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ระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาอัจฉริยะ
ด้วยเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง
Automatic Waste Water Treatment System by
Using Internet of Things Technology

ความเป็นมา
ผูจ้ ดั ท�ำได้มแี นวคิดในการพัฒนาระบบบ�ำบัดน�ำ้ เสียในบ่อเลีย้ งปลาอัจฉริยะ ด้วยเทคโนโลยีอนิ เทอร์เน็ตของสรรพสิง่ หรือ IoT โดยระบบ
จะท�ำการตรวจวัดค่าต่าง ๆ อันได้แก่ค่า pH และอุณหภูมิในน�้ำ อันเป็นสาเหตุหลัก ที่ท�ำให้เกิดแอมโมเนียหรือน�้ำเน่าเสีย แล้วน�ำค่าที่วัด
ได้มาประมวลผลตามเงื่อนไขที่ก�ำหนด หากผลลัพธ์ที่ได้ปรากฏว่าน�้ำเกิดการเน่าเสีย ก็จะด�ำเนินการเปลี่ยนถ่ายน�้ำในบ่อปลาเข้าสู่
กระบวนการบ�ำบัดน�้ำเน่าเสีย เพื่อเตรียมน�ำกลับมาใช้ใหม่ กรณีที่ไม่มีการเน่าเสียของน�้ำก็จะไม่ด�ำเนินการใด ๆ หลังก�ำหนดการ
ตรวจวัดค่าของน�้ำในครั้งนั้น ซึ่งผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของระบบบ�ำบัดน�้ำเสียในบ่อเลี้ยงปลาได้ ทุกสถานที่ ทุกเวลา
จากระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมสั่งการให้อุปกรณ์ตรวจวัดค่าการเน่าเสียของน�้ำได้ทุกเมื่อที่ต้องการจาก
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
นอกเหนือจากการท�ำงานอัตโนมัติของระบบแล้วผู้ใช้งานยังสามารถควบคุมให้ระบบท�ำงานเองได้ โดยการสั่งการผ่าน NETPIE

ประโยชน์ของผลงาน
ระบบกรองบ�ำบัดน�้ำเสียที่นักศึกษาน�ำมาใช้ในโครงงานดังกล่าวเกษตรกรสามารถน�ำไปใช้งานได้จริง ภาพรวมการท�ำงานของระบบ
ดังกล่าว อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาเพิม่ Widget การแสดงผลบน NETPIE ด้านการจัดเก็บประวัตกิ ารท�ำงานแต่ละครัง้ ของระบบ เพือ่ แสดงให้เห็นถึงความถีใ่ นการ
ท�ำงานในแต่ละช่วงเวลา, สัปดาห์, เดือน, ฤดูกลาง, ปี ในการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการน�ำข้อมูลดังกล่าวมาวิเคราะห์ต่อไป และพัฒนา
ต่อยอด ด้านการสร้างแอปพลิเคชันการแจ้งเตือนบนสมาร์ทโฟน โดยแอปพลิเคชันดังกล่าวจะแจ้งเตือนทุกครัง้ ทีร่ ะบบท�ำงาน (ระบายน�ำ้
เสียลงสู่กรองบ�ำบัดน�้ำเสียและปั๊มน�้ำ พร้อมใช้ขึ้นสู่บ่อเลี้ยง)

เจ้าของผลงาน

นายค�ำหงษ์ 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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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ชุดแจ้งเตือนระดับน�้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์
Notification of water level via Line Application
ความเป็นมา
จากปัญหาอ่างเก็บน�้ำในจังหวัดสกลนครน�้ำล้นคันดินท�ำให้คันกั้นน�้ำขาดและน�้ำไหลเข้าท่วมตัวจังหวัดสกลนคร ในสองถึงสามปี
2560 ส่งผลเสียหายในหลายด้าน คณะผู้จัดท�ำ ร่วมกับศูนย์ศึกษาพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชด�ำริ จึงได้มีแนวคิดในการสร้าง
ชุดแจ้งเตือนระดับน�้ำผ่านแอปพลิเคชันไลน์เพื่อให้สะดวกในการติดตามระดับน�้ำในอ่างเก็บน�้ำต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการป้องกัน
อุทกภัย และการจัดการน�้ำที่มีประสิทธิภาพ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ส่งการแจ้งเตือนแบบเวลาจริงผ่านแอพพลิเคชั่นไลน์ ใช้พลังงานงานจากเซลล์แสงอาทิตย์ ส่งสัญญาณโดยอาศัยระบบเครือข่าย
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G/4G

ประโยชน์ของผลงาน
สามารถแจ้งระดับน�ำ้ ของเขือ่ น อ่างเก็บน�ำ้ แม่นำ�้ ล�ำคลองทีต่ ดิ ตัง้ อุปกรณ์ ข้อมูลทีส่ ง่ เป็นแบบเวลาจริง เพือ่ ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
สามารถรับรู้สถานะของน�้ำในอ่างเก็บน�้ำได้แบบเวลาจริง เพื่อประโยชน์ในการจัดการน�้ำ การเระเฝ้าวังน�้ำในอ่างเก็บน�้ำต่างๆ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
เชื่อมต่อหลายๆ ตัวเข้าด้วยกันเพื่อสร้าง Big Data ให้สามารถจัดการน�้ำในภาพรวมในระดับประเทศ

เจ้าของผลงาน
นายนครินทร์ ศรีปัญญา*, นายหาญโชค บุตรเวียงพันธ์, นายอดิศักดิ์ วรโยธา,
นายเจษฎากร วรรณศรี
คณะ อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เบอร์โทรติดต่อ 0899449411 อีเมล์ nakarin.sr@rmuti.ac.th
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ลูกสุกผักปลัง

ผลิตภัณฑ์พร้อมรับประทาน

6

ขณะชงผลิตภัณฑ์
บีตาไซยานินแบบเม็ด

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

ผงบีตาไซยานินจากลูกสุกผักปลัง

ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานินแบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชง

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ผลิตภัณฑ์บีตาไซยานิน
แบบเม็ดฟองฟู่พร้อมชงจากผลสุกผักปลัง
Betacyanin Effervescent Tablet Product from Ripened
Fruits of Basella alba L.

ความเป็นมา

ผักปลัง (Basella alba L). เป็นพืชทีส่ ามารถพบได้ทวั่ ประเทศไทยโดยเฉพาะในภาคเหนือและภาคอีสานซึง่ ปกติจะนิยมบริโภคเฉพาะ
ในส่วนของยอดและใบอ่อนของผักปลัง อย่างไรก็ตามจากการรายงานของ Kumar et al. (2015) พบว่าผลสุกผักปลังทีม่ สี มี ว่ ง-แดงมีกลุม่
สารที่เรียกว่า บีตาไซยานิน (Betacyanin) ซึ่งมีฤทธิ์ทางชีวภาพหลายอย่าง เช่น สมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (Antioxidant), ป้องกัน
การเกิดการอักเสบ (anti-inflammatory) สารยับยั้งจุลินทรีย์บางชนิด (Antimicrobial) และเป็นผลดีต่อสุขภาพ เป็นต้น นอกจากนี้สาร
บีตาไซยานินเป็น วัตถุที่สามารถละลายได้ดีในน�้ำจึงสามารถสกัดได้ง่าย (Brockington et al., 2011) อย่างไรก็ตามผลสุกของผักปลัง
ยังไม่มีการน�ำมาใช้ประโยชน์ ดังนั้นจึงมีความสนใจในการศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้ประโยชน์จากสารบีตาไซยานินจากผลสุกของ
ผักปลังโดยท�ำให้อยูใ่ นรูปแบบของผงและการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ตน้ แบบพร้อมบริโภคในรูปแบบเม็ดฟองฟู่ ทัง้ นีเ้ พือ่ เป็นการเพิม่ มูลค่า
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
สามารถเพิม่ มูลค่าของผลสุกของผักปลัง ซึง่ ปกติไม่มรี าคาและสามารถเป็นแนวทางส่งเสริมให้เกษตรกร ปลูกผักปลังเพือ่ ใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์มากยิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�ำเสนอผลงานต่อผู้ประกอบการ 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

8

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

iNaturlich ไอศกรีมจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์
และท็อปปิง้ จากสารสกัดบัวผันส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน
iNaturlich organic riceberry ice-cream
with topping form lotus extracts for diabetic patients

ความเป็นมา
ไอศกรีม หากรับประทานในปริมาณมากๆ หรือรับประทานบ่อยจะท�ำให้อ้วนได้หรือถ้าเป็นผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวาน ความดัน
หลอดเลือดจะท�ำให้เกิดอันตรายได้ เนื่องจากว่าในส่วนผสมของไอศกรีมทั่วๆไปจะประกอบด้วยไขมัน และน�้ำตาลเป็นส่วนผสมหลัก
เพราะฉะนั้น เมื่อรับประทานในปริมาณมากๆ หรือบ่อยเกินไปจะท�ำให้เป็นผลเสียต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นคนปกติก็จะกลายเป็นคน
ป่วยได้คนทีป่วยอยู่แล้วก็จะท�ำให้อาการป่วยนั้นเป็นหนักขึ้น ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าว
ไรซ์เบอรีอ่ นิ ทรียแ์ ละท็อปปิง้ ต้านเบาหวานจากบัวผัน เพือ่ ตอบสนองตลาดของกลุม่ คนรักสุขภาพทีช่ อบรับประทาน ไอศกรีม และของหวาน
ชนิดต่างๆ นอกจากนี้โครงการนี้ยังสามารถช่วยลดการน�ำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบ สารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ใช้ออกสู่ชุมชนเพื่อที่จะสามารถเกิดการพึ่งพาตนเองในสังคม และส่งเสริมการแปรรูปข้าวอินทรีย์เพื่อเป็นรายได้
เสริมรองจากการแปรรูปข้าวอินทรียห์ ลัก เป็นต้น หลังจากเสร็จสิน้ โครงการวิจยั นีส้ ามารถน�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
โดยการน�ำสารสกัดซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติชาติ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติในรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ นอกจากนี้ยังถือว่าโครงการนี้เป็นการเพิ่มมูลค่าของการแปรรูปข้าวอินทรีย์อีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งต้านเบาหวานจากบัวผัน มีส่วนผสมหลัก สารสกัดจากข้าว
ไรซ์เบอรี่อินทรีย์ และสารสกัดจากบัวผัน เป็นวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติอุดมไปด้วยแร่ธาตุและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
เมื่อรับประทานแล้วไม่ก่อให้เกิดโทษ และยังสามารถรับประทานได้บ่อยครั้งและปริมาณมากๆ รับประทานได้ทั้ง เด็กและผู้ใหญ่
ไม่มีส่วนผสมของ นม ไขมันจากสัตว์ ไม่ใส่สารปรุงแต่ง สารกันบูด และไม่หวานมากเกินไป เนื่องจากใช้หญ้าหวานแทนการใช้น�้ำตาล
นั่นเอง จึงมั่นใจได้ว่าปลอดภัย และยังดีต่อสุขภาพอีกด้วย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์ไอศกรีมเพื่อสุขภาพจากข้าวไรซ์เบอรี่อินทรีย์และท็อปปิ้งต้านเบาหวานจากบัวผัน เป็นการน�ำสารสกัดจากธรรมชาติ
ที่พัฒนามาจากงานวิจัยของผู้ประดิษฐ์ มาเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์นี้ โดยได้มีการพัฒนาสูตรของไอศกรีมเพื่อสุขภาพและท็อปปิ้ง
จากสารสกัดบัวผัน ให้มีรสชาติที่ถูกปากและไม่หวานมากจนเกินไป ซึ่งผลิตภัณฑ์นี้จะช่วยควบคุมน�ำ้ ตาล และไขมันในเลือดได้
เหมาะส�ำหรับผู้ที่ควบคุมน�้ำหนักและผู้ป่วยโรคเบาหวาน นอกจากนี้ยังมีส่วนผสมของแร่ธาตุและวิตามินจากน�้ำผลไม้รสชาติต่างๆ
ที่จะช่วยบ�ำรุงให้ผู้บริโภคมีสุขภาพดียิ่งขึ้น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มสินค้านวัตกรรม
ใหม่ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่มยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์พืชสมุนไพรของ
ไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ระบบเตือนภัยน�้ำท่วมแบบอัตโนมัติ
iAuto flood Warning System

ความเป็นมา
ในอดีตที่ผ่านมาช่วงฤดูน�้ำหลาก จะมีการระบายน�้ำจากท้ายเขื่อนหรือประตูระบายน�้ำเป็นสาเหตุหลักที่ท�ำให้ระดับน�้ำในล�ำน�้ำสูง
ขึ้น ท�ำให้มีโอกาสเกิดน�้ำท่วมฉับพลันส่งผลกระทบต่อประชาชน ชุมชน ริมฝั่งแม่น�้ำ ล�ำคลอง รวมทั้งพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความ
เสียหายต่อเนื่องตลอดมา เนื่องจากการเฝ้าระวัง ติดตาม และเตือนภัยไม่สามารถแจ้งเตือนหรือบอกแนวโน้มสถานการณ์น�้ำได้อย่าง
ทันท่วงที โดยเฉพาะช่วงเวลาที่ประชาชน ชุมชน ก�ำลังพักผ่อนในช่วงกลางคืนท�ำให้มีโอกาสที่จะเกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน
และพื้นที่ทางการเกษตรได้มากขึ้น ด้วยเหตุนี้ผู้ประดิษฐ์เล็งเห็นความส�ำคัญดังกล่าวจึงได้ประดิษฐ์เครื่องมือระบบเตือนภัยน�้ำท่วมแบบ
อัตโนมัติ (Auto flood Warning System) ขึ้นมาเพื่อช่วยเตือนภัยได้ทันท่วงทีและช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อประชาชน ชุมชน
และพื้นที่ทางการเกษตรต่อไป

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มีการเชื่อมต่อการเก็บข้อมูลและแสดงผลด้วยระบบ Internet of things (IoT)
2. เชื่อมโยงการแจ้งเตือนระดับน�้ำแบบเรียลไทม์สู่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการระบายน�้ำด้วยแอพพลิเคชันไลน์
3. ต้นทุนการพัฒนาเครื่องมือมีราคาถูกกว่าของต่างประเทศ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ลดการสูญเสียต่อชีวิต ทรัพย์สิน และพื้นที่การเกษตรของประชาชน
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังและการแจ้งเตือน
3. คาดการณ์แนวโน้มสถานการณ์น�้ำ
4. เฝ้าระวังติดตามการระบายน�้ำจากอ่างเก็บน�้ำ
5. สามารถติดตามวางแผนการส่งน�้ำ และประเมินประสิทธิภาพการส่งน�้ำในระบบชลประทานได้ในระดับเรียลไทม์
6. รวบรวมติดตามสถานการณ์น�้ำเป็นรายต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัด โดยใช้ฐานข้อมูลร่วมกัน
7. สร้างการบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชนในการแก้ไขปัญหาน�้ำท่วม
8. เพิ่มมูลค่าด้านเศรษฐกิจและสังคมในระดับชุมชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดร่วมกับแผนที่เสี่ยงภัยน�้ำท่วม (Flood Risk Area) ที่มีความละเอียดสูงระดับเซนติเมตร ซึ่งด�ำเนินการ
โดยวิธีการจัดท�ำแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศด้วยอากาศยานไร้คนขับ (Drone) และการรังวัดพิกัดด้วยดาวเทียมแบบจลน์ (GNSS RTK) จะ
ท�ำให้ทราบจุดหรือพื้นที่ที่มีระดับภูมิประเทศต�่ำสุดเพื่อความเหมาะสมที่จะติดตั้งเครื่องมือดังกล่าวต่อไป

เจ้าของผลงาน

นายธาราพงศ์ ปราบเสร็จ*, นางเสริมศิริ ปราบเสร็จ, นายศุภนัฐ เหมือนวงษ์ธรรม
ฝ่ายจัดสรรน�้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานสุพรรณบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 086-614-1625 อีเมล์ pzap75@hotmail.com
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์เม็ดฟู่เสริมอาหารจากบัวผัน 3 สายพันธุ์ คือ ฉลอง
ขวัญ ขาวมงคล และชมพู่มะเหมี่ยว ซึ่งผ่านกระบวนการผลิตโดย
วิธมี าตรฐาน มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ เพิม่ ภูมคิ มุ้ กัน
ให้แก่รา่ งกาย ช่วยป้องกันและต้านโรคมะเร็ง คุณประโยชน์ของ
บัวผันที่มีสารส�ำคัญคือ สารในกลุ่มสารประกอบฟีนอลิก ได้แก่
แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ และแคโรทีนอยด์ โดยมีหน้าที่
จั บ กั บ อนุ มู ล อิ ส ระและขั ด ขวางการเกิ ด ปฏิ กิ ริ ย าออกซิ เ ดชั น
ในร่ า งกายได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ผู ้ ป ่ ว ยเบาหวานสามารถ
รับประทานได้ เนื่องจากใช้แอสปาร์แตมแทนสารให้ความหวาน

ประโยชน์ของผลงาน
1. ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรไทยเพื่ อ สุ ข ภาพและความงามที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและ
เอกชน เพื่อน�ำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
2. ลดการน�ำเข้าสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ยาและฮอร์โมน จากต่าง
ประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
ที่ใช้ออกสู่ชุมชนเพื่อที่จะสามารถเกิดการพึ่งพาตนเองในสังคม
ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นรายได้เสริมรองจากพืช
3. เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาองค์ความรู้และภูมิปัญญา
พื้นบ้านมิให้สูญหายอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิ่มสินค้าน
วัตกรรมใหม่ ในระดับอุตสาหกรรม เพื่อยกระดับสินค้า และเพิ่ม
ยอดขายให้กับผู้ประกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์พืช
สมุนไพรของไทยที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไทย

เจ้าของผลงาน

ผศ.ดร.กรวินท์วิชญ์ บุญพิสุทธินันท์ *, นางสาวรัตติกาล รักแก้ว, นางสาวสรินพร อุดมพงษ์
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 088-266-7266 อีเมล์ Reseaerch.dong@mailo.com
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เพื่อการเกษตร

iNaturlich ผลิตภัณฑ์ชาอัดเม็ด
ส�ำเร็จรูปผสมสารสกัดบัวผัน

ความเป็นมา
จากกระแสความต้องการของผู้บริโภคในปัจจุบัน ที่ให้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพโดยการเลือกอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์เพื่อ
สุขภาพทีม่ าจากพืชสมุนไพรธรรมชาติและการใช้บริการด้านสุขภาพทีม่ กี ารผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวมซึง่ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ ม
อย่างมากในสังคมไทยและทั่วโลก โดยมีอัตราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้า
ในกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ เช่น ชาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์บ�ำรุงร่างกาย
เป็นต้น อย่างไรก็ตามสารสกัดจากพืชและสมุนไพรธรรมชาติทนี่ ำ� มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมกั จะน�ำเข้าจากต่างประเทศ
ซึ่งจะท�ำให้ต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจุดเด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์
และ มีความหลากหลายทางชีวภาพสูง ซึ่งจะสามารถใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรู้ในการสร้างสรรค์สาร
ออกฤทธิ์ชนิดใหม่ๆที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งสามารถน�ำไปใช้เป็นสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนา
เป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในรูปแบบใหม่เพื่อให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นได้ ซึ่งจะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยมีความแปลกใหม่ ลดการน�ำ
เข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างประเทศ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริม
เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ที่มีนวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่ส�ำคัญ
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ได้มกี ารน�ำบัวไปใช้ประโยชน์ทางด้านเภสัชกรรมแผนไทยมายาวนาน เช่น เมล็ดบัวมีสรรพคุณบ�ำรุงประสาท
บ�ำรุงไต เกสรบัวมีสรรพคุณยาบ�ำรุงหัวใจ และยาขับปัสสาวะ ดีบัวมีสรรพคุณในการออกฤทธิ์ขยายหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ
ได้ อย่างไรก็ตาม ส่วนมากบัวที่น�ำมาใช้คือ 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�ำการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพเพื่อเป็นองค์ความรู้ด้านเภสัชวิทยาของบัวสายพันธุ์นี้
โดยเฉพาะฤทธิ์ทางชีวภาพส�ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพรวมไปถึงการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดบัวเพื่อยืนยันถึง
ความปลอดภัย จากนั้นจะน�ำไปสารสกัดที่คัดเลือกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ โครงการนี้ยังสามารถช่วยลดการน�ำเข้าสินค้า
กลุม่ วัตถุดบิ สารออกฤทธิ์ และผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทใี่ ช้ออกสูช่ มุ ชนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเกิดการพึง่ พาตนเอง
ในสังคม และส่งเสริมการปลูกบัวเพือ่ เป็นรายได้เสริมรองจากพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิน้ โครงการวิจยั นีส้ ามารถน�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังถือว่าโครงการนี้เป็นการอนุรักษ์สายพันธุ์บัวผันมิให้สูญหายอีกด้วย

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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08-191032

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพู
ขนาดนาโนทีใ่ ช้เทคโนโลยีนโี อโซมซึง่ เพิม่ ประสิทธิภาพด้วยกะทิ
Nano-facial serum from Pink rambutan extract
by niosome technology enhanced by coconut milk

ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ำรุงผิวหน้าจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพูขนาดนาโนที่ใช้เทคโนโลยีนีโอโซมซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพด้วยกะทิ
เป็นการน�ำพืชจากธรรมชาติของไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ สามารถลดการน�ำเข้าสินค้ากลุ่มวัตถุดิบและสารออกฤทธิ์จากต่างประเทศ
ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มของพืชไทย และลดต้นทุนการผลิต ทั้งนี้เพื่อความยั่งยืนในการผลิตเชิงอุตสาหกรรม สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
นีโอโซมที่มีการใช้กะทิสู่อุตสาหกรรมไทย เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการผลิต เพิ่มมูลค่าให้กับกะทิและส่งเสริมการปลูกมะพร้าวซึ่งเป็นทาง
เลือกหนึ่งให้ผู้ประกอบการ เกษตรกร และผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์เซรั่มบ�ำรุงผิวหน้าได้พัฒนาจากสารสกัดเงาะพันธุ์สีชมพูซึ่งเป็นพืชที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของ อ.ขลุง จ.จันทบุรี
ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยในการลดริ้วรอย มีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นที่สูงมีฤทธิ์ในการลดจุดด่างด�ำและท�ำให้ผิวหนังชุ่มชื้นนอกจากนี้การใช้
เทคโนโลยีนโี อโซมซึง่ ได้มกี ารเติมกะทิลงไปในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสมในการพัฒนาประสิทธิภาพการกักเก็บสารสกัดเงาะพันธุส์ ชี มพูและซึม
ผ่านผิวได้มากยิง่ ขึน้ ผลิตภัณฑ์นจี้ ะเป็นการน�ำผลผลิตทางการเกษตรมาใช้ให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ และอุตสาหกรรมเครือ่ งส�ำอางได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. การใช้สารสกัดจากพืชธรรมชาติจากเงาะสีชมพูในผลิตภัณฑ์นี้ ซึ่งยังไม่เคยมีในผลิตภัณฑ์อื่นมาก่อน สารสกัด สูตรนี้จะท�ำให้ผิว
ขาวกระจ่างใส ลดจุดด่างด�ำ ลดริ้วรอยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. มีการใช้กะทิซึ่งเป็นผลผลิตทางการเกษตรในการพัฒนาเป็นอนุภาคนีโอโซมขนาดนาโนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กักเก็บสารสกัด
ได้มากกว่ากระบวนการเดิมได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะช่วยให้น�ำสารซึมผ่านผิวได้อย่างล�้ำลึก ช่วยลดอาการระคายเคือง ช่วยให้ให้
สารออกฤทธิ์นานขึ้น และยังช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้นมากขึ้นด้วย
3. ผลิตภัณฑ์นี้มีการยื่นจดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดิบส�ำหรับการผลิต 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

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อสิ่งแวดล้อมจากวัสดุคอมโพสิต
เส้นใยผักตบชวา แกลบ และใยมะพร้าว ส�ำหรับรักษาอุณหภูมิ

Development of Eco-Packaging Using the Composites of
Water Hyacinth Fibers, Rice Husk, and Coconut Fibers for
Temperature Preservation

ความเป็นมา

1. ปัญหาขยะจากกล่องโฟมถูกทิ้งมีปริมาณมาก และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งท�ำลายทัศนียภาพ 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.ดวงฤทัย นิคมรัฐ *, นางสาวภัทรพร ครุฑสุธา, นายอดิทศั น เอีย่ มรักษา, นางสาวศุภนิดา ธีรชัยเกือ้ กูล
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เบอร์โทรติดต่อ 0811674241 อีเมล์ Duongruitai.n@rmutp.ac.th

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้วยการใช้สารสกัดซิลิกาจากใบไผ่
Environmentally Friendly Dehumidifying Product Using
Silica Extracted from Bamboo

ความเป็นมา
ในปัจจุบันได้มีวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นจ�ำนวนมากที่ยังไม่ได้มีการน�ำไปใช้ประโยชน์ได้เท่าที่ควรโดยเฉพาะใบไผ่ ดังนั้น
การน�ำใบไผ่มาใช้ในการสกัดซิลิกาและน�ำไปท�ำเป็นผลิตภัณฑ์ลดความชื้นจึงเป็นวิธีที่จะช่วยลดปัญหาวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรลงได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ใช้วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใช้สกัดซิลิกาและน�ำมาท�ำเป็นผลิตภัณฑ์
ได้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประโยชน์ของผลงาน
ได้กระบวนการสกัดซิลิกาจากใบไผ่ที่มีความเหมาะสม		
ได้ผลิตภัณฑ์ลดความชื้นที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-

เจ้าของผลงาน

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

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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เจ้าของผลงาน

นายชานนท์ บุญมีพิพิธ
วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 084 777 2994 อีเมล์ Chanon.bun@rmutr.ac.th

20

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

ชุดคลัทช์ควบคุมการท�ำงานปั๊มสูบน�้ำ
พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรง
The electric clutch system control
the direct solar water pumping

ความเป็นมา
การสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ คือการเปลี่ยนรูปแบบพลังงานคลื่นรังสีอาทิตย์จากดวงโดยใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เป็นตัวกลางที่
ผลิตพลังงานไฟฟ้าและประจุลงแบตเตอรี่ หรืออาจจะต่อตรงเข้ากับน�้ำที่ใช้มอเตอร์กระแสตรงขับเคลื่อนหรือเคลื่อนลูกสูบปั๊มน�้ำ ที่จะ
สามารถล�ำเลียงน�้ำไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ เช่น เกษตรกรรม ระบบประปา อาคาร บ้านพัก โรงเรียน โรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งระบบดัง
กล่าวถือว่ามีความส�ำคัญอย่างมากกับการตอบสนองความต้องการพื้นฐาน ซึ่งการสูบน�้ำพลังงานแสงอาทิตย์ยังมีข้อจ�ำกัดด้านพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ไม่สามารถจะควบคุมหรือก�ำหนดได้ ตลอดจนลักษณะการท�ำงานของระบบไฟฟ้าที่ไม่เสถียรจึงท�ำให้อายุการใช้งานของ
มอเตอร์ไม่ยาวนาน หรือต้องอาศัยระบบการจัดการพลังงานทีส่ ลับซับซ้อนส่งผลต่อต้นทุนการใช้งานสูง แต่การส่งเสริมและใช้งานส�ำหรับ
เกษตรกรหรือชุมชนนัน้ จ�ำเป็นต้องอาศัยระบบทีไ่ ม่สลับซับซ้อนจึงท�ำให้การสูบน�ำ้ พลังงานแสงอาทิตย์ชนิดต่อตรงนัน้ เริม่ เป็นทีใ่ ช้งานอย่าง
แพร่หลาย แต่ด้วยปัจจัยด้านความไม่คงที่ของพลังงานแสงอาทิตย์ท�ำให้อายุการใช้งานของมอเตอร์ไม่ยาวนานจากการสะสมความร้อน
ภายในขดลวดในปริมาณมากส่งผลต่อวัสดุต่างๆ ให้เสื่อมสภาพการใช้งานลง แต่การประยุกต์ใช้ระบบส่งก�ำลังแบบคลัทช์ไฟฟ้าภายใน
ระบบปรับอากาศรถยนต์นั้น ขณะที่ปริมาณรังสีอาทิตย์ไม่คงที่หรือไม่เพียงพอต่อการท�ำงานคลัทช์ไฟฟ้าจะตัดการส่งก�ำลังจากมอเตอร์
ไปยังปั๊มน�้ำ ซึ่งจะลดอุณหภูมิสะสมภายในตัวมอเตอร์ลงได้ และระบบจะท�ำงานได้สมบูรณ์ขณะรังสีอาทิตย์เพียงพอเท่านั้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ไม่มีความสลับซับซ้อนของระบบ จึงท�ำให้ชุมชนหรือเกษตรดูแลรักษาหรือซ่อมบ�ำรุงและพัฒนาได้ด้วยตนเอง
2. สามารถใช้ระบบคลัทช์ระบบปรับอากาศรถยนต์ได้ทุกแบบ และสามารถหาวัสดุได้ทั่วไป
3. ต้นทุนการผลิตต�่ำ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ยืดอายุการท�ำของมอเตอร์ไฟฟ้าจากการลดอุณหภูมิสะสมภายในตัวมอเตอร์ได้
2. ใช้องค์ความรู้พื้นฐานงานช่างไฟฟ้าระบบปรับอากาศรถยนต์ทั่วไป จึงท�ำให้การเข้าใจระบบใช้ระยะเวลาน้อย
3. ระบบมีความสลับซับซ้อนน้อยจึงท�ำให้การซ้อมบ�ำรุงน้อย
4. สามารถประยุกต์จากสิ่งที่มีอยู่ในแต่ละท้องถิ่นได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ขยายขนาดให้เหมาะสมกับการใช้งานขนาดใหญ่หรือระบบที่มีขนาดใหญ่ขึ้น
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาด
3. ประยุกต์ใช้งานรูปแบบอื่นที่ใช้การตัดต่อการส่งก�ำลังระหว่างมอเตอร์และระบบ
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เพื่อการเกษตร

เตาเผา 1200 องศาเซลเซียส
Furnace 1200 degrees Celsius

ความเป็นมา
กระบวนการอุตสาหกรรมชุบแข็ง กลุม่ งานเชือ้ เพลิงเชิงชีวมวลและกลุม่ งานวัสดุตา่ งๆ ใช้การทดสอบชิน้ งาน และการด�ำเนินงานเพือ่
ตรวจสอบ ทดลอง ทดสอบและผลิตโดยใช้ความร้อนเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งมีความจ�ำเป็นต้องก�ำหนดปริมาณความร้อนที่คงที่และสม�่ำเสมอ
เพื่อกิจกรรมต่างๆ การใช้เตาเผาขนาดเล็กและที่เหมาะสมส�ำหรับ การทดสอบเพื่อหาข้อมูลที่เหมาะสมกับการออกแบบ จะสามารถ
ก�ำหนดและลดระยะเวลาในการทดสอบได้ และสามารถใช้งานได้หลากหลายส�ำหรับการให้ความร้อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มีขนาดเล็ก กะทัดรัดและใช้ปริมาณไฟฟ้าสูงสุด 4000W สามารถใช้งานกับระบบไฟฟ้าในบ้านเรือนได้ทั่วไป
2. สามารถก�ำหนดอุณหภูมิได้คงที่
3. ต้นทุนการผลิตต�่ำ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ลดระยะเวลาในการใช้งานความร้อนสูง
2. สามารถเคลื่อนย้ายสะดวก
3. ใช้พลังงานน้อย
4. ผลิตจากวัสดุที่มีในประเทศไทย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาด
2. ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาสู่การตลาดและห้องปฏิบัติการ
3. ประยุกต์ใช้งานรูปแบบอื่น

เจ้าของผลงาน

ผศ.พงศกร คชาพงศ์กุล
วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0816659339 อีเมล์ pkerdchang@gmail.com
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แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ปกติระบบคอมพิวเตอร์จะรอรับค�ำสัง่ จากมนุษย์ตามปกติแบบ
interactive แต่จะพัฒนาการใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (WSN)
ท�ำให้เกิด computing paradigm ทีเ่ รียกว่า “proactive computing” คอมพิวเตอร์ในระบบ proactive computing สามารถคาด
การณ์สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ต้องการและสามารถด�ำเนินการแทน
มนุษย์ได้ ดังนั้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบใหม่ สามารถสร้าง
โปรแกรมให้คอมพิวเตอร์ปฏิบตั กิ ารได้ทนั ทีเมือ่ สภาวะแวดล้อมเป็น
ไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยที่ไม่ต้องรอสั่งงานคอมพิวเตอร์เหมือน
กับในระบบ interactive ยกตัวอย่างเช่น สามารถเขียนโปรแกรม
เซนเซอร์ทถี่ กู ฝังอยูใ่ ต้ดนิ ช่วยจัดการระบบจัดการน�ำ้ หรือระบบการ
ให้ปุ๋ย เป็นต้น

เจ้าของผลงาน

ดร.ติณณภพ แพงผม* , วิทยา แก้วสุริยวงค์ จิระศักดิ์ พุกด�ำ
วิทยาลัยพลังงานและสิง่ แวดล้อมอย่างยัง่ ยืนรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0945734464 อีเมล์ Tinnapob.phe@rmutr.ac.th
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เพื่อการเกษตร

แบบจ�ำลองโรงเรือนอัจฉริยะต้นแบบ
ส�ำหรับการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง

The Prototype Model of Smart Indoor Farm
for Asparagus Cultivation
ความเป็นมา

แบบจ�ำลองโรงเรือนเพาะปลูกหน่อไม้ฝรัง่ ทีน่ ำ� เสนอเป็นโรงเรือนเพาะปลูกทีใ่ ช้อยูใ่ นชุมชน วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตร 2005 ต.หนองงู
เหลือม อ.เมืองนครปฐม จ.นครปฐม โรงเรือนเพาะปลูกมีขนาด 6 เมตร x 24 เมตร โครงการวิจยั ได้รบั การสนับสนุนทุนวิจยั จากส�ำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) โดยการประสานงานของเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา ภาคกลางตอนล่าง (Thaiwest) โรงเรือนเพาะ
ปลูกได้น�ำเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) ท�ำงานร่วมกับเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (Wireless Sensor Network or WSN) เพื่อ
ช่วยเพิ่มผลผลิตและแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการใช้อุปกรณ์เซนเซอร์ต่างๆ มาช่วยตรวจวัดความสมบูรณ์ของปุ๋ย ตรวจวัดระดับของแสง
ตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดความชืน้ ตรวจวัดค่า PH ในดิน เพือ่ น�ำข้อมูลทีไ่ ด้ไปประมวลผล เพือ่ เพาะปลูกพืชให้เหมาะกับสภาพแวดล้อม
วิสาหกิจชุมชนกลุม่ เกษตร 2005 เป็นชุมชนการเกษตรทีท่ ำ� การเพาะปลูกหน่อไม้ฝรัง่ โดยมีการส่งออกไปยังประเทศไต้หวัน กลุม่ เกษตรกร
มีที่ดินเพื่อเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่งทั้งสิ้น 150 ไร่ มีความสามารถในการผลิตเพื่อส่งออกประมาณ 500-700 กิโลกรัมต่อวัน อย่างไรก็ตาม
ความต้องการของประเทศไต้หวันในการรับซื้อหน่อไม้ฝรั่งมีถึง 50 ตันต่อวัน ด้วยความต้องการเพิ่มผลผลิตในการเพาะปลูกหน่อไม้ฝรั่ง
ในพื้นที่จ�ำกัดเพียง 150 ไร่ของกลุ่มเกษตรกรจึงเป็นที่มาของการเพิ่มประสิทธิภาพด้วยแนวคิดเกษตรอัจฉริยะ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เพิ่มการสั่งงานด้วยเสียงภาษาไทยในการบังคับอุปกรณ์ในโรงเรือนให้ท�ำงานเองได้ ระบบทั่วๆ ไปของระบบอัตโนมัติแสดงดังรูป
แผนผังระบบใน Smart indoor farm ระบบการควบคุมการเพาะปลูกเป็นการใช้ระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีเซนเซอร์ร่วมกันโดย
ระบบนี้จะท�ำการเพาะปลูกพืชไว้ในโรงเรือน 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�้ำ
เพิ่มกรด-เบสในดิน หรือลดอุณหภูมิในโรงเรือน

ประโยชน์ของผลงาน
ปกติระบบคอมพิวเตอร์จะรอรับค�ำสัง่ จากมนุษย์ตามปกติแบบ interactive แต่จะพัฒนาการใช้เครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย (WSN) ท�ำให้
เกิด computing paradigm ที่เรียกว่า “proactive computing” คอมพิวเตอร์ในระบบ proactive computing สามารถคาดการณ์
สภาพแวดล้อมที่มนุษย์ต้องการและสามารถด�ำเนินการแทนมนุษย์ได้ ดังนั้นเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สายแบบใหม่ สามารถสร้างโปรแกรม
ให้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติการได้ทันทีเมื่อสภาวะแวดล้อมเป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้โดยที่ไม่ต้องรอสั่งงานคอมพิวเตอร์เหมือนกับในระบบ
interactive ยกตัวอย่างเช่น สามารถเขียนโปรแกรมเซนเซอร์ที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินช่วยจัดการระบบจัดการน�้ำหรือระบบการให้ปุ๋ย 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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เพื่อการเกษตร

เครื่องให้อาหารปลาดุก
ส�ำหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบ PLC

Catfish feeding machine for households controlled
by PLC system
ความเป็นมา

เครือ่ งให้อาหารปลาแบบตัง้ เวลาควบคุมด้วย พีแอลซี เพือ่ เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีเกีย่ วกับการเลีย้ งปลา เป็นแนวทางในการพัฒนา
อาชีพการเลี้ยงปลา สามารถก�ำหนดเวลาการให้อาหารปลาได้ ก�ำหนดปริมาณอาหารได้พอเหมาะกับอายุของปลา ทั้งยังช่วยให้ปลา
เจริญเติบโตได้ดี ประหยัดอาหารที่เกินความต้องการของปลา จากที่เราได้รู้กันทั่วไปว่าไมโครคอนโทรลเลอร์ หรือแม้แต่พีแอลซี มีความ
สามารถสัง่ งานอุปกรณ์ไฟฟ้าทีส่ ลับซับซ้อนได้ตามต้องการ โครงงานนีจ้ งึ เลือกพีแอลซีมาใช้เป็นตัวควบคุมการท�ำงาน เนือ่ งด้วยราคาไม่
แพงมากนัก ง่ายต่อการเรียนรู้และที่ส�ำคัญยังน�ำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานเกี่ยวกับการควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าได้อย่างหลากหลาย อีกทั้ง
ยังต่อพ่วงกับจอภาพระบบสัมผัสได้อย่างดี
จากที่กล่าวมาทั้งหมดโครงงาน สร้างเครื่องให้อาหารปลาดุกในครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซีจะมีส่วนของโปรแกรมสามารถ
ก�ำหนดปริมาณอาหาร ได้ตามขนาดของปลาดุก มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สามารถก�ำหนดปริมาณอาหารส�ำหรับปลาเล็ก
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
เครือ่ งให้อาหารปลาดุกส�ำหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซี ทีท่ างกลุม่ ได้คดิ ค้นขึน้ นัน้ อาจเป็นต้นแบบ ในการน�ำไปประยุกต์
หรือปรับปรุงให้ประสิทธิภาพสูงขึ้น และยังอาจเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้ประกอบการที่ท�ำการเลี้ยงปลา ลดเวลาลดค่าแรงงานในการให้
อาหารปลา เครื่องให้อาหารปลาควบคุมด้วยระบบพีแอลซีสามารถ ให้อาหารปลาได้ 2 ระบบ คือแบบ ระบบควบคุมด้วยมือ
และแบบอัตโนมัติ ซึ่งระบบ อัตโนมัติสามารถตั้งเวลาในการให้อาหารได้ตามที่เราต้องการ อีกทั้งยังสามารถตั้งปริมาณอาหารที่จะให้
แต่ละครั้งอีกด้วย
ส่วนของโปรแกรมสามารถก�ำหนดปริมาณอาหาร ได้ตามขนาดของปลาดุก มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ สามารถก�ำหนด
ปริมาณอาหารส�ำหรับปลาเล็กได้ 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�ำหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซี		
2. พัฒนาทักษะในการเขียนโปรแกรมพีแอลซีร่วมกับจอภาพระบบสัมผัส		
3. เครื่องให้อาหารปลาดุกส�ำหรับครัวเรือนควบคุมด้วยระบบพีแอลซีสามารถควบคุมปริมาณอาหาร และตั้งเวลาการท�ำงาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สิง่ ประดิษฐ์สามารถต่อยอดพัฒนาไปสูค่ รัวเรือนได้ ส�ำหรับครัวเรือนทีเ่ ลีย้ งบ่อปลาดุกและปลาชนิดอืน่ ๆ ควบคุมง่ายด้วยระบบสัมผัส
ฟังชันการใช้งานเป็นภาษาไทย เครื่องมีน�้ำหนักเบา เคลื่อนย้ายได้สะดวก
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นายแดงเดช แนนเกี้ยง * , นายอาคม หะยีอูมา, นางจารุณี สนองคุณ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 0856650886 อีเมล์ Hs3_pwt@hotmail.com, daengdesh.n@rmutsb.ac.th
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เพื่อการเกษตร

เครือ่ งควบคุมระบบรดน�ำ้ ตามสภาพอากาศแวดล้อม

Watering system control according to the ambient weather

ความเป็นมา
สืบเนือ่ งจากโรงเรียนหนองน�ำ้ ส้ม อ.อุทยั จ.พระนครศรีอยุธยา ซึง่ เป็นโรงเรียนระดับกลาง ได้รบั ปัจจัยการผลิตการขยายผลโครงการ
เกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามพระราชด�ำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ให้ด�ำเนินโครงการปี พ.ศ.2561 เพื่อให้โครงการดังกล่าวเกิดความยั่งยืน ทางโรงเรียนหนองน�้ำส้ม ได้ขอความอนุเคราะห์บุคลากร
ด้านการท�ำเกษตรอัจฉริยะ จากทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.สุวรรณภูมิ ซึ่งเมื่อได้ลงพื้นที่ส�ำรวจโครงการของโรงเรียน
หนองน�ำ้ ส้ม พบว่าโรงเรียนได้มกี ารจัดท�ำพืน้ ทีแ่ ปลงเกษตรเพือ่ อาหารกลางวันส�ำหรับนักเรียน มีการปลูกพืชผักหลายชนิด โดยแปลงปลูก
มีขนาด 50 เมตร x 400 เมตร โดยทางโรงเรียนได้แจ้งปัญหาเกี่ยวกับระบบการให้น�้ำแบบเดิมที่ใช้เฉพาะเครื่องตั้งเวลา แต่พบว่า
การให้น�้ำไม่มีประสิทธิภาพมากนัก เนื่องจากแปลงพืชผักมีขนาดยาว 400 เมตร ท�ำให้พืชผักที่อยู่ท้ายๆได้รับน�้ำไม่เพียงพอ
ท�ำให้พชื ผัก ทีป่ ลูกเสียหาย ล้มตายเป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ เมือ่ พิจารณาในรายละเอียดพบว่า ระยะห่างของพืชผักทีป่ ลูกท้ายๆ กับเครือ่ งสูบน�ำ้
ห่างกันเกินไป ทัง้ นีท้ างโรงเรียนได้เคยแก้ปญั หามาบ้างแล้วโดยการเปลีย่ นเครือ่ งสูบน�ำ้ ทีม่ มี อเตอร์กำ� ลังสูง (ท�ำให้ทางโรงเรียนมีคา่ ใช้จา่ ย
เพิ่มขึ้น รวมทั้งค่าไฟฟ้าก็มากขึ้นตามไปด้วย) แต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาพืชผักที่อยู่ท้ายๆ ได้รับน�้ำน้อยได้ นอกจากนี้การเปลี่ยน
เครือ่ งสูบน�ำ้ ที่มอเตอร์มีก�ำลังสูง ท�ำให้พืชผักที่อยู่ใกล้กับเครื่องสูบน�้ำ ได้รับน�้ำมากไปด้วย บางบริเวณจึงมีปัญหาท�ำให้น�้ำท่วมพืชผัก
ดัง้ นัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� ปัญหาเหล่ามานัน้ มาเรียบเรียงและคิดว่าการแก้ปญั หาทีเ่ หมาะสมและไม่สนิ้ เปลืองงบประมาณมากนัก สามารถ
จัดการแก้ไขได้ด้วยการน�ำไมโครคอนโทลเลอร์มาใช้ควบคุมการท�ำงานของการเปิดปิดหัวจ่ายน�้ำในแต่ละจุด เพื่อให้พืชผักได้รับน�้ำ
อย่างทั่วถึง ตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังสามารถปรับตั้งค่าปริมาณการจ่ายน�้ำให้เหมาะสมตามสภาพอากาศสภาพแวดล้อม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถความคุมการจ่ายน�ำ้ ได้ 14 หัว ซึง่ แต่ละหัวสามารถก�ำหนดปริมาณการจ่ายน�ำ้ ได้ ท�ำให้การจ่ายน�ำ้ ท�ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึน้ โดยได้กำ� หนดให้การจ่ายน�ำ้ ท�ำไปทีละหัวไล่ไปเรือ่ ยๆจนถึงหัวจ่ายน�ำ้ ตัวสุดท้าย จ่ายลดค่าใช้จา่ ยเกีย่ วกับพลังงานทีใ่ ช้ขบั มอเตอร์
2. ระบบสามารถปรับเพิม่ ปริมาณน�ำ้ จากค่าปรกติทตี่ งั้ ได้เองตามสภาพอากาศ โดยมีเซ็นเซอร์คอยตรวจวัดสภาพอุณหภูมแิ ละความชืน้
ในอากาศทั้งในช่วงเวลากลางวันและกลางคืน
3. สามารถสั่งให้ระบบเปิด-ปิด การท�ำงานได้ด้วย บลูทูธ			

ประโยชน์ของผลงาน
1. ช่วยให้ประสิทธิภาพการจ่ายน�้ำให้แก่แปลงปลูกขนาดใหญ่ดีขึ้น พืชผักได้รับปริมาณน�้ำที่เหมาะสมอย่างทั่วถึงตลอดทั้งแปลง
2. ช่วยลดค่าไฟฟ้า กล่าวคือไม่ต้องเพิ่มขนาดของเครื่องสูบน�้ำที่มีมอเตอร์ก�ำลังสูงๆ นอกจากการจ่ายน�้ำที่ก�ำหนดให้ไล่เรียงไปทีละ
หัวจ่ายนั้น หัวที่ไม่ได้จ่ายน�้ำก็จะก�ำหนดไม่ให้มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านด้วย		
3. ช่วยลดภาระในการดูแลของครูและนักเรียนในการดูแลแปลงผักช่วงปิดภาคการศึกษาด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. เพิ่มจ�ำนวนหัวจ่ายให้เป็น 24 หัวจ่าย (จากเดิม 14 หัวจ่าย)
2. เพิ่มเงื่อนไขการท�ำงานให้ละเอียดขึ้นให้เหมาะตามช่วงฤดูกาล
3. ติดตั้งระบบ Iot เพื่อการควบคุมและติดตามการท�ำงาน		
4. เพิ่มระบบบันทึกข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารจัดการแปลงปลูกให้มีประสิทธิภาพ
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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นางสาวเดือนแรม แพ่งเกี่ยว *, นายเอกรัฐ ชอุ่มเอียด, นายธิติภัทร์ ดวงชู, นายภาคภูมิ พรมฟัก
นายณัฐกมล ฤทธิพิณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา พิษณุโลก
เบอร์โทรติดต่อ 095642229 อีเมล์ Duanraemp@gmail.com
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เพื่อการเกษตร

ตูป้ ลูกผักไฮโดรโปนิกส์อจั ฉริยะด้วยเทคโนโลยี IoT

Hydroponic Smart Box by Internet of Things Technology

ความเป็นมา
ปัจจุบันนวัตกรรมเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในด้านการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล Thailand 4.0
เน้นเศรษฐกิจขับเคลือ่ นด้วยนวัตกรรม (Value-Based Economy) โดยท�ำให้เห็นความส�ำคัญการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพือ่ ช่วยขับเคลือ่ น
เศรษฐกิจในยุค Thailand 4.0 ซึ่งเรื่องที่เป็นจุดเน้นมากที่สุดคือ กลุ่มอาหาร กลุ่มเกษตร และกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งเทคโนโลยี
ดังกล่าวมีบทบาทมากขึ้นเกี่ยวกับเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกพืชผักต่างๆ ก่อให้เกิดนวัตกรรมโรงเรือนอัจฉริยะขึ้นซึ่งเป็นการ
น�ำเทคโนโลยีระบบอิเล็กทรอนิกส์และเซ็นเซอร์ต่างๆ เข้ามาใช้กับภาคการเกษตรเพื่อช่วยลดปัญหาแรงงานและช่วยเพิ่มผลผลิตทาง
การเกษตร อาทิ การควบคุมอุณหภูมิและความชื้น การท�ำฐานข้อมูลทางการเกษตร การควบคุมระบบปลูกพืชแบบต่างๆ เป็นต้น
เนื่องจากวิธีการดังกล่าวสามารถช่วยลดเวลาการดูแลของเกษตรกรได้ เนื่องจากระบบโรงเรือนอัจฉริยะหรือโรงเรือนอัตโนมัติดังกล่าว
นิยมใช้เซ็นเซอร์สำ� หรับการรับข้อมูลเพือ่ ประมวลผล ซึง่ การใช้งานในสภาพอากาศหรือสภาวะทีไ่ ม่เหมาะสมอาจส่งผลเสียต่อตัวเซ็นเซอร์
ได้อาจท�ำให้ระบบควบคุมมีความแม่นย�ำลดลง ซึ่งมีการพัฒนาเทคโนโลยีเซ็นเซอร์กับการควบคุมระบบส�ำหรับการเกษตรให้สามารถ
บันทึกข้อมูลและควบคุมการท�ำงานได้ด้วยตัวเองผ่านการส่งและรับข้อมูลต่างๆ จากการเชื่อมต่อเข้าหากันหรือ Internet of Things
(IoT) และระบบเฮนดี้เซ้นส์ (Hendy Sense) โดยเทคโนโลยีเหล่านั้นสามารถเชื่อมโยงอุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ เข้าสู่ระบบอินเทอร์เน็ตได้
ท�ำให้การควบคุมอุปกรณ์มีความเป็นอิสระมากยิ่งขึ้น สามารถควบคุมและแสดงข้อมูผ่านทางหน้าเว็บเบราว์เซอร์ รวมถึงความสามารถ
ในการควบคุมอุปกรณ์จากระยะไกลได้
จากทีม่ าข้างต้นคณะผูว้ จิ ยั จึงเกิดแนวคิดในการประยุกต์ใช้ระบบควบคุมอัตโนมัตทิ ใี่ ช้สมองกลฝังตัว (Embedded) ทีม่ คี วามสามารถ
เชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ตหรือที่เรียกว่า Internet of Things เข้ามาใช้กับระบบสมาร์ทฟาร์มเพื่อบันทึกข้อมูล ตรวจสอบการท�ำงานและ
ความผิดปกติของการควบคุมระบบอัตโนมิติของสมาร์ทฟาร์มได้เมื่อเกิดความผิดปกติผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ Application Line Notify

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ประยุกต์ใช้ระบบ IoT (Internet of Things) ที่สามารถบันทึกข้อมูล ตรวจสอบการท�ำงานและความผิดปกติของระบบ อัตโนมัติ
ของสมาร์ทฟาร์มได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์		
2. สามารถประมวลผลและแจ้งเตือนหากระบบเกิดความผิดปกติผ่าน Application Line Notify		
3. เพิ่มความหลากหลายในการประยุกต์ใช้งานเนื่องจากสามารถก�ำหนดค่าต่างๆ ของสภาพแวดล้อมได้
4. เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้ารูปแบบใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ�ำวัน

ประโยชน์ของผลงาน
1. ได้ชุดปลูกผักที่สามารถแสดงและบันทึกข้อมูลได้ตลอดระยะของการปลูกผัก ท�ำให้สามารถวิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
ต่อการปลูกผักได้
2. ได้ชุดปลูกผักที่สามารถตรวจสอบการท�ำงานและความผิดปกติของระบบอัตโนมัติของสมาร์ทฟาร์มได้ผ่านเว็บเบราว์เซอร์และ
Application Line Notify และเพิ่มความสะดวก แม่นย�ำ และลดแรงงานในภาคเกษตรได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถประยุกต์ใช้ได้ในฟาร์มขนาดใหญ่และฟาร์มทางการเกษตรอืน่ ๆ เช่น ฟาร์มเลีย้ งไก่ ฟาร์มสุกร หรือต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
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เจ้าของผลงาน

นางสาวดวงกมล อังอ�ำนวยศิริ *, ดร.อิทธิพฒ
ั น์ รูปคม, นายครรชิต ภาวนานนท์ นางสาวกมลวรรณ วงศ์วฒ
ุ ิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 0635954651 อีเมล์ daungkamol.fame@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

รถล�ำเลียงเกลือ

Salt Conveying Truck
ความเป็นมา
การท�ำนาเกลือทะเลเป็นอาชีพดัง้ เดิมทีอ่ ยูค่ กู่ บั จังหวัดเพชรบุรี สมุทรสงครามและสมุทรสาครมาอย่างยาวนาน นอกเหนือจากอาชีพ
ท�ำนา ท�ำสวนและท�ำประมง โดยพื้นที่ท�ำนาเกลือทะเลเกือบทั้งหมดของประเทศอยู่ใน 3 จังหวัดที่ได้กล่าวมาข้างต้น ซึ่งมีพื้นที่รวมกัน
ประมาณ 62,000 ไร่ ผลผลิตเกลือทะเลรวมทั้งประเทศประมาณ 992,000 ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 1,900 ล้านบาท [1], [2] ถึงแม้ผลผลิต
เกลือทะเลจะมีจ�ำนวนมาก แต่ไม่ได้หมายความว่าการท�ำนาเกลือทะเลจะสามารถท�ำได้ง่าย ทั้งนี้จ�ำเป็นต้องอาศัยความช�ำนาญของคน
ท�ำนาเกลือ และยังต้องใช้แรงงานอีกเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งขั้นตอนการเก็บเกลือที่ต้องใช้แรงงานในการหาบเกลือประมาณ
20 – 30 คน ซึ่งเป็นต้นทุนส่วนหนึ่งของเกษตรกรชาวนาเกลือและคิดเป็น 42% ของราคาต้นทุนทั้งหมด ดังตารางที่ 1 นอกจากปัญหา
ด้านต้นทุนแล้ว ปัญหาการขาดแคลนแรงงานเป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ส�ำคัญของชาวนาเกลือคือนับวันจะยิ่งมีแรงงานจ�ำนวนน้อยลงเรื่อยๆ
ทีมผู้ประดิษฐ์จึงคิดเครื่องมือที่จะมาช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจะท�ำให้เกษตรกรสามารถเก็บผลผลิตเกลือได้โดยพึ่งพาแรงงานน้อยลง
ตารางที่ 1 ต้นทุนการท�ำนาเกลือทะเลเฉลี่ยต่อเกวียน ส�ำหรับพื้นที่ประมาณ 60 ไร่ [3]

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จากการส�ำรวจและสอบถามจากชาวนาเกลืออุปกรณ์ที่ใช้ในการขนเกลือเพื่อแก้ไขปัญหาข้างต้นมีผู้คิดประดิษฐ์หลายรูปแบบเช่น
1. เครื่องเก็บเกลือโดยอาศัยการดูด เพื่อจัดเก็บผลที่ได้ เกลือเกิดความเสียหาย ท�ำให้ราคาที่จ�ำหน่ายลดลง
2. เครือ่ งเก็บเกลือโดยท�ำลักษณะเป็นล้อจ�ำนวน 4 ล้อ ผลทีไ่ ด้ น�ำรถไปทดลองพบว่ารถจมไปกับนาดินและท�ำลายหน้าดินของนาเกลือ
ดังนั้นผู้วิจัยน�ำมาปรับปรุงแก้ไขซึ่งมีลักษณะเด่นคือ ระบบล้อทรงกระบอกคู่ เพื่อรับน�้ำหนักรถและเกลือ

ประโยชน์ของผลงาน
ใช้ทดแทนแรงงานคนหาบเกลือที่นับวันจะมีน้อยลง และยังเป็นการลดต้นทุนการท�ำนาเกลือได้อีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
-
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

น�ำ้ ทุเรียนพร้อมดืม่
Durian Juice

ความเป็นมา
ผลิตภัณฑ์น�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม เป็นงานวิจัยร่วมระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี และกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรบ้านเกาะลอย แก่งหางแมว จันทบุรี และได้รับเงินสนับสนุนจาก ส�ำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ NIA โดย
การใช้วัตถุดิบทุเรียนหมอนทองอินทรีย์ เพื่อผลิตน�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ไม่เคยมีจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ ด้วยการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์เชิงนวัตกรรมนี้ ได้ผลิตภัณฑ์นำ�้ ทุเรียนพร้อมดืม่ บรรจุขวดแก้วบรรจุปดิ สนิท ได้รบั เลขทะเบียน อย. และจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์
ภายใต้ ตราสินค้า “พุทธรักษา”

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เครื่องดื่มผลไม้ชนิดใหม่ “น�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม”

ประโยชน์ของผลงาน
ผลิตภัณฑ์นำ�้ ทุเรียนพร้อมดืม่ เป็นการน�ำวัตถุดบิ ทุเรียนซึง่ นิยมรับประทานทัง้ สด และยังสามารถแปรรูปหลากหลาย อาทิ ทุเรียนทอด
ทุเรียนกวน “การพัฒนาผลิตภัณฑ์น�้ำทุเรียนพร้อมดื่ม” เพิ่มช่องทางการใช้ประโยชน์จากทุเรียนได้หลากหลายมากขึ้น กรรมวิธี
สเตอริไรส์ทนี่ ำ� มาใช้ในกระบวนการผลิตสามารถเก็บรักษาคุณค่าทางโภชนาการทีด่ ขี องทุเรียนให้ผบู้ ริโภคทีอ่ ณุ หภูมหิ อ้ งได้นาน เพิม่ ช่อง
ทางการบริหารจัดการวัตถุดิบทางการเกษตร “ทุเรียนอินทรีย์”

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�ำ้ ทุเรียนพร้อมดืม่ จะท�ำเป็น “น�ำ้ ทุเรียนผงพร้อมชงดืม่ ” เพือ่ ลดน�ำ้ หนัก สะดวกและประหยัดค่าขนส่ง อีกทัง้ ยังสามารถใช้เป็น food
additive ปรุงแต่งอาหารทัง้ คาวหวานได้

เจ้าของผลงาน

ผศ.กรรณิการ์ เจริญสุข *,นางกรรณิการ์ เจริญสุข, นายพุทธไนย ตันมณี, นางสาวละอองดาว ว่องเอกลักษณ์
คณะเทคโนโลยีอตุ สาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก		
เบอร์โทรติดต่อ 0839047729 อีเมล์ cckannikarchar@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการเกษตร

เครือ่ งล้างผักปลอดสารพิษแบบครัวเรือน
Household Vegetable Washing Machine

ความเป็นมา
ปัญหาการปนเปือ้ นของยาฆ่าแมลงในผลผลิตทางการเกษตรจ�ำพวกผักและผลไม้สดทีน่ ำ� เข้าจากต่างประเทศ มีจำ� นวนสูงขึน้ ทุกๆปี
สารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลงที่พบเป็นประจ�ำประกอบด้วย กลุ่มที่ 1 ออร์กาโนฟอสฟอรัส กลุ่มที่ 2 คาร์บาเมต กลุ่มที่ 3 ออร์กาโนคลอรีน
และกลุม่ ที่ 4 ไพรีทรอยด์ การปนเปือ้ นของสารเคมีกำ� จัดแมลงในผลผลิตทางการเกษตรทีผ่ ลิตในประเทศ ในบางกรณียงั คงพบในผลผลิต
ที่ได้รับการติดตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ อีกด้วย (เครือข่ายเตือนภัยสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืช, 2016)
ถึงแม้ว่าสารเคมีตกค้างยาฆ่าแมลงเหล่านี้ ในอัตราที่ต�่ำอาจไม่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสุขภาพของผู้บริโภค หากแต่สารเหล่านี้
สามารถสะสมอยูใ่ นร่างกายของผูบ้ ริโภคและอาจก่อให้เกิดโรคต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งซึง่ ส่งผลให้ประเทศชาติตอ้ งสูญเสียงบประมาณไป
กับการรักษาโรคซึง่ สามารถทีจ่ ะป้องกันได้ถา้ มีการตรวจสอบและก�ำจัดก่อนไปถึงผูบ้ ริโภค เทคโนโลยีไมโคร/นาโนบับเบิล เป็นเทคโนโลยี
ทีเ่ ริม่ เข้ามามีบทบาทในหลายแง่มมุ รวมไปถึงการก�ำจัดจุลนิ ทรียแ์ ละสารเคมีตกค้างในผักและผลไม้สด (Mahakarnchanakul, Klintham,
Tongchitpakdee, & Chinsirikul, 2015) ดังนั้น จึงมีแนวคิดที่จะน�ำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการก�ำจัดสารเคมีตกค้างในผลผลิตทางการ
เกษตร โดยสร้างเครื่องล้างผักปลอดสารพิษแบบครัวเรือนขึ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ใช้เทคโนโลยีไมโครนาโนบับเบิล มีขนาดเล็กเหมาะส�ำหรับครัวเรือน ไม่มีการใช้สารเคมี ประหยัดน�้ำ

ประโยชน์ของผลงาน
ใช้ล้างผักผลไม้ เพื่อก�ำจัดสารตกค้าง ในมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค ลดการเสียงต่อการเกิดโรคมะเร็ง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายเสเกลสูร่ ะบบการล้างผักแบบอุตสาหกรรม ส�ำหรับตลาดการส่งออก หรือศูนย์กลางการจ�ำหน่ายผลผลิตการเกษตร ขนาดใหญ่

เจ้าของผลงาน

ผศ.วิษณุ ทองเล็ก *, นายบุญชัย สุมบุญสุโข, นายปิยะพงษ์ วัฒนามีสขุ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		
เบอร์โทรติดต่อ 05841730720 อีเมล์ nakhorn_th@hotmail.com
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Inventions and innovations

INDUSTRY

I

01-192002

ประโยชน์ของผลงาน
1. เป็นคอนกรีตมวลเบาทางเลือกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีคุณสมบัติผ่านตามข้อก�ำหนดของมาตรฐาน มอก.
2. ช่วยลดขยะเหลือใช้และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยการน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำไปผลิตเป็นคอนกรีตบล็อคมวลเบาและ/หรือผนังคอนกรีตมวลเบาส�ำเร็จรูปต่อไปได้

เจ้าของผลงาน

ผศ.ดร.รัฐพล สมนา* นายเฉลิมเกียรติ อิทธิเดชพงศ์ ผศ.ดร.จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		
เบอร์โทรติดต่อ 0865126468 อีเมล์ rattapon.so@rmuti.ac.th
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คอนกรีตมวลเบารักษ์โลก
ทีผ่ ลิตโดยใช้พอลิโพรพิลนี รีไซเคิลและขีเ้ ถ้าแกลบในส่วนผสม
Environmental Friendly Lightweight Concretes
Produced by Using Recycled Polypropylene and Rice
Husk Ash in the Mixture

ความเป็นมา
ปัจจุบนั มีการใช้คอนกรีตมวลเบาอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมก่อสร้าง โดยคอนกรีตมวลเบาสามารถช่วยลดน�ำ้ หนักในโครงสร้าง
สามารถดูดซับเสียงได้ดี และมีความเป็นฉนวนกันความร้อน วัสดุเหลือทิ้งมีเป็นจ�ำนวนมากและส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานวิจัย
นี้จึงคิดน�ำวัสดุเหลือทิ้งกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง โดยเลือก พอลิโพรพิลีนรีไซเคิล ที่ได้จากการรีไซเคิลสายรัดของพลาสติก
พอลิโพรพิลนี ซึง่ เป็นวัสดุพอลิเมอร์ประเภทเทอร์โมพลาสติกทีม่ คี วามแข็ง เหนียว และน�ำ้ หนักเบา สามารถลอยน�ำ้ ได้ แต่วสั ดุพอลิเมอร์นนั้
เป็นวัสดุที่ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ช้า ท�ำให้ต้องหาวิธีการก�ำจัด เช่น น�ำไปฝังกลบในดิน..(Landfill) หรือการน�ำไปเผาเพื่อเป็น
เชื้อเพลิง (Incineration) เป็นต้น หากก�ำจัดด้วยวิธีการที่ไม่ถูกต้องเหมาะสม อาจท�ำให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมได้ ส่วนเถ้าแกลบ
เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใช้แกลบเป็นเชื้อเพลิง ซึ่งเถ้าแกลบจัดเป็นวัสดุเหลือทิ้งชนิดหนึ่ง ในงานคอนกรีต
มีการน�ำเถ้าแกลบมาใช้เพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน โดยเถ้าแกลบที่จะน�ำมาใช้ในงานคอนกรีตจ�ำเป็นต้องน�ำมา
บดให้มขี นาดใกล้เคียงขนาดเม็ดปูนซีเมนต์หรือต�ำ่ กว่า อนุภาคเถ้าแกลบมีความพรุน (porosity) สูง ท�ำให้คอนกรีตสดมีความต้องการน�ำ้
ทีเ่ พิม่ ขึน้ ลดการเยิม้ ได้เนือ่ งจากสามารถอุม้ น�ำ้ ไว้ได้มากจึงช่วยลดการแยกตัวของคอนกรีตได้ดี นอกจากนีเ้ ถ้าแกลบยังมีนำ�้ หนักเบาด้วย
ดังนั้น งานวิจัยนี้จึงน�ำพอลิโพรพิลีนจากเศษสายพลาสติกรัดของที่ผ่านการน�ำมาหลอมขึ้นรูปใหม่เป็นเม็ดพลาสติก และขี้เถ้าแกลบ
ที่ผ่านการบดละเอียดมาใช้ในส่วนผสมในคอนกรีต เพื่อช่วยในการลดหน่วยน�้ำหนักของคอนกรีตในการผลิตคอนกรีตมวลเบา นอกจาก
นี้ยังเลือกใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนเพื่อช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ และช่วยดูดซึมน�้ำเข้าสู่อนุภาคเพื่อลด
การแยกตัวของส่วนผสม นอกจากนี้ยังสามารถคายน�ำ้ กลับออกมาในภายหลังเพื่อใช้ในการบ่มคอนกรีตมวลเบาเพื่อให้ก�ำลังอัดมีการ
พัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. การใช้เม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลเป็นมวลรวมในส่วนผสมเพื่อช่วยในการลดน�้ำหนักคอนกรีต
2. การใช้เถ้าแกลบซึ่งเป็นของเหลือทิ้ง ร่วมกับเม็ดพลาสติกพอลิโพรพิลีนรีไซเคิลเพื่อช่วยในการลดน�้ำหนักคอนกรีตในการผลิต
คอนกรีตมวลเบาแต่ยังคงคุณสมบัติต่าง ๆ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขของมาตรฐาน มอก. ได้
3. การใช้เถ้าแกลบบดละเอียดแทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน สามารถช่วยลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ ท�ำให้ช่วยลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการผลิตปูนซีเมนต์ได้
4. เถ้าแกลบช่วยดูดซึมน�ำ้ เข้าสูอ่ นุภาคจึงลดการแยกตัวของส่วนผสม นอกจากนีย้ งั สามารถคายน�ำ้ กลับออกมาในภายหลังเพือ่ ใช้ใน
การบ่มคอนกรีตมวลเบา ท�ำให้ก�ำลังอัดมีการพัฒนาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
5. คอนกรีตมวลเบาที่ได้มีค่าการดูดซึมน�้ำต�่ำกว่า 23 เปอร์เซ็นต์ ที่มาตรฐาน มอก.2601-2556 ก�ำหนดไว้
6. คอนกรีตมวลเบาที่ได้มีก�ำลังรับแรงอัดมากกว่า 2.5 เมกะปาสคาล ที่มาตรฐาน มอก.2601-2556 ก�ำหนดไว้
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เจ้าของผลงาน

ผศ.เกียรติสุดา สมนา* ผศ.ดร.รัฐพล สมนา นายธีรพล เสาวพันธ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เบอร์โทรติดต่อ 0866030553 อีเมล์ kiatsuda.somna@gmail.com
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จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล๊อคไม่รบั น�ำ้ หนัก
Geo-Rice husk Ash Concrete Block

ความเป็นมา
เนื่องจากใช้ปัจจุบันเกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมมีเกิดขึ้นมากมาย หนึ่งในปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ส�ำคัญ ได้แก่ การปลดปล่อยก๊าซเรือน
กระจก และหนึ่งในสาเหตุส�ำคัญได้แก่ การใช้ปูนซีเมนต์ในปริมาณสูง ซึ่งการผลิตปูนซีเมนต์มีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ออกสู่สภาวะบรรยากาศ จึงได้มีหลายงานวิจัยพัฒนาวัสดุชนิดใหม่ที่สามารถใช้เป็นทางเลือกในงานด้านก่อสร้างแทนปูนซีเมนต์ ในงาน
นี้ผลิตภัณฑ์ที่ผู้วิจัยผลิตขึ้นเป็นได้แก่ จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อกไม่รับน�้ำหนัก
นอกจากนี้ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม มีเกษตรกรในทุกภาคปลูกข้าวเป็นหลัก ท�ำให้วัสดุทางการเกษตรเป็นวัสดุเหลือทิ้ง
จ�ำนวนมากในภาคอีสานได้แก่ แกลบ และเมื่อเผาแกลบที่ได้จากการสีข้าวมาใช้เป็นพลังงานเชื้อเพลิงชีวมวลท�ำให้เกิดเป็นเถ้าแกลบที่มี
ปัญหาในการกองเก็บ จากการศึกษา พบว่า ประเทศไทยมีการผลิตข้าวปีละประมาณ 25 ล้านตัน และได้แกลบจากการสีข้าวประมาณ
5 ล้านตัน ในแต่ละตัน (1,000 กิโลกรัม) ของข้าวเปลือกเมื่อสีแล้วจะมีแกลบอยู่ประมาณร้อยละ 20 ของน�้ำหนักแกลบหรือประมาณ 40
กิโลกรัม และเมื่อน�ำบางส่วนของแกลบมาเผาเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าโรงงานชีวมวลท�ำให้เหลือเถ้าแกลบอีกปริมาณหนึ่งที่ต้องการก�ำจัด
และใช้ประโยชน์ เมื่อน�ำสองปัญหามาผนวกรวมกัน ท�ำให้ผู้วิจัยมีแนวคิดในการสังเคราะห์วัสดุจีโอโพลิเมอร์ซึ่งเป็นวัสดุที่สังเคราะห์ได้
จากวัสดุกลุ่มปอซโซลาน (วัสดุที่มีองค์ประกอบของซิลิกาและอลูมินา) รวมกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ซึ่งท�ำให้วัสดุสามารถแข็ง
ตัวได้และรับก�ำลังได้เหมือนเช่นเดียวกับปูนซีเมนต์ โดยในงานวิจัยนี้น�ำจีโอโพลิเมอร์มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อก
ไม่รับน�้ำหนักซึ่งมีความทนทานและรับก�ำลังได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อกไม่รบั น�ำ้ หนักเป็นการใช้วสั ดุทมี่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ได้แก่ เถ้าแกลบมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ในงานก่อสร้าง อีก
ทั้งวัสดุจีโอโพลิเมอร์ที่สังเคราะห์ได้ยังไม่จ�ำเป็นต้องใช้ปูนซีเมนต์ในส่วนผสม วัสดุก็สามารถ รับก�ำลังได้และน�ำมาใช้ในงานก่อสร้าง
ได้เช่นเดียวกัน

ประโยชน์ของผลงาน
ผูว้ จิ ยั ต้องการใช้คนในชุมชนสามารถน�ำเอาวัสดุเหลือทิง้ ในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในงานก่อสร้างได้ เพือ่ เป็นการลดปัญหาการกองเก็บ
ของวัสดุเหลือทิง้ เป็นการน�ำเอาทรัพยากรจากการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานชีวมวลมาใช้ประโยชน์ เป็นการรักษาและเพิม่ การใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ การลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังเป็นการลดปัญหาอันเกิด
จากฝุ่นของวัสดุอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ผู้วิจัยต้องการใช้คนในชุมชนมีความรู้เพิ่มเติมในการผลิตวัสดุและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้ด้วยตัวเองในรูปแบบต่างๆ โดยการเอา
องค์ความรูท้ ไี่ ด้จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตจีโอเถ้าแกลบคอนกรีตบล็อกไม่รบั น�ำ้ หนักเป็นฐานความรูแ้ ละต่อยอดความรูด้ ว้ ยการ
สร้างผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมใหม่ด้วยกลุ่มคนในชุมชน
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รูปที่ 1 เครื่องมือทดสอบการทดสอบการรับน�้ำหนักของดิน

รูปที่ 2 การทดสอบการรับน�้ำหนักของดินส�ำหรับงานก่อสร้างฐานรากอาคาร

เจ้าของผลงาน

นายชนะรบ วิชาลัย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 0891831984 อีเมล์ chanaropv@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

ชุดเครือ่ งมือทดสอบการรับน�ำ้ หนักบรรทุกของดิน
แบบอัตโนมัติ
Autonomous plate bearing test apparatus

ความเป็นมา
การทดสอบการรับน�้ำหนักของดิน (plate bearing test) ด้วยเครื่องมือทดสอบที่แสดงในรูปที่ 1 มีความจ�ำเป็นในการก่อสร้าง
ฐานรากแผ่นแบบไม่ใช้เสาเข็มหรืองานบดอัดวัสดุดินในการก่อสร้างถนนเพื่อตรวจสอบความสามารถในการรับน�้ำหนักบรรทุกตามที่
ได้ออกแบบไว้ เป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบ ASTM D1194-94 โดยเป็นการวัดอัตราการทรุดตัวเนื่องจากน�้ำหนักบรรทุกที่เพิ่มขึ้น
จนถึงน�้ำหนักสูงสุดตามที่ได้ออกกแบบไว้ แต่ในการทดสอบยังมีความเสี่ยงเนื่องจากต้องท�ำการติดตั้งเครื่องมือทดสอบในหลุมทดสอบ
แล้วต้องท�ำการเพิ่มน�้ำหนัก การอ่านและจดบันทึกค่าการทรุดตัวจากเครื่องมือวัดที่ถ่ายน�้ำหนักบรรทุกจากด้านบนซึ่งโดยส่วนใหญ่เป็น
เครื่องจักรกลหนักหรือแคร่บรรทุกน�้ำหนัก จึงเกิดความเสี่ยงอันตรายเนื่องจากการพังทลายของดินหรือการพังทลายของแคร่บรรทุกน�้ำ
หนัก โดยการทดสอบการรับน�้ำหนักบรรทุกของดินดังรูปที่ 2 ดังนั้น ในโครงการนี้จึงได้น�ำเสนอการสร้างเครื่องมือทดสอบที่สามารถ
ท�ำการเพิ่มน�้ำหนักบรรทุกและอ่านค่าการทรุดตัวจากภายนอกหลุมทดสอบ เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้ อีกทั้งเครื่องมือนี้ยัง
สามารถการบันทึกค่าการทรุดตัว-น�้ำหนักบรรทุกในตัวได้ และยังสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ทผ่านบลูทูธได้ อีกทั้ง
ห้องปฏิบัติการทดสอบปฐพีกลศาสตร์ ทางภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชมงคล
สุวรรณภูมิ ศูนย์สุพรรณบุรี ยังไม่มีเครื่องมือนี้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ท�ำการสร้างและทดสอบเครื่องมือทดสอบการรับน�้ำหนักของดินแบบอัตโนมัติ ที่สามารถควบคุมการเพิ่มน�้ำหนักและอ่านค่าการ
ทรุดตัวภายนอกหลุมทดสอบ ตลอดจนบันทึกค่าในตัวและเชือ่ มต่อผ่านกับโทรศัพท์มอื ถือหรือ แท็บเล็ทผ่านบลูทธู ทีเ่ ชือ่ มโยงเพือ่ บันทึก
ข้อมูลในระบบคลาวด์ (Could) ได้ 		
2. เพื่อลดความเสี่ยงอันตรายของผู้ทดสอบเนื่องจากการพังทลายของดินด้านข้างหลุมทดสอบและจากน�้ำหนักบรรทุกที่ใช้ในการ
ทดสอบ

ประโยชน์ของผลงาน
ได้เครื่องมือส�ำหรับการทดสอบการรับน�้ำหนักบรรทุกของดินที่สามารถลดภาระในการท�ำงานของผู้ท�ำการทดสอบ และเพิ่ม
ความปลอดภัยในการทดสอบการรับน�้ำหนักบรรทุกของดิน เป็นนวัตกรรมเครื่องมือการทดสอบที่ทันสมัยมีหน่วยความจ�ำในตัวเครื่อง
สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบบลูทธู มีคณุ ภาพสูงทีย่ งั ไม่มจี ำ� หน่ายในท้องตลาด และมีราคาถูกกว่าเครือ่ งมือทดสอบแบบปกติทมี่ จี ำ� หน่าย
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
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เจ้าของผลงาน

นายสมพงษ์ แก้วหวัง*, นายก่อเกียรติ สุวรรณะ, นางสาวปรางทิพย์ ศรีวริ ตั น์, นายศศิภทั ร คล้าย ณ รังษี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
เบอร์โทรติดต่อ 0899146515 อีเมล์ Spong2524@hotmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

เครือ่ งวัดความดันถังแก๊ส
และแจ้งเตือนแก๊สผ่านแอพพลิเคชัน่
Gas Pressure Tester and Gas
Change Notification via Application

ความเป็นมา
เนื่องจากปัจจุบันโลกเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นโลกยุค 4.0 หรือยุคดิจิตอล ที่การใช้ชีวิตประจ�ำวันท�ำได้ง่าย สามารถเชื่อมต่อและ
เข้าถึงกันได้ทวั่ โลก โดยผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตซึง่ ท�ำให้ชว่ ยลดค่าใช้จา่ ยทีไ่ ม่จำ� เป็น และเพิม่ ความสะดวกรวดเร็วในการใช้ชวี ติ ประจ�ำ
วันมากยิ่งขึ้น		
จากการที่คณะผู้วิจัยได้รู้ถึงปัญหาในกรณีของแก๊สหุงต้มหมดกะทันหัน และต้องเดินทางไปเปลี่ยนที่ร้านแก๊สท�ำให้เกิดความล�ำบาก
และอีกทั้งยังสูญเสียเวลาไปโดยไร้ประโยชน์ คณะผู้วิจัยจึงได้ท�ำการปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อสร้างสิ่งที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถ
เปลี่ยนถังแก๊สหุงต้มได้ด้วยตนเอง โดยที่ผู้ใช้งานไม่จ�ำเป็นต้องเสียเวลาออกจากบ้าน และอีกกรณีคือเมื่อเกิดแก๊สรั่วไหลต้องท�ำอย่างไร
เพื่อไม่ให้เป็นอันตรายต่อชีวิต และทรัพย์สิน
คณะผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาและค้นคว้าข้อมูลเกีย่ วกับการน�ำระบบเซนเซอร์ และแอพพลิเคชัน่ มาประยุกต์ใช้ในเครือ่ งวัดความดันถังแก๊สและ
แจ้งเตือนเปลีย่ นแก๊สผ่านแอพพลิเคชัน่ ผูใ้ ช้งานไม่จำ� เป็นต้องเสียเวลาในการเดินทางไปเปลีย่ นแก๊สหุงต้มด้วยตนเอง และมีการแจ้งเตือน
ผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของร้านแก๊สเมื่อแก๊สหุงต้มหมด มีการรับรู้ต�ำแหน่งได้อย่างชัดเจนด้วยระบบ GPS และมีการแจ้ง
เตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของผู้ใช้งานเมื่อแก๊สหุงต้มใกล้จะหมด และในอีกกรณีคือแก๊สหุงต้มรั่วไหลจะมีการท�ำงาน
ของวาล์วปิดแก๊สหุงต้มโดยอัตโนมัติท�ำให้เกิดความปลอดภัย และมีการแจ้งเตือนผ่านแอพพลิเคชั่นบน Smart Phone ของผู้ใช้งาน
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้สร้างเครือ่ งวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือนแก๊สผ่านแอพพลิเคชัน่ ขึน้ เพือ่ ให้เข้ากับยุคสมัยใหม่ ไทยแลนด์ 4.0
ที่เน้นเทคโนโลยี เพื่อความสะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการเปลี่ยนแก๊สหุงต้ม และปลอดภัยหมดปัญหาอันตรายจากแก๊สหุงต้มรั่วไหล

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถวัดปริมาณความดันภายในถังแก๊สหุงต้มได้ 		
2. สามารถตรวจจับแก๊สได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สหุงต้มรั่วไหล		
3. สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานทราบได้เมื่อเกิดเหตุการณ์แก๊สหุงต้มรั่วไหล		
4. สามารถส่งข้อความแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้งานและร้านแก๊สได้เมื่อเกิดเหตุการณ์ที่แก็สหุงต้มหมด		
5. สามารถบอกพิกัดต�ำแหน่งสถานที่ของผู้ใช้งานโดยระบบจะส่งพิกัดต�ำแหน่งสถานที่ไปยังร้านแก๊ส

ประโยชน์ของผลงาน
1. เครื่องวัดความดันถังแก๊สและแจ้งเตือนเปลี่ยนแก๊สผ่านแอพพลิเคชั่นไปใช้ประโยชน์ในงานด้านภาคอุตสาหกรรมด้านครัวเรือน
2. ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมด้านครัวเรือนมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ประหยัดเวลาในการใช้แก๊สหุงต้ม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. สามารถตรวจวัดอัตราปริมาณการไหลของแก๊ส		
2. สามารถตรวจจับแก๊สรั่วไหลได้ตามท่อส่งแก๊สในโรงงานอุตสาหกรรม
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิง้
เพือ่ อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่งอาคาร

Innovation of Disposable Eyeglass Lenses Usage
for The Building Materials and Building Decoration Industry
ความเป็นมา
นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิ้งเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร เริ่มจากการที่บริษัทผู้ผลิตแว่นตารายใหญ่
มีวัสดุเหลือทิ้งจากเลนส์แว่นตาอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ทั้ง (1) เรซินที่ท�ำแบบเลนส์ (2) เลนส์ปกติคือ CR39 ทั้งที่เป็นรูปแบบเลนส์ที่ขึ้นรูป
แล้วและผงที่เหลือทิ้งจากการขัดสี หรือ (3) เลนส์โมโนเมอร์ที่มีค่าการหักเห 1.53 ซึ่งมีความแข็งมาก มีชื่อทางการค้าว่า TRIVEX และ
(4) ก้อนพลาสติกทีเ่ หลือจากการหลอมขึน้ รูปเลนส์ ซึง่ วัสดุเหล่านีเ้ หลือทิง้ ในโรงงานเลนส์แว่นตาในปริมาณทีม่ ากเป็นขยะทีไ่ ม่ยอ่ ยสลาย
ยากต่อการก�ำจัดทิ้ง แต่ด้วยลักษณะที่ใส มัน วาว และแข็งแกร่ง จึงสามารถน�ำมาบดย่อยเป็นวัสดุทดแทนมวลรวมประเภททรายหรือ
หินก่อสร้างได้ โดยลักษณะเด่นดังกล่าวของวัสดุเศษเลนส์แว่นตาจะช่วยท�ำให้วัสดุก่อสร้างชนิดต่าง ๆ มีความสวยงาม หลากหลาย
สามารถน�ำไปออกแบบเป็นวัสดุตกแต่งอาคารได้อีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
นั้นนอกจากจะได้วัสดุก่อสร้างที่ความแข็งแรงทนทาน มีคุณสมบัติต่าง ๆ ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน มอก. ของวัสดุก่อสร้างแต่ละ
ชนิดแล้ว ยังมีผิวสัมผัสเป็นมันวาว สะท้อนแสง โดยออกแบบให้มีความโปร่งแสง ท�ำสีสันให้สวยงามได้ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเด่นใน
อุตสาหกรรมการก่อสร้างที่สอดคล้องกับการออกแบบทางสถาปัตยกรรมได้เป็นอย่างดี

ประโยชน์ของผลงาน
นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิง้ เพือ่ อุตสาหกรรมวัสดุกอ่ สร้างและตกแต่งอาคาร นอกจากจะเป็นความต้องการของบริษทั ผูผ้ ลิต
และจ�ำหน่ายแว่นตาแล้ว ยังสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ในงานอุตสาหกรรมก่อสร้าง ตอบสนองนโยบายไทยแลนด์ 4.0 เป็นการใช้วัสดุ
เหลือทิ้งให้เพิ่มมูลค่าสูงในรูปแบบของเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ช่วยให้ขยะของโรงงานแว่นตาเป็นศูนย์ (Zero Waste)
ในขณะที่อุตสาหกรรมการก่อสร้างก็มีนวัตกรรมใหม่มาใช้ประโยชน์ทั้งด้านวัสดุก่อสร้างและวัสดุตกแต่งอาคาร ลดการน�ำเข้าผลิตภัณฑ์
ในลักษณะที่คล้ายกันจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
แนวทางการพัฒนาต่อยอด นวัตกรรมการใช้เลนส์แว่นตาเหลือทิ้งเพื่ออุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างและตกแต่งอาคาร นั้น สามารถน�ำ
ไปผลิตเป็นอิฐเทียมขนาดใหญ่ทโี่ ปร่งแสงและมีความแข็งแรง ใช้เป็นแผ่นพืน้ ทางเดินสะท้อนแสงในเวลากลางคืน และใช้พฒั นาเป็นวัสดุ
ที่สะท้อนความร้อนออกจากตัวอาคารได้

เจ้าของผลงาน

นายธวัชชัย อริยะสุทธิ*, ดร.ประชุม ค�ำพุฒ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี		
เบอร์โทรติดต่อ 08 9882 1689 อีเมล์ ait_k@hotmail.com
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ส่วนประกอบของเครื่อง
1.ชุดตัดขวด
2.ชุดเก็บเส้นด้ายหลังการตัด
3.ชุดดึงยืดเส้นด้ายโดยใช้ลูกกลิ้ง
4.ชุดปรับความตึง – หย่อนของเส้นด้าย
5.ชุดเก็บเส้นด้ายหลังการดึงยืด
6.ชุดควบคุมการท�ำงาน
7.ตู้เก็บอุปกรณ์
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

เครือ่ งต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย

BOTTLE CUTTER AND STRETCHING YARN PROTOTYPE
ความเป็นมา
ปัจจุบันในชีวิตประจ�ำวันเรานั้นเกี่ยวข้องกับพลาสติกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นการอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิต
ประจ�ำวันเรานั้นมีความจ�ำเป็นต้องบริโภคน�้ำ เพราะเป็นองค์ประกอบหลักของร่างกาย 80 เปอร์เซ็นต์ จากสถิติ ปริมาณการใช้ขวด
พลาสติกในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2550 พบว่ามีการใช้ขวด PET (ขวดใส) ปีละประมาณ 975 ล้านใบ ในเมื่ออัตราการย่อยสลายของ
ขวดพลาสติกนัน้ ใช้เวลานานกว่า 450 ปีตอ่ 1 ใบ และอีกปัจจัยก็คอื มิลพิษของขวดพลาสติกนัน้ ก็มไี ม่นอ้ ยเช่นกัน อย่างเช่น กระบวนการ
ผลิตและกระบวนการท�ำลายขวดพลาสติกก่อให้เกิดก๊าซพิษ ทีส่ ง่ ผลต่อมนุษย์และส่งผลต่อสิง่ แวดล้อม โดยเฉพาะเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้
เกิดภาวะโลกร้อน เพราะมันไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
ซึ่งได้มีผู้ท�ำการรีไซเคิลขวดพลาสติกโดยกระบวนการหลอมเหลวโดยน�ำขวด PET (ขวดใส) นั้นมาผ่านกระบวนการหลอมละลาย
ให้กลายเป็น เม็ดพลาสติกแล้วน�ำมาฉีดใหม่ให้เป็นขวดพลาสติก ซึ่งวิธีการหลอมเหลวนั้นมันได้ส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อม
อย่างมาก
ซึ่งคณะผู้วิจัยได้สร้างเครื่องรีไซเคิลขวดพลาสติกขึ้นมาโดยการตัดขวดพลาสติกPET (ขวดใส) ให้ออกมาเป็นเส้นด้ายเพื่อลดต้นทุน
ในการผลิตและมลพิษทางอากาศเพื่อไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเพราะกระบวนการหลอมเหลวนั้นได้สร้างแก๊สเรือนกระจกออกมาจึงท�ำให้
เป็นมลพิษทางแวดล้อมอย่างมาก

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สามารถตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้ายได้ น�ำมาเป็นวัสดุทใี่ ช้ในการทอผ้า โดยทีไ่ ม่ตอ้ งน�ำขวดไปหลอมใหม่เพือ่ น�ำมาขึน้ รูปเป็นเส้นด้าย

ประโยชน์ของผลงาน
1. ได้เครือ่ งต้นแบบตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย
2. ทราบสมบัตขิ องเส้นด้ายทีด่ งึ ออกมาจากเครือ่ งต้นแบบการตัดขวดและดึงยืดเป็นเส้นด้าย
3. น�ำขวดกลับมาใช้ใหม่เพือ่ ลดขยะ
4. ได้ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอจากเส้นด้ายจากขวดน�ำไปพัฒนาเป็นงานสิง่ ทอเทคนิคในด้านต่างๆ เช่น สิง่ ทอโยธา เคหะสิง่ ทอ ฯลฯ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาให้เครื่องมีส่วนดึงยืดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตเส้นด้ายจากขวดได้จ�ำนวนมากขึ้นและลดเวลาในการดึงยืดได้

เจ้าของผลงาน

นายบิณฑสันต์ ขวัญข้าว*, ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงศิรวิ รรณ ศรีธรรมรงค์, นายสุรศักดิ์ ชูแสง,
นายปฐมพร แก้วกาญจน์, นายวัชรินทร์ วิไลโรจน์วรกุล, นายศรายุทธ กะโห้ทอง, นายศักดิส์ ทิ ธิ์ 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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ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จากสารสกัดจากโปรตีนถัว่ หรัง่ ไฮโดรไลเสท

Anti-ageing form Protein hydrolyzated Bambara groundnut
ความเป็นมา
ถั่วหรั่ง หรือ Bambara groundnut (Voandzeia subterranea) มีถิ่นก�ำเนิดอยู่ในเขตร้อนของทวีปแอฟริกา บริเวณหมู่เกาะ
มาดากาสคาร์ ต่อมาได้แพร่กระจายพันธุ์ออกไปยังทวีปอเมริกาใต้และทวีปเอเซีย โดยผ่านเข้ามาทางประเทศฟิลิปปินส์ อินโดนีเซียและ
เข้าสู่ประเทศมาเลเซียและชายแดนทางภาคใต้ของประเทศไทย ซึ่งมีชื่อเรียกตามท้องถิ่น ได้แก่ กาแจโป ถั่วไทร ถั่วปันหยี และถั่วเม็ด
เดียว เป็นต้น (Purseglove, 1997) เมล็ดของถั่วหรั่งสามารถน�ำมาต้มให้สุกจะมีรสหวาน น�ำมาประกอบอาหารได้ทั้งความหวาน เช่น
ต้มขาหมู แกงมัสมั่น และท�ำไส้ขนมเปี๊ยะ 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) ดังนั้นถั่วหรั่งจึงน่าจะมีศักยภาพในการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องส�ำอางได้ ซึ่งจะต้องมีการพัฒนาวิธีการ
สกัดในรูปแบบที่แตกต่าง และขณะนี้ยังไม่มีรายงานวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องในการน�ำไปใช้
เป็นเครื่องส�ำอางมาก่อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ท�ำให้มคี วามปลอดภัยในการใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง
2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ และยังต่อต้านสารอนุมลู อิสระ		
3. สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดจากโปรตีนถัว่ หรัง่ ไฮโดรไลเสท		
2. สามารถพัฒนาสารสกัดจากโปรตีนถัว่ หรัง่ ไฮโดรไลเสทให้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง		
3. อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทยด้านการใช้สมุนไพรทีบ่ รรพบุรษุ ได้สบื ทอดกันมาให้คงอยูต่ อ่ ไป
4. น�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากโครงการนีไ้ ปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทัง้ ท�ำให้เกิดการสร้างงานเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติของประเทศให้เข้าสูร่ ะบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาให้เครื่องมีส่วนดึงยืดเพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มก�ำลังการผลิตเส้นด้ายจากขวดได้จ�ำนวนมากขึ้นและลดเวลาในการดึงยืดได้

เจ้าของผลงาน

ผศ.ดร.กรวินท์วชิ ญ์ บุญพิสทุ ธินนั ท์*, นางสาวรัตติกาล รักแก้ว
คณะวิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร		
ี
เบอร์โทรติดต่อ 025921999 ต่อ 1303 อีเมล์ korawinwich_b@rmutt.ac.th

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019

53

I

54

08-192048

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
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ระบบอัดและยกแบบของเครือ่ งอัดอิฐมอญตัน
ด้วยระบบไฮดรอลิก
Pressing and Mold System of
Hydraulic Brick Pressing Machine

ความเป็นมา
ในปัจจุบนั มีการพัฒนาทัง้ ด้านงานก่อสร้าง รวมถึงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเพิม่ มากขึน้ ท�ำให้เกิดแนวคิดในการพัฒนาเครือ่ งจักร
เพือ่ ขึน้ รูปอิฐมอญตัน เพือ่ ตอบสนองความต้องการในการผลิตให้มปี ระสิทธิภาพและเพิม่ จ�ำนวนในการผลิตให้มากขึน้ ตามความต้องการ
ของตลาดและทางผู้ผลิต โครงงานนี้จะมุ่งเน้นไปในทางด้านการผลิตอิฐมอญตันที่ขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิก ซึ่งศึกษาคุณสมบัติของ
อิฐมอญตันที่ผลิตด้วยเครื่องอัดไฮดรอลิกให้ได้มาตรฐานตาม มอก. 77-2545 ดังนั้นจึงต้องศึกษากรรมวิธีการท�ำส่วนผสมที่เหมาะสม
แรงดัน ขนาด การดูดซึมน�้ำ และความแข็งแรงของอิฐ เนื่องจากทางโรงงานผลิตอิฐและตลาดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง พบ
ปัญหาการขาดแคลนวัสดุอิฐมอญตันประเภทนี้ เพราะเป็นวัสดุก่อที่ได้รับความนิยมสูง ซึ่งมีความแข็งแรงและทนต่อความร้อนได้ดี ดัง
นั้นการท�ำอิฐจึงเหมาะแก่การน�ำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการผลิต เพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นส�ำหรับผู้ประกอบการโรงอิฐ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นการน�ำระบบไฮดรอลิกมาใช้รว่ มกับการขึน้ รูปอิฐมอญตันประเภทที่ 1 ซึง่ จากการทดสอบคุณสมบัตขิ องอิฐทีข่ นึ้ รูปด้วยเครือ่ งอัดไฮดร
อลิกผ่านคุณสมบัตติ ามมาตราฐานมอก. 77-2545

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการน�ำระบบไฮดรอลิก ไปใช้ในกระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรมประเภทอิฐมอญตัน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จากการอัดขึน้ รูปด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถน�ำมาพัฒนาในการต่อยอด ด้วยระบบอัตโนมัตซิ งึ่ ควบคุมด้วย Programmable Logic
Controller (PLC) ซึ่งผสมผสานกับระบบไฮดรอลิกเพื่อใช้ในการขึ้นรูปอิฐมอญตันประเภทที่ 1

เจ้าของผลงาน

นายนิวฒ
ั น์ สุขสาม*, นายนัฐวุฒิ กิจโสภา, นายวรัญชิต เอมเดช, นายศรัณย์ ชาญนอก,
ดร.โศภิดา สังข์สนุ ทร
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ศาลายา
เบอร์โทรติดต่อ 0841486923 อีเมล์ niwat.suk@rmutr.ac.th
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

โต๊ะเลือ่ ยวงเดือนปรับระยะซอยไม้อตั โนมัติ
Saw fence alley sliding table automatically

ความเป็นมา
ในการท�ำฟอร์นิเจอร์ไม้ หรืองานไม้หลายชนิด จะต้องมีการเลื่อยตัดไม้ และซอยไม้ให้ได้ขนาดตามต้องการ เครื่องมือส�ำคัญที่ใช้
ในการเลื่อยซอยไม้ที่ขาดไม่ได้คือ โต๊ะเลื่อยวงเดือนที่สามารถปรับระยะการเลื่อยซอยไม้ได้ ในการปรับรั้วซอยของโต๊ะเลื่อยวงเดือนนั้น
จะต้องใช้ตลับเมตรวัดจากปลายทั้งสองด้านของใบเลื่อย แล้วท�ำการยึดหัว-ท้ายของรั้วซอยด้วยแคลมป์ซึ่งใช้เวลาในการตั้งรั้วซอยมาก
ประมาณ 3-5 นาที ท�ำให้การงานช้าเมื่อต้องท�ำการเปลี่ยนระยะซอยไม้บ่อย ๆ โดยเฉพาะผู้ที่ขาดความช�ำนาญ จะท�ำให้การปรับตั้งยิ่ง
ช้ามากขึ้น และเกิดความผิดพลาดสูง ท�ำให้การเลื่อยซอยไม้เกิดการบิดเบี้ยว ส่งผลให้การน�ำไปใช้ไม่ได้คุณภาพ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การปรับตัง้ รัว้ ซอยของโต๊ะเลือ่ ยวงเดือนสามารถปรับได้อตั โนมัติ โดยวิธกี ารปรับตัง้ รัว้ ซอยอัตโนมัตดิ ว้ ยมอเตอร์และชุดเฟืองเลือ่ น รัว้ ซอย
มีรางควบคุมการเลือ่ นให้ราบลืน่ ควบคุมการท�ำงานด้วยไมโครคอลโทรลเลอร์ ซึง่ รับค�ำสัง่ จากแป้นพิมพ์ทเี่ ป็นตัวเลข โดยเครือ่ งสามารถตัง้
ระยะการซอยได้รวดเร็วใช้เวลาน้อยกว่า 1 นาที และมีความแม่นย�ำสูง โดยมีความผิดพลาดเพียงไม่เกิน ± 0.05 มิลลิเมตร

ประโยชน์ของผลงาน
การตัง้ รัว้ ซอยแบบอัตโนมัตใิ ช้เวลาน้อยกว่า และมีคา่ ผิดพลาดน้อยกว่าผูใ้ ช้งานตัง้ รัว้ ซอยด้วยตลับเมตรเอง ท�ำให้การท�ำงานส�ำหรับงาน
ไม้มคี วามสะดวกมากขึน้ และออกมาได้ผลงานทีด่ ี

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถพัฒนาโต๊ะเลื่อยวงเดือน ให้สามารถตั้งองศาของไม้ได้แบบอัตโนมัติ		
สามารถพัฒนาโต๊ะเลื่อยวงเดือน ให้สามารถป้อนไม้ได้เองแบบอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานเพิ่มขึ้น

เจ้าของผลงาน

นายจ�ำเริญ เกตุแก้ว*, นายพงศกร ชัยวงษ์, นายชาญณรงค์ มุงต่อม
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ 0876606976 อีเมล์ k_jaboo@hotmail.com
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ครีมชีส

ริคอตต้าชีส

กริลล์ชีส

โยเกิร์ตชีส

คอตเทจชีส

มอสซาเรลลาชีส

เจ้าของผลงาน

ผศ.ดร.สุรรี ตั น์ เยีย่ มตระกูล*, ดร.อัชฌาพร กว้างสวาดิ์ , นางสาวพัชราภรณ์ วุฒเิ จริญถาวร,
นางสาวสุพตั รา สังข์แก้ว, นายพัชรพล ประวิชพราหมณ์
คณะอุตสาหกรรมการโรงแรมและการท่องเทีย่ ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนธกสินทร์
เบอร์โทรติดต่อ 0899158974 อีเมล์ Sureerat.dua@rmutr.ac.th
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชสี
ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรขี นั ธ์ จ�ำกัด
ความเป็นมา
สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรีขันธ์ เป็นผู้ประกอบการธุรกิจเพื่อผลก�ำไร และรายได้ เป็นหน่วยงานที่เกิดจากการ
รวมตัวกันของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีวัตถุประสงค์ในการ เพิ่มช่องทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์นม และ
เพิม่ มูลค่าน�ำ้ นมดิบ จึงร่วมสนับสนุนงบประมาณในการศึกษาวิจยั ในโครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชสี ของสหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค
ประจวบคีรีขันธ์ และได้รับสนับสนุนทุนวิจัยโดยเข้ารับบริการจากเครือข่ายการให้บริการผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีแบบครบ
วงจร (Tech Enterprise Service Network - TESNet) จะได้รับการเชื่อมโยงให้สามารถเข้าใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานทางการวิจัยที่มี
ครอบคลุมอยูท่ วั่ ประเทศ มีกลไกการส่งต่อผูร้ บั บริการผ่านเครือข่าย ท�ำให้ได้รบั บริการตรงตามความต้องการ โดยเครือข่ายจะมีเครือ่ งมือ
ที่พร้อมให้บริการในทุกขั้นตอนการพัฒนาของผู้ประกอบการ ตั้งแต่เครื่องมือวิจัยพื้นฐาน (Lab scale) เครื่องมือวิจัยในระดับต้นแบบ
(scale-up facilities) จนถึงเครือ่ งมือในระดับ pilot scale ทีส่ ามารถผลิตสินค้าทีม่ จี ำ� นวนมากพอส�ำหรับการทดลองตลาดได้ (minimum lot)
โดยหน่วยงานเครือข่ายจะมีเจ้าหน้าทีท่ คี่ อยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ภาคเอกชนแต่ละรายในการเลือกและเข้าถึงบริการต่างๆ ได้อย่าง
เหมาะสม (Tech Enterprise Liaison - TEL) ผู้ประกอบการธุรกิจเทคโนโลยีที่อยู่ในช่วงของการจัดตั้งกิจการจะได้รับการส่งต่อ
เข้าสู่กระบวนการเร่งการเติบโต และร่วมลงทุน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการด�ำเนินกิจการอย่างต่อเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.ผลิตภัณฑ์ชีสทั้งหมด ได้รับการตอบรับจากสถานประกอบการประเภทโรงแรมในแหล่งท่องเที่ยวหัวหิน ส่งผลให้สหกรณ์โคนม
ไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรขี นั ธ์ มีชอ่ งทางการจ�ำหน่ายผลิตภัณฑ์ชสี เข้าสูส่ ถานประกอบการได้
2.เกษตรกรผูเ้ ลีย้ งโคนมประจวบคีรขี นั ธ์ สามารถจ�ำหน่ายน�ำ้ นมดิบให้ สหกรณ์โคนมไทย-เดนมาร์ค ประจวบคีรขี นั ธ์ ในราคาทีส่ งู ขึน้
3.สถานประกอบการประเภทโรงแรมในแหล่งท่องเทีย่ วหัวหิน มีทางเลือกในการซือ้ ผลิตภัณฑ์ชสี สด ทีเ่ ป็นวัตถุดบิ หลักในการประกอบ
อาหารเพือ่ บริการลูกค้าของโรงแรม
4.ผูป้ ระกอบการร้านอาหารในแหล่งท่องเทีย่ วหัวหิน มีโอกาสซือ้ ผลิตภัณฑ์ชสี สด เพือ่ จ�ำหน่ายและ ประกอบอาหาร ได้ในราคา
ต�ำ่ กว่า การสัง่ ซือ้ หรือ น�ำเข้าจากต่างประเทศ
5.นักศึกษามีโอกาสได้เรียนรู้ กระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชสี สด ซึง่ เป็นประสบการณ์ทสี่ ามารถน�ำไปประกอบอาชีพได้
6.มีความก้าวหน้าในวงวิชาการกีย่ วกับ กระบวนการ พัฒนาผลิตภัณฑ์ชสี สด

ประโยชน์ของผลงาน
แก้ปญั หาน�ำ้ นมดิบล้นตลาด และราคาตกต�ำ่ เพิม่ ช่องทางการจ�ำหน่าย ให้เกษตรกร และ สหกรณ์โคนมไทย- เดนมาร์ค ประจวบคีรขี นั ธ์
ได้ นอกจากนีย้ งั ตอบโจยท์ ความต้องการของสถานประกอบการ ในท้องถิน่ และชุมชน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.น�ำผลิตภัณฑ์ชีสสดทั้งหมด เป็นวัตถุดิบ ในการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ อาหาร เพื่อจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์
2.ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนในท้องถิ่น และสถานศึกษา ในท้องถิ่น เช่น หลักสูตรท้องถิ่น การอบรมหลักสูตรระยะสั้น
3.เผยแพร่ในวงวิชาการ

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019

59

I

11-192056

ประโยชน์ของผลงาน
1. การสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์สำ� หรับ
ชิ้นงานประกอบที่สามารถตรวจสอบชิ้นงานเดี่ยวก่อนประกอบได้
ด้วยในตัวเดียวกัน
2. ลดต้นทุนในการผลิตเพราะสามารถลดจ�ำนวนการสร้าง
อุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ในกรณีชนิ้ งานประกอบ
3. สามารถตรวจสอบและวัดขนาดชิน้ งานตามทีล่ กู ค้าก�ำหนด
ได้ครบทุกต�ำแหน่ง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ในอนาคตต้องท�ำการลดต้นทุนในอุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบ
ชิ้นส่วนรถยนต์ต่อไป โดยอาจจะลดจ�ำนวน หรือปริมาณของเนื้อ
วัสดุที่มีตัวอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ลง ในส่วน
ที่ไม่จ�ำเป็น หรือ อาจจะใช้เทคโนโลยีเรื่องการปริ๊น 3 มิติ (3D
Printing) ในการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์
ในส่วนที่เป็นชิ้นส่วนที่มีขนาดเล็กและสามารถถอดประกอบได้

เจ้าของผลงาน

นายพัชระ กัญจนกาญจน์* นายเฉลิม ขุนเอียด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม		
ิ
เบอร์โทรติดต่อ 0815735443 อีเมล์ patkun1976@hotmail.com
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การออกแบบเพือ่ พัฒนาการสร้างอุปกรณ์จบั ยึด
เพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์สำ� หรับชิน้ งานประกอบ

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

กระบวนการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ด้วยกรรมวิธีการปั๊มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ (Die) จ�ำเป็นต้องใช้อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน
รถยนต์ (Checking Fixture : CF) ในการตรวจสอบขนาดและรูปร่างชิ้นงานที่ได้จากชุดแม่พิมพ์ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จ�ำเป็นมากใน
โรงงานอุตสาหกรรมที่ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์และเป็นข้อก�ำหนดของบริษัทผู้ประกอบรถยนต์ ว่าต้องใช้อุปกรณ์ดังกล่าวในการตรวจสอบ
ชิ้นงานที่ผ่านกระบวนการปั๊มขึ้นรูปด้วยแม่พิมพ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้า เนื่องจากเป็นเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
ชิ้นงานที่มีความแม่นย�ำ มีความรวดเร็วและมีวิธีการใช้งานที่ง่าย แต่ประเด็นส�ำคัญ คือ การสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน
รถยนต์ ส่งผลให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น เพราะผู้ประกอบรถยนต์ต้องการเฉพาะชิ้นส่วนรถยนต์ที่มีคุณภาพตามที่ก�ำหนดเท่านั้น
อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์เป็นเครื่องมือที่ผู้ผลิตชิ้นส่วนต้องจัดหาขึ้นมาเพื่อตรวจสอบชิ้นงานและยืนยันว่าชิ้นงานนั้น
ตรงตามข้อก�ำหนดของผู้ประกอบรถยนต์และข้อจ�ำกัดในการผลิตหรือสาเหตุที่ท�ำให้ต้นทุนสูงในปัจจุบัน คือ
1. การผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบขนาดชิ้นงานในปัจจุบันจะใช้วัสดุอีพ๊อกซี่ (Epoxy) ซึ่งมีราคาแพง
2. การผลิตด้วยเครื่องซีเอ็นซีมีต้นทุนในการผลิตที่สูง มีต้นทุนของเครื่องมือตัด (Tooling) และระบบน�้ำหล่อเย็นเพื่อตัดเฉือน
วัสดุอีพ๊อกซี่ให้เป็นรูปร่างต่างๆ
3. บางบริษัทไม่สามารถออกแบบและผลิตอุปกรณ์ตรวจสอบชิ้นงานได้เองแต่มีความจ�ำเป็นต้องใช้งานจึงต้องสั่งซื้ออุปกรณ์ตรวจ
สอบชิ้นงานจากผู้อื่น
4. อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์หนึ่งตัวสามารถตรวจสอบชิ้นงานได้เฉพาะชิ้นงานนั้นๆ (Single Part) ขณะที่รถยนต์
1 คัน จะประกอบไปด้วยชิ้นส่วนประมาณ 5000 ชิ้น ที่ต้องท�ำการตรวจสอบ นั่นหมายถึงต้องใช้อุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วน
รถยนต์เท่ากับจ�ำนวนชิ้นส่วนที่ต้องตรวจสอบ
จากการศึกษาและท�ำงานวิจยั ทีผ่ า่ นมาเกีย่ วกับเรือ่ งการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ เห็นแนวทางทีจ่ ะลดต้นทุน
ในการผลิตอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ให้น้อยลงแต่ประสิทธิภาพและคุณภาพยังคงเหมือนเดิม โดยการออกแบบเพื่อ
พัฒนาการสร้างอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ส�ำหรับชิ้นงานประกอบ หมายถึง ออกแบบอุปกรณ์จับยึดเพื่อตรวจสอบ
ชิ้นส่วนรถยนต์หนึ่งตัวให้สามารถตรวจสอบชิ้นงานได้มากกว่า 1 ชิ้นในตัวเดียวกัน สามารถตรวจสอบชิ้นงานตามตัวอย่างได้ทั้งหมด
3 ชิ้น ครบทุกต�ำแหน่งตามที่ลูกค้าก�ำหนด จะท�ำให้สามารถลดต้นทุนและเวลาในการผลิตลงได้อย่างมาก โดยเฉพาะในชิ้นงานที่เป็น
ลักษณะการน�ำชิ้นส่วน 2 ชิ้นมาประกอบกันเพื่อเป็นชิ้นงานมาตรฐาน 1 ชิ้น ด้วยกรรมวิธีการเชื่อมจุด ซึ่งมีรูปร่างที่แตกต่างกันออกไป
ดังแสดงในภาพทีแ่ สดงลักษณะชิน้ งานประกอบชุดที่ 1 โดยกระบวนการปกติถา้ ท�ำการผลิตชิน้ งานดังแสดงในภาพ ก็จะต้องสร้างอุปกรณ์
จับยึดเพื่อตรวจสอบชิ้นส่วนรถยนต์ ทั้งหมด 3 ตัว เพื่อใช้ตรวจสอบรูปร่างชิ้นงาน (ระยะ Gab) และขอบชิ้นงาน (Trim line) ว่าตรง
ตามแบบงาน (Part Drawing) ท�ำให้มีต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ออกแบบเพือ่ พัฒนาการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์สำ� หรับชิน้ งานประกอบทีส่ ามารถตรวจสอบชิน้ งานเดีย่ วก่อน
ประกอบได้ดว้ ยในตัวเดียวกัน
2. ลดจ�ำนวนการสร้างอุปกรณ์จบั ยึดเพือ่ ตรวจสอบชิน้ ส่วนรถยนต์ในกรณีชนิ้ งานประกอบ
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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ทดสอบการเจาะแบบไมสเปรยน้ํา

หัวเจาะที่ทําการศึกษาและพัฒนา

ทดสอบการเจาะแบบสเปรยน้ําแรงดันสูง

ประโยชน์ของผลงาน
1. ได้ผลิตภัณฑ์หวั เจาะทีม่ คี ณุ ภาพ สามารถลดการสึกหรอขึน้ บริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้ตำ�่ กว่า 20% และหัวเจาะมีอายุ
การใช้งานในการเจาะเพิ่มขึ้น 30% เมื่อเทียบกับของเดิม
2. ผู้ประกอบการได้รับความรู้ มีทักษะ และเข้าใจระบบการผลิตหัวเจาะให้เป็นไปตามหลักวิชาการ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้กับ
ผลิตภัณฑ์อื่น และผู้ประกอบการสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป
3. ผู้ประกอบการสามารถยกระดับมาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์หัวเจาะให้เป็นที่ยอมรับของตลาดได้และส่งผลให้มีอ�ำนาจในการ
แข่งขันทางตลาดเพิ่มขึ้น
4. อาจารย์ และนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเหมืองแร่ ได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ
5. ได้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐ มหาวิทยาลัย และภาคอุตสาหกรรม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การพัฒนาหัวเจาะสําหรับงานระเบิดเหมืองถานหิน

จะท�ำการศึกษาและพัฒนาหัวเจาะส�ำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน โดยการต่อยอดให้สามารถใช้กับงานเจาะรูระเบิดเหมืองหินปูน
Development of Drilling Bit for Coal Mine Blasting
ต่อไป

เจ้าของผลงาน

ว่าทีร่ อ้ ยโทสุรพิน พรมแดน*, นายสุพล นายเกียรติศกั ดิ์ คชาปัญญา, นายณัฐพล เขียวมาวงศ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		
เบอร์โทรติดต่อ 0910795159 อีเมล์ surapin_me@hotmail.com
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การพัฒนาหัวเจาะส�ำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน
Development of Drilling Bit for Coal Mine Blasting
ความเป็นมา
เนื่องด้วยห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดแม่เมาะวิศวกรรมเหมืองแร่ เลขที่ 426 หมู่ที่ 7 ต�ำบลแม่เมาะ อ�ำเภอแม่เมาะ จังหวัดล�ำปาง ได้ ด�ำเนิน
กิจการในด้านงานรับเหมาระเบิดหิน ย่อยหิน ขุด ขน ดิน หิน แร่ งานรังวัด ออกแบบและวางผังเหมือง ปัจจุบัน หจก.ฯ รับเหมางาน
เจาะรูเพือ่ บรรจุวตั ถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ (เหมืองแม่เมาะ) จังหวัดล�ำปาง ให้กบั การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย บริษทั สหกล
อิควิปเมนท์ จ�ำกัด และ บริษัทอิตาเลี่ยน -ไทย ดีเวลอปเมนต์ จ�ำกัด(มหาชน) แต่เนื่องด้วยลักษณะโครงสร้างทางธรณีวิทยาของ
หินตะกอนที่พบในแอ่งแม่เมาะเป็นหินตะกอนกึ่งแข็งตัว“กลุ่มหินแม่เมาะ” โดยมีชั้นถ่าน 5 ชั้น คือ J , K , Q , R และ S เรียงล�ำดับจาก
ชั้นบนลงล่าง ซึ่งชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q เป็นชั้นที่มีความส�ำคัญมากเนื่องจากให้ค่าพลังงานความร้อนที่สูงสามารถน�ำไปใช้เป็น
เชื้อเพลิงได้ และมีความหนาชั้นละ 20 - 30 เมตร ลักษณะของชั้นถ่านหินลิกไนต์ K และ Q แทรกสลับบริเวณส่วนกลางของกลุ่มหิน
แม่เมาะ ที่ประกอบไปด้วยหินเคลย์ (Claystone) หินโคลน (Mudstone) หินทราย (Sandstone) และหินกรวดมน (Conglomerate)
เนือ่ งจากมีลกั ษณะของชัน้ หินทีแ่ ตกต่างกันจึงท�ำให้เกิดปัญหาขึน้ กับหัวเจาะทีส่ งั่ ชือ้ ตามท้องตลาด ในราคาหัวละ 12,000 ถึง 20,000
บาท (ขึน้ อยูก่ บั การใช้งาน) ไม่สามารถใช้งานกับการเจาะชัน้ หินทีม่ คี วามแตกต่างกันได้ ทางผูป้ ระกอบการจึงท�ำการผลิตหัวเจาะส�ำหรับ
เจาะรูเพือ่ บรรจุวตั ถุระเบิดเหมืองถ่านหินลิกไนต์ขนึ้ มาใช้เอง แต่ยงั พบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ กับหัวเจาะทีท่ ำ� การผลิตขึน้ มา คือ เกิดการสึกหรอ
ขึ้นบริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะ ดังแสดงในรูปที่ 4 ท�ำให้หัวเจาะมีอายุการใช้งานในการเจาะน้อยอยู่ที่ประมาณ 200 เมตร/หัว
และใช้เวลาในการเจาะแต่ละหลุม 6 ถึง 7 นาที
ดังนัน้ หจก.ฯ จึงได้เห็นความส�ำคัญและมีความต้องการทีจ่ ะพัฒนาคุณภาพของหัวเจาะโดยทีจ่ ะท�ำการศึกษาผลของมุมเอียง ผลของ
มุมบิด และจ�ำนวนของใบกัดทีม่ ผี ลต่อการเจาะรูเพือ่ บรรจุวตั ถุระเบิดของเหมืองถ่านหินลิกไนต์ เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ในท้องตลาด และผลิตในเชิงพาณิชย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามหลักวิชาการที่เหมาะสม สามารถยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์
ให้แก่ผปู้ ระกอบการได้จงึ เป็นทีม่ าของโครงการนี้ และโครงการพัฒนาหัวเจาะส�ำหรับงานระเบิดเหมืองถ่านหิน ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั
ภายใต้โครงการส่งเสริมให้บคุ ลากรวิจยั ในสถาบันอุดมศึกษาไปปฏิบตั งิ านเพือ่ แก้ไขปัญหาและเพิม่ ขีดความสามารถในการผลิตให้กบั ภาค
อุตสาหกรรม (Talent Mobility) ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ จากส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และ ส�ำนักงานคณะ
กรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) โดยได้รับความร่วมมือจาก หจก.แม่เมาะวิศวกรรมเหมือง
แร่ เป็นสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. หัวเจาะทีท่ ำ� การพัฒนาขึน้ สามารถลดการสึกหรอขึน้ บริเวณเล็บกัดและใบกัดของหัวเจาะได้ตำ�่ กว่า 20% และหัวเจาะมีอายุการใช้งาน
ในการเจาะเพิม่ ขึน้ 30% เมือ่ เทียบกับของเดิม
2. หัวเจาะทีท่ ำ� การพัฒนาขึน้ มีสเปรย์นำ�้ แรงดันสูงส�ำหรับจับฝุน่ ภายในรูเจาะไม่ให้เกิดการฟุง้ กระจากของฝุน่ เกิดขึน้ ในขณะท�ำการเจาะ
รูเพือ่ บรรจุระเบิด
3. หัวเจาะทีท่ ำ� การพัฒนาขึน้ จะใช้สเปรย์นำ้� แรงดันสูงในการระบายความร้อนและรักษาอุณหภูมใิ ห้กบั หัวเจาะและใบเจาะในขณะทีท่ ำ� การ
เจาะรู เพือ่ ยืดอายุการใช้งานของหัวเจาะให้เพิม่ ขึน้
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และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

ส�ำหรับก�ำจัดควันในครัวเรือนและอุตสาหกรรมขนาดเล็ก
An electrostatic precipitator for smoke removal from
the household and the small-scale industry.

ความเป็นมา
จากรายงานทางการแพทย์พบว่าปริมาณควันและฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเล็กเมือ่ มนุษย์ได้สดู ดมหรืออยูใ่ นสภาวะทีม่ ปี ริมาณควันและฝุน่
ขนาดเล็กเป็นเวลานาน เช่น บริเวณบ้าน ห้องครัว ห้องปฏิบัติงานที่มีควันตะกั่ว สถานประกอบการที่มีกิจการหรือกิจกรรมที่เป็นแหล่ง
ก�ำเนิดควันและฝุ่นขนาดเล็ก มีผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจของผู้คนที่อาศัยอยู่บริเวณนั้น ท�ำให้เกิดการท�ำลายยีนที่เกี่ยวข้องกับ
การเกิดโรคหอบหืด และมีความรุนแรงถึงขัน้ เป็นมะเร็งปอด ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมปริมาณการแพร่กระจายควันและฝุน่ ขนาด
เล็กเหล่านี้ เพือ่ ไม่ให้มผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบและสร้างผลงานสิง่ ประดิษฐ์นโี้ ดย
น�ำหลักการของการสร้างไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง มาใช้ส�ำหรับดักจับควันและฝุ่นละออง
ขนาดเล็ก โดยเลือกใช้วัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
การออกแบบและสร้างเครือ่ งดักจับควันตะกัว่ จากการบัดกรีโดยใช้สนามไฟฟ้าแรงดันสูงขนาด 10 กิโลโวลต์ ขนาดเล็ก เคลือ่ นทีง่ า่ ย
เลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการออกแบบและสร้างทีม่ กี ารผลิตภายในประเทศ สามารถถอดประกอบ ซ่อม บ�ำรุงรักษา ได้งา่ ยและรวดเร็วสามารถ
ควบคุมความถีไ่ ด้ 3 ระดับ และแสดงผลด้วยจอ LCD

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์นสี้ ามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากคุณภาพอากาศทีม่ คี วัน และฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของผู้
ทีอ่ ยูอ่ าศัยในบ้าน และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้ โดยมีการเลือกใช้วสั ดุอปุ กรณ์ในการออกแบบและสร้างทีม่ กี ารผลิตภายใน
ประเทศ สามารถถอดประกอบ ซ่อม บ�ำรุงรักษา ได้งา่ ย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ภายในบ้าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ทีป่ ระกอบกิจการ หรือ กิจกรรมที่
มีการกระบวนการเกิดควันออกมาสูบ่ รรยากาศภายนอก อาทิ เช่น ควันตะกัว่ จากการบัดกรี ควันจากการคัว่ ชา กาแฟ ควันจากการประกอบ
อาหารปิง้ ย่าง ควันจากธูป ควันจากการเผาไหม้พลาสติกขณะปฏิบตั งิ าน ซึง่ ผลงานนีส้ ามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากคุณภาพ
อากาศทีม่ คี วัน และฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในบ้าน และผูป้ ระกอบการอุตสาหกรรมขนาดเล็กได้

เจ้าของผลงาน

นายวิสตู ร อาสนวิจติ ร*, นายทิวา พิทกั ษ์ภคั นันท์ , นายจตุพร ร้องเสียง
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด
เบอร์โทรติดต่อ 0850401595 E-mail iamvisut@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

แหล่งจ่ายไฟฟ้าแรงดันสูงและ
เครื่องดักจับควันโรงบ่มใบยาสูบ

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่ออุตสาหกรรม

เครื่องดักจับกลุ่มควันโดยใช้ ไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูง
ส�ำหรับโรงบ่มใบยาสูบ
Smoke Detectors Machine by Direct Current High
Voltage for the Tobacco Monopoly

ความเป็นมา

จากกลไกขั้นตอนในการบ่มใบยาที่มีการเผาไหม้ส่งผลท�ำให้มีปัจจัยเสี่ยงด้านมลพิษทางอากาศที่มีผลต่อสุขภาพจากการเผาไหม้ ที่
ปล่อยออกมา ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ สารอินทรียช์ นิดต่างๆ เขม่าควัน ฝุน่ ละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน
(PM10) และฝุ่นละอองขนาด PM2.5ขนาดเล็กกว่า1 ใน 25 ส่วนของเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผมมนุษย์สามารถแพร่กระจายเข้าสู่ระบบทาง
เดินหายใจ ถุงลมในปอดและกระแสเลือดโดยตรง ส่งผลอันตรายต่อกระบวนการท�ำงานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกายและเพิม่ ความเสีย่ ง
ต่อการเป็นโรคเรื้อรังได้มนุษย์ ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบและสร้างผลงานสิ่งประดิษฐ์นี้โดยน�ำหลักการของการสร้างไฟฟ้าสถิต
จากสนามไฟฟ้าความเข้มสูง ด้วยไฟฟ้ากระแสตรงแรงดันสูง มาใช้ส�ำหรับดักจับควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กส�ำหรับโรงบ่มใบยาสูบ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์นไี้ ด้นำ� เสนอเครือ่ งดักจับกลุม่ ควันโดยใช้หลักการตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตส�ำหรับดักจับกลุม่ ควันจากโรงบ่มใบยาสูบ
มีการสร้างแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสตรงแรงสูงขนาด 30 กิโลโวลต์ ชนิดประจุบวก และสร้างตัวตกตะกอนเชิงไฟฟ้าสถิตแบบท่อทรงกระบอก
ซ้อนแกนร่วมจ�ำนวน 6 ท่อ ส�ำหรับดักจับกลุม่ ควันจากโรงบ่มใบยาสูบ ซึง่ การท�ำงานของเครือ่ งสามารถท�ำให้ให้ควันทางขาออกของปล่อง
ควันลดลงได้

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานสิง่ ประดิษฐ์นสี้ ามารถช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากคุณภาพอากาศทีม่ คี วัน และฝุน่ ละอองทีม่ ขี นาดเล็กทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของ
ผูท้ อี่ ยูอ่ าศัยในหมูบ่ า้ น/ชุมชน และผูป้ ระกอบอาชีพบ่มใบยาสูบ ซึง่ ช่วยลดปัญหาผลกระทบทีเ่ กิดจากคุณภาพอากาศทีม่ ฝี นุ่ ละอองขนาดเล็ก
ทีม่ ผี ลต่อสุขภาพของมนุษย์ได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์และประยุกต์ใช้ภายในบ้าน ทีอ่ ยูอ่ าศัย ครัวเรือน และอุตสาหกรรมขนาดเล็กต่อไปได้

เจ้าของผลงาน

นายวิสตู ร อาสนวิจติ ร*1 นายฐิตวิ ฒ
ั น์ ปันผาง2 นายทรงวุฒิ พันธุศ์ ริ 2ิ นายวีระวุฒิ กันต๊ะ2
1
วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0850401595 E-mail iamvisut@gmail.com
2
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
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เพื่อสังคม
และวัฒนธรรม
Inventions and innovations
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เจ้าของผลงาน

นายวัลลภ ศรีสำ� ราญ*, นายพหลยุทธ บุตรจู, นายภาณุวฒ
ั น์ ศิรกิ นั
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เบอร์โทรติดต่อ 0847949506 อีเมล์ wanlop.sr@rmuti.ac.th
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

จักรยานออกก�ำลังกายอยูก่ บั ทีใ่ นการจ�ำลอง
การปัน่ จักรยานท่องเทีย่ วชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศา
The Exercise bike is in place to simulate cycling in
the city of Nakhon Ratchasima in 360 degrees.
ความเป็นมา
จากสภาพสังคมในปัจจุบนั ทีเ่ ปลีย่ นไป ท�ำให้ผคู้ นในเมืองส่วนใหญ่มกี ารด�ำเนินชีวติ ประจ�ำวันอย่างเร่งรีบ มีการใช้ชวี ติ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไปจากเดิมรวมถึงละเลยต่อการออกก�ำลังกาย ทั้งโดยทางตรงและขาดการเคลื่อนไหวในลักษณะของการออกก�ำลังกายประจ�ำวัน ส่งผล
ต่อพฤติกรรมสุขภาพในด้านต่างๆ ท�ำให้เกิดปัญหาสุขภาพในด้านต่าง ๆ ตามมา การออกก�ำลังกายอย่างสม�่ำเสมอ จึงจ�ำเป็นที่ผู้ที่ใช้
ชีวิตในเมืองควรกระท�ำอย่างสม�่ำเสมอ (วสันต์ ฉลาด
การออกแบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือน 360 องศา หรือ Virtual Reality Environment (VRE) นั้น Perhakaran, et al.(2016)
กล่าวว่า เป็นสภาพแวดล้อมที่จ�ำลองขึ้นมาด้วยคอมพิวเตอร์ 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�ำวัน
ได้จริง ซึ่งอาจจะน�ำไปสู่การน�ำเทคโนโลยีนี้ไปใช้เป็นเรื่องปกติในชีวิตประจ�ำวันต่อไป เมื่อผู้คนเห็นประโยชน์และยอมรับในเทคโนโลยี
สภาพแวดล้อมเสมือนจริง (Virtual Reality) แล้วก็จะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีเหล่านี้ให้สามารถใช้ได้ง่ายขึ้น สะดวกขึ้น เพื่อช่วยเป็น
เครื่องมือสนับสนุนในการท�ำงานด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านการท่องเที่ยวและด้านธุรกิจ
จากความเป็นมาและความส�ำคัญจะเห็นได้ว่า การใช้จักรยานออกก�ำลังกายอยู่กับที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ได้รับความสนใจ ซึ่ง
สามารถผสมผสานการออกแบบสภาพแวดล้อมความจริงเสมือน 360 องศา ในการแสดงข้อมูลท่องเที่ยวในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมา
ในระหว่างการออกก�ำลังกายได้ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาจักรยานออกก�ำลังกายอยู่กับที่ในการจ�ำลองการปั่นจักรยาน
ท่องเที่ยวชมเมืองนครราชสีมาแบบ 360 องศาขึ้นมา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
ออกก�ำลังกายด้วยการปัน่ จักรยานอยูก่ บั ที่ พร้อมได้ทอ่ งเทีย่ วชมในตัวเมืองจังหวัดนครราชสีมาไปด้วยในรูปแบบ 360 องศา ด้วย
เทคโนโลยีความจริงเสมือน (VR)

ประโยชน์ของผลงาน
1.ออกก�ำลังกายได้โดยไม่ตอ้ งไปเจออันตรายบนท้องถนนกับฝุน่ พิษ
2.ได้ทอ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมไปพร้อมกับการปัน่

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.เอาความสามารถของ iOT มาชวนเพือ่ นมาปัน่ ในโลกออนไลน์ ท่องเทีย่ วไปในแต่ละเมืองไปพร้อมกัน
2.เชือ่ มต่อและรับข้อมูลจากเซนเซอร์หรือนาฬิกาวัดอัตราการเต้นของหัวใจมาแสดงข้อมูลทางชีวภิ าพของผูป้ น่ั
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เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

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

ความเป็นมา
การใช้กากชาและกากกาแฟจากสังคมชาวเขาเพือ่ เป็นนวัตกรรมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารส่งเสริมวัฒนธรรมไทยนัน้ ได้วตั ถุดบิ มาจากกาก
ชาและกากกาแฟทีเ่ หลือทิง้ จากการแปรรูปเป็นน�ำ้ ชาและกาแฟของชุมชนชาวเขาผูป้ ลูกชา-กาแฟ และบริษทั ผูผ้ ลิตชา-กาแฟทัง้ รายใหญ่
และรายย่อย โดยวัสดุทั้ง 2 ชนิดนี้ สามารถน�ำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่า (Up-cycle) เป็นแผ่นวัสดุทดแทนไม้ได้ ซึ่งวัสดุทดแทนไม้ที่ได้จาก
กากชาและกากากาแฟนี้ จะมีคุณลักษณะเฉพาะตัวที่มีความสวยงาม และสามารถน�ำมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยคณะผู้ประดิษฐ์
เลือกน�ำมาใช้ผลิตเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารทีส่ อื่ ถึงวัฒนธรรมอันดีของประเทศไทย โดยผลงานนีส้ ามารถท�ำให้วสั ดุเหลือทิง้ เป็นศูนย์ (Zero
Waste) ท�ำเป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนของชุมชนที่เกี่ยวข้องกับผู้ปลูกชา-กาแฟ ภาคเอกชนที่ผลิตและจ�ำหน่ายชา-กาแฟ ได้อย่างยั่งยืน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จุดเด่นของนวัตกรรมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากกากชาและกากกาแฟ มีหลากหลายข้อดีทแี่ ปลกใหม่คอื แบบเดิมอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร
ท�ำจากพลาสติกหรือไม้จริง ซึง่ พลาสติกเป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อม ส่วนไม้จริงก็ตอ้ งตัดไม้ทำ� ลายป่า และมีสสี นั ทีอ่ อ่ นมากเกินไป แผ่นอัด
ทดแทนไม้ทนี่ ำ� มาผลิตเป็นอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ท�ำจากกากชาและกากกาแฟนีม้ สี สี นั ทีส่ วยงาม มีสสี นั เข้มตามความต้องการของสมัยนิยม
โดยแผ่นอัดทดแทนไม้จากกากชาและกากกาแฟนี้ ทนทานน�ำ้ สูง ไม่มสี ารฟอร์มลั ดีไฮด์ ปลอดภัยต่อการใช้งาน เป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม มี
ต้นทุนไม่สงู มีสสี นั สวยงามเหมือนธรรมชาติ อีกทัง้ ควบคุมความหนา-บางได้ตามต้องการ

ประโยชน์ของผลงาน
เนือ่ งจาก อุปกรณ์บนโต๊ะอาหารจากกากชาและกากกาแฟ มีตน้ ทุนในการผลิตทีต่ ำ�่ คือ ใช้เครือ่ งจักรในการอัดแผ่นวัสดุทสี่ ามารถประดิษฐ์
ได้เอง และใช้ชา่ งไม้ภายในพืน้ ทีท่ ำ� อุปกรณ์ตอ่ ยอดได้เองหรือจากการฝึกอบรมอาชีพช่างไม้ จึงสามารถส่งเสริมให้ชมุ ชนชาวเขาหรือวิสาหกิจ
ชุมชนในพืน้ ถิน่ ทีม่ กี ากชาและใบชา สามารถท�ำเป็นนวัตกรรมเพือ่ สังคม ทีส่ ามารถตอบโจทย์เชิงวัฒนธรรมของในชุมชน อีกทัง้ ภาคเอกชนก็
สามารถน�ำไปเชือ่ มโยงส�ำหรับผลิตและจ�ำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์กระจายรายได้สสู่ งั คม ตลอดจนภาครัฐเองก็สามารถจัดท�ำเป็นนโยบายในการ
สนับสนุนส่งเสริมเพือ่ เพิม่ รายได้ให้กบั ชุมชน และยังขยายผลไปสูก่ ารส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีในพืน้ ที่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ ว และวัฒนธรรม
ทางด้านอุปกรณ์บนโต๊ะอาหาร ทีน่ บั วันจะเลือนหายไปในสังคมชนบท

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นอุปกรณ์ประเภทอืน่ ๆ ได้อกี อย่างหลากหลาย อาทิเช่น เฟอร์นเิ จอร์ ตู้ โต๊ะ เตียง เก้าอี้ วัสดุไม้เทียมส�ำหรับ
ก่อสร้างและตกแต่งอาคาร หรือบัวเชิงผนัง เป็นต้น และปัจจุบนั ได้มโี ครงการต่อยอดผลงานเพือ่ น�ำไปใช้เป็นทีพ่ กั ม้านัง่ ในแหล่งท่องเทีย่ ว
ทีส่ ำ� คัญต่าง ๆ

เจ้าของผลงาน

นายอมเรศ บกสุวรรณ*, ดร.ประชุม ค�ำพุฒ, ธวัชชัย อริยะสุทธิ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร		
ี
เบอร์โทรติดต่อ 0816654755 อีเมล์ tlo_rmut@hotmail.com
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เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

เครื่องแต่งกายประยุกต์จากผ้าทอกะเหรี่ยง
Contemporary fashion Karen handwoven fabric

ความเป็นมา
ผ้าทอมือของกลุม่ ชาติพนั ธุท์ มี่ อี ยูใ่ นจังหวัดแม่ฮอ่ งสอนเป็นผ้าทอทีม่ คี วามหลากหลาย สวยงามและมีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง โดย
เฉพาะผ้าทอของกะเหรีย่ งโปว์ทอี่ าศัยอยูใ่ นอ�ำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮอ่ งสอน เนือ่ งจากผูห้ ญิงกะเหรีย่ งส่วนใหญ่จะทอเสือ้ และผ้าซิน่ สวมใส่
กันเอง โดยกรรมวิธกี ารทอด้วยกีเ่ อวทีม่ กี ารถ่ายทอดภูมปิ ญั ญาการทอต่อกันมาแบบรุน่ สูร่ นุ่ ด้วยลวดลายทีม่ เี รือ่ งราวความเชือ่ ความศรัทธา
และธรรมชาติสอดแทรกอยูใ่ นผืนผ้า ปัจจุบนั มีหน่วยงานหลายหน่วยเข้าไปส่งเสริมให้ชาวกะเหรีย่ งทอผ้าออกมาจ�ำหน่ายยังบุคคลภายนอก
มากขึน้ สินค้าส่วนใหญ่เป็นพวกผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ผ้าทอกะเหรีย่ ง ผ้าซิน่ เสือ้ กะเหรีย่ ง เป็นต้น รูปแบบของสินค้าทีน่ ำ� ออกมาจ�ำหน่าย
มักเป็นรูปแบบเดิมๆ ตามทีส่ มาชิกในกลุม่ ทอเพือ่ สวมใส่กนั เอง ไม่มรี ปู แบบทีแ่ ปลกใหม่ ซึง่ ผูบ้ ริโภคทัว่ ไปทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเมืองมักไม่สวมใส่เสือ้
กะเหรีย่ งแบบดัง้ เดิม เนือ่ งจากรูปแบบไม่ตรงกับลักษณะการใช้งานในวิถชี วิ ติ ประกอบกับใส่ไม่ได้บอ่ ยในโอกาสทัว่ ไป ดังนัน้ จึงได้ปรับเปลีย่ น
รูปแบบของผ้าทอกะเหรีย่ ง เสือ้ กะเหรีย่ ง ให้เป็นเครือ่ งแต่งกายสตรีและเครือ่ งประกอบการแต่งกายในรูปแบบร่วมสมัย แต่คงใช้ลวดลายผ้า
ทอของกะเหรีย่ งแบบดัง้ เดิมมาประกอบกับผ้าฝ้ายทอมือเพือ่ ให้ใช้ได้จริงในชีวติ ประจ�ำวัน โดยใช้นวัตกรรมการตกแต่งส�ำเร็จสิง่ ทอมาใช้กบั
ผ้าทอเพือ่ ให้มคี ณุ สมบัตทิ พี่ เิ ศษมากยิง่ ขึน้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกายและกระเป๋าของสตรี โดยน�ำลวดลายผ้าทอกะเหรีย่ งโปว์ทมี่ เี อกลักษณ์โดดเด่นสอดแทรกด้วย
ภูมปิ ญั ญาของบรรพบุรษุ มาใช้ประกอบกับผ้าฝ้ายทอมือ ตัดเย็บด้วยความประณีต เพือ่ ให้ได้เครือ่ งแต่งกายทีส่ วยงาม เหมาะทีจ่ ะสวมใส่ได้
หลากหลายโอกาส ผืนผ้าทีน่ ำ� มาผลิตเสือ้ ผ้าจะผ่านการตกแต่งส�ำเร็จชนิดนุม่ ลืน่ เพือ่ ให้ผนื ผ้ามีผวิ สัมผัสทีอ่ อ่ นนุม่ และผืนผ้าทีผ่ ลิตกระเป๋า
จะผ่านการตกแต่งส�ำเร็จชนิดสะท้อนน�ำ้ เพือ่ ให้ผนื ผ้าสามารถป้องกันน�ำ้ และสิง่ สกปรกต่างๆ ได้ รวมทัง้ ยืดอายุการใช้งานของกระเป๋าได้
นานมากขึน้

ประโยชน์ของผลงาน
ใช้สำ� หรับเป็นเครือ่ งแต่งกายและเครือ่ งประกอบการแต่งกาย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พัฒนาผลิตภัณฑ์ทมี่ คี วามสอดคล้องกับความต้องการและรสนิยมของผูบ้ ริโภค
2. มีการออกแบบโดยประยุกต์เฉดสี ลวดลาย ให้มคี วามทันสมัยมากขึน้
3. มีการพัฒนาให้เป็นสินค้าประเภทอืน่ ๆ เช่น ของใช้ ของตกแต่งบ้าน เป็นต้น

เจ้าของผลงาน

ผศ.ญาณิศา โกมลสิรโิ ชค*, นายไพโรจน์ วรพจน์พรชัย, นางอรนุตฎฐ์ สุธาค�ำ, นายสุรยิ นต์ สูงค�ำ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0882695459 อีเมล์ vachirapoo@yahoo.co.th
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เจ้าของผลงาน

นายกระวี อนนตรี, นายฐาปนิค ตีระพันธุ์, นายอภิสิทธิ์ เต็มแก้ว,นางสาวอุไรวรรณ ก�ำเนิดดี
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย		
เบอร์โทรติดต่อ 0869949008 อีเมล์ chaiya_32@yahoo.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

เครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ งอัตโนมัติ
Development of a Smart Continuous Passive Motion Device for
Knee Rehabilitation

ความเป็นมา
เนือ่ งจากในปัจจุบนั ประเทศไทยมีประชากรทีม่ ปี ญั หาโรคเกีย่ วขับข้อเข่าเสือ่ มเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ ง ซึง่ โรคข้อเข่าเสือ่ มเป็นโรคทีเ่ ป็นปัญหา
ส�ำคัญในปัจจุบนั และจัดว่าเป็นปัญหาส�ำคัญของสาธารณสุขทีส่ ำ� คัญอีกอย่างหนึง่ มีผลต่อการใช้ชวี ติ ในการท�ำงานของผูป้ ว่ ย ซึง่ ปัญหาดัง
กล่าวจะส่งผลให้ผทู้ ม่ี ปี ญั หาไม่สามารถใช้ชวี ติ ประจ�ำวันได้เป็นปกติ จากการศึกษา ส�ำนักพัฒนาวิชาการแพทย์ กรมการแพทย์กระทรวง
สาธารณสุข ว่าด้วยเรือ่ งแนวทางเวชปฏิบตั กิ ารวินจิ ฉัยโรคและรักษาโรคข้อเสือ่ มพบว่าผูป้ ว่ ยโรคข้อเข่าเสือ่ มในผูส้ งู อายุมอี าการของโรคข้อ
เข่าเสือ่ มร้อยละ 9.6 ในเพศชาย และร้อยละ 18 ในเพศหญิง โดยร้อยละ 34.5 - 45.6 โรคข้อเสือ่ มมักพบได้บอ่ ยทีข่ อ้ สะโพกและข้อเข่า ส่ง
ผลให้ผปู้ ว่ ยมีลกั ษณะปวดตือ้ ๆ ทัว่ ๆ ไปบริเวณข้อ ไม่สามารถระบุตำ� แหน่งชัดเจนได้ ภาวะเหล่านีเ้ ป็นสาเหตุหลักในการจ�ำกัดการท�ำงาน
และคุกคามคุณภาพชีวติ ของผูส้ งู อายุ “ภาวะข้อเข่าเสือ่ ม” มีผลต่อความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ควอไดรเซ็ปต์และแฮมสตริงในการควบคุมการ
ท�ำงานของข้อเข่า ท�ำให้ความสามารถในการทรงตัวลดลงและเพิม่ ความเสีย่ งในการล้ม
ส�ำหรับเครือ่ งมือกายภาพบ�ำบัดทางการแพทย์นนั้ จะมีราคาแพงและต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ จากปัญหาดังกล่าวทางคณะวิจยั จึงได้
มีแนวคิดออกแบบและสร้าง“เครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ ง”ซึง่ จะช่วยท�ำให้เกิดผลดีตอ่ การบ�ำบัดผูป้ ว่ ยทีเ่ ข้ารับการผ่าตัด
ข้อเข่า หรือเอ็นอักเสบโดยช่วยให้ผปู้ ว่ ยสามารถเคลือ่ นไหวข้อเข่าหลังผ่าตัดได้งา่ ยขึน้ ในองศาทีม่ ากขึน้ เครือ่ งทีพ่ ฒั นาขึน้ สามารถตัง้ โปรแกรม
ได้ เช่น ตัง้ เวลาการบ�ำบัด ตัง้ องศาในการเคลือ่ นไหว และตัง้ ความเร็วในการเคลือ่ นทีไ่ ด้อตั โนมัตมิ “ี ชุดรีโมทคอนโทรล”ช่วยควบคุมการ
ท�ำงาน หลังจากตัง้ ค่าโปรแกรมในการบ�ำบัดแล้ว ผูป้ ว่ ยสามารถควบคุมเพือ่ ให้เครือ่ งหยุดหรือท�ำงานเองได้ระหว่างการบ�ำบัดพัฒนาเครือ่ ง
ช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ งส�ำหรับกายภาพบ�ำบัด สามารถพัฒนาเครือ่ งให้มรี าคาถูกลงและสามารถขยายโอกาสการใช้เครือ่ งไปสู่
โรงพยาบาลขนาดเล็กหรือโรงพยาบาลทีอ่ ยูห่ า่ งไกลให้ได้ใช้ประโยชน์โดยเทคโนโลยีของคนไทยได้มากขึน้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. สามารถตัง้ เวลาและจ�ำนวนครัง้ ในการใช้ในแต่ละครัง้ ได้
2. สามารถปรับองศาของการเคลือ่ นไหวได้
3. สามารถเลือกโหมดการท�ำงานได้ 2 โหมด คือ แบบควบคุมด้วยตนเองและแบบอัตโนมัติ

ประโยชน์ของผลงาน
1. สามารถน�ำผลงานทีไ่ ด้มาใช้ประโยชน์ในการท�ำกายภาพบ�ำบัดเข่าผูป้ ว่ ยได้
2. ได้เครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ งต้นแบบทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการท�ำงานโดยเป็นการช่วยผ่อนแรงการท�ำกายภาพบ�ำบัด
ด้วยคนและมีราคาถูกลงท�ำให้สามารถขยายโอกาสไปสูโ่ รงพยาบาลชนบทได้มโี อกาสใช้เครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ งอัตโนมัติ
มากขึน้
3. ได้พฒั นาเทคโนโลยีทางด้านเครือ่ งช่วยการเคลือ่ นไหวข้อเข่าอย่างต่อเนือ่ ง
4. เพือ่ ลดต้นทุนในการซือ้ เครือ่ งจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. มีระบบสวิตท์ตดั การท�ำงานของเครือ่ งเมือ่ เกิดอันตรายกับผูใ้ ช้
2. มีระบบตรวจจับการเต้นของชีพจร
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ตัวอยางหนาจอ application ShowcaseIS2019

เจ้าของผลงาน

นางสาววัชรี เพ็ชรวงษ์*, ผศ.ดร.พิมพ์พรรณ อ�ำพันธ์ทอง, ผศ.จั
ทรวัทน์ อัครเมธานนท์
นวัตนกรรมเกมมิ
ฟเคชั่น
นายนวดล ดีนวน, นางสาวสโรชินี พูลพัฒนา, นางสาวสุภาพร แสงมี
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
เบอร์โทรติดต่อ 0899224974 อีเมล์ phetwong.watcharee@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

นวัตกรรมเกมมิฟิเคชั่น
ส�ำหรับนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา
Gamification Innovation for Showcase Student

ความเป็นมา
ในยุค Thailand 4.0 นีม้ หี ลักคิดทีใ่ ช้นวัตกรรมดิจทิ ลั เป็นตัวขับเคลือ่ นในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ดังนัน้ กระบวนการใด ๆ ที่
สามารถสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจทิ ลั ขึน้ มาได้นนั้ ล้วนเป็นสังคมและประเทศชาติตอ้ งการ การจัดการเรียนการสอนในกลุม่ สาขาวิชาทีเ่ กีย่ วข้อง
กับคอมพิวเตอร์นนั้ ส่วนใหญ่มอบหมายโครงงานให้กบั นักศึกษา เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ประมวลความรูท้ เี่ รียนในรายวิชานัน้ ๆ พัฒนาออกมา
เป็นชิน้ งานให้เห็นภาพได้อย่างชัดเจน ทัง้ นีใ้ นกระบวนการจัดการเรียนการสอนอาจารย์ผสู้ อนก�ำหนดวันเวลาการส่งโครงงานและให้นกั ศึกษา
น�ำเสนอในชัน้ เรียนเท่านัน้ รวมทัง้ การน�ำเสนองานมีเพียงอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษาเท่านัน้ ทีไ่ ด้แลกเปลีย่ นสือ่ สารกัน ทัง้ นีบ้ างโครงงานมี
ความน่าสนใจและสามารถพัฒนาต่อยอดไปใช้งานได้จริง นอกจากนัน้ แล้ว การสือ่ สารระหว่างอาจารย์ผสู้ อนและนักศึกษามักสือ่ สารกันโดย
ใช้คำ� ศัพท์เฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ท�ำให้บคุ คลทัว่ ไปไม่เข้าใจในสิง่ ทีส่ อื่ สารกันหรือท�ำความเข้าใจได้ยาก จากปัญหาเหล่านี้ จึงนิยมใช้
การจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาเพือ่ เป็นเวทีแสดงผลงาน ความสามารถ ของนักศึกษา อีกทัง้ เป็นเวทีให้โอกาสนักศึกษาสือ่ สารใน
พืน้ ทีส่ าธารณะทีม่ โี อกาสได้แลกเปลีย่ นกับบุคคลทีส่ นใจ แต่การจัดนิทรรศการมักอยูใ่ นรูปแบบของงานวิชาการ ซึง่ ผูค้ นส่วนใหญ่ไม่สนใจ
หรือแม้แต่ผทู้ นี่ ำ� เสนอเองก็ตามไม่มแี รงจูงใจ ท�ำอย่างไรจึงจะจัดนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษาให้นา่ สนใจมากยิง่ ขึน้
แนวคิด Gamification คือกลไกทีน่ ำ� แนวคิดการออกแบบเกมมาประยุกต์ใช้ในเรือ่ งอืน่ ๆ ทีไ่ ม่ใช่เกม เช่น งานพัฒนาบุคลากร และ
งานด้านการเรียนการสอน เป็นต้น โดยแนวคิดนีม้ อี งค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่ การสะสมแต้ม ระดับชัน้ การได้รบั รางวัล กระดานผูน้ ำ� และ
การจัดการแข่งขันระหว่างผูเ้ ข้าร่วม เป็นต้น ดังนัน้ งานนีจ้ งึ มีนำ� แนวคิด Gamification มาใช้รว่ มกับการจัดนิทศการแสดงผลงานนักศึกษา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
รูปแบบนิทรรศการแสดงผลงานนักศึกษา ทีผ่ สมผสานแนวคิด Gamification เข้าไปร่วมด้วยเพือ่ ท�ำให้การน�ำเสนอน่าสนใจมากยิง่ ขึน้ รวม
ทัง้ สามารถวิเคราะห์ขอ้ มูลการซือ้ ผลิตภัณฑ์เพือ่ ให้รางวัลกับ Software ยอดเยีย่ ม บริษทั ยอดเยีย่ มได้ สร้างความสนใจแก่นกั ศึกษามากยิง่ ขึน้

ประโยชน์ของผลงาน
1.เป็นเวทีให้นกั ศึกษาได้แสดงออกและฝึกการสือ่ สาร
2.นักศึกษามีความกระตือรือร้นมากขึน้ เพราะจากต้องสือ่ สารเพือ่ ขายสินค้า
3.นักศึกษาได้ฝกึ การขายสินค้าหรือโน้มน้าวสินค้าในศาสตร์คอมพิวเตอร์ อาจจะให้สนใจท�ำงานในด้านนีม้ ากยิง่ ขึน้
4.ท�ำให้การจัดนิทรรศการมีความน่าสนใจมากยิง่ ขึน้
5.มีโอกาสแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับผูอ้ นื่ มากขึน้
6.มีแอปพลิเคชัน่ ทีช่ ว่ ยจัดการการจัดการส่งเสริมการแสดงผลงานนักศึกษา

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�ำองค์ประกอบของ Gamification อืน่ ๆ เช่น และการจัดการแข่งขันระหว่างผูเ้ ข้าร่วม มาประยุกต์ใช้กบั งาน Showcase เพิม่ มากขึน้
พัฒนาแอปพลิเคชัน่ ShowcaseIS2019 ให้รองรับระบบปฏิบตั กิ าร IOS
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ประโยชน์ของผลงาน
สามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิต
ผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน โดยเฉพาะใน
กระบวนการตากผลิตภัณฑ์ซงึ่ ต้องขึน้ อยูก่ บั สภาพ
ดินฟ้าอากาศ ทีร่ ะยะเวลาเฉลีย่ 3-7 วัน ให้เหลือ
ระยะเวลาเพียงแค่ 6-7 ชัว่ โมง โดยไม่เกิดการ
เสียหายของผลิตภัณฑ์ เพิม่ โอกาสทางการผลิต
และการค้า อีกทัง้ มีประโยชน์กบั การท่องเทีย่ วเชิง
วัฒนธรรม ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถเรียนรูว้ ถิ กี าร
ปั้นในแบบพื้นบ้าน และสามารถน�ำชิ้นงานการ
ปัน้ ทีใ่ ช้ระยะเวลาในการแห้งตัวทีส่ นั้ และอาจมี
การเผาแกร่งเป็นผลิตภัณฑ์ทสี่ มบูรณ์ตดิ มือกลับ
ไปจากการท่องเทีย่ วได้อกี ด้วย ซึง่ จะเป็นการส่ง
เสริม และสร้างความประทับใจทางด้านการท่อง
เทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ วได้เป็นอย่างดี

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายผลต้นแบบเตาอบเนื้อดินปั้นอัตโนมัติ
เพื่ อ ลดระยะเวลาในการตากผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน ให้แก่กลุม่ ชุมชน วิสาหกิจ
ชุมชนเครือ่ งปัน้ ดินเผาทัง้ ในเขตจังหวัดเชียงใหม่
และใกล้เคียง รวมไปถึงกลุม่ อุตสาหกรรมการผลิต
เซรามิกอืน่ ๆ ทีส่ นใจ

เจ้าของผลงาน

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

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

เตาอบเนือ้ ดินปัน้ อัตโนมัตเิ พือ่ ลดระยะเวลาในการตาก
ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาพื้นบ้าน

Automatic clay oven reducing the time of drying traditional pottery
ความเป็นมา
จากเดิมวิสาหกิจชุมชนกลุม่ หัตถกรรมเครือ่ งปัน้ ดินเผาบ้านเหมืองกุง ทีต่ ง้ั อยูท่ ี่ หมู่ 7 ต�ำบลหนองควาย อ�ำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
เป็นการรวมกลุม่ ของคนในชุมชนบ้านเหมืองกุง ทีม่ อี าชีพครูปน้ั เครือ่ งปัน้ ดินเผา ซึง่ ได้มกี ารสืบทอดภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ต่อเนือ่ งมาเป็นเวลานาน
ซึง่ ในปัจจุบนั มีผนู้ ำ� ชุมชนผูใ้ หญ่บา้ นวชิระ สีจนั ทร์ เป็นผูใ้ หญ่บา้ น บ้านเหมืองกุง ซึง่ มีกระบวนการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาทีป่ ระกอบไปด้วย
ขัน้ ตอนการเตรียมเนือ้ ดินปัน้ การขึน้ รูปด้วยเทคนิคการปัม้ แบบหมุนในผลิตภัณฑ์ทมี่ ขี นาดเล็กและขนาดกลาง การตากชิน้ งานดิบ การเผา
แกร่ง เป็นต้น โดยขัน้ ตอนหลังการปัน้ ขึน้ รูปแบบหมุน จะเป็นขัน้ ตอนการตากชิน้ งานดิบให้แห้ง ด้วยวิธกี ารผึง่ หรือตาก ซึง่ เวลาทีใ่ ช้ไปใน
ขัน้ ตอนของการตากชิน้ งานดิบอยูท่ ปี่ ระมาณ 3-7 วัน โดยไม่สามารถระบุเวลาได้แน่ชดั เนือ่ งด้วยสภาพอากาศตามธรรมชาติ ไม่สามารถ
คาดเดาได้ หากฝนตกชิน้ งานก็จะแห้งช้า		
ทางผูจ้ ดั ท�ำจึงได้เห็นความส�ำคัญของขัน้ ตอนการตากชิน้ งานดิบ และได้ทำ� การศึกษาปัจจัยทีเ่ กีย่ วข้องกับปัญหาดังกล่าว ท�ำให้ทราบ
ว่าปัจจัยหลักทีท่ ำ� ให้ชนิ้ งานดิบแห้งนัน้ คืออุณหภูมแิ ละความชืน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้ทำ� การการออกแบบเตาอบไอร้อนควบคุมอุณหภูมแิ ละความชืน้
อัตโนมัติ ทีท่ ำ� ให้ผลิตภัณฑ์แห้ง โดยใช้ระยะเวลาทีส่ นั้ ทีส่ ดุ โดยประมาณที่ 6-8 ชัว่ โมง และไม่ทำ� ให้ผลิตภัณฑ์เกิดการแตกร้าวหลังการเผา
แกร่ง จากการศึกษาวิจยั ในครัง้ นีเ้ พือ่ มุง่ หวังทีจ่ ะเป็นแนวทางในการก�ำจัดเวลาทีส่ ญู เสียไปในขัน้ ตอนการท�ำชิน้ งานดิบให้แห้ง กลุม่ วิสาหกิจ
สามารถน�ำผลทีไ่ ด้จากการศึกษาไปพัฒนากระบวนการผลิตของกลุม่ วิสาหกิจเพือ่ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กบั ลูกค้าได้ทนั ตามเป้าหมายทีก่ ำ� หนด
เพิม่ โอกาสในการผลิตสินค้าให้ได้มากขึน้ เป็นแนวทางในการลดค่าใช้จา่ ยในส่วนของวัตถุดบิ ทีส่ ญู เสียไป อีกทัง้ เป็นผลดีแก่แนวทางการ
พัฒนา และส่งเสริมการท่องเทีย่ วภายในชุมชน ซึง่ ได้รบั ความนิยมและได้รบั การสนับสนุนในปัจจุบนั และมีการสนับสนุน และส่งเสริมการ
อุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรมซึง่ เป็นการศึกษาหาความรูใ้ นพืน้ ทีห่ รือบริเวณทีม่ คี ณุ ลักษณะทีส่ ำ� คัญทางประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม
มีการบอกเล่าเรือ่ งราวในการพัฒนาทางสังคมและมนุษย์ผา่ นทางประวัตศิ าสตร์อนั เป็นผลเกีย่ วเนือ่ งกับวัฒนธรรม องค์ความรู้ และการให้
คุณค่าของสังคม รวมถึงศิลปกรรม และหัตถกรรม ในรูปแบบของการปัน้ เครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน ซึง่ โดยทัว่ ไปการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ดังกล่าว จะอยูใ่ นรูปของการท่องเทีย่ วระยะสัน้ ๆ ไม่เกิน 1 วัน หากแต่การเรียนรูว้ ฒั นธรรมศิลปะการปัน้ ขึน้ รูปเครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้านใน
รูปแบบผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ซึง่ ต้องใช้ระยะเวลาในการแห้งตัวของผลิตภัณฑ์ภายหลังการปัน้ 3-7 วัน จึงจะสามารถเคลือ่ นย้าย หรือน�ำกลับ
ไปเป็นของทีร่ ะลึกจากการท่องเทีย่ วได้ จึงมีความจ�ำเป็นต้องมาวิธกี ารและเครือ่ งมือในการทีจ่ ะลดระยะเวลาในกระบวนการตากผลิตภัณฑ์
เครือ่ งปัน้ ดินเผา เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตเครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน และความประทับใจทางด้านการท่องเทีย่ วให้แก่นกั ท่องเทีย่ ว

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เตาอบเนือ้ ดินปัน้ อัตโนมัตเิ พือ่ ลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์เครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้านเป็นการศึกษาวิจยั เพือ่ หาปัจจัยทีเ่ หมาะสมใน
การลดระยะเวลาในการตากผลิตภัณฑ์เนือ้ ดินปัน้ ภายหลังจากการขึน้ รูปจากเดิมที่ 3-7 วันให้เหลือเพียง 1 วัน หรือ 6-7 ชัว่ โมง โดยท�ำการ
ควบคุมอุณหภูมิ และความชืน้ แบบอัตโนมัติ เพือ่ ส่งเสริมอุตสาหกรรมการผลิตและการท่องเทีย่ วในรูปแบบของการท่องเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม
ให้แก่ชมุ ชนเครือ่ งปัน้ ดินเผาพืน้ บ้าน

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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ระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษโดยโครงขายประสาทเทียม
เพื่อสงเสริมการทองเที่ยวแบบ SMART TOURISM

เจ้าของผลงาน

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

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษ

โดยโครงข่ายประสาทเทียมเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วแบบ
Smart Tourism

Thai-English Neural Machine translation for Smart Tourism Promotion
ความเป็นมา
ตามเป้าหมายของภาครัฐในการผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ Thailand 4.0 หรือประเทศเศรษฐกิจใหม่ทขี่ บั เคลือ่ นบนฐานนวัตกรรมกับ
10 อุตสาหกรรมสูค่ วามยัง่ ยืนของประเทศนัน้ เป็นความท้าทายอย่างมากในการผลักดันนโยบายของประเทศทีต่ อ้ งอาศัยการขับเคลือ่ นอย่าง
พร้อมเพรียงกันในทุกภาคส่วน ซึง่ ส่วนหนึง่ ในการขับเคลือ่ นทีส่ ำ� คัญ คือการสร้างเมืองต้นแบบทีม่ คี วามพร้อม มีศกั ยภาพในการด�ำเนิน
ธุรกิจ และมีขดี ความสามารถในการแข่งขันกับโลกได้ดว้ ยตัวเอง ดังนิยามว่า Smart City ซึง่ เป็นแนวทางคิดในการพัฒนาเมืองภายใต้กรอบ
ความคิดที่มุ่งให้เกิดความยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้เป้าหมายที่มีความหลากหลายและแตกต่างกัน
(ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจทิ ลั )ปัจจุบนั ทัว่ โลกมีเมืองทีเ่ ดินตามแนวทางของ Smart City อยูม่ ากมาย ซึง่ ต่างก็มคี วามแตกต่างกันใน
รายละเอียด แต่ทเี่ ห็นเด่นชัดคือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง เพือ่ ให้เป็นเมืองทีม่ คี วามอัจฉริยะ เพือ่ ตอบโจทย์ในการดูแลและพัฒนา
เมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจังหวัดเชียงใหม่ซงึ่ เป็นเมืองต้นแบบทีด่ ำ� เนินตามแนวทางของ Smart City โดยมีวสิ ยั ทัศน์ทวี่ า่ ท�ำอย่างไรให้
Digital Economy มีประโยชน์ตอ่ ภาคประชาชน นักท่องเทีย่ วหรือคนทีม่ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ดังนัน้ การด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ของจังหวัด
เชียงใหม่จะเน้น 5 ยุทธศาสตร์ ตามแนวคิดว่า ท�ำอย่างไรให้กนิ ดีอยูด่ มี สี ขุ ซึง่ การกินดีทวี่ า่ นัน้ ต้องท�ำให้เป็น Smart Economy, Smart
Tourism และ Smart Agriculture ส่วนการอยูด่ ี คือ Smart Living เมืองต้องน่าอยูป่ ลอดภัย จะส่งผลต่อคุณภาพชีวติ ประชาชน ต่อมาคือมีสขุ
Smart Environment นีค่ อื สามยุทธศาสตร์หลัก และมีอกี สองยุทธศาสตร์เสริม คือ Smart Governance การน�ำข้อมูลบิก๊ ดาต้าจากภาครัฐ
มาใช้บนแพลทฟอร์มต่าง ๆ เพือ่ ให้คนในพืน้ ทีไ่ ด้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลนัน้ ๆ และเพิม่ ศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ และสุดท้าย คือ
Smart Education การพัฒนาทางด้านการศึกษา การได้รบั ความรูใ้ นรูปแบบใหม่ ๆ
ดังนัน้ คณะผูจ้ ดั ท�ำจึงได้สร้างระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษเพือ่ ส่งเสริมการท่องเทีย่ วเชียงใหม่ Smart City และให้บริการแบบดิจทิ ลั ของ
ตามเป้าหมายโครงการอุทยานเมืองอัจฉริยะ ประกอบด้วยการพัฒนาระบบแปลภาษา, เว็บไซต์สำ� หรับแปลภาษาอังกฤษเพือ่ ส่งเสริมการ
ท่องเทีย่ วแบบ Smart truism รวมทัง้ แบบบูรณาการการเรียนรูข้ องนักศึกษาและอาจารย์ทเี่ ข้าร่วมโครงการ และต่อยอดงานวิจยั ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาสูส่ าธารณชนต่อไป

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นระบบแปลภาษาไทย-อังกฤษ ทีส่ ามารถแปลในระดับประโยคได้ดกี ว่าระบบแปลภาษาในท้องตลาด เช่น Google Translator, Bing
หรือ Moses และเป็นซอฟท์แวร์ชนิด โอเพ่นซอส ทีส่ ามารถพัฒนาต่อยอดต่อไปได้

ประโยชน์ของผลงาน
ส่งเสริมการท่องเทีย่ วในระดับชุมชนโดยเป็นเครือ่ งมือช่วยสือ่ สารระหว่างชุมชนกับนักท่องเทีย่ วจากต่างประเทศ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พัฒนาโมเดลการแปลโดยใช้เทคโนโลยี Deep learning มาปรับปรุงประสิทธิภาพการแปล		
2. สร้างคลังข้อมูลหลายภาษาเพือ่ รองรับการแปลภาษาอืน่ เช่น จีน, ญีป่ นุ่ หรือกลุม่ ภาษาอาเซียน เป็นต้น
3. พัฒนาเป็นแอพลิเคชัน่ บนมือถือระบบแอนดรอย และ ios
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08-193074

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

โคมแขวนล้านนาประยุกต์
Lanna Lantern

ความเป็นมา
โคมแขวนของภาคกลาง จะท�ำด้วยดอกไม้สด จะเสือ่ มสภาพไปตามกาลเวลา ซึง่ มีคณุ ค่าควรแก่การอนุรกั ษ์ รูปแบบ สีสนั ลวดลายไว้
ผูจ้ ดั ท�ำผลงานประดิษฐ์จงึ คิดทีจ่ ะสานต่อภูมปิ ญั ญาด้านการถักร้อย เครือ่ งแขวนสด มาเป็นลูกปัดสี เพือ่ ความสวยงามสะดุดตา และทรง
คุณค่าด้านความงาม ผ่านโคมไฟเครือ่ งแขวนร้อยด้วยลูกปัดหลากสี

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
โคมแขวนทีม่ แี นวความคิดจากเครือ่ งสด น�ำมาประดิษฐ์ดว้ ยการถักร้อยลูกปัดให้ทรงคุณค่า ด้านความงาม และประโยชน์ใช้สอย

ประโยชน์ของผลงาน
ประดับตกแต่งสถานทีใ่ ห้สวยงาม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดต่างๆ เช่น กระเป๋า เครือ่ งใส่ของใช้ เครือ่ งประดับ

เจ้าของผลงาน

นายสุพจน์ ใหม่กันทะ*, นางสาวธัญลักษณ์ ใจมาตน์, นางสาวอภิษฎา ค�ำอินบุตร,
นางสาวณิชกานต์ บุญเกษม นายพีรพล สุวรรณไพศาล
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0810215105 อีเมล์ suphot.maikantha@gmail.com, rackana18@gmail.com
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09-193075

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ปิน่ ปักผมร่วมสมัย (ปิน่ มาศ)
Hairpin contemporary art

ความเป็นมา
ปิน่ เงิน มีราคาค่อนข้างแพง ไม่สามารถซือ้ หาได้ในผูม้ ฐี านะปานกลาง ถูกมองเป็นสินค้าฟุม่ เฟือย บทบาทการใช้นบั วันจะเลือนหาย
ผูท้ ำ� การวิจยั จึงมองเห็นคุณค่าความงาม ผสมกับความเชือ่ เรือ่ งการบูชาขวัญของชาวล้านนา จึงน�ำมาเป็นงานวิจยั ร่วมกับนักศึกษา ท�ำการ
ออกแบบปิน่ ร่วมสมัยโดยใช้วสั ดุทดแทน เพือ่ เพิม่ ความสวยงามใช้ได้ในปัจจุบนั

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
สีสนั และรูปแบบทีร่ ว่ มสมัย สามรถสวมใส่ได้ทกุ โอกาส

ประโยชน์ของผลงาน
ประดับตกแต่งศีรษะ เพือ่ บูชาขวัญ 32 ขวัญตามความเชือ่ ชาวล้านนา และเพือ่ ความสวยงามร่วมสมัย ร่วมกับการแต่งกายสวยงาม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ยอดจากลวดลายปิน่ ปักผม รูปแบบ พัฒนาเป็นเครือ่ งประดับอืน่ 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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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

สารสกัดสีธรรมชาติ
กับการสร้างสรรค์เฉดสีลา้ นนาโดย “ล้านนาโครม”

Natural Color Extracts with a Creation of Lanna Color
Palette by LannaChrome
ความเป็นมา
เนือ่ งจากอุตสาหกรรมสิง่ ทอมีความส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย สามารถสร้างรายได้ให้กบั ประเทศไทยปีละจ�ำนวนมาก ใน
ขณะทีก่ ารขยายตัวของอุตสาหกรรมสิง่ ทอมีแนวโน้มลดลง เนือ่ งจากมีการแข่งขันทางการตลาดสูง ฐานการผลิตมีการขยายไปยังประเทศ
เพือ่ นบ้าน ผลิตภัณฑ์มลี กั ษณะทีใ่ กล้เคียงกันมากขึน้ มีสนิ ค้าลอกเลียนแบบน�ำเข้าจากประเทศจีนราคาถูกกว่า ด้วยเหตุนี้ อุตสาหกรรมสิง่
ทอของไทยจึงต้องมีการปรับตัวโดยอาศัยกลยุทธ์ตา่ ง ๆ และจากการศึกษาความต้องการของลูกค้าไทยและต่างประเทศ (ญีป่ นุ่ จีน และ
สหรัฐอเมริกา) พบว่าปัจจัยทีส่ นับสนุนการตัดสินใจซือ้ ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ ได้แก่ เรือ่ งราวของผลิตภัณฑ์ และการออกแบบผลิตภัณฑ์ ดังนัน้
กลยุทธ์ทสี่ ำ� คัญคือการสร้างอัตลักษณ์ให้กบั ผลิตภัณฑ์ ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้มคี วามโดดเด่นและมีเรือ่ งราวทีน่ า่ สนใจ
ดังนัน้ ผงสีธรรมชาติกบั การสร้างสรรค์เฉดสีลา้ นนาส�ำหรับการย้อมสีสงิ่ ทอ จึงมีจดุ มุง่ หมายเพือ่ สร้างเอกลักษณ์ให้แก่ผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
ล้านนา โดยการเพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ให้สงู ขึน้ สร้างอิทธิพลให้กบั ลูกค้าต่อการเลือกซือ้ ให้มากขึน้ มีการผสมผสานภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ใน
เรือ่ งสียอ้ มธรรมชาติกบั เรือ่ งราวอันยาวนานทางวัฒนธรรมผ่านเฉดสีลา้ นนา

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. มีการผสมผสานเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมและการใช้ภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ เพือ่ ให้เกิดอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์สงิ่ ทอ
2. มีเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมทีย่ าวนาน ท�ำให้ผลงานมีความเป็นเอกลักษณ์

ประโยชน์ของผลงาน
1. สะดวกต่อการใช้งาน ด้วยคุณลักษณะทีเ่ ป็นผงหรือเกล็ดแห้งทีส่ ามารถละลายน�ำ้ ได้งา่ ย
2. เพิม่ มูลค่าของผลิตภัณฑ์ดว้ ยทีม่ าของเฉดสีลา้ นนาทีถ่ า่ ยทอดเรือ่ งราวทางวัฒนธรรมของการใช้สใี นอดีต ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มเี อกลักษณ์
และเรือ่ งราว ส่งผลให้เกิดการขยายตลาดหรือการจ้างงานในชุมชน และเกิดความยัง่ ยืน
3. ลดระยะเวลาในการย้อมเมือ่ เปรียบเทียบกับการย้อมด้วยวัตถุดบิ สด
4. สามารถใช้สจี ากวัตถุดบิ ได้ไม่จำ� กัดฤดูกาลเนือ่ งจากวัตถุดบิ อยูใ่ นลักษณะผงทีเ่ ก็บได้นาน
5. ผงสีธรรมชาติมคี วามปลอดภัยต่อผูใ้ ช้และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม เนือ่ งจากสกัดจากวัตถุดบิ ธรรมชาติ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ทเี่ กิดจากการใช้สลี า้ นนาซึง่ มีเอกลักษณ์อยูแ่ ล้วให้มคี วามแปลกใหม่ เป็นไปตามความต้องการของ
ตลาดมากขึน้
2. ท�ำการพัฒนาผงสีธรรมชาติให้อยูใ่ นรูปทีส่ ามารถใช้ได้กบั งานหลากหลายรูปแบบ ทัง้ งานทางด้านสิง่ ทอ เช่น สีนำ�้ มันส�ำหรับการเขียน/
เพนท์/พิมพ์ลายบนผืนผ้า และงานทางด้านอืน่ ๆ เช่น งานทางด้านจิตรกรรม

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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11-193073

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

ป๊อป-พับ
PoPUP

ความเป็นมา
ในปีหนึง่ ๆ จะมีจำ� นวนขยะจากกระดาษ อาทิ เช่น ใบปลิวโฆษณาทางไปรษณีย์ คูปอง ใบขอบริจาค แคตตาล็อกต่าง ๆ และหน้า
โฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ และกระดาษทุกชนิดทีเ่ ราใช้ทกุ วันนี้ ส่วนใหญ่ผลิตจากเนือ้ เยือ่ ของต้นไม ทีเ่ มือ่ ใช้แล้วสามารถน�ำมาผลิตใช้ได้
อีก เช่น กระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษบันทึก กระดาษส�ำเนา กระดาษพิมพ์ดดี กระดาษคอมพิวเตอร์ บัตรรายการ และซองจดหมายสีขาว
ซึง่ สามารถจัดการด้วย ระบบการรีไซเคิล ท�ำให้กระดาษเหล่านัน้ กลายเป็นเนือ้ เยือ่ เพือ่ น�ำเข้าสูก่ ระบวนการผลิตเส้นใยต่อไปแต่มกี ระบวนการ
ทีค่ อ่ นข้างซับซ้อนและมีคณุ ภาพด้อยลง การน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ (Re - Used)ด้วยการสร้างสรรค์ ย่อมเป็น
ทางออกทีง่ ดงามและมีคณุ ค่า
การสร้างสรรค์กระดาษให้เกิดมิติ (Origami) โอริงามิ ภาษาญีป่ นุ่ : 折り紙 จากค�ำว่า โอริ แปลว่า “การพับ” และ กามิ แปล
ว่า “กระดาษ” เป็นศิลปะในการพับกระดาษ เพือ่ สร้างสิง่ ประดิษฐ์เป็นรูปทรงหรือวัตถุตา่ ง ๆ ขึน้ มาจากการพับกระดาษ โดยทัว่ ไปการพับ
กระดาษจะเริม่ จากกระดาษแผ่นสีเ่ หลีย่ ม ซึง่ อาจใช้สเี ดียวกัน สีตา่ งกัน หรือกระดาษทีม่ ลี วดลายต่าง ๆ และท�ำการพับทบไปจนเป็นรูปร่าง
รูปทรง ให้เกิดมิติ ซึง่ ส่วนมากจะไม่มกี ารตัดกระดาษ เชือ่ กันว่าการท�ำโอริงามิมมี าตัง้ แต่ยคุ เอโดะ (ค.ศ. 1603–1867)
จากทีม่ าของจ�ำนวนขยะทีเ่ ป็นกระดาษ และการน�ำกระดาษมาพับให้เกิดรูปร่าง รูปทรง อย่างสร้างสรรค์ ผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดต่อยอด
ให้เกิดประโยชน์เป็นทีร่ องแก้วเครือ่ งดืม่ ร้าน hohm cafe โดยน�ำกระดาษทีใ่ ช้แล้ว มาพับด้วยเทคนิคง่ายๆท�ำได้เร็ว ใช้งานได้ดี สามารถ
รองรับความชืน้ โดยรูปทรงยังคงอยูไ่ ด้นานประมาณ 1 ชัว่ โมง ซึง่ ขัน้ ตอนและการท�ำสามารถ น�ำไปฝึกทักษะกล้ามเนือ้ มือและนิว้ ส�ำหรับผูส้ งู วัย
เด็กเล็ก 5-6 ขวบ และบุคคลทัว่ ไปได้ เพราะสิง่ ส�ำคัญของแนวทางเศรษฐกิจทีท่ กุ คนต้องตระหนักรู้ คือ ต้นทุนทางศิลปวัฒนธรรม ทีต่ อ่ ยอด
สร้างสิง่ ประดิษฐ์อย่างสร้างสรรค์ เป็นทรัพยากรทีไ่ ม่มวี นั หมด

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นผลงานทีส่ ร้างสิง่ ประดิษฐ์จากกระดาษมือสอง ให้เกิดประโยชน์เป็นทีร่ องแก้ว (Coaster) เป็นสิง่ ประดิษฐ์ทดแทน เพือ่ การก้าวสู่
“Go To Zero Waste& Invention ชีวติ เมือ่ คิดใหม่ ไร้ขยะ” และสามารถน�ำไปฝึกเพือ่ บ�ำบัดกล้ามเนือ้ นิว้ และมือ ผูส้ งู อายุ เด็กเล็ก และคน
ทัว่ ไปได้ โดยใช้กระดาษ เอ 4 หนึง่ แผ่น ต่อหนึง่ ชิน้ งาน

ประโยชน์ของผลงาน
1.สามารถน�ำเทคนิคการพับกระดาษ(Origami) ไปฝึกเพือ่ บ�ำบัดกล้ามเนือ้ นิว้ และมือ ผูส้ งู อายุ เด็กเล็ก และคนทัว่ ไปได้ โดยใช้กระดาษ
เอ 4 มือสองหนึง่ แผ่น ต่อหนึง่ ชิน้ งาน
2.เป็นผลงานสร้างสรรค์ทดแทนจากกระดาษมือสอง ให้เกิดประโยชน์ เป็นการก้าวสู่ “Go To Zero Waste& Invention ชีวติ เมือ่ คิดใหม่
ไร้ขยะ”

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. ใช้เป็นกระบวนการต่อยอดบริการชุมชน ด้านการกายวิภาคบ�ำบัดกล้ามเนือ้ มือและนิว้ มือ		
2. ขยายผลการใช้งาน ในกลุม่ ร้านจ�ำหน่ายเครือ่ งดืม่ ทัว่ ไป

เจ้าของผลงาน

ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ* ว่าที่ร้อยตรีพฤฒ นทีพายัพทิศ
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0817647759 อีเมล์ noot_nathi@hotmail.com
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เพื่อสังคมและวัฒนธรรม

มอคคอฟ-มนต์ลา้ นนา

MOCCOF Lanna Mantra
ความเป็นมา

เครือ่ งดืม่ กาแฟในยุคปัจจุบนั เป็นทีน่ ยิ มในตลาด รวมถึงการพัฒนาคุณภาพกาแฟในประเทศไทยมีศกํ ยภาพสูง เพือ่ ขยายตลาดผูบ้ ริโภค
และ สนองความต้องการของผูบ้ ริโภคทีม่ ากขึน้ เราจึงต้องการขยายฐานผูบ้ ริโภคกาแฟให้มากขึน้ โดยสร้างการรับรูท้ แี่ ปลกใหม่ให้กบั กลุม่ ผูด้ มื่
ทีเ่ คยชินกับกาแฟแบบเก่าๆ โดยการน�ำกาแฟไปผสมแบบ Mocktail ทีม่ สี ว่ นประกอบของวัตถุดบิ ธรรมชาติในท้องถิน่ สนับสนุนสินค้าเกษตร
ทีล่ น้ ตลาดในประเทศ โดยใช้ชอื่ แบรนว่า MOCCOF นัน่ คือ Mocktail + Coffee เป็นนวัตกรรมเครือ่ งดืม่ ทีป่ รับเปลีย่ นไปตามยุคสมัย ตาม
กลุม่ ผูด้ มื่ ทีช่ อบสิง่ แปลกใหม่ และพัฒนารสชาติทหี่ ลากหลายด้วยนวัตกรรมพัฒนาแปรรูป ช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึง่

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เป็นเครือ่ งดืม่ กาแฟผสมพร้อมดืม่ ซึง่ ใช้วธิ กี ารผสมผสานรสชาติแบบ Mixologist ดึงเอาความโดดเด่นของวัตถุดบิ ทุกชนิดมาสร้างความ
ซับซ้อนของกลิน่ ในเครือ่ งดืม่ เพิม่ มูลค่าสินค้าท้องถิน่ และพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์พร้อมดืม่ เพือ่ ง่ายต่อการเข้าถึงของผูบ้ ริโภคยุคใหม่

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการใช้นวัตกรรมการผสมผสานเครือ่ งดืม่ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ ทีใ่ ช้วตั ถุดบิ ท้องถิน่ ไปพัฒนาต่อยอด แปรรูปสินค้า เพือ่ ระบายสินค้า
เกษตร จากท้องถิน่ ทีล่ น้ ตลาด หรือ น�ำเสนอสินค้าเกษตรไทยสูต่ ลาดสากล

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ผลิตเป็นสินค้านวัตกรรมเครือ่ งดืม่ พร้อมดืม่ ทีม่ คี าเฟอีน สูต่ ลาดสากล เพือ่ สนับสนุนส่งเสริมสินค้าเกษตรไทยในปริมาณทีม่ ากขึน้

เจ้าของผลงาน

ว่าที่ร้อยตรีพฤฒ นทีพายัพทิศ*, ดร.ณงค์ณุช นทีพายัพทิศ, ผศ.ดร.สุขุม อิสเสงี่ยม
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0861893406 อีเมล์ prietnathi@gmail.com
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บรรจุภณ
ั ฑ์สะดวกใช้
ส�ำหรับแผ่นซับน�ำ้ มันคาร์บอนไฟเบอร์

Convenience Packaging for Absorption Carbon fiber Sheet
ความเป็นมา

Absorption Carbon Fiber เป็นผลงานค้นคว้าวิจยั ของ ดร. สุภาพร ดาวทอง สาขาวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัย แม่โจ้ ได้ตดิ ต่อเข้าพบ
เพือ่ ขอค�ำปรึกษา โดยแจ้งว่าพฤติกรรมการใช้งาน คือ ต้องใช้มอื จับแผ่น Carbon fiber เพือ่ กดและซับน�ำ้ มัน ในบริเวณทีต่ อ้ งการ ซึง่ การ
จับบนแผ่นโดยตรง ท�ำให้มอื เปรอะเปือ้ นน�ำ้ มันในขณะใช้งาน ดร.สุภาพร มีความต้องการ ให้ชว่ ยออกแบบวิธแี ก้ปญั หาในการใช้งานแผ่นซับ
น�ำ้ มัน และต้องการบรรจุภณั ฑ์เพือ่ บรรจุแผ่นซับน�ำ้ มัน จ�ำนวน 10 ชิน้ ใน 1 กล่อง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
แนวความคิดในการออกแบบบรรจุภณั ฑ์ โดยใช้หลักการ Universal Design (UD) เป็นฐานในการออกแบบ โดยให้มคี วามสะดวกสบาย
ในการใช้งาน ตัง้ แต่การเปิด- ปิดบรรจุภณั ฑ์ (easy to open & close) ง่ายต่อการหยิบใช้งาน (easy to use) ง่ายต่อการน�ำออกมาใช้ (easy
to take off) และปลอดภัยในการใช้งาน (safety) โดยออกแบบให้บรรจุภณั ฑ์ สามารถบรรจุแผ่นซับน�ำ้ มันจ�ำนวน10 แผ่น ได้ใน 1 กล่อง
และให้แต่ละแผ่นสามารถหยิบออกมาใช้งานได้งา่ ย และง่ายต่อการก�ำจัดทิง้ (easy to dispose) อีกทัง้ บรรจุภณั ฑ์จะช่วยแสดงอัตลักษณ์
ของผลิตภัณฑ์ให้เข้าใจได้งา่ ย

ประโยชน์ของผลงาน
ผลงานนีช้ ว่ ยแก้ปญั หาให้ผลงานแผ่นซับน�ำ้ มัน Absorption Carbon Fiber ให้มปี ระสิทธิภาพในการใช้งานสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ และช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกสบาย ในการใช้งานแผ่นซับน�ำ้ มัน ตัง้ แต่การเปิดกล่อง หยิบใช้แผ่นซับทีเ่ รียงตัวกันให้หยิบใช้ได้งา่ ย มีความปลอดภัยในขณะ
ใช้งาน ไปจนถึงความสะดวกสบายในก�ำจัดทิง้ ได้งา่ ยโดยไม่เปือ้ นมือ

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำแนวความคิดการออกแบบ โดยใช้การออกแบบเพือ่ มวลชนเป็นฐาน (Base on Universal Design (UD) เพือ่ ออกแบบบรรจุภณั ฑ์
ให้ผลิตภัณฑ์อนื่ ๆ โดยวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งาน ให้อำ� นวยความสะดวกสบาย ตัง้ แต่การเปิด-ปิด ใช้งาน ไปจนถึงการก�ำจัดทิง้ ได้งา่ ย

เจ้าของผลงาน

ผศ.เยาวนาถ นรินทร์สรศักดิ์*, นายพิเชษฐ์ เปอะปิน
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 0918593442 อีเมล์ aj.nart@gmail.com
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4) ชุดขับเคลื่อน
1) โครงสร้าง

2) การประกอบชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเข้ากับรถเข็นคนพิการ

5) ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าเมื่อประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการ

3) การล็อคชุดขับเคลื่อนกับรถเข็นคนพิการ
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ชุดขับเคลือ่ นไฟฟ้าส�ำหรับรถเข็นคนพิการ
แบบถอดประกอบ

Electric - Powered Add - On for Manual Wheelchair

ความเป็นมา

ปัจจุบนั ประเทศไทยมีผพู้ กิ ารทางกายภาพหรือผูพ้ กิ ารทางการเคลือ่ นไหวเพิม่ ขึน้ เป็นจ�ำนวนมาก ซึง่ ผูพ้ กิ ารกลุม่ นีม้ คี วามต้องการใช้งาน
รถเข็นคนพิการในการใช้ชวี ติ ประจ�ำวัน ซึง่ รถเข็นคนพิการแบบธรรมดาทีม่ ขี ายอยูท่ วั่ ไปได้มกี ารออกแบบมาส�ำหรับผูท้ พี่ กิ ารทางขาหรือผูท้ ี่
ไม่สามารถเดินได้ โดยจะต้องใช้แรงมือในการเข็นทัง้ จากแรงของผูท้ ชี่ ว่ ยเข็นหรือแรงของผูพ้ กิ ารเอง แต่กย็ งั เป็นภาระล�ำบากของผูพ้ กิ ารที่
เป็นเด็ก สตรี และคนชรา ตลอดจนผูด้ แู ลทีต่ อ้ งมาคอยช่วยเข็นรถเข็นให้ผพู้ กิ ารทีไ่ ม่สามารถเข็นรถเข็นได้ดว้ ยตนเอง ส่วนรถเข็นไฟฟ้าฟ้าที่
มีขายทัว่ ไปก็ยงั มีราคาทีส่ งู และหากต้องการซือ้ รถเข็นไฟฟ้าก็ตอ้ งซือ้ ใหม่ทงั้ คัน
งานวิจยั นีเ้ ป็นการสร้างชุดขับเคลือ่ นรถเข็นคนพิการด้วยระบบไฟฟ้าแบบถอดประกอบ ใช้ตดิ ตัง้ เข้ากับรถเข็นคนพิการแบบธรรมดาเพือ่
เปลีย่ นให้เป็นรถเข็นคนพิการระบบไฟฟ้า ซึง่ จะช่วยแก้ปญั หาส�ำหรับผูพ้ กิ ารทีก่ ล่าวมาข้างต้น โดยงานวิจยั นีไ้ ม่ได้สร้างเก้าอีร้ ถเข็นคนพิการ
ขึน้ มาใหม่ เพียงแต่สร้างชุดขับเคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าแล้วประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการแบบธรรมดาทัว่ ไป โดยชุดควบคุมการขับเคลือ่ น
นีไ้ ด้ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ในการควบคุมการเคลือ่ นทีแ่ ละทิศทางการเคลือ่ นทีข่ องรถเข็นคนพิการ ผูพ้ กิ ารสามารถเคลือ่ นทีโ่ ดยการใช้มอื
ดันคันบังคับควบคุมทีต่ ดิ ตัง้ ไว้ใกล้กบั ทีว่ างแขนเพือ่ ควบคุมการเคลือ่ นทีแ่ ละผูพ้ กิ ารสามารถถอดชุดขับเคลือ่ นนีอ้ อกได้เมือ่ ไม่ตอ้ งการใช้งาน
หรือแบตเตอรีห่ มด อีกทัง้ ยังง่ายและสะดวกต่อการเคลือ่ นย้าย เมือ่ ถอดชุดขับเคลือ่ นนีอ้ อกแล้วผูพ้ กิ ารยังสามารถใช้งานรถเข็นคนพิการแบบ
ธรรมดาได้ตามปกติอกี ด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
อุปกรณ์ทปี่ ระดิษฐ์ขนึ้ สามารถประกอบเข้ากับรถเข็นคนพิการแบบธรรมดาเพือ่ เปลีย่ นให้กลายเป็นรถเข็นคนพิการระบบไฟฟ้าได้ และ
สามารถถอดออกเพือ่ ใช้งานรถเข็นคนพิการตามปกติ

ประโยชน์ของผลงาน
1. สามารถเปลีย่ นให้รถเข็นคนพิการแบบธรรมดากลายเป็นรถเข็นคนพิการระบบไฟฟ้าได้		
2. เพิม่ ความสะดวก สบายในการใช้งานรถเข็นส�ำหรับคนพิการ หรือผูส้ งู วัย		
3. สามารถลดค่ า ใช้ จ ่ า ยส� ำ หรั บ ผู ้ ที่ ต ้ อ งการใช้ ร ถเข็ น ระบบไฟฟ้ า โดยไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งซื้ อ รถเข็ น ระบบไฟฟ้ า ใหม่ ทั้ ง คั น

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. พัฒนาและปรับปรุงให้มขี นาดและน�ำ้ หนักทีน่ อ้ ยลง		
2. พัฒนาและปรับปรุงให้อปุ กรณ์สามารถประกอบเข้าและถอดออกจากรถเข็นได้งา่ ยและสะดวกขึน้ 		
3. พัฒนาและปรับปรุงให้อปุ กรณ์มรี าคาทีถ่ กู ลง

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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เครือ่ งออกก�ำลังกายส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวาน

Exercise Machine for Patients with Diabetes Mellitus
ความเป็นมา
ปัจจุบนั ทัว่ โลกให้ความส�ำคัญกับการจัดการโรคไม่ตดิ ต่อมากขึน้ เนือ่ งจากสภาวะความเป็นอยูแ่ ละวิถที เี่ ปลีย่ นไป จากสถิตสิ ขุ ภาพทัว่
โลก พ.ศ. 2555 ขององค์การอนามัยโลกพบว่า 1 ใน 10 ของประชากรในวัยผูใ้ หญ่ปว่ ยเป็นโรคเบาหวาน และ 1 ใน 3 มีภาวะความดัน
โลหิตสูง ส�ำหรับประเทศไทยจากรายงาน การส�ำรวจสุขภาพของประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายครัง้ ที่ 4 พ.ศ.2551-2553 พบความชุก
ของโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในประชาชนอายุ 15 ปีขนึ้ ไป ร้อยละ 6.9 และร้อยละ 21.4 ตามล�ำดับ โรคเบาหวานและความดัน
โลหิตสูงทีไ่ ม่สามารถควบคุมได้ หรือไม่ได้รบั การรักษาอย่างถูกต้องต่อเนือ่ งก่อให้เกิดอาการภาวะแทรกซ้อนตามมาทีส่ ำ� คัญ ได้แก่ภาวะ
แทรกซ้อนทางตา ไต เท้า หัวใจและหลอดเลือด ก่อให้เกิดความพิการและเสียชีวติ ก่อนวัยอันควร ส่งผลกระทบต่อการด�ำรงชีวติ ภาวะ
เศรษฐกิจของผูป้ ว่ ยแบบครอบครัวรวมทัง้ ประเทศชาติ
จากการได้ลงพืน้ ที่ ณ โรงพยาบาลสงขลา ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000 ได้สอบถาม ผู้ ทีม่ ารับการรักษาได้ขอ้ มูลว่า ทีโ่ รงพยาบาล
ผูป้ ว่ ยเบาหวานส่วนใหญ่จะมีอายุในช่วง 35 ปีขนึ้ ไป โดยเกิดจากการบริโภคอาหารและขาดการออกก�ำลังกาย เนือ่ งจากประชาชนส่วนใหญ่
ประกอบ อาชีพรับจ้าง จึงท�ำให้ไม่มเี วลาในการออกก�ำลังกายและคิดว่าการท�ำงานเป็นการออกก�ำลังกาย ซึง่ จริงๆแล้ว การออกก�ำลังกายมี
ทัง้ หมด 3 ระดับ คือ กิจวัตรประจ�ำวัน การออกก�ำลังกายแบบเบาๆ และการออกก�ำลังกายแบบถูกหลัก จากเหตุผลข้างต้นประชาชนจึงเลือกที่
จะท�ำกิจวัตรประจ�ำวัน มากกว่าการออกก�ำลังทีถ่ กู หลัก จากข้อความข้างต้นจึงเกิดแนวคิดในการสร้างเครือ่ งสัน่ เพือ่ ให้ประชาชนเห็นถึงความ
ส�ำคัญใน การออกก�ำลังกายทีถ่ กู หลัก พร้อมทัง้ ความสะดวก สามารถท�ำได้ทกุ เวลา และเข้าใจง่ายโดยการน�ำเครือ่ งสัน่ มาประยุกต์ใช้ในการ
ช่วยรักษาโรค สามารถช่วยให้ผปู้ ว่ ยมีคณุ ภาพชีวติ ทีด่ ขี นึ้ และลดการ ทานยาทีจ่ ะส่งผลในระยะยาวซึง่ ท�ำให้เสีย่ งต่อการเป็นโรคอืน่ แทรกซ้อน

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้หลักการสัน่ สะเทือนทีม่ รี ะยะความสูงทีเ่ หมาะสมและสามารถปรับเปลีย่ นความถีใ่ นการสัน่ ให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายของผูใ้ ช้
งานได้		
2. สามารถท�ำงานได้ทงั้ ในระบบ Automatic และ Manual 		
3. ระบบ Manual สามารถเลือกปรับเปลีย่ นความถีใ่ นการสัน่ ได้ 3 ระดับ		
4. ชิน้ ส่วนของเครือ่ งสามารถถอดประกอบได้ สะดวกแก่การเคลือ่ นย้าย		
5. กรณีฉกุ เฉินเมือ่ กดปุม่ เครือ่ งจะหยุดการท�ำงานอัตโนมัตพิ ร้อมกับมีเสียงเตือนเพือ่ ขอความช่วยเหลือ

ประโยชน์ของผลงาน
1. เครือ่ งออกก�ำลังกายแบบสัน่ ช่วยในการไหลเวียนโลหิต ท�ำให้โลหิตไหลเวียนได้ดขี น้ึ และยังช่วยในการเพิม่ กล้ามเนือ้ เพิม่ มวลกระดูก
ให้แก่ผปู้ ว่ ยและผูใ้ ช้งาน		
2. เครือ่ งออกก�ำลังกายส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานสามารถทดแทนการออกก�ำลังกายแบบปกติ		
3. สามารถน�ำไปใช้ในชุมชนและหน่วยงานสาธารณสุข

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. สามารถออกก�ำลังกายพร้อมทัง้ วัดระดับความดัน ระดับชีพจรของร่างกายได้ในขณะก�ำลังใช้งาน		
2. จัดท�ำตารางโปรแกรมการออกก�ำลังส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบาหวานโดยร่วมกับโรงพยาบาลและหน่วยงานสาธารณสุขชุมชน
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ลักษณะไข่มุกทั่วไปที่ท�ำจากแป้งมันส�ำปะหลัง
(http://www.ycc-group.com/Service.htm)

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
สามารถน�ำรูปแบบการผลิตเม็ดเจลชีวภาพนี้มาพัฒนาเพื่อหาวัตถุดิบที่กินได้ชนิดอื่นๆ ในการผลิตเป็นไข่มุกที่สามารถวางขายทาง
การค้าทัว่ ไปได้ จัดได้วา่ เม็ดเจลชีวภาพเป็นอาหารเชิงหน้าที่ (functional food) ทีเ่ ป็นสิง่ ประดิษฐ์และนวัตกรรมเพือ่ การแพทย์และสาธารณสุข
ได้อกี ด้วย โดยทีเ่ ม็ดเจลยังสามารถน�ำมาใช้ประกอบอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้หลากหลายประเภท นอกจากความอร่อยหรือใช้ประดับให้อาหาร
มีความสวยงามน่ารับประทาน ไข่มกุ หรือเม็ดเจลชีวภาพนีย้ งั มีแบคทีเรียโปรไบโอติคทีเ่ ป็นประโยชน์และมีสรรพคุณทีด่ ใี นการบ�ำรุงทางเดิน
อาหารและล�ำไส้ของมนุษย์

เจ้าของผลงาน

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

เม็ดเจลชีวภาพส�ำหรับดูแลสุขภาพทางเดินอาหาร
Biobeads gel for the intestinal tract health care

ความเป็นมา
อาการท้องเสียมีสาเหตุมาจากแบคทีเรียก่อโรคในทางเดินอาหารหลายชนิด เช่น E. coli 0157, Staphylococcus aureus, Salmonella
typhi, Shigella sonnei, Vibrio cholerae เป็นต้น การรักษาอาการดังกล่าวต้องอาศัยยาปฏิชวี นะในการท�ำลายแบคทีเรียก่อโรคดังกล่าว
แต่ฤทธิย์ าเหล่านีม้ ผี ลข้างเคียงสามารถท�ำลายแบคทีเรียทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายได้เช่นเดียวกัน จึงเป็นสาเหตุของการเสียสมดุลของล�ำไส้
อาจท�ำให้เกิดอาการล�ำไส้แปรปรวนหลังการรักษาด้วยยาปฏิชวี นะ ส�ำหรับอาการท้องผูกเป็นปัญหาทางการขับถ่ายทีพ่ บได้บอ่ ยและส่วนใหญ่
ผูป้ ระสบปัญหาจะใช้ยาระบายในการรักษาแต่ไม่ได้รบั ผลทีด่ มี าก ส่วนใหญ่สามารถกลับมามีอาการอีกครัง้ หลังหยุดรับประทานยาระบาย
แบคทีเรียโปรไบโอติค (probiotic bacteria) ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายสามารถช่วยปรับสมดุลของล�ำไส้และการขับถ่ายให้เป็นปกติได้
การพัฒนารูปแบบของแบคทีเรียโปรไบโอติคที่ถูกห่อหุ้มด้วยสารสกัดจากส่าหร่ายให้มีลักษณะเป็นไข่มุกซึ่งเป็นที่นิยมในการบริโภค
ในปัจจุบนั สามารถน�ำมาประยุกต์ใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารและเครือ่ งดืม่ ทีห่ ลากหลายประเภท โดยทัว่ ไปไข่มกุ ผลิตจากแป้งมันส�ำปะหลัง
เมือ่ บริโภคจะได้รบั สารประเภทคาร์โบไฮเดรต (Carbohydrate) เป็นหลักเพียงอย่างเดียว แต่สำ� หรับการบริโภคแบคทีเรียโปรไบโอติคทีถ่ กู
ห่อหุม้ ด้วยสารสกัดจากสาหร่ายให้มลี กั ษณะคล้ายไข่มกุ จะได้รบั สารต่างๆ ทีเ่ ป็นประโยชน์มากขึน้ เช่น สารออกฤทธิท์ างชีวภาพทีส่ ร้างจาก
แบคทีเรียโปรไบโอติคยับยัง้ แบคทีเรียก่อโรค กรดอะมิโนจากน�ำ้ นม และคาร์โบไฮเดรต เป็นต้น รวมทัง้ ยังมีลกั ษณะทางกายภาพทีส่ ามารถ
เคีย้ วได้เหมือนไข่มกุ ทีท่ ำ� จากแป้งมันส�ำปะหลังใช้ในการประกอบอาหาร

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เม็ดเจลชีวภาพส�ำหรับบ�ำรุงสุขภาพของทางเดินอาหารถูกผลิตจากวัตถุดบิ หลักคือน�ำ้ นมหมักหรือโยเกิรต์ โดยมีสว่ นผสมของแบคทีเรีย
โปรไบโอติคปริมาณสูงทีส่ ามารถรับประทานได้ เม็ดเจลชีวภาพถูกเสริมด้วยแบคทีเรียโปรไบโอติคทีไ่ ด้ผา่ นการทดสอบในระดับห้องปฏิบตั ิ
การพบว่าสามารถผลิตสารทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายในปริมาณสูงและท�ำให้มนั่ ใจว่าจะมีแบคทีเรียโปรไบโอติคทีจ่ ะเหลือรอดจากน�ำ้ ย่อย
ในกระเพาะอาหารด้วยวัตถุดบิ ทีร่ บั ประทานได้หอ่ หุม้ ไว้ สารสกัดจากสาหร่ายจะช่วยห่อหุม้ แบคทีเรียโปรไบโอติคและท�ำให้รปู แบบของเม็ด
เจลชีวภาพคงรูปร่างเป็นทรงกลมคล้ายไข่มกุ ทีส่ ามารถเคีย้ วรับประทานได้ เมือ่ รับประทานเข้าสูร่ า่ งกายสารสกัดจากส่าหร่ายจะช่วยปกป้อง
องค์ประกอบต่างๆ ของเม็ดเจลไม่ให้ถกู ท�ำลายโดยน�ำ้ ย่อยในกระเพาะอาหารซึง่ จะช่วยยืดระยะเวลาให้แบคทีเรียทีม่ ปี ระโยชน์ให้มชี วี ติ รอด
และสามารถเดินทางไปยังส่วนของล�ำไส้ซงึ่ เป็นบริเวณทีแ่ บคทีเรียสาเหตุอาการท้องร่วงก่อโรค นอกจากนีเ้ ม็ดเจลยังมีองค์ประกอบของโปรตีน
ชนิดต่างๆ จากน�ำ้ นมทีส่ ามารถดูดซึมผ่านทางล�ำไส้ได้เป็นอย่างดีรวมทัง้ มีสารออกฤทธิท์ างชีวภาพจากแบคทีเรียโปรไบโอติคทีช่ ว่ ยปรับสมดุล
ของแบคทีเรียทีจ่ ะเป็นอันตรายต่อร่างกายไม่ให้เพิม่ จ�ำนวนหรือไม่ให้มปี ริมาณสูงทีจ่ ะสามารถสร้างสารพิษเป็นอันตรายมีผลเสียต่อการบีบตัว
และดูดซึมของล�ำไส้ซงึ่ เป็นสาเหตุของอาการท้องร่วง ในขณะเดียวกันยังช่วยบรรเทาอาการท้องผูกโดยท�ำให้อจุ จาระมีลกั ษณะนิม่ และสามารถ
ขับถ่ายได้งา่ ย ส�ำหรับการประยุกต์ใช้งานสามารถน�ำเม็ดเจลชีวภาพทีม่ ลี กั ษณะทางกายภาพเหมือนไข่มกุ มาใช้ในการประกอบอาหารและ
เครือ่ งดืม่ ต่างๆ เช่น ชานม น�ำ้ เต้าหู้ ของหวานหลายชนิด เป็นต้น รวมทัง้ น�ำมาตกแต่งอาหารให้สวยงามน่ารับประทานมากยิง่ ขึน้ นอกจาก
นีย้ งั เพิม่ ความสะดวกในการใช้เม็ดเจลชีวภาพในการผลิตน�ำ้ นมหมักหรือโยเกิรต์ บริโภคในระดับครัวเรือนได้อกี ด้วย

ประโยชน์ของผลงาน
เหมาะส�ำหรับผูบ้ ริโภคทัว่ ไปเนือ่ งจากเม็ดเจลชีวภาพนีถ้ กู ผลิตจากน�ำ้ นมหมักทีม่ กี ลิน่ และรสชาติเหมือนโยเกิรต์ ลักษณะทางกายภาพ
ของเม็ดเจลเหมือนไข่มกุ ทีส่ ามารถน�ำมาใช้ในการประกอบอาหารและเครือ่ งดืม่ ได้ทวั่ ไป รูปแบบเม็ดเจลชีวภาพมีความสะดวกและง่ายต่อ
การรับประทาน การบริโภคเม็ดเจลชีวภาพสามารถเพิม่ การรอดชีวติ ของแบคทีเรียโปรไบโอติกทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ ร่างกายได้ในปริมาณสูงใน
กระเพาะอาหารซึง่ จะช่วยบรรเทาการท้องร่วงจากการติดเชือ้ แบคทีเรียก่อโรคทางเดินอาหารต่างๆ และยังช่วยลดอาการท้องผูกโดยท�ำให้
อุจจาระมีลกั ษณะทีน่ มิ่ มากขึน้ ทีเ่ ป็นการลดความเสีย่ งในการเกิดโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ รวมทัง้ น�ำ้ ตาลโอลิโกแซคคาไรด์ (Oligosaccharides)
ช่วยลดระดับคลอเรสเตอรอลในเลือด
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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05-194031

เจ้าของผลงาน

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

104

การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

iNaturlich ผลิตภัณฑ์แคปซูลบ�ำรุงร่างกาย
ผสมสารสกัดจากบัวผัน

ความเป็นมา
จากกระแสความต้องการของผูบ้ ริโภคในปัจจุบนั ทีใ่ ห้ความสนใจต่อการดูแลสุขภาพโดยการเลือกอุปโภคและบริโภคผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ
ทีม่ าจากพืชสมุนไพรธรรมชาติและการใช้บริการด้านสุขภาพทีม่ กี ารผสมผสานทางด้านการแพทย์แบบองค์รวมซึง่ ก�ำลังเป็นทีน่ ยิ มอย่างมากใน
สังคมไทยและทัว่ โลก โดยมีอตั ราการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจมากขึน้ เมือ่ เทียบกับปีกอ่ นๆ โดยเฉพาะอย่างยิง่ สินค้าในกลุม่ ผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเพือ่ สุขภาพ เช่น ชาสมุนไพร อาหารเสริมจากสมุนไพร เครือ่ งดืม่ เพือ่ สุขภาพ และผลิตภัณฑ์บำ� รุงร่างกาย เป็นต้น อย่างไรก็ตาม
สารสกัดจากพืชและสมุนไพรธรรมชาติทนี่ ำ� มาใช้เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมกั จะน�ำเข้าจากต่างประเทศ ซึง่ จะท�ำให้ตน้ ทุนการ
ผลิตของผลิตภัณฑ์ธรรมชาติสงู ขึน้ อย่างไรก็ตาม ประเทศไทยมีจดุ เด่นในด้านทรัพยากรธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ์และมีความหลากหลายทาง
ชีวภาพสูง ซึง่ จะสามารถใช้วทิ ยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นฐานความรูใ้ นการสร้างสรรค์สารออกฤทธิช์ นิดใหม่ๆทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สูง ซึง่ สามารถน�ำไปใช้เป็นสารออกฤทธิท์ างชีวภาพในผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ รวมไปถึงการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติในรูปแบบใหม่เพือ่
ให้มมี ลู ค่าเพิม่ ขึน้ ได้ ซึง่ จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติของไทยมีความแปลกใหม่ ลดการน�ำเข้าวัตถุดบิ จากต่างประเทศ และสามารถแข่งขัน
ได้ในตลาดต่างประเทศ และมีความสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ดังนัน้ ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงมีแนวคิดทีจ่ ะท�ำการศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพเพือ่ เป็นองค์ความรูด้ า้ นเภสัชวิทยาของบัวสายพันธุน์ ี้ โดยเฉพาะฤทธิ์
ทางชีวภาพส�ำหรับใช้ในผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพรวมไปถึงการทดสอบความเป็นพิษของสารสกัดบัวเพือ่ ยืนยันถึงความปลอดภัย จากนัน้ จะ
น�ำไปสารสกัดทีค่ ดั เลือกไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพือ่ สุขภาพ โครงการนีย้ งั สามารถช่วยลดการน�ำเข้าสินค้ากลุม่ วัตถุดบิ สารออกฤทธิ์ และ
ผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทใี่ ช้ออกสูช่ มุ ชนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเกิดการพึง่ พาตนเองในสังคม และส่งเสริมการปลูก
บัวเพือ่ เป็นรายได้เสริมรองจากพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น หลังจากเสร็จสิน้ โครงการวิจยั นีส้ ามารถน�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้
นอกจากนีย้ งั ถือว่าโครงการนีเ้ ป็นการอนุรกั ษ์สายพันธุบ์ วั ผันมิให้สญู หายอีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
iNaturlich แคปซูลบ�ำรุงร่างกายผสมสารสกัดจากบัวผัน 3 สายพันธุ์ คือ ฉลองขวัญ ขาวมงคล และชมพูม่ ะเหมีย่ ว ประกอบด้วยกัน 3
สูตร คือ สูตร 1 (แคปซูลเม็ดสีชมพู) สูตรที่ 2 (แคปซูลเม็ดสีขาว) และสูตรที่ 3 (แคปซูลเม็ดสีมว่ ง) ซึง่ ผ่านกระบวนการผลิตโดยวิธมี าตรฐาน
มีความสามารถในการต้านอนุมลู อิสระ เพิม่ ภูมคิ มุ้ กันให้แก่รา่ งกาย ช่วยป้องกันและต้านโรคมะเร็ง คุณประโยชน์ของบัวผันทีม่ สี ารส�ำคัญคือ
สารในกลุม่ สารประกอบฟีนอลิก ได้แก่แอนทราควิโนน ฟลาโวนอยด์ และแคโรทีนอยด์ โดยมีหน้าทีจ่ บั กับอนุมลู อิสระและขัดขวางการเกิด
ปฏิกริ ยิ าออกซิเดชันในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดว่านเพชรหึงและดีของปลาช่อน		
2. สามารถพัฒนาสารสกัดว่านเพชรหึงและดีของปลาช่อนให้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง		
3. อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทยด้านการใช้สมุนไพรทีบ่ รรพบุรษุ ได้สบื ทอดกันมาให้คงอยูต่ อ่ ไป
4. น�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากโครงการนีไ้ ปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทัง้ ท�ำให้เกิดการสร้างงานเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติของประเทศให้เข้าสูร่ ะบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิม่ สินค้านวัตกรรมใหม่ ใน
ระดับอุตสาหกรรม เพือ่ ยกระดับสินค้า และเพิม่ ยอดขายให้กบั ผูป้ ระกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรกั ษ์พชื สมุนไพรของไทยทีส่ บื ทอด
มาจากบรรพบุรษุ ไทย
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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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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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์เจลลดรอยแผลเป็น

ทีม่ สี ว่ นผสมจากสารสกัดว่านเพชรหึงและดีของปลาช่อน
Anti-scar gel containing extract of Grammatophyllum
speciosum and Channidae (Channa striata)

ความเป็นมา
ปัจจุบนั เรียกได้วา่ เป็นยุคทองแห่งผลิตภัณฑ์เครือ่ งส�ำอางธรรมชาติ ด้วยผูบ้ ริโภคหันมาใส่ใจกับสุขภาพตามวิถธี รรมชาติและบ�ำบัด
รักษาด้วยวัตถุดบิ จากธรรมชาติซงึ่ มีแนวโน้มเติบโตอย่างรวดเร็วทัง้ ทางด้านผูป้ ระกอบการและจ�ำนวนผูบ้ ริโภค โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติซงึ่ เป็นผลิตภัณฑ์ทไี่ ม่มสี ว่ นผสมทีเ่ ป็นสารสังเคราะห์ ไม่มกี ารใช้วตั ถุดบิ ปนเปือ้ นตัดแต่งพันธุกรรม ผลิตภัณฑ์ใช้วตั ถุดบิ จาก
ธรรมชาติปลอดสารเคมีเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม กระแสนิยมของผูบ้ ริโภค กระแสนิยมของผูบ้ ริโภคทีต่ อ้ งการหลีกเลีย่ งสารเคมีหนั มาให้ความ
สนใจผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติทมี่ แี นวโน้มมากขึน้ เรือ่ ยๆ โดยเน้นการใช้สารสกัดจากธรรมชาติทมี่ คี ณุ สมบัตทิ สี่ ามรถตอบโจทย์ในเรือ่ งความ
สวยความงานได้เป็นอย่างดี
ดังนัน้ ทางคณะผูว้ จิ ยั จึงพยายามคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มเี อกลักษณ์และรูปแบบแปลกใหม่โดยการประยุกต์ใช้ให้เป็นเครือ่ งส�ำอาง
ธรรมชาติทสี่ ามรถมุง่ เน้นให้เกอดประโยชน์ในด้านความงาม เช่น การรักษารอยแผลเป็น การลดเลือนรอยแผลเป็น โดยน�ำสารสกัดจาก
ธรรมชาติไปพัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์ทมี่ ปี ระสิทธิภาพและความปลอดภัย นอกจากนีย้ งั ได้มกี ารตรวจสอบการออกฤทธิข์ องสารสกัดทีค่ ดั เลือก
เพือ่ ใช้ในการควบคุมมาตรฐานการผลิตภัณฑ์ให้มคี ณุ ภาพเหมาะสมและปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค รวมไปถึงการพัฒนาไปเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
ในรูปแบบใหม่ทมี่ เี อกลักษณ์ ยังสามารถช่วยลดการน�ำเข้าวัตถุดบิ สารออกฤทธิแ์ ละผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ สามรถถ่ายทอดเทคโนโลยีที่
ใช้ออกสูช่ มุ ชนเพือ่ ทีจ่ ะสามรถเกิดการพึง่ พาและยกระดับตัวเองในสังคม และส่งเสริมการแปรูปดีปลาและวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิต
ให้เป็นวัตถุดบิ ทีม่ คี ณุ ค่าสูงคือการน�ำภูมปิ ญั ญาไทยกับการผสมผสานกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มาดัดแปลงแปรรูปให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่
โดดเด่น นอกนีย้ งั ถือว่าวิจยั นีเ้ ป็นการเพิม่ มูลค่าของดีปลาเหลือใช้จากกระบวนการผลิตอีกด้วย

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ท�ำให้มคี วามปลอดภัยในการใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับเครือ่ งส�ำอาง
2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซล์ และยังต่อต้านสารอนุมลู อิสระ		
3. สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทยเพือ่ สุขภาพและความงามทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูงและสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ภาครัฐและเอกชน เพือ่ น�ำ
ผลงานวิจยั ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้		
2. ลดการน�ำเข้าสินค้ากลุม่ ผลิตภัณฑ์ยาและฮอร์โมน จากต่างประเทศ ลดการขาดดุลทางการค้า และสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีทใี่ ช้
ออกสูช่ มุ ชนเพือ่ ทีจ่ ะสามารถเกิดการพึง่ พาตนเองในสังคม ส่งเสริมการปลูกพืชสมุนไพรเพือ่ เป็นรายได้เสริมรองจากพืช
3. เป็นการอนุรกั ษ์และพัฒนาองค์ความรูแ้ ละภูมปิ ญั ญาพืน้ บ้านมิให้สญู หายอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพานิชย์ เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิม่ สินค้านวัตกรรมใหม่ ใน
ระดับอุตสาหกรรม เพือ่ ยกระดับสินค้า และเพิม่ ยอดขายให้กบั ผูป้ ระกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรกั ษ์พชื สมุนไพรของไทยทีส่ บื ทอด
มาจากบรรพบุรษุ ไทย
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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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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวด

และอักเสบโรคข้อเข่าเสือ่ มจากสารสกัดสมุนไพร
ความเป็นมา
โรคข้อเข่าเสือ่ มในผูส้ งู อายุ เป็นโรคทีม่ กั พบบ่อย และเนือ่ งจาก ข้อเข่า เป็นอวัยวะทีจ่ ะต้องรองรับน�ำ้ หนักตัวอยูต่ ลอดเวลาอีกทัง้ ยังมี
บทบาทส�ำคัญในการช่วยให้รา่ งกายสามารถเคลือ่ นไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพคล่องแคล่ว แต่หากเราใช้ชวี ติ แบบผิดๆ หรือรูเ้ ท่าไม่ถงึ การณ์
กับพฤติกรรมบางอย่าง ทีเ่ ป็นปัจจัยน�ำมาสูก่ ารเกิด โรคข้อเข่าเสือ่ ม โดยเฉพาะผูส้ งู อายุทมี่ โี อกาสในการเป็นโรคข้อเข่าเสือ่ มสูง ยิง่ ไม่ควร
ละเลยการดูแลสุขภาพอย่างยิง่ ดังนัน้ เพือ่ ลดอาการปวด และช่วยชะลอการเสือ่ มสภาพของข้อเข่าในวัยสูงอายุ รวมถึงช่วงวัยอืน่ ๆ
พืชสมุนไพรเป็นผลผลิตจากธรรมชาติ ทีม่ นุษย์รจู้ กั และน�ำมาใช้ประโยชน์เพือ่ การรักษาโรคภัยไข้เจ็บมาตัง้ แต่สมัยโบราณแล้ว เมือ่ ความ
รูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ได้มกี ารพัฒนาเจริญก้าวหน้ามากขึน้ มีการสังเคราะห์ และผลิตยาจากสารเคมี ในรูปแบบทีใ่ ช้ประโยชน์ได้งา่ ย สะดวก
สบายในการใช้มากกว่ายาสมุนไพร ท�ำให้ความนิยมในการใช้ยาสมุนไพรลดลงมาเป็นอันมาก เป็นเหตุให้ความรูว้ ทิ ยาการของยาสมุนไพร
ขาดการพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง ไม่เจริญก้าวหน้าเท่าทีค่ วร ในปัจจุบนั ทัว่ โลกได้ยอมรับแล้วว่าผลทีไ่ ด้จากการสกัดสารส�ำคัญจากพืชสมุนไพร
ให้คณุ ประโยชน์ดกี ว่ายาทีไ่ ด้จากการสังเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ต�ำรับยาสมุนไพรทีใ่ ช้ในการรักษาอาการปวดและอักเสบมีอยูม่ ากมาย ที่
สามารถช่วยลดอาการอักเสบ อาการปวดกล้ามเนือ้ และข้อต่างๆ ได้ เช่น คัมภีรโ์ รคนิทานค�ำฉันท์ ๑๑ ซึง่ เป็นต�ำรายาสมุนไพรโบราณทีย่ งั
ไม่มกี ารศึกษาค้นคว้าทางด้านวิทยาศาสตร์
ดังนัน้ โครงการวิจยั นีจ้ ะท�ำการพัฒนาสารสกัดต�ำรับสมุนไพรทีค่ ดั เลือกต�ำรายาสมุนไพรโบราณจากคัมภีรโ์ รคนิทานค�ำฉันท์ ๑๑ เป็น
ผลิตภัณฑ์ครีมบรรเทาอาการปวดและอักเสบโรคข้อเข่าเสือ่ ม โดยมุง่ เน้นการศึกษาฤทธิท์ างชีวภาพและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ทดี่ ที สี่ ดุ โดย
หาสภาวะทีเ่ หมาะสมในการผลิตเพือ่ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ทมี่ คี ณุ ภาพ เพิม่ มูลค่า มีประโยชน์และได้รบั การยอมรับจากผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ได้ผลงาน
วิจยั ทีส่ ามารถต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ใช้สารสกัดจากธรรมชาติ ท�ำให้มคี วามปลอดภัยในการใช้เป็นวัตถุดบิ
2. จากการทดสอบ พบว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ และยังต่อต้านสารอนุมลู อิสระ		
3. สามารถน�ำไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้

ประโยชน์ของผลงาน
1. ทราบฤทธิท์ างชีวภาพของสารสกัดต�ำรับสมุนไพร		
2. สามารถพัฒนาสารสกัดต�ำรับสมุนไพรให้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ		
3. อนุรกั ษ์ภมู ปิ ญั ญาไทยด้านการใช้สมุนไพรทีบ่ รรพบุรษุ ได้สบื ทอดกันมาให้คงอยูต่ อ่ ไป
4. น�ำผลงานวิจยั ทีไ่ ด้จากโครงการนีไ้ ปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้ รวมทัง้ ท�ำให้เกิดการสร้างงานเพือ่ เป็นพืน้ ฐานการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ธรรมชาติของประเทศให้เข้าสูร่ ะบบอันเป็นสากลได้

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
การน�ำผลงานวิจยั ไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ และเป็นการเพิม่ สินค้านวัตกรรมใหม่ ใน
ระดับอุตสาหกรรม เพือ่ ยกระดับสินค้า และเพิม่ ยอดขายให้กบั ผูป้ ระกอบการ เป็นการส่งเสริมและการอนุรกั ษ์พชื สมุนไพรของไทยทีส่ บื ทอด
มาจากบรรพบุรษุ ไทย
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รูปที่ 1 มลพิษทางอากาศจากปลายปล่องโรงงาน และ ไฟไหม้ป่า

ประโยชน์ของผลงาน
- ตรวจจับก๊าซหลายชนิด และละอองผุน่ ขนาดเล็ก PM 2.5
ในเครือ่ งเดียวกัน
- การเข้าถึงถิน่ ทุรกันดาร พืน้ ทีท่ เ่ี ข้าถึงได้ยาก พืน้ ทีเ่ สีย่ งภัย
ปลายปล่องไฟโรงงานอุตสาหกรรม
- ระบบควบคุมแบบไร้สายมีความปลอดภัยไม่ต้องสัมผัส
หรืออยูใ่ กล้จดุ เสีย่ ง
- รายงานสภาพสิง่ แวดล้อมแบบเร่งด่วน หรือใช้เป็นเครือ่ ง
มือตรวจการส่วนหน้างานป้องกันบรรเทาสาธารณะภัย
- ใช้เป็นเครื่องมือศึกษาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ภูมปิ ระเทศ สิง่ แวลล้อม พืน้ ฐานส�ำคัญส�ำหรับ GIS และ Mapping

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
พัฒนาระบบการแสดงผล UI Application บน Smartphone
และระบบจัดเก็บข้อมูลแบบ Big Data

เจ้าของผลงาน

ผศ.ศิริชัย ลาภาสระน้อย*, นายศิริชัย ลาภาสระน้อย, เกรียงกมล มงคลเมือง, นายรุ่งเพชร ก่องนอก
คณะวิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		
เบอร์โทรติดต่อ 0862577377 อีเมล์ sirichailapa@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

อากาศยานไร้คนขับ RMUTI
ตรวจคุณภาพอากาศ สิง่ แวดล้อม และ PM2.5

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

อากาศยานไร้คนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) หรือโดรน (Drone) แต่เดิมมักถูกใช้เป็นอาวุธหรือเครือ่ งมือสอดแนม
ทางทหาร ถึงแม้วา่ ในปัจจุบนั จะมีระบบภาพถ่ายดาวเทียมอยูแ่ ล้ว แต่ดว้ ยข้อจาํ กัดของความละเอียดของภาพ การครอบคลุมพืน้ ทีท่ ตี่ อ้ งการ
หรือภาพทีต่ อ้ งการอาจมีราคาสูง ทําให้ไม่สามารถนําข้อมูลทีไ่ ด้จากดาวเทียมมาวิเคราะห์ผลทีต่ อ้ งการได้ทนั ท่วงที การตรวจวัดคุณภาพ
อากาศด้วยการป้องกันการให้ขอ้ มูลเท็จของโรงงานภาคอุตสาหกรรม ทัง้ นีถ้ งึ แม้วา่ จะมีระบบการส่งข้อมูลการตรวจวัดมลพิษทีป่ ลายปล่องอยู่
แล้ว โรงงานบางแห่งมีวธิ หี ลีกเลีย่ งการตรวจสอบ เช่น การป้อนข้อมูลปลอม หรือการแอบปล่อยมลพิษขณะทีร่ ะบบไม่มกี ารเชือ่ มต่อข้อมูล
โดยตรงในกรณีสารเคมีรวั่ ไหลจากโรงงาน เพลิงไหม้ ไฟป่าพืน้ เสีย่ งภัย รวมทัง้ การกระจายของก๊าซไวไฟ
การจัดการสิง่ แวดล้อมโดยประยุกต์ใช้โดรน จะทาํ ให้ผใู้ ช้งานสามารถกาํ หนดพืน้ ทีส่ าํ รวจด้วยการติดตัง้ เครือ่ งมืออุปกรณ์ตรวจสอบ
คุณภาพอากาศ กล้องถ่ายภาพส่งมายังผูใ้ ช้งานได้แบบใกล้เคียงเวลาจริง (Real Time) ใช้ในการบ่งชีเ้ บือ้ งต้นของแหล่งกําเนิดมลพิษทาง
อากาศและน�ำ้ ได้ โดยสังเกตจากควันดําทีอ่ อกจากปล่องหรือ น�ำ้ ทีเ่ ปลีย่ นสีขณะออกจากโรงงาน นอกจากนีน้ าํ มาใช้เพือ่ ทําแผนทีภ่ าพถ่าย
ทางอากาศ เช่น การสาํ รวจพืน้ ทีส่ ถานทีฝ่ งั กลบขยะมูลฝอย การทําแผนที่ 3 มิติ ระบุตำ� แหน่งพิกดั คุณภาพอากาศสิง่ แวดล้อมแสดง
การเปลีย่ นแปลงหลังจากการฟืน้ ฟูพนื้ ทีป่ นเปือ้ น

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
อากาศยานไร้คนขับเป็นนวัตกรรมทีไ่ ม่เพียงอ�ำนวยความสะดวกการถ่ายภาพมุมสูง การเกษตรพ่นสารเคมี แต่ยงั เพิม่ ประสิทธิภาพใน
การตรวจสภาพสิง่ แวดล้อมและวัดคุณภาพอากาศ ด้วยข้อได้เปรียบในการเข้าถึงถิน่ ทุรกันดารและพืน้ ทีท่ เี่ ข้าถึงได้ยาก อากาศยานไร้คนขับ
RMUTI แบบมัลติโรเตอร์บนิ อัตโนมัตทิ นี่ ำ� เสนอนีข้ บั เคลือ่ นด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบไร้แปรงถ่านควบคุมความเร็วรอบ แหล่งจ่าย
พลังงานจากแบตเตอรีล่ เิ ทียมโพลิเมอร์ 12 V. 4,000 mA/hr. ส่วนควบคุมการบิน ไมโครคอนโทรลเลอร์ ARM 32-bit อิเล็กทรอนิกส์เซ็นเซอร์
ไจโรสามแกน ตัววัดความเร่ง เข็มทิศทาง ระบุความสูงพิกดั ต�ำแหน่ง GPS/GNSS ระบบควบคุมภาคพืน้ ด้วยโปรแกรม Mission Planner
แอปพลิเคชัน่ ระบบ Android บนสมาร์ทโพน หรือวิทยุบงั คับควบคุมภาคพืน้ ตัวล�ำติดตัง้ เซนเซอร์ตรวจจับก๊าซหลายชนิดแบบสารกึง่ ตัวน�ำ
โลหะออกไซด์ ความชืน้ อุณหภูมิ และการตรวจจับความหนาแน่นของอนุภาคฝุน่ ด้วยเลเซอร์เซนเซอร์ ผลการทดสอบพบว่าทีน่ ำ�้ หนัก
พร้อมบิน 1.5 kg. การบินด้วยตัวเองกึง่ อัตโนมัตแิ นวแกนการบิน รักษาระดับการบินหยุดนิง่ ทีค่ วามสูงต่าง ๆ กระท�ำตามแผนการบิน
ได้อย่างแม่นย�ำ โดยมีความเร็วสูงสุด 54 km/hr. โหมดบินกลับจุดปล่อยลงจอดอัตโนมัติ โดยใช้เวลาบิน 15-20 นาที ต่อประจุหนึง่ ครัง้
สามารถตรวจวัดค่าก๊าซไวไฟได้หลายชนิด เช่น ก๊าซ LPG คาร์บอนไดออกไซด์ แอลกอฮอล์ ควัน อุณหภูมิ ความชืน้ ฝุน่ ขนาดเล็ก
PM 1.0 ไมครอน 2.5 ไมครอน และ 10 ไมครอน ส่งข้อมูลแบบ Real Time ไร้สาย ระบุตำ� แหน่งพิกดั คุณภาพอากาศแต่ละจุด ด้วยขนาด
เล็ก บินต�ำ่ และถ่ายภาพได้ชดั เจนกว่าเครือ่ งบินหรือดาวเทียมโดยไม่มเี มฆบัง ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการตรวจสอบ สถานการณ์ภยั พิบตั ิ
หรือการลักลอบทําผิดกฎหมาย ผูใ้ ช้งานอาจบังคับให้บนิ ในพืน้ ทีอ่ นั ตรายทีค่ นไม่สามารถเข้าไปได้เช่น หน้าผา พืน้ ทีน่ ำ�้ ท่วม ไฟไหม้ปา่
ปลายปล่องควันไฟ เป็นต้น
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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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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

รถเข็นอัจฉริยะควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้า
แบบเท้าเหยียบและแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน

Smart Wheelchair control by Foot Throttle Accelerator
and Application on Smartphone

ความเป็นมา

คณะผูว้ จิ ยั ได้คน้ คว้าเกีย่ วกับเทคโนโลยีในปัจจุบนั ทีส่ ามารถน�ำมาประยุกต์ใช้รว่ มกับรถเข็นคนพิการ (Wheelchair) ซึง่ จะช่วยอ�ำนวย
ความสะดวกแก่ผพู้ กิ ารได้มากยิง่ ขึน้ ปัจจุบนั รถเข็นคนพิการในท้องตลาดทัว่ ไป มีการน�ำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการควบคุมการเคลือ่ นทีข่ อง
รถเข็นหลายวิธที ไี่ ม่ตอ้ งมีคนช่วยในการเข็นรถ และผูพ้ กิ ารไม่ตอ้ งเข็นรถด้วยตัวเอง เช่น รถเข็นเคลือ่ นทีด่ ว้ ยระบบไฟฟ้า รถเข็นเคลือ่ นทีด่ ว้ ย
Joystick รถเคลือ่ นทีด่ ว้ ยพลังงานแสงอาทิตย์ เป็นต้น ซึง่ พบว่ายังมีชอ่ งว่างในการพัฒนาอยูห่ ลายจุด คณะผูว้ จิ ยั จึงได้ออกแบบและพัฒนา
รถเข็นคนพิการขึน้ มาใหม่ โดยน�ำเทคโนโลยีปจั จุบนั เข้ามาประยุกต์ใช้เพือ่ ช่วยในการควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องรถเข็น ให้สอดคล้องกับยุค
ปัจจุบนั ทีเ่ ป็นยุค 4.0 หรือยุคดิจติ อล ซึง่ งานวิจยั ชิน้ นีม้ ชี อื่ ว่า รถเข็นอัจฉริยะควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้าแบบเท้าเหยียบและแอพพลิเคชัน่ บน
สมาร์ทโฟน (Smart Wheelchair control by Foot Throttle Accelerator and Application on Smartphone) ซึง่ ผูพ้ กิ ารสามารถเลือก
โหมดในการใช้งานได้ตามความถนัด โดยทีร่ ถเข็นมีระบบทีใ่ ช้ในการควบคุมให้เลือก 2 โหมด ได้แก่ 1) โหมดการควบคุมด้วยคันเร่งไฟฟ้า
แบบเท้าเหยียบ และ 2) โหมดการควบคุมผ่านแอพพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน (Android Application)

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1. ผูใ้ ช้สามารถควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องรถเข็นได้ดว้ ยเท้าโดยการเหยียบคันเร่งไฟฟ้า
2. ผูใ้ ช้สามารถควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องรถเข็นผ่านแอปพลิเคชัน่ บนสมาร์ทโฟน (Android Application)
3. รถเข็นมีการติดตัง้ ระบบ GPS ทีส่ ามารถระบุพกิ ดั ต�ำแหน่งของรถเข็นได้ โดยแสดงผลผ่านแอพพลิเคชัน่ blynk
4. สามารถแสดงระดับแบตเตอรีแ่ ละการเปลีย่ นโหมดการใช้งานผ่านหน้าจอแอลซีดี
5. มีเซนเซอร์ทชี่ ว่ ยในการวัดระยะห่างเพือ่ ป้องกันการชนสิง่ กีดขวาง

ประโยชน์ของผลงาน
1. รถเข็นช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้กบั ผูพ้ กิ ารทางด้านแขน ขา รวมถึงผูส้ งู อายุทมี่ ปี ญั หาเรือ่ งการเคลือ่ นไหวทางร่างกาย
2. รถเข็นช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการเคลือ่ นทีห่ รือการเดินทางของผูพ้ กิ ารและผูส้ งู อายุ
3. รถเข็นช่วยอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ญาติหรือผูแ้ ล เนือ่ งจากใช้งานง่าย ยังเป็นการลดภาระให้ญาติหรือผูแ้ ลอีกด้วย

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1. มีระบบแจ้งเตือนเมือ่ แบตเตอรีต่ ำ�่ กว่า 20%
2. มีระบบเสียงแจ้งเตือนการเปลีย่ นโหมดและแจ้งเตือนความปลอดภัย
3. มีระบบหลบหลีกสิง่ กีดขวางได้อย่างอัตโนมัติ
4. เพิม่ พอร์ตส�ำหรับเสียบยูเอสบีทใี่ นการชาร์จแบตเตอรีโ่ ทรศัพท์มอื ถือได้
5. มีหน้าจอสัมผัสใช้ในการเลือกโหมดและแสดงผลได้
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เจ้าของผลงาน

ผศ.มนวิภา อาวิพันธุ์*, นายภูวดล จุมปาจม, นายสรัช วุฒิรัตน์
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เบอร์โทรติดต่อ 0816391100 อีเมล์ noteparkpoom@gmail.com
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

เครือ่ งพิมพ์เซรามิกสามมิติ ส�ำหรับซีเมนต์กระดูก
ชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์

3D Printed Bone Cement Ceramics Machine for Medical Application
ความเป็นมา
เครือ่ งพิมพ์เซรามิกสามมิติ ส�ำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้ผลิตเซรามิกทางการแพทย์ สามารถขึน้ รูปกระดูกเทียมด้วย
ซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวเองได้เพือ่ ประโยชน์ทางด้านการลดเพือ่ ลดขัน้ ตอนของการผลิตกระดูกเทียมเพือ่ ใช้ในทางการแพทย์ ผลิตต้นแบบ
กระดูกเทียมเซรามิกทีม่ ไี ฮดรอกซีอะพาไทต์เป็นองค์ประกอบหลักด้วยเทคนิคเครือ่ งพิมพ์สามมิตเิ พือ่ ประยุกต์ใช้ตอ่ ยอดทางคลินกิ ในการ
ทดสอบประสิทธิภาพความปลอดภัยทางด้านการใช้งานจริงทางการแพทย์ โดยร่วมมือวิจยั กับทีมงานสัตวแพทย์ และแพทย์ทางศัลยกรรม
กระดูกทีเ่ ชีย่ วชาญ ผูซ้ งึ่ มีความต้องการในการน�ำผลิตภัณฑ์ตน้ แบบไปใช้งานจริง

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
พัฒนาเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์ เป็นการพัฒนาโดยใช้องค์ความรูท้ าง
ด้านวัสดุเซรามิกชีวภาพของทีมงานวิจยั ทีไ่ ด้รบั การพัฒนา มาอย่างต่อเนือ่ งเป็นเวลามากกว่า 10 ปี ซึง่ คาดว่าสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
และส่งต่อเทคนิคการผลิตให้แก่ผปู้ ระกอบการผลิตเครือ่ งมือทางการแพทย์ภายในประเทศ ซึง่ เป็นการใช้งานองค์ความรูภ้ ายในประเทศเพือ่
ผลิต และลดการน�ำเข้าเครือ่ งมือ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของผูป้ ระกอบการภายในประเทศ ซึง่
หากเทียบกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วนัน้ นวัตกรรมของนักวิจยั ไทย ถือว่ามีความโดดเด่น และมีความทัดเทียมเทคโนโลยีจากต่าง
ประเทศ ซึง่ มีราคาสูงมากทัง้ เครือ่ งมือ และวัตถุดบิ ซึง่ คาดว่าเทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ ส�ำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้
ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์ทไี่ ด้จากงานวิจยั นี้ สามารถลดการน�ำเข้าเครือ่ งมือทางการแพทย์ได้ไม่ตำ�่ กว่า 30% หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ตำ�่ กว่า
10,000,000 บาท (สิบล้านบาท/ปี)

ประโยชน์ของผลงาน
เป็นการใช้งานองค์ความรูภ้ ายในประเทศเพือ่ ผลิต และลดการน�ำเข้าเครือ่ งมือ และเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เพิม่ ความสามารถใน
การแข่งขันของผูป้ ระกอบการภายในประเทศ ซึง่ หากเทียบกับเทคโนโลยีจากต่างประเทศแล้วนัน้ นวัตกรรมของนักวิจยั ไทย ถือว่ามีความ
โดดเด่น และมีความทัดเทียมเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึง่ มีราคาสูงมากทัง้ เครือ่ งมือ และวัตถุดบิ ซึง่ คาดว่าเทคโนโลยีเครือ่ งพิมพ์ 3 มิติ
ส�ำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์ทไี่ ด้จากงานวิจยั นี้ สามารถลดการน�ำเข้าเครือ่ งมือทางการแพทย์
ได้ไม่ตำ�่ กว่า 30% หรือคิดเป็นมูลค่าไม่ตำ�่ กว่า 10,000,000 บาท (สิบล้านบาท/ปี)

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ขยายผลต้นแบบเครือ่ งพิมพ์เซรามิกสามมิติ ส�ำหรับซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เองเพือ่ ใช้ผลิตเซรามิก ทางการแพทย์ จึงเป็นโอกาส
ทางการตลาด ทีจ่ ะน�ำเอางานวิจยั และองค์ความรูท้ างด้านเซรามิกชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ นวัตกรรมซีเมนต์กระดูกชนิดเซ็ตตัวได้เอง
เพือ่ ใช้ผลิตเซรามิกทางการแพทย์ ด้วยเครือ่ งพิมพ์สามมิติ ซึง่ จะสามารถลดการน�ำเข้าเครือ่ งมือ และเทคโนโลยีการผลิตเซรามิกชีวภาพ ซึง่
ปัจจุบนั ประเทศไทยต้องน�ำเข้าเทคโนโลยีทางการแพทย์นี้ 100% คิดเป็นมูลค่าการน�ำเข้า 50-100 ล้านบาท/ปี อีกทัง้ ยังสามารถประยุกต์ใช้
พัฒนาการใช้งานทางด้านทันตกรรม สัตวแพทย์ และทางการแพทย์ได้เป็นอย่างดีอกี ด้วย
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เจ้าของผลงาน

นายอาทิตย์ ยาวุฑฒิ*, นายเศรษฐ์ สัมภัตตะกุล, นายพิสิษฐ์ วิมลธนสิทธิ์,นายสมศักดิ์ วรรณชัย
นายภาณุเดช ทิพย์อักษร, นางสาวลริศรา สาตะรักษ, นายณัฐ วีระวรรณ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่
เบอร์โทรติดต่อ 097923 3370 อีเมล์ yartit@rmutl.ac.th
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เพื่อการแพทย์และสาธารณสุข

ระบบวัดและแจ้งเตือนข้อมูลฝุน่ ภาคประชาชน

“DustBoy” The PM Monitoring and Warning for People
ความเป็นมา
เครือ่ งวัดฝุน่ มาตรฐานทีไ่ ด้รบั การรับรองจาก US EPA มีราคาแพงประมาณ 5 ล้านบาทและต้องท่างานภายใต้สถานีควบคุมอุณหภูมิ
ซึง่ มีตน้ ทุนประมาณ 5 ล้านบาท ต่อสถานีทสี่ ามารถวัดฝุน่ PM2.5 ฝุน่ PM10 อุณหภูมแิ ละความชืน้ ในอากาศ อีกทัง้ ไม่สามารถรายงานผล
การวัดชัว่ ขณะรายนาทีได้ระบบการวัดฝุน่ ของเครือ่ งมือวัดมาตรฐาน มีการใช้พลังงานสูง จากเครือ่ งปรับอากาศ และมิเตอร์ปม๊ั ดูดอากาศ
มีเสียงดังขณะท�ำงานในขณะทีเ่ ครือ่ งวัดฝุน่ หลักการทางแสงทีม่ ขี ายทัว่ ไป ใช้การวัดฝุน่ ในอากาศโดยตรง ออกแบบมาส�ำหรับการใช้งาน
ชัว่ ขณะ หากน�ำมาวัดฝุน่ ในอากาศต่อเนือ่ งจะท�ำให้เกิดการสะสมของฝุน่ ทีม่ ขี นาดใหญ่ในอากาศทีต่ วั เซ็นเซอร์ ท�ำให้ผลการวัดผิดเพีย้ นไป
จากทีค่ วรเป็น ส่วนเครือ่ งวัดฝุน่ มาตรฐาน มีราคาแพงและการน�ำเข้าจากต่างประเทศ ท�ำให้เกิดข้อจ�ำกัดเรือ่ งจ�ำนวนจุดติดตัง้ ทีม่ ปี ระมาณ
80 จุดทัว่ ประเทศไทย และมีอกี ประมาณ 40 จังหวัด ทีย่ งั ไม่มสี ถานีวดั ฝุน่ อีกทัง้ ยังเป็นการจ�ำกัดเรือ่ งข้อมูลทีจ่ ะน�ำมาเชือ่ มต่อกับการแจ้ง
เตือนภัยต่อประชาชนในพืน้ ทีต่ า่ งๆทัว่ ประเทศ

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
DustBoy มีตน้ ทุนในการพัฒนา ประมาณ 2 หมืน่ บาทต่อ 1 จุดติดตัง้ นอกจากนี้ DustBoy ยังสามารถตัง้ ในทีโ่ ล่งแจ้งได้ลำ� พัง และใช้
พัดลมในการดูดอากาศเข้าไปทีเ่ ซ็นเซอร์ ท�ำให้ใช้พลังงานไฟฟ้าต�ำ่ เพียง 1วัตต์และมีเสียงเงียบขณะท�ำงาน มีชดุ คัดฝุน่ แบบเสมือน (Virtual
Impactor) ส�ำหรับการน�ำฝุน่ ทีม่ ขี นาดใหญ่กว่า10 ไมครอนออกจากกระแสอากาศ ฝุน่ PM10 เท่านัน้ ทีส่ ามารถผ่านเข้าไปในระบบการวัด
และเซ็นเซอร์ได้ ท�ำให้อายุการใช้งานของระบบยาวนาน โดยมีการทดสอบ DustBoy วัดฝุน่ ในอากาศต่อเนือ่ งเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มี
การท่าความสะอาด พบว่า ยังให้ผลการวัดทีส่ อดคล้องกับเครือ่ งวัดมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ

ประโยชน์ของผลงาน
DustBoy สามารถวัดฝุน่ ละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 พร้อมทัง้ ค่าอุณหภูมแิ ละความชืน้ ได้อย่างรวดเร็ว แสดงค่าการวัดได้ภายใน
1 นาที หลังจากเปิดสวิตช์ใช้งานเครือ่ ง ใช้เซ็นเซอร์หลักการทางแสง ต้นทุนต�ำ่ ร่วมกับชุดคัดแยกฝุน่ PM10 แบบเสมือน (Virtual Impactor)
ป้องกันไม่ให้ฝนุ่ ใหญ่ผา่ นเข้าไปในระบบการวัด สะสมสกปรกในเซ็นเซอร์ สามารถวัดฝุน่ ละอองในอากาศ PM2.5 และ PM10 อย่างต่อเนือ่ ง มี
การบ�ำรุงรักษาต�ำ่ ทดสอบท�ำการวัดฝุน่ ต่อเนือ่ งมากกว่า 1 ปี โดยไม่ทำ� ความสะอาด (DustBoy ติดตัง้ และทดสอบ ณ กรีนพีช สะพานควาย)
และได้ผลการวัดทีส่ อดคล้องกับเครือ่ งมาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ พัฒนาโดยคนไทย มีการพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ พร้อม
จ�ำหน่าย ผลวัดฝุน่ มีความน่าเชือ่ ถือสูงเนือ่ งจากมีการวัดเปรียบเทียบกับเครือ่ งมือวัดแบบอ้างอิง (Federal Reference Method ; FRM) และ
แบบเทียบเคียง (Federal Equivalent Method ; FEM) โดยมีคา่ สหสัมพันธ์ (R2) ทีส่ งู มากกว่า 0.8 สามารถใช้ระบบเครือข่ายทัง้ แบบ WiFi
และ NB ioT ได้ มีระบบเว็บไซต์รายงานค่าฝุน่ รายชัว่ โมงและราย 24 ชัว่ โมง มีระบบ LINE รายงานค่าเฉลีย่ ฝุน่ ราย 24 ชัว่ โมง ทุกวัน และมี
ระบบ LINE แจ้งเตือนค่าเฉลีย่ ฝุน่ รายชัว่ โมงเกินค่ามาตรฐาน

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
ปัจจุบนั ได้มกี ารติดตัง้ ระบบการวัดและแจ้งเตือนภัยฝุน่ ภาคประชาชน DustBoy ไปแล้วจ�ำนวน 101 เครือ่ งนอกจากนี้ ทางส�ำนักงานคณะ
กรรมการวิจยั แห่งชาติ ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการขยายผลการขยายจุดติดตัง้ DustBoy ไปยังพืน้ ทีต่ า่ ง ๆ ของประเทศ โดยเฉพาะเขตพืน้ ที่
ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึง่ มีแผนทีจ่ ะขยายจุดติดตัง้ อีกประมาณ 100 แห่ง
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เพื่อพลังงาน

Inventions and innovations
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แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
จะพัฒนาระบบเครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตสิ ามารถแสดงผลการท�ำงานรวมถึงสามารถสัง่ การท�ำงานผ่านทางแอปพลิเคชันทัง้ 2 ระบบ
ปฏิบตั กิ ารคือ IOS และแอนดรอยด์ได้

เจ้าของผลงาน

ดร.ศรันย์ คัมภีร์ภัทร*, สุรินทร์ อ่อนน้อม, จักรกฤษณ์ ทุนสูงเนิน, ทศพล ชาติเผือก
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เบอร์โทรติดต่อ 0969545154 อีเมล์ Saran_kampeephat@hotmail.com
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เพื่อพลังงาน

เครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมด้วยระบบต้นไม้สงั่

Automatic Garden Watering System

ความเป็นมา
ปัจจุบนั การจัดสวนหย่อมเป็นทีน่ ยิ มเป็นอย่างแพร่หลายในสถานทีต่ า่ งๆ เช่น สถานทีร่ าชการ อาคาร โดยเฉพาะอย่างยิง่ ตามบ้านเรือน
ทีอ่ ยูอ่ าศัย นอกจากจะท�ำให้พนื้ ทีบ่ ริเวณนัน้ มีความสวยงามแล้วอีกทัง้ ยังเป็นสถานทีซ่ ง่ึ ใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจได้อกี ด้วยในเวลาทีว่ า่ งหรือ
หลังเหนือ่ ยล้าจากการท�ำงาน และการจัดสวนนัน้ ถือว่าเป็นงานอดิเรกอย่างหนึง่ ซึง่ สามารถช่วยในการผ่อนคล้ายตลอดจนช่วยลดมลภาวะ
ต่างๆ เช่นทีร่ กู้ นั ดีวา่ การจัดสวนหย่อมนัน้ ต้องมีการดูแลอย่างสม�ำ่ เสมอ ไม่วา่ จะเป็นการรดน�ำ้ ใส่ปยุ๋ หรือแม้แต่การตัดแต่งเพือ่ ให้ดแู ล้ว
มีความทัศนียภ์ าพทีส่ วยสดงดงาม ให้มคี วามสวยงามนัน้ จึงเป็นเรือ่ งทีย่ ากส�ำหรับบุคคลทีไ่ ม่มเี วลาในการทีจ่ ะมาดูแลต้นไม้ ดอกไม้และ
พืชพันธ์ตา่ งๆ ท�ำให้เกิดการขาดน�ำ้ หรือได้รบั น�ำ้ ทีไ่ ม่เพียงพอต่อความต้องการส่งผลให้เกิดการเหีย่ วเฉาและสุดท้ายก็จะแห้งตายไปในทีส่ ดุ
จึงจ�ำเป็นต้องจ้างคนสวนมาเพือ่ ดูแลสวนหย่อมซึง่ ตามมาด้วยการเสียค่าใช้จา่ ยเพิม่ ในแต่ละเดือน ระบบบางระบบทีเ่ ป็นระบบรดน�ำ้ อัตโนมัติ
นัน้ มักจะเป็นระบบทีเ่ ป็นการตัง้ เวลาเพือ่ ให้เครือ่ งนัน้ ท�ำงานตามเวลาทีไ่ ด้กำ� หนดไว้ ซึง่ ระบบดังกล่าวนัน้ มีขอ้ เสียคือเมือ่ คนดูแลสวนหย่อม
ไม่ได้อยูใ่ นพืน้ ทีใ่ นขณะเดียวกันมีฝนตกเกิดขึน้ ระบบนัน้ ก็ยงั คงท�ำการรดน�ำ้ ตามปรกติเมือ่ ถึงเวลาทีไ่ ด้ตงั้ ไว้จงึ ส่งผลให้มกี ารสูญเสียทรัพยากร
น�ำ้ โดยไม่จำ� เป็น เพือ่ ให้เกิดประโยชน์ตอ่ สิง่ แวดล้อมและสร้างบรรยากาศในการพักอาศัย จากปัญหาดังกล่าวเพือ่ แก้ไขในการดูแลรักษาสวน
หย่อม จึงได้ออกแบบและสร้างเครือ่ งรดน�ำ้ อัตโนมัตทิ ใี่ ช้สำ� หรับสวนหย่อมอัตโนมัตขิ นึ้ เพือ่ ช่วยลดภาระงานของคนสวนท�ำให้คนสวนนัน้ น�ำ
เอาเวลาทีส่ ญู เสียไปกับการรดน�ำ้ สามารถน�ำไปประกอบอาชีพอืน่ ๆ เพือ่ สร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวประเทศชาติได้อกี ตลอดจนท�ำให้สวน
หย่อมได้รบั การดูแลอย่างสม�ำ่ เสมอ โดยเครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตอิ อกแบบและสร้างโดยมีควบคุมการท�ำงานด้วยไมโครคอนโทรเลอร์
(Microcontroller) เพือ่ ใช้ในการควบคุมการท�ำงานของปัม๊ น�ำ้ เพือ่ ท�ำให้เกิดรูปแบบการท�ำงานอัตโนมัตโิ ดยการอาศัยระบบการสือ่ สารแบบไร้
สายและระบบรับรูค้ า่ ของความชืน้ เพือ่ ช่วยในการประหยัดทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ เป็นทรัพยากรทีส่ ำ� คัญได้

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
เครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตสิ ามารถท�ำงานโดยการตัง้ เวลาในการท�ำงานและได้มกี ารใช้ตวั ตรวจจับความชืน้ เพือ่ เป็นตัวก�ำหนดในการ
รดน�ำ้ สวนหย่อม ค่าใช้จา่ ยในการรดน�ำ้ สวนหย่อมต่อพืน้ ที่ 80 ตารางเมตร โดยประหยัดน�ำ้ ไปได้โดยประมาณ 620 ลิตรต่อวัน ซึง่ เมือ่ คิดเป็น
ค่าใช้จา่ ยได้สามารถลดได้ 195 บาทต่อเดือน เมือ่ เทียบกับการรดน�ำ้ ด้วยคนดูแลในสภาพวะอากาศปกติ ระบบจะสัง่ การให้โซลินอยด์วาล์ว
ท�ำงานแบบอิสระต่อกันตามตัวตรวจจับความชืน้ ในแต่ละต�ำแหน่งทีอ่ สิ ระต่อกันเพือ่ ไม่ให้ระบบนัน้ จ่ายน�ำ้ ไปยังพืน้ ทีท่ ไี่ ม่จำ� เป็น ติดตัง้ ง่าย
และราคาถูกเมือ่ เทียบกันกับราคาตามท้องตลาด 70 %

ประโยชน์ของผลงาน
เครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตสิ ามารถท�ำงานโดยการตัง้ เวลาในการท�ำงานและได้มกี ารใช้ตวั ตรวจจับความชืน้ เพือ่ เป็นตัวก�ำหนดใน
การรดน�ำ้ สวนหย่อมและโดยเครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตนิ จี้ ะมีการใช้ทรัพยากรน�ำ้ ในการรดน�ำ้ ต่อ 1 วันทัง้ สองช่วงเวลาการรดคือเช้า
และช่วงเวลาตอนเย็นเฉลีย่ แล้วเท่ากับ 100 ลิตร ต่อ 80 ตารางเมตร จากการเปรียบเทียบกันด้วยคนดูแลสวนจะใช้นำ�้ ในการดูแลสวนต่อ
1 ตารางเมตร ซึง่ จะใช้นำ�้ ไปโดยประมาณ 4.5 ลิตรต่อ 1 ตารางเมตร ดังนัน้ พืน้ ทีท่ ดสอบมีทงั้ หมด 80 ตารางเมตร จะต้องสูญเสียน�ำ้ ทีใ่ ช้
ในการรดน�ำ้ โดยประมาณ 360 ลิตร ต่อ 1 ครัง้ ดัง้ นัน้ ใน 1 วันจะท�ำการรดน�ำ้ 2 ช่วงเวลา คือช่วงเวลาเช้าและช่วงเวลาเย็นเช่นกันรวมทัง้
สิน้ จะต้องมีการสูญเสียน�ำ้ ไปโดยประมาณ 360x2=720 ลิตรต่อ 1 วันในสภาวะอากาศปกติ ดัง้ นัน้ จะเห็นได้วา่ เครือ่ งรดน�ำ้ อัตโนมัตจิ ะช่วย
ในการประหยัดน�ำ้ ไปได้โดยประมาณ 620 ลิตรต่อวัน เมือ่ คิดเป็นค่าใช้ในการใช้นำ�้ ประปาตามอัตราการใช้ของการประปานครหลวง จะคิด
เป็น 13 บาท ต่อ 1 ลูกบาศก์เมตร (1 ลูกบาศก์เมตร=1,000ลิตร) ซึง่ เป็นอัตราของการประปานครหลวงประเภทธุรกิจ ราชการ รัฐวิสาหกิจ
และอุตสาหกรรม เมือ่ คิดเป็นจ�ำนวนค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งสูญเสียพบว่าเครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตนิ สี้ ามารถลดค่าใช้จา่ ยได้ถงึ 195 บาทต่อ
เดือน ดังนัน้ จึงสรุปได้วา่ เครือ่ งรดน�ำ้ สวนหย่อมอัตโนมัตสิ ามารถประหยัดปริมาณการใช้นำ�้ ตลอดจนช่วยประหยัดเวลาทีใ่ ช้ในการรดน�ำ้ สวน
หย่อมได้อกี ด้วย
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เพื่อพลังงาน

นวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้างฉนวนความร้อนทีด่ ี
จากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ

Innovative Construction Materials with
Good Heat Insulation from Hemp Core and
Tobacco Leaf Debris

ความเป็นมา
ความเป็นมาของนวัตกรรม เนือ่ งจากการยาสูบแห่งประเทศไทย (ยสท.) ต้องการท�ำผนังฉนวนความร้อนจากเศษแกนต้นกัญชงและเศษ
ก้านใบยาสูบทีเ่ หลือทิง้ จากอุตสาหกรรมยาสูบเพือ่ เป็นนวัตกรรมใหม่สำ� หรับจ�ำหน่ายในเชิงพาณิชย์รองรับการลดปริมาณการปลูกยาสูบของ
ชาวบ้าน และภาคเอกชน คือ บริษทั ดีดี เนเจอร์ คราฟท์ จ�ำกัด ผูผ้ ลิตและจ�ำหน่าย ผลิตภัณฑ์ผา้ ใยกัญชง กระเป๋า และรองเท้าจากกัญชง
ต้องการน�ำเศษทีเ่ หลือในโรงงานมาท�ำเป็นผนังฉนวนความร้อนทดแทนฉนวนความร้อนแบบโฟม

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
จุดเด่นของนวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้างฉนวนความร้อนทีด่ จี ากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ คือ (1) เป็นผนังฉนวนทีท่ ำ� จากวัสดุธรรมชาติ
ซึง่ ไม่เป็นอันตรายต่อสิง่ แวดล้อมใช้ได้ทงั้ ภายในและภายนอกอาคารซึง่ ปลอดภัยกว่าผนังฉนวนจากโฟมทีจ่ ำ� หน่ายในปัจจุบนั (2) มีนำ�้ หนักเบา
และไม่มเี สียงดังรบกวนเวลาใช้งานซึง่ ดีกว่าผนังฉนวนโฟมทีใ่ ช้เมทัลชีทเป็นวัสดุสำ� หรับประกบด้านนอก (3) มีความสวยงามและเป็นธรรมชาติ
มากกว่าผนังฉนวนแบบโฟมทีจ่ ำ� หน่ายทัว่ ไปในปัจจุบนั (4) สามารถติดตัง้ ได้เร็วเนือ่ งจากต่อกันเป็นแบบเลโก้ (5) ขนาดกะทัดรัด ไม่ตอ้ งใช้
เครือ่ งจักรขนาดใหญ่ในการติดตัง้ และ (6) สามารถป้องกันสัตว์และแมลงรบกวนจากคุณสมบัตขิ องก้านใบยาสูบเมือ่ ใช้เป็นผนังภายนอกอาคาร

ประโยชน์ของผลงาน
นวัตกรรมวัสดุกอ่ สร้างฉนวนความร้อนทีด่ จี ากแกนต้นกัญชงและเศษก้านใบยาสูบ นอกจากจะเป็นความต้องการของการยาสูบแห่ง
ประเทศไทย (ยสท.) และภาคเอกชนทีป่ ระกอบธุรกิจกัญชง และอุตสาหกรรมก่อสร้างแล้ว ยังตอบสนองยุทธศาสตร์ของส�ำนักงานนโยบาย
และแผนพลังงาน (สนพ.) อีกด้วย ซึง่ ปัจจุบนั สามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในเชิงพาณิชย์ โดยผลิตเป็นสินค้าผนังฉนวนความร้อนทีม่ จี ดุ
เด่นจุดเด่นด้านประหยัดพลังงานทีม่ คี วามสวยงามตามธรรมชาติ และเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อม

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
น�ำไปพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุกอ่ สร้างฉนวนความร้อนแผ่นใหญ่สำ� หรับโครงการอสังหาริมทรัพย์ขนาดใหญ่เพือ่ ให้เหมาะสมกับเครือ่ งจักร
ติดตัง้ ขนาดใหญ่ และพัฒนาน�ำวัสดุชวี ภาพประเภทอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นวัสดุเหลือทิง้ จากภาคเกษตรกรรมมาใช้ประโยชน์มากขึน้

เจ้าของผลงาน

นายประชุม ค�ำพุฒ*, ว่าที่ร้อยเอก ดร.กิตติพงษ์ สุวีโร
คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เบอร์โทรติดต่อ 0816654755 อีเมล์ choomy_gtc@hotmail.com
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เจ้าของผลงาน

ผศ.สิทธิชัย จีนะวงษ์*, นางสุจิตรา จีนะวงษ์, นายจิรยุทธ ปาลี, นายจตุพล ภูธรแสวงกิจ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงราย
เบอร์โทรติดต่อ 0814732110 อีเมล์ sithichai19@gmail.com
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เพื่อพลังงาน

ระบบติดตามแสงอาทิตย์ดว้ ยการปรับสมดุลระดับน�ำ้

Solar tracking by adjusting the water balance

ความเป็นมา
การผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ ทีผ่ า่ นมาแผงเซลล์แสงอาทิตย์จะถูกติดตัง้ แบบยึดติดอยูก่ บั ที่ โดยมีการวิจยั และทดลองจากหลาย
หน่วยงาน พบว่าค่าเฉลีย่ ของมุมเอียงทีด่ ที สี่ ดุ ส�ำหรับประเทศไทยคือ มุม 15 องศา หันหน้าไปทางทิศใต้ การติดตัง้ แบบยึดติดอยูก่ บั ทีจ่ ะ
ท�ำให้ได้รบั ค่าพลังงานจากแสงอาทิตย์ได้ดเี พียงบางช่วงเวลาเท่านัน้ เนือ่ งจากดวงอาทิตย์มกี ารเคลือ่ นทีอ่ ยูต่ ลอดเวลา จากทิศตะวันออก
ไปสูท่ ศิ ตะวันตก นอกจากนีย้ งั มีงานวิจยั ทีท่ ำ� ให้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เคลือ่ นทีต่ ามดวงอาทิตย์ได้ตงั้ แต่เช้าถึงเย็นโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ได้รบั
แสงอาทิตย์ และเปลีย่ นเป็นพลังงานไฟฟ้าได้มากขึน้ โดยใช้มอเตอร์รว่ มกับฟันเฟืองหรือโซ่เป็นตัวขับเคลือ่ น แต่มขี อ้ เสียเรือ่ งการใช้ตน้ ทุนสูง
และใช้พลังงานในการหมุนตามดวงอาทิตย์มาก โดยเฉพาะถ้าท�ำเป็นระบบใหญ่ทใี่ ช้เซลล์แสงอาทิตย์หลายๆ แผง ก็จะต้องใช้มอเตอร์ทมี่ ี
ก�ำลังขับเคลือ่ นมากขึน้ ซึง่ ก็หมายถึงต้องสิน้ เปลืองพลังงานมากขึน้ เช่นกัน นอกจากนีย้ งั มีการประยุกต์ใช้มอเตอร์ขบั จานดาวเทียมมาเป็น
ตัวขับเคลือ่ นแผงเซลล์แสงอาทิตย์ ซึง่ ใช้พลังงานต�ำ่ กว่ามอเตอร์กระแสตรง แต่ถา้ หากใช้เซลล์แสงอาทิตย์จำ� นวนหลายๆ แผง ก็จะต้องใช้
มอเตอร์ขบั จานดาวเทียมตามจ�ำนวนแผง ซึง่ เป็นการเพิม่ ต้นทุนและสิน้ เปลืองพลังงานอย่างมาก และยังมีงานวิจยั ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
แห่งประเทศไทย ทีไ่ ด้ทำ� การวิจยั ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงน�ำ้ หนัก แต่การเคลือ่ นทีจ่ ะเป็น 3 ระดับ คือ ทางทิศตะวันออก ตัง้ ฉาก
กับดวงอาทิตย์ตอนเทีย่ งวัน และทางทิศตะวันตก
จากเหตุผลและปัญหาดังกล่าว จึงได้มแี นวความคิดทีจ่ ะท�ำโครงสร้างระบบการติดตามแสงอาทิตย์สำ� หรับแผงเซลล์แสงอาทิตย์ดว้ ยการ
ปรับสมดุลระดับน�ำ้ ซึง่ มีขอ้ ดีคอื สามารถเคลือ่ นทีต่ ามแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้องตลอดทัง้ วัน และระบบนีย้ งั ใช้กำ� ลังไฟฟ้าในการเคลือ่ นที่
ติดตามแสงอาทิตย์นอ้ ยมาก ไม่วา่ จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ อีกจ�ำนวนหลายๆ แผง ก็ยงั ใช้ระบบควบคุมการเคลือ่ นทีเ่ พียงชุดเดียว
ซึง่ ก็จะท�ำให้ใช้กำ� ลังไฟฟ้าเพิม่ ขึน้ เพียงเล็กน้อยเท่านัน้ นัน้ ก็หมายความว่าจะท�ำให้ได้พลังงานแสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ แต่ใช้พลังงานในการเคลือ่ นที่
ติดตามแสงอาทิตย์ตำ�่ เป็นการเพิม่ ประสิทธิภาพของพลังงานแสงอาทิตย์ในการผลิตไฟฟ้าได้เป็นอย่างมาก

จุดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน
1.สามารถเคลือ่ นทีต่ ามแสงอาทิตย์ได้อย่างถูกต้องตลอดทัง้ วัน
2.ระบบนีใ้ ช้กำ� ลังไฟฟ้าในการเคลือ่ นทีต่ ดิ ตามแสงอาทิตย์นอ้ ยมาก ไม่วา่ จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ อีกกีแ่ ผง และใช้ระบบควบคุม
การเคลือ่ นทีเ่ พียงชุดเดียว

ประโยชน์ของผลงาน
1.โครงสร้างของระบบทัง้ หมดใช้ตน้ ทุนต�ำ่ มาก และง่ายต่อการปรับปรุงและบ�ำรุงรักษา		
2.ได้พลังงานแสงอาทิตย์มากกว่าระบบทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั ที		
่
3.ใช้กำ� ลังไฟฟ้าในการเคลือ่ นทีต่ ดิ ตามแสงอาทิตย์นอ้ ยมาก ไม่วา่ จะใช้แผงเซลล์แสงอาทิตย์เพิม่ ขึน้ อีกกีแ่ ผง และใช้ระบบควบคุมการ
เคลือ่ นทีเ่ พียงชุดเดียว		
4.น�ำไปประยุกต์ใช้ในการเกษตร หรือใช้ในสถานทีท่ ไี่ ม่มไี ฟฟ้าเข้าถึง

แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน
1.ขยายผลเชิงพาณิชย์ ผลิตและจ�ำหน่ายหากมีการสัง่ ซือ้
2.น�ำไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม/พืน้ ที่

วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงาน

เนือ่ งจากสิง่ ประดิษฐ์ได้ตอ่ ยอดแนวทางการศึกษาทฤษฎีความเหมาะสม (Optimization) ด้วยวิธกี าร PIMOGA ทีผ่ วู้ จิ ยั ได้นำ� เสนอมา
ก่อน และในอนาคตการต่อยอดจากสิง่ ประดิษฐ์จะมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.การขยายโครงข่ายการระบายน�ำ้ ให้กว้างขึน้ จากเดิมเป็นพืน้ ทีแ่ บบท้องถิน่ หรือเพียงหน่วยงานเดียว ซึง่ จะขยายเป็นพืน้ ทีร่ องรับหน่วย
งานต่างๆ ในระดับภูมภิ าคหรือระดับประเทศ
2.น�ำระบบทีไ่ ด้สร้างขึน้ ไปใช้กบั สภาพปัญหาทีแ่ ตกต่างกันออกไป เช่น ระบบจราจร หรือระบบขนส่ง เป็นต้น
3.เพิม่ ความสามารถในการรับ-ส่งข้อมูลในระบบข้อมูลก้อนเมฆ (Cloud Storage) ซึง่ จะท�ำให้ผใู ช้สามารถน�ำข้อมูลไปประมวลได้หลาก
หลายยิง่ ขึน้

เจ้าของผลงาน

นายพฤฒิพงศ์ เพ็งศิริ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		
เบอร์โทรติดต่อ 0897022912 อีเมล์ prudtipong.p@rmutsb.ac.th
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การประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาไลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 11
และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 10

สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม

เพื่อพลังงาน

ระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน�ำ้
ในโครงข่ายด้วยการประยุกต์หาค่าเหมาะสม

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

ในปี พ.ศ. 2559 โครงการส่งน�ำ้ และบ�ำรุงรักษาป่าสักใต้ (เขือ่ นพระรามหก) ทีม่ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบในการรับ-ส่งน�ำ้ จากแม่นำ�้ สายหลัก คือ
แม่นำ�้ ป่าสัก ระบายน�ำ้ เข้าสูค่ ลองระพีพฒั น์ อยูใ่ นเขตพืน้ ทีจ่ งั หวัดพระนครศรีอยุธยา มีความต้องการหาระบบทีใ่ ห้ในการแก้ไขปัญหาบริหาร
จัดทรัพยากรน�ำ้ ซึง่ สามารถการประมาณการระบายน�ำ้ ในแต่ละวัน-เวลาในโครงข่ายการระบายน�ำ้ (Network Drainage) และค�ำนึงถึงความ
สัมพันธ์รว่ มกับความสามารถของประตูระบายน�ำ้ (ปตร.) ในแต่ละทีไ่ ด้ ในโครงการฯ มี ปตร. จ�ำนวน 6 ปตร. ได้แก่ เขือ่ นพระรามหก ปตร.
พระนารายณ์ ปตร.พระมหินทร์ ปตร.พระเอกาทศรถ ปตร.พระศรีศลิ ป์ และ ปตร.พระศรีเสาวภาค สถานการณ์ ซึง่ มีคณุ สมบัตแิ ละ
ความสามารถในแต่ละ ปตร. โดยโครงการฯ ต้องการน�ำระบบมาเพือ่ การจัดเตรียมแผนการระบายน�ำ้ และค�ำนวณประมาณการใช้พลังงาน
ในการยกระดับบาน ปตร. หรือการปิด-เปิด ได้อย่างคุม้ ค่ามากทีส่ ดุ
ผูว้ จิ ยั จึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาและความต้องการในการใช้ประโยชน์ในการระบายน�ำ้ ทีจ่ ะสนับสนุนการวางแผนการบริการจัดการทรัพยากร
เพือ่ แนวทางในการวิเคราะห์ถงึ พลังงานทีใ่ ช้อย่างเหมาะสม ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงได้นำ� เสนอระบบประมาณการยกระดับบานประตูระบายน�ำ้ ในโครง
ข่ายด้วยการประยุกต์หาค่าเหมาะสม ซึง่ เป็นการต่อยอดงานวิจยั ทีไ่ ด้ทำ� มา โดยอาศัยวิธกี าร PIMOGA (Partition of Initial Population for
Multi-objective Genetic Algorithm) (Prudtipong Pengsiri and Sunantha Sodsee, 2015) ซึง่ เป็นการหาค่าความเหมาะสมการระบายน�ำ้
จะขึน้ อยูก่ บั การยกระดับบานประตูระบายน�ำ้ นัน้ จากผลลัพธ์คา่ ประมาณการระบายน�ำ้ ด้วยวิธกี าร PIMOGA น�ำมาหาค่าการระบายปริมาณ
น�ำ้ ด้วยหลักการค�ำนวณรูปทรงปริมาตร ซึง่ สามารถใช้หลักการค�ำนวณด้วยการเทียบอัตราส่วนร้อยละจากผลลัพธ์การระบายน�ำ้ ด้วยวิธกี าร
PIMOGA โดยเทียบกับความสามารถในการระบายน�ำ้ สูงสุด (Maximum Capacity) ท�ำให้ได้เกณฑ์การค�ำนวณจ�ำนวนบานประตูและการ
ยกระดับประตูเพือ่ ระบายน�ำ้ ซึง่ ได้พจิ ารณาข้อมูลการระบายน�ำ้ ของโครงการ ฯ แบบรายวันของประตูระบายน�ำ้ (ปตร.) จ�ำนวน 6 ปตร.
ได้แก่ เขือ่ นพระรามหก ปตร.พระนารายณ์ ปตร.พระมหินทร์ ปตร.พระเอกาทศรถ ปตร.พระศรีศลิ ป์ และปตร.พระศรีเสาวภาค โดย
ใช้ขอ้ มูลการระบายยน�ำ้ แต่ละ ปตร. ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม พ.ศ.2538 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2558 จ�ำนวนทัง้ หมด 7,670 วัน
การประยุกต์หาค่าเหมาะสมของการระบายน�ำ้ (Optimal Solution) ซึง่ เป็นค่าผลลัพธ์ทไี่ ด้จากแต่ละวิธตี ามแต่ละชุดข้อมูลทีใ่ ช้ในการ
ทดสอบด้วยวิธกี าร PIMOGA จากนัน้ ท�ำการค�ำนวณหาค่าเฉลีย่ ข้อมูลวันในแต่ละปีเพือ่ อ้างถึงข้อมูลเชิงอิทธิพลของฤดูกาลในการค�ำนวณหา
ค�ำตอบของค่า Fitness Function ค่าประมาณการยกระดับบานประตูระบายน�ำ้ ซึง่ มีคณุ ลักษณะของข้อมูลดังนี้ 1) ค่าประมาณการระบาย
ปริมาณน�ำ้ ในโครงข่ายด้วยวิธี PIMOGA มีหน่วยเป็นลูกบาศก์เมตรต่อวินาที (m3/s) 2) ค่าประมาณการยกระดับบานประตูระบายน�ำ้ มี
หน่วยเป็นเมตร (m) และ 3) ค่าจ�ำนวนช่องของประตูระบายน�ำ้

จดเด่น/ความแปลกใหม่ ของผลงาน

ผลงานสิง่ ประดิษฐ์นไี้ ด้นำ� เสนอวิธกี าร PIMOGA มาใช้เพือ่ ต่อยอดแนวคิดมาเป็นนวัตกรรมอย่างเป็นรูปธรรมและสามารถใช้งานได้จริง
โดยได้แบ่งการท�ำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ส่วนข้อมูลอินพุตเริม่ ต้น 2) ส่วนการประมวลผลด้วยวิธกี าร PIMOGA และ 3) ส่วนแสดงผล
การประมาณค่าเหมาะสมของการระบายน�ำ้

ประโยชน์ของผลงาน
1.ได้ระบบทีต่ อบสนองความต้องการในการสนับสนุนการวางแผนงานในการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ของโครงการบ�ำรุงรักษาป่าสักใต้
2.ช่วยลดวิเคราะห์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรน�ำ้ ให้เหมาะสมกับความต้องการในการใช้นำ�้ และส่งผลดีกบั การแก้ปญั หาการเกิด
สภาวะน�ำ้ ท่วมได้อกี หนึง่ ทาง
3.เนือ่ งจากผลการหาค่าประมาณการระบายน�ำ้ ในแต่ละ ปตร. สามารถคาดการณ์ถงึ ผลลัพธ์ทจี่ ะเกิดขึน้ ในอนาคตได้ จึงท�ำให้สง่ ผล
ไปถึงการวิเคราะห์ในด้านการวางแผนใช้พลังงานทีเ่ หมาะสมและสามารถลดการสูญเสียพลังงานทีไ่ ม่จำ� เป็นในการยกระดับบาน ปตร. ได้
4.ท�ำให้ผทู้ สี่ นใจข้อมูลการระบายน�ำ้ สามารถตรวจสอบได้จากการแสดงผลบอร์ด LED ทีอ่ ยูใ่ นรูปแบบการแสดงผลทีเ่ ข้าใจได้งา่ ย
วารสารสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม RMUTCON 2019
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