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คํานํา 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยแมโจ ปจจุบันมีหลักสูตรระดับบัณฑติศกึษาจํานวน 45 หลักสูตร แยก

เปนหลักสูตรระดับปริญญาเอก จํานวน 15 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาโท จํานวน 30 หลักสูตร โดยมี

วสิัยทัศน คือ สนับสนุนการผลิตบัณฑิตเพื่อสรางงานวิจัย นวัตกรรม และเปนผูประกอบการดานเกษตรในระดับ

นานาชาติ โดยสอดคลองกับวัตถุประสงคและพันธกิจของมหาวิทยาลัยแมโจ ดานการสรางผลงานวิจัยและ

นวัตกรรม และองคความรูในสาขาวชิาตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางการเกษตร และวิทยาศาสตรประยุกต เพื่อ

การเรียนรูและถายทอดเทคโนโลยีแกสังคม ประกอบกับรัฐบาลไดประกาศนโยบายไทยแลนด 4.0 มีเปาหมายให

ประเทศไทยกาวออกจากกับดักรายไดปานกลาง และกาวไปสูประเทศรายไดสูง โดยใชนวัตกรรมทางเศรษฐกิจ

สังคม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ ดังนัน้  บัณฑิตวทิยาลัย จึงไดจัด

โครงการการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรม ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําป 2561 ข้ึน โดยมีวัตถุประสงคใน

การจัดงานคือ 1) เพื่อเปนเวทีเผยแพรและแลกเปลี่ยนประสบการณ ผลงานวิจัย และผลงานนวัตกรรม อันจะ

นําไปสูการตอยอดองคความรูทางวิชาการและการนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ 2) เพื่อเปนเวที

เผยแพรผลงานจากดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการคนควาอิสระของนักศึกษาระดับ

บัณฑิตศึกษา 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน  ดุษฎีนิพนธ วิทยานิพนธ ภาคนิพนธ ปญหาพิเศษ และการ

คนควาอสิระท่ีสามารถนําไปใชประโยชนตอชุมชน สังคม และประเทศ และ 4) เพื่อพัฒนาเครือขาย ความรวมมือ

ทางวิชาการระหวางนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา อาจารย และนักวิจัย จากสถาบันการศึกษา หนวยงานภาครัฐ 

และภาคเอกชน  ภายใตหัวขอ “งานวจัิยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยนืทางเศรษฐกิจและสังคม”  ซ่ึง

กําหนดใหมีข้ึนในวันท่ี 17-18 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยประชุมนานาชาติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม 

จังหวัดเชียงใหม 

สําหรับประชุมวิชาการในคร้ังนี้จะครอบคลุมการนําเสนอผลงานใน 5 กลุม/สาขาวิชา ไดแก กลุม

วิทยาศาสตรสุขภาพ กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลุมมนุษยศาสตรและสังคม กลุมบริหารธุรกิจและ

เศรษฐศาสตร และ กลุมนานาชาติ ซ่ึงมีผูสนใจเขารวมงานประชุมฯ จากสถาบันการศึกษาตาง ๆ และ

ผูประกอบการ  ในการนี้รูปแบบของการประชุมจะมีการบรรยายพิเศษ ของวิทยากรผูทรงคุณวุฒิ การนําเสนอ

ผลงานวิจัยของอาจารย นักศึกษา นักวิจัย และผูท่ีสนใจ ท้ังในรูปแบบ  บรรยาย  โปสเตอร และการประกวด

นวัตกรรม รวมท้ังสิ้น 289 ผลงาน โดยแบงออกเปน การนําเสนอแบบบรรยาย จํานวน 165 ผลงาน ผลงาน

นําเสนอรูปแบบโปสเตอร จํานวน 35 ผลงาน กลุมนานาชาติ จํานวน 69 ผลงาน และสวนของการประกวด

นวัตกรรม จํานวน 20 ผลงาน  ท้ังนี้ คณะกรรมการจัดการประชุมหวังเปนอยางยิ่งวา เอกสารผลงานการประกวด

สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงานสรางสรรคนี้ จะเปนประโยชนตอการพัฒนาผลงานวิชาการและงานวิจัย ให

กาวหนาเพื่อการพัฒนาประเทศไทยตอไป  

คณะกรรมการจัดการประชุม  

      30 เมษายน 2561 
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สารจากอธกิารบดี 

 

  ยินดีตอนรับผูเขารวม การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษา

แหงชาติ  ครั้งท่ี 2  ซึ่งจัดขึ้นดวยแนวคิด “งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพ่ือความยั่งยืน

ทางเศรษฐกิจและสังคม”  การดําเนินงานในครั้งน้ีถือเปนการเปดเวทีใหนักวิจัยไดมีโอกาสนําเสนอ

และแลกเปล่ียนขอคิดเห็นตอผลงานวิชาการและนวัตกรรม เพื่อกอใหเกิดการพัฒนา องคความรูทาง

วิชาการ การนําไปใชประโยชนท่ีแทจริง เปนการสรางเครือขายความรวมมือ ในระดับคณาจารย 

นักวิชาการ นักศึกษาจากสถาบันการศกึษาและหนวยงานองคกรตาง ๆ  ใหมีความใกลชดิ และเกดิการ

แลกเปล่ียนความคดิเห็นรวมกันอยางสรางสรรค 

 

ขอขอบคุณ  ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย สุทธิพร  จิตต มิตรภาพ ท่ีปรึกษา

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ท่ีไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีเปดและบรรยายพิเศษ และ

ขอขอบคุณ พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม ท่ีไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีปดการประชุม ตลอดจนวิทยากรผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ี

มารวมถายทอดความรูใหแกผูเขารวมการประชุมในครัง้น้ี 

 

ขอขอบคุณ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ ท่ีไดจัดงานน้ีขึ้น ถือเปนการยกระดับเวที

วชิาการและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาของไทยใหมีความเปนสากล ซึ่งสอดคลองกับการเปนแหลง

ภูมิปญญาแหงการเกษตรไทยมาตลอด จวบจนจะครบวาระ 85 ป ในเร็ว ๆ น้ี  ดวยยุทธศาสตร Maejo 

Go Eco University ท่ี มุ งตอบสนองนโยบายของรั ฐ  Thailand 4.0 ซึ่ งถื อ เป นภารกิ จห ลักขอ ง

สถาบันอุดมศกึษาในการพัฒนาแวดวงวชิาการของไทยตอไป 

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนียร  ยศราช 

อธกิารบดีมหาวทิยาลัยแมโจ 

 

 

       



v 

                                                    

 

 

 

สารจากคณบดีบัณฑติวิทยาลัย  
 

  การประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 2  ภายใตหัวขอ 

“งานวิจัยและนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม” เปนความรวมมือระหวาง

มหาวิทยาลัยแมโจและผูใหการสนับสนุน ไดแก 1. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวน

สุนันทา 2. บริษัท เอส เเอนด พี ซินดิเคท จํากัด (มหาชน) 3. สวทช. ภาคเหนือ 4. บริษัท นราห อินดัสตรี 

จํากัด 5. สมาคมสงเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐไทย (ATIP) 6. บริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน)  

7. สถาบันบมเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยแมโจ (UBI) และ 8. สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและ

มาตรฐานผลติภณัฑ (IQS) โดยมีบัณฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัแมโจ เปนเจาภาพ โดยมุงเนนความสําคัญของ

งานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ีจะนําไปประยุกตใชในการพัฒนาประเทศและการขับเคลื่อนสู

ประเทศไทย 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล อีกท้ังเปนเวทีในการนําเสนอผลงานวิจัย ทางวิชาการ และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูใหม ๆ ระหวางผูทรงคุณวุฒิ อาจารย นักวิจัย นักศึกษา ชุมชน 

ผูประกอบการ และผูสนใจท่ัวไป 

การประชุมในครั้งนี้ไดรับเกียรติอยางยิ่งจาก ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย สุทธิพร       

จิตตมิตรภาพ ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ มาเปนประธานพิธีเปด และบรรยายพิเศษใน

หัวขอเรื่อง “Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability” รวมไปถึง การ

บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศึกษาเพื่อความยั่งยืนของประเทศไทย

อยางเปนรูปธรรม” โดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุติธรรม และการบรรยายจากวิทยากรรับเชิญ คณาจารย นักวิจัยและนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ซ่ึง

การจัดงานในครั้งนี้ไดรับความรวมมือเปนอยางดียิ่ง จากทานผูบริหารระดับสูง คณาจารย ผูทรงคุณวุฒิ 

รวมท้ังบุคลากรจากสถาบันเครือขายและหนวยงานภาคธุรกิจ ตลอดจนคณะกรรมการจัดงานฯ ท่ีใหการ

สนับสนุนใหงานประชุมคร้ังนี้สําเร็จลุลวงไปดวยดตีรงตามวตัถุประสงค หวังเปนอยางยิง่วาการประชุมในคร้ัง

นี้จะเกิดผลในเชิงบวกในบรรยากาศท่ีอบอุนและมิตรภาพตอการขับเคลื่อนงานวชิาการสูการพัฒนาประเทศ

บนพื้นฐานงานวิจัยและนวัตกรรมอยางเปนรูปธรรมและมีคุณคาในเชิงวิชาการตอ สังคม เศรษฐกิจ 

ทรัพยากร และสิ่งแวดลอมของประเทศไดอยางยั่งยนืตอไป 

ขอบพระคุณทุกทาน 
 

รองศาสตราจารย ดร.เกรยีงศักด์ิ  เมงอาํพัน 

คณบดีบัณฑิตวทิยาลัย มหาวทิยาลัยแมโจ 
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กําหนดการประกวดนวัตกรรม 

(Creative Innovation Competition) 
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กําหนดการการประชุมวิชาการและประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาแหงชาติ ครั้งท่ี 2 
วันพฤหสับดทีี่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรสเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

8.30-9.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00-9.20 น. - กลาวตอนรับ โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนยีร  ยศราช อธกิารบดมีหาวิทยาลัยแมโจ 

- กลาวรายงาน โดย รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์ เมงอาพัน คณบดบัีณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

9.20-9.35 น. - กลาวเปดการประชุม โดย ศาสตราจารยกิตติคุณ  นายแพทย สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ ที่ปรึกษา

รัฐมนตรวีาการกระทรวงศกึษาธกิาร 

- การมอบของที่ระลึกแก  ศาสตราจารยกิตติคุณ นายแพทย สุทธิพร  จิตตมิตรภาพ  โดย ผูชวย

ศาสตราจารย ดร.จําเนยีร  ยศราช 

- ถายภาพรวมกัน 

9.35-9.45 น. ศาสตราจารย ดร.สุรศักดิ์  วงศรัตนชีวิน ประธานท่ีประชุมคณะผูบริหารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยของรัฐและ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.) รองศาสตราจารย ดร.เกรียงศักดิ์  เมงอําพัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวทิยาลัยแมโจ มอบธงเจาภาพการจัดประชุมวชิาการเสนอผลงานวจัิยระดับบัณฑติศกึษาแหงชาต ิคร้ังท่ี 47 (สคบท.) 

9.45-10.35 น. บ ร ร ย า ย พิ เศ ษ  เรื่ อ ง  “ Graduate Research and Innovation for Economic and Social Sustainability”  โด ย 

ศาสตราจารยกติตคิุณ นายแพทย สุทธพิร  จิตตมติรภาพ 

10.35-10.50 น. พักรับประทานอาหารวาง และเยี่ยมชมผลงานวจิัยและนวัตกรรม 

10.50-11.00 น. พิธเีปดการนําเสนอผลงานวจิัยภาคโปสเตอรและการประกวดนวัตกรรม 

11.00-12.00 น. การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร และผลงานนวัตกรรม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.30 น. การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย ภาคโปสเตอร และผลงานนวัตกรรม (ตอ) 

วันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2561  ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิเิอ็มเพรส โรงแรมดเิอ็มเพรสเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

8.30-09.00 น. ลงทะเบยีน 

9.00-10.00 น. การนําเสนอผลงานวจิัยภาคบรรยาย (ตอ) 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารวาง และเยี่ยมชมผลงานวจิัย และนวัตกรรม 

10.15-11.15 น. - บรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบายการวิจัยและนวัตกรรมระดับบัณฑิตศกึษาเพื่อความย่ังยนืของประเทศไทยอยาง

เปนรูปธรรม” โดย  พลอากาศเอก ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุตธิรรม 

- การมอบของที่ระลกึแก พลอากาศเอก ดร.ประจิน จ่ันตอง โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.จําเนยีร  ยศราช 

11.15-11.45 น. - การมอบเกียรติบัตร ของที่ระลึกแกเจาภาพรวม และมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรม โดย พลอากาศเอก 

ดร.ประจิน จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตร ีและรัฐมนตรวีาการกระทรวงยุตธิรรม 

- ถายภาพรวมกัน 

11.45-12.00 น. กลาวปดการประชุมโดย พลอากาศเอก ดร.ประจิน  จ่ันตอง รองนายกรัฐมนตรี· และรัฐมนตรีวาการกระทรวง

ยุตธิรรม 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

หมายเหตุ   กําหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

   การนําเสนอผลงานวจัิยภาคโปสเตอร กําหนดใหตดิโปสเตอรในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2561   
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กําหนดการการประกวดนวัตกรรม (Creative Innovation Competition)  

กําหนดการตรวจประเมินการประกวดนวัตกรรม 

วันพฤหัสบดีท่ี 17 พฤษภาคม 2561 

เวลา 11.00-12.00 น. และ 13.00-16.30 น. 

รหัสบทความ ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานนวัตกรรม ตําแหนง

แสดงผลงาน 

GCIC0200299 ผูชวยศาสตราจารย ดร.พบูิล  

ไวจิตรกรรมและนางสาวอุบล

โพยม  องสารา 

หนังสอื 3 มิตท่ีิสัมผัสได E001 

GCIC0200303 อาจารย ดร.ไสว  ศริิทอง

ถาวร นายเชิงชาย  ธรรมเกษร 

และนายปฏิพัทธ  โสดา 

บล็อกไม  E002 

GCIC01010329 อาจารยขวัญใจ   สุขกอน                 

และนายภคสทิธิ ์  ตัง้สกุลอาพร 

สื่อกราฟกมัลตมีิเดยีเพื่อใหความรูเร่ือง

การเลนเวทสําหรับวัยรุน 

E003 

GCIC02010331 นางสาวกนษิฐา มาตัน นวัตกรรมปลาสมสมุนไพร Premium ที่

อุดมดวยคุณคาโภชนาการ 

E004 

GCIC02010337 อาจารยจิตมิา  เสอืทอง                    

และนายกิจจา  วรดํารง 

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑสําหรบั

ผลติภัณฑนมออรแกนคิ กรณศึีกษา : นม

ออรแกนคิ ตรา แดรี่โฮม 

E005 

GCIC02010339 นางสาววลิาวรรณ เรือนสทิธ์ิ ชุดตรวจการตดิเช้ือพยาธิในเม็ดเลอืด

สุนัข 

E006 

GCIC02010340 อาจารยสุภัทรา  ลูกรักษ                   

และนางสาวพรธีรา  ปนทรัพย 

โครงการออกแบบหนังสอืหบีเพลง In 

Wonderland 

E007 

GCIC03010343 อาจารยดวงรัตน  ดานไทยนํา             

และนายปฏิพัทธ  จันทรศิริ 

การออกแบบบรรจุภัณฑขนมมงคล 9 

ชนดิสําหรับงานประเพณี 

E008 

GCIC02010345 อาจารย ดร.ศรัณย พรหมสาย สูตรอาหารเลี้ยงเช้ือกลุมจุลนิทรียโปร

ไบโอตคิจากสารสกัดถ่ัว 

E009 

       



ix 

รหัสบทความ ช่ือ-สกุล ช่ือผลงานนวัตกรรม ตําแหนง

แสดงผลงาน 

GCIC02010349 นายพรรษพล  ศลิาไศล

โศภิษฐ 

ถานกัมมันตจากเปลอืกถ่ัวดาวอนิคา

สําหรับดูดซับน้ํามันชนดิแผนฟลม 

E010 

GCIC02010351 นางสาวพชิานันท  สืบสอาด ผลติภัณฑทําความสะอาดหูสุนัข E011 

GCIC02010353 นางสาวอรอนงค  เสงเลา เจลรักษาแผลตดิเช้ือเร้ือรังในสุนัข E012 

GCIC02010356 นางสาวนฤมล บุญมี น้ําสมสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟพรอม

ดื่มเพื่อสุขภาพ 

E013 

GCIC02010357 นางสาวสุภิญญา  สุยะเหล็ก ปลกีลวยผงผสมวติามินซีอัดเม็ดโดยใช

เทคนคิไมโครเอนแคปซูเลช่ัน 

E014 

GCIC02010358 นางสาวอัจฉรา เหลาประเสริฐ ชาขิงผงโดยใชเทคนคิเอนแคปซูเลช่ัน E015 

GCIC02010359 นางสาวณชิกุล เทียนไทย การใชวธีิโคพิกเมนเทช่ันในการเพิ่ม

ความคงตัวของรงควัตถุในเคร่ืองดื่มผัก

เชียงดาอนิทรีย 

E016 

GCIC02010360 นางสาวจักรีพร  ไชยกุล สมุนไพรนั่งถานคุณแมหลังคลอด E017 

GCIC02010361 นางสาวทิพยกมล ธิการาช สารชีวภัณฑควมคุมโรคขอบใบแหงของ

ขาว 

E018 

GCIC02010362 นายพุฒิพัทธ  ราชคํา เฮมพกรีตและเฮมพคอนกรีตบลอกจาก

แกนเฮมพผสมเถาถานหนิที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม 

E019 

GCIC02010366 นางสาวปวรา กันทา อ ีเวนเนส (Evenness) ผลติภัณฑครีม

มารคและเซร่ัมบํารุงผิว จากเปลอืก

กลวยสกัด เพื่อการฟนบํารุง และปรับ

สมดุลผิว 

E020 

 

หมายเหตุ: กําหนดการอาจมีการเปล่ียนแปลงตามความเหมาะสม 
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คํานยิาม 

ส่ิงประดิษฐหมายถึง วัสดุส่ิงของเครื่องใชหรือส่ิงท่ีจัดทําขึ้นมาแบบใหมท่ียังไมเคยมีใชมา

กอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมท่ีมีอยูแลวใหทันสมัยและชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงกวาเดิมท้ังยังอํานวยความสะดวกสบาย ชวยประหยัดเวลา และ

แรงงานได  

:: เชน หุนยนต เครื่องจักรกล เครือ่งมอืตางๆ ฯลฯ 

นวัตกรรม หมายถึง งานรูปแบบความคดิ ทฤษฎีองคความรู กรรมวธิี กระบวนการ วธิีการ 

มาตรการ ระบบการปฏิบัติหรือแนวทางแบบใหมท่ียังไมเคยมีใชมากอนหรือเปนการพัฒนาดัดแปลงมา

จากของเดิมท่ีมีอยูแลวมาใชจะชวยใหการทํางานน้ันไดผลดีมีประสิทธภิาพและประสิทธผิลสูงกวาเดิม  

:: เชน โปรแกรมคอมพิวเตอร หลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอนแบบใหม การทองเท่ียว การบริหาร

จัดการองคกร แบบใหม สูตรปุย/ยาทางการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เครื่องสําอาง แอปพลิเคชัน ฯลฯ 

หมายเหตุ: คํานยิาม ::  เฉพาะในความหมายของการประชุมวิชาการนี ้

 

 

 

 

 

 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 
ผลงานจากการประกวดนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 
 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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GCIC01010331: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

นวัตกรรมปลาสมสมุนไพร Premium ที่อุดมดวยคุณคาโภชนาการ 

Innovative Pickled Fish Herb Premium at Rich in Nutrients 

นางสาวกนิษฐา  มาตัน1,* และ  รองศาสตราจารย ดร. เกรียงศักดิ ์  เมงอําพัน2 

1คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ํา มหาวิทยาลัยแมโจ  

2บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: kanidta_07@outlook.co.th; Tel.: 0639809195 

สถานภาพสิทธิบัตร:  อยูระหวางยื่นจดทะเบียนอนุสิทธิบัตร 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

ปจจุบันปลาลูกผสมบึกสยามแมโจ ไดรับความนิยมจากผูบริโภคในเมนูผลิตภัณฑปลาแล

เนือ้มากขึ้น ทําใหเน้ือทองปลาท่ีเปนผลพลอยไดจากการแลเนื้อมีปริมาณมากขึ้นตามไปดวย ซึ่งยังไมมี

การพัฒนาหรือตอยอดเพ่ิมมูลคาในระดับอุตสาหกรรม ผูวิจัยจึงไดพัฒนาและเพิ่มมูลคาเน้ือทองปลาให

เปนผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร Premium พบวาผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพรมีการบรรจุผลผลิตภัณฑใน

ถุงซีลขนาด 500 กรัม โดยมีฉลากแสดงรายละเอียดคุณคาทางโภชนาการและการบริโภค เมื่อนํามา

วิเคราะหคุณภาพทางประสาทสัมผัส มีระดับความพึงพอใจความชอบโดยรวมมากที่สุด คือ 55 

เปอรเซ็นต เน่ืองจากมีสีสันที่นารับประทาน รสชาติกลมกลอม ไมเค็ม และไมเปรี้ยวจนเกินไป        โดย

วิเคราะหคุณคาทางโภชนาการพบวา มีโปรตีน 13.38 กรัม/100 กรัม คารโบไฮเดรต 5.95 กรัม/100 

กรัม โอเมกา 3, 6 และ 9 เทากับ 41.41, 825.82 และ 2893.77 มิลลิกรัม/100 กรัม ตามลําดับ มี

แคลเซียม 29.6 มิลลกิรัม/100 กรัม และมีคอลลาเจน 915 มิลลิกรัม/100 กรัม นอกจากน้ี การวิเคราะห

คุณภาพดานเคมี พบวามีคา pH เทากับ 5.53±0.09 เปอรเซ็นต คาความเค็ม เทากับ 5.83±0.29 

เปอรเซ็นต และมีคาความเปนกรด เทากับ 0.01±0.0003 เปอรเซ็นต และการวิเคราะหคุณภาพดาน

จุลินทรีย พบวา มี E. Coli เทากับ 3.6 x 103 CFU/g, Clostridium perfringens < 10 CFU/g และ 

Salomonella spp. ไมพบใน 25 g  

คุณภาพของผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพรมีลักษณะในดานตางๆ ตรงตามความตองการของ

ผูบริโภค และสอดคลองกับมาตรฐานที่กฎหมายกําหนด จัดเปน “นวัตกรรมปลาสมสมุนไพร Premium 

ที่อุดมดวยคุณคาโภชนาการ” มีขอดี คือ สามารถเพิ่มมูลคาเนื้อทองของปลาลูกผสมบึกสยามฯ ใหมี

มูลคาเพิ่มขึ้น 2-3 เทา เพิ่มทางเลือกใหแกผูบริโภคและเกษตรกรผูเลี้ยงปลา ตลอดจนเปนการพัฒนา

ปลาสมใหมีรสชาติอรอย ถูกสุขลักษณะ สะอาด ปลอดภัยตอผูบริโภค ไดมาตรฐาน สราง Brand และ

สามารถพัฒนาตอยอดในเชิงอุตสาหกรรมไดในอนาคต 
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จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เนือ้ทองของปลาลูกผสมบึกสยามแมโจสายพันธุใหม ที่นํามาพัฒนาเปนผลติภัณฑปลาสมสมุนไพรมี

ปริมาณกรดไขมันไมอิ่มตัวเชิงเดี่ยวในกลุมโอเมกา 9 ที่สูงกวาน้ํามนัปลาจากปลาทะเลถึง 4 เทา ซึ่งเปน

กรดไขมันที่มีฤทธิ์ชีวภาพที่เปนประโยชนตอสุขภาพ โดยเฉพาะดานการควบคุมระดับไขมันในเลือด 

 มีกระบวนการเก็บและหมักดวยสมุนไพร เชน กระเทียม ขิง ขา และตะไคร ที่มีฤทธิ์ในการถนอม

อาหาร และปองกันการปนเปอน ตลอดจนทําใหรสชาติและสุขภาพของผูบริโภคดีขึ้น 

 เปนปลาสม ที่มีการวิเคราะหสวนประกอบที่มีคุณคาทางโภคชนาการ ฤทธิ์ชีวภาพที่อุดมดวยโอ

เมกาและคลอลาเจน รวมถึงมีการวิเคราะหคุณภาพดานจุลินทรีย  และการวิเคราะหทางเคมี ซึ่งเปน

ผลิตภัณฑใหมตอบสนองตอผูรักสุขภาพและผูสูงวัย 

ประโยชนของผลงาน 

องคความรูใหมดานการเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพรจากเนื้อทองปลาลูกผสมบึก

สยามแมโจ ที่มีคุณคาทางโภชนาการที่ดี สามารถสนับสนุนใหเกิดการสรางอาชีพดานการเพิ่มมูลคา

ผลิตภัณฑจากเนื้อทองของปลาลูกผสมบึกสยามฯ สูวิสาหกิจชุมชม นอกจากนี้ไดยื่นจดอนุสิทธิบัตร

ผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร และมูลคาทางเศรษฐศาสตรที่ คือ การเพิ่มมูลคาเนื้อทองปลาลูกผสมบึก

สยามฯ ที่มีราคา 80 กิโลกรัม พัฒนาเปนผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพรเพื่อสุขภาพใหมีมูลคาสูงขึ้น

กิโลกรัมละ 200 บาท โดยผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมนําไปใช เพื่อเพิ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และความเปนอยูที่ดขีึ้นของเกษตรกร 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 
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แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพร Premium เปนการเพิ่มทางเลือกใหกับผูบริโภค ใหไดบริโภค

ผลิตภัณฑปลาสมสมุนไพรที่ดีตอสุขภาพ อรอย ถูกสุขลักษณะ สะอาดและปลอดภัย ซึ่งผูประกอบการ

ภาคอุตสาหกรรมนําผลการวิจัยไปใช ชวยเพิ่มเศรษฐกิจและความมั่นคงใหกับภาคธุรกิจและประเทศ 

และเกษตรกรสามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลิตภัณฑจากปลาและยึดเปนอาชีพไดอยางยั่งยืน 
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GCIC02010299: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 
หนังสือ 3 มิติท่ีสัมผัสได 

Touchable 3 Dimensions Book 

นางสาวอุบลโพยม  องสารา1,* และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิบูล  ไวจิตรกรรม2 

1สาขาออกแบบกราฟกและมัลตมิีเดีย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

2คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 

*The owner works, e-mail: newfolderjb@gmail.com; Tel.: 08-7792-0704 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

  เปนการออกแบบหนังสอืสามมิตินิทานสําหรับเด็ก อายุ 6 – 12 ป เนือ้หาเกี่ยวกับพะยูน 

สัตวน้ําที่อาจจะไมเปนที่รูจักกันมากนัก สวนมากรูแควา มีรูปรางกลมๆ อวนๆ แตไมรูวา พะยูนมี

ความสําคัญอยางไร ปจจุบันประชากรพะยูนในประเทศไทยลดนอยลงไปอยางมาก ซึ่งเปนผลมาจาก

การกระทําของมนุษย หนังสือ 3 มิต ิ เลมนี้ จะใหความรู ความเพลิดเพลิด และสรางจิตสํานึกในการ

อนุรักษพะยูนใหดํารงสบืตอไป 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนหนังสือ 3 มิต ิที่เลาเรื่องพะยูนดวยการสัมผัส 

 ตัวละครมากมายจะกระโดดออกมาเมื่อกางหนังสือออก พับเก็บเปนรูปเลมได เก็บรักษางาย 

 ผลิตจากกระดาษใชแลว 

ประโยชนของผลงาน 

เปนสื่อแบบมีปฏิสัมพันธกับผูใช เพื่อการเรียนรูและชวยกันอนุรักษพะยูน เหมาะสําหรับเด็ก 

อายุ 6 – 12 ป เปนส่ือการสอนของพอแม และผูดูแลเด็ก 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

 ประยุกตใชกับสื่อปฏิสัมพันธดานประวัติศาสตร โบราณคดี สถาปตยกรรมและศิลปกรรม 

ประยุกตใชกับวัสดุทองถิ่น วัชพืชและของเหลือจากการทําเกษตรกรรม 
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GCIC02010303: ประเภทผลงาน “สิ่งประดิษฐ” 

บล็อกไม 

Wood block 

นาย เชิงชาย ธรรมเกษร*  นาย ปฏิพทัธ โสดา และ ดร.ไสว  ศิริทองถาวร 

สาขาการจัดการอุตสาหกรรม  คณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา 

*The owner works, e-mail: boy.zanarak@hotmail.com; Tel.: 062-6072240 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

รานไมตรีเฟอรนิเจอร กอตั้งมาตั้งแตป พ.ศ. 2550 เปนรานจําหนายเครื่องเรือนหลายชนิด 

เชน โตะไม เกาอี้ไม เตียงไม ตูไม เปนตน (ไมตรี คํามาก, 2561) เกาอี้ไมเปนสินคาตัวหนึ่งที่ไดรับความ

นิยมจากลูกคาเปนอยางมาก กระบวนการผลิตเกาอี้ไมของรานไมตรีเฟอรนิเจอรใชทักษะ ประสบการณ 

และความชํานาญของชางเปนอยางมาก การปรับปรุงการทํางานจะชวยใหเวลาในการทํางานลดลงและ

งายขึ้น การวิจัยนี้ จึงมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเกาอี้ไมของรานไมตรี

เฟอรนิเจอร โดยเฉพาะในขั้นตอนการประกอบ 

ผูวิจัยประยุกตหลักการของ Jig and fixture (วิจิตร ชัยมงคลมณี, 2560) เชน แบบแผนยึด 

ตัวจับ และแบบหนีบยึดจับชิน้งานใหติดแนน มาใชสรางตนแบบตัวยึดจับชิ้นงาน ทําหนาที่จับยึดชิ้นสวน

ประกอบใหอยูในตําแหนงคงที่ สามารถตอตานแรงที่เกิดจากการกระทําของเครื่องมือ ตัวยึดจับชิ้นงาน

จะคลายกับตัวกําหนดตําแหนง เพื่อใหการใสชิ้นงานเขาหรือถอดชิ้นงานออกเปนไปอยางรวดเร็วใหมี

ผลผลิตสูงขึ้น โดยควบคุมปจจัยดานราคา 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 การสรางอุปกรณนีง้ายและมีราคาไมสูง 

 แกปญหาไดจริงและใชประโยชนจริง 

ประโยชนของผลงาน 

ชวยเพิ่มกําลังการผลติ จากเดิมที่ใชเวลาในการผลิตตอชิ้น  25 นาที เหลือ 16 นาที (ลดลง

รอยละ 36) ทําใหสามารถผลิตเกาอี้ไดมากขึ้นและทําใหมีโอกาสในการขายเกาอีไ้มไดมากขึ้น 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ศึกษาความทนทานของบล็อกไมพรอมพัฒนาคุณภาพวัสดุที่ใชตอไป 
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GCIC02010329: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

สื่อกราฟกมัลติมีเดียเพื่อใหความรูเรื่องการเลนเวทสําหรับวัยรุน 

Motion Graphic Design to Instruct Teenagers How To Do Weight Training 

นายภคสิทธิ์  ตั้งสกุลอาพร* และ นางสาวขวัญใจ  สุขกอน 

สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมเีดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

*The owner works, e-mail: Typearmy@hotmail.com; Tel.: 085-560-5144 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

ปจจุบันคนรุนใหมใหความสําคัญกับสุขภาพและรูปรางมากขึ้น ทําใหการออกกําลังกายดวย

การเลนเวทเปนที่นิยม ซึ่งการเลนที่ชวยสรางกลามเนื้อและกระชับสัดสวนเพื่อใหมีสุขภาพและรูปรางที่ดี

นั้น จะตองเลนใหถูกวิธี ดังนั้นผูเลนจําตองหาขอมูลหรืออาจจะตองจางเทรนเนอร ซึ่งมีคาใชจายสูง

สําหรับกลุมผูเลนที่เปนนักเรยีนและนักศึกษา รวมไปถึงการเลนเวทน้ันจะตองมีการปฏิบัติตัวอื่นๆ ควบคู

กันไปดวย เชน การคุมอาหาร การคํานวณมวลกลามเนื้อเปนตน ซึ่งขอมูลที่มีอาจจะมีความยุงยาก

จนเกินไปอีกทัง้ขอมูลที่เปนเนือ้หาขนาดเยอะ  

ดังนั้นผูออกแบบจึงสรางสรรคสื่อที่นาสนใจ และใหขอมูลที่เปนประโยชนและใหความรู

เกี่ยวกับการเลนเวทใหกับกลุมคนรุนใหมที่สนใจ ท่ีสามารถเขาใจไดงาย รวมทั้งเปนสื่อรูปแบบใหมที่สา

มารเขาถึงกลุมเปาหมายไดงาย และยังมีกราฟกที่สวยงามและสรางความสนใจอีกดวย 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนส่ือใหความรูรูปแบบใหม ที่สามารถเขาวัยรุนไดงาย 

 เปนส่ือที่สรางความนาสนใจใหวัยรุนไดมากกวาสื่อรวบแบบของการอาน 

ประโยชนของผลงาน 

1)  ใหความรูกับคนที่สนใจในเรื่องสุขภาพ การออกกําลังกาย 

2)  ไดแนวทางในการนําเสนอสื่อรูปแบบใหมๆ ที่เหมาะสมกับกลุมเปาหมายทีเ่ขายุคเขาสมัย  

3)   เปนประโยชนทางดานการเรียนการสอนที่สามารถสรางความนาสนใจใหกับผูเรียนได 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

สามารถใชพัฒนาเปนสื่อในการเรียนการสอนในชั้นเรียนที่เขายุคเขาสมัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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GCIC02010337: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑสําหรับผลิตภัณฑนมออรแกนิค กรณีศกึษา : นม

ออรแกนิค ตราแดรี่โฮม 

Graphic Design for Organic Milk Packaging : Dairy Home 

นายกิจจา วรดํารง* และ นางสาวจิติมา เสือทอง 

สาขาออกแบบกราฟกและมัลตมิีเดีย  คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา 

*The owner works, e-mail: jitima.su@ssru.ac.th; Tel.: 0842654539 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

การออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑทีพัฒนาจากของเดิม เพื่อชวยเนนภาพลักษณความเปน

ผลิตภัณฑนมออรแกนิค และชวยใหขอมูลเกี่ยวกับคุณประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

สูงกวาเดิมทั้งยังอํานวยความสะดวกสบายในการเลือกจับจายผลิตภัณฑในรูปแบบตางๆ ชวย

ประหยัดเวลาการเลือกซื้อ รวมทั้งเปนการเพิ่มมูลคาใหแกผลิตภัณฑ 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 มีการออกแบบกราฟกที่สามารถเนนภาพลักษณของผลิตภัณฑนมออรแกนิค โดยมีแนวคิดในการ

ออกแบบจากการเล้ียงโคนมที่ฟารมเปนระบบเปด 

 แบงหมวดหมูของผลิตภัณฑแตละอยางอยางเดนชัดโดยการนําการออกแบบมาสคอตมาแบง

ประเภท 

ประโยชนของผลงาน 

ชวยเพิ่มมลูคาและเสริมภาพลักษณใหแกผลิตภัณฑนมออรแกนิค ใหขอมูลแกผูบริโภคอยาง

ชัดเจน และแบงหมวดหมูการออกแบบในแตละผลติภัณฑเพ่ือชวยอํานวยความสะดวกในการเลือกซื้อ 

 

 

 

 

 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

สามารถเปนตนแบบและแนวทางในการออกแบบกราฟกบนบรรจุภัณฑผลิตภัณฑออรแก

นิคตางๆได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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GCIC02010339: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 
ชุดตรวจการติดเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดสุนัข 

Immunochromatographic strip test for simultaneous detection of antibodies 

against canine blood parasites 

นางสาววิลาวรรณ  เรือนสิทธ์ิ  และ รศ.น.สพ.ดร. วศิน  เจริญตัณธนกุล 

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะ วทิยาศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: ning.25112533954@gmail.com; Tel.: 0821809545 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

โรคพยาธิในเม็ดเลือด เกิดจากการติดเชื้อของสิ่งมีชีวิตเซลลเดียวในเม็ดเลือด ซึ่งมีความ

รุนแรงทําใหสุนัขเสียชีวิตไดหากไมไดรับการรักษาอยางทันทวงที โดยทั่วไปเรียกวา โรคที่ติดตอจากเห็บ 

(Tick-borne diseases) เนื่องจากมีเห็บเปนพาหะนําโรค ซึ่งสาเหตุของโรคที่แทจริงคือ เชื้อโปรโตซัว 

(protozoa) และริคเก็ตเซีย (Rickettsia) ตัวอยางโปรโตชัว  เชน Babesia canis, Babesia gibsonai ที่อาศัย

อยูในเม็ดเลือดแดง และ Hepatozoon canis อาศัยอยูในเม็ดเลือดขาวนิวโทรฟว สวนตัวอยางริคเก็ตเซีย 

เชน Anaplasma phagocytophilum สามารถดํารงชีวิตภายในเม็ดเลือดขาวชนิดแกรนูโลไซต โมโนไซต 

และ Ehrlichia canis จะอาศัยอยูในเม็ดเลือดขาวชนิดโมโนไซต นิวโทรฟล อิโอซิโนฟล และลิมโฟไซต ซึ่ง

อาการจากการติดเชื้อเหลานี้มีอาการของโรคที่คลายกัน กลาวคือ ทําใหสุนัขมีภาวะโลหิตจาง เบื่อ

อาหาร และอาจมีอาการไขรวมดวย จึงตองมีการวินิจฉัยหาสาเหตุของโรคเพื่อใหสุนัขไดรับการรักษา

อยางถูกตอง 

ในปจจุบันการวินิจฉัยโรคพยาธิในเม็ดเลือดในเลือดสุนัข นั้นใชวิธีจุลชีววิทยา วิธีตรวจสอบ

สัณฐานวิทยาและวิธีโลหติวิทยาภายใตกลองจุลทรรศน ซึ่งมีความลาชาเน่ืองจากมีขอจํากัดของปริมาณ

ที่พบและวงจรระยะฟกตัวของเชื้อและอาจเกิดความผิดพลาดในการระบุเชื้อ สวนเทคนิคทางชีวโมเลกุล

ตรวจสอบหาสารพันธุกรรมของเชื้อกอโรคดวยปฏิกิริยาลูกโซโพลีเมอเรส (PCR) มีความถูกตองสูง

ถึงแมพบปริมาณเชื้อที่เล็กนอย แตตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและสถานที่ในการวินิจฉัย การตรวจหา

แอนติบอดีดวยชุดตรวจแบบ strip test ที่อาศัยหลักการทางเทคนิคอิมมูโนโครมาโตกราฟฟ ซึ่งเปนวิธีที่

สะดวก ขั้นตอนในการทดสอบไมซับซอน และใหผลในการตรวจสอบที่รวดเร็ว ซึ่งมีประโยชนอยางมาก 

และถูกใชอยางกวางขวางในวงการคลินิกรักษาสัตว แตพบขอจํากัด คือสามารถตรวจสอบเชื้อแคชนิด

เดียวเทาน้ัน ดังนั้นจึงไดมกีารพัฒนาอุปกรณชุดตรวจที่สามารถตรวจหาเชื้อพยาธิในเม็ดเลือดไดหลาย

เชื้อภายในครั้งเดียว เนื่องจากใชเวลาสั้นใหความเชื่อมั่นและแมนยําสูง ดวยการจับกันอยางจําเพาะ

 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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เจาะจงระหวางแอนติเจนตอเชื้อจากสุนัขกับแอนติเจนบนแผนทดสอบ จึงมีวัตถุประสงคในการพัฒนา

ผลิตภัณฑในรูปแบบ strip test เพื่อตรวจสอบเชื้อกอโรคสุนัขหลายเชื้อในคราวเดียว 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 การวิเคราะหโรคพยาธิในเม็ดเลอืดสุนัขไดหลายเชื้อในคราวเดียว 

ประโยชนของผลงาน 

เพื่อใชการวิเคราะหโรคพยาธิในเลือดของสุนัขในสถานพยาบาลสัตว การวิเคราะหหาเชื้อกอ

โรคชวยในการตัดสนิใจในการรักษาสุนัขไดอยางถูกตองและทันทวงท ี

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ทดสอบประสิทธิภาพและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ รวมกับผูกระกอบการในการ

ผลิตและจัดจําหนายผลิตภัณฑ 

 
 
 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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GCIC02010340: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

โครงการออกแบบหนังสือหีบเพลง In Wonderland 

The Design of Accordion Book 

นางสาวพรธีรา ปนทรัพย* และ นางสาวสุภัทรา ลูกรักษ 

สาขาการออกแบบกราฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนัน

ทา 

*The owner works, e-mail: lookraks@yahoo.com; Tel.: 081-9047663 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

หนังสือเลมนี้มีเนื้อหาพื้นฐานมาจาก Wonderland ถูกเขียนขึ้นแฟนตาซี เนนของอังกฤษ 

เรื่อง Alice in วรรณกรรมเรื่องนี้เปนแนววรรณกรรมเยาวชน คลาสสิก เมื่อป ค.ศ.1865 โดยชารเลส 

ลุตไวด ด็อกสัน (Charles Lutwidge  Dodgson)เขาใชนามแฝงวา ลูอีส แครรอล (Lewis Carroll) นัก

คณิตศาสตร ของมหาวิทยาลัยออกซ ฟอรด เพ่ือมอบใหแกเด็กหญิง อลิซ ลิดเดล (Alice Liddell) วัย 10 

ขวบ ไปทางโลกในจินตนาการของเด็ก มีความบริสุทธิ์ จิตนาการกวางไกลเกินกวาจะคาดถึง เติมเต็ม

ความฝนของเด็กๆ เชน การทา ใหสัตวพูดได ทาใหของที่ไมมีชีวิตมชีีวิตขึ้นมา จึงไมแปลกที่จะเปนที่นิยม

ของ บรรดาเด็กๆ เนื่องจากเปนวรรณกรรมทาใหมเีนือ้หาเยอะ เต็มไปดวยตัวหนังสือ จึงไดเปลี่ยนแปลง

เนือ้หา ตัดลดบางชวงเพ่ือความกระชับ แตยังคงมี กลิ่นไอ ความเปน Alice in Wonderland วรรณกรรม

เรื่องนี้เต็มไปดวย แฟนตาซี และ จินตานาการ ผูวิจัยจึงคิดวาหนังสือที่มีเนื้อหา นาสนใจแบบนี้ ไมควร

เปนแค หนังสือธรรมดาทั่วไป เหมือนที่หลายๆ ฉบับทาขึ้น ที่มเีพียง ตัวหนังสือและภาพ ประกอบ ซึ่งใน

ปจจุบันหนังสือธรรมดาไมเปนที่สนใจเทาในอดีตแลว จึงมีความ คิดที่จะ ออกแบบหนังสือแบบใหมที่

ดึงดูดกลุมเปาหมายใหกลับมาสนใจหนังสือ และสรางความแปลกใหมใหกับเยาวชนในการหันกลับรัก

การอานมากขึ้น 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เพื่อออกแบบหนังสือหีบเพลง(Accordion book) สําหรับเผยแพร วรรณกรรมสาหรับเด็กใหเกิดความ

นาสนใจ แปลกใหม และสงเสริม การอานตามจินตนาการ ดวยการนําเทคนิคการตัดเจาะกระดาษให

เกิด มิติที่แตกตางในการมองผานชองวางระหวางแผนกระดาษที่ทับซอนจน เกิดจินตนาการที่ไม

เหมือนเดิมในการอานแตละครั้งของแตละคน 

 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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ประโยชนของผลงาน 

1. ไดหนังสือหีบเพลง( Accordion book ) ที่ใชเทคนิกการตัดกระดาษ (Paper Cutting) ทสรางความ

นาสนใจ แปลกใหมใหกับการอาน 

2. ไดส่ือเผยแพรวรรณกรรมสําหรับเยาวชใหหันกลับมารักการอานมากขึ้น 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

- 
 
 
 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 
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GCIC02010345: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

สูตรอาหารเลี้ยงเชื้อกลุมจุลินทรยีโปรไบโอติกจากสารสกัดถั่ว 

ดร.ศรัณย  พรหมสาย*  นายฐาปกรณ  ชุมพล และ นายเพิ่มพงษ  ศรีประเสริฐศกัดิ ์

สาขาจุลชีววิทยา คณะคณะศิลปะศาสตรและวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต

กําแพงแสน 

*The owner works, e-mail: faassrpr@ku.ac.th; Tel.: 081-9608475 

สถานภาพสิทธิบัตร:  อยูระหวางยื่นจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

จุลินทรียเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลก มีขนาดเล็กจนไมสามารถมองเห็นไดดวยตาเปลา 

จุลินทรียนั้นแบงเปนกลุมใหญได 2 แบบ นั้นคือจุลินทรียที่สรางประโยชน และจุลินทรียที่ไมสราง

ประโยชนท้ังยังกอใหเกิดโทษ จุลินทรียที่สรางประโยชนน้ันมีมากมายหลายชนิด มนุษยรูจักนําจุลินทรีย

มาใชประโยชนต้ังแตสมัยโบราณ เชน จุลินทรียบางชนดิสามารถหมักยอยไดพลังงาน จุลินทรียบางชนิด

สามารถผลติสารบางอยางออกมานอกเซลลและมีฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา รวมถึงใชบริโภคเปนอาหารชวย

เสริมสรางสุขภาพใหกับรางกาย อยางเชน จุลินทรียโปรไบโอติค 

 โปรไบโอติค มาจากภาษา กรีซ แปลวาเพื่อชีวิต หมายถึงกลุมของจุลินทรียที่มีประโยชน

สงผลดีตอระบบ สุขภาพของมนุษยและสัตว หากแตตองไดรับในปริมาณที่มากพอ โปรไบโอติคเปนที่

นิยมในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศแทบตะวันตกโปรไบโอติคไดรับความนิยมสูงมาก มีการ

ประยุกตใชในหลายโรค และบางโรคไมเกี่ยวของกับระบบทางเดินอาหารโดยสิ้นเชิง เชน โรคไต โรคตับ 

โรคปอด โรคมะเร็ง รวมไปถึงโรคระบบภูมิคุมกันบกพรอง โปรไบโอตคิถูกใชอยาแพรหลายทั้งในคนและ

สัตวของประเทศเหลานี้เรียกไดวาถูกพจิารณาเลือกใชเปนอันดับแรกเมื่อรางกายมีอาการเจ็บปวยเลยก็

วาได แตกตางกับในประเทศไทยอยางสิ้นเชิง ปจจุบันเราจะพบวาไทยกําลังประสบปญหาเชื้อดื้อยา

อยางรุนแรง เนื่องจากมีการใชสารหรือยาปฏิชีวนะสูงมากในหลายภาคสวน เชนในมนุษย อุตสาหกรรม

การเลี้ยงสัตว แมนกระทั่งยาอมแกเจ็บคอบางชนิดเองก็ตาม เหตุการณเหลานี้ถือเปนดาบสองคม 

เนื่องจากสงผลใหเชื้อจุลินทรียกอโรคหลายชนิดสามารถพัฒนาตัวเองให ทนตอสารหรือยาปฏิชีวนะ

เหลานี้ได นั้นถือเปนผลรายที่นากลัวเพราะหากเกิดการเจ็บปวยในอนาคต ยาพื้นฐานหลายชนิดที่ใชอยู

ในปจจุบันอาจไมสามารถใชไดผลอีกตอไป นั้นหมายถึงประเทศตองสิ้นเปลืองงบประมาณจํานวน

มหาศาลมาทดแทนสิ่งเหลานี้ ประเทศไทยตองสิ้นเปลืองงบประมาณตอปละไมต่ํากวา 10,000 ลาน

บาทเพื่อนําเขาสารและยาปฏิชีวนะเหลานี้ใชภายในประเทศ เพื่อใชรักษาสุขภาพของประชากรใน

ประเทศใหดขีึ้น แทจริงแลวจลุินทรียโปรไบโอติคถือเปนทางออกที่ยั่งยืนของปญหาเรงดวนดังกลาว 
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 จากที่กลาวมาทั้งหมด ปจจัยที่ทําใหจุลินทรียโปรไบโอติคสามารถเจริญและนําไปใช

ประโยชนไดคืออาหาร เปนสิ่งที่สําคัญที่สุดสําหรับสิ่งมีชีวิตทุกชนิด อาหารเลี้ยงเชื้อคือ สิ่งที่ชวยในการ

สนับสนุนการเจริญเติบโตของจุลินทรียชนิดตางๆ ใหสามารถเจริญและสามารถแบงเซลลเพิ่มจํานวนได 

โดยอาหารเลี้ยงเชื้อนั้นจะมีสารอาหารที่จําเปนตอการเจริญของจุลินทรียซึ่งประกอบดวยธาตุอาหาร

หลายชนิดรวมกัน และธาตุอาหารเหลานี้มีความจําเปนตอการเจริญของจุลินทรีย สามารถจําแนกได

เปน 2 ประเภท คืออาหารชนิดเหลว และอาหารชนิดแข็ง (เพิ่มสวนประกอบของวุนในอาหาร) โดยทั่วไป

อาหารเลี้ยงเชื้อนั้นมักใชในงานทางดานจุลชีววิทยา ใชเพาะเลี้ยงเชื้อจุลินทรียใหสามารถเจริญไดเพื่อ

นํามาทําการศึกษาคนควาและวิจัยตอไป โดยมักจะอยูในรูปของอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูปที่มีลักษณะ

เปนผง มีองคประกอบของธาตุอาหารตางๆอยูครบถวน บางครั้งตองเตรียมจากสารหลายชนิดเพื่อ

ประกอบกันขึ้นเปนอาหารเล้ียงเชือ้ 1 สูตร ในปจจุบันอาหารที่ใชเลี้ยงจุลินทรียโปรไบโอติค จะใชอาหาร

ชื่อวา De Man Rogosa and Sharpe หรือ MRS อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรดังกลาว มสีวนประกอบ มากถึง 10 

ชนิด ไดแก Glucose, Peptone, Meat extract, Yeast extract, Tween 80, Magnesium sulfate, Sodium 

citrate, Manganese sulfate, Dipotassium hydrogen phosphate, Dipotassium hydrogen citrate และน้ํา

กลั่น จะเห็นวาสูตรของอาหารเลี้ยงเชื้อชนิด MRS คอนขางมีองคประกอบมากซับซอนและเตรียมยาก 

จึงมักใชอาหารเลี้ยงเชื้อสําเร็จรูปเพื่อหลีกเลี่ยงขั้นตอนที่เสียเวลาดังกลาวเนื่องจากอาจเกิดความ

ผิดพลาดสูงหากผูเตรียมขาดความชํานาญ แตไมวาจะใชแบบเตรียมดวยตัวเองหรืออาหารสําเร็จรูป 

อาหารสูตรดังกลาวก็มรีาคาคอนขางสูง เนื่องจากในประเทศไทยไมสามารถผลิตเองไดจําเปนตองพึ่งพา

การนําเขาจากตางประเทศผานตัวแทนจัดจําหนาย ในเบื้องตนงานวิจัยในครั้งนี้เปนการคิดคนสูตร

อาหารชนิดใหมในระดับหองปฏบิัติการ เพื่อลดตนทุนในการผลิต ลดการนําเขา อีกทัง้สรรหาวัตถุดิบที่มี

อยูหลากหลายในประเทศมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกษตรกรรวมถึงประชาชน

ทั่วไปเขาถึงประโยชนที่ดีและมีศักยภาพจริงอยางจุลินทรียโปรไบโอติคไดไมยาก งานวิจัยดังกลาวหาก

นําไปใชจริงในระดับอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตวซึ่งในปจจุบันผลิตภัณฑที่

เกี่ยวของมีราคาสูงมากหากเลือกใชจะเปนการเพิ่มตนทุนการผลิตเปนภาระใหเกษตรอีกทาง สารหรือ

ยาปฏิชีวนะจึงไดรับความนยิมมากกวาเน่ืองจากหาไดงายและราคาต่ํากวามากจึงตามมาดวยปญหาเชื้อ

กอโรคดื้อยาที่รุนแรงและเปนปญหาจริงในปจจุบัน อีกทั้งปญหาสารปฏิชีวนะตกคางในผลิตภัณฑ

เนื้อสัตวหลายชนิด ซึ่งหลายคนนาจะเคยไดยินขาววาไทยมักถูกปฏิเสธผลผลิตทางการเกษตร

โดยเฉพาะเน้ือสัตวจากประเทศแถบตะวันตกเน่ืองจากพบการตกคางของสารปฏิชีวนะในเนื้อสัตวหลาย

ประเภทเกินคาท่ีกําหนดไวน้ันเปนปญหาจริงของเกษตรกรหลายรายกําลังประสบ ดวยราคาตนทุนที่สูง

ในการเลี้ยงจุลินทรียโปรไบโอติคทําใหที่ไมเปนที่นยิมของเกษตรกรหลายคนเทาที่ควร งานวิจัยครั้งนี้จะ

ชวยตัดปญหาในประเด็นดังกลาวออกไป ทําใหเกษตรกรทุกคนเขาถึงประโยชนที่ยั่งยืน ปลอดภัย และ

ตนทุนตํ่าลงอยางแทจริง  
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 ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรจํานวนมากที่มีการปลูกพืชหลายชนิด

หมุนเวียนเพื่อเปนอาชีพ โดยเฉพาะถั่ว ถั่วเปนพืชที่พบปลูกมากในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ถั่วถือ

เปนพืชอายุสั้นเกษตรกรหลายรายปลูกระหวางเปนชวงพักแปลงนาขาวเพื่อเปนรายไดเสริมอีกทาง ถั่ว

ถือเปนพื้นที่มีคุณคาทางโภชนาการสูง ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกถั่วประมาณ  815,940 ไร ไดผลผลิตตอ

ปประมาณ 201,297 ตันตอป เปนตัวเลขที่คอนขางสูงมาก นั้นมักทําใหถั่วมันประสบปญหาผลผลิตลน

ตลาด ประสบปญหาราคาตกต่ําอยูบอย ทําใหเกษตรกรผูปลูกประสบปญหาหนี้สิน หากมีการสงเสริม

หรือรณรงคใหมกีารนําถั่วไปใชประโยชน คงจะเปนทางเลือกในการชวยเหลือเกษตรกรใหสามารถขาย

ผลผลิตไดราคาดีขึ้น  

จากที่โจทยวิจัยขางตนที่กลาวมา เมื่อนํามาพิจารณาถึงแนวทางในการแกไขใหตกผลึก

ออกมาเปนแนวทางที่ยั่งยืน จับตองไดจริง พบวาหากนําถั่วที่กําลังประสบปญหาเหลานี้มาเพิ่มการใช

ประโยชนโดยเฉพาะถั่วเหลือง ถั่วเขียว จากกระบวนการทางการวิจัยทําใหคนพบการพัฒนานวัตกรรม

อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรใหม จากวัตถุดิบภายในประเทศ ไมพึ่งพาการนําเขาสารเคมีจากตางประเทศแมน

แตชนิดเดียว ที่สําคัญไปกวานั้น ทําใหไดเซลลจุลินทรียโปรไบโอติคไปประยุกตใชประโยชนตอในดาน

อื่นๆ ไมแตกตางไปจากอาหาร MRS สูตรเดิมที่มีราคาสูงและองคประกอบซับซอน นวัตกรรมดังกลาว

เปนการสรางมูลคาเพิ่มใหกับผลผลิตทางการเกษตรอยางเดนชัด เปนวัตถุดิบที่พบเห็นไดทั่วไปใน

ประเทศไทย สงผลใหหากตนทุนการผลิตที่เกี่ยวของกับจุลนิทรียโปรไบโอติคต่ําลง การนําจุลินทรียโปร

ไบโอติคไปใชประโยชนโดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตวก็จะเปนไปไดจริงและแพรหลายรวมถึง

ไดรับความนิยมจากเกษตรกรมากยิ่งขึ้น ประโยชนเหลานั้นจะกลายเปนผลพลอยไดกลับคืนสูมนุษยชวย

ลดอตัราเสี่ยงจากเชื้อจุลินทรียกอโรคที่อาจปนเปอนมากับผลิตภัณฑอาหารชนิดตางๆ ชวยเพิ่มรายได

ใหเกษตรกรผูปลูกถ่ัวแกปญหาผลผลิตราคาตกต่ํา ลดการใชสารหรือยาปฏิชีวนะ ลดการนําเขาสารเคมี

จากตางประเทศใหนอยลง แบงเบาภาระดานงบประมาณของประเทศที่ตองสิ้นเปลืองกับปญหา

ทางดานระบบสาธารณสุขที่ประสบจริง อีกทั้งยังทําใหไทยมีความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม

ขีดจํากัดในการพัฒนาประเทศใหเร็วขึ้นสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลที่ตองการนําพาประเทศไปสู

ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม กลายเปนประเทศไทย 4.0 มั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนท่ีแทจริง 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนการเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตรโดยเฉพาะถั่วท่ีกําลังประสบปญหาราคาตกตํ่า นําไปใช

เปนแหลงอาหารใชเลี้ยงจุลินทรียโปรไบโอติคที่มีประโยชนตอมนุษยและสัตว ทําใหโปรไบโอติคมีราคา

ต่ําลงประชาชนทุกคนสามารถเขาถึงคุณประโยชนดังกลาว โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมอาหารสัตว 

 อาหารเลี้ยงเชื้อสูตรดังกลาวจะสงผลใหเกิดการลดการใชและนําเขาสารปฏิชีวนะใหต่ําลง ชวยลด

ปญหาเชื้อดื้อยาอีกทั้งลดปญหาสารปฏิชีวนะตกคางในผลิตภัณฑเนื้อสัตวหลายชนิดทําใหไมสามารถ

สงออกไปยังประเทศอื่นๆได 
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  ไดอาหารเลี้ยงเชื้อสูตรใหม ที่ยังไมเคยมีมากอน เมื่อเปรียบเทียบกับของเดิมที่พึ่งพาการนําเขาจาก

ตางประเทศพบวา คุณสมบัติในการใชไมตางกัน ซึ่งสิ่งที่ตางก็คือราคาแตกตากกันมากอยางเห็นไดชัด 

ยิ่งไปกวานั้นยังนําวัตถุดิบไทยที่กําลังประสบปญหาดานราคามาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  เมื่อโปรไบโอติคมรีาคาตนทุนการผลิตที่ตําลงทําใหทุกคนสามารถเขาถึงคุณประโยชนเหลานี้ไดงาย

ขึ้น ถอืเปนการสงเสริมสุขภาพที่ยั่งยืนใหกับประชาชนในประเทศทดแทนการพึ่งพาสุขภาพผานสารเคมี

หลายชนดิ 

ประโยชนของผลงาน 

นวัตกรรมในการพัฒนาผลงานในครั้งนี้เปนประโยชนใหกับคนแทบทุกกลุม เนื่องจาก

นวัตกรรมสูตรอาหารเลี้ยงเชือ้จุลินทรียโปรไบโอติคตนทุนต่ําในครั้งนี้จะสงผลใหเกษตรกรทั่วไปสามารถ

เขาถึงคุณประโยชนที่มีประสิทธิภาพจริงอยางจุลินทรียโปรไบโอติค ลดการใชสารปฏิชีวนะลง สงผลให

เกิดความปลอดภัยกับปญหาเชื้อดื้อยาที่รุนแรงมากขึ้นทุกขณะในปจจุบัน รัฐบาลก็สามารถลดการ

นําเขาสารดังกลาวลงได เพิ่มงบประมาณใหประเทศในสวนอื่นที่ยังขาดแคลน เมื่อเนื้อสัตวในประเทศมี

ความปลอดภัยประชาชนในประเทศก็สามารถบริโภคไดอยางไมตองกังวล อีกทั้งปญหาดานการสงออก

ที่เคยประสบและโดยกีดกันทางการคาก็จะไมเกิดขึ้น ที่สําคัญลดการนําเขาสารเคมีหลายชนิดจาก

ตางประเทศใหลดลง 

อาหารเลี้ยงเชือ้ตนทุนต่ําดังกลาวเปนชวยเพิ่มมูลคาใหกับผลผลิตทางการเกษตรโดยเฉพาะ

ถั่ว มาแกไขปญหาทางดานระบบปศุสัตวที่สงผลกระทบเปนวงกวางแก ระบบสาธารณสุข กลไกลของ

กระทรวงพาณิชย ทําใหระบบสุขภาพของประชากรดีขึ้น เม็ดเงินที่เคยตองสูญเสียไปอยางไรประโยชน

นําไปพัฒนาในสวนอื่นที่จําเปนได และยังชวยเพิ่มรายไดใหกับประเทศผานสิ้นคาที่สงออกไดหลาชนิดทํา

ใหประเทศพัฒนาไดจริงทําใหเกิดความยั่งยืนทางเศรษฐกิจและสังคม กลายเปนประเทศไทย 4.0 ที่

มั่นคง ม่ังคั่ง และย่ังยืนสมความคาดหวังของทุกคน 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

พัฒนาองคความรูใหมดานการเจริญของจุลินทรียโปรไบโอติคและการเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต/พัฒนาผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของจุลินทรียโปรไบโอติค ผูประกอบการภาคอุตสาหกรรมหรือ

ภาคการเกษตรจะสามารถนําไปใชในการผลิตเชื้อสดเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑที่มีเสริมจุลินทรียโปรไบโอ

ติคไดอยางมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังชวยเพิ่มมูลคาใหกับสินคาทางการเกษตรที่เปนวัตถุดิบในการ

ผลิตอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดใหมนี้ได นับวาเปนการชวยเพิ่มมูลคาทางเศรษฐกิจและความมั่นคงกับภาค

ธุรกิจของประเทศได 
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GCIC02010349: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

ถานกัมมันตจากเปลือกถั่วดาวอินคาสําหรับดูดซับน้ํามันชนิดแผนฟลม 

Activated carbon from Sacha inchi shell for oil adsorption-thin film based 

นายพรรษพล ศิลาไศลโศภิษฐ* อาจารย ดร.มุจลินทร ผลจันทร1 อาจารย ดร.สุภาพร ดาวทอง และ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศรีกาญจนา คลายเรือง 

สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: patsapon.master@gmail.com; Tel.: 0875781474 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

การทําเกษตรกรรมเปนอาชีพที่สําคัญและยังคงไดรับความสนใจจากเกษตรกรอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะการปลูกพืชตามกระแสท่ีไดรับความนิยมโดยไมคํานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น เชน 

ปญหาดินเสื่อมโทรม สินคาลนตลาด การขาดทุนจากการปลูกพืชโดยไมศึกษาขอมูลในระยะยาว เปน

ตน ถึงแมวาปจจุบันเทคโนโลยีดานการสื่อสารและใหขอมูลเชิงวิชาการจะสามารถเขาถึงไดงาย แต

เกษตรกรสวนใหญยังคงเปนบุคคลที่ตองไดรับการถายทอดความรูดานการทําเกษตรกรรมตั้งแตเริ่ม

ปลูก และโดยเฉพาะอยางยิ่งในการจัดการของเสียหรือของเหลือใชทางการเกษตร ที่เกษตรกรสวนใหญ

มักกําจัดดวยการเผาที่กอใหเกิดปญหามลภาวะทางอากาศในวงกวาง ทั้งที่วัสดุดังกลาวสามารถ

นํามาใชประโยชนเพื่อเพิ่มมูลคาในรูปของวัสดุปรับปรุงดิน พลังงานทดแทน เพื่อการลดตนทุนในการทํา

เกษตรกรรม หรือสรางรายไดจากการแปรรูปผลิตภัณฑไดอีกดวย 

จากขอมูลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) 

ในยุทธศาสตรที่ ๒ คือการสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน ไดใหความสําคัญ

ดานการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตรูปแบบผลิตภัณฑเกษตรแปรรูปใหมๆ เพื่อสรางมูลคาเพิ่ม

และความหลากหลายของสินคาที่เกษตรกรและผูประกอบการสามารถเขาถึงได รวมถึงการยกระดับ

การผลิตสินคาเกษตรและอาหารเขาสูระบบมาตรฐานและสอดคลองกับความตองการของตลาดและ

การบริโภคอาหารเพื่อสุขภาวะ อาทิ กลุมผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ยา พลังงานทดแทน วัสดุชีวภาพ 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ๒๕๕๙) แสดงใหเห็นวาปญหา

ดังกลาวจะตองมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบการวิจัยเพื่อรองรับเทคโนโลยีที่สําคัญ ใหเกิด

ประสิทธิภาพ อาทิ เทคโนโลยีกราฟน เทคโนโลยีที่ชวยเพิ่มมูลคาสินคาเกษตร เปนตน 
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สําหรับเทคโนโลยีการจัดการของเหลือใชทางการเกษตรที่นาสนใจของประเทศไทยใน

ปจจุบัน เชน การผลิตแทงเชื้อเพลิงจากวัสดุเหลือใชในอุตสาหกรรมเกษตรและครัวเรือน (นฤภัทร, 

๒๕๕๗) การใชวัสดุเหลือใชทางการเกษตรเพื่อผลิตเห็ด (กรมวิชาการเกษตร, ๒๕๕๓) การผลิตไฟฟา

จากชีวมวล (สมาคมโรงไฟฟาชีวมวล, ๒๕๕๖) และการผลิตกาซชีวภาพจากกระบวนการหมักชีวมวล 

(กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, ๒๕๕๘) เปนตน จากการแปรรูปวัสดุเหลือใชทาง

การเกษตรดังกลาวจะเกิดประโยชนตอภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมเทานั้น เพื่อใหสอดคลองกับ

นโยบายการเพิ่มมูลคาและความหลากหลายของสินคา จึงตองมีการพัฒนาผลิตภัณฑจากวัสดุดังกลาว

ใหตรงกับความตองการของมนุษยในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางยิ่งการผลักดันใหเกิดสินคาในกลุม

ผลิตภัณฑเสริมสุขภาพ ยา และอาหาร 

เทคโนโลยีการดูดซับดวยวัสดุคารบอนที่มีรูพรุน เปนเทคโนโลยีสีเขียวที่ใชวัสดุจาก

ธรรมชาติมาเปนวัตถุดิบ ใชพลังงานนอยและมีตนทุนในการจัดการที่คอนขางต่ํา สามารถเตรียมวัสดุ

คารบอนในรูปของถานกัมมันต ถานชีวภาพ และถานชาร จากวัสดุชีวมวลที่เหลือใชจากการเกษตรและ

ของเสียชีวภาพ เชน ฟางขาว ผักตบชะวา กิ่งไม เศษใบไม และมูลสัตว เปนตน โดยวัสดุชีวมวลแตละ

ชนิดมีคุณสมบัตใินการดูดซับสารและการใชงานแตกตางกันตามลักษณะทางกายภาพ สําหรับวัสดุที่ใช

ทําถานกัมมันตสําหรับการบริโภคจะตองมีคาความแข็งไมนอยกวารอยละ ๗๐ และมีพื้นที่ผิวจําเพาะ 

๘๐๐-๑,๐๐๐ ตารางเมตร/กรัม (ธราพงษ, ๒๕๕๗) เชน กะลามะพราว กะลาปาลมน้ํามัน เปลือก

ถั่วอัลมอนด เปนตน โดยหลังจากนํามาบดจะไดถานที่มีลักษณะเปนเกร็ดซึ่งงายตอการผานกาซใน

ระบบดูดซับมากกวาถานที่เปนผง  

จากขอมูลการเลือกวัสดุชีวมวลที่จะนํามาผลิตเปนถานกัมมันตดังที่กลาวมานั้น พบวา

เปลือกถั่วดาวอินคาที่เหลือจากกระบวนการสกัดน้ํามันถั่วดาวอินคากําลังเปนที่ไดรับความนิยม 

เนื่องจากในถั่วดาวอินคาอุดมไปดวยโอเมกาและวิตามินที่เปนประโยชน ดังนั้น จึงเปนแนวคิดที่นาสนใจ

ที่จะนําเปลือกถ่ัวดาวอินคาซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสําหรับการใชเปนวัตถุดิบในกิจกรรมทางอุตสาหกรรม

ยาและอาหารได เชน สวนผสมของอาหารหรือสวนผสมของผลิตภัณฑเครื่องสําอาง เปนตน โดยคาดวา

ถานกัมมันตจากเปลือกถั่วดาวอินคาจะเปนวัสดุสําหรับผลิตภัณฑอาหารและยาได และยังเปนการเพิ่ม

มูลคาจากการนําวัสดุเหลือใชทางอุตสาหกรรมเกษตรมาทําเกิดประโยชนอีกดวย 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนผลิตภัณฑที่มีสวนผสมของถานกัมมันต ซึ่งเปนวัสดุดูดซับที่มีรูพรุนสูง ทําใหสามารถดูดซับ

น้ํามันไดในปริมาณที่มากกวาแผน/กระดาษดูดซบัน้ํามันทั่วไป 

 ถานกัมมันตที่เปนสวนประกอบหลักผลิตจากวัสดุและกระบวนการที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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ประโยชนของผลงาน 

ถานกัมมันตจากเปลือกถั่วดาวอินคา ถูกสรางสรรคมาเพื่อใชเปนสวนผสมสําหรับ

ผลิตภัณฑเครื่องสําอางและโภชนเภสัช ซึ่งกอใหเกิดประโยชนตอผูบริโภคทั่วไป เชน การผลิตเปนแผน

ซับหนามัน หรือ วัสดุปดบาดแผลที่มีคุณสมบัตใินการกําจัดแบคทเีรีย เปนตน 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ในอนาคตสามารถตอยอดผลงานโดยการศึกษาความสามารถในการนําถานกัมมันตจาก

เปลือกถั่วดาวอินคามาผลิตเปนยาที่สามารถใชในรางกายมนุษยได เชน เปนองคประกอบหลักในยาที่

สามารถดูดซับสารพิษในรางกาย หรือ ปรับปรุงกระบวนการผลิตถานกัมมันตใหมีลักษณะโครงสราง

ระดับนาโนที่มีความแข็งแรงเพื่อนําไปผลิตเปนวัสดุทางการแพทย เปนตน 
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GCIC02010351: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดหูสุนัข 

K9  ear cleansing solution 

พิชานันท  สืบสอาด*  

สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: manow_330@hotmail.co.th; Tel.: 0805041110 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

ผลิตภัณฑทําความสะอาดหูสุนัขมีความจําเปนแกผูเลี้ยงสุนัขในปจจุบัน เนื่องจากสุนัขมีโรค

ที่ติดเชื้อทางผิวหนัง โรคหูอักเสบ อันเนื่องจากคราบไขมันบริเวณหู ทําใหเปนแหลงรวมของเชื้อ

แบคทีเรีย เ ซึ่งมีการศึกษาพบวาพืชสมุนไพรพลูคาวมีองคประกอบของสาร n-decyl-aldehyde, n-

dodecyl aldehyde และ methyl-n-nonyl ketone สามารถยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียได  จึงมี

การคิดคนนําพชืสมุนไพรพลูคาวมาเปนสวนผสมในการทําผลิตภัณฑทําความสะอาดหูสุนัข นอกจากจะ

สามารถทําความสะอาดหูสุนัขแลวยังปองกันโรคที่ติดเชื้อทางผิวหนัง และโรคหูอักเสบไดอีกดวย 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนผลิตภัณฑทําความสะอาดหูสุนัขที่มีสวนผสมจากพืชสมุนไพร  

ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอผูที่เลี้ยงสุนัข และตัวสุนัข เนื่องจากสามารถทําความสะอาดไดแลวยัง

สามารถปองกันโรคที่ติดเชื้อทางผิวหนังไดอีกดวย 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

หลังจากมีการพัฒนาผลิตภัณฑเสร็จแลว มีการตอยอดผลงานโดยการสงผลิตภัณฑใหผู

เลี้ยงสุนัขทดลอง เพื่อประเมิณความเปนไปไดทางการตลาด 
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GCIC02010353: ประเภทผลงาน “สิ่งประดิษฐ” 

เจลรักษาแผลติดเชือ้เรื้อรังในสุนัข 

K9 chronic wound healing gel 

นางสาว  อรอนงค  เสงเลา *  

สาขาเทคโนโลยสีิ่งแวดลอม คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: annita_pretty@hotmail.com; Tel.: 0800424802 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

เจลรักษาแผลเปนการรักษาแผลติดเชือ้เรื้อรังในสุนัข จึงมีความจําเปนที่จะตองกําจัดเชื้อกอ

โรคบริเวณแผลออกใหหมด นอกจากการทําความสะอาดเบื้องตนแลวจึงตองมีการรักษาอยางอื่นควบคู

ดวย เพื่อยับยัง้เชื้อกอโรคไมใหเรื้อรัง โดยผลิตภัณฑชนดินี้มีการใชสวนผสมจากพืชสมุนไพรพลูคาว ที่มี

ฤทธิ์ในการยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย จึงออกแบบผลิตภัณฑออกมาในรูปแบบเจล เพื่อใชในการรักษาแผล

เรื้อรัง  ทําใหงายตอการใชงาน อีกทั้งเจลยังมีสวนผสมของสมุนไพรพลูคาวที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การรักษาบาดแผลใหหายไวยิ่งขึ้น 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนผลิตภัณฑทีม่ีสวนผสมของพืชสมุนไพรในรูปแบบเจล 

ประโยชนของผลงาน 

การใชเจลในการรักษาแผลในสถานพยาบาลสัตว 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

พัฒนาผลิตภัณฑโดยการสงผลิตภัณฑไปใหสถานพยาบาลทดสอบใชแลวประเมินความ

เปนไปไดทางการตลาด 
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GCIC02010356: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

น้ําสมสายชูหมักจากเนื้อผลกาแฟพรอมดื่มเพื่อสขุภาพ 

Vinegar drink from coffee pulp 

นางสาวนฤมล  บุญม*ี  ดร.กาญจนา  นาคประสม   นางสาวจริยาพร  สังขภิรมย และ นาย 

พัฒนา  ฟุงฟู 

สาขาวิศวกรรมอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: Naruemon.en@gmail.com; Tel.: 084-3546026 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

น้ําสมสายชูหมัก (vinegar) เปนผลิตภัณฑที่ไดจากกระบวนการหมักและเปนสารละลายที่มี

กรดน้ําสม (acetic acid) เปนองคประกอบหลัก (ปรีชา, 2538) กระบวนการผลิตน้ําสมสายชูหมักแบง

ออกเปน 2 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนแรกเปนการหมักน้ําตาลใหเปนแอลกอฮอล ซึ่งเปนกระบวนการหมัก

แบบไมใชอากาศ โดยการใชยีสต Saccharomyces cerevisiae และขั้นตอนที่สองเปนการออกซิไดซ

แอลกอฮอลใหเปนกรดอะซิติก โดยอาศัยแบคทีเรียกลุม acetic acid bacteria ในสภาวะที่มีอากาศ 

(จุฑามาศ, 2551) ปจจุบันน้ําสมชายชูหมักไดรับความนิยมในการบริโภค เนื่องจากมีประโยชนตอ

รางกายทําใหระบบยอยอาหารดีขึ้น การทําลายเชื้อจุลินทรียกอโรคในรางกาย ชวยเรงการเผาผลาญ

ไขมัน บรรเทาอาการไขขออักเสบ ชวยรักษาโรคความดันโลหิตสูง ชวยแกปญหาการนอนไมหลับ (วรา

วุฒิ และรุงนภา, 2532) นอกจากนี้ยังมีการนําน้ําสมสายชูหมักในการใชเปนเครื่องปรุงรสอาหารไดอีก

ดวย 

กาแฟเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของโลก ผลผลิตเมล็ดกาแฟของโลกป 2014 มี

ประมาณ 9 ลานตัน โดยผลผลิตเมล็ดกาแฟของประเทศไทยอยูที่ประมาณ 4-50,000 ตัน นอกจากนี้

ปริมาณความตองการใชเมล็ดกาแฟของโรงงานแปรรูปในไทยมีสูงถึง 70,000-75,000 ตันตอป ทั้งจาก

การบริโภคภายในประเทศเองและการที่มผีูประกอบการในอุตสาหกรรมกาแฟบางสวนที่ใหความสําคัญ

กับตลาดตางประเทศควบคูไปกับตลาดในประเทศ อาราบิกา (Arabica) เปนพันธุกาแฟที่คนนิยมมาก

ที่สุดของคนทั่วโลก เนื่องจากมีลักษณะเดนที่มีกลิ่นและรสชาติหอมหวน มีรสชาติที่กลมกลอมไมขม มี

สารคาเฟอีนนอยประมาณ 1-1.6% ตอนํ้าหนัก ลักษณะเฉพาะของเมล็ดกาแฟอาราบิกา คือ มีลักษณะ

เรียว มีกลิ่นหอม รสชาติกลมกลอม (นรินาม, 2555) 

ในกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟพันธุอาราบิกาตองนําผลกาแฟสุกที่มีสีแดง (cherries) ไป

ผานเครื่องแยก pulp เพื่อแยกสวนของเนื้อผลกาแฟที่อยูชั้นนอกสุด (coffee pulp) ออก หลังจากนั้น

กําจัดเปลือกหุมเมล็ดออกโดยการสีเปลือกเพื่อใหไดเมล็ดกาแฟไปแปรรูปในกระบวนการคั่วเมล็ดกาแฟ
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ตอไป จากกระบวนการแปรรูปขางตนสวนใหญพบวามีวัสดุเหลือทิ้งในกระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟ 

ไดแก เนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) ประมาณ 55% ของผลกาแฟ และเปลือกหุมเมล็ดกาแฟ (hull and 

husk) 29%ของผลกาแฟ (Shahidi และ Naczk, 2003) เมื่อความตองการเมล็ดกาแฟเพิ่มขึ้น สวนที่เปน

วัสดุเหลือทิ้งจากการผลิต เชน เนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) จึงมีปริมาณเพิ่มขึ้นดวย ซึ่งสวนใหญวัสดุ

เหลือทิง้เหลาน้ีมักจะถูกปลอยใหหมักเองตามธรรมชาติและนําไปทําปุยสําหรับตนกาแฟในไร อยางไรก็

ตามมีรายงานวา ปุยที่ไดจากการหมักเนื้อผลกาแฟใหผลไมดีเทาที่ควร เพราะในเนื้อผลกาแฟมี

สารประกอบบางชนิดไปยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรียที่ชวยในการหมักปุย (Ramirez-Martinez, 

2006) มีการรายงานวาเนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) มีสารประกอบตางๆ ดังนี้ คือ แทนนิน กรดคลอโรจี

นิค สารกลุมเพคติค น้ําตาลรีดิวส / ไมรีดิวส คาเฟอีน และกรดคาเฟอิคทั้งหมด (Patricia & Victor 

2012) และยังมีรายงานเพิ่มเติมวามีสารประกอบในกลุมฟนอลและกลุมฟลาโวนอยดอยูสูง (Spiller, 

1998)  นอกจากนี้ยังพบวาเนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) เปนหนึ่งในแหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่

สําคัญ (Dimitrios, 2006) และมีสารแอนโทไซยานิน (anthocyanin) ซึ่งเปนสาร (สีแดง) ที่มีมากในเนื้อ

ผลกาแฟ (coffee pulp) อีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการเปนสารตานอนุมูลอิสระดวยเชนกัน ซึ่งใน

กระบวนการเตรียมเมล็ดกาแฟพบเนื้อผลกาแฟ (coffee pulp) เปนเศษเหลือทิ้งจํานวนมากและไมถูก

นําไปใชประโยชน อีกทั้งยังสงผลตอสิ่งแวดลอมเนื่องจากเปนสวนที่ยอยสลายไดยากและมีกลิ่นไมพึง

ประสงค ดังนั้นผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะสรางผลิตภัณฑใหมที่มีมูลคาสูงและตรงกับความตองการของ

ผูบริโภคในปจจุบันที่มีความตองการบริโภคอาหารสุขภาพที่เพิ่มจํานวนมากขึ้น โดยเนนงานวิจัยและ

นวัตกรรมมาสนับสนุนผลิตภัณฑใหมที่สรางขึ้นใหมีความโดดเดนและเปนเอกลักษณ  อีกทั้งจากการ

สํารวจตลาดในปจจุบันยังไมพบเครื่องดื่มนํ้าสมสายชูหมักเพื่อสุขภาพที่ทํามาจากเน้ือผลกาแฟ ดังนั้นใน

การวิจัยครั้งนี้จะทําการศึกษาสภาวะท่ีเหมาะสมในการผลิตนํ้าสมสายชูหมักและพัฒนาเปนน้ําสมสายชู

หมักพรอมดื่ม 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพท่ียังไมเคยมีขายในทองตลาด มปีระโยชน เหมาะกับผูบริโภคทุกวัย 

ประโยชนของผลงาน 

การนําเน้ือผลกาแฟที่เปนเศษเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูปมาทําเปนผลิตภัณฑ ถือเปน

การชวยเหลอืตั้งแตตนน้ํา ซึ่งนอกจากจะเปนเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรที่ปลูกกาแฟแลว ยังเปนการชวย

ลดมลภาวะทางอากาศอีกดวย 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

สามารถตอยอดเปนผลิตภัณฑอื่นๆ ไดอีกหลายรูปแบบ เชน อัดแกส ทําเปนน้ําสกัดเขมขน 

เปนตน 
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GCIC02010357: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

ปลีกลวยผงผสมวิตามินซีอัดเม็ดโดยใชเทคนิคไมโครเอนแคปซูเลชัน่ 

Banana Blossom Powder with vitamin c from microencapsulation techniques 

นางสาวสุภิญญา  สุยะเหล็ก*  นางสาวศิริกุล  ศรีวิชัย  นายสิปปกร  สวัสดิส์ุขโข และ นายภัทร

ดิษฐ  คบขุนทด 

สาขาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: supinyapound@gmail.com; Tel.: 0956746886 

สถานภาพสิทธิบัตร:  อยูระหวางยื่นจดทะเบียน สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

น้ํานมมารดาถือเปนอาหารที่ดีที่สุดสําหรับทารกในวัยแรกเกิดเพราะในน้ํานมนั้นมี

สารอาหารที่สําคัญสําหรับการเจริญเติมโตและยังชวยเสริมภูมิคุมกันโรคของเด็กแรกเกิด ในปจจุบันไม

วาจะในประเทศตาง ๆ ลวนสนับสนุนใหเด็กทารกไดรับน้ํานมแมอยางนอย 6 เดือนและใหตอเนื่องตาม

วัยจนถึง 2 ป แตพบวาอัตราการเลี้ยงบุตรดวยน้ํานมแมจนถึง 6 เดือนนั้น มีเพียงรอยละ 12.3 ของ

ประชากรทั่วโลกซึ่งปญหาดังกลาวมาจาก ความรูความเขาใจเกี่ยวกับน้ํานมมารดาถึงคุณประโยชนที่

ไดรับทัง้แมและเด็ก นอกจากนีแ้ลวปญหาทางดานสุขภาพก็เปนอีกหน่ึงปจจัยที่สงผลใหการเลี้ยงลูกดวย

น้ํานมมารดาลดลงเนื่องจาก มารดาหลังคลอดหลายคนมีปญหาน้ํานมไมมาหรือมาไมสําสม่ําเสมอทํา

ใหเปนเรื่องยากในการเลี้ยงบุตรดวยน้ํานม ซึ่งในปจจุบันปญหาดังกลาวจะถูกแกโดยการใชยากระตุน

น้ํานมที่ชวยในการเพิ่มระดับโฮโมนโปรแลคติน เชนยาในกลุม Metocloprame รวมถึงสารสกัดจาก

สมุนไพร เชน ลูกซัด ที่มีฤทธิ์ในการกระตุนการหลั่งน้ํานม แตทวาสารกระตุนที่กลาวมาก็ยังอาจจะมี

ผลขางเคียงกับมารดาและเด็ก 

 จากภูมิปญญาพื้นบานของไทยพบวามีการนําปลีกลวยหรือชอดอกของตนกลวยมาเปน

อาหารบํารุงน้ํานมของมารดาหลังคลอดและในระหวางการใหนมบุตร โดยนําปลีมาปรุงเปนอาหารใน

รูปแบบตางๆ เชน แกงปลี สาปลี แกงเลียง เปนตน  ปลีกลวยคือสวนดอกของตนกลวยออกเปนชอที่

ปลายยอดหอยลง มีกาบขนาดใหญหอหุมอยูภายนอกเรียงตัวทับซอนกันแนนเปนรูปดอกบัวตูมทรงสูง 

เรียกวา หัวปลี มีใบประดับขนาดใหญหุมสีแดงเขม กนิไดทั้งแบบดิบและสุก แบบดิบทําในรูปของผักเปน

เครื่องเคียง รสชาตฝิาดถานําไปปรุงสุก รสชาติจะนุมหวานเล็กนอยการทานปลีกลวยชวยลดการอักเสบ

และฟนตัวหลังคลอดไดเร็ว เสริมการดูดซึมของกระเพาะอาหารอยางมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหมารดา

แข็งแรงสรางน้ํานมไดดี เนื่องจากปลีกลวยมีสารตานอนุมูลอิสระ และสาระสําคัญอื่นๆ มากมาย จึงทํา

ใหมีประโยชนเวลารับประทาน 
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 สารสําคัญที่พบอยูในปลีกลวย เชน สารกลุมฟโนลิก คะเทชิน ฟาโวนอยดแอซิด เปนตน 

พบวาปลีมีธาตุเหล็กที่มีคุณสมบัติในการบํารุงเลือด เนื่องจากมารดามีการสูญเสียเลือดระหวางการ

คลอดและมีสารที่ชวยเสริมสรางการใหนมบุตรนอกจากนี้ปลีกลัวยยังมีสารสําคัญกลุมฟโนลิกเชนแอน

โทไซยานินซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่มีความสามารถละลายน้ําไดดีปริมาณสารกลุมฟโนลิกโดยเฉลี่ย

ที่คนไดรับตอวันอยูในชวง 20-1000 มิลลิกรัมโดยสารตานอนุมูลอิสระชวยลดการการเกิดโรคเรื้อรัง

ตางๆ เชน โรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ มะเร็ง เบาหวาน และกระเพาะอาหาร เปนตน มีสรรพคุณ

ที่ดีตอสุขภาพ สามารถปองกันโรคโดยเฉพาะโรคหัวใจขาดเลือด มะเร็ง และยังเปนสมุนไพรบํารุง

รางกาย และเพื่อใหปลีกลวยทานไดงานขึ้นและคงสารสําคัญตาง ๆ จึงสามารถนําปลีกลวยตมมาผาน

เทคนคิการอบแหงเพื่อใหกลายเปนผงงายตอการรับประทาน ยืดอายุการเก็บรักษา นํ้าหนักเบาสามารถ

พกพาได และสะดวกตอการใชชีวิตประจําวัน 

 เทคนิคการเอนแคปซูเลชั่น (encapsulation) โดยใชเทคนิคการอบแหงแบบพนฝอย (spray 

drying) คือการหอหุมสารสําคัญที่มีลักษณะเปนของแข็งโดยเปนผงที่ละเอียดใหซึ่งสารที่นํามาหอหุมทํา

จากสารที่สามารถกอตัวเปนผนังหรือเปลือกหุมได มีคุณสมบัติที่ดีในการทนความรอน ไมเกาะกันเปน

กอนและรักษาสารสําคัญไดเปนอยางดี  ซึ่งในขั้นตอนการการเอนแคปซูเลทโดยใชเทคนิคการอบแหง

แบบพนฝอยจากวัตถุดิบธรรมชาติจะขึ้นกับอุณหภูมิและสารเปลอืกหุมเนื่องจากอุณหภูมิที่สูงอาจทําให

สารสําคัญที่กอใหเกิดประโยชนตอรางกายเกิดการสลายตัวไป ซึ่งในการเลือกชนิดของสารเคลือบก็มี

ความสําคัญดวยเชนกัน หลังจากการสกัดสารสําคัญในปลีกลวยและนํามาผานการอบแหงแบบพนฝอย

ทําใหสารสําคัญคงตัวอยูไดจึงนํามาผานกระบวนการอัดเม็ดเพื่อใหรับประทานไดงาย สะดวก รวดเร็ว 

และมีประโยชนมากที่สุด 

ดังนั้นจึงไดศึกษาการใชประโยชนจากปลีกลวยในการนําผงปลีกลวยที่ผานเทคนิคการ

อบแหงพนฝอยนํามาอัดเม็ด จะมีการศึกษาสวนประกอบของผงปลีอัดเม็ดเพื่อใหปลีกลวยแบบเม็ด 

สารสําคัญ  มีความคงตัว  มีคุณภาพทางกายภาพ (physical quality) และคุณภาพทางประสาทสัมผัส 

(sensory quality) สามารถเก็บรักษาไดนาน คุณคาทางโภชนาการที่ดีซึ่งมีผลตอการยอมรับของ

ผูบริโภค 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนผลิตภัณฑอาหารเสริมในรูปแบบขนมที่แปรรูปจากหัวปลีสกัดเขมขน ซึ่งอยูในรูปแบบเม็ดทรง

หยดน้ําสามารถรับประทานไดงายมีรถชาติอรอย พกพางาย เก็บรักษาไวไดนาน 

ประโยชนของผลงาน 

เพื่อสรางพืชสมุนไพรพื้นบานที่มีประโยชน ใหรับประทานไดงาย พกพาสะดวกขึ้น และ

สามารถแปรรูปวัตถุดิบที่มีในทองถิ่นใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มมากขึ้น 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

พัฒนาใหผลิตภัณฑมีสวนผสมของสมุนไพรชนิดอื่น ๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อใชพืชสมุนไพรที่มี

ประโยชนตอรางกายมาสรางมูลคาเพิ่ม 
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ชาขิงผงโดยใชเทคนิคเอนแคปซูเลชั่น 

Ginger Powder Tea by Microencapsulation Techniques 

นางสาวอัจฉรา เหลาประเสริฐ*  นางสาวสุภิญญา สุยะเหล็ก  นางสาวณิชกุล  เทียนไทย และ 

นางสาวนฤมล  บุญมี 

สาขาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: gilfza34@gmail.com; Tel.: 0875667127 

สถานภาพสิทธิบัตร:  อยูระหวางยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา 

ขิงเปนพืชสมุนไพรที่มีรสชาติเผ็ดสามารถนํามาใชในการรักษายับยั้งเชื้อตางๆ และเปน

เครื่องปรุงในการเพิ่มรสชาติใหกับอาหาร โดยที่ขิงสดมีสรรพคุณในการใชเปนยาบํารุงธาตุ ชวยเจริญ

อาหาร แกลม วิงเวียน แกสะอึก แกไข และพิษตางๆ สวนขิงแหงใชแกไข นอนไมหลับ แนนหนาอก 

บํารุงประสาท และขิงมีน้ํามันหอมระเหยอยูประมาณรอยละ 0.25-3 มีสารสําคัญไดแก Gingerol ชวย

ลดการอักเสบ และลดอาการปวด  นอกจากนี้สารตานอนุมูลอิสระเม่ือเพิ่มเขามาในอาหารทําใชลดการ

เหม็นหืน ชะลอการเกิดสารออกซิเดชั่นที่เปนพิษ รักษาคุณภาพทางโภชนาการ และยืดอายุการเก็บ

รักษาของอาหาร กระบวนการกักเก็บสารสําคัญที่สกัดจากขิงใหอยูในรูปแบบผง ชวยใหสารสกัด

เหลานั้นมีความเสถียร สามารถเก็บรักษาไดนานและงายตอการนําไปใชในกระบวนการแปรรูปตอไป

โดยในงานวิจัยนีไ้ดศึกษาอิทธิพลของสารมอลโตเดกซตินในการกักเก็บสาระสําคัญ ผานกระบวนการทํา

แหงแบบพนฝอย (spray drying) ซึ่งเปนวิธีการหนึ่งที่ไดรับความนิยมในเชิงอุตสาหกรรม เนื่องจาก

ผลิตภัณฑที่ไดจะมีคุณภาพดี และในกระบวนการทําแหงใชเวลาสั้น สามารถลดการสูญเสียสารสําคัญ

ในผลิตภัณฑจึงทําใหไดผงขิงที่มีคุณภาพด ี

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 ใชเทคนิคการเอนแคปซูเลชั่น (encapsulation)โดยใชเทคนิคการอบแหงแบบพนฝอย (spray drying) 

ประโยชนของผลงาน 

 คงคุณภาพและสรรพคุณของขิงไดมาก  

 ผูบริโภคไดรับประโยชนมากจากชาขิงผง 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ทําขิงผงในรูแบบอัดเม็ด ทําใหงายตอการรับประทาน 
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GCIC02010359: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

การใชวิธีโคพิกเมนเทชั่นในการเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุ 

ในเครือ่งดื่มผักเชียงดาอินทรีย 

Application of Copigmentation to increase stability of pigments in beverages 

from organic Gymnema 

นางสาวณิชกุล  เทียนไทย*  นางสาวณัฐฐา  ไทยบุตร   นางสาวดาริกา  ภตูะวัน และ ดร.

กาญจนา  นาคประสม 

สาขาวิศวกรรมอาหาร  คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: Nichacha.oa@iCloud.com; Tel.: 080-550-9837 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

ในปจจุบันเครื่องดื่มสมุนไพรที่วางขายตามทองตลาดยังไมพบการทําเครื่องดื่มสมุนไพรจาก

วัตถุดิบที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย และมีลักษณะการผลิตโดยทั่วไปจะใชสารใหความหวาน

อยางเชน น้ําตาลหรือไซรัปตางๆ เตมิลงไป ซึ่งหากบริโภคในระยะเวลาตดิตอกันในปริมาณมากอาจเปน

สาเหตุใหเกิดโรคเบาหวานได รวมถึงกระบวนการผลิตที่ตองใชความรอนในกระบวนการผลิตจะทําให

สารสกัดหรือวิตามินที่มีประโยชนในวัตถุดิบสมุนไพรสลายไป ซึ่งผูบริโภคก็จะไมไดรับประโยชนจากสาร

สกัดเหลาน้ีและทําใหสีของน้ําสมุนไพรเปลี่ยนไปเนื่องจากปจจัยตามสภาพแวดลอมในกระบวนการผลิต

และการเก็บรักษา โดยงานวิจัยนี้มุงเนนในการใชวัตถุดิบ Organic สําหรับผูที่มีปญหาสุขภาพโดยไมมี

ผลขางเคียง ไมมีสารเคมีตกคาง ไมมีผลตอตับ และไมทําใหไตเสื่อม มีการใชสมุนไพรหลายชนิด เชน 

ผักเชียงดา หญาหวาน และเก็กฮวย นํามาผลติเปนเครื่องดื่มสมุนไพรอินทรียที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุก

วัย โดยเฉพาะผูที่ตองการควบคุมน้ําตาลในเลือด ไขมันในเลือดสูง ความดันสูง และโรคหัวใจ ใหอยูใน

เกณฑปกติ 

 ผักเชียงดา สามารถพบไดในเอเชียใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใต สําหรับประเทศไทยจะพบ

ผักเชียงดาไดในบริเวณภาคเหนือ ซึ่งมีอยูหลากหลายสายพันธุ แตที่พบมากที่สุดก็คือผักเชียงดาในสาย

พันธุ Gymnema inodorum ซึ่งอยูในสกุล Gymnema ในสวนใบของผักเชียงดาเมื่อนํามาสกัดดวยน้ําหรือ

ตัวทําละลายอินทรีย พบวามีสารสําคัญที่เปนองคประกอบอยูหลายชนิด เชน วิตามินซี วิตามินอี เบตา

แคโรทีน แซนโธฟลล แทนนิน คลอโรฟลล และสารประกอบฟนอลลิก (Anchana et al., 2005) ซึ่ง

คุณสมบัติในการตานอนุมูลอิสระ และสารสําคัญที่ออกฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาในใบเชียงดา คือ Gymnemic 

acid ซึ่งเปนกรดอินทรีย โดยลักษณะโครงสรางทางเคมี ของ Gymnemic acid มี tri-terpenoid, 
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glucuronic acid และกรดไขมันรวมอยูในโมเลกุลเดียวกันซึ่งมีลักษณะโครงสรางคลายกับโมเลกุลของ

น้ําตาล โมเลกุลของ Gymnemic acid จะเขาไปจับกับ receptor ในบริเวณเนื้อเยื่อชั้นนอกที่ทําหนาที่ดูด

ซึมกลูโคสในผนังของลําไสเล็ก ทําใหสามารถยับยั้งการดูดซึมของน้ําตาลในลําไสเล็กได (Anjum and 

Hasan, 2013) 

เครื่องดื่มสมุนไพรจากผักเชียงดา ดอกเกกฮวย และหญาหวาน เปนผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพ 

ใชวัตถุดิบ Organic ปรับปรุงสูตรเครื่องดื่มดวยเทคนิคการออกแบบพื้นที่ผิวตอบสนองแบบ mixture 

design เพื่อใหไดอัตราสวนที่ดีที่สุด ในเครื่องดื่มจะมีการเพิ่มความคงตัวของเครื่องดื่มโดยใชเทคนิค

โคพิกเมนตเทชัน (copigmentation) เปนวิธีการเพิ่มความคงตัวดวยวิธีธรรมชาติที่ไมตองใชสารเคมี

สังเคราะหและมีศักยภาพสูง เครื่องดื่มสมุนไพรผักเชียงดาอินทรียนี้เปนทางเลือกสําหรับผูบริโภคทั่วไป

และผูบริโภคที่มีปญหาระดับน้ําตาลในเลือดสูง มีการใชสารใหความหวานจากใบหญาหวานแทนการใช

น้ําตาล ทัง้นี้ในหญาหวานมีสารใหความหวานที่เรียกวา stevioside เปนสารใหความหวานตามธรรมชาติ 

และยังพบสารกลุมฟนอลิกซึ่งสามารถเพิ่มความคงตัวในเครื่องดื่มนี้ไดอีกดวย 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 ในปจจุบันยังไมมกีารทําเครื่องดื่มสมุนไพรที่ไดรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย และการใชวิธีโคพิกเมนต

เทชันในการเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุในเครื่องดื่มผักเชียงดา 

 ใชหญาหวานเปนสารใหความหวานแทนน้ําตาลหรือไซรัปตางๆ ซึ่งเปนที่นยิมใชในเครื่องดื่ม 

ประโยชนของผลงาน 

การใชวิธีโคพิกเมนตเทชันเพื่อเพิ่มความคงตัวของรงควัตถุในเครื่องดื่มจากผักเชียงดา

อินทรีย เนื่องจากในกระบวนการผลิตที่ตองใชความรอนในกระบวนการผลิตจะทําใหสารสกัดหรือ

วิตามินที่มีประโยชนในวัตถุดิบสมุนไพรสลายไป งานวิจัยนี้มุงเนนในการใชวัตถุดิบ Organic สําหรับ

ผูบริโภคที่มีปญหาสุขภาพโดยไมมีผลขางเคียง ไมมีสารเคมีตกคาง ไมมีผลตอตับ และไมทําใหไตเสื่อม 

มีการใชสมุนไพรหลายชนิด เชน ผักเชียงดา หญาหวาน และเก็กฮวย นํามาผลิตเปนเครื่องดื่มสมุนไพร

อินทรียที่เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัย โดยเฉพาะผูที่ตองการควบคุมน้ําตาลในเลือด ไขมันในเลือดสูง 

ความดันสูง และโรคหัวใจ ใหอยูในเกณฑปกติ 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 
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แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ในงานวิจัยนีม้ีการพัฒนาผลิตภัณฑเครื่องดื่มสมุนไพรดวยการใชวิธีโคพิกเมนเทชั่นเพื่อเพิ่ม

ความคงตัวของรงควัตถุและมีการปรับปรุงสูตรใหเหมาะสมดวย mixture design เพือ่ใหไดอัตราสวนที่ดี

ที่สุด ซึ่งในอนาคตอาจนําสมุนไพรพรอมดื่มมาพัฒนาเปนเครื่องดื่มสกัดแบบเขมขนหรือนํากระบวนการ

ที่ศึกษาน้ีเพื่อใชพัฒนาเครื่องดื่มสมุนไพรชนิดอื่นตอไป 
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GCIC02010360: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

สมุนไพรนั่งถานคุณแมหลังคลอด 

Thai Traditional Herbs for Postnatal Mothering 

นางสาวจักรีพร  ไชยกุล* และ นายรัฐพล  มั่นมณี2  

1222/223 หมู 2 ต.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม 50300 

2บริษัท เนเจอรไลฟ เฮลทแคร 2016 จํากัด 

*The owner works, e-mail: naturelifehealthcare2016@gmail.com;  

               Tel.: 0988354308, 0999059919 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

การนั่งถาน เปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่มาจากการรมควันดวยการเผาสมุนไพรที่มี

สรรพคุณในการกระตุนการบีบตัวของมดลูก ชวยขับน้ําคาวปลา สมานแผล บรรเทาอาการเจ็บปวดและ

ลดการอักเสบ การตดิเชื้อของฝเย็บและชองคลอด โดยเวลาใชใหโรยผงยาสมุนไพรลงในถานที่ติดไฟจน

แดง แลวทําใหเกดิควันลอยขึ้นเพ่ือสมานแผลบริเวณฝเย็บและชองคลอด ซึ่งใหมารดาหลังคลอดนั่งบน

เกาอี้ โดยใชผาถุงคลุมเกาอี้น่ังถาน เพื่อใหความรอนและควันที่เกิดจากการเผาไหมสมุนไพรรมบริเวณฝ

เย็บและชองคลอด โดยใชระยะเวลานั่งประมาณ 15-20 นาที จากความรอนของถาน หรือสภาพ

รางกายของคุณแมหลังคลอดที่ออนเพลียจากการเสียเลือด และการพักผอนไมเพียงพอ อาจจะทําใหมี

อาการวิงเวียน หนามืด ซึ่งทําใหเกิดอันตรายจากถานที่จุดไฟไว รวมถึงความยุงยากในการเตรียม

อุปกรณ จึงมีความประสงคในการพัฒนาสมุนไพรนั่งถานในรูปแบบใหม เพื่อใหใชงานไดงาย สะดวก

มากยิ่งขึ้น และเหมาะกับยุคสมัยโดยอิงภูมปิญญาของบรรพบุรุษ 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 ผลิตภัณฑสมุนไพรนั่งถานในรูปแบบธูปหรือกํายาน เพื่อสะดวกในการใชงานและลดขั้นตอนการ

เตรียมอุปกรณ เพื่อความปลอดภัยของคุณแมหลังคลอด 

 ผลิตภัณฑสมุนไพรนั่งถานในรูปแบบธูปหรือกํายาน นอกจากสรรพคุณทางยาที่ชวยขับน้ําคาวปลา 

สมานแผล ลดการอักเสบ การติดเชื้อของฝเย็บและชองคลอดแลวยังใหกลิ่นหอมของสมุนไพรที่ให

ความรูสกึผอนคลาย ลดความตงึเครียดของคุณแมหลังคลอดได 
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ประโยชนของผลงาน 

สมุนไพรนั่งถานในรูปแบบใหม สะดวกตอการใชงาน ลดขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ นา

ใช และปลอดภัยสําหรับคุณแมหลังคลอด นอกจากนี้สมุนไพรที่มีสรรพคุณทางยาในการรักษาแลว 

ยังใหกล่ินหอมที่ทําใหคุณแมหลังคลอดผอนคลาย ลดความตงึเครียดไดอีกดวย 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

ผลิตภัณฑสมุนไพรสําหรับคุณแมหลังคลอดที่ใชภูมิปญญาของบรรพบุรุษ แตเปลี่ยนรูปแบบ

การใชที่สะดวก ทันสมัย ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ ชวยบรรเทาอาการอักเสบและลดการปวดแผลฝ

เย็บ ทําใหคุณแมผอนคลาย ซึ่งนอกจากใชกับคุณแมหลังคลอดแลวนั้น ผลิตภัณฑนาจะใชไดกับสตรีที่มี

ความตองการใหชองคลอดกระชับ ซึ่งนาจะมีการศึกษาในขั้นตอนตอไป 
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GCIC02010361: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 

ชีวภัณฑปองกันกําจัดโรคขอบใบแหงของขาว 

Bio-Inova Leaf Blight conrtol 

ทิพยกมล  ธิการาช*  

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: Thipkamon25@gmail.com; Tel.: 0827819282 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

โรคขอบใบแหงของขาวที่เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย Xanthomonas oryzae  เปนโรคที่สําคัญอีก

โรคหนึ่งของขาว ซึ่งทําใหผลผลิตของขาวลดลงมากกวารอยละ 50 และการควบคุมโรคที่ดีที่สุดคือการ

ใชสารเคมี  ซึ่งเปนปญหาสําคัญที่ทําใหเกิดการตกคางในเมล็ดขาว น้ํา ดิน ตลอดจนเกษตรผูบริโภค 

และระบบนิเวศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว  ผูวิจัยจึงไดมีแนวคิดในการวิจัยเพื่อคนหาแบคทีเรียที่

สามารถยังยัง้โรคที่มีประสทิธิภาพสูง เพื่อพัฒนาตอยอดใหไดชีวภัณฑในรูปแบบใหมที่สะดวกในการใช

และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โครงการวิจัยน้ีนําแบคทีเรียปฏิปกษที่คัดเลือกจากดินบริเวณรอบรากขาวใน

สภาพธรรมชาติของประเทศไทยที่มีความสามารถในการปองกันที่มีประสิทธิภาพมาพัฒนาชีวภัณฑเชื้อ

ปฏิปกษใหอยูในรูปแบบที่พรอมใช เพื่อสะดวกในการนําไปใชงานของเกษตรกร และสามารถพัฒนาใน

เชิงพาณชิยเพื่อสงเสริมใหเกษตรกรใชปองกันโรคขอบใบแหงในขาวตอไป 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 ไมเกิดการตกคางในเมล็ดขาว น้ํา ดิน ตลอดจนเกษตรผูบริโภค และระบบนิเวศทั้งในระยะสั้น และ

ระยะยาว 

ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอเกษตรกรที่ทําการเพาะปลูกขาวและผูที่สนใจในการทําเกษตรอินทรีย 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

จากรูปแบบผลิตภัณฑแบบน้ําพัฒนาตอยอดไปเปนแบบผงและพัฒนาสูตรดั้งเดิมใหมี

ประสิทธิภาพเพิ่มขั้นเกิดการตกคางในเมล็ดขาว น้ํา ดิน ตลอดจนเกษตรผูบริโภค และระบบนิเวศทั้งใน

ระยะสั้น และระยะยาว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประชุมวิชาการ และการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

ระหวางวนัที่ 17-18 พฤษภาคม 2561 

ณ ศูนยประชุมนานาชาตดิิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม 

 

43 

GCIC02010362: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 
เฮมพกรีตและเฮมพคอนกรีตบล็อกจากแกนเฮมพผสมเถาถานหิน 

ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

Hempcrete And Hemp Concrete Block From Hemp Shiv Containing Fly Ash  

With Eco-Friendlyl 

นายพุฒิพัทธ  ราชคํา*  ผศ.ดร.ธรีวัฒน  สินศริ ิและ ดร.ศักดิ์สิทธิ์  พันทว ี

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สํานักวิชาวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยสีุรนาร ี

*The owner works, e-mail: Phutthiphat1982@hotmail.com; Tel.: 092-6869900 

สถานภาพสิทธิบัตร:  อยูระหวางยื่นจดทะเบียน อนุสิทธิบัตร 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

กันชง (Kanchong) หรือเฮมพ (Hemp) เปนพืชที่อาจกลาวไดวาเปนความหวังที่สําคัญของ

เกษตรกรในอนาคต โดยเฉพาะในยุคเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) เพราะนอกจากจะเปนพืชที่ชวย

รักษาสิ่งแวดลอม แลวยังเปนพืชที่ปลูกงาย ใชน้ํานอย ใหผลตอบแทนสูงกวาขาวโพด ถั่วเหลือง และพืช

อีกหลาย ๆ ชนิด นอกจากนี้ยังมีศักยภาพในการผลิตสินคาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเพื่อทดแทน

ผลิตภัณฑที่มีอยูในปจจุบัน ประเทศตาง ๆ เชน แคนาดา ยุโรป ออสเตรเลีย และจีนถือวาเฮมพเปนพืช

เศรษฐกิจสําคัญชนิดหน่ึงของประเทศ โดยเฉพาะจีนซึ่งเปนผูผลิตรายใหญของโลก ปจจุบันมีพื้นที่ปลูก

ประมาณ 5 ลานไร มีการวิจัยและพัฒนาเฮมพเพื่ออุตสาหกรรมมาเปนเวลานานแลว ทําใหมีเทคโนโลยี

การผลิตเชิงอุตสาหกรรมโดยใชประโยชนจากสวนตางๆ ของเฮมพอยางหลากหลาย 

 กัญชง (Kanchong) หรือเฮมพ (Hemp) เดิมมีชื่อวิทยาศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa L. 

แตเดิมนักพฤกษศาสตรไดจัดใหอยูในวงศตําแย (Urticaceae) แตตอมาภายหลังพบวามีคุณสมบัติ และ

ลักษณะเฉพาะหลายประการที่ตางออกไปจากพืชในกลุมตําแยมากจึงไดรับการจําแนก ออกเปนวงศ

เฉพาะคือ (Cannabidaceae) ซึ่งเปนพืชลมลุกที่มีอายุเพียงปเดียว ชาวเขานิยมปลูกตนกัญชงในทาง

ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งในปจจุบันทางภาครัฐบาลอนุญาตและสงเสริมใหปลูกนํารองในเขต 6 

จังหวัด 15 อําเภอ ในทางภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงใหม 4 อําเภอ  จังหวัดเชียงราย 3 อําเภอ จังหวัด

นาน 3 อําเภอ  จังหวัดตาก 1 อําเภอ จังหวัดเพชรบูรณ 3 อําเภอ  และจังหวัดแมฮองสอน 1 อําเภอ 

กัญชงหรือเฮมพ (Hemp) เจริญเติบโตไดงาย มีความสูงถึง 4 เมตร ประโยชนของกัญชง คือ นิยมนําเสน

ใยของตนกัญชงมาทําเปนเสนใยทอผาซึ่งเสนใยที่ไดมีความเหนียวนุม น้ําหนักเบา มีสีออกขาวแกม

น้ําตาล จัดไดวาเปนเสนใยที่มีคุณภาพสูงมีความยืดหยุน แข็งแรงทนทาน ถาลอกเสนใยออกจากลําตน

กัญชงหมดแลว จะเหลือในสวนของแกนลําตัน (Hurds) หรือเปลือกแกนลําตน (Shiv) นิยมเรียกตาม

ภาษาตางประเทศวา “แกนเฮมพ” ที่มีลักษณะน้ําหนักเบา รูกลวงกลาง มีสีขาวอมน้ําตาล และไมมีฝุน 
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มีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น น้ํา หรือน้ํามันไดดี ในตางประเทศนิยมนําไปผลิตเปนพลังงานชีวมวลใน

รูปแบบตางๆ แกนเฮมพจึงกลายเปนเศษวัสดุเหลือทิ้งจากภาคการเกษตร ถือวาเปนวัสดุชีวภาพ (Bio 

Materials) ในประเทศไทยการนําเศษแกนแกนเฮมพไปใชประโยชนหรือไปทําผลิตภัณฑยังมีนอย แตใน

ตางประเทศ แถบอเมริกาเหนือ ยุโรป หรือออสเตรเลีย นิยมนําแกนเฮมพไปใชงานกันแพรหลาย เชน 

แกนเฮมพถูกนําไปใชงานกอสรางอาคาร บานเรือน ในรูปแบบของการนําแกนเฮมพที่บดแลวไปผสมกับ

ปูนปาสเตอรหรือคอนกรีตเพื่อผลิตเปนเฮมพกรีตหรือใชในการผสมเพื่อกอผนัง-กําแพงที่รับน้ําหนัก

บรรทุกไมมาก 

 เฮมพกรีต (Hempcrete) หรือ เฮมพ-ไลม (Hemp-Lime) ซึ่งเปนชื่อขานเรียกทางแถบทวีป

ยุโรป ถูกพัฒนาขึ้นกอนปคริสตศักราช 1990 ท่ีประเทศฝรั่งเศส เฮมพกรีตเปนวัสดุกอสรางชีวภาพที่ได

จากการผสมแกนเฮมพหรือเสนใยเฮมพกับปูนไลมและนํ้า อัดขึ้นรูปโดยใชแรงอัดหรือแรงดันในแบบหลอ 

เมื่อปูนไลมทําปฏิกิริยาทางเคมกีับเซลลูโลสของแกนเฮมพจับตัวกันกลายเปนวัสดุแข็ง เรียกวา “bonded 

cellulose insulation”  มีความแข็งแรงมากเมื่อสัมผัสกับอากาศเปนระยะเวลานาน สวนมากใชทําเปน

วัสดุกอสราง ประเภทวัสดุกอผนัง วัสดุเทพืน้ วัสดุโครงสราง หรือแมแตงานฉนวน ที่รับน้ําหนักบรรทุก

ไมมาก เฮมพกรีต มคีุณสมบัติ น้ําหนักเบา ความหนาแนนต่ํา มีความเปนฉนวน คลายความรอนไดเร็ว 

สามารถเก็บกักกาซคารบอนไดรออกไซดไดดี และวัตถุดิบท่ีใชเปนสวนประกอบก็หาไดงาย นอกจากยัง

เปนแนวทางหนึ่งที่จะนําวัสดุธรรมชาติจากพืชมาผลิตเปนวัสดุกอสราง ที่จะชวยลดโลกรอนและ

มลภาวะทางสิ่งแวดลอมได 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 อิฐเฮมพกรีตบลอกจากแกนเฮมพผสมเถาถานหินนี้ มีคุณสมบัตทิี่มี น้ําหนักเบา ความหนาแนนต่ํา มี

ความเปนฉนวนในตัว คลายความรอนไดเร็ว สามารถดูดซับ และเก็บกักกาซคารบอนไดรออกไซดไดดี 

เหมาะสําหรับเปนวัสดุกอประเภทไมรับน้ําหนักไดดี 

อิฐเฮมพคอนกรีตบลอกจากแกนเฮมพผสมเถาถานหินนี้ มีคุณสมบัติที่มี น้ําหนักและความหนาแนน

ปานกลาง มีความเปนฉนวนในตัว คลายความรอนไดดี เหมาะสําหรับเปนวัสดุกอประเภทรับน้ําหนักไดด ี

 อิฐเฮมพกรีตและเฮมพคอนกรีตบลอกจากแกนเฮมพผสมเถาถานหิน สามารถกอ-ฉาบผิว โดยใชปูน

กอ-ปูนฉาบที่มขีายตามทองตลาดท่ัวไปได 

ประโยชนของผลงาน 

อิฐเฮมพกรีตและเฮมพคอนกรีตบลอกจากแกนเฮมพผสมเถาถานหินนี้ สามารถนําไป

ประยุกตใชเปนวัสดุกอสรางทั่วไปได เชน งานกอผนังกันความรอน งานผนังดูดซับเสียง งานกอผนัง

ประเภทที่ไมรับน้ําหนักบรรทุกและประเภทที่รับน้ําหนักบรรทุก เปนตน สามารถนําไปใชประโยชนดาน

อุตสาหกรรมหรือในเชิงพาณิชยได 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

สามารถพัฒนาตอยอดผลงานใหสามารถผลิตเปนชิ้นสวนแผนผนังเฮมพกรีตและเฮมพ
คอนกรีตบลอกมวลเบาประหยัดพลังงานชนิดสําเร็จรูปและท่ีสามารถประกอบติดต้ังในอนาคตได 
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GCIC03010366: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 
อี เวนเนส (Evenness) ผลิตภัณฑครีมมารค และเซรั่มบํารุงผิว   จากเปลือกกลวยสกัด  

เพื่อการฟนบํารุง และปรบัสมดุลผวิ 

Evenness  facial cream mask and serum Skin care from Banana peels extract for 

rejuvenation and balancing skin 

นางสาวปวรา   กันทา* และ อาจารย ดร. ยุวลี   อันพาพรม 

สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ คณะวิทยาศาสตร  มหาวิทยาลัยแมโจ 

*The owner works, e-mail: Mummimpeewara@gmail.com; Tel.: 088 – 2695903 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

นับจากอดีตจนถึงปจจุบัน มนุษยไดรับการสืบทอดภูมิปญญาการนําศาสตรของพืชมาใช

ประโยชนทั้งทางดานโภชนาการ การประทินโฉม หรือตํารับยาเพื่อใชในการปองกันและการรักษาโรค 

กอใหเกดิตํารับยาและการใชประโยชนจากพืช มาประยุกตใชในทางการแพทยแผนปจจุบัน จากตํารับยา

พื้นบานสูการสรางเปนนวัตกรรม ดวยการนําเทคโนโลยีและองคความรูทางดานวิทยาศาสตรมาผนวก

ใช ทําใหพืชไดรับความสนใจในกลุมผูแสวงหาทรัพยากร เพ่ือใชเปนประโยชนทางการแพทย รวมถึงการ

เปนสวนประกอบในเครื่องสําอาง หรือ Skin care เพื่อการบํารุงผิวพรรณ  

ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ผูคนไดนําคุณคาของพืชพรรณนานาชนิดมาประยุกตใชเพื่อความ

งาม ทั้งจากพืชสมุนไพร หรือผลไมนานาชนิดที่ลวนอุดมไปดวยสารพฤกษเคมี หรือ สารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ (Bioactive) ที่ดีตอผิว  แสดงใหเห็นวา การสกัดสารจากพืช เพื่อนํามาใชเปนสารออกฤทธิ์ทาง

ชีวภาพ จึงเปนทางเลือกที่ดี ในดานการใชทรัพยากรที่มีอยูในธรรมชาติใหเกิดประโยชนสูงสุด สงผล

ตอเนื่องใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรพืช และการเพิ่มฐานขอมูล เพื่อประโยชนของผูที่

คนควาวิจัยในอนาคต สอดคลองกับแผนยุทธศาสตรชาติ การพัฒนาภูมิปญญาไทย สุขภาพวิถีไทย 

พ.ศ. 2550 – 2554 ดวยการสรางเปนนวัตกรรมการดูแลสุขภาพ  

การนําวัตถุดิบเหลือทิ้งทางชีวภาพมาสรางมูลคาเพิ่ม ดวยกระบวนการทางวิทยาศาสตร สู

การตอยอดแนวคิดเปนนวัตกรรมชีวภาพ  เปลือกกลวย (Banana peel) จึงนับวามศีักยภาพที่ดี ที่อุดมไป

ดวยสารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds)  สงผลตอการเปนสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ 

(González-Montelongo, Gloria Lobo et al. 2010)  โดยสายพันธุกลวยน้ําวา (Musa sapientum Linn.) 

เปนหนึ่งในสายพันธุกลวยที่มีการเพาะปลูกทั่วทุกภาคของประเทศไทย สามารถนํามาใชวัตถุดิบทาง

ชีวภาพที่ดี เพื่อสกัดเปนสารออกฤทธิ์ (Active ingredient) ของสวนผสมในผลิตภัณฑ  
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 จากภาวะปญหาในปจจุบัน พบวากลุมผลิตภัณฑเครื่องสําอาง มีการออกจําหนายใน

ทองตลาดเปนจํานวนมาก น่ันหมายรวมถึง กลุมผลิตภัณฑตามกระแสนยิมบางยี่หอที่ไมไดมาตรฐานที่มี

สารอันตรายเจือปน สงผลใหมีผูบริโภคบางกลุมที่ประสบปญหาจากการใชสารอันตราย หรือสารหาม

ใชตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (กระทรวงสาธารณสุข, 2551) อาทิเชน สารสเต

อรอยด ปรอท และไฮโดรควิโนน เหลานีเ้ปนตน สงผลใหเกิดภาวะผิวที่มีอาการแพ และการระคายเคือง

งาย หรือ ภาวะผิวติดสาร ตนเหตุของปญหาสิวอุดตันและอักเสบเรื้อรัง อันเปนผลขางเคียงมาจากสาร

เตอรอยด  การเกิดฝา กระ จากการใชไฮโดรควิโนน รวมทัง้ภาวะผิวแสบรอน และหลุดลอก จากการใช

สารปรอท นอกเหนอืจากนั้น ผูบริโภคที่ประสบปญหาสิวเรื้อรัง ที่ไดรับการรักษาสิวโดยใชกรดวิตามิน

เอ (Retinol) เปนระยะเวลานาน สงผลใหผิวมีความระคายเคืองงาย ผิวมันขาดน้ํา หรือภาวะชั้นผิวหลุด

ลอก การเลือกใชผลิตภัณฑที่มาจากธรรมชาติ จึงมีสวนสําคัญในการลดภาวะเสี่ยงตอการแพ หรือ

ความระคายเคือง เพื่อการดูแลและการปลอบประโลมผิว สงผลใหเซลลผวิไดรับการฟนฟูอยางเต็มที ่

 การเผชิญกับความเครียด แสงแดด และมลภาวะ นับวาเปนอีกหนึ่งสาเหตุสําคัญของการ

เกิดอนุมูลอิสระในรางกายซึ่งสงผลกระทบตอผิว ที่แสดงใหเห็นไดอยางชัดเจน อาทิเชน ผิวแกกอนวัย 

หยอนคลอย ไมกระชับ สีผิวไมสม่ําเสมอ และผิวไมอิ่มน้ํา เปนตน ซึ่งสาเหตุเหลานี้ลวนเปนสาเหตุจาก

ภายนอก ที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได นอกเหนือจากนั้น ปญหาทางดานผิวพรรณ ไมเพียงแตผลกระทบจาก

ภายนอกเทาน้ัน การดําเนินชีวิตประจําวันและการทําความสะอาดผิวที่ดี ก็นับไดวาเปนอีกหนึ่งเรื่องที่ไม

ควรมองขาม   การปลอยใหสิ่งสกปรกอุดตันรูขุมขน  อาทิเชน ฝุน ควัน คราบเมคอัพสะสม เปนสาเหตุ

ที่สําคัญของปญหาสิวอุดตัน สิวอักเสบ สิวเสี้ยน และรอยแผลเปน การทําความสะอาดผิวจึงนับไดวา

เปนสวนสําคัญอยางยิ่งในการดูแลผวิและการฟนฟูผิวในขั้นตน พรอมสูการบํารุงผิวที่มีคา pH ใกลเคียง

กับผิว เพื่อความชุมชื่นที่ยาวนาน  

จากคุณสมบัติของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญในเปลือกกลวย ทําใหเล็งเห็นถึงแนว

ทางการประยุกตใชเปลือกกลวย เพื่อเปนแหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ เพื่อการสราง

มูลคาเพิ่มของเปลือกกลวย กอใหเกิดแนวคิดของนวัตกรรมการดูแลผิวพรรณ เปนผลิตภัณฑ 

“Evenness”  ผลิตภัณฑ เพื่อการฟนบํารุงผิวพรรณ พรอมทั้งการปรับสมดุลผิวใหมีสุขภาพดี โดยการใช

สารสกัดจากเปลือกกลวยน้ําวาเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ ซึ่งแบงเปน ครีมมารค Detox and 

rejuvenation เปนการนําคุณคาจากธรรมชาติมาปรับใชรวมดวย นั่นคือ Activated Charcoal ดวย

คุณสมบัติการดูดซับสารพิษ และสารตกคางในรูขุมขน พรอมทั้งการปลอยประจุลบ (negative ion) 

ออกมา (Tikhonova et al., 1989) ที่ชวยในการเปลี่ยนอนุมูลอิสระใหเปนออกซิเจนเขาสูผิว ทําใหผิว

พรอมรับสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกกลวยน้ําวาดิบ ซึ่งมีสาร      แทนนิน ชนิดคอนเดนซแทนนิน 

(condensed tannins) หรือ โปรแอนโทรไซยานิน (proanthrocyanin) (วิภาและ ชิดชม, 2537) เชน กรด

แกลลิค (gallic acid) กรดเอลาจิค (ellagic acid) ที่มีคุณสมบัตใินการชวยยับยั้งเชือ้แบคทีเรีย สาเหตุของ

ปญหาสิวอักเสบ และการผลัดเซลลผิวอยางออนโยน เพื่อการฟนบํารุงและการทําความสะอาดผิวใน
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ขั้นตน พรอมสูการบํารุงผิวดวย “Serum balancing skin” จากคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของ

เปลอืกกลวยนํ้าวาสุก ที่อุดมไปดวยสารประกอบฟนอลิก นํามาใชเพ่ือการบํารุงผิวพรรณ พรอมทั้งการ

ปรับสมดุลผิว ใหมีคา pH ที่เหมาะสม ที่ 5.5 เพื่อความชุมชื้นที่ยาวนาน ลดปญหาผิวหยาบกราน และ

ขาดน้ํา ดังนั้น ผลิตภัณฑ Evenness นี้  จึงนับไดวาเปนนวัตกรรมที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มของวัตถุดิบ

ทางชีวภาพ โดยการใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร สูการพัฒนาและตอยอดแนวคิดงานวิจัยเปน

ผลิตภัณฑ เพื่อการฟนบํารุงและการปรับสมดุลผิว ภายใตคุณคาของธรรมชาติบําบัด 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 การใชหลักของความสมดุลจากธรรมชาติ นั่นคือ การนํา Activated Charcoal มาชวยในการการดูด

ซับสารพิษ และสารตกคางในรูขุมขน พรอมทั้งการปลอยประจุลบ (negative ion) ออกมา เพื่อเปลี่ยน

อนุมูลอิสระใหเปนออกซิเจนเขาสูผิว ทําใหผิวพรอมรับสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกกลวยน้ําวาดิบ 

ของ “ ครีมมารค Detox and rejuvenation ”  

พรอมสูการบํารุงดวย “Serum balancing skin” จากคุณสมบัติการตานอนุมูลอิสระของ

เปลอืกกลวยนํ้าวาสุก ที่อุดมไปดวยสารประกอบฟนอลิก นํามาใชเพ่ือการบํารุงผิวพรรณ พรอมทั้งการ

ปรับสมดุลผิว ใหมีคา pH ที่เหมาะสม ที่ 5.5 เพื่อความชุมชื้นที่ยาวนาน ลดปญหาผิวหยาบกราน และ

ขาดน้ํา 

 Evenness เปนผลิตภัณฑที่มีสารออกฤทธิ์หลักมาจากธรรมชาติ จึงมีสวนสําคัญในการลดภาวะเสี่ยง

ตอการแพ หรือความระคายเคือง เพื่อการดูแลและการปลอบประโลมผิว สงผลใหเซลลผิวไดรับการ

ฟนฟูอยางเต็มที่ แกผูที่ประสบภาวะผิวติดสารอันตราย (สเตอรอยด ปรอท ไฮโดรควิโนน เหลานี้เปน

ตน) 

 Evenness เหมาะสมกับผูบริโภคที่ประสบปญหาจากความเครียด แสงแดด และมลภาวะ ตนเหตุ

สําคัญของปญหาผิวเสื่อมสภาพ อันเกิดจากการสะสมของอนุมูลอิสระ การใชผลิตภัณฑที่เปนสารตาน

อนุมูลอิสระจากธรรมชาติ จะเปนอีกตัวชวยหนึ่งที่ชวยในการปลอบประโลมผิว และการขจัดปญหาผิว

เสื่อมสภาพได อาทิเชน ผิวหมองคล้ําจากแสงแดด สีผวิไมสม่ําเสมอ ผิวแหง หยาบกราน เปนตน 

ประโยชนของผลงาน 

1. การใชประโยชนวัตถุดิบทางชีวภาพ ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป มาพัฒนาเปน

ผลิตภัณฑบํารุงผิว เพื่อการเพิ่มมูลคาของวัตถุดิบ และลดปญหาขยะอาหารที่สูญเปลา 

2. การเล็งเห็นถึงคุณคาของทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีอยูอยางจํากัดในปจจุบัน ใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยการใชเปลือกกลวยน้ําวา ทั้งสองระยะ (ระยะดิบ และสุก) นํามาสกัดเปนสารออก

ฤทธิ์ของผลิตภัณฑ 
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3. เกิดการพัฒนาระบบเศรษฐกิจในชุมชน ดวยการมีสวนชวยใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น จาก

การรับซื้อเปลอืกกลวยท่ีเหลอืจากกระบวนการการผลิต นํามาพัฒนาเปนผลติภัณฑบํารุงผิว  

4. สามารถเพิ่มฐานขอมูลแหลงของสารตานอนุมูลอิสระที่สําคัญ เพื่อเปนประโยชนแกผูที่

คนควาและวิจัยในอนาคต ผูบริโภคไดตระหนักถึงคุณคาของทรัพยากร และคุณประโยชนจากธรรมชาติ

เพิ่มมากขึ้นง 

รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน  

ในปจจุบันนี้ กลวยนับวาเปนหนึ่งในพืชผลทางการเกษตร ที่มีผลตอระบบเศรษฐกิจของไทยในเชิงการคา

ทั้งในและตางประเทศ    จากขอมูลการรายงานผลจากศูนยสารสนเทศ กรมสงเสริมการเกษตร (2557) 

พบวา ประเทศไทยมีพื้นที่ทางการเกษตร ประมาณ 149.26 ลานไร โดยบางเปนพื้นที่สวนไมผลไมยืนตน 

34.91 ลานไร หรือ คิดเปน 23.4 เปอรเซ็นต  และ ผลผลิตเฉลี่ยของกลวยในประเทศไทย ในป 2552-

2556 พบวา กลวยน้ําวา มีพื้นที่การเพาะปลูกเฉล่ียสูงกวากลวยในสายพันธอื่นๆ โดยใหผลผลิตเฉลี่ยสูง

ที่สุด โดยอยูที่ 1,119,140 ตัน รองลงมาคือ กลวยไข ที่ใหผลผลิตเฉลี่ยอยูที่ 104,735 ตัน ตามมาดวย

กลวยหอมทอง และ กลวยหอมอื่นๆ ตามลําดับ จึงแสดงใหเห็นวา กลวยน้ําวามีปริมาณผลิตผลสูงที่สุด

ในกลุมสายพันธกลวยที่ไดรับความนิยมในการเพาะปลูกในประเทศไทย  ซึ่งผลิตผลของกลวยน้ําวา ในป 

2552-2556 พบวา มีผลผลิตเฉลี่ยโดยประมาณ อยูที่ 2000 –5000 กิโลกรัม ตอไรตอป   ชี้ใหเห็นวา

ครีมมารค “Detox and rejuvenation”  เซรั่มบํารุงผิว “ Serum balancing skin” 
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กลวยน้ําวา นับวาเปนกลวยอีกหนึ่งสายพันธท่ีมีผลผลิตสูง เหมาะแกการบริโภคและเปนวัตถุดิบในการ

แปรรูปเปนสินคาแปรรูปเพื่อการคาท้ังในและตางประเทศ 

 ในอุตสาหกรรมการแปรรูปกลวย นอกเหนือจากผลผลิตที่ได ยังพบวาของเหลือทิ้งจาก

กระบวนการผลิตที่มีปริมาณมาก สงผลใหเกิดปญหาในการกําจัดทิ้ง อาทิเชน น้ําเสียจากกระบวนการ

ผลิต กานเครือ และ เปลอืกกลวย ซึ่งเปลือกกลวยนับวาเปนวัตถุดิบทางชีวภาพที่มีศักยภาพที่ดี ตอการ

นํามาใช เปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ มีบทบาทที่สําคัญตอการตานอนุมูลอิสระ (González-

Montelongo, Gloria Lobo et al. 2010) อุดมไปดวยสารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds)   

(Sulaiman et al., 2011) ที่มีสารโพลีฟนอล (Polyphenol) ซึ่งเปนสารที่มีบทบาทสําคัญในการออกฤทธิ์

ตานแบคทเีรีย  ไวรัส  การอักเสบ  การแพ  รวมถึง การสลายลิ่มเลือด และคุณสมบัติเปนสารตานการ

กอมะเร็ง เหลานี้เปนตน  (โอภา และคณะ, 2550)  โดยสารโพลีฟนอลนี้เอง มีสารกลุมสําคัญที่มีสวน

ชวยในการตานออกซิเดชัน หรือ   การตานอนุมูลอิสระ เชน สารกลุมฟลาโวนอยด (Flavonoids)   ที่พบ

แอนโธไซยานิน (Anthocyanin) ชนิด Delphinidin และ Cyanidin   (Seymour, 1993)  จากการศึกษาของ 

Sulaiman และคณะ (2011) พบวา สารประกอบฟนอลิก (Phenolic compounds) ในเปลือกกลวยมี

ปริมาณสูงกวาในผลกลวย อีกทัง้ยังมีสารประกอบโดพามีน (dopamine) ซึ่งเปนสารตานอนุมูลอิสระที่มี

ความสามารถในการทําลายอนุมูลอิสระ DPPH+ ไดดีกวาอนุมูลอิสระหลายชนิด เชน Glutathione  

Flavone Luteolin  Flavonol  Quercetin  หรือ Catechin  เปนตน โดยโดพามีนจะพบมากในเปลือกและ

ปลีกลวย รวมถึงกลวยสุก (Kanazawa and Sakakibara, 2000)    

นอกจากนี้ยังมีรายงาน พบวาสารสกัดจากเปลือกกลวย  มีสารตานอนุมูลอิสระ gallocatechin  (เพ็ญ

จันทร และคณะ, 2558)  รวมไปถึงสารประกอบฟนอลิกที่มีหมูกรดในโมเลกุล  (Oliveira et al., 2008)  

โดยมีบทบาทสําคัญในการทํางานของชั้นผิว เชน กรดเฟอรูลิก (Ferulic acid) ที่มีกลไกสําคัญในการลด

การจับตัวกันของ Corneocyte ในผิวหนังชั้น   Stratum corneum โดยไปรบกวนพันธะที่เกิดระหวางเซลล 

(Ionic bond) ทําใหมีฤทธิ์ Mild keratolytic หรือ Skin peeling สงผลทําใหเกิดการผลัดแบงเซลลบนชั้น

ผิวหนัง สงผลดีตอการทําใหชั้นผิวเกิดความชุมน้ํา (Hydration) สงผลตอความสามารถในการลดรอย

เหี่ยวยนได  กรดซินนามิก (Cinnamic acid)  ที่มีคุณสมบัติในการเปนสารตานจุลินทรีย กรดพี-คูมาริก 

(P-coumaric acid) มีบทบาทในการชวยยับยั้งการสรางเม็ดสีบนชั้นผิว  สารเบตาซิโตสเตอรอล (β-

sitosterol) มีความสามารถในการลดการระคายเคืองของชั้นผิว โดยการออกฤทธิ์คลายกับสารเสตีย

รอยด รวมไปถึง  กรดแกลลิค (Gallic acid) ซึ่งเปนกรดไขมัน ที่เปนองคประกอบของแทนนิน (Tannin) 

โดยมีสวนชวยในการตานเชื้อแบคทีเรีย สงผลตอการผลัดเซลลชั้นผิวหนัง และกระตุนการสรางคอลลา

เจน (Procollagen) โดยคอลลาเจนเปนเน้ือเยื่อเก่ียวพันซึ่งใหความแข็งแรง และความยืดหยุน ชวยใหผิวมี

สุภาพดี ดอูอนเยาว ซึ่งเสนใยเหลานีจ้ะถูกตรึงไวดวยสาร hyaluronic acid ซึ่งมีความสามารถในการจับ

น้ําไดด ีคงความสมดุลของชั้นผิวในระดับที่เหมาะสม  
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นํามาซ่ึงจุดมุงหมายในการศึกษาในครั้งนี้ คือ การศึกษาการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากเปลือก

กลวย โดยศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติการเปนสารตานอนุมูลอิสระจากเปลือกกลวยใน 2 ระยะ 

คือ ระยะดิบ และ ระยะสุก  ทําการประเมินผลหาสภาวะที่เหมาะสม จากวิธีการสกัดและตัวทําละลายที่

แตกตางกัน ดังนี้ การสกัดโดยชุดสกัด Soxhlet  การสกัดโดยวิธีการตุน (Digestion)  จากตัวทําละลายที่

แตกตางกัน คือ เอทานอล 95% และ น้ํากล่ัน  จากนั้นทําการวิเคราะหฤทธิ์ตานอนุมูลอิสระเชิงปริมาณ 

และเชิงคุณภาพ โดยทําการวิเคราะหหาปริมาณฟนอลิกรวม ดวยวิธี Folin-Ciocalteu method  และทํา

การทดสอบคุณสมบัติตานอนุมูลอิสระดวยวิธี 1,1 diphenenyl-2-picryhydrazyl (DPPH+) radical 

scavenging capacity และวิธี Ferric reducing antioxidant potential (FRAP) assay  จากนั้นเปรียบเทียบ

ผลการวิเคราะหถึงสภาวะที่เหมาะสมของการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีศักยภาพตอการตาน

อนุมูลอิสระ เพื่อนํามาเปนสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑบํารุงผิว 
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GCIC03010343: ประเภทผลงาน “นวัตกรรม” 
การออกแบบบรรจุภัณฑขนมมงคล 9 ชนิดสําหรับงานประเพณ ี

A design for 9 auspicious Thai desserts packaging on traditional 

นายปฏิพัทธ  จันทรศิริ* และ นางสาวดวงรัตน  ดานไทยนํา 

สาขาออกแบบกราฟฟกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยอีุตสาหกรรม มหาวทิยาลัย ราชภัฏสวนสุนันทา 

*The owner works, e-mail: pueng2design@gmail.com; Tel.: 083 – 5542495 

สถานภาพสิทธิบัตร:  ยังไมไดยื่นจดทะเบียน 

ที่มา ขอมูลเบื้องตน ความเปนมา  

เปนการออกแบบบรรจุภัณฑสําหรับขนมมงคล 9 ชนิด  ของไทย ตามประเพณีโบราณ  

เนือ้หาเกี่ยวกับเรื่อง  ขนมไทยที่อยูในประเพณี  ทั้ง 4 อยาง  เชน งานบวช งานขึ้นบานใหม งานแตงงาน 

งานทําบุญเลี้ยงพระ  ซึ่งผูออกแบบมีความตั้งใจในการอนุรักษการใชขนมไทยในประเพณี ดังกลาว  

ไมใหเลือนหายไปตามกาลเวลา ใหคนรุนหลังไดรูจักคุณคาของขนมไทยในงานประเพณีตางๆ 

จุดเดน/ความแปลกใหม ของผลงาน 

 เปนการออกแบบบรรจุภัณฑ ท่ีสามารถบงบอกถึงประเภทของขนมไทยท่ีใชในงานประเพณี 

 ตัวบรรจุภัณฑสามารถเก็บไวใชงานไดยาวนาน  นํากลับมาใชงานไดใหม 

 ผลิตจากวัสดุไมที่เหลือจากการใชงาน 

ประโยชนของผลงาน 

เปนประโยชนตอการเรียนรูของคนรุนหลัง ในการใชขนมไทยมงคลตามประเพณีตางๆ  ใหรู

วาขนมไทยแตละชนิดควรใชในงานประเพณีใดบาง 
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รูปผลงานนวตักรรมหรือสิ่งประดิษฐ 

 

แนวทางการพัฒนาตอยอดผลงาน 

สามารถนําไปใชในการอนุรักษวัฒนธรรมไทย  ความเชื่อ  ประเพณี  รวมไปถึงการนําวัสดุ

ทองถิ่นมาประยุกตใชในการสรางการออกแบบบรรจุภัณฑ 
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ผูสนับสนุนการจัดการประชุม 

(Sponsor) 

 

 

                                                                                                                                                                  

 

                                                                       

                                

                                      
                 

                       



 
 
 

55 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

56 

 

 

 

 

 

 
                                                    

 

 

 

ภาคผนวก 
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ประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ . 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัย 

ในการประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ 

---------------------------- 

 อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแมโจ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ไดประกาศ

แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานจัดประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและ

นานาชาติ ไปแลว นั้น 

 
 เพื่อใหการจัดการประชุมดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และบรรลุตามวัตถุประสงค

ที่กําหนดไว จึงแตงตั้งบุคคลที่มีรายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิกลั่นกรองผลงานวิจัยในการ

ประชุมวิชาการและการประกวดนวัตกรรมบัณฑิตศึกษาระดับชาติและนานาชาติ เพื่อทําหนาที่ตรวจประเมินและ

ใหขอเสนอแนะการแกไขผลงานวิจัยที่นําเสนอในการประชุมวิชาการฯ ดังนี้ 
 
                   กลุมวิทยาศาสตรสุขภาพ 

  ๑. รองศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.เทพมนัส  บุปผาอินทร 

  ๒. รองศาสตราจารย ดร.อรวรรณ  วงศมีเกียรติ 

  ๓. ผูชวยศาสตราจารย นายสัตวแพทย ดร.วรพัฒน  ประชาศิลปชัย 

  ๔. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิศรา  ไลเลิศ 

  ๕. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมา  ศรีมะเริง 

  ๖. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงพร  อมรเลิศพิศาล 

  ๗. อาจารย นายสัตวแพทย ดร.ภาคภูมิ  ตาดี 

  ๘. อาจารย ดร.ลภัสรดา  มุงหมาย 

  ๙. สัตวแพทยหญิง ดร.พชรพร  ตาดี 
 
 กลุมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

  ๑. ศาสตราจารย ดร.วรพงศ  ตั้งศรีรัตน 

  ๒.    รองศาสตราจารย ดร.อัมพวัน  ตั๊นสกุล 

  ๓.   รองศาสตราจารย ดร.นภาพร  เชี่ยวชาญ 

  ๔.   รองศาสตราจารย ดร.อดิศักดิ์  นาถกรณกุล 

๕.  ผูชวยศาสตราจารย... 
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  ๕.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สวนิต  อิชยาวณิชย 

      ๖.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันไชย  คําเสน 

  ๗.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชาญชัย  แสงชโยสวัสดิ ์

  ๘.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาลัย  อารีรักษ 

  ๙.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นิสราภรณ  เพ็ชรสุทธิ์ 

       ๑๐.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นักรบ  นาคประสม 

      ๑๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นําพร  ปญโญใหญ 

  ๑๒.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สิริวัฒน  สาครวาสี 

  ๑๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สายสกุล  ฟองมูล 

  ๑๔.   อาจารย ดร.ปณิธิ  แสนจิตร 

  ๑๕.   อาจารย ดร.ธนาพร  บุญมี 

      ๑๖.   อาจารย ดร.สุพรรณิการ  กลอมจอหอ 

  ๑๗.   อาจารย ดร.นิราภรณ  ชัยวัง 

  ๑๘.   อาจารย ดร.สรุจพิสิษฐ  พยัคฆภาพ 

  ๑๙.   อาจารย ดร.เดือนเพ็ญ  วงคสอน 

  ๒๐.   อาจารย ดร.ไพโรจน  วงศพุทธิสิน 

      ๒๑.   อาจารย ดร.กาญจนา  นาคประสม 

  ๒๒.   อาจารย ดร.กีรติญา  จันทรผง 

  ๒๓.   อาจารย ดร.นิสรา  กิจเจริญ 

  ๒๔.   อาจารย ดร.จุฬากร  ปานะถึก 

   

 กลุมมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

  ๑.   รองศาสตราจารย ดร.เฉลิมชัย  ปญญาดี 

    ๒.   รองศาสตราจารย ดร.ณัชวิชญ  ติกุล 

  ๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.วีระ  เลิศสมพร 

    ๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.กันต  อินทุวงศ 

  ๕.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ  เวชกามา 

    ๖.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนกร  สิริสุคันธา 

  ๗.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.อุดม  ขาดคํา 

    ๘.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพวรรณ  บุญธรรม 

   ๙.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.สถาพร  แสงสุโพธิ ์

 

๑๐.  ผูชวยศาสตราจารย... 
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           ๑๐.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทรธนิษฐ  ศรีจอมทอง 

  ๑๑.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปฏิภาณ   สุทธิกุลบุตร             

  ๑๒.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอกพิชญ  ชินะขาย 

  ๑๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  ยศสุข 

  ๑๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภัทริกา  มณีพันธ 

  ๑๕.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บงกชมาศ   เอกเอี่ยม   

  ๑๖.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศราภา  ศุทรินทร 

  ๑๗.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวลักษณ   ชายทวีป             

  ๑๘.   ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ดร.นิโรจน  สินณรงค 

  ๑๙.   อาจารย ดร.วรพงศ  ตระการศิรินนท  

  ๒๐.   อาจารย ดร.ขวัญนภา  สุขคร 

  ๒๑.   อาจารย ดร.อุเทน   ลาพิงค  

  ๒๒.   อาจารย ดร.ศศิธร  รณะบุตร 

  ๒๓.   อาจารย ดร.สุวดี  อุปปนใจ             

  ๒๔.   อาจารย ดร.อติชาต  หาญชาญชัย 

  ๒๕.   อาจารย ดร.รักษศรี  เกียรติบุตร 

  ๒๖.   อาจารย ดร.พูนชัย  ยาวิราช 

  ๒๗.   อาจารย ดร.มนตนภัส   มโนการณ   

  ๒๘.   อาจารย ดร.อนุรัตน  อนันทนาธร 

  ๒๙.   อาจารย ดร.ยงยุทธ   ยะบุญธง             

  ๓๐.   อาจารย ดร.สุทธิดา  จํารัส 

  ๓๑.   อาจารย ดร.สุวรัฐ  แลสันกลาง 

  ๓๒.   อาจารย ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม 

  ๓๓.   อาจารย ดร.ชยา  วรรธนะภูติ 

  ๓๔.   อาจารย ดร.วันชาติ  นภาศรี 

  ๓๕.   อาจารย ดร.เกรียงไกร  เจริญผล             

  ๓๖.   อาจารย ดร.สุริยจรัส  เตชะตันมีนสกุล 

  ๓๗.   อาจารย ดร.วินิจ  ผาเจริญ 

  ๓๘.   อาจารย ดร.ชมชวน  บุญระหงษ 

  ๓๙.   อาจารย ดร.ธาตรี  รอดชํานาญ 

 

               ๔๐.   นายทรงเกียรติ ... 
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  ๔๐.   อาจารย ดร.นทีทิพย  สรรพตานนท 

  ๔๑.   อาจารย ดร.สุชาดา  สายทิ 

  ๔๒.   อาจารย ดร.บังอร  ศิริสัญลักษณ 

  ๔๓.   อาจารย ดร.ชัยวัชน  หนอรัตน 

  

 กลุมบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร 

   

  ๑.   รองศาสตราจารย ดร.บุญฑวรรณ  วิงวอน 

  ๒.   รองศาสตราจารย ดร.จําเนียร  บุญมาก             

  ๓.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.เทียน  เลรามัญ 

  ๔.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.บัณฑิต  สวรรยาวิสุทธิ์ 

  ๕.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทัดพงศ  อวิโรธนานนท 

  ๖.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชัยยศ  สัมฤทธิ์สกุล 

  ๗.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง 

  ๘.   ผูชวยศาสตราจารย ดร.มาณวิน  สงเคราะห              

  ๙.   อาจารย ดร.อนิรุทธิ์  ผงคลี 

  ๑๐.   อาจารย ดร.ศรีรุงรัตน  สุดสมบูรณ 

  ๑๑.   อาจารย ดร.แคทลียา  ชาปะวัง 

  ๑๒.   อาจารย ดร.สุวรรณา  พลอยศรี 

  ๑๓.   อาจารย ดร.ฐิติ  ฐิติจําเริญพร 

  ๑๔.   อาจารย ดร.กุลชญา  แวนแกว 

  ๑๕.   อาจารย ดร.ศฐา  วรุณกูล 

               

     ทัง้นี้ ตั้งแตวันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เปนตนไป จนกวาการดําเนินงานจะแลวเสร็จ 

 

   ประกาศ ณ วันที่           มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑ 

 

                                        

 


