






สถาบันัวิิจัยัและพัฒันา มหาวิิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา มีนโยบัายสง่
เสรมิการบัรูณาการวิิจัยัรว่ิมกบััการเรยีนการสอน สามารถพัฒันางานวิิจัยัที�สามารถ
นำาไปใชป้ระโยชน ์ และสนับัสนุนการนำาเสนอเผยแพัร่ผลงานวิิชาการ ผลงาน
สรา้งสรรคท์ั�งระดับััชาติิและระดับัันานาชาติิ จัึงไดัจ้ัดััทำา “วิารสารสิ�งประดัิษฐ์์ 
นวิตัิกรรม และผลงานสรา้งสรรค ์ฉบับััที� 6 ประจัำาปี 2564 ภายในเลม่วิารสารฉบับัั
นี � ประกอบัไปดัว้ิยผลงานจัากการประกวิดัสิ�งประดัษิฐ์์ และงานสรา้งสรรค ์ในการ
ประชมุวิิชาการวิิจัยัและนวิตัิกรรมสรา้งสรรค ์ ครั�งที� 7 (7th CRCI 2021) ภายใติ้
หวัิข้อ้ “...สูวิ่ิจัยัรบััใชส้งัคม สบืัสานลา้นนา สรา้งมลูคา่ดัว้ิยเทคโนโลยีและนวิตัิกรรม”  
จัดััข้ึ �นระหวิา่ง วินัที� 12 - 14 พัฤษภาคม พั.ศ. 2564 ณ มหาวิิทยาลยัเทคโนโลยีราช
มงคลลา้นนา ซึ่ึ�งเป็นการเผยแพัรผ่ลงาน สูแ่นวิทางการนำาไปติอ่ยอดัผลงานวิิจัยั
และประโยชนใ์นเชิงพัาณิชย์

ดัว้ิยสถานการณร์ะบัาดัข้องโรคติดิัเชื �อไวิรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที�ยงัคง
แพัรร่ะบัาดัเพืั�อเป็นการป้องกนัไม่ใหเ้กิดัการติิดัติ่อข้องโรคดังักล่าวิกบััผูเ้ข้า้รว่ิม
ประกวิดัผลงาน จังึไดัมี้การปรบััเปลี�ยนรูปแบับัการประกวิดัผลงานสิ�งประดัษิฐ์์ และ
ผลงานสรา้งสรรค ์ เป็นการจัดัักิจักรรมในรูปแบับัออนไลน ์ (Online) นำาเสนอผา่น
แอปพัลเิคชนั Microsoft Teams

ข้อข้อบัคณุ ผูส้ง่ผลงานเข้า้รว่ิมประกวิดั กรรมการผูท้รงคณุวิฒิุ คณะผูบ้ัรหิาร 
คณาจัารย ์เจัา้หนา้ที� และผูที้�เกี�ยวิข้อ้งทกุทา่น ที�มีสว่ินสำาคญัทำาใหว้ิารสารฉบับัันี �
ไดัเ้ผยแพัรสู่ส่าธารณะ เพืั�อจักัเป็นประโยชนต์ิอ่การพัฒันางานวิิจัยัสูง่านนวิตัิกรรม
ติอ่ไป

บทบรรณาธิิการ

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารยน์พพร พชั่รประกิติิ

  ผูอ้ ำานวิยการสถาบันัวิิจัยัและพัฒันา

มหาวิิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา



คณะกรรมการประเมินผลงาน 
สิิ่�งประดิิษฐ์์ นวััตกรรม 
และผลงานสิ่ร้างสิ่รรค์์

รองศาสตราจารย์์ ดร.วรวิทย์์ นิิเทศศิลป์์
รองผ้�อำานวยการสำำานักงานวิทยาเขตเชีียงใหม่
มหาวิทยาลัยมหาจุุฬาลงกรณราชีวิทยาลัย 

ผู้้�ช่่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.ป์ราโมทย์์ สิทธิิจักร 
รองอธิิการบดีีฝ่่ายวิจัุยและพััฒนาชุีมชีน  
มหาวิทยาลัยพิัษณุโลก

ผู้้�ช่่วย์ศาสตราจารย์์ ดร.พช่รดนัิย์ วัช่รธินิพัฒน์ิธิาดา 
ผ้�อำานวยการสำถาบันวิจัุยและพััฒนา 
มหาวิทยาลัยพิัษณุโลก

ดร.ป์ระเสริฐ ลือโขง 
ผ้�อำานวยการสำำานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสำารสำนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล�านนา



เคร่�องแต่งกายประยุกต์จุากผ�าใยกัญชีงเผ่ามัง

หมอนอิงจุากผ�าทอกะเหรี�ยง

มหัศจุรรย์ฝ้่ายสำามสีำ ของดีีบ�านก�อ 

การพััฒนาตราสิำนค�าและบรรจุุภััณฑ์์เห็ดีกรอบสำวรรด์ี 

ว่อมคนเม่อง

พัานไม�ไผ่ขดีจุากชุีดีบล็อกข้�นร้ป

ส่ำ�อสำารอัตลักษณ์ผ�าทอย�อมสีำธิรรมชีาติของชีนเผ่า 
ผ่านตราสิำนค�าและบรรจุุภััณฑ์์

บอร์ดีเกมการเรียนร้� “การอ่านภัาษาไทย”

การพััฒนาระบบแจุ�งเต่อนการไหลของนำ�าดี�วยเซนเซอร์
การตรวจุจัุบการไหลของนำ�าบนเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสำรรพัสิำ�ง

อุปกรณ์ตรวจุวัดีและแสำดีงผลปริมาณฝุ่่น PM 2.5 และ PM 10

ไฮโรดีเจุลอัจุฉริยะซ่อมแซมตัวเองที�มีฤทธิิ�ต�านเช่ี�อ แบคทีเรีย และสำมานแผล

Longan Farmers Mobile Application

นาฬิิกาจัุบเวลาสำำาหรับทดีสำอบรีเลย์ป้องกัน

สิ่ารบัญ
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การประชุุมวิิชุาการวิิจััยและนวัิตกรรมสร้างสรรค์์ ค์รั�งท่ี่� 7 
CRCI 2021 Online

01 เค์ร่�องแต่งกายประยุกต์จากผ้าใยกัญชงเผ่าม้ง
Contemporary Fashion Hmong Hemp Fabric

เจ้้าของผลงาน
ผ้�ช่ีวยศาสำตราจุารย์ญาณิศา  โกมลสิำริโชีค,  ดีร.อรนุตฎฐ์์  สุำธิาคำา, อ.เผ่าภิัญโญศ์  ฉิมพัะเนาว์  
หน่วยงานที�สัำงกัดี หลักส้ำตรสิำ�งทอและเคร่�องประดัีบ สำาขาการออกแบบ  
คณะศิลปกรรมและสำถาปัตยกรรมศาสำตร์



วารสารวิจััยสิ�งประดิิษฐ์์นวัตกรรมและ ผลงานสร้างสรรค์์
ฉบัับัท่ี่� 6 ประจัำาปี 2564

ผลงานสิ่ร้างสิ่รรค์์ 7

ค์วัามเป็นมา ผลการใช้ประโยชน์ 

ผ้้ใช้ประโยชน์ 

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

ควิามเชื�อวิ่า “กัญชง”เป็นสะพัานเชื�อมโลกข้อง
เทพัเจัา้กบััโลกข้องบัรรพับัรุุษ ชาวิเข้าเผ่ามง้จังึลอก
เสน้ใยจัากเปลือกกญัชง มาทำาเป็นสายสญิจันใ์ชใ้น
พิัธีกรรมติา่งๆ ติั�งแติก่ารผกูข้อ้มือใหก้บััเดัก็เกิดัใหม ่
หรืองานประเพัณีที�ส ำาคญั ชาวิเข้าเผ่ามง้ก็จัะนำามา
ทอเป็นเสื �อผา้ใส่ในงานมงคล งานวิันปีใหม่ และ
แมแ้ติ่การติายก็นำาเสน้ใยกัญชงมาทำาเป็นรองเทา้
และเครื�องแติง่กาย ดัว้ิยเชื�อวิา่สามารถเดิันสูส่วิรรค์
และสื�อสารกับัวิิญญาณบัรรพัชนไดั ้ หากไม่ไดัใ้ส่
เสื �อผา้ที�ทอจัากใยกญัชงแลว้ิวิิญญาณข้องผูน้ั�นจัะ
ติอ้งลอ่งลอยไปอยา่งไรจ้ัดุัหมาย ชาวิมง้ยงัคงปักผา้ 
เยบ็ัผา้และสรา้งลวิดัลายเขี้ยนเทียนบันผา้และติดััเยบ็ั
เป็นเสื �อผา้สวิมใสเ่อง และทำาเป็นผลติิภณัฑ์จ์ัำาหนา่ย
ใหแ้ก่นกัท่องเที�ยวิ รูปแบับัสินคา้ที�จั ำาหน่ายเป็นรูป
แบับัติามวิิถีชีวิิติข้องมง้ มีราคาแพังเนื�องจัากเสน้ใย
กญัชงปลกูไดัน้อ้ยเพัราะเป็นพืัชประเภทยาเสพัติิดั
ที�ทางการติอ้งควิบัคมุ  ทำาใหข้้ายไดัย้ากมาก และใช้
เวิลาในการทอและติกแติง่ นานเป็นเดืัอน  ดังันั�นจัาก
การศึกษาควิามติอ้งการข้องติลาดัผูบ้ัริโภคที�นิยม
สินคา้เชิงวิฒันธรรม จังึไดัพ้ัฒันารูปแบับัเครื�องแติ่ง
กาย เป็นรูปแบับัรว่ิมสมยัเหมาะกบััผูบ้ัรโิภคที�ชอบัใช้
ข้องไทยแติ่ไม่ชอบัใชข้้องเชย แติ่ยงัคงมีลวิดัลายที�
เป็นเอกลกัษณแ์สดังวิฒันธรรมข้องชนเผา่มง้ พัฒันา
ผืนผา้กญัชงปั�นมือ เป็นเสน้ใยกญัชงปั�นมือผสมเสน้
ดัา้ยฝ้า้ย ปั� นมือ เพืั�อทำาใหผ้า้ทอนุม่ข้ึ �น สวิมใสส่บัาย
และผลติิไดัเ้รว็ิมากข้ึ �น    

1.ไดัเ้สื �อส ำาเร็จัรูปที�มีรูปแบับัร่วิมสมยั ติรงติาม
ควิามติอ้งการข้องผูบ้ัริโภค ที�ชอบัใชข้้องไทยแติ่ไม่
ชอบัใชข้้องเชย

2.พัฒันาองคค์วิามรูแ้ละติอ่ยอดัภมิูปัญญาพืั�นถิ�น
ใหเ้กิดัประโยชนใ์นเชิงพัาณิชย ์ การเขี้ยนเทียนลาย
ดัั�งเดัิมแติ่นำามาจััดัองค์ประกอบัใหม่ แติ่ยังคง
เอกลกัษณที์�เป็นวิฒันธรรมข้องชนเผา่ เพิั�มมลูคา่ให้
กบััสินคา้ ไม่ใช่เพีัยงสง่มอบัสินคา้ถึงผูบ้ัรโิภคแติ่ยงั
สง่มอบัจิัติวิิญญาณและรากเหงา้วิฒันธรรม วิิถีชีวิิติ
ข้องชนเผา่ไปยงัผูบ้ัรโิภค ชว่ิยทำาใหล้กูคา้ติดััสนิใจัซืึ่ �อ
ไดัง้า่ยข้ึ �น และชว่ิยลดัเวิลาในการผลติิผา้เขี้ยนเทียน 

3.กลุ่มสามารถนำาผา้กัญชงที�มีลายเขี้ยนเทียน
ใหมไ่ปประยกุติใ์ชเ้พืั�อพัฒันาสนิคา้ที�เป็น Collection 
ซึ่ึ�งจัะทำาใหก้ลุม่จัำาหนา่ยสนิคา้ไดัง้า่ยข้ึ �น

วิิสาหกิจัชมุชนกลุม่ดัาวิมา่ง  บัา้นแมส่าใหม ่

1.พัฒันาผา้ใยกัญชงดัว้ิยนวิตัิกรรมการติกแติ่ง
สำาเรจ็ั ใหมี้ควิามนุม่รื�น รดีังา่ย และสะทอ้นนำ�าไมเ่ป็น
เชื �อรางา่ย

2.มีการออกแบับัประยุกติเ์ฉดัสียอ้มธรรมชาติ ิ
จัากพืัชในทอ้งถิ�นเพิั�มข้ึ �น

3.มีการพััฒนาสินค้าประเภทอื�นจัากเศษผ้า 
ใยกญัชงหรอืวิสัดัเุหลือใช ้(Zero waste)

เป็นผลิติภัณฑ์์ผ้าใยกัญชงย้อมสีธรรมชาติ ิ 
ที�พัฒันาจัากผา้กญัชงปั�นมือ เป็นเสน้ใยกญัชงปั�นมือ
ผสมเสน้ดัา้ยฝ้า้ยปั�นมือ เพืั�อทำาใหผ้า้ทอนุม่ข้ึ �น สวิม
ใสส่บัาย  รูปแบับัข้องสินคา้มีควิามรว่ิมสมยั ยงัคง
เอกลกัษณที์�เป็นวิฒันธรรมข้องข้นเผา่มง้ใหผู้ส้วิมใส่
รูส้กึไดั ้ ฝี้มือการติดััเย็บัมีควิามประณีติ ติามกำาหนดั
มาติรฐ์าน มผช.  
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การประชุุมวิิชุาการวิิจััยและนวัิตกรรมสร้างสรรค์์ ค์รั�งท่ี่� 7 
CRCI 2021 Online

02 หมอนอิงจากผ้าทอกะเหร่�ยง
Karen Weaving Cushion

การพัฒันาและออกแบับัผลติิภณัฑ์ห์มอนอิงจัากผา้ทอกะเหรี�ยงยอ้มสีธรรมชาติิรูปแบับัใหม่

ผา้ทอกะเหรี�ยงยอ้มสีธรรมชาติแิบับัผา้ผืนและ
หมอนรูปแบับัเดัมิ

เจ้้าของผลงาน
ผ้�ช่ีวยศาสำตราจุารย์ตยานิตย์ มิตร์แปง*, อาจุารย์พััชีราภัา ศักดิี�โสำภิัณ
หน่วยงานที�สัำงกัดี สำาขาวิชีาสิำ�งทอและเคร่�องประดัีบ สำาขาการออกแบบ 
คณะศิลปกรรมและสำถาปัตยกรรมศาสำตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล�านนา



วารสารวิจััยสิ�งประดิิษฐ์์นวัตกรรมและ ผลงานสร้างสรรค์์
ฉบัับัท่ี่� 6 ประจัำาปี 2564

ผลงานสิ่ร้างสิ่รรค์์ 9

ค์วัามเป็นมา ผลการใช้ประโยชน์ 

ผ้้ใช้ประโยชน์ 

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

ผา้ทอกะเหรี�ยง เป็นภูมิปัญญาการทอผา้ดัว้ิย
เทคนิคที� มีเอกลักษณ์เฉพัาะข้องชาวิกะเหรี�ยง 
ปกาเกอะญอ โดัยหญิงชาวิกะเหรี�ยงจัะไดัร้บััการ
ถ่ายทอดัควิามรูแ้ละทกัษะการทอผา้จัากผูเ้ป็นแมโ่ดัย
มีวิตัิถปุระสงคเ์พืั�อการสวิมใส่ในชีวิิติประจัำาวินัและ
ใชใ้นงานพิัธีส ำาคญั ผา้ทอเหรี�ยงมีลกัษณะเป็นผา้ทอ
หนา้แคบัที�ใชเ้ครื�องมือทอแบับัหา้งหลงัหรอืที�เรยีกวิา่
 “กี�เอวิ” โดัยผา้ที�ทอจัะถกูกำาหนดัติามควิามติอ้งการ
ใชง้านติั�งแติเ่ริ�มติน้ทอ เชน่ ผา้ทอสำาหรบััเสื �อ ผา้ซึ่ิ�น 
ผา้โพักศรษีะ หรอืยา่ม เป็นติน้ เอกลกัษณล์วิดัลายที�
ปรากฎบันผืนผา้ทอกะเหรี�ยงสืบัทอดัติ่อกันมาเป็น
ลวิดัลายที�พับัไดั้ในกะเหรี�ยงทุกพืั �นที�  เช่น ลาย
สี�เหลี�ยมข้นมเปียกปนู ลายดัอกไม ้ลายเสน้ติรง ลาย
กากบัาท เป็นติน้

เพืั�อเป็นการสรา้งและกระติุน้ใหช้าวิกะเหรี�ยงเกิดั
ควิามรัก ติระหนัก และหวิงแหนในการอนุรักษ์
วิฒันธรรม ประเพัณี และวิิถีชีวิิติแบับัดัั�งเดัมิไวิ ้พัรอ้ม
ทั�งสามารถนำาทรัพัย์สินทางปัญญานั�นมาสู่การ
พัาณิชย ์เพืั�อเป็นการสรา้งรายไดัใ้หมี้ควิามยั�งยืน จังึ
ไดัมี้การนำาแนวิคิดัดังักลา่วิมาใชใ้นการพัฒันาผา้ทอ
กะเหรี�ยงใหอ้อกมาเป็นผลิติภณัฑ์ที์�สามารถนำามา
วิางจัำาหนา่ยไดัต้ิรงติามควิามติอ้งการข้องติลาดัและ
เป็นการสรา้งมลูคา่เพิั�มใหก้บััผลิติภณัฑ์ผ์า้ทอในรูป
แบับัข้องเคหะสิ�งทอ (Home Textile) คือ หมอนอิง 
ส ำาหรบััลกูคา้ระดับัักลาง ประชาชนทั�วิไป และเนน้
กลุม่ลกูคา้ที�เป็นวิยัรุน่และวิยัทำางานติอนติน้

1.พัฒันาองคค์วิามรูแ้ละติอ่ยอดัภมิูปัญญาพืั�นถิ�น
ใหเ้กิดัประโยชนใ์นเชิงพัาณิชย์

2 . ส่ ง เ ส ริ ม ใ ห้ เ กิ ดั ก า ร อ นุ รัก ษ์ วิัฒ น ธ ร ร ม 
ข้นบัธรรมเนียม ประเพัณี และมีรายไดัที้�เพีัยงพัอใน
การดัำารงชีวิิติในปัจัจับุันั

3.ส่งเสริมใหเ้กิดัการแสดังศกัยภาพัผา้กะเหรี�ยง
ใหเ้ป็นที�ยอมรบััพัรอ้มแข้ง่ข้นัในติลาดัโลก

กลุ่มจัันทร์ศรีฝ้้ายทอปกาเกอะญอ อำาเภอ
ทุง่หวัิชา้ง จังัหวิดััลำาพันู

การพัฒันาและออกแบับัผลติิภณัฑ์จ์ัากผา้ทอเหรี�
ยงนี � สามารถนำาไปใชเ้ป็นแนวิทางในการพัฒันาและ
ออกแบับัผลติิภณัฑ์อื์�น ๆ  ไดั ้เชน่ เสื �อผา้บัรุุษและสติรี
 กระเป๋า ข้องใช ้หรอืข้องติกแติง่ติา่ง ๆ 

การนำาผา้ทอกะเหรี�ยงมาพัฒันาเป็นผลิติภัณฑ์ ์
ที�สามารถนำามาวิางจัำาหน่ายไดั้ติรงติามควิาม
ติอ้งการข้องติลาดัและเป็นการสรา้งมลูคา่เพิั�มใหก้บัั
ผลติิภณัฑ์ผ์า้ทอในรูปแบับัข้องเคหะสิ�งทอซึ่ึ�งสามารถ
เข้า้ถงึกลุม่ลกูคา้เปา้หมายไดัก้วิา้งข้ึ �น
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03 มหัศจรรย์ฝ้้ายสิ่ามส่ิ่ ของด่ิบ้านก้อ  
Miracle Cotton of Baan Kor                    
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ค์วัามเป็นมา ผลการใช้ประโยชน์ 

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

ผา้ฝ้า้ยทอมือ เป็นผลติิภณัฑ์จ์ัากภมิูปัญญาทอ้ง
ถิ�นข้องไทยที�มีมาแติ่โบัราณ ในอดีัติผูค้นไดัน้ำาเอา
เสน้ใยธรรมชาติิมาถักทอเป็นผืนไวิใ้ชส้วิมใส่ โดัย
เฉพัาะฝ้า้ยนั�นมีเนื �อสมัผสัที�นุม่ เสน้ใยมีควิามเหนียวิ
ทนทาน สวิมใสส่บัาย ซึ่ึ�งผา้ฝ้า้ยพันัธุพื์ั �นเมืองแติเ่ดัมิ
มีอยู ่2 สี คือข้าวิ และนำ�าติาล (สีติุน่) แติปั่จัจับุันัไดัมี้
การพัฒันาสายพันัธุที์�ใหส้ีเขี้ยวิเพิั�มข้ึ �นมาดัว้ิย 

ปัจัจับุันัคนไทยนิยมสวิมใสผ่า้ฝ้า้ยทอมือมากข้ึ �น
ใหค้วิามสำาคญักบััคณุคา่ข้องภมิูปัญญาในการทอผา้
มากยิ�งข้ึ �น จังึมีการสนบััสนนุและสง่เสรมิจัากภาครฐั์
ในการพััฒนาและยกระดัับัภูมิปัญญาท้องถิ�นให้
สามารถเข้า้กับัยุคสมยัแลเหมาะกับัไลฟ์์สไติลข์้อง
คนในยคุปัจัจับุันัดัว้ิย                                                                                                                               

กลุม่วิิสาหกิจัชมุชนพัฒันาอาชีพัผูส้งูอายบุัา้นกอ้
ทุง่ อ.ลี � จั.ล ำาพันู เป็นหนึ�งในกลุม่ที�มีสว่ินรว่ิมในการ
ข้ับัเคลื�อนสืบัทอดัภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ที�ไดัอ้นุรกัษ์
เสน่ห์ข้องผ้าทอมือเอาไวิ้จัากบัรรพับัุรุษ ติั�งแติ่
กระบัวินการติน้นำ�าจันถึงปลายนำ�า คือ ปลกู ตีิยวิง  
ปั� นเสน้ และทอดัว้ิยกี�โบัราณ ที�ส ำาคญัทางกลุม่เลือก
ใชจ้ัากธรรมชาติิ ที�ไมท่ ำารา้ยและทำาลายสิ�งแวิดัลอ้ม
อีกดัว้ิย 

1. ไดัผ้ลติิภณัฑ์เ์ครื�องแติง่กายจัากฝ้า้ยสธีรรมชาติิ
 ที�ไมผ่า่นกระบัวินการยอ้มสี เป็นมิติรกบััสิ�งแวิดัลอ้ม
 ปั�นเสน้และทอดัว้ิยกี�โบัราณฝี้มือผูส้งูอาย ุสรา้งควิาม
ภาคภมิูใจัแก่ผูท้อและผูส้วิมใส ่          

2.ชว่ิยใหผ้ลติิภณัฑ์ช์มุชนสามารถสรา้งมลูคา่เพิั�ม
และยกระดับััใหมี้ควิามรว่ิมสมยัมากข้ึ �น                      

3.ช่วิยพัฒันาติ่อยอดัองคค์วิามรูจ้ัากภมิูปัญญา
ดัั�งเดัมิใหส้ามารถสรา้งประโยชนเ์ชิงพัานิชยไ์ดั ้

สามารถนำาเทคนิคการปั� นแบับัผสมสีในเสน้ฝ้า้ย 
ไปพัฒันาติ่อยอดัผสมคู่สีอื�นๆ เพืั�อเพิั�มควิามหลาก
หลายใหก้บััผืนผา้ที�จัะนำาไปแปรรูปเป็นสนิคา้อื�นๆ ไดั้
และฝ้า้ยสีธรรมชาติเิชน่ สเีขี้ยวิ หรอืสนี ำ�าติาล สามารถ
นำามาศึกษาพััฒนาระดัับัสีหรือเฉดัสีดั้วิยการใช้
เทคนิคติา่งๆ เชน่การแชน่ำ�าปนูใส การควิบัคมุหรอืให้
แสงที�แติกติา่งกนั เป็นติน้ 

ฝ้า้ย 3 สี 3 สายพันัธุ ์น ำามาสรา้งสรรคผ์ลติิภณัฑ์์
ที�ไดัส้ีจัากธรรมข้าติิ สีเขี้ยวิ ข้าวิ นำ�าติาล โดัยไมต่ิอ้ง
ผ่านกระบัวินการยอ้ม เพืั�อสรา้งเอกลกัษณแ์ละมี
ควิามเป็นมิติรกบััสิ�งแวิดัลอ้ม นำามาผสมในข้ั�นติอน
ปั� นเสน้ฝ้า้ย เป็นเทคนิคในการสรา้งลวิดัลายจัากสี
ข้องฝ้า้ย ที�น ำามาผสมผสานทั�ง 3 สี สวิยงามและมี
เสน่หจ์ัากเสน้ฝ้้ายที�หนาและบัางสลบัักัน อันเป็น
เอกลกัษณข์้องผา้ทอมือจัากฝ้า้ยปั�นมือสีธรรมชาติ ิ 
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กลุม่แม่บัา้นป่าลาน อ.เมือง จั.ล ำาพันู ไดัด้ั ำาเนิน
การเพัาะเห็ดันางฟ์้าจัำาหน่ายมาติั�งแติ่ปี พั.ศ.2561 
ติ่อมายอดัจัำาหน่ายลดัลงเนื�องดัว้ิยมีการแข้่งข้นัสงู
และ มีการเพัาะเห็ดัไวิร้บััประทานเองมากข้ึ �น จังึไดัน้ ำา
เห็ดัมาแปรรูปเป็นข้องทานเลน่จัำาหน่ายเพืั�อเพิั�มราย
ไดั ้ แติ่เนื�องดัว้ิยข้าดัควิามรูค้วิามเข้้าใจัเกี�ยวิกับั
ติราสนิคา้และบัรรจัภุณัฑ์ ์ ทำาใหส้นิคา้ยงัไมเ่ป็นที�รูจ้ักั
มากเท่าที�ควิร เมื�อนำาไปวิางจัำาหน่ายติามงานติ่างๆ 
ยงัไมเ่ป็นที�นา่เชื�อถือ ลกูคา้ติอ้งการซืึ่ �อไปเป็นข้องฝ้าก
 แติ่รูปแบับัข้องบัรรจัุภัณฑ์์ยังไม่เป็นที� ชื�นชอบั             
ประกอบักับั ผูป้ระกอบัการกลุ่มแม่บัา้นป่าลานยงั
ไม่มีติราสินคา้ จัึงมีแนวิคิดัที�จัะสรา้งแบัรนดัแ์ละ
พัฒันาติราสินคา้ข้องกลุม่ใหมี้เอกลกัษณบ์ัง่บัอกถึง
ติวัิติน สามารถสรา้งการจัดัจัำาใหก้บัักลุม่ลกูคา้และ
เกิดัการซืึ่ �อซึ่ำ�าไดัอ้ยา่งงา่ยในอนาคติ อีกทั�งยงัติอ้งการ
ปรับัเปลี�ยนบัรรจัุภัณฑ์์ที�นอกจัากจัะช่วิยรักษา
คณุภาพั ปกปอ้งติวัิสนิคา้แลว้ิ ยงัมีหนา้ที�ชว่ิยสง่เสรมิ
การติลาดัและสร้างมูลค่าเพิั�มให้กับัผลิติภัณฑ์ ์
อีกดัว้ิย 

ติราสินคา้และบัรรจัุภัณฑ์ที์�พััฒนาข้ึ �นใหม่ช่วิย
สรา้งติัวิตินข้องแบัรนดัแ์ละสรา้งการจัดัจัำาให้กับั
ลูกคา้ เพืั�อเกิดัการซืึ่ �อซึ่ำ�าในอนาคติ  นอกจัากนั�น 
ยังยกระดัับัให้ผลิติภัณฑ์์สามารถยกระดัับันำาไป 
สูต่ิลาดัใหมที่�เพิั�มมลูคา่ไดั ้อยา่งเชน่ ติลาดัออนไลน ์
รูปแบับัสสีนัข้องบัรรจัภุณัฑ์จ์ัะชว่ิยกระติุน้การข้ายใน
 platform ไดั ้หรอื supermarket เป็นติน้ 

สามารถติ่อยอดัผลิติภณัฑ์ใ์หเ้ป็น set ข้องฝ้าก
หรอืข้องที�ระลกึในโอกาสติา่งๆ ไดั ้โดัยการพัฒันาและ
ออกแบับับัรรจัภุณัฑ์ที์�มีรูปแบับัติรงกบััควิามติอ้งการ
ในการจัำาหน่ายแบับัเป็นชดุัไดั ้ ช่วิยเพิั�มทางเลือกให้
ลกูคา้และสรา้งมลูคา่ใหผ้ลติิภณัฑ์อี์กทางดัว้ิย

การออกแบับัติราสินคา้ ดัว้ิยกราฟิ์กที�บัง่บัอกถึง
ติวัิผลิติภณัฑ์ไ์ดัโ้ดัยติรง ภายใติชื้�อแบัรนดั ์ “กิ�นดีั”  
 ซึ่ึ�งเป็นภาษาเหนือที�มีควิามหมายสื�อวิ่าเห็ดักรอบั
สวิรรคนี์ �กินแลว้ิดีั ปลอดัภยัติอ่สขุ้ภาพั เพัราะเป็นเหด็ั
ที�กลุม่ฯเพัาะเอง ทำาเอง สะอาดัทกุข้ั�นติอน อีกทั�งบัรรจัุ
ภัณฑ์์ที� มีการปรับัโฉมใหม่ให้แปลกไปจัากเดัิม  
นำาเสนอในรูปแบับักระป๋องอัดัฝ้าอลูมิเนียมแทน
ฟ์อยดั ์ ซึ่ิปล็อค ช่วิยใหส้ะดัวิกติ่อลกูคา้ในการเก็บั
รกัษาหากทานไม่หมดั ส่วินติวัิบัรรจัุภัณฑ์ก็์จัะติิดั
ฉลาก (Label) ที�ออกแบับัดัว้ิยกราฟิ์กคลุมโทนสี
เหมือนกบััติวัิโลโก ้เลือกใชส้ีนำ�าติาลเป็นสีหลกั และสี
เขี้ยวิที�ใหค้วิามรูส้ึกสดัชื�น ใชต้ิวัิอกัษรที�ใหอ้ารมณ์
สนุกสนาน เหมาะกับัข้องทานเล่น เมื�อนำาไปวิาง
จัำาหนา่ยก็จัะมีควิามเดัน่ชดััข้องแบัรนดัม์ากข้ึ �น 
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เจ้้าของผลงาน
สุำพัจุน์  ใหม่กันทะ 
หน่วยงานที�สัำงกัดี คณะศิลปกรรมและสำถาปัตยกรรมศาสำตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล�านนาเชีียงใหม่ 

05 ว่ัอมค์นเม่อง

จัากวิอ่มติน้กำาเนิดัข้องแมแ่สงจัากเมืองแจัม่ สูว่ิอ่มคนเมืองผา้ใยกญัชง สีสนัสวิยงาม  
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ค์วัามเป็นมา 

ผลการใช้ประโยชน์ 

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

 วิอ่ม หรอืหมวิก สิ�งที�จัะพับัเหน็ไดัท้ั�วิไปในดันิแดันลา้นนา ใชป้ระโยชนใ์นชว่ิงฤดัหูนาวิ ในปัจัจับุันัพับัที�อ ำาเภอ
แม่แจั่มเป็นสว่ินใหญ่ ในอดีัติไม่มีหมวิกใหส้วิมชาวิแม่เเจั่มใชเ้ศษผา้มาประยกุติเ์ป็นวิอ่ม สวิมใสผ่ลิติข้ึ �นเพืั�อ
ประโยชนใ์นการปอ้งกนัควิามหนาวิเยน็ วิิธีการสรา้งสรรคผ์ลงานเกิดัจัากควิามรกั จัากมารดัาที�มีติอ่บัตุิร มลูคา่
อยทีู�ใจัรกั ชาวิแมเ่จัม่จัะใชว้ิอ่มนอ้ยนี �กบััเดัก็แรกเกิดัจันถงึสองเดืัอน ปัจัจับุันัผลติิวิอ่มใชส้ ำาหรบััเดัก็นอ้ย และ
บัคุคลทั�วิไป อีกทั�งยงัเป็นผลติิภณัฑ์ข์้องที�ระลกึข้องชาวิแมแ่จัม่อีกดัว้ิย 

นำาไปพัฒันาเป็นผลิติภณัฑ์ช์มุชนข้องชาวิแมแ่จั่ม เป็นข้องที�ระลกึ มีการออกแบับั สีสนัข้องวิอ่มใหท้นัสมยั
และสวิยงาม นำามาผลติิพัวิงกญุแจัวิอ่มยอ่สว่ิน หรอืวิอ่มสวิมศีรษะสำาหรบััสวิมใสไ่ดัจ้ัรงิในฤดัหูนาวิ  เป็นสนิคา้
สำาหรบัันกัทอ่งเที�ยวิที�มาเยือนแมแ่จัม่  และผลติิออกข้ายยงัติลาดัทอ้งถิ�นคูก่บััผลติิภณัฑ์อื์�น ๆ  ข้องอำาเภอแมแ่จัม่
และยงัคงไวิซ้ึ่ึ�งเอกลกัษณข์้องวิอ่มคนเมืองแมแ่จัม่ ผูใ้ชป้ระโยชน ์คือกลุม่นกัทอ่งเที�ยวิแนวิอนรุกัษช์มุชนนวิตัิวิิถี
และกลุม่นกัทอ่งเที�ยวิทั�วิไป

วิอ่มข้องชาวิแมแ่จัม่ ผลติิข้ึ �นใหมโ่ดัยใชใ้ยกญัชงแทนผา้ฝ้า้ยซึ่ึ�งจัะเป็นการเพิั�มมลูคา่ใหก้บััผลติิภณัฑ์ช์มุชน 
สรา้งสรรคผ์ลงานเพืั�อสืบัสานพัฒันาติอ่ยอดัโดัยการ ออกแบับับัรรจัภุณัฑ์ต์ิวัิอยา่ง เพืั�อเพิั�มมลูคา่ใหก้บััวิอ่มคน
เมืองแจัม่ใหค้งอยู ่ติลอดัไป

 การติกแติง่วิอ่ม จัะติกแติง่ดัว้ิยการปักติกแติง่ดัว้ิยลวิดัลายข้ดััเป็นเสน้ดัา้ยสอดัส ีเพืั�อปิดัรอยติอ่ข้องการเยบ็ั
เป็นลายสามเหลี�ยม และลกูฝ้า้ยที�มดััสอดัสี ทำาใหว้ิ่อมข้องชาวิอำาเภอแม่แจั่มมีลกัษณะที�สวิยงามดัว้ิยสีสนั  
รูปทรงที�เป็นเอกลกัษณข์้องตินเอง 
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06 พัานไม้ไผ่ขดิจากชุดิบล็อกข้�นร้ป

เจ้้าของผลงาน
วารุณี  ธิรรมขันธ์ิ* 
หน่วยงานที�สัำงกัดี กลุ่มสำาระการเรียนร้�วิทยาศาสำตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย  
สำำานักงานเขตพ่ั�นที�การศ้กษามัธิยมศ้กษาเชีียงใหม่

ลกัษณะพัานไผข่้ดั
ข้ึ �นรูปดัว้ิยมือพัรอ้มจัำาหนา่ย

ชมุชนบัา้นศรปัีนครวัิ ศกึษาการข้ึ �นรูปพัานดัว้ิยมือ การข้ึ �นรูปฐ์านพัานดัว้ิยชดุับัลอ็ก

ฐ์านพัาน
จัากชดุับัลอ็กข้ึ �นรูปพัานไผข่้ดั

ติวัิพัานที�ส ำาเรจ็ั
จัากชดุับัลอ็กข้ึ �นรูปพัานไผข่้ดั

โครงสรา้งพัานไผข่้ดั
ข้ึ �นรูปดัว้ิยมือก่อนข้ดััผิวิ

ผลสำาเรจ็ัจัากชดุับัลอ็กข้ึ �นรูปพัานไผข่้ดั
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ค์วัามเป็นมา 

ผลการใช้ประโยชน์ 

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่
หัติถกรรมไม้ไผ่ข้ดัอยู่คู่ชาวิล้านนามาอย่าง

ยาวินาน  จัากรุน่สูรุ่น่  บัา้นศรปัีนครวัิ อำาเภอเมือง 
จังัหวิดัั เชียงใหม ่เป็นชมุชนที�ท ำางานหตัิถกรรมไมไ้ผ่
ข้ดั ประเภทพัาน ข้นัโอ ถาดัไมไ้ผ ่ข้นัโติก ข้นัดัอก ข้ึ �น
รูปข้ึ �นรา่ง สรา้งเสน้ลาย ลงรกัปิดัทอง เป็นภาชนะที�
เรยีกวิา่“เครื�องเขิ้น” ดัว้ิยวิิธีการทำาดัว้ิยควิามประณีติ
ชาวิลา้นนาเรยีกเครื�องมือเครื�องใชก้ลุม่นี �วิา่“ควัิฮักั ควัิ
หาง” ติามรูปแบับัวิสัดัทีุ�ใช ้คือ การทำาเครื�องจักัสาน 
จัากไมไ้ผ ่เคลือบัดัว้ิยยางเหนียวิ เพืั�อปอ้งกนัมิใหน้ำ�า
รั�วิซึ่มึที�ไดัม้าจัากติน้รกั เพืั�อใหเ้กิดัควิามคงทน จัาก
นั�น จังึติกแติง่ผิวิใหส้วิยงาม ดัว้ิยการเขี้ยนลวิดัลาย
หรอืข้ดูัผิวิใหเ้ป็นรอ่งลกึแลว้ิฝั้งรกัสีสว่ินใหญ่มกัใชส้ี
แดังจัากชาดั สำาหรับัสามัญชนทั�วิไปจัะใช้เพีัยง 
สี ดั ำา - แ ดั ง เ ท่ า นั� น  ไ ม่ นิ ย ม ปิ ดั ท อ ง คำา เ ป ล วิ  
(ข้นัแกว้ิ กนัธิมา, มปป.) ในการจัดััทำาพัานไมไ้ผข่้ดันี � 
ประกอบัข้ึ �นจัากการนำาไมไ้ผ่มาข้ดัเรียงติ่อกนั โดัย
แยกเป็นสว่ินติา่งๆ ดังันี � ติวัิพัาน ฐ์านพัาน และเข้ม็ข้ดัั
พัาน  แลว้ินำามาประกอบัข้ึ �นเป็นพัานไมไ้ผข่้ดั ติกแติง่
ใหส้วิยงามติามติอ้งการ  แติใ่นการข้ึ �นรูปพัานไมไ้ผ่
ข้ดันั�น  ติอ้งอาศยัทกัษะและควิามชำานาญ  เพัราะ
ติอ้งออกแรงกดัเสน้ติอกไมไ้ผใ่หโ้คง้ติามรูปรา่งติามที�
ติอ้งการ ทั�งติอ้งลำาดับััการข้ดัติอกไมไ้ผใ่หเ้หลื�อมซึ่อ้น
มากนอ้ยติามรูปรา่งข้องพัานที�เปลี�ยนไปติามลำาดับััชั�น
การกำาหนดัควิามสมดัุลข้องส่วินประกอบัติ่างๆ 
ข้องพัาน  ทั�งเสน้ผา่นศนูยก์ลาง  ควิามสงู  ซึ่ึ�งติอ้งใช้
เวิลาในการฝึ้กฝ้นทำาใหค้นรุน่หลงั  หรอืบัคุคลที�สนใจั
เข้า้ถึงในกระบัวินการหรือวิิธีทำาไดัย้าก  ผูวิ้ิจััยจัึง
ประยกุติก์ารใชก้ารติ่อบัล็อกและการใชแ้รงกดัจัาก
บัลอ็กมาใชใ้นการข้ึ �นรูปพัาน เพืั�อใหเ้ยาวิชน บัคุคล
ที�สนใจัโดัยทั�วิไปสามารถออกแบับัพัาน และข้ึ �นรูป
พัานไม่ไผ่ข้ดัไดั ้  ซึ่ึ�งเกิดัประโยชนต์ิอ่การเห็นคณุคา่
ข้องชิ �นงาน  การพััฒนาและการเพิั�มมูลค่าใหก้ับั
หตัิถกรรมข้องทอ้งถิ�นติอ่ไป

เมื�อนำาไปทดัลองใชก้บัักลุม่ติวัิอยา่งที�เป็นเยาวิชน
ในระดับััมธัยมศกึษาติอนติน้ ระดับััมธัยมศกึษาติอน
ปลาย และครู โดัยใชบ้ัล็อกข้ึ �นรูปแบับัมาติรฐ์านใน
การข้ึ �นรูปพัานไมไ้ผข่้ดัข้นาดัเสน้ผา่นศนูยก์ลาง  10  
นิ �วิ  พับัวิา่ใชเ้วิลาในการข้ึ �นรูปพัานไมไ้ผข่้ดั  40.33  
นาที  ซึ่ึ�งใกลเ้คียงกบััเวิลาข้องผูเ้ชี�ยวิชาญในการข้ึ �น
รูปซึ่ึ�งใชเ้วิลา 40  นาที  และสามารถข้ึ �นรูปพัานไมไ้ผ่
ข้ดัใหมี้ข้นาดัเสน้ผา่นศนูยก์ลางเฉลี�ยเทา่กบัั 10  นิ �วิ 
มีควิามสงูเฉลี�ยเทา่กบัั 8.66  นิ �วิไดัส้มบัรูณ์

ชมุชนศรปัีนครวัิ  ติ ำาบัลทา่ศาลา   โรงเรยีนกาวิิละ
วิิทยาลยัและโรงเรยีนมธัยมใกลเ้คียง

พัฒันาชดุับัลอ็กข้ึ �นรูปสำาหรบััใชเ้ป็นอปุกรณส์าธิติ
ข้องโรงเรียนและชุมชนศรีปันครัวิ เพืั�อสืบัสาน
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นพัานไมไ้ผ่ข้ดัใหแ้ก่เยาวิชนและ
บัุคคลที�สนใจัไดั้ใช้การออกแบับัติามควิามคิดั
สร้างสรรค์ นำาไปสู่การผลิติเพืั�อจัำาหน่ายเป็น
ผลติิภณัฑ์ส์นิคา้จัากชดุัข้ึ �นรูปพัานไผข่้ดัติอ่ไป

นำาเอาคณุสมบัตัิิข้องติอกไมไ้ผ่ส ำาหรบััการจัดััทำา
หตัิถกรรม ซึ่ึ�งมีควิามหนาแนน่ติำ�า  สมัประสทิธิ�ควิาม
ยืดัหยุ่นสงู ทนแรงอดััข้นานเสี �ยนสงูมาใชใ้นการข้ึ �น
รูปพัานไมไ้ผ่ข้ดัโดัยใชชุ้ดับัล็อกแทนแรงกดัข้องมือ  
และชดุับัลอ็กข้ึ �นรูปพัานไมไ้ผข่้ดัสามารถออกแบับั จัดัั
เรยีงในรูปแบับัใหม ่ติามที�ผูใ้ชต้ิอ้งการ  เพืั�อใหไ้ดัพ้ัาน
ไม้ไผ่ข้ดัที� เยาวิชนและบัุคคลที�สนใจัไดั้ใช้การ
ออกแบับัติามควิามคิดัข้องตินเอง

ผ้้ใช้ประโยชน์ 
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07
ส่ิ่�อสิ่ารอัตลักษณ์ผ้าทอย้อมส่ิ่ธิรรมชาติของชนเผ่า 
ผ่านตราสิิ่นค้์าและ บรรจุภััณฑ์์ 
Communicate the Identity of Natural Dyed
Woven Fabric of the Tribe Through Logo and Packaging

เจ้้าของผลงาน
อาจุารย์พััชีราภัา  ศักดิี�โสำภิัณ,  อาจุารย์ปล้กเกษม  ช้ีตระก้ล
หน่วยงานที�สัำงกัดี...หลักส้ำตรเทคโนโลยีการพิัมพ์ัและบรรจุุภััณฑ์์ สำาขาเทคโนโลยีศิลป์  
คณะศิลปกรรมและสำถาปัตยกรรมศาสำตร์
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ค์วัามเป็นมา ผลการใช้ประโยชน์ 

ผ้้ใช้ประโยชน์ 

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

การเปลี�ยนแปลงข้องวิิถีชีวิิติในแบับัข้องคนเมือง
ลว้ินแติส่ง่ผลใหไ้ลฟ์์สไติลข์้องผูค้นเปลี�ยนไป กระแส
รกัษโ์ลกและสิ�งแวิดัลอ้ม ชว่ิยทำาใหผู้ค้นมีจิัติสำานกึใน
การรกัษธ์รรมชาติ ิเลอืกใชบ้ัรรจัภุณัฑ์ที์�ยอ่ยสลายไดั้
ในเวิลาอนัสั�นและรวิดัเรว็ิ และผลติิจัากวิตัิถดุับิัที�เป็น
วิสัดัใุนธรรมชาติิ ซึ่ึ�งผูป้ระกอบัการยคุใหมแ่มจ้ัะเป็น
ชนเผา่ก็ติอ้งใสใ่จัและปรบััติวัิ ทั�งในการพัฒันาสนิคา้
ผลิติภณัฑ์ ์ พัฒันาติราสินคา้ใหเ้ป็นที�รูจ้ักัและจัดัจัำา
ไดัข้้องผูบ้ัรโิภค เพืั�อนำาไปสูก่ารแข้่งข้นัในทอ้งติลาดั  
การพัฒันาบัรรจัภุณัฑ์ใ์หส้ะดัวิกใช ้นำากลบััมาใชใ้หม่
ไดัอี้ก  จัึงเป็นเรื�องที�ผูป้ระกอบัการทุกกลุ่มจัะติอ้ง
ใสใ่จัและใหค้วิามสำาคญักบััวิิถีการบัรโิภคสนิคา้ข้อง
ผูบ้ัรโิภค       

1.ไดัต้ิราสนิคา้ (logo) ที�สรา้งควิามแติกติา่งใหก้บัั
กลุม่ สรา้งการจัดัจัำากลุม่และผลิติภณัฑ์ ์ เมื�อไดัเ้ห็น
หรอืไดัยิ้นชื�อนี �จัะเป็นการยืนยนัและยำ�าเตืิอนผูบ้ัรโิภค
อยูเ่สมอ จันจัำาไดั ้สรา้งภาพัลกัษแ์ละควิามนา่เชื�อถือ
ใหก้บัักลุม่และผลติิภณัฑ์ข์้องกลุม่ สบีัง่บัอกลกัษณะ
เฉพัาะข้องแบัรนดัแ์ละทำาหนา้ที�สื�อสารกบััผูพ้ับัเห็น
ผ่านบัรรจัภุณัฑ์ส์ีธรรมชาติิ สว่ินแบับัติวัิอกัษร อา่น
งา่ยสบัายติา

2. ไดับ้ัรรจัภุณัฑ์ที์�มีควิามแข้็งแรง รองรบัันำ�าหนกั
สินคา้และปกป้องสินคา้ผา้ทอ  มีราคาติน้ทนุไม่สงู
เกินควิามจัำาเป็น พัฒันาไปในทิศทางที�สง่เสรมิใหเ้กิดั
ประโยชนก์บััทั�งติราสนิคา้และติวัิสนิคา้

3. ไดัป้า้ยสินคา้ที�สอดัคลอ้งกบััติราสินคา้ มีราย
ละเอียดัข้องข้อ้มลูที�จั ำาป็นติอ่การซืึ่ �อซึ่ำ�า รายละเอียดั
ถกูออกแบับัไม่ใหมี้ข้นาดัเล็กจันเกินไปจันยากที�จัะ
อ่าน ช่วิยใหผู้ซื้ึ่ �อสามารถติิดัติ่อหรือสอบัถามข้อ้มลู
เพิั�มเติมิเมื�อติอ้งการซืึ่ �อสนิคา้ในครั�งติอ่ไป

วิิสาหกิจัชุมชนกลุ่มดัาวิม่าง  บัา้นแม่สาใหม ่ 
อ.แมร่มิ จั.เชียงใหม ่ 

กลุม่จันัทรศ์รฝี้า้ยทอ ติ.ติะเคียนปม อ.ทุง่หวัิชา้ง   
จั.ล ำาพันู

1. ผูป้ระกอบัการติอ้งพัฒันาและปรบััปรุง ส ำารวิจั
แบัรนดัต์ิวัิเองอยา่งสมำ�าเสมอ ทั�งผลติิภณัฑ์ค์วิบัคูไ่ป
กบััติราสนิคา้ที�เปรยีบัเสมือนหนา้ติาดัา่นแรกข้องการ
ออกไปสูต่ิลาดัที�มีการแข้ง่ข้นัอยา่งมากในปัจัจับุันั 

-ติราสนิคา้ถกูออกแบับัใหมี้ควิามสอดัคลอ้งกบััวิิถี
ชีวิิติข้องชนเผ่าที�ผลิติผา้ทอยอ้มสีธรรมชาติิ และมี 
เอกลษัณเ์ฉพัาะข้องแติ่ละชนเผ่า การที�ติราสินคา้
แแติกติา่งกนัอยูบ่ันบัรรจัภุณัฑ์ที์�คลา้ยคลงึกนั จัะชว่ิย
แยกติวัิตินและควิามแติกติา่งข้องกลุม่ไดั้

-ป้ายสินค้าใช้สีน้อย สีเข้้ม ติัวิอักษรมีควิาม 
เหมาะสม อา่นงา่ย มีสโลแกนข้องกลุม่ที�สั�น กระทดัั
รดัั บัอกเลา่เรื�องราวิสง่ผา่นพืั �นที�เลก็ๆ ข้องปา้ยสนิคา้
อย่างมีประสิทธิภาพั สร้างคุณค่า ควิามรู ้สึก  
ควิามเข้า้ใจัใหก้บััผูบ้ัรโิภค   
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08 บอร์ดิเกมการเร่ยนร้้ “การอ่านภัาษาไทย” 

เจ้้าของผลงาน
พััชีราภัา  ศักดิี�โสำภิัณ*, ธัิญณิชีา  มโนวรรณ, ณัฐ์ชียา  รักษ์สิำทธิิเสำรีชีน, ปล้กเกษม  ช้ีตระก้ล
คณะศิลปกรรมและสำถาปัตยกรรมศาสำตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล�านนา เชีียงใหม่
เบอร์โทรติดีต่อ : 081-3224934,  Email : saksopin.aim@gmail.com
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ค์วัามเป็นมา 

ผลการใช้ประโยชน์ 

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

ปัจัจับุันัรูปแบับัการเรยีนรูไ้ดัมี้การปรบััเปลี�ยนเพืั�อ
ใหเ้ข้า้กบััยคุสมยั และเข้า้กบััพัฤติิกรรมข้องผูเ้รียน
มากยิ�งข้ึ �น  มีนวิตัิกรรมติา่งๆ ที�น ำามาใชเ้ป็นสื�อการ
เรยีนรูเ้กิดัข้ึ �นมากมายหลายรูปแบับั และรูปแบับัการ
เรียนรูโ้ดัยใชเ้กมเป็นฐ์าน ช่วิยเพิั�มแรงจัูงใจัใหก้ับั 
ผูเ้รยีน โดัยใหผู้เ้รยีนมีสว่ินรว่ิมในการเรยีนรูไ้ดัอ้ยา่ง
น่าสนใจั และรูส้กึสนกุกบััการเรยีนอีกดัว้ิย ซึ่ึ�งเกมส์
การเรยีนรูนี้ �จัะติา่งจัากเกมทั�วิไปที�เลน่เพืั�อควิามสนกุ
เทา่นั�น แติเ่กมการศกึษา เป็นการสอดัแทรกองคค์วิาม
รูเ้ข้า้ไป เป็นควิามรูที้�ถ่ายทอดัออกมาในรูปแบับัและ
วิิธีการที�ติา่งไปจัากเดัมิอยา่งมาก มีหลายประเภทเชน่
บัอรด์ัเกม เกมทดัทสอบั เกมสนัทนาการ เกมนำาเข้า้สู่
บัทเรยีน เป็นติน้ ซึ่ึ�งทั�งหมดัลว้ินแลว้ิแติส่อดัคลอ้งกบัั
พัระราชบััญญัติิการศึกษาแห่งชาติิ ที�ไดั้กำาหนดั
แนวิทางการศกึษาในการจัดัักระบัวินการเรยีนรูที้�มุง่
เนน้ใหผู้เ้รยีนไดัพ้ัฒันาทกัษะการคิดั ทั�งทา้งดัา้นสติิ
ปัญญาและควิามคิดัสรา้งสรรค ์                                  

โรงเรียนวิัดัเจ็ัดัยอดั เป็นโรงเรียนที�ก่อติั�งโดัย
พัระครูอดุัม โพัธิคณุ อดีัเจัา้อาวิาส ซึ่ึ�งเป็นโรงเรยีนที�
อยู่ภายใติก้ารดัแูลข้องสำานกังานคณะกรรมการการ
ศกึษาข้ั�นพืั �นฐ์าน จัดััการศกึษาใหน้กัเรยีนมีควิามรู ้มี
ควิามสามารถ มีคุณลักษณะที�พัึงประสงค์ไดั้
มาติรฐ์านการศกึษาข้ั�นพืั �นฐ์าน ประสานควิามรว่ิมมือ
วิดัั และชมุชน อีกทั�งการจัดััการศกึษาระดับััประถม
ศึกษา ใหแ้ก่เดั็กทุกคนทั�งเดั็กพิัการและเดั็กปกติิที�
มีอายอุยู่ในเกณฑ์ก์ารศึกษาภาคบังัคบััไดัเ้ข้า้เรียน
ติามพัระราชบัญัญตัิกิารศกึษาแหง่ชาติ ิพั.ศ.  2542

จัากการศกึษาข้อ้มลูพับัวิา่นกัเรยีนข้องโรงเรยีนวิดัั
เจ็ัดัยอดั ซึ่ึ�งมีทั�งคนไทยแท ้และคนชาติพิันัธุ ์นกัเรยีน
มีพืั �นฐ์านการอ่านสะกดัคำาที�ใชท้ั�วิไป และคำาศพััทที์�
แติกติา่งกนั รวิมไปถงึอา่นสะกดัคำา   ผิดัเป็นสว่ินมาก
 บัางรายอา่นไดัแ้ติย่งัอา่นออกเสียงไมช่ดััเจัน แติเ่ขี้ยน
ไมค่อ่ยไดั ้ ดังันั�นจังึไดัท้ ำาการศกึษาและออกแบับัสื�อ
เพืั�อเสริมทักษะการเรียนการสอนวิิชาภาษาไทย   
ที� เหมาะสมกับัวิัยข้องผู้เรียนและสอดัคล้องกับั 
ยคุสมยั                                            

1.ชว่ิยสง่เสรมิการเรยีนรูภ้าษาไทย ฝึ้กการสะกดั
คำา ผสมคำา ใหก้บััผูเ้ลน่เพิั�มมากข้ึ �น    

2.การเรียนรูผ้่านบัอรด์ัเกมสรา้งแรงจังูใจัติ่อการ
เรียนรู ้ อีกทั�งยังสร้างควิามมั�นใจัในการร่วิมทำา
กิจักรรมเรยีนรูอี้กดัว้ิย                                                                                                                

3.สรา้งปฏิิสมัพันัธแ์บับั face-to-face นำาไปสูก่าร
พัฒันาการเข้า้สงัคมและการสื�อสารระหวิา่งบัคุคลไดั้
เป็นอยา่งดีั                                                                                                                   

 4.ชว่ิยพัฒันาสมอง ควิามคดิัสรา้งสรรคแ์ละการ
ติดััสนิใจั

5.ช่วิยดัึงออกห่างจัากพัฤติิกรรมการติิดัจัอ
คอมพิัวิเติอร ์ หรือโทรศัพัท์มือถือ แล้วิหันมามี
ปฏิิสมัพันัธก์บััผูอื้�นมากข้ึ �นดัว้ิย                                             

1. สามารถติอ่ยอดัการทำาสื�อองคค์วิามรูอื้�น หรอื
รายวิิชาอื�นๆ เพืั�อนำามาใชใ้นการเรียนการสอนเพิั�ม
มากข้ึ �น โดัยพัฒันากติิกามีควิามซึ่บััซึ่อ้นติามระดับัั
ข้องผูเ้รยีน/ผูเ้ลน่                                                                                         

2. พัฒันาและข้ยายผลการเรียนรูไ้ปยงัโรงเรียน
ใกลเ้คียงไดั ้                                                                      

บัอรด์ัเกมการศึกษา เป็นสื�อการเรียนรูที้�ไดัร้บัั
ควิามนิยมในปัจัจับุันั โดัยการออกแบับักราฟิ์กข้อง
บัอรด์ัเกมใหมี้สสีนัสดัใสดัว้ิยภาพัการต์ินู และการจัดัั
วิางองคป์ระกอบัน่าสนใจั ดัึงดัดูัสายติา จัดัจัำาง่าย  
ติวัิละครเดันิเกมมีเอกลกัษณช์ดััเจัน ข้นาดัข้องบัอรด์ั
เกมเหมาะสมกบััผูเ้ลน่ นำ�าหนกัข้องบัอรด์ัเกมเหมาะ
สมกบััผูเ้ลน่  วิสัดัสุ ำาหรบััทำาบัอรด์ัเกมแข้ง็แรงทนทาน
เหมาะสมกบััผูเ้ล่น และติวัิอกัษรและภาพัประกอบั
สอดัคลอ้งกบััเนื �อหา และวิสัดัจุัดััทำาการด์ัเกม และติวัิ
เดันิเกมนำ�าหนกัเบัาแข้็งแรง ข้นาดัข้องการด์ัเกม และ
ติัวิเดัินเกมหยิบัจัับัถนัดัมือ การด์ัเกม-ติัวิเดัินเกม 
สมัพันัธก์บัับัอรด์ัเกม 
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01
การพััฒนาระบบแจ้งเต่อนการไหลของนำ�าด้ิวัย
เซนเซอร์การตรวัจจับการไหลของนำ�าบนเทค์โนโลย่
อินเทอร์เน็ตของสิ่รรพัสิิ่�ง

เจ้้าของผลงาน
นายวุฒิชัีย  ปวงมณี*, นายณัฐ์พังษ์ วรรณสุำทธิิ�, นายพังศ์รพีั พัฤกษาพัันธ์ิทวี, 
นายปิยะสำกุล กันทะศักดิี�,  นายก�องสิำทธิา นิ�มกิ�ง
ชีมรม IOT และห�องปฏิิบัติการคอมพิัวเตอร์ฮาร์ดีแวร์ คณะวิศวกรรมศาสำตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชีียงใหม่

กลองควบคุมดวยบอรด ESP32, 

Water Flow Sensor และ      

โซลินอยวาลว
มาตรวัดน้ํา

หนาจอแอปพลิเคชัน (ก) แสดงการแจงเตือนทั้งหมด (ข) แสดงผลสถานะและอัตราการไหลของนํ้าในปจจุบัน (ค) แสดงผลเรียนดูรายการยอนหลัง 1 วัน 

(ก)                                                       (ข)                                                    (ค)
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ค์วัามเป็นมา ผลการใช้ประโยชน์ 

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

นำ�าเป็นทรพััยากรที�ส ำาคญัทั�งในสิ�งแวิดัลอ้มและ
การดัำารงชีวิิติข้องมนษุยใ์นชีวิิติประจัำาวินั จัากการ
ติรวิจัสอบัและศกึษาพับัวิา่มีการสญูเสยีนำ�าโดัยเปลา่
ประโยชน ์ เช่น การรั�วิข้องนำ�าติามจัดุัติ่อติ่างๆ ที�ไม่
สามารถสงัเกติไดัต้ิามแนวิทอ่ที�ฝั้งใติพื้ั �นดันิหรอืทอ่ที�
ฝั้งในผนงั วิาลว์ิเปิดั-ปิดันำ�าชำารุดั และอีกสาเหติหุนึ�ง
คือการลืมปิดัวิาลว์ินำ�าหลังจัากที�ใช้งานเสร็จัแลว้ิ  
ซึ่ึ�งในกรณีที�เกิดัการลมืปิดัวิาลว์ินำ�า ปัจัจับุันัประชาชน
ส่วินใหญ่จัะเปิดันำ�าใส่ในถังเก็บันำ�าไวิใ้ช ้ ส ำาหรบััใน
กรณีที�นำ�าหยดุัไหลหรอืไหลดัว้ิยแรงดันัติำ�าไมเ่พีัยงพัอ
ติอ่การอปุโภคและบัรโิภค ซึ่ึ�งระยะเวิลาในการเปิดันำ�า
จันกวิา่จัะเติม็ถงัใชเ้วิลานานหลายชั�วิโมง จังึทำาใหล้มื
ปิดัวิาลว์ินำ�าก่อนออกจัากที�พักัอาศยัไปทำางานหรอืทำา
ธรุะ ดัว้ิยเหติผุลนี�จังึมีแนวิคดิัในการพัฒันาระบับัแจัง้
เตืิอนการการไหลข้องนำ�าโดัยการนำาข้อ้มลูอตัิราการ
ไหลข้องนำ�าจัากอุปกรณ์ติรวิจัวิัดัการไหลข้องนำ�า  
(Water Flow Sensor) โดัยสื�อสารผ่านเครือข้่าย
อินเทอรเ์น็ติและส่งข้อ้มลูไปยงัโทรศพััทมื์อถือข้อง 
ผูใ้ชง้านไดั ้ซึ่ึ�งจัะทำาใหผู้ใ้ชง้านสามารถทราบัปัญหา
ที�เกิดัข้ึ �นและสามารถลดัการสญูเสียนำ�าที�เกิดัข้ึ �นไดั ้
โดัยสั�งงานผา่นโทรศพััทมื์อถือ

1.ลดัอัติรานำ�าสูญเสีย จัากการรั�วิหรือลืมปิดั 
วิาลว์ินำ�า 

2. การติรวิจัสอบัการใชน้ ำ�าในแติล่ะวินัสำาหรบััการ
จััดัการและบัริหารการใช้นำ�าเพืั�อให้เกิดัประโยชน์
สงูสดุั

1. อปุกรณต์ิรวิจัวิดััการไหลข้องนำ�าที�น ำามาใชใ้น
การพัฒันาครั�งนี �ไม่สามารถวิดััอตัิราการไหลข้องนำ�า
ในอตัิราการไหลติำ�ากวิา่ 5.15 มิลลลิติิรลติิรติอ่วิินาที
ไดั ้

2. การติดิัติั�งอปุกรณก์บััเครื�องข้า่ยอินเทอรเ์น็ติ ยงั
ไมไ่ดัพ้ัฒันาในสว่ินข้องการกำาหนดัการเชื�อมติอ่ผา่น
อุปกรณ ์ ยังใชวิ้ิธีการกำาหนดัเข้า้ไปในโคด้ัที�เขี้ยน
โปรแกรม ก่อนทำาการอัพั โหลดัโค้ดัลงบัอร์ดั

1. เพิั�มเซึ่นเซึ่อร ์Hall Effect Sensor โดัยทำางาน 
2 ติวัิเพืั�อใชส้ ำาหรบััเปรยีบัเทียบัข้อ้มลูที�วิดัั เพืั�อควิาม
แมน่ยำาในการวิดััและลดัควิามผิดัพัลาดั

2. สามารถปิดัการจัา่ยนำ�าผา่นโทรศพััทมื์อถือ โดัย
สั�งใหโ้ซึ่ลนิอยลว์ิาลว์ิทำางาน
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02 อุปกรณ์ตรวัจวััดิและแสิ่ดิงผลปริมาณฝุ้�น 
PM 2.5 และ PM 10

ค์วัามเป็นมา 
ประเทศไทยไดัป้ระสบัปัญหามลพิัษ

ทางอากาศโดัยเฉพัาะปัญหาหมอกควินัมา
ชา้นาน ซึ่ึ�งจัะส่งผลรา้ยเป็นอันติรายติ่อ
ชีวิิติ หมอกควินัเหลา่นี �มีฝุ้่ นละอองเป็นสว่ิน
ประกอบัและมีอนภุาคข้นาดัเล็กกวิ่า 2.5 
ไมครอน และ 10 ไมครอน ไมส่ามารถมอง
เห็นไดัด้ัว้ิยติาเปลา่ ซึ่ึ�งจัะสง่ผลกระทบัติอ่
สขุ้ภาพัในระยะยาวิจัากการสดูัดัมหมอก
ควินัซึ่ำ�าแลว้ิซึ่ำ�าอีก หลายครั�งในแติล่ะปีหรอื
หลายปี หมอกควิันจัะส่งผลกระทบัติ่อ
สุข้ภาพัร่างกาย อาการที�พับัไดับ้ั่อยคือ 
เคืองติา แสบัติา แสบัจัมูก หรือคนัติาม
ผิวิหนังระคายเคืองและเกิดัการอกัเสบัที�
เยื�อบัตุิา่งๆ โดัยเฉพัาะระบับัทางเดิันหายใจั
 และอาจันำาไปสูก่ารเป็นมะเรง็ที�ปอดัไดั้

ในปัจัจัุบัันการรายงานข้อ้มูลผลดััชนี
คณุภาพัอากาศใหก้บััประชาชนไดัร้บััรูน้ั�น 
กองจัดััการคณุภาพัอากาศและเสียง กรม
ควิบัคมุมลพิัษประเทศไทย มีการรายงาน
ผลดัชันีคณุภาพัอากาศหรือค่า AQI (Air 
Quality Index) ซึ่ึ�งประกอบัไปดัว้ิย ฝุ้่ น
ละอองข้นาดัไมเ่กิน 2.5 ไมครอน (PM2.5), 
ฝุ้่นละอองข้นาดัไมเ่กิน 10 ไมครอน (PM10), 
ก๊าซึ่โอโซึ่น (O

3
), ก๊าซึ่คารบ์ัอนมอนอกไซึ่ดั์

(CO), ก๊าซึ่ไนโติรเจันไดัออกไซึ่ดั ์ (NO
2
) 

และก๊าซึ่ซึ่ลัเฟ์อรไ์ดัออกไซึ่ดั ์(SO
2
) หากคา่

ดัชันีคณุภาพัอากาศ (AQI) มีคา่สงูเกินกวิา่ 
100 แสดังวิ่าค่าควิามเข้ม้ข้น้ข้องมลพิัษ

SENSOR

เจ้้าของผลงาน
 สิำทธิิชัีย จีุนะวงษ์*, สุำจิุตรา จีุนะวงษ์ , นายถิรวุฒิ คนขยัน , นายธิวัชีชัีย บุญมี 
 หน่วยงานที�สัำงกัดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลล�านนา เชีียงราย
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ผลการใช้ประโยชน์ 

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผล

       ประชาชนที�อยูใ่นที�โลง่ เชน่ ในติลาดั สถานี
ข้นส่ง ลานออกกำาลงักาย หรือกำาลงัข้บััขี้�จักัรยาน
และจัักรยานยนติ์ อาจัไม่สะดัวิกในการเปิดั
คอมพิัวิเติอร ์หรอืสมารท์โฟ์น เพืั�อรบััข้อ้มลูข้า่วิสาร
คณุภาพัอากาศอยา่งทนัทว่ิงที ทำาใหเ้มื�อมีคณุภาพั
อากาศที�มีผลกระทบัติอ่สขุ้ภาพั จัะข้าดัการปอ้งกนั
ตินเอง ซึ่ึ�งเป็นอนัติรายติอ่สขุ้ภาพัอยา่งมาก อีกทั�ง
ยังมีประชาชนอีกจัำานวินหนึ�งที�ไม่มีสมารท์โฟ์น
ทำาใหย้ากติอ่การเข้า้ถงึข้อ้มลูคณุภาพัอากาศ หาก
นำาอปุกรณต์ิรวิจัวิดััและแสดังผลปรมิาณฝุ้่ น PM2.5 
และ PM10 ไปติดิัติั�งยงัสถานที� ที�ไดัก้ลา่วิมาแลว้ิ จัะ
ทำาให้ประชาชนที�อยู่ในที�โล่ง สามารถทราบัถึง
คุณภาพัอากาศบัริเวิณนั�นไดัท้ันที หากคุณภาพั
อากาศมีผลกระทบัติอ่สขุ้ภาพั ก็จัะสามารถปอ้งกนั
ตินเอง หรอืหลีกเลี�ยงสถานที�นั�นไดัท้นัการณ์

1. สรา้งอปุกรณต์ิรวิจัวิดััและแสดังผลปริมาณ
ฝุ้่ น PM2.5 และ PM10 เพิั�มเพืั�อนำาไปติดิัติั�งยงัสถาน
ที�ติา่ง ๆ

2. ทำาใหอ้ปุกรณต์ิรวิจัวิดััและแสดังผลปรมิาณ
ฝุ้่ น PM2.5 และ PM10 สามารถเชื�อมโยงข้อ้มลูกนั
เป็นโครงข้า่ย เพืั�อประโยชนใ์นการวิิเคราะหข์้อ้มลู

เป็นอุปกรณต์ิรวิจัวิดััและแสดังผลปริมาณฝุ้่ น PM2.5 และ PM10 ซึ่ึ�งจัะมีอุปกรณต์ิรวิจัวิดััไปติิดัติั�งใน 
สถานที� ที�ติอ้งการ ทำาใหส้ามารถวิดััฝุ้่ นละอองข้นาดัเลก็ PM2.5 และ PM10 ไดัจ้ัากสถานที�ติิดัติั�งจัรงิ โดัยจัะ
แสดังผลในลกัษณะหนา้แสดังอารมณ ์ซึ่ึ�งจัะเปลี�ยนสตีิามคา่ดัชันีคณุภาพัอากาศ สามารถแบัง่ไดั ้5 ระดับัั ไดัแ้ก่
 สนี ำ�าเงิน หมายถงึ คณุภาพัอากาศดีัมาก , สเีขี้ยวิ หมายถงึ คณุภาพัอากาศดีั , สเีหลอืง หมายถงึ คณุภาพัอากาศ
ปานกลาง , สีสม้ หมายถึง คณุภาพัอากาศเริ�มมีผลกระทบัติ่อสขุ้ภาพั , สีแดัง หมายถึง คณุภาพัอากาศ 
มีผลกระทบัติอ่สขุ้ภาพั ทำาใหป้ระชาชนที�อยูใ่นที�โลง่สามารถมองเหน็และเข้า้ใจัไดัง้า่ย

ทางอากาศมีคา่เกินมาติรฐ์าน และคณุภาพัอากาศใน
วิันนั�นจัะเริ�มมีผลกระทบัติ่อสุข้ภาพัอนามัยข้อง
ประชาชน ข้อ้มลูดัชันีคณุภาพัอากาศ ที�ติรวิจัวิดััจัาก
สถานีติรวิจัวิัดัคุณภาพัอากาศจัะรายงานผลผ่าน
เวิบ็ัไซึ่ติ ์แอพัพัลเิคชั�น โทรทศัน ์และหนงัสือพิัมพั ์การ
รายผลดัชันีคณุภาพัอากาศแบับัที�ไดัก้ล่าวิข้า้งติน้ มี
การเข้า้ถงึยากและจัดุัการรายงานผลมีไมม่าก บัคุคล
ทั�วิไปเข้้าใจัควิามหมายดััชนีคุณภาพัอากาศแบับั
ติวัิเลข้ไดัย้าก อีกอยา่งสถานีติรวิจัวิดััคณุภาพัอากาศ
มีไมม่ากพัอที�จัะรายงานใหค้รอบัคลมุทกุพืั�นที�

งานสิ�งประดิัษฐ์์นี �มีวิตัิถปุระสงค ์ เพืั�อจัะออกแบับั
และพัฒันาอปุกรณต์ิรวิจัวิดััและแสดังผลปรมิาณฝุ้่ น 
PM2.5 และ PM10 ที�สามารถมองเห็นไดัใ้นที�โล่ง 
อุปกรณต์ิรวิจัวิดััจัะสามารถวิดััฝุ้่ นละอองข้นาดัเล็ก 
PM2.5 และ PM10 ไดั ้ แลว้ิทำาการแสดังค่าดััชนี
คณุภาพัอากาศ (AQI) ผา่นหนา้ชดุัแสดังผล โดัยติวัิชดุั
แสดังปริมาณฝุ้่ นจัะถูกออกแบับัมาใหง้่ายติ่อการดัู
ข้อ้มลูคา่ฝุ้่ น PM2.5 และ PM10 ในอากาศ มีจัอแสดัง
ผลในลกัษณะหนา้แสดังอารมณ ์ซึ่ึ�งจัะเปลี�ยนสตีิามคา่
ดัชันีคณุภาพัอากาศ สามารถแบัง่ไดั ้ 5 ระดับัั ไดัแ้ก่ 
สีนำ�าเงิน (0-25 µg./m3), สีเขี้ยวิ (26-37 µg./m3), สี
เหลือง (38-50 µg./m3), สีสม้ (51-90 µg./m3), สีแดัง 
(>91 µg./m3) โดัยจัะเรยีงจัากคณุภาพัอากาศดีัมาก
ไปจันถงึมีผลกระทบัติอ่สขุ้ภาพัติามลำาดับัั



26
การประชุุมวิิชุาการวิิจััยและนวัิตกรรมสร้างสรรค์์ ค์รั�งท่ี่� 7 
CRCI 2021 Online

03 ไฮโดิรเจลอัจฉริยะซ่อมแซมตัวัเองท่�ม่ฤทธิิ�ต้านเช่�อ
แบค์ท่เร่ยและสิ่มานแผล

เจ้้าของผลงาน
นางสำาวศิรินันท์ กุลชีาติ, นายชีานนธ์ิ ตลอดีไธิสำง, รองศาสำตราจุารย์รินา ภััทรมานนท์, 
นายปิติภ้ัมิ เสำงี�ยมกิตติกุล, นายภัานุพังษ์ คงวิชัีย
หน่วยงานที�สัำงกัดี คณะวิทยาศาสำตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ในการทดสอบประสทิธิิภาพของไฮโดรเจลอจัฉรยิะซ่อ่มแซ่มตัวัเองท่�ม่ฤทธิิ�ตัา้นเช้ื้ �อแบคท่เรย่ จะแบง่ออกเป็น 2 สว่น ดงัแสดง
ในรูปท่� 1 โดยสว่นแรกจะเป็นการทดสอบในจานเล่ �ยงเช้ื้ �อ สว่นท่�สองจะเป็นการทดลองในสตััวท์ดลอง (หนขูาว) เพ้�อศึกึษาฤทธิิ�

ในการสมานแผล ความเป็นพิษและปัจจยัอ้�นๆ  สว่นในรูปท่� 2 เป็นตัวัอยา่งผลติัภณัฑ์ต์ัวัอยา่งท่�ออกแบบไว ้เพ้�อจดัจำาหนา่ยใน
ทอ้งตัลาด

รูปท่� 1 ภาพรวมของการทดสอบประสทิธิิภาพของไฮโดรเจลตัา้นเช้ื้ �อแบคท่เรย่

รูปท่� 2 ผลติัภณัฑ์ท่์�ออกแบบ
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ทางผูวิ้ิจััยไดัม้องเล็งเห็นควิามสำาคัญข้องข้อง
สมนุไพัรไทย นั�นคือ ฟ์า้ทะลายโจัร ซึ่ึ�งในฟ์า้ทะลาย
โจัรจัะมีสารแอนโดัรกราโฟ์ไลดัที์�มีฤทธิ�ในการบัรรเทา
อาการทอ้งเสีย อาการหวิดัั อาการเจ็ับัคอ ลดัการติดิั
เชื �อทางเดิันหายใจั ดัังนั�นทางผู้วิิจััยจัึงไดั้นำา 
ฟ์้าทะลายโจัรมาสงัเคราะหร์ว่ิมกบััเทคโนโลยีนาโน 
ไดัเ้ป็นอนภุาคเงินนาโนที�ลอ้มรอบัดัว้ิยโมเลกลุข้อง
สารแอนโดัรกราโฟ์ไลดัเ์พืั�อใชเ้ป็นติวัิยาผสมรวิมกบัั
ไฮัโดัรเจัลเพืั�อเพิั�มฤทธิ�ในการติา้นเชื �อแบัคทีเรยีและ
เรง่การรกัษาบัาดัแผลสำาหรบััแผลภายนอก โดัยไฮัโดั
รเจัลนี�สามารถยึดัติิดักับับัาดัแผลไดัดี้ัและช่วิยดัูดั
ข้องเหลวิจัากบัาดัแผลทำาใหแ้ผลแหง้เร็วิ ในข้ณะ
เดีัยวิกันก็จัะค่อย ๆ ปลดัปล่อยติัวิยาออกมา 
เพืั�อรกัษาบัาดัแผลลดัควิามเสี�ยงติอ่การติดิัเชื �อเรื �อรงั

ไฮัโดัรเจัลติา้นเชื �อแบัคทีเรยีนี �จัะสามารถช่วิยเรง่
การรกัษาบัาดัแผล ทั�งผูป่้วิยที�มีแผลทั�วิไป และผูป่้วิย
แผลติดิัเชื �อเรื �อรงั เชน่ แผลเบัาหวิานที�หายไดัย้าก ซึ่ึ�ง
จัะช่วิยลดัควิามเสี�ยงในการสูญเสียอวิยัวิะอนัเกิดั
จัากแผลติิดัเชื �อเรื �อรงัไดั้

1. พัฒันาเป็นผลติิภณัฑ์ที์�สามารถใชก้บััสตัิวิเ์ลี �ยง
ไดั้

2. พัฒันาผลิติภณัฑ์ใ์หส้ามารถใชก้ับัมนุษยไ์ดั้
อยา่งมีประสทิธิภาพัและปลอดัภยั โดัยจัะทำาการข้อ
จัรยิธรรมในมนษุยแ์ละพัฒันาออกมาเป็นผลติิภณัฑ์์
เพืั�อจัำาหนา่ยในทอ้งติลาดั

ไฮัโดัรเจัลนี�มีฤทธิ�ในการติา้นเชื �อแบัคทีเรียที�ดีั
เยี�ยม สามารถติดิัผิวิหนงัไดัดี้ัรวิมทั�งชว่ิยเรง่การรกัษา
บัาดัแผลใหห้ายเรว็ิมากยิ�งข้ึ �น โดัยไฮัโดัรเจัลนี�เป็นเจัล
ที�สามารถซึ่อ่มแซึ่มติวัิเองไดัแ้ละยงัสามารถฉีดัไดัซ้ึ่ึ�ง
คณุสมบัตัิิเหล่านี �เป็นคณุสมบัตัิิที�เหมาะอย่างยิ�งใน
การใชง้านทางดัา้นชีวิการแพัทย์

สามารถรกัษาไดัต้ิั�งแติ ่สตัิวิเ์ลี �ยง ผูป่้วิยบัาดัแผล
ทั�วิไป และผูป่้วิยแผลติิดัเชื �อเรื �อรงั
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รูปที� 1 เมนหูลกัข้องโมบัาย
แอพัพัลเิคชนั

รูปที� 2 เมนยูอ่ยข้อ้มลูทั�วิไป
ข้องลำาไย

รูปที� 3 ติวัิอยา่งข้อ้มลูพันัธ์ลุ ำาไย

รูปที� 4 ติวัิอยา่งข้อ้มลูโรคในลำาไย รูปที� 5 ติวัิอยา่งข้อ้มลูจัดุัรบััซืึ่ �อ
ลำาไย

รูปที� 6 ติวัิอยา่งการคำานวิณติน้ทนุ
การปลกูลำาไย

04 Longan Farmers Mobile Application

เจ้้าของผลงาน
จีุรวรรณ แซ่เล�า*, จิุนตนา  เอี�ยมส่ำบนุ่ม , นิตยา  ทิศลา, พิัมอัปสำรณ์  ฮดีฤาชีา
สำาขาคณิตศาสำตร์ คณะวิทยาศาสำตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจุ�
ทุนสำนับสำนุนจุากทุนวิจัุยแก่นักวิจัุยคณะวิทยาศาสำตร์ ประจุำาปีงบประมาณ พั.ศ.2564 
ความร่วมม่อกับบริษัท เฟรนด์ีเฟิร์สำ จุำากัดี
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ลำาไยเป็นพืัชที�มีควิามสำาคญัทางเศรษฐ์กิจัโดัย
เฉพัาะอยา่งยิ�งในจังัหวิดััลำาพันู ซึ่ึ�งจัากข้อ้มลูข้องการ
บัริหารการจัดััการสินคา้เกษติรที�ส ำาคญัข้องจังัหวิดัั
ลำาพันู พับัวิา่ ในปี พั.ศ. 2563 จังัหวิดััลำาพันูมีเกษติรกร
ผูป้ลกูลำาไยเป็นจัำานวิน 44,490 ราย จัากพืั �นที�ปลกู
ลำาไยทั�งหมดั 269,567 ไร ่(ข้อ้มลู ณ วินัที� 10 เมษายน 
2563 จัากสำานกัวิิจัยัและพัฒันาการเกษติรเข้ติที� 1 
จังัหวิดััเชียงใหม)่ และปัญหาที�พับัจัากเกษติรกรสว่ิน
ใหญ่ คือ ควิามรูต้ิา่ง ๆ เกี�ยวิกบััการปลกูลำาไย เชน่ 
ควิามรูเ้รื�องข้องโรคและการข้าดัธาติอุาหาร วิิธีแกไ้ข้
เมื�อเกิดัโรคและข้าดัธาติอุาหาร สถานที�รบััซืึ่ �อล ำาไย 
ควิามรูด้ัา้นการแปรรูปลำาไย และการคำานวิณติน้ทนุ
ที�ติ ำ�าที�สดุั ซึ่ึ�งเป็นอีกหนึ�งประเดัน็ที�ส ำาคญั เพัราะหาก
เกษติรกรมีติน้ทนุที�ติ ำ�าที�สดุัแลว้ิจัะทำาใหเ้กษติรกรไดั้
กำาไรที�สูงข้ึ �น ส่งผลใหเ้กษติรกรประกอบัอาชีพัไดั้
อย่างยั�งยืน ประกอบักบััในปัจัจับุันัเกษติรกรจัำาเป็น
ติ้องปรับัเปลี�ยนตินเองให้เป็นสมารท์ฟ์ารม์เมอร ์ 
(Smart Farmer) หรือเกษติรกรปราดัเปรื�อง โดัย
เปลี�ยนแปลงจัากการทำาเกษติรรูปแบับัเดิัมไปสู่การ
ทำาเกษติรรูปแบับัใหม ่ที�ไดัมี้การนำาเทคโนโลยีเข้า้มา
ใชใ้นการเกษติร หรือที�เรียกวิ่า “สมารท์ ฟ์ารม์มิ�ง” 
(Smart Farming) ผูวิ้ิจัยัจัึงไดัมี้การพัฒันาโมบัาย
แอปพัลิเคชนัที�ใชใ้นการคำานวิณติน้ทนุติำ�าที�สดุัและ
รวิบัรวิมข้อ้มูลสารสนเทศที�จั ำาเป็นดัังกล่าวิใหก้ับั
เกษติรกรผู้ปลูกลำาไยในจัังหวิัดัลำาพัูนไดั้นำาไปใช้
ประโยชนต์ิอ่ไป

- เกษติรกรผูป้ลกูล ำาไยสามารถคำานวิณติน้ทนุและ
ทราบัถงึติน้ทนุที�ติ ำ�าที�สดุัข้องการปลกูลำาไยติอ่ 1 ไรบ่ัน
โมบัายแอปพัลเิคชนัไดั้

- เกษติรกรผูป้ลูกลำาไยสามารถทราบัถึงข้อ้มูล
สารสนเทศที� เ กี�ยวิกับัการปลูกลำาไยบันโมบัาย
แอปพัลเิคชนั

มีระบับั GPS ติรวิจัจับััติำาแหนง่สถานที�รบััซืึ่ �อลำาไย
และระบับัการติรวิจัสอบัการข้าดัธาติอุาหารข้องลำาไย
ติามหลกัการข้องการวิิเคราะหภ์าพัถ่าย

- เป็นโมบัายแอพัพัลิเคชนัแรกข้องเกษติรกรผูป้ลกู
ลำาไยในจังัหวิดััลำาพันู

-โมบัายแอพัพัลิเคชันมีควิามสามารถในการ
คำานวิณและติรวิจัสอบัติน้ทนุที�ติ ำ�าที�สดุัข้องเกษติรกร
ผู้ปลูกลำาไยในจัังหวิัดัลำาพัูนไดั้ติามหลักการทาง
คณิติศาสติรเ์รื�องการหาค่าเหมาะที�สดุั (Optimiza-
tion)

- เ ป็นโมบัายแอพัพัลิ เคชันที� รวิบัรวิมข้้อมูล
สารสนเทศที�จั ำาเป็นสำาหรบััเกษติรกรผูป้ลกูลำาไยใน
จังัหวิดััลำาพันู เช่น ควิามรูเ้รื�องข้องโรคและการข้าดั
ธาติอุาหาร วิิธีแกไ้ข้เมื�อเกิดัโรคและข้าดัธาติอุาหาร 
สถานที�รบััซืึ่ �อล ำาไย ควิามรูด้ัา้นการแปรรูปลำาไย 

เกษติรกรผูป้ลกูลำาไยในจังัหวิดััลำาพันู.
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เจ้้าของผลงาน
นายคณโฑ์  ปานทองคำา*, นายจิุรณพััดี  รัมภัามณี และนายภััคพัล  พัันธ์ุิโณ
 หน่วยงานที�สัำงกัดี คณะวิศวกรรมศาสำตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชีมงคลศรีวิชัีย สำงขลา

05 นาฬิิกาจับเวัลาสิ่ำาหรับทดิสิ่อบร่เลย์ป้องกัน
(Stopwatch for testing protection relays)

แผงวิงจัรภายในเครื�อง ดัา้นหนา้เครื�อง

การทดัสอบัจับััเวิลาทำางานข้องนาฬิิกาจับััเวิลาสำาหรบััทดัสอบัรเีลย์
ปอ้งกนัเปรยีบัเทียบักบััเครื�องทดัสอบัรเีลยม์าติรฐ์าน

ติวัิอยา่งการติอ่วิงจัร
ทดัสอบัใชง้าน



วารสารวิจััยสิ�งประดิิษฐ์์นวัตกรรมและ ผลงานสร้างสรรค์์
ฉบัับัท่ี่� 6 ประจัำาปี 2564

สิิ่�งประดิิษฐ์์ 31

ค์วัามเป็นมา 

ผลการใช้ประโยชน์ 

ผ้้ใช้ประโยชน์

จุดิเด่ิน / ค์วัามแปลกใหม่

แนวัทางการพััฒนาต่อยอดิผลงาน           

รเีลยป์อ้งกนั (Protection Relay) เป็นอปุกรณที์�
ส ำาคญัในการปอ้งกนัระบับัไฟ์ฟ์า้กำาลงัแรงดันัสงู โดัย
เฉพัาะ Overcurrent relay แบับั IDMT ซึ่ึ�งเป็นรเีลย์
ที�ใช้กันมากในปัจัจัุบััน ซึ่ึ�งติอ้งมีการทดัสอบัการ
ทำางานใหอ้ยูใ่นเกณฑ์ม์าติรฐ์านใชง้านอยูเ่สมอ หนึ�ง
ในอปุกรณที์�จั ำาเป็นติอ้งใชใ้นการทดัสอบัรเีลยช์นิดันี �
คือนาฬิิกาจับััเวิลา ที�สามารถจับััเวิลาทำางานข้องรเีลย์
 ติั�งแติ่เริ�มรบััรูก้ารเกิดัควิามผิดัปกติิในระบับัไฟ์ฟ์้า
จันถงึครบักำาหนดัเวิลาสั�งปลดัวิงจัร เพืั�อยืนยนัผลวิา่
รเีลยย์งัคงทำางานติามเวิลาที�กำาหนดัหรอืไม ่ อยา่งไร
ก็ติามนาฬิิกาจัับัเวิลาดัังกล่าวิยังคงมีราคาแพัง 
เนื�องจัากมีควิามละเอียดัสูงถึงระดัับัมิลลิวิินาที 
ประกอบักบััหอ้งปฏิิบัตัิกิารระบับัไฟ์ฟ์า้กำาลงั มทร.ศรี
วิิชยั มีนาฬิิกาแบับันี�เครื�องเดีัยวิ เป็นแบับัเก่า มีอายุ
การใชง้านมากกวิา่ 10 ปี  ผูป้ระดัษิฐ์์จังึมีแนวิคดิัที�จัะ
สรา้งนาฬิิกาจับััเวิลาควิามละเอียดัสงูสำาหรบััทดัสอบั
รีเลยป์้องกนั ในราคาที�ถกูกวิ่าทอ้งติลาดั เพืั�อใชใ้น
การเรยีนการสอนปฏิิบัตัิิการทดัสอบัรเีลยป์อ้งกนั ซึ่ึ�ง
จัะช่วิยใหก้ารทดัสอบัและยืนยนัผลการทำางานข้อง
รเีลยป์อ้งกนักระแสเกินทำาไดัร้วิดัเรว็ิ ไดัผ้ลที�แมน่ยำา 
งา่ยติอ่การเรยีนรูแ้ละใชง้าน

สามารถนำามาใช้จัับัเวิลาการทำางานข้องรีเลย์
ปอ้งกนั ในการทดัสอบั Function test ที�เกี�ยวิกบััเวิลา
ทำางานไดัอ้ย่างดีัยิ�ง โดัยมีควิามถูกติอ้งและควิาม
แม่นยำาข้องเครื�องเทียบัเท่ากบััเครื�องทอ้งติลาดัยี�หอ้
แพัง

1. พัฒันาใหมี้เสถียรภาพั ทนติอ่สญัญาณรบักวิน
ปรบััปรุงวิสัดัทีุ�ใชใ้หมี้รูปรา่งภายนอกที�สวิยงาม

มีชอ่งสำาหรบััติรวิจัจับััการเปลี�ยนแปลงหนา้สมัผสั
ชนิดั Dry contact จัำานวิน 4 ชอ่ง ซึ่ึ�งมากกวิา่เครื�อง
ทั�วิไปที�มีเพีัยง 2 ชอ่ง

เริ�มการจับััเวิลาและหยดุัจับััเวิลา ไดัจ้ัากสญัญาณ
การเปลี�ยนแปลงหนา้สมัผสัข้องชอ่งใดั ๆ ทั�ง 4 ชอ่ง 
ก็ไดั้

สามารถดัเูวิลาการทำางานและรเีซึ่ต็ิเวิลาไดัท้ั�งที�ติวัิ
เครื�อง และบัน Smartphone Application

มีติน้ทนุการผลติิติำ�า ราคาไมเ่กิน 20% ข้องเครื�อง
ทอ้งติลาดั

หลกัสตูิรสาข้าวิิชาวิิศวิกรรมไฟ์ฟ์า้  มหาวิิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลศรวิีิชยั สงข้ลา ไดัน้ ำามาใชใ้นหอ้ง
ปฏิิบัตัิิการปอ้งกนัระบับัไฟ์ฟ์า้กำาลงั ในการเรยีนการ
สอน Lab ที�ติอ้งมีการทดัสอบัจับััเวิลาทำางานข้องรเีลย์
ปอ้งกนัทกุ Lab ติั�งแติภ่าคการศกึษาที� 1/2563
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