได้อยา่งเหมาะสมเพ่ือ	เปิดตลาด
ใหม	่(Position)	เจาะกลุม่ลกูค้าระดบักลางถงึสงู	และบรรจภุณัฑ์ใหม่
ชว่ยยกระดบัสนิค้าและเพ่ิมมลูคา่สนิค้าได้		

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ดร.อาทิตย์	 ยาวฑุฒิ	 มีโครงการจดัท�าผลิตภณัฑ์สารสกัดจาก

สมนุไพรออกมาอีกหลายชนิด	และ	สามารถออกแบบและพฒันารูป
แบบบรรจภุณัฑ์	เพ่ือตอ่ยอดในการจ�าหนา่ยบรรจภุณัฑ์เป็นชดุ	เพ่ือ
เป็นของฝากของท่ีระลกึตามเทศกาล	ของถวายเป็นสงัฆทานชดุยา	
หรือของเย่ียมคนไข้	ท�าให้สามารถเพ่ิมยอดขายและเพ่ิมมลูคา่สนิค้า
ได้อีกหลายรูปแบบ
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์น�้าพริกลาบ บ้านสันผักแค 
ต�าบลม่วงคา อ�าเภอพาน จังหวัดเชียงราย

เจ้าของผลงาน

อาจารย์วรรธนะรัตน์ ไชยวงศ์

คณะบริหารธรุกิจและศลิปะศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	

เชียงราย

เบอร์โทรตดิตอ่	081-169-6419	

อีเมล์	cw_wattha@hotmail.com

ท่ีอยู	่99	หมู	่10	ต.ทรายขาว	อ.พาน	

จ.เชียงราย	57120

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์รจนา	บญุลพ	

นางสาวจิราภรณ์	นาทะสนัต์	

นางสาวปิยะดา	หนาแนน่	

นางสาวศริิพร	บ้านสระ	

นางสาวสภุารัตน์	เครืออินตา	

นายวงกต	ชา่งสาร
 

183039

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

จากสภาพสงัคมปัจจบุนั	ท่ีมีระบบเศรษฐกิจท่ีต้องแขง่ขนักนัสงูขึน้	ประชาชนสว่นใหญ่

มีรายได้หลกัคือภาคการเกษตรซึง่ไมเ่พียงพอตอการด�ารงชีพ	จงึจ�าเป็นต้องหาอาชีพเสริมท่ี

ประชาชนสามารถสร้างอาชีพจากภมิูปัญญาหรือการสง่ทอดทางมรดกทางวฒันธรรมท้อง

ถ่ินสืบทอดรุ่นสูรุ่่นมาสร้างเป็นอาชีพเสริม	 จนสร้างเป็นความโดดเดน่ให้แก่ชมุชน	 และยงั

สง่ผลดีตอ่การเป็นอาชีพเสริมให้แก่ชมุชน

	 บ้านสนัผกัแค	หมู่ท่ี	 5	 ก็เช่นกนัท่ีประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ	 และพยายามพฒันา

ชมุชนด้านการสง่เสริมอาชีพเสริมจากทรัพยากรท่ีชมุชนมีอยู	่หรือจากภมิูปัญญาของชมุชน	

กลุม่พริกลาบพฒันาสตรีหมู	่5	ได้ผลติน�า้พริกลาบสง่ขายตามร้านค้าในชมุชน	และตลาดใน

อ�าเภอพาน	ด้วยรสชาตท่ีิเผด็ร้อนอร่อยและมีกลิน่น�า้พริกท่ีหอม	แตด้่วยบรรจภุณัฑ์ของกลุม่

พริกลาบพฒันาสตรีหมู	่5	มีรูปลกัษณ์ไมโ่ดดเดน่และมีลกัษณะเหมือนกบัน�า้พริกลาบทัว่ไป

ท่ีมีขายในท้องตลาด	จงึท�าให้มีปัญหาวา่ผู้บริโภคไม่สามารถแยกแยะออกได้อย่างชดัเจน	

และผู้บริโภคหาจดุจ�าหนา่ยตวัสนิค้าของกลุม่พริกลาบพฒันาสตรีหมู	่5	ไมไ่ด้
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Packaging Development for Spiced Chilli Paste, 
Ban San Phak Khae,Tambon Muangkha

ดังนัน้เม่ือมีการผลิตภัณฑ์น�า้พริกลาบมากขึน้ในการผลิตซ�า้

กันกับวิสาหกิจชุมชนในชุมชนอ่ืนและจงัหวดัอ่ืนก็เพ่ิมมากขึน้เช่น

เดียวกนั	 ทัง้ผลิตภณัฑ์น�า้พริกท่ีมีความเหมือน	 ใกล้เคียงหรือแตก

ต่างกนัล้วนท�าให้เกิดภาวะยุงยากในการตดัสินใจซือ้ของผู้บริโภค	

การออกแบบจงึเป็นตวัแปรส�าคญัของการแขง่ขนัสร้างความแตกตา่ง

ระหวา่งสนิค้า	เป็นความจดจ�าสมัพนัธภาพระหวา่งผู้ผลติกบัผู้บริโภค

และสนิค้า	การออกแบบบรรจภุณัฑ์จงึมีบทบาทท่ีส�าคญัย่ิงตอ่ผู้ผลติ

สนิค้า	เน่ืองจากบรรจภุณัฑ์สามารถท�าหน้าท่ีสง่เสริมการขาย	กระตุ้น

ยอดขายให้เพ่ิมขึน้	ในเวลาเดียวกนัมีโอกาสลดต้นทนุสนิค้าอนัจะน�า

ไปสูย่อดก�าไรสงูซึง่เป็นเปา้หมายการขายสนิค้า	การออกแบบบรรจุ

ภณัฑ์จงึเป็นสว่นส�าคญัมาในขัน้ตอนการผลติสนิค้า

จากความส�าคญัของการออกแบบบรรจภุณัฑ์และปัญหาดงักลา่ว	

ผู้ วิจยัจงึมีความสนใจในการท่ีจะท�าการศกึษาและสง่เสริม	การพฒันา

บรรจภุณัฑ์น�า้พริกลาบ	 อีกทัง้มีความต้องการให้มีความเข้าถึงกลุม่

เปา้หมายให้ชดัเจนย่ิงขึน้	 จึงจ�าเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องมี	 การพฒันา

บรรจภุณัฑ์ท่ีมีความสวยงามและสอดคล้องกบัผลติภณัฑ์	และสร้าง

เป็นบรรจุภณัฑ์ท่ีเพ่ิมยอดขายของผลิตภณัฑ์	 จึงเป็นท่ีมาของงาน

วิจยัการพฒันาบรรจภุณัฑ์น�า้พริกลาบ	 บ้านสนัผกัแค	ต�าบลมว่งคา	

อ�าเภอพาน	จงัหวดัเชียงราย

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การพฒันารูปแบบบรรจภุณัฑ์ในรูปแบบใหมท่ี่นา่สนใจและ

สร้างแรงกระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากซือ้ผลติภณัฑ์	และมีการซือ้ซ�า้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	 บรรจภุณัฑ์น�า้พริกลาบมีความเหมาะสม	 มีมาตรฐาน	 และ

จงูใจผู้บริโภค
2.	มีการจดัจ�าหนา่ยและการกระจายสนิค้าท่ีเพ่ิมขึน้
3.	ผลติภณัฑ์มีมลูคา่เพ่ิมขึน้	และน�าไปสูก่ารเพ่ิมรายได้ของคนใน

ชมุชน
4.	ผู้บริโภคมีผลติภณัฑ์น�า้พริกลาบท่ีมีคณุภาพและสดใหม่

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
1.	 การออกแบบบรรจุภณัฑ์ประเภทอ่ืน	 ๆ	 ทรัพยากรท่ีมีอยู่ใน

แต่ละท้องถ่ินสามารถน�ามาแปรรูปและก่อให้เกิดประโยชน์ได้ทัง้
อาหาร	ของใช้	ควรศกึษารูปแบบของบรรจภุณัฑ์และโครงสร้างท่ีเป็น
ปัญหากบัตวัผลติภณัฑ์

2.	การออกแบบบรรจภุณัฑ์ท่ีมีอตัลกัษณ์เฉพาะเพ่ือการสง่เสริม
ของการทอ่งเท่ียว

3.	ศกึษากระบวนการผลติ	รูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดบุรรจภุณัฑ์	
เพ่ือลดต้นทนุในการพฒันาบรรจภุณัฑ์	ถ้าเลอืกใช้วสัดตุ้นทนุต�า่อยา่ง
เดียวอาจจะท�าให้บรรจภุณัฑ์ท�าหน้าท่ีได้ไมส่มบรูณ์

4.	ศกึษารูปแบบบรรจภุณัฑ์และวสัดผุลิตบรรจภุณัฑ์ท่ีเป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อมในการพฒันาบรรจภุณัฑ์	 ทางเลือกเพ่ือส่งเสริมการ
ลดสภาวะโลกร้อน
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การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบบรรจุภัณฑ์
จากแผ่นไม้ด้วยแสงเลเซอร์

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกลักษณ์ 

สุมนพนัธ์ุ

คณะวิศวกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ตาก

เบอร์โทรตดิตอ่	0932299231	 

อีเมล์	ekkalak@rmutl.ac.th

ท่ีอยู	่41/1	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	ตาก	ม.7	ต.ไม้งาม	

ถ.พหลโยธิน	อ.เมือง	จ.ตาก	63000

ผูร่้วมคณะ 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ประมลู	บวัน้อย

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	8x8x10	(กว้างxยาวxสงู)	

เซนตเิมตร

• น�า้หนกั	0.3	กิโลกรัม

• ผลงานสร้างสรร ค์ นี ไ้ ด้ประยุก ต์	 

ใช้ล�าแสงเลเซอร์	ขนาด	40	–	60	วตัต์	

(Watt)	 ออกแบบบรรจภุณัฑ์กลอ่งไม้	

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าหรับใส่

สินค้า	 ซึ่งมีความหลากหลายในการ

ออกแบบแมแ่บบ	ท�าให้สนิค้าเป็นท่ีนา่

สนใจและดงึดดูผู้บริโภคมากขึน้

 

183043

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ในภาคอตุสาหกรรมมีการใช้แสงเลเซอร์ในการสร้างลวดลายหรือตดัชิน้งานตา่งๆ	และ

เคร่ืองเลเซอร์ท่ีใช้งานมีราคาถกูลงมากในปัจจบุนั	ท�าให้ธรุกิจขนาดเลก็	(Small	Business)	

สามารถเข้าถึงและใช้งานได้	 ในการใช้ล�าแสงเลเซอร์เพ่ือตดัแผ่นไม้เป็นรูปทรงต่างๆมี

บทความแนะน�าการใช้งาน	และข้อมลูเชิงเทคนิคเผยแพร่มากมาย	ซึง่การออกแบบแมแ่บบ

ชิน้งานเพ่ือใช้ตดัด้วยแสงเลเซอร์นัน้	จ�าเป็นต้องอาศยัผู้ มีทกัษะและประสบการณ์ในการใช้

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบ	นอกจากนีจ้ากแมแ่บบเก่าเม่ือขนาดของผลงานเปลีย่นแปลง

จ�าเป็นต้องออกแบบตวัแมแ่บบใหมท่กุครัง้ท�าให้เสยีเวลาในการสร้างแมแ่บบพอสมควร	ผล

งานสร้างสรรค์นีไ้ด้น�าเสนอ	“การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบบรรจภุณัฑ์จากแผน่ไม้

ด้วยแสงเลเซอร์”	 โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีพฒันาด้วยภาษาไพทรอน	 (Python)	

ก�าหนดคา่พารามิเตอร์	 (Parameter)	ตา่งๆท่ีใช้งานเชน่	 ด้านกว้าง	 ด้านยาวรูปแบบฝาปิด

บน	หรือลา่ง	สง่ผลให้การออกแบบแมแ่บบเพ่ือใช้เป็นกลอ่งใส-บรรจภุณัฑ์สนิค้าตา่งๆ	เม่ือ

มีการเปลี่ยนแปลงในเร่ืองของขนาด	 รูปแบบ	สามารถออกแบบได้เร็วขึน้จากแม่แบบเก่า

เพราะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ค�านวณคา่	มีความนา่สนใจ	แปลกใหม	่ดงึดดูลกูค้าได้มาก

ย่ิงขึน้	และแสงเลเซอร์สามารถวาดลวดลายโลโก้บนกลอ่งบรรจภุณัฑ์	เพ่ือสร้างกลอ่งบรรจุ

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

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
	การออกแบบบรรจภุณัฑ์ผา่นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษา

ไพทรอนเป็นซอร์สโค้ดแบบเสรี	 (Open	 Source)	 สามารถ
เขียนโปรแกรมเพ่ือแก้ไขข้อมลูได้	การออกแบบกลอ่งไม้	 ใช้ไม้ 
เอ็มดีเอฟ	 (MDF)	 หรือไม้ในรูปแบบอ่ืนๆได้	 ท่ีมีราคาถูก	 
บรรจภุณัฑ์สามารถยิงลวดลายโลโก้เฉพาะของผลิตภณัฑ์ได้	 
มีความรวดเร็วในการออกแบบตวักล่องไม้แม่แบบท่ีมีความ
หลากหลายในรูปแบบ	 ชิน้งานเม่ือประกอบกนัจะมีความพอดี
ของตัวชิน้งาน	 เพราะออกแบบด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ท่ีไมต้่องใช้กาวร้อนเป็นตวัยดึตดิวสัดุ

ประโยชน์ของผลงาน 
สามารถน�าผลงานไปใช้ในการออกแบบแม่แบบ	 เพ่ือสร้าง

ลวดลายของผลติภณัฑ์	ได้หลากหลายรูปแบบ	และกลอ่งบรรจภุณัฑ์
เพ่ือใสส่นิค้าท่ีต้องการน�าเสนอ	ซึง่มีหลากหลายรูปแบบเชน่เดียวกนั

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
ด้วยตวัซอร์สโค้ดแบบเสรี	 (Open	 Source)	พฒันาด้วยภาษา

ไพทรอน	(Python)	ผู้ออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์	สามารถเขียน
โปรแกรมเพ่ิมเตมิเพ่ือออกแบบบรรจภุณัฑ์ในรูปแบบอ่ืนๆ	เพ่ิมเตมิได้
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ผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหว่างเส้นด้ายขนแกะ
และเส้นด้ายไหมอีรี่

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ญาณิศา โกมลสริิโชค

คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	088	2695459	 

อีเมล์	vachirapoo@yahoo.co.th

ท่ีอยู	่128	ถ.ห้วยแก้ว	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม	่50130

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ไพโรจน์	วรพจน์พรชยั

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	กว้าง	25	เซนตเิมตร	x	ยาว	170	

เซนตเิมตร

• น�า้หนกั	200	กรัม

• เป็นผ้าทอก่ีเอวด้วยภูมิปัญญาของ

ชนเผ่าปากะญอจากเส้นด้ายผสม

ระหว่างเส้นด้ายขนแกะป่ันมือและ

เส้นด้ายไหมอีร่ีป่ันมือ	 ในอตัราส่วน

ระหว่างเส้นด้ายขนแกะและเส้น

ด้ายไหมอีร่ีท่ีแตกต่างกนั	 ย้อมด้วยสี

ธรรมชาติจากคราม	 ไม้ฝาง	 ใบกาแฟ	

ใบมะมว่ง	โดยเป็นผืนผ้าท่ีมีผิวสมัผสั

ท่ีออ่นนุม่

ขนาด 8x8x10 

183049

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ผ้าทอขนแกะเป็นผ้าทอท่ีเป็นสนิค้าหตัถกรรมของทางภาคเหนือ	 โดยเฉพาะเป็นสนิค้า

ประจ�าจงัหวดัแม่ฮ่องสอน	แหลง่ผลิตท่ีส�าคญัคือกลุม่ทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม	อ�าเภอ

แม่ลาน้อย	 จงัหวดัแม่ฮ่องสอน	 โดยผลิตจากเส้นใยขนแกะท่ีเลีย้งบนดอยสงูของจงัหวดั

แมฮ่่องสอนและจงัหวดัใกล้เคียง	 เส้นใยขนแกะเป็นเส้นใยท่ีเป็นเส้นใยสัน้	 มีความหยิกงอ	

มีความยืดหยุ่นและมีการคืนตวัดี	 ผลิตโดยชาวเขาเผ่าปากะญอจากการทอด้วยก่ีเอวซึ่ง

เป็นวิถีการผลิตแบบดัง้เดิมเป็นผ้าพนัคอ	 ผ้าคลมุไหล	่ เพ่ือจ�าหน่ายให้แก่ทัง้ชาวไทยและ

ชาวต่างประเทศ	 แต่ปัญหาท่ีกลุ่มกาลงัพบในปัจจบุนั	 คือ	 ผ้าทอขนแกะมีลกัษณะหยาบ

กระด้าง	เน่ืองจากเส้นใยขนแกะสว่นมากเป็นเส้นใยขนแกะ	สง่ผลให้เม่ือน�าไปผลติเป็นผืน

ผ้าจะได้ผ้าเนือ้หยาบ	เม่ือน�าไปใช้งานจะเกิดการระคายเคืองและการระบายความชืน้ท่ีไมดี่	

ซึง่ตามทฤษฎีเส้นใยขนแกะเป็นเส้นใยท่ีดดูซมึความชืน้ได้ดี	เม่ือเส้นใยดดูซมึความชืน้ได้ดี

จะต้องสง่ผลให้มีคณุสมบตัด้ิานการระบายความชืน้ท่ีดีด้วย	(อจัฉราพร,	2539)	ดงันัน้เม่ือ

ผ้าทอขนแกะมีลกัษณะผิวสมัผสัท่ีหยาบกระด้าง



ผลงานสร้างสรรค์ (C
reation)

67วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Hand woven blends between sheep wool 
and eri silk yarn

ในปัจจบุนัเส้นใยธรรมชาติกลุม่เส้นใยโปรตีนและเป็นเส้นใยสัน้

เชน่เดียวกบัเส้นใยขนแกะท่ีกาลงัได้รับการสง่เสริมให้ผลติ	คือ	เส้นใย

ไหมอีร่ี	(Eri	silk	fiber)	ซึง่ในขณะนีมี้กลุม่ท่ีเพาะเลีย้งไหมอีร่ีกระจาย

อยูต่ามจงัหวดัตา่งๆ	ได้แก่	จงัหวดัเชียงใหม	่พะเยา	ล�าปาง	เชียงราย	

ตาก	ก�าแพงเพชร	นครสวรรค์และอทุยัธานี	ซึง่ท�าการเพาะเลีย้งและ

ผลิตเป็นรังไหมได้ในปริมาณท่ีมากเพียงพอตอ่การผลิตเป็นวตัถดุิบ

ปอ้นเขาสูง่านในระบบหตัถกรรมสิ่งทอ	 เส้นใยไหมอีร่ีเป็นเส้นใยสัน้	

(Staple)	ผลติเป็นเส้นด้ายด้วยการป่ันไมใ่ชก่ารสาวเหมือนไหมหมอ่น	

(ประชาคมวิจยั)	เป็นเส้นใยท่ีมีความมนัแตไ่มแ่วววาว	มีความเหนียว	

ทนเหง่ือไคลได้ดี	(ศนูย์วิชาการและเทคโนโลยีพืน้บ้าน	:	ฝา้ยแกมไหม)	

มีสขีาวนวล	เส้นใยหยิกงอไมเ่รียบ	มีปุ่ มปม	เม่ือทอผ้าจะได้ผ้าท่ีมีเนือ้

สมัผสัฟคูล้ายกบัผ้าขนสตัว์	ให้ความอบอุน่ในหน้าหนาว	ประกอบกบั

เส้นใยมีความนุม่	พองฟ	ูเม่ือผลติเป็นผืนผ้าท�าให้ผ้ามีความพลิว้และ

นุม่	สง่ผลให้มีสมบตัดิดูซบัเหง่ือและระบายอากาศได้ดี	ท�าให้สวมใส่

สบายในหน้าร้อน

จากข้อมลูดงักลา่วจะเห็นได้ว่าเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีร่ี

ซึง่เป็นเส้นใยโปรตีน	 มีสมบตัิทางด้านกายภาพท่ีคล้ายคลงึกนั	 และ

เพ่ือเป็นการแก้ปัญหาของผ้าทอขนแกะในด้านความหยาบกระด้าง

ของผืนผ้า	จงึเหน็วา่การผลติผ้าทอเส้นด้ายผสมโดยการนาเส้นด้าย

ขนแกะมาทอร่วมกบัเส้นด้ายไหมอีร่ีในสดัสว่นท่ีเหมาะสม	ผลติเป็น

ผืนผ้าด้วยกรรมวิธีดัง้เดิมตามภมิูปัญญาของชาวปากะญอ	 เพ่ือให้

ได้คุณลกัษณะของผ้าทอขนแกะ	 จึงเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีมีความ

เป็นไปได้สงูในการพฒันาศกัยภาพ	การพฒันาผลติภณัฑ์และทกัษะ

การผลิต	 เน่ืองจากเส้นใยขนแกะและเส้นใยไหมอีร่ีท่ีน�ามาท�าการ

วิจยัในครัง้นีเ้ป็นเส้นใยท่ีผลติในประเทศไทย	 เป็นเส้นใยคณุภาพสงู	

สามารถน�ามาเข้าสู่กระบวนการผลิตได้ในระบบหตัถกรรม	 รวมถึง

ยงัเป็นการเช่ือมโยงเอาเส้นใยทัง้สองมาสร้างสรรค์ให้เกิดความโดด

เด่นเฉพาะตวั	 ได้ผ้าทอจากเส้นด้ายผสมท่ีมีความอ่อนนุ่ม	 ระบาย

ความชืน้ได้ดี	 เหมาะกับการใช้งานในภูมิอากาศของประเทศไทย	

ความส�าเร็จของโครงการนีจ้ึงเป็นอีกหนทางหนึ่งท่ีส�าคัญในการ

ผลกัดนัให้ทัง้ตลาดและหน่วยการผลิตเกิดรับรู้เก่ียวกับเส้นใยทัง้

สองมากขึน้	 และเป็นแนวทางเพ่ือให้เกิดการสร้างสรรค์ผลิตภณัฑ์

ใหม่ๆ 	สร้างสรรค์ผลติภณัฑ์ชมุชนในการใช้วตัถดุบิธรรมชาติภายใน

ประเทศท่ีมีความหลากหลาย	 เพ่ือสร้างตลาดหตัถกรรมสิง่ทอใหมท่ี่

มีคณุคา่ทางเศรษฐกิจ

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผ้าทอขนแกะท่ีมีผิวสมัผสัท่ีออ่นนุ่มและมีสีสนัท่ีหลาก

หลายด้วยสีธรรมชาติ

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	ได้ผ้าทอมือจากเส้นด้ายผสมระหวา่งเส้นด้ายขนแกะและเส้น

ด้ายไหมอีร่ีท่ีมีความออ่นนุม่จากการทอด้วยก่ีเอว
2.	 พัฒนาองค์ความรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เกิด

ประโยชน์เชิงพาณิชย์
3.	 พฒันางานศิลปหตัถกรรมและผลิตภณัฑ์ชุมชนให้มีคณุค่า

และมลูคา่สงู
4.	วิสาหกิจชมุชนประเภทผ้าและสิง่ทออ่ืนสามารถน�าผลการวิจยั

ไปปรับใช้เพ่ือพฒันาสนิค้าผลติภณัฑ์ชมุชน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
1.	ผู้ผลติในระดบัหตัถอตุสาหกรรมหรืออตุสาหกรรมทางด้านสิง่

ทอสามารถน�าผลการวิจยัไปปรับใช้เพ่ือให้เกิดมลูค่าทางเศรษฐกิจ 
ท่ีเพ่ิมขึน้	เป็นการสง่เสริมเกษตรกรในการผลติเส้นใยธรรมชาติ

2.	สามารถนาผ้าทอใยผสมระหวา่งเส้นด้ายขนแกะและเส้นด้าย
ไหมอีร่ีไปพฒัน�าเป็นรูปแบบสนิค้าอ่ืนๆ	ท่ีหลายหลายมากขึน้
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อุปกรณ์ช่วยจุดธูปเทียนอัตโนมัติ

เจ้าของผลงาน

อาจารย์หริพล ธรรมนารักษ์

คณะ	บริหารธรุกิจและศลิปศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา	เชียงราย

เบอร์โทรตดิตอ่	08-998-65598	

อีเมล์	haripon_t@hotmail.com

ท่ีอยู	่99	หมู	่10	ต.ทรายขาว	อ.พาน	จ.เชียงราย	57120

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์ญฐัพล	จนัทร์แก้ว	

นายพิชญ์พิมาน	บญุถือ	

นายอรรถพล	ใฝ่จติ

ข้อมลูผลงาน
หลกัการท�างานของอปุกรณ์จดุธปูอตัโนมตัินี	้ เราจะเสียบปลัก๊ทิง้ไว้	ปลัก๊นีจ้ะท�าหน้าท่ีเหมือนปลัก๊พว่งทัว่ไป	 ไฟท่ีขดลวดจะยงัไมต่ิด	

แล้วท�าการเปิดสวิตซ์	 เพ่ือรอการท�างานของอปุกรณ์จดุธูปอตัโนมตัิ	 จากนัน้ให้เราน�าธูปเข้าไปในช่องทางน�าธูป	พอเราน�าธูปเข้าไปแล้ว	 
จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจบัวตัถ	ุ คอยตรวจจบัวตัถท่ีุเข้ามา	พอวตัถเุข้ามาแล้วเซ็นเซอร์ก็จะท�างานพร้อมกบัพดัลมระบายความร้อน	 และพอ
เซน็เซอร์ท�างานเสร็จ	บอร์ดอาดโูนจ่ะสัง่ให้ตวัรีเลย์ท�าการปลอ่ยกระแสไฟฟา้ให้กบัขดลวดน�าความร้อน	หลงัจากท่ีขดลวดได้รับกระแสไฟฟา้
จากแหลง่จา่ยแล้ว	สขีองขดลวดจะเปลีย่นไปจากสปีกตเิปลีย่นเป็นสแีดง	จากนัน้ก็จะเป็นการจดุธปูด้วยความร้อนจากไฟฟา้ท่ีผา่นตวัขดลวด
มา	พอธปูติดแล้วพดัลมระบายความร้อน	ก็จะดดูควนัจากธปูเพ่ือลดมลภาวะจากการจดุ	เม่ือธปูตดิหมดแล้วให้น�าธปูออกจากอปุกรณ์จดุ
ธปู	พอเราน�าธปูออกเสร็จ	ตวัเซน็เซอร์และพดัลมระบายความร้อนก็จะหยดุการท�างาน	เม่ือเซน็เซอร์หยดุ	บอร์ดอาดโูนก็่จะท�าการควบคมุ
รีเลย์จา่ยไฟฟา้	หยดุการใช้งานของขดลวดความร้อน	 ขดลวดความร้อนก็จะเย็นลงเป็นอนัจบการท�างานของอปุกรณ์ชว่ยจดุธปูและเทียน
อตัโนมตัิ	 และเม่ือน�าธปูเข้ามาในอปุกรณ์อีก	อปุกรณ์ชว่ยจดุธปูอตัโนมตัินีก็้จะท�างานเหมือนเป็นวฏัจกัรเดิมไปเร่ือยๆ	จนกวา่เราจะไมใ่ช้
อปุกรณ์จดุธปูนีแ้ล้ว	เราก็ท�าการปิดสวิตซ์ของอปุกรณ์แล้วถอดปลัก๊เป็นอนัสิน้สดุ

183053
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Automatic incense and candle

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ในปัจจุบนัการบูชาสิ่งศกัดิ์สิทธิ	 ตลอดจนการกราบไหว้	 จะมี

การจุดธูปเป็นตวัส�าคญัในการท�าพิธีทางศาสนา	 ไม่ว่าจะเป็นวดั

หรือเทวสถานตา่งๆ	จะมีโคมไฟหรือตะเกียงน�า้มนัท่ีใช้ส�าหรับจดุธปู

เทียน	ปัญหาท่ีตามมาคือ	ท�าให้สิน้เปลืองน�า้มนัและมลพิษจากการ

จดุ	นอกจากนีบ้างสถานท่ี	ยงัไมมี่โคมไฟหรือตะเกียงน�า้มนั	ยงัคงต้อง

ใช้ไม้ขีดไฟและไฟแช็กเป็นตวัจดุเชือ้เพลงิ	และปัญหาท่ีตามมาคือไม่

สามารถจดุเป็นระยะเวลานานได้	และไมส่ามารถจดุในท่ีท่ีมีลมพดัได้	

ดงันัน้จงึได้แนวคดิสร้างอปุกรณ์ชว่ยจดุธปูเทียนอตัโนมตัขิึน้มา	เพ่ือ

สามารถจดุในท่ีท่ีมีลมพดัได้	 เพ่ิมความสะดวกสบายให้แก่ผู้ ใช้งาน	

และลดระยะเวลาในการจดุอีกด้วย

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สามารถจุดธูป-เทียนได้ง่ายและยังจุดธูปได้เป็นจ�านวน	 

25-30	ดอกในระยะเวลาอนัlสัน้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	ลดระยะเวลาในการจดุธปู-เทียน
2.	สามารถจดุในท่ีท่ีมีลมพดัได้
3.	สะดวกสบายในการใช้งาน

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
-
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70 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

คุกกี้กล้วยกรอบ (หอมทองยัดเยียด)

เจ้าของผลงาน

อาจารย์หริพล ธรรมนารักษ์

คณะ	บริหารธรุกิจและศลิปศาสตร์	มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงราย

เบอร์โทรตดิตอ่	08-998-65598	อีเมล์	haripon_t@hotmail.com

ท่ีอยู	่99	หมู	่10	ต.ทรายขาว	อ.พาน	จ.เชียงราย	57120

ผูร่้วมคณะ 

นางสาวภทัราวรรณ	รวมจิตร	

นางสาวสริินทรา	สทิธิชยัวงค์	

นายปรเมศ	ศรีแก้ว

ข้อมลูผลงาน
การผลติคกุกีก้ล้วยกรอบสตูรท่ี	1	พบวา่คกุกีใ้น	สตูรนีเ้ม่ืออบแล้ว	มีรสชาตเิคม็	มนั	มีกลิน่เนยมีมากกวา่	กล้วยทอดกรอบ	คกุกีมี้ความ

ร่วนแตกหกังา่ย	หวานเลี่ยน	และมนัมากเกินไป	เน่ืองจากสตูรท่ี	1	ได้ใช้น�า้ตาลทรายเป็น	สว่นประกอบท�าให้การยดึเกาะของเนือ้คกุกีน้้อย
และแตกหกั	ร่วนงา่ยและมีความหวานเลี่ยน	คกุกีส้ตูรท่ี	2	มีรสชาตหิวานพอดี	เนือ้คกุกีมี้ความ	แนน่ไมแ่ตกหกั	มีปริมาณเนือ้แปง้มีมากกวา่
กล้วยกรอบ	กรอบ	ไมมี่รสชาตขิองกล้วยทอดกรอบ	และหวานมากใน	สตูรท่ี	3	เน่ืองจากในสตูรท่ี	2	และ	3	ได้ใช้น�า้ตาลไอซิง่	ซึง่มีลกัษณะ
ละเอียดคล้ายแปง้ท�าให้การยดึเกาะของเนือ้คกุกีมี้	ความแนน่มากขึน้แตห่วานมากในสตูรท่ี	3	ทัง้นีเ้น่ืองจากกล้วยกรอบท่ีผสมมีรสหวานอยู่
บ้าง	และทัง้	2	สตูรยงัคงมี	ความมนัและเม่ือทิง้ไว้	2-3	วนัท�าให้เนือ้แปง้ขนมเปียกตดิ	ภาชนะหรือถงุเม่ือน�ามาบริโภค	คกุกีส้ตูรท่ี	4	ได้น�าเนือ้
กล้วยทอดกรอบแตกหกัไป	สลดัน�า้มนัด้วยเคร่ืองสลดัน�า้มนัแบบเหว่ียงก่อนน�า้ไปผสม	ผลติคกุกีส้ตูรท่ี	4	และสตูรท่ี	5	พบวา่	มีรสชาตหิวาน	
มนั	พอดี	เนือ้คกุกีมี้ความแนน่ไมแ่ตกหกั	เนือ้คกุกีมี้รสชาตกิล้วย	กรอบมากขึน้	แตห่วานมากในสตูรท่ี	5	เน่ืองจากกล้วยกรอบ	ท่ีผสมอาจมี
รสหวานอยูบ้่าง	2.2	เม่ือน�า้คกุกีส้ตูรท่ี	1	สตูรท่ี	2	และ	สตูรท่ี	4	ไป	ประเมินความชอบเบือ้งต้นของผู้บริโภคจ�านวน	20	คน	พบวา่คกุกี	้สตูรท่ี	
4	ผู้บริโภคมีความชอบโดยรวมมากท่ีสดุ	และได้น�า้คกุกีส้ตูรท่ี	4	มาใช้ในการวิเคราะห์องค์ประกอบ	ทางเคมีของคกุกีต้อ่ไป
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71วารสารวิจัยสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 4

Banana cookie 

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

กลุม่วิสาหกิจชมุชนกล้วยหอมทองยดัเยียด	 บ้านปางปอ้มเหนือ	

ต�าบลลอ	อ�าเภอจนุ	จงัหวดัพะเยา	ด�าเนินกิจกรรมแปรรูปผลติภณัฑ์

จากกล้วย	มนัฝร่ัง	ผลติภณัฑ์กล้วยทอดกรอบมีความนิยมมากกวา่

ผลิตอ่ืน	 ๆ	 และได้รับการรับรองคณุภาพอาหารและความปลอดภยั

ตามหลกัเกณฑ์การผลิต	 จากส�านกังานคณะกรรมการอาหารและ

ยา	(อย.)	เลขท่ี	56-2-01646-2-0001	และขึน้ทะเบียนเป็นผลติภณัฑ์	

OTOP	จากกรมการพฒันาชมุ	 รหสัเคร่ืองหมาย	5/56/0147	ท�าให้

ปริมาณการผลติเพ่ิมมากย่ิง	ๆ 	ขึน้	กระบวนการผลติกล้วยทอดกรอบมี

ปัญหาขาดวตัถดุบิหลกัในชมุชน	คือกล้วยดบิ	รวมทัง้การบรรจหีุบหอ่

ผลติภณัฑ์ต้องรวดเร็วท�าให้กระบวนการบรรจหีุบหอ่เกิดการแตกหกั

ของวตัถดุบิ	โดยหลงัจากทอดกล้วยเสร็จพกัสะเดด็น�า้มนัแล้ว	น�ามา

แบง่ชัง่น�า้หนกัตามขนาดถงุจ�าหนา่ยและขัน้ตอนสดุท้ายน�าถงุท่ีบรรจุ

กล้วยทอดกรอบแล้วมาซีลปิดปากถงุเพ่ือติดฉลากผลิตภณัฑ์กล้วย

หอมทองยดัเยียด	ซึง่สง่จ�าหนา่ยตามขนาดความต้องการของลกูค้า

ทัง้แบบขายสง่	 ขายปลีก	บรรจเุป็นถงุขนาดใหญ่	 ๆ	 5-10	 กิโลกรัม	

ถงุขนาดเลก็	ตัง้แต	่50	กรัม	ถงึ	200	กรัม	ผลติภณัฑ์กล้วยทอดกรอบ

จะแตกหกัง่าย	 เน่ืองจากแผ่นมีความบาง	กรอบ	ซึง่เป็นเอกลกัษณ์

เฉพาะของผลิตภณัฑ์กล้วยหอมทองยดัเยียด	และพบว่ามีวตัถดุิบ

แตกหกัมาก	3	ถงึ	5	เปอร์เซน็ต์	ท�าให้สญูเสยีวตัถดุบิอีกทัง้ยงัเป็นการ

เพ่ิมต้นทุนในการผลิต	 โดยเฉพาะช่วงเวลาท่ีมีความต้องการของ

ตลาดเร่งดว่นท�าให้การเร่งการผลิตเกิดความเสียท่ีมากย่ิงขึน้แตพ่บ

ว่าคณุค่าทางอาหารและรสชาติไม่ได้เปลี่ยนแปลงและยงัสามารถ

ขายได้ในราคาคอ่นข้างถกู	จงึสนใจสร้างมลูคา่ของวตัถดุิบดงักลา่ว	

โดยพฒันาแปรรูปเป็นผลติภณัฑ์คกุกีก้ล้วยกรอบด้วยวตัถดุบิแตกหกั

จากกระบวนการบรรจหีุบหอ่กล้วยทอดกรอบ	โดยมุง่เน้นการแปรรูป

ผลิตภณัฑ์ใหม่จากวตัถดุิบเสียหาย	 โดยการศกึษาจากงานวิจยัท่ีมี

ลกัษณะใกล้เคียงคกุกีก้ล้วยกรอบ	และน�ามาปรับปรุงเป็นสว่นผสม

ในการท�าคกุกีก้ล้วยกรอบตามความเหมาะสม	 เป็นการเพ่ิมรายได้

และเกิดประโยชน์คณุคา่ทางอาหารได้อีกแนวทางหนึง่

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
คกุกีก้ล้วยกรอบ	 มีความแปลกใหมใ่นรสชาต	ิ และยงัคงมี

เนือ้สมัผสัของกล้วยทอดกรอบ

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	เพ่ิมมลูคา่ให้กบักล้วยทอดกรอบแตกหกั
2.	สามารถสร้างรายได้เพ่ิมให้กบัชมุชน
3.	สมารถพฒันาตอ่ยอดสร้างสรรค์ให้เป็นผลติภณัฑ์ใหมไ่ด้

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
แปรรูปกล้วยทอดกรอบเป็นขนมกรอบ	ของทานเลน่ประเภทอ่ืน
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72 ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 5 

การออกแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ปลาร้าอัดก้อน

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ศศกิาญจน์  หมอกมีชัย   

คณะ	บริหารธรุกิจและการบญัชี	มหาวิทยาลยัราชภฏัร้อยเอด็

เบอร์โทรตดิตอ่	094-5055039	 

อีเมล์	sasikarn.m@reru.ac.th

ท่ีอยู	่113	หมู1่2	ต.เกาะแก้ว	อ.เสลภมิู	จ.ร้อยเอด็	45120

ผูร่้วมคณะ 

อาจารย์สทิธเดช	หมอกมีชยั

ข้อมลูผลงาน

• ขนาดกว้าง	5.9	เซนตเิมตร	ยาว	11.5	เซนตเิมตร	สงู	8	เซนตเิมตร

• น�า้หนกั	10	กรัม

• กลอ่งบรรจปุลาร้าอดัก้อน	ส�าหรับแกง-ส้มต�า	 เป็นผลติภณัฑ์ท่ี

มีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	 ขนาดกว้าง	 5.9	 เซนติเมตร	ยาว	11.5	

เซนตเิมตร	สงู	8	เซนตเิมตร	และมีฝากลอ่ง	4	ด้าน	สงูจากด้านบน

ตวักลอ่ง	ขนาด	8.5	เซนตเิมตร	ใช้ส�าหรับบรรจผุลติภณัฑ์ปลาร้า

อดัก้อน	จ�านวน	12	กลอ่ง	กลา่วคือ	ปลาร้าอดัก้อน	จ�านวน	1	

ก้อน	มีลกัษณะถกูหอ่หุ้มด้วยพลาสตกิใส	กว้าง	1.5	เซนตเิมตร	

ยาว	3.6	เซนตเิมตร	สงู	2.5	เซนตเิมตร	ซึง่บรรจอุยูใ่นกลอ่งเลก็	

ท่ีมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า	ขนาดกว้าง	1.7	 เซนตเิมตร	ยาว	5.8	

เซนตเิมตร	สงู	3.8	เซนตเิมตร
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• กล่องบรรจุปลาร้าอดัก้อน	 ส�าหรับแกง	 มีลกัษณะ	 เป็นกล่อง

สี่เหลี่ยมผืนผ้าท่ีใช้ในการบรรจผุลติภณัฑ์	ปลาร้าอดัก้อน	ท่ีถกู

บรรจอุยูใ่นกลอ่งสี่เหลี่ยมขนาดเลก็	จ�านวน	12	กลอ่ง	วางลงใน

กลอ่งบรรจปุลาร้าอดัก้อน	ส�าหรับแกง	จดัเรียงซ้อนกนั	2	ชัน้ตาม

แนวตัง้เรียงติดตอ่กนั	จดัเรียงในชัน้ท่ี	1	จ�านวน	6	กลอ่ง	และจดั

เรียงในชัน้ท่ี	2	จ�านวน	6	กลอ่ง	รวมเป็น	12	กลอ่ง	ด้านบนมีฝา

ปิดกลอ่งแยกจากกนัเป็นสี่ด้าน	ด้านหน้า	1	ชิน้	ด้านหลงั	1	ชิน้	

ด้านข้าง	2	ชิน้	วิธีปิดฝากลอ่งด้านบน	น�าฝาด้านหน้าและด้าน

หลงัน�ามาประกบไว้ด้วยกนัแล้วน�ามาสอดเข้ากบัช่องว่างของ

ฝาด้านข้างทัง้สองด้าน	ท�าหน้าท่ีลอ็กฝาด้านหน้าและด้านหลงั

เข้าไว้ด้วยกนั	กลอ่งมีความแข็งแรง	ฝาด้านบนใช้หิว้และรับน�า้

หนกัของท่ีบรรจขุ้างใน

• การออกแบบกลอ่งบรรจปุลาร้าอดัก้อน	ส�าหรับแกง-ส้มต�า	เลอืก

ใช้วสัดบุรรจภุณัฑ์	ชนิดกระดาษ	 มีการออกแบบอยา่งสวยงาม

ด้วยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก	 มีสีและลวดลายตาม

ผู้ออกแบบได้ก�าหนด

0 
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 Packaging Design “Fermented Fish Cubes”

ท่ีมา ข้อมลูเบ้ืองต้น ความเป็นมา

	เน่ืองจากผู้ออกแบบผลติภณัฑ์ปลาร้าอดัก้อน	ได้ท�าการสง่เสริม

การแปรรูปปลาร้าและท�าการผลิตปลาร้าก้อน	 ส�าหรับจ�าหน่ายใน

พืน้ท่ีและนอกพืน้ท่ี	เพ่ือเป็นของฝากให้กบับคุคลทัว่ไป	และมีความ

ต้องการบรรจภุณัฑ์ท่ีได้มาตรฐานส�าหรับการเก็บรักษาผลติภณัฑ์	รูป

ลกัษณ์ท่ีเหมาะสมตอ่การใช้งานและการขนสง่ระยะไกล	จงึได้ท�าการ

ออกแบบผลิตภณัฑ์และออกแบบบรรจภุณัฑ์ให้มีความสอดคล้อง

กบัความต้องการและตรงกบัวตัถปุระสงค์ของการใช้ผลิตภณัฑ์	 ผู้

ประดิษฐ์จึงได้	 ออกแบบ/ทดสอบ/วิจยั	 และเผยแพร่นวตักรรมดงั

กลา่วให้กบักลุม่ชมุชน	กลุม่ธรุกิจ	ท�าให้ปัจจบุนัได้ด�าเนินการผลติสู่

เชิงพาณิชย์	และมีคูค้่าในการด�าเนินธรุกิจปลาร้าอดัก้อน

ประโยชน์ของผลงาน 
1	ได้ผลติภณัฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการแขง่ขนัสูเ่ชิงพาณิชย์
2	ได้บรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะสมส�าหรับการแขง่ขนัสูเ่ชิงพาณิชย์
3	ได้บรรจภุณัฑ์ต้นแบบส�าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้
4	ได้ประโยชน์ตอ่กลุม่ชมุชนต้นน�า้ผู้หมกัวตัถดุบิ	กลุม่กลางน�า้ผู้

ผลติปลาร้าอดัก้อน	และกลุม่ปลายน�า้	ผู้ประกอบธรุกิจจดัจ�าหนา่ย

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
พฒันาตอ่ยอดเร่ืองการออกแบบและคดัเลอืกบรรจภุณัฑ์ท่ีเหมาะ

สมกบัผลติภณัฑ์ปลาร้าอดัก้อนสูเ่ชิงพาณิชย์ในรูปแบบอ่ืนๆ	 เพ่ือให้
สามารถแขง่ขนัในตลาดทัง้ในระดบัประเทศและระดบัสากล

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
บรรจุภัณฑ์ปลาร้าอัด ก้อน	 เ ป็นการพัฒนากล่อง 

บรรจุภัณฑ์เพ่ือความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ปลาร้าก้อน	 
ซึ่งเป็นอาหารหมกัพืน้บ้านสู่การแปรรูปเชิงพาณิชย์	 เพ่ือแก้
ปัญหาการเก็บรักษา	ลดปัญหากลิน่และบรรจภุณัฑ์	ขนสง่งา่ย
พกพาสะดวกเพ่ิมคณุภาพผลิตภณัฑ์ยืดอายกุารบริโภคและ
การขนสง่สามารถตอ่ยอดธุรกิจน�าไปจ�าหน่ายภายในประเทศ
และการสง่ออกตา่งประเทศ
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กล่องคู๋ ใจ ผ้าคู่กาย

เจ้าของผลงาน

อาจารย์ณงค์ณุช นทพีายัพทศิ

คณะ	ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	

มหาวิทยาลยั	เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	0817647759	

อีเมล์	noot_nathi@hotmail.com

ท่ีอยู	่95	หมู	่2	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	

จ.เชียงใหม	่50300

ผูร่้วมคณะ 

นส.มณีรัตน์	ลอยละลิว่	

นางผอ่งพรรณ	สร้อยเรือน	

ข้อมลูผลงาน

• ขนาด	.20x	.20	x	40	เซนติเมตร

• น�า้หนกั	500	กรัม

• เ พ่ิมเติม	 เป็นกล่องบรรจุผ้าแถบ

เอนกประสงค์	ส�าหรับพนัคอ	พนักาย	

พาดไหล	ผ้าสไบหรือโพกหวั	ท่ีพฒันา

จดัวางลวดลาย	 ในรูปแบบ	 (border	

lace)	 โดยกล่องบรรจุผ้าแถบ	 2	 ผืน	

และกล่องสามารถแกะออกเป็นสอง

สว่น	เพ่ือใช้งานได้

183058

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา

ผ้าแมแ่จม่	เป็นช่ือท่ีนิยมใช้เรียกช่ือผ้า	ท่ีทอท่ีในอ�าเภอแมแ่จม่	จงัหวดัเชียงใหม	่โบราณ

เรียกช่ืออ�าเภอนีว้า่	 เมืองแจ๋ม	 ในสมยัก่อนเดก็หญิงทกุคนจะได้รับการฝึกหดัให้ทอผ้าและ

งานเยบ็ปักถกัร้อย	สว่นเดก็ผู้ชายจะอยูว่ดัเพ่ือบวชเรียน	การทอผ้าพืน้เมืองของแมแ่จม่เป็น

มรดกทางภมิูปัญญาแขนงหนึง่ท่ีมีการสบืทอดตอ่กนัมาถงึ	ปัจจบุนั	แม้วา่การทอผ้าพืน้เมือง

เพ่ือใช้ภายใน	ครอบครัวจะลดน้อยลงไปในบางพืน้ท่ี	แตห่ากมองโดยภาพรวมผู้หญิงท่ีมีอายุ

ตัง้แต	่30	ปีขึน้ไปสามารถทอผ้าไว้ใช้ใน	ครัวเรือนได้	ผ้าทอจกแมแ่จม่	มีอยูม่ากมายหลาย

ประเภท	นบัตัง้แตผ้่าพืน้ธรรมดา	ผ้าซิน่ตีนจก	หน้าหมอน	ผ้าเจ้ด	(ใช้เป็นผ้าเช็ดหน้า	ผ้าปู

กราบหรือหอ่ข้าวตอกดอกไม้)	ผ้าพาด	(ส�าหรับผู้ชายพาดบา่ไปวดั)	สะลี	(ท่ีนอน)	หมอน	ผ้า

ต๊วบ	(ผ้าหม่)	ผ้าหลบ	(ผ้าปท่ีูนอน)ซึง่ล้วนแตเ่ป็นงาน	ฝีมือท่ีมีความยากงา่ยแตกตา่งกนัออก

ไปตามแตร่ะดบัฝีมือของผู้ทอ

บ้านสองธาร	มีจ�านวนครัวเรือนทัง้สิน้	52	ครัวเรือน	มีประชากร	163	คน	แตมี่ภาวะหนี ้

สิน้รวมทัง้สิน้	 18,818,700	 ล้านบาท	ซึง่ถือวา่คอ่นข้างมากเม่ือเทียบเฉลี่ยกบัจ�านวนครัว

เรือน(ข้อมลูจากการประชมุร่วมกบัชมุชนเม่ือวนัท่ี	19	-	20	มีนาคม	2559)	มีกาจดักลุม่“ชมุชน

บ้านสองธาร”	ตัง้อยู	่ต�าบลบ้านทบั	อ�าเภอแมแ่จม่	จงัหวดัเชียงใหม	่เป็นชมุชนท่ีประสบกบั

ปัญหาหมอกควนั	ผืนป่าถกูแปรสภาพเป็นปลกูข้าวโพดพืชเชิงเด่ียว	โดยใช้สารเคมี	ก่อเกิด

ปัญหาเชิงสขุภาพ	ปัญหาหนีส้นิในครัวเรือน	แตด้่วยชมุชนบ้านสองธารมีลกัษณะภมิูประเทศ

ของพืน้ท่ีเป็นภเูขาสงูลาดชนั	มีท่ีราบหบุเขาและเชิงเขาเป็นสว่นน้อยเป็นพืน้ท่ีท�าการเกษตร

เป็นอาชีพหลกั	มีการเลีย้งสตัว์	เชน่	ววั	สกุร	และไก่	มีกลุม่สตรีท�าการทอผ้าตีนจก	ท่ีศนูย์ทอ

ผ้าของชมุชน	และได้รับเป็นผลิตภณัฑ์สิ่งบง่ชีท้างภมิูศาสตร์	 แตมี่อาชีพหลกัคือการท�าไร่

ข้าวโพด	แตด้่วยลกัษณะภมิูประเทศของพืน้ท่ีแห้งแล้งท�าให้การท�าไร่ข้าวโพดเกิดการขาดทนุ

ท�าให้ต้องหารายได้เพ่ิมจากการทอผ้าซึง่เป็นสิ่งท่ีสืบทอดจากบรรพบรุุษและท�าเป็นอาชีพ

เสริมและยงัมีผลติภณัฑ์ท่ีท�าจากผ้าทอมือมากมาย	เชน่	ผ้าพนัคอ	เสือ้คลมุล�าลอง	เสือ้สตรี

และบรุุษ	หมอนขนาดเลก็	ยา่ม	แตย่งัไมมี่บรรจภุณัฑ์ส�าหรับใสผ่ลติภณัฑ์	ด้านบรรจภุณัฑ์

ท่ีใช้อยูก็่เป็นเพียงถงุจากกระดาษคราฟธรรมดา	 มีการพิมพ์แบบสีเดียว	 ไมมี่โลโก้แสดงถงึ

ผลติภณัฑ์มีเพียงช่ือของชมุชนท่ีใช้แสดงบนบรรจภุณัฑ์เทา่นัน้
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Together Products and Package

จากการศกึษาและเข้าร่วมโครงการยกระดบัคณุภาพของหมูบ้่าน

จงึได้เห็นปัญหาของชาวบ้านสองธารวา่ชาวบ้านมีผลิตภณัฑ์ท่ีผลิต

กันอยู่แล้วแต่ยงัไม่มีตวับรรจุภณัฑ์ท่ีสวยงามในการใส่ผลิตภณัฑ์	

จงึจดัเวทีแบบมีสว่นร่วมในการออกแบบผลิตภณัฑ์ใหม่พร้อมบรรจุ

ภัณฑ์ส�าหรับใส่ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชาวบ้าน	 โดยเฉพาะการน�า

เทคนิคการทอจก	มาพฒันาลวดลายท่ีเอือ้การใช้สอยเอนกประสงค์	

ควบคูก่บักราฟิกและโลโก้	 ให้เหมาะสมกบักลุม่ผู้ ซือ้ละช่องทางการ

จ�าหนา่ย

ประโยชน์ของผลงาน 
1.ความเป็นเอกลกัษณ์	นวตัภมิู	ท่ีบง่บอกเอกลกัษณ์ท้องถ่ินทาง

ภมิูศาสตร์(GI	Product)	
2.เป็นการส่งเสริมการขาย	 ด้วยการท�ากล่องบรรจุ	 ผลิตภณัฑ์	 

2	ชิน้สร้างคณุคา่และยอดจ�าหนา่ย
3.การใช้งาน	หรือการเปิดกลอ่ง	สามารถแบง่เป็นสองสว่นได้น�า้	 

ผู้ประกอบธรุกิจจดัจ�าหนา่ย

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
เปิดขายชอ่งทางการจ�าหนา่ย	ร้านสะดวกซือ้	หรือเพจชมุชน

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ท่ีได้พัฒนาต่อยอดจาก

ผลติภณัฑ์เดมิท่ีเป็น	ผ้าซิน่ตีนจก	ผ้าหน้าหมอน	เป็นผ้าแถบ	ทอ
ลายเชิง	เพ่ือจ�าหนา่ยเป็นของขวญัของท่ีระลกึ	โดยจดัจ�าหนา่ย
เป็นคู่	 คละสี	 ด้วยการออกแบบโลโก้และกราฟฟิกท่ีทนัสมยั	
เหมาะส�าหรับคนรุ่นใหม	่ ท่ีต้องการความเป็นเอกลกัษณ์	นวตั
ภมิู	ท่ีบง่บอกเอกลกัษณ์ท้องถ่ินทางภมิูศาสตร์(GI	Product)	ท่ี
มีสว่นร่วมคดิร่วมท�า	ร่วมพฒันา	ด้วยครูนกัปฎิบตัิ	บณัฑิตนกั
ปฏิบตัแิละชมุชนนกัปฏิบตัิ	เพ่ือสร้างรายได้	ให้ชมุชน
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การออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มน�้าสมุนไพรบ้านท่าเดื่อ 
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

เจ้าของผลงาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อังคณา  จุตสีิมา 

คณะ	ศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์	มหาวิทยาลยั	เทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา

เบอร์โทรตดิตอ่	091-8539998

อีเมล์	ju.angkana@hotmail.co.th

ท่ีอยู	่95	หมู	่2	ต.ช้างเผือก	อ.เมือง	จ.เชียงใหม	่50300

ผูร่้วมคณะ 

นางสาว	นารีรัตน์		เตโจ																					

ข้อมลูผลงาน

• ชุดบรรจุภัณฑ์ส�าหรับบรรจุน�า้สมุนไพรในช่ือ	 “มิลรดา”	 ซึ่ง

ประกอบด้วย

• แก้วบรรจนุ�า้สมนุไพรพร้อมด่ืมขนาดความสงู	 12.5	 เซนติเมตร	

ปริมาตรการบรรจ	ุ16	ออนซ์	ท�าจากกระดาษ	มีฉลากปิดแก้วท่ี

ใช้ตราสนิค้าท่ีได้ท�าการออกแบบไว้พร้อมข้อมลูเบอร์โทรติดตอ่

ผู้ขาย

• ขวดบรรจนุ�า้สมนุไพรตามสัง่ขนาด	สงู	 15	 เซนติเมตร	 เส้นผ่า

ศนูย์กลาง	5	เซนตเิมตร	ปริมาตรการบรรจ	ุ250	มิลลลิติร	เป็น

ขวดพลาสติกประเภท	PET	ฝาปิดขวดสีด�า	ติดด้วยฉลากบอก

ข้อมลูน�า้ด่ืมสมนุไพรแตล่ะชนิด					

• กลอ่งโฟมขนาด	10x14.5x9.5	 นิว้	ประกอบด้วยตวักลอ่ง	และ

ฐานกล่องท่ีท�าจากโฟมหนา	 1	 นิว้	 เป็นวสัดกุนัการกระแทกท่ี

ก้นของกลอ่งโฟม	 โดยการเจาะให้เป็นช่องวงกลมขนาดเส้นผ่า

ศนูย์กลาง	5	เซนตเิมตร	สามารถจดัวางขวดน�า้สมนุไพรท่ีบรรจุ

ได้จ�านวน	10	ขวดตอ่	1	กลอ่ง

183060

ท่ีมา ข้อมูลเบ้ืองต้น ความเป็นมา
น�า้ด่ืมสมุนไพรถือเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนซึ่งเป็นการน�า

สมุนไพรท่ีมีในท้องถ่ินเข้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์	 สามารถบริโภค
และท�าง่ายในครอบครัว	ทัง้นีเ้น่ืองจากการข้อดีของการใช้สมนุไพร
อนัได้แก่	ราคาถกู	สามารถใช้ในการบ�าบดัโรคโดยมีผลข้างเคียงน้อย
กวา่ยาแผนปัจจบุนั	ด้วยในสภาวการณ์การด�าเนินกิจกรรมกรรมของ
ผู้คนในสงัคมปัจจบุนัเต็มไปด้วยความเร่งรีบ	 ผู้คนท�างานนอกบ้าน
ไมมี่เวลาจดัเตรียมอาหารหรือบริโภคสมนุไพรเพ่ือบ�าบดัโรคเบือ้งต้น
ด้วยตนเอง	จงึท�าให้เกิดปัญหาการป่วยเป็นโรคเรือ้รังตา่งๆ	มากมาย	
ปัจจบุนัจึงมีผู้ เล็งเห็นถึงความส�าคญัในการบริโภคสมนุไพรมากย่ิง
ขึน้ทัง้น�าไปใช้ประกอบการท�าอาหารและท�าเป็นน�า้สมนุไพรเพ่ือใช้
ด่ืมระหวา่งวนั	แตเ่น่ืองจากความยุง่ยากในการจดัเตรียมและใช้เวลา
ในขัน้ตอนการท�า	 จึงท�าให้ผู้บริโภคท่ีสนใจในการดแูลสขุภาพหนั
มาหาซือ้น�า้ด่ืมสมนุไพรแบบท่ีมีการจ�าหน่ายมากย่ิงขึน้	 น�า้สมนุไพ
รมิลรดาเป็นน�า้สมนุไพรปรุงพร้อมด่ืม	7	ชนิด	จดัท�าขึน้จากการรวม
ตวัของกลุม่ชาวบ้านบ้านทา่เด่ือ	ต�าบลสนัผีเสือ้	อ�าเภอเมือง	จงัหวดั
เชียงใหม่	 ถือเป็นผลิตภณัฑ์วิสาหกิจชมุชนในกลุม่น�า้สมนุไพรและ
ขนมอบ	ท่ีมีการจดัด�าเนินการผลติน�า้สมนุไพร	7	ชนิด	ประกอบด้วย	
น�า้มะพร้าว	น�า้กระเจ๊ียบ	น�า้เก๊กฮวย	น�า้ล�าไย	น�า้ใบบวับก	น�า้ตะไคร้	
และน�า้ชามะนาว	จดัจ�าหนา่ยในร้านค้าท่ีร่วมในโครงการหนึง่ต�าบล
หนึง่ผลติภณัฑ์ท่ีมีจดัขึน้ในจงัหวดัเชียงใหมต่ัง้แตปี่	พ.ศ.2555	เป็นต้น
มา	โดยมีนางสดุารัตน์	นิวาสพนั	เป็นหวัหน้าในการด�าเนินการ	ทัง้นีใ้น
เบือ้งต้นได้มีการน�า้ด่ืมสมนุไพรทัง้	7	ชนิด	ขายประจ�าท่ีเจเจมาร์เก็ต	
ตลาดค�าเท่ียง	 จงัหวดัเชียงใหม่	 จนตอ่มาได้มีการช่องทางจ�าหน่าย
ตอ่ท่ีตลาดโก้งโค้งคณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลยัเชียงใหม	่และใน
งานแสดงงานผลติภณัฑ์ชมุชนตา่งๆ	ท่ีมีหนว่ยงานทางราชการจดัขึน้	
นอกจากนีย้งัมีการรับท�าน�า้สมนุไพรบรรจขุวดเพ่ือให้ลกูค้าท่ีต้องการ
สัง่ซือ้ไปใช้ในการงานพิธีตา่งๆ	แตเ่น่ืองจากทางร้านประสบปัญหาใน
การใช้งานบรรจภุณัฑ์เพ่ือการจดัจ�าหนา่ย	ดงันี ้
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1.	 ไมมี่ตราสนิค้าใช้ประจ�าเพ่ือจ�าหนา่ย
2.	 ไม่มีฉลากบนบรรจภุณัฑ์ประเภทแก้วท่ีใช้บรรจขุายพร้อม

น�า้แข็ง	และไมมี่ฉลากปิดบรรจภุณัฑ์ชนิดขวดบรรจตุามค�าสัง่ซือ้
3.	 ขาดภาชนะบรรจนุ�า้สมนุไพรแบบรวมหนว่ยเพ่ือขายสง่ตาม

ค�าสัง่ซือ้
ผู้ประกอบการจึงได้ขอเข้าร่วมโครงการจดัการศึกษาเชิงบูรณ

าการระหว่างการเรียนรู้ในสถานศึกษากับการน�าวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปพัฒนาและยกระดับผู้ ประกอบการ
ผลิตภณัฑ์ชุมชนในพืน้ท่ีภาคเหนือ	 6	 จงัหวดั	 	 ของมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	เชียงใหม	่เพ่ือให้ชว่ยแก้ปัญหาดงักลา่ว

จากการลงพืน้ท่ีเพ่ือหาข้อมลูเบือ้งต้นในการจดัท�า	 เบือ้งต้นได้มี
การจดัท�าตราสนิค้าเพ่ือให้เกิดจดุเดน่ของสนิค้าเพ่ือชว่ยในการจดจ�า
สินค้าละสามารถติดตามเพ่ือซือ้ผลิตภณัฑ์ได้ใหม่ในครัง้ต่อไปโดย
ได้ออกแบบตราสนิค้าด้วยอกัษรลายเส้นมิลรดาพร้อมภาพประกอบ
ลายเส้นซึง่เป็นภาพแดก็	2	คน	ซึง่เป็นหลานของผู้ประกอบการและ
เป็นช่ือรวมท่ีใช้เป็นช่ือทางการจ�าหน่ายครัง้นี	้ 	 ทัง้นีจ้งึได้มีการปรับ
เปลี่ยนวสัดบุรรจปุระเภทแก้วน�า้จากเดิมท่ีเป็นแก้วพลาสติกมาเป็น
แก้วกระดาษและมีการออกแบบฉลากเพ่ือบอกช่ือผลิตภณัฑ์ให้เพ่ือ
เป็นการเพ่ิมมลูคา่สนิค้าและงา่ยตอ่การจดจ�าของผู้บริโภค	

ด้านบรรจุภณัฑ์ประเภทขวดบรรจุน�า้สมนุไพรตามค�าสัง่ซือ้ได้
เปลี่ยนรูปแบบขวดบรรจจุากเดิมใช้บรรจดุ้วนขวดพลาสติกประเภท	
PP	ท่ีมีความขุน่	มาเป็นขวดพลาสติกแบบ	PET	ซึง่มีความใส	ดงัรูป
ท่ี	 6	 	บรรจภุณัฑ์ช่วยให้มองเห็นสีของน�า้สมนุไพรแตล่ะประเภทได้	
เป็นการชว่ยในการตดัสนิใจของผู้ ซือ้และเพ่ือท�าให้ไมส่บัสนเม่ือเลอืก
ซือ้น�า้สมนุไพรแตล่ะชนิดท่ีจ�าหนา่ย	 โดยจดัท�าฉลากให้รายละเอียด
ข้อมลูสนิค้าบนพืน้หลงัสีด�า	เน่ืองจากดเูรียบ	ทนัสมยั	สีพืน้ด�าท�าให้
สขีองภาพสมนุไพรแตล่ะชนิดเดน่สงัเกตงา่ย	รูปทรงขวดทนัสมยักวา่
บรรจภุณัฑ์เดมิ

	 นอกจากนีจ้ากการสอบถามทราบว่าผู้ประกอบการจัดท�าน�า้
สมนุไพรไม่มีการใส่สารกนับดูในผลิตภณัฑ์	ท�าให้ต้องจดัเก็บไว้ใน
อณุหภมิู	 9-10	องศาเซลเซียส	 โดยสามารถจดัเก็บได้เพียง	5-7	 วนั
เท่านัน้	 จึงได้จดัท�าบรรจภุณัฑ์แบบรวมหน่วยของน�า้สมนุไพรแบบ
บรรจขุวดพร้อมสง่ตามสัง่	 เน่ืองจากน�า้สมนุไพรแบบสง่ตามจ�านวน
การสัง่ของลกูค้าต้องมีการบรรจแุละเก็บพกัไว้เพ่ือรอการส่ง	 เลือก
ใช้บรรจภุณัฑ์ประเภทกลอ่งโฟมขนาด	10x14.5x9.5	นิว้	เพ่ือใช้บรรจุ
ขวดน�า้สมนุไพรในจ�านวนบรรจ	ุ10	ขวดตอ่กลอ่ง	กลอ่งโฟมสามารถ
แช่ในตู้แช่หรือถงัท่ีมีน�า้แข็งเพ่ือให้ความเย็นได้โดยสามารถปกปอ้ง
บรรจภุณัฑ์หรือฉลากตดิขวดน�า้สมนุไพรจากความชืน้ได้	ทัง้นีภ้ายใน
กลอ่งโฟมมีฐานแผน่โฟมหนา	1	นิว้	เจาะให้เป็นทรงกลมเพ่ือตัง้วาง
ขวดบรรจนุ�า้แตล่ะขวดไมใ่ห้ล้มในระหวา่งการจดัเก็บในตู้แช่หรือใน
การล�าเลียงเพ่ือขนสง่ได้

ประโยชน์ของผลงาน 
1.	 ช่วยให้กลุม่ผู้ประกอบการน�า้สมนุไพรมิลรดาได้มีตราสินค้า

สามารถน�าไปจดแจ้งลขิสทิธ์ิได้	
2.	 ได้บรรจภุณัฑ์ใหมท่ี่มีรายละเอียดผลิตภณัฑ์	สร้างความเช่ือ

มัน่ตอ่ผู้บริโภค

แนวทางการพฒันาต่อยอดผลงาน       
1.	หาฝาปิดบรรจภุณัฑ์แบบแก้วท่ีเป็นวสัดท่ีุไมท่�าลายสิง่แวดล้อม	

เพ่ือให้เข้ากบัแนวคดิในการใช้แก้วกระดาษเพ่ือการบรรจุ
2.	 หาวสัดทุดแทนกล่องโฟมท่ีเลือกใช้	 แต่ต้องมีความทนทาน

ตอ่ความชืน้และน�า้ในขณะแช่ในตู้แช	่ เพ่ือลดปัญหาเร่ืองต้นทนุการ
ใช้บรรจภุณัฑ์

จดุเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นบรรจุภัณฑ์ท่ีช่วยแก้ปัญหาด้านสนับสุนุนการขาย

เน่ืองจากมีตราสนิค้าและรายละเอียดบนฉลากตดิขวดหรือแก้ว
ท่ีใช้บรรจเุพ่ือการขาย	บรรจภุณัฑ์กลอ่งโฟมท่ีใช้รวมหนว่ยชว่ย
อ�านวยความสะดวกให้ผู้ประกอบการเคลื่อนย้ายน�า้สมนุไพร
แบบขายสง่ในระหวา่งการจดัเก็บและการขนสง่เพ่ือปอ้งกนัการ
เนา่เสียของน�า้สมนุไพร	การเลือกใช้วสัดบุรรจทุัง้แก้วกระดาษ	
ขวดพลาสติก	 เลือกใช้บรรจภุณัฑ์รูปทรงแปลกใหม่ท�าให้เกิด
ความน่าสนใจกว่าบรรจุภณัฑ์เดิมในราคาต่อหน่วยท่ีไม่ต่าง
จากวสัดบุรรจแุบบเดมิ
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