บทบรรณาธิิการ
สถาบัันวิิจัยั และพััฒนา มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา มีีนโยบายส่่ง
เสริิมการบููรณาการวิิจัยั ร่่วมกัับการเรีียนการสอน สามารถพััฒนางานวิิจัยั ที่่ส� ามารถ
นำำ�ไปใช้้ประโยชน์์ และสนัับสนุุนการนำำ�เสนอเผยแพร่่ผลงานวิิชาการ ผลงาน
สร้้างสรรค์์ทั้้ง� ระดัับชาติิและระดัับนานาชาติิ จึึงได้้จัดทำ
ั �ำ “วารสารสิ่่�งประดิิษฐ์์
นวััตกรรม และผลงานสร้้างสรรค์์ ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564 ภายในเล่่มวารสารฉบัับ
นี้้� ประกอบไปด้้วยผลงานจากการประกวดสิ่่�งประดิิษฐ์์ และงานสร้้างสรรค์์ ในการ
ประชุุมวิิชาการวิิจัยั และนวััตกรรมสร้้างสรรค์์ ครั้้ง� ที่่� 7 (7th CRCI 2021) ภายใต้้
หััวข้้อ “...สู่่�วิจัิ ยั รัับใช้้สังั คม สืืบสานล้้านนา สร้้างมููลค่่าด้้วยเทคโนโลยีีและนวััตกรรม”
จััดขึ้้น� ระหว่่าง วัันที่่� 12 - 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราช
มงคลล้้านนา ซึ่่ง� เป็็ นการเผยแพร่่ผลงาน สู่่�แนวทางการนำำ�ไปต่่อยอดผลงานวิิจัยั
และประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์
ด้้วยสถานการณ์์ระบาดของโรคติิดเชื้้�อไวรััสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่่�ยังั คง
แพร่่ระบาดเพื่่�อเป็็ นการป้้องกัันไม่่ให้้เกิิดการติิดต่่อของโรคดัังกล่่าวกัับผู้้�เข้้าร่่วม
ประกวดผลงาน จึึงได้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� นรููปแบบการประกวดผลงานสิ่่ง� ประดิิษฐ์์ และ
ผลงานสร้้างสรรค์์ เป็็ นการจััดกิิจกรรมในรููปแบบออนไลน์์ (Online) นำำ�เสนอผ่่าน
แอปพลิิเคชััน Microsoft Teams
ขอขอบคุุณ ผู้้�ส่่งผลงานเข้้าร่่วมประกวด กรรมการผู้้�ทรงคุุณวุุฒิิ คณะผู้้�บริิหาร
คณาจารย์์ เจ้้าหน้้าที่่� และผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องทุุกท่่าน ที่่�มีีส่ว่ นสำำ�คัญ
ั ทำำ�ให้้วารสารฉบัับนี้้ �
ได้้เผยแพร่่สู่่�สาธารณะ เพื่่�อจัักเป็็ นประโยชน์์ต่อ่ การพััฒนางานวิิจัยั สู่่�งานนวััตกรรม
ต่่อไป

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์นพพร พััชรประกิิติิ
ผู้้�อำำ�นวยการสถาบัันวิิจัยั และพััฒนา
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

คณะกรรมการประเมิินผลงาน
สิ่ง�่ ประดิิษฐ์์ นวััตกรรม
และผลงานสร้้างสรรค์์
รองศาสตราจารย์์ ดร.วรวิิทย์์ นิิเทศศิิลป์์
รองผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั งานวิิทยาเขตเชีียงใหม่่
มหาวิิทยาลััยมหาจุุฬาลงกรณราชวิิทยาลััย

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.ปราโมทย์์ สิิทธิิจักั ร
รองอธิิการบดีีฝ่า่ ยวิิจัยั และพััฒนาชุุมชน
มหาวิิทยาลััยพิิษณุุโลก

ผู้้ช่� ว่ ยศาสตราจารย์์ ดร.พชรดนััย วััชรธนพััฒน์์ธาดา
ผู้้อำ� �ำ นวยการสถาบัันวิิจัยั และพััฒนา
มหาวิิทยาลััยพิิษณุุโลก

ดร.ประเสริิฐ ลืือโขง

ผู้้อำ� �ำ นวยการสำำ�นักั วิิทยบริิการและเทคโนโลยีีสารสนเทศ
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

สารบััญ
ผลงานสร้้างสรรค์์
เครื่่อ� งแต่่งกายประยุุกต์์จากผ้้าใยกััญชงเผ่่ามััง
หมอนอิิงจากผ้้าทอกะเหรี่่ย� ง
มหััศจรรย์์ฝ้า้ ยสามสีี ของดีีบ้้านก้้อ
การพััฒนาตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์เห็็ดกรอบสวรรด์์
ว่่อมคนเมืือง
พานไม้้ไผ่่ขดจากชุุดบล็็อกขึ้้น� รููป
สื่่อ� สารอััตลัักษณ์์ผ้้าทอย้้อมสีีธรรมชาติิของชนเผ่่า
ผ่่านตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์
บอร์์ดเกมการเรีียนรู้้� “การอ่่านภาษาไทย”

สิ่ง�่ ประดิิษฐ์์

6
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การพััฒนาระบบแจ้้งเตืือนการไหลของน้ำำ�ด้้
� วยเซนเซอร์์
การตรวจจัับการไหลของน้ำำ�� บนเทคโนโลยีีอินิ เทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่่�ง

22

อุุปกรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณฝุ่่�น PM 2.5 และ PM 10

24
26
28
30

ไฮโรดเจลอััจฉริิยะซ่่อมแซมตััวเองที่่มี� ฤี ทธิ์์ต้้� านเชื้้อ� แบคทีีเรีีย และสมานแผล
Longan Farmers Mobile Application
นาฬิิกาจัับเวลาสำำ�หรัับทดสอบรีีเลย์์ป้อ้ งกััน
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เจ้้าของผลงาน

เครื่่�องแต่่งกายประยุุกต์์จากผ้้าใยกััญชงเผ่่าม้้ง
Contemporary Fashion Hmong Hemp Fabric

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ญาณิิศา โกมลสิิริิโชค, ดร.อรนุุตฎฐ์์ สุุธาคำำ�, อ.เผ่่าภิิญโญศ์์ ฉิิมพะเนาว์์
หน่่วยงานที่่�สัังกััด หลัักสููตรสิ่่�งทอและเครื่่�องประดัับ สาขาการออกแบบ
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

ความเชื่่�อว่่า “กััญชง”เป็็ นสะพานเชื่่�อมโลกของ
เทพเจ้้ากัับโลกของบรรพบุุรุุษ ชาวเขาเผ่่าม้้งจึึงลอก
เส้้นใยจากเปลืือกกััญชง มาทำำ�เป็็ นสายสิิญจน์์ใช้้ใน
พิิธีีกรรมต่่างๆ ตั้้�งแต่่การผููกข้้อมืือให้้กับั เด็็กเกิิดใหม่่
หรืืองานประเพณีีที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ชาวเขาเผ่่าม้้งก็็จะนำำ�มา
ทอเป็็ นเสื้้�อผ้้าใส่่ในงานมงคล งานวัันปีี ใหม่่ และ
แม้้แต่่การตายก็็นำ�ำ เส้้นใยกััญชงมาทำำ�เป็็ นรองเท้้า
และเครื่่�องแต่่งกาย ด้้วยเชื่่�อว่่าสามารถเดิินสู่่�สวรรค์์
และสื่่�อสารกัับวิิญญาณบรรพชนได้้ หากไม่่ได้้ใส่่
เสื้้�อผ้้าที่่�ทอจากใยกััญชงแล้้ววิิญญาณของผู้้�นั้้�นจะ
ต้้องล่่องลอยไปอย่่างไร้้จุดุ หมาย ชาวม้้งยัังคงปัั กผ้้า
เย็็บผ้า้ และสร้้างลวดลายเขีียนเทีียนบนผ้้าและตััดเย็็บ
เป็็ นเสื้้�อผ้้าสวมใส่่เอง และทำำ�เป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์จำ�ำ หน่่าย
ให้้แก่่นักั ท่่องเที่่�ยว รูู ปแบบสิินค้้าที่่�จำ�ำ หน่่ายเป็็ นรูู ป
แบบตามวิิถีีชีีวิิตของม้้ง มีีราคาแพงเนื่่�องจากเส้้นใย
กััญชงปลููกได้้น้อ้ ยเพราะเป็็ นพืืชประเภทยาเสพติิด
ที่่�ทางการต้้องควบคุุม ทำำ�ให้้ขายได้้ยากมาก และใช้้
เวลาในการทอและตกแต่่ง นานเป็็ นเดืือน ดัังนั้้�นจาก
การศึึกษาความต้้องการของตลาดผู้้�บริิโภคที่่� นิิยม
สิินค้้าเชิิงวััฒนธรรม จึึงได้้พัฒ
ั นารูู ปแบบเครื่่�องแต่่ง
กาย เป็็ นรููปแบบร่่วมสมััยเหมาะกัับผู้้�บริโิ ภคที่่�ชอบใช้้
ของไทยแต่่ไม่่ชอบใช้้ของเชย แต่่ยังั คงมีีลวดลายที่่�
เป็็ นเอกลัักษณ์์แสดงวััฒนธรรมของชนเผ่่าม้้ง พััฒนา
ผืืนผ้้ากััญชงปั่่� นมืือ เป็็ นเส้้นใยกััญชงปั่่� นมืือผสมเส้้น
ด้้ายฝ้้าย ปั่่� นมืือ เพื่่�อทำำ�ให้้ผ้า้ ทอนุ่่�มขึ้้�น สวมใส่่สบาย
และผลิิตได้้เร็็วมากขึ้้�น

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

เป็็ นผลิิ ตภัั ณ ฑ์์ผ้ ้ า ใยกัั ญ ชงย้้ อ มสีี ธ รรมชาติิ
ที่่�พัฒ
ั นาจากผ้้ากััญชงปั่่� นมืือ เป็็ นเส้้นใยกััญชงปั่่� นมืือ
ผสมเส้้นด้้ายฝ้้ายปั่่� นมืือ เพื่่�อทำำ�ให้้ผ้า้ ทอนุ่่�มขึ้้�น สวม
ใส่่สบาย รูู ปแบบของสิินค้้ามีีความร่่วมสมััย ยัังคง
เอกลัักษณ์์ที่่�เป็็ นวััฒนธรรมของขนเผ่่าม้้งให้้ผู้้�สวมใส่่
รู้้�สึึกได้้ ฝีี มืือการตััดเย็็บมีีความประณีีต ตามกำำ�หนด
มาตรฐาน มผช.

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์

1.ได้้เสื้้�อสำำ�เร็็จรููปที่่�มีีรููปแบบร่่วมสมััย ตรงตาม
ความต้้องการของผู้้�บริิโภค ที่่�ชอบใช้้ของไทยแต่่ไม่่
ชอบใช้้ของเชย
2.พััฒนาองค์์ความรู้้�และต่่อยอดภููมิปัิ ัญญาพื้้�นถิ่่�น
ให้้เกิิดประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์ การเขีียนเทีียนลาย
ดั้้�ง เดิิ ม แต่่ นำ�ำ มาจัั ด องค์์ป ระกอบใหม่่ แต่่ ยัั ง คง
เอกลัักษณ์์ที่่�เป็็ นวััฒนธรรมของชนเผ่่า เพิ่่�มมููลค่่าให้้
กัับสิินค้้า ไม่่ใช่่เพีียงส่่งมอบสิินค้้าถึึงผู้้�บริิโภคแต่่ยังั
ส่่งมอบจิิตวิิญญาณและรากเหง้้าวััฒนธรรม วิิถีีชีีวิิต
ของชนเผ่่าไปยัังผู้้�บริิโภค ช่่วยทำำ�ให้้ลูกู ค้้าตััดสินิ ใจซื้้�อ
ได้้ง่า่ ยขึ้้�น และช่่วยลดเวลาในการผลิิตผ้า้ เขีียนเทีียน
3.กลุ่่�มสามารถนำำ�ผ้า้ กััญชงที่่� มีีลายเขีียนเทีียน
ใหม่่ไปประยุุกต์์ใช้้เพื่่�อพััฒนาสิินค้้าที่่�เป็็ น Collection
ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้กลุ่่�มจำำ�หน่่ายสิินค้้าได้้ง่า่ ยขึ้้�น

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์

วิิสาหกิิจชุมุ ชนกลุ่่�มดาวม่่าง บ้้านแม่่สาใหม่่

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

1.พััฒนาผ้้าใยกััญชงด้้วยนวััตกรรมการตกแต่่ง
สำำ�เร็็จ ให้้มีีความนุ่่�มรื่่น� รีีดง่า่ ย และสะท้้อนน้ำำ�� ไม่่เป็็ น
เชื้้�อราง่่าย
2.มีี การออกแบบประยุุกต์์เฉดสีีย้อ้ มธรรมชาติิ
จากพืืชในท้้องถิ่่�นเพิ่่�มขึ้้�น
3.มีี ก ารพััฒ นาสิิ น ค้้า ประเภทอื่่� น จากเศษผ้้า
ใยกััญชงหรืือวััสดุุเหลืือใช้้ (Zero waste)
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หมอนอิิงจากผ้้าทอกะเหรี่่�ยง
Karen Weaving Cushion

ผ้้าทอกะเหรี่่ย� งย้้อมสีีธรรมชาติิแบบผ้้าผืืนและ
หมอนรููปแบบเดิิม

การพััฒนาและออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์หมอนอิิงจากผ้้าทอกะเหรี่่ย� งย้้อมสีีธรรมชาติิรููปแบบใหม่่

เจ้้าของผลงาน

ผู้้�ช่่วยศาสตราจารย์์ตยานิิตย์์ มิิตร์์แปง*, อาจารย์์พัชั ราภา ศัักดิ์์�โสภิิณ
หน่่วยงานที่่�สัังกััด สาขาวิิชาสิ่่�งทอและเครื่่�องประดัับ สาขาการออกแบบ
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

ผ้้าทอกะเหรี่่�ยง เป็็ นภููมิิปััญญาการทอผ้้าด้้วย
เทคนิิ ค ที่่� มีี เ อกลัั ก ษณ์์เ ฉพาะของชาวกะเหรี่่� ย ง
ปกาเกอะญอ โดยหญิิ งชาวกะเหรี่่�ยงจะได้้รับั การ
ถ่่ายทอดความรู้้�และทัักษะการทอผ้้าจากผู้้�เป็็ นแม่่โดย
มีีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์เพื่่�อการสวมใส่่ในชีีวิิตประจำำ�วันั และ
ใช้้ในงานพิิธีีสำ�คั
ำ ญ
ั ผ้้าทอเหรี่่ย� งมีีลักั ษณะเป็็ นผ้้าทอ
หน้้าแคบที่่�ใช้้เครื่่อ� งมืือทอแบบห้้างหลัังหรืือที่่�เรีียกว่่า
“กี่่�เอว” โดยผ้้าที่่�ทอจะถููกกำำ�หนดตามความต้้องการ
ใช้้งานตั้้�งแต่่เริ่่ม� ต้้นทอ เช่่น ผ้้าทอสํําหรัับเสื้้�อ ผ้้าซิ่่�น
ผ้้าโพกศรีีษะ หรืือย่่าม เป็็ นต้้น เอกลัักษณ์์ลวดลายที่่�
ปรากฎบนผืืนผ้้าทอกะเหรี่่�ยงสืืบทอดต่่อกัันมาเป็็ น
ลวดลายที่่� พบ ได้้ใ นกะเหรี่่� ย งทุุก พื้้�น ที่่� เช่่ น ลาย
สี่่�เหลี่่�ยมขนมเปีี ยกปููน ลายดอกไม้้ ลายเส้้นตรง ลาย
กากบาท เป็็ นต้้น
เพื่่�อเป็็ นการสร้้างและกระตุ้้�นให้้ชาวกะเหรี่่ย� งเกิิด
ความรััก ตระหนััก และหวงแหนในการอนุุรั ัก ษ์์
วััฒนธรรม ประเพณีี และวิิถีีชีีวิติ แบบดั้้�งเดิิมไว้้ พร้้อม
ทั้้�ง สามารถนำำ� ทรััพย์ ์สิิ น ทางปัั ญ ญานั้้�น มาสู่่�การ
พาณิิชย์์ เพื่่�อเป็็ นการสร้้างรายได้้ให้้มีีความยั่่�งยืืน จึึง
ได้้มีีการนำำ�แนวคิิดดัังกล่่าวมาใช้้ในการพััฒนาผ้้าทอ
กะเหรี่่�ยงให้้ออกมาเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�สามารถนำำ�มา
วางจำำ�หน่่ายได้้ตรงตามความต้้องการของตลาดและ
เป็็ นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ผ้า้ ทอในรูู ป
แบบของเคหะสิ่่�งทอ (Home Textile) คืือ หมอนอิิง
สำำ�หรัับลูกู ค้้าระดัับกลาง ประชาชนทั่่�วไป และเน้้น
กลุ่่�มลููกค้้าที่่�เป็็ นวััยรุ่่�นและวััยทำำ�งานตอนต้้น

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

การนำำ�ผ้า้ ทอกะเหรี่่�ยงมาพััฒนาเป็็ นผลิิตภััณฑ์์
ที่่� ส ามารถนำำ� มาวางจำำ� หน่่ า ยได้้ต รงตามความ
ต้้องการของตลาดและเป็็ นการสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มให้้กับั
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ผ้า้ ทอในรููปแบบของเคหะสิ่่�งทอซึ่ง�่ สามารถ
เข้้าถึึงกลุ่่�มลููกค้้าเป้้าหมายได้้กว้้างขึ้้�น

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์

1.พััฒนาองค์์ความรู้้�และต่่อยอดภููมิปัิ ัญญาพื้้�นถิ่่�น
ให้้เกิิดประโยชน์์ในเชิิงพาณิิชย์์
2.ส่่ ง เสริิ ม ให้้ เ กิิ ดการอนุุ รั ั ก ษ์์ วัั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนีียม ประเพณีี และมีีรายได้้ที่่�เพีียงพอใน
การดำำ�รงชีีวิิตในปัั จจุบัุ นั
3.ส่่งเสริิมให้้เกิิดการแสดงศัักยภาพผ้้ากะเหรี่่�ยง
ให้้เป็็ นที่่�ยอมรัับพร้อ้ มแข่่งขัันในตลาดโลก

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์

กลุ่่�มจัั น ทร์์ศ รีี ฝ้้ า ยทอปกาเกอะญอ อำำ� เภอ
ทุ่่�งหััวช้า้ ง จัังหวััดลำ�พู
ำ นู

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

การพััฒนาและออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากผ้้าทอเหรี่่�
ยงนี้้� สามารถนำำ�ไปใช้้เป็็ นแนวทางในการพััฒนาและ
ออกแบบผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่่�น ๆ ได้้ เช่่น เสื้้�อผ้้าบุุรุุษและสตรีี
กระเป๋๋า ของใช้้ หรืือของตกแต่่งต่่าง ๆ

9

10

การประชุุมวิิชาการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างสรรค์์ ครั้้�งที่่� 7
CRCI 2021 Online

03

เจ้้าของผลงาน

มหััศจรรย์์ฝ้้ายสามสีี ของดีีบ้้านก้้อ		
Miracle Cotton of Baan Kor

พบสัันต์์ ติิไชย* และนิิรมล ประเสริิฐพงศ์์กุุล
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่
เบอร์์โทรติิดต่่อ : 0850406706, Email : Phobson.t@rmurtl.ac.th, Phobson.tichai@gmail.com

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

ผ้้าฝ้้ายทอมืือ เป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์จากภููมิิปััญญาท้้อง
ถิ่่�นของไทยที่่�มีีมาแต่่โบราณ ในอดีีตผู้้�คนได้้นำ�ำ เอา
เส้้นใยธรรมชาติิมาถัักทอเป็็ นผืืนไว้้ใช้้สวมใส่่ โดย
เฉพาะฝ้้ายนั้้�นมีีเนื้้�อสััมผััสที่่�นุ่่�ม เส้้นใยมีีความเหนีียว
ทนทาน สวมใส่่สบาย ซึ่่ง� ผ้้าฝ้้ายพัันธุ์์�พื้้�นเมืืองแต่่เดิิม
มีีอยู่่� 2 สีี คืือขาว และน้ำำ�ต
� าล (สีีตุ่่�น) แต่่ปััจจุบัุ นั ได้้มีี
การพััฒนาสายพัันธุ์์�ที่่�ให้้สีีเขีียวเพิ่่�มขึ้้�นมาด้้วย
ปัั จจุบัุ นั คนไทยนิิยมสวมใส่่ผ้า้ ฝ้้ายทอมืือมากขึ้้�น
ให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับคุณ
ุ ค่่าของภููมิปัิ ัญญาในการทอผ้้า
มากยิ่่�งขึ้้�น จึึงมีีการสนัับสนุุนและส่่งเสริิมจากภาครััฐ
ในการพััฒ นาและยกระดัับภููมิิ ปัั ญ ญาท้้อ งถิ่่� น ให้้
สามารถเข้้ากัับยุุคสมััยแลเหมาะกัับไลฟ์์สไตล์์ของ
คนในยุุคปัั จจุบัุ นั ด้้วย
กลุ่่�มวิิสาหกิิจชุมุ ชนพััฒนาอาชีีพผู้้�สูงู อายุุบ้า้ นก้้อ
ทุ่่�ง อ.ลี้้� จ.ลำำ�พูนู เป็็ นหนึ่่�งในกลุ่่�มที่่�มีีส่ว่ นร่่วมในการ
ขัับเคลื่่�อนสืืบทอดภููมิิปััญญาท้้องถิ่่� น ที่่� ได้้อนุุรักั ษ์์
เสน่่ ห์ ์ข องผ้้า ทอมืื อ เอาไว้้จ ากบรรพบุุ รุุ ษ ตั้้�ง แต่่
กระบวนการต้้นน้ำำ�จ
� นถึึงปลายน้ำำ�� คืือ ปลููก ตีียวง
ปั่่� นเส้้น และทอด้้วยกี่่�โบราณ ที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ทางกลุ่่�มเลืือก
ใช้้จากธรรมชาติิ ที่่�ไม่่ทำ�ร้
ำ า้ ยและทำำ�ลายสิ่่�งแวดล้้อม
อีีกด้้วย

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่
ฝ้้าย 3 สีี 3 สายพัันธุ์์� นำำ�มาสร้้างสรรค์์ผลิิตภัณ
ั ฑ์์
ที่่�ได้้สีีจากธรรมขาติิ สีีเขีียว ขาว น้ำำ�ต
� าล โดยไม่่ต้อ้ ง
ผ่่านกระบวนการย้้อม เพื่่� อสร้้างเอกลัักษณ์์และมีี
ความเป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม นำำ�มาผสมในขั้้�นตอน
ปั่่� นเส้้นฝ้้าย เป็็ นเทคนิิคในการสร้้างลวดลายจากสีี
ของฝ้้าย ที่่�นำ�ำ มาผสมผสานทั้้�ง 3 สีี สวยงามและมีี
เสน่่ห์จ์ ากเส้้นฝ้้ายที่่� หนาและบางสลัับกััน อัันเป็็ น
เอกลัักษณ์์ของผ้้าทอมืือจากฝ้้ายปั่่� นมืือสีีธรรมชาติิ

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์

1. ได้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์เครื่่อ� งแต่่งกายจากฝ้้ายสีีธรรมชาติิ
ที่่�ไม่่ผ่า่ นกระบวนการย้้อมสีี เป็็ นมิิตรกัับสิ่่�งแวดล้้อม
ปั่่�นเส้้นและทอด้้วยกี่่�โบราณฝีี มือื ผู้้�สููงอายุุ สร้้างความ
ภาคภููมิิใจแก่่ผู้้�ทอและผู้้�สวมใส่่		
2.ช่่วยให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชนสามารถสร้้างมููลค่่าเพิ่่�ม
และยกระดัับให้้มีีความร่่วมสมััยมากขึ้้�น
3.ช่่วยพััฒนาต่่อยอดองค์์ความรู้้�จากภููมิิปััญญา
ดั้้�งเดิิมให้้สามารถสร้้างประโยชน์์เชิิงพานิิชย์์ได้้

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

สามารถนำำ�เทคนิิคการปั่่� นแบบผสมสีีในเส้้นฝ้้าย
ไปพััฒนาต่่อยอดผสมคู่่�สีีอื่่�นๆ เพื่่�อเพิ่่�มความหลาก
หลายให้้กับผื
ั นื ผ้้าที่่�จะนำำ�ไปแปรรููปเป็็ นสิินค้้าอื่่�นๆ ได้้
และฝ้้ายสีีธรรมชาติิเช่่น สีีเขีียว หรืือสีีน้ำ�ต
�ำ าล สามารถ
นำำ� มาศึึ ก ษาพััฒ นาระดัับสีี ห รืื อ เฉดสีี ด้ ้ว ยการใช้้
เทคนิิคต่่างๆ เช่่นการแช่่น้ำ�ปู
�ำ นู ใส การควบคุุมหรืือให้้
แสงที่่�แตกต่่างกััน เป็็ นต้้น

11

12

การประชุุมวิิชาการวิิจััยและนวััตกรรมสร้้างสรรค์์ ครั้้�งที่่� 7
CRCI 2021 Online

04

เจ้้าของผลงาน

การพััฒนาตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์เห็็ดกรอบสวรรค์์
Brand and Packaging Design for Crispy Mushroom

พบสัันต์์ ติิไชย*, นิิรมล ประเสริิฐพงศ์์กุุล, ภฤศพงศ์์ เพชรบุุล, อเนก อิิสระมงคลพัันธุ์์�,
เชาวลิิต พลอยแหวน
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่
เบอร์์โทรติิดต่่อ : 0850406706, Email : Phobson.t@rmurtl.ac.th, Phobson.tichai@gmail.com

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

กลุ่่�มแม่่บ้า้ นป่่ าลาน อ.เมืือง จ.ลำำ�พูนู ได้้ดำ�ำ เนิิน
การเพาะเห็็ดนางฟ้้าจำำ�หน่่ายมาตั้้�งแต่่ปีี พ.ศ.2561
ต่่อมายอดจำำ�หน่่ายลดลงเนื่่�องด้้วยมีีการแข่่งขัันสููง
และ มีีการเพาะเห็็ดไว้้รับั ประทานเองมากขึ้้�น จึึงได้้นำ�ำ
เห็็ดมาแปรรููปเป็็ นของทานเล่่นจำำ�หน่่ายเพื่่�อเพิ่่�มราย
ได้้ แต่่เ นื่่� อ งด้้ว ยขาดความรู้้�ค วามเข้้า ใจเกี่่� ย วกัับ
ตราสิินค้้าและบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ ทำำ�ให้้สินิ ค้้ายัังไม่่เป็็ นที่่�รู้้�จักั
มากเท่่าที่่�ควร เมื่่�อนำำ�ไปวางจำำ�หน่่ายตามงานต่่างๆ
ยัังไม่่เป็็ นที่่�น่า่ เชื่่�อถืือ ลููกค้้าต้้องการซื้้�อไปเป็็ นของฝาก
แต่่ รูู ป แบบของบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ยััง ไม่่ เ ป็็ น ที่่� ชื่่� น ชอบ
ประกอบกัับ ผู้้�ประกอบการกลุ่่�มแม่่บ้า้ นป่่ าลานยััง
ไม่่มีีตราสิินค้้า จึึงมีี แนวคิิดที่่� จะสร้้างแบรนด์์และ
พััฒนาตราสิินค้้าของกลุ่่�มให้้มีีเอกลัักษณ์์บ่ง่ บอกถึึง
ตััวตน สามารถสร้้างการจดจำำ�ให้้กับั กลุ่่�มลููกค้้าและ
เกิิดการซื้้�อซ้ำำ�� ได้้อย่่างง่่ายในอนาคต อีีกทั้้�งยัังต้้องการ
ปรัับ เปลี่่� ย นบรรจุุ ภัั ณ ฑ์์ที่่� น อกจากจะช่่ ว ยรััก ษา
คุุณภาพ ปกป้้องตััวสินิ ค้้าแล้้ว ยัังมีีหน้้าที่่�ช่ว่ ยส่่งเสริิม
การตลาดและสร้้า งมูู ล ค่่ า เพิ่่� ม ให้้กัั บ ผลิิ ตภัั ณ ฑ์์
อีีกด้้วย

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

การออกแบบตราสิินค้้า ด้้วยกราฟิิ กที่่�บ่ง่ บอกถึึง
ตััวผลิิตภัณ
ั ฑ์์ได้้โดยตรง ภายใต้้ชื่่�อแบรนด์์ “กิ๋๋�นดีี”
ซึ่�่งเป็็ นภาษาเหนืือที่่�มีีความหมายสื่่�อว่่าเห็็ดกรอบ
สวรรค์์นี้้กิ� ินแล้้วดีี ปลอดภััยต่่อสุุขภาพ เพราะเป็็ นเห็็ด
ที่่�กลุ่่�มฯเพาะเอง ทำำ�เอง สะอาดทุุกขั้้�นตอน อีีกทั้้�งบรรจุุ
ภัั ณ ฑ์์ที่่� มีี ก ารปรัับ โฉมใหม่่ ใ ห้้แ ปลกไปจากเดิิ ม
นำำ� เสนอในรูู ป แบบกระป๋๋ องอััดฝ าอลููมิิ เ นีี ย มแทน
ฟอยด์์ ซิิปล็็อค ช่่วยให้้สะดวกต่่อลููกค้้าในการเก็็บ
รัักษาหากทานไม่่หมด ส่่วนตััวบรรจุุภััณฑ์์ก็็จะติิด
ฉลาก (Label) ที่่� ออกแบบด้้วยกราฟิิ กคลุุมโทนสีี
เหมืือนกัับตัวั โลโก้้ เลืือกใช้้สีีน้ำ�ต
�ำ าลเป็็ นสีีหลััก และสีี
เขีียวที่่�ให้้ความรู้้�สึึกสดชื่่�น ใช้้ตัวอั
ั กั ษรที่่�ให้้อารมณ์์
สนุุกสนาน เหมาะกัับของทานเล่่น เมื่่� อนำำ�ไปวาง
จำำ�หน่่ายก็็จะมีีความเด่่นชััดของแบรนด์์มากขึ้้�น

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์

ตราสิินค้้าและบรรจุุภััณฑ์์ที่่�พััฒนาขึ้้�นใหม่่ช่่วย
สร้้า งตััวต นของแบรนด์์แ ละสร้้า งการจดจำำ� ให้้กัับ
ลููกค้้า เพื่่� อเกิิดการซื้้�อซ้ำำ�� ในอนาคต นอกจากนั้้�น
ยััง ยกระดัับ ให้้ผ ลิิ ตภััณ ฑ์์ส ามารถยกระดัับนำ�ำ ไป
สู่่�ตลาดใหม่่ที่่�เพิ่่�มมููลค่่าได้้ อย่่างเช่่น ตลาดออนไลน์์
รููปแบบสีีสันั ของบรรจุุภัณ
ั ฑ์์จะช่่วยกระตุ้้�นการขายใน
platform ได้้ หรืือ supermarket เป็็ นต้้น

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

สามารถต่่อยอดผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้เป็็ น set ของฝาก
หรืือของที่่�ระลึึกในโอกาสต่่างๆ ได้้ โดยการพััฒนาและ
ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีรูี ูปแบบตรงกัับความต้้องการ
ในการจำำ�หน่่ายแบบเป็็ นชุุดได้้ ช่่วยเพิ่่�มทางเลืือกให้้
ลููกค้้าและสร้้างมููลค่่าให้้ผลิิตภัณ
ั ฑ์์อีีกทางด้้วย
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ว่่อมคนเมืือง

จากว่่อมต้้นกำำ�เนิิดของแม่่แสงจากเมืืองแจ่่ม สู่่�ว่่อมคนเมืืองผ้้าใยกััญชง สีีสันั สวยงาม

เจ้้าของผลงาน

สุุพจน์์ ใหม่่กัันทะ
หน่่วยงานที่่�สัังกััด คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์
มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนาเชีียงใหม่่

ผลงานสร้้างสรรค์์

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ความเป็็นมา

ว่่อม หรืือหมวก สิ่่ง� ที่่�จะพบเห็็นได้้ทั่่�วไปในดิินแดนล้้านนา ใช้้ประโยชน์์ในช่่วงฤดููหนาว ในปััจจุบัุ นั พบที่่�อำ�ำ เภอ
แม่่แจ่่มเป็็ นส่่วนใหญ่่ ในอดีีตไม่่มีีหมวกให้้สวมชาวแม่่เเจ่่มใช้้เศษผ้้ามาประยุุกต์์เป็็ นว่่อม สวมใส่่ผลิิตขึ้้น� เพื่่�อ
ประโยชน์์ในการป้้องกัันความหนาวเย็็น วิิธีีการสร้้างสรรค์์ผลงานเกิิดจากความรััก จากมารดาที่่�มีีต่อ่ บุุตร มููลค่่า
อยููที่่�ใจรััก ชาวแม่่เจ่่มจะใช้้ว่อ่ มน้้อยนี้้�กับั เด็็กแรกเกิิดจนถึึงสองเดืือน ปัั จจุบัุ นั ผลิิตว่อ่ มใช้้สำ�ำ หรัับเด็็กน้้อย และ
บุุคคลทั่่�วไป อีีกทั้้�งยัังเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของที่่�ระลึึกของชาวแม่่แจ่่มอีีกด้้วย

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

การตกแต่่งว่่อม จะตกแต่่งด้้วยการปัั กตกแต่่งด้้วยลวดลายขััดเป็็ นเส้้นด้้ายสอดสีี เพื่่�อปิิ ดรอยต่่อของการเย็็บ
เป็็ นลายสามเหลี่่�ยม และลููกฝ้้ายที่่�มัดั สอดสีี ทำำ�ให้้ว่่อมของชาวอำำ�เภอแม่่แจ่่มมีีลักั ษณะที่่�สวยงามด้้วยสีีสันั
รููปทรงที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของตนเอง

ผลการใช้้ประโยชน์์

นำำ�ไปพััฒนาเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชนของชาวแม่่แจ่่ม เป็็ นของที่่�ระลึึก มีีการออกแบบ สีีสันั ของว่่อมให้้ทันั สมััย
และสวยงาม นำำ�มาผลิิตพวงกุุญแจว่่อมย่่อส่่วน หรืือว่่อมสวมศีีรษะสำำ�หรัับสวมใส่่ได้้จริงิ ในฤดููหนาว เป็็ นสิินค้้า
สำำ�หรัับนักั ท่่องเที่่�ยวที่่�มาเยืือนแม่่แจ่่ม และผลิิตออกขายยัังตลาดท้้องถิ่่�นคู่่�กัับผลิิตภัณ
ั ฑ์์อื่่�น ๆ ของอำำ�เภอแม่่แจ่่ม
และยัังคงไว้้ซึ่ง�่ เอกลัักษณ์์ของว่่อมคนเมืืองแม่่แจ่่ม ผู้้�ใช้้ประโยชน์์ คืือกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวแนวอนุุรักั ษ์์ชุมุ ชนนวััตวิิถีี
และกลุ่่�มนัักท่่องเที่่�ยวทั่่�วไป

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

ว่่อมของชาวแม่่แจ่่ม ผลิิตขึ้้น� ใหม่่โดยใช้้ใยกััญชงแทนผ้้าฝ้้ายซึ่่ง� จะเป็็ นการเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับั ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ชุมุ ชน
สร้้างสรรค์์ผลงานเพื่่�อสืืบสานพััฒนาต่่อยอดโดยการ ออกแบบบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ตัวั อย่่าง เพื่่�อเพิ่่�มมููลค่่าให้้กับว่
ั อ่ มคน
เมืืองแจ่่มให้้คงอยู่่� ตลอดไป
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พานไม้้ไผ่่ขดจากชุุดบล็็อกขึ้้�นรููป

ผลสำำ�เร็็จจากชุุดบล็อ็ กขึ้้�นรููปพานไผ่่ขด

ลัักษณะพานไผ่่ขด
ขึ้้�นรููปด้้วยมืือพร้้อมจำำ�หน่่าย

โครงสร้้างพานไผ่่ขด
ขึ้้�นรููปด้้วยมืือก่่อนขััดผิิว

ฐานพาน
จากชุุดบล็อ็ กขึ้้�นรููปพานไผ่่ขด

ตััวพานที่่�สำ�ำ เร็็จ
จากชุุดบล็อ็ กขึ้้�นรููปพานไผ่่ขด

ชุุมชนบ้้านศรีีปัันครััว

เจ้้าของผลงาน

ศึึกษาการขึ้้�นรููปพานด้้วยมืือ

การขึ้้�นรููปฐานพานด้้วยชุุดบล็อ็ ก

วารุุณีี ธรรมขัันธ์์*
หน่่วยงานที่่�สัังกััด กลุ่่�มสาระการเรีียนรู้้�วิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีี โรงเรีียนกาวิิละวิิทยาลััย
สำำ�นัักงานเขตพื้้�นที่่�การศึึกษามััธยมศึึกษาเชีียงใหม่่

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา
หัั ต ถกรรมไม้้ไ ผ่่ ขด อยู่่�คู่่�ชาวล้้า นนามาอย่่ า ง
ยาวนาน จากรุ่่�นสู่่�รุ่่�น บ้้านศรีีปัันครััว อำำ�เภอเมืือง
จัังหวััด เชีียงใหม่่ เป็็ นชุุมชนที่่�ทำ�ำ งานหััตถกรรมไม้้ไผ่่
ขด ประเภทพาน ขัันโอ ถาดไม้้ไผ่่ ขัันโตก ขัันดอก ขึ้้�น
รููปขึ้้�นร่่าง สร้้างเส้้นลาย ลงรัักปิิ ดทอง เป็็ นภาชนะที่่�
เรีียกว่่า“เครื่่อ� งเขิิน” ด้้วยวิิธีีการทำำ�ด้ว้ ยความประณีีต
ชาวล้้านนาเรีียกเครื่่อ� งมืือเครื่่อ� งใช้้กลุ่่�มนี้้�ว่า่ “คััวฮััก คััว
หาง” ตามรููปแบบวััสดุุที่่�ใช้้ คืือ การทำำ�เครื่่อ� งจัักสาน
จากไม้้ไผ่่ เคลืือบด้้วยยางเหนีียว เพื่่�อป้้องกัันมิิให้้น้ำ��ำ
รั่่�วซึมึ ที่่�ได้้มาจากต้้นรััก เพื่่�อให้้เกิิดความคงทน จาก
นั้้�น จึึงตกแต่่งผิิวให้้สวยงาม ด้้วยการเขีียนลวดลาย
หรืือขููดผิิวให้้เป็็ นร่่องลึึกแล้้วฝัังรัักสีีส่ว่ นใหญ่่มักั ใช้้สีี
แดงจากชาด สำำ� หรัับ สามััญ ชนทั่่�ว ไปจะใช้้เ พีี ย ง
สีี ดำ�ำ -แดง เ ท่่ า นั้้� น ไม่่ นิิ ยม ปิิ ดทองคำำ� เปลว
(ขัันแก้้ว กัันธิิมา, มปป.) ในการจััดทำ�พ
ำ านไม้้ไผ่่ขดนี้้ �
ประกอบขึ้้�นจากการนำำ�ไม้้ไผ่่มาขดเรีียงต่่อกััน โดย
แยกเป็็ นส่่วนต่่างๆ ดัังนี้้� ตััวพาน ฐานพาน และเข็็มขััด
พาน แล้้วนำ�ำ มาประกอบขึ้้�นเป็็ นพานไม้้ไผ่่ขด ตกแต่่ง
ให้้สวยงามตามต้้องการ แต่่ในการขึ้้�นรูู ปพานไม้้ไผ่่
ขดนั้้�น ต้้องอาศััยทัักษะและความชำำ�นาญ เพราะ
ต้้องออกแรงกดเส้้นตอกไม้้ไผ่่ให้้โค้้งตามรููปร่่างตามที่่�
ต้้องการ ทั้้�งต้้องลำำ�ดัับการขดตอกไม้้ไผ่่ให้้เหลื่่อ� มซ้้อน
มากน้้อยตามรููปร่่างของพานที่่เ� ปลี่่ย� นไปตามลำำ�ดัับชั้้น�
การกำำ� หนดความสมดุุล ของส่่ ว นประกอบต่่ า งๆ
ของพาน ทั้้�งเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง ความสููง ซึ่่ง� ต้้องใช้้
เวลาในการฝึึ กฝนทำำ�ให้้คนรุ่่�นหลััง หรืือบุุคคลที่่�สนใจ
เข้้าถึึงในกระบวนการหรืือวิิธีีทำ�ำ ได้้ยาก ผู้้�วิิจััยจึึง
ประยุุกต์์การใช้้การต่่อบล็็อกและการใช้้แรงกดจาก
บล็็อกมาใช้้ในการขึ้้�นรููปพาน เพื่่�อให้้เยาวชน บุุคคล
ที่่�สนใจโดยทั่่�วไปสามารถออกแบบพาน และขึ้้�นรูู ป
พานไม่่ไผ่่ขดได้้ ซึ่ง�่ เกิิดประโยชน์์ต่อ่ การเห็็นคุุณค่่า
ของชิ้้�นงาน การพััฒนาและการเพิ่่� มมููลค่่าให้้กัับ
หััตถกรรมของท้้องถิ่่�นต่่อไป

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่
นำำ�เอาคุุณสมบััติิของตอกไม้้ไผ่่สำ�ำ หรัับการจััดทำ�ำ
หััตถกรรม ซึ่่ง� มีีความหนาแน่่นต่ำำ�� สััมประสิิทธิ์์�ความ
ยืืดหยุ่่�นสููง ทนแรงอััดขนานเสี้้�ยนสููงมาใช้้ในการขึ้้�น
รูู ปพานไม้้ไผ่่ขดโดยใช้้ชุุดบล็็อกแทนแรงกดของมืือ
และชุุดบล็อ็ กขึ้้�นรููปพานไม้้ไผ่่ขดสามารถออกแบบ จััด
เรีียงในรููปแบบใหม่่ ตามที่่�ผู้้�ใช้้ต้อ้ งการ เพื่่�อให้้ได้้พาน
ไม้้ไ ผ่่ ขดที่่� เ ยาวชนและบุุ ค คลที่่� ส นใจได้้ใ ช้้ ก าร
ออกแบบตามความคิิดของตนเอง

ผลการใช้้ประโยชน์์

เมื่่�อนำำ�ไปทดลองใช้้กับั กลุ่่�มตััวอย่่างที่่�เป็็ นเยาวชน
ในระดัับมัธั ยมศึึกษาตอนต้้น ระดัับมัธั ยมศึึกษาตอน
ปลาย และครูู โดยใช้้บล็็อกขึ้้�นรูู ปแบบมาตรฐานใน
การขึ้้�นรููปพานไม้้ไผ่่ขดขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลาง 10
นิ้้�ว พบว่่าใช้้เวลาในการขึ้้�นรููปพานไม้้ไผ่่ขด 40.33
นาทีี ซึ่่ง� ใกล้้เคีียงกัับเวลาของผู้้�เชี่่�ยวชาญในการขึ้้�น
รููปซึ่่ง� ใช้้เวลา 40 นาทีี และสามารถขึ้้�นรููปพานไม้้ไผ่่
ขดให้้มีีขนาดเส้้นผ่่านศููนย์์กลางเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 10 นิ้้�ว
มีีความสููงเฉลี่่�ยเท่่ากัับ 8.66 นิ้้�วได้้สมบููรณ์์

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์

ชุุมชนศรีีปัันครััว ตำำ�บลท่่าศาลา โรงเรีียนกาวิิละ
วิิทยาลััยและโรงเรีียนมััธยมใกล้้เคีียง

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

พััฒนาชุุดบล็อ็ กขึ้้�นรููปสำำ�หรัับใช้้เป็็ นอุุปกรณ์์สาธิิต
ของโรงเรีี ย นและชุุ ม ชนศรีี ปัั น ครััว เพื่่� อ สืื บ สาน
ภููมิิปััญญาท้้องถิ่่� นพานไม้้ไผ่่ขดให้้แก่่เยาวชนและ
บุุ ค คลที่่� ส นใจได้้ใ ช้้ก ารออกแบบตามความคิิ ด
สร้้า งสรรค์์ นำำ� ไปสู่่�การผลิิ ต เพื่่� อ จำำ� หน่่ า ยเป็็ น
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์สินิ ค้้าจากชุุดขึ้้น� รููปพานไผ่่ขดต่อ่ ไป
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เจ้้าของผลงาน

สื่่�อสารอััตลัักษณ์์ผ้้าทอย้้อมสีีธรรมชาติิของชนเผ่่า
ผ่่านตราสิินค้้าและ บรรจุุภััณฑ์์
Communicate the Identity of Natural Dyed
Woven Fabric of the Tribe Through Logo and Packaging

อาจารย์์พััชราภา ศัักดิ์์�โสภิิณ, อาจารย์์ปลููกเกษม ชููตระกููล
หน่่วยงานที่่�สัังกััด...หลัักสููตรเทคโนโลยีีการพิิมพ์์และบรรจุุภััณฑ์์ สาขาเทคโนโลยีีศิิลป์์
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

การเปลี่่�ยนแปลงของวิิถีีชีีวิิตในแบบของคนเมืือง
ล้้วนแต่่ส่ง่ ผลให้้ไลฟ์์สไตล์์ของผู้้�คนเปลี่่�ยนไป กระแส
รัักษ์์โลกและสิ่่ง� แวดล้้อม ช่่วยทำำ�ให้้ผู้้�คนมีีจิตสำ
ิ �นึ
ำ กึ ใน
การรัักษ์์ธรรมชาติิ เลืือกใช้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�ย่อ่ ยสลายได้้
ในเวลาอัันสั้้�นและรวดเร็็ว และผลิิตจากวััตถุดิุ บที่่
ิ �เป็็ น
วััสดุุในธรรมชาติิ ซึ่่ง� ผู้้�ประกอบการยุุคใหม่่แม้้จะเป็็ น
ชนเผ่่าก็็ต้อ้ งใส่่ใจและปรัับตัวั ทั้้�งในการพััฒนาสิินค้้า
ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ พััฒนาตราสิินค้้าให้้เป็็ นที่่�รู้้�จักั และจดจำำ�
ได้้ของผู้้�บริิโภค เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การแข่่งขัันในท้้องตลาด
การพััฒนาบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ให้้สะดวกใช้้ นำำ�กลัับมาใช้้ใหม่่
ได้้อีีก จึึงเป็็ นเรื่่�องที่่�ผู้้�ประกอบการทุุกกลุ่่�มจะต้้อง
ใส่่ใจและให้้ความสำำ�คัญ
ั กัับวิิถีีการบริิโภคสิินค้้าของ
ผู้้�บริิโภค

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

-ตราสิินค้้าถููกออกแบบให้้มีคี วามสอดคล้้องกัับวิิถีี
ชีีวิิตของชนเผ่่าที่่�ผลิิตผ้า้ ทอย้้อมสีีธรรมชาติิ และมีี
เอกลััษณ์์เฉพาะของแต่่ละชนเผ่่า การที่่�ตราสิินค้้า
แแตกต่่างกัันอยู่่�บนบรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่ค� ล้้ายคลึึงกััน จะช่่วย
แยกตััวตนและความแตกต่่างของกลุ่่�มได้้
-ป้้า ยสิิ น ค้้า ใช้้สีี น้้อ ย สีี เ ข้้ม ตััวอััก ษรมีี ค วาม
เหมาะสม อ่่านง่่าย มีีสโลแกนของกลุ่่�มที่่�สั้้น� กระทััด
รััด บอกเล่่าเรื่่อ� งราวส่่งผ่่านพื้้�นที่่�เล็็กๆ ของป้้ายสิินค้้า
อย่่ า งมีี ป ระสิิ ท ธิิ ภ าพ สร้้า งคุุ ณ ค่่ า ความรู้้�สึึ ก
ความเข้้าใจให้้กับผู้้�บริ
ั
โิ ภค

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์

1.ได้้ตราสิินค้้า (logo) ที่่�สร้้างความแตกต่่างให้้กับั
กลุ่่�ม สร้้างการจดจำำ�กลุ่่�มและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ เมื่่�อได้้เห็็น
หรืือได้้ยินิ ชื่่�อนี้้�จะเป็็ นการยืืนยัันและย้ำำ�� เตืือนผู้้�บริิโภค
อยู่่�เสมอ จนจำำ�ได้้ สร้้างภาพลัักษ์์และความน่่าเชื่่�อถืือ
ให้้กับั กลุ่่�มและผลิิตภัณ
ั ฑ์์ของกลุ่่�ม สีีบ่ง่ บอกลัักษณะ
เฉพาะของแบรนด์์และทำำ�หน้้าที่่�สื่่�อสารกัับผู้้�พบเห็็น
ผ่่านบรรจุุภัณ
ั ฑ์์สีีธรรมชาติิ ส่่วนแบบตััวอักั ษร อ่่าน
ง่่ายสบายตา
2. ได้้บรรจุุภัณ
ั ฑ์์ที่่�มีีความแข็็งแรง รองรัับน้ำ��ำ หนััก
สิินค้้าและปกป้้องสิินค้้าผ้้าทอ มีีราคาต้้นทุุนไม่่สูงู
เกิินความจำำ�เป็็ น พััฒนาไปในทิิศทางที่่�ส่ง่ เสริิมให้้เกิิด
ประโยชน์์กับทั้้
ั ง� ตราสิินค้้าและตััวสินิ ค้้า
3. ได้้ป้า้ ยสิินค้้าที่่�สอดคล้้องกัับตราสิินค้้า มีีราย
ละเอีียดของข้้อมููลที่่�จำ�ป็
ำ ็ นต่่อการซื้้�อซ้ำำ�� รายละเอีียด
ถููกออกแบบไม่่ให้้มีีขนาดเล็็กจนเกิินไปจนยากที่่�จะ
อ่่าน ช่่วยให้้ผู้้�ซื้้อ� สามารถติิดต่่อหรืือสอบถามข้้อมููล
เพิ่่�มเติิมเมื่่�อต้้องการซื้้�อสิินค้้าในครั้้ง� ต่่อไป

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์

วิิสาหกิิ จชุุมชนกลุ่่�มดาวม่่าง บ้้านแม่่สาใหม่่
อ.แม่่ริมิ จ.เชีียงใหม่่
กลุ่่�มจัันทร์์ศรีีฝ้า้ ยทอ ต.ตะเคีียนปม อ.ทุ่่�งหััวช้า้ ง
จ.ลำำ�พูนู

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

1. ผู้้�ประกอบการต้้องพััฒนาและปรัับปรุุง สำำ�รวจ
แบรนด์์ตัวั เองอย่่างสม่ำำ��เสมอ ทั้้�งผลิิตภัณ
ั ฑ์์ควบคู่่�ไป
กัับตราสิินค้้าที่่�เปรีียบเสมืือนหน้้าตาด่่านแรกของการ
ออกไปสู่่�ตลาดที่่�มีีการแข่่งขัันอย่่างมากในปัั จจุบัุ นั
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บอร์์ดเกมการเรีียนรู้้� “การอ่่านภาษาไทย”

พััชราภา ศัักดิ์์�โสภิิณ*, ธััญณิิชา มโนวรรณ, ณััฐชยา รัักษ์์สิิทธิิเสรีีชน, ปลููกเกษม ชููตระกููล
คณะศิิลปกรรมและสถาปััตยกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงใหม่่
เบอร์์โทรติิดต่่อ : 081-3224934, Email : saksopin.aim@gmail.com

ผลงานสร้้างสรรค์์

ความเป็็นมา

ปััจจุบัุ นั รููปแบบการเรีียนรู้้�ได้้มีกี ารปรัับเปลี่่ย� นเพื่่�อ
ให้้เข้้ากัับยุคุ สมััย และเข้้ากัับพฤติิกรรมของผู้้�เรีียน
มากยิ่่�งขึ้้�น มีีนวััตกรรมต่่างๆ ที่่�นำ�ำ มาใช้้เป็็ นสื่่�อการ
เรีียนรู้้�เกิิดขึ้้น� มากมายหลายรููปแบบ และรููปแบบการ
เรีียนรู้้�โดยใช้้เกมเป็็ นฐาน ช่่วยเพิ่่�มแรงจููงใจให้้กัับ
ผู้้�เรีียน โดยให้้ผู้้�เรีียนมีีส่ว่ นร่่วมในการเรีียนรู้้�ได้้อย่่าง
น่่าสนใจ และรู้้�สึึกสนุุกกัับการเรีียนอีีกด้้วย ซึ่่ง� เกมส์์
การเรีียนรู้้�นี้้�จะต่่างจากเกมทั่่�วไปที่่�เล่่นเพื่่�อความสนุุก
เท่่านั้้�น แต่่เกมการศึึกษา เป็็ นการสอดแทรกองค์์ความ
รู้้�เข้้าไป เป็็ นความรู้้�ที่่�ถ่่ายทอดออกมาในรููปแบบและ
วิิธีีการที่่�ต่า่ งไปจากเดิิมอย่่างมาก มีีหลายประเภทเช่่น
บอร์์ดเกม เกมทดทสอบ เกมสัันทนาการ เกมนำำ�เข้้าสู่่�
บทเรีียน เป็็ นต้้น ซึ่ง�่ ทั้้�งหมดล้้วนแล้้วแต่่สอดคล้้องกัับ
พระราชบััญ ญััติิ ก ารศึึก ษาแห่่ ง ชาติิ ที่่� ไ ด้้กำ�ำ หนด
แนวทางการศึึกษาในการจััดกระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�ง
เน้้นให้้ผู้้�เรีียนได้้พัฒ
ั นาทัักษะการคิิด ทั้้�งท้้างด้้านสติิ
ปัั ญญาและความคิิดสร้้างสรรค์์			
โรงเรีีย นวััด เจ็็ ด ยอด เป็็ น โรงเรีีย นที่่� ก่่ อ ตั้้�ง โดย
พระครููอุดุ ม โพธิิคุณ
ุ อดีีเจ้้าอาวาส ซึ่่ง� เป็็ นโรงเรีียนที่่�
อยู่่�ภายใต้้การดููแลของสำำ�นักั งานคณะกรรมการการ
ศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน จััดการศึึกษาให้้นักั เรีียนมีีความรู้้� มีี
ความสามารถ มีี คุุ ณ ลัั ก ษณะที่่� พึึ ง ประสงค์์ไ ด้้
มาตรฐานการศึึกษาขั้้�นพื้้�นฐาน ประสานความร่่วมมืือ
วััด และชุุมชน อีีกทั้้�งการจััดการศึึกษาระดัับประถม
ศึึกษา ให้้แก่่เด็็กทุุกคนทั้้�งเด็็กพิิการและเด็็กปกติิที่่�
มีีอายุุอยู่่�ในเกณฑ์์การศึึกษาภาคบัังคัับได้้เข้้าเรีียน
ตามพระราชบััญญััติกิ ารศึึกษาแห่่งชาติิ พ.ศ. 2542
จากการศึึกษาข้้อมููลพบว่่านัักเรีียนของโรงเรีียนวััด
เจ็็ดยอด ซึ่่ง� มีีทั้้ง� คนไทยแท้้ และคนชาติิพันั ธุ์์� นัักเรีียน
มีีพื้้น� ฐานการอ่่านสะกดคำำ�ที่่�ใช้้ทั่่�วไป และคำำ�ศัพท์
ั ที่่์ �
แตกต่่างกััน รวมไปถึึงอ่่านสะกดคำำ� ผิิดเป็็ นส่่วนมาก
บางรายอ่่านได้้แต่่ยังั อ่่านออกเสีียงไม่่ชัดั เจน แต่่เขีียน
ไม่่ค่อ่ ยได้้ ดัังนั้้�นจึึงได้้ทำ�ำ การศึึกษาและออกแบบสื่่�อ
เพื่่� อ เสริิม ทััก ษะการเรีี ย นการสอนวิิ ช าภาษาไทย
ที่่� เ หมาะสมกัั บวััย ของผู้้�เรีี ย นและสอดคล้้อ งกัั บ
ยุุคสมััย

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
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จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

บอร์์ดเกมการศึึกษา เป็็ นสื่่�อการเรีียนรู้้�ที่่� ได้้รับั
ความนิิยมในปัั จจุบัุ นั โดยการออกแบบกราฟิิ กของ
บอร์์ดเกมให้้มีีสีสัี นั สดใสด้้วยภาพการ์์ตูนู และการจััด
วางองค์์ประกอบน่่าสนใจ ดึึงดููดสายตา จดจำำ�ง่่าย
ตััวละครเดิินเกมมีีเอกลัักษณ์์ชัดั เจน ขนาดของบอร์์ด
เกมเหมาะสมกัับผู้้�เล่่น น้ำำ�� หนัักของบอร์์ดเกมเหมาะ
สมกัับผู้้�เล่่น วััสดุุสำ�ำ หรัับทำ�บ
ำ อร์์ดเกมแข็็งแรงทนทาน
เหมาะสมกัับผู้้�เล่่น และตััวอักั ษรและภาพประกอบ
สอดคล้้องกัับเนื้้�อหา และวััสดุุจัดทำ
ั �ำ การ์์ดเกม และตััว
เดิินเกมน้ำำ�� หนัักเบาแข็็งแรง ขนาดของการ์์ดเกม และ
ตััวเดิินเกมหยิิบจัับถนััดมืือ การ์์ดเกม-ตััวเดิินเกม
สััมพัันธ์์กับบ
ั อร์์ดเกม

ผลการใช้้ประโยชน์์

1.ช่่วยส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�ภาษาไทย ฝึึ กการสะกด
คำำ� ผสมคำำ� ให้้กับผู้้�
ั เล่่นเพิ่่�มมากขึ้้�น
2.การเรีียนรู้้�ผ่่านบอร์์ดเกมสร้้างแรงจููงใจต่่อการ
เรีี ย นรู้้� อีี ก ทั้้�ง ยััง สร้้า งความมั่่�น ใจในการร่่ว มทำำ�
กิิจกรรมเรีียนรู้้�อีีกด้้วย
3.สร้้างปฏิิสัมั พัันธ์์แบบ face-to-face นำำ�ไปสู่่�การ
พััฒนาการเข้้าสัังคมและการสื่่�อสารระหว่่างบุุคคลได้้
เป็็ นอย่่างดีี
4.ช่่วยพััฒนาสมอง ความคิิดสร้้างสรรค์์และการ
ตััดสินิ ใจ
5.ช่่ ว ยดึึ ง ออกห่่ า งจากพฤติิ ก รรมการติิ ดจ อ
คอมพิิ ว เตอร์์ หรืื อ โทรศััพท์ ์มืื อ ถืื อ แล้้วหััน มามีี
ปฏิิสัมั พัันธ์์กับผู้้�อื่่
ั �นมากขึ้้�นด้้วย

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

1. สามารถต่่อยอดการทำำ�สื่่�อองค์์ความรู้้�อื่่�น หรืือ
รายวิิชาอื่่�นๆ เพื่่�อนำำ�มาใช้้ในการเรีียนการสอนเพิ่่�ม
มากขึ้้�น โดยพััฒนากติิกามีีความซัับซ้อ้ นตามระดัับ
ของผู้้�เรีียน/ผู้้�เล่่น
2. พััฒนาและขยายผลการเรีียนรู้้�ไปยัังโรงเรีียน
ใกล้้เคีียงได้้
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การพััฒนาระบบแจ้้งเตืือนการไหลของน้ำำ�ด้
� ้วย
เซนเซอร์์การตรวจจัับการไหลของน้ำำ�� บนเทคโนโลยีี
อิินเทอร์์เน็็ตของสรรพสิ่�ง่

มาตรวัดน้ํา

(ก)

(ข)

กลองควบคุมดวยบอรด ESP32,
Water Flow Sensor และ
โซลินอยวาลว

(ค)

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

เจ้้าของผลงาน

นายวุุฒิิชััย ปวงมณีี*, นายณััฐพงษ์์ วรรณสุุทธิ์์�, นายพงศ์์รพีี พฤกษาพัันธ์์ทวีี,
นายปิิยะสกุุล กัันทะศัักดิ์์�, นายก้้องสิิทธา นิ่่�มกิ่่�ง
ชมรม IOT และห้้องปฏิิบััติิการคอมพิิวเตอร์์ฮาร์์ดแวร์์ คณะวิิศวกรรมศาสตร์์และเทคโนโลยีี
มหาวิิทยาลััยนอร์์ท-เชีียงใหม่่

สิ่่�งประดิิษฐ์์

ความเป็็นมา

น้ำำ�� เป็็ นทรััพยากรที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ทั้้�งในสิ่่�งแวดล้้อมและ
การดำำ�รงชีีวิิตของมนุุษย์์ในชีีวิิตประจำำ�วันั จากการ
ตรวจสอบและศึึกษาพบว่่ามีีการสููญเสีียน้ำำ�� โดยเปล่่า
ประโยชน์์ เช่่น การรั่่�วของน้ำำ�ต
� ามจุุดต่่อต่่างๆ ที่่�ไม่่
สามารถสัังเกตได้้ตามแนวท่่อที่่�ฝัังใต้้พื้้น� ดิินหรืือท่่อที่่�
ฝัังในผนััง วาล์์วเปิิ ด-ปิิ ดน้ำ�ชำ
�ำ �รุ
ำ ุด และอีีกสาเหตุุหนึ่่�ง
คืื อ การลืื ม ปิิ ดว าล์์วน้ำ��ำ หลััง จากที่่� ใ ช้้ง านเสร็็จ แล้้ว
ซึ่่ง� ในกรณีีที่่�เกิิดการลืืมปิิ ดวาล์์วน้ำ��ำ ปััจจุบัุ นั ประชาชน
ส่่วนใหญ่่จะเปิิ ดน้ำ��ำ ใส่่ในถัังเก็็บน้ำ��ำ ไว้้ใช้้ สำำ�หรัับใน
กรณีีที่่�น้ำ��ำ หยุุดไหลหรืือไหลด้้วยแรงดัันต่ำำ��ไม่่เพีียงพอ
ต่่อการอุุปโภคและบริิโภค ซึ่ง�่ ระยะเวลาในการเปิิ ดน้ำ��ำ
จนกว่่าจะเต็็มถัังใช้้เวลานานหลายชั่่�วโมง จึึงทำำ�ให้้ลืมื
ปิิ ดวาล์์วน้ำ�ก่
�ำ อ่ นออกจากที่่�พักั อาศััยไปทำำ�งานหรืือทำำ�
ธุุระ ด้้วยเหตุุผลนี้้�จึงึ มีีแนวคิิดในการพััฒนาระบบแจ้้ง
เตืือนการการไหลของน้ำำ�� โดยการนำำ�ข้้อมููลอััตราการ
ไหลของน้ำำ�จ
� ากอุุป กรณ์์ต รวจวััด การไหลของน้ำำ��
(Water Flow Sensor) โดยสื่่�อสารผ่่านเครืือข่่าย
อิินเทอร์์เน็็ตและส่่งข้้อมููลไปยัังโทรศััพท์มื์ ือถืือของ
ผู้้�ใช้้งานได้้ ซึ่่ง� จะทำำ�ให้้ผู้้�ใช้้งานสามารถทราบปัั ญหา
ที่่�เกิิดขึ้้น� และสามารถลดการสููญเสีียน้ำำ�ที่่
� �เกิิดขึ้้น� ได้้
โดยสั่่�งงานผ่่านโทรศััพท์มื์ ือถืือ

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

1. เพิ่่�มเซนเซอร์์ Hall Effect Sensor โดยทำำ�งาน
2 ตััวเพื่่�อใช้้สำ�ำ หรัับเปรีียบเทีียบข้้อมููลที่่�วัดั เพื่่�อความ
แม่่นยำำ�ในการวััดและลดความผิิดพลาด
2. สามารถปิิ ดการจ่่ายน้ำำ�ผ่
� า่ นโทรศััพท์มื์ อื ถืือ โดย
สั่่�งให้้โซลิินอยล์์วาล์์วทำ�ำ งาน

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์
1.ลดอััต ราน้ำำ�สู
� ูญ เสีี ย จากการรั่่�ว หรืื อ ลืื ม ปิิ ด
วาล์์วน้ำ��ำ
2. การตรวจสอบการใช้้น้ำ��ำ ในแต่่ละวัันสำำ�หรัับการ
จััด การและบริิห ารการใช้้น้ำ��ำ เพื่่� อ ให้้เ กิิ ด ประโยชน์์
สููงสุุด

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน

1. อุุปกรณ์์ตรวจวััดการไหลของน้ำำ�ที่่
� �นำ�ำ มาใช้้ใน
การพััฒนาครั้้ง� นี้้�ไม่่สามารถวััดอัตั ราการไหลของน้ำำ��
ในอััตราการไหลต่ำำ��กว่่า 5.15 มิิลลิิลิติ รลิิตรต่่อวิินาทีี
ได้้
2. การติิดตั้้ง� อุุปกรณ์์กับั เครื่่อ� งข่่ายอิินเทอร์์เน็็ต ยััง
ไม่่ได้้พัฒ
ั นาในส่่วนของการกำำ�หนดการเชื่่�อมต่่อผ่่าน
อุุปกรณ์์ ยัังใช้้วิิธีีการกำำ�หนดเข้้าไปในโค้้ดที่่� เขีี ยน
โปรแกรมก่่ อ นทำำ� การอัั พ โหลดโค้้ ด ลงบอร์์ ด
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อุุปกรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณฝุ่่�น
PM 2.5 และ PM 10
ความเป็็นมา

SENSOR

เจ้้าของผลงาน

ประเทศไทยได้้ประสบปัั ญ หามลพิิ ษ
ทางอากาศโดยเฉพาะปััญหาหมอกควัันมา
ช้้านาน ซึ่่�งจะส่่งผลร้้ายเป็็ นอัันตรายต่่อ
ชีีวิติ หมอกควัันเหล่่านี้้�มีฝุ่่�ี นละอองเป็็ นส่่วน
ประกอบและมีีอนุุภาคขนาดเล็็กกว่่า 2.5
ไมครอน และ 10 ไมครอน ไม่่สามารถมอง
เห็็นได้้ด้ว้ ยตาเปล่่า ซึ่่ง� จะส่่งผลกระทบต่่อ
สุุขภาพในระยะยาวจากการสููดดมหมอก
ควัันซ้ำำ�� แล้้วซ้ำ�อี
�ำ ีก หลายครั้้ง� ในแต่่ละปีี หรืือ
หลายปีี หมอกควััน จะส่่ง ผลกระทบต่่อ
สุุขภาพร่่างกาย อาการที่่� พบได้้บ่่อยคืื อ
เคืืองตา แสบตา แสบจมููก หรืือคัันตาม
ผิิวหนัังระคายเคืืองและเกิิดการอัักเสบที่่�
เยื่่อ� บุุต่า่ งๆ โดยเฉพาะระบบทางเดิินหายใจ
และอาจนำำ�ไปสู่่�การเป็็ นมะเร็็งที่่�ปอดได้้
ในปัั จจุุบัันการรายงานข้้อมููลผลดััชนีี
คุุณภาพอากาศให้้กับั ประชาชนได้้รับรู้้�นั้้
ั น�
กองจััดการคุุณภาพอากาศและเสีียง กรม
ควบคุุมมลพิิษประเทศไทย มีีการรายงาน
ผลดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศหรืือค่่า AQI (Air
Quality Index) ซึ่�่งประกอบไปด้้วย ฝุ่่� น
ละอองขนาดไม่่เกิิน 2.5 ไมครอน (PM2.5),
ฝุ่่�นละอองขนาดไม่่เกิิน 10 ไมครอน (PM10),
ก๊๊าซโอโซน (O3), ก๊๊าซคาร์์บอนมอนอกไซด์์
(CO), ก๊๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์์ (NO2)
และก๊๊าซซััลเฟอร์์ไดออกไซด์์ (SO2) หากค่่า
ดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ (AQI) มีีค่า่ สููงเกิินกว่่า
100 แสดงว่่าค่่าความเข้้มข้้นของมลพิิษ

สิิทธิิชััย จีีนะวงษ์์*, สุุจิิตรา จีีนะวงษ์์ , นายถิิรวุุฒิิ คนขยััน , นายธวััชชััย บุุญมีี
หน่่วยงานที่่�สัังกััด มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลล้้านนา เชีียงราย

สิ่่�งประดิิษฐ์์

ทางอากาศมีีค่า่ เกิินมาตรฐาน และคุุณภาพอากาศใน
วัั น นั้้� น จะเริ่่� ม มีี ผ ลกระทบต่่ อ สุุ ข ภาพอนามัั ย ของ
ประชาชน ข้้อมููลดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ ที่่�ตรวจวััดจาก
สถานีี ต รวจวััดคุุณ ภาพอากาศจะรายงานผลผ่่ า น
เว็็บไซต์์ แอพพลิิเคชั่่�น โทรทััศน์์ และหนัังสืือพิิมพ์์ การ
รายผลดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศแบบที่่�ได้้กล่่าวข้้างต้้น มีี
การเข้้าถึึงยากและจุุดการรายงานผลมีีไม่่มาก บุุคคล
ทั่่�ว ไปเข้้า ใจความหมายดััช นีี คุุณ ภาพอากาศแบบ
ตััวเลขได้้ยาก อีีกอย่่างสถานีีตรวจวััดคุณ
ุ ภาพอากาศ
มีีไม่่มากพอที่่�จะรายงานให้้ครอบคลุุมทุุกพื่่�นที่่�
งานสิ่่�งประดิิษฐ์์นี้้มี� ีวัตถุ
ั ปุ ระสงค์์ เพื่่�อจะออกแบบ
และพััฒนาอุุปกรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณฝุ่่� น
PM2.5 และ PM10 ที่่� สามารถมองเห็็นได้้ในที่่� โล่่ง
อุุปกรณ์์ตรวจวััดจะสามารถวััดฝุ่่� นละอองขนาดเล็็ก
PM2.5 และ PM10 ได้้ แล้้วทำ�ำ การแสดงค่่าดััชนีี
คุุณภาพอากาศ (AQI) ผ่่านหน้้าชุุดแสดงผล โดยตััวชุดุ
แสดงปริิมาณฝุ่่� นจะถููกออกแบบมาให้้ง่่ายต่่อการดูู
ข้้อมููลค่่าฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 ในอากาศ มีีจอแสดง
ผลในลัักษณะหน้้าแสดงอารมณ์์ ซึ่ง�่ จะเปลี่่ย� นสีีตามค่่า
ดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ สามารถแบ่่งได้้ 5 ระดัับ ได้้แก่่
สีีน้ำ��ำ เงิิน (0-25 µg./m3), สีีเขีียว (26-37 µg./m3), สีี
เหลืือง (38-50 µg./m3), สีีส้ม้ (51-90 µg./m3), สีีแดง
(>91 µg./m3) โดยจะเรีียงจากคุุณภาพอากาศดีีมาก
ไปจนถึึงมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพตามลำำ�ดัับ

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์
ประชาชนที่่�อยู่่�ในที่่�โล่่ง เช่่น ในตลาด สถานีี
ขนส่่ง ลานออกกำำ�ลังั กาย หรืือกำำ�ลังั ขัับขี่่�จักั รยาน
และจัั ก รยานยนต์์ อาจไม่่ ส ะดวกในการเปิิ ด
คอมพิิวเตอร์์ หรืือสมาร์์ทโฟน เพื่่�อรัับข้้อมููลข่่าวสาร
คุุณภาพอากาศอย่่างทัันท่่วงทีี ทำำ�ให้้เมื่่�อมีีคุณ
ุ ภาพ
อากาศที่่�มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ จะขาดการป้้องกััน
ตนเอง ซึ่่ง� เป็็ นอัันตรายต่่อสุุขภาพอย่่างมาก อีีกทั้้�ง
ยััง มีี ป ระชาชนอีี ก จำำ� นวนหนึ่่� ง ที่่� ไ ม่่ มีี ส มาร์์ท โฟน
ทำำ�ให้้ยากต่่อการเข้้าถึึงข้้อมููลคุุณภาพอากาศ หาก
นำำ�อุปุ กรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณฝุ่่�น PM2.5
และ PM10 ไปติิดตั้้ง� ยัังสถานที่่� ที่่�ได้้กล่่าวมาแล้้ว จะ
ทำำ� ให้้ป ระชาชนที่่� อ ยู่่�ในที่่� โ ล่่ง สามารถทราบถึึ ง
คุุณภาพอากาศบริิเวณนั้้�นได้้ทัันทีี หากคุุณภาพ
อากาศมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ ก็็จะสามารถป้้องกััน
ตนเอง หรืือหลีีกเลี่่�ยงสถานที่่�นั้้น� ได้้ทันั การณ์์

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผล

1. สร้้างอุุปกรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณ
ฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 เพิ่่�มเพื่่�อนำำ�ไปติิดตั้้ง� ยัังสถาน
ที่่�ต่า่ ง ๆ
2. ทำำ�ให้้อุปุ กรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณ
ฝุ่่�น PM2.5 และ PM10 สามารถเชื่่�อมโยงข้้อมููลกััน
เป็็ นโครงข่่าย เพื่่�อประโยชน์์ในการวิิเคราะห์์ข้อ้ มููล

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่
เป็็ นอุุปกรณ์์ตรวจวััดและแสดงผลปริิมาณฝุ่่� น PM2.5 และ PM10 ซึ่�่งจะมีีอุุปกรณ์์ตรวจวััดไปติิดตั้้ง� ใน
สถานที่่� ที่่�ต้อ้ งการ ทำำ�ให้้สามารถวััดฝุ่่� นละอองขนาดเล็็ก PM2.5 และ PM10 ได้้จากสถานที่่�ติิดตั้้ง� จริิง โดยจะ
แสดงผลในลัักษณะหน้้าแสดงอารมณ์์ ซึ่่ง� จะเปลี่่�ยนสีีตามค่่าดััชนีีคุณ
ุ ภาพอากาศ สามารถแบ่่งได้้ 5 ระดัับ ได้้แก่่
สีีน้ำ��ำ เงิิน หมายถึึง คุุณภาพอากาศดีีมาก , สีีเขีียว หมายถึึง คุุณภาพอากาศดีี , สีีเหลืือง หมายถึึง คุุณภาพอากาศ
ปานกลาง , สีีส้ม้ หมายถึึง คุุณภาพอากาศเริ่่�มมีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ , สีีแดง หมายถึึง คุุณภาพอากาศ
มีีผลกระทบต่่อสุุขภาพ ทำำ�ให้้ประชาชนที่่�อยู่่�ในที่่�โล่่งสามารถมองเห็็นและเข้้าใจได้้ง่า่ ย
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ไฮโดรเจลอััจฉริิยะซ่่อมแซมตััวเองที่่�มีีฤทธิ์์�ต้้านเชื้้�อ
แบคทีีเรีียและสมานแผล

ในการทดสอบประสิิทธิิภาพของไฮโดรเจลอััจฉริิยะซ่่อมแซมตััวเองที่่�มีีฤทธิ์์�ต้า้ นเชื้้อ� แบคทีีเรีีย จะแบ่่งออกเป็็ น 2 ส่่วน ดัังแสดง
ในรููปที่่� 1 โดยส่่วนแรกจะเป็็ นการทดสอบในจานเลี้้�ยงเชื้้อ� ส่่วนที่่�สองจะเป็็ นการทดลองในสััตว์ท์ ดลอง (หนููขาว) เพื่่�อศึึกษาฤทธิ์์�
ในการสมานแผล ความเป็็ นพิิษและปัั จจััยอื่่�นๆ ส่่วนในรููปที่่� 2 เป็็ นตััวอย่่างผลิิตภัณ
ั ฑ์์ตัวั อย่่างที่่�ออกแบบไว้้ เพื่่�อจััดจำำ�หน่่ายใน
ท้้องตลาด

รููปที่่� 1 ภาพรวมของการทดสอบประสิิทธิิภาพของไฮโดรเจลต้้านเชื้้อ� แบคทีีเรีีย

รููปที่่� 2 ผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่�่ออกแบบ

เจ้้าของผลงาน

นางสาวศิิริินัันท์์ กุุลชาติิ, นายชานนธ์์ ตลอดไธสง, รองศาสตราจารย์์ริินา ภััทรมานนท์์,
นายปิิติิภููมิิ เสงี่่�ยมกิิตติิกุุล, นายภานุุพงษ์์ คงวิิชััย
หน่่วยงานที่่�สัังกััด คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยขอนแก่่น

สิ่่�งประดิิษฐ์์

ความเป็็นมา

ทางผู้้�วิิ จััย ได้้ม องเล็็ง เห็็ น ความสำำ�คััญ ของของ
สมุุนไพรไทย นั้้�นคืือ ฟ้้าทะลายโจร ซึ่ง�่ ในฟ้้าทะลาย
โจรจะมีีสารแอนโดรกราโฟไลด์์ที่่�มีฤี ทธิ์์�ในการบรรเทา
อาการท้้องเสีีย อาการหวััด อาการเจ็็บคอ ลดการติิด
เชื้้�อ ทางเดิิ น หายใจ ดัั ง นั้้� น ทางผู้้�วิิ จัั ย จึึ ง ได้้นำ�ำ
ฟ้้าทะลายโจรมาสัังเคราะห์์ร่ว่ มกัับเทคโนโลยีีนาโน
ได้้เป็็ นอนุุภาคเงิินนาโนที่่�ล้อ้ มรอบด้้วยโมเลกุุลของ
สารแอนโดรกราโฟไลด์์เพื่่�อใช้้เป็็ นตััวยาผสมรวมกัับ
ไฮโดรเจลเพื่่�อเพิ่่�มฤทธิ์์�ในการต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีียและ
เร่่งการรัักษาบาดแผลสำำ�หรัับแผลภายนอก โดยไฮโด
รเจลนี้้�สามารถยึึดติิดกัับบาดแผลได้้ดีีและช่่วยดููด
ของเหลวจากบาดแผลทำำ�ให้้แผลแห้้งเร็็ว ในขณะ
เดีี ย วกัั น ก็็ จ ะค่่ อ ย ๆ ปลดปล่่ อ ยตััว ยาออกมา
เพื่่�อรัักษาบาดแผลลดความเสี่่�ยงต่่อการติิดเชื้้�อเรื้้�อรััง

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

ไฮโดรเจลนี้้�มีีฤทธิ์์� ในการต้้านเชื้้�อแบคทีี เรีียที่่� ดีี
เยี่่�ยม สามารถติิดผิวิ หนัังได้้ดีรี วมทั้้�งช่่วยเร่่งการรัักษา
บาดแผลให้้หายเร็็วมากยิ่่ง� ขึ้้�น โดยไฮโดรเจลนี้้�เป็็ นเจล
ที่่�สามารถซ่่อมแซมตััวเองได้้และยัังสามารถฉีีดได้้ซึ่ง�่
คุุณสมบััติิเหล่่านี้้�เป็็ นคุุณสมบััติิที่่�เหมาะอย่่างยิ่่�งใน
การใช้้งานทางด้้านชีีวการแพทย์์

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

ผลการใช้้ประโยชน์์
ไฮโดรเจลต้้านเชื้้�อแบคทีีเรีียนี้้�จะสามารถช่่วยเร่่ง
การรัักษาบาดแผล ทั้้�งผู้้�ป่่วยที่่�มีีแผลทั่่�วไป และผู้้�ป่่วย
แผลติิดเชื้้�อเรื้้�อรััง เช่่น แผลเบาหวานที่่�หายได้้ยาก ซึ่่ง�
จะช่่วยลดความเสี่่�ยงในการสููญเสีียอวััยวะอัันเกิิด
จากแผลติิดเชื้้�อเรื้้�อรัังได้้

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์
สามารถรัักษาได้้ตั้้ง� แต่่ สััตว์เ์ ลี้้�ยง ผู้้�ป่่วยบาดแผล
ทั่่�วไป และผู้้�ป่่วยแผลติิดเชื้้�อเรื้้�อรััง

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน
ได้้

1. พััฒนาเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์ที่่�สามารถใช้้กับสั
ั ตว์
ั เ์ ลี้้�ยง

2. พััฒนาผลิิตภัณ
ั ฑ์์ให้้สามารถใช้้กัับมนุุษย์์ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพและปลอดภััย โดยจะทำำ�การขอ
จริิยธรรมในมนุุษย์์และพััฒนาออกมาเป็็ นผลิิตภัณ
ั ฑ์์
เพื่่�อจำำ�หน่่ายในท้้องตลาด
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Longan Farmers Mobile Application

รููปที่่� 1 เมนููหลัักของโมบาย
แอพพลิิเคชััน

รููปที่่� 2 เมนููย่อ่ ยข้้อมููลทั่่�วไป
ของลำำ�ไย

รููปที่่� 3 ตััวอย่่างข้้อมููลพัันธ์ุุ�ลำำ�ไย

รููปที่่� 4 ตััวอย่่างข้้อมููลโรคในลำำ�ไย

รููปที่่� 5 ตััวอย่่างข้้อมููลจุุดรับซื้้
ั อ�
ลำำ�ไย

รููปที่่� 6 ตััวอย่่างการคำำ�นวณต้้นทุุน
การปลููกลำำ�ไย

เจ้้าของผลงาน

จีีรวรรณ แซ่่เล้้า*, จิินตนา เอี่่�ยมสืืบนุ่่�ม , นิิตยา ทิิศลา, พิิมอััปสรณ์์ ฮดฤาชา
สาขาคณิิตศาสตร์์ คณะวิิทยาศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยแม่่โจ้้
ทุุนสนัับสนุุนจากทุุนวิิจััยแก่่นัักวิิจััยคณะวิิทยาศาสตร์์ ประจำำ�ปีีงบประมาณ พ.ศ.2564
ความร่่วมมืือกัับบริิษััท เฟรนด์์เฟิิร์์ส จำำ�กััด

สิ่่�งประดิิษฐ์์

ความเป็็นมา

ลำำ�ไยเป็็ นพืืชที่่�มีีความสำำ�คัญ
ั ทางเศรษฐกิิจโดย
เฉพาะอย่่างยิ่่�งในจัังหวััดลำ�พู
ำ นู ซึ่่ง� จากข้้อมููลของการ
บริิหารการจััดการสิินค้้าเกษตรที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั ของจัังหวััด
ลำำ�พูนู พบว่่า ในปีี พ.ศ. 2563 จัังหวััดลำ�พู
ำ นู มีีเกษตรกร
ผู้้�ปลููกลำำ�ไยเป็็ นจำำ�นวน 44,490 ราย จากพื้้�นที่่�ปลููก
ลำำ�ไยทั้้�งหมด 269,567 ไร่่ (ข้้อมููล ณ วัันที่่� 10 เมษายน
2563 จากสำำ�นักั วิิจัยั และพััฒนาการเกษตรเขตที่่� 1
จัังหวััดเชีียงใหม่่) และปัั ญหาที่่�พบจากเกษตรกรส่่วน
ใหญ่่ คืือ ความรู้้�ต่่าง ๆ เกี่่�ยวกัับการปลููกลำำ�ไย เช่่น
ความรู้้�เรื่่อ� งของโรคและการขาดธาตุุอาหาร วิิธีีแก้้ไข
เมื่่�อเกิิดโรคและขาดธาตุุอาหาร สถานที่่�รับซื้้
ั อ� ลำำ�ไย
ความรู้้�ด้้านการแปรรููปลำำ�ไย และการคำำ�นวณต้้นทุุน
ที่่�ต่ำ��ที่่
ำ �สุดุ ซึ่่ง� เป็็ นอีีกหนึ่่�งประเด็็นที่่�สำ�คั
ำ ญ
ั เพราะหาก
เกษตรกรมีีต้น้ ทุุนที่่�ต่ำ��ที่่
ำ �สุดุ แล้้วจะทำำ�ให้้เกษตรกรได้้
กำำ�ไรที่่� สููงขึ้้�น ส่่งผลให้้เกษตรกรประกอบอาชีี พได้้
อย่่างยั่่�งยืืน ประกอบกัับในปัั จจุบัุ นั เกษตรกรจำำ�เป็็ น
ต้้อ งปรัับ เปลี่่� ย นตนเองให้้เ ป็็ น สมาร์์ท ฟาร์์ม เมอร์์
(Smart Farmer) หรืือเกษตรกรปราดเปรื่่�อง โดย
เปลี่่�ยนแปลงจากการทำำ�เกษตรรูู ปแบบเดิิมไปสู่่�การ
ทำำ�เกษตรรููปแบบใหม่่ ที่่�ได้้มีีการนำำ�เทคโนโลยีีเข้้ามา
ใช้้ในการเกษตร หรืือที่่�เรีียกว่่า “สมาร์์ท ฟาร์์มมิ่่�ง”
(Smart Farming) ผู้้�วิิจัยั จึึงได้้มีีการพััฒนาโมบาย
แอปพลิิเคชัันที่่�ใช้้ในการคำำ�นวณต้้นทุุนต่ำำ��ที่่�สุดุ และ
รวบรวมข้้อ มููล สารสนเทศที่่� จำ�ำ เป็็ น ดััง กล่่า วให้้กัับ
เกษตรกรผู้้�ป ลููก ลำำ� ไยในจััง หวััดลำ�พู
ำ ูน ได้้นำ�ำ ไปใช้้
ประโยชน์์ต่อ่ ไป

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
ฉบัับที่่� 6 ประจำำ�ปีี 2564

จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

- เป็็ นโมบายแอพพลิิเคชัันแรกของเกษตรกรผู้้�ปลููก
ลำำ�ไยในจัังหวััดลำ�พู
ำ นู
-โมบายแอพพลิิ เ คชััน มีี ค วามสามารถในการ
คำำ�นวณและตรวจสอบต้้นทุุนที่่�ต่ำ��ที่่
ำ �สุดข
ุ องเกษตรกร
ผู้้�ป ลููก ลำำ� ไยในจััง หวััดลำ�พู
ำ ูน ได้้ต ามหลััก การทาง
คณิิตศาสตร์์เรื่่�องการหาค่่าเหมาะที่่�สุดุ (Optimizattion)
-เป็็ นโมบายแอพพลิิ เ คชัั น ที่่� ร วบรวมข้้ อ มูู ล
สารสนเทศที่่�จำ�ำ เป็็ นสำำ�หรัับเกษตรกรผู้้�ปลููกลำำ�ไยใน
จัังหวััดลำ�พู
ำ นู เช่่น ความรู้้�เรื่่�องของโรคและการขาด
ธาตุุอาหาร วิิธีีแก้้ไขเมื่่�อเกิิดโรคและขาดธาตุุอาหาร
สถานที่่�รับซื้้
ั อ� ลำำ�ไย ความรู้้�ด้้านการแปรรููปลำำ�ไย

ผลการใช้้ประโยชน์์
- เกษตรกรผู้้�ปลููกลำำ�ไยสามารถคำำ�นวณต้้นทุุนและ
ทราบถึึงต้้นทุุนที่่�ต่ำ��ที่่
ำ �สุดข
ุ องการปลููกลำำ�ไยต่่อ 1 ไร่่บน
โมบายแอปพลิิเคชัันได้้
- เกษตรกรผู้้�ปลููกลำำ�ไยสามารถทราบถึึงข้้อมููล
สารสนเทศที่่� เ กี่่� ย วกัั บ การปลูู ก ลำำ� ไยบนโมบาย
แอปพลิิเคชััน

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์
เกษตรกรผู้้�ปลููกลำำ�ไยในจัังหวััดลำ�พู
ำ นู .

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน
มีีระบบ GPS ตรวจจัับตำ�ำ แหน่่งสถานที่่�รับซื้้
ั อ� ลำำ�ไย
และระบบการตรวจสอบการขาดธาตุุอาหารของลำำ�ไย
ตามหลัักการของการวิิเคราะห์์ภาพถ่่าย
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นาฬิิกาจัับเวลาสำำ�หรัับทดสอบรีีเลย์์ป้้องกััน
(Stopwatch for testing protection relays)

แผงวงจรภายในเครื่่อ� ง

ด้้านหน้้าเครื่่อ� ง

ตััวอย่่างการต่่อวงจร
ทดสอบใช้้งาน

การทดสอบจัับเวลาทำำ�งานของนาฬิิกาจัับเวลาสำำ�หรัับทดสอบรีีเลย์์
ป้้องกัันเปรีียบเทีียบกัับเครื่่อ� งทดสอบรีีเลย์์มาตรฐาน

เจ้้าของผลงาน

นายคณโฑ ปานทองคำำ�*, นายจิิรณพััด รััมภามณีี และนายภััคพล พัันธุ์์�โณ
หน่่วยงานที่่�สัังกััด คณะวิิศวกรรมศาสตร์์ มหาวิิทยาลััยเทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิิชััย สงขลา

สิ่่�งประดิิษฐ์์

ความเป็็นมา

รีีเลย์์ป้อ้ งกััน (Protection Relay) เป็็ นอุุปกรณ์์ที่่�
สำำ�คัญ
ั ในการป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลังั แรงดัันสููง โดย
เฉพาะ Overcurrent relay แบบ IDMT ซึ่่ง� เป็็ นรีีเลย์์
ที่่� ใ ช้้กััน มากในปัั จจุุบััน ซึ่�่ง ต้้อ งมีี ก ารทดสอบการ
ทำำ�งานให้้อยู่่�ในเกณฑ์์มาตรฐานใช้้งานอยู่่�เสมอ หนึ่่�ง
ในอุุปกรณ์์ที่่�จำ�ำ เป็็ นต้้องใช้้ในการทดสอบรีีเลย์์ชนิิดนี้้ �
คืือนาฬิกิ าจัับเวลา ที่่�สามารถจัับเวลาทำำ�งานของรีีเลย์์
ตั้้�งแต่่เริ่่�มรัับรู้้�การเกิิดความผิิดปกติิในระบบไฟฟ้้า
จนถึึงครบกำำ�หนดเวลาสั่่�งปลดวงจร เพื่่�อยืืนยัันผลว่่า
รีีเลย์์ยังั คงทำำ�งานตามเวลาที่่�กำ�ำ หนดหรืือไม่่ อย่่างไร
ก็็ ต ามนาฬิิ ก าจัับ เวลาดััง กล่่ า วยััง คงมีี ร าคาแพง
เนื่่� อ งจากมีี ค วามละเอีี ย ดสููง ถึึ ง ระดัับมิิ ล ลิิ วิิ น าทีี
ประกอบกัับห้อ้ งปฏิิบัติั กิ ารระบบไฟฟ้้ากำำ�ลังั มทร.ศรีี
วิิชัยั มีีนาฬิิกาแบบนี้้�เครื่่อ� งเดีียว เป็็ นแบบเก่่า มีีอายุุ
การใช้้งานมากกว่่า 10 ปีี ผู้้�ประดิิษฐ์์จึงึ มีีแนวคิิดที่่�จะ
สร้้างนาฬิกิ าจัับเวลาความละเอีียดสููงสำำ�หรัับทดสอบ
รีีเลย์์ป้้องกััน ในราคาที่่�ถูกู กว่่าท้้องตลาด เพื่่�อใช้้ใน
การเรีียนการสอนปฏิิบัติั ิการทดสอบรีีเลย์์ป้อ้ งกััน ซึ่่ง�
จะช่่วยให้้การทดสอบและยืืนยัันผลการทำำ�งานของ
รีีเลย์์ป้อ้ งกัันกระแสเกิินทำำ�ได้้รวดเร็็ว ได้้ผลที่่�แม่่นยำำ�
ง่่ายต่่อการเรีียนรู้้�และใช้้งาน

วารสารวิิจััยสิ่่�งประดิิษฐ์์นวััตกรรมและ ผลงานสร้้างสรรค์์
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จุุดเด่่น / ความแปลกใหม่่

มีีช่อ่ งสำำ�หรัับตรวจจัับการเปลี่่ย� นแปลงหน้้าสััมผััส
ชนิิด Dry contact จำำ�นวน 4 ช่่อง ซึ่่ง� มากกว่่าเครื่่อ� ง
ทั่่�วไปที่่�มีีเพีียง 2 ช่่อง
เริ่่ม� การจัับเวลาและหยุุดจัับเวลา ได้้จากสััญญาณ
การเปลี่่�ยนแปลงหน้้าสััมผััสของช่่องใด ๆ ทั้้�ง 4 ช่่อง
ก็็ได้้
สามารถดููเวลาการทำำ�งานและรีีเซ็็ตเวลาได้้ทั้้ง� ที่่�ตัวั
เครื่่อ� ง และบน Smartphone Application
มีีต้น้ ทุุนการผลิิตต่ำ��ำ ราคาไม่่เกิิน 20% ของเครื่่อ� ง
ท้้องตลาด

ผลการใช้้ประโยชน์์

สามารถนำำ� มาใช้้จัับ เวลาการทำำ� งานของรีีเ ลย์์
ป้้องกััน ในการทดสอบ Function test ที่่�เกี่่�ยวกัับเวลา
ทำำ�งานได้้อย่่างดีียิ่่�ง โดยมีีความถููกต้้องและความ
แม่่นยำำ�ของเครื่่�องเทีียบเท่่ากัับเครื่่�องท้้องตลาดยี่่�ห้อ้
แพง

ผู้้�ใช้้ประโยชน์์
หลัักสููตรสาขาวิิชาวิิศวกรรมไฟฟ้้า มหาวิิทยาลััย
เทคโนโลยีีราชมงคลศรีีวิชัิ ยั สงขลา ได้้นำ�ำ มาใช้้ในห้้อง
ปฏิิบัติั ิการป้้องกัันระบบไฟฟ้้ากำำ�ลังั ในการเรีียนการ
สอน Lab ที่่�ต้อ้ งมีีการทดสอบจัับเวลาทำำ�งานของรีีเลย์์
ป้้องกัันทุุก Lab ตั้้�งแต่่ภาคการศึึกษาที่่� 1/2563

แนวทางการพััฒนาต่่อยอดผลงาน
1. พััฒนาให้้มีีเสถีียรภาพ ทนต่่อสััญญาณรบกวน
ปรัับปรุุงวััสดุุที่่�ใช้้ให้้มีีรููปร่่างภายนอกที่่�สวยงาม
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นายพิิศาล หล้้าใจ นางสาวณิิชกมล โพธิ์์�แก้้ว
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