>> แนะน�ำผลงานด้านงานวิจัย/ บริการวิชาการ

นวัตกรรมอาหารสุขภาพและเครื่องส�ำอาง
จากทรัพยากรประมง
หัวหน้าโครงการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล
หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน�้ำ
น�้ำมันปลาจากปลาหนังน�้ำจืด
กระบวนการสกัดน�้ำมันปลาน�้ำจืดที่ให้ปริมาณกรดไขมันไม่อิ่มตัว
เชิงเดี่ยวในกลุ่มโอเมก้า 9 ที่สูงกว่าน�้ำมันปลาจากปลาทะเลถึง 4 เท่า
ซึ่งเป็นกรดไขมันที่มีฤทธิ์ชีวภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ช่วยควบคุม
ระดับไขมันและน�้ำตาลในเลือดท�ำให้ค่าดัชนีมวลกาย และเส้นรอบเอว
มีค่าลดลง

ผลงานได้รับรางวัลนวัตกรรมระดับนานาชาติ
จากงาน EUROINVENT 2016

วัสดุเลียนแบบเซรามิก จากส่วนผสมของดินและน�้ำยาง
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : อาจารย์ ดร.นภัสถ์ จันทร์มี
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์

การผลิ ต เซรามิ ก อาศั ย กระบวนการทางความร้ อ นที่ อุ ณ หภู มิ สู ง
เพื่อท�ำให้อนุภาคของวัตถุดิบตั้งต้นเกิดการรวมชิดติดกันโครงสร้างผลึก
เปลี่ยนไปจากเดิมหรือเกิดเฟสใหม่ขึ้นการผลิตเซรามิกระดับอุตสาหกรรม
ในประเทศไทยส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ ่ ม เซรามิ แ บบดั้ ง เดิ ม เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์
เอิร์ทเทนแวร์ซึ่งเผาที่อุณหภูมิ 900-1000 องศาเซลเซียส ผลิตภัณฑ์
สโตนแวร์ซึ่งเผาที่อุณหภูมิประมาณ 1100 – 1300 องศาเซลเซียส และ
ผลิตภัณฑ์พอร์ซเลนซึ่งเผาที่อุณหภูมิตั้งแต่ 1250 องศาเซลเซียสขึ้น
ไป ซึ่งในภาพรวมของอุตสาหกรรมเซรามิกแบบดั้งเดิมนั้นมีต้นทุนการ
ผลิตหลักเป็นวัตถุดิบร้อยละ 22-58 พลังงานร้อยละ 8-20 แรงงานร้อยละ
8-38 และค่าเสือ่ มราคาร้อยละ 6-10 โดยอุตสาหกรรมเซรามิกขนาดกลาง
และขนาดเล็กจะใช้ก๊าซเหลว(LPG) เป็นเชื้อเพลิงหลักในการผลิตและ
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่จะมีการน�ำก๊าซธรรมชาติ (NG) มาใช้ร่วมด้วย ซึ่ง
เชือ้ เพลิงดังกล่าวมีการปรับราคาขึน้ ลงตามราคาน�ำ้ มันปิโตรเลียมในตลาด
โลกและที่ผ่านมาราคาก๊าซ LPG ปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มที่จะปรับตัว
สูงขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ ประกอบกับนโยบายยกเลิกการตรึงราคาก๊าซ LPG
ทีใ่ ช้ในภาคอุตสาหกรรมยิง่ ส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมเซรามิกขนาดเล็ก
เป็นอย่างมาก

สรุปเทคโนโลยี

การประดิ ษ ฐ์ นี้ เ ป็ น การประดิ ษ ฐ์ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สู ต รสั ด ส่ ว นผสม
และแนวทางการขึ้ น รู ป ส่ ว นผสมนั้ น เพื่ อ ผลิ ต เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ วั ส ดุ
เลียนแบบเซรามิก ผลิตภัณฑ์เมื่อแห้งสามารถน�ำไปอบเพื่อให้ผลิตภัณฑ์
มีความแข็งแรงเพิ่มขึ้นโดยใช้ความร้อนที่อุณหภูมิ ระหว่าง 100-200
องศาเซลเซียส และใช้เวลาอบ ตั้งแต่ 12-48 ชั่วโมง ซึ่งเป็นทางเลือก
เพื่อลดพลังงานความร้อนระหว่างกระบวนการผลิต ความแข็งแรงด้าน
ความทนแรงอัด (Compressive strength) ประมาณ 22-23 เมกะปาสคาล
ความทนแรงดัด (Flexural strength) ประมาณ 12-27 เมกะปาสคาล
ขึ้นอยู่กับสูตรสัดส่วนผสม อุณหภูมิอบและระยะเวลาอบ

จุดเด่นของเทคโนโลยี

กระบวนการผลิตวัสดุเลียนแบบเซรามิกจากส่วนผสมของดินและน�้ำ
ยางคอมปาวด์นั้นเป็นกระบวนการผลิตที่ช่วยลดปริมาณการใช้พลังงาน
ความร้อน สามารถใช้เป็นทางเลือกผลิตสินค้าเลียนแบบเซรามิกบาง
ประเภท เช่น กระเบื้องเสมือนเซรามิกตกแต่งผนัง ซึ่งผู้ผลิตสามารถ
ประยุกต์ใช้เครื่องกัดขนาดเล็กสร้างรูปแบบลวดลายตามต้องการ ทั้งนี้
ความแข็งแรงของตัวอย่างกระเบื้องเสมือนเซรามิกจากส่วนผสมของดิน
และน�้ำยางคอมปาวด์สามารถเทียบเคียงได้กับกระเบื้องดินเผาไม่เคลือบ
นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลรับรองจากการประกวดนวัตกรรม Korea
International Woman’s Invention Exposition (KIWIE) 2016
จ�ำนวน 4 รางวัล

บล็อกซีเมนต์น�ำแสงจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
ส�ำหรับงานโครงสร้างและสถาปัตยกรรม
>> องค์ความรู้ด้านงานวิจัย /บริการวิชาการ

หัวหน้าโครงการ : ผศ.ดร.ศุภรัตน์ นาคสิทธิพันธุ์ และ อ.ดร.นิตยา ใจทนง
สังกัด : คณะวิทยาศาสตร์
ที่มา ข้อมูลเบื้องต้น ความส�ำคัญของปัญหา

สถานภาพสิทธิบัตร
ค�ำขอสิทธิบัตร เลขที่ 1701000710 ยื่นค�ำขอวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560

จุดเด่นเทคโนโลยี

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประดิษฐ์ขึ้นเพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับกลุ่มวัสดุส�ำหรับ
อุตสาหกรรมงานโครงสร้างโดยผลิตจากวัสดุผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์
ประเภทที่ 1 ซึ่งถูกทดแทนด้วยวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรบางส่วนและ
เส้นใยแก้วน�ำแสง ทั้งนี้เพื่อลดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมจากกระบวนการ
ผลิตปูนซีเมนต์ และใช้ประโยชน์จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรและ
อุตสาหกรรม การเสริมด้วยเส้นใยแก้วน�ำแสงมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่ม
ความสามารถในการน�ำแสงให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นการช่วยลดการใช้
พลังงานไฟฟ้าภายในอาคารบ้านเรือน และเป็นทางเลือกใหม่ให้กับวัสดุ
ก่อสร้างงานทางด้านสถาปัตยกรรมอีกด้วย

คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ได้รับการคิดค้นและใช้งานอย่างต่อเนื่อง
มาเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากคอนกรีตเป็นวัสดุต้นทุนต�่ำ มีคุณสมบัติ
เชิงกลที่ดี และใช้งานง่าย คอนกรีตเป็นส่วนส�ำคัญในการพัฒนาของโลก
นับจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ส�ำคัญหลายแห่ง
อีกทัง้ ปัจจุบนั เศรษฐกิจและวิทยาการทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พัฒนาและเติมโตค่อนข้างเร็วส่งผลต่อการเติบโตด้านอุตสาหกรรมการ
ก่อสร้างขึน้ ด้วย การเติบโตทางเศรษฐกิจท�ำให้มคี วามต้องการวัสดุกอ่ สร้าง
เพิ่มมากขึ้นซึ่งในกระบวนการผลิตวัสดุก่อสร้าง อาทิเช่น ปูนซีเมนต์ซึ่ง
ก่อให้เกิดมลภาวะทางสิง่ แวดล้อมมากขึน้ ตามไปด้วยโดยเฉพาะในประเทศ
ที่ก�ำลังพัฒนา
ดั ง นั้ น จึ ง ได้ มี ก ารศึ ก ษา วิ จั ย และพั ฒ นาสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ ส� ำ หรั บ วั ส ดุ
ก่อสร้างเพื่อลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลงโดยแทนที่ด้วยวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและอุตสาหกรรมบางส่วน อีกทั้งได้น�ำนวัตกรรมใหม่ เพื่อ
พัฒนาบล็อกซีเมนต์ให้มคี วามน่าสนใจและทันสมัยตามความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีในปัจจุบนั ซึง่ ได้เลือกใช้เส้นใยแก้วน�ำแสงเป็นส่วนประกอบของ
บล็อกซีเมนต์

จากการประกวดผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ ในงาน “12th International Warsaw Invention Show (IWIS 2018)” ณ กรุงวอซอร์
ประเทศโปแลนด์ ระหว่างวันที่ 15-17 ตุลาคม 2561 ได้รับรางวัล เหรียญทอง (Gold Medal) ของงานIWIS 2018
นอกจากนี้สิ่งประดิษฐ์บล็อกซีเมนต์น�ำแสงผลิตจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรส�ำหรับการออกแบบเชิงโครงสร้างได้เข้าร่วมการประกวด ผลงานวิจัย
สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมในงาน “Korea International Women’s Invention Exposition (KIWIE 2017)” ณ Kintex 1, Exhibition Hall 2
ระหว่างวันที่ 8-11 มิถุนายน 2560 ณ ประเทศเกาหลีใต้ และได้รับรางวัลจากการประกวด 3 รางวัล ดังนี้
1. เหรียญทอง (Gold award) ของงาน KIWIE 2017
2. รางวัล FIRI Award for the Best Invention จาก The 1st Institute inventors and Researcher in I.R. IRAN
3. รางวัล The Germany Special Prize จาก Mr. Winfried STURM (Dipl.-Phys.), Manager KIT-Hardware-AG

แหล่งรวบรวมองค์ความรู้ด้านการวิจัย นวัตกรรม
และบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในรูปแบบ E-Book กว่าร้อยองค์ความรู้
>> ข่าวประชาสัมพันธ์

ส�ำหรับ : นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก
ผู้ประกอบการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ

>> ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อหนังสือใหม่ ห้องสมุดงานวิจัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ห้องสมุดงานวิจัย กองบริหารงานวิจัย ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ให้บริการส�ำหรับ นักวิจัย อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรทั้งภายในและภายนอก และบุคคลทั่วไปที่สนใจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการ
รายงานผลการวิจัย / รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์
1. การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้น�ำสีเขียวของเยาวชนไทยรุ่นใหม่ในชุมชนเกษตรกรรมยุคศตวรรษที่ 21 สุชาดา สายทิ รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 05
Green leadership Indicators Development of Thai Young Generation in 21st Century Agriculture Community.
Suchada Saithi ; Maejo University.
2. การพัฒนานโยบายสาธารณะที่มีแนวปฏิบัติที่ดีใสสะอาดสู่ท้องถิ่นสีเขียว ธรรมพร ตันตรา รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้
เลขเรียกหนังสือ 2562 /06
The Public Policy Development have Best Practice at Clean for Green Local. Tammaporn tuntra; Maejo University.
3. แนวทางการท�ำการตลาดสุกรอินทรีย์ ( หมูหลุม ) เพือ่ สร้างมูลค่าเพิม่ ในเขตภาคเหนือ อดิศร สิทธิเวช รายงานผลการวิจยั มหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 07
Marketing Glide Line for Price Improvement, Northern Region Organic Swine product [moo Lum]. Adisol Sittived;
Maejo University.
4. การพัฒนาต้นแบบผู้น�ำทางการเมืองสีเขียวภายใต้หลักการกระจายอ�ำนาจ เกรียงไกร เจริญผล รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 08
Developing a Model of Green Political Leader under the Principles of Decentralization. Kriangkrai Charoenphon;
Maejo University.
5. การผลิตน�้ำเชื่อมฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์เข้มข้นจากหัวหอมเพื่อใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารฟังก์ชั่นและการทดสอบคุณสมบัติ
เชิงหน้าที่ ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน รายงานผลการวิจัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 09
Production of Concentrate Fructooligosaccharide Syrup from Onion for Using as functional food Ingredient and
Functionality Property Test. Pairote Wongputtisin; Maejo University.
6. ความหลากหลายของกล้วยไม้ในป่าชุมชนบ้านปางเปา ต�ำบลขี้เหล็ก อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ชิต อินปรา รายงานผลการวิจัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขเรียกหนังสือ 2562 / 10
Orchid Diversity at Baan Pangpao Community Forest,Tambon Khilek, Maetaeng,ChiangMai Chita Inpar; Maejo
University.

