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บทที่ 1 

การรายงานความก้าวหน้า (Progressive Report) 

ชื่อโครงการ : (ภาษาไทย) การพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด

และการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน 

                  (ภาษาอังกฤษ) Food Processing Development of Phyllanthus 

emblica Linn. using Separator Grain Innovation and Digital Media Creation for 

Value Added Product and Sustainable Self-reliant 

 

1. ข้อมูลพื้นฐานชุมชนรางสาลี่ 

ข้อมูลพื้นฐาน ประชากรทั้งหมด    6,834 คน 

 จ านวนครัวเรือน   2,225  ครัวเรือน 

 โรงเรียน  3  แห่ง  ได้แก่ 
  1. โรงเรียนวัดขุนไทยธาราราม 
  2. โรงเรียนบ้านรางสาลี่ 
  3. โรงเรียนบ้านสระกลอย 

 วัด  2  แห่ง 
  1.วัดขุนไทยธาราราม 
  2.วัดสระกลอย 
-หมู่บ้าน  15  หมู่ 
อาชีพ   ประชากรในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลรางสาลี่ ส่วนใหญ่ประมาณ 

80%  ประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้แก่  การท านา ข้าว  ท าไร่ และเลี้ยง

สัตว์  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ ได้แก่ อ้อย  มันส าปะหลัง มะขามป้อม  

ที่เหลืออีกประมาณ  20%  ประกอบอาชีพค้าขาย  รับจ้าง  และอ่ืนๆ  รายได้

เฉลี่ยของครอบครัว  ประมาณ   42,000  บาทต่อปี 

ข้อมูลศักยภาพ/ มะขามป้อม  มะขามแดง 
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ทรัพยากร ทรัพยากรธรรมชาติ 

     - มีพ้ืนที่ป่าไม้ครอบคลุม หมู่ที่ 5,7  และหมู่ที่  15 

     - แหล่งน้ าธรรมชาติ     ล าห้วย  12  สาย 

    - เกษตรกรรม ได้แก ่ การท านา ข้าว  ท าไร่ และเลี้ยงสัตว์  พืชที่ปลูกส่วนใหญ่ 

ได้แก่ อ้อย  มันส าปะหลัง 

ข้อมูลประเด็น

ปัญหา 

ระบบและกลไกทางการตลาด ท าให้จ าหน่วยสินค้าได้ในพ้ืนที่จ ากัด ไม่แพร่หลาย  

สินค้าการเกษตรราคาตก เนื่องจากสภาวะเศษรฐกิจ และกระบวนการแปรรูปยัง

ใช้แรงงานคนจึงใช้เวลามาก 

สินค้าเกษตรมีมากในชุมชน เนื่องจากมีการเพาะปลูกจ านวนมาก 

ข้อมูลความ

ต้องการ 

เชิงพื้นที่ 

ต้องการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยกระบวนการแปรรูปด้วยนวัตกรรม 

ต้องการระบบและกลไกการตลาดส าหรับจ าหน่ายผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 

ต้องการสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล ในชุมชนส าหรับเป็นช่องทางจ าหน่ายให้ทั่วถึง 

 

2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา (โจยท์การพัฒนา) 

ด้วยรัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาว

ไทยให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน บนพ้ืนฐานของความสมดุลพอดี และความพอประมาณอย่างมีเหตุผล ภายใต้ 

"ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าความต้องการของประชาชน รวม 7 ประการ ได้แก่ 

ปัญหาที่ดินท ากิน ปัญหาคนเร่ร่อน ปัญหาผู้ประกอบอาชีพผิดกฎหมาย ปัญหาการให้ความช่วยเหลือ

นักเรียน/นักศึกษาให้มีรายได้จากอาชีพที่เหมาะสม ปัญหาการถูกหลอกลวงปัญหาหนี้สินภาคประชาชน 

และปัญหาที่อยู่อาศัยของคนจน เป็นต้น ดังนั้นการแก้ปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล่ าของรายได้ 

จึงต้องอาศัยแนวทางใหม่ อาจเรียกได้ว่าทางเลือกที่สาม กล่าวคือ แนวทางการเพ่ิมพลังและให้สิทธิ

ประชาคมในท้องถิ่น การปรับระบบสวัสดิการ ที่เน้นกลุ่มเป้าหมายความยากจน เพ่ือจะช่วยเกื้อกูลคนจน 

โดยใช้จุดแข็งและข้อได้เปรียบในท้องถิ่น เช่นภูมิปัญญา เครือข่ายในท้องถิ่น มาเป็นกลไกเสริม รวมถึงการ

สร้างอาชีพเสริมให้กับชุมชน โดยใช้ทรัพยากร วัตถุดิบในท้องถิ่นเป็นหลักในกระบวนการเพ่ิมมูลสินค้าทาง

การเกษตร และการประยุกต์เทคโนโลยีต่างๆ มาบูรณาการรวมกันช่วยในการกระบวนการแปรรูป พัฒนา

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับพ้ืนที่นั้น  
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จากการลงพื้นที่ส ารวจในต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พบว่าเป็นชุมชนที่มีการ

เพาะปลูกมะขามป้อมพันธุ์แป้นสยามกันอย่างมากในหมู่ 1 และ หมู่ 5 คิดเป็นสัดส่วนต่อพ้ืนที่เพาะปลูก

โดยประมาณ 60% อ้างอิงข้อมูลจากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์กลุ่มผู้ชุมชนรางสาลี่ ประกอบด้วยผู้บ้านราง

สาลี่ ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชน ดังภาพที่ 2 ซึ่งผลผลิตมะขามป้อมสด ส่วนใหญ่จะมีกลุ่มผู้ซื้อมารับซื้อ

กันในพ้ืนที่คิดเป็นกิโลกรัมละ 30 บาท เพื่อน าไปขายต่อในกลุ่มแม่ค้าตลาดสด และผลผลิตมะขามป้อมอีก

ส่วนจะถูกน าไปผ่านกระบวนแปรรูปเป็นน้ ามะขามป้อมเป็นหลัก ซึ่งจ าหน่ายในราคาขวดละ 25 บาท ดัง

ภาพที่ 3 

 

      

ภาพที่ 2 พ้ืนที่เพาะปลูกมะขามป้อม ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 

 

ภาพที่ 3 น้ ามะขามป้อมแปรรูป ศูนย์วิสาหกิจชุมชนรางสาลี่ (Facebook) 
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อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์น้ ามะขามป้อมแปรรูปนี้ พบได้เฉพาะในพ้ืนที่ต าบลรางสาลี่ จังหวัด

กาญจนบุรี และที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนรางสาลี่ ซึ่งยังจ าเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 

เพ่ือให้มีความทันสมัยและก าหนดเป็นแหล่งท่องเที่ยว เรียนรู้ และผลิตภัณฑ์น้ ามะขามป้อมแปรรูปนี้ยังไม่

แพร่หลาย เนื่องจากระบบและกลไกการจัดการตลาดที่มีประสิทธิภาพน้อยและขาดความเชี่ยวชาญด้าน

สื่อเทคโนโลยีน าเสนอประชาสัมพันธ์ และด้วยกระบวนการแปรรูปน้ ามะขามป้อมนี้ เป็นการใช้แรงงานคน

ในการเก็บเกี่ยวและการแยกเม็ดหรือการแกะเม็ดมะขามป้อม เพื่อน าเฉพาะเนื้อมะขามป้อมไปปั่นละเอียด

แล้วน าไปต้ม หลังจากนั้นจึงแยกกากออก จึงจะได้น้ ามะขามป้อมใส่บรรจุภัณฑ์ขวดพลาสติก ดังภาพที่  3 

ออกจ าหน่าย ในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมจะพบปัญหาคือขั้นตอนการแยกเม็ดมะขามป้อม ซึ่งจะ

ใช้เวลานานในการแกะเม็ดออก   

ดังนั้นในโครงการนี้จึงได้คิดค้นแนวทางออกแบบสร้างนวัตกรรมการแยกเม็ดมะขามป้อม เพ่ือลด

เวลาในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อม และเพ่ิมประสิทธิภาพการแปรรูปมะขามป้อม และให้เกิดความ

หลากหลายผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อนนั่นคือมะขามป้อมจี๊ดจ้าด ด้วยการน าเทคโนโลยีการแปรรูป

อาหารและการถนอมอาหารมาประยุกต์ โดยค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเป็นหลัก ด้วยที่มะขามป้อมมี

คุณค่าทางโภชนาการและมีปริมาณของสารแทนนินสูง (tannins) ซึ่งเป็นชนิดที่มีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูล

อิสระที่เป็นสารก่อมะเร็ง (antioxidant activity) และเป็นแหล่งของวิตามินซี จึงท าให้มะขามป้อมเป็นที่

นิยมกันมาก และโครงการนี้ได้การจัดด้านการตลาดรูปแบบดิจิทัลเพ่ือการประชาสัมพันธ์ รวมถึงการ

ออกแบบตราสัญลักษณ์ บรรจุภัณฑ์ให้ทันสมัย และด้วยการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในชุมชนในด้านภูมิทัศน์

สถาปัตยกรรม เพ่ือก าหนดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเรียนรู้ที่ทันสมัยต่อไป 
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3. วัตถุประสงค์โครงการ 

1. เพ่ือศึกษาข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรในชุมชนและภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 

2. เพ่ือการออกแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อมและกระบวนการแปรรูป

มะขามป้อม รวมถึงการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อการตลาด 

3. เพ่ือการพัฒนาเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

4. เพ่ือการทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

5. เพ่ือการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน ขยายผลต่อยอดและถอดบทเรียน 

4. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 ผลการด าเนินการตามโครงการนี้แล้วประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับเป็นการสร้างรายได้ สร้างมูลค่า 

สร้างอาชีพ ให้กับชุมชนรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  

1. สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมได้ด้วยนวัตกรรมแยกเม็ด
มะขามป้อม ช่วยลดเวลาในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมได้และช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมได้ และแก้ปัญหาสินค้าเกษตรมากเกินในตลาดชุมชนด้วยการแปรรูปได้ 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการตลาดด้วยสื่อดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมการตลาดสินค้าแปรรูป
มะขามป้อมได้มากขึ้น 

3. นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้กระบวนการพัฒนา ท างานร่วมกับชุมชน ส่งผลให้นักศึกษาเข้าใจ 
เข้าถึงการท างานเชิงพ้ืนที่ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้สู่การพัฒนา ต่อยอด เพ่ือการ
ยกระดับเศรษฐกิจในชุมชนได ้
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้แนวทางและช่องทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณา

การศาสตร์ในแต่ละหลักสูตร สู่การพัฒนาหลักสูตรแบบบูรณาการ โดยใช้พ้ืนที่ชุมชนเพ่ือการเรียนรู้และ

ปฏิบัติการของนักศึกษา สอดคล้องกับบริบทของมหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ใฝ่ดี ใฝ่รู้ สู้งาน เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 

5. รายช่ือผู้แทนชุมชน 

นายสมปอง  บางพิทักษ์ 

ต าแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน)  ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามป้อม 

เบอร์โทรติดต่อ 087-0918517 
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6. หน่วยงานในพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการ 

 กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามป้อม ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 

 หมู่บ้าน/ต าบล/อ าเภอ : เกษตรกรปลูกมะขามป้อม ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จังหวัด

กาญจนบุรี จ านวน : 20 ครัวเรือน 

 

7. บทบาทของผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 5 กลุ่ม ได้แก ่ 

ผู้น าชุมชนรางสาลี่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามป้อม  

เกษตรกรปลูกมะขามป้อม 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

นักศึกษา จ านวน 4 สาขาวิชาได้แก่ สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชา

แปรรูปอาหาร สาขาวิชาโยธาสถาปัตยกรรม 

 ด้วยวัตถุประสงค์ของโครงการยุวชนอาสาฯ ที่ก าหนดให้มีความหลากหลายในศาสตร์แต่ละสาขา

วิขาฯ (Multidisciplinary/ Integrated curriculum) เพ่ือการเรียนรู้และการใช้ความรู้หลายศาสตร์

สาขาวิชา รายวิชาการต่าง ๆ รวมถงึการเรียนปฏิบัตินอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนมาผสมผสานในการเรียน

การสอน ในโครงการนี้จึงได้ก าหนดโจทย์การเรียนรู้ในหัวข้อการพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อม

ด้วยนวัตกรรมแยกเม็ดและการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่าง

ยั่งยืน ซึ่งในแต่ละส่วนงานจะมีบทบาทตั้งแต่การตั้งโจทย์การแก้ปัญหาชุมชน โดยกลุ่มนักศึกษาทั้ง 4 

สาขาวิชาฯ ร่วมกันระดมความคิด (Brainstorming) กับอาจารย์ที่ปรึกษา ด้วยวิธีการเรียนรู้จากปัญหา 

(Problem Based Learning, PBL) จากค าถามเริ่มว่ามีแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้อย่างไร

บ้าง ในชุมชนในพ้ืนที่ใกล้เคียงหรือของตนเองอยู่อาศัย จนตกตะกอนความคิดในทิศทางเดียว นอกจากนั้น

แล้วอาจารย์ผู้สอนและพ่ีเลี้ยงในรายวิชาได้ก าหนดแผนกิจกรรมการเรียนการสอนลงในรายวิชา (มคอ. 3) 

และการวัดและประเมินผล ในแบบวัดผล (มคอ. 5)  

ส าหรับการลงส ารวจพ้ืนที่จะเกี่ยวข้องกับผู้น าชุมชนองค์การบริหารต าบลรางสาลี่ จังหวัด

กาญจนบุรี กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน และกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะขามป้อม ซึ่งต้องมีบทบาทใน

การให้ข้อมูลเชิงพ้ืนที่ในด้านผลผลิตการเพาะปลูกมะขามป้อม การแปรรูปมะขามป้อม  
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8. รายช่ือนักศึกษา 

ล าดับที่ รหัสประจ าตัว

นักศึกษา 

ชื่อ-สกุล คณะ นักศึกษาชั้นปี 

1 614501001 นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3  

2 614501004 นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 

3 614501013 นายวิศรุต สร้อยนาค เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3 

4 604238028 นายอภิเชษฐ์ ยิ่งเมือง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 

5 604238017 นายผ่องเพชร รอดด้วง เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 

6 604238026 นายสิทธิพงษ์  ปลื้มจิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 

7 604261001 นายเทวาจิตร  รุ่งสว่าง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

8 604261005 นางสาวชลธิชา  เที่ยงเพิ่ม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 

9 624505018 นางสาววิภาวี  สรทองค า เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 

10 624505008 นายอโณชา จันทรัดทัต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 

11 624505006 นายนิสิต ถาวรวงษ์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 

 

9. กระบวนรายวิชาที่ลงทะเบียน และหน่วยกิตที่นักศึกษาจะได้รับรายบุคคล 

รายวิชาที่ลงทะเบียนและหน่วยกิตที่นักศึกษาจะได้รับรายบุคคล ดังแสดงตามตารางที่ 1 – 4 โดยแบ่ง
ออกตามสาขาวิชาฯ ทั้ง 4 สาขาวิชาฯ  ประกอบด้วย 2 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 
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ตารางที่ 1 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะได้รับ 
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เทียบได้ 2 วิชา 
วิชา EP58616 โครงงานเทคโนโลยีไฟฟ้า 3(1-4-4), CO58802 สหกิจศึกษา 6(640) 

รายช่ือนักศึกษาที่เทียบรายวิชาได้ จ านวน 3 คน  
ล าดับ รหัส ชื่อสกุล ชั้นปีที่ ผลงาน 

1 604238028 นายอภิเชษฐ์ ยิ่งเมือง 4 ระบบควบคุมขับเคลื่อนสิ่งประดิษฐ์ 
2 604238017 นายผ่องเพชร รอดด้วง 4 ระบบทางกลสิ่งประดิษฐ์ 
3 604238026 นายสิทธิพงษ์  ปลื้มจิต 4 การออกแบบโครงสร้างประดิษฐ์ 

 
ตารางที่ 2 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะได้รับ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูปอาหาร เทียบได้ 1 วิชา 
วิชา CO58802 สหกิจศึกษา 6(640) 

รายช่ือนักศึกษาที่เทียบรายวิชาได้ จ านวน 2 คน 
ล าดับ รหัส ชื่อสกุล ชั้นปีที่ ผลงาน 

1 604261001 นายเทวาจิตร  รุ่งสว่าง 4 นวัตกรรมผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อม 
2 604261005 นางสาวชลธิชา  เที่ ยง

เพ่ิม 
4 ผลการวิเคราะห์ทางด้านคุณภาพ 

 
ตารางที่ 3 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะได้รับ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย เทียบได้ 1 วิชา 
วิชา DMT60610 โครงงาน 3(1-4-4) 

รายช่ือนักศึกษาที่เทียบรายวิชาได้ จ านวน 4 คน 
ล าดับ รหัส ชื่อสกุล ชั้นปีที่ ผลงาน 

1 614501001 นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา 3 สื่อดิจิทัลแบบภาพ 
2 614501004 นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ 3 โลโก้การตลาด 
3 614501013 นายวิศรุต สร้อยนาค 3 บรรจุภัณฑ์มะขามป้อม 
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ตารางที่ 4 รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนและหน่วยกิตท่ีนักศึกษาจะได้รับ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตยกรรม เทียบได้ 1 วิชา 
วิชา CT62609 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ1 2(0-4-2) 

รายช่ือนักศึกษาที่เทียบรายวิชาได้ จ านวน 3 คน 
ล าดับ รหัส ชื่อสกุล ชั้นปีที่ ผลงาน 

1 624505018 นางสาววิภาวี  สรทองค า 2 แบบจ าลองโครงการฯ 
2 624505008 นายอโณชา จันทรัดทัต 2 แบบเขียน 3D ผังบริเวณ 
3 624505006 นายนิสิต ถาวรวงษ์ 2 แบบเขียน 2D ผังบริเวณ 

 
การเทียบโอนรายวิชาหรือการสะสมหน่วยกิต (Credit Bank) ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ เพ่ือ
พิจารณาต่อไป 
 

10. ชุดทักษะการเรียนรู้ 

ทักษะการเรียนรู้  นักศึกษาสามารถค้นคว้า ใฝ่รู้จากทรัพยากรทั้งภายในห้องเรียนและนอก

ห้องเรียนที่หลากหลายผ่านกระบวนเรียนรู้อย่างบูรณการ รวมถึงการใช้เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ การเงิน 

สังคมและวัฒนธรรมได้ 

ทักษะการคิด นักศึกษาสามารถใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์การ

ประเมินค่า การคิดอย่างสร้างสรรค์ การตัดสินใจและการแก้ปัญหาได้อย่างดี 

ทักษะการท างาน นักศึกษาสามารถปรยุกต์ใช้ความรู้และทักษะการท างาน การติดต่อสื่อสาร การ

ท างานเป็นทีม สามารถแสดงภาวะผู้น าแลความรับผิดชอบมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ริเริ่มงานและ

ดูแลตนเองได้อดทนและขยันท างานหนัก 

ทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ นักศึกษาสามารถรับรู้และเข้าใจประยุกต์ใช้และจัดการสื่อสาร

สนเทศได้ สามารถเข้าใจและเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเท่าทัน มีการปรับตัวเข้ากับเทคโนโลยี

สมัยใหม่ได้  

ทักษะการใช้ชีวิตในชุมชม นักศึกษาสามารถแสวงหาความรู้ น าตัวเองในการเรียนรู้ได้ มีความ

มั่นใจ กระตือรือร้นในความรู้ เป็นผู้ผลิต มุ่งสู่ความเป็นเลิศ สามารถด ารงชีวิตด้วยความรับผิดชอบต่อ

ตนเองและผู้อื่น เป็นพลเมืองที่ดี รู้และเคารพกติกา มีระเบียบวินัย ค านึงถึงชุมชนและสังคม และภาพรวม
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ของโลก มีคุณธรรม ยึดมั่นในสันติธรรม มีความเป็นไทย เข้าใจความหลายหลายทางวัฒนธรรม และ

แบ่งปันประสบการณ์ได้ 

 

11. แผนกิจกรรมการเรียนรู้ 

กิจกรรมที่ 1 : ศึกษาความต้องการของเกษตรกรในชุมชน 

กิจกรรมที่ 2 :  กิจกรรมย่อยที่ 1 ออกแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

กิจกรรมย่อยที่ 2 ออกแบบแผนระบบและกลไกการตลาดและบรรจุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 3 :  กิจกรรมย่อยที่ 1 พัฒนาสร้างเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

กิจกรรมย่อยที่ 2 การพัฒนาสร้างระบบสื่อดิจิทัลเพื่อการประชาสัมพันธ์และตรา

สัญลักษณ์ส าหรับบรรจุภัณฑ์ 

กิจกรรมที่ 4 :  

 ทดสอบประสิทธิภาพเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

 ทดลองกระบวนการแปรูปมะขามป้อม เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่พร้อมบรรจุภัณฑ์ 

 ทดสอบระบบสื่อดิจิทัลและการปรับภูมิทัศน์ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 

กิจกรรมที่ 5 : ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือขยายผลต่อยอดส าหรับประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมการตลาด 

และการถอดบทเรียน 

 

12. สิ่งที่นักศึกษาต้องส่งมอบ 

ตามแผนงานกิจกรรม  

1. สิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม จ านวน 1 เครื่อง 

2. ตราสัญลักษณ์ พร้อมบรรจุภัณฑ์  1 งาน 

3. สื่อดิจิทัล   1 งาน 

4. แบบภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 1 งาน 

5. ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป  3 ชุด 

พร้อมรายงานผลการด าเนินงานและการถอดทบเรียนในรายวิชา 
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13. แผนการด าเนินงานโครงการ รายสัปดาห์ 

 

14. Milestone ของหมวดกิจกรรม รวมถึงกิจกรรมของนักศึกษาแต่ละคน 

Milestone (Checkpoint) กิจกรรมที่ส าคัญ 
วันที ่ กิจกรรม 

1 พฤศจิกายน 2563 ส ารวจพ้ืนท่ีและข้อมูลชุมชนรางสาลี ่
7 ธันวาคม 2563 ลงพื้นทีศ่ึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
4 มกราคม 2564 ประชุมทีมงาน ออกแบบและสร้างตามวัตถุประสงค์โครงการ 
17 มีนาคม 2564 น าเสนอความก้าวหน้าโครงการทกุส่วนงาน 
23 มีนาคม 2564 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะจาก ปราชญ์ชาวบ้าน เกษตรกร ผู้น าชุมชน และ

อาจารย์ที่ปรึกษา 
9 เมษายน 2564 น าเสนอผลด าเนินโครงการฯ พร้อมเลม่รายงานฉบับสมบรูณ ์
 

15. Url ของ webpage ที่ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนอาสา 

https://www.facebook.com/coopmcru/ 
 

เมษายน 64

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 ประชุมทมีงาน ซักซ้อมความเข้าใจรายละเอียดโครงการฯ มหาวิทยาลัยฯ

2 ส ารวจพ้ืนที่และข้อมูลชุมชนรางสาล่ี โดยวิธีการสัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไป คร้ังที่ 1 ชุมชนรางสาล่ี

3 ประชุม นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือวิเคราะห์ข้อมูล เชิงพ้ืนที่ในชุมชนรางสาล่ี กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยฯ

4 ส ารวจพ้ืนที่และข้อมูลชุมชนรางสาล่ี โดยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มผู้น าชุมชน คร้ังที2่ ชุมชนรางสาล่ี

5 รายงานและถอดบทเรียน หัวข้อข้อมูลความต้องการชุมชนรางสาล่ี มหาวิทยาลัยฯ

6 ศึกษาออกแบบองค์ความรู้ในการพัฒนาเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อมและส่ือดิจิทลัและภูมิทศัน์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยฯ

7 ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี เพ่ือแลกเปล่ียนข้อมูลด าเนินโครงการฯ กับเกษตรกร คร้ังที3่ 15 ชุมชนรางสาล่ี

8 ออกแบบเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ

9 ออกแบบระบบและกลไกการตลาดและบรรจุภัณฑ์พร้อมตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยฯ

10 ออกแบบผังพ้ืนที่ภูมิทศัน์สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยฯ

11 กระบวนการแปรรูปมะขามป้อมเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ส าหรับชุมชนรางสาล่ี มหาวิทยาลัยฯ

12 รายงานและถอดบทเรียน หัวข้อการตลาดดิจิทลัและการออกแบบภูมิทศันส์ถาปัตยกรรมและเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ
13 ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี โดยแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้าน คร้ังที4่ 25 ชุมชนรางสาล่ี

14 การสร้างเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ

15 การสร้างระบบการตลาดส่ือดิจิทลัและตราสัญลักษณ์ มหาวิทยาลัยฯ

16 การสร้างแบบและแบจ าลองภูมิทศัน์สถาปัตย์กรรม มหาวิทยาลัยฯ

17 ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี ท าการทดสอบส่ิงระดิษฐ์แยกมะขามป้อม คร้ังที5่ 25 มหาวิทยาลัยฯ

18 รายงานความก้าวผลการด าเนินการโครงการฯ  และถอนบทเรียน ชุมชนรางสาล่ี

19 ปรับปรุงและทดลองประสิทธิภาพส่ิงประดิษฐ์แยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ

20 รายงานและถอดบทเรียน หัวข้อการทดสอบประสิทธิภาพเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ

21 ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี ท าการทดสอบระบบการตลาดดิจิทลัและตราสัญลักษณ์ คร้ังที6่ ชุมชนรางสาล่ี

22 ปรับปรุงและทดสอบส่ือดิจิทลัและปรับภูมิทศัน์ศูนย์วิสาหกิจชุมชน 20 มหาวิทยาลัยฯ

23 น าเสนองานออกแบบภูมิทศัน์สถาปัตย์กรรรมและการตลาดดิจิทลัและเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม มหาวิทยาลัยฯ

24 ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี ติดต้ังแบบจ าลองภูมิทศัน์สถาปัตยกรรมและเคร่ืองแยกเม็ดมะขามป้อม คร้ังที7่ ชุมชนรางสาล่ี

25 รายงานและถอนบทเรียน หัวข้อส่ือดิจิทลัและปรับภูมิทศัน์ศูนย์วิสาหกิจชุมชน มหาวิทยาลัยฯ
26ลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาล่ี ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชน เพ่ือขยายผลต่อยอดส าหรับประชาสัมพันธ์เพ่ือเพ่ิมการตลาด และการถอดบทเรียน คร้ังที่ 8 15 ชุมชนรางสาล่ี

27 ส่งเล่มรายงานผลการด าเนินงานโครงการฯ 100 มอบงานให้ อว.

โครงการ : การพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ดและการสร้างส่ือดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างย่ังยืน
แผนกิจกรรมการเรียนรู้

กิจกรรม รายละเอียด
ปริมาณ

งาน%

ระยะเวลาด าเนินงาน รายสัปดาห์
หมายเหตุพฤศจิกายน 63 ธันวาคม 63 มกราคม 64 กุมภาพันธ์ มีนาคม 64

https://www.facebook.com/coopmcru/
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บทที่ 2 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและการทบทวนวรรณกรรม 

ส าหรับการโครงการพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ดและการสร้าง

สื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน  เกิดจากการบูราณาการเรียน

การสอนในชั้นเรียนแต่ละรายวิชาร่วมกันกับนักศึกษาทั้ง 4 สาขาวิชาด้วยกัน ดังนั้นการด าเนินโครงการนี้ 

จึงประกอบด้วยทฤษฎีต่างๆ ที่นักศึกษาได้เรียนรู้ในชั้นเรียนและการออกศึกษาส ารวจพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่  

ในบทนี้จึงกล่าวถึงเนื้อหาสาระข้อมูลการส ารวจพื้นที่รางสาลี่และการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ด้านสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

หลักการ ความส าคัญของปัญหาในชุมชนต่อการสร้างสิ่งประดิษฐ์แยกเม็ดมะขามป้อม สามารถ

ช่วยเกษตรกรผู้ปลูกมะขามป้อมในพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ และสามารถยกระดับเศรษฐกิจรากฐานในชุมชน

เพ่ือการแก้ปัญหาความยากจน  ได้อย่างไร 

ทฤษฎีที่เกี่ยวขอ้ง 

 เกี่ยวกับการแบบออกแบบ โครงสร้าง กลไก ระบบการขับเคลื่อน 

 วัสดุที่ใช้งาน 

มอเตอร์ไฟฟ้า 

อ่ืนๆ  
การทบทวนวรรณกรรม 

 เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์เกษตรกรรม เช่น เครื่องคัดแยก เครื่องกรีดมะขามป้อม เป็นต้น 
 
2.2 ด้านเทคโนโลยีการแปรรปูมะขามป้อม 

หลักการ ความส าคัญของการถนอมอาหาร และการแปรรูปอาหาร สามารถช่วยเพิ่มมูลค่า

ผลผลิตเกษตรกรรม อย่างไรบ้าง ต่อการยกระดับเศรษฐกิจรากฐานในชุมชนเพ่ือการแก้ปัญหาความ

ยากจน 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 เกี่ยวกับการแปรรูป การถนอมอาหาร  
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เครื่องมือที่ใช้วัดการวัดคุณภาพ โภชนาการ  

วิธีการวัดคุภาพ 

อ่ืนๆ  

การทบทวนวรรณกรรม 

 เกี่ยวกับการถนอมอาหาร การแปรรูป ด้านผลผลิตเกษตรกรรมเช่น มะขามป้อม มะขามแดง 

อ่ืนๆ เป็นต้น 

 
2.3 ทฤษฎีการออกแบบส่ือดิจิทัลและบรรจุภัณฑ์รวมถึงตราสัญลักษณ์ 

การออกแบบสื่อดิจิทัล เป็นงานสร้างสรรค์ท่ีส าคัญ โดยเฉพาะการออกแบบตรา
สัญลักษณ์ต่างๆ เพ่ือประชาสัมพันธ์สินค้าทางการตลาด รวมถึงการเป็นตัวแทนของสินค้าด้วย
ตราสัญลักษณ์ในด้านต่าง ๆ เช่นด้านอารมณ์ของผู้บริโภคเป็นต้น ปัจจุบันได้รับความนิยมกัน
มา เนื่องจากพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคที่แตกต่างกันและด้วยนวัตกรรมเทคโนโลยีท่ีมีความ
ทันสมัยมากยิ่งขึ้น ดังนั้นการออกแบบสื่อดิจิทัลประกอบด้วย หลักการและวิธีเชิงศิลปะในการ
ออกแบบร่วมกับการการออกแบบกราฟิกโดยการใช้โปรแกรมทางด้านกราฟิกส าหรับสิ่งพิมพ์ 
และสิ่งส าคัญนั่นคือการจัดองค์ประกอบในการออกแบบ (Design Elements) ท่ีต้องค านึง
ต าแหน่งการวางสิ่งต่าง ๆ ตามหลักการใชอ้งค์ประกอบ (Composition) 

2.3.1 หลักการและวิธีการเชิงศิลปะในการออกแบบ  
การออกแบบตราสัญลักษณ์สิ่งที่ต้องพิจารณาดังนี้ 

2.3.1.1 รูปแบบตัวอักษรและขนาด  
การสร้างรูปแบบตัวอักษรให้มีรูปแบบแปลกตา สวยงามจะช่วยเร่งเร้าความรู้สึก

ตอบสนองได้เป็นอย่างดี โดยเน้นความชัดเจนสวยงาม สอดคล้องกับจุดประสงค์ ส าหรับข้อความน าเรื่อง
และข้อความรายละเอียด นอกจากนั้นขนาดของตัวอักษรก็มีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน ขนาดของ
ตัวอักษรทุกตัวบนชิ้นงานต้องมีความพอดี   อ่านได้ง่าย สื่อความหมายได้ดีไม่ต้องคิดมาก นอกจากนั้นแล้ว
การจัดวางรูปแบบข้อความที่ดีก็จะช่วยให้การสื่อความหมายเป็น ไปอย่างมีประสิทธิภาพด้วย 

2.3.1.2 การก าหนดระยะห่างและพ้ืนที่ว่าง   
การจัดพ้ืนที่ว่างในการออกแบบกราฟิก มีวัตถุประสงค์เพ่ือการจัดระเบียบของข้อมูล 

ช่วยเน้นความเป็นระเบียบและความชัดเจน ระยะห่างหรือพ้ืนที่ว่างจะช่วยพักสายตาในการอ่าน ท าให้ดู
สบายตา สร้างจังหวะลีลาขององค์ประกอบภาพให้เหมาะสมและสวยงาม 
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          2.3.1.3 การก าหนดสี  
สีมีบทบาทอย่างมากที่ช่วยเน้นความชัดเจน ท าให้สะดุดตา สร้างสรรค์ความสวยงาม 

การก าหนดสีใดๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของงานนั้นๆ ข้อส าคัญที่ควรค านึงถึงคือ สีบนตัวภาพ พ้ืนภาพและ
ตัวอักษร ต้องมีความโดดเด่น ชัดเจน เหมาะกับกลุ่มเป้าหมายซึ่งมีความชอบที่แตกต่างกัน นักออกแบบ
จะพยายามใช้สีเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์มากที่สุด 

          2.3.1.4 การจัดวางต าแหน่ง 
เป็นการจัดวางโครงร่างทั้งหมดที่จะก าหนดต าแหน่งขนาดของภาพประกอบ ต าแหน่ง

ของข้อความทั้งหมด และส่วนประกอบอ่ืนๆที่ปรากฏ ซึ่งต้องค านึงถึงจุดเด่นที่ควรเน้น ความสมดุลต่างๆ 
ความสบายตาในการมอง การออกแบบต้องให้ความส าคัญต่อทุกๆส่วนที่ปรากฏบนชิ้นงานเท่ากันทั้งหมด 
ความพอเหมาะพอดีช่วยให้งานออกแบบมีความน่าเชื่อถือและน่าสนใจ 

 
2.3.2 การออกแบบกราฟิก 

 ส่วนใหญ่เป็นวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการแสดงออกถึงการสื่อความหมายในลักษณะของตัวอักษร
และภาพในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งเป็นการสื่อสารทางทัศนสัญลักษณ์ (Visual form) ดังนั้นในการออกแบบจึง
เป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องมีการเรียนรู้เกี่ยว การมองเห็นและจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องเป็นลักษณะของการ
ออกแบบพ้ืนผิว 2 มิติ เพ่ือเป็นสื่อกลางส าหรับการถ่ายทอดข้อความ ความรู้สึกนึกคิด จากบุคคลหนึ่งไป
ยังบุคคลหนึ่ง เพ่ือให้เข้าใจและรู้เรื่องโดยใช้ประสาทตาในการรับรู้เป็นส่วนใหญ่ 
ในการออกแบบจึงควรพิจารณาสิ่งต่อไปนี้ 

1. ความง่าย เช่นง่ายต่อการน าไปใช้ ง่ายต่อการผลิต ง่ายต่อการสื่อความหมาย 
2. ความเป็นเอกภาพ 
3. การเน้น 
4. ความสมดุล 
 

2.3.3 หลักการออกแบบกราฟิก (The Principle of Graphic Design) 
ก่อนที่จะท างานออกแบบกราฟิกประเภทใดก็ตาม สิ่งแรกที่ต้องค านึงถึง คือการก าหนด

จุดประสงค์ที่ชัดเจนของงาน เพราะช่องทาง รูปแบบและวิธีการ ของการน าเสนอมีมาก มีความรวดเร็ว ไร้
ขอบเขต เช่น ใน เว็บไซต์ เครือข่ายอินเตอร์เน็ตต่างๆ ซึ่งต้องมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงให้ทันเหตุการณ์ 
อาจจะท าให้เกิดความสับสน ยุ่งยากในการด าเนินงาน มีผลกระทบต่อการท างาน เกิดความไม่เป็นระบบ 
มีการสูญเสียและสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น ดังนั้น ผู้ออกแบบจึงควรมีหลักการและข้อควรค านึงก่อนการเริ่ม
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งานเพ่ือการแก้ปัญหาที่ถูกต้อง รัดกุมและวางแผนการด าเนินงานให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีตลอดจนจบ
กระบวนการ ไม่มีปัญหาและอุปสรรค 

2.3.3.1 หลักการด าเนินงานออกแบบกราฟิก 
หลักการด าเนินงานและการวางแผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิกมีดังนี้ 

1. วัตถุประสงค์เพ่ืออะไร 
       ผู้ออกแบบต้องรู้ว่า จะบอกกล่าวเรื่องราวข่าวสารอะไรแก่ผู้รับรู้บ้าง เช่น ทฤษฎีหรือ

หลักการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ ผู้ออกแบบต้องรู้วิธีการน าเสนอ (Presentation) ที่ดีและ
เหมาะสมกับเรื่องราวเหล่านั้นว่ามีเป้าหมายของการออกแบบเป็นไปเพ่ือวัตถุประสงค์ใด เช่น เพื่อแนะน า 
เผยแพร่ เพ่ือให้ความรู้ หรือความบันเทิงเป็นต้น 

2. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร 
แบ่งเป็นเพศ ชาย หญิง  ่หรือบุคคลทั่วไป มีช่วงอายุเท่าใด นิสิตนักศึกษาหรือเฉพาะ

กลุ่มสนใจ ข่าวสารที่ให้มีระดับความยาก-ง่าย หรือมีความเป็นสากลหรือไม่ เฉพาะคนในประเทศหรือ
ชาวต่างชาติ ซึ่งผู้ออกแบบจ าเป็นจะต้องรู้และเข้าใจเพ่ือวางแผน ด าเนินการกับข่าวสาร ออกแบบ และ
การน าเสนอให้ตรงจุดกับกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการได้ถูกต้อง 

3. สิ่งที่ต้องการบอกคืออะไร 
หมายถึง วิธีการที่จะสื่อความหมายกับผู้รับรู้หรือกลุ่มเป้าหมาย และถ้าที่มีการ

ก าหนดกลุ่มเป้าหมายไว้ล่วงหน้า ชัดเจนแล้วก็จะท าให้ผู้ออกแบบมีความสะดวกในการที่จะบอกหรือสื่อ
ความหมายได้ง่ายขึ้น เช่น การเลือกใช้สัญลักษณ์ เครื่องหมาย และภาพประกอบต่าง ๆสื่อแทนค าศัพท์ 
ข้อความที่เป็นนามธรรม ได้ตรงตามระดับความสามารถในการรับรู้ของผู้รับ จะช่วยให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมายของข่าวสารนั้น ๆ จ าได้ในเวลาอันรวดเร็วและจดจ าไว้ตลอดไป 

4. น าเสนอข่าวสารด้วยสื่อใด แบบใด 
ผู้ออกแบบต้องมีความรู้เกี่ยวกับประเภทของสื่อ ศักยภาพของสื่อชนิดต่างๆ ค านึงถึง

การเลือกใช้สื่อในการน าเสนอข่าวสารเป็นรูปแบบใด จึงจะได้ผลดีมีความเหมาะสมกับข่าวสาร และ
ผู้ออกแบบควรจะใช้วิธีการจัดการกับข่าวสารนั้น อย่างไร จึงจะสามารถโน้มน้าวจิตใจและสื่อความหมาย
ต่อผู้รับได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น โปสเตอร์ หนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ ภาพยนตร์ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 

2.3.4 โปรแกรมทางด้านกราฟิกส าหรับสิ่งพิมพ์ 
โปรแกรมGraphic ส่วนมากแล้วจะเกี่ยวกับทางด้านงานออกแบบ เขียนแบบวาดภาพ จัดท า  

สิ่งพิมพ์และจะเป็นทางด้านการน าเสนองานสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในงานโฆษณาในปัจจุบัน  โปรแกรม
กลุ่มนี้เป็นที่นิยมมาก 
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2.3.4.1 โปรแกรม Adobe Photoshop 
Photoshop หมายถึง โปรแกรมที่ใช้ส าหรับการจัดการภาพหรืองานกราฟฟิกที่

ต้องการความละเอียดสูง  เพ่ือสร้างสรรค์ เเละตกเเต่งภาพให้เกิดความสวยงามมีการจัดระบบความ
ละเอียดของงานเป็นแบบ Rester Graphic ภาพที่อยู่ในโปรแกรมนั้น จะแบ่งความละเอียดของภาพ
ออกเป็นตารางสี่เหลี่ยม ซึ่งในแต่ละช่องหรือ Pixel  จะแน่นอน หากท าการย่อหรือขยายภาพจะท าให้
ความละเอียดของภาพเปลี่ยนไปโดยเฉพาะการขยายขนาดของภาพจะท าให้ความละเอียดหรือความ
คมชัดของภาพลดลงเนื่องจากอัตราความละเอียดของแต่ละช่องจะเท่าเดิมแต่เนื้อที่กลับถูกขยายให้ใหญ่
ขึ้น 

Photoshop เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการตกแต่งภาพ ปรับแต่งรูปภาพ ความคมชัดลึก
ของภาพ การปรับภาพให้คมชัดหรือพร่ามัว การปรับแต่งสีภายในภาพ การใช้ประโยชน์จากเลเยอร์ การ
สร้างภาพพ้ืนผิวแบบต่างๆ รวมไปถึงการใช้ฟิลเตอร์เพ่ือปรับแต่งภาพหรือปรับขนาดภาพได้ตามความ
ต้องการเพื่อดูสวยงาม 

Adobe Photoshop เป็นโปรแกรมสร้างและแก้ไขรูปภาพอย่างมืออาชีพ ประกอบ
ไปด้วยเครื่องมือมากมาย เพ่ือสนับสนุนการสร้างงานประเภทสิ่งพิมพ์  งานวิดิทัศน์ งานน าเสนองาน
มัลติมีเดีย ตลอดจนงานออกแบบ 

2.3.4.2 โปรแกรม Adobe Illustrator 
Illustrator คือ โปรแกรมที่ใช้ในการวาดภาพที่มีลักษณะเป็นลายเส้นหรือเวกเตอร์

และยังสามารถรวมภาพกราฟฟิกที่แตกต่างกันระหว่างเวกเตอร์และบิตแม็พ ให้เป็นงานกราฟฟิกที่มีทั้ง
ภาพเป็นเส้นที่คมชัดและมีเอฟเฟกต์สีสันสวยงามหรือมีความแปลกใหม่ร่วมกันได้  Illustrator ให้เรา
สามารถสร้างภาพโดยเริ่มต้นจากหน้ากระดาษเปล่าเหมือนจิตรกรที่เขียนภาพลงบนผืนผ้าใบ ซึ่งใน 
Illustrator จะมีทั้งพู่กัน ดินสอ และอุปกรณ์การวาดอ่ืน ๆ ที่สามารถท าได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ 
Illustrator สามารถสร้างงานได้มากมาย ดังต่อไปนี้ 

- งานสิ่งพิมพ์ได้แก่ งานโฆษณา โบร์ชัวร์ นามบัตร หนังสือ หรือนิตยสาร ซึ่งถือได้ว่า
เกือบทุกสิ่งพิมพ์ที่ต้องการความคมชัดเลยทีเดียว 

- งานออกแบบทางกราฟฟิก การสร้างภาพสามมิติ การออกแบบปกหนังสือ การ
ออกแบบสกรีน CD-ROM และการออกแบบการ์ดอวยพร ฯลฯ 

- งานทางด้านการ์ตูนในการสร้างภาพการ์ตูนต่าง ๆ นั้น Illustrator ได้เข้ามามี
บทบาทและช่วยในการวาดรูปได้เป็นอย่างด ี

- งานเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ตใช้สร้างภาพตกแต่งเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็น Background 
หรือปุ่มตอบโต้ แถบหัวเรื่อง ตลอดจนภาพประกอบต่าง ๆ ที่ปรากฏบนหน้าเว็บ 
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2.3.5 องค์ประกอบในการออกแบบ (DESIGN ELEMENTS) 
 การออกแบบสื่อดิจิทัลหรือตราสัญลักษณ์สิ่งหนึ่งที่ส าคัญนั่นคือองค์ประกอบในการออกแบบ

ที่ผู้ออกแบบต้องค านึงถึงได้แก่ จุด เส้น ทิศทางและรูปทรง เพ่ือให้การออกแบบมีความสมดุลและแสดง
ความหมายได้ตามวัตถุประสงค์ได้ สามารถอธิบายได้ดังนี้ 

1. จุด (Point) จะเป็นจุดที่ชี้ให้เห็น ต าแหน่งในที่ว่าง หรือที่ต่างๆ ไม่มีความกว้าง ความยาว 
ความลึก จุดให้ความรู้สึกคงที่ ไม่มีทิศทาง ไม่ครอบคลุมพ้ืนที่ จุดจะเกิดอยู่ในบริเวณต่างๆดังเช่น จุด A 
จุด B ดังภาพ 

 2. เส้น (Line) เส้นเกิดจากการน าจุดหลาย ๆ จุดมาเรียงต่อกัน หรือเกิดจากจุดเคลื่อนที่ 
เส้นทางที่จุดเคลื่อนที่ไปคือ เส้น มีความยาว ไม่มีความกว้างหรือความหนามาก การก าหนดทิศทางของ
เส้นให้อยู่ในแนวที่ต่างกัน จะให้ความรู้สึกที่ต่างกัน ดูมั่นคง บางครั้งดูเคลื่อนไหว และเจริญงอกงาม 
เติบโต เช่น 

เส้นตั้ง (Vertical Line) ให้ความรู้สึกสูงสง่า แข็งแรง มั่นคง ถ้าสูงมาก ๆ ก็จะให้ความ รู้สึก
ไม่ปลอดภัย แต่จะบอกความเติบโต ถ้าน ามาประยุกต์ในการแต่งกาย โดยใส่เสื้อ ลายแนวเส้นตั้งฉาก 
แนวดิ่ง จะช่วยให้ดูสูงขึ้น และถ้าออกแบบให้ดูผอมลง อาจใช้เพียง2-3 เส้น 

เส้นนอน (Horizontal Line) ให้ความรู้สึกสงบ ราบเรียบ แน่นอน มั่นคง ปลอดภัย ความนิ่ง 
พักผ่อนเป็นธรรมชาติ 

เส้นเฉียง (Oblique Line) ให้ความรู้สึกไม่มั่นคงไม่ปลอดภัย ตื่นต้น สนุกสนานแสดงการ
เคลื่อนที่ ไม่อยู่นิ่ง 

เส้นโค้ง (Curve) จะให้ความรู้สึกเคลื่อนไหว นุ่มนวล อ่อนหวาน เชื่องช้า กระชับและเป็น
อันหนึ่งอันเดียว 

เส้นกระจาย เป็นเส้นที่ออกจากจุดศูนย์กลางให้ความรู้สึก มีพลังกระปรี้กระเปร่า สร้างสรรค์ 
เดินทางออกไปทุกทิศพร้อมๆกัน พองออก แตกตัว 

เส้นลักษณะอ่ืนๆ เช่น เส้นหยัก เส้นประ เส้นจุดผสมเส้นประ ต่างก็ให้ความรู้แตกต่างกัน
ออกไป ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับว่า จะน าไปประกอบกับรูปอะไร  

3. ทิศทาง (DIRECTION) คือ ลักษณะที่แสดงให้รู้ว่า รูปแบบทั้งหมดมีแนวโน้มไปทางใด ท า
ให้ผู้พบเห็นเกิดความรู้สึกว่า มีการเคลื่อนไหว (Movement) น าไปสู่จุดสนใจ 

4. รูปทรง (FORM) เกิดจากระนาบที่ปิดล้อมกันท าให้เกิดปริมาตร (Volume) มี 3 มิติ คือ 
ความกว้าง ความยาว และความสูง แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ รูปทรงเรขาคณิต รูปทรงธรรมชาติและ
รูปทรงอิสระ  
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(ก) รูปทรงเรขาคณิต (Geometric Form) เป็นรูปทรงที่มีด้านแต่ละด้านคล้ายกัน มี
ความสัมพันธ์กันอย่างเป็นระเบียบ มีแกนที่สมดุล มักจะประกอบด้วยเส้นตรงและเส้นโค้ง ที่มีแบบแผน 

(ข) รูปทรงธรรมชาติ (Original Form) มักจะประกอบด้วยเส้นโค้ง (Curves) เส้นอิสระ 
ทั้งอยู่ในลักษณะสมดุลและไม่สมดุล รูปทรงธรรมชาติจะให้ความรู้สึกอ่อนไหว 

(ค) รูปทรงอิสระ (Free Form) รูปด้านแต่ละด้านมักจะไม่สัมพันธ์กัน ไม่มีความสมดุล ไม่
เป็นระเบียบ ให้ความรู้สึกเคลื่อนไหวได้ การเปลี่ยนแปลงรูปทรงเป็นการปรับเปลี่ยนเพ่ือความลงตัว 
ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบ หรือมีรูปทรงใหม่ในเชิงเพ่ิม ลดปริมาตร การแยกส่วน การเจาะทะลุ
เป็นต้น 

2.3.6 การจัดองค์ประกอบ (Composition) 
ในการจัดองค์ประกอบของการออกแบบสื่อดิจิทัลต้องพิจารณาถึงความเท่ากันหรือเท่าเทียม

กันทั้งสองข้าง เรียกว่าความสมดุล (Balance) สามารถแบ่งได้ 2 ประเภทหนี่งสมดุลแบบทั้ง 2 ข้าง
เหมือนกัน (Symmetrical balance) ทั้งซ้ายขวาเหมือนกัน การสมดุลแบบนี้จะท าให้ดูมั่นคงหนักแน่น 
ยุติธรรม เช่น งานราชการ ใบวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร การถ่ายรูปติดบัตรเป็นต้น ส่วนประเภทที่สองคือ 
สมดุลแบบ 2 ข้างไม่เหมือนกัน (Asymmetrical balance) ด้านซ้ายและขวาจะไม่เหมือนกัน แต่มองดู
แล้วเท่ากันด้วยน้ าหนักทางสายตา เช่น สมดุลด้วยน้ าหนักและขนาดของรูปทรง ด้วยจุดสนใจ ด้วยจ านวน
ด้วยความแตกต่างของรายละเอียด ด้วยค่าความเข้ม-จางของสี เป็นต้น 

การเน้นให้เกิดจุดเด่น (Emphasis) ในการออกแบบจะประกอบด้วยจุดส าคัญหรือส่วน
ประธานในภาพ จุดรองลงมาหรือส่วนรองประธาน ส่วนประกอบหรือพวกรายละเอียดปลีกย่อย ต่างๆ
หลักและวิธีในการใช้การเน้น 

- เน้นด้วยการใช้หลักเรื่อง Contrast 

- เน้นด้วยการประดับ 

- เน้นด้วยการจัดกลุ่มในส่วนที่ต้องการเน้น 

- เน้นด้วยการใช้สี 

- เน้นด้วยขนาด 

- เน้นด้วยการท าจุดรวมสายตา 

เอกภาพ (Unity) ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เป็นกลุ่มเป็นก้อน โดยที่องค์ประกอบภายใน

ต้องกลมกลืนกันมี 2 แบบคือ 

1. เอกภาพแบบหยุดนิ่ง (Static unity) โดยใช้รูปทรงเรขาคณิตท าให้เกิดลักษณะหนัก

แน่น 
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2. เอกภาพแบบเคลื่อนไหว (Dynamic unity) ใช้รูปทรงหรือรูปร่างแบบธรรมชาติท าให้

เคลื่อนไหวสนุกสนาน 

ความกลมกลืน (Harmony) การจัดองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกันหรือคล้าย ๆ กันมาจัดภาพ
ท าให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันมี 3 แบบ คือ 

1. กลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย คือ ท าให้เป็นชุดเดียวกัน 
2. กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบเครื่องหมายการค้า & โลโก้ 
3. กลมกลืนในองค์ประกอบ ได้แก่  

- กลมกลืนด้วยเส้น 
- ทิศทาง 
- กลมกลืนด้วยรูปทรงรูปร่าง 
- กลมกลืนด้วยวัสดุ –พ้ืนผิว 
- กลมกลืนด้วยสี มักใช้โทรสีที่ใกล้กัน 
- กลมกลืนด้วยขนาด-สัดส่วน 
- กลมกลืนด้วยน้ าหนัก 

ความขัดแย้ง (Contrast) การจัดองค์ประกอบให้เกิดความแตกต่างเพ่ือดึงดูดความสนใจ
หรือให้เกิดความสนุกตื่นเต้น น่าสนใจ ลดความเรียบ น่าเบื่อ ให้ความรู้สึกฝืนใจ ขัดใจ แต่ชวนมอง 

จังหวะ (Rhythm) จังหวะเกิดจากการต่อเนื่องกันหรือซ้ าซ้อนกัน จังหวะที่ดีท าให้ภาพดู
สนุก เปรียบได้กับเสียงเพลงอันไพเราะ ในด้านการออกแบบแบ่ง จังหวะ เป็น 4 แบบ คือ 

1. จังหวะแบบเหมือนกันซ้ าๆกัน เป็นการน าเอาองค์ประกอบหรือรูปที่เหมือน ๆ กัน มา
จัดวางเรียงต่อกัน ท าให้ดูมีระเบียบ (Order) เป็นทางการ การออกแบบลายต่อเนื่อง เช่น ลายเหล็กดัด 
ลายกระเบื้องปูพื้นหรือผนัง ลายผ้า เป็นต้น 

2. จังหวะสลับกันไปแบบคงที่ เป็นการน าองค์ประกอบหรือรูปที่ต่างกันมาวางสลับกัน
อย่างต่อเนื่อง เป็นชุด เป็นช่วง ให้ความรู้สึกเป็นระบบ สม่ าเสมอ ความแน่นอน 

3. จังหวะสลับกันไปแบบไม่คงที่ เป็นการน าองค์ประกอบหรือรูปที่ต่างกันมาวางสลับกัน 
อย่างอิสระ ทั้งขนาด ทิศทาง ระยะห่าง ให้ความรู้สึกสนุกสนาน 

4. จังหวะจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็ก เป็นการน ารูปที่เหมือนกัน มาเรียงต่อกัน 
แต่มีขนาดต่างกันโดยเรียงจากเล็กไปใหญ่หรือจากใหญ่ไปเล็กอย่างต่อ เนื่องท าให้ภาพมีความลึก มีมิติ 

7. ความง่าย (Simplicity) เป็นการจัดให้ดูโล่ง สบายตา ไม่ยุ่งยากซับซ้อนมีมโนทัศน์เดียว 
ลดการมีฉากหลังหรือภาพประกอบอ่ืน ๆ ที่ไม่จ าเป็นหรือไม่เกี่ยวข้องออกไป เพราะการมีฉากหลังรกท า
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ให้ภาพหลักไม่เด่น นิยมใช้ในการถ่ายภาพที่ปรับฉากหลังให้เบลอ เป็นภาพเกี่ยวกับดอกไม้ แมลง สัตว์ 
และบุคคลนางแบบ  

8. ความลึก (Perspective) ให้ภาพดูสมจริง คือ ภาพวัตถุใดอยู่ใกล้จะใหญ่ ถ้าอยู่ไกล
ออกไปจะมองเห็นเล็กลงตามล าดับ จนสุดสายตา ซึ่งมีมุมมองหลัก ๆ อยู่ 3 ลักษณะ คือ วัตถุอยู่สูงกว่า
ระดับตา วัตถุอยู่ในระดับสายตา และวัตถุอยู่ต่ ากว่าระดับสายตา 
 
2.3.7 ทฤษฎีการใช้สี หลักการใช้สี 

ทฤษฎีสี (Theory of Color) หมายถึง ทฤษฎีของแม่สี ที่เป็นต้นก าเนิด ของการผสมสีเพ่ือให้เกิด
เป็นสี เพ่ือน าไปใช้สร้างงานศิลปะหรืองานออกแบบแขนงต่าง  ๆ โดยสีตั้ งต้น ซึ่ งคือ "แม่สี " จะ
ประกอบด้วย 3 สี คือ 

1. สีแดง (Red, R) 
2. สีเหลือง (Yellow, Y) 
3. สีน้ าเงิน (Blue, B) 

การผสมแม่สีแต่ละสีให้เข้ากัน ก็จะท าให้เกิดเป็น "วงล้อสี" (Color Wheels) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่

ใช้รวมสีเข้าด้วยกัน วงจรสีวงแรกถูกสร้างโดยเซอร์ ไอแซค นิวตัน ในปี 1666 "วงล้อสี" ออกแบบมาโดย

แนวคิดที่ว่าสีอันไหนที่คุณเลือกจากวงล้อสีจะดูดีเมื่ออยู่ด้วยกัน มีความหลากหลายของการออกแบบที่

สร้างข้ึนแต่แบบที่ธรรมดาเห็นได้ทั่วไปคือวงล้อสีแบบ 12 สี พ้ืนฐานจากสี RYB(แดงเหลืองน้ าเงิน)  

"วงล้อสี" เมื่อแบ่งครึ่ง เราจะพบว่า "สี" นั้นจะแบ่งเป็น "สีโทนร้อน" และ "สีโทนเย็น"  

       "สีโทนร้อน" หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วย สีส้มเหลือง สีส้ม สีส้มแดง สีแดง และสีม่วงแดง สีวรรณะ

ร้อนให้ความรู้สึกตื่นตา มีพลัง อบอุ่น สนุกสนาน และดึงดูดความสนใจได้ดี 

       "สีโทนเย็น" หมายถึง ชุดสีที่ประกอบด้วยสีเขียวเหลือง สีเขียว สีเขียวน้ าเงิน สีน้ าเงิน และสีม่วงน้ า

เงิน โครงสีเย็นให้ความรู้สึกสุภาพ สงบ ลึกลับ เยือกเย็น 

2.3.7.1 สีหลัก 

สีหลักคือสี “ต้นฉบับ” ประกอบด้วยสีแดง เหลือง และน้ าเงิน คุณไม่สามารถผสมสีใดๆ

เข้าด้วยกันเพื่อให้ได้สีเหล่านี้ 
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ภาพที่ 2.1 สีหลัก 

ชุดที่มีประสิทธิภาพนี้จะสร้างรากฐานของทฤษฎีสีตามที่เราทราบ ทั้งสามสีนี้เป็นส่วนหลักที่สร้าง
สีอ่ืนๆ เมื่อรวมกันแล้วจะสร้างสีรองและสีตติยภูมิ รวมทั้งเฉดสีทั้งหมดอีกด้วย 

 
2.3.7.2 สีรอง 

สีรองจะเกิดขึ้นจากส่วนผสมของสีหลักสองสีที่เท่ากัน ผสมสีเหลืองและสีน้ าเงินเพ่ือสร้างสี
เขียว ผสมสีเหลืองและสีแดงเพ่ือสร้างสีส้ม และผสมสีน้ าเงินและสีแดงเพ่ือสร้างสีม่วง 

ภาพที่ 2.2 สีรอง 
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บนวงล้อสี สีรองจะอยู่ตรงกลางระหว่างสองสีหลักที่ใช้ในการสร้างสีรอง พวกมันจะถูกจัดกลุ่มไว้
ใน triad ซึ่งสร้างรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าแบบคว่ า (รูปสามเหลี่ยมด้านเท่ากลับด้าน) 

2.3.7.3 สีตติยภูมิ 

สีตติยภูมิถูกสร้างขึ้นโดยการรวมเฉดสีหลักและรองที่อยู่ ติดกัน ตัวอย่างเช่น สีหลัก
อย่างเช่นสีเหลือง และสีรองอย่างเช่นสีเขียว ผสมกันเพื่อสร้างสีเหลืองเขียว 

ภาพที่ 2.3 สีตติยภูมิ 
 
ชื่อของสีตติยภูมิแต่ละสีเริ่มต้นด้วยสีหลักและสีรองท่ีอยู่ใกล้เคียง คุณจะไม่เคยเห็นชื่อ สีเขียว

เหลือง แต่มันจะเป็นสีเหลืองเขียว 
2.3.7.4 ชุดสี 

การใช้วงล้อสี คุณจะสามารถสร้างโทนสีหรือชุดค่าผสม แต่บางส่วนจะดูดีกว่าที่ อ่ืนๆ 
เช่นเดียวกับการผสมสีเพ่ือสร้างสีใหม่ คุณสามารถจับคู่สีได้เพ่ือสร้างชุดค่าผสมที่ดูน่าสนใจ โชคดีที่คุณไม่
ต้องนั่งเป็นเวลาหลายชั่วโมงในการทดลองใช้การผสมสีทุกครั้งเพ่ือหาสิ่งที่ดูดี เนื่องจากคุณสามารถใช้ชุดสี
ที่ทดลองและสีจริงเพ่ือหาชุดค่าผสมที่ใช้ได้ เราได้ศึกษาแผนผังด้านสีที่ส าคัญด้านล่าง รวมถึงข้อมูล
เกี่ยวกับวิธีใช้หลักการเหล่านี้เมื่อคุณสร้างจานสีที่มีเฉดสีหลายสี 

2.3.7.5 สีข้างเคียง 
สีข้างเคียงคือกลุ่มของสามหรือสี่สีที่ติดกันภายในวงล้อสี ค าว่า “คล้ายคลึงกัน” หมายถึง

ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ดังนั้นการรวมเฉดสีเหล่านี้จึงมีความคล้ายคลึงกันกับโทนสีเดียว 
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ภาพที่ 2.4 สีข้างเคียง 

 

เมื่อเลือกกลุ่มสีที่คล้ายคลึงกันส าหรับองค์ประกอบของคุณ ให้เก็บจานสีไว้โดยใช้เฉพาะสี

เย็นหรืออบอุ่นเท่านั้น ยึดติดกับสีที่โดดเด่นและเน้นย้ ากับคู่สีที่คล้ายคลึงกัน โทนสีฟ้าออโรร่านี้สร้างการ

เปลี่ยนแปลงที่ราบรื่นจากสีเขียวเป็นสีน้ าเงินซึ่งอยู่ติดกันบนล้อเลื่อนสี  

2.3.7.6 คู่สี 
คู่สีอยู่ด้านตรงข้ามของวงล้อสี หนึ่งสีมักเป็นสีหลักและอีกหนึ่งสีมักเป็นสีรอง คู่สีหลักคือสีน้ าเงิน

และสีส้ม สีแดงและสีเขียว และสีเหลืองและสีม่วง 

ภาพที่ 2.5 สีคู่ 
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คู่สีเสริมกันในองค์ประกอบเพ่ือเพ่ิมความคมชัดและความเข้มของภาพตามที่แสดงด้านล่าง ความ
สดชื่นของผลส้ม สีส้มโดดเด่นเหนือฉากหลังสีฟ้าอ่อน 

2.4.7.7 สีตรงกันข้ามเยื้อง 
สีตรงกันข้ามเยื้องอาจมีลักษณะคล้ายกับคู่สี แต่ชุดค่าผสมนี้ รวมทั้งเฉดสีที่อยู่ใกล้เคียงกันสองสี 

อาทิเช่น สีเหลืองคู่กับม่วงฟ้าและม่วงแดง 

ภาพที่ 2.6 สีตรงกันข้าม 

 

โทนสีนี้มีภาพลักษณ์คล้ายคลึงกับคู่สี แต่ไม่มีความเข้มข้น การน าสีที่คล้ายคลึงกันสามารถช่วยลด
ความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงของการเติมเต็มได้ 

2.4.7.8 สีตรงกันข้ามข้างเคียงทั้งสองด้าน (Tetradic) 
คู่สีความเข้มข้นตามธรรมชาติ ในขณะที่สีตรงกันข้ามข้างเคียงทั้งสองด้านหรือ tetradic โทนสีจะ

ใช้สองคู่ของคู่สี 

https://www.shutterstock.com/image-photo/mixed-festive-colorful-tropical-citrus-fruit-339995408?src=library


27 
 

 
ภาพที่ 2.7 สีตรงกันข้ามข้างเคียงท้ังสองด้าน (Tetradic) 

สีตรงกันข้ามข้างเคียงทั้งสองด้าน อย่างเช่นสีเหลืองและสีม่วงจับคู่กับสีเขียวและสีแดงจะใช้ค่าที่
หลากหลายซึ่งมักจะยากที่จะกลมกลืน ให้เลือกสีที่โดดเด่นและลดความอิ่มตัวหรือความเข้มของเฉดสีอื่นๆ 

 
2.3.7.9 เลือกใช้สีตามทฤษฎีสี 

 
ภาพที่ 2.8 ทฤษฎีสีตามการเลือกใช้งาน 
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2.3.7.10 สร้างความแตกต่างของสี 

 
ภาพที่ 2.9 ทฤษฎีความแตกต่างของสี 

ถ้าใช้ Background สีอ่อนควรใช้ตัวหนังสือเป็นสีเข้ม  
ถ้าใช้ Background สีเข้มควรใช้ตัวหนังสือเป็นสีอ่อน 

2.3.7.11 ใช้ทฤษฎี 60-30-10 

 
ภาพที่ 2.10 ทฤษฎีสี 60-30-10 
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เลือกใช้สีแค่ 3 สี  
โดยสีที่ 1 เป็นสีของ Background ให้ใช้ 60%  
สีที่ 2 เป็นสีของ สีรอง ให้ใช้ 30% 
สีที่ 3 เป็นสีของ สีที่ใช้เน้นค า ให้ใช้ 10% 
 

2.4 ด้านสถานที่ ภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 

ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 เกี่ยวกับการเขียนแบบภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 2D และ 3D 

อุปกรณ์ วัสดุที่ใช้ 

 การสร้างแบบจ าลองภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 

อ่ืนๆ  

การทบทวนวรรณกรรม 

 เกี่ยวกับการเขียนแบบภูมิทัศน์สถาปัตยกรรม 2D และ 3D  แบบจ าลองภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมที่

มีผลต่อเศรษฐกิจรากฐานในชุมชนเพ่ือการแก้ปัญหาความยากจน และอ่ืนๆ เป็นต้น 
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บทที่ 3 

ผลการด าเนินงาน 

 
การด าเนินงานในโครงการเริ่มต้นด้วยการศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต าบลรางสาลี่ อ าเภอท่าม่วง จัง

หวังกาญจนบุรี โดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการสัมภาษณ์กลุ่มเกษตรกร ชุมชนชาวบ้าน และผู้น าชุมชน 
ปราญช์ชุมชน ในด้านจ านวนผลผลิตมะขามป้อมในชุมชุนรางสาลี่ การเพาะปลูกมะขามป้อม วิถีชุมชนการ
ใช้ชีวิต อาชีพ แนวทางการจ าหน่วยมะขามป้อม การแปรรูปมะขามป้อม รวมถึงสถานที่ภูมิทัศน์สถาปัตย์ 
สิ่งแวดล้อม จากการเก็บรวมรวบข้อมูลจะถูกรวบรวมและวิเคราะห์รวมกันในชั้นเรียนร่วมกับอาจารย์ที่
ปรึกษาในแต่ละรายวิชาที่นักศึกษาเรียนในเทอมการศึกษา นักศึกษาประกอบด้วย  4 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย สาขาวิชาเทคโนโลยีการ
แปรรูปอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง จังหวังราชบุรี 
ภายใต้หัวข้อมเรื่องการพัฒนากระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ดและการสร้างสื่อ
ดิจิทัลเพื่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน ในบทนี้จะกล่าวถึง 2 ส่วน ได้แก่ 

 
ส่วนที่ 3.1 ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรในชุมชน 
ส่วนที่ 3.2 การด าเนินการโครงการ 
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ภาพที่ 3.1 การบูราณาการการเรียนรู้สู่การพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ 
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3.1 ข้อมูลสภาพปัญหาความต้องการของเกษตรในชุมชน 

จากพ้ืนที่การเพาะปลูกมะขามป้อมในต าบลรางสาลี่ที่มีอยู่จ านวนมาก ดังภาพที่ 3.2 

 

ภาพที่ 3.2 พ้ืนที่ต าบลรางสาลี ท่าม่วง กาญจนบุรี 

 

 

ภาพที่ 3.3 การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเชิงพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ 
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3.1.1 ด้านสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 
ข้อมูลในด้านการพัฒนาออกแบบสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อมได้มาจากการลงพ้ืนที่

ชุมชนกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก โดยพิจารณาจากกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมในชุมชนที่มีอยู่เดิม  
ใส่ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ  
 

 

ภาพที่ 3.4 การลงพ้ืนที่ส ารวจข้อมูลสิ่งประดิษฐ์แยกเม็ดมะขามป้อม 

 

 

ภาพที่ 3.5 การส ารวจข้อมูลการเพาะปลูกมะขามป้อมต าบลรางสาลี่ 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ หาแนวคิดแนวทาง ในการบูรณาการเทคโนโลยี สร้างสิ่งประดิษฐ์เชิง
เกษตร เพ่ือการพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สู่ชุมชน 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในห้องเรียน ลงสู่ชุมชนรางสาลี่ เพ่ือการยกระดับเศษรฐกิจฐานรากใน
ชุมชนและสามารถสร้างรายได้มากขึ้น 

 



34 
 

3.1.2 ด้านผลิตภัณฑ์การแปรรูปมะขามป้อม (โจ +มาย) 
การศึกษาข้อมูลเชิงพ้ืนที่ต าบลรางสาลี่กับผู้น าเกษตรกรเพาะปลูกมะขาม โดยใช้แบบสอบถาม

ร่วมกับการสัมภาษณ์ดังภาพที่ 3.6 
 

 

ภาพที่ 3.6 การศึกษาส ารวจผลผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 

การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ หาแนวคิดแนวทาง การแปรรูปและการถนอมมะขามป้อมอย่าง
สร้างสรรค์และมีคุณภาพ เพ่ือการสร้างมูลค่าสินค้ามะขามป้อม 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในห้องเรียน ลงสู่ชุมชนรางสาลี่ เพื่อการยกระดับเศษรฐกิจฐานรากใน
ชุมชนและสามารถสร้างรายได้มากขึ้น 

 
3.1.3 ด้านการตลาด และบรรจุภัณฑ์รวมถึงตราสัญลักษณ์ (เจ +ออมสิน+ นนท์) 

ใส่ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ  

 

ภาพที่ 3.7 การสัมภาษณ์ข้อมูลด้านการออกแบบสื่อดิจิทัล 
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น ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ หาแนวคิดแนวทาง การประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมีเดียในงาน การ
สร้างแบรนด์ตราสัญลักษณ์ สื่อการตลาดดิจิทัล เพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างมีประสิทธภาพมากข้ึน 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในห้องเรียน ลงสู่ชุมชนรางสาลี่ เพื่อการยกระดับเศษรฐกิจฐานรากใน
ชุมชนและสามารถสร้างรายได้มากขึ้น 
ประโยชน์ที่คาดว่าชุมชนจะได้รับ 
 
3.1.4 ด้านสถานที่ ภูมิทัศน์สถาปัตย์ 

ใส่ข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ส ารวจ  
 

 

ภาพที่ 3.8 การสัมภาษณ์ข้อมูลด้านภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ 
 
การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ หาแนวคิดแนวทาง ในการปรับปรุงสถานที่ เพื่อเป็นแหล่งการเรียนรู้

แหล่งการท่องเที่ยว 
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ภาพที่ 3.9 การสัมถาษณ์ชาวบ้านชุมชนรางสาลี่ 

 

         

ภาพที่ 3.10 อุปกรณ์การส ารวจศึกษาภูมิทัศน์สถาปัตยกรรมในพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ 

 



37 
 

 

ภาพที่ 3.11 ภาพถ่ายการส ารวจภูมิทัศน์สถานปัตยกรรมพ้ืนที่จัดตั้งแหล่งเรียนรู้ 

 

การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในห้องเรียน ลงสู่ชุมชนรางสาลี่ เพื่อการยกระดับเศษรฐกิจฐานรากใน
ชุมชนและสามารถสร้างรายได้มากขึ้น 

 

3.2 การด าเนินการโครงการ 

3.2.1 ด้านสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 

 

3.2.1.1 ผลจากการลงพื้นที่ 
(ก) ได้รับข้อมูลขนานไซต์ของผลมะขามป้อมประกอบไปด้วย   

ไซต์ โบ้ ขนานเส้นผ่าศุนย์กลาง  4.0 ซ.ม 
ไซต์ ใหญ่ ขนานเส้นผ่าศุนย์กลาง 3.5 ซ.ม 
ไซต์ กลาง  ขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.0 ซ.ม 
ไซต์ เล็ก  ขนานเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซ.ม 

 
(ข) ชุมชนต้องการเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อมเพ่ือต้องการลดเวลาในการแปรรูป

มะขามป้อม 
3.2.1.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 
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(ก) มีการประชุม วางแผนงาน สรุปออกมาเป็นแนวความคิด 
- ท าการออกแบบและเขียนแบบเครืองแยกเม็ดมะขามป้อม 
- สร้างใบมีดแยกเม็ดมะขามป้อม ขนานเส้นผ่าศุนย์กลาง 3.0-3.5 ซ.ม เป็นไซต์

ที่มะขามป้อมมีจ านวนมาก 
- เครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม ใช้มอเตอร์ AC 220 V เป็นต้นก าลังในการแยก

เม็ดมะขามป้อม 
- ใช้เกียร์ทดรอบ เพ่ือทดรอบมอเตอร์ให้สมดุลกับการแยกเม็ดมะขามป้อม 

**หมายเหตุ** เป็นแนวความคิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากลงมือปฏิบัติ 
(ข) มีการน าแบบเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือขอค าแนะน า 
 

3.2.1.2 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ 
 เนื่องจากการสร้างเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อมต้องใช้ข้อมูลขนานของผลมะขามป้อมและท าการ
วัดเม็ดเพ่ือหาขนาดไซต์ของเม็ดที่เหมาะกับการสร้างเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อมต้องใช้มะขามป้อมจ านวน
มาก 

 

3.2.2 ด้านเทคโนโลยีการแปรรูปมะขามป้อม (โจ +มาย) 

3.2.2.1 ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

ในการศึกษาโครงงานการพัฒนาผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป มีข้ันตอนในการ
ด าเนินโครงงาน ดังนี้  

3.2.2.1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ผู้จัดท าได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูก

มะขามป้อม เพ่ือทราบถึงปัญหาและลักษณะของผลิตภัณฑ์ที่ทางกลุ่มวิสาหกิจมี จากนั้นจึงได้ท าการ
ทดลองสูตรและพัฒนาจนได้ผลิตภัณฑ์ขึ้นมา จนเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพ 

3.2.2.2 ระยะเวลาการด าเนินงาน 
ระยะเวลาในการด าเนินงาน เริ่มเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 ถึง

วันที่ 19 มีนาคม 2564 ตามรายละเอียดแผนด าเนินงาน 
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3.2.2.3 แผนการด าเนินงาน 
ตารางท่ี 3.1  แผนการด าเนินงาน 

 
3.2.2.3 ขั้นตอน/วิธีการศึกษา 

การด าเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อมได้วางแผนงานและจัดท าผลิตภัณฑ์
ทั้งหมด 3 ชนิด คือ น้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ มะขามป้อมหยีสามรสและชาเม็ดมะขามป้อม โดยมี
รายละเอียดของขั้นตอนการทดลองดังนี้ 

(ก) น้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ ในการทดลองผลิตน้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ 
มีการพัฒนาสูตรขึ้นเป็น 3 สูตรซึ่งแตกต่างกันที่สารให้ความหวานที่ใช้ โดยในการทดลองนี้ใช้น้ าตาลทราย
เป็นสารให้ความหวาน 
วัตถุดิบ 
 มะขามป้อม 
 น้ าตาลทราย (C12H22O11) บรษิัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
 น้ าดื่ม (H2O) 
 กรดซิตริก (Citric acid) (C6H8O7) บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จ ากัด 
อุปกรณ์ 
 หม้อพลาสเจอร์ไรซ์ 
 ทัพพี 
 กระชอน 
 ผ้าขาวบาง 
 มีด 
 กะละมัง 
 กระบอกตวง 
 กะละมังรูส าหรับพักอาหาร 

ล าดับที่ แผนการด าเนินงาน สัปดาห์ที ่
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

1 ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพื่อเก็บข้อมลู                 
2 รวบรวมข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง                 
3 เร่ิมพัฒนาสูตรและท าผลิตภัณฑ์จากมะขามป้อม                 
4 วิเคราะห์คุณภาพของผลิตภัณฑ์มะขามป้อม                 
5 สรุปผลการด าเนินงาน                 
6 จัดท ารูปเล่มฉบับสมบูรณ์                 
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 เทอร์มอมิเตอร์ (Thermometer) รุ่นGM1311 บริษัท นีโอนิคส์ จ ากัด 
 เครื่องชั่งดิจิตอลรุ่น SF400 บริษัท เค.บี. ไทย สเกล จ ากัด 
 เครื่องปั่นผสมรุ่น OTTO CP-390A บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จ ากัด 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 
 เครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง (pH) รุ่น Docu-pH+ บริษัท ซาร์โทเรียส จ ากัด  
  
ตารางท่ี 3.2 วัตถุดิบในการผลิตน้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ 

วัตถุดิบ สูตรที่ 1 สูตรที่ 2 สูตรที่ 3 
มะขามป้อม 500 กรัม      50% 500 กรัม      47.62% 500 กรัม      46.51% 
น้ าดื่ม 500 มิลลิลิตร 50% 500 มิลลิลิตร 47.62% 500 มิลลิลิตร 46.51% 
น้ าตาลทราย - 50 กรัม         4.76% 75 กรัม          6.98% 
 
กระบวนการผลิตน้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ 

1. ล้างท าความสะอาดมะขามป้อมให้สะอาดจากนั้นพักให้แห้ง 
2. ละลายกรดซิตริกในอัตราส่วน 1 % ส าหรับแช่มะขามป้อม 
3. กรีดเม็ดมะขามป้อมออกเอาแต่เนื้อ เมื่อได้แล้วน้ าแช่ทันทีในสารละลายซิตริก 1 % 
4. ล้างมะขามป้อมด้วยน้ าสะอาดอีกครั้ง 
5. ใส่น้ าดื่มและมะขามป้อมเข้าเครื่องปั่นผสม ปั่นจนละเอียด 
6. น้ ามาแยกเนื้อและน้ าด้วยกระชอนที่รองด้วยผ้าขาวบาง 4-6 ชั้น 
7. กรองน้ ามะขามป้อมที่ได้อีกครั้งด้วยผ้าขาวบาง 6-8 ชั้น  
8. น าน้ ามะขามป้อมที่ได้ลงหม้อพลาสเจอร์ไรซ์ เติมน้ าตาลตามอัตราส่วนที่ก าหนด 
9. น าไปพลาสเจอร์ไรซ์ที่อุณหภูมิ 73 องศาเซลเซียส 15 วินาที 
10. บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว จากนั้นแช่ในน้ าเย็นจัดทันที 
11. เสร็จสิ้นกระบวนการผลิต 
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ล้างท าความสะอาดมะขามป้อม 
 
 

กรีดเม็ดออกแยกเนื้อแช่ในสารละลายกรดซิตริก 1 % 
 
 

ล้างด้วยน้ าสะอาด 
 
 

ปั่นผสมเนื้อมะขามป้อมและน้ าให้ละเอียด 
 
 

กรองด้วยผ้าขาวบางและกระชอนแยกน้ าและเนื้อ 
 
 

น าลงหม้อพลาสเจอร์ไรซ์ปรุงรสตามสูตร 
 
 

จับเวลาเมื่ออุณหภูมิถึง 73 องศาเซลเซียสเวลา 15 วินาที 
 
 

บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ทันที 
 
 

แช่ในน้ าเย็นจัด 
 
 

จัดเก็บที่อุณหภูมิ  4 – 8 องศาเซลเซียส  
ภาพที่  3.12 กระบวนการผลิตน้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์  
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การวิเคราะห์คุณภาพน้ ามะขามป้อมพลาสเจอร์ไรซ์ 
 ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนน้ ามะขามป้อม มผช . ๔๘๗/๒๕๕๖ เป็นเกณฑ์การชี้วัดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ 

1. ลักษณะทั่วไป 
2. สี 
3. กลิ่นรส 
4. สิ่งแปลกปลอม 
5. วัตถุเจือปน 

 การวิเคราะห์คุณภาพทางเคมี 
1. ค่าความเป็นกรด-ด่าง  
2. วิเคราะห์ปริมาณกรดแอสคอร์บิก (Ascorbic acid) 

 
3.2.2.4 มะขามป้อมหยี 3 รส  

วัตถุดิบ 
 มะขามป้อม 
 น้ าตาลทราย (C12H22O11) บรษิัท น้ าตาลมิตรผล จ ากัด 
 แบะแซ Glucose syrup บริษัท นครหลวงกลูโคส จ ากัด 
 กรดซิตริก (Citric acid) (C6H8O7) บริษัท ไทยซิตริก แอซิด จ ากัด 
 เกลือ sodium chloride (NaCl) บริษัท สหพัฒน์พิบูล จ ากัด 
 น้ าดื่ม (H2O) 
 พริกป่น 
อุปกรณ์ 
 กระทะทองเหลือง  
 พายไม้หรืพายซิลิโคน 
 กระชอน 
 ผ้าขาวบาง 
 มีด 
 กะละมัง 
 กระบอกตวง 
 กะละมังรูส าหรับพักอาหาร 
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 เครื่องชั่งดิจิตอลรุ่น SF400 บริษัท เค.บี. ไทย สเกล จ ากัด 
 เครื่องปั่นผสมรุ่น OTTO CP-390A บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จ ากัด 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 
 เครื่องวัดปริมาณน้ าอิสระ(aW)  (Water Activity Meter) รุน่ AquaLab Series 3 บริษัท จาร์พา
เท็คเซ็นเตอร์ จ ากัด 
 เครื่องวัดความชื้น รุ่น MOC63u บริษัท ชิมัทซู จ ากัด  
สูตรการผลิตมะขามป้อมหยี 3 รส 
 น้ าตาลทราย  800 กรัม  36.58 % 
 น้ า  600 มิลลิลิตร  27.43 % 
 เนื้อมะขามป้อม 500 กรัม  22.86 % 
 แบะแซ  220 กรัม  10.06 % 
 กรดซิตริก 31  กรัม  1.42 % 
 เกลือ  28 กรัม   1.28 % 
 พริกป่น  8 กรัม   0.37 % 
กระบวนการผลิตมะขามป้อมหยี 3 รส 

1. น าเนื้อมะขามป้อมที่ผ่านการคั้นน้ าแล้วมาเตรียมไว้ 
2. น าส่วนผสมทุกอย่างกวนรวมกันใช้ไฟอ่อนค่อนกลาง ใช้เวลากวนประมาณ 1 – 1 ชั่วโมงครึ่งจน

เนื้อเหนียว และไม่ติดกระทะ 
3. พักไว้จนเย็นน ามาคลุกเคล้ากับน้ าตาลเกลือและพริกป่นในอัตราส่วน 100 : 10 : 8 ตามล าดับ 
4. บรรจุลงภาชนะปิดสนิทเพ่ือรอวัดคุณภาพ 

 

ล้างท าความสะอาดมะขามป้อม 
 
 

กรีดเม็ดออกแยกเนื้อแช่ในสารละลายกรดซิตริก 1 % 
 
 

ล้างด้วยน้ าสะอาด 
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ปั่นผสมเนื้อมะขามป้อมและน้ าให้ละเอียด 
 
 

กรองด้วยผ้าขาวบางและกระชอนแยกน้ าและเนื้อ 
 
 

น าส่วนผสมทุกอย่างกวนรวมกันใช้ไฟอ่อนค่อนกลาง ใช้เวลากวนประมาณ 1 – 1 ชั่วโมงครึ่งจน
เนื้อเหนียว และไม่ติดกระทะ 

 
 

พักไว้จนเย็นน ามาคลุกเคล้ากับน้ าตาลเกลือและพริกป่นในอัตราส่วน 100 : 10 : 8 ตามล าดับ 
 
 

บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ 
 

 
จัดเก็บในที่แห้ง ห่างจากแสงแดดและความชื้นสูง 

ภาพที่  3.13 กระบวนการผลิตมะขามป้อมหยี 3 รส 
 
การวิเคราะห์คุณภาพมะขามป้อมหยี 3 รส 
 ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนผลไม้หยี มผช. ๕๒๑/๒๕๕๘ เป็นเกณฑ์การชี้วัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ 

1. ลักษณะทั่วไป 
2. สี 
3. กลิ่น 
4. กลิ่นรส 
5. สิ่งแปลกปลอม 
6. ปริมาณน้ าอิสระ (aW) 
7. วัตถุเจือปนอาหาร 
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 การวิเคราะห์คุณภาพ  
1. วัดความชื้น  

 
3.2.2.5 ชาเม็ดมะขามป้อม 

วัตถุดิบ 
 เม็ดมะขามป้อม 
อุปกรณ์ 
 ตู้อบลมร้อน บริษัท โอนเนอร์ ฟูดส์ แมชชีนเนอรี่ จ ากัด  
 ถาดส าหรับอบ 
 ตะแกรงรองอบ  
 เครื่องชั่งดิจิตอลรุ่น SF400 บริษัท เค.บี. ไทย สเกล จ ากัด 
 เครื่องปั่นผสมรุ่น OTTO CP-390A บริษัท ออตโต้ คิงส์กลาส จ ากัด 
เครื่องมือตรวจสอบคุณภาพ 
 เครื่องวัดความชื้น รุ่น MOC63u บริษัท ชิมัทซู จ ากัด  
กระบวนการผลิตชาเม็ดมะขามป้อม 

1. น าเม็ดมะขามป้อมที่ได้ท าความอาดให้เรียบร้อย 
2. น าเข้าอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเวลา 24 ชั่วโมง 
3. น าเม็ดมะขามป้อมที่ได้มาบดพอหยาบหรือละเอียด 
4. บรรจุลงภาชนะท่ีไม่สัมผัสกับอากาศเพ่ือรอวัดคุณภาพ 

ล้างท าความสะอาดมะขามป้อม 
 
 

กรีดเม็ดออกแยกเนื้อแช่ในสารละลายกรดซิตริก 1 % 
 
 

ล้างด้วยน้ าสะอาด 
 
 

น าเม็ดที่ได้จากการแยกออกมาอบในตู้อบลมร้อน อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเวลา 24 ชั่วโมง 
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ปั่นเม็ดมะขามป้อมที่ผ่านการอบแล้วให้แหลกพอหยาบ 

 
 

บรรจุลงบรรจุภัณฑ์ 
 
 

จัดเก็บในที่แห้ง ห่างจากแสงแดดและความชื้นสูง 
ภาพที่  3.14 กระบวนการผลิตชาเม็ดมะขามป้อม 
 
การวัดคุณภาพชาเม็ดมะขามป้อม 
 ใช้มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนชา มผช . ๑๒๐/๒๕๕๘ เป็นเกณฑ์การชี้วัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 
ได้แก่ 

1. ลักษณะทั่วไป 
2. สี 
3. กลิ่น 
4. กลิ่นรส 
5. สิ่งแปลกปลอม 
6. การเจือสี 
7. ความชื้น 

 การวิเคราะห์คุณภาพ  
1. วัดความชื้น  
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ภาพที่ 3.15 ผลงานผลิตภัณฑ์การทดลองแปรรูปมะขามป้อม 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมตราสัญลักษณ์ 

 

 

ภาพที่ 3.16 ผลงานจัดอาหารว่างผลิตภัณฑ์การทดลองแปรรูปมะขามป้อม 3 ผลิตภัณฑ์ พร้อมตรา

สัญลักษณ์ 

 

 



48 
 

3.2.3 ด้านเทคโนโลยีการตลาด และบรรจุภัณฑ์รวมถึงตราสัญลักษณ์ 

3.2.3.1 ขั้นตอนกระบวนการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

3.2.3.1.1 แผนขั้นต้นของการออกแบบกราฟิก 
       (ก) วิเคราะห์โจทย์ ที่มีมาให้แก้ไข (Program Analysis) จุดเริ่มต้นของงาน

ออกแบบ คือ ปัญหา เมื่อมีปัญหา มีโจทย์ จึงมีการออกแบบแก้ไขซึ่งโจทย์ที่ว่านั้นมีความยากง่าย ต่างกัน
แล้วแต่ชนิดของงาน แต่โจทย์ไม่มีทางออกแบบได้ ถ้าปราศจากการวิเคราะห์หลัก ๆ ส าหรับโจทย์งาน
กราฟิกมักจะ เป็นดังนี้ What เราจะท างานอะไร? ก าหนดเป้าหมายของงานที่จะท า ซึ่งเป็นเรื่องเบื้องต้น
ในการออกแบบที่ เราจะต้อง รู้ก่อนว่า จะก าหนดให้งานของเราบอกอะไร (Inform) เช่นเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ บอกทฤษฎี หรือหลักการ เพ่ือความบันเทิง เป็นต้น Where งานของเราจะน าไปใช้ที่ไหน 
กลุ่มผู้ใช้งานเป้าหมาย (User Target Group) เป็นเรื่องส าคัญที่สุดในการ วิเคราะห์โจทย์เพ่ือการ
ออกแบบ เพราะผู้ใช้งานเป้าหมายอาจเป็นตัวก าหนดแนวความคิดและรูปลักษณ์ของงานออกแบบ ได้ 
เช่น งานออกแบบโปสเตอร์ส าหรับผู้ใหญ่ เราต้องออกแบบโดยใช้สีจ านวนไม่มากไม่ฉูดฉาด และต้องใช้
ตัวอักษรที่มี ขนาดใหญ่ รวมถึงการจัดวางอย่างเรียบง่ายมากกว่าผู้ใช้ในวัยอ่ืน ๆ แล้วจะท างานชิ้นนี้
อย่างไร การคิดวิเคราะห์ในขึ้นสุดท้ายนี้อาจจะยากสักหน่อยแต่เป็นการคิดที่รวบรวม การวิเคราะห์ที่มีมา
ทั้งหมดกลั่นออกมาเป็นแนวทาง 

(ข) สร้างแนวคิดหลักในการออกแบบให้ได้ (Conceptual Design) งานที่ดีต้องมี
แนวความคิด (Concept) แต่ไม่ได้หมายความว่างานที่ไม่มีแนวความคิดจะเป็นงานที่ไม่ดีเสมอไป งานบาง
งานไม่ได้มีแนวความคิด แต่เป็นงานออกแบบที่ตอบสนองต่อกฎเกณฑ์การออกแบบ (Design Criteria) ที่
มี อยู่ก็เป็นงานที่ดีได้เช่นกัน เพียงแต่ถ้าลองเอางานที่ดีมาว่างเทียบกัน 2 ชิ้น อาจจะไม่รู้สึกถึงความ
แตกต่างอะไรมากมายนัก ในตอนแรก แต่เมื่อเรารู้ว่างานชิ้นที่หนึ่งมีแนวความคิดที่ดี ในขณะที่อีกชิ้นหนึ่ง
ไม่มี งานชิ้นที่มีแนวความคิดจะดูมีคุณค่า สูงขึ้นจนเราเกิดความรู้สึกแตกต่าง 

(ค) ศึกษางานหรือกรณีตัวอย่างที่มีอยู่แล้ว (Case Study) การศึกษากรณีตัวอย่าง 
เป็นการวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของงานที่มีอยู่แล้ว เพ่ือน ามาประยุกต์ใช้ออกแบบในงานต่อไป ดังนั้นการท า
กรณีศึกษานับเป็นเรื่องส าคัญมากทีเดียวในงานออกแบบ เพราะเปรียบเสมือนตัวชี้แนะหนทางในการ
ออกแบบ หรือแก้ไขปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นได้ต่อไป แต่จงระวังว่าอย่าไปติดกับรูปแบบที่ชื่นชอบมาก 
เพราะอาจจะท าให้ติดกับกรอบ ความคิดติดกับภาพที่เห็นจนบางครั้งไม่สามารถสร้างสรรค์งานใหม่ ๆ 
ออกมาได้ ซึ่งการติดรูปแบบหรือภาพมากเกินไป นี้เอง อาจจะซึมซับมาสู่งานต่อไป จนกลายเป็นการตบ
แบบหรือลอกแบบชาวบ้านนั่นเอง 
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(ง) งานออกแบบร่าง (Preliminary Design) การออกแบบร่างเป็นเรื่องส าคัญที่หลาย
คนมักมองข้าม การออกแบบร่าง คือ การออกแบบร่างเอาแนวความคิดที่มี ออกมาตีความเป็นแบบ ซึ่ง
ส่วนใหญ่เวลาท างานมักจะต้องสเก็ตงานด้วยมือออกมาเป็นแบบร่างก่อน เพราะการสเก็ตจากมือ คือการ
ถ่ายทอดสิ่งที่อยู่ในสมอง ให้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมออกมาแบบเป็นรูปธรรม ความคิดออกมาจากสมอง
กลายเป็นสิ่งที่ เห็นได้จับต้องได้บนกระดาษ การสเก็ตด้วยมืออาจไม่ได้สวยอะไรมาก แต่ท าให้สามารถ
เข้าใจได้คนเดียวหรือเพ่ือนที่ ร่วมงานเข้าใจร่วมกันได้ ซึ่งสิ่งที่สเก็ตนี้ถือว่าแบบร่างที่จะน าไปท าต่อไป 

(จ) ออกแบบจริง (Design) การออกแบบจริงนั้นเป็นการพัฒนาจากแบบร่างที่มีอยู่ ที่
ผ่านการคัดเลือกแล้วที่จะน าไปผลิตต่อไป แล้วแต่คามถนัด ของคนออกแบบแต่ละคน ซึ่งอาจจะเป็นการ
ใช้ Freehand หรือน าไปออกแบบในโปรแกรมท่ีตนถนัด ไม่ว่าจะเป็น Photoshop Illustrator ฯลฯ 
หลักเกณฑ์การออกแบบ 

- ส่วนสัด 
- ความสมดุล 
- ความแตกต่าง 
- ลีลา 
- ความมีเอกภาพ 
- ความผสมกลมกลืน 
- การจัดวางรูปร่าง 

การใช้ภาพประกอบ 
- การใช้ภาพตัดตก 
- ขนาดของภาพ 

- การบังภาพ 

- การคัดเลือกภาพ/การจัดเรียงภาพ 
- การจัดภาพขนาดเล็กให้รวมเป็นกลุ่มให้รวมเป็นกลุ่ม 
- การเร้าความสนใจ/ท าให้ภาพมีความต่อเนื่อง 
- ท าให้ส่วนส าคัญของภาพเป็นที่น่าสนใจ/ใช้ค าอธิบายประกอบภาพ 

การใช้สีในการพิมพ์ 
- การใช้ตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
- ความแตกต่างระหว่างการพิมพ์ภาพสี่สีกับการพิมพ์ที่สองพิมพ์ขึ้น 

- การเลือกใช้สี 

- เทคนิคการใช้สีหลายสีโดยเสียค่าใช้จ่ายน้อย 
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การพัฒนาชิ้นงาน เป็นการน าความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาการออกแบบอัตลักษณ์  อินโฟ

กราฟิก หัวข้อพิเศษ เป็นต้น มาใช้ร่วมกันแบบบูรณาการ โดยด าเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 

 

ภาพที่ 3.17 ขั้นตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์ 

 

 

ภาพที่ 3.18 องค์ประกอบตราสัญลักษณ์ 

 

MALACCA SIGNATURE 
“ใส่ใจ..เพื่อรอยย้ิม ดีตอ่ใจผู้บริโภค” 

 
INSPIRATURE : ตราสัญลักษณ์แบรนด์มะละกา มีองค์ประกอบ คือ ใบมะขามป้อม  
ใบมะขามป้อม : ใบสีเขียว มีลักษณะเป็นใบเดี่ยว  ส่วนยอดเป็นรูปหัวใจ แสดงให้เห็นถึงความใส่ใจใน
กระบวนการผลิตสินค้า 
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ก้าน : ออกแบบให้มีลักษณะเป็นรอยยิ้ม แสดงให้เห็นรอยยิ้มของชาวบ้านในชุมชน ในการบริการลูกค้า
หรือผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมชุมชน 
BRAND VISION 
มุ่งม่ันพัฒนาผลิตภัณฑ์ภายในชุมชนให้มีคุณภาพ และพัฒนาอัตลักษณ์ของชุมชน ต าบลรางสาลี่ ให้เป็นที่
จดจ าผ่านผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
BRAND MISSION 
1. คัดสรรสินค้าจากธรรมชาติ ที่ดีต่อสุขภาพ ให้แก่ผู้บริโภค 
2. มุ่งเน้นเสริมสร้าง อัตลักษณ์ของชุมชนให้เป็นที่รู้จักและสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน 
BRAND PROMISM 
คัดสรรผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ดีต่อสุขภาพ ส่งตรงสู่มือคุณ 
 

ภาพที่ 3.19 ตัวอย่างรูปแบบการออกแบบสื่อดิจิทัลที่เหมาะสม 
 

การออกแบบรูสื่อดิจิทัลหรือตราสัณลักษณ์ที่ดีที่สามารถใช้ได้มีลักษณะดังภาพที่ 3.19 อธิบายได้ 
1-3 5, 6 ใช้สีพ้ืนหลังเป็นสีอัตลักษณ์หลักของชุมชน และ 4 ใช้ตราสัญญาลักษณ์บนพ้ืนสีเข้ม 7 ใช้ตรา
สัญญาลักษณ์บนพ้ืนสีที่มาค่าความเข็มต่างกัน 8 ใช้ตราสัญญาลักษณ์บนพ้ืนหลังที่สว่างหรือสีขาว 
 
 

 
 
 
 
1 2 3 4 

5 6 7 8 



52 
 

ภาพที่ 3.20 ตัวอย่างรูปแบบการออกแบบสื่อดิจิทัลที่ไม่เหมาะสม 
 

เป็นตัวอย่างรูปแบบสิ่ดิจิทัลหรือตราสัญลักษณ์ท่ีไม่เหมาะสม เมื่อพิจารณาในด้านสัดส่วน ทฤษฎี

สี แล้วพบว่ามีความผิดเพ้ียน ส่งผลให้ไม่เป็นที่น่าจดจ าและสนใจได้ จากภาพที่ 3.20 อธิบายได้ 1. ไม่ควร

ปรับเปลี่ยนขนาดที่ผิดสัดส่วนจากการ บีบ ย่อ 2. ไม่ควรปรับเปลี่ยนสีตราสัญลักษณ์ของชุมชน 3. ไม่ควร

ปรับเปลี่ยนตรา สัญลักษณ์ของชุมชนเป็นลายเส้น 4. ไม่ควรเคลื่อนย้ายตัวอักษร 5. ไม่ควรใส่สีพ้ืนหลังที่

ใกล้เคียงกัน  6. ไม่ควรใช้ตราสัญลักษณ์ที่มีขนาดเล็กจนเกินไป 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
3 

 
 

4 
5 6 
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3.2.3.2 ผลงานความก้าวหน้าการออกแบบตราสัญลักษณ์ 
ตราสัญลักษณ์แต่ละผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อม 
 
   

   

  

x 

ภาพที่ 3.21 ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับมะขามป้อมแปรรูปแยกตามผลิตภัณฑ์ 
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ตราสัญลักษณ์รวมของผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อม 
 
  

  

 

x 

ภาพที่ 3.22 ผลงานการออกแบบตราสัญลักษณ์ส าหรับมะขามป้อมแปรรูป 
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3.2.4 ด้านสถานที่ ภูมิทัศน์สถาปัตย์ 

 

3.2.4.1 รูปแบบความต้องการของชุมชน 
ต้องการอาคารหลังคาทรงจั่วหรือเพิงหมาแหงน 
มีพ้ืนที่ส าหรับท าการแปรรูปมะขามป้อม 
เหมาะกับการให้นักศึกษาหรือบุคคลที่สนใจมาศึกษาดูงาน 

 
3.2.4.2 การออกแบบแหล่งเรียนรู้เชิงภูมิทัศน์สถานปัตย์ 

ขนาดพ้ืนที่ 
ความแข็งแรง ทนทาน 
สภาพอากาศ 
ทรงบ้านหรือรูปแบบบ้านที่เหมาะสมกับการแปรรูปมะขามป้อม 
งบประมาณ 
ความสวยงาม 
มาตรฐานโรงเรือนอาหาร 
 

3.2.4.3 แนวคิดในการออกแบบแหล่งเรียนรู้ 
การจ าลองศูนย์วิสาหกิจชุมชน ได้มาจากการส ารวจพ้ืนที่และการสอบถามชาวบ้าน

หรือผู้น าชุมชน ให้มีความเหมาะสมกับพ้ืนที่และสภาพแวดล้อม 
ด้านหน้าของศูนย์วิสาหกิจชุมชนอาจจะมีต้นมะขามป้อมไว้ 2-3 ต้นหรือตามความ

เหมาะสม เพ่ือแสดงถึงเอกลักษณ์ 
ด้านหลังอาจจะมีสวนหย่อมหรือแปลงปลูกพืชผักไว้ เ พ่ือใช้สอยพ้ืนที่ให้คุ้มค่าและ

เกิดประโยชน์ 
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ภาพที่ 3.23 แนวคิดในการออกแบบแหล่งเรียนรู้จากพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ 

 
3.2.4.1 ข้อมูลที่จากการลงพื้นที่ 

(ก) พ้ืนที่ส าหรับศูนย์วิสาหกิจชุมชน มีเนื้อท่ีประมาณ 2 งาน 
(ข) ชุมชนต้องการขนาดศูนย์วิสาหกิจชุมชน กว้าง 6 เมตร ยาว 12 เมตร ชุมชน

ต้องการให้ภายในศูนย์วิสาหกิจ สามารถท าการแปรรูปอาหารได้  สามารถน าเครื่องแยกเมล็ดมะขามป้อม
อยู่ภายในศูนย์วิสาหกิจชุมชน และต้องการให้ศูนย์วิสาหกิจชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งเรียนรู้สามารถให้
นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานได้ 

(ค) อยากให้ศูนย์วิสาหกิจชุมชนเป็นทรงหลังคาจั่ว มีลักษณะคล้ายกับบ้านเรือน
ข้างเคียง 

 
3.2.4.2 ขั้นตอนการด าเนินงาน 

(ก) มีการประชุม วางแผนงาน สรุปออกมาเป็นแนวความคิด 
  - ศูนย์วิสาหกิจชุมชน มีขนาด 6x12=72 ตารางเมตร 
  - สไตล์ศูนย์วิสาหกิจชุมชนจะเป็น สไตล์ร่วมสมัย เนื่องจากมีความทันสมัยที่สุด 

ณ ปัจจุบัน 
  - ด้านหน้าอาคารอาจจะมีการตกแต่งเป็นทางเดินหรือลานจอดรถ มีต้น

มะขามป้อมด้านหน้า 
  - ด้านหลังอาคารอาจจะมีการตกแต่งสวนหย่อมเล็กๆ หรือปลูกพืชผัก 
  - ภายในศูนย์วิสาหกิจต้องมีความสะอาด ปลอดโปร่ง แต่มิดชิด เพื่อสอดคล้อง

กับการแปรรูปอาหาร 
  - ภายในศูนย์วิสาหกิจมีห้องน้ า 1 ห้อง 

**หมายเหตุ** เป็นแนวความคิดอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหลังจากลงมือปฏิบัติ 
(ข) มีการประชุมเรื่องการท าแบบจ าลอง(MODEL) 
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3.2.4.3 ปัญหาหรืออุปสรรคที่พบ 
 เนื่องจากพ้ืนที่ส าหรับการสร้างศูนย์วิสาหกิจชุมชนค่อนข้างมีพ้ืนที่จ ากัด จึงไม่สามารถ

ตอบสนองความต้องการของชุมชนในเรื่องของการให้นักศึกษาหรือผู้ที่สนใจมาศึกษาดูงานได้เป็นจ านวน
มาก  

 
3.2.4.4 วิธีการแก้ไขปัญหา 

 เนื่องจากระยะทางจากศูนย์วิสาหกิจชุมชนไปถึงอ่างเก็บน้ าของหมู่บ้านสระกลอยไม่ไกล
มาก อาจจะเพ่ิมเส้นทางการท่องเที่ยว ส าหรับผู้ที่มาศึกษาดูงานได้ 

 

3.2.5 การรายงานผลความส าเร็จโครงการฯ  

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โครงการฯ นี้ได้รายงานผลการด าเนินการ การพัฒนา

กระบวนการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมแยกเม็ดและการสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์

และการสร้างอาชีพในชุมชนอย่างยั่งยืน ต่อท่านองคมนตรี พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ ในโอกาสที่ท่าน

มาตรวจเยี่ยมผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ราชบุรี ดังภาพที่ 3.23 

 

ภาพที่ 3.24 การแสดงผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปพร้อมตราสัญลักษณ์ 



58 
 

 

ภาพที่ 3.24 การน าเสนอหลัการด าเนินการแปรรูปมะขามป้อมด้วยนวัตกรรมและการออกแบบตรา

สัญลักษณ์พร้อมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 

 

 

 

ภาพที่ 3.25 คณะท างานนักศึกษาและอาจารย์ท่ีปรึกษาโครงการ 
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3.2.6 การเรียนรู้ของนักศึกษาและการประเมินผลการเรียนรู้ 

กิจกรรมในโครงการฯ นี้ ได้ถูกออกแบบตามความสามารถของนักศึกษาในแต่ละสาขาวิชาฯ 

รวมถึงการเรียนการสอนในรายวิชาด้วย ซึ่งในกระบวนการเรียนรู้ประกอบหัวข้อกิจกรรมต่างๆ ส าหรับ

นักศึกษาแต่ละคน ที่เรียนทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนในพื้นที่ชุมชนรางสาลี่ โดยมุ่งเน้นถึงผลลัพธ์ที่

เกิดขึ้นกับนักศึกษาและพ้ืนที่ชุมชน สามารถอธิบายได้จากแผนการเรียนการสอน มคอ. 3 ของแต่ละ

รายวิชา ที่บูรณาการการเรียนการสอนทั้งผู้เรียนและผู้สอนด้วยกัน จากนั้นจึงด าเนินการวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้นักศึกษาด้วยเกณฑ์การประเมินของผู้สอนตามรายวิชา  

 

                                                                
 

ภาพที่ 3.26 แนวทางการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ (Learning outcome) 
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บทท่ี 4 ผลการด าเนินการ 

4.1 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบกับแผนงานโครงการ 

ในการด าเนินโครงการ ฯ ผู้รับผิดชอบโครงการได้ท าการชี้แจงรายละเอียดของโครงการ และแผน

ปฏิบัติงาน ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา หน่วยงานร่วม นักศึกษาที่ เข้าร่วมโครงการ โดยจ าแนกงานตาม

วัตถุประสงค์ที่แต่ละหลักสูตรมีความเชี่ยวชาญ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ของนักศึกษา 

วัตถุ 
ประสงค์ 

รายละเอียด สาขาวิชา อาจารย์ท่ีปรึกษา นักศึกษาท่ีร่วมโครงการ 

1 น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยไีฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ ไปพัฒนาต่อ
ยอดออกแบบนวัตกรรม 
ระบบขับเคลื่อนมอเตอร ์

เทคโนโลยีไฟฟ้า
และ
อิเล็กทรอนิกส ์

ผศ.ดร.สเุมธ ลิปโิรจนพงศ ์ นายสิทธิพงษ์  ปลื้มจิต 
สิบเอกจักรพันธ์ สวสัด ี นายผ่องเพชร รอดด้วง 
 นายอภิเชษฐ์ ยิ่งเมือง 

 

2 น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไปพัฒนาต่อยอดใน
การแปรรปูมะขามป้อม 

เทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 

ผศ.ดร.สเุมธ ลิปโิรจนพงศ ์ นายเทวาจิตร  รุ่งสว่าง 
สิบเอกจักรพันธ์ สวสัด ี นางสาวชลธิชา  เที่ยงเพ่ิม 

3 น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยดีิจิทัล
มีเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด
เพื่อออกแบบสร้างตรา
สัญลักษณ์และบรรจุภณัฑ ์

เทคโนโลยีดิจิทลั
มีเดีย 

ดร. จิรากร เฉลิมดิษฐ นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา 
อาจารย์นวรตัน์ วิทยาคม นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ 

นายวิศรุต สร้อยนาค 

4 น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมไป
พัฒนาต่อยอดในการออกแบบ
แหล่งเรียนรู้เชิงพื้นที่ ใน
รายวิชาการเขยีนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ และการสร้าง
แบบจ าลอง 3D 

เทคโนโลยีโยธาส
ถาปัตย ์

ผศ. อนุชา บุญเกิด นางสาววิภาวี  สรทองค า 
ผศ.ดร.ราชศักดิ์ สุวรรณนัจศิร ิ นายอโณชา จันทรดัทัต 
 นายนิสิต ถาวรวงษ ์
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เมื่อท าการติดตามรายวัตถุประสงค์ที่ด าเนินการแต่ละหลักสูตร พบว่า มีผลการด าเนินงาน

เปรียบเทียบกับแผนได้ดังนี้ 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือน าองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร่วมกับคณะ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไปพัฒนาต่อยอดเพ่ือสร้างมูลค่าและการตลาดดิจิทัลให้กับผลผลิต

เกษตรกรรมมะขามป้อมในชุมชน 

กิจกรรม/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ธ.ค.  
63 

ม.ค.  
64 

ก.พ.  
64 

มี.ค.  
64 

ร้อยละของ 
ผลการด าเนินงาน 

1) นักศึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาร่วมกับชุมชนลงพื้นที่เพ่ือ
รวบรวมข้อมลูพื้นฐานและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการแปรรูป
มะขามป้อมและการออกแบบตราสัญลักษณ์รวมถึงแหล่ง
การเรยีนรู ้

    50% 

2) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดร่วมกบัการเรยีนการสอนเพื่อ
ออกแบบสร้างตราสญัลักษณ์และบรรจภุัณฑ์ และการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 

    50% 

3) อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดร่วมกบัการเรยีนการสอนเพื่อ
ออกแบบแหล่งการเรียนรู ้

    50% 

4) รายงานผลการการจัดกิจกรรมท่ีด าเนินการจริงและ
รายงานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

    50% 

 

                              แผนงานโครงการ                              ผลการด าเนินงาน 

 

 อธิบายเพิ่มเติม : 
  

ข้อจ ากัดในการด าเนินงานที่ล่าช้ากว่าแผนที่ก าหนดไว้ เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส

โคโรน่าระรอกใหม่ในประเทศไทย และจังหวัดราชบุรีเป็นจังหวัดที่อยู่ในเขตพ้ืนที่สีแดง ศูนย์บัญชาการ

เหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดเชื้อไว้รัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จังหวัดราชบุรี ได้มีประกาศ

ให้งดการจัดประชุมที่มีการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก และมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้มีประกาศ

ให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ 
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4.2 ผลการนิเทศ โดยอาจารย์ท่ีปรึกษา 

ด้วยข้อจ ากัดของการนิเทศนักศึกษาในพ้ืนที่จากการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโคโรน่าฯ อาจารย์ที่

ปรึกษาจึงได้นิเทศนักศึกษาเป็นกลุ่ม ซึ่งในการนิเทศนักศึกษาได้ความรู้เชิงพ้ืนที่เพ่ิมมากขึ้น นอกจากนั้น

เพ่ือให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติของรายวิชาสหกิจศึกษา อาจารย์จึงได้มอบหมายให้นักศึกษาจัดท าโครงงาน

เป็นกลุ่มจ าแนกผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จ านวน 4 โครงงาน ดังนี้   

ตารางท่ี 4.2 ผลการนิเทศนักศึกษาในแต่ละส่วนกิจกรรม 

สาขาวชิา อาจารย์ทีป่รึกษา นักศึกษาที่ร่วมโครงการ ผลการนิเทศ โครงงานของนักศึกษา 
เทคโนโลยีไฟฟ้า
และอิเล็กทรอนิกส ์

1) ผศ.ดร.สุเมธ 
ลิปิโรจนพงศ์ 

1) นายสิทธพิงษ์ ปลื้ม
จิต 

1) นักศึกษามีความรู้เชิงพื้นที่ ที่เป็น
ข้อจ ากัดของการเทคโนโลยีต่อ
ชุมชน  

2) นักศึกษาขอ้มูลพื้นที่ต่อการ
ออกแบบสร้างสิ่องประดิษฐ์ 

3) นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงจาก
การลงพื้นที่เก็บข้อมูล 

4) นักศึกษา มีความเข้าใจและ
สามารถเล่าเร่ืองการใช้เทคโนโลยี
นวัตกรรมได้ 

นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
เครื่องแยกเม็ด
มะขามป้อม 2) สิบเอกจักร

พันธ์ สวัสดี 
2) นายผ่องเพชร รอด

ด้วง 
 3) นายอภิเชษฐ์ ยิ่ง

เมือง 
 

เทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร 

1) ผศ.ดร.สุเมธ 
ลิปิโรจนพงศ์ 

4) นายเทวาจิตร  รุ่ง
สว่าง 

1) นักศึกษาได้ความรู้ในการผลิต 
ออกแบบผลิตภัณฑ์มะขามป้อม 

2) นักศึกษาได้รับความรู้จากการ
ถนอมอาหาร 

3) นักศึกษาได้แนวคิดการพัฒนา
และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน 

 

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อม
แปรรูปและการถนอม
อาหาร 

2) สิบเอกจกัรพันธ ์
สวัสดี 

5) นางสาวชลธิชา  
เท่ียงเพิ่ม 

 

เทคโนโลยีดิจิทัล
มีเดีย 

1) ดร.จิรากร เฉลิม
ดิษฐ 

6) นายกิตติศักดิ์ สุข
กาญจนา 

1) นักศึกษาได้ข้อมูลพื้นที่ในการ
ออกแบบตราสัญลักษณ์และ
บรรจุภัณฑ์ 

2) นักศึกษาได้ฝึกจัดท าโปรแกรม
คอมพิวเตอร์การออกแบบตรา
สัญลักษณ ์  

3) นักศึกษาได้ประสบการณ์จริงใน
การออกแบบตราสัญลกัษณ์ 
เพื่อการส่งเสริมการตลาดดิจิทัล 
รวมถึงบรรจุภัณฑ์ 

ตราสัญลักษณ์และบรรจุ
ภัณฑ์ 

2) อาจารย์นวรัตน 
วิทยาคม 

7) นายณัฐพงษ์ อนิทร์
ประดับ 
 

 

  8) นายวิศรุต สร้อยนาค   
เทคโนโลยีโยธาส 1) ผศ.อนุชา บุณ 7) นางสาววภิาวี  สร 1) นักศึกษาได้ท าการประเมิน แบบแหล่งการเรียนรู้และ
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ถาปัตย ์ เกิด ทองค า ศักยภาพชุมชนในการเป็นแหล่ง
เรียนรู้ของศูนย์วิสาหกิจชุมชน 

2) นักศึกษาได้ด าเนินการตีผังพื้นที่ 
ปักหมุดและปรับพื้นที ่

3) นักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์จริง
ในการเขียนแบบและสร้าง
แบบจ าลอง 3D  

4) นักศึกษาได้เรียนรู้การใช้
คอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบแหล่ง
การเรียนรู้ในพื้นที่ 

แบบจ าลอง 3D 
2) ผศ. ดร. ราช

ศักดิ์ สุวรรณ
นัจศิร ิ

8) นายอโณชา จันท
รัดทัต 

 9) นายนิสิต ถาวรวงษ ์
   

 

4.3 ผลการจัดเวทีถอดบทเรียนเดือนละครั้งและรายงานผ่านระบบฐานข้อมูล G Map 
คณะท างานได้มีการถอดบทเรียน จ านวน 3 ครั้ง ๆ ละ 1 เดือน ซึ่งผลการถอดบทเรียนแต่ละครั้ง  

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
4.4 รายงานกิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 

การด าเนินงานกิจกรรมของนักศึกษาตามวัตถุประสงค์โครงการสามารถอธิบายได้เป็น 2 ส่วนงาน 

ในส่วนแรกเป็นการรายงานการด าเนินกิจกรรมขอนักศึกษาเป็นรายบุคคล และในส่วนที่สองเป็นการ

รายงานกิจกรรมในภาพรวมถึงการบูรณาการงานร่วมกัน สามารถรายงานได้ดังนี ้

1. นายสิทธิพงษ์ ปลื้มจิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ ออกแบบและเขียนแบบ 1 ออกแบบโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ จากโจทย์ในชุมชน 
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2564 โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่อง
แยกเม็ดมะขามป้อม ร่วมกับ
รายวิชาโครงงานทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

2 น าเสนอแบบโครงสร้างที่ออกแบบต่ออาจารย์ 
3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4 สรุปผลการออกแบบโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 

มีนาคม 
2564 

ทบทวน แนวทางการ
ออกแบบตามหลักการวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้า และลงมือสร้าง 
ประกอบจริง ตามแบบ 

1 จัดซื้อวัสดุ สร้างสิ่งสิ่งประดิษฐ์ ตามแบบท่ีก าหนด 
2 ด าเนินการสร้างโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
3 ปรึกษางานและด าเนินการสร้างโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อ

ด้านโครงสร้าง 
4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน 

เมษายน
2564 

ทดสอบการท างาน
สิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ด
มะขามป้อม และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบสอบโครงสร้าง ด้านความเหมาะสมต่อการใช้งาน 
ความแข็งแรง เป็นต้น 

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบโครงสร้าง 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

2. นายผ่องเพชร รอดด้วง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ออกแบบระบบขับเคลื่อน
ทางกลของโครงสร้าง
สิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ด

1 ออกแบบระบบขับเคลื่อนทางกล ในโครงสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ จากโจทย์ในชุมชน 

2 น าเสนอแบบระบบขับเคลื่อนทางกล ที่ออกแบบต่อ
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มะขามป้อม ร่วมกับรายวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

อาจารย์ 
3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4 สรุปผลการออกแบบระบบขับเคลื่อนทางกล ของ

โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
มีนาคม 
2564 

ทบทวน แนวทางการ
ออกแบบตามหลักการวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้า และลงมือสร้าง 
ประกอบจริง ตามแบบ 

1 จัดซื้อวัสดุ สร้างระบบขับเคลื่อนทางกลสิ่งสิ่งประดิษฐ์ 
ตามแบบท่ีก าหนด 

2 ด าเนินการสร้างระบบขับเคลื่อนทางกลโครงสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 

3 ปรึกษางานและด าเนินการสร้างระบบขับเคลื่อนทางกล
โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อ 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน 
เมษายน
2564 

ทดสอบการท างานระบบ
ขับเคลื่อนทางกลของ
สิ่งประดิษฐ์เครื่องแยกเม็ด
มะขามป้อม และปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบสอบระบบขับเคลื่อนทางกล ด้านความเหมาะสม
ต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพการขับเคลื่อน เป็นต้น 

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบระบบขับเคลื่อนทางกล 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

3. นายอภิเชษฐ์ ยิ่งเมือง สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ ออกแบบระบบควบคุมการ 1 ออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนทางกล ใน
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2564 ขับเคลื่อนทางกลของ
โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์เครื่อง
แยกเม็ดมะขามป้อม ร่วมกับ
รายวิชาโครงงานทาง
เทคโนโลยีไฟฟ้า 

โครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ จากโจทย์ในชุมชน 
2 น าเสนอแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนทางกล ที่

ออกแบบต่ออาจารย์ 
3 ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
4 สรุปผลการออกแบบระบบควบคุมการขับเคลื่อนทางกล 

ของโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
มีนาคม 
2564 

ทบทวน แนวทางการ
ออกแบบตามหลักการวิชา
โครงงานทางเทคโนโลยี
ไฟฟ้า และลงมือสร้าง 
ประกอบจริง ตามแบบ 

1 จัดซื้อวัสดุ สร้างระบบควบคุมขับเคลื่อนทางกลสิ่ง
สิ่งประดิษฐ์ ตามแบบที่ก าหนด 

2 ด าเนินการสร้างระบบควบคุมขับเคลื่อนทางกลโครงสร้าง
สิ่งประดิษฐ์ 

3 ปรึกษางานและด าเนินการสร้างระบบควบคุมการ
ขับเคลื่อนทางกลโครงสร้างสิ่งประดิษฐ์ ต่อ 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน 
เมษายน
2564 

ทดสอบการท างานระบบ
ควบคุมการขับเคลื่อนทางกล
ของสิ่งประดิษฐ์เครื่องแยก
เม็ดมะขามป้อม และ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบสอบระบบควบคุมการขับเคลื่อน ด้านความ
เหมาะสมต่อการใช้งาน ประสิทธิภาพการควบคุมการ
ขับเคลื่อน เป็นต้น 

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบระบบควบคุมการ
ขับเคลื่อนทางกล 

3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

4. นายเทวาจิตร รุ่งสว่าง สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ 1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
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2564 ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษากระบวนการแปรรูป
มะขาม เพื่อการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสมต่อ
ชุมชน ร่วมกับการประยุกต์
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน
สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป
อาหาร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีไปพัฒนาต่อ
ยอดในการแปรรูป
มะขามป้อม 

1 ศึกษาและทบทวน มะขามป้อม 
2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ออกแบบกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์มะขามป้อม 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบกระบวนการแปรรูป

มะขามป้อม 

มีนาคม 
2564 

ทดลองการแปรรูป
มะขามป้อม ด้วยเทคโนโลยี
การแปรรูปในห้องปฏิบัติการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้าน
จอมบึง เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์
ใหม่ 

1 วางแผน จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องปรุง ส าหรับการ
แปรรูปมะขามป้อม  

2 ด าเนินการแปรรูปมะขามป้อม ตามกระบวนการ 
3 ปรึกษางานและด าเนินการแปรรูปมะขามป้อม ต่อ 
4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน

กระบวนการแปรรูป หรือสูตร 
เมษายน
2564 

พิจารณานวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร
รูปและปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 น าเสนผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป หลายๆ แบบ
นวัตกรรม 

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ กระบวนการแปรรูป
มะขามป้อม 

3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  
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5. นางสาวชลธชิา เที่ยงเพิ่ม  สาขาวิชาเทคโนโลยีแปรรูป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษาสารอาหารมะขาม เพ่ือ
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่
เหมาะสมต่อชุมชน ร่วมกับ
การประยุกต์องค์ความรู้ที่มี
อยู่ในสาขาวิชาเทคโนโลยี
แปรรูปอาหาร คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไปพัฒนาต่อยอดในการแปร
รูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาและทบทวน มะขามป้อม 
2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ออกแบบกระบวนการแปรรูปและผลิตภัณฑ์มะขามป้อม 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบกระบวนการแปรรูป

มะขามป้อม 

มีนาคม 
2564 

ทดสอบ ทดลอง การแปรรูป
มะขามป้อม ด้วยเทคโนโลยี
การแปรรูป เพ่ือรักษาและคง
คุณภาพมะขามป้อม ใน
ห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

1 วางแผน จัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์ เครื่องปรุง ส าหรับการ
แปรรูปมะขามป้อม  

2 ด าเนินการแปรรูปมะขามป้อม ตามกระบวนการ 
3 ปรึกษางานและด าเนินการแปรรูปมะขามป้อม ต่อ 
4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน 

เมษายน
2564 

ทดสอบ วัดค่าคุณภาพ
มะขามป้อมแปรรูปและ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ วัดค่าคุณภาพมะขามป้อมแปรรูป 
2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ วัดค่าคุณภาพ

มะขามป้อมแปรรูป 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
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4  
 

6. นายกิตติศักดิ์ สุขกาญจนา สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษา ออกแบบ สื่อ
ประชาสัมพันธ์แบบภาพ โดย
น าองค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด
เพ่ือออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การตลาด 

1 วางแผนงาน ออกแบบ สื่อ ช่องทางการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ รวมถึงการเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุงช่องทางการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบช่องทางการส่งเสริมการ

ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 

มีนาคม 
2564 

ด าเนินการสร้างสื่อ ช่อง
ทางการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่  

1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ตามที่
ออกแบบจากข้อมูลชุมชน 

2 ด าเนินสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ตาม
กระบวนการ 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างสื่อเพ่ือส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการ
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ท่องเทีย่วเชิงพ้ืนที่ ตามกระบวนการ ต่อ 
4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน

การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ 
เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งานสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร
รูปและการท่องเที่ยวเชิง
พ้ืนที่ ตามกระบวนการและ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ การใช้งานสื่อ ประชาสัมพันธ์  
2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ การใช้งานสื่อ

ประชาสัมพันธ์ 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

7. นายณัฐพงษ์ อินทร์ประดับ สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษา ออกแบบ ตรา
สัญลักษณ์ เพ่ือเพ่ิมความ
น่าสนใจในผลิตภัณฑ์ โดยน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัล
มีเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด

1 วางแผนงาน ออกแบบ ตราสัญลักษณ์ บนผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ รวมถึง
การเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุง ตราสัญลักษณ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์มะขามป้อม

แปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบ ตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์
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เพ่ือออกแบบสื่อ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริม
การตลาด 

มะขามป้อมแปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 

มีนาคม 
2564 

ด าเนินการสร้างสื่อ ช่อง
ทางการส่งเสริมการ
ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่  

1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าตราสัญลักษณ์ ตามที่
ออกแบบจากข้อมูลชุมชน 

2 ด าเนินสร้าง ตราสัญลักษณ์ ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
เช่น AI เป็นต้น ช่วยเพิ่มความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างตราสัญลักษณ์ ส่งเสริมการ
ความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ต่อ 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน
การสร้างตราสัญลักษณ์ 

เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งานสื่อเพ่ือ
ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร
รูปและการท่องเที่ยวเชิง
พ้ืนที่ ตามกระบวนการและ
ปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ การน ามาใช้งานตราสัญลักษณ์ โดยชาวบ้านใน
ชุมชน  

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ การใช้งานตรา
สัญลักษณ์ 

3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

8. นายวิศรุต สร้อยนาค สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาหข์องนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ 1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
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2564 ต้องการเทคโนโลยี
สิ่งประดิษฐ์ ในกระบวนการ
แปรรูปมะขามป้อม 

2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษา ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ 
เพ่ือเพ่ิมความน่าสนใจและ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปร
รูปมะขามป้อมให้ถนอมได้
นาน โดยน าองค์ความรู้ที่มี
อยู่ใน สาขาวิชาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมีเดีย คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด 

1 วางแผนงาน ออกแบบ บรรจุภัณฑ์ ส าหรับใส่ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป ในแต่ละผลิตภัณฑ์ รวมถึงการ
เลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุง บรรจุภัณฑ์ ส าหรับผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร

รูปให้ได้นาน 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบ บรรจุภัณฑ์มะขามป้อมแปร

รูป ในแต่ละแบบการแปรรูปมะขามป้อมอย่างเหมาะสม 
มีนาคม 
2564 

ด าเนินการสร้างบรรจุภัณฑ์ 
อย่างสร้างสรรค์ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร
รูป เพ่ือทางการส่งเสริมการ
ถนอมผลิตภัณฑ์มะขามป้อม
แปรรูป 

1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าบรรจุภัณฑ์ ตามที่ออกแบบ
จากข้อมลูชุมชนและแต่ละผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป
ที่ผลิตขึ้นมา 

2 ด าเนินสร้าง จ าลองบรรจุภัณฑ์ ด้วยโปรแกรม
คอมพิวเตอร์เช่น AI เป็นต้น ช่วยเพิ่มความน่าสนใจใน
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปและการถนอมอาหาร 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างบรรจุภัณฑ์ ในประเด็นการ
ถนอมอาหาร และความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มะขามป้อม
แปรรูป ส าหรับการวางจ าหน่ายในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
(ต่อ) 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน
การสร้าง จ าลองบรรจุภัณฑ์ 

เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งานบรรจุ
ภัณฑ์ เพื่อการถนอม
ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปร
รูป และส่งเสริมการ
การตลาดในศูนย์การเรียนรู้
ชุมชน ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ

1 ทดสอบ การน ามาใช้งานห่อบรรจุภัณฑ์ โดยชาวบ้านใน
ชุมชน  

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบ การใช้งานห่อ บรรจุ
ภัณฑ์ 

3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  
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ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ตาม
กระบวนการและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 

9. นางสาววิภาวี สระทองค า สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยีด้านแหล่ง
เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อม รวมถึง
กระบวนการแปรรูป
มะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์แบบจ าลองศูนย์การ

เรียนรู้ 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษาข้อมูล ออกแบบ
จ าลองโครงการฯ แหล่งการ
เรียนรู้โครงการฯ เพ่ือความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปร
รูปมะขามป้อม ในการจัด
แสดงจ าหน่ายและ
กระบวนการแปรรูป โดยน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาส
ถาปัตย ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด 

1 วางแผนงาน ออกแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ 
ในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมแปรรูป ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุง แบบจ าลองโครงการฯ ส าหรับจัดเป็นศูนย์การ

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูปและกระบวนการผลิต 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบ แบบจ าลองโครงการศูนย์การ

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูป ตามาตรฐานด้านอาหารอย่าง
เหมาะสม 

มีนาคม ด าเนินการสร้างแบบจ าลอง 1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
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2564 ศูนย์การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป ตาม
มาตรฐานการผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป 

การเรียนรู้ ตามท่ีออกแบบจากข้อมูลชุมชนและศูนย์การ
เรียนรู้ ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปที่ผลิตขึ้นมา 

2 ด าเนินสร้าง แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCad เป็นต้น พัฒนา
ส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างแบบจ าลองโครงการฯ แหล่ง
ศูนย์การเรียนรู้ ในด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร และ
ความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป ส าหรับ
การวางจ าหน่ายในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน (ต่อ) 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน
การสร้าง จ าลองบรรจุภัณฑ์ 

เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งาน
แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
การเรียนรู้ เพื่อจัดเป็นศูนย์
การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป และ
ส่งเสริมการการตลาดในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ตาม
กระบวนการและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ การน ามาใช้งานแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การ
เรียนรู้ โดยชาวบ้านในชุมชน  

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบการด าเนินการจ าลอง 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

  

10. นายอโณชา จันทรัดทัต สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
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4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 
มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยีด้านแหล่ง
เรียนรู้ 3D ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อม รวมถึง
กระบวนการแปรรูป
มะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ สร้างแบบจ าลอง 3D 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษาข้อมูล ออกแบบ
จ าลอง 3D แหล่งการเรียนรู้
โครงการฯ เพ่ือความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปร
รูปมะขามป้อม ในการจัด
แสดงจ าหน่ายและ
กระบวนการแปรรูป โดยน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาส
ถาปัตย ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด 

1 วางแผนงาน ออกแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ 
3D ในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมแปรรูป ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุง แบบจ าลองโครงการฯ ส าหรับจัดเป็นศูนย์การ

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูปและกระบวนการผลิต 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบ แบบจ าลองโครงการศูนย์การ

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูป ตามาตรฐานด้านอาหารอย่าง
เหมาะสม 

มีนาคม 
2564 

ด าเนินการสร้างแบบจ าลอง 
3D ศูนย์การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป ตาม
มาตรฐานการผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป 

1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
การเรียนรู้ 3D ตามที่ออกแบบจากข้อมูลชุมชนและศูนย์
การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปที่ผลิตขึ้นมา 

2 ด าเนินสร้าง แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCad 3D เป็นต้น 
พัฒนาส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างแบบจ าลองโครงการฯ แหล่ง
ศูนย์การเรียนรู้ 3D ในด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร 
และความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 
ส าหรับการวางจ าหน่ายในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน (ต่อ) 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน
การสร้าง จ าลองบรรจุภัณฑ์ 



76 
 

เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งาน
แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
การเรียนรู้ 3D เพ่ือจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป และ
ส่งเสริมการการตลาดในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ตาม
กระบวนการและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ การน ามาใช้งานแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การ
เรียนรู้ 3D โดยชาวบ้านในชุมชน  

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบการด าเนินการ 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  

 

11. นายนิสิต ถาวรวงษ์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาสถาปัตย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

กิจกรรมรายสัปดาห์ของนักศึกษาที่ด าเนินการทั้งในและนอกพื้นที่ชุมชน 
ระยะเวลา กิจกรรม สัปดาห์ รายละเอียด 
ธันวาคม 
2563 

ออกแบบข้อเสนอโครงการ
ยุวชนอาสาฯ 
 

1 ประชุมรายละเอียด การจัดท าโครงการยุวชนอาสาฯ 
2 ทบทวนก าหนดประเด็นปัญหาในชุมชน 
3 ก าหนดข้อเสนอโครงงานสิ่ประดิษฐ์ 
4 ปรับปรุงแก้ไขข้อเสนอ เพ่ือให้ตรงกับความต้องการชุมชน 

มกราคม 
2564 

ลงพื้นที่ส ารวจข้อมูลความ
ต้องการเทคโนโลยีด้านแหล่ง
เรียนรู้ 2D ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อม รวมถึง
กระบวนการแปรรูป
มะขามป้อม 

1 ศึกษาเครื่องมือ วิธีการส ารวข้อมูลพื้นที่ 
2 ลงพื้นที่ส ารวจ ด้วยเครื่องมือที่ได้ออกแบบไว้ 
3 รวบรวมข้อมูลที่ได้ น ามาวิเคราะห์ สร้างแบบจ าลอง 2D 
4 สรุปประเด็นความต้องการของชุมชนรางสาลี่ 

กุมภาพันธ์ 
2564 

ศึกษาข้อมูล ออกแบบ
จ าลอง 2D แหล่งการเรียนรู้
โครงการฯ เพ่ือความ
เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์แปร
รูปมะขามป้อม ในการจัด

1 วางแผนงาน ออกแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ 
2D ในกระบวนการแปรรูปมะขามป้อมแปรรูป ในแต่ละ
ผลิตภัณฑ์ รวมถึงการเลือกใช้งานโปรแกรมต่างๆ 

2 น าเสนอและปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา 
3 ปรับปรุง แบบจ าลองโครงการฯ ส าหรับจัดเป็นศูนย์การ
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แสดงจ าหน่ายและ
กระบวนการแปรรูป โดยน า
องค์ความรู้ที่มีอยู่ใน 
สาขาวิชาเทคโนโลยีโยธาส
ถาปัตย ์คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม พัฒนาต่อยอด 

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูปและกระบวนการผลิต 
4 สรุปผลการศึกษาออกแบบ แบบจ าลองโครงการศูนย์การ

เรียนรู้มะขามป้อมแปรรูป ตามาตรฐานด้านอาหารอย่าง
เหมาะสม 

มีนาคม 
2564 

ด าเนินการสร้างแบบจ าลอง 
2D ศูนย์การเรียนรู้อย่าง
สร้างสรรค์ส าหรับผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป ตาม
มาตรฐานการผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป 

1 น าเสนอแนวทาง การจัดท าแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
การเรียนรู้ 2D ตามที่ออกแบบจากข้อมูลชุมชนและศูนย์
การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูปที่ผลิตขึ้นมา 

2 ด าเนินสร้าง แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การเรียนรู้ ด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ เช่น AutoCad 2D เป็นต้น 
พัฒนาส่งเสริมพ้ืนที่ชุมชนเป็นแหล่งท่องเที่ยว 

3 ปรึกษางานและด าเนินสร้างแบบจ าลองโครงการฯ แหล่ง
ศูนย์การเรียนรู้ 2D ในด้านมาตรฐานการผลิตอาหาร 
และความน่าสนใจในผลิตภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 
ส าหรับการวางจ าหน่ายในแหล่งการเรียนรู้ชุมชน (ต่อ) 

4 น าเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และเขียนรายงาน ขั้นตอน
การสร้าง จ าลองบรรจุภัณฑ์ 

เมษายน
2564 

ทดสอบ การใช้งาน
แบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์
การเรียนรู้ 2D เพ่ือจัดเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูป และ
ส่งเสริมการการตลาดในศูนย์
การเรียนรู้ชุมชน ผลิตภัณฑ์
มะขามป้อมแปรรูปและการ
ท่องเที่ยวเชิงพ้ืนที่ ตาม
กระบวนการและปรับปรุง
แก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

1 ทดสอบ การน ามาใช้งานแบบจ าลองโครงการฯ ศูนย์การ
เรียนรู้ 2D โดยชาวบ้านในชุมชน  

2 เขียนรายงานสรุปผลการทดสอบการด าเนินการ 
3 น าเสนองานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา พร้อมประชุม  
4  
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4.4.2 การรายงานผลกิจกรรมในภาพรวมของนักศึกษา 

4.4.2.1 ครั้งที่ 1 เดือนธันวาคม 2563 

ประเด็น ประชุมก าหนดทิศทาง ประเด็นปัญหาเชิงพ้ืนที่ ส าหรับโครงการยุวชนอาสา 

 

 

ผลการถอดบทเรียน 

ข้อค้นพบ 

1. รับทราบหัวข้อประเด็น ทิศทางการด าเนินโครงการฯ อย่างประสานสอดคล้องกัน 

2. รับทราบแนวทาง และเข้าใจในประเด็น โจทย์ปัญหา 

3. รับทราบถึงเครื่องมือที่ต้องใช้ในกระบวน 

 

4.4.2.2 ครั้งที่ 2 เดือนมกราคม 2564  

ประเด็น ประชุมชี้แจงแนวทางการด าเนินโครงการยุวชนอาสาทั่วประเทศ 
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ผลการถอดบทเรียน 

ข้อค้นพบ 

1) มีเข้าใจและรับทราบเป้าหมายของการด าเนินโครงการ 

2) มีความเข้าใจที่มาและแนวทางการปฏิบัติ Timeline การจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

3) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการด าเนินโครงการภายใต้สถานการณ์ COVID-19 

4) เข้าใจแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณ 

 

4.4.2.3 ครั้งที่ 3 เดือนกุมภาพันธ์ 2564 

ประเด็น  1) ประชุม น าเสนอผลตัวอย่างการทดลองมะขามป้อมแปรรูปเพ่ือการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์และตราสัญลักษณ์  

2) แลกเปลี่ยนการออกแบบเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 
3) แลกเปลี่ยนการออกแบบศูนย์การเรียนรู้เพ่ือการแปรรูปมะขามป้อมตามมาตรฐาน

การแปรรูปอาหาร 

 



80 
 

 

 

 

ผลการถอดบทเรียน 

ข้อค้นพบ 

ผลการสัมภาษณ์ นายธนกร  สดใส ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านช่างสกุลบายศรี พบข้อจ ากัด

ในการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดองค์ความรู้ในการสร้างช่องทางจ าหน่ายผ่านตลาดออนไลน์ กระบวนการ

ผลิตที่ไม่มีคุณภาพจากการอบด้วยแสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถควบคุมได้ และ ขาดองค์ความรู้ในการสร้าง

แหล่งเรียนรู้ มาตรฐานอาคารส าหรับการแปรรูปอาหาร การจ าหน่าย Package ส่งเสริมการท่องเที่ยวใน

ชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
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4.4.2.4 ครั้งที่ 4 เดือนมีนาคม 2564 

ประเด็น 1) การลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ เพ่ือการส ารวจเก็บข้อมูลน ามาศึกษา  
- ออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มะขามป้อม 
- น าเสนอผลิตภัณฑ์แปรรูปมะขามป้อม 
- ออกแบบเครื่องแยกเม็ดมะขามป้อม 
- ออกแบบสร้างแบบจ าลองแหล่งการเรียนรู้ 
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ผลการถอดบทเรียน 

ข้อค้นพบ 

 ผลการสัมภาษณ์  นายสมปอง  บางพิทักษ์ ต าแหน่ง (ความเกี่ยวข้องกับชุมชน)  

ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปมะขามป้อม พบข้อจ ากัดการบริหารจัดการกลุ่ม ขาดองค์ความรู้ใน

การสร้างช่องทางจ าหน่ายผ่านตลาดดิจิทัล กระบวนการแปรรูปมะขามป้อมไม่มีมาตรฐานรับรองและการ

วัดคุณภาพที่ก่อนและหลังจากการแปรรูปแล้ว  

และยังขาดการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการสร้างแหล่งเรียนรู้ รวมถึงการสร้างเส้นทาง

ท่องเที่ยว และด้านบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสมกับมะขามป้อมแปรรูป นอกจากนั้นแล้วทางชุมชนรางสาลี่ยังมี

ความต้องการการส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการถนอมอาหารอย่างถูกสุขลักษณะที่ดีด้วย 

 

4.4.5 ครั้งที่ 5 เดือนเมษายน 2564 

ประเด็น  1) การลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ เพ่ือการถ่ายทอด อบรมองค์ความรู้ด้านการถนอมและแปร
รูปมะขามป้อม 

 2) การแลกเปลี่ยนข้อมูลตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป เพ่ือสร้างให้
ผลิตภัณฑ์น่าจดจ า  
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  3) การลงพ้ืนที่ชุมชนรางสาลี่ เพื่อเก็บข้อมูลและการสัมภาษณ์ที่มาของมะขามป้อมใน
ชุมชนรางสาลี่ ส าหรับการสร้างสื่อดิจิทัล เพ่ือการประชาสัมพันธ์ 
 

 
 

 

 



84 
 

 
ผลการถอดบทเรียน 

ข้อค้นพบ 

ผลจากการลงพ้ืนที่ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการถนอมอาหารและการแปรรูปมะขามป้อม ให้กับ

ชุมชน และการแลกเปลี่ยนความคิดการน าเสนอผลงานตราสัญลักษณ์และบรรจุภัณฑ์มะขามป้อมแปรรูป 

พบว่าชาวบ้านมีความสนใจและได้รับความรู้การถนอมอาหารและวิธีการแปรรูปมะขามป้อมเพ่ิมมากขึ้น 

และนักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการทักษะการถ่ายทอดข้อมูล สาธิตการแปรรูปมะขามป้อมได้ดี รวมถึงนักศึกษา

สามารถปรับตัวเข้ากับชุมชนได้ดี มีความสนิทสนมกัน ท าให้ได้รับข้อเสนอแนะ เพ่ือน ามาปรับปรุงได้ดีขึ้น  

เอกสารอ้างอิง 

[1] เอกสารประกอบการสอนรายวิชา DMT60606 การออกแบบอัตลักษณ์ 

[2] เอกสารประกอบการสอนรายวิชา CT62609 ปฏิบัติงานคอมพิวเตอร์ช่วยออกแบบและเขียนแบบ1 

[3] เอกสารประกอบการสอนรายวิชา DMT60610 โครงงาน 

[4] เอกสารประกอบการสอนรายวิชา EP58616 โครงงานทางเทคโนโลยีไฟฟ้า 

[5] คู่มือแนวปฏิบัต ิCO58602 สหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง 

Url ของ webpage ที่ประชาสัมพันธ์โครงการยุวชนอาสา 

https://www.facebook.com/coopmcru/ 

https://www.facebook.com/coopmcru/

