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การพัฒนาเห็ดป่าเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน 
 

โดย ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ และสถำบันควำมเป็นเลิศทำงด้ำนกำรวิจัยเห็ดและรำ 

 มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 
 

  เห็ดเป็นแหล่งอำหำรที่มีคุณค่ำทำงโภชนำกำรและยังสำมำรถน ำมำบริโภคเป็นยำ  อีกทั้ง
ยังมีกำรวิจัยและพัฒนำทำงด้ำนสำรออกฤทธ์ิทำงชีวภำพอีกทำงหนึ่งด้วย ดังนั้นทำงคณะผู้วิจัยได้
เล็งเห็นว่ำยังมีเห็ดป่ำจ ำนวนมำกที่สำมำรถน ำมำเพำะและปรับปรุงพันธุ์เพื่อตอบสนองควำม
ต้องกำรของผู้บริโภค และยังสำมำรถพัฒนำเพื่อสร้ำงรำยได้และอำชีพแก่คนในชุมชนอีกทำงหน่ึง 
 
 
 
 

การการเก็บตวัอย่างและแยกเส้นใย 

เห็ดป่าที่ทางกลุ่มวิจัยสามารถเพาะเลี้ยงไดใ้นห้องปฏิบัตกิาร 

วิธีการเพาะเหด็แบบต่างๆ 
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Assam Tea Facial Cream 

    ผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า ผสมผสานคุณค่าจากสารสกัดธรรมชาติ ชาอัสสัม เป็นผลงานที
ค้นคว้าวิจัยโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพและส านักวิชา
วิทยาศาสตร์เครื่องส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการใช้ประ โยชน์จาก
ชาอัสสัม ซึ่งเป็นชาที่นิยมปลูกอย่างแพร่หลายในภาคเหนือ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ส่วนใหญ่
จะมีการน าชาดังกล่าวมาผ่านกระบวนการหมักเป็นผลิตภัณฑ์ “เมี่ยง” ซึ่งมีราคาต่ า    
 งานวิจัยนี้ได้เล็งเห็นคุณประโยชน์ของใบชาอัสสัม จึงได้มีการสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบ
ชาอัสสัมดังกล่าว และพบว่ามีสารต่อต้านอนุมูลอิสระ ซ่ึงเป็นสารในกลุ่มโพลีฟีนอลและกลุ่มฟลาโวนอยด์ 
ซึ่งสามารถลดเลือนและชะลอริ้วรอยบนใบหน้าและปกป้อง ซ่อมแซมเซลล์ผิวจากการถูกท าร้ายโดย
มลภาวะภายนอกได้ ดังนั้นจึงน าสารสกัดจากใบชาอัสสัมมาเป็นสาระส าคัญในผลิตภัณฑ์ครีมบ ารุงผิวหน้า 
ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าชาท้องถิ่นของภาคเหนือและยังเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีประสิทธิภาพ จึงเป็น
อีกทางเลือกหนึ่งส าหรับผู้ท่ีชื่นชอบดูแลและฟื้นฟูผิวหน้าให้ห่างไกลจากริ้วรอย  
 

 
 
 

                              คณะผู้วิจัย: อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และ นส.ณ หทัย สว่าง และ คณะผู้วิจัย 
                                    email:   excellent_center@mfu.ac.th, natthawut.thi@mfu.ac.th 
                                         ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพฯ  
                                                       ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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Litchi Anti-wrinkle Facial Serum 
 
 

ล้ินจี่เป็นพืชเศรษฐกิจที่สร้างชื่อให้แก่จังหวัดเชียงรายรวมทั้งภาคเหนือของประเทศไทย ซ่ึงเป็นที่
นิยมของผู้บริโภคทั้งประเทศ ทั้งในรูปของผลสดและการแปรรูป เช่น ลิ้นจี่กระป๋อง ผลจากการบริโภค
และแปรรูป จะมีเมล็ดล้ินจี่จ านวนมาก ซ่ึงเป็นวัสดุเหลือ (waste) และมีมูลค่าต่ า เช่นการน าไปเป็น
วัตถุดิบในการผลิตเป็นอาหารสัตว์ 
 จากการค้นคว้าวิจัยของคณะผู้วิจัย พบว่าเมล็ดล้ินจี่มีสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีประโยชน์
มากมาย เช่น สารกลุ่มโพลีฟีนอลและฟลาโวนอยด์ มีฤทธิ์ต่อต้านอนุมูลอิสระ ดังนั้นจึงสกัดสารออกฤทธิ์
ดังกลา่ว และน ามาเป็นสาระส าคัญในผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้าลดเลือนริ้วรอย ซึ่งเป็นการน าวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส าอางส าหรับผิวหน้า และยังเป็นการเพิ่มมูลค่าและลด
ปริมาณของวัสดุเหลือใช้ในภาคเกษตรกรรมและอตสาหกรรมได้  
                               
 
 
 
 
 
 
                             คณะผู้วิจัย: อ.ดร.ณัตฐาวุฒิ ฐิติปราโมทย์ และ นส.ณ หทัย สว่าง และ คณะผู้วิจัย 
                                  email:   excellent_center@mfu.ac.th, natthawut.thi@mfu.ac.th 
                                        ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อปกป้องและส่งเสริมสุขภาพฯ  
                                                      ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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- ใสรู่ปภาพผลติภณัฑ์/ผลงาน - 

ผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพ 
Rice for Healthy Life 

ผลิตภณัฑข้์าวเพ่ือสขุภาพสองรปูแบบ ได้แก่ ข้าวหุงสกุพร้อมรับประทาน (Steamed or cooked rice) 
และเบอเกอร์ข้าวเหนียวด าแช่เยือกแขง็ (Frozen rice burger) มาจากแนวคดิของการสร้างผลิตภัณฑท์ี่สามารถ
ป้องกนัและรักษาโรคได้ โดยใช้ข้าวสายพันธุท์ี่มีศักยภาพเชิงโภชนาการสงู  

ข้าวหุงสกุพร้อมรับประทาน โดยนักวิจยัจากส านักวิชาอตุสาหกรรมเกษตรร่วมกบับริษัทสขุสาธารณะ 
จ ากดั ผลิตจากข้าวเจ้ากล้องพันธุส์นิเหลก็ซ่ึงมีใยอาหารสงูและพันธุห์อมนิลซ่ึงมีสารต้านอนุมูลอสิระปริมาณสงู 
ผ่านกระบวนการเพ่ิมปริมาณใยอาหารโดยเฉพาะแป้งทนย่อย (Resistant starch) ซ่ึงไม่ถูกย่อยเป็นน า้ตาล
กลูโคสและไม่ถูกดูดซึมในล าไส้เลก็ แต่จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ในล าไส้ใหญ่  บรรจุในภาชนะ
บรรจุปิดสนิทที่สะดวกต่อการพกพาและสามารถเกบ็รักษาในอณุหภมูิปกติได้นานไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยที่
ยังคงรักษารสชาติ เน้ือสมัผสั และคุณค่าทางโภชนาการไว้เช่นเดียวกบัข้าวหุงสกุใหม่  

เบอเกอร์ข้าวเหนียวด าแช่เยอืกแขง็ ซ่ึงได้รับทุนสนับสนุนการวิจยัจากส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) ผลิตจากข้าวเหนียวด าพันธุลื์มผวัซ่ึงมีแป้งทนย่อยสงูและมีอตัราการย่อยเป็นน า้ตาลกลูโคสได้
ต ่ากว่าข้าวเหนียวทั่วไป อกีทั้งมีสารต้านอนุมูลอสิระสงู ผ่านกระบวนการขึ้นรปูและแช่เยือกแขง็แบบรวดเรว็ 
สามารถเกบ็รักษาในตู้แช่เยือกแขง็ที่อณุหภมิู ต ่าว่า -18 องศาเซลเซียสได้ไม่น้อยกว่า 8 เดือนใช้ระยะเวลาสั้น
ในการเตรียมเพ่ือบริโภคโดยอุ่นซ า้ด้วยการต้มในน า้ร้อนหรือไมโครเวฟ ผลิตภณัฑข้์าวทั้งสองแบบน้ีจึงเหมาะ
ต่อผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมปริมาณน า้ตาล ผู้ที่ต้องการควบคุมน า้หนัก และผู้บริโภคทั่วไปที่ห่วงใยสขุภาพ 

        อ.ดร. รุ่งอรุณ  สาสนทาญาติ 
ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร  

 
 

เน้ือหา EucrosiaUPC ขนาด 16  point ภาษาไทย 
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Elderly Falling Risk Screening System 

ระบบคัดกรองความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ เป็นงานวิจัยที่ศึกษาต่อยอดเพ่ือค้นหา
อุปกรณ์ทดแทน ที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์การเคล่ือนไหวของมนุษย์ (Motion 
Analysis) และใช้สนับสนุนการตัดสนิใจในเวลาออกบริการชุมชนของนักกายภาพบ าบัด       

งานวิจัยนี้ ได้น าทฤษฎีการจัดการความรู้มาใช้เป็นกรอบในการพัฒนาระบบสนับสนุนการตัดสนิใจ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ จากหลักการทางวิศวกรรมได้ถูกน ามาใช้ในการรวบรวมองค์ความรู้ ในการ
วินิจฉัยด้วยวิธีการแก้ปัญหาแบบศึกษาส านึกของผู้เช่ียวชาญและในการน าองค์ความรู้ น้ีไปเผยแพร่ให้กบั
นักปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างย่ิงนักกายภาพบ าบัด ในรูปแบบของเคร่ืองมือและโปรแกรมประยุกต์ที่
เหมาะสมกบัการท างานและถูกกาลเทศะ  

งานวิจัยนี้ น าเสนอระบบการจัดการความรู้ เพ่ือการวินิจฉัยความเสี่ยงในการหกล้มของผู้สูงอายุ
ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับการเคล่ือนไหวด้วยกล้อง Kinect โดยท างานร่วมกบัการอนุมานตามกรณี ใน
ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ ซ่ึงผลการวินิจฉัยที่ได้จากกระบวนการของระบบการจัดการความรู้ จะถูก
น าเสนอต่อนักกายภาพบ าบัดเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจในเร่ืองระดับความรุนแรงในการหกล้มของ
ผู้สงูอายุ และการแนะน าขั้นตอนการรักษาเบื้องต้นที่เหมาะสมต่อไป 

 
ผู้วิจัย: อ.ดร.วรศักดิ์ เรืองศิรรักษ์ 
E-mail: worasak.rue@mfu.ac.th 

ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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- ใสรู่ปภา พผลิตภณัฑ์/ผลงาน - 

iCane 

ไมเ้ทา้ฝึกเดินอจัฉริยะ 
 
 
iCane ไม้เท้าฝึกเดินส าหรับผู้ป่วยอมัพาตคร่ึงซีก โดยไม้เท้าจะเตือนผู้ป่วยให้ได้รับรู้ เมื่อลงน า้หนักบนขา
ข้างที่อ่อนแรงอย่างไม่ถูกต้องซ่ึงเป็นสาเหตุของการเดินที่ผิดรูปแบบสามารถน าไปสู่ความพิการได้ หาก
ไม่ได้รับการแก้ไข 
 
จุดเด่นของ iCane คือผู้ป่วยสามารถน าเอาไม้เท้าฝึกเดินไปใช้ฝึกเดินเองได้ที่บ้าน โดยเสมือนว่ามีนัก
กายภาพคอยเตือนถึงสภาพการเดินอยู่ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
คณะผูวิ้จยั:  
อ.ดร.ธรีวิศิฏฐ์ เลาหะเพญ็แสง ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
คุณ ศิวภรณ ์จันทาพูน   นักกายภาพบ าบัด 
คุณ สพัุตรา เลาหะเพญ็แสง  แพทย์แผนไทยประยุกต์ โรงพยาบาลส่งเสริมสขุภาพ 
                                       ต าบลโยนก อ าเภอเชียงแสน 
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- ใสรู่ปภาพผลติภณัฑ์/ผลงาน - 

PBL FRAMEWORK for Enhancing Software 
Development Skills 

Empirical Study for Information Technology Students 
research   ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรเป็นปัญหาส าคัญที่มีมาอย่างต่อเน่ืองในอุตสาหกรรมไอซีทมีีที่การ

เติบโตอย่างรวดเรว็ โดยผู้ประกอบการมีความคาดหวังว่าพนักงาน หรือบัณฑติจบใหม่จะมีความรู้  
ความสามารถเกี่ยวกบัเทคโนโลยีใหม่และความเช่ียวชาญทางเทคนิคที่สามารถท างานได้ทนัท ี 

ส านักวิชาเทคโนโลยีเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงภาวะขาดแคลนบุคคลากรใน
อุตสาหกรรมไอซีทีนี้  จึงได้น ารูปแบบการเรียนการสอนแบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning 
(PBL) มาประยุกย์ใช้ในการเรียนการสอน โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทักษะ ความรู้  ด้านการพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในงานวิจัยน้ีอธบิายถึงการเรียนการสอน
โดยการให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 ใช้ความรู้แบบบูรณาการ 3 รายวิชาเข้าด้วยกัน ได้แก่ Object Oriented 
Programing, Human Computer Interaction และ Selected Topic 1 ในการแก้ปัญหาโครงงาน 1 
โครงงานที่เกี่ยวข้องกบัการเขียนระบบซอฟต์แวร์ เพ่ือเพ่ิมทกัษะความสามารถด้านต่างๆ ที่จ าเป็นส าหรับ
บุคคลากรด้านอตุสาหกรรมไอซีท ี

 
      

 

ผู้วิจัย : อ. วัชราวรรณ อนิทยศ 
Email: wacharawan.int@mfu.ac.th 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 



MFU Research Exhibition 201412 Contents
 

 

 

 

 

- ใสรู่ปภาพผลติภณัฑ์/ผลงาน - 

PBL Framework with Industrial Participation 
Empirical study of Improving Software Design and Development 

Skills 

                 ภาคอตุสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ปัญหาการขาด
แคลนบัณฑิตที่พร้อมท างานในอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันยังเป็นปัญหาส าคัญที่
จะต้องมีความร่วมมือ บูรณาการการเรียนการสอนและทกัษะส าคัญทางวิชาชีพระหว่างสถาบันการศึกษาที่
ผลิตบัณฑิตร่วมกับทางผู้ประกอบการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นผู้จ้างงาน ความร่วมมือ
ดังกล่าวจะท าให้สามารถผลิตบัณฑิตที่พร้อมส าหรับท างาน มีทักษะตรงกับการความต้องการของ
ผู้ประกอบการและรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างต่อเน่ือง 

ดังนั้นส านักวิชาเทคโนโลยีเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงได้ตระหนักถึงการผลิตบัณฑติพร้อม
ท างานที่มีความรู้และทกัษะตรงกบัการความต้องการของผู้ประกอบการ จึงได้น ารปูแบบการเรียนการสอน
แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน Problem Based Learning (PBL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนร่วมกบัการมี
ส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมุ่งหวังให้นักศึกษามีทกัษะ ความรู้ ด้าน
การออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์ เพ่ือตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ในบทความนี้ จะ
อธิบายถึงการเรียนการสอนโดยการมีส่วนร่วมของภาคอุตสาหกรรมทางด้านการออกแบบและพัฒนา
ซอฟต์แวร์ เ พ่ือเ พ่ิมทักษะความสามารถด้านต่างๆ  ที่ จ า เ ป็นและตรงกับความต้องการของ
ภาคอตุสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

 
      

 ผู้วิจัย : อาจารย์ ดร.สนัติชัย วิชา 
Email: santichai@mfu.ac.th 

ส านักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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Problem-Based Learning Framework for Junior 
Software Developer 

Empirical Study for Computer Programming Students 
 
              จากการวิเคาระห์ปัญหาที่เกดิขึ้นกบัเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนเป็นศูนย์กลาง (Teacher-centered) โดย
อาจารย์ผู้สอนวิชาการโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่อาศัยการท่องจ า
บทเรียนในการท าข้อสอบ นอกจากน้ีในกรณีที่ต้องพัฒนาโปรแกรมเพ่ือแก้ปัญหาจริง ผลงานที่พัฒนายังไม่ดี
เท่าที่ควรเน่ืองจากยังขาดความสามารถในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง การท างานเป็นทมี การเป็นผู้น าและการ
น าเสนอผลงาน ซ่ึงเป็นทกัษะที่ภาคอตุสาหกรรมต้องการ 
              ดังนั้น ส านักวิชาเทคโนโลยีเทศจึงได้น ารูปแบบการเรียนการสอนแบบการน าโจทย์ หรือ ปัญหาเป็น
ฐาน Problem Based Learning (PBL) มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอน โดยก าหนดให้นักศึกษาช้ันปีที่ 1 
ภาคการศึกษาตอนต้น ท าโครงงานกลุ่ม 1 ช้ินที่ผนวกเน้ือหาจาก 3 วิชา อันได้แก่ วิชาการโปรแกรม
คอมพิวเตอร์(Computer Programming) วิชาพ้ืนฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (Basic Information Technology) 
และวิชาปฏบิัติการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Workshop) ภายใต้ค าแนะน าของอาจารย์ประจ ารายวิชาและ
ที่ปรึกษาจากภาคอุตสาหกรรม เพ่ือพัฒนาทกัษะความสามารถระดับพ้ืนฐานทั้งทางด้านอาชีพ หรือ การพัฒนา
ซอฟต์แวร์ (Technical skills) และด้านสงัคม (Soft skills) ให้พร้อมส าหรับการเป็นนักพัฒนาโปรแกรมรุ่นเยาว์
ก่อนที่จะเรียนรู้ เพ่ิมเติมในช้ันปีถดัไป 
  
คณะผู้วิจัย : อ. พัชราภรณ ์พรรณวงค์ และ อ. เขมชาติ เขมาวุฒานนท ์
E-mail     : patcharaporn.pan@mfu.ac.th 
  kemachart.kem@mfu.ac.th 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

 
 

เนือ้หา EucrosiaUPC ขนาด 16  point ภาษาไทย 
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ผลงานนักศึกษาจากโครงการพเิศษความรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม
เพือ่ผลิตบคุลากรพรอ้มท างาน ของส านกัวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

  ผลงานนักศึกษา จากรายวิชาโครงงานนักศึกษา ของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศ (Information Technology) และสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) ซ่ึงเป็น
นักศึกษารุ่นแรกที่อยู่เข้าร่วมในโครงการพิเศษความร่วมมือกบัภาคอตุสาหกรรมเพ่ือผลิตบุคลากรพร้อมท างาน 
ซ่ึงเป็นโครงการพิเศษของส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้มี
ความพร้อมในการท างานและมีความรู้ความสามารถที่แสดงออกได้ในเชิงประจักษ์ สามารถรังสรรค์ผลงานที่
เป็นที่ต้องการต่อตลาดแรงงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้ในยุคปัจจุบัน ซ่ึงทางส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ได้มอบโจทย์ปัญหาเพ่ือให้โอกาส
นักศึกษาในโครงการพิเศษได้น าปัญหาเหล่านั้นมาใช้จริงในรายวิชาโครงงานนักศึกษา ทั้งน้ีส านักวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศได้น าเสนอตัวอย่างผลงานของนักศึกษาที่ได้รับโจทย์จากหน่วยงานภายนอก ดังน้ี 

 การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
1. ระบบสารสนเทศด้านวิศวกรรมความปลอดภัย: ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 นางสาวลลิตพรรณ แซ่เตีย และทมี 
2. ระบบจัดการงานขนส่ง 

 นางสาวบุษบา แวะสนัเทยีะ และทมี 
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ผลงานนักศึกษาจากโครงการพเิศษความรว่มมอืกบัภาคอุตสาหกรรม
เพือ่ผลติบคุลากรพรอ้มท างาน ของส านักวชิาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. ระบบจัดการงานคดี : การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย 
 นายอาวัชนนท ์อนิสว่าง และทมี 

4. ระบบบริหารสนิทรัพย์ 
 นายโช้ ฮาราด้า และทมี 

5. ระบบจดัการด้านแผนที่ 
 นายกนัตชัย โชติกกุล  

 บริษัท ซอฟต์อนิเตอร์ เชียงราย จ ากดั 
ชดุโครงการพเิศษความร่วมมือกบัภาคอุตสาหกรรมเพือ่ผลิตบุคลากรพรอ้มท างาน 

1. ระบบรับสมัครนักศึกษา 
 นายณฐัพล พทุธถาวร, นายณฐัวุฒิ อารีรักษ์และนางสาวชลธชิา จันทรไตรรัตน 

2. ระบบทะเบียนประวัตินักศึกษา 
 นางสาวกะรัต กกึก้องและนางสาวแพรธนัวา ปวราธดิา 

3. ระบบอบรมนักศึกษา 
 นายสกุฤษฎิ์ เอื้อศักดิ์เจริญกุลและนางสาวศรัณย์พร อ ่าทมิ 
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ส ำนกัวิชำพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง 

 

ส ำนกัวิชำพยำบำลศำสตร ์ มหำวิทยำลยัแมฟ้่ำหลวง 
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- ใสรู่ปภาพผลติภณั ฑ์/ผลงาน - 

EMG BIOFEEDBACK   

MAE FAH LUANG UNIVERSITY 
การพัฒนาเคร่ืองมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้ อแบบประดิษฐ์เองเป็น

การพัฒนาอปุกรณ์ทางการแพทย์เพ่ือทดแทนการน าเข้าจากต่างประเทศ นอกเหนือจากนี้ยังท าให้ประชาชน
ที่อยู่ในเชียงรายได้มีเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยสอดคล้องกับปณิธานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่
บุคลากรของแม่ฟ้าหลวงต้องแสวงหาองค์ความรู้ ใหม่เพ่ือพัฒนาเมืองเชียงรายและบ้านเมืองให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 

เคร่ืองมือป้อนกลับทางชีวภาพโดยใช้กระแสไฟฟ้าจากกล้ามเนื้อแบบประดิษฐ์เองเคร่ืองนี้ สามารถ
แสดงค่าการหดตัวของกล้ามเนื้อโดยแสดงเป็นกราฟ และมีสญัญาณเสยีงและสญัญาณแสงเตือนเมื่อมีการ
หดตัวของกล้ามเน้ือที่ไม่ได้อยู่ในช่วงที่ต้องการ เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือให้เกิดการเคล่ือนไหวที่ถูกต้อง 
นอกจากนี้  เคร่ืองมือน้ียังสามารถน าข้อมูลตลอดการหดตัวของกล้ามเนื้อแสดงเป็นตารางเอกเซลได้ 

ในด้านการเรียนการสอนและการวิจัยเคร่ืองมือป้อนกลับทางชีวภาพจากกล้ามเนื้ อแบบประดิษฐ์
เองน้ียังน ามาเป็นสื่อในการสอนเร่ืองการหดตัวของกล้ามเน้ือ นอกจากน้ียังเป็นอปุกรณท์ี่นักศึกษาใช้ในการ
ท าโครงการพิเศษในหัวข้อ ผลของการใช้ Kinesio Tape บริเวณกล้ามเนื้อ Rectus femoris (RF) ต่อการ
ท างานของกล้ามเน้ือในท่ากระโดดแนวตรงของกลุ่มนักศึกษาเพศชายที่มีสุขภาพแขง็แรง โดยได้น าเสนอ
รูปแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการกายภาพบ าบัดแห่งชาติ คร้ังที่ 6 อกีด้วย 

 
 
 
 
 

ผู้วิจยั: อ.หฤทยั เพ็ชรวิเศษ  
        ส านกัวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ  มหาวิทยาลยัแมฟ้่าหลวง   
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การควบคุมความดนัโลหิตสูงโดยใชเ้ทคนคิ SKT 1-7 
การยืนผ่อนคลาย ประสานกาย ประสานจิต  

 ผลงานวิจัยเป็นของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 สาขาวิชาสาธารณสขุศาสตร์ ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สขุภาพ 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยการน าการออกก าลังกายแบบสมาธบิ าบัดด้วยเทคนิค SKT 1-7 “ยืนผ่อน
คลายประสานกาย ประสานจิต” ซ่ึงเป็นเทคนิคการปฏบิัติที่ใช้สอนผู้ป่วยที่มีปัญหาสขุภาพด้วยโรคเร้ือรัง 
ในคลินิกและโรงพยาบาล โดยมีการพัฒนาให้เหมาะสมและง่ายต่อประสาทสัมผัส ใช้เวลาน้อย เป็น
เทคนิคการยืนหายใจเพ่ือเยียวยา ช่วยลดความดันโลหิต  ลดระดับน า้ตาลในเลือดได้ดี ด้วยการควบคุม
และปรับประสาทรับความรู้สกึบริเวณไขสนัหลัง กล้ามเนื้ อ ข้อต่อ เอน็ การท างานของเส้นประสาทสมอง 
คู่ที่ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 10 และปรับกลไกที่เกี่ยวข้องกบัระบบไหลเวียนโลหิตและหัวใจ (Baroreflex 
receptor) ให้ไวขึ้น สามารถลดระดับความดันโลหิต และยังส่งผลให้ลดขนาดการรับประทานยาลดความ
ดันโลหิตได้ ในผู้ที่ปฏบิัติอย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง 
 ในการศึกษาคร้ังนี้  ศึกษาในกลุ่มผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสงูที่รับการรักษาที่โรงพยาบาลขุนตาล 
จังหวัดเชียงราย ซ่ึงผลของการศึกษาพบว่าผู้ที่ปฏบิัติอย่างสม ่าเสมอใน 4 สปัดาห์ มีค่าระดับความดัน
โลหิตลดลง 
 ผลจากการศึกษาช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท าวิจัย กระบวนการแก้ไขปัญหาสขุภาพ 
ที่ มีความส าคัญต่อการพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านสาธารณสุข และน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรให้มี
ประสทิธภิาพยิ่งขึ้น 
 

คณะผูวิ้จยั: จริยา สขุสะอาด,1 เมนิษา เจริญภักดี,1 ยุพดี ราชตั้งใจ,1 กฤษณา พุทธวงศ์2 และ ภัสชลิตา อนุเคราะห์ 2 
1สาขาวชิาสาธารณสุขศาสตร์ ส านักวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง  

 2 โรงพยาบาลขุนตาล  
 

 
 

 
 

การควบคุมความดนัโลหิตสูงโดยใชเ้ทคนคิ โดยใชเ้ทคนคิ โดยใช้ SKT 1
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การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเชิงปฏบิัติที่เน้นศึกษากรณีเคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มเตาพานที่มีลักษณะฐาน
ภาชนะหนา ซ่ึงคาดว่าเกิดจากเหตุผลทางเทคนิคการผลิต ท าให้คนทั่วไปรวมถึงผู้ที่สนใจและศึกษา
ทางด้านเคร่ืองป้ันดินเผาเข้าใจว่าเป็นอัตลักษณ์ของฐานภาชนะของเคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มเตาพาน โดย
ชนิดของภาชนะที่จะท าการวิจัยคือ ชามและจาน ที่ได้จากการจ าลองเศษเคร่ืองป้ันดินเผาที่เกบ็ได้จาก
พ้ืนที่เตาเคร่ืองป้ันดินเผาพานทั้ง 3 แห่ง คือ บ้านโป่งแดง บ้านจ าปู และบ้านท่าฮ่อ อ.พาน จ.เชียงราย 

นอกจากการส ารวจและศึกษาเคร่ืองป้ันดินเผาแล้ว ยังได้มีการจัดโครงการพัฒนาทุนทาง
วัฒนธรรมจากเศรษฐกิจเคร่ืองถ้วยโบราณขึ้น เพ่ือเป็นกิจกรรมแบ่งปันความรู้และทุนทางวัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นไปสู่กลุ่มเยาวชนในพ้ืนที่ที่พบแหล่งเตาเคร่ืองป้ันดินเผา โดยได้ร่วมจัดการอบรมและเรียนรู้วิธกีาร
ท าศิลปะเคร่ืองป้ันดินเผาเบื้ องต้นให้กับกลุ่มนักเรียนตัวแทนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนต าบล
ทรายขาว (บ้านท่าฮ่อ) ต.ทรายขาว อ.พาน จ.เชียงราย เพ่ือเป็นการพิสจูน์เทคนิคและกรรมวิธีการผลิต
เคร่ืองป้ันดินเผากลุ่มเตาพานให้ชุมชนในท้องถิ่นสามารถน าไปประยุกต์และพัฒนาให้กลายเป็นทุนทาง
วัฒนธรรมในท้องถิ่นได้ต่อไป 
 
 
 
 

คณะผู้วิจัย : อ.แก้วฟ้า เกษรศุกร์ และ อ.ปณิดา มัณยานนท ์
ส านักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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- ใสรู่ปภาพผลติภณัฑ์/ผลงาน - 

ปูพรมชายแดน : เชียงรายศึกษา 
เศรษฐกิจ สังคม การลงทุน และการท่องเท่ียว 

จากวิสัยทศัน์เร่ิมแรกของส านักงานฯที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศอนุภมูิภาคลุ่มน า้โขงตอนบน อันจะน าไปสู่การสร้างขุมปัญญาให้กับประเทศและ
มนุษยชาติ กย็ิ่งตอกย า้ให้เหน็ว่าทางส านักงานฯต้องใส่ใจกบัการผลิตองค์ความรู้ เพ่ือเป็นประโยชน์แก่การ
ออกแบบนโยบายที่สอดรับกบัผลประโยชน์ของสงัคมโดยมองผลประโยชน์ของชายแดนเป็นหลัก (border 
oriented - approach) ท าให้ช้ินงานในปี พ.ศ.2557 ต่างเน้นหนักไปในทางออกแบบนโยบายเพ่ือ
ผลประโยชน์ของเมืองชายแดน ไม่ว่าจะเป็นการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าการลงทุน , การวิเคราะห์ความ
เหล่ือมล า้ทางเศรษฐกิจ การศึกษา และสุขภาพ ของจังหวัดเชียงราย, การกลายเป็นระบบเศรษฐกิจ
คู่ขนานของเมืองชายแดน และการสมัภาษณ์ผู้รู้ ผู้เกี่ยวข้องด้านความเปล่ียนแปลงของภาคประชาชนของ
เมืองชายแดนเป็นต้น  
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ความหมายของค าว่า “สงัคมชายแดน” เป็นปริมณฑลการศึกษาที่กว้างและครอบคลุมหลายภาค
ส่วนโดยไม่อาจแยกย่อยและเฉพาะเจาะจงลงไปในภาคการผลิตใดการผลิตหนึ่งของสังคมได้ เช่น 
การศึกษาเฉพาะการค้าการลงทุนโดยของภาคเอกชนในขณะเดียวกนักลับละเลยวิถีชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่
ชายแดนได้ และไม่อาจจะมองเพียงการลงทุนของนักลงทุนรายใหญ่โดยละเลยผู้ประกอบการรายเลก็ใน
พ้ืนที่ได้เพราะตัวเลขการเติบโตด้านการลงทุนขนาดใหญ่ในหลายๆ พ้ืนที่กไ็ม่ได้อาจสะท้อนให้เห็น
คุณภาพชีวิตของผู้คนในพ้ืนที่ชายแดน เพราะก าไรจากการประกอบธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงไม่
อาจจะเป็นไปตามทฤษฏีการกระจายความมั่งคั่ งของเศรษฐศาสตร์เสมอไปดังเหน็ได้จากประเทศต่างๆ 
ทั่วโลก เช่น สหรัฐอเมริกาเป็นต้น 

วิสยัทศัน์เร่ิมแรกของส านักงานที่ตั้งใจจะเป็นศูนย์รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐกจิและ
สังคมของประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน ้าโขงตอนบน อันจะน าไปสู่การสร้างขุมปัญญาให้กับประเทศและ
มนุษยชาติ ดังน้ันการมองแต่ด้านเศรษฐกจิเพียงอย่างเดียวย่อมไม่อาจเป็นการมองที่ตอบสนองวิสยัทศัน์
เร่ิมแรกของส านักงานได้  

การศึกษาด้านการเมือง และสงัคมจึงมีความส าคัญเป็นอย่างย่ิง เพราะว่าความเปล่ียนแปลงทาง
เศรษฐกจิตลอดระยะเวลา 2 ทศวรรษที่ผ่านได้ก่อให้เกดิปัญหาทางสงัคมที่ลึกซ้ึง เช่น ปัญหาการปรับตัว
ของผู้คนในพ้ืนชายแดนที่เป็นผลมาจากการพัฒนาที่เน้นผลประโยชน์ของรัฐเป็นหลัก (state oriented - 
approach) และ ปัญหาความเหล่ือมล า้ทางเศรษฐกจิ การศึกษา และ การสาธารณสขุ ซ่ึงปัญหาเหล่านี้ ล้วน
เป็นเร่ืองของสงัคมที่เราจะต้องให้ความสนใจ เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยั่งยืนและทั่วถึง 
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การบูรณาการเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนภายนอกและหน่วยงานภายใน 

      การด าเนินงานแนวบูรณาการคือหัวใจส าคัญของการพัฒนาองค์กรให้เ ข้มแข็ง ส านักวิชาจีนวิทยา
จึงมุ่งพัฒนางานวิชาการด้วยการบูรณาการงานสอนกบังานวิจัย และงานบริการวิชาการ โดยเร่ิมต้นจากการเรียน    
การสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน จากนั้นน าความรู้ และประสบการณ์ในช้ันเรียนมาพัฒนาเป็นงานวิจัย เช่น   
การค้นคว้าอสิระ เร่ือง Comparative Study of Teaching Mandarin Tones to Thai Students with and without 
PRAAT Program โดยอาจารย์ Yu Liu อาจารย์ชาวจีนประจ าส านักวิชา ซ่ึงวิจัยเกี่ยวกบัประสทิธภิาพการสอน
วรรณยุกต์ในภาษาจีนกลางด้วยโปรแกรม PRAAT อาจารย์ Yu Liu ได้บูรณาการองค์ความรู้ ดังกล่าว
ในการสอนรายวิชา 1016141 ระบบเสยีงภาษาจีนกลาง และในการสอนภาษาจีนในโครงการบริการวิชาการ
ต่างๆ ได้แก่ โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับนักศึกษาและบุคลากรอุดมศึกษาทั่วประเทศ โครงการ
อบรมการสอนภาษาจีนส าหรับครูระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดเชียงราย และถ่ายทอดความรู้ ให้ แก่
อาจารย์ในส านักวิชา อาจารย์เหล่านั้นได้ประยุกต์ใช้ความรู้ ดังกล่าวในโครงการบริการวิชาการต่างๆ เช่น 
โครงการอบรมภาษาจีนส าหรับบุคลากรโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ เป็นต้น 
 นอกจากนี้  อาจารย์ในส านักวิชายังน าการสอนวัฒนธรรมจีนให้แก่นักศึกษา เช่น การเขยีนพู่กนัจีน การถัก
เชือกจีน การตัดกระดาษจีน เป็นต้น มาบูรณาการกับการอบรมความรู้ ด้านวัฒนธรรมจีนในโครงการบริการ
วิชาการทั้ง 3 โครงการดังที่ได้กล่าวมา 
 การบูรณาการดังกล่าวได้เสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนภายนอก ทั้งการพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาต่างประเทศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในประเทศจีนและวัฒนธรรมจีน พัฒนาทกัษะการสอนภาษาจีน
ให้แก่ครูระดับมัธยมศึกษา เกดิความต้องการจัดตั้งกลุ่มเพ่ือพัฒนาแบบเรียนภาษาจีน และสร้างเครือข่ายเพ่ือ
ความร่วมมือกับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง นอกจากนี้ ยังพัฒนาศักยภาพทั้งด้านวิชาการ
และด้านการท างานให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในส านักวิชา ส่งผลให้สามารถพัฒนาหน่วยงานโดยให้ทุกส่วน
ขับเคล่ือนไปพร้อมกนั เสริมสร้างความเข้มแขง็ทั้งต่อชุมชนภายนอกและหน่วยงานภายใน 
 



MFU Research Exhibition 2014 23
 

แผ่นวสัดุท่ีมีส่วนผสมของเถ้าแกลบ 

               การพัฒนาผลิตภัณฑ์แผ่นวัสดุ เช่น กระเบ้ืองคอนกรีต เพ่ืออุตสาหกรรมก่อสร้าง ให้มี
น า้หนักเบา ต้นทุนต ่า แต่ยังคงอยู่ในเกณฑม์าตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม โดยได้เลือกเถ้าแกลบข้าวซึ่ง
เป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาเป็นส่วนผสมในการผลิต โดยน าเถ้าแกลบที่ผ่านการเผาไหม้ซ่ึงมีทั้งซิลิ
กาและคาร์บอนรวมอยู่ผสมลงในปูนซีเมนต์ จะได้ความแขง็แรงซ่ึงเกดิจากการท าปฏกิิริยาของซิลิกากับ
ปูนซีเมนต์ และเนื่องจากคุณสมบัติทั่วไปของคาร์บอนคือมีความพรุนสงู จะช่วยลดน า้หนักของผลิตภัณฑ์
ให้เบาลงและเป็นฉนวนความร้อนได้ดีอกีด้วย อกีทั้งจะให้เน้ือผลิตภัณฑ์มีเฉดสทีี่เข้มขึ้นกว่าเดิม โดยไม่
ต้องเติมหรือเคลือบผลิตภัณฑ์ด้วยผงสีสังเคราะห์ ซ่ึงถือเป็นการสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนช่วยอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม ใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรให้เกิดคุณค่าสูงสุด และลดผลกระทบจากการ
ผลิตปูนซีเมนต์ได้อกีทางหน่ึง 
  ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือ ผลิตภัณฑท์ี่ได้มีน า้หนักเบากว่าปกติ และเป็นฉนวนความร้อนได้ดี 
เน้ือผลิตภัณฑมี์เฉดสทีี่เข้มแปลกตาขึ้นกว่าเดิม โดยไม่ต้องเติมหรือเคลือบผลิตภัณฑด้์วยผงสสีงัเคราะห์ 
และสามารถน าไปใช้เป็นผลิตภัณฑท์ี่ต้องรับแรงได้ เช่น แผ่นกระเบื้ องหลังคา แผ่นปูพ้ืน หรืออฐิก่อผนัง 
เป็นต้น   
คณะผู้วิจัย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สธุ ีวฒันศิริเวช นางสาวนุธดิา บุญสงู นางสาวนิชาภา ประยูรธนสาร 

นางสาวอภิญญา เทยีนมนต์ และนางสาววิไลวรรณ สภุาพ  
Email: ip@mfu.ac.th 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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นาโนคอมโพสิตชีวภาพของไคโตซานและ
อนุพันธ์เซลลูโลส 

               วัสดุคอมโพสติ (composite material) เป็นวัสดุที่เกดิจากการผสมของพอลิเมอร์หรืออนุพันธ์
ของพอลิเมอร์ต่างชนิดกนั เพ่ือให้ได้คุณสมบัติใหม่ และมีการใช้งานที่หลากหลายเป็นประโยชน์มากขึ้ น
ส าหรับไคโตซานและเซลลูโลสซ่ึงมีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกนั จึงมีแนวโน้มที่จะน ามาผสมกนัเพ่ือเป็น
วัสดุคอมโพสติชีวภาพที่มีประสทิธภิาพได้ โดยการเตรียมคอมโพสติชีวภาพ (biocomposite) สามารถท า
ได้โดยวิธกีารเช่ือมโยงทางกายภาพ (physical cross-linking) หรือทางเคมี (chemical cross-linking) 
โดยพบว่าการเช่ือมโยงทางเคมี ของพอลิแซก็คาไรด์เป็นวิธกีารที่ใช้กนัมากและเป็นวิธทีี่มีความเสถียร แต่
กไ็ม่เป็นที่นิยมเน่ืองจากการใช้สารเหล่านี้ ก่อให้เกิดพิษ ดังนั้นการใช้ตัวเช่ือมโยงจากธรรมชาติ (natural 
cross-linker) เช่น สารโพลีฟีนอล (polyphenols) จึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และมีความเหมาะสม 
  ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือ เป็นตัวน าส่งสารในเคร่ืองส าอางที่มีประสิทธิภาพ เน่ืองจากขนาด
อนุภาคระดับนาโน สามารถประยุกต์ใช้ได้ในเคร่ืองส าอางหลากหลายประเภท และเตรียมจากวัสดุชีวภาพ 
จึงมีความปลอดภัยต่อการน าไปใช้ ไม่ท าลายระบบนิเวศวิทยา และลดการส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม 
   

คณะผู้วิจัย: อ. ดร.อ าภา จมิไธสง และนางสาวลักษณ ีวงค์คม 
Email: ip@mfu.ac.th 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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สารสกัดข้าวเหนยีวด าในรูปของ 
สารประกอบเชิงซ้อน 

               “ข้าวเหนียวด า” หรือ “ข้าวก ่า” มีสารรงควัตถุที่ส  าคัญ คือ แอนโทไซยานิน ซ่ึงเป็นสารต้าน
อนุมูลอสิระที่มีประสิทธิภาพสงู ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์อนัเนื่องมาจากอนุมูลอิสระ อันเกิดจาก
แสงอาทติย์ หรือมลภาวะต่างๆ สารสกดัข้าวเหนียวด าจึงได้รับความสนใจในการน ามาใช้เป็นสารสทีี่มีฤทธิ์
ทางชีวภาพในผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอางส าหรับดูแลผิวและตกแต่งสสีนั แต่อย่างไรกต็ามการใช้สารสกดัจาก
ข้าวเหนียวด าเป็นสารออกฤทธิ์ในเคร่ืองส าอางนั้นมีข้อจ ากดั คือ สลายตัวได้ง่าย ดังนั้นเพ่ือเพ่ิมความคง
ตัวของสารสกัดข้าวเหนียวด าจึงเตรียมให้อยู่ในรูปของสารประกอบเชิงซ้อนซ่ึงมีลักษณะเป็นผงส ีเมื่อน า
สารสกดัข้าวเหนียวด าที่อยู่ในรูปสารประกอบเชิงซ้อนน้ีมาเตรียมเป็นผลิตภัณฑเ์คร่ืองส าอาง ได้แก่ อาย
ไลน์เนอร์ และมาสคาร่า พบว่าเขียนได้ง่าย สีติดทนนาน สามารถกันน ้าได้ และมีความปลอดภัย ไม่
ก่อให้เกดิอาการแพ้ในอาสาสมัคร  
  ลักษณะเด่นของงานวิจัย คือ มีความคงตัวสูงเทียบเท่ากับสีสังเคราะห์ มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูล
อิสระฤทธิ์ในการรีดิวซ์โลหะไอออนสูงกว่าสารสกัดข้าวเหนียวด า 2 เท่า และสูงกว่าสีสังเคราะห์ที่ใช้ใน
เคร่ืองส าอาง 10 เท่า  กระตุ้นการเจริญของเซลล์รากขนสงูกว่าตัวยาที่ใช้ในท้องตลาดมากถงึ 2 เท่า  
   

คณะผู้วิจัย: อ.ดร.นิสากร แซ่วัน นางสาวอนงค์นุช ตะ๊ค า นางสาววรรณศิา วิชิต และนายธนธรรศ สนธรีะ 
Email: ip@mfu.ac.th 

ส านักวิชาวิทยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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- ใสรู่ปภาพผลติภณัฑ์/ผลงาน - 

แผ่นมาส์กหน้าใยไหมทองค า 
Natural Gold Silk Mask 

 ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง ร่วมกบั บริษัท จิรำจินนำ จ ำกดั ผู้ผลิต
และจ ำหน่ำยแผ่นมำสก์หน้ำใยไหมทองค ำ ศึกษำวิเครำะห์ปริมำณสำรเซริซินซึ่งมีอยู่ในแผ่นใยไหม กำรกระตุ้น
สำรเซริซินในแผ่นใยไหม กำรน ำเศษแผ่นใยไหมที่เหลือจำกกำรขึ้นรูปแผ่นมำสก์หน้ำมำสกดัสำรเซริซินเข้มข้น 
เพ่ือผลิตเป็นเซร่ัมและใช้เป็นส่วนผสมของเคร่ืองส ำอำง 

สำรเซริซินสร้ำงจำกต่อมใต้สมองส่วนกลำงของหนอนไหม และถูกขับออกมำเคลือบแกนไหมเพ่ือให้
ยึดกนัเป็นเส้นใย จึงเรียกอกีช่ือว่ำโปรตีนกำวไหม เนื่องจำกเซอริซินมีสมบัติในกำรดูดซับและรักษำน ำ้ไว้ได้ดี 
เซริซินจะมีสำรส ำคัญบำงชนิดที่ช่วยป้องกนัผวิแห้ง ลดกำรเจริญเติบโตของไวรัสและมีสำรต้ำนไวรัส อกีทั้งยังมี
กรดอะมิโน 16-18 ชนิด มีฤทธิ์ต้ำนอนุมูลอสิระ ยับย้ังกำรท ำลำยเซลล์ โดย oxygen free radicals ซ่ึงเช่ือกนั
ว่ำกำรที่เซลล์ถูกท ำลำยน้ีเป็นสำเหตุให้เกิดโรค มะเรง็ ควำมแก่ นอกจำกน้ันยังมีฤทธิ์ต้ำนเช้ือแบคทเีรียบำง
ชนิดซึ่งเป็นสำเหตุของ โรคผวิหนัง และช่วยรักษำแผลให้หำย เรว็ขึ้น ก ำจัดสิ่งสกปรกและยืดอำยุเซลล์  

นักวิจัย : อำจำรย์ ดร.ปัญญวัฒณ ์ปินตำทอง 
           ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง มหำวิทยำลัยแม่ฟ้ำหลวง 

  ผู้ประกอบกำร : นำงสำวจินนำลักษณ ์ชุ่มมงคล  
    บริษัท จิรำจินนำ จ ำกดั 

                    235 หมู่ 1 ต.เกำะช้ำง อ.แม่สำย จ.เชียงรำย 
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MFU Green Lifestyles 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงร่วมมือกับองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
รณรงค์ส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่มีพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและวัดประสิทธิผลของเคร่ืองมือ
และมาตรการที่ใช้ในการรณรงค์  

การรณรงค์ช่วงแรกระหว่างการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษมุ่งลดการใช้ถุงห้ิวแบบใช้คร้ังเดียว
ทิ้ง อย่างไรกด็ี ผลการศึกษาพบว่าการมอบถุงผ้าพับได้ของโครงการฯ และกลยุทธ์การตลาดเชิงสังคมผ่าน
กิจกรรมรณรงค์ สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อสังคมออนไลน์ไม่เพียงพอส าหรับการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
นักศึกษา  

อัตราการรับถุงห้ิวแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ งจากร้านค้าสะดวกซ้ือภายในมหาวิทยาลัยลดลงอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติเฉพาะในสัปดาห์สุดท้ายหลังจากนักศึกษาได้รับข้อมูลย้อนกลับเกี่ยวกับอัตราการใช้ถุง
ของตนในช่วงเวลาที่ผ่านมา ซ่ึงแสดงให้เหน็ถึงความส าคัญของการออกแบบระบบการวัด ติดตามผลและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับกบักลุ่มเป้าหมายในการรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อม  
 

คณะผู้วิจัย: ดร.ปเนต มโนมยัวิบลูย์ ดร.ชิษณพุงศ์ ชาตอิาสา  
และนางพัทธยาพร อุ่นโรจน์ 
email: green.mfu@mfu.ac.th 

สถาบนัการศึกษาและจัดการทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 
(NREM) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 
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            ห้ิวแบบใช้คร้ังเดียวทิ้งเป็นสัญลักษณ์ของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสิ้นเปลือง 
จากการส ารวจองค์ประกอบขยะพบว่าในแต่ละวันมีถุงกว่า 5,000 ใบถูกทิ้งภายในบริเวณมหาวิทยาลัย
ในช่วงเปิดภาคเรียน (รูปที่ 1) ดังน้ัน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงที่จะ
เข้าพ านักอยู่ในมหาวิทยาลัยมีรูปแบบการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ทางมหาวิทยาลัย
โดยการสนับสนุนของ FAO จึงได้จัดหาถุงผ้าพับได้ซ่ึงมีความสะดวกทนทานสามารถน ามาใช้ซ า้ได้
ให้กบันักศึกษาที่มาปรับพ้ืนฐานภาษาองักฤษในภาคฤดูร้อน 

 

การรณรงค์ใช้ถุงผ้าแทนถุงห้ิวแบบใช้เดียวทิ้ งประกอบไปด้วยการ
เปิดตัวเพ่ือช้ีแจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ กลยุทธ์การตลาดเชิง
สังคมด้วยการรณรงค์ผ่านบุคคลอ้างอิงในมหาวิทยาลัย ป้าย และ
การสื่อสังคมออนไลน์ (รูปที่ 1) ตลอดจนการให้ข้อมูลย้อนกลับ
กบันักศึกษาในช่วงสปัดาห์สดุท้ายของการรณรงค์ (รูปที่ 2) 

ผลการศึกษาพบว่าอัตราการรับถุงห้ิวจากร้านสะดวกซ้ือภายใน
มหาวิทยาลัยลดลงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจาก 92 ใบเหลือ 75 
ใบต่อผู้ใช้บริการ 100 คน (t=-2.524, df=31, p value=0.017) 
เฉพาะในสัปดาห์สุดท้ายหลังจากที่มีการสื่อสารผลการติดตาม
ความก้าวหน้าของการรณรงค์ในช่วง 2 สปัดาห์แรก  

  
รูปท่ี 1 กลยทุธก์ารตลาดเชิงสงัคม 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นถึงความส าคัญของการวัดและให้
ข้อมูลที่ เฉพาะเจาะจงในการส่งเสริมการเปล่ียนพฤติกรรมของ
กลุ่มเป้าหมาย นอกจากการพัฒนาอุปกรณ์และกิจกรรมแล้ว โครงการ
รณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนควรจะมีระบบติดตามความส าเรจ็และ
และการสื่อสารข้อมูลย้อนกลับกบักลุ่มเป้าหมายอย่างสม ่าเสมอ 

รูปท่ี 2 ตวัอย่างการส่ือสารขอ้มูลยอ้นกลบั 

 

 

 

 

ถุง 
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ชาคุณภาพดี ชาอินทรียข์องไทย 
         คุณศุภชัย โพธิ์สุวรรณ เกษตรกรผู้ปลูกและผลิตชาอินทรีย์ และประธานชุมชนผู้ผลิตชาคุณภาพ 
ปลอดภัย จังหวัดเชียงราย เล่าให้ฟังว่า การท าเกษตรอินทรีย์หรือการปลูกและผลิตชาอินทรีย์ เป็น
กระบวนการท าด้วยหลักธรรมชาติ บนพ้ืนที่การเกษตรที่ไม่มีและหลีกเล่ียงจากการปนเป้ือนของสารเคมี 
ท าให้ได้ผลผลิตที่ปลอดภัย  
         ที่ดอยวาวีมีเกษตรกรปลูกและผลิตชาอนิทรีย์ 124 ราย ได้รับรองให้เป็นพืชอนิทรีย์ หรือ ออร์แก
นิก (Organic) แล้ว 134 ราย และได้รับรองจากมูลนิธิเกษตรอนิทรีย์ (มกท.) 2 ราย ที่สามารถส่งผล
ผลิตไปขายที่ตลาดยุโรปหรือประเทศแคนาดาได้  
         การรับรองคุณภาพ ได้รับรองให้เป็นชา Organic Thailand TAS.2925 โดยได้รับการรับรองให้
เป็นสนิค้ามาตรฐานที่สามารถใช้เคร่ืองหมายตัวคิว (Q) ซ่ึงเป็นเคร่ืองหมายรับรองคุณภาพสนิค้าเกษตร 
จากกรมวิชาการเกษตร 
 การท าเกษตรอินทรีย์ เพ่ือให้ได้ชาอนิทรีย์ส าเรจ็รูปพร้อมชงดื่ม ผลผลิตที่ได้ปลอดภัยทั้งผู้ผลิต
และผู้บริโภค การดื่มน ้าชาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระ ลดไขมันในเลือด บ ารุงเซลล์ผิวหนังหรือเซลล์
ประสาทไขสันหลัง การปลูกและผลิตชาอินทรีย์เป็นหน่ึงอาชีพที่ท าให้มีรายได้และครอบครัวด ารงชีพได้
ด้วยความมั่นคง 
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