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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีนโยบายสนับสนุน “นวัตกรรมเพื่อชุมชน” มุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู ้

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สอดคล้องกับบริบทมหาวิทยาลัยด้านวิชาชีพและเทคโนโลยี และตอบสนอง

ความต้องการของท้องถิน่ ชมุชนและสงัคม ส่งเสรมิให้นกัวจิยัมโีอกาสแสดงศักยภาพในการเผยแพร่ผลงานวจิยัของอาจารย์

และนกัศกึษา  ซึง่จะเป็นการพฒันาผลงานทางวชิาการ และบรูณาการงานวิจัยร่วมกนัทัง้ระดบัสาขา คณะ และมหาวิทยาลัยน้ัน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จึงได้จัดท�า “วารสารงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์  

นวัตกรรม และผลงานสร้างสรรค์ ฉบับที่ 5 ประจ�าปี 2562 ภายในเล่มวารสารฉบับนี้ ประกอบไปด้วยผลงานจากการ

ประกวดสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งท่ี 11 และ

การประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 10 (The 11th Rajamangala University of  

Technology national Conference and The 10th Rajamangala University of Technology International Conference )  

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24 - 26 กรกฎาคม 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 

7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่  ซึ่งเป็นการเผยแพร่ผลงานสู ่แนวทางการน�าไปต่อยอดผลงานวิจัย 

และประโยชน์ในเชิงพาณิชย์

ขอขอบคุณ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ผู ้ส่งผลงานเข้าร่วมประกวด คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่  

และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน ท่ีมีส่วนส�าคัญท�าให้วารสารฉบับนี้ได้เผยแพร่ สู่สาธารณะ เพ่ือจักเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา 

งานวิจัยสู่งานนวัตกรรมและสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป

สารจากผู้อ�านวยการ

ดร.ภาสวรรธน์  วัชรด�ารงค์ศักดิ์

รักษาราชการแทน ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา



คณะกรรมการผู้ทรงคณุวฒุิ
การประกวดสิง่ประดษิฐ์และนวตักรรม

รองศาสตราจารย์ ดร.อัญชล ีสงวนพงษ์       สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย

รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศริสิถติย์กุล       วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สชุาดา เมฆพัฒน์     มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่

คณุไพรชั โตววิฒัน์            บริษัทเชียงใหม่วิสาหกิจเพื่อสังคมจ�ากัด

คณุพรรณทิพย์ สมมิตร              ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 
          ภาคเหนือ

คณุวราภรณ์ สชุยัชติ           ส�านักงานการวิจัยแห่งชาติ

ดร.กัญญณชั ศริิธัญญา       นักวิจัยอิสระ

ดร.ถนัด เกษประดิษฐ           บริษัทเอ็นจินีโอจ�ากัด
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A01-191006 ระบบบ�าบัดน�้าเสียในบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

A03-191010 ชุดแจ้งเตือนระดับน�้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์

A04-191011 ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานินแบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชงจากผลสุกผักปลัง

A05-191026 iNaturlich ไอศครีมจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งจากสารสกัดบัวผันส�าหรับผู้ป่วยเบาหวาน

A06-191028 ระบบเตือนภัยน�้าท่วมแบบอัตโนมัติ

A07-191029 iNaturlich ผลิตภัณฑ์ชาอัดเม็ดส�าเร็จรูปผสมสารสกัดบัวผัน

A08-191032 ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งเพิ่ม  

  ประสิทธิภาพด้วยกะทิ

A09-191038 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิต 

  เส้นใยผักตบชวา แกลบ และใยมะพร้าว ส�าหรับรักษาอุณหภูมิ

A10-191039 ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจากใบไผ่

A11-191040 ชุดคลัทช์ควบคุมการท�างานปั๊มสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง

A12-191044 เตาเผา 1200 องศาเซลเซียส

A13-191046 แบบจ�าลองโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบส�าหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

A14-191054 เครื่องให้อาหารปลาดุกส�าหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบ PLC

A15-191057 เครื่องควบคุมระบบรดน�้าตามสภาพอากาศแวดล้อม

A16-191058 ตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อัจฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

A17-191059 รถล�าเลียงเกลือ (Salt Conveying Truck)

A18-191067 น�้าทุเรียนพร้อมดื่ม

A19-191071 เครื่องล้างผักปลอดสารพิษส�าหรับครัวเรือน



สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมเพ่ืออุตสาหกรรม

สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมเพ่ือสงัคมและวฒันธรรม

I01-192002 คอนกรีตมวลเบารักษ์โลกที่ผลิตโดยใช้พอลิโพรพิลีนรีไซเคิลและขี้เถ้าแกลบในส่วนผสม

I02-192003 จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล๊อคไม่รับน�้าหนัก

I03-192005 ชุดเครื่องมือทดสอบการรับน�้าหนักบรรทุกของดินแบบอัตโนมัติ

I04-192008 เครื่องวัดความดันถังแก๊สและเเจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่น

I05-192024 นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิ้งเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร

I06-192030 เครื่องต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย

I07-192035 ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติจากสารสกัดจากโปรตีนถั่วหรั่งไฮโดรไลเสท

I08-192048 ระบบอัดและยกแบบของเครื่องอัดอิฐมอญตันด้วยระบบไฮดรอลิก

I09-192051 โต๊ะเลื่อยวงเดือนปรับระยะซอยไม้อัตโนมัติ

I10-192053 โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชีสของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ จ�ากัด

I11-192056 การออกแบบเพื่อพัฒนาการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบ

  ชิ้นส่วนรถยนต์ส�าหรับชิ้นงานประกอบ

I12-192066 การพัฒนาหัวเจาะส�าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน

I13-192077 เครื่องตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตส�าหรับก�าจัดควันในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก

I14-192078 เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงส�าหรับโรงบ่มใบยาสูบ

S01-193019 จักรยานออกก�าลังกายอยู่กับที่ในการจ�าลองการปั่นจักรยานท่องเที่ยว

  ชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศา

S02-193037 การใช้กากชาและกากกาแฟจากสังคมชาวเขาเพื่อเป็นนวัตกรรมอุปกรณ์

  บนโต๊ะอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมไทย

S03-193049 เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าทอกะเหรี่ยง

S04-193050 เครื่องช่วยการเคลื่อนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนื่องอัตโนมัติ

S05-193052 นวัตกรรมเกมมิฟิเคชั่นส�าหรับนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

S06-193060 เตาอบเนื้อดินปั้นอัตโนมัติเพื่อลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์

  เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้านเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

S07-193065 ระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษโดยโครงข่ายประสาทเทียม

  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ Smart Tourism

S08-193074 โคมแขวนล้านนาประยุกต์

S09-193075 ปิ่นปักผมร่วมสมัย (ปิ่นมาศ)

S10-193076 สารสกัดสีธรรมชาติกับการสร้างสรรค์เฉดสีล้านนาโดย “ล้านนาโครม”

S11-193073 ป๊อป-พับ

S12-193079 มอคคอฟ - มนต์ล้านนา
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สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมเพ่ือการแพทย์และสาธารณสขุ

สิง่ประดษิฐ์และนวตักรรมเพ่ือพลงังาน

M01-194009  บรรจุภัณฑ์สะดวกใช้ส�าหรับแผ่นซับน�้ามันคาร์บอนไฟเบอร์
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M10-194061  เครื่องพิมพ์เซรามิกสามมิติ ส�าหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เอง 

  เพื่อใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์

M11-194064 DustBoy ระบบวัดและแจ้งเตือนข้อมูลฝุ่นภาคประชาชน

E01-195021 เครื่องรดน�้าสวนหย่อมด้วยระบบต้นไม้สั่ง

E02-195022 นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างฉนวนความร้อนที่ดีจากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ

E03-195047 ระบบติดตามแสงอาทิตย์ด้วยการปรับสมดุลระดับน�้า

E04-195055 ระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน�้าในโครงข่าย
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2 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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ระบบบ�าบัดน�้าเสียในบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Waste Water Treatment System by  

Using Internet of Things Technology
ความเป็นมา

ผูจ้ดัท�าได้มแีนวคดิในการพัฒนาระบบบ�าบดัน�า้เสยีในบ่อเลีย้งปลาอจัฉรยิะ ด้วยเทคโนโลยีอนิเทอร์เน็ตของสรรพสิง่หรอื IoT โดยระบบ 

จะท�าการตรวจวัดค่าต่าง ๆ  อันได้แก่ค่า pH และอุณหภูมิในน�้า อันเป็นสาเหตุหลัก ที่ท�าให้เกิดแอมโมเนียหรือน�้าเน่าเสีย แล้วน�าค่าที่วัด 

ได้มาประมวลผลตามเง่ือนไขท่ีก�าหนด หากผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าน�้าเกิดการเน่าเสีย ก็จะด�าเนินการเปลี่ยนถ่ายน�้าในบ่อปลาเข้าสู่

กระบวนการบ�าบัดน�้าเน่าเสีย เพื่อเตรียมน�ากลับมาใช้ใหม่ กรณีที่ไม่มีการเน่าเสียของน�้าก็จะไม่ด�าเนินการใด ๆ หลังก�าหนดการ

ตรวจวัดค่าของน�้าในครั้งนั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบบ�าบัดน�้าเสียในบ่อเลี้ยงปลาได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา  

จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมสั่งการให้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการเน่าเสียของน�้าได้ทุกเมื่อที่ต้องการจาก

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
นอกเหนือจากการท�างานอัตโนมัติของระบบแล้วผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมให้ระบบท�างานเองได้ โดยการส่ังการผ่าน NETPIE 

ประโยชน์ของผลงาน
ระบบกรองบ�าบัดน�้าเสียที่นักศึกษาน�ามาใช้ในโครงงานดังกล่าวเกษตรกรสามารถน�าไปใช้งานได้จริง ภาพรวมการท�างานของระบบ

ดังกล่าว อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พฒันาเพิม่ Widget การแสดงผลบน NETPIE ด้านการจดัเกบ็ประวตักิารท�างานแต่ละครัง้ของระบบ เพือ่แสดงให้เหน็ถงึความถีใ่นการ

ท�างานในแต่ละช่วงเวลา, สัปดาห์, เดือน, ฤดูกลาง, ปี ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน�าข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อไป และพัฒนา

ต่อยอด ด้านการสร้างแอปพลเิคชนัการแจ้งเตอืนบนสมาร์ทโฟน โดยแอปพลิเคชนัดังกล่าวจะแจ้งเตอืนทุกครัง้ท่ีระบบท�างาน (ระบายน�า้

เสียลงสู่กรองบ�าบัดน�้าเสียและปั๊มน�้า พร้อมใช้ขึ้นสู่บ่อเลี้ยง)

เจ้าของผลงาน
นายค�าหงษ์ ไชยวัง, ผศ.ดร.ยุวนุช กุลาตี*, ผศ.ยอดรัก สายสิญจน์, ผศ.ระวิวร ฮงมา    
วิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยนครพนม
E-mail: comehong.ch@gmail.com | Tel. 0956590505
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ชุดแจ้งเตือนระดับน�้าผ่านแอปพลิเคชันไลน ์
Notification of water level via Line Application

ความเป็นมา
จากปัญหาอ่างเก็บน�้าในจังหวัดสกลนครน�้าล้นคันดินท�าให้คันกั้นน�้าขาดและน�้าไหลเข้าท่วมตัวจังหวัดสกลนคร  ในสองถึงสามปี 

2560 ส่งผลเสียหายในหลายด้าน คณะผู้จัดท�า ร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ จึงได้มีแนวคิดในการสร้าง

ชุดแจ้งเตือนระดับน�้าผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้สะดวกในการติดตามระดับน�้าในอ่างเก็บน�้าต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน

อุทกภัย และการจัดการน�้าที่มีประสิทธิภาพ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ส่งการแจ้งเตือนแบบเวลาจริงผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์  ใช้พลังงานงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งสัญญาณโดยอาศัยระบบเครือข่าย

โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G

ประโยชน์ของผลงาน
สามารถแจ้งระดบัน�า้ของเขือ่น อ่างเกบ็น�า้ แม่น�า้ ล�าคลองท่ีตดิตัง้อปุกรณ์ ข้อมลูท่ีส่งเป็นแบบเวลาจรงิ เพือ่ให้หน่วยงานท่ีเกีย่วข้อง

สามารถรับรู้สถานะของน�้าในอ่างเก็บน�้าได้แบบเวลาจริง เพื่อประโยชน์ในการจัดการน�้า   การเระเฝ้าวังน�้าในอ่างเก็บน�้าต่างๆ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
เชื่อมต่อหลายๆ ตัวเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Big Data ให้สามารถจัดการน�้าในภาพรวมในระดับประเทศ

เจ้าของผลงาน
นายนครินทร์  ศรีปัญญา*, นายหาญโชค  บุตรเวียงพันธ์, นายอดิศักดิ์ วรโยธา,
นายเจษฎากร วรรณศรี  
คณะ อตุสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน วทิยาเขตสกลนคร 
เบอร์โทรติดต่อ 0899449411 อีเมล์ nakarin.sr@rmuti.ac.th
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ลูกสุกผักปลัง

ขณะชงผลิตภัณฑ์
บีตาไซยานินแบบเม็ด

ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

ผงบีตาไซยานินจากลูกสุกผักปลัง

ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานินแบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชง
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ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานิน
แบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชงจากผลสุกผักปลัง

Betacyanin Effervescent Tablet Product from Ripened 

Fruits of Basella alba L.
ความเป็นมา

ผกัปลงั (Basella alba L). เป็นพชืทีส่ามารถพบได้ท่ัวประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนอืและภาคอสีานซึง่ปกตจิะนยิมบรโิภคเฉพาะ

ในส่วนของยอดและใบอ่อนของผกัปลงั อย่างไรกต็ามจากการรายงานของ Kumar et al. (2015) พบว่าผลสกุผกัปลงัท่ีมสีม่ีวง-แดงมกีลุ่ม

สารที่เรียกว่า บีตาไซยานิน (Betacyanin) ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น สมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant), ป้องกัน

การเกิดการอักเสบ (anti-inflammatory) สารยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิด (Antimicrobial) และเป็นผลดีต่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้สาร

บีตาไซยานินเป็น วัตถุที่สามารถละลายได้ดีในน�้าจึงสามารถสกัดได้ง่าย (Brockington et al., 2011) อย่างไรก็ตามผลสุกของผักปลัง

ยังไม่มีการน�ามาใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารบีตาไซยานินจากผลสุกของ

ผักปลงัโดยท�าให้อยูใ่นรูปแบบของผงและการพฒันาเป็นผลติภณัฑ์ต้นแบบพร้อมบรโิภคในรปูแบบเมด็ฟองฟู ่ทัง้นีเ้พือ่เป็นการเพิม่มลูค่า

ของผลสุกของผักปลังและสามารถพัฒนาต่อยอดในรูปแบบของเชิงพานิชย์ได้ต่อไป

อ้างอิง

Brockington, S.F., Walker, R.H.,  Glover, B.J., Soltis, P.S. and Soltis, D.E. (2011). Complex pigment evolution in  

    the Caryophyllales. New Phytologist. Vol. 190. pp. 854–864

Kumar, S.S., Manoj, P., Shetty, N.P., Prakash, P.M. and Giridhar, P. (2015). Characterization of major betalain  

    pigments-gomphrenin, betanin and isobetanin from Basella rubra L. fruit and evaluation of efficacy as a natural 

colourant in product (ice cream) development. J Food Sci Technol. Vol. 52. NO. 11. pp. 4994-5002

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์มีสีม่วง-ชมพู สีสวยน่ารับประทาน ซึ่งเป็นสารสีที่ได้จากธรรมชาติ และรูปแบบของผลิตภัณฑ์สามารถบริโภคได้สะดวก

ประโยชน์ของผลงาน
สามารถเพิม่มูลค่าของผลสกุของผักปลัง ซ่ึงปกตไิม่มรีาคาและสามารถเป็นแนวทางส่งเสรมิให้เกษตรกร  ปลกูผกัปลงัเพือ่ใช้ประโยชน์

ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�าเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการ เพื่อพัฒนาต่อยอดในเชิงพาณิชย์

เจ้าของผลงาน
นางเยาวพา ความหมั่น*, นางสาว โยษิตา เรืองฤาชัย, นางสาว ธิดารัตน์ บุญมาพิลา  
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
เบอร์โทรติดต่อ 080-1783519 อีเมล์ y_namatsila@hotmail.com
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เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ *, นางสาวจิณาภา  แสงสี, นาวสาวรัตติกาล รักแก้ว  
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เบอร์โทรติดต่อ 088-266-7266 อีเมล์ Reseaerch.dong@mailo.com
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iNaturlich ไอศกรีมจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
และท็อปป้ิงจากสารสกดับัวผันส�าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน

iNaturlich organic riceberry ice-cream  
with topping form lotus extracts for diabetic patients

ความเป็นมา
ไอศกรีม หากรับประทานในปริมาณมากๆ หรือรับประทานบ่อยจะท�าให้อ้วนได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน 

หลอดเลือดจะท�าให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากว่าในส่วนผสมของไอศกรีมท่ัวๆไปจะประกอบด้วยไขมัน และน�้าตาลเป็นส่วนผสมหลัก

เพราะฉะนั้น เมื่อรับประทานในปริมาณมากๆ หรือบ่อยเกินไปจะท�าให้เป็นผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนปกติก็จะกลายเป็นคน

ป่วยได้คนทีป่วยอยู่แล้วก็จะท�าให้อาการป่วยนั้นเป็นหนักขึ้น ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าว 

ไรซ์เบอรีอิ่นทรย์ีและทอ็ปป้ิงต้านเบาหวานจากบวัผนั เพ่ือตอบสนองตลาดของกลุม่คนรกัสขุภาพท่ีชอบรบัประทาน ไอศกรมี และของหวาน 

ชนิดต่างๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังสามารถช่วยลดการน�าเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ สารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ออกสู่ชุมชนเพ่ือที่จะสามารถเกิดการพึ่งพาตนเองในสังคม และส่งเสริมการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นรายได้

เสรมิรองจากการแปรรปูข้าวอนิทรย์ีหลกั เป็นต้น หลงัจากเสรจ็สิน้โครงการวจิยันีส้ามารถน�าผลงานวจิยัท่ีได้ไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้  

โดยการน�าสารสกัดซ่ึงสามารถน�าไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชาติ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติในรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังถือว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของการแปรรูปข้าวอินทรีย์อีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งต้านเบาหวานจากบัวผัน มีส่วนผสมหลัก สารสกัดจากข้าว

ไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และสารสกัดจากบัวผัน เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย  

เมื่อรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษ และยังสามารถรับประทานได้บ่อยครั้งและปริมาณมากๆ รับประทานได้ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่  

ไม่มีส่วนผสมของ นม ไขมันจากสัตว์ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง สารกันบูด และไม่หวานมากเกินไป เนื่องจากใช้หญ้าหวานแทนการใช้น�้าตาล

นั่นเอง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอร่ีอินทรีย์และท็อปปิ้งต้านเบาหวานจากบัวผัน เป็นการน�าสารสกัดจากธรรมชาติ 

ท่ีพัฒนามาจากงานวิจัยของผู้ประดิษฐ์ มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นี้ โดยได้มีการพัฒนาสูตรของไอศกรีมเพื่อสุขภาพและท็อปปิ้ง

จากสารสกัดบัวผัน ให้มีรสชาติที่ถูกปากและไม่หวานมากจนเกินไป  ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยควบคุมน�า้ตาล และไขมันในเลือดได้  

เหมาะส�าหรับผู้ที่ควบคุมน�้าหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของแร่ธาตุและวิตามินจากน�้าผลไม้รสชาติต่างๆ  

ที่จะช่วยบ�ารุงให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มสินค้านวัตกรรม

ใหม่ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของ

ไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย
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ระบบเตือนภัยน�้าท่วมแบบอัตโนมัติ
iAuto flood Warning System

ความเป็นมา
ในอดีตท่ีผ่านมาช่วงฤดูน�้าหลาก จะมีการระบายน�้าจากท้ายเขื่อนหรือประตูระบายน�้าเป็นสาเหตุหลักที่ท�าให้ระดับน�้าในล�าน�้าสูง

ขึ้น ท�าให้มีโอกาสเกิดน�้าท่วมฉับพลันส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ริมฝั่งแม่น�้า ล�าคลอง รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความ

เสียหายต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนหรือบอกแนวโน้มสถานการณ์น�้าได้อย่าง

ทันท่วงที โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประชาชน ชุมชน ก�าลังพักผ่อนในช่วงกลางคืนท�าให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน

และพื้นที่ทางการเกษตรได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประดิษฐ์เล็งเห็นความส�าคัญดังกล่าวจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือระบบเตือนภัยน�้าท่วมแบบ

อัตโนมัติ (Auto flood Warning System) ขึ้นมาเพื่อช่วยเตือนภัยได้ทันท่วงทีและช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ชุมชน 

และพื้นที่ทางการเกษตรต่อไป

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มีการเชื่อมต่อการเก็บข้อมูลและแสดงผลด้วยระบบ Internet of things (IoT) 

2. เชื่อมโยงการแจ้งเตือนระดับน�้าแบบเรียลไทม์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการระบายน�้าด้วยแอพพลิเคชันไลน์

3. ต้นทุนการพัฒนาเครื่องมือมีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน

2. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน

3. คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น�้า

4. เฝ้าระวังติดตามการระบายน�้าจากอ่างเก็บน�้า

5. สามารถติดตามวางแผนการส่งน�้า และประเมินประสิทธิภาพการส่งน�้าในระบบชลประทานได้ในระดับเรียลไทม์

6. รวบรวมติดตามสถานการณ์น�้าเป็นรายต�าบล อ�าเภอ จังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน

7. สร้างการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม

8. เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�าไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับแผนที่เสี่ยงภัยน�้าท่วม (Flood Risk Area) ที่มีความละเอียดสูงระดับเซนติเมตร ซึ่งด�าเนินการ

โดยวิธีการจัดท�าแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และการรังวัดพิกัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (GNSS RTK) จะ

ท�าให้ทราบจุดหรือพื้นที่ที่มีระดับภูมิประเทศต�่าสุดเพื่อความเหมาะสมที่จะติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวต่อไป

เจ้าของผลงาน
นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ*, นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ, นายศุภนัฐ เหมือนวงษ์ธรรม  
ฝ่ายจัดสรรน�้าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี 
เบอร์โทรติดต่อ 086-614-1625 อีเมล์  pzap75@hotmail.com
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เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ *, นางสาวรัตติกาล  รักแก้ว, นางสาวสรินพร  อุดมพงษ์  
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 088-266-7266 อีเมล์ Reseaerch.dong@mailo.com

07-191029

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่เสริมอาหารจากบัวผัน 3 สายพันธุ์ คือ ฉลอง

ขวัญ ขาวมงคล และชมพู่มะเหมี่ยว ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตโดย

วธิมีาตรฐาน มคีวามสามารถในการต้านอนมุลูอสิระ เพิม่ภมูคิุม้กนั

ให้แก่ร่างกาย     ช่วยป้องกนัและต้านโรคมะเรง็ คณุประโยชน์ของ 

บัวผันท่ีมีสารส�าคัญคือ สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ได้แก ่

แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ และแคโรทีนอยด์ โดยมีหน้าที่ 

จับกับอนุมูลอิสระและขัดขวางการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชัน 

ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ 

รับประทานได้ เนื่องจากใช้แอสปาร์แตมแทนสารให้ความหวาน

ประโยชน์ของผลงาน
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพื่อสุขภาพและความงามที่มี

ประสิทธิภาพสูงและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและ

เอกชน เพื่อน�าผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

2. ลดการน�าเข้าสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและฮอร์โมน จากต่าง

ประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี

ท่ีใช้ออกสู่ชุมชนเพื่อท่ีจะสามารถเกิดการพ่ึงพาตนเองในสังคม  

ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นรายได้เสริมรองจากพืช

3. เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู ้และภูมิปัญญา 

พื้นบ้านมิให้สูญหายอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบ

ส�าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มสินค้าน

วัตกรรมใหม่ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่ม

ยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์พืช

สมุนไพรของไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย
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iNaturlich ผลิตภัณฑ์ชาอัดเม็ด
ส�าเร็จรูปผสมสารสกัดบัวผัน

ความเป็นมา
จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพโดยการเลือกอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ

สขุภาพทีม่าจากพชืสมนุไพรธรรมชาตแิละการใช้บรกิารด้านสขุภาพท่ีมีการผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวมซึง่ก�าลงัเป็นทีน่ยิม

อย่างมากในสังคมไทยและทั่วโลก โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า

ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ชาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์บ�ารุงร่างกาย 

เป็นต้น อย่างไรกต็ามสารสกดัจากพชืและสมนุไพรธรรมชาตท่ีิน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลติภณัฑ์ธรรมชาตมิกัจะน�าเข้าจากต่างประเทศ 

ซึ่งจะท�าให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์

และ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งจะสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรู้ในการสร้างสรรค์สาร

ออกฤทธิ์ชนิดใหม่ๆท่ีมีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถน�าไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนา

เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะท�าให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยมีความแปลกใหม่ ลดการน�า

เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม

เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�าคัญ

ตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนัได้มกีารน�าบวัไปใช้ประโยชน์ทางด้านเภสชักรรมแผนไทยมายาวนาน เช่น เมลด็บวัมสีรรพคณุบ�ารงุประสาท 

บ�ารุงไต เกสรบัวมีสรรพคุณยาบ�ารุงหัวใจ และยาขับปัสสาวะ ดีบัวมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ

ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนมากบัวที่น�ามาใช้คือ บัวหลวง (Nelumbo nucifera Gaertn.) อยู่ในวงค์  Nelumbonaceae นอกจากนี้ ยัง

มีบัวอีกหลายสายพันธุ์ที่พบได้ในไทย บัวผันก็เป็นบัวสายพันธุ์หนึ่งที่อยู่ในวงค์ Nymphaeaceaeซึ่งพบทั้งตามธรรมชาติและถูกพัฒน

าสายพันธุ์ขึ้นในไทย แต่อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับฤทธิ์ทางเภสัชวิทยาของบัวสายพันธุ์เหล่านั้นมาก่อน ตามที่มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้พัฒนาสายพันธุ์บัวผัน 3 สายพันธุ์ ได้แก่ ฉลองขวัญ  ชมพูมะเหมี่ยว และขาวมงคล มีลักษณะเด่น คือ 

มีสีสันที่สวยงาม ดึงดูดความสนใจ มีกลิ่นหอม ขยายพันธุ์ง่าย และก้านดอกมีความแข็งแรง จึงน่าจะสามารถขยายพันธุ์เพื่อเป็นพืช

เศรษฐกิจได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานเกี่ยวกับองค์ประกอบทางด้านพฤกษเคมี ฤทธิ์ทางชีวภาพ และฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา

ของบัวทั้งสามสายพันธุ์นี้มาก่อน

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงมีแนวคิดที่จะท�าการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเป็นองค์ความรู ้ด้านเภสัชวิทยาของบัวสายพันธุ ์น้ี  

โดยเฉพาะฤทธ์ิทางชีวภาพส�าหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมไปถึงการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดบัวเพื่อยืนยันถึง 

ความปลอดภัย จากนั้นจะน�าไปสารสกัดท่ีคัดเลือกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ โครงการนี้ยังสามารถช่วยลดการน�าเข้าสินค้า 

กลุม่วตัถดุบิ สารออกฤทธิ ์และผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีใช้ออกสูช่มุชนเพือ่ท่ีจะสามารถเกดิการพึง่พาตนเอง

ในสงัคม และส่งเสริมการปลกูบวัเพือ่เป็นรายได้เสริมรองจากพชืเศรษฐกจิ เป็นต้น หลงัจากเสรจ็สิน้โครงการวจัิยนีส้ามารถน�าผลงานวจิยัทีไ่ด้ 

ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังถือว่าโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวผันมิให้สูญหายอีกด้วย



14 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A 08-191032



วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อการเกษตร

15

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู
ขนาดนาโนท่ีใช้เทคโนโลยนีีโอโซมซึง่เพิม่ประสิทธิภาพด้วยกะทิ

Nano-facial serum from Pink rambutan extract  
by niosome technology enhanced by coconut milk

ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ารุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกะทิ 

เป็นการน�าพืชจากธรรมชาติของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดการน�าเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์จากต่างประเทศ 

ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชไทย และลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี 

นีโอโซมที่มีการใช้กะทิสู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับกะทิและส่งเสริมการปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นทาง

เลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร  และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์เซร่ัมบ�ารุงผิวหน้าได้พัฒนาจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพูซึ่งเป็นพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี 

ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยในการลดริ้วรอย มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่สูงมีฤทธิ์ในการลดจุดด่างด�าและท�าให้ผิวหนังชุ่มชื้นนอกจากนี้การใช้

เทคโนโลยีนโีอโซมซ่ึงได้มีการเตมิกะทลิงไปในอัตราส่วนทีเ่หมาะสมในการพฒันาประสทิธภิาพการกกัเกบ็สารสกดัเงาะพนัธุส์ชีมพูและซึม

ผ่านผิวได้มากยิง่ขึน้ ผลติภณัฑ์นีจ้ะเป็นการน�าผลผลติทางการเกษตรมาใช้ให้เกดิประโยชน์เชงิพาณชิย์ และอตุสาหกรรมเครือ่งส�าอางได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. การใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติจากเงาะสีชมพูในผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งยังไม่เคยมีในผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อน สารสกัด สูตรนี้จะท�าให้ผิว

ขาวกระจ่างใส ลดจุดด่างด�า ลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. มีการใช้กะทิซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในการพัฒนาเป็นอนุภาคนีโอโซมขนาดนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ    กักเก็บสารสกัด

ได้มากกว่ากระบวนการเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้น�าสารซึมผ่านผิวได้อย่างล�้าลึก ช่วยลดอาการระคายเคือง ช่วยให้ให้

สารออกฤทธิ์นานขึ้น และยังช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นมากขึ้นด้วย

3. ผลิตภัณฑ์นี้มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบส�าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มสินค้านวัตกรรม

ใหม่ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของ

ไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย

เจ้าของผลงาน
ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์*, นางสาวรัตติญา บุญใบ, นาวสาวจิณาภา แสงสี 
คณะ วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรติดต่อ 025921999 ต่อ 1303 อีเมล์ korawinwich_b@rmutt.ac.th



16 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A 09-191038
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การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิต
เส้นใยผักตบชวา แกลบ และใยมะพร้าว ส�าหรบัรกัษาอณุหภมิู
Development of Eco-Packaging Using the Composites of 

Water Hyacinth Fibers, Rice Husk, and Coconut Fibers for 
Temperature Preservation

ความเป็นมา
1. ปัญหาขยะจากกล่องโฟมถูกทิ้งมีปริมาณมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�าลายทัศนียภาพ และสูญเสียพื้นที่ฝังกลบ

2. โฟม เป็นวัสดุที่มีความคงทนและใช้เวลาในการย่อยสลายนาน 

3. โฟม ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน และมลพิษอากาศ ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ได้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และรักษาอุณหภูมิได้จริง

เพิ่มมูลค่าให้กับวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตร

ประโยชน์ของผลงาน
ได้บรรจุภัณฑ์ช่วยรักษาคุณภาพของอาหารหรือผลิตภัณฑ์ ในด้านการเก็บรักษาอุณหภูมิร้อน – เย็น   

ป้องกันการรั่ว การหลุดรอดของผลิตภัณฑ์ ในระหว่างการขนส่ง หรือเก็บรักษา

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การพัฒนาความสามารถในด้านการเก็บรักษาอุณหภูมิร้อน – เย็น ให้นานยิ่งขึ้น

การพัฒนากล่องบรรจุภัณฑ์ให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน มีความแข็งแรงคงทนต่อการใช้งาน

เจ้าของผลงาน
ดร.ดวงฤทยั นิคมรฐั *, นางสาวภัทรพร ครฑุสุธา, นายอดทัิศน เอีย่มรกัษา, นางสาวศภุนิดา ธีรชยัเก้ือกูล   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เบอร์โทรติดต่อ 0811674241 อีเมล์   Duongruitai.n@rmutp.ac.th



18 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A 10-191039
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ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจากใบไผ่

Environmentally Friendly Dehumidifying Product Using 
Silica Extracted from Bamboo

ความเป็นมา
ในปัจจุบันได้มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจ�านวนมากที่ยังไม่ได้มีการน�าไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะใบไผ่ ดังนั้น

การน�าใบไผ่มาใช้ในการสกัดซิลิกาและน�าไปท�าเป็นผลิตภัณฑ์ลดความชื้นจึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดปัญหาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรลงได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้สกัดซิลิกาและน�ามาท�าเป็นผลิตภัณฑ์

ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของผลงาน
ได้กระบวนการสกัดซิลิกาจากใบไผ่ที่มีความเหมาะสม  

ได้ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-

เจ้าของผลงาน
ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ *, นางสาวศิริวรรณ พรมเกตุจันทร์, นายฐาปกรณ์ วงษ์ประยูร   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เบอร์โทรติดต่อ 085-9352107 อีเมล์ patari24@gmail.com



20 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A

เจ้าของผลงาน
นายชานนท์  บุญมีพิพิธ  
วทิยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืรตันโกสินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 084 777 2994 อีเมล์ Chanon.bun@rmutr.ac.th

11-191040
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ชุดคลัทช์ควบคุมการท�างานปั๊มสูบน�้า
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง

The electric clutch system control 
the direct solar water pumping

ความเป็นมา
การสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานคลื่นรังสีอาทิตย์จากดวงโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวกลางที่

ผลิตพลังงานไฟฟ้าและประจุลงแบตเตอรี่ หรืออาจจะต่อตรงเข้ากับน�้าที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงขับเคลื่อนหรือเคลื่อนลูกสูบปั๊มน�้า ที่จะ

สามารถล�าเลียงน�้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม ระบบประปา อาคาร บ้านพัก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบดัง

กล่าวถือว่ามีความส�าคัญอย่างมากกับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ซึ่งการสูบน�้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจ�ากัดด้านพลังงาน

แสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถจะควบคุมหรือก�าหนดได้ ตลอดจนลักษณะการท�างานของระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรจึงท�าให้อายุการใช้งานของ

มอเตอร์ไม่ยาวนาน หรือต้องอาศยัระบบการจดัการพลังงานทีส่ลบัซบัซ้อนส่งผลต่อต้นทุนการใช้งานสงู แต่การส่งเสรมิและใช้งานส�าหรบั

เกษตรกรหรอืชมุชนนัน้จ�าเป็นต้องอาศยัระบบทีไ่ม่สลบัซบัซ้อนจงึท�าให้การสบูน�า้พลงังานแสงอาทติย์ชนดิต่อตรงนัน้เริม่เป็นทีใ่ช้งานอย่าง

แพร่หลาย แต่ด้วยปัจจัยด้านความไม่คงที่ของพลังงานแสงอาทิตย์ท�าให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ไม่ยาวนานจากการสะสมความร้อน

ภายในขดลวดในปริมาณมากส่งผลต่อวัสดุต่างๆ ให้เสื่อมสภาพการใช้งานลง แต่การประยุกต์ใช้ระบบส่งก�าลังแบบคลัทช์ไฟฟ้าภายใน

ระบบปรับอากาศรถยนต์นั้น ขณะที่ปริมาณรังสีอาทิตย์ไม่คงที่หรือไม่เพียงพอต่อการท�างานคลัทช์ไฟฟ้าจะตัดการส่งก�าลังจากมอเตอร์

ไปยังปั๊มน�้า ซึ่งจะลดอุณหภูมิสะสมภายในตัวมอเตอร์ลงได้ และระบบจะท�างานได้สมบูรณ์ขณะรังสีอาทิตย์เพียงพอเท่านั้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ไม่มีความสลับซับซ้อนของระบบ จึงท�าให้ชุมชนหรือเกษตรดูแลรักษาหรือซ่อมบ�ารุงและพัฒนาได้ด้วยตนเอง

2. สามารถใช้ระบบคลัทช์ระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ทุกแบบ และสามารถหาวัสดุได้ทั่วไป

3. ต้นทุนการผลิตต�่า

ประโยชน์ของผลงาน 
1. ยืดอายุการท�าของมอเตอร์ไฟฟ้าจากการลดอุณหภูมิสะสมภายในตัวมอเตอร์ได้

2. ใช้องค์ความรู้พื้นฐานงานช่างไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์ทั่วไป จึงท�าให้การเข้าใจระบบใช้ระยะเวลาน้อย

3. ระบบมีความสลับซับซ้อนน้อยจึงท�าให้การซ้อมบ�ารุงน้อย 

4. สามารถประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ขยายขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานขนาดใหญ่หรือระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาด 

3. ประยุกต์ใช้งานรูปแบบอื่นที่ใช้การตัดต่อการส่งก�าลังระหว่างมอเตอร์และระบบ
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เตาเผา 1200 องศาเซลเซียส
Furnace 1200 degrees Celsius

ความเป็นมา
กระบวนการอตุสาหกรรมชบุแขง็ กลุม่งานเชือ้เพลงิเชงิชวีมวลและกลุม่งานวสัดตุ่างๆ ใช้การทดสอบชิน้งาน และการด�าเนนิงานเพือ่

ตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบและผลิตโดยใช้ความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความจ�าเป็นต้องก�าหนดปริมาณความร้อนที่คงที่และสม�่าเสมอ

เพื่อกิจกรรมต่างๆ การใช้เตาเผาขนาดเล็กและที่เหมาะสมส�าหรับ  การทดสอบเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมกับการออกแบบ จะสามารถ

ก�าหนดและลดระยะเวลาในการทดสอบได้ และสามารถใช้งานได้หลากหลายส�าหรับการให้ความร้อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มีขนาดเล็ก กะทัดรัดและใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 4000W สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนได้ทั่วไป

2. สามารถก�าหนดอุณหภูมิได้คงที่ 

3. ต้นทุนการผลิตต�่า

ประโยชน์ของผลงาน 
1. ลดระยะเวลาในการใช้งานความร้อนสูง

2. สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก

3. ใช้พลังงานน้อย

4. ผลิตจากวัสดุที่มีในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาด 

2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาดและห้องปฏิบัติการ

3. ประยุกต์ใช้งานรูปแบบอื่น

เจ้าของผลงาน
ผศ.พงศกร  คชาพงศ์กุล    
วทิยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืรตันโกสินทร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์                                                                   
เบอร์โทรติดต่อ 0816659339 อีเมล์ pkerdchang@gmail.com
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A

เจ้าของผลงาน
ดร.ติณณภพ แพงผม* , วิทยา แก้วสุริยวงค์ จิระศักดิ์ พุกด�า   
วทิยาลัยพลังงานและส่ิงแวดล้อมอย่างยัง่ยนืรตันโกสินทร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0945734464 อีเมล์ Tinnapob.phe@rmutr.ac.th

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ปกตริะบบคอมพิวเตอร์จะรอรับค�าสัง่จากมนษุย์ตามปกตแิบบ 

interactive แต่จะพัฒนาการใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (WSN) 

ท�าให้เกดิ computing paradigm ทีเ่รียกว่า “proactive comput-

ing” คอมพิวเตอร์ในระบบ proactive computing สามารถคาด

การณ์สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ต้องการและสามารถด�าเนินการแทน

มนุษย์ได้ ดังนั้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบใหม่ สามารถสร้าง

โปรแกรมให้คอมพวิเตอร์ปฏิบตักิารได้ทนัทเีม่ือสภาวะแวดล้อมเป็น

ไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยที่ไม่ต้องรอสั่งงานคอมพิวเตอร์เหมือน

กับในระบบ interactive ยกตัวอย่างเช่น สามารถเขียนโปรแกรม

เซนเซอร์ท่ีถูกฝังอยู่ใต้ดนิช่วยจดัการระบบจดัการน�า้หรอืระบบการ

ให้ปุ๋ย เป็นต้น

13-191046
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แบบจ�าลองโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ
ส�าหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

The Prototype Model of Smart Indoor Farm 
for Asparagus Cultivation

ความเป็นมา
แบบจ�าลองโรงเรือนเพาะปลกูหน่อไม้ฝร่ังทีน่�าเสนอเป็นโรงเรอืนเพาะปลกูทีใ่ช้อยูใ่นชมุชน วสิาหกจิชมุชนกลุม่เกษตร 2005 ต.หนองงู

เหลอืม อ.เมอืงนครปฐม จ.นครปฐม โรงเรือนเพาะปลูกมขีนาด 6 เมตร x 24 เมตร โครงการวจิยัได้รบัการสนบัสนุนทนุวจิยัจากส�านักงาน

คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (Thaiwest) โรงเรือนเพาะ

ปลูกได้น�าเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ท�างานร่วมกับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network or WSN) เพื่อ

ช่วยเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ มาช่วยตรวจวัดความสมบูรณ์ของปุ๋ย ตรวจวัดระดับของแสง 

ตรวจวดัอุณหภมู ิตรวจวดัความชืน้ ตรวจวดัค่า PH ในดิน เพือ่น�าข้อมลูท่ีได้ไปประมวลผล เพือ่เพาะปลกูพชืให้เหมาะกบัสภาพแวดล้อม 

วิสาหกิจชุมชนกลุม่เกษตร 2005 เป็นชมุชนการเกษตรทีท่�าการเพาะปลกูหน่อไม้ฝรัง่โดยมกีารส่งออกไปยงัประเทศไต้หวนั กลุม่เกษตรกร

มีที่ดินเพื่อเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งสิ้น 150 ไร่ มีความสามารถในการผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 500-700 กิโลกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตาม

ความต้องการของประเทศไต้หวันในการรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งมีถึง 50 ตันต่อวัน ด้วยความต้องการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

ในพื้นที่จ�ากัดเพียง 150 ไร่ของกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นที่มาของการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ 

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เพิ่มการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยในการบังคับอุปกรณ์ในโรงเรือนให้ท�างานเองได้ ระบบทั่วๆ ไปของระบบอัตโนมัติแสดงดังรูป

แผนผังระบบใน Smart indoor farm ระบบการควบคุมการเพาะปลูกเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเซนเซอร์ร่วมกันโดย

ระบบนี้จะท�าการเพาะปลูกพืชไว้ในโรงเรือน โดยจะมีการควบคุมภายในโรงเรือนโดยใช้ระบบเซนเซอร์ตรวจวัด เช่น ตรวจวัดความ

สมบูรณ์ของปุ๋ย ตรวจวัดระดับของแสง ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความชื้น ตรวจวัดค่า PH ในดิน และ real-time กล้อง CCTV เพื่อ

การมองภาพภายในโรงเรือนได้ได้ตลอดเวลา โดยค่าที่ตรวจสอบทั้งหมดจะส่งข้อมูลไปยัง บอร์ด Arduino (Control terminal) และส่ง

ไปแสดงผลได้ 2 ทาง คือที่หน้าจอมือถือและหน้าเว็บไซด์ของเกษตรจังหวัดนครปฐมเพื่อให้ผู้ที่รับข้อมูลตัดสินใจ เช่น เพิ่มปุ๋ย เพิ่มน�้า 

เพิ่มกรด-เบสในดิน หรือลดอุณหภูมิในโรงเรือน

ประโยชน์ของผลงาน
ปกติระบบคอมพวิเตอร์จะรอรับค�าสัง่จากมนุษย์ตามปกติแบบ interactive แต่จะพัฒนาการใช้เครอืข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (WSN) ท�าให้

เกิด computing paradigm ที่เรียกว่า “proactive computing” คอมพิวเตอร์ในระบบ proactive computing สามารถคาดการณ์

สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ต้องการและสามารถด�าเนินการแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบใหม่ สามารถสร้างโปรแกรม

ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้ทันทีเม่ือสภาวะแวดล้อมเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยที่ไม่ต้องรอสั่งงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับในระบบ 

interactive ยกตัวอย่างเช่น สามารถเขียนโปรแกรมเซนเซอร์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินช่วยจัดการระบบจัดการน�้าหรือระบบการให้ปุ๋ย เป็นต้น
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เจ้าของผลงาน
นางสาวนุชจิเรศ แก้วสกุล *, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะ ประสงค์จันทร์, นายธวัชชัย เจริญกุล, 
นางสาวนิลวรรณ สุขกิ้ม  
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เบอร์โทรติดต่อ 086-6244319 อีเมล์ nut2222@hotmail.com
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เครื่องให้อาหารปลาดุก
ส�าหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบ PLC

Catfish feeding machine for households controlled 
by PLC system

ความเป็นมา
เครือ่งให้อาหารปลาแบบตัง้เวลาควบคมุด้วย พแีอลซี เพือ่เป็นการพฒันาเทคโนโลยเีกีย่วกบัการเลีย้งปลา เป็นแนวทางในการพฒันา

อาชีพการเลี้ยงปลา สามารถก�าหนดเวลาการให้อาหารปลาได้ ก�าหนดปริมาณอาหารได้พอเหมาะกับอายุของปลา ท้ังยังช่วยให้ปลา

เจริญเติบโตได้ดี ประหยัดอาหารที่เกินความต้องการของปลา จากที่เราได้รู้กันทั่วไปว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือแม้แต่พีแอลซี มีความ

สามารถสัง่งานอปุกรณ์ไฟฟ้าท่ีสลบัซบัซ้อนได้ตามต้องการ โครงงานนีจ้งึเลอืกพแีอลซมีาใช้เป็นตวัควบคุมการท�างาน เนือ่งด้วยราคาไม่

แพงมากนัก ง่ายต่อการเรียนรู้และที่ส�าคัญยังน�าความรู้ไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง

ยังต่อพ่วงกับจอภาพระบบสัมผัสได้อย่างดี

จากที่กล่าวมาทั้งหมดโครงงาน สร้างเครื่องให้อาหารปลาดุกในครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซีจะมีส่วนของโปรแกรมสามารถ

ก�าหนดปริมาณอาหาร ได้ตามขนาดของปลาดุก มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  สามารถก�าหนดปริมาณอาหารส�าหรับปลาเล็ก

ได้ 3 ระดับ คือ 600 กรัม  700 กรัมและ 800 กรัม  ปลาขนาดกลาง ได้ 3 ระดับ คือ 900 กรัม  1,000 กรัมและ 1,300 กรัม  ปลา

ขนาดใหญ่  ได้ 3 ระดับ คือ 1,500 กรัม  1,800 กรัมและ 2,000 กรัม องศาในการกวาด 120 องศา ระบบโบลเวอร์เป่าอาหารได้ไกล

ถึง 3 เมตร เหมาะสมกับขนาดบ่อ 4 X 4 เมตร ที่ใช้กันในครัวเรือน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เครือ่งให้อาหารปลาดกุส�าหรับครัวเรือนควบคมุด้วยระบบพีแอลซ ีท่ีทางกลุ่มได้คดิค้นขึน้นัน้ อาจเป็นต้นแบบ  ในการน�าไปประยกุต์

หรือปรับปรุงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังอาจเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการที่ท�าการเลี้ยงปลา ลดเวลาลดค่าแรงงานในการให้ 

อาหารปลา เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยระบบพีแอลซีสามารถ  ให้อาหารปลาได้ 2 ระบบ คือแบบ ระบบควบคุมด้วยมือ  

และแบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบ อัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการให้อาหารได้ตามที่เราต้องการ อีกทั้งยังสามารถตั้งปริมาณอาหารที่จะให้

แต่ละครั้งอีกด้วย 

ส่วนของโปรแกรมสามารถก�าหนดปริมาณอาหาร ได้ตามขนาดของปลาดุก มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง  ขนาดใหญ่  สามารถก�าหนด

ปริมาณอาหารส�าหรับปลาเล็กได้ 3 ระดับ คือ 600 กรัม  700 กรัมและ 800 กรัม  ปลาขนาดกลาง ได้ 3 ระดับ คือ 900 กรัม  1,000 

กรัมและ 1,300 กรัม  ปลาขนาดใหญ่  ได้ 3 ระดับ คือ 1,500 กรัม  1,800 กรัมและ 2,000 กรัม องศาในการกวาด 120 องศา ระบบ

โบลเวอร์เป่าอาหารได้ไกลถึง 3 เมตร เหมาะสมกับขนาดบ่อ 4 X 4 เมตร ที่ใช้กันในครัวเรือน

ประโยชน์ของผลงาน 
1. เครื่องให้อาหารปลาดุกส�าหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซี  

2. พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมพีแอลซีร่วมกับจอภาพระบบสัมผัส  

3. เครื่องให้อาหารปลาดุกส�าหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซีสามารถควบคุมปริมาณอาหาร และตั้งเวลาการท�างาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สิง่ประดษิฐ์สามารถต่อยอดพฒันาไปสูค่รวัเรอืนได้ ส�าหรบัครวัเรอืนทีเ่ลีย้งบ่อปลาดกุและปลาชนดิอืน่ๆ ควบคมุง่ายด้วยระบบสัมผสั 

ฟังชันการใช้งานเป็นภาษาไทย เครื่องมีน�้าหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก



28 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A 15-191057

เจ้าของผลงาน
นายแดงเดช แนนเกี้ยง * , นายอาคม หะยีอูมา, นางจารุณี สนองคุณ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เบอร์โทรติดต่อ 0856650886 อีเมล์ Hs3_pwt@hotmail.com,  daengdesh.n@rmutsb.ac.th
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เครือ่งควบคมุระบบรดน�า้ตามสภาพอากาศแวดล้อม
Watering system control according to the ambient weather

ความเป็นมา
สบืเน่ืองจากโรงเรียนหนองน�า้ส้ม อ.อทัุย จ.พระนครศรอียธุยา ซึง่เป็นโรงเรยีนระดบักลาง ได้รบัปัจจยัการผลติการขยายผลโครงการ

เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด�าริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

ให้ด�าเนินโครงการปี พ.ศ.2561  เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืน ทางโรงเรียนหนองน�้าส้ม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากร  

ด้านการท�าเกษตรอัจฉริยะ จากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งเม่ือได้ลงพื้นท่ีส�ารวจโครงการของโรงเรียน

หนองน�า้ส้ม พบว่าโรงเรยีนได้มกีารจดัท�าพืน้ทีแ่ปลงเกษตรเพือ่อาหารกลางวนัส�าหรบันักเรยีน มีการปลกูพชืผกัหลายชนดิ โดยแปลงปลกู 

มีขนาด  50 เมตร x 400 เมตร  โดยทางโรงเรียนได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้น�้าแบบเดิมที่ใช้เฉพาะเครื่องตั้งเวลา แต่พบว่า 

การให้น�้าไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากแปลงพืชผักมีขนาดยาว  400 เมตร ท�าให้พืชผักที่อยู่ท้ายๆได้รับน�้าไม่เพียงพอ  

ท�าให้พชืผกั ทีป่ลกูเสยีหาย ล้มตายเป็นจ�านวนมาก ซึง่เมือ่พจิารณาในรายละเอยีดพบว่า ระยะห่างของพชืผกัทีป่ลกูท้ายๆ กบัเครือ่งสบูน�า้

ห่างกนัเกนิไป ทัง้นีท้างโรงเรียนได้เคยแก้ปัญหามาบ้างแล้วโดยการเปล่ียนเครือ่งสบูน�า้ทีม่มีอเตอร์ก�าลงัสูง (ท�าให้ทางโรงเรียนมค่ีาใช้จ่าย 

เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วย) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาพืชผักท่ีอยู่ท้ายๆ ได้รับน�้าน้อยได้ นอกจากนี้การเปลี่ยน 

เครือ่งสบูน�า้ที่มอเตอร์มีก�าลังสูง ท�าให้พืชผักที่อยู่ใกล้กับเครื่องสูบน�้า ได้รับน�้ามากไปด้วย บางบริเวณจึงมีปัญหาท�าให้น�้าท่วมพืชผัก

ดัง้นัน้ผู้วจัิยจงึได้น�าปัญหาเหล่ามานัน้มาเรียบเรียงและคดิว่าการแก้ปัญหาท่ีเหมาะสมและไม่สิน้เปลืองงบประมาณมากนกั สามารถ

จัดการแก้ไขได้ด้วยการน�าไมโครคอนโทลเลอร์มาใช้ควบคุมการท�างานของการเปิดปิดหัวจ่ายน�้าในแต่ละจุด เพื่อให้พืชผักได้รับน�้า 

อย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าปริมาณการจ่ายน�้าให้เหมาะสมตามสภาพอากาศสภาพแวดล้อม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถความคมุการจ่ายน�า้ได้ 14 หัว ซึง่แต่ละหวัสามารถก�าหนดปรมิาณการจ่ายน�า้ได้ ท�าให้การจ่ายน�า้ท�าได้อย่างมปีระสทิธภิาพ

มากขึน้  โดยได้ก�าหนดให้การจ่ายน�า้ท�าไปทลีะหวัไล่ไปเรือ่ยๆจนถงึหวัจ่ายน�า้ตวัสดุท้าย จ่ายลดค่าใช้จ่ายเกีย่วกบัพลงังานทีใ่ช้ขบัมอเตอร์

2. ระบบสามารถปรับเพิม่ปรมิาณน�า้จากค่าปรกตท่ีิต้ังได้เองตามสภาพอากาศ โดยมเีซน็เซอร์คอยตรวจวดัสภาพอณุหภมูแิละความชืน้

ในอากาศทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน

3. สามารถสั่งให้ระบบเปิด-ปิด การท�างานได้ด้วย บลูทูธ   

ประโยชน์ของผลงาน 
1. ช่วยให้ประสิทธิภาพการจ่ายน�้าให้แก่แปลงปลูกขนาดใหญ่ดีขึ้น พืชผักได้รับปริมาณน�้าที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงตลอดทั้งแปลง  

2. ช่วยลดค่าไฟฟ้า กล่าวคือไม่ต้องเพิ่มขนาดของเครื่องสูบน�้าที่มีมอเตอร์ก�าลังสูงๆ นอกจากการจ่ายน�้าที่ก�าหนดให้ไล่เรียงไปทีละ

หัวจ่ายนั้น หัวที่ไม่ได้จ่ายน�้าก็จะก�าหนดไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วย  

3. ช่วยลดภาระในการดูแลของครูและนักเรียนในการดูแลแปลงผักช่วงปิดภาคการศึกษาด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. เพิ่มจ�านวนหัวจ่ายให้เป็น 24 หัวจ่าย (จากเดิม 14 หัวจ่าย)

2. เพิ่มเงื่อนไขการท�างานให้ละเอียดขึ้นให้เหมาะตามช่วงฤดูกาล

3. ติดตั้งระบบ Iot เพื่อการควบคุมและติดตามการท�างาน  

4. เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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เจ้าของผลงาน
นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว *,  นายเอกรัฐ ชอุ่มเอียด, นายธิติภัทร์ ดวงชู,  นายภาคภูมิ พรมฟัก 
นายณัฐกมล ฤทธิพิณ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.ล้านนา พิษณุโลก 
เบอร์โทรติดต่อ 095642229 อีเมล์ Duanraemp@gmail.com 
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ตู้ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์อจัฉรยิะด้วยเทคโนโลยี IoT 
Hydroponic Smart Box by Internet of Things Technology

ความเป็นมา
ปัจจุบันนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0 

เน้นเศรษฐกจิขบัเคลือ่นด้วยนวตักรรม (Value-Based Economy) โดยท�าให้เห็นความส�าคัญการคดิค้นนวตักรรมใหม่ๆ เพือ่ช่วยขับเคล่ือน

เศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเรื่องที่เป็นจุดเน้นมากที่สุดคือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเทคโนโลยี 

ดังกล่าวมีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชผักต่างๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะขึ้นซึ่งเป็นการ

น�าเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ามาใช้กับภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดปัญหาแรงงานและช่วยเพิ่มผลผลิตทาง 

การเกษตร อาทิ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การท�าฐานข้อมูลทางการเกษตร การควบคุมระบบปลูกพืชแบบต่างๆ เป็นต้น 

เนื่องจากวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดเวลาการดูแลของเกษตรกรได้ เนื่องจากระบบโรงเรือนอัจฉริยะหรือโรงเรือนอัตโนมัติดังกล่าว

นยิมใช้เซน็เซอร์ส�าหรับการรับข้อมูลเพือ่ประมวลผล ซึง่การใช้งานในสภาพอากาศหรอืสภาวะทีไ่ม่เหมาะสมอาจส่งผลเสยีต่อตวัเซน็เซอร์ 

ได้อาจท�าให้ระบบควบคุมมีความแม่นย�าลดลง ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบส�าหรับการเกษตรให้สามารถ

บันทึกข้อมูลและควบคุมการท�างานได้ด้วยตัวเองผ่านการส่งและรับข้อมูลต่างๆ จากการเชื่อมต่อเข้าหากันหรือ Internet of Things 

(IoT) และระบบเฮนดี้เซ้นส์ (Hendy Sense) โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้ 

ท�าให้การควบคุมอุปกรณ์มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมและแสดงข้อมูผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงความสามารถ 

ในการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้

จากทีม่าข้างต้นคณะผูว้จิยัจงึเกดิแนวคดิในการประยกุต์ใช้ระบบควบคมุอตัโนมตัทิีใ่ช้สมองกลฝังตัว (Embedded) ทีม่คีวามสามารถ

เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Internet of Things เข้ามาใช้กับระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อบันทึกข้อมูล ตรวจสอบการท�างานและ

ความผิดปกติของการควบคุมระบบอัตโนมิติของสมาร์ทฟาร์มได้เมื่อเกิดความผิดปกติผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ Application Line Notify

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ประยุกต์ใช้ระบบ IoT (Internet of Things) ที่สามารถบันทึกข้อมูล ตรวจสอบการท�างานและความผิดปกติของระบบ อัตโนมัติ

ของสมาร์ทฟาร์มได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์  

2. สามารถประมวลผลและแจ้งเตือนหากระบบเกิดความผิดปกติผ่าน Application Line Notify  

3. เพิ่มความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานเนื่องจากสามารถก�าหนดค่าต่างๆ ของสภาพแวดล้อมได้            

4. เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�าวัน

ประโยชน์ของผลงาน 
1. ได้ชุดปลูกผักที่สามารถแสดงและบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะของการปลูกผัก ท�าให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม

ต่อการปลูกผักได้ 

2. ได้ชุดปลูกผักที่สามารถตรวจสอบการท�างานและความผิดปกติของระบบอัตโนมัติของสมาร์ทฟาร์มได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ 

Application Line Notify และเพิ่มความสะดวก แม่นย�า และลดแรงงานในภาคเกษตรได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถประยกุต์ใช้ได้ในฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มทางการเกษตรอ่ืนๆ เช่น ฟาร์มเลีย้งไก่ ฟาร์มสุกร หรอืต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ 
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

A

เจ้าของผลงาน
นางสาวดวงกมล องัอ�านวยศริ ิ*, ดร.อทิธิพฒัน์  รปูคม, นายครรชิต ภาวนานนท์ นางสาวกมลวรรณ วงศ์วฒุิ  
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 0635954651 อีเมล์  daungkamol.fame@gmail.com

17-191059
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รถล�าเลียงเกลอื
Salt Conveying Truck

ความเป็นมา
การท�านาเกลอืทะเลเป็นอาชพีดัง้เดมิทีอ่ยูคู่ก่บัจงัหวัดเพชรบรุ ีสมทุรสงครามและสมทุรสาครมาอย่างยาวนาน นอกเหนอืจากอาชพี

ท�านา ท�าสวนและท�าประมง โดยพื้นที่ท�านาเกลือทะเลเกือบทั้งหมดของประเทศอยู่ใน 3 จังหวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน

ประมาณ 62,000 ไร่ ผลผลิตเกลือทะเลรวมทั้งประเทศประมาณ 992,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาท [1], [2] ถึงแม้ผลผลิต

เกลือทะเลจะมีจ�านวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าการท�านาเกลือทะเลจะสามารถท�าได้ง่าย ทั้งนี้จ�าเป็นต้องอาศัยความช�านาญของคน

ท�านาเกลือ และยังต้องใช้แรงงานอีกเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการเก็บเกลือที่ต้องใช้แรงงานในการหาบเกลือประมาณ 

20 – 30 คน ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของเกษตรกรชาวนาเกลือและคิดเป็น 42% ของราคาต้นทุนทั้งหมด ดังตารางที่ 1 นอกจากปัญหา

ด้านต้นทุนแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส�าคัญของชาวนาเกลือคือนับวันจะยิ่งมีแรงงานจ�านวนน้อยลงเรื่อยๆ 

ทีมผู้ประดิษฐ์จึงคิดเครื่องมือที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะท�าให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเกลือได้โดยพึ่งพาแรงงานน้อยลง

ตารางที่ 1 ต้นทุนการท�านาเกลือทะเลเฉลี่ยต่อเกวียน ส�าหรับพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ [3]

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จากการส�ารวจและสอบถามจากชาวนาเกลืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นมีผู้คิดประดิษฐ์หลายรูปแบบเช่น

1. เครื่องเก็บเกลือโดยอาศัยการดูด เพื่อจัดเก็บผลที่ได้ เกลือเกิดความเสียหาย ท�าให้ราคาที่จ�าหน่ายลดลง

2. เครือ่งเกบ็เกลอืโดยท�าลกัษณะเป็นล้อจ�านวน 4 ล้อ ผลท่ีได้ น�ารถไปทดลองพบว่ารถจมไปกบันาดินและท�าลายหน้าดินของนาเกลอื

ดังนั้นผู้วิจัยน�ามาปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ระบบล้อทรงกระบอกคู่ เพื่อรับน�้าหนักรถและเกลือ

ประโยชน์ของผลงาน 
ใช้ทดแทนแรงงานคนหาบเกลือที่นับวันจะมีน้อยลง และยังเป็นการลดต้นทุนการท�านาเกลือได้อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-
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น�า้ทุเรยีนพร้อมดืม่
Durian Juice

ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์น�้าทุเรียนพร้อมดื่ม เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะลอย แก่งหางแมว จันทบุรี และได้รับเงินสนับสนุนจาก ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA โดย

การใช้วัตถุดิบทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ เพื่อผลิตน�้าทุเรียนพร้อมดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยมีจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนา

ผลติภัณฑ์เชงินวตักรรมนี ้ได้ผลติภัณฑ์น�า้ทเุรยีนพร้อมดืม่ บรรจขุวดแก้วบรรจปิุดสนทิ ได้รบัเลขทะเบียน อย. และจ�าหน่ายเชงิพาณชิย์

ภายใต้ ตราสินค้า “พุทธรักษา”

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เครื่องดื่มผลไม้ชนิดใหม่ “น�้าทุเรียนพร้อมดื่ม”

ประโยชน์ของผลงาน 
ผลติภณัฑ์น�า้ทเุรยีนพร้อมดืม่ เป็นการน�าวตัถดุบิทุเรยีนซึง่นยิมรบัประทานท้ังสด และยงัสามารถแปรรปูหลากหลาย อาทิ ทุเรยีนทอด  

ทุเรียนกวน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้าทุเรียนพร้อมด่ืม” เพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์จากทุเรียนได้หลากหลายมากขึ้น กรรมวิธ ี

สเตอรไิรส์ท่ีน�ามาใช้ในกระบวนการผลติสามารถเกบ็รกัษาคณุค่าทางโภชนาการทีด่ขีองทเุรยีนให้ผูบ้รโิภคทีอ่ณุหภมูห้ิองได้นาน เพ่ิมช่อง

ทางการบริหารจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร “ทุเรียนอินทรีย์”

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�า้ทเุรยีนพร้อมดืม่ จะท�าเป็น “น�า้ทเุรยีนผงพร้อมชงด่ืม” เพือ่ลดน�า้หนกั สะดวกและประหยดัค่าขนส่ง อีกท้ังยงัสามารถใช้เป็น food 

additive ปรงุแต่งอาหารทัง้คาวหวานได้

เจ้าของผลงาน
ผศ.กรรณกิาร์ เจรญิสุข *,นางกรรณกิาร์  เจรญิสุข, นายพุทธไนย ตันมณี, นางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวทิยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวนัออก  
เบอร์โทรติดต่อ 0839047729 อีเมล์ cckannikarchar@gmail.com 
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เครือ่งล้างผกัปลอดสารพษิแบบครวัเรอืน
Household Vegetable Washing Machine

ความเป็นมา
ปัญหาการปนเป้ือนของยาฆ่าแมลงในผลผลติทางการเกษตรจ�าพวกผักและผลไม้สดทีน่�าเข้าจากต่างประเทศ มีจ�านวนสงูขึน้ทกุๆปี 

สารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลงที่พบเป็นประจ�าประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มที่ 2 คาร์บาเมต กลุ่มที่ 3 ออร์กาโนคลอรีน 

และกลุม่ท่ี 4 ไพรทีรอยด์ การปนเป้ือนของสารเคมกี�าจดัแมลงในผลผลติทางการเกษตรทีผ่ลติในประเทศ ในบางกรณยีงัคงพบในผลผลิต

ที่ได้รับการติดตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกด้วย (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�าจัดศัตรูพืช, 2016)

ถึงแม้ว่าสารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลงเหล่านี้ ในอัตราที่ต�่าอาจไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากแต่สารเหล่านี้

สามารถสะสมอยูใ่นร่างกายของผูบ้รโิภคและอาจก่อให้เกดิโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเรง็ซึง่ส่งผลให้ประเทศชาตต้ิองสญูเสยีงบประมาณไป

กับการรกัษาโรคซึง่สามารถทีจ่ะป้องกนัได้ถ้ามกีารตรวจสอบและก�าจัดก่อนไปถงึผูบ้รโิภค เทคโนโลยไีมโคร/นาโนบบัเบลิ เป็นเทคโนโลยี

ทีเ่ริม่เข้ามามบีทบาทในหลายแง่มุมรวมไปถงึการก�าจดัจลิุนทรย์ีและสารเคมตีกค้างในผกัและผลไม้สด (Mahakarnchanakul, Klintham, 

Tongchitpakdee, & Chinsirikul, 2015) ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะน�าเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการก�าจัดสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการ

เกษตร โดยสร้างเครื่องล้างผักปลอดสารพิษแบบครัวเรือนขึ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล มีขนาดเล็กเหมาะส�าหรับครัวเรือน ไม่มีการใช้สารเคมี ประหยัดน�้า

ประโยชน์ของผลงาน 
ใช้ล้างผักผลไม้ เพื่อก�าจัดสารตกค้าง ในมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ลดการเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายเสเกลสูร่ะบบการล้างผกัแบบอุตสาหกรรม  ส�าหรบัตลาดการส่งออก หรอืศนูย์กลางการจ�าหน่ายผลผลติการเกษตร ขนาดใหญ่

เจ้าของผลงาน
ผศ.วษิณ ุ ทองเล็ก *, นายบุญชยั สุมบุญสโุข, นายปิยะพงษ์  วฒันามีสุข
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เบอร์โทรติดต่อ 05841730720 อเีมล์ nakhorn_th@hotmail.com
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I

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.รัฐพล  สมนา* นายเฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์ ผศ.ดร.จิตติวัฒน์  นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เบอร์โทรติดต่อ 0865126468 อีเมล์ rattapon.so@rmuti.ac.th 

ประโยชน์ของผลงาน 
1. เป็นคอนกรีตมวลเบาทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติผ่านตามข้อก�าหนดของมาตรฐาน มอก.

2. ช่วยลดขยะเหลือใช้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการน�ามาใช้ให้เกิดประโยชน์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�าไปผลติเป็นคอนกรตีบลอ็คมวลเบาและ/หรอืผนงัคอนกรตีมวลเบาส�าเรจ็รปูต่อไปได้
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คอนกรตีมวลเบารกัษ์โลก
ท่ีผลิตโดยใช้พอลิโพรพลีินรีไซเคลิและขีเ้ถ้าแกลบในส่วนผสม

Environmental Friendly Lightweight Concretes 
Produced by Using Recycled Polypropylene and Rice 

Husk Ash in the Mixture

ความเป็นมา
ปัจจบุนัมกีารใช้คอนกรตีมวลเบาอย่างแพร่หลายในอตุสาหกรรมก่อสร้าง โดยคอนกรตีมวลเบาสามารถช่วยลดน�า้หนกัในโครงสร้าง 

สามารถดูดซับเสียงได้ดี และมีความเป็นฉนวนกันความร้อน วัสดุเหลือทิ้งมีเป็นจ�านวนมากและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัย

นี้จึงคิดน�าวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยเลือก พอลิโพรพิลีนรีไซเคิล ที่ได้จากการรีไซเคิลสายรัดของพลาสติก 

พอลโิพรพลินี ซึง่เป็นวสัดพุอลเิมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสตกิทีม่คีวามแขง็ เหนยีว และน�า้หนักเบา สามารถลอยน�า้ได้ แต่วสัดพุอลิเมอร์น้ัน 

เป็นวัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ช้า ท�าให้ต้องหาวิธีการก�าจัด เช่น น�าไปฝังกลบในดิน..(Landfill) หรือการน�าไปเผาเพื่อเป็น 

เชื้อเพลิง (Incineration) เป็นต้น หากก�าจัดด้วยวิธีการท่ีไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจท�าให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนเถ้าแกลบ

เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเถ้าแกลบจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งชนิดหนึ่ง  ในงานคอนกรีต 

มีการน�าเถ้าแกลบมาใช้เพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน โดยเถ้าแกลบท่ีจะน�ามาใช้ในงานคอนกรีตจ�าเป็นต้องน�ามา

บดให้มขีนาดใกล้เคยีงขนาดเมด็ปนูซเีมนต์หรอืต�า่กว่า อนภุาคเถ้าแกลบมคีวามพรนุ (porosity) สงู ท�าให้คอนกรตีสดมคีวามต้องการน�า้ 

ท่ีเพิม่ข้ึน ลดการเยิม้ได้เนือ่งจากสามารถอุม้น�า้ไว้ได้มากจงึช่วยลดการแยกตวัของคอนกรตีได้ด ีนอกจากนีเ้ถ้าแกลบยงัมนี�า้หนกัเบาด้วย

ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงน�าพอลิโพรพิลีนจากเศษสายพลาสติกรัดของที่ผ่านการน�ามาหลอมขึ้นรูปใหม่เป็นเม็ดพลาสติก และขี้เถ้าแกลบ

ที่ผ่านการบดละเอียดมาใช้ในส่วนผสมในคอนกรีต เพื่อช่วยในการลดหน่วยน�้าหนักของคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตมวลเบา นอกจาก

นี้ยังเลือกใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ และช่วยดูดซึมน�้าเข้าสู่อนุภาคเพื่อลด

การแยกตัวของส่วนผสม นอกจากนี้ยังสามารถคายน�า้กลับออกมาในภายหลังเพื่อใช้ในการบ่มคอนกรีตมวลเบาเพื่อให้ก�าลังอัดมีการ

พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. การใช้เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลเป็นมวลรวมในส่วนผสมเพื่อช่วยในการลดน�้าหนักคอนกรีต

2. การใช้เถ้าแกลบซึ่งเป็นของเหลือท้ิง ร่วมกับเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลเพื่อช่วยในการลดน�้าหนักคอนกรีตในการผลิต

คอนกรีตมวลเบาแต่ยังคงคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน มอก. ได้

3. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ท�าให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซ

คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้

4. เถ้าแกลบช่วยดดูซมึน�า้เข้าสูอ่นภุาคจงึลดการแยกตวัของส่วนผสม นอกจากนีย้งัสามารถคายน�า้กลบัออกมาในภายหลังเพือ่ใช้ใน

การบ่มคอนกรีตมวลเบา ท�าให้ก�าลังอัดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

5. คอนกรีตมวลเบาที่ได้มีค่าการดูดซึมน�้าต�่ากว่า 23 เปอร์เซ็นต์ ที่มาตรฐาน มอก.2601-2556 ก�าหนดไว้

6. คอนกรีตมวลเบาที่ได้มีก�าลังรับแรงอัดมากกว่า 2.5 เมกะปาสคาล ที่มาตรฐาน มอก.2601-2556 ก�าหนดไว้
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

I

เจ้าของผลงาน
ผศ.เกียรติสุดา  สมนา* ผศ.ดร.รัฐพล สมนา นายธีรพล เสาวพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
เบอร์โทรติดต่อ 0866030553 อีเมล์ kiatsuda.somna@gmail.com

02-192003
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จโีอเถ้าแกลบคอนกรตีบล๊อคไม่รบัน�า้หนัก
Geo-Rice husk Ash Concrete Block

ความเป็นมา
เนื่องจากใช้ปัจจุบันเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�าคัญ ได้แก่ การปลดปล่อยก๊าซเรือน

กระจก และหนึ่งในสาเหตุส�าคัญได้แก่ การใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณสูง ซึ่งการผลิตปูนซีเมนต์มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

ออกสู่สภาวะบรรยากาศ จึงได้มีหลายงานวิจัยพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในงานด้านก่อสร้างแทนปูนซีเมนต์ ในงาน

นี้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นเป็นได้แก่ จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อกไม่รับน�้าหนัก

นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรในทุกภาคปลูกข้าวเป็นหลัก ท�าให้วัสดุทางการเกษตรเป็นวัสดุเหลือทิ้ง

จ�านวนมากในภาคอีสานได้แก่ แกลบ และเมื่อเผาแกลบที่ได้จากการสีข้าวมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลท�าให้เกิดเป็นเถ้าแกลบที่มี

ปัญหาในการกองเก็บ จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยมีการผลิตข้าวปีละประมาณ 25 ล้านตัน และได้แกลบจากการสีข้าวประมาณ 

5 ล้านตัน ในแต่ละตัน (1,000 กิโลกรัม) ของข้าวเปลือกเมื่อสีแล้วจะมีแกลบอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของน�้าหนักแกลบหรือประมาณ  40 

กิโลกรัม และเมื่อน�าบางส่วนของแกลบมาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานชีวมวลท�าให้เหลือเถ้าแกลบอีกปริมาณหนึ่งที่ต้องการก�าจัด

และใช้ประโยชน์ เมื่อน�าสองปัญหามาผนวกรวมกัน ท�าให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ได้

จากวัสดุกลุ่มปอซโซลาน (วัสดุที่มีองค์ประกอบของซิลิกาและอลูมินา) รวมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งท�าให้วัสดุสามารถแข็ง

ตัวได้และรับก�าลังได้เหมือนเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ โดยในงานวิจัยนี้น�าจีโอโพลิเมอร์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อก

ไม่รับน�้าหนักซึ่งมีความทนทานและรับก�าลังได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จีโอเถ้าแกลบคอนกรตีบลอ็กไม่รบัน�า้หนกัเป็นการใช้วสัดทุีม่อียูใ่นท้องถิน่ ได้แก่ เถ้าแกลบมาใช้ให้เกดิประโยชน์  ในงานก่อสร้าง อกี

ทั้งวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ยังไม่จ�าเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ในส่วนผสม วัสดุก็สามารถ    รับก�าลังได้และน�ามาใช้ในงานก่อสร้าง

ได้เช่นเดียวกัน

ประโยชน์ของผลงาน
ผูว้จิยัต้องการใช้คนในชมุชนสามารถน�าเอาวสัดเุหลือทิง้ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้ เพ่ือเป็นการลดปัญหาการกองเกบ็

ของวัสดเุหลอืท้ิง เป็นการน�าเอาทรพัยากรจากการผลติไฟฟ้าจากพลงังานชวีมวลมาใช้ประโยชน์  เป็นการรกัษาและเพิม่การใช้ทรพัยากร

อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาอันเกิด

จากฝุ่นของวัสดุอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ผู้วิจัยต้องการใช้คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มเติมในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ด้วยตัวเองในรูปแบบต่างๆ โดยการเอา 

องค์ความรูท่ี้ได้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยกีารผลติจโีอเถ้าแกลบคอนกรตีบลอ็กไม่รบัน�า้หนักเป็นฐานความรูแ้ละต่อยอดความรูด้้วยการ

สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ด้วยกลุ่มคนในชุมชน



44 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

I 03-192005

เจ้าของผลงาน
นายชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 0891831984 อีเมล์ chanaropv@gmail.com 

รูปที่ 1 เครื่องมือทดสอบการทดสอบการรับน�้าหนักของดิน

รูปที่ 2 การทดสอบการรับน�้าหนักของดินส�าหรับงานก่อสร้างฐานรากอาคาร
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ชุดเครือ่งมอืทดสอบการรบัน�า้หนักบรรทุกของดนิ
แบบอตัโนมัติ

Autonomous plate bearing test apparatus
ความเป็นมา

การทดสอบการรับน�้าหนักของดิน (plate bearing test) ด้วยเครื่องมือทดสอบที่แสดงในรูปที่ 1 มีความจ�าเป็นในการก่อสร้าง

ฐานรากแผ่นแบบไม่ใช้เสาเข็มหรืองานบดอัดวัสดุดินในการก่อสร้างถนนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน�้าหนักบรรทุกตามที่

ได้ออกแบบไว้ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D1194-94 โดยเป็นการวัดอัตราการทรุดตัวเนื่องจากน�้าหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น

จนถึงน�้าหนักสูงสุดตามที่ได้ออกกแบบไว้ แต่ในการทดสอบยังมีความเสี่ยงเนื่องจากต้องท�าการติดตั้งเครื่องมือทดสอบในหลุมทดสอบ

แล้วต้องท�าการเพิ่มน�้าหนัก การอ่านและจดบันทึกค่าการทรุดตัวจากเครื่องมือวัดที่ถ่ายน�้าหนักบรรทุกจากด้านบนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น

เครื่องจักรกลหนักหรือแคร่บรรทุกน�้าหนัก จึงเกิดความเสี่ยงอันตรายเนื่องจากการพังทลายของดินหรือการพังทลายของแคร่บรรทุกน�้า

หนัก โดยการทดสอบการรับน�้าหนักบรรทุกของดินดังรูปที่ 2 ดังน้ัน ในโครงการนี้จึงได้น�าเสนอการสร้างเครื่องมือทดสอบที่สามารถ

ท�าการเพิ่มน�้าหนักบรรทุกและอ่านค่าการทรุดตัวจากภายนอกหลุมทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเครื่องมือนี้ยัง

สามารถการบันทึกค่าการทรุดตัว-น�้าหนักบรรทุกในตัวได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทผ่านบลูทูธได้ อีกทั้ง

ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล

สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ยังไม่มีเครื่องมือนี้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ท�าการสร้างและทดสอบเครื่องมือทดสอบการรับน�้าหนักของดินแบบอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมการเพิ่มน�้าหนักและอ่านค่าการ

ทรดุตวัภายนอกหลมุทดสอบ ตลอดจนบนัทกึค่าในตวัและเชือ่มต่อผ่านกบัโทรศพัท์มอืถอืหรอื  แทบ็เล็ทผ่านบลทูธู ทีเ่ชือ่มโยงเพือ่บันทึก

ข้อมูลในระบบคลาวด์ (Could) ได้       

2. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายของผู้ทดสอบเนื่องจากการพังทลายของดินด้านข้างหลุมทดสอบและจากน�้าหนักบรรทุกที่ใช้ในการ

ทดสอบ

ประโยชน์ของผลงาน
ได้เครื่องมือส�าหรับการทดสอบการรับน�้าหนักบรรทุกของดินที่สามารถลดภาระในการท�างานของผู้ท�าการทดสอบ และเพิ่ม 

ความปลอดภัยในการทดสอบการรับน�้าหนักบรรทุกของดิน เป็นนวัตกรรมเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยมีหน่วยความจ�าในตัวเครื่อง 

สามารถส่งข้อมลูผ่านระบบบลทูธู มคีณุภาพสงูท่ียงัไม่มจี�าหน่ายในท้องตลาด และมรีาคาถกูกว่าเครือ่งมอืทดสอบแบบปกตทิีม่จี�าหน่าย

ท้องตลาด

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถประยุกต์ใช้เพื่อการแสดงและบันทึกค่าการทรุดตัวที่ได้จากการวัดด้วยเครื่องมือวัดค่าการทรุดตัว (dial indicator) ที่ใช้ใน

งานด้านวิศวกรรมโยธาเช่น 

• ประกอบเข้ากับเครื่องมือทดสอบอื่นๆ เช่น เครื่องมือทดสอบแรงเฉือนตรง (Direct shear test) เครื่องมือทดสอบการทรุดตัว 

(Consolidation test) เครื่องมือทดสอบแรงกดที่มีวงแหวนวัดแรงเป็นเครื่องมือประกอบ (เช่น CBR, Unconfined compression เป็นต้น)

• ใช้ในด้านการแสดงค่า (dial indicator) ในงานขึ้นรูปโลหะของงานวิศวกรรมอุตสาหการ/วิศวกรรมเครื่องกล



46 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

I

เจ้าของผลงาน
นายสมพงษ์ แก้วหวงั*, นายก่อเกียรติ สุวรรณะ, นางสาวปรางทิพย์ ศรวีริตัน์, นายศศภิทัร คล้าย ณ รงัษี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เบอร์โทรติดต่อ 0899146515 อีเมล์ Spong2524@hotmail.com 
 

04-192008
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เครือ่งวดัความดนัถงัแก๊ส
และแจ้งเตอืนแก๊สผ่านแอพพลิเคชัน่

Gas Pressure Tester and Gas 
Change Notification via Application

ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกยุค 4.0 หรือยุคดิจิตอล ที่การใช้ชีวิตประจ�าวันท�าได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อและ

เข้าถึงกันได้ท่ัวโลก โดยผ่านเครอืข่ายอนิเตอร์เน็ตซึง่ท�าให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายท่ีไม่จ�าเป็น และเพิม่ความสะดวกรวดเรว็ในการใช้ชวีติประจ�า

วันมากยิ่งขึ้น  

จากการที่คณะผู้วิจัยได้รู้ถึงปัญหาในกรณีของแก๊สหุงต้มหมดกะทันหัน และต้องเดินทางไปเปลี่ยนที่ร้านแก๊สท�าให้เกิดความล�าบาก

และอีกทั้งยังสูญเสียเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ คณะผู้วิจัยจึงได้ท�าการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ

เปลี่ยนถังแก๊สหุงต้มได้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ�าเป็นต้องเสียเวลาออกจากบ้าน และอีกกรณีคือเมื่อเกิดแก๊สรั่วไหลต้องท�าอย่างไร

เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน  

คณะผู้วิจัยได้ศกึษาและค้นคว้าข้อมลูเกีย่วกบัการน�าระบบเซนเซอร์ และแอพพลเิคชัน่มาประยกุต์ใช้ในเครือ่งวดัความดนัถงัแก๊สและ

แจ้งเตอืนเปลีย่นแก๊สผ่านแอพพลเิคชัน่ ผูใ้ช้งานไม่จ�าเป็นต้องเสยีเวลาในการเดินทางไปเปลีย่นแก๊สหุงต้มด้วยตนเอง และมกีารแจ้งเตอืน

ผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของร้านแก๊สเมื่อแก๊สหุงต้มหมด มีการรับรู้ต�าแหน่งได้อย่างชัดเจนด้วยระบบ GPS และมีการแจ้ง

เตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของผู้ใช้งานเมื่อแก๊สหุงต้มใกล้จะหมด และในอีกกรณีคือแก๊สหุงต้มรั่วไหลจะมีการท�างาน

ของวาล์วปิดแก๊สหุงต้มโดยอัตโนมัติท�าให้เกิดความปลอดภัย และมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของผู้ใช้งาน 

ดงันัน้คณะผูว้จิยัจงึได้สร้างเครือ่งวดัความดนัถงัแก๊สและแจ้งเตอืนแก๊สผ่านแอพพลเิคชัน่ข้ึน เพือ่ให้เข้ากบัยคุสมัยใหม่ ไทยแลนด์ 4.0 

ที่เน้นเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนแก๊สหุงต้ม และปลอดภัยหมดปัญหาอันตรายจากแก๊สหุงต้มรั่วไหล

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถวัดปริมาณความดันภายในถังแก๊สหุงต้มได้    

2. สามารถตรวจจับแก๊สได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สหุงต้มรั่วไหล   

3. สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทราบได้เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สหุงต้มรั่วไหล   

4. สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานและร้านแก๊สได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่แก็สหุงต้มหมด  

5. สามารถบอกพิกัดต�าแหน่งสถานที่ของผู้ใช้งานโดยระบบจะส่งพิกัดต�าแหน่งสถานที่ไปยังร้านแก๊ส

ประโยชน์ของผลงาน
1. เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่นไปใช้ประโยชน์ในงานด้านภาคอุตสาหกรรมด้านครัวเรือน 

2. ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมด้านครัวเรือนมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการใช้แก๊สหุงต้ม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. สามารถตรวจวัดอัตราปริมาณการไหลของแก๊ส   

2. สามารถตรวจจับแก๊สรั่วไหลได้ตามท่อส่งแก๊สในโรงงานอุตสาหกรรม



48 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

I 05-192024
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นวตักรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือท้ิง
เพ่ืออุตสาหกรรมวสัดกุ่อสร้างและตกแต่งอาคาร

Innovation of Disposable Eyeglass Lenses Usage 
for The Building Materials and Building Decoration Industry 

ความเป็นมา
นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือท้ิงเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เริ่มจากการที่บริษัทผู้ผลิตแว่นตารายใหญ่ 

มีวัสดุเหลือทิ้งจากเลนส์แว่นตาอยู่เป็นจ�านวนมาก ทั้ง (1) เรซินที่ท�าแบบเลนส์ (2) เลนส์ปกติคือ CR39 ทั้งที่เป็นรูปแบบเลนส์ที่ขึ้นรูป

แล้วและผงที่เหลือทิ้งจากการขัดสี หรือ (3) เลนส์โมโนเมอร์ที่มีค่าการหักเห 1.53 ซึ่งมีความแข็งมาก มีชื่อทางการค้าว่า TRIVEX และ 

(4) ก้อนพลาสตกิท่ีเหลอืจากการหลอมขึน้รูปเลนส์ ซ่ึงวสัดเุหล่านีเ้หลอืท้ิงในโรงงานเลนส์แว่นตาในปรมิาณทีม่ากเป็นขยะท่ีไม่ย่อยสลาย 

ยากต่อการก�าจัดทิ้ง แต่ด้วยลักษณะที่ใส มัน วาว และแข็งแกร่ง จึงสามารถน�ามาบดย่อยเป็นวัสดุทดแทนมวลรวมประเภททรายหรือ

หินก่อสร้างได้ โดยลักษณะเด่นดังกล่าวของวัสดุเศษเลนส์แว่นตาจะช่วยท�าให้วัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ มีความสวยงาม หลากหลาย 

สามารถน�าไปออกแบบเป็นวัสดุตกแต่งอาคารได้อีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
นั้นนอกจากจะได้วัสดุก่อสร้างที่ความแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ของวัสดุก่อสร้างแต่ละ

ชนิดแล้ว ยังมีผิวสัมผัสเป็นมันวาว สะท้อนแสง โดยออกแบบให้มีความโปร่งแสง ท�าสีสันให้สวยงามได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเด่นใน

อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่สอดคล้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของผลงาน
นวตักรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือท้ิงเพือ่อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร นอกจากจะเป็นความต้องการของบรษิทัผูผ้ลติ

และจ�าหน่ายแว่นตาแล้ว ยังสามารถน�ามาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้วัสดุ

เหลือทิ้งให้เพิ่มมูลค่าสูงในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยให้ขยะของโรงงานแว่นตาเป็นศูนย์ (Zero Waste) 

ในขณะที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีนวัตกรรมใหม่มาใช้ประโยชน์ทั้งด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคาร ลดการน�าเข้าผลิตภัณฑ์

ในลักษณะที่คล้ายกันจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
แนวทางการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิ้งเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร นั้น สามารถน�า

ไปผลติเป็นอฐิเทยีมขนาดใหญ่ทีโ่ปร่งแสงและมคีวามแขง็แรง ใช้เป็นแผ่นพ้ืนทางเดินสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และใช้พฒันาเป็นวัสดุ

ที่สะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคารได้

เจ้าของผลงาน
นายธวัชชัย  อริยะสุทธิ*, ดร.ประชุม  ค�าพุฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรติดต่อ 08 9882 1689 อีเมล์ ait_k@hotmail.com
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I

ส่วนประกอบของเครื่อง

1.ชุดตัดขวด

2.ชุดเก็บเส้นด้ายหลังการตัด

3.ชุดดึงยืดเส้นด้ายโดยใช้ลูกกลิ้ง

4.ชุดปรับความตึง – หย่อนของเส้นด้าย

5.ชุดเก็บเส้นด้ายหลังการดึงยืด

6.ชุดควบคุมการท�างาน

7.ตู้เก็บอุปกรณ์

06-192030
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เครือ่งต้นแบบการตัดขวดและดงึยดืเป็นเส้นด้าย
BOTTLE CUTTER AND STRETCHING YARN PROTOTYPE

ความเป็นมา
ปัจจุบันในชีวิตประจ�าวันเราน้ันเก่ียวข้องกับพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิต

ประจ�าวันเรานั้นมีความจ�าเป็นต้องบริโภคน�้า เพราะเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย 80 เปอร์เซ็นต์ จากสถิติ ปริมาณการใช้ขวด

พลาสติกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีการใช้ขวด PET (ขวดใส) ปีละประมาณ 975 ล้านใบ ในเมื่ออัตราการย่อยสลายของ

ขวดพลาสตกินัน้ใช้เวลานานกว่า 450 ปีต่อ 1 ใบ และอกีปัจจยักคื็อมลิพษิของขวดพลาสตกินัน้กม็ไีม่น้อยเช่นกนั อย่างเช่น กระบวนการ

ผลติและกระบวนการท�าลายขวดพลาสตกิก่อให้เกดิก๊าซพษิ ทีส่่งผลต่อมนษุย์และส่งผลต่อสิง่แวดล้อม โดยเฉพาะเป็นสาเหตหุน่ึงท่ีท�าให้  

เกิดภาวะโลกร้อน เพราะมันไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ

ซึ่งได้มีผู้ท�าการรีไซเคิลขวดพลาสติกโดยกระบวนการหลอมเหลวโดยน�าขวด PET (ขวดใส) นั้นมาผ่านกระบวนการหลอมละลาย

ให้กลายเป็น เม็ดพลาสติกแล้วน�ามาฉีดใหม่ให้เป็นขวดพลาสติก ซึ่งวิธีการหลอมเหลวนั้นมันได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม

อย่างมาก

ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกขึ้นมาโดยการตัดขวดพลาสติกPET (ขวดใส) ให้ออกมาเป็นเส้นด้ายเพื่อลดต้นทุน

ในการผลิตและมลพิษทางอากาศเพ่ือไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะกระบวนการหลอมเหลวนั้นได้สร้างแก๊สเรือนกระจกออกมาจึงท�าให้

เป็นมลพิษทางแวดล้อมอย่างมาก

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สามารถตดัขวดและดึงยดืเป็นเส้นด้ายได้ น�ามาเป็นวสัดท่ีุใช้ในการทอผ้า โดยทีไ่ม่ต้องน�าขวดไปหลอมใหม่เพือ่น�ามาขึน้รปูเป็นเส้นด้าย

ประโยชน์ของผลงาน
1. ได้เครือ่งต้นแบบตดัขวดและดงึยืดเป็นเส้นด้าย 

2. ทราบสมบติัของเส้นด้ายทีด่งึออกมาจากเครือ่งต้นแบบการตดัขวดและดงึยืดเป็นเส้นด้าย 

3. น�าขวดกลบัมาใช้ใหม่เพือ่ลดขยะ

4. ได้ผลติภณัฑ์สิง่ทอจากเส้นด้ายจากขวดน�าไปพฒันาเป็นงานสิง่ทอเทคนคิในด้านต่างๆ เช่น สิง่ทอโยธา  เคหะสิง่ทอ ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาให้เครื่องมีส่วนดึงยืดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตเส้นด้ายจากขวดได้จ�านวนมากขึ้นและลดเวลาในการดึงยืดได้

เจ้าของผลงาน
นายบณิฑสันต์  ขวญัข้าว*, ว่าท่ีร้อยตรหีญงิศริวิรรณ  ศรธีรรมรงค์, นายสุรศกัดิ ์ชแูสง, 
นายปฐมพร แก้วกาญจน์,  นายวชัรนิทร์ วไิลโรจน์วรกุล, นายศรายุทธ กะโห้ทอง, นายศกัดิสิ์ทธ์ิ ถนอมสมบัติ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรติดต่อ 0863722269  อีเมล์ bintasan.k@en.rmutt.ac.th 
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ถั่วหรั่ง 

Bambara Groundnut 

Vigna subterranea (L.) Verdc. 
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ผลติภณัฑ์ธรรมชาติ
จากสารสกัดจากโปรตีนถัว่หรัง่ไฮโดรไลเสท

Anti-ageing form Protein hydrolyzated Bambara groundnut

ความเป็นมา
ถ่ัวหรั่ง หรือ Bambara groundnut (Voandzeia subterranea) มีถิ่นก�าเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา บริเวณหมู่เกาะ 

มาดากาสคาร์ ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ออกไปยังทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเซีย โดยผ่านเข้ามาทางประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและ

เข้าสู่ประเทศมาเลเซียและชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเรียกตามท้องถิ่น ได้แก่ กาแจโป ถั่วไทร ถั่วปันหยี และถั่วเม็ด

เดียว เป็นต้น (Purseglove, 1997) เมล็ดของถั่วหรั่งสามารถน�ามาต้มให้สุกจะมีรสหวาน น�ามาประกอบอาหารได้ทั้งความหวาน เช่น 

ต้มขาหมู แกงมัสมั่น และท�าไส้ขนมเปี๊ยะ เป็นต้น ถั่วหรั่งมีคุณค่าทางโภชนาการที่ดี โดยพบว่าประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตร้อยละ 51.3 

โปรตีนร้อยละ 18.8 ไขมันร้อยละ 5.2 เส้นใยร้อยละ 3.0 (ภูมิสันต์ และ ธนาพร, 2536) จากงานวิจัยก่อนหน้าพบว่าโปรตีนไฮโดรลเสท 

ที่ได้จากถั่วหรั่งด้วยการสกัดด้วยเอนไซม์ มีสารประกอบฟีนอลิกที่สูง มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระที่ดี และยังมีฤทธิ์ต้านเชื้อจุลชีพอีกด้วย  

(วิไลลักษณ์, 2557) ดังนั้นถั่วหร่ังจึงน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางได้ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาวิธีการ

สกัดในรูปแบบที่แตกต่าง และขณะนี้ยังไม่มีรายงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องในการน�าไปใช้ 

เป็นเครื่องส�าอางมาก่อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกดัจากธรรมชาต ิท�าให้มคีวามปลอดภยัในการใช้เป็นวตัถดิุบส�าหรบัเครือ่งส�าอาง  

2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพษิต่อเซลล์ และยงัต่อต้านสารอนมุลูอิสระ  

3. สามารถน�าไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์างชวีภาพของสารสกัดจากโปรตนีถัว่หรัง่ไฮโดรไลเสท  

2. สามารถพฒันาสารสกดัจากโปรตนีถ่ัวหรัง่ไฮโดรไลเสทให้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัเคร่ืองส�าอาง  

3. อนุรกัษ์ภมูปัิญญาไทยด้านการใช้สมนุไพรทีบ่รรพบรุษุได้สืบทอดกนัมาให้คงอยูต่่อไป 

4. น�าผลงานวิจยัท่ีได้จากโครงการนีไ้ปต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ รวมทัง้ท�าให้เกดิการสร้างงานเพือ่เป็นพืน้ฐานการพฒันาผลิตภณัฑ์

ธรรมชาตขิองประเทศให้เข้าสู่ระบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาให้เครื่องมีส่วนดึงยืดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มก�าลังการผลิตเส้นด้ายจากขวดได้จ�านวนมากขึ้นและลดเวลาในการดึงยืดได้

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวนิท์วชิญ์ บุญพสุิทธนัินท์*, นางสาวรตัติกาล รกัแก้ว
คณะวทิยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  
เบอร์โทรติดต่อ 025921999 ต่อ 1303 อเีมล์ korawinwich_b@rmutt.ac.th
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ระบบอดัและยกแบบของเครือ่งอดัอฐิมอญตนั
ด้วยระบบไฮดรอลิก

Pressing and Mold System of 
Hydraulic Brick Pressing Machine

ความเป็นมา
ในปัจจบุนัมกีารพฒันาทัง้ด้านงานก่อสร้าง รวมถงึนวตักรรมทางด้านเทคโนโลยเีพิม่มากขึน้ ท�าให้เกดิแนวคิดในการพัฒนาเครือ่งจกัร

เพือ่ข้ึนรปูอิฐมอญตนั เพือ่ตอบสนองความต้องการในการผลติให้มปีระสิทธภิาพและเพิม่จ�านวนในการผลติให้มากขึน้ตามความต้องการ

ของตลาดและทางผู้ผลิต โครงงานนี้จะมุ่งเน้นไปในทางด้านการผลิตอิฐมอญตันที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ซึ่งศึกษาคุณสมบัติของ

อิฐมอญตันที่ผลิตด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกให้ได้มาตรฐานตาม มอก. 77-2545  ดังนั้นจึงต้องศึกษากรรมวิธีการท�าส่วนผสมที่เหมาะสม 

แรงดัน ขนาด การดูดซึมน�้า และความแข็งแรงของอิฐ เนื่องจากทางโรงงานผลิตอิฐและตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง พบ

ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอิฐมอญตันประเภทนี้ เพราะเป็นวัสดุก่อที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้ดี ดัง

นั้นการท�าอิฐจึงเหมาะแก่การน�าเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นส�าหรับผู้ประกอบการโรงอิฐ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นการน�าระบบไฮดรอลกิมาใช้ร่วมกบัการขึน้รูปอฐิมอญตนัประเภทที ่1 ซึง่จากการทดสอบคณุสมบตัขิองอฐิทีข่ึน้รปูด้วยเครือ่งอดัไฮดร

อลกิผ่านคณุสมบตัติามมาตราฐานมอก. 77-2545

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการน�าระบบไฮดรอลิก ไปใช้ในกระบวนการผลติทางด้านอตุสาหกรรมประเภทอฐิมอญตนั

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จากการอดัขึน้รูปด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถน�ามาพฒันาในการต่อยอด ด้วยระบบอตัโนมตัซิึง่ควบคมุด้วย Programmable Logic 

Controller (PLC) ซึ่งผสมผสานกับระบบไฮดรอลิกเพื่อใช้ในการขึ้นรูปอิฐมอญตันประเภทที่ 1

เจ้าของผลงาน
นายนิวฒัน์  สุขสาม*, นายนัฐวฒุ ิ กิจโสภา, นายวรญัชิต  เอมเดช, นายศรณัย์  ชาญนอก, 
ดร.โศภดิา  สังข์สุนทร
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรตันโกสินทร์ ศาลายา
เบอร์โทรติดต่อ 0841486923 อเีมล์ niwat.suk@rmutr.ac.th
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โต๊ะเล่ือยวงเดอืนปรบัระยะซอยไม้อตัโนมัติ
Saw fence alley sliding table automatically

ความเป็นมา
ในการท�าฟอร์นิเจอร์ไม้ หรืองานไม้หลายชนิด จะต้องมีการเลื่อยตัดไม้ และซอยไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ เครื่องมือส�าคัญที่ใช้

ในการเลื่อยซอยไม้ที่ขาดไม่ได้คือ โต๊ะเลื่อยวงเดือนที่สามารถปรับระยะการเลื่อยซอยไม้ได้ ในการปรับรั้วซอยของโต๊ะเลื่อยวงเดือนนั้น

จะต้องใช้ตลับเมตรวัดจากปลายทั้งสองด้านของใบเลื่อย แล้วท�าการยึดหัว-ท้ายของรั้วซอยด้วยแคลมป์ซึ่งใช้เวลาในการตั้งรั้วซอยมาก 

ประมาณ 3-5 นาที ท�าให้การงานช้าเมื่อต้องท�าการเปลี่ยนระยะซอยไม้บ่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ขาดความช�านาญ จะท�าให้การปรับตั้งยิ่ง

ช้ามากขึ้น และเกิดความผิดพลาดสูง ท�าให้การเลื่อยซอยไม้เกิดการบิดเบี้ยว ส่งผลให้การน�าไปใช้ไม่ได้คุณภาพ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การปรับตัง้รัว้ซอยของโต๊ะเล่ือยวงเดือนสามารถปรบัได้อัตโนมัต ิโดยวธิกีารปรบัตัง้รัว้ซอยอัตโนมัตด้ิวยมอเตอร์และชดุเฟืองเลือ่น ร้ัวซอย 

มรีางควบคมุการเลือ่นให้ราบลืน่ควบคมุการท�างานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ ซึง่รบัค�าส่ังจากแป้นพิมพ์ทีเ่ป็นตวัเลข โดยเครือ่งสามารถตัง้

ระยะการซอยได้รวดเรว็ใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาท ีและมคีวามแม่นย�าสงู โดยมคีวามผิดพลาดเพยีงไม่เกนิ ± 0.05 มลิลิเมตร

ประโยชน์ของผลงาน
การตัง้รัว้ซอยแบบอตัโนมัตใิช้เวลาน้อยกว่า และมค่ีาผิดพลาดน้อยกว่าผู้ใช้งานต้ังรัว้ซอยด้วยตลบัเมตรเอง ท�าให้การท�างานส�าหรบังาน

ไม้มคีวามสะดวกมากข้ึน และออกมาได้ผลงานทีดี่

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถพัฒนาโต๊ะเลื่อยวงเดือน ให้สามารถตั้งองศาของไม้ได้แบบอัตโนมัติ  

สามารถพัฒนาโต๊ะเลื่อยวงเดือน ให้สามารถป้อนไม้ได้เองแบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

เจ้าของผลงาน
นายจ�าเรญิ  เกตุแก้ว*, นายพงศกร ชยัวงษ์, นายชาญณรงค์ มงุต่อม
คณะ วศิวกรรมศาสตร์  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย 
เบอร์โทรติดต่อ 0876606976 อเีมล์ k_jaboo@hotmail.com
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เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.สุรรีตัน์ เย่ียมตระกูล*, ดร.อชัฌาพร กว้างสวาดิ ์, นางสาวพชัราภรณ์  วฒุเิจรญิถาวร,
นางสาวสุพตัรา  สังข์แก้ว, นายพชัรพล  ประวชิพราหมณ์
คณะอตุสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ว  มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรตันธกสินทร์ 
เบอร์โทรติดต่อ  0899158974 อเีมล์ Sureerat.dua@rmutr.ac.th
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โครงการการพฒันาผลิตภณัฑ์ชสี
ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบครีขีนัธ์ จ�ากัด

ความเป็นมา
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผลก�าไร และรายได้ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการ 

รวมตัวกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ เพิ่มช่องทางการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์นม และ

เพิม่มลูค่าน�า้นมดบิ จงึร่วมสนบัสนนุงบประมาณในการศกึษาวจัิย ในโครงการ การพฒันาผลติภณัฑ์ชสีของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค 

ประจวบคีรีขันธ์  และได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดยเข้ารับบริการจากเครือข่ายการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบ

วงจร (Tech Enterprise Service Network - TESNet) จะได้รับการเชื่อมโยงให้สามารถเข้าใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่มี

ครอบคลมุอยูท่ัว่ประเทศ มีกลไกการส่งต่อผูรั้บบริการผ่านเครอืข่าย ท�าให้ได้รับบรกิารตรงตามความต้องการ โดยเครอืข่ายจะมเีคร่ืองมอื 

ที่พร้อมให้บริการในทุกขั้นตอนการพัฒนาของผู้ประกอบการ ตั้งแต่เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (Lab scale) เครื่องมือวิจัยในระดับต้นแบบ  

(scale-up facilities) จนถงึเคร่ืองมือในระดบั pilot scale ทีส่ามารถผลติสนิค้าทีม่จี�านวนมากพอส�าหรบัการทดลองตลาดได้ (minimum lot) 

โดยหน่วยงานเครอืข่ายจะมเีจ้าหน้าท่ีทีค่อยอ�านวยความสะดวกให้กบัภาคเอกชนแต่ละรายในการเลอืกและเข้าถงึบรกิารต่างๆ ได้อย่าง 

เหมาะสม (Tech Enterprise Liaison - TEL) ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีท่ีอยู่ในช่วงของการจัดตั้งกิจการจะได้รับการส่งต่อ 

เข้าสู่กระบวนการเร่งการเติบโต และร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด�าเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.ผลิตภัณฑ์ชีสทั้งหมด ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการประเภทโรงแรมในแหล่งท่องเท่ียวหัวหิน ส่งผลให้สหกรณ์โคนม 

ไทย-เดนมาร์ค ประจวบครีขีนัธ์ มช่ีองทางการจ�าหน่ายผลิตภณัฑ์ชสี เข้าสูส่ถานประกอบการได้ 

2.เกษตรกรผูเ้ลีย้งโคนมประจวบครีขีนัธ์ สามารถจ�าหน่ายน�า้นมดบิให้ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบครีขัีนธ์ ในราคาท่ีสูงข้ึน 

3.สถานประกอบการประเภทโรงแรมในแหล่งท่องเทีย่วหัวหนิ มทีางเลือกในการซือ้ ผลติภณัฑ์ชสี สด ทีเ่ป็นวตัถดุบิหลกัในการประกอบ

อาหารเพือ่บริการลกูค้าของโรงแรม

4.ผูป้ระกอบการร้านอาหารในแหล่งท่องเท่ียวหวัหิน มโีอกาสซือ้ ผลติภณัฑ์ชสี สด เพือ่ จ�าหน่ายและ ประกอบอาหาร ได้ในราคา  

ต�า่กว่า การสัง่ซ้ือ หรอื น�าเข้าจากต่างประเทศ 

5.นกัศกึษามโีอกาสได้เรยีนรู ้กระบวนการ พฒันาผลติภณัฑ์ชสีสด ซึง่เป็นประสบการณ์ท่ีสามารถน�าไปประกอบอาชพีได้

6.มคีวามก้าวหน้าในวงวชิาการกีย่วกบั กระบวนการ พัฒนาผลิตภณัฑ์ชสีสด

ประโยชน์ของผลงาน
แก้ปัญหาน�า้นมดบิล้นตลาด และราคาตกต�า่ เพิม่ช่องทางการจ�าหน่าย ให้เกษตรกร และ สหกรณ์โคนมไทย-     เดนมาร์ค ประจวบคีรีขนัธ์ 

ได้ นอกจากนียั้งตอบโจยท์ ความต้องการของสถานประกอบการ ในท้องถิน่ และชมุชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.น�าผลิตภัณฑ์ชีสสดทั้งหมด เป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ 

2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในท้องถิ่น และสถานศึกษา ในท้องถิ่น เช่น หลักสูตรท้องถิ่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้น 

3.เผยแพร่ในวงวิชาการ
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ประโยชน์ของผลงาน
1. การสร้างอปุกรณ์จบัยดึเพือ่ตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ส�าหรบั

ชิ้นงานประกอบที่สามารถตรวจสอบชิ้นงานเดี่ยวก่อนประกอบได้

ด้วยในตวัเดยีวกนั  

2. ลดต้นทุนในการผลิตเพราะสามารถลดจ�านวนการสร้าง

อปุกรณ์จบัยดึเพ่ือตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ในกรณชีิน้งานประกอบ

3. สามารถตรวจสอบและวดัขนาดชิน้งานตามทีล่กูค้าก�าหนด

ได้ครบทกุต�าแหน่ง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในอนาคตต้องท�าการลดต้นทุนในอปุกรณ์จบัยดึเพือ่ตรวจสอบ

ชิ้นส่วนรถยนต์ต่อไป โดยอาจจะลดจ�านวน หรือปริมาณของเนื้อ

วัสดุท่ีมีตัวอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ลง ในส่วน

ที่ไม่จ�าเป็น หรือ อาจจะใช้เทคโนโลยีเรื่องการปริ๊น 3 มิติ (3D 

Printing) ในการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์

ในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและสามารถถอดประกอบได้

เจ้าของผลงาน
นายพชัระ  กัญจนกาญจน์* นายเฉลมิ ขุนเอยีด
 มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมู ิ  
เบอร์โทรติดต่อ 0815735443 อเีมล์ patkun1976@hotmail.com
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การออกแบบเพือ่พฒันาการสร้างอปุกรณ์จบัยึด
เพือ่ตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ส�าหรบัชิน้งานประกอบ

Design and development to create 
a checking fixture for an automobile’s assembly parts. 

ความเป็นมา
กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยกรรมวิธีการปั๊มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Die) จ�าเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน

รถยนต์ (Checking Fixture : CF)  ในการตรวจสอบขนาดและรูปร่างชิ้นงานที่ได้จากชุดแม่พิมพ์  ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ�าเป็นมากใน

โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเป็นข้อก�าหนดของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ ว่าต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการตรวจสอบ 

ช้ินงานที่ผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของ 

ชิ้นงานที่มีความแม่นย�า มีความรวดเร็วและมีวิธีการใช้งานที่ง่าย  แต่ประเด็นส�าคัญ คือ การสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน

รถยนต์ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะผู้ประกอบรถยนต์ต้องการเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์ท่ีมีคุณภาพตามท่ีก�าหนดเท่าน้ัน

อุปกรณ์จับยึดเพ่ือตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์เป็นเคร่ืองมือที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องจัดหาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบชิ้นงานและยืนยันว่าชิ้นงานนั้น

ตรงตามข้อก�าหนดของผู้ประกอบรถยนต์และข้อจ�ากัดในการผลิตหรือสาเหตุที่ท�าให้ต้นทุนสูงในปัจจุบัน คือ 

1.  การผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบขนาดชิ้นงานในปัจจุบันจะใช้วัสดุอีพ๊อกซี่ (Epoxy) ซึ่งมีราคาแพง

2. การผลิตด้วยเครื่องซีเอ็นซีมีต้นทุนในการผลิตท่ีสูง  มีต้นทุนของเครื่องมือตัด (Tooling) และระบบน�้าหล่อเย็นเพื่อตัดเฉือน 

วัสดุอีพ๊อกซี่ให้เป็นรูปร่างต่างๆ 

3. บางบริษัทไม่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานได้เองแต่มีความจ�าเป็นต้องใช้งานจึงต้องส่ังซื้ออุปกรณ์ตรวจ

สอบชิ้นงานจากผู้อื่น

4. อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์หนึ่งตัวสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้เฉพาะชิ้นงานนั้นๆ (Single Part) ขณะที่รถยนต์  

1  คัน  จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนประมาณ 5000 ชิ้น  ที่ต้องท�าการตรวจสอบ นั่นหมายถึงต้องใช้อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน

รถยนต์เท่ากับจ�านวนชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบ 

จากการศึกษาและท�างานวจิยัทีผ่่านมาเกีย่วกบัเรือ่งการสร้างอปุกรณ์จบัยดึเพือ่ตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ เห็นแนวทางทีจ่ะลดต้นทนุ

ในการผลิตอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ให้น้อยลงแต่ประสิทธิภาพและคุณภาพยังคงเหมือนเดิม โดยการออกแบบเพื่อ

พัฒนาการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ส�าหรับชิ้นงานประกอบ หมายถึง ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบ 

ชิ้นส่วนรถยนต์หนึ่งตัวให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้มากกว่า 1 ชิ้นในตัวเดียวกัน สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามตัวอย่างได้ทั้งหมด  

3 ชิ้น ครบทุกต�าแหน่งตามที่ลูกค้าก�าหนด จะท�าให้สามารถลดต้นทุนและเวลาในการผลิตลงได้อย่างมาก   โดยเฉพาะในชิ้นงานที่เป็น

ลักษณะการน�าชิ้นส่วน 2 ชิ้นมาประกอบกันเพื่อเป็นชิ้นงานมาตรฐาน 1 ชิ้น  ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมจุด  ซึ่งมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป

ดงัแสดงในภาพทีแ่สดงลกัษณะชิน้งานประกอบชดุที ่1 โดยกระบวนการปกตถ้ิาท�าการผลติชิน้งานดงัแสดงในภาพ กจ็ะต้องสร้างอปุกรณ์

จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งหมด  3 ตัว  เพื่อใช้ตรวจสอบรูปร่างชิ้นงาน (ระยะ Gab)  และขอบชิ้นงาน (Trim line) ว่าตรง

ตามแบบงาน (Part Drawing)  ท�าให้มีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ออกแบบเพือ่พฒันาการสร้างอุปกรณ์จบัยดึเพือ่ตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ส�าหรบัชิน้งานประกอบทีส่ามารถตรวจสอบชิน้งานเดีย่วก่อน

ประกอบได้ด้วยในตวัเดยีวกนั  

2. ลดจ�านวนการสร้างอปุกรณ์จบัยดึเพือ่ตรวจสอบชิน้ส่วนรถยนต์ในกรณชีิน้งานประกอบ



62 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

I

ประโยชน์ของผลงาน
1. ได้ผลติภณัฑ์หวัเจาะทีม่คีณุภาพ สามารถลดการสกึหรอขึน้บรเิวณเลบ็กดัและใบกดัของหัวเจาะได้ต�า่กว่า 20% และหัวเจาะมอีายุ

การใช้งานในการเจาะเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับของเดิม

2. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจระบบการผลิตหัวเจาะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถน�าไปประยุกต์ใช้กับ

ผลิตภัณฑ์อื่น และผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป

3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้และส่งผลให้มีอ�านาจในการ

แข่งขันทางตลาดเพิ่มขึ้น  

4. อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ

5. ได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ  มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จะท�าการศึกษาและพัฒนาหัวเจาะส�าหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน โดยการต่อยอดให้สามารถใช้กับงานเจาะรูระเบิดเหมืองหินปูน 

ต่อไป

เจ้าของผลงาน
ว่าท่ีร้อยโทสุรพนิ พรมแดน*, นายสุพล นายเกียรติศกัด์ิ  คชาปัญญา, นายณฐัพล  เขียวมาวงศ์
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เบอร์โทรติดต่อ 0910795159 อเีมล์ surapin_me@hotmail.com
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การพฒันาหัวเจาะส�าหรบังานระเบิดเหมืองถ่านหิน
Development of Drilling Bit for Coal Mine Blasting 

ความเป็นมา
เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนจ�ากัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ เลขที่ 426 หมู่ที่ 7 ต�าบลแม่เมาะ อ�าเภอแม่เมาะ จังหวัดล�าปาง ได้ ด�าเนิน

กิจการในด้านงานรับเหมาระเบิดหิน ย่อยหิน ขุด ขน ดิน หิน แร่ งานรังวัด ออกแบบและวางผังเหมือง  ปัจจุบัน หจก.ฯ รับเหมางาน

เจาะรเูพือ่บรรจุวตัถรุะเบดิเหมอืงถ่านหนิลกิไนต์ (เหมอืงแม่เมาะ) จงัหวดัล�าปาง  ให้กบัการไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศไทย บรษิทัสหกล 

อิควิปเมนท์ จ�ากัด และ บริษัทอิตาเลี่ยน -ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ�ากัด(มหาชน) แต่เนื่องด้วยลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของ

หินตะกอนที่พบในแอ่งแม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ” โดยมีชั้นถ่าน 5 ชั้น คือ J , K , Q , R และ S เรียงล�าดับจาก

ชั้นบนลงล่าง ซึ่งชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นชั้นที่มีความส�าคัญมากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูงสามารถน�าไปใช้เป็น

เชื้อเพลิงได้ และมีความหนาชั้นละ 20 - 30 เมตร  ลักษณะของชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q แทรกสลับบริเวณส่วนกลางของกลุ่มหิน

แม่เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหินเคลย์ (Claystone)  หินโคลน (Mudstone)  หินทราย (Sandstone)  และหินกรวดมน (Conglomerate)

เนือ่งจากมลีกัษณะของชัน้หินทีแ่ตกต่างกนัจงึท�าให้เกดิปัญหาขึน้กบัหัวเจาะท่ีสัง่ชือ้ตามท้องตลาด ในราคาหัวละ 12,000 ถึง 20,000 

บาท (ข้ึนอยู่กับการใช้งาน) ไม่สามารถใช้งานกบัการเจาะชัน้หนิท่ีมคีวามแตกต่างกนัได้ ทางผูป้ระกอบการจงึท�าการผลติหวัเจาะส�าหรบั

เจาะรูเพือ่บรรจุวตัถุระเบดิเหมืองถ่านหนิลิกไนต์ขึน้มาใช้เอง แต่ยงัพบปัญหาทีเ่กดิขึน้กบัหวัเจาะทีท่�าการผลติขึน้มา คอื เกดิการสึกหรอ

ขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 4 ท�าให้หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร/หัว 

และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 7 นาที

ดงันัน้ หจก.ฯ จงึได้เห็นความส�าคญัและมีความต้องการทีจ่ะพฒันาคณุภาพของหวัเจาะโดยทีจ่ะท�าการศึกษาผลของมมุเอยีง ผลของ

มมุบดิ และจ�านวนของใบกดัทีม่ผีลต่อการเจาะรเูพือ่บรรจวุตัถรุะเบิดของเหมอืงถ่านหินลกิไนต์ เพือ่เพ่ิมขดีความสามารถในการแข่งขนั

ในท้องตลาด และผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่เหมาะสม สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์

ให้แก่ผูป้ระกอบการได้จงึเป็นทีม่าของโครงการนี ้และโครงการพฒันาหัวเจาะส�าหรบังานระเบิดเหมืองถ่านหิน ได้รบัทุนสนบัสนนุงานวจิยั

ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บคุลากรวจิยัในสถาบันอุดมศกึษาไปปฏบัิตงิานเพือ่แก้ไขปัญหาและเพิม่ขดีความสามารถในการผลติให้กบัภาค

อุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ�าปีงบประมาณ ๒๕๕๙  จากส�านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส�านักงานคณะ

กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)  โดยได้รับความร่วมมือจาก หจก.แม่เมาะวิศวกรรมเหมือง

แร่ เป็นสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. หวัเจาะทีท่�าการพฒันาขึน้สามารถลดการสกึหรอขึน้บรเิวณเลบ็กดัและใบกดัของหวัเจาะได้ต�า่กว่า 20%  และหวัเจาะมอีายกุารใช้งาน

ในการเจาะเพิม่ข้ึน 30% เม่ือเทยีบกับของเดมิ

2. หวัเจาะทีท่�าการพฒันาขึน้มสีเปรย์น�า้แรงดันสงูส�าหรบัจบัฝุ่นภายในรูเจาะไม่ให้เกดิการฟุ้งกระจากของฝุน่เกดิข้ึนในขณะท�าการเจาะ

รเูพือ่บรรจรุะเบิด

3. หวัเจาะท่ีท�าการพฒันาขึน้จะใช้สเปรย์น�า้แรงดนัสงูในการระบายความร้อนและรกัษาอณุหภมูใิห้กบัหัวเจาะและใบเจาะในขณะทีท่�าการ

เจาะร ูเพือ่ยดือายกุารใช้งานของหัวเจาะให้เพิม่ขึน้
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ส�าหรับก�าจดัควนัในครวัเรอืนและอตุสาหกรรมขนาดเล็ก 
An electrostatic precipitator for smoke removal from 

the household and the small-scale industry.

ความเป็นมา
จากรายงานทางการแพทย์พบว่าปรมิาณควนัและฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเลก็เมือ่มนษุย์ได้สูดดมหรอือยูใ่นสภาวะทีม่ปีรมิาณควันและฝุน่

ขนาดเล็กเป็นเวลานาน เช่น บริเวณบ้าน ห้องครัว ห้องปฏิบัติงานที่มีควันตะกั่ว สถานประกอบการที่มีกิจการหรือกิจกรรมที่เป็นแหล่ง

ก�าเนิดควันและฝุ่นขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ท�าให้เกิดการท�าลายยีนที่เกี่ยวข้องกับ

การเกิดโรคหอบหดื และมคีวามรนุแรงถงึขัน้เป็นมะเรง็ปอด ดงันัน้จงึจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุปรมิาณการแพร่กระจายควนัและฝุน่ขนาด

เลก็เหล่านี ้เพือ่ไม่ให้มีผลกระทบต่อสิง่แวดล้อมและสุขภาพของมนษุย์  ดังนัน้คณะผูว้จิยัจงึได้ออกแบบและสร้างผลงานสิง่ประดษิฐ์นีโ้ดย

น�าหลักการของการสร้างไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง มาใช้ส�าหรับดักจับควันและฝุ่นละออง

ขนาดเล็ก โดยเลือกใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การออกแบบและสร้างเคร่ืองดกัจบัควนัตะกัว่จากการบดักรโีดยใช้สนามไฟฟ้าแรงดนัสงูขนาด 10 กิโลโวลต์  ขนาดเล็ก เคลือ่นท่ีง่าย 

เลอืกใช้วสัดอุุปกรณ์ในการออกแบบและสร้างทีมี่การผลติภายในประเทศ สามารถถอดประกอบ ซ่อม บ�ารุงรกัษา ได้ง่ายและรวดเรว็สามารถ

ควบคมุความถีไ่ด้ 3 ระดบั และแสดงผลด้วยจอ LCD

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานสิง่ประดษิฐ์น้ีสามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบท่ีเกดิจากคุณภาพอากาศท่ีมคีวนั และฝุน่ละอองท่ีมขีนาดเลก็ท่ีมผีลต่อสขุภาพของผู้

ทีอ่ยูอ่าศยัในบ้าน และผูป้ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ โดยมกีารเลอืกใช้วสัดุอุปกรณ์ในการออกแบบและสร้างทีมี่การผลติภายใน

ประเทศ สามารถถอดประกอบ ซ่อม บ�ารุงรกัษา ได้ง่าย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และประยกุต์ใช้ภายในบ้าน ทีอ่ยูอ่าศยั ครวัเรอืน และอตุสาหกรรมขนาดเลก็ ทีป่ระกอบกจิการ หรอื กจิกรรมที่

มกีารกระบวนการเกดิควนัออกมาสูบ่รรยากาศภายนอก อาทิ เช่น ควนัตะกัว่จากการบดักรี ควันจากการคัว่ชา กาแฟ ควนัจากการประกอบ

อาหารป้ิง ย่าง ควนัจากธปู ควนัจากการเผาไหม้พลาสตกิขณะปฏิบตังิาน ซึง่ผลงานนีส้ามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่กดิจากคุณภาพ

อากาศทีม่คีวนั และฝุน่ละอองทีม่ขีนาดเลก็ท่ีมผีลต่อสขุภาพของผูท้ีอ่ยูอ่าศยัในบ้าน และผูป้ระกอบการอตุสาหกรรมขนาดเลก็ได้

เจ้าของผลงาน
นายวสูิตร อาสนวจิติร*, นายทิวา พทิกัษ์ภคันันท์ , นายจตพุร  ร้องเสียง    
วทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด     
เบอร์โทรติดต่อ 0850401595  E-mail  iamvisut@gmail.com
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ก่อนเปิดเครื่อง

หลังเปิดเครื่อง
แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงและ

เครื่องดักจับควันโรงบ่มใบยาสูบ
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เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง
ส�าหรับโรงบ่มใบยาสูบ 

 Smoke Detectors Machine by Direct Current High 
Voltage for the Tobacco Monopoly

ความเป็นมา
จากกลไกขั้นตอนในการบ่มใบยาที่มีการเผาไหม้ส่งผลท�าให้มีปัจจัยเสี่ยงด้านมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพจากการเผาไหม้ ที่

ปล่อยออกมา ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซลัเฟอร์ไดออกไซด์ สารอนิทรย์ีชนดิต่างๆ เขม่าควนั ฝุน่ละอองขนาดไม่เกนิ 10 ไมครอน 

(PM10) และฝุ่นละอองขนาด PM2.5ขนาดเล็กกว่า1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทาง

เดนิหายใจ ถงุลมในปอดและกระแสเลอืดโดยตรง ส่งผลอนัตรายต่อกระบวนการท�างานของอวยัวะต่างๆ ในร่างกายและเพิม่ความเส่ียง

ต่อการเป็นโรคเรื้อรังได้มนุษย์  ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้โดยน�าหลักการของการสร้างไฟฟ้าสถิต

จากสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง มาใช้ส�าหรับดักจับควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส�าหรับโรงบ่มใบยาสูบ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลงานสิง่ประดษิฐ์นีไ้ด้น�าเสนอเคร่ืองดกัจบักลุม่ควนัโดยใช้หลกัการตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติส�าหรบัดกัจบักลุม่ควนัจากโรงบ่มใบยาสูบ 

มกีารสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสงูขนาด 30 กโิลโวลต์ ชนดิประจุบวก และสร้างตวัตกตะกอนเชงิไฟฟ้าสถติแบบท่อทรงกระบอก

ซ้อนแกนร่วมจ�านวน 6 ท่อ ส�าหรับดกัจบักลุ่มควนัจากโรงบ่มใบยาสบู ซึง่การท�างานของเครือ่งสามารถท�าให้ให้ควนัทางขาออกของปล่อง

ควนัลดลงได้

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานสิง่ประดษิฐ์นีส้ามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบท่ีเกดิจากคุณภาพอากาศท่ีมีควนั และฝุน่ละอองท่ีมีขนาดเล็กท่ีมีผลต่อสขุภาพของ

ผูท่ี้อยูอ่าศยัในหมูบ้่าน/ชมุชน และผูป้ระกอบอาชพีบ่มใบยาสบู ซึง่ช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่กดิจากคุณภาพอากาศท่ีมฝีุน่ละอองขนาดเล็ก

ทีม่ผีลต่อสขุภาพของมนุษย์ได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์และประยกุต์ใช้ภายในบ้าน ท่ีอยูอ่าศยั ครวัเรอืน และอุตสาหกรรมขนาดเลก็ต่อไปได้

เจ้าของผลงาน
นายวสูิตร อาสนวจิติร*1 นายฐติิวฒัน์ ปันผาง2 นายทรงวฒุ ิพนัธ์ุศริิ2 นายวรีะวฒุ ิกันต๊ะ2

1 วทิยาลัยเทคโนโลยีและสหวทิยาการ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชยีงใหม่     
เบอร์โทรติดต่อ 0850401595  E-mail  iamvisut@gmail.com
2ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
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เจ้าของผลงาน
นายวัลลภ ศรสี�าราญ*, นายพหลยทุธ บุตรจ,ู นายภาณวุฒัน์ ศริกัิน
คณะศลิปกรรมและออกแบบอตุสาหกรรม   มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอสีาน 
เบอร์โทรติดต่อ 0847949506 อเีมล์ wanlop.sr@rmuti.ac.th



วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

71

จกัรยานออกก�าลังกายอยู่กับท่ีในการจ�าลอง
การป่ันจกัรยานท่องเท่ียวชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศา

The Exercise bike is in place to simulate cycling in  
the city of Nakhon Ratchasima in 360 degrees.

ความเป็นมา
จากสภาพสงัคมในปัจจบุนัทีเ่ปล่ียนไป ท�าให้ผูค้นในเมอืงส่วนใหญ่มกีารด�าเนินชวีติประจ�าวนัอย่างเร่งรบี มกีารใช้ชวีติทีเ่ปล่ียนแปลง

ไปจากเดิมรวมถึงละเลยต่อการออกก�าลังกาย ทั้งโดยทางตรงและขาดการเคลื่อนไหวในลักษณะของการออกก�าลังกายประจ�าวัน ส่งผล

ต่อพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆ ท�าให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามมา การออกก�าลังกายอย่างสม�่าเสมอ จึงจ�าเป็นที่ผู้ที่ใช้

ชีวิตในเมืองควรกระท�าอย่างสม�่าเสมอ (วสันต์ ฉลาด

การออกแบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือน 360 องศา หรือ Virtual Reality Environment (VRE) นั้น Perhakaran, et al.(2016) 

กล่าวว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่จ�าลองขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ ที่ประกอบไปด้วยวัตถุเสมือนในโลกเสมือนจริง ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้

งานสภาพเสมือนจริงนี้ ได้จากการสวมจอภาพแบบครอบศีรษะ Head Mounted Display (HMD) เป็นการรวมเอาระหว่างฮาร์ดแวร์และ

ซอฟแวร์เข้าด้วยกัน เพื่อให้ได้รับชมภาพและเสียงที่สมบูรณ์ (Moseley, 2016) เทคโนโลยีสภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality) 

จะอยู่ในระยะของ Slope of Enlightenment ซึ่งเป็นระยะที่ผู้คนเข้าใจแล้วว่าเทคโนโลยีนี้มีประโยชน์ หรือมีผลกระทบต่อชีวิตอย่างไร 

ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงกระแสที่โด่งดังเพียงระยะสั้นๆ แต่สามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าสามารถใช้ได้จริง และเทคโนโลยีอยู่ร่วมกับชีวิตประจ�าวัน

ได้จริง ซึ่งอาจจะน�าไปสู่การน�าเทคโนโลยีนี้ไปใช้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�าวันต่อไป เมื่อผู้คนเห็นประโยชน์และยอมรับในเทคโนโลยี

สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality) แล้วก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อช่วยเป็น

เครื่องมือสนับสนุนในการท�างานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและด้านธุรกิจ

จากความเป็นมาและความส�าคัญจะเห็นได้ว่า การใช้จักรยานออกก�าลังกายอยู่กับที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจ ซ่ึง

สามารถผสมผสานการออกแบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือน 360 องศา ในการแสดงข้อมูลท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างการออกก�าลังกายได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาจักรยานออกก�าลังกายอยู่กับที่ในการจ�าลองการปั่นจักรยาน 

ท่องเที่ยวชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศาขึ้นมา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ออกก�าลงักายด้วยการป่ันจกัรยานอยูก่บัที ่ พร้อมได้ท่องเทีย่วชมในตวัเมอืงจงัหวดันครราชสีมาไปด้วยในรปูแบบ  360 องศา ด้วย

เทคโนโลยคีวามจรงิเสมอืน (VR)

ประโยชน์ของผลงาน
1.ออกก�าลงักายได้โดยไม่ต้องไปเจออนัตรายบนท้องถนนกบัฝุ่นพษิ

2.ได้ท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมไปพร้อมกบัการป่ัน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.เอาความสามารถของ iOT มาชวนเพือ่นมาป่ันในโลกออนไลน์ ท่องเทีย่วไปในแต่ละเมอืงไปพร้อมกนั

2.เชือ่มต่อและรบัข้อมลูจากเซนเซอร์หรอืนาฬิกาวดัอตัราการเต้นของหวัใจมาแสดงข้อมลูทางชวิีภาพของผู้ป่ัน
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การใช้กากชาและกากกาแฟจากสังคมชาวเขา
เพือ่เป็นนวตักรรมอปุกรณ์บนโต๊ะอาหารส่งเสรมิวฒันธรรมไทย

The use of tea waste and coffee grounds from hill tribe society 
to be innovative tableware equipment to promote Thai culture

ความเป็นมา
การใช้กากชาและกากกาแฟจากสงัคมชาวเขาเพือ่เป็นนวตักรรมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารส่งเสรมิวัฒนธรรมไทยนัน้ ได้วตัถดิุบมาจากกาก

ชาและกากกาแฟทีเ่หลอืทิง้จากการแปรรปูเป็นน�า้ชาและกาแฟของชมุชนชาวเขาผูป้ลกูชา-กาแฟ และบรษิทัผูผ้ลติชา-กาแฟท้ังรายใหญ่

และรายย่อย โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถน�ามาแปรรูปเพิ่มมูลค่า (Up-cycle) เป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ได้ ซึ่งวัสดุทดแทนไม้ที่ได้จาก

กากชาและกากากาแฟนี้ จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่มีความสวยงาม และสามารถน�ามาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยคณะผู้ประดิษฐ์

เลือกน�ามาใช้ผลิตเป็นอปุกรณ์บนโต๊ะอาหารทีส่ื่อถงึวฒันธรรมอนัดีของประเทศไทย โดยผลงานน้ีสามารถท�าให้วสัดุเหลอืท้ิงเป็นศนูย์ (Zero 

Waste) ท�าเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปลูกชา-กาแฟ ภาคเอกชนที่ผลิตและจ�าหน่ายชา-กาแฟ ได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จดุเด่นของนวตักรรมอปุกรณ์บนโต๊ะอาหารจากกากชาและกากกาแฟ มีหลากหลายข้อดท่ีีแปลกใหม่คอื แบบเดมิอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร

ท�าจากพลาสติกหรอืไม้จรงิ ซึง่พลาสตกิเป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อม ส่วนไม้จรงิกต้็องตดัไม้ท�าลายป่า และมสีสีนัทีอ่่อนมากเกนิไป แผ่นอัด

ทดแทนไม้ท่ีน�ามาผลติเป็นอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร ท�าจากกากชาและกากกาแฟนีม้สีสัีนทีส่วยงาม มสีสีนัเข้มตามความต้องการของสมยันิยม 

โดยแผ่นอดัทดแทนไม้จากกากชาและกากกาแฟน้ี ทนทานน�า้สงู ไม่มีสารฟอร์มลัดไีฮด์ ปลอดภยัต่อการใช้งาน เป็นมติรต่อสิง่แวดล้อม มี

ต้นทุนไม่สงู มีสสีนัสวยงามเหมอืนธรรมชาต ิอกีทัง้ควบคมุความหนา-บางได้ตามต้องการ 

ประโยชน์ของผลงาน
เนือ่งจาก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากกากชาและกากกาแฟ มต้ีนทุนในการผลติทีต่�า่ คอื ใช้เครือ่งจกัรในการอดัแผ่นวสัดทุีส่ามารถประดษิฐ์

ได้เอง และใช้ช่างไม้ภายในพืน้ทีท่�าอุปกรณ์ต่อยอดได้เองหรอืจากการฝึกอบรมอาชพีช่างไม้ จงึสามารถส่งเสรมิให้ชมุชนชาวเขาหรอืวสิาหกจิ

ชมุชนในพืน้ถิน่ทีมี่กากชาและใบชา สามารถท�าเป็นนวตักรรมเพือ่สังคม ทีส่ามารถตอบโจทย์เชงิวฒันธรรมของในชมุชน อีกทัง้ภาคเอกชนก็

สามารถน�าไปเชือ่มโยงส�าหรบัผลติและจ�าหน่ายเป็นผลิตภณัฑ์กระจายรายได้สูสั่งคม ตลอดจนภาครฐัเองกส็ามารถจัดท�าเป็นนโยบายในการ

สนบัสนนุส่งเสรมิเพือ่เพิม่รายได้ให้กบัชุมชน และยงัขยายผลไปสูก่ารส่งเสรมิวฒันธรรมอนัดใีนพืน้ที ่ ส่งเสรมิการท่องเทีย่ว และวัฒนธรรม

ทางด้านอปุกรณ์บนโต๊ะอาหาร ทีนั่บวนัจะเลอืนหายไปในสังคมชนบท

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�าไปพฒันาต่อยอดเป็นอปุกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ได้อกีอย่างหลากหลาย อาทิเช่น เฟอร์นเิจอร์ ตู้ โต๊ะ เตยีง เก้าอ้ี วสัดไุม้เทยีมส�าหรบั

ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร หรอืบวัเชงิผนงั เป็นต้น และปัจจุบนัได้มีโครงการต่อยอดผลงานเพือ่น�าไปใช้เป็นทีพั่ก ม้านัง่ในแหล่งท่องเท่ียว

ทีส่�าคญัต่าง ๆ

เจ้าของผลงาน
นายอมเรศ บกสุวรรณ*, ดร.ประชมุ ค�าพฒุ, ธวชัชัย อรยิะสุทธิ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุ ี  
เบอร์โทรติดต่อ 0816654755 อเีมล์ tlo_rmut@hotmail.com
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เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าทอกะเหรี่ยง
Contemporary fashion Karen handwoven fabric

ความเป็นมา
ผ้าทอมอืของกลุม่ชาตพัินธุท์ีม่อียูใ่นจงัหวดัแม่ฮ่องสอนเป็นผ้าทอทีม่คีวามหลากหลาย สวยงามและมเีอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดย

เฉพาะผ้าทอของกะเหรีย่งโปว์ทีอ่าศยัอยูใ่นอ�าเภอสบเมย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน  เน่ืองจากผูห้ญงิกะเหรีย่งส่วนใหญ่จะทอเสือ้และผ้าซ่ินสวมใส่

กนัเอง โดยกรรมวธิกีารทอด้วยกีเ่อวท่ีมกีารถ่ายทอดภมูปัิญญาการทอต่อกันมาแบบรุน่สู่รุน่ ด้วยลวดลายทีม่เีรือ่งราวความเชือ่ ความศรทัธา

และธรรมชาตสิอดแทรกอยูใ่นผนืผ้า ปัจจบุนัมีหน่วยงานหลายหน่วยเข้าไปส่งเสรมิให้ชาวกะเหรีย่งทอผ้าออกมาจ�าหน่ายยงับคุคลภายนอก

มากขึน้ สนิค้าส่วนใหญ่เป็นพวกผ้าพนัคอ ผ้าคลมุไหล่ ผ้าทอกะเหรีย่ง ผ้าซิน่ เสือ้กะเหรีย่ง เป็นต้น รปูแบบของสินค้าทีน่�าออกมาจ�าหน่าย

มกัเป็นรปูแบบเดิมๆ ตามทีส่มาชกิในกลุม่ทอเพือ่สวมใส่กนัเอง ไม่มรีปูแบบทีแ่ปลกใหม่ ซึง่ผูบ้รโิภคทัว่ไปทีอ่ยูใ่นชมุชนเมอืงมกัไม่สวมใส่เสือ้

กะเหรีย่งแบบดัง้เดมิ เนือ่งจากรูปแบบไม่ตรงกบัลกัษณะการใช้งานในวถิชีวิิตประกอบกบัใส่ไม่ได้บ่อยในโอกาสทัว่ไป ดงันัน้จึงได้ปรบัเปลีย่น

รปูแบบของผ้าทอกะเหร่ียง เสือ้กะเหรีย่ง ให้เป็นเคร่ืองแต่งกายสตรแีละเครือ่งประกอบการแต่งกายในรปูแบบร่วมสมยั แต่คงใช้ลวดลายผ้า

ทอของกะเหรีย่งแบบดัง้เดมิมาประกอบกบัผ้าฝ้ายทอมอืเพือ่ให้ใช้ได้จรงิในชวีติประจ�าวนั โดยใช้นวตักรรมการตกแต่งส�าเรจ็สิง่ทอมาใช้กบั

ผ้าทอเพือ่ให้มคีณุสมบัตทิีพ่เิศษมากยิง่ขึน้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผลติภณัฑ์ประเภทเสือ้ผ้าเครือ่งแต่งกายและกระเป๋าของสตร ีโดยน�าลวดลายผ้าทอกะเหรีย่งโปว์ท่ีมีเอกลกัษณ์โดดเด่นสอดแทรกด้วย

ภมูปัิญญาของบรรพบรุษุมาใช้ประกอบกบัผ้าฝ้ายทอมือ ตดัเยบ็ด้วยความประณตี เพือ่ให้ได้เครือ่งแต่งกายทีส่วยงาม เหมาะท่ีจะสวมใส่ได้

หลากหลายโอกาส ผนืผ้าท่ีน�ามาผลติเสือ้ผ้าจะผ่านการตกแต่งส�าเรจ็ชนดินุ่มลืน่เพือ่ให้ผนืผ้ามผีวิสัมผสัทีอ่่อนนุม่ และผืนผ้าทีผ่ลิตกระเป๋า

จะผ่านการตกแต่งส�าเรจ็ชนดิสะท้อนน�า้เพือ่ให้ผนืผ้าสามารถป้องกนัน�า้และสิง่สกปรกต่างๆ ได้ รวมท้ังยดือายกุารใช้งานของกระเป๋าได้

นานมากขึน้

ประโยชน์ของผลงาน
ใช้ส�าหรบัเป็นเครือ่งแต่งกายและเครือ่งประกอบการแต่งกาย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พฒันาผลติภณัฑ์ทีม่คีวามสอดคล้องกบัความต้องการและรสนยิมของผูบ้ริโภค 

2. มกีารออกแบบโดยประยุกต์เฉดส ีลวดลาย ให้มคีวามทนัสมยัมากขึน้ 

3. มกีารพฒันาให้เป็นสินค้าประเภทอืน่ๆ เช่น ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

เจ้าของผลงาน
ผศ.ญาณศิา โกมลสิรโิชค*, นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย, นางอรนตุฎฐ์ สุธาค�า, นายสุรยินต์ สูงค�า
คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 0882695459 อเีมล์ vachirapoo@yahoo.co.th
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เจ้าของผลงาน
นายกระวี อนนตรี, นายฐาปนิค ตีระพันธุ์,  นายอภิสิทธิ์ เต็มแก้ว,นางสาวอุไรวรรณ ก�าเนิดดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เบอร์โทรติดต่อ 0869949008 อีเมล์ chaiya_32@yahoo.com
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เครือ่งช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าอย่างต่อเน่ืองอตัโนมัติ
 Development of a Smart Continuous Passive Motion Device for 

Knee Rehabilitation

ความเป็นมา
เนือ่งจากในปัจจบัุนประเทศไทยมีประชากรทีมี่ปัญหาโรคเกีย่วขบัข้อเข่าเสือ่มเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่ง ซึง่โรคข้อเข่าเสือ่มเป็นโรคทีเ่ป็นปัญหา

ส�าคญัในปัจจุบนั และจดัว่าเป็นปัญหาส�าคญัของสาธารณสุขทีส่�าคญัอกีอย่างหนึง่ มผีลต่อการใช้ชวีติในการท�างานของผูป่้วย ซึง่ปัญหาดงั

กล่าวจะส่งผลให้ผูท้ีม่ปัีญหาไม่สามารถใช้ชวีติประจ�าวันได้เป็นปกต ิ จากการศึกษา ส�านกัพฒันาวชิาการแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวง

สาธารณสขุ ว่าด้วยเรือ่งแนวทางเวชปฏบิตักิารวนิจิฉัยโรคและรกัษาโรคข้อเสือ่มพบว่าผูป่้วยโรคข้อเข่าเสือ่มในผู้สงูอายมีุอาการของโรคข้อ

เข่าเส่ือมร้อยละ 9.6 ในเพศชาย และร้อยละ 18 ในเพศหญงิ โดยร้อยละ 34.5 - 45.6 โรคข้อเสือ่มมกัพบได้บ่อยทีข้่อสะโพกและข้อเข่า ส่ง

ผลให้ผูป่้วยมลีกัษณะปวดตือ้ๆ ทัว่ๆ ไปบรเิวณข้อ ไม่สามารถระบตุ�าแหน่งชดัเจนได้ ภาวะเหล่านีเ้ป็นสาเหตหุลกัในการจ�ากดัการท�างาน

และคกุคามคณุภาพชวีติของผูส้งูอาย ุ“ภาวะข้อเข่าเสือ่ม” มผีลต่อความแขง็แรงของกล้ามเนือ้ควอไดรเซป็ต์และแฮมสตรงิในการควบคมุการ

ท�างานของข้อเข่า ท�าให้ความสามารถในการทรงตวัลดลงและเพิม่ความเสีย่งในการล้ม

ส�าหรบัเครือ่งมือกายภาพบ�าบดัทางการแพทย์นัน้จะมรีาคาแพงและต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ จากปัญหาดงักล่าวทางคณะวิจยัจึงได้

มแีนวคดิออกแบบและสร้าง“เคร่ืองช่วยการเคลือ่นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ง”ซึง่จะช่วยท�าให้เกดิผลดีต่อการบ�าบัดผูป่้วยทีเ่ข้ารบัการผ่าตดั 

ข้อเข่า หรอืเอน็อักเสบโดยช่วยให้ผู้ป่วยสามารถเคลือ่นไหวข้อเข่าหลงัผ่าตดัได้ง่ายขึน้ ในองศาทีม่ากขึน้ เครือ่งทีพ่ฒันาขึน้สามารถตัง้โปรแกรม

ได้ เช่น ตัง้เวลาการบ�าบดั ตัง้องศาในการเคลือ่นไหว และตัง้ความเรว็ในการเคล่ือนท่ีได้อตัโนมตัมิ“ีชดุรโีมทคอนโทรล”ช่วยควบคมุการ

ท�างาน หลงัจากตัง้ค่าโปรแกรมในการบ�าบดัแล้ว ผูป่้วยสามารถควบคมุเพือ่ให้เครือ่งหยดุหรอืท�างานเองได้ระหว่างการบ�าบัดพฒันาเครือ่ง

ช่วยการเคลือ่นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่งส�าหรับกายภาพบ�าบดั สามารถพฒันาเครือ่งให้มรีาคาถกูลงและสามารถขยายโอกาสการใช้เครือ่งไปสู ่

โรงพยาบาลขนาดเลก็หรอืโรงพยาบาลทีอ่ยู่ห่างไกลให้ได้ใช้ประโยชน์โดยเทคโนโลยขีองคนไทยได้มากขึน้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถตัง้เวลาและจ�านวนครัง้ในการใช้ในแต่ละครัง้ได้

2. สามารถปรบัองศาของการเคลือ่นไหวได้

3. สามารถเลอืกโหมดการท�างานได้ 2 โหมด คอื แบบควบคุมด้วยตนเองและแบบอตัโนมัติ

ประโยชน์ของผลงาน
1. สามารถน�าผลงานทีไ่ด้มาใช้ประโยชน์ในการท�ากายภาพบ�าบัดเข่าผูป่้วยได้

2. ได้เครือ่งช่วยการเคล่ือนไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่งต้นแบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการท�างานโดยเป็นการช่วยผ่อนแรงการท�ากายภาพบ�าบัด

ด้วยคนและมรีาคาถกูลงท�าให้สามารถขยายโอกาสไปสูโ่รงพยาบาลชนบทได้มโีอกาสใช้เครือ่งช่วยการเคลือ่นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่งอตัโนมตัิ

มากขึน้

3. ได้พฒันาเทคโนโลยีทางด้านเครือ่งช่วยการเคลือ่นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ง

4. เพ่ือลดต้นทนุในการซือ้เครือ่งจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. มรีะบบสวติท์ตดัการท�างานของเครือ่งเมือ่เกดิอนัตรายกบัผูใ้ช้

2. มรีะบบตรวจจบัการเต้นของชพีจร
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นวัตกรรมเกมมฟิเคช่ัน 

A A B C F D E B G H บริษัท 

ซื้อ

ตัวอยางหนาจอ application ShowcaseIS2019 

05-193052

เจ้าของผลงาน
นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์*, ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ อ�าพันธ์ทอง, ผศ.จันทรวัทน์ อัครเมธานนท์ 
นายนวดล ดีนวน, นางสาวสโรชินี พูลพัฒนา, นางสาวสุภาพร แสงมี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
เบอร์โทรติดต่อ 0899224974  อีเมล์ phetwong.watcharee@gmail.com
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นวัตกรรมเกมมิฟิเคชั่น
ส�าหรับนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา

Gamification Innovation for Showcase Student

ความเป็นมา
ในยคุ Thailand 4.0 นีม้หีลกัคดิทีใ่ช้นวตักรรมดจิทัิลเป็นตวัขับเคลือ่นในการพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ดงัน้ัน กระบวนการใด ๆ ท่ี

สามารถสร้างสรรค์นวตักรรมดจิทิลัขึน้มาได้นัน้ ล้วนเป็นสงัคมและประเทศชาตต้ิองการ การจดัการเรยีนการสอนในกลุม่สาขาวชิาทีเ่กีย่วข้อง

กบัคอมพวิเตอร์น้ัน ส่วนใหญ่มอบหมายโครงงานให้กบันกัศึกษา เพือ่ให้นกัศกึษาได้ประมวลความรูท้ีเ่รยีนในรายวิชานัน้ ๆ พฒันาออกมา

เป็นชิน้งานให้เหน็ภาพได้อย่างชดัเจน ทัง้นีใ้นกระบวนการจดัการเรยีนการสอนอาจารย์ผูส้อนก�าหนดวนัเวลาการส่งโครงงานและให้นกัศกึษา

น�าเสนอในชัน้เรยีนเท่านัน้  รวมทัง้การน�าเสนองานมีเพยีงอาจารย์ผูส้อนและนกัศกึษาเท่าน้ันทีไ่ด้แลกเปลีย่นสือ่สารกนั ท้ังนีบ้างโครงงานมี

ความน่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานได้จรงิ นอกจากน้ันแล้ว การสือ่สารระหว่างอาจารย์ผูส้อนและนักศกึษามกัส่ือสารกนัโดย

ใช้ค�าศพัท์เฉพาะทางด้านคอมพวิเตอร์ ท�าให้บคุคลทัว่ไปไม่เข้าใจในสิง่ทีส่ือ่สารกันหรอืท�าความเข้าใจได้ยาก จากปัญหาเหล่าน้ี จึงนิยมใช้

การจดันทิรรศการแสดงผลงานนกัศกึษาเพือ่เป็นเวทแีสดงผลงาน ความสามารถ ของนกัศกึษา อกีทัง้เป็นเวทีให้โอกาสนกัศกึษาส่ือสารใน

พืน้ทีส่าธารณะทีม่โีอกาสได้แลกเปลีย่นกบับคุคลทีส่นใจ แต่การจัดนทิรรศการมกัอยู่ในรปูแบบของงานวชิาการ ซึง่ผูค้นส่วนใหญ่ไม่สนใจ

หรอืแม้แต่ผูท่ี้น�าเสนอเองกต็ามไม่มแีรงจงูใจ ท�าอย่างไรจงึจะจดันทิรรศการแสดงผลงานนกัศึกษาให้น่าสนใจมากยิง่ขึน้

แนวคดิ Gamification คอืกลไกทีน่�าแนวคดิการออกแบบเกมมาประยกุต์ใช้ในเรือ่งอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่เกม เช่น งานพฒันาบุคลากร และ

งานด้านการเรยีนการสอน เป็นต้น โดยแนวคดิน้ีมอีงค์ประกอบต่าง ๆ  ได้แก่  การสะสมแต้ม ระดับชัน้ การได้รบัรางวลั กระดานผู้น�า และ

การจดัการแข่งขนัระหว่างผูเ้ข้าร่วม เป็นต้น ดงัน้ัน งานน้ีจงึมนี�าแนวคดิ Gamification มาใช้ร่วมกบัการจดันิทศการแสดงผลงานนักศึกษา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
รปูแบบนทิรรศการแสดงผลงานนักศกึษา ทีผ่สมผสานแนวคิด Gamification เข้าไปร่วมด้วยเพือ่ท�าให้การน�าเสนอน่าสนใจมากยิง่ขึน้ รวม

ทัง้สามารถวเิคราะห์ข้อมูลการซือ้ผลติภัณฑ์เพือ่ให้รางวลักบั Software ยอดเยีย่ม บรษิทัยอดเยีย่มได้ สร้างความสนใจแก่นักศึกษามากยิง่ขึน้

ประโยชน์ของผลงาน
1.เป็นเวทใีห้นกัศกึษาได้แสดงออกและฝึกการสือ่สาร

2.นกัศกึษามคีวามกระตอืรอืร้นมากขึน้ เพราะจากต้องสือ่สารเพือ่ขายสนิค้า 

3.นกัศกึษาได้ฝึกการขายสินค้าหรอืโน้มน้าวสินค้าในศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาจจะให้สนใจท�างานในด้านนีม้ากยิง่ขึน้

4.ท�าให้การจดันทิรรศการมีความน่าสนใจมากยิง่ขึน้

5.มโีอกาสแลกเปลีย่นเรียนรูร่้วมกับผูอ้ืน่มากขึน้

6.มแีอปพลเิคชัน่ทีช่่วยจดัการการจัดการส่งเสริมการแสดงผลงานนกัศกึษา

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�าองค์ประกอบของ Gamification อืน่ ๆ เช่น และการจัดการแข่งขนัระหว่างผู้เข้าร่วม มาประยกุต์ใช้กบังาน Showcase เพ่ิมมากขึน้

พฒันาแอปพลิเคชัน่ ShowcaseIS2019 ให้รองรบัระบบปฏบิติัการ IOS
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ประโยชน์ของผลงาน
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต

ผลติภัณฑ์เครือ่งป้ันดนิเผาพืน้บ้าน โดยเฉพาะใน

กระบวนการตากผลติภณัฑ์ซึง่ต้องขึน้อยูก่บัสภาพ

ดนิฟ้าอากาศ ทีร่ะยะเวลาเฉลีย่ 3-7 วนั ให้เหลือ

ระยะเวลาเพยีงแค่ 6-7 ชัว่โมง โดยไม่เกดิการ

เสยีหายของผลติภณัฑ์ เพิม่โอกาสทางการผลิต 

และการค้า อกีท้ังมปีระโยชน์กบัการท่องเทีย่วเชงิ

วฒันธรรม ซึง่นกัท่องเทีย่วสามารถเรยีนรูว้ถิกีาร

ปั้นในแบบพื้นบ้าน และสามารถน�าชิ้นงานการ

ป้ันทีใ่ช้ระยะเวลาในการแห้งตวัทีส่ัน้ และอาจมี

การเผาแกร่งเป็นผลติภณัฑ์ทีส่มบรูณ์ตดิมอืกลับ

ไปจากการท่องเท่ียวได้อกีด้วย ซึง่จะเป็นการส่ง

เสรมิ และสร้างความประทับใจทางด้านการท่อง

เทีย่วให้แก่นักท่องเท่ียวได้เป็นอย่างดี

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายผลต้นแบบเตาอบเนื้อดินปั้นอัตโนมัติ

เพื่ อลดระยะ เวลาในการตากผลิตภัณฑ ์

เครือ่งป้ันดินเผาพืน้บ้าน ให้แก่กลุม่ชมุชน วสิาหกจิ

ชมุชนเครือ่งป้ันดินเผาท้ังในเขตจงัหวดัเชยีงใหม่ 

และใกล้เคียง รวมไปถงึกลุม่อตุสาหกรรมการผลิต

เซรามกิอืน่ๆ ท่ีสนใจ

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.ภาคภูมิ จารุภูมิ*, นายธงฤทธิ์ อึ้งเจริญ, นายเอื้ออังกูร มณีวรรณ, นายสุธีภัทร์ หรดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เบอร์โทรติดต่อ 0899973245 อีเมล์ noteparkpoom@gmail.com
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เตาอบเนือ้ดนิป้ันอตัโนมัติเพือ่ลดระยะเวลาในการตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

Automatic clay oven reducing the time of drying traditional pottery

ความเป็นมา
จากเดิมวสิาหกจิชุมชนกลุม่หัตถกรรมเครือ่งป้ันดนิเผาบ้านเหมอืงกงุ ทีต่ัง้อยูท่ี ่หมู ่7 ต�าบลหนองควาย อ�าเภอหางดง จงัหวดัเชยีงใหม่ 

เป็นการรวมกลุม่ของคนในชมุชนบ้านเหมอืงกงุ ทีม่อีาชพีครป้ัูนเครือ่งป้ันดินเผา ซึง่ได้มกีารสืบทอดภมูปัิญญาท้องถิน่ต่อเนือ่งมาเป็นเวลานาน 

ซึง่ในปัจจบัุนมผีูน้�าชุมชนผูใ้หญ่บ้านวชริะ สจีนัทร์  เป็นผูใ้หญ่บ้าน บ้านเหมอืงกงุ ซึง่มีกระบวนการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาทีป่ระกอบไปด้วย

ขัน้ตอนการเตรยีมเนือ้ดนิป้ัน การขึน้รปูด้วยเทคนิคการป้ัมแบบหมนุในผลติภณัฑ์ทีม่ขีนาดเลก็และขนาดกลาง การตากชิน้งานดบิ การเผา

แกร่ง เป็นต้น โดยขัน้ตอนหลังการป้ันข้ึนรปูแบบหมนุ จะเป็นขัน้ตอนการตากชิน้งานดบิให้แห้ง ด้วยวธิกีารผึง่หรอืตาก ซึง่เวลาทีใ่ช้ไปใน 

ขัน้ตอนของการตากชิน้งานดบิอยูท่ี่ประมาณ 3-7 วนั โดยไม่สามารถระบเุวลาได้แน่ชดั เนือ่งด้วยสภาพอากาศตามธรรมชาต ิไม่สามารถ

คาดเดาได้ หากฝนตกชิน้งานกจ็ะแห้งช้า  

ทางผูจ้ดัท�าจงึได้เหน็ความส�าคญัของขัน้ตอนการตากชิน้งานดิบ และได้ท�าการศึกษาปัจจยัทีเ่กีย่วข้องกบัปัญหาดังกล่าว ท�าให้ทราบ

ว่าปัจจยัหลกัทีท่�าให้ชิน้งานดบิแห้งนัน้คอือณุหภมูแิละความชืน้ ผูวิ้จัยจึงได้ท�าการการออกแบบเตาอบไอร้อนควบคุมอุณหภูมิและความชืน้

อตัโนมตั ิทีท่�าให้ผลิตภณัฑ์แห้ง โดยใช้ระยะเวลาทีส้ั่นทีส่ดุโดยประมาณท่ี 6-8 ชัว่โมง และไม่ท�าให้ผลิตภณัฑ์เกดิการแตกร้าวหลังการเผา

แกร่ง จากการศกึษาวิจยัในครัง้นีเ้พือ่มุ่งหวงัทีจ่ะเป็นแนวทางในการก�าจดัเวลาทีส่ญูเสยีไปในขัน้ตอนการท�าชิน้งานดบิให้แห้ง กลุ่มวิสาหกจิ

สามารถน�าผลทีไ่ด้จากการศกึษาไปพฒันากระบวนการผลติของกลุ่มวสิาหกจิเพือ่ส่งมอบผลติภณัฑ์ให้กับลูกค้าได้ทันตามเป้าหมายทีก่�าหนด 

เพิม่โอกาสในการผลติสนิค้าให้ได้มากขึน้ เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในส่วนของวตัถดิุบท่ีสญูเสยีไป อีกท้ังเป็นผลดแีก่แนวทางการ

พฒันา และส่งเสรมิการท่องเทีย่วภายในชมุชน ซึง่ได้รบัความนยิมและได้รบัการสนบัสนนุในปัจจบุนั และมกีารสนับสนนุ และส่งเสรมิการ

อตุสาหกรรมการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรมซ่ึงเป็นการศกึษาหาความรูใ้นพืน้ท่ีหรอืบรเิวณทีม่คุีณลกัษณะท่ีส�าคัญทางประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 

มกีารบอกเล่าเรือ่งราวในการพัฒนาทางสงัคมและมนษุย์ผ่านทางประวตัศิาสตร์อนัเป็นผลเกีย่วเนือ่งกบัวฒันธรรม องค์ความรู ้ และการให้

คณุค่าของสงัคม รวมถงึศลิปกรรม และหตัถกรรม ในรูปแบบของการป้ันเครือ่งป้ันดนิเผาพ้ืนบ้าน ซึง่โดยทัว่ไปการท่องเทีย่วเชงิวฒันธรรม

ดงักล่าว จะอยูใ่นรปูของการท่องเท่ียวระยะส้ันๆ ไม่เกนิ 1 วนั หากแต่การเรยีนรูวั้ฒนธรรมศลิปะการป้ันข้ึนรปูเคร่ืองป้ันดินเผาพืน้บ้านใน

รปูแบบผลติภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึง่ต้องใช้ระยะเวลาในการแห้งตวัของผลิตภณัฑ์ภายหลงัการป้ัน 3-7 วนั จงึจะสามารถเคลือ่นย้าย หรอืน�ากลับ

ไปเป็นของท่ีระลกึจากการท่องเทีย่วได้ จงึมีความจ�าเป็นต้องมาวธิกีารและเครือ่งมอืในการทีจ่ะลดระยะเวลาในกระบวนการตากผลิตภัณฑ์

เครือ่งป้ันดนิเผา เพือ่ส่งเสรมิอุตสาหกรรมการผลติเครือ่งป้ันดนิเผาพืน้บ้าน และความประทับใจทางด้านการท่องเทีย่วให้แก่นกัท่องเท่ียว

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เตาอบเนือ้ดนิป้ันอัตโนมตัเิพือ่ลดระยะเวลาในการตากผลติภณัฑ์เครือ่งป้ันดินเผาพืน้บ้านเป็นการศึกษาวจิยัเพือ่หาปัจจยัท่ีเหมาะสมใน

การลดระยะเวลาในการตากผลิตภณัฑ์เน้ือดนิป้ันภายหลงัจากการขึน้รูปจากเดมิท่ี 3-7 วนัให้เหลือเพยีง 1 วนั หรอื 6-7 ชัว่โมง โดยท�าการ

ควบคมุอณุหภมู ิและความช้ืนแบบอัตโนมตั ิเพือ่ส่งเสรมิอตุสาหกรรมการผลิตและการท่องเทีย่วในรปูแบบของการท่องเท่ียวเชงิวฒันธรรม

ให้แก่ชมุชนเครือ่งป้ันดินเผาพืน้บ้าน 



82 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

S 07-193065

เจ้าของผลงาน
นายประเสริฐ ลือโขง*, นายพีรัชต์ ลิ้มกรโชติวัฒน์
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
เบอร์โทรติดต่อ 0616149991 อีเมล์ prasert@rmutl.ac.th
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ระบบแปลภาษาไทย-องักฤษ 

ระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษโดยโครงขายประสาทเทียม 
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบ SMART TOURISM  
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ระบบแปลภาษาไทย-องักฤษ
โดยโครงข่ายประสาทเทียมเพือ่ส่งเสรมิการท่องเท่ียวแบบ 

Smart Tourism
Thai-English Neural Machine translation for Smart Tourism Promotion

ความเป็นมา
ตามเป้าหมายของภาครฐัในการผลกัดนัให้ประเทศไทยก้าวสู ่Thailand 4.0 หรอืประเทศเศรษฐกจิใหม่ท่ีขบัเคล่ือนบนฐานนวตักรรมกบั 

10 อตุสาหกรรมสูค่วามยัง่ยนืของประเทศนัน้เป็นความท้าทายอย่างมากในการผลกัดนันโยบายของประเทศทีต้่องอาศยัการขบัเคลือ่นอย่าง 

พร้อมเพรยีงกนัในทกุภาคส่วน ซึง่ส่วนหนึง่ในการขบัเคลือ่นท่ีส�าคัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบท่ีมีความพร้อม มีศักยภาพในการด�าเนนิ

ธรุกจิ และมขีดีความสามารถในการแข่งขนักบัโลกได้ด้วยตวัเอง ดงันยิามว่า Smart City ซึง่เป็นแนวทางคดิในการพัฒนาเมอืงภายใต้กรอบ 

ความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายท่ีมีความหลากหลายและแตกต่างกัน 

(ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิดจิทิลั)ปัจจบุนัทัว่โลกมเีมอืงท่ีเดินตามแนวทางของ Smart City อยูม่ากมาย ซึง่ต่างกม็คีวามแตกต่างกนัใน

รายละเอยีด แต่ทีเ่หน็เด่นชดัคอื มกีารประยกุต์ใช้เทคโนโลยขีัน้สูง เพือ่ให้เป็นเมอืงทีม่คีวามอจัฉรยิะ เพือ่ตอบโจทย์ในการดแูลและพฒันา

เมอืงได้อย่างมีประสทิธิภาพ โดยจงัหวดัเชยีงใหม่ซึง่เป็นเมอืงต้นแบบทีด่�าเนนิตามแนวทางของ Smart City โดยมวีสัิยทศัน์ท่ีว่าท�าอย่างไรให้  

Digital Economy มปีระโยชน์ต่อภาคประชาชน นกัท่องเทีย่วหรือคนทีมี่ส่วนได้ส่วนเสยี ดงันัน้การด�าเนนิงานตามยทุธศาสตร์ของจงัหวัด

เชยีงใหม่จะเน้น 5 ยุทธศาสตร์ ตามแนวคดิว่า ท�าอย่างไรให้กนิดอียูด่มีสีขุ ซึง่การกินดทีีว่่านัน้ ต้องท�าให้เป็น Smart Economy, Smart 

Tourism และ Smart Agriculture ส่วนการอยูด่ ีคอื Smart Living เมอืงต้องน่าอยูป่ลอดภยั จะส่งผลต่อคุณภาพชวีติประชาชน ต่อมาคือมสุีข 

Smart Environment นีค่อื สามยทุธศาสตร์หลัก และมอีกีสองยทุธศาสตร์เสรมิ คอื  Smart Governance การน�าข้อมลูบิก๊ดาต้าจากภาครฐั  

มาใช้บนแพลทฟอร์มต่าง ๆ เพือ่ให้คนในพืน้ท่ีได้ใช้ประโยชน์จากข้อมลูนัน้ ๆ และเพ่ิมศักยภาพของทรัพยากรมนษุย์ และสดุท้าย คอื  

Smart Education การพฒันาทางด้านการศกึษา การได้รบัความรูใ้นรปูแบบใหม่ ๆ

ดงันัน้คณะผูจ้ดัท�าจงึได้สร้างระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษเพือ่ส่งเสรมิการท่องเทีย่วเชยีงใหม่ Smart City และให้บรกิารแบบดจิทัิลของ

ตามเป้าหมายโครงการอุทยานเมืองอัจฉรยิะ ประกอบด้วยการพฒันาระบบแปลภาษา, เวบ็ไซต์ส�าหรบัแปลภาษาองักฤษเพือ่ส่งเสรมิการ

ท่องเทีย่วแบบ Smart truism รวมท้ังแบบบูรณาการการเรยีนรูข้องนักศกึษาและอาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ และต่อยอดงานวิจยัของบุคลากร

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสู่สาธารณชนต่อไป

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นระบบแปลภาษาไทย-องักฤษ ทีส่ามารถแปลในระดบัประโยคได้ดกีว่าระบบแปลภาษาในท้องตลาด เช่น Google Translator, Bing 

หรอื Moses และเป็นซอฟท์แวร์ชนิด โอเพ่นซอส ท่ีสามารถพฒันาต่อยอดต่อไปได้

ประโยชน์ของผลงาน
ส่งเสรมิการท่องเทีย่วในระดบัชมุชนโดยเป็นเครือ่งมอืช่วยสือ่สารระหว่างชุมชนกบันกัท่องเทีย่วจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พฒันาโมเดลการแปลโดยใช้เทคโนโลย ีDeep learning มาปรบัปรงุประสิทธภิาพการแปล  

2. สร้างคลงัข้อมลูหลายภาษาเพือ่รองรบัการแปลภาษาอืน่ เช่น จนี, ญ่ีปุน่ หรอืกลุม่ภาษาอาเซยีน เป็นต้น 

3. พฒันาเป็นแอพลเิคช่ันบนมอืถอืระบบแอนดรอย และ ios

 



84 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

S 08-193074



วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม
เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

85

โคมแขวนล้านนาประยุกต์
Lanna Lantern

ความเป็นมา
โคมแขวนของภาคกลาง จะท�าด้วยดอกไม้สด จะเสือ่มสภาพไปตามกาลเวลา ซึง่มคีณุค่าควรแก่การอนรุกัษ์ รปูแบบ สสีนัลวดลายไว้ 

ผูจ้ดัท�าผลงานประดษิฐ์จงึคดิทีจ่ะสานต่อภูมปัิญญาด้านการถกัร้อย เครือ่งแขวนสด มาเป็นลกูปัดส ี เพือ่ความสวยงามสะดดุตา และทรง

คณุค่าด้านความงาม ผ่านโคมไฟเครือ่งแขวนร้อยด้วยลกูปัดหลากสี

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
โคมแขวนทีม่แีนวความคดิจากเครือ่งสด น�ามาประดิษฐ์ด้วยการถักร้อยลกูปัดให้ทรงคณุค่า ด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอย

ประโยชน์ของผลงาน
ประดบัตกแต่งสถานทีใ่ห้สวยงาม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พฒันาต่อยอดเป็นผลติภัณฑ์ชนดิต่างๆ  เช่น กระเป๋า  เคร่ืองใส่ของใช้ เครือ่งประดบั

เจ้าของผลงาน
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ*, นางสาวธัญลักษณ์  ใจมาตน์, นางสาวอภิษฎา  ค�าอินบุตร, 
นางสาวณิชกานต์  บุญเกษม นายพีรพล  สุวรรณไพศาล
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 0810215105 อีเมล์  suphot.maikantha@gmail.com, rackana18@gmail.com
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ป่ินปักผมร่วมสมัย (ป่ินมาศ)
Hairpin contemporary art

ความเป็นมา
ป่ินเงนิ  มรีาคาค่อนข้างแพง ไม่สามารถซือ้หาได้ในผูม้ฐีานะปานกลาง ถกูมองเป็นสนิค้าฟุม่เฟือย บทบาทการใช้นบัวนัจะเลือนหาย  

ผูท้�าการวจิยั จงึมองเหน็คุณค่าความงาม ผสมกบัความเช่ือเรือ่งการบชูาขวัญของชาวล้านนา จงึน�ามาเป็นงานวจิยัร่วมกบันกัศกึษา ท�าการ

ออกแบบป่ินร่วมสมยัโดยใช้วสัดทุดแทน เพือ่เพิม่ความสวยงามใช้ได้ในปัจจบุนั

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สสีนั และรปูแบบทีร่่วมสมยั สามรถสวมใส่ได้ทกุโอกาส

ประโยชน์ของผลงาน
ประดบัตกแต่งศรีษะ  เพือ่บูชาขวญั 32 ขวญัตามความเชือ่ชาวล้านนา และเพือ่ความสวยงามร่วมสมยั ร่วมกบัการแต่งกายสวยงาม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ยอดจากลวดลายป่ินปักผม รปูแบบ พัฒนาเป็นเครือ่งประดบัอืน่ ๆ เช่น สร้อยคอ แหวน ต่างหู

 

เจ้าของผลงาน
นายสุพจน์  ใหม่กันทะ*, นางสาวน้องใหม่  สันกว้าน, อัจฉรา  สุริยะ, นางสาวทรรณต  ผังไว
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ  0810215105 อีเมล์  suphot.maikantha@gmail.com, rackana18@gmail.com
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สารสกัดสีธรรมชาติ
กับการสร้างสรรค์เฉดสีล้านนาโดย “ล้านนาโครม”
Natural Color Extracts with a Creation of Lanna Color 

Palette by LannaChrome
ความเป็นมา

เนือ่งจากอตุสาหกรรมสิง่ทอมีความส�าคญัต่อการพฒันาเศรษฐกจิของไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบัประเทศไทยปีละจ�านวนมาก ใน

ขณะทีก่ารขยายตวัของอตุสาหกรรมสิง่ทอมแีนวโน้มลดลง เน่ืองจากมกีารแข่งขนัทางการตลาดสงู ฐานการผลติมกีารขยายไปยงัประเทศ

เพือ่นบ้าน ผลติภณัฑ์มีลกัษณะท่ีใกล้เคยีงกันมากขึน้ มสีนิค้าลอกเลยีนแบบน�าเข้าจากประเทศจนีราคาถกูกว่า ด้วยเหตนุี ้อตุสาหกรรมส่ิง

ทอของไทยจึงต้องมกีารปรบัตวัโดยอาศยักลยุทธ์ต่าง ๆ และจากการศึกษาความต้องการของลกูค้าไทยและต่างประเทศ (ญีปุ่่น จนี และ

สหรฐัอเมรกิา) พบว่าปัจจยัทีส่นบัสนนุการตัดสนิใจซ้ือผลติภณัฑ์สิง่ทอ ได้แก่ เรือ่งราวของผลติภณัฑ์ และการออกแบบผลติภณัฑ์ ดงัน้ัน 

กลยทุธ์ทีส่�าคัญคอืการสร้างอตัลักษณ์ให้กบัผลติภณัฑ์ ทัง้นีเ้พ่ือให้มคีวามโดดเด่นและมเีรือ่งราวทีน่่าสนใจ 

ดงันัน้ ผงสธีรรมชาตกิบัการสร้างสรรค์เฉดสล้ีานนาส�าหรบัการย้อมสสีิง่ทอ จงึมจีดุมุง่หมายเพือ่สร้างเอกลกัษณ์ให้แก่ผลติภณัฑ์ส่ิงทอ

ล้านนา โดยการเพิม่มลูค่าของผลิตภณัฑ์ให้สงูขึน้ สร้างอทิธพิลให้กบัลกูค้าต่อการเลอืกซือ้ให้มากขึน้ มีการผสมผสานภมูปัิญญาท้องถิน่ใน

เรือ่งสีย้อมธรรมชาตกิบัเรือ่งราวอนัยาวนานทางวฒันธรรมผ่านเฉดสีล้านนา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มกีารผสมผสานเรือ่งราวทางวฒันธรรมและการใช้ภมูปัิญญาท้องถ่ินเพือ่ให้เกดิอตัลกัษณ์ของผลติภณัฑ์ส่ิงทอ

2. มเีรือ่งราวทางวฒันธรรมท่ียาวนาน ท�าให้ผลงานมคีวามเป็นเอกลกัษณ์

ประโยชน์ของผลงาน
1. สะดวกต่อการใช้งาน ด้วยคณุลกัษณะท่ีเป็นผงหรอืเกลด็แห้งทีส่ามารถละลายน�า้ได้ง่าย 

2. เพิม่มลูค่าของผลติภณัฑ์ด้วยทีม่าของเฉดสล้ีานนาทีถ่่ายทอดเรือ่งราวทางวฒันธรรมของการใช้สใีนอดีต ท�าให้ผลติภณัฑ์มเีอกลักษณ์

และเร่ืองราว ส่งผลให้เกดิการขยายตลาดหรอืการจ้างงานในชมุชน และเกดิความยัง่ยนื

3. ลดระยะเวลาในการย้อมเมือ่เปรยีบเทยีบกบัการย้อมด้วยวตัถดุบิสด

4. สามารถใช้สจีากวตัถดุบิได้ไม่จ�ากดัฤดกูาลเนือ่งจากวตัถุดบิอยูใ่นลกัษณะผงทีเ่กบ็ได้นาน

5. ผงสธีรรมชาตมีิความปลอดภยัต่อผู้ใช้และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม เนือ่งจากสกดัจากวัตถดุบิธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พัฒนาและออกแบบผลติภัณฑ์ทีเ่กดิจากการใช้สล้ีานนาซึง่มเีอกลักษณ์อยูแ่ล้วให้มคีวามแปลกใหม่ เป็นไปตามความต้องการของ

ตลาดมากขึน้

2. ท�าการพัฒนาผงสธีรรมชาตใิห้อยูใ่นรปูทีส่ามารถใช้ได้กบังานหลากหลายรปูแบบ ท้ังงานทางด้านส่ิงทอ เช่น สีน�า้มันส�าหรบัการเขยีน/

เพนท์/พมิพ์ลายบนผนืผ้า และงานทางด้านอืน่ๆ เช่น งานทางด้านจติรกรรม

เจ้าของผลงาน
นางปัทม์ ปราณอมรกิจ*, ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา, ผศ.วรัญญา ธาราเวชรักษ์,  ดร.ญาณี คีรีต๊ะ 
นางสาวเกษชไม บุญโสม, นางสาวอิศราพร รักพ่อ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา   
เบอร์โทรติดต่อ 0963519546 อีเมล์ pranamornkithp@gmail.com
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ป๊อป-พับ
PoPUP

ความเป็นมา
ในปีหนึง่ ๆ จะมจี�านวนขยะจากกระดาษ อาท ิเช่น ใบปลวิโฆษณาทางไปรษณย์ี คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาลอ็กต่าง ๆ และหน้า

โฆษณาในหน้าหนงัสอืพมิพ์ และกระดาษทกุชนดิท่ีเราใช้ทกุวนันี ้ส่วนใหญ่ผลติจากเนือ้เย่ือของต้นไม ท่ีเมือ่ใช้แล้วสามารถน�ามาผลิตใช้ได้

อกี เช่น กระดาษหนงัสอืพิมพ์ กระดาษบนัทึก กระดาษส�าเนา กระดาษพิมพ์ดดี กระดาษคอมพวิเตอร์ บตัรรายการ และซองจดหมายสีขาว 

ซึง่สามารถจดัการด้วย ระบบการรีไซเคลิ ท�าให้กระดาษเหล่านัน้กลายเป็นเนือ้เยือ่เพือ่น�าเข้าสูก่ระบวนการผลติเส้นใยต่อไปแต่มกีระบวนการ

ทีค่่อนข้างซบัซ้อนและมคีณุภาพด้อยลง การน�ากระดาษท่ีใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกดิประโยชน์ (Re - Used)ด้วยการสร้างสรรค์ ย่อมเป็น

ทางออกทีง่ดงามและมคีณุค่า 

การสร้างสรรค์กระดาษให้เกดิมิต ิ(Origami) โอรงิาม ิภาษาญ่ีปุน่: 折り紙 จากค�าว่า โอร ิแปลว่า “การพบั” และ กาม ิแปล

ว่า “กระดาษ” เป็นศลิปะในการพบักระดาษ เพ่ือสร้างส่ิงประดษิฐ์เป็นรปูทรงหรอืวัตถตุ่าง ๆ ขึน้มาจากการพับกระดาษ โดยทัว่ไปการพบั

กระดาษจะเริม่จากกระดาษแผ่นส่ีเหลีย่ม ซ่ึงอาจใช้สเีดยีวกนั สต่ีางกนั หรอืกระดาษทีม่ลีวดลายต่าง ๆ และท�าการพับทบไปจนเป็นรูปร่าง 

รปูทรง ให้เกดิมติ ิซึง่ส่วนมากจะไม่มีการตดักระดาษ เชือ่กนัว่าการท�าโอรงิามมิมีาต้ังแต่ยคุเอโดะ (ค.ศ. 1603–1867)

จากท่ีมาของจ�านวนขยะทีเ่ป็นกระดาษ  และการน�ากระดาษมาพบัให้เกดิรปูร่าง รปูทรง อย่างสร้างสรรค์ ผูว้จิยัจงึมแีนวคดิต่อยอด  

ให้เกิดประโยชน์เป็นทีร่องแก้วเครือ่งดืม่ร้าน hohm cafe  โดยน�ากระดาษทีใ่ช้แล้ว มาพับด้วยเทคนคิง่ายๆท�าได้เรว็ ใช้งานได้ด ีสามารถ

รองรบัความชืน้โดยรปูทรงยงัคงอยูไ่ด้นานประมาณ 1 ชัว่โมง ซึง่ขัน้ตอนและการท�าสามารถ น�าไปฝึกทกัษะกล้ามเนือ้มอืและนิว้ส�าหรบัผูสู้งวยั  

เดก็เลก็ 5-6 ขวบ และบคุคลทัว่ไปได้ เพราะสิง่ส�าคญัของแนวทางเศรษฐกจิท่ีทกุคนต้องตระหนกัรู ้คอื ต้นทนุทางศลิปวฒันธรรม ท่ีต่อยอด

สร้างสิง่ประดษิฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นทรพัยากรทีไ่ม่มีวนัหมด

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผลงานทีส่ร้างสิง่ประดษิฐ์จากกระดาษมือสอง ให้เกดิประโยชน์เป็นทีร่องแก้ว (Coaster) เป็นสิง่ประดษิฐ์ทดแทน เพือ่การก้าวสู่  

“Go To Zero Waste& Invention ชวีติเมือ่คิดใหม่ ไร้ขยะ”  และสามารถน�าไปฝึกเพ่ือบ�าบดักล้ามเนือ้นิว้และมือ ผูสู้งอาย ุเดก็เลก็ และคน

ทัว่ไปได้ โดยใช้กระดาษ เอ 4 หนึง่แผ่น ต่อหนึง่ชิน้งาน 

ประโยชน์ของผลงาน
1.สามารถน�าเทคนคิการพบักระดาษ(Origami)  ไปฝึกเพือ่บ�าบดักล้ามเนือ้น้ิวและมอื ผูส้งูอาย ุเดก็เลก็ และคนท่ัวไปได้ โดยใช้กระดาษ 

เอ 4 มอืสองหน่ึงแผ่น ต่อหนึง่ช้ินงาน

2.เป็นผลงานสร้างสรรค์ทดแทนจากกระดาษมอืสอง ให้เกดิประโยชน์ เป็นการก้าวสู ่“Go To Zero Waste& Invention ชีวติเมือ่คิดใหม่ 

ไร้ขยะ”

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ใช้เป็นกระบวนการต่อยอดบรกิารชุมชน ด้านการกายวภิาคบ�าบดักล้ามเนือ้ มอืและนิว้มือ  

2. ขยายผลการใช้งาน ในกลุม่ร้านจ�าหน่ายเครือ่งดืม่ท่ัวไป

 เจ้าของผลงาน
ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ* ว่าที่ร้อยตรีพฤฒ นทีพายัพทิศ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 0817647759 อีเมล์ noot_nathi@hotmail.com
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มอคคอฟ-มนต์ล้านนา
MOCCOF Lanna Mantra

ความเป็นมา
เครือ่งดืม่กาแฟในยคุปัจจุบนัเป็นทีน่ยิมในตลาด รวมถงึการพัฒนาคณุภาพกาแฟในประเทศไทยมศี�กยภาพสงู เพ่ือขยายตลาดผูบ้รโิภค 

และ สนองความต้องการของผูบ้รโิภคทีม่ากขึน้ เราจงึต้องการขยายฐานผูบ้รโิภคกาแฟให้มากขึน้ โดยสร้างการรบัรูท้ีแ่ปลกใหม่ให้กบักลุม่ผูด้ืม่

ทีเ่คยชนิกบักาแฟแบบเก่าๆ โดยการน�ากาแฟไปผสมแบบ Mocktail ทีม่ส่ีวนประกอบของวตัถดิุบธรรมชาตใินท้องถิน่ สนบัสนนุสนิค้าเกษตร 

ทีล้่นตลาดในประเทศ โดยใช้ชือ่แบรนว่า MOCCOF นัน่คอื Mocktail + Coffee เป็นนวตักรรมเครือ่งด่ืมทีป่รบัเปลีย่นไปตามยคุสมยั ตาม

กลุม่ผู้ดืม่ทีช่อบสิง่แปลกใหม่ และพฒันารสชาตทิีห่ลากหลายด้วยนวตักรรมพฒันาแปรรปู ช่วยเหลอืเกษตรกรอกีทางหนึง่

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นเครือ่งดืม่กาแฟผสมพร้อมดืม่ ซ่ึงใช้วธิกีารผสมผสานรสชาตแิบบ Mixologist ดงึเอาความโดดเด่นของวตัถดุบิทุกชนดิมาสร้างความ

ซบัซ้อนของกล่ินในเคร่ืองดืม่ เพ่ิมมลูค่าสินค้าท้องถ่ิน และพัฒนาให้เป็นผลิตภณัฑ์พร้อมดืม่ เพือ่ง่ายต่อการเข้าถงึของผูบ้รโิภคยุคใหม่

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการใช้นวตักรรมการผสมผสานเคร่ืองดืม่ พฒันาเป็นผลติภณัฑ์ ทีใ่ช้วัตถดิุบท้องถิน่ไปพฒันาต่อยอด แปรรปูสนิค้า เพือ่ระบายสนิค้า

เกษตร จากท้องถิน่ทีล้่นตลาด หรอื น�าเสนอสนิค้าเกษตรไทยสู่ตลาดสากล 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ผลติเป็นสนิค้านวตักรรมเคร่ืองดืม่พร้อมดืม่ ทีมี่คาเฟอนี สูต่ลาดสากล เพือ่สนบัสนุนส่งเสริมสนิค้าเกษตรไทยในปรมิาณท่ีมากขึน้

 

เจ้าของผลงาน
ว่าที่ร้อยตรีพฤฒ นทีพายัพทิศ*, ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 0861893406 อีเมล์ prietnathi@gmail.com
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บรรจุภณัฑ์สะดวกใช้
ส�าหรบัแผ่นซับน�า้มนัคาร์บอนไฟเบอร์

Convenience Packaging for Absorption Carbon fiber Sheet

ความเป็นมา
Absorption Carbon Fiber เป็นผลงานค้นคว้าวจิยัของ ดร. สภุาพร  ดาวทอง สาขาวัสดศุาสตร์ มหาวิทยาลยั  แม่โจ้ ได้ตดิต่อเข้าพบ

เพือ่ขอค�าปรกึษา โดยแจ้งว่าพฤตกิรรมการใช้งาน คอื ต้องใช้มอืจบัแผ่น Carbon fiber เพือ่กดและซบัน�า้มนั ในบรเิวณทีต้่องการ ซ่ึงการ

จบับนแผ่นโดยตรง ท�าให้มอืเปรอะเป้ือนน�า้มนัในขณะใช้งาน ดร.สภุาพร มคีวามต้องการ ให้ช่วยออกแบบวธิแีก้ปัญหาในการใช้งานแผ่นซับ

น�า้มนั และต้องการบรรจภุณัฑ์เพือ่บรรจแุผ่นซบัน�า้มนั จ�านวน 10 ชิน้ ใน 1 กล่อง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
แนวความคดิในการออกแบบบรรจภุณัฑ์ โดยใช้หลักการ Universal Design (UD) เป็นฐานในการออกแบบ โดยให้มคีวามสะดวกสบาย

ในการใช้งาน ตัง้แต่การเปิด- ปิดบรรจภุณัฑ์ (easy to open & close) ง่ายต่อการหยบิใช้งาน (easy to use) ง่ายต่อการน�าออกมาใช้ (easy 

to take off) และปลอดภัยในการใช้งาน (safety) โดยออกแบบให้บรรจภุณัฑ์ สามารถบรรจแุผ่นซบัน�า้มนัจ�านวน10 แผ่น ได้ใน 1 กล่อง 

และให้แต่ละแผ่นสามารถหยบิออกมาใช้งานได้ง่าย และง่ายต่อการก�าจดัท้ิง (easy to dispose) อกีท้ังบรรจภัุณฑ์จะช่วยแสดงอตัลักษณ์ 

ของผลติภณัฑ์ให้เข้าใจได้ง่าย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนีช่้วยแก้ปัญหาให้ผลงานแผ่นซับน�า้มนั Absorption Carbon Fiber ให้มีประสทิธภิาพในการใช้งานสมบรูณ์ยิง่ข้ึน และช่วยอ�านวย

ความสะดวกสบาย ในการใช้งานแผ่นซบัน�า้มนั ตัง้แต่การเปิดกล่อง หยิบใช้แผ่นซบัทีเ่รยีงตวักนัให้หยบิใช้ได้ง่าย มคีวามปลอดภัยในขณะ

ใช้งาน ไปจนถึงความสะดวกสบายในก�าจดัทิง้ได้ง่ายโดยไม่เป้ือนมอื

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�าแนวความคดิการออกแบบ โดยใช้การออกแบบเพ่ือมวลชนเป็นฐาน (Base on Universal Design (UD) เพือ่ออกแบบบรรจุภณัฑ์

ให้ผลติภณัฑ์อ่ืนๆ โดยวเิคราะห์พฤตกิรรมการใช้งาน ให้อ�านวยความสะดวกสบาย ตัง้แต่การเปิด-ปิด ใช้งาน ไปจนถงึการก�าจดัท้ิงได้ง่าย

 

เจ้าของผลงาน
ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์*, นายพิเชษฐ์  เปอะปิน
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ 
เบอร์โทรติดต่อ 0918593442 อีเมล์ aj.nart@gmail.com
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M 02-194012

1) โครงสร้าง

4) ชุดขับเคลื่อน

5) ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการ

5) ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการ

2) การประกอบชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเข้ากับรถเข็นคนพิการ

3) การล็อคชุดขับเคลื่อนกับรถเข็นคนพิการ
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ชดุขบัเคล่ือนไฟฟ้าส�าหรบัรถเขน็คนพกิาร
แบบถอดประกอบ

Electric - Powered Add - On for Manual Wheelchair
ความเป็นมา

ปัจจบุนัประเทศไทยมีผูพ้กิารทางกายภาพหรอืผูพ้กิารทางการเคลือ่นไหวเพิม่ขึน้เป็นจ�านวนมาก ซึง่ผู้พกิารกลุม่นีม้คีวามต้องการใช้งาน

รถเขน็คนพกิารในการใช้ชวีติประจ�าวนั ซึง่รถเขน็คนพิการแบบธรรมดาทีม่ขีายอยูท่ัว่ไปได้มกีารออกแบบมาส�าหรบัผูท้ีพ่กิารทางขาหรอืผูท่ี้

ไม่สามารถเดนิได้ โดยจะต้องใช้แรงมอืในการเขน็ทัง้จากแรงของผูท่ี้ช่วยเขน็หรอืแรงของผูพ้กิารเอง แต่กยั็งเป็นภาระล�าบากของผูพ้กิารที่

เป็นเดก็ สตร ีและคนชรา ตลอดจนผูด้แูลทีต้่องมาคอยช่วยเขน็รถเขน็ให้ผูพิ้การทีไ่ม่สามารถเขน็รถเขน็ได้ด้วยตนเอง ส่วนรถเขน็ไฟฟ้าฟ้าท่ี

มขีายท่ัวไปกยั็งมรีาคาทีสู่ง และหากต้องการซ้ือรถเขน็ไฟฟ้ากต้็องซือ้ใหม่ทัง้คนั

งานวจิยันีเ้ป็นการสร้างชดุขบัเคล่ือนรถเขน็คนพกิารด้วยระบบไฟฟ้าแบบถอดประกอบ ใช้ตดิตัง้เข้ากบัรถเข็นคนพกิารแบบธรรมดาเพ่ือ

เปลีย่นให้เป็นรถเขน็คนพกิารระบบไฟฟ้า ซึง่จะช่วยแก้ปัญหาส�าหรบัผู้พกิารทีก่ล่าวมาข้างต้น โดยงานวจิยันีไ้ม่ได้สร้างเก้าอีร้ถเข็นคนพกิาร

ขึน้มาใหม่ เพยีงแต่สร้างชุดขบัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วประกอบเข้ากบัรถเขน็คนพกิารแบบธรรมดาทัว่ไป โดยชดุควบคุมการขบัเคลือ่น

นีไ้ด้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคมุการเคลือ่นท่ีและทศิทางการเคลือ่นทีข่องรถเข็นคนพกิาร ผูพ้กิารสามารถเคลือ่นทีโ่ดยการใช้มอื

ดนัคนับงัคบัควบคมุทีต่ดิตัง้ไว้ใกล้กบัทีว่างแขนเพือ่ควบคุมการเคลือ่นทีแ่ละผูพ้กิารสามารถถอดชดุขบัเคลือ่นนีอ้อกได้เมือ่ไม่ต้องการใช้งาน

หรอืแบตเตอรีห่มด อีกทัง้ยงัง่ายและสะดวกต่อการเคลือ่นย้าย เมือ่ถอดชดุขบัเคลือ่นน้ีออกแล้วผูพ้กิารยงัสามารถใช้งานรถเขน็คนพกิารแบบ

ธรรมดาได้ตามปกตอิกีด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
อปุกรณ์ทีป่ระดษิฐ์ข้ึนสามารถประกอบเข้ากบัรถเขน็คนพกิารแบบธรรมดาเพือ่เปลีย่นให้กลายเป็นรถเขน็คนพกิารระบบไฟฟ้าได้ และ

สามารถถอดออกเพ่ือใช้งานรถเขน็คนพกิารตามปกติ

ประโยชน์ของผลงาน
1. สามารถเปล่ียนให้รถเข็นคนพกิารแบบธรรมดากลายเป็นรถเขน็คนพิการระบบไฟฟ้าได้  

2. เพ่ิมความสะดวก สบายในการใช้งานรถเขน็ส�าหรบัคนพิการ หรอืผู้สงูวยั  

3. สามารถลดค่าใช้จ ่ายส�าหรับผู ้ที่ต ้องการใช้รถเข็นระบบไฟฟ้าโดยไม่จ�าเป็นต้องซื้อรถเข็นระบบไฟฟ้าใหม่ท้ังคัน 

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พฒันาและปรบัปรงุให้มขีนาดและน�า้หนกัทีน้่อยลง  

2. พฒันาและปรบัปรงุให้อปุกรณ์สามารถประกอบเข้าและถอดออกจากรถเขน็ได้ง่ายและสะดวกขึน้  

3.  พัฒนาและปรบัปรงุให้อปุกรณ์มรีาคาทีถู่กลง

เจ้าของผลงาน
ผศ.เอกวิทย์  หายักวงษ์*, นายทรงพล เรศละลอง, นายณัฐพงษ์  พานพงษ์, นายฤทธิเกียรติ  สัพโส
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เบอร์โทรติดต่อ 0817318359 อีเมล์ ekkawid@yahoo.com 
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เจ้าของผลงาน
นายกรภัทร  เฉลิมวงศ์*, นายสิทธิกร  ไหมเจริญ, นางสาวณัฐกาน  สุดยอด, นางสาวสูจิหย๊ะ ชอบหวาน
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เบอร์โทรติดต่อ 0865257155 อีเมล์ hatyai_34@hotmail.com
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เครือ่งออกก�าลังกายส�าหรบัผู้ป่วยเบาหวาน
Exercise Machine for Patients with Diabetes Mellitus

ความเป็นมา
ปัจจุบันท่ัวโลกให้ความส�าคญักบัการจดัการโรคไม่ตดิต่อมากขึน้ เนือ่งจากสภาวะความเป็นอยูแ่ละวถิทีีเ่ปลีย่นไป จากสถติสุิขภาพทัว่

โลก พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามยัโลกพบว่า 1 ใน 10 ของประชากรในวยัผู้ใหญ่ป่วยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มภีาวะความดนั 

โลหิตสงู ส�าหรบัประเทศไทยจากรายงาน การส�ารวจสขุภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ที ่4 พ.ศ.2551-2553 พบความชุก

ของโรคเบาหวานและความดันโลหติสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขึน้ไป ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 21.4 ตามล�าดบั โรคเบาหวานและความดนั 

โลหติสงูทีไ่ม่สามารถควบคมุได้ หรอืไม่ได้รบัการรกัษาอย่างถกูต้องต่อเนือ่งก่อให้เกดิอาการภาวะแทรกซ้อนตามมาท่ีส�าคัญ ได้แก่ภาวะ

แทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลอืด ก่อให้เกดิความพกิารและเสยีชวีติก่อนวยัอนัควร ส่งผลกระทบต่อการด�ารงชวิีต ภาวะ

เศรษฐกจิของผูป่้วยแบบครอบครวัรวมทัง้ประเทศชาติ

จากการได้ลงพืน้ที ่ณ โรงพยาบาลสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมอืง จ.สงขลา 90000 ได้สอบถาม ผู ้ท่ีมารบัการรกัษาได้ข้อมลูว่า ทีโ่รงพยาบาล

ผูป่้วยเบาหวานส่วนใหญ่จะมอีายใุนช่วง 35 ปีขึน้ไป โดยเกดิจากการบรโิภคอาหารและขาดการออกก�าลงักาย เนือ่งจากประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบ อาชพีรบัจ้าง จงึท�าให้ไม่มเีวลาในการออกก�าลงักายและคิดว่าการท�างานเป็นการออกก�าลงักาย ซึง่ จรงิๆแล้ว การออกก�าลังกายมี

ทัง้หมด 3 ระดบั คอื กจิวตัรประจ�าวนั การออกก�าลงักายแบบเบาๆ และการออกก�าลงักายแบบถกูหลกั จากเหตผุลข้างต้นประชาชนจึงเลือกที่

จะท�ากิจวตัรประจ�าวนั มากกว่าการออกก�าลงัทีถ่กูหลกั  จากข้อความข้างต้นจงึเกดิแนวคิดในการสร้างเครือ่งสัน่เพือ่ให้ประชาชนเห็นถงึความ

ส�าคญัใน การออกก�าลงักายทีถ่กูหลกั พร้อมทัง้ความสะดวก สามารถท�าได้ทุกเวลา และเข้าใจง่ายโดยการน�าเครือ่งสัน่มาประยกุต์ใช้ในการ

ช่วยรกัษาโรค สามารถช่วยให้ผูป่้วยมคุีณภาพชวีติทีด่ขีึน้และลดการ ทานยาทีจ่ะส่งผลในระยะยาวซึง่ท�าให้เส่ียงต่อการเป็นโรคอ่ืนแทรกซ้อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้หลกัการสัน่สะเทอืนทีมี่ระยะความสงูทีเ่หมาะสมและสามารถปรบัเปลีย่นความถีใ่นการสัน่ให้เหมาะสมกบัสภาพร่างกายของผูใ้ช้

งานได้  

2. สามารถท�างานได้ทัง้ในระบบ Automatic และ Manual    

3. ระบบ Manual สามารถเลือกปรบัเปลีย่นความถีใ่นการส่ันได้ 3 ระดบั  

4. ชิน้ส่วนของเครือ่งสามารถถอดประกอบได้ สะดวกแก่การเคลือ่นย้าย  

5. กรณฉีกุเฉนิเมือ่กดปุม่ เครือ่งจะหยดุการท�างานอตัโนมติัพร้อมกบัมีเสยีงเตอืนเพือ่ขอความช่วยเหลอื 

ประโยชน์ของผลงาน
1. เครือ่งออกก�าลงักายแบบสัน่ช่วยในการไหลเวยีนโลหติ ท�าให้โลหติไหลเวยีนได้ดขีึน้ และยังช่วยในการเพิม่กล้ามเนือ้ เพ่ิมมวลกระดกู

ให้แก่ผูป่้วยและผูใ้ช้งาน  

2. เคร่ืองออกก�าลงักายส�าหรบัผูป่้วยเบาหวานสามารถทดแทนการออกก�าลังกายแบบปกต ิ 

3. สามารถน�าไปใช้ในชุมชนและหน่วยงานสาธารณสขุ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. สามารถออกก�าลงักายพร้อมทัง้วดัระดบัความดัน ระดบัชพีจรของร่างกายได้ในขณะก�าลงัใช้งาน  

2. จดัท�าตารางโปรแกรมการออกก�าลงัส�าหรบัผู้ป่วยเบาหวานโดยร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสขุชมุชน
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แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ารูปแบบการผลิตเม็ดเจลชีวภาพนี้มาพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบที่กินได้ชนิดอื่นๆ ในการผลิตเป็นไข่มุกที่สามารถวางขายทาง 

การค้าทัว่ไปได้ จัดได้ว่าเมด็เจลชวีภาพเป็นอาหารเชงิหน้าที ่(functional food) ท่ีเป็นสิง่ประดิษฐ์และนวตักรรมเพือ่การแพทย์และสาธารณสขุ

ได้อีกด้วย โดยทีเ่ม็ดเจลยงัสามารถน�ามาใช้ประกอบอาหารและเครือ่งด่ืมได้หลากหลายประเภท นอกจากความอร่อยหรอืใช้ประดับให้อาหาร

มคีวามสวยงามน่ารบัประทาน ไข่มุกหรือเม็ดเจลชวีภาพนียั้งมแีบคทเีรยีโปรไบโอตคิท่ีเป็นประโยชน์และมสีรรพคณุทีด่ใีนการบ�ารงุทางเดนิ

อาหารและล�าไส้ของมนุษย์

เจ้าของผลงาน
นายณัฐวุฒิ มีศิลป์*, นายกฤษณะพงษ์ กุลกานนท์, นายปัฐวีกานต์ ไวยเนตร
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา                        . 
เบอร์โทรติดต่อ  0892784145   อีเมล์ nutthawuth.ms@gmail.com

ลักษณะไข่มุกทั่วไปที่ท�าจากแป้งมันส�าปะหลัง
 (http://www.ycc-group.com/Service.htm)
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เม็ดเจลชวีภาพส�าหรบัดแูลสุขภาพทางเดนิอาหาร
Biobeads gel for the intestinal tract health care

ความเป็นมา
อาการท้องเสยีมสีาเหตมุาจากแบคทีเรยีก่อโรคในทางเดนิอาหารหลายชนิด เช่น E. coli 0157, Staphylococcus aureus, Salmonella 

typhi, Shigella sonnei, Vibrio cholerae เป็นต้น การรกัษาอาการดงักล่าวต้องอาศยัยาปฏิชวีนะในการท�าลายแบคทเีรยีก่อโรคดงักล่าว  

แต่ฤทธิย์าเหล่านีม้ผีลข้างเคยีงสามารถท�าลายแบคทเีรยีทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้เช่นเดยีวกนั จงึเป็นสาเหตุของการเสียสมดลุของล�าไส้

อาจท�าให้เกดิอาการล�าไส้แปรปรวนหลงัการรักษาด้วยยาปฏชิวีนะ ส�าหรบัอาการท้องผกูเป็นปัญหาทางการขบัถ่ายทีพ่บได้บ่อยและส่วนใหญ่ 

ผูป้ระสบปัญหาจะใช้ยาระบายในการรักษาแต่ไม่ได้รับผลทีด่มีาก ส่วนใหญ่สามารถกลบัมามอีาการอกีครัง้หลงัหยดุรบัประทานยาระบาย  

แบคทีเรยีโปรไบโอตคิ (probiotic bacteria) ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายสามารถช่วยปรบัสมดลุของล�าไส้และการขบัถ่ายให้เป็นปกตไิด้

การพัฒนารูปแบบของแบคทีเรียโปรไบโอติคที่ถูกห่อหุ้มด้วยสารสกัดจากส่าหร่ายให้มีลักษณะเป็นไข่มุกซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภค 

ในปัจจบุนั สามารถน�ามาประยกุต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครือ่งด่ืมท่ีหลากหลายประเภท โดยทัว่ไปไข่มกุผลติจากแป้งมนัส�าปะหลัง

เมือ่บรโิภคจะได้รบัสารประเภทคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นหลกัเพยีงอย่างเดยีว แต่ส�าหรบัการบรโิภคแบคทเีรยีโปรไบโอติคท่ีถกู

ห่อหุ้มด้วยสารสกดัจากสาหร่ายให้มลีกัษณะคล้ายไข่มกุจะได้รบัสารต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์มากขึน้ เช่น สารออกฤทธิท์างชีวภาพทีส่ร้างจาก

แบคทีเรยีโปรไบโอตคิยับยัง้แบคทเีรยีก่อโรค กรดอะมิโนจากน�า้นม และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น รวมท้ังยงัมลีกัษณะทางกายภาพทีส่ามารถ

เคีย้วได้เหมอืนไข่มกุทีท่�าจากแป้งมนัส�าปะหลงัใช้ในการประกอบอาหาร

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เมด็เจลชวีภาพส�าหรับบ�ารุงสขุภาพของทางเดินอาหารถกูผลติจากวตัถดุบิหลกัคอืน�า้นมหมกัหรอืโยเกร์ิตโดยมส่ีวนผสมของแบคทเีรยี

โปรไบโอติคปรมิาณสงูทีส่ามารถรบัประทานได้ เมด็เจลชวีภาพถกูเสรมิด้วยแบคทีเรยีโปรไบโอตคิท่ีได้ผ่านการทดสอบในระดับห้องปฏบัิติ

การพบว่าสามารถผลิตสารทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายในปรมิาณสูงและท�าให้มัน่ใจว่าจะมแีบคทเีรยีโปรไบโอตคิทีจ่ะเหลอืรอดจากน�า้ย่อย

ในกระเพาะอาหารด้วยวตัถุดบิทีรั่บประทานได้ห่อหุม้ไว้ สารสกดัจากสาหร่ายจะช่วยห่อหุม้แบคทีเรยีโปรไบโอตคิและท�าให้รูปแบบของเมด็

เจลชวีภาพคงรปูร่างเป็นทรงกลมคล้ายไข่มกุทีส่ามารถเคีย้วรบัประทานได้ เมือ่รบัประทานเข้าสูร่่างกายสารสกดัจากส่าหร่ายจะช่วยปกป้อง 

องค์ประกอบต่างๆ ของเม็ดเจลไม่ให้ถกูท�าลายโดยน�า้ย่อยในกระเพาะอาหารซึง่จะช่วยยดืระยะเวลาให้แบคทเีรยีท่ีมปีระโยชน์ให้มีชีวิตรอด

และสามารถเดนิทางไปยงัส่วนของล�าไส้ซ่ึงเป็นบริเวณทีแ่บคทเีรยีสาเหตอุาการท้องร่วงก่อโรค นอกจากนีเ้มด็เจลยงัมอีงค์ประกอบของโปรตนี

ชนดิต่างๆ จากน�า้นมท่ีสามารถดดูซมึผ่านทางล�าไส้ได้เป็นอย่างดีรวมท้ังมสีารออกฤทธิท์างชวีภาพจากแบคทีเรยีโปรไบโอตคิท่ีช่วยปรบัสมดลุ

ของแบคทเีรยีท่ีจะเป็นอนัตรายต่อร่างกายไม่ให้เพิม่จ�านวนหรอืไม่ให้มีปรมิาณสูงท่ีจะสามารถสร้างสารพิษเป็นอันตรายมีผลเสยีต่อการบบีตัว

และดดูซมึของล�าไส้ซึง่เป็นสาเหตขุองอาการท้องร่วง ในขณะเดียวกนัยงัช่วยบรรเทาอาการท้องผกูโดยท�าให้อจุจาระมลีกัษณะนิม่และสามารถ 

ขบัถ่ายได้ง่าย ส�าหรบัการประยกุต์ใช้งานสามารถน�าเมด็เจลชวีภาพท่ีมลีกัษณะทางกายภาพเหมอืนไข่มกุมาใช้ในการประกอบอาหารและ

เครือ่งดืม่ต่างๆ เช่น ชานม น�า้เต้าหู ้ของหวานหลายชนดิ เป็นต้น รวมทัง้น�ามาตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารบัประทานมากยิง่ขึน้ นอกจาก

นีย้งัเพิม่ความสะดวกในการใช้เมด็เจลชีวภาพในการผลติน�า้นมหมกัหรือโยเกร์ิตบรโิภคในระดบัครวัเรอืนได้อกีด้วย

ประโยชน์ของผลงาน
เหมาะส�าหรบัผูบ้รโิภคทัว่ไปเนือ่งจากเมด็เจลชวีภาพนีถ้กูผลติจากน�า้นมหมกัท่ีมกีลิน่และรสชาตเิหมอืนโยเกร์ิต ลักษณะทางกายภาพ

ของเมด็เจลเหมือนไข่มกุท่ีสามารถน�ามาใช้ในการประกอบอาหารและเครือ่งด่ืมได้ทัว่ไป รปูแบบเม็ดเจลชวีภาพมคีวามสะดวกและง่ายต่อ

การรบัประทาน การบริโภคเมด็เจลชวีภาพสามารถเพิม่การรอดชวีติของแบคทเีรียโปรไบโอตกิทีเ่ป็นประโยชน์ต่อร่างกายได้ในปรมิาณสูงใน

กระเพาะอาหารซึง่จะช่วยบรรเทาการท้องร่วงจากการตดิเชือ้แบคทเีรยีก่อโรคทางเดนิอาหารต่างๆ และยงัช่วยลดอาการท้องผกูโดยท�าให้

อจุจาระมลีกัษณะทีน่ิม่มากขึน้ทีเ่ป็นการลดความเสีย่งในการเกดิโรคมะเรง็ล�าไส้ใหญ่ รวมทัง้น�า้ตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides) 

ช่วยลดระดบัคลอเรสเตอรอลในเลอืด
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์*, นางสาวจิณาภา  แสงสี, นางสาวสรินพร อุดมพงษ์
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เบอร์โทรติดต่อ 088-266-7266 อีเมล์ Reseaerch.dong@mailo.com
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iNaturlich ผลิตภณัฑ์แคปซูลบ�ารงุร่างกาย
ผสมสารสกดัจากบัวผัน

ความเป็นมา
จากกระแสความต้องการของผูบ้รโิภคในปัจจบุนั ท่ีให้ความสนใจต่อการดแูลสขุภาพโดยการเลอืกอุปโภคและบริโภคผลติภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

ทีม่าจากพชืสมนุไพรธรรมชาตแิละการใช้บรกิารด้านสขุภาพทีม่กีารผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวมซึง่ก�าลงัเป็นทีน่ยิมอย่างมากใน

สงัคมไทยและท่ัวโลก โดยมอีตัราการเจรญิเตบิโตทางด้านเศรษฐกจิมากขึน้เมือ่เทยีบกบัปีก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่สนิค้าในกลุม่ผลิตภัณฑ์

สมนุไพรเพือ่สุขภาพ เช่น ชาสมนุไพร อาหารเสรมิจากสมนุไพร เครือ่งดืม่เพ่ือสขุภาพ และผลติภณัฑ์บ�ารงุร่างกาย เป็นต้น อย่างไรกต็าม

สารสกดัจากพชืและสมุนไพรธรรมชาตท่ีิน�ามาใช้เป็นส่วนผสมในผลติภณัฑ์ธรรมชาตมิกัจะน�าเข้าจากต่างประเทศ ซ่ึงจะท�าให้ต้นทนุการ

ผลติของผลติภณัฑ์ธรรมชาตสิงูขึน้ อย่างไรกต็าม ประเทศไทยมีจดุเด่นในด้านทรพัยากรธรรมชาตท่ีิอุดมสมบูรณ์และมีความหลากหลายทาง

ชวีภาพสงู ซึง่จะสามารถใช้วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีและนวตักรรมเป็นฐานความรูใ้นการสร้างสรรค์สารออกฤทธิช์นดิใหม่ๆทีม่ปีระสทิธภิาพ

สงู ซ่ึงสามารถน�าไปใช้เป็นสารออกฤทธิท์างชวีภาพในผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิรวมไปถงึการพฒันาเป็นผลติภัณฑ์ธรรมชาติในรปูแบบใหม่เพ่ือ

ให้มมีลูค่าเพิม่ขึน้ได้ ซ่ึงจะท�าให้ผลติภณัฑ์ธรรมชาตขิองไทยมคีวามแปลกใหม่ ลดการน�าเข้าวตัถดิุบจากต่างประเทศ และสามารถแข่งขนั

ได้ในตลาดต่างประเทศ และมคีวามสอดคล้องกบันโยบายของรฐับาลในการส่งเสรมิเศรษฐกจิ

ดงันัน้ ทางคณะผูว้จิยัจงึมแีนวคดิทีจ่ะท�าการศกึษาฤทธิท์างชวีภาพเพือ่เป็นองค์ความรูด้้านเภสชัวทิยาของบัวสายพนัธุน์ี ้โดยเฉพาะฤทธิ์

ทางชวีภาพส�าหรับใช้ในผลติภัณฑ์เพือ่สขุภาพรวมไปถงึการทดสอบความเป็นพษิของสารสกดับวัเพือ่ยนืยนัถงึความปลอดภยั จากนัน้จะ

น�าไปสารสกดัท่ีคดัเลอืกไปพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์เพ่ือสขุภาพ โครงการนีย้งัสามารถช่วยลดการน�าเข้าสนิค้ากลุม่วตัถดุบิ สารออกฤทธิ ์และ

ผลติภณัฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยทีีใ่ช้ออกสูช่มุชนเพือ่ทีจ่ะสามารถเกดิการพึง่พาตนเองในสงัคม และส่งเสรมิการปลูก

บวัเพ่ือเป็นรายได้เสรมิรองจากพชืเศรษฐกจิ เป็นต้น หลังจากเสรจ็สิน้โครงการวจิยัน้ีสามารถน�าผลงานวิจยัทีไ่ด้ไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้ 

นอกจากนีย้งัถอืว่าโครงการนีเ้ป็นการอนรุกัษ์สายพนัธุบ์วัผนัมใิห้สญูหายอกีด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
iNaturlich แคปซลูบ�ารงุร่างกายผสมสารสกดัจากบัวผนั 3 สายพนัธุ ์คอื ฉลองขวัญ ขาวมงคล และชมพูม่ะเหมีย่ว ประกอบด้วยกนั 3 

สตูร คอื สตูร 1 (แคปซลูเมด็สชีมพ)ู สตูรที ่2 (แคปซลูเมด็สขีาว) และสตูรท่ี 3 (แคปซลูเมด็สม่ีวง) ซึง่ผ่านกระบวนการผลติโดยวธีิมาตรฐาน 

มคีวามสามารถในการต้านอนมุลูอสิระ เพิม่ภมูคิุม้กนัให้แก่ร่างกาย ช่วยป้องกนัและต้านโรคมะเรง็ คณุประโยชน์ของบวัผนัท่ีมสีารส�าคัญคือ 

สารในกลุม่สารประกอบฟีนอลกิ ได้แก่แอนทราควโินน ฟลาโวนอยด์ และแคโรทนีอยด์ โดยมหีน้าทีจ่บักับอนมุลูอสิระและขดัขวางการเกดิ

ปฏกิริยิาออกซเิดชนัในร่างกายได้อย่างมปีระสิทธภิาพ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์างชวีภาพของสารสกัดว่านเพชรหึงและดขีองปลาช่อน  

2. สามารถพฒันาสารสกดัว่านเพชรหงึและดขีองปลาช่อนให้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัเคร่ืองส�าอาง  

3. อนุรกัษ์ภมูปัิญญาไทยด้านการใช้สมนุไพรทีบ่รรพบรุษุได้สืบทอดกนัมาให้คงอยูต่่อไป 

4. น�าผลงานวิจยัท่ีได้จากโครงการนีไ้ปต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ รวมทัง้ท�าให้เกดิการสร้างงานเพือ่เป็นพืน้ฐานการพฒันาผลิตภณัฑ์

ธรรมชาตขิองประเทศให้เข้าสู่ระบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชงิพานชิย์ เป็นวตัถดิุบส�าหรบัการผลติ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิและเป็นการเพิม่สนิค้านวตักรรมใหม่ ใน

ระดบัอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัสินค้า และเพ่ิมยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสรมิและการอนรุกัษ์พชืสมนุไพรของไทยทีสื่บทอด

มาจากบรรพบรุษุไทย
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10
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เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์*, นางสาววิรินดา ชมพู, นางสาวจิณาภา  แสงสี
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรติดต่อ 025921999 ต่อ 1303 อีเมล์ korawinwich_b@rmutt.ac.th
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ผลิตภณัฑ์เจลลดรอยแผลเป็น
ท่ีมีส่วนผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึงและดขีองปลาช่อน

Anti-scar gel containing extract of Grammatophyllum 
speciosum and Channidae (Channa striata)

ความเป็นมา
ปัจจบุนัเรยีกได้ว่าเป็นยคุทองแห่งผลติภณัฑ์เครือ่งส�าอางธรรมชาต ิ ด้วยผูบ้รโิภคหันมาใส่ใจกบัสขุภาพตามวถิธีรรมชาตแิละบ�าบดั

รกัษาด้วยวตัถดุบิจากธรรมชาตซิึง่มแีนวโน้มเตบิโตอย่างรวดเรว็ทัง้ทางด้านผู้ประกอบการและจ�านวนผูบ้รโิภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ผลิตภัณฑ์

ธรรมชาติซ่ึงเป็นผลิตภณัฑ์ทีไ่ม่มีส่วนผสมท่ีเป็นสารสังเคราะห์ ไม่มกีารใช้วตัถดุบิปนเป้ือนตดัแต่งพนัธกุรรม ผลติภณัฑ์ใช้วตัถดุบิจาก

ธรรมชาติปลอดสารเคมเีป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม กระแสนิยมของผูบ้รโิภค กระแสนิยมของผูบ้รโิภคท่ีต้องการหลีกเลีย่งสารเคมีหันมาให้ความ

สนใจผลติภณัฑ์จากธรรมชาตทิีมี่แนวโน้มมากขึน้เร่ือยๆ โดยเน้นการใช้สารสกดัจากธรรมชาตทิีม่คุีณสมบตัทิีส่ามรถตอบโจทย์ในเรือ่งความ

สวยความงานได้เป็นอย่างดี 

ดงันัน้ ทางคณะผูว้จิยัจงึพยายามคดิค้นและพฒันาผลิตภณัฑ์ให้มเีอกลกัษณ์และรปูแบบแปลกใหม่โดยการประยุกต์ใช้ให้เป็นเครือ่งส�าอาง

ธรรมชาตทิีส่ามรถมุง่เน้นให้เกอดประโยชน์ในด้านความงาม เช่น การรกัษารอยแผลเป็น การลดเลอืนรอยแผลเป็น โดยน�าสารสกดัจาก

ธรรมชาติไปพัฒนาให้เป็นผลติภณัฑ์ทีม่ปีระสทิธภิาพและความปลอดภยั  นอกจากนีย้งัได้มกีารตรวจสอบการออกฤทธิข์องสารสกดัทีค่ดัเลือก

เพือ่ใช้ในการควบคมุมาตรฐานการผลติภณัฑ์ให้มคีณุภาพเหมาะสมและปลอดภยัต่อผูบ้รโิภค รวมไปถงึการพฒันาไปเป็นผลติภณัฑ์ธรรมชาติ

ในรปูแบบใหม่ทีม่เีอกลักษณ์ ยังสามารถช่วยลดการน�าเข้าวตัถดุบิสารออกฤทธิแ์ละผลิตภณัฑ์จากต่างประเทศ สามรถถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี

ใช้ออกสูช่มุชนเพือ่ทีจ่ะสามรถเกดิการพึง่พาและยกระดบัตวัเองในสังคม และส่งเสรมิการแปรปูดปีลาและวสัดเุหลือใช้จากกระบวนการผลิต 

ให้เป็นวตัถดุบิทีม่คีณุค่าสงูคอืการน�าภมูปัิญญาไทยกบัการผสมผสานกระบวนการทางวทิยาศาสตร์มาดัดแปลงแปรรปูให้เป็นผลติภณัฑ์ที่ 

โดดเด่น นอกนียั้งถอืว่าวจัิยนีเ้ป็นการเพิม่มลูค่าของดปีลาเหลอืใช้จากกระบวนการผลิตอกีด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกดัจากธรรมชาต ิท�าให้มคีวามปลอดภยัในการใช้เป็นวตัถดิุบส�าหรบัเครือ่งส�าอาง

2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพษิต่อเซล์ และยงัต่อต้านสารอนมุลูอสิระ  

3. สามารถน�าไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ผลติภณัฑ์สมนุไพรไทยเพือ่สุขภาพและความงามทีม่ปีระสทิธิภาพสงูและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้แก่ภาครฐัและเอกชน เพือ่น�า

ผลงานวจิยัไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้  

2. ลดการน�าเข้าสินค้ากลุม่ผลติภณัฑ์ยาและฮอร์โมน จากต่างประเทศ ลดการขาดดลุทางการค้า และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยท่ีีใช้

ออกสู่ชมุชนเพ่ือทีจ่ะสามารถเกดิการพ่ึงพาตนเองในสงัคม ส่งเสรมิการปลกูพืชสมนุไพรเพือ่เป็นรายได้เสรมิรองจากพชื

3. เป็นการอนุรกัษ์และพัฒนาองค์ความรูแ้ละภมูปัิญญาพืน้บ้านมใิห้สญูหายอกีด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวิจยัไปใช้ประโยชน์เชงิพานชิย์ เป็นวตัถดิุบส�าหรบัการผลติ ผลิตภณัฑ์ธรรมชาต ิและเป็นการเพิม่สนิค้านวตักรรมใหม่ ใน

ระดบัอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัสินค้า และเพ่ิมยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสรมิและการอนรุกัษ์พชืสมนุไพรของไทยทีสื่บทอด

มาจากบรรพบรุษุไทย
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M 07-194036

เจ้าของผลงาน
ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์*,  นายภานุวัฒน์ ปัญญา, นางสาวเกศนีย์ ศรีประเสริฐ
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
เบอร์โทรติดต่อ 025921999 ต่อ 1303 อีเมล์ korawinwich_b@rmutt.ac.th
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ผลิตภณัฑ์ครมีบรรเทาอาการปวด
และอกัเสบโรคข้อเข่าเส่ือมจากสารสกัดสมุนไพร

ความเป็นมา
โรคข้อเข่าเสือ่มในผูสู้งอาย ุเป็นโรคท่ีมกัพบบ่อย และเนือ่งจาก ข้อเข่า เป็นอวยัวะทีจ่ะต้องรองรบัน�า้หนกัตวัอยูต่ลอดเวลาอกีท้ัง ยงัมี

บทบาทส�าคญัในการช่วยให้ร่างกายสามารถเคลือ่นไหวได้อย่างมปีระสทิธภิาพคล่องแคล่ว แต่หากเราใช้ชวีติแบบผดิๆ หรอืรูเ้ท่าไม่ถงึการณ์ 

กบัพฤตกิรรมบางอย่าง ทีเ่ป็นปัจจยัน�ามาสู่การเกดิ โรคข้อเข่าเส่ือม โดยเฉพาะผูสู้งอายทุีม่โีอกาสในการเป็นโรคข้อเข่าเสือ่มสงู ยิง่ไม่ควร

ละเลยการดแูลสุขภาพอย่างยิง่ดงัน้ัน เพือ่ลดอาการปวด และช่วยชะลอการเส่ือมสภาพของข้อเข่าในวยัสูงอาย ุรวมถึงช่วงวยัอ่ืนๆ 

พชืสมนุไพรเป็นผลผลติจากธรรมชาต ิทีม่นษุย์รูจ้กัและน�ามาใช้ประโยชน์เพือ่การรกัษาโรคภยัไข้เจบ็มาตัง้แต่สมยัโบราณแล้ว เมือ่ความ

รูด้้านวทิยาศาสตร์ได้มกีารพัฒนาเจรญิก้าวหน้ามากขึน้ มกีารสงัเคราะห์ และผลติยาจากสารเคม ีในรปูแบบทีใ่ช้ประโยชน์ได้ง่าย สะดวก

สบายในการใช้มากกว่ายาสมุนไพร ท�าให้ความนยิมในการใช้ยาสมนุไพรลดลงมาเป็นอนัมาก เป็นเหตใุห้ความรูว้ทิยาการของยาสมนุไพร

ขาดการพฒันาอย่างต่อเน่ือง ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าทีค่วร ในปัจจุบนัทัว่โลกได้ยอมรบัแล้วว่าผลทีไ่ด้จากการสกดัสารส�าคญัจากพชืสมนุไพร

ให้คณุประโยชน์ดกีว่ายาท่ีได้จากการสงัเคราะห์ทางวทิยาศาสตร์ ต�ารบัยาสมุนไพรทีใ่ช้ในการรักษาอาการปวดและอกัเสบมอียูม่ากมาย ท่ี

สามารถช่วยลดอาการอกัเสบ อาการปวดกล้ามเนือ้และข้อต่างๆ ได้ เช่น คมัภร์ีโรคนทิานค�าฉนัท์ ๑๑ ซึง่เป็นต�ารายาสมนุไพรโบราณท่ียงั

ไม่มกีารศกึษาค้นคว้าทางด้านวทิยาศาสตร์

ดงันัน้ โครงการวจัิยน้ีจะท�าการพฒันาสารสกดัต�ารบัสมนุไพรทีค่ดัเลอืกต�ารายาสมนุไพรโบราณจากคมัภร์ีโรคนิทานค�าฉนัท์ ๑๑ เป็น

ผลติภณัฑ์ครมีบรรเทาอาการปวดและอักเสบโรคข้อเข่าเสือ่ม โดยมุง่เน้นการศกึษาฤทธิท์างชวีภาพและพัฒนาสตูรผลติภณัฑ์ท่ีดีท่ีสุดโดย

หาสภาวะทีเ่หมาะสมในการผลติเพือ่ให้ได้ผลติภณัฑ์ท่ีมคีณุภาพ เพิม่มลูค่า มปีระโยชน์และได้รบัการยอมรับจากผูบ้รโิภค เพือ่ให้ได้ผลงาน

วจิยัท่ีสามารถต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกดัจากธรรมชาต ิท�าให้มคีวามปลอดภยัในการใช้เป็นวตัถดิุบ 

2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพษิต่อเซลล์ และยงัต่อต้านสารอนมุลูอิสระ  

3. สามารถน�าไปต่อยอดในเชงิพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์างชวีภาพของสารสกัดต�ารบัสมนุไพร  

2. สามารถพฒันาสารสกดัต�ารบัสมนุไพรให้เป็นวตัถดุบิส�าหรบัผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิ  

3. อนุรกัษ์ภมูปัิญญาไทยด้านการใช้สมนุไพรทีบ่รรพบรุษุได้สืบทอดกนัมาให้คงอยูต่่อไป 

4. น�าผลงานวิจยัท่ีได้จากโครงการนีไ้ปต่อยอดในเชงิพาณชิย์ได้ รวมทัง้ท�าให้เกดิการสร้างงานเพือ่เป็นพืน้ฐานการพฒันาผลิตภณัฑ์

ธรรมชาตขิองประเทศให้เข้าสู่ระบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�าผลงานวจิยัไปใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์ เป็นวตัถุดบิส�าหรบัการผลิต ผลติภณัฑ์ธรรมชาต ิและเป็นการเพิม่สนิค้านวตักรรมใหม่ ใน

ระดบัอตุสาหกรรม เพ่ือยกระดบัสินค้า และเพ่ิมยอดขายให้กบัผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสรมิและการอนรุกัษ์พชืสมนุไพรของไทยทีสื่บทอด

มาจากบรรพบรุษุไทย
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M 08-194041

เจ้าของผลงาน
ผศ.ศิริชัย ลาภาสระน้อย*, นายศิริชัย  ลาภาสระน้อย, เกรียงกมล  มงคลเมือง, นายรุ่งเพชร  ก่องนอก
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  
เบอร์โทรติดต่อ 0862577377 อีเมล์ sirichailapa@gmail.com

รูปที่ 1 มลพิษทางอากาศจากปลายปล่องโรงงาน และ ไฟไหม้ป่า

ประโยชน์ของผลงาน
- ตรวจจบัก๊าซหลายชนดิ และละอองผุน่ขนาดเลก็ PM 2.5  

ในเคร่ืองเดยีวกนั

- การเข้าถงึถิน่ทุรกนัดาร พืน้ท่ีท่ีเข้าถงึได้ยาก พืน้ท่ีเส่ียงภยั 

ปลายปล่องไฟโรงงานอุตสาหกรรม

- ระบบควบคุมแบบไร้สายมีความปลอดภัยไม่ต้องสัมผัส 

หรอือยูใ่กล้จุดเสีย่ง

- รายงานสภาพสิง่แวดล้อมแบบเร่งด่วน หรอืใช้เป็นเครือ่ง

มอืตรวจการส่วนหน้างานป้องกนับรรเทาสาธารณะภยั

- ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

ภมูปิระเทศ สิง่แวลล้อม พ้ืนฐานส�าคญัส�าหรบั GIS และ Mapping

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พฒันาระบบการแสดงผล UI Application  บน  Smartphone  

และระบบจดัเกบ็ข้อมลูแบบ Big Data
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อากาศยานไร้คนขบั RMUTI 
ตรวจคณุภาพอากาศ ส่ิงแวดล้อม และ PM2.5

Unmanned aircraft RMUTI, examines environmental air 
quality and PM2.5

ความเป็นมา
อากาศยานไร้คนขบั หรอื Unmanned Aerial Vehicle (UAV) หรอืโดรน (Drone)   แต่เดมิมกัถกูใช้เป็นอาวธุหรอืเครือ่งมอืสอดแนม

ทางทหาร  ถงึแม้ว่าในปัจจบุนัจะมรีะบบภาพถ่ายดาวเทียมอยูแ่ล้ว แต่ด้วยข้อจ�ากดัของความละเอียดของภาพ การครอบคลุมพืน้ท่ีทีต้่องการ 

หรอืภาพทีต้่องการอาจมีราคาสงู ท�าให้ไม่สามารถน�าข้อมูลทีไ่ด้จากดาวเทยีมมาวเิคราะห์ผลทีต้่องการได้ทันท่วงท ี  การตรวจวดัคุณภาพ

อากาศด้วยการป้องกนัการให้ข้อมูลเทจ็ของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ท้ังนีถ้งึแม้ว่าจะมีระบบการส่งข้อมูลการตรวจวดัมลพษิท่ีปลายปล่องอยู่

แล้ว  โรงงานบางแห่งมวีธิหีลีกเลีย่งการตรวจสอบ เช่น การป้อนข้อมลูปลอม  หรอืการแอบปล่อยมลพษิขณะทีร่ะบบไม่มกีารเช่ือมต่อข้อมลู

โดยตรงในกรณสีารเคมรีัว่ไหลจากโรงงาน เพลงิไหม้  ไฟป่าพืน้เส่ียงภยั  รวมท้ังการกระจายของก๊าซไวไฟ  

การจดัการสิง่แวดล้อมโดยประยกุต์ใช้โดรน จะท�าให้ผูใ้ช้งานสามารถก�าหนดพืน้ท่ีส�ารวจด้วยการตดิตัง้เครือ่งมอือปุกรณ์ตรวจสอบ

คณุภาพอากาศ กล้องถ่ายภาพส่งมายงัผูใ้ช้งานได้แบบใกล้เคียงเวลาจรงิ (Real Time) ใช้ในการบ่งชีเ้บ้ืองต้นของแหล่งก�าเนดิมลพษิทาง

อากาศและน�า้ได้ โดยสังเกตจากควันด�าทีอ่อกจากปล่องหรอื  น�า้ ท่ีเปลีย่นสีขณะออกจากโรงงาน นอกจากนีน้�ามาใช้เพือ่ท�าแผนทีภ่าพถ่าย

ทางอากาศ  เช่น การส�ารวจพืน้ทีส่ถานทีฝั่งกลบขยะมูลฝอย การท�าแผนท่ี  3 มิต ิระบุต�าแหน่งพกิดัคุณภาพอากาศสิง่แวดล้อมแสดง 

การเปลีย่นแปลงหลงัจากการฟ้ืนฟพูืน้ทีป่นเป้ือน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
อากาศยานไร้คนขบัเป็นนวตักรรมทีไ่ม่เพยีงอ�านวยความสะดวกการถ่ายภาพมมุสงู การเกษตรพ่นสารเคม ี แต่ยงัเพิม่ประสทิธภิาพใน

การตรวจสภาพสิง่แวดล้อมและวดัคณุภาพอากาศ ด้วยข้อได้เปรยีบในการเข้าถงึถิน่ทรุกนัดารและพ้ืนทีท่ีเ่ข้าถงึได้ยาก อากาศยานไร้คนขบั 

RMUTI แบบมลัตโิรเตอร์บนิอัตโนมัติทีน่�าเสนอนีข้บัเคลือ่นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านควบคมุความเรว็รอบ แหล่งจ่าย

พลงังานจากแบตเตอรีล่เิทยีมโพลิเมอร์ 12 V. 4,000 mA/hr. ส่วนควบคมุการบนิ  ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 32-bit  อเิลก็ทรอนกิส์เซ็นเซอร์  

ไจโรสามแกน ตวัวดัความเร่ง เขม็ทศิทาง ระบคุวามสงูพกิดัต�าแหน่ง GPS/GNSS ระบบควบคมุภาคพืน้ด้วยโปรแกรม Mission Planner   

แอปพลเิคชัน่ระบบ Android บนสมาร์ทโพน หรอืวทิยบุงัคบัควบคมุภาคพ้ืน ตวัล�าตดิตัง้เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซหลายชนดิแบบสารกึง่ตวัน�า

โลหะออกไซด์ ความชืน้  อณุหภมู ิ และการตรวจจบัความหนาแน่นของอนุภาคฝุน่ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์  ผลการทดสอบพบว่าท่ีน�า้หนัก

พร้อมบนิ 1.5 kg. การบนิด้วยตวัเองกึง่อตัโนมตัแินวแกนการบิน  รกัษาระดบัการบินหยดุนิง่ ทีค่วามสูงต่าง ๆ กระท�าตามแผนการบิน

ได้อย่างแม่นย�า โดยมีความเรว็สูงสดุ 54 km/hr.  โหมดบินกลบัจุดปล่อยลงจอดอตัโนมตั ิ โดยใช้เวลาบนิ 15-20 นาที ต่อประจหุน่ึงครัง้ 

สามารถตรวจวดัค่าก๊าซไวไฟได้หลายชนิด เช่น ก๊าซ LPG   คาร์บอนไดออกไซด์  แอลกอฮอล์  ควนั  อุณหภมู ิ ความชืน้  ฝุน่ขนาดเล็ก 

PM 1.0 ไมครอน  2.5  ไมครอน และ 10 ไมครอน ส่งข้อมลูแบบ Real Time ไร้สาย ระบุต�าแหน่งพกิดัคณุภาพอากาศแต่ละจดุ ด้วยขนาด

เลก็ บนิต�า่และถ่ายภาพได้ชดัเจนกว่าเครือ่งบนิหรอืดาวเทียมโดยไม่มีเมฆบัง ซึง่จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ สถานการณ์ภยัพบิตัิ

หรอืการลักลอบท�าผดิกฎหมาย ผู้ใช้งานอาจบังคับให้บนิในพ้ืนทีอ่นัตรายทีค่นไม่สามารถเข้าไปได้เช่น  หน้าผา พ้ืนทีน่�า้ท่วม ไฟไหม้ป่า  

ปลายปล่องควันไฟ  เป็นต้น 



112 การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M 09-194045

เจ้าของผลงาน
นายฐาปนิค ตีระพันธุ์*, นายกระวี อนนตรี, นายสมพงษ์  แก้วหวัง, นายกฤษณ์ คงเคว็จ 
นางสาวสุวิมล มีแสง, นายอับดุลฮากีม ดาราแม
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
เบอร์โทรติดต่อ 0828289801 อีเมล์ Thapaniczzzs@hotmail.com
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รถเขน็อจัฉรยิะควบคมุด้วยคนัเร่งไฟฟ้า
แบบเท้าเหยียบและแอปพลิเคชัน่บนสมาร์ทโฟน

Smart Wheelchair control by Foot Throttle Accelerator 
and Application on Smartphone

ความเป็นมา
คณะผูว้จัิยได้ค้นคว้าเกีย่วกบัเทคโนโลยใีนปัจจบุนัท่ีสามารถน�ามาประยุกต์ใช้ร่วมกบัรถเขน็คนพกิาร (Wheelchair) ซ่ึงจะช่วยอ�านวย

ความสะดวกแก่ผูพ้กิารได้มากยิง่ขึน้ ปัจจบุนัรถเขน็คนพิการในท้องตลาดทัว่ไป มกีารน�าเทคโนโลยมีาปรบัใช้ในการควบคุมการเคลือ่นทีข่อง

รถเขน็หลายวธิทีีไ่ม่ต้องมคีนช่วยในการเขน็รถ และผูพ้กิารไม่ต้องเขน็รถด้วยตวัเอง เช่น รถเขน็เคล่ือนทีด้่วยระบบไฟฟ้า รถเขน็เคล่ือนท่ีด้วย 

Joystick รถเคลือ่นทีด้่วยพลงังานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึง่พบว่ายังมช่ีองว่างในการพฒันาอยู่หลายจดุ คณะผูว้จิยัจึงได้ออกแบบและพัฒนา 

รถเขน็คนพกิารขึน้มาใหม่ โดยน�าเทคโนโลยปัีจจบุนัเข้ามาประยกุต์ใช้เพือ่ช่วยในการควบคมุการเคลือ่นทีข่องรถเขน็ ให้สอดคล้องกบัยคุ

ปัจจบุนั ทีเ่ป็นยคุ 4.0 หรอืยุคดจิติอล ซึง่งานวจิยัชิน้นีม้ช่ืีอว่า รถเขน็อัจฉรยิะควบคมุด้วยคนัเร่งไฟฟ้าแบบเท้าเหยยีบและแอพพลิเคชัน่บน

สมาร์ทโฟน (Smart Wheelchair control  by Foot Throttle Accelerator and Application on Smartphone) ซึง่ผูพ้กิารสามารถเลือก

โหมดในการใช้งานได้ตามความถนดั โดยท่ีรถเขน็มีระบบทีใ่ช้ในการควบคมุให้เลือก 2 โหมด ได้แก่ 1) โหมดการควบคมุด้วยคนัเร่งไฟฟ้า

แบบเท้าเหยยีบ และ 2) โหมดการควบคมุผ่านแอพพลเิคช่ันบนสมาร์ทโฟน (Android Application)

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ผูใ้ช้สามารถควบคมุการเคล่ือนทีข่องรถเขน็ได้ด้วยเท้าโดยการเหยียบคนัเร่งไฟฟ้า 

2. ผูใ้ช้สามารถควบคมุการเคล่ือนทีข่องรถเขน็ผ่านแอปพลเิคชัน่บนสมาร์ทโฟน (Android Application)

3. รถเข็นมกีารตดิต้ังระบบ GPS ทีส่ามารถระบพุกิดัต�าแหน่งของรถเขน็ได้ โดยแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน่ blynk

4. สามารถแสดงระดบัแบตเตอรีแ่ละการเปลีย่นโหมดการใช้งานผ่านหน้าจอแอลซดีี

5. มเีซนเซอร์ท่ีช่วยในการวดัระยะห่างเพือ่ป้องกนัการชนสิง่กดีขวาง

ประโยชน์ของผลงาน
1. รถเข็นช่วยอ�านวยความสะดวกให้กบัผูพ้กิารทางด้านแขน ขา รวมถงึผู้สงูอายุทีม่ปัีญหาเรือ่งการเคลือ่นไหวทางร่างกาย 

2. รถเข็นช่วยอ�านวยความสะดวกในการเคลือ่นท่ีหรอืการเดินทางของผูพ้กิารและผูส้งูอายุ 

3. รถเข็นช่วยอ�านวยความสะดวกให้แก่ญาตหิรอืผู้แล เนือ่งจากใช้งานง่าย ยังเป็นการลดภาระให้ญาตหิรอืผูแ้ลอกีด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. มรีะบบแจ้งเตอืนเมือ่แบตเตอรีต่�า่กว่า 20%

2. มรีะบบเสยีงแจ้งเตอืนการเปลีย่นโหมดและแจ้งเตอืนความปลอดภยั

3. มรีะบบหลบหลกีสิง่กีดขวางได้อย่างอตัโนมตัิ

4. เพ่ิมพอร์ตส�าหรบัเสียบยเูอสบีทีใ่นการชาร์จแบตเตอรีโ่ทรศพัท์มอืถือได้

5. มหีน้าจอสัมผสัใช้ในการเลอืกโหมดและแสดงผลได้
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M 10-194061

เจ้าของผลงาน
ผศ.มนวิภา อาวิพันธุ์*, นายภูวดล จุมปาจม, นายสรัช วุฒิรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เบอร์โทรติดต่อ 0816391100 อีเมล์ noteparkpoom@gmail.com
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เครือ่งพมิพ์เซรามิกสามมิติ ส�าหรบัซีเมนต์กระดูก
ชนิดเซต็ตัวได้เองเพือ่ใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์

3D Printed Bone Cement Ceramics Machine for Medical Application

ความเป็นมา
 เครือ่งพมิพ์เซรามกิสามมติ ิส�าหรบัซเีมนต์กระดกูชนดิเซต็ตวัได้เองเพ่ือใช้ผลิตเซรามกิทางการแพทย์ สามารถข้ึนรปูกระดกูเทียมด้วย

ซเีมนต์กระดกูชนดิเซ็ตตวัเองได้เพือ่ประโยชน์ทางด้านการลดเพือ่ลดข้ันตอนของการผลติกระดกูเทยีมเพือ่ใช้ในทางการแพทย์ ผลติต้นแบบ

กระดกูเทยีมเซรามกิทีม่ไีฮดรอกซอีะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลกัด้วยเทคนคิเครือ่งพมิพ์สามมติเิพือ่ประยกุต์ใช้ต่อยอดทางคลนิกิ ในการ

ทดสอบประสทิธิภาพความปลอดภยัทางด้านการใช้งานจรงิทางการแพทย์ โดยร่วมมอืวจิยักบัทมีงานสตัวแพทย์ และแพทย์ทางศลัยกรรม

กระดกูท่ีเชีย่วชาญ ผูซ้ึง่มคีวามต้องการในการน�าผลติภณัฑ์ต้นแบบไปใช้งานจรงิ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
พฒันาเครือ่งพมิพ์ 3 มิต ิส�าหรบัซีเมนต์กระดกูชนดิเซต็ตวัได้เองเพือ่ใช้ผลติเซรามกิ ทางการแพทย์ เป็นการพฒันาโดยใช้องค์ความรูท้าง

ด้านวสัดเุซรามกิชีวภาพของทีมงานวจัิย ทีไ่ด้รบัการพฒันา มาอย่างต่อเนือ่งเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซ่ึงคาดว่าสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี

และส่งต่อเทคนคิการผลิตให้แก่ผูป้ระกอบการผลติเครือ่งมอืทางการแพทย์ภายในประเทศ ซึง่เป็นการใช้งานองค์ความรูภ้ายในประเทศเพือ่

ผลติ และลดการน�าเข้าเคร่ืองมือ และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ เพิม่ความสามารถในการแข่งขนัของผูป้ระกอบการภายในประเทศ ซ่ึง

หากเทียบกับเทคโนโลยจีากต่างประเทศแล้วนัน้ นวตักรรมของนกัวจัิยไทย ถอืว่ามคีวามโดดเด่น และมคีวามทดัเทยีมเทคโนโลยจีากต่าง

ประเทศ ซึง่มรีาคาสงูมากทัง้เครือ่งมอื และวตัถดุบิ ซึง่คาดว่าเทคโนโลยเีครือ่งพิมพ์ 3 มติ ิส�าหรบัซเีมนต์กระดกูชนดิเซต็ตวัได้เองเพือ่ใช้

ผลติเซรามกิ ทางการแพทย์ทีไ่ด้จากงานวจิยันี ้สามารถลดการน�าเข้าเครือ่งมอืทางการแพทย์ได้ไม่ต�า่กว่า 30% หรอืคดิเป็นมลูค่าไม่ต�า่กว่า 

10,000,000 บาท (สบิล้านบาท/ปี) 

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการใช้งานองค์ความรู้ภายในประเทศเพือ่ผลติ และลดการน�าเข้าเครือ่งมอื และเทคโนโลยจีากต่างประเทศ เพิม่ความสามารถใน

การแข่งขนัของผูป้ระกอบการภายในประเทศ ซ่ึงหากเทยีบกบัเทคโนโลยจีากต่างประเทศแล้วน้ัน นวตักรรมของนักวิจยัไทย ถอืว่ามคีวาม

โดดเด่น และมคีวามทดัเทยีมเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึง่มรีาคาสงูมากท้ังเครือ่งมอื และวตัถดุบิ ซึง่คาดว่าเทคโนโลยเีครือ่งพมิพ์ 3 มติิ 

ส�าหรบัซเีมนต์กระดกูชนดิเซ็ตตวัได้เองเพือ่ใช้ผลติเซรามิก ทางการแพทย์ท่ีได้จากงานวจิยันี ้สามารถลดการน�าเข้าเครือ่งมอืทางการแพทย์

ได้ไม่ต�า่กว่า 30% หรอืคดิเป็นมลูค่าไม่ต�า่กว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท/ปี)

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายผลต้นแบบเคร่ืองพมิพ์เซรามิกสามมิต ิ ส�าหรบัซเีมนต์กระดกูชนิดเซต็ตวัได้เองเพือ่ใช้ผลติเซรามกิ ทางการแพทย์ จงึเป็นโอกาส

ทางการตลาด ทีจ่ะน�าเอางานวจิยัและองค์ความรูท้างด้านเซรามิกชวีภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่นวตักรรมซเีมนต์กระดูกชนิดเซต็ตวัได้เอง

เพือ่ใช้ผลติเซรามกิทางการแพทย์ ด้วยเครือ่งพมิพ์สามมิต ิซึง่จะสามารถลดการน�าเข้าเครือ่งมอื และเทคโนโลยีการผลติเซรามกิชวีภาพ ซ่ึง

ปัจจบุนัประเทศไทยต้องน�าเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์นี ้100% คดิเป็นมลูค่าการน�าเข้า 50-100 ล้านบาท/ปี อีกทัง้ยงัสามารถประยุกต์ใช้

พฒันาการใช้งานทางด้านทนัตกรรม สัตวแพทย์ และทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดอีกีด้วย
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

M 11-194064

เจ้าของผลงาน
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ระบบวดัและแจ้งเตือนข้อมูลฝุน่ภาคประชาชน
“DustBoy” The PM Monitoring and Warning for People

ความเป็นมา
เคร่ืองวดัฝุน่มาตรฐานท่ีได้รบัการรบัรองจาก US EPA มรีาคาแพงประมาณ 5 ล้านบาทและต้องท่างานภายใต้สถานคีวบคุมอณุหภมูิ  

ซึง่มต้ีนทนุประมาณ 5 ล้านบาท ต่อสถานทีีส่ามารถวดัฝุน่ PM2.5 ฝุ่น PM10 อณุหภมูแิละความชืน้ในอากาศ อกีท้ังไม่สามารถรายงานผล

การวดัชัว่ขณะรายนาทไีด้ระบบการวดัฝุ่นของเครือ่งมอืวดัมาตรฐาน มกีารใช้พลังงานสงู จากเครือ่งปรบัอากาศ และมเิตอร์ป๊ัมดูดอากาศ 

มเีสยีงดงัขณะท�างานในขณะทีเ่ครือ่งวดัฝุน่หลักการทางแสงท่ีมีขายท่ัวไป ใช้การวดัฝุน่ในอากาศโดยตรง ออกแบบมาส�าหรบัการใช้งาน 

ชัว่ขณะ หากน�ามาวัดฝุน่ในอากาศต่อเนือ่งจะท�าให้เกดิการสะสมของฝุน่ทีม่ขีนาดใหญ่ในอากาศทีต่วัเซน็เซอร์ ท�าให้ผลการวดัผดิเพีย้นไป

จากท่ีควรเป็น ส่วนเครือ่งวดัฝุ่นมาตรฐาน มรีาคาแพงและการน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้เกดิข้อจ�ากดัเรือ่งจ�านวนจดุตดิตัง้ ทีม่ปีระมาณ 

80 จดุทัว่ประเทศไทย และมอีกีประมาณ 40 จงัหวัด ทียั่งไม่มสีถานวีดัฝุน่ อกีท้ังยงัเป็นการจ�ากดัเรือ่งข้อมลูทีจ่ะน�ามาเชือ่มต่อกบัการแจ้ง

เตอืนภยัต่อประชาชนในพ้ืนทีต่่างๆทัว่ประเทศ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
DustBoy มต้ีนทนุในการพฒันา ประมาณ 2 หม่ืนบาทต่อ 1 จุดตดิตัง้ นอกจากน้ี DustBoy ยงัสามารถตัง้ในทีโ่ล่งแจ้งได้ล�าพงั และใช้

พดัลมในการดดูอากาศเข้าไปทีเ่ซน็เซอร์ ท�าให้ใช้พลงังานไฟฟ้าต�า่เพยีง 1วตัต์และมเีสยีงเงยีบขณะท�างาน มชีดุคดัฝุน่แบบเสมอืน (Virtual 

Impactor) ส�าหรับการน�าฝุ่นทีม่ขีนาดใหญ่กว่า10 ไมครอนออกจากกระแสอากาศ ฝุ่น PM10 เท่านัน้ทีส่ามารถผ่านเข้าไปในระบบการวัด

และเซ็นเซอร์ได้ ท�าให้อายกุารใช้งานของระบบยาวนาน โดยมกีารทดสอบ DustBoy วดัฝุน่ในอากาศต่อเนือ่งเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มี

การท่าความสะอาด พบว่า ยังให้ผลการวดัทีส่อดคล้องกบัเครือ่งวัดมาตรฐานของกรมควบคมุมลพษิ

ประโยชน์ของผลงาน
DustBoy สามารถวดัฝุน่ละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 พร้อมทัง้ค่าอุณหภมูแิละความชืน้ ได้อย่างรวดเรว็ แสดงค่าการวดัได้ภายใน 

1 นาท ีหลงัจากเปิดสวติช์ใช้งานเครือ่ง ใช้เซน็เซอร์หลกัการทางแสง ต้นทนุต�า่ ร่วมกบัชดุคดัแยกฝุน่ PM10 แบบเสมอืน (Virtual Impactor) 

ป้องกนัไม่ให้ฝุน่ใหญ่ผ่านเข้าไปในระบบการวดั สะสมสกปรกในเซน็เซอร์ สามารถวดัฝุน่ละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 อย่างต่อเน่ือง มี

การบ�ารงุรกัษาต�า่ ทดสอบท�าการวดัฝุ่นต่อเน่ืองมากกว่า 1 ปี โดยไม่ท�าความสะอาด (DustBoy ตดิตัง้และทดสอบ ณ กรนีพชี สะพานควาย) 

และได้ผลการวดัทีส่อดคล้องกบัเคร่ืองมาตรฐานของกรมควบคมุมลพษิ พฒันาโดยคนไทย มกีารพฒันาเป็นผลติภณัฑ์เชงิพาณชิย์ พร้อม

จ�าหน่าย ผลวดัฝุน่มคีวามน่าเชือ่ถอืสงูเน่ืองจากมกีารวดัเปรยีบเทยีบกบัเครือ่งมอืวัดแบบอ้างองิ (Federal Reference Method ; FRM) และ

แบบเทยีบเคยีง (Federal Equivalent Method ; FEM) โดยมค่ีาสหสมัพนัธ์ (R2) ทีส่งูมากกว่า 0.8 สามารถใช้ระบบเครอืข่ายทัง้แบบ WiFi 

และ NB ioT ได้ มรีะบบเว็บไซต์รายงานค่าฝุน่รายชัว่โมงและราย 24 ชัว่โมง มรีะบบ LINE รายงานค่าเฉลีย่ฝุน่ราย 24 ชัว่โมง ทกุวัน และมี

ระบบ LINE แจ้งเตอืนค่าเฉล่ียฝุน่รายชัว่โมงเกินค่ามาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ปัจจบุนัได้มกีารตดิตัง้ระบบการวดัและแจ้งเตอืนภัยฝุน่ภาคประชาชน DustBoy ไปแล้วจ�านวน 101 เครือ่งนอกจากนี ้ทางส�านกังานคณะ

กรรมการวจิยัแห่งชาต ิได้เปิดรบัข้อเสนอโครงการขยายผลการขยายจดุติดตัง้DustBoy ไปยงัพ้ืนทีต่่าง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะเขตพืน้ท่ี

ภาคเหนอืตอนล่าง และภาคตะวนัออกเฉยีงเหนือ ซึง่มแีผนทีจ่ะขยายจดุติดตัง้อกีประมาณ 100 แห่ง
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แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จะพฒันาระบบเครือ่งรดน�า้สวนหย่อมอตัโนมตัสิามารถแสดงผลการท�างานรวมถงึสามารถสัง่การท�างานผ่านทางแอปพลเิคชนัทัง้ 2 ระบบ

ปฏบิตักิารคอื IOS และแอนดรอยด์ได้
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เครือ่งรดน�า้สวนหย่อมด้วยระบบต้นไม้ส่ัง
Automatic Garden Watering System

ความเป็นมา
ปัจจบุนัการจดัสวนหย่อมเป็นทีนิ่ยมเป็นอย่างแพร่หลายในสถานทีต่่างๆ เช่น สถานทีร่าชการ อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ตามบ้านเรอืน

ทีอ่ยูอ่าศยั นอกจากจะท�าให้พืน้ทีบ่ริเวณนัน้มคีวามสวยงามแล้วอกีทัง้ยงัเป็นสถานทีซ่ึง่ใช้ในการพกัผ่อนหย่อนใจได้อีกด้วยในเวลาท่ีว่างหรอื

หลงัเหนือ่ยล้าจากการท�างาน และการจดัสวนนัน้ถอืว่าเป็นงานอดเิรกอย่างหนึง่ซึง่สามารถช่วยในการผ่อนคล้ายตลอดจนช่วยลดมลภาวะ

ต่างๆ เช่นท่ีรูกั้นดว่ีา การจดัสวนหย่อมนัน้ต้องมีการดแูลอย่างสม�า่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นการรดน�า้ ใส่ปุย๋หรอืแม้แต่การตดัแต่งเพือ่ให้ดแูล้ว

มคีวามทัศนีย์ภาพทีส่วยสดงดงาม ให้มคีวามสวยงามน้ัน จงึเป็นเรือ่งทีย่ากส�าหรบับคุคลท่ีไม่มเีวลาในการทีจ่ะมาดแูลต้นไม้ ดอกไม้และ 

พชืพันธ์ต่างๆ ท�าให้เกดิการขาดน�า้ หรอืได้รบัน�า้ทีไ่ม่เพยีงพอต่อความต้องการส่งผลให้เกดิการเหีย่วเฉาและสดุท้ายกจ็ะแห้งตายไปในท่ีสุด 

จงึจ�าเป็นต้องจ้างคนสวนมาเพือ่ดแูลสวนหย่อมซ่ึงตามมาด้วยการเสยีค่าใช้จ่ายเพ่ิมในแต่ละเดือน ระบบบางระบบทีเ่ป็นระบบรดน�า้อตัโนมตัิ

นัน้มักจะเป็นระบบทีเ่ป็นการตัง้เวลาเพือ่ให้เครือ่งน้ันท�างานตามเวลาทีไ่ด้ก�าหนดไว้  ซึง่ระบบดงักล่าวนัน้มข้ีอเสยีคอืเม่ือคนดแูลสวนหย่อม

ไม่ได้อยูใ่นพืน้ทีใ่นขณะเดยีวกนัมฝีนตกเกดิขึน้ระบบนัน้กย็งัคงท�าการรดน�า้ตามปรกตเิมือ่ถงึเวลาทีไ่ด้ตัง้ไว้จงึส่งผลให้มกีารสญูเสยีทรพัยากร

น�า้โดยไม่จ�าเป็น เพือ่ให้เกดิประโยชน์ต่อสิง่แวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการพักอาศยั จากปัญหาดงักล่าวเพือ่แก้ไขในการดแูลรกัษาสวน

หย่อม จงึได้ออกแบบและสร้างเครือ่งรดน�า้อตัโนมตัทิีใ่ช้ส�าหรบัสวนหย่อมอตัโนมัตขิึน้ เพือ่ช่วยลดภาระงานของคนสวนท�าให้คนสวนน้ันน�า

เอาเวลาทีส่ญูเสยีไปกบัการรดน�า้สามารถน�าไปประกอบอาชพีอืน่ๆ เพือ่สร้างรายได้ให้กบัครอบครวัประเทศชาตไิด้อกี ตลอดจนท�าให้สวน

หย่อมได้รบัการดแูลอย่างสม�า่เสมอ โดยเครือ่งรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมตัอิอกแบบและสร้างโดยมคีวบคมุการท�างานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์ 

(Microcontroller) เพือ่ใช้ในการควบคมุการท�างานของป๊ัมน�า้เพ่ือท�าให้เกิดรปูแบบการท�างานอัตโนมตัโิดยการอาศยัระบบการสือ่สารแบบไร้

สายและระบบรับรูค่้าของความชืน้เพ่ือช่วยในการประหยัดทรพัยากรน�า้ซึง่เป็นทรพัยากรทีส่�าคัญได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เครือ่งรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมตัสิามารถท�างานโดยการตัง้เวลาในการท�างานและได้มกีารใช้ตวัตรวจจบัความชืน้เพือ่เป็นตวัก�าหนดในการ

รดน�า้สวนหย่อม ค่าใช้จ่ายในการรดน�า้สวนหย่อมต่อพืน้ที ่80 ตารางเมตร โดยประหยดัน�า้ไปได้โดยประมาณ 620 ลติรต่อวนั ซึง่เมือ่คิดเป็น

ค่าใช้จ่ายได้สามารถลดได้ 195 บาทต่อเดอืน เมือ่เทยีบกบัการรดน�า้ด้วยคนดแูลในสภาพวะอากาศปกต ิระบบจะสัง่การให้โซลินอยด์วาล์ว

ท�างานแบบอิสระต่อกนัตามตวัตรวจจบัความช้ืนในแต่ละต�าแหน่งทีอ่สิระต่อกนัเพือ่ไม่ให้ระบบนัน้จ่ายน�า้ไปยงัพืน้ทีท่ีไ่ม่จ�าเป็น ตดิตัง้ง่าย

และราคาถกูเมือ่เทยีบกนักบัราคาตามท้องตลาด 70 %

ประโยชน์ของผลงาน
เครือ่งรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมัตสิามารถท�างานโดยการตัง้เวลาในการท�างานและได้มกีารใช้ตวัตรวจจบัความช้ืนเพือ่เป็นตวัก�าหนดใน

การรดน�า้สวนหย่อมและโดยเคร่ืองรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมตัน้ีิจะมกีารใช้ทรพัยากรน�า้ในการรดน�า้ต่อ 1 วันท้ังสองช่วงเวลาการรดคอืเช้า

และช่วงเวลาตอนเยน็เฉล่ียแล้วเท่ากบั 100 ลติร ต่อ 80 ตารางเมตร จากการเปรยีบเทียบกนัด้วยคนดแูลสวนจะใช้น�า้ในการดูแลสวนต่อ  

1 ตารางเมตร ซึง่จะใช้น�า้ไปโดยประมาณ 4.5 ลติรต่อ 1 ตารางเมตร ดงันัน้พ้ืนทีท่ดสอบมทีัง้หมด 80 ตารางเมตร จะต้องสญูเสียน�า้ท่ีใช้

ในการรดน�า้โดยประมาณ 360 ลติร ต่อ 1 ครัง้ ด้ังนัน้ใน 1 วนัจะท�าการรดน�า้ 2 ช่วงเวลา คอืช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเยน็เช่นกันรวมท้ัง

สิน้จะต้องมกีารสูญเสยีน�า้ไปโดยประมาณ 360x2=720 ลติรต่อ 1 วนัในสภาวะอากาศปกต ิดัง้นัน้จะเห็นได้ว่าเครือ่งรดน�า้อตัโนมตัจิะช่วย

ในการประหยดัน�า้ไปได้โดยประมาณ 620 ลติรต่อวนั เมือ่คิดเป็นค่าใช้ในการใช้น�า้ประปาตามอตัราการใช้ของการประปานครหลวง  จะคิด

เป็น 13 บาท ต่อ 1 ลกูบาศก์เมตร (1 ลกูบาศก์เมตร=1,000ลติร) ซึง่เป็นอตัราของการประปานครหลวงประเภทธุรกจิ ราชการ รฐัวิสาหกจิ 

และอุตสาหกรรม เมือ่คดิเป็นจ�านวนค่าใช้จ่ายทีต้่องสูญเสยีพบว่าเครือ่งรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมตัน้ีิสามารถลดค่าใช้จ่ายได้ถงึ 195 บาทต่อ

เดอืน ดงันัน้จงึสรุปได้ว่าเคร่ืองรดน�า้สวนหย่อมอัตโนมัตสิามารถประหยดัปรมิาณการใช้น�า้ ตลอดจนช่วยประหยดัเวลาทีใ่ช้ในการรดน�า้สวน

หย่อมได้อกีด้วย
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นวตักรรมวสัดุก่อสร้างฉนวนความร้อนท่ีดี
จากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ

Innovative Construction Materials with  
Good Heat Insulation from Hemp Core and  

Tobacco Leaf Debris

ความเป็นมา
ความเป็นมาของนวตักรรม เนือ่งจากการยาสบูแห่งประเทศไทย (ยสท.) ต้องการท�าผนงัฉนวนความร้อนจากเศษแกนต้นกญัชงและเศษ

ก้านใบยาสบูทีเ่หลอืทิง้จากอุตสาหกรรมยาสบูเพ่ือเป็นนวตักรรมใหม่ส�าหรับจ�าหน่ายในเชงิพาณชิย์รองรบัการลดปรมิาณการปลกูยาสูบของ

ชาวบ้าน และภาคเอกชน คอื บรษัิทดดี ีเนเจอร์ คราฟท์ จ�ากัด ผูผ้ลติและจ�าหน่าย ผลติภณัฑ์ผ้าใยกญัชง กระเป๋า และรองเท้าจากกัญชง 

ต้องการน�าเศษท่ีเหลอืในโรงงานมาท�าเป็นผนงัฉนวนความร้อนทดแทนฉนวนความร้อนแบบโฟม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จดุเด่นของนวตักรรมวสัดกุ่อสร้างฉนวนความร้อนทีด่จีากแกนต้นกญัชงและเศษก้านใบยาสบู คือ (1) เป็นผนงัฉนวนทีท่�าจากวสัดธุรรมชาติ

ซึง่ไม่เป็นอันตรายต่อสิง่แวดล้อมใช้ได้ทัง้ภายในและภายนอกอาคารซึง่ปลอดภยักว่าผนงัฉนวนจากโฟมทีจ่�าหน่ายในปัจจบุนั (2) มนี�า้หนกัเบา

และไม่มเีสยีงดงัรบกวนเวลาใช้งานซึง่ดกีว่าผนงัฉนวนโฟมทีใ่ช้เมทลัชทีเป็นวสัดุส�าหรบัประกบด้านนอก (3) มคีวามสวยงามและเป็นธรรมชาติ

มากกว่าผนงัฉนวนแบบโฟมทีจ่�าหน่ายทัว่ไปในปัจจุบนั (4) สามารถตดิตัง้ได้เรว็เนือ่งจากต่อกนัเป็นแบบเลโก้ (5) ขนาดกะทดัรดั ไม่ต้องใช้

เครือ่งจกัรขนาดใหญ่ในการตดิตัง้ และ (6) สามารถป้องกนัสตัว์และแมลงรบกวนจากคณุสมบัตขิองก้านใบยาสบูเมือ่ใช้เป็นผนังภายนอกอาคาร

ประโยชน์ของผลงาน
นวตักรรมวสัดกุ่อสร้างฉนวนความร้อนท่ีดจีากแกนต้นกญัชงและเศษก้านใบยาสบู นอกจากจะเป็นความต้องการของการยาสูบแห่ง

ประเทศไทย (ยสท.) และภาคเอกชนทีป่ระกอบธรุกจิกญัชง และอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้ว  ยงัตอบสนองยทุธศาสตร์ของส�านกังานนโยบาย

และแผนพลงังาน (สนพ.) อกีด้วย ซึง่ปัจจุบนัสามารถน�าไปใช้ประโยชน์ได้จรงิในเชงิพาณชิย์ โดยผลติเป็นสนิค้าผนงัฉนวนความร้อนท่ีมจีดุ

เด่นจุดเด่นด้านประหยดัพลังงานทีม่คีวามสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมติรต่อส่ิงแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�าไปพฒันาต่อยอดเป็นวสัดกุ่อสร้างฉนวนความร้อนแผ่นใหญ่ส�าหรบัโครงการอสังหารมิทรพัย์ขนาดใหญ่เพือ่ให้เหมาะสมกบัเครือ่งจกัร

ตดิตัง้ขนาดใหญ่ และพฒันาน�าวสัดุชวีภาพประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ป็นวสัดเุหลือทิง้จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์มากขึน้

เจ้าของผลงาน
นายประชุม  ค�าพุฒ*, ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์  สุวีโร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
เบอร์โทรติดต่อ 0816654755 อีเมล์ choomy_gtc@hotmail.com
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E 03-195047

เจ้าของผลงาน
ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์*, นางสุจิตรา  จีนะวงษ์, นายจิรยุทธ  ปาลี, นายจตุพล  ภูธรแสวงกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย 
เบอร์โทรติดต่อ 0814732110 อีเมล์ sithichai19@gmail.com 
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ระบบติดตามแสงอาทิตย์ด้วยการปรบัสมดุลระดบัน�า้
Solar tracking by adjusting the water balance

ความเป็นมา
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทติย์ ทีผ่่านมาแผงเซลล์แสงอาทติย์จะถกูตดิตัง้แบบยดึตดิอยูก่บัที ่ โดยมกีารวจิยัและทดลองจากหลาย

หน่วยงาน พบว่าค่าเฉล่ียของมุมเอยีงทีดี่ทีส่ดุ ส�าหรบัประเทศไทยคอื มุม 15 องศา หันหน้าไปทางทศิใต้ การติดตัง้แบบยึดตดิอยู่กบัท่ีจะ

ท�าให้ได้รบัค่าพลังงานจากแสงอาทติย์ได้ดเีพียงบางช่วงเวลาเท่านัน้ เนือ่งจากดวงอาทิตย์มกีารเคลือ่นทีอ่ยูต่ลอดเวลา จากทศิตะวนัออก

ไปสูท่ศิตะวนัตก นอกจากนีย้งัมงีานวจิยัทีท่�าให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลือ่นท่ีตามดวงอาทิตย์ได้ตัง้แต่เช้าถงึเยน็โดยอตัโนมตั ิ ท�าให้ได้รบั

แสงอาทติย์ และเปลีย่นเป็นพลงังานไฟฟ้าได้มากขึน้โดยใช้มอเตอร์ร่วมกบัฟันเฟืองหรอืโซ่เป็นตวัขบัเคลือ่น แต่มข้ีอเสยีเรือ่งการใช้ต้นทุนสูง

และใช้พลงังานในการหมุนตามดวงอาทติย์มาก โดยเฉพาะถ้าท�าเป็นระบบใหญ่ทีใ่ช้เซลล์แสงอาทติย์หลายๆ แผง กจ็ะต้องใช้มอเตอร์ทีม่ี

ก�าลังขบัเคลือ่นมากข้ึน ซึง่กห็มายถงึต้องสิน้เปลอืงพลงังานมากขึน้เช่นกนั นอกจากนีย้งัมกีารประยกุต์ใช้มอเตอร์ขบัจานดาวเทียมมาเป็น

ตวัขบัเคลือ่นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ใช้พลงังานต�า่กว่ามอเตอร์กระแสตรง แต่ถ้าหากใช้เซลล์แสงอาทิตย์จ�านวนหลายๆ แผง กจ็ะต้องใช้

มอเตอร์ขบัจานดาวเทยีมตามจ�านวนแผง ซึง่เป็นการเพิม่ต้นทุนและสิน้เปลอืงพลงังานอย่างมาก และยงัมงีานวจิยัของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต

แห่งประเทศไทย ทีไ่ด้ท�าการวิจยัระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน�า้หนกั แต่การเคลือ่นทีจ่ะเป็น 3 ระดบั คอื ทางทศิตะวนัออก ต้ังฉาก

กบัดวงอาทติย์ตอนเทีย่งวนั และทางทศิตะวันตก 

จากเหตผุลและปัญหาดงักล่าว จงึได้มแีนวความคดิท่ีจะท�าโครงสร้างระบบการตดิตามแสงอาทติย์ส�าหรบัแผงเซลล์แสงอาทติย์ด้วยการ

ปรบัสมดลุระดบัน�า้ ซึง่มข้ีอดคีอื สามารถเคลือ่นทีต่ามแสงอาทติย์ได้อย่างถกูต้องตลอดทัง้วนั และระบบนีย้งัใช้ก�าลงัไฟฟ้าในการเคล่ือนท่ี

ตดิตามแสงอาทติย์น้อยมาก ไม่ว่าจะใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพิม่ขึน้อีกจ�านวนหลายๆ แผง กย็งัใช้ระบบควบคมุการเคลือ่นทีเ่พยีงชดุเดยีว 

ซึง่ก็จะท�าให้ใช้ก�าลงัไฟฟ้าเพิม่ขึน้เพยีงเลก็น้อยเท่านัน้ น้ันกห็มายความว่าจะท�าให้ได้พลงังานแสงอาทิตย์เพิม่ขึน้แต่ใช้พลงังานในการเคล่ือนที่

ตดิตามแสงอาทติย์ต�า่ เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพของพลังงานแสงอาทติย์ในการผลติไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.สามารถเคลือ่นทีต่ามแสงอาทติย์ได้อย่างถกูต้องตลอดทัง้วนั 

2.ระบบน้ีใช้ก�าลงัไฟฟ้าในการเคลือ่นท่ีตดิตามแสงอาทิตย์น้อยมาก ไม่ว่าจะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิม่ขึน้อีกกีแ่ผง และใช้ระบบควบคุม

การเคล่ือนทีเ่พยีงชดุเดยีว

ประโยชน์ของผลงาน
1.โครงสร้างของระบบทัง้หมดใช้ต้นทนุต�า่มาก และง่ายต่อการปรบัปรงุและบ�ารงุรกัษา  

2.ได้พลงังานแสงอาทติย์มากกว่าระบบทีต่ดิต้ังอยูก่บัที ่  

3.ใช้ก�าลงัไฟฟ้าในการเคลือ่นทีต่ดิตามแสงอาทติย์น้อยมาก ไม่ว่าจะใช้แผงเซลล์แสงอาทติย์เพิม่ขึน้อีกกีแ่ผง และใช้ระบบควบคมุการ

เคลือ่นทีเ่พยีงชดุเดยีว  

4.น�าไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร หรือใช้ในสถานทีท่ี่ไม่มไีฟฟ้าเข้าถงึ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.ขยายผลเชงิพาณชิย์ ผลิตและจ�าหน่ายหากมกีารสัง่ซ้ือ 

2.น�าไปใช้ประโยชน์เชงิสงัคม/พ้ืนที่
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เจ้าของผลงาน
นายพฤฒิพงศ์  เพ็งศิริ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  
เบอร์โทรติดต่อ 0897022912 อีเมล์ prudtipong.p@rmutsb.ac.th

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
เนือ่งจากสิง่ประดษิฐ์ได้ต่อยอดแนวทางการศึกษาทฤษฎคีวามเหมาะสม (Optimization) ด้วยวธิกีาร PIMOGA ทีผู้่วจิยัได้น�าเสนอมา

ก่อน และในอนาคตการต่อยอดจากส่ิงประดษิฐ์จะมแีนวทางดงัต่อไปนี้
1.การขยายโครงข่ายการระบายน�า้ให้กว้างขึน้ จากเดมิเป็นพืน้ท่ีแบบท้องถิน่หรือเพยีงหน่วยงานเดยีว ซึง่จะขยายเป็นพืน้ท่ีรองรบัหน่วย

งานต่างๆ ในระดบัภมูภิาคหรอืระดบัประเทศ
2.น�าระบบทีไ่ด้สร้างขึน้ไปใช้กับสภาพปัญหาทีแ่ตกต่างกนัออกไป เช่น ระบบจราจร หรอืระบบขนส่ง เป็นต้น
3.เพิม่ความสามารถในการรบั-ส่งข้อมูลในระบบข้อมลูก้อนเมฆ (Cloud Storage) ซึง่จะท�าให้ผใูช้สามารถน�าข้อมลูไปประมวลได้หลาก

หลายยิง่ขึน้
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ระบบประมาณการยกระดบับานประตูระบายน�า้
ในโครงข่ายด้วยการประยุกต์หาค่าเหมาะสม

The Estimation System to Elevation Drainage Gates  
in Network with Applying Optimization

ความเป็นมา
ในปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งน�า้และบ�ารงุรักษาป่าสักใต้ (เข่ือนพระรามหก) ทีม่หีน้าทีร่บัผดิชอบในการรบั-ส่งน�า้จากแม่น�า้สายหลัก คือ 

แม่น�า้ป่าสกั ระบายน�า้เข้าสูค่ลองระพพีฒัน์ อยู่ในเขตพืน้ทีจั่งหวดัพระนครศรอียธุยา มคีวามต้องการหาระบบทีใ่ห้ในการแก้ไขปัญหาบรหิาร
จดัทรพัยากรน�า้ ซึง่สามารถการประมาณการระบายน�า้ในแต่ละวนั-เวลาในโครงข่ายการระบายน�า้ (Network Drainage) และค�านงึถึงความ
สมัพนัธ์ร่วมกบัความสามารถของประตรูะบายน�า้ (ปตร.) ในแต่ละทีไ่ด้ ในโครงการฯ ม ีปตร. จ�านวน 6 ปตร. ได้แก่ เขือ่นพระรามหก  ปตร.
พระนารายณ์  ปตร.พระมหนิทร์  ปตร.พระเอกาทศรถ  ปตร.พระศรีศลิป์  และ ปตร.พระศรเีสาวภาค สถานการณ์ ซึง่มคีณุสมบัตแิละ
ความสามารถในแต่ละ ปตร.  โดยโครงการฯ ต้องการน�าระบบมาเพือ่การจดัเตรยีมแผนการระบายน�า้และค�านวณประมาณการใช้พลังงาน
ในการยกระดบับาน ปตร. หรอืการปิด-เปิด ได้อย่างคุม้ค่ามากทีส่ดุ

ผูว้จิยัจงึได้เล็งเหน็ถงึปัญหาและความต้องการในการใช้ประโยชน์ในการระบายน�า้ท่ีจะสนับสนนุการวางแผนการบรกิารจดัการทรพัยากร
เพ่ือแนวทางในการวเิคราะห์ถงึพลงังานทีใ่ช้อย่างเหมาะสม ดงันัน้ผูว้จิยัจงึได้น�าเสนอระบบประมาณการยกระดบับานประตรูะบายน�า้ในโครง
ข่ายด้วยการประยุกต์หาค่าเหมาะสม ซึง่เป็นการต่อยอดงานวิจยัทีไ่ด้ท�ามา โดยอาศยัวธิกีาร PIMOGA (Partition of Initial Population for 
Multi-objective Genetic Algorithm) (Prudtipong Pengsiri and Sunantha Sodsee, 2015) ซึง่เป็นการหาค่าความเหมาะสมการระบายน�า้
จะขึน้อยูก่บัการยกระดบับานประตรูะบายน�า้น้ัน จากผลลพัธ์ค่าประมาณการระบายน�า้ด้วยวธิกีาร PIMOGA น�ามาหาค่าการระบายปริมาณ
น�า้ด้วยหลกัการค�านวณรูปทรงปรมิาตร ซึง่สามารถใช้หลกัการค�านวณด้วยการเทยีบอตัราส่วนร้อยละจากผลลพัธ์การระบายน�า้ด้วยวิธกีาร 
PIMOGA โดยเทยีบกับความสามารถในการระบายน�า้สูงสดุ (Maximum Capacity) ท�าให้ได้เกณฑ์การค�านวณจ�านวนบานประตูและการ
ยกระดบัประตเูพือ่ระบายน�า้  ซึง่ได้พิจารณาข้อมูลการระบายน�า้ของโครงการ ฯ แบบรายวนัของประตรูะบายน�า้ (ปตร.) จ�านวน 6 ปตร. 
ได้แก่ เขือ่นพระรามหก  ปตร.พระนารายณ์  ปตร.พระมหนิทร์  ปตร.พระเอกาทศรถ  ปตร.พระศรศีลิป์  และปตร.พระศรเีสาวภาค โดย
ใช้ข้อมลูการระบายยน�า้แต่ละ ปตร. ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ.2538 ถงึ 31 ธนัวาคม พ.ศ.2558 จ�านวนทัง้หมด 7,670 วนั

การประยุกต์หาค่าเหมาะสมของการระบายน�า้ (Optimal Solution) ซึง่เป็นค่าผลลพัธ์ทีไ่ด้จากแต่ละวธิตีามแต่ละชดุข้อมลูทีใ่ช้ในการ
ทดสอบด้วยวธิกีาร PIMOGA จากนัน้ท�าการค�านวณหาค่าเฉล่ียข้อมูลวนัในแต่ละปีเพ่ืออ้างถงึข้อมลูเชงิอทิธพิลของฤดกูาลในการค�านวณหา
ค�าตอบของค่า Fitness Function ค่าประมาณการยกระดบับานประตรูะบายน�า้ ซึง่มคีณุลกัษณะของข้อมูลดงันี ้1) ค่าประมาณการระบาย
ปรมิาณน�า้ในโครงข่ายด้วยวธิ ีPIMOGA มหีน่วยเป็นลกูบาศก์เมตรต่อวินาท ี(m3/s)  2) ค่าประมาณการยกระดบับานประตรูะบายน�า้ มี

หน่วยเป็นเมตร (m) และ 3) ค่าจ�านวนช่องของประตรูะบายน�า้

จดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลงานสิง่ประดษิฐ์นีไ้ด้น�าเสนอวธิกีาร PIMOGA มาใช้เพ่ือต่อยอดแนวคดิมาเป็นนวตักรรมอย่างเป็นรปูธรรมและสามารถใช้งานได้จรงิ 

โดยได้แบ่งการท�างานออกเป็น 3 ส่วน คอื 1) ส่วนข้อมลูอนิพตุเริม่ต้น 2) ส่วนการประมวลผลด้วยวธิกีาร PIMOGA และ 3) ส่วนแสดงผล
การประมาณค่าเหมาะสมของการระบายน�า้

ประโยชน์ของผลงาน
1.ได้ระบบทีต่อบสนองความต้องการในการสนบัสนนุการวางแผนงานในการบรหิารทรพัยากรน�า้ของโครงการบ�ารงุรกัษาป่าสักใต้

2.ช่วยลดวเิคราะห์และสนับสนนุการบรหิารทรพัยากรน�า้ให้เหมาะสมกบัความต้องการในการใช้น�า้ และส่งผลดกีบัการแก้ปัญหาการเกดิ

สภาวะน�า้ท่วมได้อกีหน่ึงทาง

3.เนือ่งจากผลการหาค่าประมาณการระบายน�า้ในแต่ละ ปตร. สามารถคาดการณ์ถงึผลลัพธ์ทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคตได้ จงึท�าให้ส่งผล

ไปถงึการวเิคราะห์ในด้านการวางแผนใช้พลงังานทีเ่หมาะสมและสามารถลดการสญูเสยีพลงังานท่ีไม่จ�าเป็นในการยกระดบับาน ปตร. ได้

4.ท�าให้ผูท่ี้สนใจข้อมลูการระบายน�า้ สามารถตรวจสอบได้จากการแสดงผลบอร์ด LED ทีอ่ยูใ่นรปูแบบการแสดงผลทีเ่ข้าใจได้ง่าย
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