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สารจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 การจดันทิรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ครัง้ที	่ 1	

(1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and Technology Exhibition : 

1st	RMUTP	ITEx)	ในหัวข้อ	“เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”	(Technological	and	

Innovative	Seeds	from	New	Generation)	ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดขึ้น	เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้น�า

เสนอผลงาน	อนัเป็นผลผลติผลงานปรญิญานพินธ์	สารนพินธ์	โครงการพเิศษและโครงการเฉพาะบคุคล	สูส่าธารณชน	

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ	 รวมทั้งยังเป็นการฝึกให้นักศึกษารู้จักท�างานร่วมกัน	 ฝึกแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ	

ก่อนการออกไปประกอบอาชีพในสังคมภายนอกมหาวิทยาลัย	

	 ในนามของมหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ขอขอบคณุ	บริษทั	เซ็นทรัลพัฒนา	จ�ากดั	(มหาชน)

ทีย่นิดใีห้ใช้สถานท่ีในการจดัแสดงผลงานของนกัศกึษาในครัง้นี	้ขอแสดงความช่ืนชมยนิดกีบัคณาจารย์และนกัศกึษา

ทกุคน	และหวงัเป็นอย่างยิง่ว่าการแสดงผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยขีองนกัศกึษาจะเป็นประโยชน์แก่นกัเรยีน	

นักศึกษา	คณาจารย์	และประชาชน

	 ขออ�านวยพรให้การจัดงานด�าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ก�าหนดไว	้						

ทุกประการ

(รองศาสตราจารย์	ดร.	วิโรจ	อิ่มพิทักษ์)

รักษาราชการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร



II

สารจาก
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	 ได้ด�าเนนิงานสร้างงานวจิยั	 สิง่ประดษิฐ์	นวตักรรม	บนพ้ืนฐาน

ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 สู่การผลิตและการบริการที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ประเทศ	

พร้อมให้บริการงานวิชาการและการศึกษาท่ีมีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์	 เพื่อการมีอาชีพอิสระและพัฒนาอาชีพสู่การ

แข่งขัน	 โดยได้ด�าเนินการในรูปแบบของการบูรณาการความรู้	 รวมทั้งการถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลงานวิจัย							

สิ่งประดิษฐ์	นวัตกรรม	การเรียนการสอน	การฝึกอบรมวิชาการและอาชีพต่าง	ๆ	มาอย่างต่อเนื่อง

	 ทัง้น้ี	การจดันทิรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	

ครั้งที่	 1	 (1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and Technology 

Exhibition	:	1st	RMUTP	ITEx)	ในหวัข้อ	“เมลด็พนัธุน์วตักรรมและเทคโนโลยจีากแนวคดิคนรุน่ใหม่”	(Technological	

and	Innovative	Seeds	from	New	Generation)	ครั้งนี้	เป็นผลงานปริญญานิพนธ์	สารนิพนธ์	โครงงานพิเศษ

และโครงการเฉพาะบุคคลของนักศึกษา	ที่ได้รับการสนับสนุนจาก	โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเพื่อ

คนรุ่นใหม่	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	 ดิฉันหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้เก่ียวข้องและผู้ที่สนใจจะได้รับ

แนวคิดที่เป็นโยชน์เพื่อการต่อยอดความรู้	เพิ่มมูลค่าให้กับองค์ความรู้	ตลอดจนสามารถน�าไปเป็นแนวทางในการ

พัฒนางานและอาชีพที่เกี่ยวข้องในโอกาสต่อไป

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า		เมฆเกรียงไกร)

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ



III

สารจาก
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

	 มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลทัง้	9	แห่ง	ได้ร่วมมอืจดัท�าแผนปฏบิตักิารพฒันาบณัฑตินกัปฏบิตัริาชมงคล	

แบ่งเป็น	5	กลุ่ม	ใช้ชื่อว่า	R-CAP	(Rajamangala	Common	Action	Plan)	ประกอบด้วย		1)	นโยบายและการ

บริหารจัดการ	2)	หลักสูตรและสมรรถนะ	3)	ผู้สอนราชมงคล	4)	นักศึกษา	5)	การวิจัย	บริการวิชาการ	และความ

รบัผดิชอบต่อสงัคม	โดยมสีถาบนัวจัิยและพฒันา	ของ	9	ราชมงคล	เป็นผูร้บัผดิชอบด�าเนินการในส่วนของ	R-CAP	5

	 การจดันทิรรศการนวตักรรมและเทคโนโลยขีองนกัศกึษา	มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร	ครัง้ที	่ 1	

(1st Rajamangala University of Technology Phra Nakhon Innovation and Technology Exhibition : 

1st	 RMUTP	 ITEx)	 หัวข้อ	 “เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”	 (Technological	 and	

Innovative	 Seeds	 from	New	Generation)	 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร	เป็นการด�าเนนิกจิกรรมตามกลวิธแีละมาตรการหนึ่งในสีท่ีร่ะบุไว้ใน	R-CAP	5	โดยจดัเปน็ปทีี	่1	ประกอบ

ด้วยกิจกรรมการจัดนิทรรศการผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา	 การเสวนาทางวิชาการเพื่อพัฒนา

บัณฑิตนักปฏิบัติ	 และการประกวดผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา	 เป็นการตอบโจทย์การส่งเสริม

การสร้างนวัตกรรมของนักศึกษาเพื่อพัฒนาบัณฑิตนักปฏิบัติ	 ใฝ่รู้	 สู้งาน	 เช่ียวชาญเทคโนโลยี	 และมีคุณธรรม										

ที่เป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	

	 กราบขอบคุณ	ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยที่ให้การสนับสนุนการจัดงานจนประสบความส�าเร็จ	ขอบคุณ

คณะกรรมการทกุฝ่าย	และสมาชกิสถาบนัวจิยัและพฒันา	ทีใ่ห้ความอนเุคราะห์	และเป็นส่วนส�าคญัของความส�าเรจ็

ของงานในครั้งนี้

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ		พีรพัชระ)

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



IV

กำ�หนดก�ร
การจัดนิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีของนักศึกษา	มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ครั้งที่	1

หัวข้อ	“เมล็ดพันธุ์นวัตกรรมและเทคโนโลยีจากแนวคิดคนรุ่นใหม่”
25		เมษายน		2557

ณ	ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์	โซน	Eden	1

เวล� กิจกรรมใน โซน Eden 1กิจกรรมบนเวที

10.00-11.00	น.

11.00-11.30	น.	

11.30-12.30	น.

12.30-14.30	น.

14.30-15.30	น.

พิธีเปิด	โดย	รองศาสตราจารย์	ดร.วิโรจ	อิ่มพิทักษ์		
รักษาราชการแทนอธิการบดี	มทร.พระนคร	

สาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา	(กลุ่มที่	1-2)

การเสวนาเรื่องการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ	โดย			
	 1.	คุณวิเชียร		เอมประเสริฐสุข
								 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่	บริษัท	โตโยต้า
	 	 มอเตอร์	ประเทศไทย	จ�ากัด
	 2.	คุณมนตรี		บุญสิทธิ์		
	 	 กรรมการผู้จัดการใหญ่	ยูไนเต็ด	กรุ๊ป	จ�ากัด
	 3.	รองศาสตราจารย์	ดร.วัชรพงศ์		วิสุทธิพงศ์		
	 	 ผู้จัดการแผนกฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร		
	 	 ฝ่ายครัวการบิน	บริษัท	การบินไทย	จ�ากัด	  
	 	 (มหาชน)
	 4.	ดร.วิไลลักษณ์		สกุลภักดี
	 	 ประธานกรรมการผู้จัดการ	
	 	 บริษัทในเครือ	เอส.วี.พี.	กรุ๊ป
	 5.	รองศาสตราจารย์สุภัทรา		โกไศยกานนท์
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและวิเทศสัมพันธ์	
	 	 มทร.พระนคร
	 6.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ		สุวรรณเวช
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
	 	 และประชาสัมพันธ์	มทร.พระนคร	
ผู้ด�าเนินการเสวนา	

สาธิตผลงานผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา	(กลุ่มที่	3-4)

ลงทะเบียน	
-	นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
		ของนักศึกษา	มทร.พระนคร	ครั้งที่	1
-	นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเด่น
-	การพิจารณาผลงานนวัตกรรมและ
		เทคโนโลยีของนักศึกษา



V

เวล� กิจกรรมใน โซน Eden 1กิจกรรมบนเวที

15.30-17.30	น.	

17.30-18.30	น.

การเสวนาเรื่องการส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม													
ของนักศึกษาเพื่อมุ่งสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ	โดย
	 1.	รองศาสตราจารย์	ดร.อัญชลีพร		วาริทสวัสดิ์			
	 	 หล่อทองค�า	
	 	 ผู้แทนส�านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
	 2.		ดร.กันต์		วีระกันต์		
	 	 ผู้แทนส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ
	 3.	คุณพงศ์ภรณ์	อนุสกุลโรจน์		
	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านกองทุนตั้งตัวได้
	 4.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑามาศ		พีรพัชระ
	 	 ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	
	 	 มทร.พระนคร
	 5.	ผู้ช่วยศาสตราจารย์กมลทิพย์	วัฒกีก�าธร
	 	 คณะวิศวกรรมศาสตร์	มทร.พระนคร
	 6.		ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธภูมิ		สุวรรณเวช
	 	 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	 	 	
	 	 และประชาสัมพันธ์	มทร.พระนคร
ผู้ด�าเนินการเสวนา	

พิธีมอบรางวัลผลงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีดีเด่น	
และปิดงาน	
โดย	ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฟื่องฟ้า		เมฆเกรียงไกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ	
มทร.พระนคร

-	นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยี
		ของนักศึกษา	มทร.พระนคร	ครั้งที่	1
-	นิทรรศการนวัตกรรมและเทคโนโลยีเด่น
-	การพิจารณาผลงานนวัตกรรมและ
		เทคโนโลยีของนักศึกษา



VI

เกริ่นน�า
การสร้างคุณค่าผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักศึกษา

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์จุฑ�ม�ศ  พีรพัชระ
ผู้อำ�นวยก�รสถ�บันวิจัยและพัฒน�

ปีงบประม�ณ

ก�รเผยแพร่ผลง�น

งบประม�ณ
(บ�ท)

คณะท่ีเข้�ร่วม
โครงก�ร
(คณะ)

โทรทัศน์
ก�รศึกษ�

ท�งไกลผ่�น
ด�วเทียม
(ผลง�น)

เว็บไซต์
(ผลง�น)

รวม
(ผลง�น)

นิทรรศก�ร
ระดับช�ติ
(ผลง�น)

จำ�นวน 
(โครงก�ร)

2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2551-2557

350,000

400,000

500,000

643,000

1,000,000

1,067,000

1,286,200

5,246,200

6

7

7

9

8

7

7

9

7

7

11

14

-

-

-

39

27

53

63

84

106

94

118

545

5

8

11

24

55

31

30

163

-

-

-

55

51

63

-

169

12

15

22

93

106

94

30
(ระหว่�ง

ดำ�เนินก�ร)

372

	 สถาบนัวจิยัและพฒันา	มพีนัธกจิหลกัประการหน่ึงคอืการส่งเสริมการสร้างงานวจัิย	ส่ิงประดิษฐ์	นวตักรรม	เพือ่สร้าง

มลูค่าเพิม่แก่ภาคการผลติและบรกิารในระดบัชาต	ิทัง้งานวจิยัของอาจารย์	นกัวจิยั	บคุลากร	และนกัศกึษาภายในมหาวทิยาลยั

	 โครงการส่งเสรมิสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมเพ่ือคนรุ่นใหม่	จึงเป็นโครงการท่ีจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้การสนบัสนนุ

และส่งเสรมิการท�าปรญิญานพินธ์	สารนพินธ์	โครงงานพิเศษ	โครงการเฉพาะบคุคลของนกัศกึษาในระดับปรญิญาตรภีายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร	ซึ่งด�าเนินโครงการมาตั้งแต่ปี	 2551	 ถึงปัจจุบัน	 โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม									

และพฒันาการคดิค้นสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมของนกัศกึษา	และเผยแพร่ในระดับชาติ	โดยมผีลการด�าเนนิงาน	ดังนี้

	 ผลการด�าเนนิงานดงักล่าว	 เป็นการสร้างความเชีย่วชาญด้านวชิาชพีแก่นกัศกึษา	 เพ่ือพัฒนาสูบ่ณัฑิตนกัปฏบัิต	ิ					

โดยทุกผลงานสามารถเผยแพร่ร่วมกับหน่วยงาน/องค์กรระดับชาติ	 ได้แก่	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาต	ิ													

กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	ในงานวนันกัประดิษฐ์	งานมหกรรมวทิยาศาสตร์

และเทคโนโลยแีห่งชาต	ิและสือ่โทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทยีม	รวมทัง้สามารถสร้างผลติภณัฑ์	เครือ่งมือ	อปุกรณ์

ทีช่่วยพฒันากระบวนการผลติของชมุชนและภาคอตุสาหกรรมให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม
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 วสิยัทศัน์ (Vision) เป็นผูน้�ำกำรศกึษำด้ำนครศุำสตร์อตุสำหกรรม
ที่มีศักยภำพสูงในกำรผลิตครูวิชำชีพ และนักเทคโนโลยีเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสำกล

 ระดับปริญญาตรี   
หลกัสูตรครศุาสตร์อตุสาหกรรมบณัฑติ (ค.อ.บ.) 5  ปี 
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล 
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.) 2 ปี (ต่อเนือ่ง)       
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
- สำขำวิชำวิศวกรรมเครื่องกล
- สำขำวิชำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 

 ระดับบัณฑิตศึกษา 
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต
- สำขำวิชำชีพครู 
      หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต
- สำขำวิชำนวัตกรรมและเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำ 

www.teched.rmutp.ac.th

 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
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โครงการการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จัดท�าเพื่อสร้างระบบฐานข้อมูลงานวิจัยของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  และจัดการงานวิจัย
อย่างเป็นระบบเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถค้นหางานวิจัยได้อย่างสะดวกรวดเร็ว  สามารถดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบ  PDF  
ไฟล์  โครงการนี้ใช้โปรแกรม  AppServ – win32-2.5.10  Macromedia Dreamweaver 8  Adobe Photoshop CS3  
PHP  MySQL  ในการสร้าง  ผลการท�าโครงการเว็บไซต์เพื่อการสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  สามารถค้นหางานวิจัยได้
ตามชือ่ผูจ้ดัท�า  ช่ือเรือ่ง  หรอืปีท่ีจดัท�า  สามารถดาวน์โหลดงานวิจยัได้ตามบททีต้่องการ และมกีารนับจ�านวนผูเ้ข้าชมเวบ็ไซต์

เจ้าของผลงาน  
นพรัตน์  เกษสุวรรณ

ปิยนุช  ชูสิงแค
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร. รุ่งอรุณ  พรเจริญ
อาจารย์อัมภาภรณ์  พีรวณิชกุล

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาเว็บไซต์
เพื่อการสืบค้นระบบฐานข้อมูลงานวิจัย  
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ชุดควบคุมเครื่องบินบังคับทรงตัวอัตโนมัติด้วยไมโคร
คอนโทรลเลอร์ สร้างขึน้มาเพือ่เป็นชดุควบคมุเครือ่งบนิให้สามารถรกัษา
ระดบัการทรงตวัของเครือ่งบนิอตัโนมตั ิโดยใช้รโีมทไร้สายในการสัง่ให้
เครื่องบินทรงตัวอัตโนมัติ มีการศึกษาขั้นตอนการออกแบบและสร้าง
เครื่องบินชนิด 4 ใบพัด ขั้นตอนการเขียนโปรแกรมด้วยไมโคร
คอนโทรลเลอร์ ขัน้ตอนการเซต็ค่าเครือ่งบนิ ขัน้ตอนการตัง้ค่าให้กบัชดุ
ควบคุมมอเตอร์ ขั้นตอนการบิน    การทดสอบชุดควบคุมเครื่องบิน
บังคับทรงตัวอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ ท�าการทดสอบการ
ควบคุมเครือ่งบนิโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการประมวลผลมาจาก
ชุดควบคุมการเอียง IMU GY-86 และท�าการสั่งให้ชุดควบคุมความเร็ว
มอเตอร์ส่งสัญญาณ PWM ให้กับมอเตอร์แต่ละตัวเพื่อให้รักษาระดับ
การบิน ให้สามารถลอยทรงตัวอัตโนมัติ 

เจ้าของผลงาน  
ทศกฤษณ์  จิตติปกรณ์รักษ์
วิศรุจ  ทองศรี
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนุชา  ไชยชาญ 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ชุดควบคุมเครื่องบินบังคับทรงตัวอัตโนมัติ
ด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
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โครงการนีน้�าเสนอวงจรกรองความถีต่�า่ผ่านทีม่ผีลตอบสนองแบบฟังก์ชัน่เอลลปิตกิโดยใช้ไมโครสตรปิเซมิลัมป์ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้างวงจรกรองความถี่ต�่าผ่านที่มีความถี่ตัด 2.2 GHz ความสูญเสียเนื่องจากการ
ย้อนกลับภายในแถบผ่านอย่างน้อย 15 dB มีต�าแหน่งความถี่ที่เกิดทรานสมิชชั่นซีโร่อย่างน้อย 2 ต�าแหน่ง และมีผลตอบ
สนองแบบฟังก์ชั่นเอลลิปติก

การออกแบบวงจรกรองความถี่ ใช้วิธีการจ�าลองแบบด้วยโปรแกรมจ�าลองแบบแม่เหล็กไฟฟ้า และวงจรกรอง
ความถี่ถูกสร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ RT/Duroid 6006 ที่มีค่าคงตัวไดอิเล็กตริก  = 6.15 มีความหนา 1.27 มิลลิเมตร และมี
แทนเจนต์การสูญเสีย tan =0.0027

จากผลการวัดผลตอบวงจรกรองความถ่ีต�า่ผ่านทีม่ผีลตอบสนองแบบฟังก์ชัน่เอลลปิตกิโดยใช้ไมโครสตรปิ เซมลิมัป์ 
ด้วยเคร่ืองเน็ตเวิร์คอนาไลเซอร์ ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น N5230C ได้ผลดังนี้ มีความถี่ตัด 2.27 GHz ภายใน
แถบผ่านเกิดการสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรกสูงสุด 0.17 dB และมีการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับน้อยกว่า 10 dB 
ทรานสมชิชัน่ซโีร่ล�าดบัที ่1 เกดิทีค่วามถี ่2.84 GHz ส่วนทรานสมชิชัน่ซโีร่ล�าดบัที ่2 เกดิทีค่วามถี ่4.27 GHz และการสญูเสยีตลอด
แถบหยุดมค่ีามากกว่า 30 dB จนถงึ 5 GHz ผลตอบสนองต่อความถีท่ีไ่ด้จากการจ�าลองในโปรแกรม IE3D ได้ผลดงันี ้มคีวามถี่
ตัด 2.22 GHz ภายในแถบผ่านเกิดการสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรกสูงสุด 0.16 dB และมีการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับ
น้อยกว่า 10 dB ทรานสมิชชั่นซีโร่ล�าดับที่ 1 เกิดที่ความถี่ 2.78 GHz ส่วนทรานสมิชชั่นซีโร่ล�าดับที่ 2 เกิดที่ความถี่ 4.14 dB 
และการสูญเสียตลอดแถบหยุดมีค่ามากกว่า 30 dB จนถึง 5 GHz และผลตอบสนองต่อความถี่ที่ได้จากการจ�าลองใน
โปรแกรมMicrowave office ได้ผลดังนี้ มีความถี่ตัด 2.21 GHz ภายในแถบผ่านเกิดการสูญเสียเนื่องจากการใส่แทรกสูงสุด 
0.16 dB และมีการสูญเสียเนื่องจากการย้อนกลับน้อยกว่า 10 dB  ทรานสมิชชั่นซีโร่ล�าดับที่ 1 เกิดที่ความถี่ 2.81 GHz 
ส่วนทรานสมิชชั่นซีโร่ล�าดับที่ 2 เกิดที่ความถี่ 3.61 GHz และการสูญเสียตลอดแถบหยุดมีค่ามากกว่า 30 dB จนถึง 5 GHz 
เมื่อเทียบผลการจ�าลองวงจรกรองความถี่ต�่าผ่านในโปรแกรม Microwave office ซึ่งเป็นผลตอบสนองที่มีค่าใกล้เคียงกับจุด
ประสงค์ที่ได้ก�าหนดไว้และมีค่าดีที่สุด กับผลการจ�าลองวงจรกรองความถี่ต�่าผ่านในโปรแกรม Zeland IE3D และผลการวัด
วงจรกรองความถี่ต�่าผ่าน ด้วยเครื่องเน็ตเวิร์คอนาไลเซอร์ ยี่ห้อ Agilent Technologies รุ่น N5230C จะเห็นได้ว่าเกิดการ
ผิดพลาดในของส่วนทรานสมิชชั่นซีโร่ล�าดับที่ 2 เกิดที่ความถี่ประมาณ 3.61 GHz ซึ่งสูงกว่าที่ต้องการ 0.66 GHz ทั้งนี้อาจ
เกดิความผดิพลาดทางด้านการกดัเซาะ และองค์ประกอบภายนอก ซึง่ในทางปฏบิตัแิล้วผลทีไ่ด้น้ันอยูใ่นระดบัทีน่�าไปใช้งานได้

เจ้าของผลงาน  
  วิรุณ  ผ่านจังหาร

 ธีรพจน์  กาญจนพานิช
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิสิฐ สอนละ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

วงจรกรองความถี่ต�่าผ่านที่มีผลตอบสนองแบบฟังก์ชั่น
เอลลิปติกโดยใช้ไมโครสตริปเซมิลัมป์

ภาพที่ 1 ผลการตอบสนองที่ได้จากการวัดวงจรกรองความถี่ต�่าผ่าน 
จากการจ�าลองในโปรแกรม Microwave office

ภาพที่ 2 วงจรกรองความถี่ต�่าผ่านที่มีผลตอบสนองแบบฟังก์ชั่นเอลลิปติก
โดยใช้ไมโครสตริปเซมิลัมป์
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โครงการ วงจรกรองผ่านแถบความถี่ไมโครสตริป
แบบสามส่วนมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาการออกแบบและสร้าง
วงจรกรองผ่านแถบความถีส่�าหรบัการสือ่สารไร้สายคล่ืนความถ่ี 
2100 MHz วงจรถูกออกแบบให้มีผลตอบสนองต่อความถี่แบบ
ไม่สมมาตรโดยการให้เกิดทรานสมิสชั่นซีโร่ที่บริเวณใกล้กับ
ความถี่ตัดด้านสูงของผลตอบสนอง วงจรถูกสร้างบนแผ่นวงจร
พมิพ์ส�าหรับงานความถีส่งู RT/Duroid 6006 ทีม่คีวามหนาของ
ชั้นฐานรอง (substrate) หนา 1.27 มิลลิเมตร มีค่าคงตัว
ไดอิเล็กตริก 6.15 และแผ่นมีค ่าแทนเจนท์การสูญเสีย
(loss tangent)เท่ากับ 0.0019 โดยการสร้างลายวงจรใน
โปรแกรมจ�าลองแม่เหล็กไฟฟ้าเพ่ือปรับแต่งผลตอบสนอง 
หลงัจากนัน้จงึน�าไปกดัลายวงจร ดงัภาพท่ี 2 ผลการจ�าลองแบบ 
พบว่าผลตอบสนองของวงจรกรองมคีวามถ่ีกลางประมาณ 2.14 
GHz ซีโร่ของผลตอบสนองเกิดที่ความถี่ 2.22 GHz วงจรกรอง
มีการสูญเสียเน่ืองจากการใส่แทรก(S21)ที่กลางแถบผ่าน
ประมาณ 2 dB และวงจรกรองมีการสูญเสียเน่ืองจากการ
ย้อนกลับ (S11) ตลอดแถบผ่านมากกว่า 25 dB ซึ่งผลจากการ
จ�าลองแบบวงจรกรองผ่านแถบความถีไ่มโครสตรปิแบบสามส่วน
พบว่าแบนด์วดิธ์ของผลตอบสนองกว้างกว่าทีก่�าหนดไว้มาก ท้ังนี้
อาจเป็นเพราะว่าการก�าหนดความถ่ีของซีโร่การส่งผ่านอยู่ใกล้
กบัขอบด้านสงูของแถบผ่านมากเกนิไป ท�าให้ยากต่อการควบคมุ
ความถี่ตัดที่ขอบด้านต�่าของแถบผ่าน อย่างไรก็ตาม วงจรกรอง
นี้มีคุณสมบัติที่ดีในด้านการสูญเสียต�่าที่เกิดขึ้นในวงจร

เจ้าของผลงาน  
ชัชชลัย  บุญฑารมย์
ธีรวัฒน์ กล�่าทอง
สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิสิฐ สอนละ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

วงจรกรองผ่านแถบความถี่ไมโครสตริป
แบบสามส่วน

(ก) วงจรในโปรแกรมจ�าลองแม่เหล็กไฟฟ้า     

(ข) วงจรกรองที่สร้างบนแผ่นวงจรพิมพ์ 
RT/Duroid 600

ภาพที่ 1 วงจรกรองผ่านแถบความถี่ไมโครสตริปแบบสามส่วน

ภาพที่ 2 ผลตอบสนองวงจรกรองผ่านแถบความถี่ไมโครสตริปแบบสามส่วน
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรคหกรรมศาสตรบณัฑติ (คศ.บ.) หลักสตูร 4 ปี
และเทยีบโอน
- สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย 
- สำขำวิชำอำหำรและโภชนำกำร
- สำขำวิชำอุตสำหกรรมกำรบริกำรอำหำร
- สำขำวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์
หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) 
- สำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรอำหำร  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีกำรจัดกำรสินค้ำแฟชั่น 

 ระดับปริญญาโท
หลักสูตรคหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม.)
- กลุ่มวิชำออกแบบแฟชั่นผ้ำและเครื่องแต่งกำย
- กลุ่มวิชำอำหำรและโภชนำกำร
- กลุ่มวิชำกำรบริหำรธุรกิจคหกรรมศำสตร์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  แหล่งผลิตบัณฑิตมืออำชีพชั้นน�ำ
ด้ำนเทคโนโลยีคหกรรมศำสตร์ระดับอำเซียน

www.hec.rmutp.ac.th

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์
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 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

การใช้หล่อฮัง่ก้วยมาใช้แทนน�า้ตาลในวุน้สังขยาหล่อฮัง่ก้วยจัดเป็นสมนุไพรทีใ่ห้ความหวาน เหมาะส�าหรบัการ
ควบคุมน�้าหนัก มีความปลอดภัยส�าหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน เนื่องจากมีสารส�าคัญคือ โมโกรไซด์ (Mogrosides) ซึ่งเป็นสาร
ในกลุ่มไตรเตอร์ปีน ไกลโคไซด์ (Triterpene Glycosides) มีรสชาติหวานแต่ไม่ให้พลังงาน ไม่มีผลกระทบต่อระดับอินซูลิน
ในกระแสเลือด (คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548)   สารโมโกรไซด์จากหล่อฮั่งก้วยจะช่วยเร่งปฏิกิริยาการ
เผาผลาญไขมันในร่างกาย โดยไม่มีผลกระทบต่อระดับการผลิตอินซูลิน ซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับคือเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่รัก
สุขภาพแล้วยังสามารถน�าไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัยเพ่ือศึกษาอัตราส่วนท่ีเหมาะสมของการใช้น�้าหล่อฮั้งก้วยแทนน�้าตาลในผลิตภัณฑ์
วุ้นสังขยา

วิธีด�าเนินการ โดยการใช้น�้าหล่อฮั่งก้วยทดแทนน�้าตาลมะพร้าวในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับ คือ 15% 
20% และ 25% ของน�า้หนกัน�า้ตาลมะพร้าว  วางแผนการทดลองแบบสุม่ในบลอ็กสมบรูณ์ (Randomized Compels Block 
Design, RCBD)  น�าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส 5 ด้าน คือความชอบโดยรวม สี กลิ่น รสชาติ เนื้อสัมผัส ด้วยวิธี
การชิมแบบให้คะแนนความชอบ 9  ระดับ (9 point hedonic scale) ใช้ผู้ชิมจ�านวน 60 คน น�าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
ความแปรปรวน และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยแบบ Duncan’s  New  Multiple  Range  Test ( DMRT) 
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

เจ้าของผลงาน  
พีรนุช เขียววิลัย     
ภาณุพงศ์ โพธิ์ไพจิตร 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปานทิพย์  ผดุงศิลป์ 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การใช้น�้าหล่อฮั่งก้วยทดแทนน�้าตาลมะพร้าว
ในวุ้นสังขยา 

หมายเหตุ : a, b อักษรที่ต่างกันในแนวนอน หมายถึง ค่าที่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง สถิติที่ระดับ

ความเชื่อมั่น 95%

คุณภาพทางประสาทสัมผัส ค่าเฉลี่ยคุณภาพทางประสาทสัมผัส

สูตรที่ 1 (15%) สูตรที่ 2 (20%) สูตรที่ 3 (25%)

ความชอบโดยรวม 7.85a 7.8a 7.53a

สี 7.85a 7.89a 7.85a

กลิ่น 7.62a 7.5a 7.28a

รสชาติ 7.72a 7.5a 7.13b

เนื้อสัมผัส 7.67a 7.7a 7.62a
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  มาร์ชเมลโลว์ (Marshmallow)  เป็นขนมหวานชนิดหนึ่ง มีส่วนประกอบหลัก ได้แก่ เจลาติน น�้า 
และน�้าตาล ส่วนผสมจะถูกตีจนขึ้นฟูมีลักษณะนุ่มเบาเหมือนโฟม  สามารถน�ามารับประทานเป็นอาหารว่าง หรือน�ามาเป็น
ส่วนประกอบร่วมกับขนมหวานชนิดอื่นได้ จากส่วนประกอบหลักจะเห็นได้ว่าสารอาหารส่วนใหญ่คือคาร์โบไฮเดรต 

เมื่อรับประทานมากๆ อาจก่อให้เกิดโทษต่อร่างกาย เพราะสารอาหารดังกล่าวเป็นเหตุที่ท�าให้เกิดโรคอ้วน โรค
เบาหวาน  การพัฒนาผลิตภัณฑ์มาร์ชเมลโลว์ โดยการน�าผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ คือ ลูกหม่อนมาทดแทนน�้าบางส่วนจะท�าให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาอัตราส่วนของการใช้น�้าลูกหม่อนทดแทนน�้าในการท�ามาร์ชเมลโลว์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั เพือ่ให้เกดิผลติภณัฑ์ทีม่คีณุค่าทางโภชนาการ และสามารถเป็นแนวทางใช้ประกอบ
อาชีพในเชิงพาณิชย์ได้

วิธีด�าเนินการ การใช้น�้าลูกหม่อนที่ทดแทนน�้าในมาร์ชเมลโลว์ ในอัตราส่วนที่แตกต่างกัน 3 ระดับคือ 30:70 
40:60 และ 50:50 ของน�้าหนักทั้งหมด น�าไปประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านลักษณะ ที่ปรากฏ สี กลิ่น รสชาติ 
เนื้อสัมผัส (เหนียวนุ่ม) และความชอบโดยรวม ด้วยวิธีการชิมแบบให้คะแนนความชอบ แบบ 9-Point Hedonic Scale  
ท�าการทดลอง 2 ซ�้า ผู้ชิมจ�านวน 40 คน วางแผนการทดลองแบบ 
Randomized Complete Block Design (RCBD) น�าข้อมูลท่ีได้
มาหาค่าเฉลีย่ วเิคราะห์ความแปรปรวน และความเปรยีบเทยีบความแตกต่าง 
ของค่าเฉลี่ยโดยใช้วิธี Least Significant Difference (LSD) วิเคราะห์ผล
ด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ

การใช้น�้าลูกหม่อนทดแทนน�้าในการท�าขนมมาร์ชเมลโลว์ 
สูตรที่ 2 ท่ีระดับ 40:60 มีค่าเฉลี่ย 7.72 7.53 7.57 7.68 และ 7.72 
อยูใ่นระดบัความชอบปานกลางถึงชอบมาก และสตูรท่ี 3 ได้รบัการยอมรบั
ในด้าน กลิ่น มีค่าเฉลี่ย 7.41 อยู่ในระดับความชอบปานกลางเมื่อน�ามาวิเคราะห์ความแปรปรวน (Analysis of Variance, 
ANOVA) และเปรียบเทียบความแตกต่างด้าน กลิ่น ลักษณะที่ปรากฏ ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05 
ส่วนด้านสี รสชาติ เนื้อสัมผัส (เหนียวนุ่ม) และความชอบโดยรวม พบว่าอย่างมีนัยส�าคัญที่ระดับ 0.05

เจ้าของผลงาน  
นิตยา รัตนสุวรรณ 

ธานิวัฒน์ แสนจันทร์ 
สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ปรัศนีย์  ทับใบแย้ม

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การใช้ลูกหม่อน
ในผลิตภัณฑ์มาร์ชเมลโลว์
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โครงงานพิเศษนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษากระบวนการ
ประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากกระดาษฟางข้าว และเพื่อศึกษาความพึงพอใจ
ของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อการประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากกระดาษฟางข้าว 
โดยผู ้ศึกษาโครงงานพิเศษได้ด�าเนินการศึกษารวบรวมข้อมูลท่ี
เกีย่วข้อง และได้ท�าการทดลองสตูรกระดาษฟางข้าว  จ�านวน 3 สตูร  
น�าไปสอบถามความคดิเหน็จากผูเ้ชีย่วชาญ จ�านวน 3 ท่าน น�าสตูร
ที่ผู ้เช่ียวชาญเห็นชอบมากที่สุดมาประดิษฐ์มาลัยคล้องมือ
จากกระดาษฟางข้าว จ�านวน 1 พวง จากนั้นน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไป
สอบถามความคิดเห็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมีต่อผลิตภัณฑ์มาลัย
คล้องมือจากกระดาษฟางข้าว จ�านวน 50 คนเก็บรวบรวมข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถี่ ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยมี
ผลการศึกษา ดังนี้

ผลการศึกษาพบว่า
1. สูตรกระดาษฟางข้าวสูตรท่ี 1 เป็นสูตรที่ผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 3 ท่านเลือก โดยให้ข้อคิดเห็นว่าเป็นสูตรท่ีเนื้อ

กระดาษมีความเรียบเนียน  มีความเหนียวและบางเหมาะสมในการใช้ น�ามาประดิษฐ์มาลัยคล้องมือจากกระดาษฟางข้าว
2. ความพึงพอใจของกลุ ่มเป้าหมายท่ีมีต่อมาลัยคล้องมือจากกระดาษฟางข้าว พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์ 

พึงพอใจในวัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.00 ด้านประโยชน์ พึงพอใจในการน�าไปใช้เป็นของขวัญ 
ของฝาก ของที่ระลึก อยู่ในระดับมากที่สุด ที่ค่าเฉลี่ย 4.56 ด้านสถานที่จัดจ�าหน่าย พึงพอใจในการจ�าหน่ายที่ร้านดอกไม้
ประดิษฐ์ อยู่ในระดับมากที่สุด  ที่ค่าเฉลี่ย 4.24 

เจ้าของผลงาน  
อังคณา  แสนสนุก
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรุณี  โอวจริยาพิทักษ์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การประดิษฐ์มาลัยคล้องมือ
จากกระดาษฟางข้าว
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การศึกษาโครงงานพิเศษ การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาการประดิษฐ์
ดอกกล้วยไม้จากซังข้าวและเพื่อศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมาย ที่มีต่อการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว โดยผู้
ศึกษาโครงงานพเิศษได้ด�าเนนิการศกึษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่ก่ียวข้อง เพือ่ใช้ในการทดลองการประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้ จ�านวน 
3 แบบ น�าไปให้ผู้เชี่ยวชาญจ�านวน 5 ท่าน พิจารณาเลือกดอกกล้วยไม้ที่เหมาะสมที่สุดจากนั้นน�ารูปแบบดอกกล้วยไม้ที่ผู้
เชี่ยวชาญพิจารณาเห็นชอบมากที่สุดมาประดิษฐ์ ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว จ�านวน 1 ชิ้น จากนั้นน�าผลิตภัณฑ์ที่ได้ไปส�ารวจ
ความพงึพอใจของกลุม่เป้าหมาย  จ�านวน 50 คน  น�าข้อมลูทีไ่ด้มาวเิคราะห์โดยใช้ค่าความถี ่ค่าร้อยละ และค่าเฉลีย่ น�าเสนอ
ในรูปแบบของตารางประกอบความเรียง

ผลการวิเคราะห์พบว่า
1. ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่าน เลือกดอกกล้วยไม้เอื้องเสือโคร่ง โดยให้เหตุผลว่าดอกกล้วยไม้เอื้องเสือโคร่งมีขนาด

ดอกที่เล็ก สามารถน�าซังข้าวมาประดิษฐ์ โดยเลียนแบบดอกไม้ธรรมชาติ
2. ศึกษาความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่มีต่อผลิตภัณฑ์ดอกกล้วยไม้จากซังข้าว พบว่าด้านการออกแบบ

กลุ่มเป้าหมายมคีวามพงึพอใจในวสัดทุีน่�ามาใช้มคีวามแปลกใหม่ ทีร่ะดับมากทีสุ่ด มค่ีาเฉล่ีย 4.54 ด้านความสวยงามมคีวาม
พึงพอใจในผลิตภัณฑ์บ่งบอกถึงความประณีต สวยงาม สะดุดตา ดึงดูดความสนใจ ที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.42 และด้าน
คุณค่าและประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอในการเพิ่มมูลค่าให้กับซังข้าว ที่ระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.60 

เจ้าของผลงาน  
สุกัญญา  ชอบส�าโรง

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศักรินทร์   หงส์รัตนาวรกิจ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การประดิษฐ์ดอกกล้วยไม้
จากซังข้าว
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ข้าวโพดข้าวเหนยีวลกูผสมแฟนซสีม่ีวง 111 เป็นผลงานของนกัวจิยัไทยทีม่ปีระโยชน์ด้านคณุค่าทางโภชนาการ
และสขุภาพ  ปัจจบัุนผูบ้ริโภคส่วนใหญ่หนัมาใส่ใจสขุภาพมากขึน้ท�าให้อาหารทีใ่ส่ใจสขุภาพเป็นทีน่ยิม ไอศกรมีจงึเป็นทีน่ยิม
ของคนไทยเป็นอย่างมาก เนื่องจากประเทศไทยมีอากาศร้อนชื้น จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยที่ใช้คลายร้อน 
ด้วยจุดเด่นที่มีรสหวานและมีความเย็น ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของน�้าต่อเนื้อข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงท่ีใช้
ทดแทนน�้ากะทิในการท�าไอศกรีมข้าวโพดสีม่วงร้อยละ 50 : 50 60 : 40 และ 70 : 30 และวิเคราะห์คุณค่าทางโภชนาการ 
โดยน�าไอศกรีมที่ได้มาทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้านสี กลิ่น เนื้อสัมผัส รสชาติ และความชอบโดยรวม โดยใช้ 
ผูท้ดสอบชมิจ�านวน 70 คน และใช้แบบสอบถามคะแนนความชอบ 9 ระดบั (9-points hedonic scale) และท�าการเปรยีบเทยีบ 
ความแตกต่างค่าเฉลี่ย ด้วยวิธี Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) จากการศึกษาพบว่าอัตราส่วนที่เหมาะสม 
ของน�้าต่อเนื้อข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วงที่ใช้ทดแทนน�้ากะทิในการท�าไอศกรีมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง คือ ร้อยละ 60:40

จากนั้นน�าไปศึกษาสมบัติทางกายภาพของไอศกรีมข้าวโพดข้าวเหนียวสีม่วง ซึ่งมีค่าความสว่าง L*40.62 
ค่าความเป็นสีแดง a*9.49 ค่าความเป็นสีเหลือง b*4.43 ด้านโภชนาการ พบว่า ไอศกรีมข้าวโพดม่วงปริมาณ 100 กรัม 
ให้พลังงาน 113 กรัม คาร์โบไฮเดรต 26.4 กรัม โปรตีน 1.30 กรัม ไขมัน 0.24 กรัม เถ้า 0.34 กรัม เส้นใยอาหาร 0.19 กรัม 
ความชื้น 71.1 กรัม 

เจ้าของผลงาน  
ศรัญญา  มาลัยทอง
สุภาวดี  นาเครือ
สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การใช้น�้านมข้าวโพดม่วงทดแทนน�้ากะทิบางส่วน
ในผลิตภัณฑ์ไอศกรีมกะทิสด
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อินทผลัมจัดเป็นพืชตระกูลปาล์ม จะมีผลในเดือนมิถุนายน ถึง กรกฎาคม หรือที่ชาวมุสลิมที่รู้จักกันในเดือน
รอมฎอน ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะรับประทานอินทผลัมเพื่อช่วยให้มีน�้าตาลในร่างกายที่สมดุลหลังจากอดอาหารในการถือศิลอด 
และอินทผลัมยังมีประโยชน์ทั้งในด้านคุณค่าทางโภชนาการและด้านการรักษาโรค ดังนั้นเพื่อให้สามารถเก็บไว้ได้ตลอดทั้งปี 
จึงได้น�ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทมาร์มาเลด ซึ่งผลิตภัณฑ์มาร์มาเลดจัดอยู่ในกลุ่ม Semi soft spread คล้ายกับแยม 
โดยการน�าผลไม้ น�้าตาล กรด และเพคติน มาผ่านความร้อนจนได้ลักษณะใสกึ่งแข็งกึ่งเหลว ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้ 
เพือ่ศกึษาปรมิาณเน้ืออนิทผลมัและปรมิาณเพคตนิท่ีเหมาะสมในการผลติมาร์มาเลด ตลอดจนคณุค่าทางโภชนาการ โดยการ
ศึกษาปริมาณเนื้ออินทผลัม 3 ระดับ คือ ร้อยละ 10 ร้อยละ 20 และร้อยละ 30 และจากนั้นศึกษาปริมาณเพคติน 3 ระดับ 
4 กรัม 6 กรัม และ8 กรัม ทดสอบคุณภาพทางประสาทสัมผัสในด้าน สี กลิ่น เนื้อสัมผัส (การแผ่บนขนมปัง) รสชาติ และ
ความชอบโดยรวม ผู้ทดสอบชิมจ�านวน 70 คน ให้คะแนนความชอบ 9 ระดับ (9-points hedonic scale) ซึ่งวางแผนการ
ทดลองแบบ Randomized Completely Block Design (RCBD) วิเคราะห์ผลเปรียบเทียบความแตกต่างค่าเฉลี่ย แบบวิธี 
Duncan’s New Multiple Range Test (DMRT) 

จากการศึกษาพบว่าปริมาณเนื้ออินทผลัม ร้อยละ 20 และ
ปริมาณเพคติน 4 กรัม จึงได้ผลิตภัณฑ์มาร์มาเลดอินทผลัมที่เหมาะสม 
ส่วนด้านทางกายภาพของผลิตภัณฑ์มาร์มาเลดอินทผลัม มีค่าความสว่าง 
L*22.78 ค่าความเป็นสีแดง a*12.92 ค่าความเป็นสีเหลือง b*15.69 
ค่าวัดปริมาณของแข็งที่ละลายน�้า 68 °Brix และค่าความเป็นกรด-ด่าง
เท่ากบั 3.3 ส่วนคณุค่าทางโภชนาการ พบว่าผลติภณัฑ์มาร์มาเลดอนิทผลัม 
100 กรัม ให้พลังงาน 326 กรัม คาร์โบไฮเดรต 8.10 กรัม โปรตีน น้อยกว่า 
1.25 กรัม ไขมัน 02.3 กรัม เถ้า 0.54 กรัม ความชื้น 18.2 กรัม  เส้นใย
อาหาร 4.81 กรัม 

เจ้าของผลงาน  
ศรัณยู กุลยวุฒิภักดิ์  
ภคมน เทวาสะโณ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการบริการอาหาร
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กมลพิพัฒน์  ชนะสิทธิ์

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

มาร์มาเลดอินทผลัม
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 ระดับปริญญาตรี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
- สำขำวิชำกำรตลำด   - สำขำวิชำภำษำอังกฤษธุรกิจ
- สำขำวิชำกำรเงิน       - สำขำวิชำกำรจัดกำร
- สำขำวิชำระบบสำรสนเทศ
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) 
- สำขำวิชำกำรบัญชี
หลกัสูตรบรหิารธรุกจิบณัฑติ (บธ.บ.) (English Program)
- สำขำวิชำธุรกิจระหว่ำงประเทศ

 ระดับปริญญาโท
 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
- สำขำวิชำกำรบัญชี                 - สำขำวิชำกำรตลำด
- สำขำวิชำกำรเงิน                    - สำขำวิชำกำรจัดกำร

 ระดับปริญญาเอก
 หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต 
(บธ.ด.)

 วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติบณัฑติทีม่คีณุภำพและคณุธรรม
บนพืน้ฐำนเทคโนโลยแีห่งโลกอำชพี สูส่ำกล

www.bus.rmutp.ac.th

 คณะบริหารธุรกิจ
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โครงการศึกษาหัวข้อพิเศษ เรื่องระบบการสั่งซ้ือและจัดส่งกรอบรูปออนไลน์ ได้จัดท�าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ 
เพือ่ใช้แก้ปัญหาระหว่างร้านกรอบรปูและลกูค้า ซึง่เกดิขึน้ในการสัง่ซือ้และจดัส่งกรอบรปู โดยส่วนใหญ่ปัญหาท่ีเกดิขึน้ของร้าน 
กรอบรูป คือ ลูกค้าสั่งซื้อกรอบรูปทางโทรศัพท์ ท�าให้ไม่ทราบรูปแบบของกรอบรูปก่อนการตัดสินใจสั่งซื้อ และการบริการ
ของร้านกรอบรปูมกีลุม่ลกูค้าท่ีเข้ามาใช้บรกิารสัง่ซือ้เฉพาะในเขตพืน้ทีใ่กล้เคยีง และกลุม่ลกูค้าเดมิ ระบบจงึมาท�าหน้าทีเ่ป็น
ตวักลางระหว่างร้านกรอบรปูและลกูค้า ให้สามารถตดิต่อถงึกนัได้สะดวก รวดเรว็ขึน้ นอกจากนีร้ะบบยงัออกแบบเพือ่อ�านวย
ความสะดวกให้แก่พนกังาน ซึง่สามารถจดัการข้อมลูในระบบได้อย่างสะดวก และเจ้าของกจิการสามารถตรวจสอบรายละเอยีด
การด�าเนินงาน โดยการเรียกดูหรือจัดพิมพ์รายงานที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินกิจการได้

จากผลการด�าเนนิโครงการศกึษาหวัข้อพิเศษ ระบบการส่ังซ้ือและจัดส่งกรอบรูปออนไลน์ กรณศีกึษา ร้านทรรศ 
เฟรมมิ่ง ได้มีการออกแบบและสร้างระบบ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบประกอบด้วยโปรแกรม MySQL ที่ใช้ในการ
จัดท�าฐานข้อมูล โปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 ที่เป็นโปรแกรมช่วยให้การจัดท�าระบบมีความง่าย สะดวกมากขึ้น 
และภาษา PHP ทีใ่ช้ในการจดัท�าระบบให้มคีวามสมบูรณ์มากยิง่ขึน้ ผลสรปุท่ีได้จากการสร้างระบบการสัง่ซือ้และจดัส่งกรอบ
รูปออนไลน์ สามารถท�าให้การแบ่งหน้าที่ใช้งานระบบการสั่งซื้อและจัดส่งกรอบรูปออนไลน์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าของผลงาน  
ณัฐทิชา  ตั้งจิตพาณิช

ปิยะพงษ์  เขตหาญ
พันธ์ทิพย์  ใสผุด

สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภฉัตร  ศิริเธียร

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ระบบการสั่งซื้อและจัดส่งกรอบรูปออนไลน์กรณีศึกษา
ร้านทรรศ เฟรมมิ่ง
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โครงการพัฒนา ระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ กสทช. กรณีศึกษา ส�านักงานคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ มวัีตถุประสงค์ เพ่ือจัดการระบบฐานข้อมูล เพ่ือเพ่ิมประสทิธภิาพ
การจัดเก็บข้อมูลโครงการ กสทช. ให้สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัยของข้อมูล ลดความซับซ้อนใน
การท�างาน  สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างละเอียด และลดความผิดพลาดลง ทันต่อการใช้งานและสร้างระบบงานที่มีประโยชน์
ต่อผู้ใช้ได้

การพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลโครงการ กสทช.ก�าหนดสิทธิ์ของผู้ใช้งานไว้ 3 ระดับ คือ ระดับผู้ใช้งาน 
ระดบัของผูด้แูลระบบ และระดบัของเจ้าหน้าที ่ในการด�าเนนิงาน ได้ท�าการรวบรวมข้อมลู ศกึษาลักษณะของระบบงาน และ
ออกแบบระบบงาน โดยใช้ Web Application ด้วยภาษา PHP และ Appserv 2.5.10 ในการจัดการฐานข้อมูล ท�าให้เพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสทิธผิลของระบบงานดขีึน้ สามารถบรหิารจดัการข้อมลูภายในระบบได้อย่างสมบรูณ์แบบและสามารถ
ก�าหนดสิทธิในการเข้าใช้ระบบ เพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือและความปลอดภัยแก่ระบบงานอีกด้วย

เจ้าของผลงาน  
กรวินท์  วินิชาคม
จรส  ทรัพย์ศาสตร์
สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริรัตน์  ช�านาญรบ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ระบบบรหิารจดัการข้อมลูโครงการ กสทช. กรณศีกึษา ส�านกังานคณะกรรมการ
กจิการกระจายเสยีง กจิการโทรทศัน์และกจิการโทรคมนาคมแห่งชาติ
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ในภาวะปัจจุบันความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพย์สินของแต่ละบุคคลนับวันจะยิ่งน้อยลง  ซึ่งเกิดจาก
ภัยภิบัติ  การเจ็บป่วย  จนเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตหรือ 
ภัยที่มาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัว เช่น อุบัติเหตุสาเหตุดังกล่าวท�าให้มี
การซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตเพื่อให้ได้รับความคุ้มครองความ
เสี่ยงภัย  การประกันชีวิต จึงเป็นสิ่งที่มีความจ�าเป็นและมี
ประโยชน์มาก และยังมีบทบาทส�าคัญต่อการสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงเป็นการออม
ทรัพย์ในอกีรปูแบบหนึง่ และยงัน�ามาลดหย่อนภาษีได้ (http://
www.oic.or.th. 4 ธันวาคม 2555 )  จากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัย
จึงสนใจที่จะศึกษาปัจจัยท่ีมีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิต ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์

ประกันชีวิตของผู้บริโภค ในเขตกรุงเทพมหานคร  รูปแบบและ
ประเภทของกรมธรรม์ประกันชีวิต  การให้บริการของตัวแทนที่
จะส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ผูบ้ริโภคสามารถน�าข้อมลูผลการวจัิยใช้เป็นแนวทางใน

การตัดสินใจซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกต้อง
2. ผู ้ขายประกันชีวิตสามารถน�าข้อมูลไปใช้เพื่อเป็น

แนวทางในการวางแผนการขาย
3. ผลการวิจัยสามารถน�ามาเป็นแนวทางในการพัฒนารูป

แบบของกรมธรรม์ประกนัชวีติเพือ่ตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค

4. เพ่ือเป็นการปรับปรุงการให้บริการให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้เอาประกันรวมถึงการวางแผนการตลาดต่อไป 
 สมมติฐานในการวิจัย

1. ลักษณะทางประชากรด้านเพศ  อายุ  อาชีพ  รายได้  
การศึกษา  สถานภาพ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน

2. สือ่โฆษณา  รูปแบบของกรมธรรม์  ระยะเวลาในการท�า
ประกัน มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการด�าเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่  ผู้ที่ตัดสินใจซื้อ

กรมธรรม์ประกันชีวติทีอ่าศยัอยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร  ทีม่อีายุ
ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไป  โดยใช้การค�านวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
ด้วยสูตรของ Taro  Yamane ได้จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 240  คน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้วิธีสุ่มตัวอย่างจากทฤษฎีความน่าจะ
เป็นแบบหลายขั้นตอน 

2. การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งแบ่งออก
เป็น 3  ส่วน  ดงันี ้ ส่วนที ่1.  ข้อมลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
และข้อมูลด้านการตลาด ส่วนที่ 2.  ข้อมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซ้ือกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็นค�าถามแบบ Likert Scale 

ส่วนที่ 3.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม  
3.การทดสอบเครื่องมือใช ้ทดสอบด ้วยการหาค ่า

สัมประสิทธ์ิแอลของครอนบัคได้ระดับความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.9872

4. การวิเคราะห์ข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูล
1. ข้อมูลด้านประชากรและด้านการตลาดวิเคราะห์ข้อมูล

ด้วยความถี่และค่าร้อยละ
2. ข้อมลูด้านความพงึพอใจวเิคราะห์ข้อมลูด้วยค่าคะแนน

เฉลี่ยและเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. การทดสอบสมมติฐานค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่เป็น

อิสระต่อกันที่ ใช้ทดสอบด้วยสถิติ T-test  for Independent   
การทดสอบความแตกต่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า  2  
กลุ่ม ใช้วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One – Way 
ANOVA) ที่ระดับนัยส�าคัญ  0.5

อภิปรายผล
พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี

อาชีพ พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้ระหว่าง 20,001-30,000 
บาท จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สถานภาพการสมรส โสด  

สือ่ทีม่ผีลต่อการตดัสนิใจท�ากรมธรรม์ประกนัชวีติมากทีส่ดุ
คือโทรทัศน์ และรูปแบบที่ท�าประกันคือ สะสมทรัพย์หรือ 
ออมทรัพย์ โดยมรีะยะเวลาของกรมธรรม์มากทีส่ดุคอื 10 ปี

ระดับความพงึพอใจโดยรวม ต่อการตัดสนิใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิต ด้านเกี่ยวกับบริษัทคือ บริษัทมีการให้บริการที่ดี  
มีชื่อเสียง มีสาขาจ�านวนมาก ให้ผลประโยชน์ที่ดี  มีความ 
พึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด ด้านเกี่ยวกับกรมธรรม์  
มีผลประโยชน์ท่ีดี  และเงื่อนไขที่ชัดเจนด้านเกี่ยวกับตัวแทน 
มีความซื่อสัตย์  ให้บริการที่ดี  โดยภาพรวมทั้ง 3 ด้าน มีความ
พึงพอใจโดยรวมอยู่ที่ระดับมากที่สุด 

การวิเคราะห์ตามสมมติฐาน
 เพศมอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ ใน

เขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สุดใจ เดชธนมงคลชัย (2545) พบว่าเพศไม่มีผลต่อการ
ตัดสินใจท�าประกันชีวิต

 อาย ุและการศกึษา มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์
ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้อง
กบังานวจิยัของ สดุใจ เดชธนมงคลชยั (2545) พบว่าอายมุคีวาม
สมัพนัธ์กบัการตดัสินใจซ้ือกรมธรรม์ประกนัชวิีต และสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ อ�าพันธ์ เอมอิ่ม (2538) พบว่าปัจจัยที่มีผลทาง
อ้อมต่อการตัดสินใจท�าประกันชีวิตได้แก่ ระดับการศึกษา และ
อายุ อาชีพ สถานภาพ และรายได้  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
กรมธรรม์ประกันชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร แตกต่างกัน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อ�าพันธ์ เอมอิ่ม (2538) พบว่า 
ปัจจัยบางประการที่ส ่งผลต่อการตัดสินใจท�าประกันชีวิต 
ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาอาชีพ ราย
ได้ บทบาทของตัวแทนประกันชีวิต ความรู้ด้านการประกันชีวิต 

เจตคตทิีม่ต่ีอการท�าประกนัชวีติมคีวามสมัพนัธ์กบัการตดัสนิใจ
ท�าประกันชีวิตอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ

สือ่โฆษณา  มอีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนั
ชีวิต ในเขตกรุงเทพมหานคร ไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะ  
การรบัรูข้องผูบ้รโิภคผ่านสือ่ประเภทต่างๆ มคีวามคล้ายคลงึกนั  
ทั้งในเร่ืองของรายละเอียดกรมธรรม์ ระยะเวลา เบี้ยประกัน  
และผลประโยชน์ที่ผู้ท�าประกันจะได้รับ

รูปแบบกรมธรรม์ และประเภทของกรมธรรม์  มีอิทธิพล
ต่อการตดัสนิใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชวีติ ในเขตกรงุเทพมหานคร 
ไม่แตกต่าง อาจเป็นเพราะ  บรษัิทประกนัน้ันมกีารเสนอรปูแบบ
กรมธรรม์ในการท�าประกนัชวีติทีไ่ม่ได้แตกต่างกนั  ดงันัน้รปูแบบ
กรมธรรม์และประเภทของกรมธรรม์จงึไม่มอีทิธิพลในการตดัสนิ
ใจซื้อประกันชีวิต

ระยะเวลาในการท�าประกันชีวิต  มีอิทธิพลต่อการตัดสิน
ใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติ ในเขตกรงุเทพมหานคร ไม่แตกต่างกนั  
ซึง่ไม่สอดคล้องกบัสมมตฐิานทีต่ัง้เอาไว้  อาจเป็นเพราะ  บริษทั
ประกันน้ันมีการเสนอระยะเวลาในการท�าประกันชีวิตที่มีระยะ
เวลาให้เลือกหลากหลายเหมือนๆ กันไม่ได้มีระยะเวลาที่ 
แตกต่างกนั ซ่ึงเป็นระยะเวลาทีท่างสมาคมประกนัชวีติไทยได้ก�านด
ไว้  ดังน้ันระยะเวลาจึงไม่มอีทิธิพลในการตัดสนิใจซือ้ประกนัชวีติ

ข้อเสนอแนะ
ผลการวิ จั ยครั้ งนี้  จะ เห็น ได ้ ว ่ าผู ้ บริ โภคมี ระดับ

ความพึงพอใจ ในปัจจัยด้านต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิตอยู่ในระดับที่มากที่สุด บริษัทประกัน
ชีวิตจึงควรมีการพัฒนาในเรื่องของปัจจัยเกี่ยวกับด้านบริษัท  
กรมธรรม์และตัวแทนขายประกนัชวิีต  แต่การวิจัยครัง้นีเ้ป็นการ
ศกึษาเฉพาะประชากรทีอ่ยูใ่นเขตกรงุเทพมหานคร หากมโีอกาส
ควรท�าการศึกษาถึงผู้บริโภคทุกอาชีพและในจังหวัดอื่นๆ ด้วย  
เพื่อเป็นการเปรียบเทียบความพึงพอใจในปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต  ว่ามีความแตกต่าง
กันอย่างไร ในแต่ละพื้นที่เพ่ือจะได้ประโยชน์ในการปรับปรุง
แก้ไขและพฒันาปัจจยัด้านต่างๆ ทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิใจซือ้
กรมธรรม์ประกันชวีติต่อไป เพือ่ให้มปีระสทิธภิาพทีด่ยีิง่ข้ึนต่อไป

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรมีการขยายพื้นที่ในการศึกษา

ให้กว้างขึ้น เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุมสามารถน�ามาประยุกต์
ใช้ในการด�าเนินแผนงานเกี่ยวกับตลาดการประกันชีวิตได้

2. ควรศกึษาปัจจัยท่ีมอีทิธิพลต่อการตัดสนิใจซือ้กรมธรรม์
ประกนัชวีติของผูบ้รโิภค ในเขตกรงุเทพมหานคร เป็นระยะเวลา
อย่างต่อเน่ือง ทั้งน้ีเน่ืองจากระยะเวลา และสภาพการณ์ที่
เปลีย่นแปลงไป ย่อมอาจมผีลต่อปัจจยัทีม่อีทิธพิลต่อการตดัสนิ
ใจซือ้กรมธรรม์ประกนัชีวติของผูบ้รโิภค ในเขตกรุงเทพมหานครได้

เจ้าของผลงาน  
มณีรัตน์  บุญยงค์

อังศุภา ขุนเจ๋ง
มยุรี  มารยาท 

สาขาวิชาการตลาด
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารยา บูรณะกูล 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อกรมธรรม์ประกันชีวิต
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร (2556)
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.)
- สำขำวิชำวิทยำกำรคอมพิวเตอร์    
- สำขำวชิำวทิยำกำรสิง่แวดล้อมและทรัพยำกรธรรมชำติ

วิสัยทัศน์  (Vision) เป็นผูน้�ำกำรจดักำรศึกษำด้ำนวทิยำศำสตร์
และเทคโนโลยี ที่ได้มำตรฐำนระดับสำกล

www.sci.rmutp.ac.th

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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การศึกษาคุณภาพน�้าคลองเปรมประชากรเพ่ือน�าไปสู่
การบริหารจัดการน�้าเป ็นการศึกษาที่มีการประยุกต์ใช ้ระบบ
สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ในการก�าหนดขอบเขตพื้นที่ท�าการ
ศึกษา เริ่มจากแยกสถานีรถไฟบางเขนจนถึงแยกวัดเสมียนนารี
เป็นระยะทางประมาณ 1.3 กิโลเมตร โดยพื้นที่ท�าการศึกษาแบ่งเป็น 
3 จดุ ได้แก่ จดุ A แยกสถานรีถไฟบางเขน จุด B กลางล�าน�า้ และจุด C 
แยกวดัเสมยีนนารี สามารถแสดงรายละเอยีดได้ดังภาพที ่1 โดยท�าการ
เก็บข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556 ถึงวันที่ 15 มกราคม 
พ.ศ. 2557 การศึกษาครั้งนี้ได้ท�าการตรวจวัดลักษณะสมบัติของน�้า
ตัวอย่างทางกายภาพ (อุณหภูมิ, ความขุ่น, ปริมาณของแข็งที่ละลาย
เจือปนในน�้า ปริมาณของแข็งแขวนลอย) เคมี (ความเป็นกรด-ด่าง, 
ค่าออกซิเจนละลายน�า้, ปริมาณของออกซิเจนทีจุ่ลินทรีย์ใช้ในการย่อย
สลายสารอนิทรย์ี ปรมิาณออกซเิจนทัง้หมดท่ีต้องการใช้เพือ่ออกซิเดช่ัน
สารอินทรีย์ในน�้า) และชีวภาพ (กลุ่มแบคทีเรียโคลิฟอร์ม) 

จากการศึกษาพบว่าลักษณะสมบัติของน�้าตัวอย่างจาก
คลองเปรมประชากรในบริเวณพื้นที่ท�าการศึกษานั้นไม่คงที่ในแต่ละสัปดาห์ แต่ข้อมูลที่ได้นั้นอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานน�้าผิวดิน
ประเภทที่ 4 โดยปัจจัยที่ท�าให้ลักษณะ สมบัติของน�้าในคลองเปรมประชากรมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์อาจเกิดจาก
ปัจจัยต่างๆ เช่น กิจกรรมของชุมชนที่อาศัยริมคลอง การทิ้งมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงสู่แม่น�้าล�าคลอง อุณหภูมิของน�้า รวมถึง
ระดับและปริมาณน�้าในคลอง ตลอดจนฤดูกาล ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้สามารถน�าไปใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการ
เสนอแนะแนวทางจัดการน�้าในคลองเปรมประชากรที่เหมาะสมต่อไป          

เจ้าของผลงาน  
อัจฉราภรณ์ ศุกระศร

 นนทวร สอนจันทร์
พัฒน์ธนสรณ์  เพียรสว่าง

สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาคุณภาพน�้าคลองเปรมประชากร
เพื่อน�าไปสู่การบริหารจัดการน�้า

ภาพที่ 1 ขอบเขตพื้นที่ท�าการศึกษา
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งานวิจัยนี้เป็นการศึกษา ความสามารถของตะกอนดินตามธรรมชาติ ในการลดปริมาณสารอินทรีย์ในน�้าเสีย
ชมุชน ตลอดจนศึกษากลไกทีม่ส่ีวนช่วยในการบ�าบดัสารอนิทรย์ีในน�า้เสยีชมุชนด้วยตะกอนดนิตามธรรมชาต ิโดยท�าการเก็บ
ตวัอย่างตะกอนดินจากคลองเปรมประชากรจาก 2 พืน้ที ่ได้แก่ บริเวณหน้าวดัเสมยีนนารแีละบรเิวณหน้าสถานรีถไฟบางเขน
ส�าหรับตะกอนดินที่ใช้ในการทดลองในครั้งนี้ จะเป็นตัวอย่างตะกอนดินที่ถูกเก็บมาจากพื้นที่ศึกษาจริง และตะกอนดินที่ถูก
ฆ่าเช้ือจุลินทรีย์แล้ว โดยท�าการทดลองเพื่อวิเคราะห์หาค่าปริมาณสารอินทรีย์ในรูป BOD, COD และอินทรียวัตถุที่ลดลง
ด้วยระยะเวลาการทดลองที่แตกต่างกัน ได้แก่  3, 5, 12 และ 24 ชั่วโมงตามล�าดับรายละเอียดดังนี้

จากการศกึษาพบว่าทีร่ะยะเวลาการทดลองท่ี 24 ชัว่โมงนัน้ ลกัษณะของน�า้เสยีชมุชนทีน่�ามาท�าการทดลองนัน้
มีปรมิาณสารอนิทรย์ีในรปู BOD, COD และอนิทรียวตัถทุีล่ดลง โดย ตะกอนตามธรรมชาตินัน้มผีลต่อการดูดซับและการย่อย
สลายทางชวีภาพโดยจลุนิทรย์ีจงึสามารถลดปรมิาณสารอนิทรีย์ในรูป BOD, COD และอนิทรียวตัถ ุได้ดีกว่าตะกอนดนิทีผ่่าน
การฆ่าเชื้อด้วยความร้อนซึ่งมีเฉพาะสามารถดูดซับสารอินทรีย์ทีมีอยู่ในน�้าเสียได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

เจ้าของผลงาน  
เจนจิตราพร  จินะสาม 
วรางคณา     นาไชยลาน
สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรินธร  บุญยะโรจน์ 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศกึษากลไกการบ�าบดัสารอนิทรย์ี
ในน�า้เสยีชมุชนด้วยตะกอนดนิ

ภาพที่ 1 การทดลองเพื่อหากลไกการบ�าบัด
สารอินทรีย์ในน�้าเสียด้วยตะกอนดิน

ภาพที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์สารอินทรีย์ในน�้าเสียในห้องปฏิบัติการ
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โครงงานระบบการจัดการรูปภาพออนไลน ์ 
เป็นโครงงานที่จัดท�าขึ้นเพื่อการจัดเก็บรูปภาพกิจกรรม
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร โดยระบบนี้ประกอบด้วย  ส่วนของการดูรูปภาพจากอัลบั้ม ส่วนของการอัพโหลดรูปภาพ และ
ส่วนของการดาวน์โหลดรูปภาพ ซึ่งระบบดังกล่าวพัฒนาขึ้นโดย ภาษาพีเอชพี เอแจ็กซ์ ซีเอสเอสและเจคิวรีรวมถึงมีการจัด
ระบบการจดัการฐานข้อมลู  ด้วยมายเอสควิเอล มกีารท�างานรปูแบบเวบ็แอปพลเิคชัน่ เพือ่ช่วยในการบรหิารจดัการทรพัยากร
รปูภาพ อย่างเป็นระบบ และสามารถแลกเปลีย่นรปูภาพนัน้แก่บคุคลทีป่ระสงค์  โดยมผีูด้แูลระบบคอยตรวจสอบ  การใช้งาน
ของระบบ

ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหาโครงงาน
ภาพเปรียบเสมือนดวงตา ที่เล่าประสบการณ์เร่ืองราวความประทับใจ เป็นแหล่งบันทึกความทรงจ�า รวมถึง

เหตุการณ์ กิจกรรม วิวทิวทัศน์ สถานท่ี รูปภาพนั้นสามารถสื่อความหมายจากภาพเหตุการณ์ได้ เทคโนโลยีการถ่ายภาพ
มกีารพฒันาโดยเริม่มีววิฒันาการจากกล้องฟิล์มในอดตีจนถงึปัจจบุนัเป็นกล้องแบบดจิติอล ตลอดจนกระทัง่เครือ่งมอืสือ่สาร
ยังสามารถจัดเก็บได้หลากหลายวิธีต่างกันไป กลุ่มองค์กรขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ อาจจะมีรูปภาพจ�านวนมาก ก่อให้เกิด
ความยุ่งยากในการจัดเก็บรูปภาพ   รวมถึงการจัดเก็บรูปภาพอย่างไม่เป็นระบบ และยังไม่สามารถเผยแพร่รูปภาพแก่บุคคล
ที่มีความต้องการที่จะไปใช้ประโยชน์ได้ 

ฝ่ายประชาสมัพนัธ์ คณะวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลพระนคร ประสบปัญหา
ทางด้านการจดัการรปูภาพ ดงัทีก่ล่าวมาในขัน้ต้น ทางคณะผู้จัดท�าโครงงานได้น�าปัญหาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจดัท�า
ระบบการจัดการรูปภาพออนไลน์  เพื่อขจัดปัญหาในการจัดการรูปภาพ
ที่เกิดขึ้น 

ระบบการจดัการรปูภาพออนไลน์ทีจ่ดัท�าขึน้สามารถเผยแพร่   
จัดเก็บ และบริหารจัดการรูปภาพได้อย่างเป็นระบบ และสามารถอ�านวย
ความสะดวกให้แก่บุคคลที่มีความประสงค์ที่จะน�ารูปภาพน้ันไปใช้ 
ประโยชน์ในกิจกรรมต่างๆ ได้

เจ้าของผลงาน  
ณันฐิยา  จันทร์แก้ว

   ณัฏฐา   ปิ่นประดับ
  สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ระบบการจัดการรูปภาพออนไลน์
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โครงงานระบบจัดการไฟล์วีดีโอออนไลน์ เป็นโครงงานที่จัดท�าขึ้นเพ่ือพัฒนาในด้านการจัดการไฟล์วิดีโอ
ให้อยู่ภายในระบบฐานข้อมูล เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
ต้องการน�าไฟล์วีดีโอไปใช้งาน ซึ่งระบบจะสามารถเข้าถึงไฟล์วีดีโอ จัดการไฟล์วีดีโอรวมไปถึงเพิ่มคอมเมนต์ให้กับไฟล์วีดีโอ 
ระบบจัดเก็บไฟล์วดีโีอออนไลน์ ได้พัฒนาระบบงานให้อยูใ่นรปูแบบของเวบ็แอปพลเิคชัน่โดยใช้โปรแกรมภาษาพเีอชพใีนการ
พฒันาโปรแกรมบนเวบ็ มายเอสควิแอลในการจดัเกบ็ข้อมลูไฟล์วดีโีอ และเอฟเอฟเอม็เพก็ในการแปลงไฟล์วดีโีอให้อยูใ่นรปูแบบทีเ่หมาะสม

ผลการทดสอบของระบบพบว่า ระบบจัดเก็บไฟล์วีดีโอออนไลน์ สามารถท�างานได้ตามขอบเขต ของโครงงาน
ที่ได้ระบุไว้ ซึ่งระบบสามารถท�างานได้เป็นอย่างดี

ความเปนมาและความส�าคัญของปัญหาโครงงาน
วีดีโอเป็นมัลติมีเดียท่ีสามารถแสดงภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียงบรรยาย เก็บเร่ืองราวความประทับใจรวมไปถึง

เหตุการณ์ กจิกรรม สถานที ่วดีโีอถกูจดัเก็บในรปูแบบดจิติอลจึงท�าให้คุณภาพของวดิโีอทีไ่ด้จะมคีวามใกล้เคียงกบัต้นฉบับมาก 
จึงสามารถแสดงผลบนคอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดเก็บไฟล์วีดีโอเหล่านี้สามารถจัดเก็บได้หลากหลายวิธีต่าง
กนัไป บางกลุม่อาจจะจดัเก็บเป็นไฟล์แบบอเิลก็ทรอนกิส์ บางกลุ่มอาจจะจัดเกบ็บนโซเชยีลเนต็เวร์ิค (social network) และ
ยูทูป (youtube) อาจจะไม่มีการจัดเก็บไฟล์อย่างเป็นระบบ ยากต่อการค้นหา เก็บรวบรวมและไม่สามารถเผยแพร่แก่บุคคล
ที่ต้องการน�าวีดีโอนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ อาทิ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ และนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ที่มีวีดีโอกิจกรรมภายในคณะและมหาวิทยาลัยท่ีได้จัดข้ึนรวมถึงโครงการและวันส�าคัญเหล่านี้มีการบันทึกภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวเก็บไว้เป็นจ�านวนมาก แต่ไฟล์ภาพเคล่ือนไหวที่ได้บันทึกไว้ดังกล่าวยังไม่ได้รับการเผยแพร่ ท�าให้
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ อาจารย์ และนักศึกษาไม่สามารถน�าภาพเคลื่อนไหวเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ได้ 

ผู้จัดท�าโครงงานได้ศึกษาจากปริญญานิพนธ์ของณัฐพงษ์ ค้าผลดี และศุภกร ชาติสุวรรณ (2553) เรื่อง ระบบ
เรยีกดูภาพยนตร์ตามสัง่ โดยมกีารน�าเทคโนโลยอีนิเตอร์แอคทฟี สตรมีมิง่ (interactive streaming) ซึง่เป็นเทคโนโลยใีนการ
ส่งข้อมูลภาพและเสียงจากเครื่องแม่ข่ายไปลูกข่าย โดยสามารถรับชมภาพยนตร์ผ่านเว็บบราวเซอร์ (web browser) 
จากเครือ่งคอมพวิเตอร์จงึท�าให้ได้ระบบเรยีกดภูาพยนตร์ทีส่ามารถอ�านวยความสะดวกให้กบัผูใ้ช้งานได้มากยิง่ขึน้ และปรญิญา
นิพนธ์ ของภควัฒน์ เหมาะกิจ และคณะ เรื่อง เว็บไซต์ทีวีออนไลน์โดยใช้เรดไฟว์ได้ท�าการพัฒนาเว็บไซต์ทีวีออนไลน์ 
ผ่านระบบวดิีโอสตรมีมิง่ (video streaming) โดยได้น�าเทคโนโลยพีเีอชพ ี(php) และระบบฐานข้อมลู มาช่วยในการท�าระบบ
เว็บไซต์ทีวีออนไลน์ จึงท�าให้สามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง อินเตอร์เน็ตและสามารถถ่ายทอดสดผ่านทางเว็บแคม
เองได้ 

ดังนั้นผู้จัดท�าโครงงานมีแนวทางจากปัญหาที่พบจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา
ระบบจัดเก็บไฟล์วีดีโอแบบออนไลน์ โดยจะจัดเก็บรวบรวมไฟล์วีดีโอในรูปแบบ เว็บแอปพลิเคชั่น (web application) 
เพ่ือให้การบริหารจัดการและมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ ซ่ึงง่ายต่อการค้นหาเก็บรวบรวมและแลกเปล่ียนไฟล์วีดีโอใน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยมีผู้ดูแลระบบตรวจสอบการใช้งานของผู้เข้าใช้ระบบ เพ่ือเป็นการช่วยให้บุคลากร 
อาจารย์และนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดไฟล์วีดีโอไปใช้ประโยชน์ได้

เจ้าของผลงาน  
วิชชุดา  เลิศไกร   
วิษณุ  ชาวงษ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศิริชัย  สาระมนัส

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ระบบจดัเกบ็ไฟล์วดีโีอออนไลน์
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรบณัฑติ (วศ.บ.)
- สำขำวชิำวิศวกรรมเครื่องกล 
- สำขำวิชำวิศวกรรมไฟฟ้ำ
- สำขำวิชำวิศวกรรมกำรผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์  
- สำขำวิชำวิศวกรรมอุตสำหกำร 
- สำขำวิชำวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนำคม 
- สำขำวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
- สำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์ 
- สำขำวิชำวศิวกรรมโยธำ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติวศิวกรปฏบิตักิำรเพือ่รองรบั
อำเซียนทีม่คุีณภำพสูส่ำกล

หลกัสูตรอตุสาหกรรมศาสตรบณัฑิต (อส.บ.)
- สำขำวชิำเทคโนโลยแีม่พมิพ์เครือ่งประดบั

 ระดับปริญญาโท
หลกัสูตรวศิวกรรมศาสตรมหาบณัฑติ (วศ.ม.)
- สำขำวชิำวิศวกรรมกำรจดักำรอตุสำหกรรมเพือ่ควำมยัง่ยืน 
- สำขำวชิำวิศวกรรมอตุสำหกำร วชิำเอกกำรจดักำรโลจิสตกิส์
- สำขำวชิำวิศวกรรมเครือ่งกล 
- สำขำวชิำวิศวกรรมไฟฟ้ำ 

www.eng.rmutp.ac.th

 คณะวิศวกรรมศาสตร์
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เนื่องจากประเทศไทยมีผักตบชวาในแม่น�้าล�าคลองเป็นจ�านวนมาก ผักตบชวาเป็นพืชน�้าที่ท�าให้เกิด
ความเสียหายแก่เกษตรกรทางน�้าเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งการคมนาคม การไหลเวียนของน�้า  รวมถึงเป็นแหล่งของ
เช้ือโรค ชาวบ้านจงึน�ามาท�าเป็นงานจกัสาน ต่อมาได้พฒันาผลติภณัฑ์ทัง้ในด้านรปูแบบและลวดลายให้หลากหลายยิง่ขึน้ เช่น 
ตะกร้า กระเป๋า เป็นต้น ซึ่งผลิตภัณท์เหล่านี้จะต้องน�าผักตบชวามาท�าเป็นเส้นเชือกก่อน เมื่อตลาดมีความต้องการมากขึ้น 
เป็นผลท�าให้วตัถดุบิทีใ่ช้นัน่กค็อืเชอืกผกัตบชวาผลติได้ไม่ทนั ดังนัน้จึงมคีวามคดิทีจ่ะสร้างเคร่ืองท�าเกลียวเชอืกจากผกัตบชวา 
เพื่อน�าไปแก้ปัญหาความขาดแคลนแรงงานฝีมือ เพิ่มผลผลิต และท�าให้เชือกจากผักตบชวามีคุณภาพที่ดีขึ้น กล่าวคือท�าให้
เชือกแต่ละเส้นมีความแน่น และความใกล้เคียงกันทุกเส้น

โดยเครือ่งท�าเกลยีวเชือกจากผกัตบชวานีจ้ะใช้ระบบ PLC ในการควบคมุ ซ่ึงการทดลองจะเป็นการน�าผักตบชวา 
ที่ผ่านการต่อเป็นเส้นยาวแล้ว มาเข้าเครื่องเพื่อท�าเกลียวเส้นคู่จากนั้นท�าการม้วนเก็บเข้าหลอดเชือก น�าเชือกที่ได้มาวัดหา
จ�านวนเกลียว (เกลียวต่อนิ้ว) และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของเชือก

จากการทดลองพบว่าเครื่องท�าเกลียวเชือกจากผักตบชวา สามารถน�าผักตบชวาที่ผ่านการต่อเป็นเส้นยาวแล้ว
มาท�าเกลียวได้ 3 ขนาด คือ 3, 4 และ 5 เกลียวต่อนิ้ว ซึ่งผลผลิตที่ได้มีจ�านวนเกลียวต่อความยาว 1 นิ้วเป็นไปตามข้อก�าหนด
ที่ได้ก�าหนดไว้ อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง เนื่องจากผักตบชวาที่ใช้ป้อนเข้าเครื่องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน ส่งผลให้
จ�านวนเกลียวของเชือกไม่เท่ากัน ส่วนความเร็วในการท�าเกลียวเชือกนั้น เครื่องท�าเกลียวสามารถท�าเกลียวได้ที่ความเร็ว
ประมาณ 0.42 เมตรต่อนาที ซึ่งสามารถท�าความเร็วได้สูงกว่าแบบใช้แรงงานคน ซึ่งมีความเร็วเฉลี่ยอยู่ที่ 0.19 เมตรต่อนาที

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

เครื่องท�าเกลียวเชือกจากผักตบชวา

เจ้าของผลงาน  
ยุทธนา  เพ็ชรเกษม       
วิสิษฐ์พล  ล่องตี้
สันทัด  รงค์สยามานนท์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์อนันต์   เต็มเปี่ยม 
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เนือ่งจากปัจจบุนัอตุสาหกรรมยานยนต์ได้มกีารเติบโต
และเข้ามามีบทบาทอย่างมากในประเทศไทย ระบบเบรกเป็นส่วน
ประกอบหน่ึงของรถยนต์ท่ีมีความส�าคัญอย่างมากเพราะเกี่ยวข้อง
กับความปลอดภัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรถบรรทุกขนาดเล็กซ่ึงมี
ความต้องการความสามารถการเบรกที่แตกต่างกันตามสภาวะ

บรรทุกที่หลากหลาย แต่กลับพบว่ายังขาดองค์ความรู้ที่ชัดเจนในการออกแบบ โดยเฉพาะสัดส่วนการเบรกและการ
บรรทุกที่เหมาะสมส�าหรับวิศวกรภายในประเทศ

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดท�าโครงงานจึงได้เล็งเห็นความส�าคัญและน�าไปสู่การศึกษาสัดส่วนการเบรก
ที่เหมาะสมกับภาระการบรรทุกด้วยแบบจ�าลองยานพาหนะ โดยดัดแปลงรถบังคับวิทยุไฟฟ้าที่มีขายตามท้องตลาดสัดส่วน
ขนาดย่อ 1:8 มาท�าการปรับตั้งต�าแหน่งจุดศูนย์กลางมวล โดยอาศัยรถกระบะ IZUSU D-MAX รุ่น SX ที่มีการใช้งานในเชิง
พาณิชย์กันอย่างแพร่หลายมาเป็นต้นแบบ และท�าการทดสอบสัดส่วนแรงเบรกด้วยการปรับปริมาณกระแสไฟฟ้าเพื่อบังคับ
แรงเบรกที่ละเพลา (ควบคุมเพลาเดียว) ในสภาวะการรับภาระการบรรทุกที่หลากหลาย เพื่อหาระยะทางการเบรกที่สั้นที่สุด
ในทางตรงเท่านั้น โดยรถยนต์ไม่เกิดการลื่นไถล ผลการทดสอบ สะท้อนให้เห็นว่าร้อยละการกระจายแรงเบรกบนเพลาหน้า
ในสภาวะการบรรทุกต้ังแต่ 1.5 kg ข้ึนไปมีแนวโน้มการ 
กระจายแรงเบรกบนเพลาหลงัเพิม่ข้ึน เน่ืองจากสดัส่วนของ
น�า้หนักลงเพลาหลงัมค่ีามากกว่าร้อยละ 50 ของน�า้หนกัลง
เพลารวมซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎี

อย ่างไรก็ตาม แบบจ�าลองยานพาหนะ
ดังกล่าวนั้นยังมีข้อจ�ากัดในการศึกษา เนื่องจากไม่สามารถ
ท�าการเบรกพร้อมกนั 2 เพลาได้ในเวลาเดยีวกนั ซึง่แตกต่าง
กับลักษณะการใช้งานจริงในรถยนต์ปัจจุบัน

เจ้าของผลงาน  
อรรคพล  บัวจักร

วชิรพงศ์  พ่วงทรัพย์  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภชัย  หลักค�า  

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใชประโยชน์

การศึกษาสัดส่วนการเบรกที่เหมาะสมของรถบรรทุกขนาดเล็ก
ด้วยแบบจ�าลองยานพาหนะ
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จานเบรกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีบทบาทในอุตสาหกรรม
ชิน้ส่วนยานยนต์ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภยัโดยตรง จากผลกระทบ
ต่อความปลอดภยัดังกล่าว จึงท�าให้เกดิโครงงานเคร่ืองทดสอบความสามารถ
ในการเบรก เพื่อศึกษาลักษณะทางกายภาพจานเบรกแบบตรง และแบบ
กลบัทีม่ผีลกระทบต่อการสัน่สะเทอืน และเป็นทางเลอืกในการทดสอบจานเบรก

จากวัตถุประสงค์ของโครงงานนี้ จัดท�าเพื่อพัฒนาเครื่อง
ทดสอบความสามารถการเบรกแบบไดนาโมมิเตอร์ได้เพิ่มขนาดโมเมนต์
ความเฉื่อยจากเดิม 9.7 kg.m2 เป็น 127.1 kg.m2 ซึ่งมีมวลเท่ากับรถยนต์
เอนกประสงค์สมรรถนะสูง เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการทดสอบ และท�าการ
ทดสอบจานเบรกแบบตรง และจานเบรกแบบกลับ ซึ่งอ้างอิงการทดสอบ
อุณหภูมิตามมาตรฐาน JASO C406 มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่

การทดสอบจานเบรกทีม่ลีกัษณะทีแ่ตกต่างกนัทางกายภาพ 2 แบบ คอื จานเบรกแบบตรง และจานเบรกแบบกลับ ในสภาวะ
สภาวะอุณหภูมิ 100, 200 และ 300 C โดยใช้ความดันในการเบรก ณ ต�าแหน่งแม่ปั๊มเบรกที่ 2, 4 และ 6 MPa มาท�าการ
ทดสอบ

จากการทดสอบจานเบรกแบบตรงและแบบกลับที่ส่งผลกระทบต่อการสั่นสะเทือน โดยผลการทดสอบสะท้อน
ให้เห็นว่าจานเบรกแบบกลับ มีการสั่นสะเทือนที่น้อยกว่าจานเบรกแบบตรง อย่างเห็นได้ชัด อีกทั้งมีปัจจัยทางด้านความเร็ว
เริ่มต้นการเบรก ความดัน และอุณหภูมิ โดยผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่า ความเร็วเริ่มต้นการเบรกที่สูงจะส่งผลกระทบ
ต่อการสั่นสะเทือนที่มากกว่าความเร็วเริ่มต้นการเบรกที่ต�่า ในขณะที่ความดัน 4 MPa จะส่งผลให้เกิดการสั่นสะเทือนรุนแรง
มากกว่าที่ความดัน 2 และ 6 MPa และอุณหภูมิก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งท่ีส่งผลกระทบต่อการส่ันสะเทือน ยกตัวอย่าง เช่น 
ในกรณีจานเบรกแบบตรงการสั่นสะเทือนจะแปรผันตามอุณหภูมิ ค่อนข้างชัดเจน อย่างไรก็ตามการใช้จานเบรกแบบกลับ
จะช่วยลดอัตราการสั่นสะเทือนได้ในสภาวะอุณหภูมิสูง

เจ้าของผลงาน  
เทียนชัย  การเกตุ
ณัฐวุฒิ     พางาม  
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภชัย  หลักค�า

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาลักษณะจานเบรกแบบตรง/แบบกลับ
ที่ส่งผลกระทบต่อการสั่นสะเทือน
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จานเบรกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งท่ีมีบทบาทในอุตสาหกรรม
ชิ้นส่วนยานยนต์ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรง จานเบรกที่มี
การสึกหรอจะส่งผลให้ประสิทธิภาพการเบรกลดต�่าลง หากเราทราบถึง
ระดับความสึกหรอขณะใช้งานจานเบรก ก็สามารถลดโอกาสการเกิด
อุบัติเหตุลงได้ ดังน้ันการศึกษาการสึกหรอของจานเบรกที่มีผลกระทบต่อ
ระยะทางการเบรกจึงเป็นทางเลอืกในการทดสอบจานเบรกท่ีท�าให้สามารถ
ทราบถึงประสิทธิภาพของระบบเบรก

จากเหตุผลดังกล่าวผู้จัดท�าโครงงาน มีแนวคิดที่จะทดสอบ
ประสิทธิภาพของระบบเบรกอันมีผลจากการสึกหรอของจานเบรก ภายใต้
การทดสอบที่สามารถจ�าลองเงื่อนไขการเบรกได้ในสภาวะต่างๆ ตาม
มาตรฐานกระบวนการทดสอบ โดยท�าการทดสอบกับจานเบรกที่มีลักษณะ
ที่แตกต่างกันทางกายภาพ 3 กรณีคือ จานเบรกแบบปกติ แบบขรุขระน้อย 
และแบบขรุขระมาก ภายใต้อุณหภูมิ 100, 200 และ 300 °C ที่ความดัน 2, 4 และ 6 MPa และความเร็วเริ่มต้นการเบรก 50 
และ80 km/hr ซึ่งผลการทดสอบสามารถแสดงให้เห็นถึงระยะทางที่ใช้ในการเบรก อัตราหน่วง ความสามารถในการเบรก
เชิงอัตราหน่วงต่อหน่วยพื้นที่ของจานเบรก ภายใต้การสึกหรอกรณีต่างๆ ของจานเบรก

ผลการทดสอบพบว่าจานเบรกแบบปกตทิีค่วามดัน 6 MPa อณุหภมู ิ300 °C ความเร็วเร่ิมต้นการเบรก 50 km/hr 
มีระยะทางการเบรกสั้นที่สุดที่ 69.7 m ถึงแม้ว่าอัตราหน่วงเฉลี่ยและความสามารถในการเบรกเชิงอัตราหน่วงต่อหน่วยพื้นที่
สงูสดุจะเกดิกบัจานเบรกแบบขรขุระน้อยกต็าม ส่วนในกรณรีะยะทางการเบรกยาวทีส่ดุ 690.8 m อตัราหน่วงเฉลีย่และความ
สามารถในการเบรกเชิงอตัราหน่วงต่อหน่วยพืน้ทีต่�า่สดุเป็นของจานเบรกแบบขรขุระมาก อย่างไรก็ตามผลการศกึษาแสดงให้
เห็นว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้น ความดันที่สูงขึ้น เป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ระยะทางการเบรกสั้นลง

เจ้าของผลงาน  
กิตติศักดิ์ ด้วงแป้น       

  วงศธร จันทร์พา
    สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาผลกระทบการสึกหรอจานเบรกแบบดิสก์
ที่มีผลต่อระยะทางการเบรก
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จานเบรกเป็นผลิตภัณฑ์หนึ่งที่มีบทบาทในอุตสาหกรรมชิ้นส่วน
รถยนต์ และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยโดยตรง จากผลกระทบต่อความ
ปลอดภยัดงักล่าวจงึท�าให้เกดิโครงงานเคร่ืองทดสอบความสามารถในการเบรก
เพือ่ศกึษาผลกระทบของจานเบรกแบบตรงและแบบกลบัท่ีมผีลกระทบต่อระยะ
ทางการเบรก และเป็นทางเลือกในการทดสอบจานเบรก

จากเหตุผลข้างต้น คณะผู้จัดท�าโครงงานจึงคิดค้นและออกแบบ
สร้างเครือ่งทดสอบความสามารถการเบรกแบบไดนาโมมเิตอร์ขนาดไม่เกิน 40 
แรงม้า และโมเมนต์ความเฉื่อยไม่เกิน 135.36 kg.m2 ซึ่งอ้างอิงการทดสอบ
อุณหภูมิตามมาตรฐาน JASO C406 มาประยุกต์ใช้ร่วมกัน โดยมุ่งเน้นไปที่การ
ทดสอบจานเบรกที่มีลักษณะที่แตกต่างกันทางกายภาพ 2 ชนิด คือ จานเบรก
แบบตรงและจานเบรกแบบกลับ ในสภาวะอุณหภูมิของจานเบรก 100, 200 
และ 300 ºC โดยใช้แรงเบรก ณ ต�าแหน่งแม่ปั๊มเบรกท่ีแตกต่างกันระหว่าง 
891.74, 1,963.50 และ2,945.24 N โดยใช้ความดันในการเบรก ณ ต�าแหน่ง
แม่ปั๊มเบรกที่ 2, 4 และ6 MPa มาท�าการทดสอบ

จากการด�าเนินการข้างต้นได้น�าไปสู่การศึกษาลักษณะของ
จานเบรกทั้ง 2 แบบ ที่ส่งผลกระทบต่อระยะทางการเบรก โดยผลการทดสอบ
สะท้อนให้เห็นว่าจานเบรกกลับ มีระยะทางการเบรกที่สั้นกว่าจานเบรกแบบ
ตรง อย่างเหน็ได้ชดั อกีทัง้ยงัมปัีจจยัทางด้าน อณุหภูม ิความดนั และ ความเรว็
เริ่มต้นการเบรก โดยผลการทดลองสะท้อนให้เห็นว่า ที่สภาวะอุณหภูมิสูง 
จะท�าให้อัตราหน่วงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ระยะทางการเบรกจึงสั้นลง ในขณะเดียวกัน 
ทีส่ภาวะอณุหภมิูต�า่จะท�าให้อตัราหน่วงเฉลีย่ลดลง ระยะทางการเบรกจึงเพ่ิมข้ึน 
ความดันในการเบรกสูงจะท�าให้อัตราหน่วงเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ระยะทางการเบรก 
จึงลดลง ในทางตรงกนัข้าม ความดันในการเบรกต�า่จะท�าให้อัตราหน่วงเฉลีย่ลด
ลง จะท�าให้ระยะทางการเบรกเพิ่มขึ้น 

เจ้าของผลงาน  
ณัฐพงษ์    น้อยเชื่อม 
ทศพล  อนุตรานุสรณ์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กุลยศ  สุวันทโรจน์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาผลกระทบของจานเบรกแบบตรงและแบบกลับ
ที่มีผลต่อระยะทางการเบรก
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โครงงานนี้มี วัตถุประสงค ์ เพื่อศึกษาอัตรา 
สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง จากการเปลี่ยนแปลงระดับความดันลมยาง 
และการเปิด และปิดกระบะ ในกรณีความดันลมยางแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 แบบ คือ Road test และ Roller test 
Bench โดยท�าการทดสอบ 3 กรณี คือ ระดับความดันลมยาง
มาตรฐาน ระดับความดันลมยางต�่ากว่ามาตรฐาน และ ระดับ
ความดันลมยางสูงกว่ามาตรฐาน โดยระดับความดันลมยางต�่า
กว่าและสูงกว่าถูกน�ามาเปรียบเทียบกับระดับมาตรฐาน ส่วน
กรณีการเปิด และปิดกระบะ แบ่งการทดสอบเป็น 2 แบบ คือ 
Road test และการทดสอบอุโมงค์น�้าด้วยแบบจ�าลอง 

จากผลการทดสอบระดับความดันลมยางทั้ง 3 
กรณี แสดงให้เห็นว่าระดับความดันลมยางต�า่กว่าค่ามาตรฐาน 
25/37 psi มอีตัราการสิน้เปลอืงเชือ้เพลงิสงูสดุ เม่ือเทยีบกับค่า
มาตรฐาน 4.6 % ในขณะที่ระดับความดันลมยางสูงกว่าค่า
มาตรฐานที่ 33/45 psi มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต�่าสุด 
เมื่อเทียบกับค่ามาตรฐาน 1.29 % ซึ่งผลที่ได้จากทดสอบทั้ง 2 
แบบ ยงัมีแนวโน้มไปในทศิทางเดียวกนั ด้านผลการทดสอบกรณี
เปิด และปิดกระบะ แสดงให้เห็นว่า ในกรณีการปิดกระบะมี
อัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงต�่ากว่า เมื่อเทียบกับกรณีการเปิด
กระบะ 1.63 % อกีทัง้ผลการทดสอบอโุมงค์น�า้ด้วยแบบจ�าลอง 
มีแนวโน้มของค่าอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง เช่นเดียวกับการ
ทดสอบแบบ Road test

เจ้าของผลงาน  
วัชระ สงสนธิ       

  ประภาส เพ็งภู่
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ  มงคลเลิศมณี 

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาระดับความดันลมยางและปริมาตรกระบะ
ที่ส่งผลต่ออัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
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ในปัจจุบันการขนส่งทางรางเป็นการคมนาคม
หลกัในการขนส่งเชงิพาณชิย์ซึง่ใช้หวัรถจกัรทีม่เีคร่ืองยนต์ดีเซล
ขนาดใหญ่ที่มีอัตราการใช้น�้ามันเชื้อเพลิงสูงและมีการปล่อย
สารมลพิษมาก ดังนั้นคณะผู้จัดท�าโครงงาน จึงมีแนวคิดที่จะ
เปรียบเทียบความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�าเพาะเบรกและ
สารมลพิษของเครื่องยนต์หัวรถจักร โดยท�าการทดสอบ
เครื่องยนต์ของหัวรถจักร 3 ประเภทได้แก่ เครื่องยนต์ 
Pielstick, M.T.U. และ Caterpillar ซึ่งมีลักษณะห้องเผาไหม้
และเทคโนโลยีการจ่ายเชื้อเพลิงที่แตกต่างกัน ด้วยวิธีการ
จ�าลองภาระบนเครื่องทดสอบแบบสถิต (Dynamometer) 
ภายใต้สภาวะการทดสอบตามมาตรฐานของการรถไฟตาม
ตาราง Regulation characteristics curve เพื่อเปรียบเทียบ
อตัราการสิน้เปลอืงจ�าเพาะเบรกและสารมลพษิของเคร่ืองยนต์
ชนิดต่างๆ

จากการทดสอบเครื่องยนต์ทั้ง 3 ประเภท แสดง
ให้เห็นว่าเคร่ืองยนต์ M.T.U. ซึง่เป็นระบบฉดีเชือ้เพลงิแบบราง
ร่วมมีค่าความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจ�าเพาะเบรกต�่าที่สุดในทุก
สภาวะความเร็วรอบเครื่องยนต์ และมีค่าความสิ้นเปลือง
เช้ือเพลิงจ�าเพาะเบรกเฉลี่ยจากทุกความเร็วรอบเครื่องยนต์ 
เท่ากับ 206 g/kW-h ต�่ากว่าเครื่องยนต์ Caterpillar ซึ่งเป็น
ระบบฉีดเชื้อเพลิงแบบก่ึงรางร่วมที่มีค่าเท่ากับ 314 g/kW-h 
อยู่ที่ 34.39 % และต�่ากว่าเครื่องยนต์ Pielstick ซึ่งเป็นระบบ
ฉีดเชือ้เพลงิแบบกลไกท่ีมค่ีาเท่ากับ 389 g/kW-h อยูท่ี ่47.04 % 
หากพิจารณาถึงสารมลพิษได้แก่ สารไฮโดรคาร์บอน (HC), 
ไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), และสารควันด�า (Black smut) 
เครื่องยนต์ที่ใช ้ห ้องเผาไหม้ตรงมีสารดังกล่าวน้อยกว่า

เจ้าของผลงาน  
ศุภกร  รักวงษ์บุตร 
กุณฑ์  ผ่องนัยเลิศ 
สุรศักดิ์  สอนทรัพย์ 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศุภชัย  หลักค�า , อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาผลกระทบของมลพิษส่งผลต่ออัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิง
ส�าหรับเครื่องยนต์หัวรถจักร

เครื่องยนต์ที่ใช้ห้องเผาไหม้แบบช่วย ในขณะที่สารคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) พบว่าเคร่ืองยนต์ท่ีมีห้องเผาไหม้ช่วยมีสาร
คาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) น้อยกว่าเครื่องยนต์ที่ใช้ห้องเผาไหม้ตรง ยกเว้นเครื่องยนต์ที่ใช้ห้องเผาไหม้ตรงมีระบบฉีดเชื้อ
เพลิงแบบรางร่วม (Common rail) มีสารดังกล่าวใกล้เคียงกับเครื่องยนต์ที่มีห้องเผาไหม้ช่วย
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ปัจจุบันมลพิษจากยานพาหนะเป็นอีกหนึ่งสาเหตุหลักของปัญหา
สิ่งแวดล้อม เสียงรบกวนที่เกิดจากยานยนต์อีกหนึ่งองค์ประกอบของมลภาวะ
ทางเสียง ดังนั้นการออกแบบท่ีหลากหลายเพื่อลดระดับเสียงรบกวนและรักษา
สมรรถนะของเครื่องยนต์ไปพร้อมกันเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ต้องค�านึงถึง

จากปัญหาดังกล่าวคณะผู้จัดท�าโครงงานได้เล็งเห็นความส�าคัญ 
และได้ท�าการศึกษาปัจจัยท่ีก่อให้เกิดเสียงรบกวนจากท่อพักไอเสีย โดยท�าการ
ตรวจวดัค่าความดนัไอเสียทีส่ภาวะความเรว็รอบเคร่ืองยนต์ที ่1,000 rpm ซึ่งเป็น
รอบเดินเบาของเครื่องยนต์ และ 4,000 rpm ซึ่งเป็นรอบที่มีแรงบิดสูงสุด 
เพื่อน�าไปก�าหนดค่าความดันในการจ�าลองการไหลไอเสียภายในหม้อพักไอเสีย
ทั้ง 3 แบบ คือ a, b, c และศึกษาปัจจัยที่สิ่งผลกระทบต่อค่าความดัน และค่า
ความเร็วของการไหลไอเสียด้วยโปรแกรมส�าเร็จรูป SolidWorks จากนั้นได้
ท�าการศึกษาแนวโน้มในการลดเสียงรบกวนจากค่าความดันแตกต่างที่เกิดขึ้น
ภายในหม้อพักไอเสีย และท�าการขึ้นรูปหม้อพักไอเสียตามขนาดที่ออกแบบไว้ 
ก่อนท�าการตรวจวัดระดับเสียงรบกวนตามมาตรฐาน กรมการขนส่งทางบก

จากผลการด�าเนนิงานพบว่า ท่อไอเสียท่ีมกีารเปลีย่นแปลงทิศทาง
การไหลมากจะช่วยลดระดบัความดนัเสยีงได้ดใีนสภาวะรองเครือ่งยนต์ 1,000 rpm 
นอกจากนี ้การเพิม่ระยะทางการไหลจะช่วยลดระดบัความดันเสียงได้ดีในสภาวะ
รองเครื่องยนต์ 4,000 rpm อย่างไรก็ตามผลการทดสอบดังกล่าวได้ถูกตรวจวัด
จากสภาวะการใช้งานที่มีอุปกรณ์บ�าบัดไอเสียติดตั้งอยู่ด้วย

เจ้าของผลงาน  
เรวัต  ครรไลรักษ์ 

จิรภัทร  รุ่นประพันธ์
 กฤษดา  ต่อติด
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พิเชษฐ์  บุญญาลัย

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบท่อไอเสีย
เพื่อลดเสียงรบกวน
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ปัจจุบันผู ้ผลิตชิ้นส่วนผ้าเบรกต่างประสบปัญหาด้านคุณสมบัติ 
ทางความร้อนของวัสดุ จึงน�าไปสู่การพัฒนาส่วนผสม เพื่อปรับปรุงคุณสมบัติทาง
ความร้อนที่สอดคล้องต่อค่าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานส�าหรับการใช้งาน

จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดท�าโครงงานได้ศึกษาพฤติกรรม
ค่าการน�าความร้อนของผ้าเบรกรถยนต์ทีม่ส่ีวนผสมแตกต่างกนั 3 ชนดิ ซึง่ได้รบัการ
สนับสนุนจากบริษัท คอมแพ็คอินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จ�ากัด โดยท�าการจ�าลอง
การใช้งานด้วยสร้างอุณหภูมิผ้าเบรกจาก 200 ถึง 400 °C และลดอุณหภูมิลงจาก 
400 เหลือ 200 °C ที่สภาวะความดัน 1, 5 และ 8 MPa ตามล�าดับ โดยอ้างอิง
สภาวะความดนัการทดลองดงักล่าวจากมาตรฐาน JIS D4413 และท�าการตรวจวดั
อณุหภมูท่ีิเกดิขึน้ภายใต้สภาวะอิม่ตวั (Steady State) เพือ่ค�านวณค่าการน�าความ
ร้อนแบบไม่เชิงเส้น ซึง่เปลีย่นแปลงไปตามปัจจัยต่างๆ ควบคูไ่ปกบัการเปรยีบเทยีบ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานที่สภาวะการใช้งานเดียวกัน

จากผลการทดสอบสะท้อนให้เห็นว่าผ้าเบรกแต่ละชนิดมีพฤติกรรม
ค่าน�าความร้อนแบบไม่เชงิเส้น โดยผ้าเบรกทีม่ส่ีวนผสมจากไฟเบอร์สูงจะส่งผลให้
ค่าการน�าความร้อนค่อนข้างแปรปรวน ในขณะที่สารหล่อลื่นที่มีอยู่ในผ้าเบรกจะ
ช่วยให้ค่าการน�าความร้อนมเีสถยีรภาพในสภาวะอณุหภูมทิีห่ลากหลายท่ีความดนั

เดียวกัน ในทางตรงกันข้ามผ้าเบรกที่ประกอบด้วยทองแดงปริมาณมากจะส่งผลให้ค่าการน�าความร้อนมีค่าใกล้เคียงกัน 
ในสภาวะอุณหภูมิเดียวกันแม้ว่าจะใช้งานที่ความดันแตกต่างกัน ซึ่งค่าการน�าความร้อนดังกล่าวจะค่อนข้างแปรผันผกผันกับ
สัมประสิทธิ์ความเสียดทานจลน์

เจ้าของผลงาน  
วุฒิชัย  สุระพิน 
ปริบัณ  นาคคง 
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วรนาวิน

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาพฤติกรรมค่าการน�าความร้อน
ของวัสดุความเสียดทาน
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เนือ่งจากปัจจุบนัอตุสาหกรรมยานยนต์ได้มกีารเตบิโตและ
เข้ามามบีทบาทอย่างมากในประเทศไทย โครงสร้างกนัแรงกระแทกเป็น
อีกชิ้นส่วนหนึ่งที่ส�าคัญเป็นอย่างมากในด้านความปลอดภัย ส่งผลท�าให้
มกีารออกแบบและผลติจากวสัดทุีห่ลากหลาย และน�าไปสูค่วามพยายาม
ในการน�าวสัดุทางเลือกมาผลิตโครงสร้างกนัแรงกระแทกทีส่ามารถรกัษา
คุณสมบัติด้านความปลอดภัยไว้ได้

ด้วยเหตผุลดงักล่าวคณะผูจ้ดัท�าโครงงานจงึมแีนวความคดิ
ในการพัฒนาการออกแบบโครงสร้างกันแรงกระแทกแบบกล่องลูกฟูก 
ซึ่งมีความสามารถเชิงปริมาตรที่ดีกว่ารูปทรงอื่น โดยเลือกใช้วัสดุทาง
เลือก คือ อลูมิเนียม อลูมิเนียมเสริมโฟม เรซิ่นเสริมไฟเบอร์กลาส และ
เรซิน่เสรมิผกัตบชวา และแกลบ โดยมุง่เน้นไปทีก่ารศกึษาพฤตกิรรมการ

ดูดซับพลังงานและการเปลี่ยนแปลงลักษณะทางกายภาพของโครงสร้างเม่ือได้รับพลังงานในรูปสถิตศาสตร์จากการกดจาก
เครือ่งทดสอบ และแบบพลศาสตร์จากการกระแทกด้านหน้าจากชดุลกูตุม้ ซ่ึงอาศยัสภาวะการทดสอบทีอ้่างองิจากมาตรฐาน 
US NCAP และ ECE R 29 บางส่วนมาประยุกต์ใช้ในการทดสอบ

จากผลการทดสอบโครงสร้างกันแรงกระแทกแบบสถิตท้ัง 4 แบบ พบว่าโครงสร้างกันแรงกระแทกแบบ 
อลูมิเนียมเสริมโฟม มีค่าการดูดซับพลังงานต่อปริมาตรเท่ากับ 189 MJ/m3 ซึ่งมากกว่าแบบเรซิ่นเสริมผักตบชวาและแกลบ 
ที่มีค่า 1 MJ/m3 ถึง 188 เท่า และเมื่อน�าค่าเมื่อน�าค่าการดูดซับพลังงานต่อปริมาตรของอลูมิเนียมเสริมโฟมมาเปรียบเทียบ
กับเหล็กที่ได้จากโครงงานวิศวกรรมก่อนหน้านี้ ซ่ึงมีค่าเท่ากับ 20 MJ/m3 จะเห็นได้ว่าอลูมิเนียมเสริมโฟมมีคุณสมบัติ 
ที่ดีกว่าถึง 8.45 เท่า ในขณะที่การทดสอบแบบกระแทกด้านหน้าไม่ประสบความส�าเร็จ เนื่องจากขนาดของโครงสร้างกันแรง
กระแทกทีท่�าจากวสัดดุงักล่าวไม่เหมาะสมกบัขนาดพลงังานทีก่�าหนด และเกดิการแตกหกัและฉกีขาด ท�าให้ชดุลกูตุ้มกระแทก
เข้ากับชุดโครงสร้าง จึงไม่สามารถน�าผลการทดสอบมาประมวลผลได้

 

เจ้าของผลงาน  
วีรพัฒน์  สายหยุด

วัฒนา  กอรัตน์
ธนาภัทธ์  จันทรเสน

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์  วรนาวิน

      คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาความเปนไปได้ในการผลิตโครงสร้าง
กันแรงกระแทกของรถยนต์ที่ท�าจากวัสดุทางเลือก
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ระบบเบรกถือเป็นระบบความปลอดภัยหลักของรถยนต์ ท�าหน้าที่ชะลอหรือหยุดการเคล่ือนที่ของรถยนต์ 
โดยปกติแล้วระบบเบรกที่มีใช้ในปจัจุบันเป็นระบบที่ไม่สามารถปรับตั้งค่าแรงดันได้ ทั้งนี้ประสิทธิภาพของการเบรกที่เกิดขึ้น
สูงสุดในขณะขับขี่เกิดจากปัจจัย 3 ประการ คือ ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์ในระบบ สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานของพื้นถนน
และสดัส่วนแรงเบรก ทัง้นีปั้จจยัของอปุกรณ์ในระบบ และสัมประสิทธิแ์รงเสียดทานของพ้ืนถนนนัน้ผู้ขบัขีร่ถยนต์ไม่สามารถ
ทีค่วบคุมได้ หากในกรณขีองสดัส่วนแรงเบรกนัน้สามารถก�าหนดให้มคีวามเหมาะสมได้ ในทางกลบักนัหากมคีวามไม่เหมาะสม 

จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อเสถยีรภาพการควบคมุรถยนต์ทีอ่าจจะส่งผล
ท�าให้ผู้ขับขี่เกิดอันตรายได้จากการสูญเสียการบังคับทิศทางของรถยนต์
ให้เป็นไปตามที่ต้องการ

จากเหตุผลดังกล่าวผู้จัดท�าโครงงานมีแนวคิดที่จะศึกษา
สัดส่วนแรงเบรกที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมรถยนต์ โดยแบ่งการ
ทดสอบเป็น 2 ส่วนหลัก คือ การทดสอบความสามารถในการเบรก 
ซึ่งพิจารณาความหน่วง ระยะทางเบรก เวลาที่ใช้ในการเบรก และการ
ทดสอบเสถียรภาพของรถยนต์ โดยพิจารณาถึงมุมส่าย มุมกระดก 
มุมลื่นไถลของล้อ และการล็อกของล้อ 

ผลการทดสอบความสามารถในการเบรกพบว่า ความหน่วง
สงูสดุเกดิขึน้ทีส่ดัส่วน 80:20 แต่ระยะทางการเบรกและเวลาทีใ่ช้ในการเบรก 
กม็ไิด้มค่ีาน้อยทีสุ่ด เนือ่งจากพฤติกรรมของผูขั้บข่ีไม่ได้เหยยีบเบรกเพือ่
สร้างความหน่วงได้สูงสุดอย่างต่อเน่ือง ดังนัน้ระยะทางการเบรกและเวลา
ที่ใช้ในการเบรกข้ึนอยู่กับความต่อเนื่องของความหน่วง อันเป็นผลจาก
พฤติกรรมของผู้ขับขี่ ส่วนกรณีของการทดสอบเสถียรภาพของรถยนต์
พบว่าภายใต้สัดส่วนแรงเบรกทุก ๆ สัดส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัดส่วน
แรงเบรก 100:0 จะส่งผลอย่างมากต่อความเส่ียงของผู้ขบัขี ่เนือ่งจากค่า
การลื่นไถลด้านข้าง เกินค่าวิกฤตและเกิดการล็อกที่เพลาหลัง

เจ้าของผลงาน  
ปฐวี  ภาคาเดช       
ชูศักดิ์   วงษ์สถิต
อิทธิกร  บุตรครอง
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา ว่าที่เรือตรีทรงวุฒิ มงคลเลิศมณี 

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาสัดส่วนแรงเบรกที่ส่งผลกระทบ
ต่อการควบคุมรถยนต์
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ในปัจจบัุนการน�าพลงังานทดแทนจากธรรมชาติมาให้จงึเป็นทางออกทีดี่ทีส่ดุและสมควรได้รับการส่งเสรมิอย่าง
กว้างขวาง จึงได้เกิดแนวความคิดในการออกแบบ และสร้างกังหันน�้าขนาดเล็กส�าหรับผลิตกระแสไฟฟ้าขึ้น เพื่อเป็นต้นแบบ
ในการน�าไปใช้งานส�าหรับพื้นที่ที่เหมาะสม  โดยการน�าพลังงานจากการไหลของกระแสน�้ามาเปลี่ยนให้เป็นพลังงานกลจาก
การหมุนของเพลากังหันซึ่งจะเป็นต้นก�าลังไปขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าต่อไป

การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันน�้าขนาดเล็กนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือท�าการศึกษาออกแบบและสร้าง
ต้นแบบกงัหนัน�า้ผลติไฟฟ้าขนาดเลก็ โดยเน้นค�านวณหาค่าตวัแปรทีเ่หมาะสมส�าหรบัการออกแบบโครงสร้างและรปูทรงต่างๆ
ของตัวกงัหนัน�า้ ระบบการออกแบบ เริม่ต้นจากการค�านวณหารูปทรงเบือ้งต้น และชิน้ส่วนต่างๆ ของกงัหันน�า้ เพ่ือใช้ในแหล่งน�า้ 
โดยอาศัยกระแสน�้าที่มีความเร็วเฉลี่ยตั้งแต่ 0.1 เมตรต่อวินาทีเป็นต้นไปเป็นตัวขับใบกังหันน�้า โดยใช้พลูเล่ย์อัตราทด 1:8 
จ�านวน 2 ชุด (อัตราทดรวมจะอยู่ท่ี 1:64) เป็นตัวไปขับเจนเนอเรเตอร์ที่มีก�าลังผลิตกระแสไฟฟ้าขนาด 1 kW 220V(AC) 
เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าออกมาใช้งาน

จากการทดลองของโครงงานการศกึษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกงัหนัน�า้ขนาดเล็ก จะใช้การเปรียบเทียบอตัรา
การไหลของน�้าที่แตกต่างกัน โดยเริ่มต้นจากการไหลของกระแสน�้าตามธรรมชาติ แล้วท�าการปรับอัตราการไหลเพิ่ม โดยการ
ใช้ไดโว่เป็นตัวเพิ่มกระแสน�้าให้มีความเร็วเพิ่มขึ้น ในการทดลองนี้จะสามารถหาค่าของกระแสไฟฟ้าที่เจนเนเรเตอร์ 
ผลิตออกมา รวมทั้งวัดอัตราการไหล และความเร็วรอบของกังหัน 

เจ้าของผลงาน  
พศวัต  สาตราวุธ   
ศุภกิจ  วรรณวงษ์ 

สิทธิพงษ์  สีพูแพน
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมใจ เพียรประสิทธิ์
ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์

      คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาการผลิตกระแสไฟฟ้าจากกังหันน�้าขนาดเล็ก
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ปัจจุบันพลังงานเชื้อเพลิงนั้นเป็นสิ่งท่ีมีมูลค่าสูงและ 
ใช้แล้วหมดไป เชือ้เพลงิทีน่�าเข้ามายงัประเทศไทยมปีรมิาณมาก ปัจจบุนั 
ได้มีความพยายามที่ลดใช้พลังงานเชื้อเพลิงโดยใช้พลังงานทดแทนอื่น 
เช่นพลงังานไฟฟ้า พลงังานลม ซึง่เป็นพลงังานทางเลอืก และสามารถหา 
หรือมนุษย์สามารถสร้างใหม่ขึ้นได้ ซึ่งรถพลังงานไฟฟ้าในปัจจุบันยังมี
การใช้ยังน้อยและมีราคาสูงในการศึกษา และยังคงอยู่ช่วงการวิจัย 
และมีการแข่งขันด้านรถไฟฟ้าประหยัดพลังงานอย่างแพร่หลาย

จากปัญหาดงักล่าว ทางคณะผูวิ้จัยได้เล็งเหน็ปัญหาส�าคญั ซ่ึงทางสาขาวิชาวศิวกรรมเคร่ืองกล คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มีการสร้างรถต้นแบบพลังงานน�้ามันเดิมอยู่แล้ว จึงมีความต้องการสร้างและ
พฒันาระบบรถต้นแบบพลงังานไฟฟ้าซึง่พืน้ฐานโครงสร้างเดิมจากรถน�า้มนั ท้ังนีผู้้วจัิยต้องการศกึษาหาตัวแปรพ้ืนฐานทีท่�าให้
มกีารลดใช้พลงังานไฟฟ้า และน�ารถดงักล่าวไปใช้ในการแข่งขัน และน�ามาพฒันารถต้นแบบอกีต่อไป และใช้การทดสอบการหา 
อัตราสิ้นเปลืองพลังงานโดยตัวแปรที่ใช้คือ มุมล้อของรถและอัตราทดที่ใช้ในการขับเคลื่อน

การออกแบบด้านอุปกรณ์
ในการออกแบบเบื้องต้นนั้น ใช้ชุดเกียร์ขับเคลื่อนใช้ส�าหรับรถขับเคลื่อนไฟฟ้าขนาด 3 ล้อ 1 ที่นั่ง น�้าหนักรถ

ไม่เกิน 120 กก. ชุดเกียร์ส่งก�าลังเพื่อขับล้อหลังที่มีรัศมี 22.5 นิ้ว (รวมความหนาของยาง 0.5 นิ้ว)  โดยใช้แบตเตอรี่  24 โวลต์ 
จ�านวน 4 ลูก เป็นแหล่งพลังงาน รถขับเคลื่อนอัตราเร็วรถไม่เกิน 50 กม./ชม.

การรออกแบบระบบควบคุม
โดยระบบควบคุมท�างานภายใต้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงดัน 24 V 7.2.2 เป็นระบบควบคุมมอเตอร์กระแสตรง

แรงดัน 24V ด้วยสัญญาณ PWM สามารถควบคุมอัตราการเร่งของระบบได้มีจอแสดงผล LCD แสดงข้อมูลความเร็ว
รถ รอบมอเตอร์ ค่ากระแสของระบบ ค่าแรงดันแบตเตอร์รี่

เจ้าของผลงาน  
ณัฐพล  มูลแก่น
ชนะ  เลียบใย
จิรายุ สายยนต์
สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ชลกาญจน์  วงศ์ก่อทรัพย์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาโครงสร้างและการออกแบบ
รถขับเคลื่อนด้วยกระแสไฟฟ้า
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) 
- สำขำวิชำเทคโนโลยีเสื้อผ้ำ
- สำขำวิชำเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
- สำขำวิชำออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
- สำขำวิชำออกแบบผลติภณัฑ์ส่ิงทอ

วิสัยทัศน์  (Vision) ผู้น�ำกำรจัดกำรศึกษำด้ำนสิ่งทอ
และแฟชั่น สู่มำตรฐำนสำกล

www.itfd.rmutp.ac.th

 คณะอตุสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชัน่
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การพัฒนาเสื้อสตรีจากผ้าจกคูบัว ต�าบลคูบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เพื่อศึกษาการพัฒนาเสื้อสตรีจาก
ผ้าจกคูบัว ให้มีรูปแบบที่หลากหลายและเข้ากับยุคสมัยแต่ยังคงความเป็นผ้าจกคูบัว และศึกษากระบวนการผลิตเสื้อผ้าสตรี
ให้มีคุณภาพคงทน มีมาตรฐาน โดยการท�าต้นแบบจากการออกแบบ ใช้เทคนิคการเย็บเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ท�าให้
ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าจากผ้าจกคูบัวยังสามารถประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม

เจ้าของผลงาน  
ปริยาภัทร  จีนเลี้ยง     
ปวิชญา ฮวบเจริญ  
ศิริรักษ์  วรธนิตกิจกุล
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พจนา  นูมหันต์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาเสื้อสตรีจากผ้าจกคูบัว 
ต�าบลคูบัว อ�าเภอเมือง จังหวัดราชบุรี
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การพัฒนาเส้ือผ้าบุรุษจากผ้ามัดหมี่ลายสร้อยดอกหมาก จังหวัด
มหาสารคาม เพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์เส้ือผ้าบุรุษจากผ้ามัดหม่ี 

ลายสร้อยดอกหมากให้มีรูปแบบหลากหลาย โดยใช้การออกแบบต�าแหน่งและสขีองลวดลาย 
ให้มรีปูแบบท่ีเหมาะสมทนัสมยัและน�ามาผสมผสานให้เข้าผ้าในยคุสมัยปัจจบุนั เหมาะกบั
บุรุษวัยรุ่น ต้ังแต่ 20-30 ปี แต่ยังคงความเอกลักษณ์ในลวดลายของผ้าทอพื้นเมือง 
และประเมินผลิตภัณฑ์ วิเคราะห์ผล และน�าผลลัพธ์สู่ชุมชน เป็นการช่วยเผยแพร่ผ้ามัดหมี่
ลายสร้อยดอกหมากรวมทั้งเทคนิคการตัดเย็บที่มีหลักเกณฑ์และมาตรฐาน

เจ้าของผลงาน  
ณัฏฐพันธ์   หิรัญเรือง

  สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พจนา  นูมหันต์

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาเสื้อผ้าบุรุษจากผ้ามัดหมี่
ลายสร้อยดอกหมาก จังหวัดมหาสารคาม

รูปแบบผ้าที่ใช้ท�ากางเกง

รูปแบบผ้าที่ใช้ท�าเสื้อ
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สีธรรมชาติ เป็นสีที่ได้จากส่วนต่างๆของพืชหรือสัตว์บางชนิดเป็นสีที่ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม สามารถ
ย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติในเวลาอันรวดเร็ว การใช้สีธรรมชาติมีมาต้ังแต่สมัยโบราณแล้ว ไม่ว่าจะน�ามาย้อมผ้าหรือใช้
เป็นสีผสมอาหาร สีธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่หาได้ง่ายตามธรรมชาติและเป็นสีที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีการ
สลายตัวได้ง่ายจึงไม่ท�าให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตามพบว่าวัตถุดิบในการย้อมสีธรรมชาติเป็นตัวแปรส�าคัญ
ในการท�าให้เกิดสีที่ต้องการ การย้อมซ�้าเพื่อให้ได้สีเหมือนเดิมในบางคร้ังท�าได้ยาก เพราะวัตถุดิบท่ีน�ามาใช้น้ันไม่สามารถ
ควบคุมได้หรือสามารถควบคุมได้ยาก ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่าง เช่น ฤดูในการเก็บวัตถุดิบ ต้นไม้ต้นเดียวกันในฤดูร้อนและ
ฤดูฝนจะให้สีแตกต่างกัน  หรือต้นไม้ชนิดเดียวกัน อายุต่างกัน ก็ให้สีต่างกันไปด้วยหรือต้นไม้ประเภทเดียวกัน อายุไร่เรี่ยกัน 
แต่ขึ้นอยู่ต่างพื้นท่ีกันก็อาจจะมีสีต่างกัน ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงเล็งเห็นว่าการเก็บรักษาและการแปรรูปวัตถุดิบ
ทางธรรมชาติเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสามารถน�ามาใช้ในการควบคุมการย้อมและท�าให้ผลการย้อมที่ได้มีความใกล้เคียงกับการ
ย้อมแบบเดิม ในการศึกษานี้จึงมีแนวคิดในการเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติเพื่อให้สามารถเก็บรักษาได้นาน และสามารถ
หาวัตถุดิบในการย้อมสีได้ง่าย มีคุณภาพสีที่เหมาะกับการใช้งาน เพื่อให้การใช้สีธรรมชาติมีการใช้งานอย่างแพร่หลาย

เจ้าของผลงาน  
ปรางทิพย์ วงค์แก้ว
อภิสรา บุญญาหาร
ผกายพร  วรรณจันทร์
อริศรา หิรัณย์ภิญโญภาศ
สาขาวิชาเทคโนโลยีเคมีสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ไพรัตน์  ปุญญาเจริญนนท์
ดร.กาญจนา  ลือพงษ์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การเตรียมสีผงจากสีย้อมธรรมชาติ
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เจ้าของผลงาน  
ภวดล   แก้วมณี

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย  แสงน�้าเพชร

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบปาร์ตี้แวร์
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากปลาคาร์พ โชวา ซันโชกุ

 สภาวะสงัคมในปัจจุบนันีม้โีครงสร้างทางสงัคม ทีซ่บัซ้อน 
ท�าให้ผู้คนที่เขาอาศัยในเมืองนั้น มีชีวิตประจ�าวันที่ต้องมีการ
ติดต่อสื่อสารกับบุคคลหรือองค์กรต่างๆ มากมาย รวมถึงการ
พบปะสงัสรรค์กนัด้วย  การพบปะสงัสรรค์กถ็อืเป็นหลกัท่ีส�าคัญ
ของการเลอืกเครือ่งแต่งกายเพือ่ให้เข้ากบัโอกาส จากข้อมลูข้างต้น
จึงแนวคิดในการออกแบบเคร่ืองแต่งกายส�าหรับสุภาพสตรี 
ในรูปแบบปาร์ตี้แวร์ ให้เหมาะสมกับงานทั้งแบบกลางวันและ
งานกลางคนื เพือ่ลดค่าใช้ในการซือ้เครือ่งแต่งกาย 
 ผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบเคร่ืองแต่งกาย 
สภุาพสตรรีปูแบบปาร์ตีแ้วร์โดยได้รบัแรงบนัดาลใจจากปลาคาร์พ 
โชวา ซันโชกุ โดยการสร้างสรรค์เทคนิคการตกแต่งเสือ้ผ้าและ
การออกแบบเครือ่งแต่งกายสภุาพสตรีประเภทปาร์ต้ีแวร์ให้เข้ากับ 
งานด้านแฟชั่น เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใหม่ให้กับผูบ้รโิภค
ที่ต้องการเครื่องแต่งกายท่ีมีรูปแบบที่แปลกตา มีเอกลักษณ์ 
ทีช่ดัเจนและทนัสมยั อนัจะท�าให้เกิดเป็นแนวทางในการเลอืกซือ้ 
เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายปาร์ต้ีแวร์ ที่สามารถสวมใส่ในงานปาร์ตี้
ได้หลายโอกาส เพือ่สะท้อนให้เหน็ถงึการเลอืกซือ้เสือ้ผ้าปาร์ตีแ้วร์ 
ของสุภาพสตรี อีกทั้งประโยชน์ทางด้านการศึกษา และเพื่อให้
เกดิการพฒันารวมถงึการน�ามาประยกุต์ใช้ในวงการแฟชัน่ต่อไป
วัตถุประสงค์
 1.  เพือ่ศกึษาโครงสร้างและรปูแบบลกัษณะของปลาคาร์พ 
พันธุ์โชวา ซันโชกุ
 2.  เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับสุภาพสตรี 
รูปแบบปาร์ตี้แวร์โดยได้แรงบันดาลใจ ปลาคาร์ฟโชวา ซันโชกุ
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 พระนางคลีโอพัตราถือเป็นบุคคลหนึ่งที่มีความส�าคัญและ
เป็นทีย่อมรบัว่าเป็นบคุคลทีม่คีวามงาม ความกล้าแกร่ง ความสง่างาม 
และยังมีความสามารถในหลาย ๆ ด้านรวมถึงการแต่งกายของ
ตัวพระนางคลีโอพัตรา 
 ผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะออกแบบชุดราตรีส�าหรับ
สภุาพสตรท่ีีได้รบัแรงบันดาลใจจากพระนางคลโีอพัตรา ซ่ึงในตัว
ของพระนางคลีโอพัตราเองในการแต่งกายท่ีเรียบง่ายแต่ท�าให้
พระนางดสูง่า จึงน�าแนวคิดของชดุมาประยกุต์ใช้ในการออกแบบ
ให้ดูทันสมัย และส่งเสริมบุคลิกภาพเพื่อสร้างความมั่นใจ 
และบุคลิกภาพที่โดดเด่น โดยใช้เทคนิคการตกแต่งในสมัยก่อน
ประวตัศิาสตร์มาปรับใช้ ให้ชุดราตรมีคีวามงามและโดดเด่น น่าสนใจ 
รวมไปถงึเพ่ือตอบสนองความต้องการของมนษุย์ รวมทัง้ได้ประโยชน์ 
ทางการศกึษาและการพฒันาเพือ่ประยกุต์ใช้ในวงการแฟชัน่ต่อไป 
 วัตถุประสงค์
 1. เพือ่ศกึษารปูแบบกายแต่งกายของพระนางคลโีอพตัรา
 2. เพื่อออกแบบชุดราตรีส�าหรับสุภาพสตรี โดยได้รับ
แรงบันดาลใจจากพระนางคลีโอพัตรา

เจ้าของผลงาน  
ภุชงค์   คุณฉงวน
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย  แสงน�้าเพชร

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบชุดราตรีส�าหรับสุภาพสตรี 
กรณีศึกษาจากภาพยนตร์เรื่องคลีโอพัตรา  ปี 1963
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 เครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบเซมิกูตูร์ เป็นงานที่ใช้ความ
ประณีตของช่างอันมีทักษะฝีมือ เป็นงานศิลปะแฟชั่นชั้นสูงรองจากงาน
โอทกูตูร์ เนื่องด้วยปัจจุบันกลุ่มผู ้บริโภคที่มีนั้นยังมีจ�านวนไม่มากนัก 
ส่วนหน่ึงมาจากเครือ่งแต่งกายเซมกูิตูร์มรีาคาค่อนข้างสูง เพราะถอืได้ว่าเป็นการ
ครอบครองสินค้าอันประณีตงดงาม  ซึ่งมีการใช้ผ้าทอชนิดพิเศษทอขึ้น 
โดยเฉพาะงานแต่ละคอเลคช่ัน การปักตกแต่งโดยช่างฝีมอืชัน้เลศิ เหตุนีเ้อง
ทีท่�าให้เครือ่งแต่งกายประเภทนีม้รีาคาค่อนข้างสงูจากเสือ้ผ้าส�าเรจ็รปูทัว่ไป
 จากปัญหาที่กล่าวมาในข้างต้น ท�าให้ผู้ศึกษามีแนวคิดที่จะ
ออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบเซมิกูตูร์ โดยได้รับแรงบันดาล
ใจจากศิลปะการแกะสลักน�้าแข็ง เนื่องจากศิลปะการแกะสลักน�้าแข็ง 

เมอืงฮาร์บนิเป็นอีกศลิปะหน่ึงท่ีต้องอาศัยความประณตีจากช่างฝีมอื เป็นงาน
ศิลปะอันทรงคุณค่าทางจิตใจ ช่างฝีมือได้บรรจงสร้างสรรค์ผลงาน 
เพือ่เป็นการเผยแพร่ความงดงามออกมาในรปูแบบการแกะสลกัน�า้แขง็ทีมี่
เอกลักษณ์ของการใช้สีสันจากแสงไฟ ซึ่งมีความงดงามต่างจากแห่งอื่น 
โดยผูศ้กึษามแีนวคดิทีจ่ะออกแบบเคร่ืองแต่งกายท่ีมคีวามประณตีงดงาม 
เสมอืนงานสร้างสรรค์จากการแกะสลกัน�า้แขง็ โดยใช้ผ้าโปร่งมปีระกาย
เสมือนก้อนน�้าแข็ง พร้อมทั้งใช้เทคนิคการตกแต่งด้วยลูกปัด 
และเลือ่ม รวมถงึเทคนคิการใช้สสีนัจากแสงไฟประดับงานโชว์ โดยที่

เครื่องแต่งกายจะยังคงความหรูหราสง่างาม แต่ราคาไม่สูงมากนัก
เนื่องจากใช้ผ้าที่มีการผลิตในท้องตลาดทั่วไป
 วัตถุประสงค์

 1. เพ่ือศึกษารูปแบบ สีสัน และลวดลายของการแกะสลัก
น�้าแข็ง โดยมุ่งศึกษารูปแบบผลงานที่ปรากฏในเทศกาลมหกรรมแกะสลักน�้าแข็งนานาชาติ เมืองฮาร์บิน 
 2. เพือ่ออกแบบเครือ่งแต่งกายสภุาพสตรีรูปแบบเซมิกตููร์ โดยได้รับแรงบนัดาลใจจากศลิปะการแกะสลักน�า้แขง็ 

เจ้าของผลงาน  
ศิริลักษณ์    กิตติสิทธิพงษ์ 

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธวัชชัย  แสงน�้าเพชร

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบเซมิกูตูร์ 
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากศิลปะ การแกะสลักน�้าแข็ง
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รปูแบบเครือ่งแต่งกายส�าหรบัผูห้ญงิวยัท�างานในปัจจุบนัมกีาร
ประยกุต์ให้ใส่ได้ทัง้ชดุท�างานและงานเลีย้งสงัสรรค์ อกีทัง้ยงัเป็นส่วนหนึง่ 
ในการสร้างเสน่ห์ดงึดดูความมัน่ใจให้กบัผูห้ญงิ รปูแบบเส้ือผ้าทีส่วม
ใส่จึงจ�าเป็นต้องมีความสง่างาม ความคล่องตัว และความ
ทะมัดทะแมง เพื่อที่จะส่งเสริมบุคลิกภาพความมั่นใจให้แก่ผู้หญิง 
ท�าให้สอดคล้องกับสภาวะในปัจจุบันที่ผู้หญิงมีบทบาทความเป็นผู้น�า
มากขึ้นและต้องพบปะผู้คนเนื่องด้วยอาชีพการงาน และยังเป็นวัยที่สร้าง
สัมพันธภาพและภาพพจน์ของตนเองให้ดูดีอยู่เสมอ

ผู้ศึกษามีแนวคิดในการน�าชุดนักกีฬาฟันดาบมาเป็นแนวทาง
การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีในกลุ่มของชุดท�างาน เนื่องจากชุด
นกักีฬาฟันดาบมีความทันสมยัในด้านรปูแบบของชดุ ท�าให้ดเูรยีบง่าย ดสูง่างาม 
และทะมัดทะแมง เพื่อสร้างให้ผู้ที่สวมใส่มีบุคลิกภาพที่ดูสง่างาม สามารถ
สร้างความม่ันใจในตัวเอง และสามรถใส่ได้ท้ังการท�างานและงานเลี้ยง
สังสรรค์ 

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษารูปแบบชุดนักกีฬาฟันดาบ
2. เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี รูปแบบบิสสิเนส 

ปาร์ตี้ โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดนักกีฬาฟันดาบ

เจ้าของผลงาน  
ดวงกมล ทิวประทีป
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีรูปแบบบิสสิเนส ปาร์ตี้
โดยได้รับแรงบันดาลใจมาจากชุดกีฬาฟันดาบ
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 หนังใหญ่ คือ ศิลปะการแสดงประจ�าท้องถิ่นอย่างหนึ่งและ
เป็นทีน่ยิมแพร่หลายของชมุชนวดัขนอน จงัหวดัราชบรุ ีเป็นการเล่าเรือ่งราว
ที่ผูกร้อยเป็นนิยาม ด�าเนินเร่ืองด้วยบทร้อยกรอง มีบทสนทนาแทรก
เป็นระยะ และใช้แสดงเงาบนจอผ้าเป็นสิ่งดึงดูดสายตาของผู้ชม ซึ่งการ
ว่าบทการสนทนา และการแสดงเงา ในหนังใหญ่ใช้คนแสดงทั้งหมด 
หนังใหญ่จึงเป็นมหรสพที่นิยมแพร่หลายมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะใน
สมัยรัชกาลท่ี 5 ท่ีหนังใหญ่เป็นท่ีนิยมอย่างมาก ปัจจุบันหนังใหญ่ 
เป็นมรสพที่ทรงคุณค่าส�าหรับสังคมไทย  
 จากเหตุผลข้างต้นท�าให้ผู ้ศึกษามีความสนใจในการพัฒนา
รูปแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีโดยรับแนวคิดจากลวดลายและ
โครงสร้างของหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี มาใช้ในการตกแต่งชุด

เนื่องจากหนังใหญ่มีลวดลายและโครงสร้างที่เฉพาะตัว โดดเด่นและสีสัน
ที่สวยงามในการแกะสลักหนังใหญ่ โดยน�ารูปแบบลวดลายและโครงสร้าง
หนงัใหญ่มาใช้ในการออกแบบเครือ่งแต่งกายสภุาพสตร ีเพือ่เป็นการส่งเสรมิ
และอนุรักษ์หนังใหญ่ให้เป็นท่ีรู้จักและเป็นท่ีนิยมกันมากข้ึน โดยใช้เทคนิค
การตกแต่งเสือ้ผ้ากบัใช้แนวโน้มแฟชัน่เป็นตวัช่วยในการพฒันาเครือ่งแต่งกาย 

กลุ่มสตรี 
 วัตถุประสงค ์

 1. เพือ่ศกึษารปูแบบลวดลายและโครงสร้างหนงัใหญ่ วดัขนอน 
จังหวัดราชบุรี 
 2. เพือ่ออกแบบเครือ่งแต่งกายสภุาพสตรโีดยได้รับแนวคิดจาก
ลวดลาย โครงสร้างของหนังใหญ่ จังหวัดราชบุรี 

เจ้าของผลงาน  
วิศรุต  เสือดอนกลอย

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรี 
โดยได้รับแนวคิดจากหนังใหญ่ วัดขนอน จังหวัดราชบุรี 



45

ไมเคิล แฮนสเมเยอร์ (Michael Hansmeyer)
สถาปนกิและโปรแกรมเมอร์ชาวสวสิเซอร์แลนด์  เป็นผู้ค้นพบ
การค�านวณในอัลกอริธึมที่ใช้สร้างรูปแบบสถาปัตยกรรม  
ที่มีชื่อว่า Subdivided Columns (การแบ่งคอลัมน์) สิ่งที่
ได้จากการค�านวณโดยใช้หลักอัลกอริธึมของเขา ท�าให้ได้
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะการทับซ้อนกันของชั้น
วัตถุบางๆ ที่มีลักษณะแตกต่างเป็นไปตามการค�านวณ
ทางคณิตศาสตร์ ทับซ้อนกันจ�านวนมากเกิดเป็นโครงสร้าง
ที่ซบัซ้อน มีมิติที่ดูแปลกตา สวยงาม     

จากการศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมของ ไมเคิล  
ท�าให้เกิดแนวคดิในการน�าผลงานการออกแบบของเขามาต่อยอด 
ในทางการออกแบบเครือ่งแต่งกาย โดยน�ารายละเอยีด  พ้ืนผิว 
และลักษณะที่เห็น มาแปลงเป็นรายละเอียดของเสื้อผ้า เช่น 
การทับซ้อน การเจาะ การพับ เพื่อให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ในการ
ออกแบบเครื่องแต่งกาย  เป็นที่มาในการท�าโครงการออกแบบ
เครือ่งแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมรปูแบบ 
อัลกอริธึมของ ไมเคิล แฮนสเมเยอร์

วัตถุประสงค์
1. เพือ่ศกึษาโครงสร้างและรปูแบบสถาปัตยกรรม

ที่ใช้ทฤษฏีอัลกอริธึม ของไมเคิล แฮนสเมเยอร์   
2. เพื่อออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรง

บันดาลใจจากสถาปัตยกรรมท่ีใช้ทฤษฎีอัลกอริธึม ไมเคิล 
แฮนสเมเยอร์

เจ้าของผลงาน  
ปาลิดา   รชตกุลภรณ์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์จรัสพิมพ์  วังเย็น

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

ออกแบบเครื่องแต่งกายโดยได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรม
รูปแบบอัลกอริธึมของ ไมเคิลแฮนสเมเยอร์
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 อาคาร  ปาร์ค เวนเจอร์ – เดอะ อีโคเพล็กซ์  เป็นโครงการอาคารสีเขียวที่เน้น
การประหยดัพลงังาน เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ด้วยรปูแบบภายใต้แนวคดิออกแบบกรนีดไีซด์ 

(Green Design) ท่ีได้ผสมผสานงานออกแบบอาคารให้ดูทันสมัย ที่ได้จากแนวคิด
ความเป็นไทยท่ีได้จากการประนมมือ และรปูทรงของดอกบวั วสัดุทีใ่ช้เหลก็กล้าคุณภาพดี 
และกระจกหนา 3 ชัน้ และมช่ีองอากาศอยูต่รงกลาง เพือ่ปกป้องความร้อนจากภายนอก 
และรักษาอุณหภูมิความเย็นภายในอาคาร ระบบบ�าบัดน�้าที่สามารถน�าน�้าที่ใช้แล้ว
หมนุเวยีนกลบัมาใช้ได้ใหม่ การติดต้ังเซ็นเซอร์ตรวจจบัค่าคาร์บอนไดออกไซด์ในพ้ืนทีต่่างๆ 

หากมค่ีามากเกนิไป พดัลมจะท�าการดดูอากาศบรสิทุธิใ์ห้เข้ามาหมนุเวยีนภายในพืน้ทีอ่าคาร 
นอกจากนี้ พื้นที่อาคารแวดล้อมไปด้วยพื้นที่สีเขียวกว่า 25% จึงท�าให้อาคารปาร์ค เวนเจอร์

มีความสวยงามและโดดเด่น
 ผู้ศึกษาจึงได้น�าเอารูปแบบโครงสร้างอาคารมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
สร้างสรรค์เครือ่งแต่งกายสภุาพบรุษุ จงึได้หยบิเอาสถาปัตยกรรมอาคารปาร์ค เวนเจอร์มาเป็น
แนวคิดในการพัฒนาการออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ โดยการน�าแนวคิดและ
โครงสร้างมาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ ผู้ศึกษาเชื่อว่าผลงานชิ้นนี้

น่าจะเกิดผลประโยชน์ที่ได้สร้างสรรค์แนวคิดใหม่ๆ อันน�าไปสู่การออกแบบตัดเย็บเสื้อผ้า
ได้ตรงกับความต้องการและอีกทั้งประโยชน์ทางด้านการศึกษาการพัฒนา เพื่อเข้า

ประยุกต์ในวงการแฟชั่นและอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มต่อไป
 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์
 2. เพือ่ออกแบบเคร่ืองแต่งกายสภุาพบรุษุโดยได้รบัแนวความคดิมาจากโครงสร้าง 
สถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์

เจ้าของผลงาน  
 ยุทธนาพร หุ่นวงษ์เกษม

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤษดา  รัตนางกูร

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ 
กรณีศึกษาโครงสร้างสถาปัตยกรรมปาร์ค เวนเจอร์



47

 ชุมชนชนอามิช เป็นกลุ่มชนจ�านวนหนึ่งท่ีมีตัวอย่างท่ีดี
ในการรักษารากเง้าของวัฒนธรรมและการด�ารงชีวิตแบบเรียบง่าย 
สงบ ใช้ชีวิตกลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดยท่ีชุมชนอามิช ปัจจุบัน
ตัง้อยูท่ีร่ฐั เพนซลิวาเนยี ประเทศสหรฐัอเมรกิา ชาวอามชิ เป็นกลุ่ม
ชมุชนครสิต์ นกิายอนาแบ๊ปตสิ ทีย่งัเคร่งศาสนาจารีตประเพณแีบบ
ดั้งเดิม ไม่พึ่งพาเทคโนโลยีทันสมัย ไม่แสวงหาความเจริญทางวัตถุ 
ด�ารงชพีด้วยการท�าการเกษตร เดนิทางโดยรถม้าลาก แต่ยงัรักษา
ไว้ซึง่ทกุส่ิงทกุอย่างในประเทศทนุนยิมเสรยีงัคงเตบิโตอย่างไม่หยดุ
นิง่อย่างสหรฐัอเมรกิา ทกุย่างก้าวของชวีติทีด่�าเนนิไปเป่ียมไปด้วย
ความสุขที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจ ท�าให้ควรแก่การศึกษา
เร่ืองราวของชาวอามิช เพื่อเป็นแรงบันดาลใจหรือแนวทาง
การออกแบบเครื่องแต่งกายที่มีการผสมผสานกันระหว่าง
เครื่องแต่งกายสุภาพสตรีของชาวอามิช และวิถีชีวิตความเป็นอยู่
ให้สอดคล้องกบังานออกแบบเครือ่งแต่งกายท่ีร่วมสมยัเพือ่สะท้อน
ให้เห็นถึงความเรียบง่ายบนพื้นฐานของความเป็นแฟชั่น  
  ผูศ้กึษามแีนวความคดิในการทีจ่ะน�าเอารปูแบบ
เครือ่งแต่งกายของชุมชนอามิช มาปรับประยุกต์ใช้เพื่อสร้างสรรค์
ในการออกแบบแฟช่ันเพื่อออกแบบเสื้อผ้าสุภาพสตรีที่ต้องการ
ความเรยีบง่ายแต่ดดูใีห้เข้ากบัวถีิชวีติของชาวอามชิ เพือ่การสวมใส่ 
ที่หลากหลายและทันสมัย ผู้ศึกษาจะน�าเอาจุดเด่นมาใช้ให้ดูมี
เอกลักษณ์ เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู ้บริโภคที่ต้องการ
เครือ่งแต่งกายทีม่คีวามเรยีบง่ายแต่ดดูแีละทันสมยั ผูศ้กึษาเชือ่ว่า
ผลงานช้ินน้ีน่าจะเกิดประโยชน์ ต่อตัวผู้ออกแบบเองและน�าไปสู่
การออกแบบตัดเย็บเครื่องแต่งกายได้อีก ทั้งประโยชน์ทางการศึกษา การพัฒนาเพ่ือเข้ามาประยุกต์ในวงการแฟชั่น
เพื่อสอดคล้องกับยุคสมัยมากขึ้น
 วัตถุประสงค์
 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและรูปแบบเครื่องแต่งกายสุภาพสตรีของชาวอามิช 
 2.  เพือ่ออกแบบเครือ่งแต่งกายสภุาพสตรีท่ีได้รับแรงบนัดาลใจมาจากรูปแบบเคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรีของชาวอามชิ

เจ้าของผลงาน  
สุมิตรตรา  ธรรมโชติ
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤษดา  รัตนางกูร

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบเครื่องแต่งกายส�าหรับสุภาพสตรี
โดยได้รับแรงบันดาลใจจากการแต่งกายของชาวอามิช
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โลกแห่งความสมบรูณ์แบบมักจะมีอีกโลกหนึ่ง ท่ีนัก
จกัรวาลวทิยา ใช้ค�าจ�ากดัความในรปูแบบของ ทฤษฎโีลกคู่ขนาน 
ที่อธิบายถึงโลกคู่ตรงข้ามที่ว่ากันว่าอาจจะมี ตัวตนของเราอยู่
อีกโลกหนึ่งซ่ึงในวันเวลาเดียวกันนั้น เราอาจจะก�าลังท�าอะไร 
ทีแ่ตกต่างกนัไปคนละอย่าง จากทฤษฎทีัง้หมดนีผู้้วจัิยได้มโีอกาส
ได้ดูภาพยนต์เรื่อง Another Earth ซึ่งในลายละเอียดของ
ภาพยนต์มักมใีจความส�าคญัแฝงอยูใ่นค�าพดู ในบางทฤษฎต่ีางๆ 
และเป็นหลักการอย่างหนึ่งใน รูปแบบจิตวิทยาที่สะท้อนถึง

มมุมองของการใช้ชวิีต โดยมบีทบาทคาแรคเตอร์ของตัวละคร
พร้อมกบัองค์ประกอบศลิป์ รวมถึงเซาด์แทร็ก ท่ีมกีารเดนิเรือ่ง
ค ่อยเป็นค่อยไป เพ่ือให้ผู ้ชมเดินทางตามชีวิตของคน 

ในภาพยนตร์เพื่อจะพบกับจุดจบ ณ วินาทีสุดท้ายของตัวเรื่อง 
โดยในตัวเร่ืองได้มีสุนทรียภาพในความสมดุลแบบปรัชญาศิลป์ 
วะบซิะบสิอดแทรกอยูต่ามลายละเอยีดทีม่คีวามสมถะ สงบ เรียบง่าย 
และความระลึกถึงความงามโดยแท้จริงท่ีปลุกให้ต่ืนจากความไม่รู้ 
อันเป็นธรรมชาติอันไร้การปรุงแต่ง ที่แสดงถึงสัจจะที่แท้จริงของ
ธรรมชาติอย่างตรงไปตรงมาอันไม่ถูกเงื่อนไขใดๆร้อยรัด

ผู ้ศึกษาจึงออกแบบเครื่องแต่งกายโดยใช ้แนว
ความคดิทฤษฎีของโลกคูข่นาน ผนวกเข้ากบัจดุเด่นของปรชัญาศลิป์

วะบซิะบใินพธีิกรรมชงชาอนัศกัด์ิสทิธิอ์ย่าง ชาโนย ุเพือ่น�าเสนอสนิค้า
ทางเลอืกในรปูแบบเส้ือผ้าของผูค้นในสงัคม และค�านงึถงึหลกัจติวทิยา
ต่างๆ ให้มาอยูใ่นรปูแบบของการลดทอนความสวยงามทีไ่ม่จ�าเป็นออก
เหลือแต่ความงามที่สมดุลในแก่นแท้ กับโลกปัจจุบันมากที่สุด  

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาแนวความคิดตามหลักปรัชญาศิลป์วะบิซะบิ และพิธีกรรมชงชาโนยุ โดยน�ามาปรับประยุกต์ใช้กับ

การออกแบบเครื่องแต่งกาย
2. เพือ่เป็นการออกแบบทีด่งึสิง่ท่ีมอียูเ่อากลบัมาใช้ใหม่ให้เกดิการพฒันาทัง้ด้านกระบวนการความคดิสนุทรย์ี 

เจ้าของผลงาน  
สัณหณัฏฐ์   แตงจั่น

สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กฤษดา  รัตนางกูร

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบเครื่องแต่งกาย
โดยได้รับแนวความคิดมาจาก ทฤษฎีโลกคู่ขนาน
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ผ้าไหมบ้านไทรงาม ต�าบลนาเสียว อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ มีวัฒนธรรมการทอผ้าอันมาช้านาน   แต่ละกลุ่ม
จะมีลักษณะลวดลายการทอผ้าที่เป็นของตัวเองโดยเฉพาะผ้าไหม ซึ่งเป็นผ้าพื้นที่มีความสวยงามจากสีเหลือบของเส้นไหม  
เป็นงานศิลปหัตถกรรมที่ท�ากันในกลุ่มชาวบ้าน สร้างลวดลายข้ึนบนผืนผ้าโดยช่างทอผ้า จะมีลวดลายจากการทอผ้ามัดหมี่
เป็นลายต่าง ๆ เช่น ลายขอ ลายนาค ลายเข็มขัดนาค  ลายผีเสื้อ ฯลฯ  ล้วนเป็นภูมิปัญญาพ้ืนบ้านที่ถ่ายทอดกันมา
เป็นงานหัตถกรรมที่ล�้าค่า

ผู้ศึกษาจึงมีแนวความคิดที่จะน�าเอาผ้าไหม บ้าน
ไทรงาม ต�าบลนาเสียว อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิมา
ออกแบบเครือ่งแต่งกายชดุโอกาสพเิศษให้เข้ากบัยุคสมยัใน
ปัจจุบัน เพื่อการส่งเสริมภูมิปัญญาผ้าท้อพื้นเมืองของไทย
ให้เป็นที่รู้จักและนิยมในกลุ่มคนทั่วไปมากขึ้นซึ่งการศึกษา
ครัง้นีมุ้ง้เน้นทีก่ารออกแบบและพฒันารปูแบบตามแฟชัน่ 
แต่ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของผ้าไหมไทย 

วัตถุประสงค์
1 .  เพื่ อศึกษารูปแบบ

ลวดลายผ้าไหม บ้านไทรงาม ต�าบลนาเสยีว 
อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ

2. เพื่อออกแบบชุด
ปาร์ตีแ้วร์ส�าหรบัสภุาพสตรจีากผ้าไหม 
บ้านไทรงาม ต�าบลนาเสยีว อ�าเภอเมอืง 
จังหวัดชัยภูมิ

เจ้าของผลงาน  
ปวีณา  ช่อสุวรรณ์
สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สัมภาษณ์  สุวรรณศีรี

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบชุดปาร์ตี้แวร์ส�าหรับสุภาพสตรีจากผ้าไหม 
บ้านไทรงาม ต�าบลนาเสียว อ�าเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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โครงการการศกึษาลวดลายผ้าทอกะเหร่ียงหมูบ้่านตะเพินคี ่จังหวดัสุพรรณบุรี 
เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์ส่ิงทอมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณ ี
ของชาวกะเหร่ียง หมู่บ้านตะเพินคี่และศึกษาลวดลายการใช้สีของผ้าชาวกะเหรี่ยง 
หมูบ้่านตะเพนิคี ่ ความต้องการผลติภณัฑ์ของผูบ้รโิภค คอื กระเป๋าสภุาพสตร ี และน�า
แนวความคดิในการออกแบบมาจากศลิปะอาร์ตเดคโคเป็นการน�าเอาเส้นกรอบนอกของ  
สถาปัตกรรมเครื่องประดับและเฟอร์นิเจอร์ของศิลปะอาร์ตเดคโคมาออกแบบเป็น 
กระเป๋าสภุาพสตร ีเพ่ือพฒันาผลิตภณัฑ์สิง่ทอจากผ้าทอชาวกะเหรีย่ง หมูบ้่านตะเพนิค่ี 
จงัหวัดสพุรรณบุรี

เจ้าของผลงาน  
บุศราวดี พุ่มพวง

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย

อาจารย์ศรัณย์ จันทร์แก้ว

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาลวดลายผ้าทอกะเหรี่ยง
หมู่บ้านตะเพินคี่ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ผ้ากะเหรี่ยงลายอะคอไท่

ผ้ากะเหรี่ยงลายอะคูสะ 

 ผ้ากะเหรี่ยงลายเนอุ่งเก

ผ้ากะเหรี่ยงลายเจอตุ๊กเก 
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โครงการการศึกษาเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย
ย้อมสธีรรมชาตเิพือ่งานออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอ มีวตัถปุระสงค์ 
ที่จะศึกษาการย้อมสีธรรมชาติเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย 
น�ามาศึกษาลวดลายทอจากการทอเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย 
และออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากผ้าทอเส้นด้ายสับปะรด
ผสมฝ้าย ความต้องการของผูบ้รโิภคต่อผลติภณัฑ์ คือ กระเป๋าสุภาพสตรี 
ได้แนวคิดมาจากฤดูใบไม้ร่วงโดยดึงเอาสีน�้าตาลและสีเหลือง ได้แนวความคิดมาจากฤดูในไม้ร่วงโดยใช้สีน�้าตาลจาก
แก่นข้ีเหล็กสีเหลืยงจากแก่นขนุนน�ามาย้อมสีเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้ายย้อมสีเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย และได้ลดทอน
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ผสมกับเส้นอิสระของธรรมชาติมาเป็นรูปแบบกระเป๋า เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
จากเส้นด้ายสบัปะรดผสมฝ้าย  

เจ้าของผลงาน  
พรรนิภา ช่วยเกิด
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้ายย้อมสี
ธรรมชาติเพื่องานออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

ผ้าเส้นด้ายสับปะรดผสมฝ้าย หนังชามัวร์
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การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
ด้วยเทคนิคการพิมพ์เส้นด้ายยืนแบบซิลค์สกรีนจากสี
ธรรมชาติ มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาสีธรรมชาติและน�ามา
ประยกุต์ให้มคีวามเหมาะสมกบัการพมิพ์ด้วยเทคนคิการพมิพ์ 
แบบซิลค์สกรีนบนเส้นด้ายยนืด้วยสีธรรมชาติท่ีได้จากครัง่คราม 
และแก่นขนุน และการออกแบบลวดลายบนผ้าทอ 
ด้วยเทคนคิการพิมพ์เส้นด้ายยนืพิมพ์ลวดลายจากแก่นขนนุ
ท่ีให้สีเหลือง โดยให้สีแดงจากคร่ังและสีน�้าเงินจากคราม
ย้อมเป็นเส้นด้ายพุ ่ง ความต้องการผลิตภัณฑ์ของผู ้
บริโภคคือ เคหะสิง่ทอทีใ่ช้ในห้องนอน โดยการออกแบบ
จากลวดลายอสิระ ท่ีได้แรงบันดาลใจมาจากน�า้วน และน�า
มาออกแบบผลติภณัฑ์สิง่ทอจากผนืผ้าทีใ่ช้เทคนคิการพมิพ์
เส้นด้ายยนืแบบซลิค์สกรนีด้วยสธีรรมชาติ

เจ้าของผลงาน  
สุนิษา  แสงบุญ          

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคการพิมพ์เส้นด้ายยืน
แบบซิลค์สกรีนจากสีธรรมชาติ

DETAIL
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การศกึษาเส้นใยปอกระเจาทอผสมเส้นใยธรรมชาติเพือ่การออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ส่ิงทอ มวีตัถปุระสงค์
เพื่อศึกษาเส้นใยปอกระเจาและการใช้เส้นใยธรรมชาติในการทอร่วมและศึกษาเทคนิคในการทอ โดยได้แรงบันดาลใจในการ
ออกแบบลวดลายมาจากเหลี่ยมมุมของเพชรโดยน�ามาออกแบบเป็นลายสองประยุกต์ Diamond Twill ท�าให้เกิดลวดลาย 
ท่ีสวยงามและมีความแปลกใหม่มากย่ิงขึ้นและน�ามาออกแบบผลิตภัณฑ์เคร่ืองใช้บนโต๊ะอาหารจากเส้นใยปอกระเจาและใช้
เส้นใยธรรมชาติในการทอร่วม

เจ้าของผลงาน  
ณัฐพร ยุทธชัยสันติ
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาเส้นใยปอกระเจาทอผสมเส้นใยธรรมชาติ
เพื่อการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ

การน�าลวดลาย Diamond Twiil มาประยุกต์      
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โครงการการพัฒนาผลติภณัฑ์จากเส้นใยปอทะเล มวีตัถปุระสงค์เพือ่ศกึษาสมบตัขิองเส้นใยปอทะเลและเทคนคิ
การน�าเส้นใยปอทะเลไปใช้ในงานต่างๆ โดยการศึกษาวธิกีารผลติเส้นใยปอทะเล ใช้วธิกีารทอและน�าไปออกแบบเป็นผลติภัณฑ์ 
ได้แนวความคิดท่ีมาจากศลิปะญีปุ่น่ในลทัธเิซน ซึง่แสดงให้เหน็ถงึแก่นแท้ท่ีเข้าถงึกบัธรรมชาต ิและมคีวามเรยีบง่ายสงบ มีความ
กระชับ อารมณ์จิตใจอ่อนลง น�าสมัย มีสไตล์ สละสลวย มีค่าและความงาม ส่วนรูปแบบของผลิตภัณฑ์ได้น�าเส้นกรอบนอก 
ของศาลเจ้าอสึิกชุมิะ มาออกแบบฉากกัน้ห้อง โต๊ะ พรม และเบาะรองนัง่ 

เจ้าของผลงาน  
ฐิติญา  ปานราม     

สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิติศักดิ์  อริยะเครือ

อาจารย์ทวีศักดิ์  สาสงเคราะห์

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากเส้นใยปอทะเล

เส้นใยปอทะเล
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โครงการการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สิง่ทอด้วยเทคนคิการปักของชาวไททรงด�า จงัหวดัสพุรรณบรุี 
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาลวดลายและเทคนิคการปักผ้า
ของชาวไททรงด�า โดยการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
สิ่งทอด้วยเทคนิคการปักผ้ามีความต้องการผลิตภัณฑ์ของ
ผูบ้รโิภค คือ เคหะสิง่ทอและน�าแนวความคดิในการออกแบบ
ลวดลายบนผลติภัณฑ์เคหะสิง่ทอทีไ่ด้มาจากศลิปะอาร์ตนโูว 
โดยใช้เส้นกรอบนอกภาพวาดของศลิปะอาร์ตนูโว เพือ่ศกึษา
ความพึงพอใจที่มีต ่อลวดลายและผลิตภัณฑ ์ ส่ิ งทอ 
จากเทคนิคการปักผ้าของชาวไททรงด�า จังหวัดสุพรรณบุรี

เจ้าของผลงาน  
ภัทร์รวี   พิรุฬห์รัตนากร   
สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์  อริยะเครือ
อาจารย์ศรัณย์  จันทร์แก้ว                                                                                                                                          

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอด้วยเทคนิคการปัก
ของชาวไททรงด�า จังหวัดสุพรรณบุรี

การพิมพ์เส้นด้ายยืนแบบซิลค์สกรีนจากสีธรรมชาติ
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 เนือ่งจากประเทศไทยต้ังอยูใ่นเขตร้อน สภาวะ
อากาศโดยทัว่ไปร้อนอบอ้าวตลอดปี เป็นสาเหตุท�าให้แสงแดด 
มคีวามรนุแรงมากขึน้ ส่งผลให้มปีริมาณของรังสอีลัตราไวโอเลต
หรือรงัสียวูสีงูขึน้ตามไปด้วยซึง่ถ้ามนษุย์ได้รบัรงัสอีลัตราไวโอเลต
มากเกนิไปก่อให้เกดิอนัตรายต่อระบบต่างๆ ของร่างกาย เช่น 
เป็นผืน่ผวิคล�า้ มะเรง็ผวิหนงั จงึควรป้องกนัอนัตรายจากแสงแดด
ก็คือสีธรรมชาติจากฝักคูนสวมใส่เสื้อผ้าที่สามารถป้องกันรังสี
อลัตราไวโอเลตได้ ด้วยกระบวนการย้อมจาก เป็นพืชท่ีพบได้ง่าย 
มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศไทยเป็นจ�านวนมาก จึงลองน�ามา 
ทดลองย้อมบนผ้าถักสีขาวและทดสอบการป้องกันรังสี
อลัตราไวโอเลต พบว่าสามารถป้องกนัได้ในระดบัดีเย่ียม สผ้ีาถัก
ที่ได้เป็นสีน�้าตาลอ่อน โดยความเข้มของผ้าขึ้นอยู่กับปริมาณ 
สารมอร์แดนท์ที่ใช้ในการออกแบบได้แนวความคิดมาจากการ
แต่งกายสไตล์วนิเทจในยคุ 1960 โดยท่ีนยิมสวมใส่ คอืมนิเิดรส 
ทีม่จุีดเด่นคอื คอเสือ้ ปกและกระดมุสองแถวซึง่สามารถสวมใส่
ได้หลายโอกาสไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาหรือวันที่ต้องออกงาน 
ในโอกาสพเิศษต่างๆ ตกแต่งด้วยการปักลายดอกคนูทีป่ลวิตามลม 

เจ้าของผลงาน  
นันทิตา ศรีปรุ 

        สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรัณย์  จันทร์แก้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จรูญ  คล้ายจ้อย

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาสีธรรมชาติจากฝักคูนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
ที่สามารถป้องกันรังสีอัลตราไวโอเลต
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ในโรงงานอุตสาหกรรมเสื้อผ้าขั้นตอนการผลิตนั้นมีความส�าคัญมากที่จะท�าให้ผลผลิตของโรงงาน 
มีประสิทธิภาพและปริมาณที่ได้ เทคโนโลยีที่จะน�ามาช่วยให้ขั้นตอนกระบวนการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ คือ 
ทุน่แรงงานคนและลดความล่าช้าในการปฏบิตังิาน อปุกรณ์ปผู้าแบบถอดประกอบเป็นการประดิษฐ์ชิน้งาน เพือ่น�ามา
ใช้ประโยชน์ในการปผู้า โดยมวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศกึษากระบวนการผลติอปุกรณ์ปผู้าแบบถอดประกอบ ออกแบบและผลติ 
รวมทัง้ประเมินผลการท�างานของอปุกรณ์ ผลทีไ่ด้รบัจะเป็นประโยชน์ในงานผลติอตุสาหกรรมเสือ้ผ้าส�าเรจ็รูปและ
งานการเรยีนการสอนต่อไป

เจ้าของผลงาน  
ไตรรักษ์  มณีมาศ
ธีรศักดิ์  สีแสง
สิทธิพงษ์  พิสาชัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีเสื้อผ้า
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พจนา นูมหันต์

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

อุปกรณ์ปูผ้าแบบถอดประกอบ
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 ระดับปริญญาตรี
หลกัสูตรเทคโนโลยบีณัฑติ (ทล.บ.) 
- สำขำวิชำออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสำหกรรม
- สำขำวิชำกำรออกแบบบรรจภัุณฑ์
หลกัสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบณัฑติ (สถ.บ.) 
- สำขำวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ 

วิสัยทัศน์  (Vision)  ผลติบณัฑตินกัวิชำชพี ผูเ้ชีย่วชำญ
เทคโนโลย ีกำรออกแบบท่ีมคีณุค่ำสูส่ำกล

www.arch.rmutp.ac.th

 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ
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การจดัท�าสารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์
ส�าหรบัผลิตภัณฑ์ผ้าร้านงามจัด๊นกั ตลาดน�า้คลองลดัมะยม ซึง่มกีารออกแบบและพฒันา
บรรจภุณัฑ์   ตราสนิค้า และชัน้จดัแสดงสนิค้า เนือ่งจากบรรจภุณัฑ์ของสนิค้า
ยงัไม่มเีอกลกัษณ์ และสือ่ถงึทีม่าของผลติภณัฑ์ได้ชดัเจน ผูวิ้จยัจงึมแีนวคดิ
ท่ีจะน�าผกัตบชวาท่ีซึง่เป็นปัญหาตามแหล่งน�า้คลองลดัมะยม มาผ่านกรรมวธิี
กระบวนการต่าง ๆ  สูก่ารพฒันาเป็นกระดาษท่ีได้จากผกัตบชวามาสร้างเป็น
บรรจุภัณฑ์ โดยออกแบบให้บรรจภุณัฑ์มรีปูลกัษณ์ท่ีสามารถใช้สือ่ถงึทีม่า
ของผลติภัณฑ์และป้องกนัสนิค้าให้อยูใ่นสภาพทีด่ ีมคุีณภาพ โดยผูวิ้จยัได้เลอืก
สินค้ามาท�าการออกแบบจ�านวน 5 แบบ คือ เสื้อ กางเกง ผ้านุ่ง ผ้าพันคอ 
และกระเป๋าสตางค์ ซึง่เป็นสนิค้าท่ีขายด ีและได้รบัความสนใจจากผูบ้รโิภคมากทีสุ่ด

ผูวิ้จยัได้ก�าหนดกลุม่ตวัอย่างในการทดสอบด้านโครงสร้างกราฟิก (ตราสนิค้า) ชัน้จดั
แสดงสินค้า ซึ่งผู้วิจัยได้ก�าหนดเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มนักท่องเที่ยวตลาดน�้าคลองลัดมะยม      
โดยท�าการสอบถามความคดิเหน็ด้านสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ข้อมลูเกีย่วกบัผกัตบชวา 
และข้อมูลเกี่ยวกับหลักการออกแบบโครงสร้าง จ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 89 คน และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 
โดยท�าการสอบถามความคดิเห็นด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ด้านกราฟิก (ตราสนิค้า) และด้านชัน้จดั
แสดงสินค้า จ�านวน 3 ท่าน

เครือ่งมอืทัง้หมดทีน่�ามาใช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถามสัมภาษณ์และการวเิคราะห์
ข้อมลู ผูว้จิยัได้น�าข้อมูลทีไ่ด้มาพัฒนา และออกแบบให้เกดิความเหมาะสม ความสวยงาม ทัง้
ยงัสามารถป้องกันสนิค้าได้ไม่ให้เกดิความเสยีหายได้อกีด้วย

เจ้าของผลงาน  
นันทภัค  พัฒธวี
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการศึกษาและพัฒนากระดาษจากผักตบชวา
สู่การสร้างสรรค์เปนบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์ผ้า 

ร้านงามจั๊ดนัก ตลาดน�้าคลองลัดมะยม
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การจัดท�าสารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
ผลิตภัณฑ์ไวน์จากไม้เปลือกถ่ัวลิสง ประกอบไปด้วยการออกแบบและพัฒนาโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
และชัน้วางสนิค้า เนือ่งจากสนิค้ายงัไม่มีบรรจภุณัฑ์ท่ีป้องกนัสินค้าจากความเสียหาย ท้ังฝุ่นละอองและ
การขนส่ง เพือ่ดงึดูดความสนใจ และเป็นการส่งเสรมิการขาย โดยเลอืกน�าผลติภัณฑ์ไวน์ 
มาท�าการออกแบบจ�านวน 3 แบบ โดยส�าหรับใส่ไวน์ แบบ 1 ขวด และ 2 ขวด

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการท�าสารนิพนธ์ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้เลือกกลุ่มตัวอย่าง
ในการทดสอบ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์  และชั้นวางสินค้า โดยแบ่งเป็น  2  กลุ่ม  คือ

กลุ ่มตัวอย่างท่ี 1 ที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นด้านข้อมูลพื้นฐาน 
ก่อนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ไม้เปลือกถ่ัวลิสงส�าหรับผลิตภัณฑ์ไวน์ ได้แก่ 
กลุม่พนกังานแบงค์ชาตแิละบรษัิทใกล้เคยีงย่านเทเวศร์ จากจ�านวนกลุ่มตัวอย่าง 100 คน  

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบ
ความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ และช้ันวางสินค้า ณ กรมป่าไม้ กลุ่มงานวัสดุ
ทดแทนไม้และกาวติดไม้ จ�านวน  2 ท่าน

ผลการวิจัยสรุปว่า การออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ไวน์สามารถป้องกันสินค้าจากความเสียหาย และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์

ชั้นวางสินค้าออกแบบโดยค�านึงถึงผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์  
จึงออกแบบให้ใช้งานสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

เจ้าของผลงาน  
เบญจพล ศรีสันติสุข

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาและออกแบบบรรจุภัณฑ์จากเปลือกถั่วลิสง
กรณีศึกษาผลิตภัณฑ์ไวน์
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การจัดท�าสารนิพนธ์นีม้วัีตถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาบรรจภัุณฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์ตุก๊ตาชาววัง ประกอบ
ไปด้วยการออกแบบและพฒันาโครงสร้างบรรจภัุณฑ์ กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ และชัน้จดัแสดงสนิค้า เนือ่งจากผลติภณัฑ์ช้ินนีน้ัน้
มบีรรจภัุณฑ์ทีย่งัไม่สามารถป้องกนัสินค้าจากความเสียหายท้ังจากฝุ่นละอองและการขนส่ง ส่วนกราฟิกบนบรรจุภณัฑ์นัน้กย็งัไม่
สามารถสือ่ถงึผลติภัณฑ์ภายในได้อย่างชัดเจน ยงัไม่สามารถดงึดดูความสนใจได้เท่าท่ีควร โดยการเลอืกน�าผลติภณัฑ์ตุก๊ตาชาววงั
มาท�าการออกแบบบรรจุภัณฑ์จ�านวน 8 แบบ คือ ตุ๊กตาชาววังชุดเล็ก ฐานวงกลม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5.5 เซนติเมตร 
แบบบรรจุ 1 ช้ิน, ตุก๊ตาชาววังชดุเลก็ ฐานวงกลม ขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง 5.5 เซนติเมตร แบบบรรจ ุ10 ช้ิน, ตุก๊ตาชาววงัชุดแบบรวม, 
ตุ๊กตาชาววังชุดตลาดน�้า แบบบรรจุ 1 ช้ิน, ตุ๊กตาชาววังชุดตลาดน�้า แบบบรรจุ 10 ชิ้น, ตุ๊กตาชาววังชุดตะกร้าผลไม้ 
แบบบรรจุ 1 ช้ิน, ตุ๊กตาชาววังชุดตะกร้าผลไม้ แบบบรรจุ 10 ชิ้น, ตุ๊กตาชาววังชุดบ้านทรงไทย ซ่ึงเป็นแบบผลิตภัณฑ์ที่
ได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภค

กลุม่ตัวอย่างท่ีใช้ในการท�าสารนิพนธ์ครัง้นี ้ ผูว้จัิยได้คดัเลอืกกลุม่ตวัอย่างในการทดสอบ ด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์  
กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์รวมท้ังชัน้จดัแสดงสนิค้า โดยแบ่งเป็น  2  กลุม่  คือ

กลุม่ตวัอย่างที ่ 1 ทีใ่ช้ในการศกึษาความคดิเหน็ด้านข้อมลูพ้ืนฐานก่อนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส�าหรบั
ผลติภัณฑ์ตุก๊ตาชาววงั ได้แก่ ประชากรภายในต�าบลบ้านบางเสด็จ จงัหวดัอ่างทอง จ�านวน 4,000 คน

กลุม่ตวัอย่างที ่ 2 โดยขอความอนเุคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญในการทดสอบความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์  
ด้านกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์และชัน้จดัแสดงสนิค้า  จ�านวน  3 ท่าน

ผลการวจิยัสรปุว่า การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์ตุก๊ตาชาววงับรรจุภณัฑ์
สามารถป้องกนัสนิค้าจากความเสยีหายและมคีวามเหมาะสมกบัผลติภัณฑ์

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ สามารถสือ่สารและสอดคล้องบ่งบอกถึงตัวผลิตภณัฑ์ได้ดี และดึงดูดความสนใจกับผูบ้รโิภค
ได้เป็นอย่างดี 

ช้ันจดัแสดงสนิค้าออกแบบโดยค�านงึถงึความน่าสนใจน่าดงึดดูใจและให้สอดคล้องกบัตวัผลติภณัฑ์ตุ๊กตาชาววัง 
และยงัออกแบบให้สามารถเคลือ่นย้ายได้ง่ายอกีด้วย 

เจ้าของผลงาน  
นันทนา สุขจิตต์
สำขำวิชำกำรออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อำจำรย์ธำนี  สุคนธะชำติ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์
ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ จังหวัดอ่างทอง
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การศกึษาคร้ังนีม้วีตัถปุระสงค์ เพ่ือออกแบบและพัฒนาไม้อดัจากดอกทานตะวนั
ส�าหรับผลิตภัณฑ์สปา โดยเป็นการพัฒนาเพิ่มมูลค่าให้กับตัวไม้และเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ

ให้กับชาวบ้าน ผลิตภัณฑ์สปาเป็นผลิตภัณฑ์น�้ามันนวดตัวจากดอกทานตะวันของร้านสมุนไพรสุภมาศ 
โดยออกแบบบรรจุภัณฑ์ไม้อดัจากดอกทานตะวันส�าหรับผลติภณัฑ์สปาเป็นผลติภณัฑ์น�า้มนันวดตวัจากดอกทานตะวนั จ�านวน 
3 แบบ คือ โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้ามันนวดตัวจากดอกทานตะวัน ชุด Individual set , โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ
น�้ามันนวดตัวจากดอกทานตะวัน ชุด Mini Spa set ประกอบด้วย น�้ามันนวดตัวดอกทานตะวัน ขนาด 300 ml 1 ขวด 
ผ้าขนหนู 1 ผืน เกลือขัดผิว 1 ขวด, โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ส�าหรับน�้ามันนวดตัว จากดอกทานตะวัน ชุด Suite Spa set 
ประกอบด้วย น�า้มันนวดตวั ดอกทานตะวนั ขนาด 1000 ml 1 ขวด ครมีดอกทานตะวัน 1 ขวด เกลอืขดัผวิ 1 ขวด ผ้าขนหนู 
1 ผนื หว ี1 เล่ม เทียนหอม 1 เล่ม ใยบวบ 1 อัน การออกแบบกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์เพื่อให้มีความเป็นเอกลักษณ์ เหมาะสม
กับตัวไม้และสินค้าภายใน และให้มีความแตกต่างจากท้องตลาด เพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย และเป็นที่รู้จักแพร่หลายมาก
ขึ้น กลุ่มประชากรที่ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลในงานวิจัย คือ ประชากรในเขตบางเขน จ�านวน 188,252  คน กลุ่มประชากรที่
อาศัยอยู่ในเขตบางเขน จ�านวน 100 คน ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ด้านชั้นจัดแสดงสินค้า และ
กราฟิก จ�านวน 3 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถาม ความต้องการของผู้สนใจ แบบสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ผลิต สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ น�าเสนอผลในรูปตารางและความเรียง 

ผลที่ได้จากการศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความคิดเห็นว่า โครงสร้างบรรจุภัณฑ์จากไม้อัด
ดอกทานตะวนัส�าหรบัผลติภัณฑ์สปาควรมรีปูแบบท่ีสามารถปกป้องสนิค้าได้ด ี ง่ายต่อการจัดเกบ็ และตอบสนองต่อการใช้งาน 
และสามารถที่จะน�าไปใช้ประโยชน์ต่อได้ ส่วนลวดลายกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีความเห็นว่า 
ควรมีลักษณะอ่อนช้อยแสดงถึงผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ

ผลที่ได้จากการสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบโครงสร้างบรรจุภัณฑ์พบว่าโครงสร้างท่ีเหมาะสม 
ง่ายต่อการผลติได้จรงิ ลดปรมิาณต้นทุนในการผลติให้น้อยทีส่ดุ สามารถปกป้องสนิค้าภายในได้อย่างดีจากการศกึษาข้อมลูลวดลาย
กราฟิกต่างๆ และได้ทดลองออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญให้การยอมรับกับการที่น�าการตัดทอนจากดอกทานตะวันมาใช้ในกราฟิก
บนบรรจุภัณฑ์ โดยกราฟิกที่ให้การยอมรับสามารถบ่งบอกถึงความอ่อนช้อยจากธรรมชาติได้ดีที่สุด

เจ้าของผลงาน  
กมลา  ชีวะประภานันท์

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไม้อัดทานตะวัน
ส�าหรับผลิตภัณฑ์สปาน�้ามันนวดตัวดอกทานตะวัน
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การจัดท�าสารนพินธ์ฉบับนีม้วีตัถปุระสงค์เพ่ือการศึกษาและพฒันาบรรจภัุณฑ์ 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาต�ารับศิริราช ให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภค อันประกอบ
ไปด้วยการออกแบบและพัฒนาทัง้รปูแบบโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ ลักษณะกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 
และชั้นจัดแสดงสินค้า โดยเลือกผลิตภัณฑ์ยาต�ารับศิริราชมาท�าการออกแบบจ�านวน 10 
ผลติภณัฑ์ ซึง่เป็นผลติภณัฑ์ท่ีได้รบัความนยิมจากผูบ้รโิภค ได้แก่ ผลติภณัฑ์โลชัน่ พี, ผลติ
ภณัฑ์อนาลเจสคิ ครีม, ผลติภัณฑ์ ศริริาชซอฟท์แคร์, ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอน�้าด�า, ผลิตภัณฑ์
ยาขับเสมหะ, ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอ- ขับเสมหะ, ผลติภณัฑ์มอยส์เจอร์ รชิ ครมี, ผลติภณัฑ์
น�า้ยาบ้วนปากศิรริาช, ผลติภณัฑ์ ลินเิมนท์-ที และผลติภัณฑ์เจลล้างมอื

ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยโดยการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐาน 
ก่อนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากกลุ่มตัวอย่าง ที่เป็นผู้ที่มารับบริการภายใน
โรงพยาบาลศิริราชที่สนใจผลิตภัณฑ์ยาต�ารับศิริราช จ�านวน 100 คน ซึ่งท�าการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติในเชิงปริมาณ อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญท้ัง 3 ด้าน 
คือ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ ด้านกราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และด้านเวชภัณฑ์ยา 
ซึ่งท�าการวิเคราะห์ข้อมูลจากระดับความคิดเห็นในรูปแบบของค่าเฉลี่ย

ผลการวิจัยพบว่า บรรจุภัณฑ์ท่ีได้รับการออกแบบและพัฒนา ส�าหรับ
ผลติภณัฑ์ยาต�ารบัศริริาช สามารถสร้างการสือ่สารระหว่างผู้ผลิตกบัผู้บริโภคให้เกดิความ
สอดคล้องกันได้ อีกทั้งยังเป็นการสร้างการจดจ�าให้กับผู้บริโภค ทั้งในแง่ของการจดจ�า
ตราสินค้า และสามารถสื่อสารให้เกิดความเข้าใจในสรรพคุณของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดได้ 
โดยท�าการทดสอบการรับรู้จากกลุ่มผู้บริโภค โดยการสุ่มจ�านวน 30 คน สรุปได้ว่า 
ประสทิธภิาพการรบัรูท่ี้ถูกต้องของผูบ้รโิภคท่ีมต่ีอผลติภณัฑ์โลชัน่ พ ีคิดเป็นร้อยละ 76.67 
ผลิตภัณฑ์อนาลเจสิค ครีม คิดเป็นร้อยละ 76.67 ผลิตภัณฑ์ศิริราชซอฟท์แคร์ คิดเป็น
ร้อยละ 90 ผลิตภัณฑ์ยาแก้ไอน�้าด�า คิดเป็นร้อยละ 86.67 ผลิตภัณฑ์ยา ขับเสมหะ คิดเป็นร้อยละ 73.33  ผลิตภัณฑ ์
ยาแก้ไอ- ขับเสมหะ คิดเป็นร้อยละ 73.33 ผลิตภัณฑ์มอยส์เจอร์ ริช ครีม คิดเป็นร้อยละ 80  ผลิตภัณฑ์น�้ายาบ้วนปาก
ศิรริาช คดิเป็นร้อยละ 100 ผลติภณัฑ์ลนิเิมนท์-ท ีคดิเป็นร้อยละ 76.67 และผลติภณัฑ์เจลล้างมอื คิดเป็นร้อยละ 100

เจ้าของผลงาน  
ลีลานุช นวลยงค์
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธานี  สุคนธะชาติ

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ 
ส�าหรับผลิตภัณฑ์ยาต�ารับศิริราชให้สอดคล้องกับการรับรู้ของผู้บริโภค
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การจัดท�าสารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาออกแบบ
บรรจุภัณฑ์จักรยานวิบากเพ่ือผู ้เล่นเริ่มต้น ผู ้วิจัยได้มีความสนใจ 
ในกิจกรรมประเภทผาดโผน คือ จักรยานวิบาก (BMX) จึงน�าไปสู ่

กระบวนการศกึษาตามหัวข้อการวจัิย เพ่ือเป็นการพัฒนาบรรจุภณัฑ์ส�าหรบั
จักรยานวิบาก ให้สามารถดัดแปลงเป็นอุปกรณ์ฝึกซ้อมส�าหรับผู้เล่นเริ่มต้น 

ผูว้จิยัได้ลงพืน้ทีเ่พือ่หาข้อมลู ท�าการสอบถามกลุ่มตัวแทนจัดจ�าหน่าย กลุ่มผู้เล่นจักรยานวบิาก 
ปัญหาส�าคัญที่พบคือ บรรจุภัณฑ์เดิมสามารถใช้ประโยชน์ด้านการขนส่งได้เพียงด้านเดียว 

กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์เดมิ ยงัสือ่สารข้อมลูของตวัผลติภณัฑ์ไม่ครบถ้วน ผูว้จิยัได้เลง็เหน็ถงึความส�าคัญ
ของปัญหา จงึน�าไปสูก่ารออกแบบและพฒันาโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ และการจัดแสดง

สินค้า โดยผลิตภัณฑ์ท่ีเลือกน�ามาพัฒนาบรรจุภัณฑ์ คือจักรยานวิบาก ขนาด 20.5 ซึง่เป็นบรรจภุณัฑ์เพือ่การขนส่ง 
โดยรปูแบบการพฒันาคอื บรรจภัุณฑ์เพือ่การขนส่งสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ได้มากกว่าการบรรจเุพือ่ขนส่งหรอืเคล่ือนย้าย 

ซึ่งผู้วิจัยได้ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการขนส่งให้สามารถดัดแปลงเป็นอุปกรณ์เพ่ือการฝึกซ้อมจักรยานวิบากได้ 
เครื่องมือที่ใช้ในการท�าสารนิพนธ์ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ กราฟิกบน
บรรจุภัณฑ์รวมทั้งการจัดแสดงสินค้า คือการศึกษาความคิดเห็นด้านข้อมูลพื้นฐานก่อนการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
จากกลุม่บคุคลท่ีมีความสนใจในการเล่นจกัรยานวบิากย่านเสาชงิช้า พระราม 8 สนามศภุชลาศยั และลานพระวงัดสุติ จ�านวน 
50 คน และขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ชีย่วชาญในการทดสอบความคดิเหน็ด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์  ด้านกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 
และการจดัแสดงสินค้า ณ จุดขาย และท�าการวเิคราะห์ข้อมลูด้วยร้อยละ และค่าเฉลี่ย

ผลการวจิยัสรปุว่า การออกแบบโครงสร้างบรรจภัุณฑ์ส�าหรบัจกัรยานวิบากมคีวามน่าสนใจ สามารถใช้งานได้จรงิ 
และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ สามารถปกป้องผลิตภัณฑ์ภายในไม่ให้ได้รับความเสียหายขณะการขนส่ง และสามารถใช้
ประโยชน์ได้โดยการดดัแปลงเป็นอปุกรณ์เสรมิส�าหรับฝึกซ้อมของผูเ้ล่นจกัรยานวบิากได้อย่างมปีระสทิธภิาพ กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์
มีความเป็นเอกลกัษณ์สามารถบ่งบอกถึงตวัผลติภณัฑ์ได้ชัดเจน โดยการส่ือออกมาในแนวคดิของกราฟิก (Graffiti) ซ่ึงมคีวาม
สวยงาม โดดเด่นและเหมาะสมกบัตวัผลติภณัฑ์ ในส่วนของตราสินค้าบ่งบอกถงึชือ่ของสินค้าอย่างชดัเจน การจัดแสดงสนิค้า
ผู้วิจัยได้มีแนวคิดมากจากอุปกรณ์สนามการแข่งขันจักรยานวิบาก

เจ้าของผลงาน  
กิตติคุณ  บุญปกครอง

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์จักรยานวิบาก
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โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัอคูเูลเล่ ให้มคีวามน่าสนใจ ทัง้ในด้านการใช้งาน
และความสวยงามของตัวบรรจภุณัฑ์ เพือ่ส่งเสรมิการขายให้กับร้าน “UKULELE 118” เนือ่งด้วยปัจจบุนัอคูเูลเล่ เป็นเครือ่งดนตรี
ทีไ่ด้รับความนยิมเพิม่ขึน้อย่างมากในปัจจบัุน เพราะเป็นเคร่ืองดนตรีท่ีมขีนาดเบา เล่นง่าย และราคาถูก ท�าให้สามารถเข้าถงึกลุม่
ผูบ้รโิภคได้ง่ายกว่าเคร่ืองดนตรีชนดิอืน่ๆ แต่เนือ่งด้วยตวับรรจภุณัฑ์เดมินัน้ ด้วยรูปทรงภายนอกไม่มีความดงึดูด ทัง้ในเรือ่งของ
โครงสร้างและด้านกราฟิก ท�าให้บรรจภุณัฑ์ในปัจจบุนัไม่มคีวามสามารถช่วยในการขาย 
ดังน้ันผู้วิจัยจึงได้มีแนวคิดในการพัฒนาและออกแบบบรรจุภัณฑ์ส�าหรับ อคูู
เลเล่ ให้มคีวามดงึดดูท้ังด้านโครงสร้าง ด้านกราฟิก และการออกแบบฟังก์ชัน่ให้
บรรจุภัณฑ์สามารถน�าไปดัดแปลงเพื่อการใช้งานในด้านอื่นได้อีกด้วย ดังนั้นผู้
วจิยัจึงได้ปรึกษาคณุรุ่งทวิา เหล่าดารา เจ้าของร้าน UKULELE 118 เพือ่ใช้เป็น
แนวคดิเบือ้งต้นในการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส�าหรับอคูเูลเล่

เนือ่งจากผูบ้รโิภคส่วนใหญ่เมือ่ซือ้ผลติภัณฑ์แล้วกม็กัจะทิง้บรรจภุณัฑ์ 
ทนัท ีการออกแบบบรรจุภณัฑ์ส�าหรบัอคูเูลเล่ของร้าน UKULELE 188 นัน้ ไม่
ได้ออกแบบมาเพือ่ส่งเสริมการขายเท่านัน้ แต่ได้ออกแบบให้บรรจุภณัฑ์สามารถ
ไปใช้งานได้ต่อ เพื่อเป็นการยืดอายุของบรรจุภัณฑ์ ให้อยู่ได้ยาวนานขึ้น 
เพือ่เป็นการประหยดัทรัพยากรอกีด้วย

เจ้าของผลงาน  
สุธิวัส วจีพลก�าแหง
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชูเกียรติ  อนันต์เวทยานนท์

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ส�าหรับอูคูเลเล่
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การจดัท�าสารนพินธ์นีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์ 
แบรนด์เสื้อผ้าโคโค่ เซล่า ด้วยเทคนิคการออกแบบเป็นกล่องของขวัญ 
ประกอบไปด้วยการออกแบบและพฒันาโครงสร้างบรรจุภณัฑ์ กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ 
และกราฟิกบรรจุภัณฑ์ชั้นใน โลโก้,ป้ายร้าน,ป้ายคอเส้ือ,ป้ายห้อยเส้ือ และ
ชัน้จดัแสดงสนิค้า และเนือ่งจากแบรนด์โคโค่ เซล่า ยงัไม่มบีรรจภุณัฑ์กล่องของขวญั 
ตามท่ีกลุ่มเป้าหมายต้องการ รวมถึง โลโก้,ป้ายร้าน,ป้ายคอเสื้อ,  ป้ายห้อยเสื้อ 
และช้ันจัดแสดงสินค้า ยังสื่อและแสดงออกถึงตัวผลิตภัณฑ์และค�าว่าวินเทจ 
ได้ไม่ดเีท่าท่ีควร โดยเลอืกเอาผลติภัณฑ์จากทางแบรนด์โคโค่ เซล่า ซึง่เป็นรปูแบบ 
ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างมาก คือชุดเดรส

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท�าสารนิพนธ์คร้ังนี้ ผู้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างในการทดสอบ ด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์กราฟิก
บรรจภุณัฑ์ชัน้ในและกราฟิกต่างๆ ได้แก่ โลโก้,ป้ายร้าน,ป้ายคอเสือ้,ป้ายห้อยเส้ือ 
รวมถึงชั้นจัดแสดงสิ้นค้า โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ

กลุ่มตัวอย่างที่ 1 ที่ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นด้านข้อมูลพื้นฐาน
ก่อนการออกแบบและพฒันาบรรจภุณัฑ์แบรนด์เสือ้ผ้า โคโค่ เซล่า ได้แก่ กลุ่มลูกค้าและนกัท่องเทีย่วตรงรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 
สถานีจัตุจักร จากจ�านวนกลุ่มประชากรตัวอย่าง 80 คน

จากนั้นจึงน�าผลงานการออกแบบไปส�ารวจวัดความพึงพอใจ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายของโครงการคือ บุคคลทั่วไปที่มี
ความสนใจเกี่ยวกับเสื้อผ้าวินเทจแบรนด์โคโค่ เซล่า ผลส�ารวจพบว่า การศึกษาข้อมูลพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง 
ร้อยละ 100 มอีายรุะหว่าง 25-30 ปี ประกอบอาชพีพนกังานรฐัวสิาหกจิ ร้อยละ 31.25 รายได้ต่อเดอืน 15,001 – 20,000 บาท 
ร้อยละ 31.25 ระดับการศึกษาปริญญาตรี ร้อยละ 36.25

กลุ่มตัวอย่างที่ 2 โดยขอความอนุเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบความคิดเห็นด้านโครงสร้างบรรจุภัณฑ์ 
ด้านกราฟิกและด้านชั้นจัดแสดงสินค้า จ�านวน 3 ท่าน

ผลการวจิยัสรปุว่า การออกแบบโครงสร้าง สามารถใช้เป็นกล่องของฝากหรอืของขวญัได้ สามารถป้องกนัสนิค้า
จากความเสียหายได้ และมีความเหมาะสมกับผลิตภัณฑ์ 

กราฟิกบนบรรจุภณัฑ์ กราฟิกบรรจภัุณฑ์ชัน้ใน และกราฟิกต่างๆ ได้แก่ โลโก้,ป้ายร้าน,ป้ายคอเสือ้,ป้ายห้อยเส้ือ, 
สามารถสร้างเอกลักษณ์ให้ทางแบรนด์โคโค่ เซล่า และสื่อถึงตัวผลิตภัณฑ์ได้ดี  

เจ้าของผลงาน  
พัชรินทร์ นงนุช

สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ธัญญธร  อินทร์ท่าฉาง

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการศึกษาและพัฒนาบรรจุภัณฑ์แบรนด์เสื้อผ้าโคโค่ เซล่า 
ด้วยเทคนิคการออกแบบเปนกล่องของขวัญ
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การจัดท�าสารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ส�าหรับผลิตภัณฑ์หมากรุกหินอ่อน 
ประกอบไปด้วยการออกแบบและพฒันาโครงสร้างบรรจภุณัฑ์ กราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ และชัน้วางสินค้า เนือ่งจากตัวสนิค้ายงัไม่มี
บรรจภุณัฑ์ทีป่กป้องสนิค้า จากความเสยีหาย การขนส่ง ไม่มกีราฟิกบรรจภัุณฑ์ เพือ่ดงึดดูความสนใจ และเป็นการส่งเสรมิการขาย 
โดยเลือกเอาชดุหมากรกุหนิอ่อนมาออกแบบ

กลุม่ตวัอย่างท่ีใช้ในการท�าสารนพินธ์ครัง้นี ้ ผูวิ้จยัได้คดัเลอืกกลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการศกึษาความคดิเหน็ด้านข้อมลู
พืน้ฐานก่อนการออกแบบและพฒันาบรรจุภณัฑ์ส�าหรับผลติภณัฑ์ชดุหมากรกุหนิอ่อน แบ่งเป็น 2 กลุม่คอื  

กลุม่ตัวอย่างที ่ 1 คนใน อ�าเภอปากน�า้โพ จงัหวดันครสวรรค์ จากจ�านวนกลุม่ตัวอย่าง 100 คน
กลุม่ตวัอย่างท่ี 2 โดยขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญในการทดสอบความคิดเหน็ด้านโครงสร้างบรรจภุณัฑ์  

ด้านกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์และชัน้แสดงสินค้า  ณ  จดุขาย จ�านวน  2 ท่าน
ผลการวจิยัสรปุว่า การออกแบบโครงสร้างและกราฟิกบนบรรจภุณัฑ์ส�าหรบัผลติภณัฑ์ชดุหมากรกุหนิอ่อน สามารถ

ปกป้องกันสนิคา้จากความเสียหายในการขนส่ง กราฟิกบนบรรจุภณัฑ ์มีความเป็นเอกลักษณ์สามารถบง่บอกถึงตัวสนิคา้ได้ดี 
และดงึดดูความสนใจได้เป็นอย่างด ี ในส่วนของตราสนิค้ามแีนวคดิในการออกแบบมาจากตวัผลติภณัฑ์ ใช้ความเป็นจุดเด่นของ
หมากรกุ คอืม้า และพ้ืนทีบ่รเิวณแถวนัน้มภูีเขาเป็นแหล่งผลติหินอ่อนท�าเป็นผลติภณัฑ์ต่างๆ ชัน้วางสนิค้าออกแบบโดยเพ่ือจัด
แสดงตัวสนิค้าให้มองเห็นได้รอบทศิทาง และแสดงถงึหมากรกุโดยการใช้สีขาวด�าท�าเป็นตารางหมากรกุบนชัน้แสดงสินค้า

เจ้าของผลงาน  
ณพล เฉยปัญญา
สาขาวิชาการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทินวงษ์  รักอิสสระกุล

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ชุดหมากรุกหินอ่อน
ของกลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านหนองกระโดน 
อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการศึกษาออกแบบและพัฒนา 
ชดุภาชนะรับประทานอาหารสถานสงเคราะห์ส�าหรับผู้สูงอายุบ้านบางแค 
เพือ่เพิม่ความสะดวกสบายในการรบัประทานอาหารของผูส้งูอาย ุ เนือ่งจาก
เกิดปัญหาและอุปสรรคสภาวะเสื่อมของร่างกาย (The Senses and 

Sensory Attributes) จึงท�าให้การรับประทานอาหารของผู้สูงอายุนั้น 
เกิดปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้น และเนื่องจากข้อมูลสถิติของผู้สูงอายุที่มีการเพิ่มมากขึ้น

ของประชากร ปัญหาต่างๆกต้็องได้รับการแก้ไขในการออกแบบชดุรบัประทานอาหารนัน้ได้ค�านงึ
ถงึการรับประทานอาหารส�าหรับผู้สูงอายุทั้งเพศชายและเพศหญิงเป็นหลัก ในการจับ การตัก การ

ถือ และการใช้งานอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถาดใส่อาหาร ช้อนส้อม แก้วน�้า แก้วยา อุปกรณ์ต่างๆ จากการ
สังเกตและสอบถามผู้สูงอายุเลยได้พบข้อมูลที่สามารถน�ามาเป็นการออกแบบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของผู้สูงอายุได้ ผู ้วิจัยได้ด�าเนินการวิจัยศึกษาและรวบรวมข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยใช้วิธีการสังเกตและ
สัมภาษณ์ ผู้สูงอายุเพื่อหาผลสรุปของข้อมูล จ�านวน 30 คน และแบบสอบถาม ด้านความเหมาะสมวัสดุและกรรมวิธีการผลิต 
จากผูเ้ชีย่วชาญ 1 ท่าน น�ามาวเิคราะห์เป็นรายข้อน�าข้อมลูทีไ่ด้จากการประเมนิแล้ว ตรวจสอบระดบัเกณฑ์ของคะแนนท่ีตัง้ไว้ 
และน�าไปวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมส�าเร็จรูปทางสถิติ SPSS For Windows วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ผลการวิจัยนี้ สรุปได้ว่า พฤติกรรมของผู้สูงอายุกลุ่มตัวอย่างกรณีศึกษาออกแบบและพัฒนาชุดภาชนะ 
รับประทานอาหารสถานสงเคราะห์ส�าหรับผู้สูงอายุบ้านบางแค นั้นมีความต้องการที่จะใช้ชุดภาชนะรับประทานอาหาร 
ที่สามารถใช้งานได้ถนัดเพิ่มขึ้นในส�าหรับการใช้งาน

เจ้าของผลงาน  
กิตติชัย   ภาคีธรรม

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา

โครงการออกแบบและพัฒนาชุดภาชนะรับประทานอาหาร
สถานสงเคราะห์ส�าหรับผู้สูงอายุบ้านบางแค

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์
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โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาของท่ีระลึกส�าหรับอุทยานสัตว์น�้าให้มีคุณค่าและความน่าสนใจมากยิ่งข้ึน 
ในทกุ ๆ ด้านทัง้ด้านฟังก์ชัน่การใช้งานและความสวยงามเพือ่เสรมิสร้างภาพลกัษณ์ให้แก่อทุยานสตัว์น�า้ เนือ่งจากการท่ีผู้วจัิยได้
มองเหน็ปัญหาทีเ่กิดขึน้จากผลติภัณฑ์เดมิของท่ีระลกึส�าหรับอทุยานสตัว์น�า้ไม่เป็นทีน่่าสนใจและไม่มคีณุค่าต่อการสะสม ซ่ึงผู้
วจิยัได้ท�าการส�ารวจความต้องการและการท�าแบบสอบถามกลุม่ประชากรผูท้ีเ่ลอืกซือ้ของทีร่ะลกึใน
อุทยานสตัว์น�า้จ�านวน 30 คน เพือ่หาจดุแนวทางการแก้ไขปัญหาเพือ่น�ามาออกแบบและพฒันา
ผลติภณัฑ์ ของทีร่ะลกึให้สอดคล้องและสมัพนัธ์กบัปัญหา วตัถปุระสงค์ของโครงการ โดยหลงั
จากทีท่�าแบบสอบถามส�ารวจเรยีบร้อยแล้ว กน็�าข้อมลูท่ีได้มาท�าการวเิคราะห์ โดยใช้สถิติ
ในการวเิคราะห์ข้อมลูเป็นร้อยละและได้น�าเสนอในรปูแบบความเรยีงและประเมนิโดย
ผูเ้ชีย่วชาญด้านการผลติผูเ้ช่ียวชาญด้านการออกแบบ และผูเ้ชีย่วชาญด้านการตลาด 
เพือ่ทีจ่ะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาผลติภณัฑ์ของทีร่ะลกึส�าหรบัอทุยานสตัว์น�า้

จงึได้ท�าการศกึษาและท�าแบบส�ารวจด้วยกัน 3 ด้าน คอื ด้านการผลติ 
ด้านการออกแบบและด้านการตลาด โดยผลประเมินโดยรวมที่ได้ท�า
แบบสอบถามแบบเปิด (n=3) ได้ค่าเฉล่ีย X อยูท่ี่ 3.89  คดิเป็นค่า S.D. 0.24 
ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ดมีาก จึงได้น�าข้อมลูเหล่านีม้าประมวลผลร่วมกนัเพือ่ท�าการ
ออกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ของทีร่ะลกึส�าหรบัอทุยานสตัว์

เจ้าของผลงาน  
วิภาส วงษ์สุวรรณ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์กิ่งกาญจน์  พิจักขณา

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของที่ระลึก
ส�าหรับอุทยานสัตว์น�้า
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โครงการน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบโซฟายาว (Daybeds) ซึ่งมีเอกลักษณ์ที่มีลักษณะยาวกึ่งโซฟากึ่งเตียง 
ที่มีขนาดที่ยาวส�าหรับนอนเหยียด และมีพนักพิงซึ่งอาจจะมีข้างใดข้างหนึ่งหรืออาจจะมีทั้งสองข้างก็ได้ ซึ่งมักถูกใช้นอนเล่น
ในเวลากลางวัน โดยขนาดทั่วไปคือ กว้าง 0.90 เมตร ลึก 1.60 เมตร สูง 0.80 เมตร ซึ่งการออกแบบจะน�าเอาเอกลักษณ์ของ
งานออกแบบเฟอร์นิเจอร์แบบร็อคโคโค (rococo) กับศิลปะแบบร่วมสมัย มาใช้ในการออกแบบโซฟาให้เหมาะแก่การนั่ง 
และเอนหลังนอนเพือ่พกัผ่อนในเวลากลางวนั ตามหลกัการยศาสตร์หญงิตัง้ครรภ์ โดยจากข้อมลูเรือ่งประโยชน์ของเพลงคลาสสกิ
ของโมสาร์ทจะเป็นที่รู ้จักอย่างมากมายเนื่องจากมีท่วงท�านองไพเราะอย่างโดดเด่น จึงเกิดเป็นกระแสนิยมใน 
“โมสาร์ทเอฟเฟค”(Mozart effect) ทีมี่ส่วนช่วยให้พฒันาการของทารกเด็กในครรภ์ จากการวจัิยพบว่าดนตรีบ�าบดัสามารถ
ใช้กบัเดก็ทัว่ไปได้ เพราะจะช่วยพัฒนา IQ และ EQ โดยเฉพาะในช่วงวยัแรกของชวีติ ประมาณ 0-3 ปี เป็นช่วงทีเ่หมาะสมมาก
ท่ีจะพัฒนารากสมองให้เจรญิเตบิโตขึน้ โดยส่วนของเพลงนัน้จะถกูเพิม่ไปในลูกเล่นเสริมในตัวโซฟา ด้วยการซ่อนเคร่ืองเสียง
ขนาดเล็กเข้าไปภายในตัวโซฟาโดยซ่อนไว้ข้างพนักพิงหลังลายฉลุไม้ ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับช่วงตัวของหญิงต้ังครรภ์ 
เพื่อเพิ่มอรรถรสแห่งการพักผ่อนและเพื่อพัฒนาการของลูกในครรภ์

เจ้าของผลงาน  
อภิชัย  จันทร์ด�า
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา  อาจารย์ยุวดี  พรธาราพงศ์                                                                                  

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบโซฟายาวเพื่อการพักผ่อน
และท�ากิจกรรมดนตรีบ�าบัด ส�าหรับหญิงตั้งครรภ์
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การจัดท�าสารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและพัฒนา
อปุกรณ์กายภาพบ�าบดั กรณศีกึษา : อุปกรณ์กายภาพบ�าบดัส�าหรับผู้เป็นอมัพฤกษ์
อัมพาตช่วงล่าง เนื่องจากโรคอัมพฤกษ์อัมพาตติดอยู่ในอันดับแรกของภาวะโรค 
สบิอนัดบัแรก ทีว่ดัโดย DALYs ทีท่�าให้ผู้มอีาย ุ70 ปีข้ึนไปทัง้เพศชายและเพศหญงิ 
ในประเทศไทย เสยีชวีติก่อนวยัอนัควรหรอืมชีวีติอยูอ่ย่างบกพร่องทางสขุภาพ พ.ศ. 2547 
เนือ่งมาจากปัจจยัหลายประการ เช่น  การนอนดกึ  สบูบหุร่ีจดั  ดืม่แอลกอฮอลเป็นประจ�า  
ท�าให้เกดิเจบ็ป่วยเป็นโรคต่างๆ ได้  เช่น  เบาหวาน  ความดนัโลหติสงู โรคหวัใจ  โรคตบั เป็นต้น 
โรคนีเ้กดิจากความผดิปกตขิองหลอดเลอืดแดงในสมอง กล่าวคอือาจมกีารแตก ตบี หรอืตนัของหลอดเลอืดเหล่านี ้ท�าให้เนือ้สมอง 
บางส่วนที่ท�าหน้าท่ีควบคุมการท�างานของร่างกายตายไปและหยุดสั่งงาน จึงท�าให้เกิดอาการของโรคอัมพฤกษ์อัมพาตของ
ร่างกายส่วนนัน้ๆ ข้ึน อาการมกัจะเกิดข้ึนฉับพลนัทนัที ท�าให้การท�ากายภาพบ�าบดักลายเป็นส่วนหนึง่ในการรกัษาโรคอัมพฤกษ์
อมัพาต

กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการท�าสารนิพนธ์ครั้งนี้ ผู ้วิจัยได้คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างในการทดสอบด้านผลิตภัณฑ์
กายภาพบ�าบดั โดยแบ่งเป็น 2 กลุม่คอื 

กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ในการศึกษาความคิดเห็นด้านข้อมูลพื้นฐานก่อนการออกแบบอุปกรณ์กายภาพบ�าบัด ได้แก่ 
ผูป่้วยอมัพฤกษ์อัมพาต จากกลุม่ตัวอย่าง 30 คน

กลุม่ที ่ 2 โดยขอความอนเุคราะห์จากผู้เชีย่วชาญในการทดสอบความเหน็เกีย่วกบัการกายภาพบ�าบดัและการ
ออกแบบอปุกรณ์กายภาพบ�าบดั จ�านวน 2 ท่าน

ผลวิจยัสรปุว่า การศกึษาและพัฒนาอปุกรณ์กายภาพบ�าบดั กรณศึีกษา : อปุกรณ์กายภาพบ�าบดัส�าหรบัผูเ้ป็น
อมัพฤกษ์อมัพาตช่วงล่าง จะต้องค�านงึถงึความปลอดภัยในการใช้งานของผูป่้วยเป็นหลกั

ผลติภณัฑ์ออกแบบให้ผูป่้วยสามารถใช้งานได้ด้วยตนเองวสัดทุีใ่ช้มคีวามแขง็แรงสามารถรบัน�า้หนกัได้ และถกูหลกั
การยศาสตร์

เจ้าของผลงาน  
กรรณิการ์ ศรีอินทร์สุทธิ์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พีรัฐ  ลิมปาภรณ์

คุณลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการศึกษาและพัฒนาอุปกรณ์กายภาพบ�าบัดกรณีศึกษา: 
อุปกรณ์กายภาพบ�าบัดส�าหรับผู้เปนอัมพฤกษ์อัมพาตช่วงล่าง



72

สารนิพนธ์ฉบับนี้ น�าเสนอโครงการการออกแบบและพัฒนาถังขยะสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว 
กรณีศึกษา : ตลาดนัดสวนจตุจักร มีวัตถุประสงค์จัดท�าขึ้นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตลาดนัดสวนจตุจักร ให้มีความ
มีภาพลักษณ์ เป็นที่ประชาสัมพันธ์ให้แก่นักท่องเที่ยว และความสวยงาม ประโยชน์ในการใช้งานได้ดี

ผู้วิจัยได้ด�าเนินการศึกษาวิจัย โดยรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ 
จ�านวน 100 คน โดยใช้วิธีการค�านวณและวเิคราะห์หาเปอร์เซ็นต์การเกบ็ข้อมลู รวบรวมข้อมลู การลงพืน้ทีจ่รงิ และสมัภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมทางตลาดนัดสวนจตุจักร ด้านการออกแบบ ด้านการผลิต เพื่อศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของ
นักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ และน�ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบต่อไป

จากการศึกษาได้พบว่า พื้นที่ตลาดนัดสวนจตุจักร มีนักท่องเที่ยวและ 
ผูป้ระกอบการอยูเ่ป็นจ�านวนมาก เมือ่บรโิภคกจ็ะทิง้ไม่ลงถงั และ ถงัขยะไม่สวยงาม 
ไม่ส่งเสริมการท่องเทีย่วเท่าท่ีควร จงึต้องท�าผลติภัณฑ์ทีส่ามารถเป็นถงัขยะท่ีช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านภาพลักษณ์ และแรงจูงใจในการทิ้ง

เจ้าของผลงาน  
ณัฐภัทร รังสิยานนท์

สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์พีรัฐ  ลิมปาภรณ์                                                                                             

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบและพัฒนาถังขยะสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว
กรณีศึกษา : ตลาดนัดสวนจตุจักร
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โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์ เพือ่สร้างผลติภัณฑ์แบบใหม่ทีม่รีะเบียบ ความสวยงามในการเกบ็ของแบบตดิผนงัภายใน
บ้านพกัอาศยัขนาดกลาง เพ่ือได้ผลติภัณฑ์ทีเ่หมาะสมกบัสถานทีใ่นแต่ละส่วนของภายในบ้านพักอาศยัขนาดกลางเช่น ห้องครวั 
ห้องน�า้ โถงทางเข้า-ออกบ้าน เป็นต้นโดยเป็นการน�าวสัดุ เซรามคิ ไม้ พลาสติก มาผลติท่ีเกบ็ของตดิผนงัภายในบ้านพกัอาศัย
ขนาดกลาง 

จากการท�าแบบสอบถามและส�ารวจเรยีบร้อยแล้ว กน็�าข้อมลูท่ีได้มาท�าวเิคราะห์ โดยใช้สถิติในการวเิคราะห์ข้อมลู
เป็นร้อยละและน�าเสนอในรปูแบบความเรียงและประเมนิโดยผูเ้ชีย่วชาญด้านการผลติและผูเ้ชีย่วชาญด้านการออกแบบ

จงึได้ท�าการศกึษาและท�าแบบส�ารวจด้วยกนั 2 ด้าน คอื ด้านการผลติ และด้านความพงึพอใจทีม่ต่ีอผลติภณัฑ์ของ
ผูใ้ช้งาน โดยผลประเมินด้านการผลติทีไ่ด้ท�าแบบสอบถามแบบเปิดแก่ผู้เชีย่วชาญด้านการผลิต ได้ผลคะแนน 3.88 ซ่ึงอยูใ่นเกณฑ์
ท่ีดี และผลการท�าแบบสอบถามด้านความพงึพอใจด้านการใช้งาน จากแบบประเมนิกลุม่ประชากรในหมูบ้่านจดัสรรแบบไม่เจาะจง 
52 หลังคาเรือนได้ค่าเฉลี่ย X อยู่ที่ 4.11 คิดเป็นค่า S.D. 0.08 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี จึงได้น�าข้อมูลเหล่านี้มาประมวลผลร่วมกัน 
เพือ่ท�าการออกแบบทีเ่กบ็ของตดิผนงัภายในบ้าน

เจ้าของผลงาน  
มนต์ชัย พิศเพียงจันทร์
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ศรัญญู  สว่างเมฆ

คณุลกัษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

การศึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เก็บของติดผนัง
ส�าหรับตกแต่งภายในบ้านพักอาศัยขนาดกลาง
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โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาสร้างเป็นผลติภณัฑ์เตาชวีมวลส�าหรบัผูป้ระกอบการขนมไทย 
เพือ่ลดการใช้พลงังานท่ีใช้แล้วและหมดไป มาใช้ทรพัยากรทีมี่อยูแ่ละเหลอืทิง้จากการท�าขนมไทย อย่างกะลามะพร้าว และวัสดุ
ชีวมวลอืน่ๆ ผู้วจิยัได้ด�าเนนิการวจิยัโดยการศกึษาและรวบรวมข้อมลูทีเ่ก่ียวข้อง โดยใช้แบบสอบถามจากกลุม่ประชากรตวัอย่าง 
ผูป้ระกอบการขนมไทยทีต่ลาดนางเลิง้ กรงุเทพมหานคร โดยใช้จ�านวน 30 ชดุ และน�ามาสรุปเป็นประโยคความเรียงเพือ่ให้ทราบ
ถงึปัญหาทีเ่กิดขึน้จรงิ จากนัน้จึงน�าข้อมลูทีไ่ด้มาท�าการออกแบบและท�าการสร้างแบบประเมนิความเหมาะสมของผลติภณัฑ์
เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบ จ�านวน 2 ชุด น�าข้อมูลที่ได้จากการประเมินแล้วตรวจสอบให้คะแนนตามเกณฑ์ที่
ตัง้ไว้และน�าคะแนนไปวเิคราะห์ โดยใช้วธิทีางสถติด้ิวยโปรแกรมส�าเรจ็รปูทางสถติ ิSPSS For Windows วเิคราะห์ข้อมลูโดย
ใช้ค่าเฉลี่ย (X) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ซึ่งวิเคราะห์เป็นรายข้อ เฉพาะด้าน และรวมทุกด้าน โดยน�าเสนอในรูปแบบ
ของตารางแล้วค�าบรรยาย

ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อการออกแบบเตาชีวมวลส�าหรับผู้ประกอบการขนมไทย วัสดุที่น�ามาใช้ใน
การออกแบบ โดยแบ่งเป็นสองส่วน โครงสร้างด้านใน และด้านนอก โครงสร้างด้านในเป็นเหล็ก และโครงสร้างด้านนอก 
สแตนเลส ใช้พลังงานชีวมวลเป็นพลังงาน  มีระบบพัดลมเพิ่มออกซิเจนให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ส่วนควันที่ออกจาก
ตัวเตาจะผ่านตู้กรองอากาศโดยใช้น�้าเป็นตัวกรองช่วยให้อากาศที่ออกไปนั้นสะอาดมากยิ่งขึ้น เพ่ิมระบบสวิตซ์พัดลม 
ปรบัระดบัการเพิม่ปริมาณอากาศ ในเตาเพืม่การเผาไหม้และเพิม่ความร้อนทีไ่ด้  สามารถเคลือ่นทีไ่ด้โดยมล้ีอ เพ่ิมความสะดวก 
ในการใช้งาน 

ผลการวจัิยนี ้สรปุได้ว่า พฤตกิรรมของผูใ้ช้ส่วนใหญ่แล้วพบว่า ขนาดของเตาและรปูทีย่งัไม่คุน้เคยกบัผลติภณัฑ์
ประเภทนี ้ แต่เมือ่ได้เหน็การท�างานของเตาแล้วท�าให้รู้สึกว่าเกดิการใช้งานทีต่อบสนองทัง้ในเร่ืองของการจุดเตาทีง่่าย ไฟตดิ
เรว็และการใช้งานทีเ่กดิความปลอดภยัในการใช้งาน จากกลุม่ตวัอย่าง ผูป้ระกอบการขนมไทยตลาดนางเลิง้ กรงุเทพมหานคร

เจ้าของผลงาน  
วิทยา  เขียวทอง

วิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ดรุณรัตน์  พิกุลทอง                                                                                             

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบเตาชีวมวล
ส�าหรับผู้ประกอบการขนมไทย
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โครงการนีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ออกแบบและพฒันาเฟอร์นเิจอร์ของเล่น เพือ่เสรมิสร้างสมาธ ิส�าหรบัเดก็อายุ 6-9 ปี 
เพือ่ให้เดก็เสรมิสร้างสมาธสิมวยัจากการปรบัเปลีย่นฟังก์ชัน่เฟอร์นเิจอร์ของเล่นและ ผลิตภณัฑ์ชิน้นีย้งัไม่ก่อให้เกดิการใช้สอย 
ทีเ่กินความจ�าเป็นอกีด้วย สามารถใช้ได้กับทีพ่กัท่ีมพีืน้ทีใ่ช้สอยจ�ากัดได้

ผูว้จิยัได้ด�าเนนิการวจิยัโดยศึกษารวบรวมข้อมลูทีเ่กีย่วข้องกบัช่วงวยัของเด็กอาย ุ6-9 ปี หลกัการยศาสตร์ของเดก็ 
จิตวิทยาสเีพือ่ให้เลอืกใช้ให้เป็นจดุสนใจแก่เดก็ ได้มีการเกบ็ข้อมลูจากการสังเกตการณ์ ดูว่าเด็กมพีฤติกรรมของเดก็เป็นเช่นไร 
ชอบเล่นกนัแบบไหน และหาจดุท่ีควรเสรมิให้พฒันาการด้านต่างๆ ของเด็กได้อย่างเหมาะสม ผูว้จิยัได้เลง็เห็นว่า เฟอร์นเิจอร์ของ
เล่นในปัจจบุนัทีม่ขีนาดใหญ่ เมือ่เล่นจะก่อให้เกดิปัญหาการจดัเกบ็ด้วยพ้ืนทีท่ีจ่�ากดัของทีพ่กัตามมา จงึเอาข้อมลูจากการส�ารวจ
และศกึษามาหาแนวทางแก้ไข แล้วออกแบบให้เกดิเป็นเฟอร์นเิจอร์เดก็เล่นทีเ่หมาะสมกบัปัญหามากท่ีสดุ

ในด้านวัสดแุละกรรมวธิกีารผลติพบว่า ผลของการเปรยีบเทยีบวสัดุประเภทพลาสตกิและไม้ต่างๆ จนได้ท�าการ
เลอืกวสัดุประเภทไม้เองด้วยการศกึษาข้อมูล การท�าของเล่นด้วยไม้จะสร้างการเรยีนรูใ้ห้เดก็ๆ มากกว่าพลาสตกิ จงึเป็นท่ีมาของ
การเลอืกไม้อัดซร่ีาเพราะไม้ซีร่ามนี�า้หนักเบา และทนทาน ปลอดภยัแก่การเล่นของเดก็วยัน้ีมากสดุ

ผลการวจิยันี ้สรปุได้ว่า พฒันาการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ด้านสมองการจดจ�าด้านกล้ามเนือ้เมือ่การถอดประกอบเอง 
ด้านอารมณ์เมือ่มกีารสนทนาพดูคยุ เล่นกับเพือ่นๆ วยัเดยีวกนักบัเฟอร์นเิจอร์ชิน้นี ้จะดไีม่ได้เลยถ้าเราไม่เสรมิสร้างสมาธใิห้แก่เดก็ๆ 
พฤตกิรรมการเล่นของเดก็วยั 6-9 ปีนีจ้ะเล่นกนัเป็นกลุม่ จงึเป็นทีม่าของการคดิท�าโครงการออกแบบและพฒันาเฟอร์นเิจอร์ของ
เล่น เพือ่เสรมิสร้างสมาธสิ�าหรบัเดก็อาย ุ6-9 ปีนีข้ึ้นมา เฟอร์นเิจอร์เดก็เล่นนีจ้ะเป็นชัน้ว่างของและท่ีเกบ็หนงัสอืเมือ่เลิกเล่นแล้ว 
หรอื กลายเป็นชดุโต๊ะเก้าอีใ้ห้เดก็ๆ ได้ลองถอดประกอบเปลีย่นชิน้กันเอง

เจ้าของผลงาน  
นฤเบศ เกษมญาติ
สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์สันติ  กมลนรากิจ

คณุลักษณะของผลงานและการน�าไปใช้ประโยชน์

โครงการออกแบบและพัฒนาเฟอร์นิเจอร์ของเล่น 
เพื่อเสริมสร้างสมาธิ ส�าหรับเด็กอายุ 6-9 ปี
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คณะผู้จัดท�า

 คณะกรรมการที่ปรึกษา

คณะกรรมการด�าเนินงาน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   ประธานกรรมการ 

รองอธิการบดีทุกท่าน      รองประธานกรรมการ 

ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน      กรรมการ 

คณบดีทุกคณะ       กรรมการ 

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     กรรมการและเลขานุการ

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา     ประธานกรรมการ

นางสาวอินท์ธีมา   หิรัญอัครวงศ์    กรรมการ

นางสาวพัชรนันท์  ยังวรวิเชียร    กรรมการ

นางสาวเจนจิรา  บ.ป.สูงเนิน     กรรมการ

นางสาวเมทิกา  พ่วงแสง     กรรมการ

นางสาววัชราภรณ์  ชัยวรรณ     กรรมการ

นางสาวรุจิรา  จุ่นบุญ     กรรมการ

นางสาววิสุตา  วรรณห้วย     กรรมการ

นางสาวเรณู  ยะแสง     กรรมการ

นายวิษณุรักษ์  ดาวลอย     กรรมการ

นายณัฎฐภัค  ฉินทกานนท์     กรรมการ

นายปิยวัฒน์  เจริญทรัพย์     กรรมการและเลขานุการ

ผู้สนับสนุน




