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ประจำป 2563



 สถานการณโลก ป 2563 เกิดวิกฤตการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซ่ึงไวรัสดังกลาว

เปนโรคอุบัติใหมที่ไมเปนที่รูจักมากอน สรางความวิตกกังวลและสงผลกระทบอยางหนักตอประชากรทั่วโลก กอให

เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจและกระทบกับการดําเนินชีวิตของคนในสังคมอยางมาก  ทุกภาคสวนในสังคมจึงตอง

ปรับตัวใหสามารถดํารงอยูไดในวิกฤตการณดังกลาว ทุกภาคสวนมีบทบาทสําคัญในการมีสวนรวมในการฟนฟูและ

ขับเคล่ือนประเทศใหรอดพนจากภาวะวิกฤติ

 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) (สนช.) จึงไดดําเนินการขับเคลื่อนงานดานนวัตกรรมเพื่อ

สังคม เพ่ือฟนฟูผลกระทบจากการแพรระบาดของ COVID-19 ของประเทศหรือของโลกท่ีกําลังเผชิญอยู โดยอาศัย

รูปแบบกลไกการขยายผลนวัตกรรมเพ่ือสังคม (Social Innovation Diffusion) ผานหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคมเชิงพื้นที่ (Social Innovation Driving Unit - SID)  เพื่อชวยบมเพาะ ยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถ

ดวยการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร การวิจัยและนวัตกรรม การใหปรึกษาจากผูเช่ียวชาญและการบมเพาะ ใหแก

วิสาหกิจเพ่ือสังคมหรือผูท่ีสนใจเขามามีสวนรวมในการสรางงาน สรางอาชีพและสรางรายไดใหกับผูไดรับผลกระทบ

จากวิกฤตการณหรือกลุมเปราะบางได

 ท้ังน้ี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย (adiCET) 

เปนหนึ่งในหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมเชิงพื้นที่ ของ สนช. ที่ชวยดําเนินงานดังกลาวประจําภูมิภาค

ภาคเหนือตอนบน (SID-N1) โดยเฉพาะจังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดตาก สามารถดําเนินงานสนับสนุนและสงเสริม 

ผูประกอบการและวิสาหกิจเพื่อสังคม กอใหเกิดผลงานนวัตกรรมที่ชวยใหเกิดการจางงานและสรางรายไดแกผูที่ได

รับผลกระทบจากการแพรระบาด COVID-19 อยางเชิงประจักษ และหวังเปนอยางยิ่งวา SID-N1 จะดําเนินงาน

ดังกลาว เพ่ือชวยสรางโอกาสทางนวัตกรรมเพ่ือสังคมกอใหเกิดประโยชนกับเศรฐกิจสังคมและชุมชนตอไปอยางย่ังยืน

(คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ)

ผูอํานวยการฝายนวัตกรรมเพ่ือสังคม

สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)
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“นวัตกรรม คือ การสรางคุณคาใหเกิดขึ้นดวยการเปลี่ยนแปลง 

โดยคุณคาที ่เกิดขึ ้นนั ้นอาจมีนัยยะทางเศรษฐกิจหรือสังคมก็ได 

ทั้งนี้ นวัตกรรมมิใชงานวิจัยหรือสิ่งประดิษฐ เนื่องจากนวัตกรรม

ตองเกิดจากการนำาองคความรู  หรือการเปลี ่ยนแปลงไปใชงาน

จริงเทานั้น”

A



 สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) เปนหนวยงานสนับสนุนและจัดต้ังหนวย SID-N1 ท่ีมีเปาหมาย

ในการพัฒนาประเทศ ใหเปนประเทศฐานนวัตกรรม ลดความเหล่ือมล้ําในสังคม โดยการนําเอานวัตกรรมเพ่ือสังคม

เขาไปแทรกแซงใหเกิดการขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศแบบองครวม ตลอดจนเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ซ่ึง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนสถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน โดยมุงนําองคความรูและ

นวัตกรรมไปสูการพัฒนาสังคมและชุมชน เราจึงไดรับคัดเลือกใหเปนหนวย SID-N1 ประจําภาคเหนือตอนบน

 ในปแหงการเร่ิมตน ป 2563 น้ี หนวย SID-N1 ขับเคล่ือนโดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน

แหงเอเชีย ไดสงเสริมและใหความรูกับผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน และองคกรเพื่อสังคม ผานการจัดฝกอบรม

สัมมนา และบมเพาะโดยระบบพ่ีเล้ียงตลอดจนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม เราไดเห็นถึงความต้ังใจ

ของทุกคนท่ีเขามารวม เราไดเห็นถึงพลังในการสรางนวัตกรรมท่ีจะเปนประโยชนกับสังคม ชุมชน และเราไดเห็นถึง

ศักยภาพของนวัตกรรมที่เปนกุญแจสําคัญสําหรับการสูสถานการณ COVID-19 ที่เราตองรับมือและลดผลกระทบ

ท่ีจะเกิดข้ึนอีกดวย ท้ังน้ีหนวย SID-N1 ไดเรียนรูและไดรับประสบการณมากมายจากการดําเนินงานท่ีผานมา และ

เราสัญญาวาจะปรับปรุงและพัฒนาหนวยของเราใหการดําเนินงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 ในนามของหนวย SID-N1 ขอขอบคุณทุกทานท่ีมีสวนรวมในการขับเคล่ือนและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสังคม

ใหเกิดข้ึนในภาคเหนือ และเราหวังเปนอยางย่ิงวา หนวย SID-N1 ของเรา จะเปนหนวยท่ีมีสวนในการสรางผลกระทบ

เชิงบวกใหกับสังคม สรางรายได สรางอาชีพใหกับคนในชุมชน สังคมมากขึ้น เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ตอเติม

ใหเกิดความม่ันคง ท้ังมิติเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอมของประเทศสืบไป

(ดร.วรจิตต  เศรษฐพรรค)

หัวหนาหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 (SID-N1)

คณบดี วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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“ความต้ังใจแรกของหนวย SID-N1 คือ เราจะเปนหนวยขับเคลื่อน

นวัตกรรมเพ่ือสังคมท่ีงายตอการเขาถึง ใกลชิดกับชุมชนและสังคม

มากที่สุดในบริบทเชิงพื้นที่โดยมีบทบาทในการขับเคลื่อน สงเสริม 

และสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาผลงานนวัตกรรมท่ีเปนประโยชนกับ

สังคมและประเทศ อีกทั้งใหความสำาคัญกับการพัฒนากำาลังคน 

นวัตกรท่ีเปนหัวใจสำาคัญของการสรางนวัตกรรม”

B



คำานำา

 หนวยขบัเคลือ่นนวตักรรมเพือ่สงัคม ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนอืตอนบน 1 (Social Innovation Driving Unit of 

Northern Thailand 1) หรอืหนวย SID-N1 ภายใตการสนบัสนนุของ สาํนกังานนวตักรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) 

ไดมเีปาหมายในการเปนหนวยสงเสรมิ สนับสนนุ และขบัเคลือ่นใหเกดิการพฒันานวตักรรมเพือ่สังคม และมุงเนนการ

พฒันานักนวตักรดานสงัคมใหมบีทบาทในการแกไขปญหา สรางผลงานนวตักรรมทีเ่กิดประโยชนกับสงัคมอยางแทจริง

 ในปงบประมาณ 2563 หนวย SID-N1 ไดสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม จํานวน 11 ผลงาน 

ประกอบดวย พื้นที่ดําเนินงานจังหวัดแมฮองสอน 6 ผลงาน, จังหวัดตาก 4 ผลงาน และจังหวัดลําพูน 1 ผลงาน ใน

การนี้ หนวย SID-N1 ไดกําหนดใหมีการจัดกิจกรรม “เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผล

งานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1” ขึ้น ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียล

แมฮองสอนรสีอรท อาํเภอเมอืง จงัหวดัแมฮองสอน โดยมวัีตถปุระสงคในการจัดการงานเพ่ือเปนเวทนีาํเสนอผลงาน

นวัตกรรมเพื่อสังคมของผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชนท่ีไดรับการสนับสนุนทุนจากหนวย SID-N1 และใหเกิดการ

แลกเปลีย่นเรียนรู ประสบการณทํางานการพฒันานวตักรรมระหวางผูรบัทนุ สถาบนัการศกึษาหนวยงานภาครฐั และ

ภาคเอกชน หรือแมกระทั่งบุคคลทั่วไป เพื่อใหเกิดบรรยากาศระบบนิเวศนวัตกรรม ที่สงผลตอการพัฒนาเครือขาย

ความรวมมือของผูประกอบการ วิสาหกิจชุมชน หรือองคกรเพื่อสังคม ใหเอื้อตอการเติบโตของธุรกิจตอไป

 หนวย SID-N1 ขอขอบคุณสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) ที่ใหโอกาสและสนับสนุนการจัด

ตั้งหนวย SID-N1 ขอบคุณคณะผูบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่ใหการสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

การดําเนินงานของหนวย SID-N1 เปนอยางดี รวมทั้งผูมีสวนรวม ที่ปรึกษาผลงาน และผูที่ไดรับทุนทุกทาน ที่กอให

เกิดการขับเคลื่อนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคมที่เปนประโยชนตอสังคมและประเทศตอไป

คณะผูจัดทํา

C
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ผลิตภัณฑรักษโลก  Eco life

บทคัดยอ

 โครงงานพัฒนาและสรางเคร่ืองจักตอกฉบับน้ี เปนการแนวคิดเพ่ือจัดสรางเคร่ืองจักรชวยในการจักตอกไม

ไผทําใหสะดวกกวาการใชแรงงานคนโดยนําหลักการจักตอกไมไผดวยมือมาเปนหลักการในการสรางโดยใชมอเตอร

ไฟฟา เปนตน กําลังของเคร่ืองโดยสงกําลังผานสายพานรองล่ิม ชุดเกียรทด ชุดเฟองโซซ่ึงระบบการทํางาน

เร่ิมจากการปอนไมไผไปท่ีระบบลูกกล้ิง สามารถปรับระยะความหนาบางไดโดยอาศัยชุดสปริง หลังจากน้ันไมไผจะ

ถูกนําไปสูชุดตัดเฉือนเพ่ือใหไดตามขนาดท่ีปรับตามความตองการออกมาเปน เสนตอกและสุดทายจะเขาสูชุดลําเลียง 

โดยสามารถจักตอกไดอยูในชวงความหนา 0.3-0.8 มิลลิเมตร โดยเฉล่ียสามารถผลิตตอกขนาดความยาวท่ี 50 เซนติเมตร 

ความหนา 0.3 มิลลิเมตร ไดถึง 800 ช้ินตอช่ัวโมง

 การผลิตเคร่ืองจักตอกข้ึนมาชวยทําใหเสนตอกแตละช้ินท่ีออกมามีคุณภาพมากกวาท่ีผลิตดวยฝมือแรงงาน

จากชาวบานท้ังเร่ืองของความหนาท่ีเทากันทุกช้ินแลวก็ยงัสามารถผลิตออกมาไดจํานวนเยอะกวาเดิมมาก ทําใหสามารถ

สงไปจักสานงานไดในหมูบานอ่ืนๆสามารถสรางอาชีพใหกับคนอีกจํานวนมาก

คำาสำาคัญ ผลิตภัณฑรักษโลก เคร่ืองจักตอกไมไผ

4

น.ส.ธัญญาลักษณ พัฒนาผาเจริญ1, นางทักษิณา จรรยากิตติ2, น.ส.ปราณี อรามรัศมี2

และนายสุวิทย  นิยมมาก3*
1 หัวหนาผลงาน/วิสาหกิจชุมชนสรางปาสรางรายไดบานทบศอก ต.หมอกจำาแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน

2ผูรวมผลงาน/วิสาหกิจชุมชนสรางปาสรางรายไดบานทบศอก ต.หมอกจำาแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน
3อาจารยที่ปรึกษาผลงาน/สำานักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัดแมฮองสอน 

37 ถ.ปางลอนิคม ต.จองคำา อ.เมือง จ.แมฮองสอน

*โทรศัพท 097-9499490  Email: browniesdog586@gmail.com
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1. บทนำา
 วสิาหกจิชมุชนบานทบศอก ตาํบลหมอกจํา

แป อาํเภอเมอืง จงัหวดัเเมฮองสอน เปนวสิาหกจิ

ชุมชนท่ีนําวัสดุเหลือใชในทองะถ่ิน เชน ใบตองตึง 

กาบหมาก กาบไผ ไมไผ ซังขาวโพด และฟางขาว 

มาผลิตเปนภาชนะบรรจุอาหาร ท่ีใชในชีวิตประจําวัน 

ประเภทจาน ชามบรรจุอาหาร วิสาหกิจชุมชนชีววิถีมี

ผลการดําเนินงานท่ีประสบความสําเร็จและเปนท่ีรูจัก

ของผูบริโภคมากข้ึน และไดรับ พระมหากรุณาธิคุณ

จากสมเ ด็จพระกนิษฐา ธิ ราช เจ  ากรมสมเ ด็จ

พระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชทาน

เคร่ืองทําจานใบไมแกวิสาหกิจเพ่ือยกระดับคุณภาพ

ชีวิตดานการผลิตภาชนะจากวัสดุธรรมชาติ เพ่ือการ

พัฒนาองคความรูใหกลุมมีความเขมแข็งยิ่งข้ึน 

 อีกดานหน่ึงในการพัฒนาผลิตภัณฑวิสาหกิจ

ชมุชน ไดเลง็เห็นความสาํคญัของวตัถุดบิทีน่าํมาผลิต

เปนภาชนะ เพือ่การอนรัุกษและฟนฟทูรพัยากรชวีภาพ

เพือ่การใชประโยชนอยางยัง่ยนื กลุมไดรับการสงเสริม

และขอเสนอแนะ ใหเพิม่พ้ืนท่ีปลกูตนไม จงึไดรวมกัน

ปลกูตนตงึ ทดแทนในพ้ืนท่ีปาชุมชน และในครวัเรอืน

ของสมาชกิไดสงเสรมิใหปลกูตนไผ เพือ่ใหเพยีงพอตอ

การผลิตในอนาคต และยงัสงเสรมิในโครงการสรางปา

สรางรายไดของชมุชนจาํนวน 600 ไร 

 ปจจุบันไดพัฒนาผลิตภัณฑตอยอดสินคาโดย

นําเอางานจักสานซ่ึงเปนนวัตวิถีเดิมมาผนวกเขารวม

กันโดยนําทรัพยากรท่ีมีในชุมชนมาคือไมไผมาผลิตเปน

วัตถุดิบเพ่ือใชเองในขบวนการผลิต เพ่ือชวยลดตนทุน

และกอใหเกิดรายไดเพ่ิม การสงเสริมใหพัฒนาผลิตภัณฑ

ชนิดใหมดวยการนํางานจักสานซ่ึงเปนส่ิงท่ีชาวบานมี

ควานชํานาญอยูแลวเพียงแตผสมผสานกันนวัตกรรม

ท่ีมีกอใหเกิดการพัฒนาเพ่ิมมูลคาสินคาและสามารถ

กระจายงานและรายไดไปสูชุมชนอ่ืนๆไดอีกดวย

 ดังน้ัน โครงการเพ่ิมศักยภาพการผลิตภาชนะ

จากวัสดุธรรมชาติ ซ่ึงมีความจําเปนท่ีจะตองมีการ

พัฒนาเพ่ือรองรับการขยายตัวทางการตลาดท่ีเพ่ิมมาก

ข้ึนในอนาคต ดังน้ันการเพ่ิมประสิทธิภาพกระบวน

การผลิตวัตถุดิบใหมีคุณภาพและจํานวนท่ีเพียงพอ

จึงเปนส่ิงสําคัญอีกท้ังจะชวยกระจายรายไดไปสูง

หมูบานตางๆอีกดวย

2. วัตถุประสงคโครงการ
 2.1 เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต

วัตถุดิบในการทําภาชนะจากวัสดุธรรมชาติใหได

มาตรฐาน และมีคุณภาพ 

 2.2 เพื่อเปนแหลงเรียนรูในดานการอนุรักษ

และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพในชุมชนใหแก

ผูสนใจ 

 2.3 เพื่อเสริมสรางศักยภาพความสามารถ

ของชุมชนในการนําทรัพยากรชีวภาพมาใชงานและ

รักษาภูมิปญญาทองถิ่น 

 2.4 เพื่อสรางรายไดใหกับคนพิการ คนชรา 

คนที่ไมมีอาชีพตลอดทั้งผูที่สนใจ

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 หาขอมูลและออกแบบเครื่องจักตอก

เพื่อสรางเคร่ือง โดยประกอบดวย 

 -โครงสรางตัวเครื่อง 

 -มอเตอรไฟฟา 

 -ชุดตลับลูกปน 

 -ชุดเฟอง 

 -ชุดเพลา 

 -ชุดเฟองโซ 

 -ชุดเกียรทดรอบ
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 3.2 จัดหาวัสดุ ประกอบเครื่องและทดลอง

นําชุดประคองลูกกล้ิงและชุดลูกกล้ิง มาสวมกับไกด

ติดตั้งมอเตอรและพูเลย

การทดลองใชงาน

4. ขั้นตอนการประกอบ
 เมื่อไดดําเนินการจัดเตรียมอุปกรณตางๆ 

ครบแลว เปนขั้นตอนการประกอบเครื่องดังนี้

- ประกอบแทนเครื่อง

- ติดตั้งชุดใบมีดเขากับปอมมีด

- ใสชุดปอมมีดเขากับคานลาง

- ประกอบชุดประครองลูกกลิ้งเขากับชุดลูกกลิ้ง

- นําสปริงมาใสที่เสาไกด

- นําชุดประคองลูกกลิ้งและชุดลูกกลิ้ง มาสวมกับไกด

- ประกอบแทนเครื่อง

- ประกอบชุดลําเลียงไมไผ

- ประกอบเฟองโซและชุดโซสงกําลัง

- ติดตั้งเฟองเกียร

- ติดตั้งมอเตอรและพูเลย

- ติดตั้งชุดรับตอกไมไผ

- ประกอบแผนปองกันเฟองโซ

- ทําการยึดน็อตพรอมขันใหแนนทุกจุด

- ตอสายไฟพรอมติดตั้งสวิตซ

หลังการทดลองใชงานเพื่อเตรียมการอบรม

5. ผลการดำาเนนิงานและการพฒันาแหลงเรยีน

รูของชุมชน
 เสนตอกจากการเครื่องที่เกิดจากการพัฒนา

ทําใหไดเสนตอกที่มีคุณภาพทั้งในเรื่องของขนาดที่

เทากันในทุกเสน และอัตราการผลิตมากกวาเดิมที่

ทํามือดวยวิถีเดิมจากจํานวน วันละ 150-200 เสน 

ซึง่แลวแตความชาํนาญของแตละคน หลงัจากไดเครือ่ง

จักตอกที่สรางขึ้นสามารถทําไดถึง 800 ชิ้นตอชั่วโมง

และยงัมคีณุภาพความหนาบางไดเทากนัแลวแตตัง้คา

ใบมีด ซึ่งทําใหสามารถเลือกปรับไดตามแบบที่ตอง

การใชงานไดสะดวกอกีทัง้งานทีท่าํกล็ดความเสยีหาย

หลังจากขึ้นรูปไดมากกวาเดิม

การนําเสนตอกมาจักสานเพื่อรอขึ้นรูปภาชนะ
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การฝกงานใหชาวบานจํานวน40รายรวมกับ 

อบต.ผาบอง

กลุมชาวบานทบศอกเขารวมเปนวิทยากรสอนงานให

ชาวบานหวยแกว

ภาชนะจากงานจักสานท่ีเกิดหลังจากการพัฒนา

ผลิตภัณฑ

การใชหวายทําขอบและใสเย็บขอบเพ่ือเพ่ิมมูลคาสินคา

การใชเชือกกลวยเขาผสมผสาน

การใชหวายแบบแบนเขาขอบ

การใชตอกถักแลวจึงนํามาปมทับทําขอบ

การผสมผสานงานจักสานและใบไมแบบเดิมเขา

ผสมผสานรวมกัน
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6. การออกเผยแพรงานและถายทอดสูชุมชน

และสังคม
 6.1 Eco life “ผลิตภัณฑรักษโลก”ไดรับรางวัล

สุดยอดนวัตกรรม 7 Innovat ion Awards 

ประจําป 2020 ในงาน Thailand Synergy เพ่ือ 

SMEsไทยภายใตทุนผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม 

หนวย SID-N1 ประจําปงบประมาณ 2563

 6.2 เชิญนําผลิตภัณฑหลังจากการพัฒนา

เขาจัดแสดงและออกจําหนายที่ สํานักงานพัฒนา

เศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคการมหาชน)

 6.3 เชิญรวมออกงานแสดงและตอนรับ รมต.

วาการกระทรวงมหาดไทย
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 6.4 เชิญรวมจัดแสดงและนําผลิตภัณฑจาน

จักสานและงานจักรสานอื่นๆที่พัฒนาผลิตภัณฑจาก

การสงเสรมินาํขึน้ทลูเกลาฯ ถวายสมเดจ็พระกนษิฐาธิ

ราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี

 6.5 เปนวิทยากรฝกอบรมที่ฝายกิจการ

พล เรื อน  หน ว ย เ ฉพาะกิ จ ก รมทหาร ร าบที่  

7 ดําเนินการ จัดการฝกอบรม โครงการนํารอง 

“เปลี่ยนภาระใหเปนพลัง”

 6.6 บรรยายและนําผลิตภัณฑรวมแสดงใน

โครงการชุมชนเขมเเข็งและความมั่นคงในกิจกรรม

สรางปาสรางรายไดในพื้นที่ตําบลผาบอง

6.7 ฝกอบรมและขยายเครือขายรวมกับอบต.

แมสวด อ.สบเมย

 6.8 ฝ กอบรมและขยายเคร ือข ายร วม

กับว ิทยาลั ยช ุมชน หน วยการจัดการศึกษา 

อ.แมสะเร ียง
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สรุปผลการดําเนินงานตามตัวชี้วัดของผลงานท่ีวางไว 

(KPI) เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้นหลัง

เสร็จสิ้นการดําเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

    ผลการดําเนินงานท่ี
เกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินผลงาน

1. เกิดผลิตภัณฑใหม -10 

ผลิตภัณฑ

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 15 

ผลิตภัณฑ

2. สรางอาชีพใหประชาชน

 200 คน

2. สรางอาชีพใหประชาชน

มากกวา 200 คนและ

ขยายเครือขายเพ่ือผลิต

งานจักสานเพื่อสงกลับ

มาผลิตเปนภาชนะไดถึง 

4 ชุมชน

3. ไดรบัรางวลัผลติภณัฑ

ยอดเยีย่ม 1 รางวลัจาก

งานสดุยอดนวตักรรม 

7 Innovation Awards 

ประจําป 2020 ในงาน 

Thailand Synergy เพือ่ 

SMEs

7. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม

เพ่ือสังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-

63-01:  ECO LIFE ผลิตภัณฑรักษโลกและขอขอบคุณ  

หนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจําพ้ืนท่ีภาค

เหนือตอนบน 1 หรือ SID-N1 (Social Innovation 

Driving Unit of Northern Thailand 1)ท่ีสนับสนุน

วิสาหกิจชุมชนสรางปาสรางรายไดบานทบศอก
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ผาเขียนเทียนสีธรรมชาติอัตลักษณวิถีเผามง

นางสาวแสงจันทร หวานซึ้ง1, นายพรเทพ  ศีลบุตร2 และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมันต สะสอง3*

1หัวหนาผลงาน/วิสาหกิจชุมชนหมูบานนาปาแปก ต.หมอกจำาแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
2ผูรวมผลงาน/วิสาหกิจชุมชนหมูบานนาปาแปก ต.หมอกจำาแป อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000

3อาจารยพ่ีเล้ียง/สถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน  58000

*โทรศัพท 08-1473-1791 E-mail: chutimun24@g.cmru.ac.th

บทคัดยอ

 นวัตกรรมผลิตผาเขียนแบบใหม จากเดิมท่ีใชจันต้ิงจุมลงบนเทียนแลวเขียนดวยมือลงบนผา 1 วันสามารถ

ผลิตไดเพียงแคหน่ึงผืนท่ีมีความยาว 4-6 เมตร เปล่ียนมาเปนการใชบล็อกเหล็กปมลายเทียน โดยการนําลายเขียน

เทียนแบบด้ังเดิมไปสรางบล็อคเหล็กตามแบบลายท่ีตองการ โดยนําบล็อกเหล็กจุมลงไปในน้ําเทียนตมจากน้ันนํามา

พิมพลงบนผา นวัตกรรมการผลิตผาเขียนดวยบล็อกเหล็กทําใหใชเวลา 1 วันสามารถทําไดประมาณ 20-30 ผืน  

และยอมผาดวยสีธรรมชาติ จากน้ันนําผาเขียนเขาสูกระบวนการแชสกัดสีเพ่ือไมใหสีตก สําหรับโครงการน้ีจะผลิต

ท้ังผาแบบผืน และนําผาไปเพ่ิมมูลคาดวยการแปรรูปออกแบบและผลิตเปนเส้ือผาแฟช่ันท่ีมีความทันสมัยตอบโจทย

คนรุนใหม รวมถึงสรางเปนแบรนดสินคาผาเขียนเทียนท่ีมีเอกลักษณเฉพาะถ่ินจําหนายผานชองทางออนไลนใน 

https://www.facebook.com/Tribalheartstudio และออฟไลน

 จุดเดนของโครงการอยูท่ีการนํานวัตกรรมเขาไปผสมผสานกับภูมิปญญาผาเขียนเทียนของชาวเขาเผามง 

โดยนําไปสรางเปนแบรนดเสื้อผาแฟชั่นภายใต “Tribal heart studio” ท่ีมีความทันสมัย มีเอกลักษณเฉพาะ

ถิ่นยอมดวยสีธรรมชาติใหตอบโจทยคนรุนใหม เพ่ือเปนการเพ่ิมมูลคาสินคา เพ่ิมขีดความสามารถทางการตลาด

สามารถสรางรายไดใหชุมชน

คำาสำาคัญ ตะไครภูเขา  สปา  นาโนเทคโนโลยี
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1. บทนำา
 ปจจุบนัชาวบานในชมุชนหมูบานนาปาแปกมี

อาชีพหลัก คือ เกษตรกร และใชเวลาวางจากการทํา

ไรสวนทํามาผาเขียนเทียน ซ่ึงเปนภมิูปญญาการทาํผา

ทีม่มีาตัง้แตสมยับรรพบุรษุ ผาเขียนเทียนเหลานีจ้ะถกู

นาํมาตดัเยบ็เปนกระโปรงมงสาํหรบัสวมใสในเทศกาล

ตาง ๆ เชน ปใหมมง งานแตงาน และพิธีกรรมทาง

ศาสนา เปนตน 

 จากวิกฤตไวรัสโควิด 19 ทําใชชาวบานใน

ชุมชนไดรับผลกระทบในดานเศรษฐกิจเปนอยางมาก 

จึงไดมีการจัดตั้งโครงการ ผาเขียนเทียนสีธรรมชาติ

อัตลักษณวิถเีผามง โดยการนาํตนทนุภมูปิญญาทีม่อียู

แลว มาพัฒนาดวยนวัตกรรมการผลิตและออกแบบ

ใหม ใหมีความทันสมัยและตอบโจทยความตองการ

ของคนรุนใหม  เพื่อเปนการสรางอาชีพทางเลือกและ

สรางรายไดใหชุมชน

 ในยุคปจจุบันเทรนดแฟช่ันประยุกตจาก

ผาเขียนเทียนของชนเผามงกําลังเปนท่ีนิยมทั้งชาว

ไทยและชาวตางชาติเพราะผาเขียนเทียนเปนผาที่มี

ลวดลายทีส่วยงาม มเีทคนคิการทาํลายทีแ่ตกตางจาก

ชนเผาอืน่ ๆ  เรามกัจะพบเหน็สนิคาจากผาเขยีนเทียน

ที่มีดีไซนคลายๆกันวางจําหนายทั้งบนโลกออนไลน

และออฟไลน แตสินคาเหลานั้นยังคงไมตอบโจทย

ความตองการของกลุมลูกคาคนรุนใหม ดวยสาเหตุ

หลายอยาง เชน ผาเขยีนเทยีนในทองตลาดมเีพยีงแคสี

เดยีว คือ ครามเขมแบบดัง้เดมิ และปญหาหลกัของผา

เขยีนเทยีนคือสตีกทาํใหลกูคาทีซ่ือ้ไปดแูลยาก รวมถงึ

แบบสินคาที่ทําใหกลุมคนรุนใหมมองวาไมทันสมัยใส

แลวแก แตงแลวเชย ยังไมมีรานไหนที่ทําใหผาเขียนมี

เอกลกัษณทีโ่ดดเดนเฉพาะถิน่และแตกตางไปจากเดิม 

ยังไมมีนวัตกรรมใหมๆท่ีทําใหสีไมตกเพื่อเพิ่มมูลคา

ใหกับผาเขียนเทียนเหลานี้ และขาดการทําการตลาด 

การสรางแบรนดสินคาใหมีความทันสมัยผูบริโภคเขา

ถึงงายและเปนที่นาจดจํา สงผลใหผาเขียนเทียนยังไม

สามารถสรางโอกาสทางธุรกิจ เจาะกลุมลูกคาใหมๆ 

และหลกีเลีย่งการเผชญิหนาเกีย่วกบัการแขงขนัราคา

กับคูแขงในทองตลาดได  

 ดังนั้นโครงการผาเขียนเทียนสีธรรมชาติอัต

ลักษณวิถีเผามง จึงไดคิดนวัตกรรมใหมเพื่อนํามา

พัฒนาผาเขียนเทียนของชาวเขาเผามง ใหสามารถ

ผลิตไดเร็วมากขึ้น สีไมตก และนําไปผลิตเปนเส้ือผา

แฟชั่นใหมีความทันสมัยและตอบโจทยกับคนรุนใหม

ในรูปแบบ New Normal

2. วัตถุประสงค
 2.1 สรางบล็อกผาเขียนเทียนเพื่อเพิ่มความ

รวดเร็วในการผลิตและสีไมตก

 2.2 สรางแบรนดจากผาเขยีนเทยีนชาวเขาเผา

มง ใหมีความทันสมัยและกาวสูสากล

 2.3 สรางการตลาดออนไลนใหกบัแบรนดเพือ่

เปนการสรางรายไดใหชุมชนอยางยั่งยืน

3. วิธีการดำาเนินงาน
3.1 การผลิตผาเขียนเทยีนจะผลิตดวยการใช

ตราปมลายเทียน ซึ่งสามารถทําไดวันละ 30 ผืน และ

ยอมสีธรรมชาติดวยการขึงผาบนโตะยอมสีผา แลวใช

พูกันปาดสีลงบนผา 1 มวนใชเวลาประมาณ 5 -10 

นาที

ภาพที่ 1 การปมลายเทียน

ภาพที่ 2 การขึงผาบนโตะยอมสีผา แลวใชพูกันปาด  

 สีลงบนผา
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3.2 นาํผาเขยีนเทยีนทีย่อมสเีสรจ็แลวไปแชใน

ถังสกัดสี เพื่อไมใหสีตก กอนที่จะนําผาเขียนเทียนไป

ตม ในหนึง่เดอืนผูผลติ 5 คนสามารถทาํผาเขยีนเทยีน

ได 200 มวน

ภาพที่ 3 การแชในถังสกัดสี การตมผาเขียนเทียน   

 และการตากใหแหง

 3.3 สเก็ทแบบโดยการออกแบบจะออกแบบ

ตามเทรนดการแตงตัวในแตชวงตามฤดูกาล หรือ

เทศกาล และเพิ่มเอกลักษณความเปนทองถิ่น สอด

แทรกกลิน่ไอของภมูปิญญาชาวเขาลงไปในแตละแบบ 

จากนัน้กน็าํแบบไปใหชางสรางเปนแพทเทิรน และนาํ

ไปใหชาวบานตัดและเยบ็ใหออกมาเปนเสือ้ผา ในหนึง่

เดือนผูผลิต 3 คนสามารถผลิตชุดได 100 ชุด

ภาพที่ 4 การสเก็ทแบบ และสรางแพทเทิรน ตัดเย็บ  

 ออกมาเปนชุดตามแบบ

4. ผลการดำาเนินงาน 
 ผลการที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานโครงการ

ผาเขียนเทียนสีธรรมชาติอัตลักษณวิถีเผามง มีดังนี้ 

 4.1 ไดบล็อกผาเขียนเทียนเพื่อเพ่ิมความ

รวดเร็วในการผลิตและสีไมตก
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ภาพที่ 5 นวัตกรรมบล็อกผาเขียนเทียน

 4.2 ไดแบรนดจากผาเขียนเทียนชาวเขาเผา

มง ใหมีความทันสมัยและกาวสูสากล

ภาพที่ 6 แบรนดผาเขียนเทียนชาวเชาเผามง

 4.3 สรางเพจ Tribal heart studio บน 

facebook  เพื่อเปนชองทางการทําตลาดออนไลนให

กับแบรนด ตลดจนเกิดการสรางรายไดใหชุมชนอยาง

ยั่งยืน

ภาพที่ 7 เพจ Tribal heart studio

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของ

ผลงานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการ

ดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดําเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. สรางบล็อกผาเขียน

เที ยน เพื่ อ เพิ่ มความ

รวดเร็วในการผลิตและ

สีไมตก

10  ลาย

2. สรางแบรนดจากผา

เขียนเทียนชาวเขาเผา

มง ใหมีความทันสมัย

และกาวสูสากล

1  แบรนด

3. สรางการตลาดออนไลน

ออนไลนใหกับแบรนด

เพื่อเปนการสรางราย

ไดใหชุมชนอยางยั่งยืน

3  แพลตฟอรม

6. กิตติกรรมประกาศ
ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคม ภายใตหนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม

ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-

63-02 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ที่สนับสนุนใหดําเนินโครงการในครั้งนี้สําเร็จลุลวง

ดวยดี
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ครีมตะไครภูเขาสปานาโน

LITSEA CUBEBA SPA NANO CREAM

นางปฐจันทน สืบสายออน1, ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนิรุทธิ์ รักสุจริต2, อาจารย ดร.กฤต พันธุปญญา2

และผูชวยศาสตราจารย ดร.ชุติมันต สะสอง3*

1หัวหนาผลงาน/ศูนยผลิตผลิตภัณฑพืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5 ต.หวยโปง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
2ผูรวมผลงาน/คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.เชียงใหม 53000

2ผูรวมผลงาน/ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
3อาจารยพี่เลี้ยง/สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 58000

*โทรศัพท 08-1473-1791 E-mail: chutimun24@g.cmru.ac.th

บทคัดยอ

 ตะไครภูเขา เปนไมยืนตน มีถ่ินกําเนิดในประเทศเอเชียแถบรอนช้ืน ไดแก จีนตอนใต พมา ไทย ลาว 

อินโดนีเซีย อินเดีย พบบนพ้ืนท่ีสูง 700 - 2,300 เมตร จากระดับน้ําทะเล ในประเทศไทยพบมากท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

ศูนยผลิตผลิตภัณฑพืชสมุนไพรระดับชุมชนท่ี 5 ซ่ึงต้ังอยูท่ีบานหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนจึงเล็ง

เห็นความสําคัญของ ตะไครภูเขา ซ่ึงเปนพืชสมุนไพรท่ีมีอยูในทองถ่ิน โดยการใชภูมิปญญาด้ังเดิมผสมผสานกับ

นวัตกรรมใหม ๆ ดวยการเพ่ิมคุณคา สูเชิงพาณิชย จึงสรางผลิตภัณฑใหมดวยนวัตกรรม Nanotechnology เปน 

“ครีมตะไครภูเขา สปานาโน” ซ่ึงพบวา เน้ือครีมมีสวนประกอบทางเคมีของผงนาโนตะไครภูเขาท่ีประกอบดวย

ธาตุคารบอนและออกซิเจนรวมกันประมาณ 73% ซ่ึงไมมีอันตรายตอรางกายเม่ือเปนสวนประกอบของครีมทาผิว 

อนุภาคนาโนของตะไครภูเขามีขนาดเสนผานศูนยกลางเล็กกวา 100 นาโนเมตร กระจายอยูในเน้ือครีมอยางสม่ําเสมอ 

ทําใหภายในครีมมีพ้ืนท่ีผิวเพ่ิมข้ึนอยางมหาศาล สงผลใหครีมมีประสิทธิภาพสูงมากเม่ือถูกนําไปใชงาน โดยมีสวน

ประกอบหลักเปนสารอินทรีย มีธาตุคลอรีน และธาตุท่ีเปนโลหะ คือ ซิลิกอน อะลูมิเนียม โซเดียม โพแทสเซียม 

และแคลเซียม ตามลําดับ โดยท่ีไมมีโลหะหนักท่ีเปนอันตราย และไมพบไนโตรเจนท่ีเปนสวนประกอบของโปรตีน 

จึงมีโอกาสนอยมากท่ีจะทําใหเกิดการแพเม่ือใชทาผิว 

 นอกจากนัน้ พบวา ประชาชนในพืน้ทีอ่าํเภอเมอืง และอาํเภอขนุยวม มรีายไดจากการเกบ็เมล็ดตะไครภเูขา 

รวมถึงสมุนไพรในทองถ่ิน เชน งา ไพร ขม้ินชัน เปนตน จึงไดใหประชาชนในพ้ืนท่ีมีงานทํา มีอาชีพ และไมยายถ่ินฐาน

ไปหางานทําในเมืองหลวงหรือตางจังหวัด

คำาสำาคัญ  ตะไครภูเขา  สปา  นาโนเทคโนโลยี
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1. บทนำา
 ตะไครภูเขา Litsea cubeba เปนไมยืนตน 

มีถิ่นกําเนิดในประเทศเอเชียแถบรอนช้ืน ไดแก 

จีนตอนใต พมา ไทย ลาว อินโดนีเซีย อินเดีย 

พบบนพื้นที่สูง 700 - 2,300 เมตร จากระดับนําทะเล  

ในประเทศไทยพบมากท่ี จังหวัดแมฮองสอน บริเวณพืน้

ที่ที่มีความสูงจากระดับนําทะเล 700 – 1,600 เมตร 

ตนสูง 8 – 10 เมตร ในแตละปจะออกดอกออกผล

เพียงคร ั ้งเด ียว ในชวงเด ือนกรกฎาคมถึงเด ือน

สิงหาคม ผลมีสีเขียว ขนาด 9 – 10 มิลลิเมตร 

เนื้อผลมีกลิ่นคลายมะนาว หอมแรง

 ศูนยผลิตผลิตภัณฑพืชสมุนไพรระดับชุมชน

ที่ 5 เล็งเห็นความสําคัญของ ตะไครภูเขา ซึ่งเปนพืช

สมุนไพรที่มีอยูในทองถิ่น โดยการใชภูมิปญญาดั้งเดิม 

ผสมผสานกับนวัตกรรมใหม ๆ ดวยการเพิ่มคุณคา 

สูเชิงพาณิชย พัฒนาผลิตภัณฑใหเปนท่ีตองการ

ของตลาดและผูบริโภค โดยเนนการใชวัตถุ ดิบ

จากภายในทองถ่ิน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด 

และสรางรายไดใหกับชุมชน สรางผลิตภัณฑผาน

กระบวนการทางวิทยาศาสตร Nanotechnology 

เปน “ครีมตะไครภูเขาสปานาโน” นับเปนผลิตภัณฑ

สมนุไพรทีม่คีณุภาพ และแสดงถงึอตัลกัษณของจังหวดั

แมฮองสอน ซึ่งผลิตข้ึนจากวัตถุดิบท่ีมีคุณภาพใน

ทองถิน่ คอื ตะไครภูเขา ท่ีมพีืน้ท่ีเพาะปลกูในเขตพืน้ที่

จังหวัดแมฮองสอน และรับซ้ือตะไครภูเขาจากประชาชน

ที่อาศัยอยูบนภูเขา โดยใหชาวบานนํามาขายและ

จัดสงถึงสถานที่ผลิต จึงทําใหชาวบานชวยกันทําแนว

ปองกันไฟปา ดูแลตนไม  รักษาปาเปนอยางดี  

เนื่องจากมีตนตะไครภูเขาที่พวกเขาตองเก็บเมล็ด

มาขาย สรางงาน สรางอาชีพสรางรายไดสูครอบครัว

และชุมชน

2. วัตถุประสงค
 2.1 เพื่อสรางผลิตภัณฑใหมดวยนวัตกรรม 

Nanotechnology “ครีมตะไครภูเขา สปานาโน” 

 2.2 เพือ่ลดอตัราการยายถิน่ฐานหางานทําใน

เมืองหลวงหรือตางจังหวัด 

 2.3 เพือ่สรางงาน สรางอาชพี ใหแกประชาชน

ในจังหวัดแมฮองสอน

3,. วิธีการดำาเนินงาน
 ในสวนของวธิกีารดาํเนนิงานครีมตะไครภเูขา 

สปานาโนตั้งแตเริ่มโครงการจนสิ้นสุดโครงการ ดังนี้

 3.1 คดัเลอืกวตัถดิุบทีไ่ดคณุภาพ สด ใหม เชน 

ตะไครภูเขา นํามันงา ไพร เปนตน

ภาพที่ 1 วัตถุดิบที่ใชทําครีมตะไครภูเขา สปานาโน

 3.2 นําตะไครภูเขา ที่คัดเลือกลงเครื่องเพื่อ

ทําการบดละเอียดแบบพิเศษ

ภาพที่ 2 กระบวนการทําผงตะไครนาโน

 3.3 นําผงนาโนตะไครภูเขา  ผสมรวมกันกับ

นํามันงา และเนื้อครีม

ภาพท่ี 3 กระบวนการผสมสวนผสมตาง ๆท่ีเก่ียวของ  

 ในการทําครีมตะไครภูเขาสปานาโน
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 3.4 ทดสอบการระคายเคืองของผลิตภัณฑ

ภาพที่ 4 การทดสอบครีมตะไครภูเขาสปานาโน

 3.5 บรรจุผลิตภัณฑพรอมติดฉลากเพ่ือเตรียม

สงมอบใหกับลูกคา

ภาพที่ 5 ผลิตภัณฑครีมตะไครภูเขา สปานาโน

4. ผลการดำาเนินงาน  

 นาํขอมลูผลการดาํเนนิงานทีเ่กดิขึน้ โดยอาจ

จะเรียงหัวขอตามวัตถุประสงคที่วางไวได เชน 

 4.1 สรางผลิตภัณฑใหมดวยนวัตกรรม 

Nanotechnology “ครีมตะไครภูเขา สปานาโน”

ภาพท่ี 6 นวัตกรรมครีมตะไครภูเขา สปานาโนเคร่ือง  

 ปนครีมและบรรจุใสหลอดขนาด 100g โดยได  

 ทดสอบคาทาง วิทยาศาสตรและเขียนผลไว  

 ในรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ

 4.2 ลดอัตราการยายถิ่นฐานหางานทําใน

เมืองหลวงหรือตางจังหวัด

ภาพท่ี 7 ประชาชนเขามาทํางานในศูนยผลิตผลิตภัณฑ

 พืชสมุนไพรระดับชุมชนที่ 5

 4.3 สรางงาน สรางอาชีพ ใหแกประชาชนใน

จังหวัดแมฮองสอน

ภาพที่ 8 ครีมตะไครภูเขา สปานาโนไดรับเลขจด  

 แจงสามารถจําหนายเปนสินคาประเภท  

 เครื่องสําอาง สรางรายได ใหกับประชาชน   

 โดยตลาดแรกที่จําหนาย คือ Lanna Expo   

 2020 และไดรับการตอบรับจากลูกคาทั้ง  

 ชาวไทยและตางชาติ
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5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของผล

งานที่วางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการ

ดำาเนินงานท่ีเกิดขึ้นหลังเสร็จส้ินการดำาเนิน

งาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่
เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้น

ผลงาน

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 1 

ผลิตภัณฑ

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 1 

ผลิตภัณฑ

2. สรางอาชีพให

ประชาชน 50 ครัวเรือน

2. สรางอาชีพให

ประชาชน 50 ครัวเรือน

3. ประชาชนไมยาย

ถิ่นฐานไปทํางานตาง

จังหวัด

3. ประชาชนไมยาย

ถิ่นฐานไปทํางานตาง

จังหวัด 50 ครัวเรือน

4. ไดผลทดสอบ

การระคายเคืองของ

ผลิตภัณฑ

4. ไดผลทดสอบ

การระคายเคืองของ

ผลิตภัณฑ 1 คา 

5. ไดงานวิจัย 1 เรื่อง 

6. ไดเผยแพรในวารสาร 

Scopus  1 เรื่อง

6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม

เพ่ือสังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-

63-03 และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ท่ี

สนับสนุนใหดําเนินโครงการในคร้ังน้ีสําเร็จลุลวงดวยดี 

7. เอกสารอางอิง

ชุติมันต สะสอง และคณะ. (2563). การพัฒ

นาผลิตภัณฑชุมชนกลุมชาติพันธุละวาดวยนวัตกรรม

เชิงสรางสรรคเพื่อสรางเสริม

 ก า รท อ ง เ ท่ี ย วอย า ง ยั่ ง ยื น ใ น จั งหวั ด

แมฮองสอน, วารสารวิจัยสกสว., 11 (1) , 146-158

Damanpour, F. (1991). Organiaztional Innova-

tion: a Meta-Analysis of Effects of Determi-

nants and 

 Moderators. Academy of Manage-

ment Journal 34, 3: 555-590.

Puechkaset. (2016). ตะไครตน ประโยชน และ

สรรพคุณตะไครตน. [Online] Available:  https://

puechkaset.com/

ตะไครตน/ [2563, กรกฎาคม 26].

R. VaBen, & D.J. StoEver. J. Mater. Process. 

Tech. (1999); 92-93:77-84.
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เครื่องอบลมรอนลดความชื้นเมล็ดขาวโพด

สำาหรับผลิตปอบคอนไทใหญแมฮองสอน

นางสุจิตรา วิทยาการยุทธกุล1, อาจารยปรภัทร คงศรี2, อาจารยตฤณ หงสใส3 และอาจารยอาทิตย ศรีจันทรดร4*

1หัวหนาผลงาน/วิสาหกิจชุมชนภูมิไทย ต.ปางหมู อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
2,3,4อาจารยพี่เลี้ยง/วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 58000

*โทรศัพท 090-1658455 E-mail: Poraphat_kho@g.cmru.ac.th

บทคัดยอ

 เครือ่งอบลมรอนลดความชืน้เมลด็ขาวโพดเปนนวตักรรมสําหรับลดความชืน้เมล็ดขาวโพดกอนนาํไปคัว่ เพือ่

ลดการสญูเสยีเมลด็ขาวโพดดอยท่ีไมปอบของผลติภณัฑปอบคอนวสิาหกจิภมูไิทย จากการศกึษาปญหาพบวา มเีมลด็

ขาวโพดจาํนวนรอยละ 30 ทีไ่มปอบ ทาํใหสญูเสยีรายไดและตองท้ิงไป ซ่ึงมสีาเหตุเกดิจากความชืน้ในเมล็ดขาวโพดที่

มไีมเทากนั ดงัน้ันเครือ่งอบลมรอนลดความชืน้เมล็ดขาวโพดท่ีผลิตข้ึนจะใชระบบลมความรอนหมนุเวียนและกระจาย

ลมภายในตวัถงัทีม่ลีกัษณะเปนสีเ่หลีย่ม มลีอทีง่ายตอการเคล่ือนยายไดสะดวก ดังนัน้ เมือ่ทดสอบประสิทธภิาพของ

เครื่องอบลมรอนลดความชื้น พบวา ตัวเครื่องสามารถลดความชื้นและลดความสูญเสียไดดีขึ้น เมื่อนําเมล็ดขาวโพด

ที่ผานการสะเด็ดนําเขาสูกระบวนการผานเครื่องอบลมรอนลดความชื้น

คำาสำาคัญ เครื่องอบลมรอนลดความชื้น, เมล็ดขาวโพด, แมฮองสอน

19



เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบนงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

1. บทนำา
 ชาวจังหวัดแมฮองสอน ประกอบดวยประชากร

ท่ีเปนกลุมชาติพันธุหลากหลาย เชน ชาวไทยใหญ และ 

กะเหร่ียง มีแหลงทองเท่ียวมากมาย รายไดสวนหน่ึง

มาจากการคาขายท้ังประเภทอาหารและของท่ีระลึก  

ผลิตภัณฑท่ีมักเปนของฝากจากกลุมนักทองเท่ียวท่ีมีช่ือ

เสียงไดแก ถ่ัวและขาวโพด วัตถุดิบท่ีเกิดจากการเพาะ

ปลูกในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนและพื้นที่ใกลเคียง 

แลวนํามาแปรรูปสรางเปนผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของ

จังหวัดแมฮองสอน  ขาวโพดที่มีการปลูกสวนใหญ

เปนขาวโพดดอยหรือขาวโพดไทใหญ จึงไดกลายเปน

ผลติภัณฑจากหลายๆรานคา ซึง่ปญหาของกลุมอาชพี

ขาวโพดคั่วที่สําคัญ คือ ปญหาการคั่วขาวโพดที่มัก

มีเมล็ดขาวโพดไมแตกกลายเปนปอบคอน และบาง

สวนตองทิ้งไปโดยไมสรางรายได จึงมีเมล็ดขาวโพดที่

สูญเสียและทิ้งไปโดยเปลาประโยชน หรืออาจจะนํา

สรางมูลคาเพิ่มที่ไดไมมากหากเทียบกับเมล็ดที่แตก

หรอืปอบ (เห็นไดจากภาพที ่1) ในการคัว่เมลด็ขาวโพด

เพื่อกลายเปนปอบคอนจะเลือกเมล็ดที่แตก และจะมี

บางเมล็ดที่ไมแตกและมีความแข็ง  ถึงแมจะมีการใช

เครือ่งคัว่ทีม่มีาตรฐานกต็าม เพราะสาเหตทุีน่าจะเกิด

จากเมลด็ขาวโพดและเกีย่วของกบัความชืน้ภายในตวั

เมลด็กอนการนํามาคัว่ เมือ่นํามาคัว่จะเห็นวาเมลด็ทีม่ี

ความช้ืนนอยจะทําใหเมลด็ปอบ แตเมลด็ทีม่คีวามชืน้

คอนขางมากเมล็ดจะไมปอบหลังการคั่ว จากปญหาที่

เกิดข้ึนทางทางวิสาหกจิและทีมทีป่รกึษาไดรวมกนัหา

วิธีการเพื่อลดการสูญเสียเมล็ดขาวโพดและไดหาวิธี

การสรางนวัตกรรมเพื่อแกปญหาและลดการสูญเสีย

เมล็ดขาวโพดที่ไมปอบ

ภาพที่ 1 เมล็ดขาวโพดที่ผานการคั่วแลว แตไมปอบ

2. วัตถุประสงค
 2.1 เพื่อสรางเครื่องอบลมรอนลดความช้ืน

เมล็ดขาวโพดสําหรับผลิตปอบคอน

 2.2 เพือ่ลดการสญูเสยีและเพือ่เพิม่มลูคาของ

เมล็ดขาวโพด

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 ประชมุวางแผนการสรางเครือ่งใหตรงกบั

ปญหาและความตองการใช

 3.2 ปรึกษาทีมผูจัดสรางเครื่องถึงรูปแบบ

เครื่องอบลมรอนสําหรับอบลดความชื้นเมล็ด

ขาวโพด

 3.3 ผู จัดทําเครื ่องเริ ่มลงมือดําเนินกา

รออกแบบสวนประกอบและโครงสรางในการ

ประกอบเครื่อง โดยการออกแบบตัวเคร่ืองทางทีม

ท่ีปรึกษาและทีมผูประกอบเคร่ืองไดปรึกษาและรับ

ทราบในชวงเวลาของการผลิตเครื่อง ในขั้นตอนการ

สรางเคร่ืองเริ่มจากการออกแบบถังอบลดความช้ืน 

การกําหนดวัสดุและอุปกรณที่ใช การวางแผนการตัด

และลงมอืตดัตามแบบ การสรางตวัถงั การเชือ่มตวัถงั 

ตัวกระจายลม ชุดควบคุมและฐาน จนมาถึงขั้นของ

การประกอบทุกช้ินสวนเขาดวยกัน รายละเอียดตางๆ

ของเครื่องอบลมรอนลดความชื้นเมล็ดขาวโพด

ดังภาพตอไปนี้
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ภาพที่ 2 การออกแบบตัวถังเครื่องอบลมรอน  

 และสวนประกอบตางๆของเครื ่อง

 กอนการประกอบตัวเครื่อง

ภาพที่ 3 การประกอบชิ้นสวนตัวเครื่อง

 3.4 หลังจากทีมผูประกอบเคร่ืองเสร็จเรียบรอย 

นําเคร่ืองทดลองใช ทําความเขาใจและวิธีการใชเคร่ือง

อบลมรอน เพ่ือไดทําการทดลองใชและหาขอบกพรอง

เพ่ือการแกไข

 3.5 ประชุมสรุปการดําเนินงาน เสร็จส้ินโครงการ

การสรางเคร่ืองอบลมรอนเมล็ดขาวโพด

4. ผลการดำาเนินงาน
 4.1 สรางนวัตกรรมลดการสูญเสียเมล็ดขาวโพด

เสียจากการค่ัว

 หลังจากการไดออกแบบตัวเครื่องอบลม

รอนเพื่อใหตรงกับปญหาและความตองการแกปญหา

เพื่อลดความชื้นในเมล็ดขาวโพด การผลิตและการ

ประกอบเปนตัวเครื่องอบลมรอนเสร็จสมบูรณ พรอม

ทัง้การทาํการมอบเคร่ืองใหสูวสิาหกจิเพ่ือการทดลอง

และทําความเขาใจการใชเครื่องอบลมรอน ดังภาพ

ประกอบตอไปนี้

ภาพท่ี 4 นวัตกรรมเคร่ืองอบลมรอนลดความช้ืนเมล็ด  

 ข าวโพดสําหร ับผลิตปอบคอนไทใหญ  

 แมฮองสอน
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ภาพที่ 5 การทดลองใชเครื่องอบลมรอนลดความชื้น  

 เมล็ดขาวโพด

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

 1. ไดเครื่องอบลมรอน

เมล็ดขาวโพดจํานวน 1

ผลิตภัณฑ

1. เกิดผลิตภัณฑใหม  1 

ผลิตภัณฑ

6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานนีไ้ดรบัการสนับสนนุทนุนวตักรรมเพ่ือ

สังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-

63- 04 และขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

วิทยาเขตแมฮองสอน ท่ีสนับสนุนการเปนท่ีปรึกษาและ

สถานที ่ ในการจ ัดการประช ุมและปร ึกษางาน

ระหวางการดําเนินการการทําโครงการ และทางทีม

ผูออกแบบและประกอบเครื่องสําหรับการออกแบบ

สาธิตและใหความรูเกี่ยวกับเครื่องอบลมรอนลด

ความชื้น
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ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพจากถั่วเหลืองหมักดวยจุลินทรียบริสุทธิ์

Health food products from soybeans fermented with pure microbes

นายชยุต จิตธำารงสุนทร 1, นางสาวอิงครัตน ชัยศรัณเกียรติ 2, นายประสิทธ์ิ ทาคำา 2

และ นางสาวรฐา จิตธำารงสุนทร3*

1หัวหนาผลงาน/ วิสาหกิจชุมชนบานบนดอย 99 ม.11 ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000
2ผูรวมผลงาน / สำานักงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและขนาดยอม ต.จองคำา อ.เมือง 

จ.แมฮองสอน 58000
3อาจารยพี่เลี้ยง / บานบนดอยโฮมเสตย  99 ม.11 ต.ผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน 58000

*โทรศัพท 093-3149786 E-mail:drgrowth195@gmail.com

บทคัดยอ

 ถัว่เหลอืงพชืเศรษฐกจิหลกัของจงัหวดัแมฮองสอน เปนแหลงโปรตนีชัน้ดแีละมสีารโอโซฟาโวน(Isofl avones)   

หรือสารไฟโตเอสโตรเจน( Phytoestrogen ) ซึ่งทําหนาที่ชวยลดความเสี่ยงตอการเกิด  โรคหลอดเลือดหัวใจ มะเร็ง

ตอมลกูหมาก มะรง็ลาํไส ภาวะกระดกูพรนุ อาการรอนวบูวาบเนือ่งจากภาวะหมดประจําเดือน  การแปรรูปถ่ัวเหลอืง  

สวนมากจะนํามาหมกัเรยีกวา  “ถัว่เนา” เปนอาหารในครอบครวัและหอใบตองขายตลาด มกีารแปรรปูเปนแผนตาก

แหงเพื่อเก็บไดนานใชเปนเครื่องปรุงรสอาหาร สวนถั่วเนาหมักเปยกเก็บได 3-5 วัน จากนั้นจะไมอรอย กลิ่นแรง สี

ไมสวย ไมนากิน

 วิสาหกิจชุมชนบานบนดอย ภายใตแนวคิดการทําธุรกิจเพื่อสรางรายไดและชวยเหลือสังคม 

สงเสรมิใหผูคนมชีวีติทีด่ ีอายยุนืยาวปราศจากโรคภยั ไดคดิคน ทดลอง พฒันา เพือ่ใหไดถัว่เหลอืงหมกัจลุนิทรยีบรสิทุธิ ์

ทีม่รีสชาตอิรอย สนีากนิ เกบ็ไวไดนาน ใสในบรรจภุณัฑทนัสมยัคลายกบัอาหารนตัโตะของญีปุ่น โดยปรบัเปลีย่นกระบวน

การผลติตัง้แต การคดัเลอืกเมลด็ถัว่เหลอืงคณุภาพ การตม การหมัก การออกแบบบรรจุภณัฑ รวมทัง้แผนการตลาด  

ผลการทดลองคนพบ (1) สามารถลดเวลาตมถัว่เหลืองเหลืองจาก 6-8 ชม.ใหเหลือเพียง 40 นาทีโดยใชหมอตมแรงดันสงู 

(2) กระบวนการหมกัสามารถลดกลิน่เหมน็ สสีนันากนิและเพิม่ความอรอยดวยจลิุนทรยีบรสิทุธิผ์สมจลิุนทรยีทองถิน่ 

(3) สามารถเก็บรักษาไดนาน 15-20วันโดยใชการหมอนึ่งฆาเชื้อในอุณหภูมิ 62 องศาที่ไมทําลายคุณคาสารอาหารที่

มีประโยชน และบรรจุในถุงซีลสุญญากาศปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรค (4) บรรจุในบรรจุภัณฑที่ทันสมัย สะดวก 

นากิน (5) จัดทําเว็บไซด www.dainatto.com สรางความเชื่อมั่นแกลูกคาในการขยายตลาด

 นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชนบานบนดอยไดพัฒนาถ่ัวเหลืองหมักจุลินทรียใหเปนผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ 

“ไดนัตโตะ”(Dai-Natto) มี 3 รส คือ Original, Spicy, Herbal และนําถ่ัวเหลืองหมักจุลินทรียมาพัฒนาตอยอด

สินคาอีกหลายชนิดเชน ผงจุลินทรียบริสุทธ์ิ ผงปรุงรสไดนัตโตะ น้ําพริกค่ัวไดนัตโตะ ปจจุบันสินคาท้ังหมดยังไมได

การรับรองมาตรฐานจากองคกรภาครัฐ จึงจําเปนตองพัฒนามาตรฐานสินคาและโรงงานเพ่ือขอการรับรองมาตรฐาน

กอนออกสูตลาดตอไป

คำาสำาคัญ:  ถั่วเหลืองหมักจุลินทรีย ถั่วเนา ไดนัตโตะ Dai-Natto อาหารสุขภาพ
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1. บทนำา
 ถั่วเหลือง(Soybean) มีสรรพคุณใชเปนยา

บํารุงโลหิต ปองกันการอุดตันของไขมันในเสนเลือด 

ชวยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและหลอด

เลือด ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็ง และมีบาง

การศึกษาระบุวา การบริโภคถั่วเหลืองเปนประจํา 

อาจชวยลดโอกาสการเกิดโรคมะเร็งตอมลูกหมากใน

เพศชาย และมะเรง็เตานมในเพศหญงิวยัทีย่งัมปีระจาํ

เดือน และจากการศึกษาทดลองพบวา Isofl avones 

สามารถชวยยับยั้งการเจริญเติบโตของกอนมะเร็งใน

สัตวทดลองได สารไอโซฟลาโวนจะชวยถวงการเจริญ

เติบโตของเซลลมะเร็ง ชวยลดความเสี่ยงของการเกิด

โรคความดันโลหิตสูง กรดไขมันไมอิ่มตัวในถั่วเหลือง

สามารถชวยลดระดับคอเลสเตอรอลได 

 นักวิทยาศาสตรของสหรัฐไดเปรียบเทียบ

ปริมาณไอโซฟลาโวนในอาหารและพืชหลายชนิด 

และรายงานใน Journal of Alternative Comple-

mentary Medicine วา ระดับไอโซฟลาโวนในผลิตภัณฑ

ถั่วเหลืองหมักอยางมิโซะ เมื่อเปรียบเทียบระดับ

ของเจนิสตินและเดอินซีนในถั่วเหลืองพันธุเดียว

กัน ที่ไมผานการหมัก ปรากฏวาถั่วเหลืองหมักมี

ไอโซฟลาโวนเขมขนกวาถงึ 30 เทา เชนเดยีวกับถัว่เนา

อาหารทองถิ่นของคนเหนือซึ่ งใชการหมักแบบ

วิถีพื้นบาน เปนแหลงโปรตีนราคาถูกเม่ือเทียบกับ

เน้ือสัตว นอกจากนั้นถั่วเนายังมีสารคารโบไฮเดรต 

ไขมัน วิตามิน พรอมแรธาตตุางๆ เชน เหลก็ แคลเซยีม 

แตมีที่พิเศษก็คือ มีปริมาณโอโซฟลาโวน (Isofl a-

vones) หรอื สารไฟโตเอสโตรเจน (Phytoestrogen) 

มีคุณสมบัติลดความเสี่ยงตอการเปนโรคหลอดเลือด

หัวใจ มะเร็งตอมลูกหมาก มะเร็งลําไสใหญ ภาวะ

กระดูกพรุนและอาการรอนวูบวาบเนื่องจากภาวะ

หมดประจําเดือน (ดร.เรวัตร พงษพิสุทธินันท สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม) 

และงานวิ จั ยของ  ดร . ไพโรจน  วงศพุทธิ สิ น 

จากมหาวิทยาลัยแมโจ  ไดศึกษาจุลินทรีย Bacillus 

subtilis MR 10 พบวาสามารถผลิตเอมไซมยอยโปรตีน

สูงไดผลิตเอมไซมโพลิแชคคาไรดท่ีไมใชแปงไดสูง 

และยังผลิตเอมไซม ไฟเตสท่ียอยกรมไฟติกใน

เมล็ดถั่วเหลืองได  ทําใหเพิ่มประสิทธิภาพการหมัก

ถั่วเหลืองดีขึ้น

 จากขอมูลของสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ป 2562  พ้ืนท่ีปลูกถ่ัว

เหลืองท่ัวประเทศจํานวน 151,312 ไร ผลผลิตรวม 

41,165 ตัน และจังหวัดแมฮองสอนมีพ้ืนท่ีปลูกถ่ัว

เหลืองมากท่ีสุด 54,425 ไร มีผลผลิตในป61/62 จํานวน 

17,731 ตัน สวนราคาถ่ัวเหลืองข้ึนอยูกับการตลาดโลก 

ทําใหเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลืองมีรายไดไมแนนอน สวน

ใหญยังยากจนอยู

 วิสาหกิจชุมชนบานบนดอย จึงมีแนวคิด

พฒันาถัว่เนาซ่ึงเปนอาหารด้ังเดิมของคนไทยทางภาค

เหนอื ทีน่ยิมรับประทานในครวัเรอืน และจาํหนายตาม

ทองตลาด “ใหเปนผลิตภัณฑอาหารเพื่อสุขภาพที่มี

คุณคา ประโยชน และเปนที่นิยมของผูบริโภค  ภาย

ใตชื่อสินคา Dai Natto  ที่ใหรสชาติอรอย กลิ่นไม

เหม็น สีสันนากิน ดวยการปรับปรุงกระบวนการผลิต

ในขั้นตอนตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในขั้นตอนการ

หมักโดยไดนําเทคนิคเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์ (Bacillus 

subtilis) มาประยุกตใช ทําใหไดผลิตภัณฑที่มีคุณคา

ทางโภชนาการสูงขึ้น และมีประโยชนตอสุขภาพมาก

ขึ้น และพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑที่ทันมัย” เพื่อเปน

ทางเลือกสําหรับกลุมเสี่ยงและผูปวยโรค NCDs ผูสูง

วัย สตรีวัยทอง และกลุมรักสุขภาพ  ชวยสรางรายได

และความยั่งยืนใหแกสมาชิกกลุมวิสาหกิจชุมชนและ

เกษตรกร

แนวคิดในการพัฒนาถ่ัวเหลืองหมักดวยจุลินทรียบริสุทธ์ิ

24



เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบนงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

2. วัตถุประสงค

2.1 สรางผลติภณัฑใหม “อาหารเพือ่สขุภาพ

จากถั่วเหลืองหมักดวยจุลินทรียบริสุทธิ์”

 2.2 สรางงาน สรางอาชพีและรายไดทีเ่หมาะ

สมแกชุมชน

 2.3 ชวยเกษตรกรลดการใชสารเคมีในการ

ปลูกถั่วเหลือง

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 คัดเลือกเกษตรกรปลูกถั่วเหลืองปลอด

สารเคมีที่ตองการรวมโครงการ ควบคุมดูแลการปลูก

ถั่วเหลืองอยางใกลชิด จนถึงการเก็บเกี่ยว ประกัน

ราคาสูงกวาทองตลาด เพื่อทดแทนจํานวนท่ีหายไป

จากการไมใชสารเคมี

 3.2 กระบวนการผลิต คัดสรรเมล็ดถั่วเหลือง

คุณภาพนํามาลางใหสะอาด แลวตมจนเปอย

 3.3 ใสหัวเช้ือจุลินทรียบริสุทธ์ิ Bacillus subtilis 

ที่ไดจากการทดลอง หอดวยใบตองตามภูมิปญหา

ทองถิ่นหมักทิ้งไว 2-3วัน

 3.4 เครื่องมือและอุปกรณการผลิต ไดแก 

ถังลาง, หมอตม, เตา, ตะกรา/เขง,บรรจุภัณฑ,

เครื่องซีลสุญญากาศพรอมอัดไนโตรเจน,กลองบรรจุ

สินคา

 3.5 กําลังการผลิต สามารถผลิตไดเดือนละ 

10,000 ชิ้น(เพิ่มกําลังผลิตไดตามออเดอรลูกคา)

 3.6 การพัฒนาบรรจุภัณฑและขอมาตรฐาน

รับรอง รวมกับบริษัท ด็อกเตอรโกรท(ไทยแลนด) 

จํากัด 

 3.7 การสรางแบรนดสินคาใชท้ังระบบ Online 

และ Offl ine หรือ OMNI Channel โดยมี Web-

siteเปนชองทางหน่ึงในการทํา Digital Marketing

 3.8 ดานการตลาด ทดลองตลาดและจัด

จําหนาย รวมกับบริษัท ด็อกเตอรโกรท(ไทยแลนด) 

จํากัด ในการทําตลาดในประเทศและเพ่ือนลาน CLMV

แผนผังกระบวนการพัฒนาการหมักถั่วเหลืองดวย

จุลินทรียบริสุทธสูผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ

ตมถั่วเหลืองดวยหมอแรงดันสูงชวยลดเวลาจากเดิม 

6-8 ชม.เหลือเพียง 40 นาที

ทดลองการหมักดวยจุลินทรียทองถิ่นผสมจุลินทรีย

บริสุทธิ์ดวยวิธีดั้งเดิมหอดวยใบตองและใบสัก
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ควบคุมอุณหภูมิการหมัก 28-36 องศาดวยหมอนึ่ง

ควบคุมอุณหภูมิ

การหมักถั่วเหลืองแบบดั้งเดิมโดยใชกระสอบปาน

และกลองกระดาษควบคุมอุณหภูมิ

ถ่ัวเหลืองหมักดวยจุลินทรียบริสุทธ์ิผสมจุลินทรียทองถ่ิน 

(ซาย:หัวเชื้อเท็มเป ขวา: หัวเชื้อนัตโตะ)

บรรจุถุงซีลดวยเครื่องซีลสุญญากาศ
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นึ่งฆาเชื้ออุณหภูมิ 62-70 องศา เพื่อไมใหมีจุลินทรีย

หยุดการเติบโตชั่วขณะ(nock-spor)

4. ผลการดำาเนินงาน
 4.1 สามารถลดเวลาตมถั่วเหลืองเหลืองจาก 

6-8 ชม.ใหเหลอืเพยีง 40 นาทโีดยใชหมอตมแรงดนัสูง

 4.2 กระบวนการหมักสามารถลดกลิ่นเหม็น 

สีสันนากิน เพิ่มความอรอยดวยจุลินทรียบริสุทธิ์ผสม

จลุนิทรยีทองถิน่ และควบคมุอณุหภูมกิารหมกั 28-36 

องศา

 4.3 สามารถเก็บรักษาไดนาน 15-20วันโดย

ใชการหมอนึ่งฆาเชื้อในอุณหภูมิ 62 องศาที่ไมทําลาย

คุณคาสารอาหารท่ีมีประโยชน และบรรจุในถุงซีล

สุญญากาศปองกันการปนเปอนจากเชื้อโรค

 4.4 บรรจใุนบรรจภัุณฑท่ีทันสมยั สะดวก นา

กิน

 4.5 จัดทําเว็บไซด www.dainatto.com 

สรางความเชื่อมั่นแกลูกคาในการขยายตลาด

 4.6 พัฒนาถั่วเหลืองหมักจุลินทรียใหเปน

ผลิตภัณฑอาหารสุขภาพ “ไดนัตโตะ”(Dai-Natto) 

มี 3 รส คือ Original, Spicy, Herbal

 4.7 นําถ่ัวเหลืองหมักจุลินทรียมาพัฒนาตอ

ยอดสินคาอีกหลายชนิดเชน ผงจุลินทรียบริสุทธ์ิ 

ผงปรุงรสไดนัตโตะ น้ําพริกค่ัวไดนัตโตะ 

 4.8 การตรวจสอบคุณภาพและรับรอง

มาตรฐานจากองคกรภาครัฐจะตองสรางมาตรฐานสินคา

และโรงงานเพื่อขอการรับรองมาตรฐานกอนออก

จําหนายสูตลาด

Proposition Results

Process - ลดเวลาการตมจาก 6-8 

ชม.เหลือเพียง 40 นาที

- สรางมาตรฐานและความ

ปลอดภัยโดยเครื ่องควบคุม

อุณหภูมิหมักถั ่วเหลือง

- เก็บไวไดนาน10-15วัน ใน

อุณหภูมิปกติดวยการระบบ

พาสเจอรไรส

Taste - ใชหัวเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์

ผสมจุลินทรียทองถิ่น เพิ่ ม

รสชาติความอรอย

- เพิ่มความอรอยดวยหลาก

หลายรส

Smell - ลดกลิ่นเหม็น แอมโมเนีย

จากการหมักถั่วเหลือง

Packaging - ออกแบบใหทันสมัย

- คงเอกลักษณทองถิ่น 

- สะดวกพรอมทานไดทุกเวลา
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Proposition Results

Marketing - FB Page : Dai Natto 

อาหารสุขภาพโปรตีนสูง

- Line Offi cal : Dai Natto 

อาหารสุขภาพโปรตีนสูง

- www.dainatto.com 

- ตลาดออนไลน

- ตัวแทนจําหนาย

New Products -นําพริกค่ัวไดนัตโตะ/

ผ ง ป รุ ง ร ส สุ ข ภ า พ /

ผงจุลินทรียไดนัตโตะ/

การออกแบบผลิตภัณฑเนนสื่อความหมาย

เอกลักษณทองถิ่นและรูปลักษณทันสมัย

Logo และ สัญลักษณสินคา

www.dainatto.com

เพจ Dai Natto อาหารสุขภาพไดนัตโตะ 

https://www.facebook.com/DrGrowth195/
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โอกาสพัฒนา : - พัฒนาเปนแหลงเรียนรูของชุมชน

  - ผงปรุงรส Dai Natto

  - อาหารทดแทน Dai Natto

ผลการดําเนินงานที่เกิดขึ้น 

 1. สรางนวัตกรรมดานพัฒนาหัวเช้ือจุลินทรีย

บริสุทธ์ิ (Bacillus subtilis) ในการหมักถ่ัวเหลืองชีวภาพ

รวมกับจุลินทรียทองถ่ิน

หัวเชื้อจุลินทรียบริสุทธิ์(Bacillus subtilis)

2. พัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน

ศูนยการเรียนรูชุมชนบานบนดอย เรียนรู   

กระบวนการผลิต การออกแบบสินคา 

บรรจุภัณฑและตลาด

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1 . เกิ ดผลิตภัณฑ ใหม  

Dai Natto 1 ผลิตภัณฑ

1.ไดผลิตภัณฑอาหาร

สุ ข ภ า พ ไ ด นั ต โ ต ะ

(Dai-natto) 3 รส

2.ตอยอดพัฒนาสินคา

อีก 3 รายการ ไดแก 

นําพริกค่ัวไดนัตโตะ/ผง

ปรุงรสสุขภาพ/ อาหาร

ทดแทนเฉพาะกลุม

3 . ไดหั ว เชื้ อจุลินทรีย

บริสุทธิ์(Bacillussubti-

lis) Dai Natto

4.เว็บไซดwww.DaiN-

atto.com 

5.อุปกรณ เครื่องมือใน

การผลิต แปรรูป บรรจุ

ภัณฑ

2.สรางอาชีพ รายได ให

ประชาชน 10 ครัวเรือน

- สรางอาชีพ รายได ให

สมาชิกกลุม 15-20 ครัว

เรือน

3.ลดการใชสารเคมีใน

เกษตรกรปลูกถั่วเหลือง 

20 ราย 100 ไร

- อยูระหวางการรณรงค

และรวบรวมเกษตรกร

ผลิตในปถัดไป

4.ชวยใหผูบริโภคกลุม

เ ป า ห ม า ย มี สุ ข ภ า พ

แข็งแรง 5,000คน

- อยูระหวางการดําเนิน

การผลิตออกสูตลาด
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6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคมประจํา

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-63-05  

ขอขอบคุณคณะทํางาน คณาจารยมหาวิทยาลัยราชภัฎ

เชียงใหม รวมถึงวิทยาลัยแมฮองสอนทุกทานท่ีใหโอกาส

 ใหคําปรึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงผูประสานงาน

โครงการฯ ท่ีอํานวยความสะดวก ชวยเหลือแนะนํา

ตั ้งแตเร ิ ่มจนสิ ้นส ุดโครงการ โครงการจะสําเร ็จ

ลุ ล ว ง ไม ไดหากขาดการส ง เส ริมสนับสนุนงบ

ประมาณจากสํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (NIA) และ

คณะทํางานทุกทานท่ีทุมเททํางานกันอยางเต็มท่ี

 สุดทายฝากขอบคุณผู ริ เริ่ มและอนุมัติ

โครงการนี้ดวยใจจริง ทั้งนี้ หากไมมโีครงการนี้ใหการ

สนับสนุน วิสาหกิจชุมชนคงไมสามารถสรางงาน 

สรางอาชีพได เนื่องจากไมสามารถเขาถึงแหลงทุน

ขององคกรภาครัฐได

7.เอกสารอางอิง
 องคความรูเพ่ือการเผยแพรการผลิตถ่ัวเนา

จากหัวเช้ือ Bacillus subtilis เพ่ือใชในการผลิตเคร่ือง

แกงอินทรีย, นิอร โฉมศรี และไพโรจน วงศพุทธิสิน 

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา, คณะวิทยาศาสตร 

มหาวิทยาลัยแมโจ คนเมื่อ 22 มิถุนายน 2563

(https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=M-

TAyNTIw)

 ถ่ัวเนา โดย ดร.เรวัตร พงษพิสุทธินันท สถาบัน

วิจัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

คนเม่ือ 22 มิถุนายน 2563 

(https://stri.cmu.ac.th/innovation.php?id=5)

 บทความ: นักวิจัยสหรัฐ เผยวาโปรตีนถ่ัวเหลือง

ไอโซฟลาโวน ไมชวยบรรเทาอาการหมดประจําเดือน

กับโรคกระดูกพรุนในหญิงวัยทอง วอยซออฟอเมริกา 

คนเม่ือ 29 มิถุนายน 2563 (https://www.voathai.

com/)

 “นัตโต” ถ่ัวเนามหาประลัยท่ีนาลิ้มลอง 

คอลัมน “เร่ืองเลาสะใภญีปุ่น” โดย “ซาระซัง” คนเม่ือ 

24 มิถุนายน 2563 ( https://mgronline.com/

japan/detail/9610000062213)

 พรอมไหมไปลองถ่ัวหมัก “นัตโตะ” เมนูอาห

ารทานยากแตสารอาหารเพียบของญ่ีปุนกัน tsunagu-

japan คนเม่ือ24 มิถุนายน 2563

(https://www.tstunagujapan.com/th/are-you-

up-for-the-natto-challenge/)
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นกปีกกา : นวัตกรรมเครื่องทอเสื่อกกชุมชนหนองนกปีกกา

NOK PEEK KA : INNOVATION REED MAT WEAVING MACHINE FROM NONG 

NOK PEEK KA COMMUNITY

นางแววตา สุริยะ1 และนายณัฐวัฒน ศิริพันธุ2*
1หัวหนาผลงาน/กลุมวิสาหกิจชุมชนกลุมทอเสื่อกกบานหนองนกปีกกา ต.โปงแดง อ.เมือง จ.ตาก 63000

2อาจารยพี่เลี้ยง/สาขาวิชาการตลาด วิทยาลัยเทคนิคตาก  อ.เมือง จ.ตาก 638000

*โทรศัพท 0845761408  Email: suriyawawta@gmail.com

บทคัดยอ

 นวัตกรรมเคร่ืองทอกกดวยมืออยางตอเน่ือง  มีกลไกการทํางาน ซ่ึงจะใชเหล็ก ทําราวพาดเชือก เก่ียวเชือก 

และดึงเชือก เพ่ือชวยทําเสนเชือกตึง และตอเสนยืนไดงาย และใชทอ PVC พักเชือกเอาไว ตามระดับความยาวของ

เส่ือท่ีตองการ สมมุติวาเชือกยาว 50 เมตร ก็จะไดเส่ือความยาว 50 เมตร และมีชองมวนเก็บเส่ือท่ีทอเอาไวอยาง

เปนระบบ โดยไมตองเสียเวลาขึงเชือกใหมท้ังหมด เจาะรูตามแนวทอ PVC เพ่ือใหเสนเชือกยืนไหลตึงไปตามฟม 

ไมซอนทับกัน เพ่ิมแรงหนืดของการตึงเชือกสามระดับ ใหเสนเชือกตึงสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ความสูงของเคร่ืองทอ 

จะออกแบบใหคนน่ังสามารถอยูในระดับเดียวกันกับเคร่ือง เพ่ิมความสะดวกสบายในการทอเส่ือ และไมกระทบตอ

เสนเชือกท่ีตองตึงไดระดับ ซ่ึงกลไกน้ีชางทอจะสัมผัสได และดึงปรับระดับไดไมอยากเกินไปดวยแรงงาน 1 คน ซ่ึง

สามารถทอเส่ือไดวันละหลายตามความตองการ  และเปนการเพ่ิมรายไดใหแกชุมชน   อีกท้ังยังประหยัดคาใชจาย

ในดานการจางงานในการผลิตอีกดวย

คำาสำาคัญ เครื่องทอเสื่อกก
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1. บทนำา
 เทคโนโลยีมีการพัฒนาเปล่ียนแปลงอยูตลอด

เวลา โดยเฉพาะอยางย่ิงในยุคปจจุบัน เคร่ืองจักรท่ีมี

เทคโนโลยีท่ีทันสมัยหรือดีกวายอมสรางความไดเปรียบ

ในการแขงขันดานการผลิตใหกับประเทศ ชุมชนหนอง

นกปกกา  ไดมีการคิดและพัฒนาทางดานนวัตกรรม

เคร่ืองทอเส่ือกกแทนการใหเคร่ืองทอกกและด้ังเดิม 

โดยมีเปาหมายใหมีการนําวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 

และ นวัตกรรม ไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมในภาคการผลิต 

ระดับเศรษฐกิจชุมชน ดังน้ันชุมชนหนองนกปกกาจึง

ไดดําเนินการใหการพัฒนาเทคโนโลยีในดานทอเส่ือกก

ในระดับวิสาหกิจชุมชน   เพื่อขอสนับสนุนทุนใหเกิด

การประดิษฐเคร่ืองทอเส่ือกก ท่ีประหยัดเวลาและเพ่ิม

ผลผลิต ที่สามารถนําไปใชประโยชนไดจริงในระดับ

ปฏิบัติงานและผลักดันสูเชิงพาณิชยไดในอนาคต 

 ปจจุบันการสรางเครื่องจักรและประดิษฐ

กรรมที่เกี่ยวของในดานการเกษตร หัตถกรรม ยังมีไม

เพียงพอกับความตองการหรือมีแตยังไมเหมาะสมกับ

สภาพทองถ่ินหรือวัฒนธรรมการดํารงชีวิตของชาว

หนองนกปกกา   เนื่องจากประดิษฐกรรมสวนใหญมี

ตนแบบมาจากตางประเทศ หรือจากเฉพาะแหลง 

ยังไมมีความเปนสากล ประกอบกับ  มีราคาแพง 

การดูแลและซอมบํารุงทําไดยาก นอกจากนั้นบาง

เคร่ืองไมสามารถนํามาปรับใชในแตละทองถ่ินได เน่ือง

มาจากความแตกตางของสภาพพ้ืนที่ ขั้นตอนการ

ปฏิบัติงาน สภาพของวัสดุหรือผลผลิต ที่แตกตางกัน

เปนตน   ชุมชนหนองนกปกกาจึงมีความจําเปนตอง

พัฒนาสรางเครื่องจักร เครื่องมือใหเหมาะสม เพ่ือ

แกปญหาในการใชงาน หรือชวยเพิ่มประสิทธิภาพ

การทํางานและผลผลิตใหดีขึ้น   เพื่อใชเปนแนวทาง

เบื้องตนในการผลักดันผลงานใหสามารถนําไปสูเชิง

พาณิชย ตอไป

2. วัตถุประสงค
 2.1 เพื่อสรางโอกาสใหชุมชนหนองนกปกกา

ไดเขาถึงบริการทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

 2.2 สรางวัตกรรมเครื่องทอเสื่อกกจากการ

ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น ในการเพ่ิมกําลังการผลิต

เสื่อกกใหไดตามปริมาณที่ตองการ

 2.3 สรางงาน  สรางเงิน  และสรางคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในพื้นที่

 2.4 เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและ

ผูที่ตองการจะศึกษา

3. วิธีการดำาเนินงาน
  การดําเนนิงานคร้ังนีช้มุชนหนองนกปกกาจึง

ไดดาํเนนิการใหการพฒันาเทคโนโลยใีนดานทอเสือ่กก

ในระดับวิสาหกิจชุมชน  มีวิธีการดังนี้

 3.1 จัดหาเครื่องทอกกดวยมืออยางตอเนื่อง  

มีกลไกการทํางาน ซึ่งจะใชเหล็ก ทําราวพาดเชือก 

เกี่ยวเชือก และดึงเชือก เพื่อชวยทําเสนเชือกตึง และ

ตอเสนยืนไดงาย และใชทอ PVC พักเชือกเอาไว ตาม

ระดับความยาวของเสื่อที่ตองการ

ภาพที่ 1 ทดลองใชนวัตกรรมเครื่องทอเสื่อกกบาน  

 หนองนกปกกา
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 3.2 ดําเนินการสรางรายไดใหแกชุมชนบาน

หนองนกปกกา

ภาพท่ี 2 ประชุมวางแผนดําเนินการสรางอาชีพในกับ  

 ชุมชนบานหนองนกปกกา

 3.3 ออกบูธนําผลผลิตชุมชนออกมาจําหนาย

ตามสถานท่ีตางๆ

ภาพที่ 3 นําผลผลิตชุมชนออกมาจําหนายตามสถาน  

 ที่ตางๆ

 3 .4 เป นแหล  งการเร ียนร ู  ในก ับ

น ัก เร ียน น ักศ ึกษา

ภาพที่ 4  เปนแหลงเรียนรูใหกับชุมชน

4. ผลการดำาเนินงาน 
 นาํขอมลูผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้ โดยอาจ

จะเรียงหัวขอตามวัตถุประสงคที่วางไวได เชน

 4.1 สรางนวัตกรรมเครื่องทอเสื่อกกจากการ

ตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น

ภาพท่ี 5 นวัตกรรมเคร่ืองทอเส่ือกกบานหนองนกปกกา

 4.2 พัฒนาแหลงเรียนรูของชุมชน

ภาพที่ 6 ศูนยการเรียนรูชุมชนบานหนองนกปกกา
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 4.3 จัดจําหนายตามสถานที่ตาง 

ภาพที่ 2 การจําหนายสินคาในงาน OTOP ตางๆ

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 5 

ผลิตภัณฑ

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 10 

ผลิตภัณฑ

2 . ส ร า ง อ า ชี พ ใ ห

ประชาชน 20 คน

2. สรางอาชีพใหประชาชน 

25 คน

3.เปนแหลงการเรียน

รูในแกชาวจังหวัดตาก

และจังหวัดใกลเคียง

จํานวน 200 คน

3.เปนแหลงการเรียน

รูในแกชาวจังหวัดตาก

และจั งหวัดใกล เคียง 

จํานวน 250 คน

4. สามารถผลิตผลิตภัณฑ

ไดรวดเร็วกวาเดิม  4 เทา

4. สามารถผลิตผลิตภัณฑ

ไดรวดเร็วกวาเดิม  4 เทา

6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม

เพื่อสังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อ

สังคมประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน 

SIDN1-63-06  และขอขอบคุณ วิทยาลัยเทคนิคตาก 

ที่สนับสนุน กลุมวิสาหกิจชุมชนบานหนองนกปกกา

7. เอกสารอางอิง
 นรัิช สุดสังข และคณะ. (2563). การวจิยัการ

ออกแบบผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, โอเดียนสโตร, 11 

(1) , 146-158
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ผลิตภัณฑแผนไมเทียมจากแกนกัญชง

Artifi cial wood products from hemp hurd

นายศักดิ์ชัย  แกวกลม1, นายกันดี  แกวกลม2, นางสาวดวงฤทัย  ภูมิพิเชษ2และ ดร.ประชุม คำาพุฒ3*

1หัวหนาผลงาน/กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชเกษตรพบพระ ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก  63160 
2ผูรวมผลงาน/กลุมวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืชเกษตรพบพระ หมู 1 ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก  63160 

3อาจารยพี่เลี้ยง/หนวยวิจัยวัสดุที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110 

*โทรศัพท 0-2549-3410 E-mail choomy_gtc@hotmail.com, prachoom_k@rmutt.ac.th 

บทคัดยอ

 โครงการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิจัยแกปญหาแกนกัญชงท่ีเหลือใชจากการลอกเอาเสนใยไปใชประโยชน

แลวท่ีมีจํานวนมากในพ้ืนท่ีของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรพบพระ จังหวัดตาก มาสรางมูลคาเพ่ิมดวยการผลิตเปน

ไมเทียมท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยศึกษากระบวนการผลิตและอัตราสวนผสมของไมเทียมจากแกนกัญชงบดยอย

ผสมกับกาวธรรมชาติประเภทน้ํายางพารา ทําการข้ึนรูปดวยวิธีการอัดรอนดวยเคร่ืองจักรตนทุนต่ําท่ีเหมาะกับ

ชุมชน ไดเปนแผนไมเทียมขนาด 30 x 30 x 1 ซม. แลวไปทดสอบสมบัติตาง ๆ  ท้ังทางกลและกายภาพเทียบเคียงกับ

มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (มอก.) ผลการทดสอบพบวาไมเทียมจากแกนกัญชงท่ีใชน้ํายางพาราเปนสารเช่ือม

ประสานน้ีมีคุณสมบัติทางกลท่ีต่ํากวาการใชกาวเคมีเปนสารเช่ือมประสาน แตมีขอเดนท่ีสําคัญคือไมเปนอันตราย

ตอผูผลิตและผูใชงาน โดยอัตราสวนท่ีมีคุณสมบัติดีท่ีสุดเหมาะสมสําหรับนําไปใชทําเปนแผนฝาเพดาน หรือเฟอรนิเจอร 

และสามารถนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ  ไดตามท่ีชุมชนตองการ โดยไมเทียมท่ีไดจากงานวิจัยน้ี ชุมชนสามารถ

ลดตนทุนในการกําจัดแกนกัญชง ชวยลด PM2.5 จากการเผาแกนกัญชงในพ้ืนท่ี และชวยเพ่ิมรายไดใหกับ

ชุมชนในการผลิตเปนวัสดุกอสราง ส่ิงของ เคร่ืองใชตาง ๆ สําหรับสงตอใหกับ บริษัท เฮมพไทย จํากัด เพ่ือจัดจําหนาย

ในเชิงพาณิชยตอไป

คำาสำาคัญ: แผนไมเทียม แกนกัญชง ฝาเพดาน เฟอรนิเจอร น้ํายางพารา
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1. บทนำา
 ในปจจบัุนการปลกูกญัชงของกลุมวสิาหกิจฯ 

หรอืเกษตรกรทีไ่ดรบัอนญุาตใหปลกู เมือ่เก็บเก่ียวตนั

กัญชงแลวก็จะนํามาลอกเอาเสนใยไปใชประโยชน

ในการทําเสนดายสําหรับทอผาเปนสวนมาก สําหรับ

แกนกัญชงที่เหลือเมื่อแหงก็จะเผาท้ิง โดยปจจุบัน

นี้ทางวิสาหกิจชุมชนมีปริมาณแกนกัญชงถึง 50-60 

ตัน ตอฤดูการปลูก ซึ่งพบวามีปริมาณมากเพียงพอ

กับการนํามาใชประโยชนในเชิงอุตสาหกรรม โดยใน

ตางประเทศสามารถนําแกนกัญชงไปใชประโยชน

สรางเปนผลิตภัณฑตาง ๆ ไดหลายอยาง ทั้งเปนผนัง

อาคารบานเรือน เปนพื้น ฝาเพดาน เฟอรนิเจอรตาง 

ๆ เพราะแกนกัญชงมีคุณสมบัติในการดูดซับกลิ่น มี

นําหนักเบา และสามารถกันฉนวนความรอนไดอีก

ดวย รวมทั้งเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ทําใหกลุมผูปลูก

ในประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิง่กลุมวสิาหกิจชมุชน

แปรรูปพืชเกษตรพบพระมีการตื่นตัวเรื่องแกนกัญชง

เปนอยางมาก แตยงัไมทราบวาจะสรางผลติภณัฑจาก

แกนกัญชงขึ้นมาไดอยางไร ดังนั้นกลุมวิสาหกิจชุมชน

แปรรปูพชืเกษตรพบพระ จงัหวดัตาก จงึไดคดิทีจ่ะทาํ

ผลิตภัณฑแผนไมเทียมจากแกนกัญชงข้ึนมาเพื่อตอบ

โจทยปญหาดังกลาว โดยมี บริษัท เฮมพไทย จํากัด 

และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เปนพ่ี

เลี้ยง เพื่อหาทางออกเรื่องแกนกัญชงที่เหลือจากการ

ลอกเอาเสนใยไปใชประโยชนแลว  และสามารถสราง

อาชีพและเพิ่มรายไดใหคนในชุมชนอีกทางหนึ่งดวย 

โดยจะสามารถขบัเคลือ่นไปสูการพฒันานวัตกรรมเพือ่

สังคมไดอยางยั่งยืน

2. วัตถุประสงค
 2.1 เพ่ือแกปญหาเร่ืองแกนกัญชงท่ีเหลือใชจาก

การลอกเอาเสนใยไปใชประโยชนแลวที่มีจํานวนมาก

 2.2 ตองการสรางรายไดใหคนในวิสาหกิจชุม

ชนฯเพิ่มขึ้นและกระจายไปสูกลุมอื่น ๆ ดวย

 2.3 เพื่อศึกษากระบวนการผลิตและทราบ

อัตราสวนผสมของไมเทียมจากแกนกัญชงบดยอย

 2.4 เพื่อสรางผลิตภัณฑที่มีประโยชนและ

สามารถ เที ยบ เคี ย งตามมาตรฐานผ ลิตภัณฑ

อุตสาหกรรม

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 การเตรียมวัสดุอุปกรณ

  3 . 1 . 1  แ ก น กั ญ ช ง บ ด ย อ ย 

รอนผานตะแกรงขนาด 25 มม.,10 มม.,6 มม., 4 มม. 

  3.1.2 น้ํายางพารา (กาวธรรมชาติ)

  3.1.3 เคร่ืองพนกาว ถังลมและปมลม

  3.1.4 เคร่ืองช่ังน้ําหนัก

  3.1.5 ตูอบวัสดุ

  3.1.6 เคร่ืองผสมน้ํายางพารากับ

แกนกันชง

  3.1.7 แบบสําหรับอัดวสัดุพรอมแผน

เหล็กรอง แทงเหล็กกําหนดความหนาและแผนเทป

ลอน

  3.1.8 อปุกรณทดสอบคณุสมบัตพิืน้

ฐานของวัสดุ

  3.1.9 เครื่องบดยอยแกนกัญชง

พรอมตะแกรงขนาดตาง ๆ

  3.1.10 กลองจุลทรรศนอิเล็กตรอน 

แบบสองกราด (SEM)

  3.1.11 เครื่องอัดรอนแบบวิสาหกิจ

ชุมชน

  3.1.12 เคร่ืองทดสอบเอนกประสงค

สําหรับทดสอบกําลังของวัสดุ

  1.13 อุปกรณสําหรับทดสอบสมบัติ

ทางกายภาพของวัสดุ

  3.1.14 เล่ือยหรืออุปกรณตัดแผนไม

  3.1.15 ท่ีวางผ่ึงแผนไมเทียมในแนวต้ัง

หลังจากการอัดรอน

  3.1.16 อุปกรณประกอบอื่น ๆ เชน 

ถุงมือ แวนตา ผาปดจมูก ที่คีบจับวัสดุ เปนตน
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3.2 การกําหนดอัตราสวนผสมในการขึ้น

รูปตัวอยางแผนไมเทียมจากแกนกัญชงบดยอย เพื่อ

ทําการทดสอบคุณสมบัติเทียบเคียงตามมาตรฐาน 

มอก.876-2547 เรื่อง แผนช้ินไมอัดชนิดอัดราบ 

โดยขึ้นรูปแผนไมเทียมขนาด กวาง 30 ซม. x ยาว 

30 ซม. x หนา 1 ซม.ซึ่งในการกําหนดสวนผสม

ใชแนวทางกําหนดอัตราสวนของงานวิจัยท่ีผาน

มา โดยทําการผสมแกนกัญชงบดยอยขนาดตาง ๆ 

โดยใชปริมาณกาวธรรมชาติตางๆ กัน

 3.3 บดยอยชิน้ตวัอยางแกนกญัชงดวยเคร่ือง

บดผานตะแกรงขนาดตามที่กําหนด นําแกนกัญชง

บดยอยมาตากหรืออบใหแหงควบคุมความชื้นไมเกิน

รอยละ 12

 3.4 วิธีการข้ึนรูปแผนไมเทียมใชวิธีการอัดรอน

โดยผสมแกนกัญชงบดยอยกับกาวธรรมชาติตามปริมาณท่ี

กําหนด โดยการฉีดพนกาวลงในเครื่องโมผสมที่บรรจุ

แกนกัญชงบดยอยจนกาวหมดแลวนําสวนผสมเขา

เครือ่งอดัรอนทีอุ่ณหภมู ิ125 องศาเซลเซยีส ความดนั 

50 บาร การอัดแผนไมเทียมความหนา 1 ซม.ใชเวลา 

5 นาที

 3.5 นําตัวอยางแผนไมเทียมท่ีอัดข้ึนรูปแลว

ออกจากเคร่ืองไปผึ่งใหแหงเปนเวลาไมนอยกวา 24 

ช่ัวโมง แลวนํามาเลื่อยตัดขอบใหไดขนาด 30 x 30 

ซม.

3 . 6  ทํ า ก า ร ท ด ส อ บ แ ผ น ไ ม เ ที ย ม

จากแกนกัญชงบดยอยเทียบเคียงตามมาตรฐาน

 มอก.876-2547เรื่องแผนชิ้นไมอัดชนิดอัดราบ 

ประกอบดวย ลักษณะทั่วไป, ความหนาแนน, 

ปริมาณความช้ืน, การพองตัวตามความหนา, 

ความตานทางแรงดัด, มอดุลัสยืดหยุน, ความตาน

แรงดึงต้ังฉากกับผิวหนา, ความยืดแนนของผิวหนา, 

และสัมประสิทธิ์การนําความรอน

 3.7 นําผลการทดสอบตัวอยางแผนไมเทียม

แตละอัตราสวนมาพิจารณาเลือกใชเปนแผนฝาเพดาน

โดยพิจารณาจากคุณสมบัติดานการเปนฉนวนความ

รอนเปนหลัก 

 3.8 ทําการเลือกอัตราสวนท่ีดีท่ีสุดมาผลิตเปน

ผลติภัณฑเพือ่ทาํการผลติเปนแผนฝาเพดานขนาด 30 

x 30 x 1 ซม.สําหรับการทดสอบการใชงานในสถานที่

จริง

 3.9 การทดสอบการใชงานจริงทําการทดสอบ

การนําไปทําเปนฝาเพดานตามชนิดอัตราสวนที่ถูก

เลือก โดยทําการทดสอด เลื่อย ตัด เจาะ ขัด ยึดพุก 

สกรู ตอกตะปู ตกแตงผิวหนา ทาสี เคลือบยูริเทน 

และนําไปติดตั้งในหองขนาดพื้นที่ 1.5 x 2 ตร.ม.

 3 . 1 0  ก า ร วิ เ ค ร าะห ผลกา รทดสอบ 

สรุปผลการดําเนินงาน จัดทํารายงานฉบับสมบูรณ 

และทําการปดโครงการวิจัย

4. ผลการดำาเนินงาน
 นาํขอมลูผลการดําเนนิงานทีเ่กดิขึน้ โดยอาจ

จะเรียงหัวขอตามวัตถุประสงคที่วางไวได เชน

 4.1 สรางนวัตกรรมไมเทียมจากแกนกัญชงที่

ใชนํายางพาราเปนสารเชื่อมประสาน

 แกนกัญชงท่ีลอกเปลือกออกแลวสามารถนํา

มาผสมกับน้ํายางพาราและข้ึนรูปดวยวิธีการอัดรอน

ดวยเคร่ืองอัดรอนตนทุนต่ําท่ีเหมาะสมกับชุมชนได

เปนแผนไมเทียมขนาด 30 x 30 x 1 ซม.

ภาพท่ี 1 แกนกัญชงท่ีเหลือจากการลอกเปลือกออกแลว

ภาพท่ี 2 ไมอัดจากแกนกัญชงท่ีใชนาํยางพาราเปนตัว  

 เชื่อมประสานของวิสาหกิจชุมชนแปรรูปพืช  

 เกษตรพบพระ
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 4.2 แปรรปูผลติภณัฑไมเทยีมจากแกนกญัชง

เพื่อสรางรายไดใหกับชุมชน

 แผนไมเทียมสามารถนําไปแปรรูปเปนแผน

ฝาเพดาน โดยนําไปทดสอบสภาพการใชงานจริงเปน

อาคารจําลองเพื่อตรวจสอบการใชงาน และสามารถ

แปรรูปเปนวัสดุ เครื่องใชอื่น ๆ ได

ภาพที่ 3 การใชงานแผนไมเทียมจากแกนกัญชง

เปนแผนฝาเพดาน

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของ

ผลงานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการ

ดำาเนินงานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัดคาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 1 

ผลิตภัณฑ

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 2 

ผลิตภัณฑ

2. สรางอาชีพใหประชาชน

 7 ครอบครัว

2. สรางอาชีพใหประชาชน

 7 ครอบครัว

3. สรางรายไดเพิ่มใหกับ

คนชุมชนใกลเคียง 100 

ครอบครัว

3. สรางรายไดเพิ่มใหกับ

คนชุมชนใกลเคียง 100 

ครอบครัว

6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน 

SIDI-63-07 และขอขอบคุณ หนวยวิจัยวัสดุท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

ท่ีสนับสนุน เคร่ืองจักร อุปกรณ ในการข้ึนรูปตัวอยาง

วัสดุไมเทียมสําหรับทดสอบ

7. เอกสารอางอิง
 มอก.876(2547)เรื ่อง แผนชิ้นไมอัดชนิด

อัดราบ ,  มาตรฐานผ ลิต ภัณฑ อุตสาหกรรม , 

กระทรวงอุตสาหกรรม.
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“ฟงชัด” แอพพลิเคชั่นชวยฟงสำาหรับผูสูงอายุ

นายปรัชญา สังขสมบูรณ1, ผศ.ดร.ณัฐพล จันทรพาณิชย2, นายธรรมนุวัฒน วาลีประโคน2, ผศ.ดร.จิระ บุรีคำา3, 

นายดำารงคเดช มั่นใจวงค4,และ นายเธียรไท  คำาแล5*

1หัวหนาผลงาน/ บจก. พลัส สตรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำาพูน
2ที่ปรึกษา/ คณะวิศวกรรมศาสตรศรีราชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

3อาจารยพี่เลี้ยง/ มหาวิทยาลัยพายัพ อ.เมือง จ.เชียงใหม
4ผูรวมผลงาน/ สำานักงานสาธารณสุขอำาเภอบานธิ จ.ลำาพูน

5ผูรวมผลงาน/ บจก.พลัส สตรอง ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำาพูน

*โทรศัพท 086 566 4495 E-mail plusstrong.co@gmail.com

บทคัดยอ

 ‘ฟงชัด’ เปนแอพพลิเคช่ันชวยฟงสําหรับผูสูงอายุที่มีอาการหูตึงระดับไมรุนแรง (Presbycusis) ติดตั้งบน

โทรศัพทมือถือสมารทโฟนทุกระบบ มีฟงกชั่นการทํางาน 2 สวนหลัก สวนแรกเปนสวนที่ใชเพื่อทดสอบสมรรถนะ

การฟงสวนบุคคลโดยใชหูฟงเพื่อปรับตั้งคาอัตโนมัติ สวนที่สองจะทําหนาที่คลายเครื่องชวยฟง โดยเมื่อเปดใชงาน 

โทรศพัทจะทาํหนาท่ีรบัเสียงผานไมโครโฟนของเครือ่งแลวจงึประมวลผลเพือ่ชดเชยและขยายความถีเ่สยีงทีบ่กพรอง 

กอนจะสงสัญญาณเสียงที่ปรับแตงแลวเขาหูฟง ผูใชสามารถปรับแตงเสียงผานหนาจอโทรศัพทชวยใหผูสูงอายุที่มี

อาการหูตึงไดยินเสียงชัดเจนขึ้น และสามารถสื่อสารไดโดยไมตองพึ่งพาอุปกรณชวยฟงพิเศษเพิ่มเติม

คำาสำาคัญ: ฟงชัด แอพพลิเคชั่นชวยฟง หูตึง Presbycusis ผูสูงอายุ
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1. บทนำา
 ประเทศไทยเริ่มเขาสูสังคมผูสูงอายุ จาก

จํานวนผูสูงอายุ 12 ลานคน ในป 2563 โดยพบวา ผู

ที่อายุเกิน 75 ป รอยละ 40-60 มีแนวโนมที่จะเกิด

อาการของความบกพรองทางการไดยนิอนัเน่ืองมาจาก

การเสื่อมของหูชั้นใน หรืออาการหูตึง (Presbycusis)  

ซึ่งหากไมไดรับการรักษา อาการหูเสื่อมนี้จะรุนแรง

ขึ้น ทําใหเกิดปญหาการใชชีวิต การสื่อสารกับผูอื่น 

การเขาสังคม สงผลใหเกิดภาวะซึมเศราและอาการ

สมองเสื่อมในผูสูงอายุเร็วขึ้น อีกทั้งอุปกรณชวยฟงใน

ปจจุบันมีราคาแพงและมีขั้นตอนการเขาถึงยาก ตอง

ใชกระบวนการทดสอบการฟงจากนักโสตเทคนิคซ่ึงมี

เฉพาะในโรงพยาบาลขนาดใหญ นอกจากนี ้เครือ่งชวย

ฟงแบบสวมหูปกติมขีนาดเลก็ ใชถานกระดมุและปรบั

ตัง้โดยใชปุมขนาดเลก็ ผูสงูอายใุชงานยาก จงึไมคอยได

รับความนิยม

ภาพที่ 1 ที่มาและความสําคัญของประเด็นปญหา

 ภายใตสถานการณการระบาดของไวรัสโค

วิด 19 ผูสูงอายุถือเปนกลุมเสี่ยงสูงตอการติดเชื้อ อีก

ทัง้พบวาผูสงูอายสุวนใหญในพืน้ทีช่นบทมอีาการหตูงึ 

ไมไดรับการรักษาและไมใชเครื่องชวยฟง แตจะใชวิธี

ใหคูสนทนาพูดเสียงดังใกลๆหู ควบคูกับการอานปาก

คูสนทนา ทําใหเกิดปญหาในการส่ือสารกับบุคลากร

ทางการแพทยและอาสาสมัคร เนื่องจากผูคนตองใส

หนากากปดปากปดจมูก ทั้งยังตองใชมาตรการเวน

ระยะหางทางสังคม 

 บริษัทฯ จึงไดออกแบบแนวคิด แอพพลิ

เคชั่น‘ฟงชัด’ ใหเปนโมไบลแอพพลิเคชั่นสําหรับผูสูง

อายุที่มีอาการหูตึงระดับไมรุนแรง(Presbycusis)  ติด

ต้ังบนโทรศพัทมอืถือแบบสมารทโฟนไดทุกระบบ โดย

ใหไมโครโฟนของโทรศัพทรับเสียง มาปรับแตงชดเชย

และขยายเสยีง กอนจะสงสญัญาณเสยีงทีป่รบัแตงแลว

เขาหูฟงแบบสวมหู สรางระบบเมนูสวนผูใช (User 

interface) บนหนาจอโทรศัพทสมารทโฟน ใหผูสูง

อายใุชงานงาย และสามารถสือ่สารไดโดยไมตองพึง่พา

อุปกรณชวยฟงพิเศษเพิ่มเติม

ภาพที่ 2 นวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ใชพัฒนา

 แอพพลิเคชั่นชวยฟงสําหรับผูสูงอายุ

 การใชแอพพลิเคชั่นชวยฟงในกลุมผู สูง

อายุที ่มีปญหาหูตึง จึงจะชวยลดความเสี่ยงใน

การเขาใกลชิด หลีกเลี ่ยงการถอดหนากากขณะ

สื่อสารกับกลุมผู สูงอายุ ชวยเวนระยะหางทาง

สังคมในสถานการณการแพรระบาดของโรคโค

วิท19  นอกจากนี้ ยังชวยใหผู สูงอายุในกลุมที่ไมมี

หลักประกันสุขภาพสามารถเขาถึงอุปกรณชวยฟง

เบื ้องตน และลดภาระคาใชจายในการใชอุปกรณ

ชวยฟงอีกดวย

2. วัตถุประสงค
 2.1 ทดสอบการใชงานกับกลุมเปาหมาย 

รับฟงความคิดเห็นจากกลุมผู ใชเพื ่อปรับปรุงสวน

ผูใชงาน 

 2.2 ขอรับความเห็นจากผูเชี ่ยวชาญและ

การทดสอบทางเทคนิค

 2.3 สรางชองทางกระจายผลิตภัณฑ และ

ประชาสัมพันธ เพื ่อใหผู สูงอายุกลุ มเปาหมายเขา

ถึงมากขึ้น
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3. วิธีการดำาเนินงาน
 แอพพลเิคชัน่‘ฟงชดั’ ถกูพัฒนาและนาํเสนอ

ในงาน Medical Devices ASEAN 2019 และ Thai-

land Industrial Expo 2019 กิจกรรมที่ตองดําเนิน

การตอคือ การทดสอบกับกลุมเปาหมายจริงเพ่ือ

ปรบัปรุงใหแอพพลเิคชัน่ใหสามารถตอบสนองผูใชงาน

ไดดีขึ้น รวมไปถึงการขอความคิดเห็นจากผูเชี่ยวชาญ

แขนงตางๆที่เก่ียวของ และการเผยแพรใหเขาถึงผูใช

งาน โดยไดวางแผนงานกิจกรรมที่จะตองดําเนินการ 

เปน 3 สวน ดังรายละเอียดในภาพที่ 3

ภาพท่ี 3 ข้ันตอนการดําเนินกิจกรรมโครงการ 3 สวน  

 เพื่อพัฒนาแอพพลิเคชั่นฟงชัด

4. ผลการดำาเนินงาน
 4.1 ทดสอบการใชงานกับกลุมเปาหมาย รับ

ฟงความคิดเห็นจากกลุมผูใชเพ่ือปรับปรุงสวนผูใชงาน 

 รวบรวมอาสาสมัครจากกลุมเปาหมายไดแก 

ผูปวย ญาติและผูดูแล และบุคลากรสาธารณสุข 

จํานวน 60 คน จดัประชมุในพืน้ทีศ่กึษา รพ.สต.เหมอืง

จี้ อําเภอเมือง รพ.สต.หวยไซ และ รพ.สต.หวยยาบ 

อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เพื่อใหอาสาสมัครทดลอง

ใชงานแอพพลิเคชั่น แลวเก็บขอมูลประสบการณผูใช

โดยใชแบบประเมิน

ภาพที่ 4 การจัดประชุมอาสาสมัครเพื่อทดสอบ  

 ประสบการณผูใช ใน 3 พื้นที่เปาหมายใน  

 จังหวัดลําพูน

 ผลสรุปจากการทดสอบประสบการณผูใชงาน

พบวา อาสาสมคัรกวารอยละ 80 มคีวามพอใจในภาพ

รวมและประสิทธิภาพการทํางานของแอพพลิเคช่ัน 

“ฟงชัด” โดยพบวาประเด็นที่นาจะเปนอุปสรรคใน

การดําเนินธุรกิจ ไดแก ข้ันตอนในการติดต้ังแอพพลิ

เคชัน่จากสโตรออนไลน เนือ่งจากอาสาสมคัรสวนใหญ

เปนผูสูงอายุ และไมไดลงทะเบียนผูกบัญชีไวกับสโตร

ออนไลน จึงไมสามารถดําเนินการซื้อและดาวนโหลด

ไดดวยตัวเอง

 4.2 ขอรับความเห็นจากผูเชี่ยวชาญและการ

ทดสอบทางเทคนิค

 การทดลองใชงานจากผูเชีย่วชาญในสาขาตาง 

อันไดแก ผูเชี่ยวชาญดานเครื่องมือแพทย (Medical 

Engineering) และผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคการแพทย 

(Medical Technology) มีความเห็นโดยสรุปดังนี้ 

“แอพพลิเคชั่นฟงชัดตองใชรวมกับโทรศัพท

มอืถอื ผูใชงานควรตองมทีกัษะทางดจิทิลั (Digital Lit-

eracy) ขั้นพื้นฐานที่จะสามารถติดตั้งและใชงานแอพ

พลเิคชัน่ไดอยางถกูวธิ ีหากเปนไปไดควรตองมแีผนพับ

สําหรับขอปฏบิติัในการใชงาน (Instruction for Use, 

IFU) เหมือนกับเคร่ืองมือแพทยอ่ืน ในลักษณะของ

กระดาษ หรืออยูบนเว็บไซต เพื่อใหผูใชงานสามารถ

เขาถงึไดอยางสะดวก นอกจากนีค้วรมชีองทางอเีมลล 

เปนชองทางในการรายงานความผดิปกตขิองรางกายผู

ปวย (Adverse Event) ท่ีเกดิจากการใชแอพพลเคชัน่

ดังกลาวนี้ดวย จะชวยใหยกระดับแอพพลิเคชั่นฟงชัด

ใหเขาใกลการเปนเครื่องมือแพทยอีกระดับ”

“โดยสรปุ แอพพลเิคชัน่ฟงชดัสามารถใชงาน

เพื่อชดเชยความผิดปกติของการไดยินไดเปนอยางดี 

และ มศีกัยภาพทีจ่ะทดแทนเครือ่งชวยฟงทีเ่ปนเครือ่ง

มือแพทยแบบปกติ แตควรเพิ่มรายละเอียดของขอ

ปฏิบัติในการใชงาน และอีเมลลสําหรับรายงานความ

ผิดปกติของรางกายผูปวย”
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 4.3 สรางชองทางกระจายผลิตภัณฑ และ

ประชาสัมพันธ เพื่อใหผูสูงอายุกลุมเปาหมายเขาถึง

มากขึ้น

ภาพที่ 5 แอพพลิเคชั่นฟงชัด วางบนแอพสโตรและ  

 เพลยสโตร โดยผู ใชสามารถสแกนจาก 

 QR Code บนสื่อตางๆ

 แอพพลิเคชั่น “ฟงชัด” สามารถใชไดท้ัง

โทรศัพทระบบ IOS และระบบ Android โดยผูใช

สามารถคนหาคําวา “ฟงขัด” เปนภาษาไทย หรือ 

สแกน QR code จากใบปลิวที่แจกตามสถานที่ตางๆ 

นอกจากน้ียังมีเว็บไซตเพ่ือใหขอมูลรายละเอียดของ

แอพพลิเคชั่น และ สรางทางลัด (Link) จากเว็บไซต

เพื่อเขาสูสโตรออนไลนไดอีกทางหนึ่ง

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน
 จากการประเมนิประสบการณผูใช และ ความ

เหน็ผูเช่ียวชาญ สรปุไดวา แอพพลเิคชัน่ฟงชดั สามารถ

ใชงานในลักษณะเคร่ืองชวยฟงสําหรับผูมีอาการหูตึง

ไมรุนแรงได โดยผูใชงานมากกวารอยละ 80 มีความ

พึงพอใจในระดับมาก  ประเด็นปญหา

ทีพ่บจากการทดสอบประสบการณผูใชไดแก ผูสงูอายุ

สวนใหญไมมคีวามเขาใจดานดจิติลั (Digital literacy) 

จึงเกิดปญหาในขั้นตอนการสั่งซื้อจากสโตรออนไลน 

สอดคลองกับความเห็นของผูเชี่ยวชาญเรื่องความ

จําเปนของการเตรียมคูมือการติดต้ังและใชงานทีเ่ขาใจ

งาย ทั้งในแบบเอกสารและแบบออนไลน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. เกิดผลิตภัณฑใหม 1 

ผลิตภัณฑ

แอพพลิเคชั่น “ฟงชัด”

วางจําหนายบน Play store 

และ App Store

2. ทดสอบกับอาสาสมัคร

 3 พื้นที่ 60 คน

ทดสอบกั บ ก ลุ ม เ ป า

หมายใน 3 พื้นที่ศึกษา

รวม 60 คน

3 ผูใชใหม 100 ครั้ง

ดาวนโหลด

มีผูดาวนโหลด 92 ครั้ง 

(4/11/2563)

 อยางไรก็ดี เม่ือเปรียบเทียบผลการดําเนินการ

โครงการเทียบกับตัวช้ีวัดท่ีวางไว พบวา การดําเนิน

งานสวนใหญเปนไปตามแผนท่ีวางไวยกเวนจํานวนผูใช

ใหม 100 รายท่ียังไดผลงานต่ํากวาเปาหมายดังแสดง

ในตาราง

6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานนี้ไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม

เพื่อสังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพื่อ

สังคมประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน 

SIDN1-63-08 และ ขอขอบคุณ เทศบาลตําบลเหมือง

จี้ รพ.สต.เหมืองจี้ สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานธิ 

รพ.สต.หวยไซ และ รพ.สต.หวยยาบ จังหวัดลําพูน ที่

สนับสนุนสถานที่ และการประสานงานรวบรวมกลุม

เปาหมาย อาสาสมัครทดสอบประสบการณผูใชงาน

ในโครงการนี้
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7. เอกสารอางอิง
 ธีรพร รัตนาอเนกชัย และ สุภาภรณ  

ศรี ร ม โพธิ์ ทอง . 2557  ตํ า ร า หูคอ  คอ  จมู ก 

สําหรับนักศึกษาแพทย และแพทยเวชปฏิบัตทั่วไป 

พิมพครั้งที่ 4 ขอนแกน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

ปารยะ อาศนะเสน. 2557 ปญหาการไดยิน

ในผูสูงอายุ ภาควิชาโสต นาสิก ลาริงซวิทยา. คณะ

แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล https://www.si.ma-

hidol.ac.th/th/healthdetail.asp?aid=1102

สมุาลยั มารุงโรจน. 2560. หตูงึกบัสมองเส่ือม.

ใน: งานเสวนาวิชาการ “4 ทศวรรษ สื่อความหมาย”. 

ภาควชิาวทิยาศาสตรสือ่ความหมายและความผดิปกติ

ของการสือ่ความหมาย คณะแพทยศาสตรโรงพยาบาล

รามาธิบดี  3 มิถุนายน 2560 ณ อาคาร 1 โรงเรียน

พยาบาลรามาธิบดี.

Opatwattana C, Utoomprurkporn N. 

Age-related hearing loss (Presbycusis). Chula 

Med J. 2018 Mar – Apr; 62(2): 175 - 85
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SUPER APP MAE HONG SON GUIDE 

แพลตฟอรมอีคอมเมิรซชวยสินคาทองถิ่น (หลังวิกฤติโควิด)

ฐานันต แกวดิษฐ1, ฤทัยรัตน แกวดิษฐ2 และชัยวัฒน เดชเกิด3*

1หัวหนาผลงาน/บริษัท ริง ปาย พอเพียง จำากัด 71 หมู 1 ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน
2ผูรวมผลงาน/บริษัท ริง ปาย พอเพียง จำากัด 71 หมู 1 ต.เวียงใต อ.ปาย จ.แมฮองสอน

3ผูเช่ียวชาญการตลาดออนไลน/สถาบันเพ่ือการพัฒนาผูประกอบวิสาหากิจขนาดกลางและขนาดยอม

*โทรศัพท 0-9357-89594 E-mail: ringpaiowner@gmail.com

บทคัดยอ

 แอพพลิเคชั่น SUPER APP MAE HONG SON GUIDE เปนแอพพลิเคชั่นที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่ออํานวยความ

สะดวกใหกับนักทองเที่ยว ที่มีความตองการในการเดินทางมาทองเที่ยว หรือ อยูในระหวางการทองเที่ยวในจังหวัด

แมฮองสอน โดยแอพพลเิคช่ัน จะเปนแหลงรวมรวบขอมลูธรุกิจและบรกิารตาง ๆ  ทีเ่กีย่วของกบัการทองเทีย่ว ทัง้จาก

ทางภาคเอกชน และขอมูลบริการใหกับนักทองเที่ยวของหนวยงานของรัฐ เชน ธุรกิจโรงแรมที่พัก รานอาหาร และ

สถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ ในจังหวัดแมฮองสอน เพื่อใหภาคธุรกิจไดมีชองทางในการประชาสัมพันธกิจการของตนเอง 

แตภายหลังจากการระบาดของโรค Covid-19 ทําใหภาคการทองเที่ยวของจังหวัดแมฮองสอนไดรับผลกระทบอยาง

รุนแรง เนื่องจากนักทองเที่ยวมีจํานวนลดลงจากการที่ไมสามารถเดินทางทองเที่ยว สงผลกระทบตอทั้งภาคธุรกิจที่

เกี่ยวกับการทองเที่ยวโดยตรง และธุรกิจอื่น ๆ ที่ จําหนายสินคาใหกับกลุมนักทองเที่ยว 

 ทางแอพพลเิคชัน่จงึมแีนวคดิทีจ่ะใชประโยชนจากระบบท่ีมฐีานผูใชงานอยูเปนจํานวนมาก เพ่ือเปนตวักลาง

หรือชองทางในการนําเสนอสินคาตาง ๆ  ที่ผลิตหรือจําหนายในจังหวัดแมฮองสอน ไปยังกลุมผูที่ใชงานแอพพลิเคชั่น

ไดโดยตรง เพื่อเปนการสงเสริมใหกิจการมีชองทางในการสรางรายได ใหกิจการสามารถดําเนินธุรกิจตอไปแมไมมี

นักทองเที่ยวเขาซื้อสินคาหรือใชบริการ โดยในชวงเริ่มตน กิจการไดมีการเพิ่มเติมระบบภายในแอพพลิเคชั่น เพื่อให

รองรบัการทาํงานในการนาํเสนอสนิคาและจาํหนายสินคา หรือระบบอคีอมเมริซ โดยมกีจิการเปดรานคาจํานวน 15 

ราย จาก 7 อําเภอ เพื่อทําการทดสอบระบบ และจะมีการขยายผูเขารวมเปดรานคาใหครอบคลุมทั้งจังหวัดตอไป

คำาสำาคัญ แอพพลิเคชั่น แพลตฟอรม อีคอมเมิรซ สินคาทองถิ่น 
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1. บทนำา
 จ ากการระบาดของ โรค  Cov id -19 

ไปท่ัวทุกภูมิภาคของโลก ทําใหเกิดผลท่ีสงผลกระ

ทบตอทั้งวิถีชีวิต เศรษฐกิจ  และการเดินทาง โดย

เฉพาะผลกระทบอยางรุนแรงกับอุตสาหกรรมทอง

เที่ยวของไทย ที่ทําใหรายไดจากกลุมนักทองเที่ยว

ท่ีเคยเปนแหลงรายไดหลัก ทั้งจากการเขาพักอาศัย 

และจาํหนายสนิคาตาง ๆ  ใหกบักลุมนกัทองเทีย่วนัน้ลด

ลงเปนอยางมาก และสงผลตอการดาํเนนิธรุกจิของกจิ

การทีต่องพึง่พาอาศยัรายไดจากนักทองเท่ียวเปนหลกั

เพื่อเปนการชวยเหลือผูประกอบการท่ีไดรับผล

กระทบจากสถานการณดังกลาวขางตน ทางบริษัทซึ่ง

เปนผูพฒันาและดาํเนนิการแอพพลเิคชัน่ Mae Hong 

Son Guide ซึ่งเปนแอพพลิเคชั่นที่เปนเสมือนคูมือที่

ใหขอมูลในการทองเท่ียวในจังหวัดแมฮองสอน จึงมี

แนวคิดที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มความสามารถ

ในการทํางานของแอพพลิเคช่ัน ใหสามารถเปนชอง

ทางในการประชาสัมพันธและยังเปนชองทางที่ใช

จํ าหนายสินคาใหกับผูประกอบการในจังหวัด

แมฮองสอน ไปยังกลุมนักทองเที่ยวหรือประชาชนทั่ว

ไปที่ยังไมสามารถเดินทางมาดวยตนเอง โดยนอก

เหนือไปจากกลุมผูประกอบการที่ เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวที่สามารถใชในการประชาสัมพันธ

กิจการของตนเองแลว แอพพลิเคช่ันยังสามารถ

เปนชองทางจาํหนายสนิคาใหกบักลุมธรุกจิภาคชมุชน 

และสินคาทางการเกษตร ไปยังกลุมผูบริโภคได

2. วัตถุประสงค
 2.1 พัฒนาระบบการประชาสัมพันธสินคา

ออนไลนภาคชุมชน ในจงัหวัดแมฮองสอนใหเปนท่ีรูจกั

มากยิ่งขึ้น

 2.2 เพ่ือประชาสัมพันธขอมูล เสนอจุดขาย 

จุดเดนของธุรกิจภาคเอกชน กระตุนใหเกิดยอดขาย

และการซ้ือซ้ํา

 2.3 ลดคาใชจายดานการสงเสรมิการขายจาก 

OTA อื่นที่เขามามีบทบาทในทองถิ่น 

 2 .4 ส ง เสริมการทอง เ ท่ียวในอนาคต 

และเศรษฐกิจที่ยั่งยืน

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 ปรับปรุงระบบภายในแอพพลิเคชั่น เพื่อ

ใหรองรับการนําเสนอสินคา และการจําหนายสินคา

 3.2 การเปดใหรานคาชุมชน ลงทะเบียน

เพื่อแสดงความตองการในการนําเสนอสินคาผาน

แอพพลิเคชั่น

 3.3 การลงพื้นที่ของทีมงานผูพัฒนาแอพพลิ

เคชั่น เพื่อเก็บขอมูลสินคา และขอมูลรานคา ที่จะนํา

มาจดัแสดงผาน แอพพลเิคช่ัน เพือ่สรางความมัน่ใจให

กับผูซื้อ

 3.4 การนําขอมูล รูปภาพ และรายละเอียด

ประกอบตาง ๆ เขาสู ระบบเพื ่อจัดแสดงผาน

แอพพลิเคชั่น

 3.5 การทดสอบระบบจําหนายสินคา เพื่อให

แอพพลิเคชั่นสามารถเปนส่ือกลางระหวางผูซ้ือและ

รานคาชุมชน

 3.6 ประชาสัมพันธแอพพลิเคชั่น และ 

ระบบจําหนายสินคา ผานสื่อออนไลนในรูปแบบตาง 

ๆ เพื่อขยายฐานลูกคา

4. ผลการดำาเนินงาน 
 4.1 การเปดระบบลงทะเบียน เพ่ือใหราน

คาที่มีความตองการในการนําสินคามาจําหนาย

หรือประชาสัมพันธผานระบบแอพพลิเคชั่น โดยผูที่

ตองการจําหนายสินคา สามารถลงทะเบียนผานแอพ

พลิเคชั่นไดทันที
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ภาพที่ 1 ระบบลงทะเบียนรานคา เพื่อนําเสนอสินคา  

 ผานแอพพลิเคชั่น

 4.2 การลงพ้ืนท่ีของทีมงานเพ่ือจัดเก็บขอมูล

รายละเอียดของสินคา และขอมูลของรานคาชุมชน เพ่ือ

นํามาเปนขอมูลท่ีจัดแสดงในแอพพลิเคช่ัน สรางความ

เช่ือม่ันใหกับผูซ้ือสินคา

ภาพท่ี 2 สินคาชุมชน จากราน เคร่ืองแกงหวยปู ใน  

 อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน

 4.3  การนําสินคาเขาสูระบบแสดงสินคาและ

ข้ันตอนการทํางานในแอพพลิเคช่ัน

ภาพท่ี 3 การแสดงผลสินคาภายในแอพพลิเคช่ัน

 4.4 ทางบริษัทจะทําการประชาสัมพันธระบบ

จําหนายสินคา และตัวสินคาของรานคาท่ีไดมีการลง

ทะเบียนและจําหนายสินคาในระบบ ผานส่ือออนไลน

รูปแบบตาง ๆ

ภาพท่ี 4 การจัดทํา Facebook Fan Page เพ่ือใชใน  

 การประชาสัมพันธแอพพลิเคช่ัน
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5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1 . ร า น ค า ร ว ม ล ง

ทะเบี ยน เปดร านบน 

App อยางนอย 10 ราย

15 ราย

2. รานคาสงรายละเอียด

ขอมูลสินคา อยางนอย 

10 ราย

15 ราย

6. กิตติกรรมประกาศ

ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรม

เพ่ือสังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคม

ประจําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-

63-09 และขอขอบคุณกิจการรานคาชุมชนในจังหวัด

แมฮองสอน ท่ีสนับสนุน บริษัท ริง ปาย พอเพียง จํากัด
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กระบวนการผลิตแอลกอฮอล ฆาเชื้อโรคสำาหรับชุมชน

นางสุณิตา สุวรรณฤทธ์ิ1, อาจารย  ณหฤทัย  นฤมานโภคิน2, ดร.สรายุทธ วรเวก3

รศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล4 และรศ.ดร.บุญยัง ปล่ังกลาง5*

1หัวหนาผลงาน/ วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมและผูสูงอายุดวยนวัตกรรมและพลังงาน ต.พบพระ อ.พบพระ จ.ตาก 63160
2ผูรวมผลงาน/ คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

3อาจารยพ่ีเล้ียง/ โรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000
4อาจารยพ่ีเล้ียง/ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกคณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
5อาจารยพ่ีเล้ียง/คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110

*โทรศัพท 0-2549-3562 E-mail Boonyang.p@en.rmutt.ac.th

บทคัดยอ 

 วิสาหกิจชุมชนเพื่อสังคมและผูสูงอายุดวยนวัตกรรมและพลังงานเปนวิสาหกิจที่ จัดตั้งขึ้นมาเพื่อ 

วัตถุประสงค สรางคุณภาพชีวิตใหกับชุมชนเชนการสรางงานสรางอาชีพเชนแปรรูปผลิตภัณฑจากพืชผลการเกษตร

การ ทั้งปลูกและแปรรูป ตัดเย็บฝาผายผาไหม ผาตางๆเปนผลิตภัณฑพื้นบาน รวมถึงการหมักสรางสุราพื้นบานดวย

ภูมปิญญาทองถิน่ดัง้เดมิ การเลีย้งสตัว และอืน่ๆ ทีจ่ะสามารถสงเสริมใหชมุชนสามมารถพ่ึงพาตัวเองเนนสรางความ

สุขในชุมชน สรางรายไดเพิ่มคุณคาของคนในชุมชนแมจะเปนคนผูสูงอายุ (อายุ45ขึ้นไป) ก็สามารถพัฒนาศักยภาพ

และสรางคณุคาในตวัเองใหภมูใิจในชมุชนและทางวสิาหกจิชมุชนเพ่ือสังคมและผูสูงอายดุวยนวตักรรมและพลังงานได

มกีารผลิตแอลกอฮอลข้ึนมาจัดจําหนายเพ่ือมีวัตถุประสงคตองการเอ็ดทิลแอลกอฮอลมาใชในการชําระลางเช็ดอุปกรณ

ตางๆมากกวาและรวมถึงสามารถ นําไปใสตะเกียงจุดไฟในไร แทนนํามันได ที่สําคัญกระบวนการกลั่นสุดทายได

เปนนําปุยซึ่งนําไปขายหรือใชในไรได ใหรวบรวมขอมูลที่จําเปน 

 ปญหาปจจุบันเห็นจากภัยพิบัติโควิด-19 ท่ีผานมาคือ  กระบวนการกล่ันยงัใชคนปรับตามความรูสึกภูมิปญญา

ชาวบานมีการสูญเสียวัตถุดิบท่ีใชในการกล่ันแอลกอฮอลและสูญเสียแอลกอฮอลทจีะสามารถกล่ันไดปริมาณมากกวา

เดิมรวมถึงสูญเสียแกสมากโดยไมจําเปนจึงตองการปรับปรุงประสิทธิภาพหมอกล่ัน 2 จุด คือ จุดท่ี 1 ระบบเรงหร่ี

แกสซ่ึงเดิมใชคนคอยปรับไมมีตัวช้ีวัดทําใหสูญเสียพลังงานส้ินเปลือง ดังน้ันจะปรับปรุงโดยใชออกแบบระบบ

คอนโทรลระบบรวมกับการใชภูมิปญญาชาวบานในการปรับเรงหร่ีเพ่ือลดอัตราการสูญเสียแกส  จุดท่ี 2 ปรับปรุงระบ

บน้ําหลอเย็นการระบายความรอนระบบกล่ันแอลกอฮอล ซ่ึงจากเดิมใชน้ําไหลผานขดลวดแลววนกลับมาใชใหม

ทําใหอุณหภูมิน้ําหลอเย็นสูงข้ึน (yield ต่ํา) ภายหลังปรับกระบวนควบแนนสามารถกล่ันแอลกอฮอลไดสูงข้ึน

คำาสำาคัญ: น้ําหลอเย็น หองบรรจุปรับอากาศความดันบวกและลบ ระบบอีพลัส
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1. บทนำา
 ในโครงการจะมีการปรับปรุงพัฒนาเครื่อง

ผลิตแอลกอฮอลที่มีอยูแลวจากแตจะปรับปรุงระบบ

กลั่นแอลกอฮอลใหลดการสูญเสียตอนกล่ันโดยเดิม

ใชคนในการนั่งเฝาคอยเรงหรี่ไฟจากเตาแก็ส ใหแรง 

ออนตามชวงเวลาท่ีกล่ันใหเกิดประสิทธิภาพการกล่ันตัว

ของแอลกอฮอลลดการสูญเสีย ใหเพิ่มผลผลิตมากขึ้น 

ซึ่งชาวบานมีขอมูลประสบการณในการปรับวาตอง

ใชเวลาเทาไหรตองปรับประมาณกี่เปอรเซ็นตซึ่งเปน

ภูมิปญญาชาวบานที่อยูกักระบวนการกลั่นมาซึ่งการ

กลั่นแอลกอฮอลชุมชนมาชานานแลวแตขาด

การใชนวัตกรรมที่จะสามารถเพิ่มผลผลิตและ

ประสิทธิภาพแอลกอฮอล หากมีการพัฒนาผลผลิต

แอลกอฮอลชุมชนเขมขนไดมากขึ้นสามารถนํา

แอลกอฮอลมาบริการชุมชนโดยติดตอหนวยงาน

ราชการ และประชาชน ซึ่งปจจุบันไดมีการเปลี่ยน

แปลงพฤติกรรม การตระหนักในดานความสะอาด 

การปองกันเช้ือโรคมากข้ึนท่ีเรียกวาNew Normal 

การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใชชีวิต แมโรคโควิด

จะหายไปทกุคนก็จะยงัคงหนัมาใสใจเรือ่งความสะอาด

มากยิ่งข้ึน ในการดําเนินชีวิต แอลกอฮอลท่ีจะมา

ดําเนินธุรกิจเปนแอลกอฮอลเขมขนเพื่อเปนวัตถุดิบ

ตั้งตนนี้จะซื้อมาจาก บริษัทพลังงานสะอาด เปนหลัก

เวนแตเกิดภัยพิบัติโรคโควิด19ระบาดหรือโรคติดตอ

อืน่ๆระบาดก็จะสามารถนาํนวตักรรมการกลัน่ทีไ่ดรบั

การปรบัปรุงนีน้าํมาผลติเพือ่ใชแจกในชมุชน และเกบ็

คาบริการในการเติมบรรจุเพื่อสรางเปนรายไดกลับสู

วิสาหกิจชุมชนเพื่อบริหารจัดการ ซึ่งการเติมการใช

ขวดนาํกลบัมาใชใหมนัน้เปนการลดตนทุนในเรือ่งของ

แพกกิ้งซึ่งตนทุนขวดในภาวะปรกติอยูที่15บาทขึ้นไป

และเม่ือเกิดวิกฤติจะแพงข้ึนอีกมาก คาขนสงอีกและ

ขวดเดิมที่ใชกลายเปนขยะพลาสติกอีกท้ังๆที่มัน

สามารถใชซําไดอีกหลายๆครั้ง ที ่สําคัญการบริการ

โดยใชคนในชมุชนบรกิารชมุชนบรกิารภาครฐัเปนการ

กระจายรายไดใหชุมชนแทนท่ีภาครัฐจะนํางบประมาณ

ไปซื้อของเอกชนซึ่งมีทั้งคาการตลาดตางๆ นวัตกรรม

การบริการแบบนี้นี้เปนนวัตกรรมในการบริการแบบ

ใหม ชวยใหชุมชนดูแลกันในชุมชนแมยามปกติหรือ

วิกฤติชุมชนลดการพึ่งพาจากภายนอก ดังนั้นการ

บรรจุจึงมีความจําเปนในกระบวนการเราจึงสราง

นวตักรรมหองบรรจปุลอดเชือ้ไดระบบอพีลสั เฮปา ยวูี

ที่มีระบบปรับอากาศสามารถปรับความดันไดทั้งลบ

และบวก ขนาดประมาณ3เมตรเมตรสูง2.3เมตรเพื่อ

ใชในการบรรจุแอลกอฮอลชนดิขวดและรบัออเดอรจาก

สินคาอื่นๆเชนผาชุบแอลกอฮอลก็สามารถมาใชหอง

นี้แพกกิ้งได ดังนั้นรายไดก็จะมาจากการรับแพกกิ้ง

และบรรจุอกีทางเพ่ือใหวสิาหกจิมกีารตอบแทนขอมลู

บริการ กลยุทธในโครงการ

1. การพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพระบบกลั่นแอล

กอฮอล

 1.1 พัฒนาระบบเรงหรี่แกสสําหรับหมอกลั่น

แอลกอฮอล (เดิมใชคนปรับจูนแกสไมมีตัวแสดงผล)

 1.2 ปรับปรุงระบบน้ําหลอเย็นการระบาย

ความรอนระบบกล่ันแอลกอฮอล (เดิมใชถังพักน้ําใชน้ํา

หมุนวน ทําใหน้ํามีอุณหภูมิสูงข้ึนระบายความรอนระบบ

กล่ันไดไมดี ไดแอลกอฮอลนอย สูญเสียเยอะ)

2. สรางหองบรรจุปลอดเช้ือ (ปจจุบันบรรจุหองปกติ

ท่ัวไปพ้ืนท่ีเปดโลง ไมถูกสุขลักษณะ)

3. แกปญหาการรูสึกดอยคา (วางงาน ไมมีรายได 

กิจกรรมผูสูงอายุในชุมชนพบพระนอย)

ปจจุบันทางวิสาหกิจชุมชนมีรายไดจากการจําหนาย

สุราท่ีเกิดจากการผลิตเอทิลแอลกอฮอลชุมชนซึ่ง

เป นหางของ การกลั่น ได แอลกอฮอลมีความ

เขมขนที่ตํากวา 70% ประมาณ 80 ลิตรตอการกลั่น 

1 คร้ัง การปรับปรุงระบบกระบวนการผลิตแอลกอฮอล

นั้น จะชวยใหได แอลกอฮอลที่มีความเขมขนที่

มากกวา70% ประมาณ 120 ลิตรตอการกลั่น 1 ครั้ง 

ซ่ึงจะนํามาทํา ปรับเปนจําหนาย ผลิตภณัฑแอลกอฮอล 

70% ชนดิพนฆาเช้ือ สาํหรบัขายชมุชนในราคาขวดละ 

80-100 บาท (450 มิลลิลิตร) (เนนราคาตําเพ่ือให

ชมุชนเขาถงึได เชน โรงเรยีน วดั รานคาชมุชน เปนตน)
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2. วัตถุประสงค
 2 . 1 ป รั บ ป รุ ง พั ฒ น า เ ค ร่ื อ ง ผ ลิ ต

เอ็ดทิลแอลกอฮอลแพทของวิสาหกิจชุมชนใหมี

ประสิทธิภาพท่ีดีข้ึนลดการสูญเสียของวัตถุดิบเพ่ิมผล

ผลิตโดยลดการสูญเสียของวัตถุดิบในกระบวนการผลิต

ดวยเทคโนโลยีคอนโทรลระบบจายแก็สควบคุมการ

ทํางานของเคร่ืองแบบอัตโนมัติโดยใชขอมูลจาก

ภูมิปญญาชาวบานมาใชปรับรวมกับนวัตกรรม

เทคโนโลยีในโครงการ

 2.2 เพ่ือสรางหองแรงดันบวกและแรงดันลบ

ปลอดเช้ือโรครองรับการบรรจุแอลกอฮอลและ

การบรรจุสินคาเพ่ือสุขลักษณะและนําไปสูการสราง

มาตรฐานอ่ืนๆตอไป

3. วิธีการดำาเนินงาน
 3.1 งานสรางหองบรรจุ

ภาพท่ี 1 ออกแบบหองบรรจุ

ภาพที่ 2 การสรางหองบรรจุ

  

ภาพที่ 3 ภาพกอหองเวนชองติดกระจกหองบรรจุ

ภาพที่ 4 ภาพกอหองเวนชองติดหนาตางสไลด และ  

 ระบบปรับอากาศ หองบรรจุ

ภาพที่ 5 ภาพกอหองเวนชองติดหนาตางสไลด และ  

 ระบบปรับอากาศ หองบรรจุ

ภาพที่ 6 เก็บงานทาสี  ติดฝา
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 3.2 ปรับปรุงระบบกลั่นแอลกอฮอล ติด

ระบบเรงหรี่ไฟตั้งเวลา

ภาพที่ 7 ออกแบบวงจรควบคุมอุณหภูมิ ตั้งเวลา    

 ความชื้น เพื่อใชเปนระบบเรงหรี่

ภาพที่ 8 ออกแบบวงจรควบคุมอุณหภูมิ ตั้งเวลา    

 ความชื้น เพื่อใชเปนระบบเรงหรี่

ภาพท่ี 9 ลงตู วงจรควบคุมอุณหภูมิ ต้ังเวลาความช้ืน   

เพื่อใชเปนระบบเรงหรี่

ภาพท่ี  10 ติดตั้งวงจรควบคุมอุณหภูมิ ตั้งเวลาความชื้น

 เพื ่อใชเปนระบบเรงหรี ่กับระบบกลั่น

ภาพที่ 11 แอลกอฮอลที่ไดจากการกลั่น 75-80%

 3.3 อบรมกลุมเด็กและ ผูสูงอายุ ตัดเย็บผา 

เช็ดโตะเช็ดมือที่สามารถใชรวมกับแอลกอฮอล

ภาพที่ 12 ตัดเย็บผาเช็ดแอลกอฮอล

ภาพที่ 13  ผูสูงอายุหัดตัดเย็บ

ภาพที่ 14 กลุมผูสูงอายุเย็บผาเปนรูปตางๆ
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ภาพที่ 15 กลุมผูสูงอายุฝกบรรจุแอลกอฮอล

ภาพที่ 16 สงแอลกอฮอลที่ไดจากการกลั่น 75-80%

 ไปตรวจ

ภาพที่ 17 จัดหาวัสดุบรรจุแอลกอฮอล

ภาพที่ 18 ชุมชนเลือกบรรจุภัณฑแอลกอฮอล 

 3 ขนาด คือขนาด 1,000 ขนาด 450 มิลิกรรม  

 และขนาด100 มิลกรรม

ภาพที่ 19 ไดผลิตภัณฑ แอลกอฮอล 

ชุมชนสามขนาดขนาด 1000 มิลลิกรัม 

ขนาด 450 มิลลิกรรม, ขนาด 100 มิลลิกรรม

ดวย กระบวนการผลิตแอลกอฮอล 

ฆาเชื้อโรคสําหรับชุมชน

4. ผลการดำาเนินงาน 
 4.1 ไดระบบปรับปรุงประสิทธิภาพแอลกอฮอล

 -ระบบเรงหรี่แกส  1ระบบ ติดตั้งที่วิสาหกิจ

ชุมชนเพื่อสังคมและผูสูงอายุดวยนวัตกรรมและ

พลังงาน

 -ระบบน้ําหลอเย็นระบบกล่ันแอลกอฮอล    

1 ระบบวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมและผูสูงอายุดวย

นวัตกรรมและพลังงาน

 4.2 หองบรรจปุลอดเชือ้ทีว่สิาหกจิชมุชนเพือ่

สังคมผูสูงอายุและพลังงาน

ภาพท่ี 20 หองบรรจุปลอดเชื้อที่วิสาหกิจชุมชนเพื่อ

สังคมผูสูงอายุและพลังงาน
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 4.3 ดวยผลิตภัณฑแอลกอฮอลชนิดพน70% 

ชนิดบรรจุขวดชนิดเติมได 300ขวด

 4.4 ไดอบรมสรางบุคลากรผูสูงอายุบานพบ

พระ ผูเย็บผาจากเศษผาและการบรรจ 10คน

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวชี้วัดของผล

งานที่วางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการ

ดำาเนินงานที่เกิดขึ้นหลังเสร็จส้ินการดำาเนิน

งาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่
เกิดขึ้นหลังเสร็จสิ้น

ผลงาน

1 . ไ ด  ร ะ บ บ ป รั บ ป รุ ง

ประสิทธิภาพแอลกอฮอล

-ระบบเรงหรี่แกสอัตโนมัติ 

-ระบบระบายความรอนน้ํา

ในถังกล่ันแอลกอฮฮลล

จ า ก ก า ร ป รั บ ป รุ ง

ระบบทั้งสองระบบ 

สามารถกล่ันแอลกอฮ

อลไดเพิ่มขึ้นจากเดิม

ก ลั่ น ไ ด 8 0 ลิ ต ร ต อ

หน่ึงคร้ังเพ่ิมเปนจํานวน 

100ลิตรตอการกล่ัน

ห น่ึ ง ค ร้ั ง แ ล ะ ไ ด

แอลกอฮฮลเขม ข้ึน

ข้ึนจากเดิมจะกล่ันได

แอลกอฮอลท่ีตํากวา

70%หลั งปรั บปรุ ง

ได แอลกอฮอล75 -

90%มากขึ้นกวาเดิม

2.ไดหองบรรจุปลอดเชื้อที่

วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม

ผูอายุดวยนวัตกรรมเละ

พลังงาน

2.ไดหองบรรจุปลอด

เชื้อจํานวน 1 หอง

3.ไดผลิตภัณฑแอลกอฮอล 

ชนิดพน 70% ชนิดบรรจุ

ขวดชนิดจํานวน300ขวด

3 . ไ ด ผ ลิ ต ภั ณ ฑ

300 ขวด

4.ไดอบรมสรางบุคลากรผู

สุงอายุบานพบพระที่เย็บ

ผาจากเศษผาและการบรรจุ 

10 คน

4 . ไ ด  อ บ ร ม ส ร  า ง

บุคลากรผูสุงอายุบาน

พบพระที่เย็บผาจาก

เศษผาและการบรรจุ

มากกวา 10 คน
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6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานนีไ้ดรบัการสนบัสนนุทนุนวตักรรมเพือ่

สงัคม ภายใตหนวยขับเคลือ่นนวัตกรรมเพือ่สงัคมประ

จาํพืน้ทีภ่าคเหนอืตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-63-10

และขอขอบคุณ SID-CMRUหนวยขับเคลื่อน

นวัตกรรมเพื่อสังคม

 @SIDCMRU สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ 

(องคการมหาชน) ทีส่นบัสนนุ เงนิทนุวจัิยพฒันา ขอมูล 

สถานที่ และบุคลากรตางๆในงานวิจัยนี้
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หองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน

นางสาวรัตนา  มงคล1, อาจารย  ณหฤทัย  นฤมานโภคิน2, 

ดร.สรายุทธ วรเวก3 , นายยุทธพงษ ศรีชัยมูล4 , นายวุฒิพงษ บุญตาเห็น5 , รศ.ดร.ปาหนัน รัฐวงศจิรกุล6 

และรศ.ดร.บุญยัง ปล่ังกลาง 7*

1กรรมการผูจัดการ หจก.พีเอ็มโมช่ันซิสเต็ม ต.บึงบอน อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี 12170
2ผูรวมผลงาน/ พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต  (การพยาบาลผูใหญ) อาจารยพยาบาล  สาขาการพยาบาลผูใหญ

และผูสูงอายุ  คณะพยาบาลศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
3ผูรวมผลงาน/ ครูโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี 25000

4วิศวกรไฟฟาท่ีปรึกษา/นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา  วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา กรุงเทพมหานคร 10330
5อาจารยท่ีปรึกษา/นายชางเทคนิคชำานาญงาน หัวหนากลุมงานพัสดุ โรงพยาบาล

แมสอด จังหวัดตาก 63110
6อาจารยพ่ีเล้ียง/ภาควิชาเวชศาสตรการธนาคารเลือดและจุลชีววิทยาคลินิกคณะสหเวชศาสตร 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ

*โทรศัพท 0-218-1084 E-mail panan_etc@yahoo.com
7อาจารยพ่ีเล้ียง/คณะวิศวะกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 12110

บทคัดยอ 

 ในสภาวะการปจจุบนั ทีผ่านมาเกดิสภาพภัยพิบัติทางโรคติดตอโควดิ-19ทาํใหกระทรวงสาธารณสุขเกดิความ

กังวลในเร่ืองความพรอมในการรักษาพยาบาล และไดสํารวจอีกหลายๆท่ีเชนรพ. ทาสองยาง รพ. ทาสองยาง 

รพ.อุมผาง และรพ.แมสอด อื่นๆซึ่งมีลักษณะปญหาสอดคลองกันคือเมื่อเกิดเหตุ การวิกฤติโควิด19 จึงมีความตอง

การหองทีส่ามารถเคลือ่นยายได แมในภาวะปรกตกิส็ามารถแยกเคลือ่นยายไปตัง้นอกพ้ืนที ่หรอืตรวจโรควณัโรค หรอื

รวมถึงการออกไปตั้งในที่ตางๆในชุมชน ซึ่งเปนชุมชนเปราะบางกับโรคติดตอตามตะเข็บชายแดน ภาวะสงคราม

ชนกลุมนอยสามารถนาํหองไปตัง้ทีศ่นูยอพยพบรกิารประชาชนท้ังตางดาวและประชาชนในประเทศไดลดการกระจกุ

ตวัและโอกาสการแพรเช้ือจากคนไขสูคนไขและจากคนไขสูบคุลากรทางการแพทย และทีผ่านมามผีูคดิคนคายตางๆและ

นํามาบริจาคแตยังไมตอบโจทยมากนัก ดังนั้นจากการประชุมกับคณะทํางานรพ.อุมผางจึงไดออกแบบหองคัดกรอง

ผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน  โดยมีลักษณะจุดเดนที่สําคัญคือ1)มีความคงทน สวยงาม2) มีลักษณะขนยายได

งาย 3) มีระบบปรับสภาพอากาศฆาเชื้อตามหลักการระบายอากาศในหองปลอดเชื้อ รายชื่อกลุมเปาหมายที่จะ

เขารวมโครงการ โรงพยาบาลแมสอดจังหวัดตากและจะเปนสถานที่ดูงานเพื่อขยายโครงการไปสูหองแรงดันบวกท่ี

บริเวณ ตม.(ดานตรวจคนเขาเมอืงชายแดน)หองประจาํการตามจดุขามแดนของทหารตามบรเิวณชายแดน อ.แมสอด 

จังหวัดตาก)
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 ลักษณะผลิตภัณฑหรือ บริการ สรุปจุดเดนของโครงการ การแกปญหาสังคม และประโยชนในการใชงาน

 1. ลดการสัมผัสจากคนไขกับหมอทางตรง ผานหองและถุงมือ ลดโอกาสการติดเชื้อจากการสัมผัส โดยจะ

แยกกันดวยเครื่องหรือหองหรือตูนี้

 2. สามารถเคลื่อนยายไดสะดวกจึงแยกกลุมผูปวยที่เสี่ยงไปยังพื้นที่ที่เหมาะสมไดไมรวมตัวเปนกลุมกระจุก

ตัวลดโอกาสการติดตอจากคนสูคน คงทนสวยงามไมแตกหักฉีกขาดงายเคล่ือนยายไดติดต้ังมาพรอมกับระบบปรับ

สภาพอากาศประหยัดพลังงานอีพลัสความดันบวกเพื่อใหอุณหภูมิภายในหองไมรอนอบอาวพรอมมีระบบบําบัด

เชื้อโรคที่เปนไปตามมาตรฐาน

       3. ระบบการทํางานของหองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน เปนไปตามหลักการทางวิชาการไม

เปนอันตรายตอมนุษย

 4. ระบบการทํางานของหองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน ทํางานเปนระบบอัตโนมัติ มีการ

ใชเทคโนโลยีกลองยิงอุณหภูมิโดยการใชกลองเทอรโมแสกนที่มาตรฐาน(ไมไดผลิตกลองขึ้นมาเองเนื่องจากอุปกรณ

ทางการแพทยมมีาตรฐานสงู) แตจะนาํสญัญาณเอาทพุตจากกลองดังกลาวมารวมเชือ่มตอกบัระบบAIของหองคัดกร

องผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน ที่เขียนขึ้นมารองรับสัญญาณดังกลาว ดวยเสียงเตือนและบันทึกขอมูลเขาไปที่

คอมพิวเตอรไดรวมถึงความพิเศษคือสามารถส่ัง ปร้ินสต๊ิกเกอรสีแดงและเขียวเพ่ือแยกผูปวยออกจากกันแบบอัตโนมัติ

ไมตองใชคนมาฉกีสติก๊เกอรเพือ่นาํมาตดิใหกบัคนไข พรอมเสียงเตือนใหลางมอืดวยแอลกอฮอลดวยชดุเคร่ืองกดเจล

แอลกอฮอลแบบอัตโนมัติเมื่อเสร็จการตรวจ

คำาสำาคัญ: หองคัดกรองโควิด-19 ระบบปรับอากาศความดันบวกและลบ ระบบอีพลัส เทอรโมแสกน
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1. บทนำา
 โรงพยาบาลแมสอด จังหวัดตากเปนโรง

พยาบาลที่อยูติดตะเข็บชายแดนมีผู เขามารักษา

ประมาณ 1,800 - 2,000คน ตอวัน เมื่อเกิดเหตุการ

แพรระบายของโรคตดิตอโควดิ-19 จงึมคีวามจาํเปนที่

จะตองคดักรองผูปวยในเบือ้งตน เพือ่ปองกนัการแพร

กระจายเชื้อโรคแกผูปวยและบุคลากรทางการแพทย 

 ที่ผานมา มีผูคิดคนหองคัดกรองท่ีมีลักษณะ

เปนหองพลาสติกชนิดอะคลีลิกใส ไมมีโครงเหล็ก 

เคลื่อนยายไดแตแตกหักงาย และไมมีระบบปรับ

อากาศ ทําใหผูใชงานไมสะดวกแกการทํางาน ทั้งนี้ 

หองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบื้องตน มีจุด

เดนนอกเหนือไปจากเปนหองทีม่คีวามคงทน สวยงาม 

เคลื่อนยายไดงายแลว ยังเปนหองคัดกรองที่มีระบบ

อัตโนมติัในการคดักรองเบ้ืองตน และระบบปรบัสภาพ

อากาศฆาเชือ้ตามหลกัการระบายอากาศในหองปลอด

เชื้อแรงดันบวก

2. วัตถุประสงค
 2.1 สรางหองคัดกรองตนแบบผูปวยโควดิ-19 

สาํหรบัภาคสนามเบือ้งตน ฆาเชือ้ดวยระบบอพีลสั อาร 

ซี ไอ และเฮปาฟลเตอร มอบใหโรงพยาบาลแมสอด 

จังหวัดตาก 

 2.2 เพื่อทดสอบการฆาเชื้อโรค ตรวจวัด

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในหองกอน

เปดระบบ และหลังเปดระบบโดยวิธีการเพาะเชื้อโรค

 2.3 เพื่อนําเทคโนโลยีท่ีเกิดข้ึนในโครงการนี้ 

สงเสริมใหกับภาคเอกชนสามารถนําไปจัดจําหนายได

ในราคาที่สามารถแขงขันในตลาด และเกิดประโยชน

ตอการนําไปขยายผลเชิงธุรกจิและสงัคม ท้ังดานความ

ปลอดภัยและการเตรียมพรอมตอภัยพิบัติโควิด-19 ที่

อาจเกิดขึ้นในอนาคตอีก

3. วิธีการดำาเนินงาน
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4. ผลการดำาเนินงาน
 4.1 สรางตวัอยางหองคดักรองตนแบบผูปวย

โควิด-19 สําหรับภาคสนามเบื้องตน

ภาพที่ 1 หองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนาม  

 เบื้องตน

 4 .2 ทดสอบการฆา เชื้ อ โรค ตรวจวัด

ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเชื้อโรคในหองกอน

เปดระบบและหลังเปดระบบโดยวิธีการเพาะเชื้อโรค

สถานที่วาง
จานเพาะเชื้อ

Before After

ในหอง จุดพื้น

ดานลมออก

185 141

ในหองจุดใกล

ปากกลองลม

เขา

272 75

Mean 238 108

SD 46.51 46.67

P value = 0.055

ภาพที่ 2 ตารางการนับโคโลนิของเชื้อแบคทีเรีย

ผลการทดสอบ

ก อ น เ ป ด เ ค รื่ อ ง คั ด ก ร อ ง โ ค วิ ด 

พบจํานวนเชื้อแบคทีเรียเฉล่ีย 238 โคโลนี ขณะที่

หลังติดตั้งเคร่ืองพบจํานวนเชื้อแบคทีเรียเฉลี่ย 108 

โคโลนี ทั้งนี้พบวาจํานวนเชื้อแบคทีเรียบริเวณใน

หองคัดกรองโควิด ภายหลังการทํางานของระบบ

เครื่องคัดกรองโควิด ลดลงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

(p-value = 0.05) เมื่อเปรียบเทียบกับจํานวนเช้ือ

กอนเปดเครื่องคัดกรองโควิด ดังกลาว ประสิทธิภาพ 

ของระบบเครือ่งคดักรองโควดิ  ในการลดเชือ้แบคทเีรยี

ที่ปนเปอนในอากาศ วัดดวยวิธี settle plate เทากับ 

54.62% ยิ่งตัวเลขเขาใกล 100% ยิ่งถือวาดีที่สุด

 ท้ังนี้ ขอดีของหองคัดกรองผูปวยโควิด-19 

ภาคสนามเบื้องตน ไดแก

 1. ลดการสัมผัสจากคนไขกับหมอทางตรง 

ผานหองและถุงมือ ลดโอกาสการติดเช้ือจากการสัมผัส 

โดยจะแยกกันดวยเคร่ืองหรือหองหรือตูน้ี

 2. สามารถเคล่ือนยายไดสะดวกจึงแยกกลุม

ผูปวยท่ีเส่ียงไปยังพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมไดไมรวมตัวเปน

กลุมกระจุกตัว ลดโอกาสการติดตอจากคนสูคน 

คงทนสวยงาม ไมแตกหักฉีกขาดงายเคล่ือนยายได

ติดต้ังมาพรอมกับระบบปรับสภาพอากาศประหยัด

พลังงานอีพลัสความดันบวก เพ่ือใหอุณหภูมิภายในหอง

ไมรอนอบอาวพรอมมีระบบบําบัดเช้ือโรคท่ีเปนไปตา

มมาตรฐาน

 3. ระบบการทํางานของหองคัดกรองผูปวย

โควิด-19 ภาคสนามเบ้ืองตน เปนไปตามหลักการทาง

วิชาการไมเปนอันตรายตอมนุษย

 4. ระบบการทํางานของหองคัดกรองผูปวย

โควิด-19 ภาคสนามเบ้ืองตน ทํางานเปนระบบอัตโนมัติ มี

การใชเทคโนโลยีกลองยิงอุณหภูมิโดยการใชกลองเทอร

โมแสกนท่ีมาตรฐาน (ไมไดผลิตกลองข้ึนมาเองเน่ืองจาก

อุปกรณทางการแพทยมีมาตรฐานสูง) แตจะนําสัญญาณ

เอาทพุตจากกลองดังกลาวมารวมเช่ือมตอกับระบบ AI 

ของหองคัดกรองผูปวยโควิด-19 ภาคสนามเบ้ืองตน ท่ี

เขียนข้ึนมารองรับสัญญาณดังกลาว  
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6. กิตติกรรมประกาศ
 ผลงานน้ีไดรับการสนับสนุนทุนนวัตกรรมเพ่ือ

สังคม ภายใตหนวยขับเคล่ือนนวัตกรรมเพ่ือสังคมประ

จําพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1 รหัสผลงาน SIDN1-63-

11 และขอขอบคุณ โรงพยาบาลแมสอดจังหวัดตาก 

ท่ีสนับสนุน เงินทุนวิจัยพัฒนา ขอมูล สถานท่ี 

และบุคลากรตางๆในงานวิจัยน้ี

7. เอกสารอางอิง
 สถาบันบําราศนราดูล. (2550). คูมือการ

ปรบัปรุงคณุภาพอากาศภายในอาคารสถานพยาบาล. 

กรมควบคุมโรค. กระทรวงสาธารณสุข. 91 หนา.

 ดวยเสียงเตือนและบันทึกขอมูลเขาไปท่ี

คอมพิวเตอรได และยังสามารถส่ังปร้ินสต๊ิกเกอรสีแดง

และเขียว เพ่ือแยกผูปวยออกจากกันแบบอัตโนมัติไม

ตองใชคนมาฉีกสต๊ิกเกอร เพ่ือนํามาติดใหกับคนไข 

พรอมเสียงเตือนใหลางมือดวยแอลกอฮอลดวยชุด

เคร่ืองกดเจลแอลกอฮอลแบบอัตโนมัติเม่ือเสร็จการ

ตรวจ

5. สรุปผลการดำาเนินงานตามตัวช้ีวัดของผล

งานท่ีวางไว (KPI) เปรียบเทียบกับผลการดำาเนิน

งานท่ีเกิดข้ึนหลังเสร็จส้ินการดำาเนินงาน

ตัวชี้วัด คาเปาหมาย 
และหนวยนับ

ผลการดำาเนินงานที่เกิด
ขึ้นหลังเสร็จสิ้นผลงาน

1. ไดหองคัดกรองผูปวย

โควิด-19 ภาคสนาม

เบื้องตน

1. ไดหองคัดกรองโควิด

 1 เครื่อง

2.ไดผลการทดสอบการ

คัดกรองผูใชงานจริง

2. ไดผลการทดสอบจาก

ผูใชบริการ300คน

3.ไดผลตรวจวัดการการ

ฆาเช้ือโรคของหองคัด

กรอง ผูปวยโควิด-19 

ภาคสนามเบื้องตน

3. ไดผลการตรวจวัดคา

แบทีเรียจากการวัดดวย

วิธี settle plate เทากับ 

54 . 62  ผลก อน เป ด

เครื่อง พบวาจํานวนเชื้อ

แบคทีเรียบริเวณในหอง

คัดกรองโควิด ภายหลัง

การทํางานของระบบ

เครื่องคัดกรองโควิด ลด

ลงอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติ (p-value = 0.05)
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ภาคผนวก



เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบนงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

รายช่ือผูทรงคุณวุฒิประเมินผลงานนวัตกรรมเพ่ือสังคม ประจำาพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน 1

1. ดร.ถนัด  บุญชัย      ประธาน

     (รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม)

 2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นครินทร พริบไหว   รองประธาน

     (ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น มรภ.ชม. วิทยาเขตแมฮองสอน)

 3. นางสาวเอดา จิรไพศาลกุล     กรรมการ

             (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 4. นายคุณาวุฒิ  บุญญานพคุณ     กรรมการ

         (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 5. ดร.อําพล  อาภาธนากร     กรรมการ

     (ผูทรงคุณวุฒิภายนอก)

 6. นายฐนาทัศน โสภณอนันตชัย    กรรมการ

             (ผูแทนภาคเอกชน)

 7. อาจารย ดร.วรจิตต  เศรษฐพรรค    กรรมการและเลขานุการ

     (คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย)

 8. นายสกลวัฒน  เศวตรัตนกุล     ผูชวยเลขานุการ

     (ผูชวยนักวิจัย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย)
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เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบนงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

รายช่ือท่ีปรึกษา คณะทำางาน และผูประสานงานประจำาพ้ืนท่ี หนวย SID-N1

ที่ปรึกษา SID-N1 สำานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

 1. คุณคุณาวุฒิ บุญญานพคุณ  ผูอํานวยการฝายนวัตกรรมเพื่อสังคม

 2. ดร.อําพล อาภาธนากร  ผูจัดการพัฒนานวัตกรรมฝายนวัตกรรมเพื่อสังคม

 3. คุณวรรนิภา พงษไทยสงค  นักพัฒนานวัตกรรม

 4. คุณวรรณิตา ทองพัด  นักพัฒนานวัตกรรม

 5. คุณวุฒิรักษ แพงตาแกว  นักพัฒนานวัตกรรม

คณะทำางาน SID-N1 หนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

1. ดร.วรจิตต เศรษฐพรรค  หัวหนาหนวย SID-N1

 2. คุณรุงนภา จุลศักดิ์   ฝายบริหารโครงการ SID-N1

 3. คุณพงศนุวัตน เมืองสุวรรณ  ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ SID-N1

 4. คุณสกลวัฒน เศวตรัตนกุล  ฝายงานวิชาการ SID-N1

ผูประสานงาน SID-N1 ประจำาพื้นที่ 

1. ผศ.ดร.นครินทร พริบไหว  ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน

 2. ผศ.ดร.ธีรศิลป กันทา  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

      วิทยาเขตแมสอด จังหวัดตาก

 3. ดร.เอกรัฐ ปญญาเทพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 

      วิทยาเขตแมสอด จังหวัดตาก
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แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม

เวทีการนำาเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุน

ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุมธาราทิพย โรงแรมอิมพีเรียลแมฮองสอนรีสอรท อำาเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

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

คำาชี้แจง  ขอความรวมมือผูเขารวมกิจกรรมทุกทานกรอกแบบประเมิน โดยทำาเครื่องหมาย √ ลงในชอง � ที่ตรงกับความ

คิดเห็นของทานมากที่สุด เพื่อการปรับปรุงในการจัดกิจกรรมครั้งตอไป

1.  ขอมูลทั่วไป

 สถานภาพของทานในการเขารวมกิจกรรม  

  � ผูบริหาร / หนวยงานผูใหทุน / ผูทรงคุณวุฒิ / ผูประสานงานประจำาพื้นที่

  � ผูรับทุน หัวหนาผลงาน ผูรวมผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม SID-N1 

  � อาจารย/พี่เลี้ยงของผลงานที่ไดรับทุน SID-N1 

  � อื่นๆ โปรดระบุ .................................................................................................

2.  ทานมีความพึงพอใจในเรื่องตางๆตอไปนี้มากนอยเพียงใด

3.  ขอที่ควรปรับปรุงของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้

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

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

4.  ขอเสนอแนะอื่นๆที่จะเปนประโยชนตอการจัดกิจกรรมครั้งตอไป

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

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

โดยสรุป  ทานเห็นวาการจัดกิจกรรมครั้งนี้อยูในระดับใด

            � ดีมาก  � ดี  �ปานกลาง  � ตองปรับปรุง

                                 
ขอขอบคุณที่ทานใหความรวมมือตอบแบบประเมินผลการจัดกิจกรรม
หนวยขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1

แบบประเมินผลการจัดกิจกรรม



แบบลงคะแนนขวัญใจ SID-N1

เวทีการนำาเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุน

ทุนผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจำาพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1 

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 

ณ หองประชุมธาราทิพย โรงแรมอิมพีเรียลแมฮองสอนรีสอรท อำาเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน

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

 โปรดใสหมายเลขรหัสผลงาน และชื่อบุคคล (หัวหนาผลงาน ผูรวมผลงาน) ที่ทานชื่นชอบ 

และสมควรไดรับรางวัลขวัญใจมหาชน (Popular Award)

ประเภทรางวัล หมายเลข/ชื่อบุคคล

รางวัลผลงานผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม

ประเภทขวัญใจมหาชน (Popular Award) หมายเลขรหัสผลงาน .........................................

รางวัลนวัตกรเพื่อสังคม

ประเภทขวัญใจมหาชน (Popular Award) ชื่อบุคคล ............................................................



หนังสือ     ผลงานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1   

     ประจําป 2563

เอกสารประกอบการประชุม  เวทีการนําเสนอผลงานและถอดบทเรียนการสนับสนุนทุนผล  

     งานนวัตกรรมเพื่อสังคม ประจําพื้นที่ภาคเหนือตอนบน

     23 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแมฮองสอนรีสอรท 

     จังหวัดแมฮองสอน

พิมพครั้งที่ 1   (พฤศจิกายน 2563) จํานวน 60 เลม

ผูแตง      ดร.วรจิตต  เศรษฐพรรค

ผูรับผิดชอบจัดการพิมพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

     โดย วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแหงเอเชีย 

     180 หมู 7 ต.ขี้เหล็ก อ.แมริม จ.เชียงใหม 50180

สำานักพิมพ        หจก.พงษสวัสดิ์การพิมพ

     117/11 ถ.ริมคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม 50200

คณะผูจัดทำา
บรรณาธิการเลม     สกลวัฒน  เศวตรัตนกุล

ผูชวยบรรณาธิการ พิสูจนอักษร  รุงนภา จุลศักดิ์

ออกแบบปกและรูปเลม   พงศนุวัตน  เมืองสุวรรณ

ที่ปรึกษา
คุณคุณาวุฒิ   บุญญานพคุณ  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

ดร.อําพล อาภาธนากร  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

คุณวรรนิภา พงษไทยสงค  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

คุณวรรณิตา ทองพัด   สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

คุณวุฒิรักษ แพงตาแกว  สํานักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน)

ขอมูลทางบรรณานุกรม
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