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1. เข้าเว็บไซต์ 
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2. คลิกเข้าเมนู 
“สารสนเทศ”



3. คลิกเข้าเมนู 
“ฐานข้อมูลงานวิจัย
วัฒนธรรม ๙ มทร.”



4. คลิกเลือก 
งานวิจัยท่ีสนใจ  



5. ข้อมูลงานวิจัย  



6. คลิกเมนู   
“คู่มือ” 





กองศิลปวัฒนธรรม

E-book  
ด้านศิลปวัฒนธรรม



http://cul.offpre.rmutp.ac.th/km/e-book/mobile/index.html?fbclid=IwAR3o7eIaApB-UNtSHC_XIl-lI5mtLLBE11olZV7JRmBQdC9cMrOrbFUfxsg#p=1
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งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม



งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม
ของนักศึกษา



โคมไฟแชนเดอเลียร์จากแผ่นซีดี 
ผลงานนักศึกษาราชมงคลพระนคร 

เพิ่มมูลค่าของเหลือทิ้ง

นางสาวสุนิษา ปานสีแก้ว 
นางสาวศราศิณี มานิตยก์ุล 

นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารธุรกิจคหกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B9%81%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9C/


ปั จจุ บั นการ ใช้ ง านอุปกรณ์ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
อิเล็กทรอนิกส์เพิ่มมากขึ้น โดยจากการส ารวจในปี 
2 5 5 7  จ า ก ก รมอน า มั ย สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  พบ ข ย ะ
อิเล็กทรอนิกส์ อาทิ แผ่นดีวีดี และแผ่นซีดีถูกทิ้งมากถึง 
376,000 ล้านตัน ซึ่งวิธีการก าจัดที่ดีที่สุดคือการขัด
หรือล้างส่วนเคลือบแผ่นซีดีออกแล้วน าไปรีไซเคิล แต่ไม่
เป็นที่นิยมเพราะเกิดปัญหาสารเคมีตกค้าง จึงใช้วิธีก าจัด
แบบท าลายล้างทิ้งโดยน าไปบดและฝังกลบ



อาจารย์สุชีรา ผ่องใส ที่ปรึกษาโครงการเล่าว่า แผ่นซีดีมี
คุณสมบัติผิวมันวาวสะท้อนแสง จึงคิดน ามาท าเป็นลูกปัดคริสตัล
ส าหรับตกแต่ง โดยใช้เทคนิคการลนไฟชั้นโพลิเมอร์ท าให้แผ่นปรอท
เกิดการหดตัวจึงเกิดพื้นผิวรวมถึงสีในลักษณะต่างๆ เมื่อแสงตก
กระทบท าให้ชิ้นงานดูมีมิติ จากนั้นน าลูกปัดคริสตัลที่ได้เป็นวัสดุหลัก
ไปประดิษฐ์โคมไฟแชนเดอเลียร์ที่มีความหรูหราแต่ราคาย่อมเยา



โดยเริ่มจากออกแบบและส่ังท าตัวโคมเหล็ก จากนั้นน าแผ่นซีดีมา
ตัดเป็นชิ้นเล็กๆ รูปทรงเรขาคณิต ขนาด 4x3 เซนติเมตร แล้วน าไปลนไฟ โดย
วางซีดีด้านที่มีแผ่นปรอทให้ห่างจากเปลวไฟ 7 เซนติเมตร ประมาณ 2 นาที 
อุณหภูมิ  132 องศาเซลเซียส เพื่อให้ เกิดการหดตัว แผ่นซีดีก็จะ เกิด
ฟองอากาศและเกิดลวดลายและสีขึ้น โดยหากเป็นแผ่นซีดีจะเปลี่ยนเป็นสีฟ้า 
หากเป็นแผ่นดีวีดีจะเปลี่ยนเป็นสีม่วง จากนั้นน าแผ่นซีดีที่ผ่านการลนไฟแต่ละ
ชิ้นมาประกอบกันเป็นเม็ดคริสตัล โดยใช้กาวติดจิวเวอรี่เป็นตัวเชื่อม เมื่อได้
ลูกปัดตามที่ต้องการแล้ว จึงน ามาถักร้อย ปะติดลงบนโคมเหล็กที่เตรียมไว้ 
ทั้งนี้การประดิษฐ์ 1 แบบจะใช้แผ่นซีดีประมาณ 250 แผ่น แต่อย่างไรก็ตามควร
ใช้เปลวไฟของเชื้อเพลิงแอลกอฮอล์เพราะไม่มีควันจากการเผาไหม้ซึ่งเป็นพิษต่อ
ผู้สูดดม เพียงเท่านี้ก็ได้โคมไฟประดับตกแต่งบ้านจากฝีมือตนเองและยังลด
ปริมาณของเหลือทิ้งอีกด้วย



นางสาวปิยรตัน ์ รอดแกว้
นางสาวเกสร  บริรักษ์

เครื่องแขวนประยุกต์
จากลูกปัดด้วย

ลวดลายชุดมโนราห์

คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์



คือ การน าส่วนประกอบของชุดมโนราห์ที่มีความโดดเด่นเป็น
เอกลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมของภาคใต้ ได้แก่ ปิ้งคอ และ
รอบอกของชุดมโนราห์ ที่มีลวดลายและลักษณะคล้ายการร้อยตา
ข่าย การร้อยเฟื่องของเครื่องแขวนแบบเดิมมาประยุกต์ ออกแบบเป็น
ลวดลายบนเครื่องแขวน โดยน าลูกปัดพลาสติกมาร้อยด้วยลวดลาย
และวิธีการร้อยของชุดมโนราห์ แทนดอกไม้สด



งานวิจัยสร้างสรรค์นวัตกรรม
ทางศิลปวัฒนธรรม
ของคณาจารย์



ผักตบชวา วัชพืชไร้ค่า แปรรูปสู่ 
“เส้นใย” นวัตกรรมสร้างสรรค์สิ่งทอ

อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ 
อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 

อุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9B/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9B/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9B/
https://www.rmutp.ac.th/%E0%B8%9C%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%9A%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B2-%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%8A%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%84%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E0%B9%81%E0%B8%9B/


อาจารย์นฤพน ไพศาลตันติวงศ์ กล่าวว่า ท าการวิจัยต่อยอด
เพิ่มมูลค่าโดยน าด้ายจากผักตบชวามาทักทอเป็นผืนผ้าผสมกับดิ้นทอง
ตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย และเครื่องประดับภายใต้แนวคิด “มนต์
เสน่ห์แห่งเส้นใยผักตบชวา The charming of water hyacinth”ซึ่ง
จุดเด่นของชิ้นงาน คือเป็นงานหัตถกรรมที่มีเอกลักษณ์ ใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น มีความประณีตสวยงาม สามารถท าตามรูปแบบที่ลูกค้า
ต้องการได้ มีลวดลายเฉพาะตัวและมีเอกลักษณ์ผักตบชวา โดยเส้นใย
จากผักตบชวาส าหรับท าเป็นเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม มีคุณสมบัติดูด
ความชื้นได้ดี สวมใส่สบายและมีความแข็งแรง



อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี เล่าว่า จุดเริ่มต้นของการวิจัย คือ
ต้องการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อสร้างรายได้ให้กับกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนภาคกลาง อาทิ ชัยนาท สิงห์บุรี พระนครศรีอยุธยา นครปฐม จากเดิม
ที่ได้น าล าต้นของผักตบชวามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ ตะกร้า กระเป๋า ดังนั้น
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าแก่ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา จึงน ามาวิจัยพัฒนาเป็นเส้นใย
เซลลูโลส และปั่นผสมกับฝ้ายเพื่อน าเส้นด้ายมาใช้ในงานสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 
อาทิ เสื้อผ้า กระเป๋า หมวก รองเท้า ผ้าเพื่อใช้บุฉากกั้นห้อง ผ้าม่าน ตะกร้า 
ของช าร่วย และโคมไฟ



“เพ็ญชวา” ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยผักตบชวา 
สู่พืชเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้ชุมชน

อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี 
คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น

http://cci.rmutp.ac.th/12-%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C-2562-%E0%B8%A1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%99/
https://www.newsplus.co.th/159326
https://www.newsplus.co.th/159326


อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี อาจารย์ประจ าคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ
และออกแบบแฟชั่น คิดค้นวิธีแปรรูป เพื่อให้เกิดความต่างและสร้างมูลค่าเพิ่มจาก
เดิมที่กลุ่มผู้ผลิตสินค้าหัตถกรรม อ .โพธิ์ทอง และกลุ่มผลิตกระดาษสา 
อ.วิเศษไชยชาญ จ.อ่างทอง ได้น าผักตบชวาในแหล่งน้ ามาสานเป็นงานหัตถกรรม 
โดยการน านวัตกรรมการวิจัยเข้ามาใช้ในกระบวนการจนก่อเกิดเป็นเส้นใยจาก
ผั ก ต บ ช ว า  แ ล ะ น า ม า ท อ เ ป็ น ผื น ผ้ า ส ร้ า ง มู ล ค่ า เ พิ่ ม ใ น ชิ้ น ง า น
ซึ่งหลังจากลงพื้นที่แล้ว โจทย์คือ เทคนิคการแปรรูปให้เกิดมูลค่าเพิ่มที่ดีกว่า 
จนกระทั่งพัฒนาเครื่องจักรส าหรับตีเกลียวเพื่อสร้างเส้นใย ให้มีลวดลายที่
สวยงามแปลกตาไปจากเดิม เมื่อน าไปทอเป็นผ้าจึงเสมือนฝ้ายมากที่สุด



อาจารย์สัมภาษณ์ สุวรรณคีรี กล่าวว่า จากองค์ความรู้
ทั้งหมดทั้งมวลที่พัฒนาถูกขยายผลจนเป็นศูนย์เรียนรู้ผักตบชวา 
ภายใต้แบรนด์ “ เพ็ญชวา” โดยการสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ภายในศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ 
มทร.พระนคร และถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนให้กลุ่มชาวบ้านใน 
อ.บางเลน จ.นครปฐม และ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ด้วยการแปรรูป
เส้นใยถักทอเป็นผืนผ้า และขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์รองเท้า กระเป๋า
หลากหลายตามความต้องการ



ด้านนายด ารง ศรีสวัสดิ์ (ลุงโต) หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมบ้าน
บางหวาย อ.บางเลน จ.นครปฐม กล่าวว่า ภายในกลุ่มมีสมาชิก 20 คน จากเดิมชาวบ้าน
น าผักตบชวามาสานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ แต่สินค้าในท้องตลาดมีมากและรูปแบบไม่
แตกต่างกันนัก จึงต้องการสร้างรายได้ให้ชุมชนมากขึ้น จนมีโอกาสเข้าฟังการบรรยาย
เกี่ยวกับเทคโนโลยีการผลิตเส้นใยจากผักตบชวาจากอาจารย์สัมภาษณ์ ทั้งนี้หลังจาก
การน าเทคโนโลยีมาใช้ในการผลิตเส้นใย รวมถึงการใช้นวัตกรรมนาโนเทคโนโลยีเพื่อ
ป้องกันเชื้อราในเส้นใยผักตบชวา สินค้าของกลุ่ม อาทิ รองเท้าคัทชู กระเป๋าเป้ โคมไฟ 
แจกันเปเปอร์มาเช่ เป็นที่ตอบรับอย่างดีจากลูกค้ากลุ่มชาวบ้านมีรายได้มากขึ้นอย่างเห็น
ได้ชัดเจน อีกทั้งตอนนี้ทางกลุ่มก าลังพัฒนาผืนผ้าผักตบชวาให้เป็นผลิตภัณฑ์โอทอป
ประจ าจังหวัดที่มีเอกลักษณ์ลวดลายเฉพาะตัวอีกด้วย



การย้อมสีครามจากธรรมชาติแบบใหม่
บนเส้นดายไหมและฝ้ายในเชิงพาณิชย์

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น

https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/2814/ITFD_61_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repository.rmutp.ac.th/bitstream/handle/123456789/2814/ITFD_61_01.pdf?sequence=1&isAllowed=y


สีครามจากธรรมชาติได้มาจากต้นคราม 
(Indigo Tinctoria plant) ที่มีการปลูกทั่วไปใน
พื้นที่ภาคเหนือ และภาคอีสานของประเทศไทย



กระบวนการย้อมสีครามจาก
ธรรมชาติด้วยเทคนิคแบบใหม่นั้นจะ
ใช้ส่วนผสมของสารต่างๆ ดังนี้

ครามจากธรรมชาติ   200 กรัม ต่อน้ า 1 ลิตร
โซดาไฟ    2 กรัม    ต่อน้ า 1 ลิตร
ไธโอยูเรียไดออกไซด์   60 กรัม   ต่อน้ า 1 ลิตร
เส้นด้ายฝ้าย หรือไหม  1  กิโลกรัม ต่อน้ าย้อม 10 ลิตร



สีครามจากธรรมชาติสามารถที่จะน ามาย้อมลงบน
เส้นด้ายไหม และฝ้าย ได้เป็นอย่างดี เส้นด้ายดังกล่าว
จะถูกน าไปทอเป็นผืนผ้า ตามเอกลักษณ์ ของแต่ละ
วิสาหกิจชุมชน



นอกจากย้อมสีเส้นด้ายแล้ว ยังสามารถมาย้อมตัว
เสื้อผ้า โดยใช้สูตรและขั้นตอนเหมือนกับการย้อมสี
เส้นด้าย โดยที่ผลิตออกมาอยู่ในลักษณะงานมัดย้อม 
หรืองานเย็บแล้วน ามาย้อม



อย่างไรก็ตามผ้าที่ได้จากการทอ หรือผ้าที่น าไปย้อมสี
ครามจากธรรมชาติ จะได้สีน้ าเงิน ก็สามารถที่จะเพิ่ม
ลวดลายโดยการพิมพ์กัดสีและพิมพ์ลอกสีน้ าเงิน
ออก และจะได้ลวดลายสีขาว



ศูนย์การเรยีนรูส้ิง่ทอและแฟชั่น

การเพนทภ์าพสวย
ด้วยสีจากธรรมชาติ

คณะอุตสาหกรรมสิง่ทอและออกแบบแฟชั่น



เพนท์ภาพสวยด้วยสีจากธรรมชาติ เป็นการน า
สีที่สกัดได้จากธรรมชาติ ได้แก่ กากกาแฟ ขมิ้น ครั่ง 
มะพูด  มาใช้ในในการเพนท์ ลงบนกระดาษแทนสีที่ได้
จากการสังเคราะห์ การสร้างสรรค์ผลงานศิลปะครั้ง
นี้นอกจากจะเพลิดเพลิน สร้างสมาธิ สามารถน าไปใช้
สอนศิลปะส าหรับเด็กเล็ก ไม่ให้เป็นพิษต่อสุขภาพต่อ
ยอดเป็นอาชีพเสริมแล้วยังเป็นการรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างยั่งยืน



จบการน าเสนอ
ขอบคุณค่ะ


