โครงการนวัตกรรมชุมชน ประจําป ๒๕๖๑
มีผลงานที่สงเขาประกวดทั้งสิ้น ๑๓ ผลงาน ประกอบดวย

1. โครงการกระบวนการจัดการ เฝาระวัง ปองกัน ควบคุมยุง
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีการระบาดของไขเลือดออก ซึ่งสาธารณสุข (อสม.) ประจําตําบลมีการรณรงค
ทําลายยุง โดยการพนหมอกควัน แตยังมีการระบาดของไขเลือดออกอยู เทศบาลตองกําจัดตัวแกของยุง โดยใชเครื่องพนฝอยและเครื่องพน
หมอกควัน จึงมีความตองการเครื่องพนฝอยและเครื่องพนหมอกควัน ซึ่งมีขนาดเล็กและใชงานงาย เชน ผลิตสเปรยตะไครหอมไลยุง
ผลิตอุปกรณลอยุงโดยใชหลอดไฟลอยุง เปนตน ทั้งยังเสริมสรางรายไดผลิตภัณฑใหกับชุมชน

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายจรูญ สุโพธิ
โพธิ์ 2. นางปรารถนา
นางปรารถนา ประดิษฐกุกลุ 3. นายปริ
นายปริศฎา ไชยชมภู
ไชยชมภู 4. นายพงษ
นายพงษชัย แสนมโน
5. นายสุ
นายสุรชัย ดอกดวง
ที ม งานชุมชน
• รองนายกเทศมนตรี
รอง นายกเทศมนตรีเทศบาล ตําบลบานแหวน จั ง หวัด เชียงใหม • นายเจริ
นายเจริ ญ อุเต็ม

๒. โครงการกระบวนการจัดการผลิตผักปลอดสารพิษ
ศูนยควบคุมการบินเชียงใหม
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากวิสาหกิจชุมชนกลุมเกษตรอินทรียตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม มีสมาชิกภายในกลุมประมาณ ๑๕๐ คน และ
มีกิจกรรมในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษในครัวเรือนไวบริโภคที่เหลือจากการบริโภคจะนําไปจําหนายภายในชุมชนฯ เปนการปลูกแบบ
พื้นบาน แตเกิดปญหาการปลูกพืชไมไดผลเทาที่ควร เกิดโรคแมลง และโรคพืช ผลผลิตเสียหาย เกษตรกรผูสูงอายุตองการเรียนรูวิธีการ
ปลูกพืชแบบใหม รวมถึงวิธีการผลิตการปลูกพืชผักปลอดสารพิษที่ประหยัดแรงงานและคาใชจายตอชุมชน

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายจรูญ สุโพธิ
โพธิ์ 2. นางปรารถนา
นางปรารถนา ประดิษฐกุกลุ 3. นายเกษียร บุญเกิด 4. นายพงษ
นายพงษชัย แสนมโน
5. นายสุ
นายสุรชัย ดอกดวง
ที ม งานชุมชน
• รองประธานวิสาหกิ จชุมชนกลุมเกษตรอิ นทรีย ตําบลบานแหวน จั ง หวัดเชียงใหม
• นายจั
นายจั กรี ศรีกัญญา

๓. โครงการเครื่องเก็บผลปาลม
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากในชุมชนภาคใตปลูกผลปาลมเปนจํานวนมาก จึงทําใหผลปาลมรวงจากทะลาย เกษตรกรตองกมลงเก็บ ทําใหปวดเมื่อย
รางกาย ปวดเอว อีกทั้งตองใชระยะเวลาเก็บผลปาลมที่รวง หรือตองใชแรงงานมาก ทําใหเสียคาใชจายสูง การใชเครื่องเก็บผลปาลมนี้
เพื่อเปนการรักษาสุขภาพของเกษตรกร และสะดวกรวดเร็ว และลดคาใชจาย

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายจวบ ณรงครัรัตน 2. นายเดช
นายเดช หวังสุวรรณ 3. นายวิ
นายวิรัตน รัตนมณี 4. นายมานิ
นายมานิตย แกวจํารัส
5. นายชม
นายชม จันทรตน
ที ม งานชุมชน
• เกษตรกร จั ง หวัดสงขลา • นายคํ
นายคํานึ ง ตั ม พะป ณณะ

๔. โครงการรถเก็บขยะ
ศูนยควบคุมการบินหาดใหญ
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากในชุมชนที่มีขยะเปนจํานวนมาก ตองกมลงเก็บขยะสงผลกับสุขภาพ และใชเวลานาน ตองใชแรงงานมาก อีกทั้งหากขยะที่มีเชื่อ
โรคอาจสงผลกับสุขภาพ ทําใหผูรับผิดชอบเก็บขยะดวยมือติดเชื้อตาง ๆ รถเก็บขยะนี้ชวยรักษาสุขภาพ สะดวกรวดเร็ว และลดคาใชจาย

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายจวบ ณรงครัรัตน 2. นายเดช
นายเดช หวังสุวรรณ 3. นายวิ
นายวิรัตน รัตนมณี 4. นายมานิ
นายมานิตย แกวจํารัส
5. นายชม
นายชม จันทรตน
ที ม งานชุมชน
• ผูอํา นวยการโรงเรี ยนควนเนี ยงวิ
งวิทยา สั ง กัด สํา นักงานเขตพื้นที่ภาคศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๖
จั ง หวัดสงขลา

๕. โครงการเครื่องตัดหัวมันประสิทธิภาพสูง (เครื่องขนาดเล็ก)
ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา
• แนวคิดในการพัฒนา
การใชเครื่องตัดหัวมันประสิทธิภาพสูง สามารถทําใหชิ้นสวนของหัวมันทุกชิ้นมีความหนาเทาๆ กัน และนําไปตากแดดใหมีความชื้นเทา ๆ
กันทุกชิ้น กวาเครื่องเดิม และจะสามารถขยายผลผลิตไดราคาดี

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายศุ
นายศุภมิตร ผลชานิโกโก 2. นางพรพั
นางพรพักตร นิรันตวรภัทร
ที ม งานชุมชน
• หั ว หนาฝายพัฒนาชุ
นาชุมชน • นางสาวกรี
นางสาวกรีญาภรณ ชั ย ศุภลักษณ

๖. โครงการเครื่องมือถอนหัวมันสําปะหลัง
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
• แนวคิดในการพัฒนา
มันสําปะหลัง พืชเศรษฐกิจที่นิยมปลูกทุกภาค โดยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (รอยละ ๕๔.๕) คิดเปนประมาณ ๑๐% ของผลผลิตทั่วโลก
เกษตรกรจะปลูกในชวงตนฤดูฝน วิธีการเก็บเกี่ยวมันสําปะหลังมี ๒ วิธี คือ ถอนโดยใชแรงงานคน ตัดตนมันใหเหลือสวนลางของลําตน
ไวประมาณ ๓๐-๗๐ เซ็นติเมตร แลวงัดกอมันสําปะหลังขึ้ นมา การใชแรงงานจะทําใหเหนื่อยลา เพื่อแกไขปญหาการเก็บเกี่ยวมัน
สําปะหลังทีมงานโครงการนวัตกรรมชุมชนจึงไดพัฒนาเครื่องถอนหัวมันสําปะหลัง ชวยใหเก็บเกี่ยวดีข้ึน

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายสั
มา
นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง
ประสมทอง 2. นายกั
นายกังวาน บุตราช 3. นายวรวิ
นายวรวิทย คําวงศ 4. น.ส.กุลธิดา วงศชุติมา
ที ม งานชุมชน
• ครู มหาวิ ทยาลั ยอุบลราชธานี
• นายพร
นายพรเทพ
พรเทพ สุรมาตย

๗. โครงการเครื่องมือผาไมหีบไกปง
ศูนยควบคุมการบินอุบลราชธานี
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากการผาไมไผของกลุมหัตถกรรมไทยพื้นบานตองอาศัยฝมือแรงงานคน ทีมนวัตกรมีแนวคิดที่จะออกแบบและพัฒนาเครื่องผลิตไม
ปงไกท่ีไดขนาดตามที่ตองการ มีกลไกที่เหมาะสม สะดวกตอการใชงาน ปลอดภัย ทั้งนี้เพื่อลดระยะเวลาในการผลิตไมปงไกทดแทนการใช
แรงงานคน ลดตนทุน และสามารถเพิ่มกําลังการผลิตไมปงไกใหเพียงพอกับความตองการตลาดอีกดวย

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายสั
มา
นายสังขสิทธิ์ ประสมทอง
ประสมทอง 2. นายกั
นายกังวาน บุตราช 3. นายวรวิ
นายวรวิทย คําวงศ 4. น.ส.กุลธิดา วงศชุติมา
ที ม งานชุมชน
• อบต.
อบต . ไร นอย จั ง หวัดอุบลราชธานี
• นายวิชัย ทองศรี

๘. โครงการเครื่องแทงทะลายปาลมระบบลั่นไก
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
• แนวคิดในการพัฒนา
เกษตรกรมีอาชีพปลูกปาลม/รับจางตัดผลปาลม เมื่อผลปาลมสุก การเก็บเกี่ยวผลปาลมเกษตรกรจะใชเสียมแทงทะลายปาลม โดยวิธี
กระแทกเสียม เพื่อตัดขั่วผลปาลมใหขาด ทําใหผลปาลมรวงลงมา โดยวิธีน้ีเกษตรกรจะเกิดอาการบาดเจ็บกลามเนื้อ ตองเสียคาใชจายใน
การรักษา

ทีมงานบริษัทฯ
1. วาที่รอยตรี สมนึก ชวยคง 2. นายวิโรจน ชูสิทธิ์ 3. นางริ
นางรินดาณันญ อะสิไคเนน
4. นางสาวปริ
นางสาวปริฉัตร รักษาทรัพย 5. นายประเสริ
นายประเสริฐ ศิริพรประสิทธิ์
ที ม งานชุมชน
• ผูใ หญ บานหมูท่ี ๓ ตําบลหั
ธานี • นายนิ
บลหัวเตย อํา เภอพุ
เภอ พุนพิ น จั ง หวัดสุราษฎรธานี
นายนิ พนธ พึ่ง ชาติ

๙. โครงการธนาคารปูมาระบบโซลาเซลล
ศูนยควบคุมการบินสุราษฎรธานี
• แนวคิดในการพัฒนา
เดิมธนาคารปูมาจะรับบริจาคแมปูมาไขนอกกระดองมาปลอย เพื่อรอแมปูออกไข วิธีการนี้ นักวิจัยพบวาอัตราการรอดต่ํา จึงแกปญหาโดย
นําแมปูมาใสในถังเพาะฟก ๑ ถังตอแมปู ๑ ตัว มีการปรับคาความเค็มของน้ําในถัง และใหออกซิเจนดวยเครื่องปมอากาศขนาด ๘๓๐ วัตต
ทําใหธนาคารปูมาตองจายคากระแสไฟฟาประมาณ ๘๐๐-๙๐๐ บาทตอเดือน หากไฟฟาดับแมปูในถังเพาะฟกจะตาย ทั้ งนี้เพื่อลด
คาใชจายใหกับธนาคารปูมา จึงใชระบบโซลาเซลลขนาด ๒๔๐ วัตต จายกระแสไฟฟาใหกับปมออกซิเจนในถังเพาะฟกไขปู

ทีมงานบริษัทฯ
1. วาที่รอยตรี สมนึก ชวยคง 2. นายวิโรจน ชูสิทธิ์ 3. นางริ
นางรินดาณันญ อะสิไคเนน
4. นางสาวปริ
นางสาวปริฉัตร รักษาทรัพย 5. นายประเสริ
นายประเสริฐ ศิริพรประสิทธิ์
ที ม งานชุมชน
• อาชี พประมง ประธานอนุรักษ อานพุมเรี ยง ชุม ชนบานแหลมโพธิ์ ตําบลพุมเรี ยง อํา เภอไชยา
จั ง หวัดสุราษฎรธานี • นายจรินทร เฉยเชยชม

๑๐.
๑๐. โครงการเครื่องตัดไรบาดเจ็บ
ศูนยควบคุมการบินภูเก็ต
• แนวคิดในการพัฒนา
เนื่องจากชุมชนไดทําการกอสรางงานตาง ๆ โดยมีการใชเครื่องมือชวยตัดวัสดุ เชนเหล็ก อิฐ คอนกรีต ซึ่งเครื่องมือนี้หมุนดวยความเร็ว
สูง และใบมีดมีคม บอยครั้งที่เครื่องหลุดจากมือ ตัดอวัยวะตาง ๆ และเกิดบาดเจ็บ พิการ จากการทํางานกอสราง

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายจรู
นายจรูญ วิศวสกุ
วสกุล 2. นายวั
นายวัลลภ ภิรมยฤทธิ์ 3. นายสุ
นายสุทธิชัย นาคทอง
ที ม งานชุมชน
• รั บเหมาก
เหมาก อสราง และนักการภารโรง จั ง หวัดภูเก็ต
• นายสอ
นายสอ หวังจิ ต

๑๑.
๑๑. โครงการกังหันรักษน้ําแอโรไทย
แอโรไทย
ศูนยควบคุมการบินอุดรธานี
• แนวคิดในการพัฒนา
ปญหาการเก็บขยะที่ลอยในน้ําที่ไมสะดวก ยากลําบากตอแรงงาน โดยวิธีการลองเรือ หรือการเก็บโดยการใชกระบวยตาขายตัก ซึ่ง
ยุงยากตอการปฏิบัติงาน และระยะเวลา โครงการกังหันรักษน้ําแอโรไทย จะชวยรักษาความสะอาดจัดเก็บขยะที่ลอยในน้ํา และประหยัด
ตนทุนดานแรงงานและระยะเวลาในการเก็บขยะ

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายปติ ปญญภั
ญภัทร 2. นาย สุเมธ แข็งขัน 3. นายบุ
นายบุญศรี โคตรุฉิน 4. นายสุ
นายสุภาพ บุญไพโรจน
5. นายกฤษณ
นายกฤษณ จิตศักดิ์
ที ม งานชุมชน
• ประธานแมบานชุมชนหนองขี้ ควาย จั ง หวัด อุดรธานี • นางสาวมะลิ
นางสาวมะลิ วัลย จั นแซม

๑๒.
๑๒. โครงการเครื่องรดน้ําไฮบริดจ (๔.๐)
ศูนยควบคุมการบินหัวหิน
• แนวคิดในการพัฒนา
ปจจุบันคนจํานวนมากหันมาปลูกผักเพื่อรับประทานเองในรูปแบบของ สวนผักคนเมือง ทางทีมงานโครงการนวัตกรรมชุมชนของ
ศน.บภ ๑. ไดเล็งเห็นถึงขั้นตอนวิธีการปลูกผักแบบเดิม วาสามารถสรางประโยชนจากขั้นตอนเดิมได คือ ขั้นตอนการรดน้ําในแปลงผักที่
ปลูก สามารถสรางประโยชนไดโดยการทําเครื่องรดน้ําอั ตโนมัติและสามารถผลิตไฟฟานําไปชารตแบตเตอรี่เพื่อใชจายใหกับวงจรวัด
ความชื้นในดิน และสามารถใชเปนโคมไฟสองสวางในเวลากลางคืนได เพื่อลดอันตรายจากสัตวมีพิษ ที่อาจออกมาหากินในเวลากลางคืน

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายสุ
นายสุนทร ขาวจันทรคง 2. นายสมพงษ
นายสมพงษ พลาชี
พลาชีวะ 3. นายเรวั
นายเรวัต เทียมหมอก
มหมอก
4. นายสุ
นายสุทธิพันธุ ชวลิตเลขา
ที ม งานชุมชน
• นายประสาน ทองดี

๑๓.
๑๓. โครงการเตียงลดแรง ลดโรค
ศูนยควบคุมการบินพิษณุโลก
• แนวคิดในการพัฒนา
เปนผลงานที่ไดแนวคิดมาจากเตียงคนไขทางแถบประเทศยุโรป ซึ่งไดทําการวิจัยและพัฒนาใหตอบสนองในการชวยผูปวยติดเตียงที่กลับไป
รักษาตอที่บาน เนื่องจากเตียงมีราคาที่สูง ดังนั้นทีมงานจึงไดเล็งเห็นความสําคัญดังกลาว โดยนํามาประยุกต ปรับแตง มีระบบควบคุม
อัตโนมัติ (Remote Control) และใชตนทุนที่ไมสูงนัก ดังนั้นทีมงานจึงหวังวางานชิ้นนี้จะขยายผลเปนประโยชนสําหรับผูปวย และลด
ภาระสําหรับผูดูแลไดเปนอยางดี

ทีมงานบริษัทฯ
1. นายเอกศักดิ์ โพธิ์ทอง
ทอง 2. นายกิ
นายกิตติศักดิ์ กุลศัตยาภิ
ยาภิรมย 3. นายประสิ
นายประสิทธิ์ แฟงแยม
4. นางมารี
นางมารีญา ภูพันธ
ที ม งานชุมชน
• หั ว หนาพยาบาล (วิ ชาชี พ ) ชํานาญการพิ
นาญการพิเศษ สั ง กัดโรงพยาบาลเนินมะปราง จั ง หวัด พิษณุโลก
• นางสาวใกล
นางสาวใกลรุง เกตุพิจิตร

