
   

โครงการนวัตกรรมชุมชน ประจําปี ๒๕๕๓ 
มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๔ ผลงาน ประกอบด้วย 

 
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. โครงการพัฒนาเครื่องฝึกทักษะในการผ่าตัดของนักเรียนแพทย์ 
    ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกดําเนินการร่วมกับโรงพยาบาลพุทธชินราชพิษณุโลก 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการออกแบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Adobe Flash จําลองการผ่าตัดฝึกทักษะผ่านทางจอภาพ โดยใช้
เครื่องมือจําลองตามตัวอย่างต้นแบบตามขั้นตอน มีโปรแกรมแสดงการเตือนหากการฝึกทดสอบไม่ตรงตามต้นแบบ
หน้าจอแสดงผล เคร่ืองมือนี้สามารถฝึกนักเรียนแพทย์ได้ครั้งละ ๑๕ – ๒๐ นาที/คน จากเดิมท่ีใช้วิธีการฝึกผ่าตัด
จากคนไข้จริง ซ่ึงฝึกหัดนักเรียนแพทย์ได้เพียงคร้ังละ ๑ - ๒ คนต่อ ๑ case และใช้เวลานาน ๑ - ๘ ชั่วโมง เม่ือ
นักเรียนแพทย์มีความคุ้นเคยกับการใช้เคร่ืองมือฝึกทักษะในการผ่าตัดมากข้ึน จะทําให้การฝึกผ่าตัดใน case จริงได้
ดีย่ิงข้ึน 

 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

 
 
ทีมงานชุมชน 

 

   ๑. นายวิสุทธ์ิ ศรีสมบูรณ์   ผูจ้ัดการงานวิศวกรรม 
   ๒. นายจามิกร ศุกร์ดี   วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๓. นายสมเกียรติ นฤภัย    วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๔. นายการัณย์ เรืองศรีชัย  วิศวกรระบบ 

 ๒       ๓         ๑         ๔ 

นายแพทย์ธนศักด์ิ  ทองใบ 
นายแพทย์เชี่ยวชาญศลัยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะ 

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก 



 

   

 
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. โครงการจักรยานสูบน้ําแอโรไทย 
      ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานีดําเนินการร่วมกับ อบต. บ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 
 

  
 

แนวคิดในการพัฒนา 
เป็นการประดิษฐ์เคร่ืองสูบน้ําแบบประหยัด และสามารถใช้ออกกําลังกายได้ในตัว โดยใช้อุปกรณ์ท่ีหาง่าย ราคา

ถูก มาเป็นส่วนประกอบ  โดยอาศัยจักรยานเป็นต้นกําลัง และไม่ได้ดัดแปลงโครงสร้างจักรยานเหมือนเคร่ืองสูบน้ําอ่ืน  
ดังนั้นจักรยานยังสามารถขับข่ีได้เม่ือไม่ได้ใช้งานสูบน้ํา เพราะออกแบบมาให้ประกอบใช้ได้อย่างไม่เจาะจง อีกท้ังยัง
สามารถใช้กับจักรยานคันใดก็ได้ ระบบสูบน้ําได้ออกแบบเป็นกระบอกสูบคู่โดยใช้ท่อน้ํา PVC ขนาด ๑ นิ้ว มาทําเป็น
ปั๊มแบบกระบอกลูกสูบเพ่ีอทดแทนปั๊มน้ําสําเร็จรูปท่ีมีราคาแพง ระบบ valve ใช้ท่อ PVC ขนาด ๑ นิ้ว โดยใช้ลูกแก้ว
ทรงกลมมาทําเป็นประตูเปิด-ปิดทางน้ํา  
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

     
 

                    

   ๑. นายปิติ  ปัญญภัทร    วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๒. นายสุภาพ  ภิญโญศรี     วิศวกรระบบอาวุโส  ๑        ๒                 ๓ 
   ๓. นายเกษม  เวียงวงษ์    วิศวกรระบบอาวุโส 

ทีมงานชุมชน 
 

 

   ๔. นายกฤษฎา  ศรีตะ    วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๕. นางสาวปวีณา สมชัย     วิศวกรระบบ 

 
 
 
         ๔                       ๕ 

นายชาติตระการ เศวตวงษ์ 
สมาชิก อบต.บ้านจั่น จังหวัดอุดรธานี 



 
   

    สาขาการเกษตรชุมชน 
๓. โครงการออกแบบและทดสอบอุปกรณ์เปลี่ยนถ่ายน้ําเล้ียงปลากดั 
      ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลกดําเนินการร่วมกับคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนที่พิษณุโลก 
 

    
 

แนวคิดในการพัฒนา 
เป็นการสร้างโมเดลจําลองโรงเรือนเลี้ยงปลากัดเป็นแถว ๑๐ ขวด X ๑๔ ขวด มีการพัฒนาใช้ท่ออ่อนเพื่อ

ดูดน้ําเสียและปล่อยน้ําดีใส่ลงในท่อสแตนเลสสวมลงในขวด เนื่องจากเกษตรกรประสบปัญหาตะกอนจํานวนมาก
ตกค้างในขวดหลังจากเปลี่ยนน้ํา และสูญเสียน้ําระหว่างการเปลี่ยนถ่ายน้ําเป็นปริมาณมาก อีกท้ังการเปลี่ยนถ่ายน้ํา
อาจทําให้ปลาช้ําและตายได้ ซ่ึงอุปกรณ์ฯนี้สามารถเปลี่ยนถ่ายน้ําได้คร้ังละ ๑๐ ขวด (๑ แถว) พร้อมกัน ใช้เทคนิค
การดูดน้ําออกโดยใช้แรงดันตํ่า และปล่อยน้ําใหม่เข้าด้วยระบบท่อสวมในขวดแก้ว  
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

 

   ๑. นายจามิกร  ศุกร์ดี    วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๒. นายสุเทพ  อินทรเทพ    วิศวกรระบบอาวุโส 

 ๔            ๒       ๕        ๓           ๑    ๓. นายสมเกียรติ  นฤภัย    วิศวกรระบบอาวุโส 
   ๔. นายการัณย์  เรืองศรีชัย  วิศวกรระบบ 
   

 
ทีมงานชุมชน 

  

๕. นายประสิทธ์ิ  แฟงแย้ม   วิศวกรระบบ 

รองศาสตราจารย์เดชา  นาวานุเคราะห์ 
รองศาสตราจารย์ระดับ ๙ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก 

 
 



 
   

 
     สาขาการเกษตรชุมชน 
๔.  โครงการรถดํานา 
       ศนูย์ควบคุมการบินอุดรธานีดําเนินการร่วมกับชุมชนบ้านนาดี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนาเครื่องจักรเคร่ืองทุ่นแรงในการดํานาท่ีมีประสิทธิภาพและราคาไม่แพง โดยการนํารถดํานา
มือสองคุณภาพดี ราคาไม่แพง แต่มีระยะการดํานาท่ีถี่มากเกินไป  (๑๕ ซม.) มาคํานวณหาขนาดของชุดฟันเฟือง
ทดที่สามารถกําหนดระยะการดํานาให้ห่างขึ้นจนเหมาะกับพันธุ์ข้าวของไทย แล้วจึงผลิตชิ้นส่วนชุดฟันเฟืองทด
ดังกล่าว จากนั้นนํามาประกอบทดฟันเฟืองเดิม และปรับแต่งกลไกส่วนอื่น ๆ ให้เข้ากับชุดฟันเฟืองอันใหม่แล้ว
ทดลองใช้งานจริงเพ่ือให้มีระยะที่สามารถปลูกข้าวไทยได้ห่างกัน ๓๐ – ๕๐ ซม. ซ่ึงโรคแมลงจะรบกวนยากขึ้น 
และได้ผลผลิตมากขึ้น ดํานาได้ประมาณ ๘ ไร่ (เพ่ิมข้ึนประมาณ ๓ ไร่/วัน) ด้วยความเร็วของรถดํานาเท่าเดิม และ
ยังสามารถประหยัดต้นกล้าได้เป็นจํานวนมาก 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

     
 ๑                       ๒                              ๓ 

 

                       ๑. นายวิโรจน์  ตันติอาภา    วิศวกรระบบอาวุโส 
    ๒. นายเกษม  เวียงวงษ์      วิศวกรระบบอาวุโส 
    ๓. นายวีระชัย  ลีเพ็ง    เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
  
ทีมงานชุมชน 
 

        

นายสุวัฒน์  ฉิมล ี
ประธานชุมชนบ้านนาดี 



    

 
 
    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๕. โครงการธาราบําบัด ๒๐๑๐ 
     ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ดําเนินการร่วมกับสถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต จังหวัด
เชียงใหม่ 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เพ่ือใช้เป็นอุปกรณ์ส่งเสริมพัฒนาการเด็กของสถาบันราชนครินทร์ โดยเครื่องธาราบําบัด ๒๐๑๐ จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นผลงานท่ีพัฒนาต่อยอดมาจากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดในปีท่ีผ่านมา เคร่ืองธาราบําบัด ๒๐๑๐ ออกแบบโดย
ใช้อ่างน้ําขนาดประมาณ ๑๐๐ x ๒๐๐ x ๖๐ ซม. ใช้ปั๊มน้ําทําเป็นระบบน้ําวน และใช้เคร่ืองทําน้ําอุ่นเป็นตัวให้ความร้อน  
เพ่ือป้องกันกระแสไฟฟ้า 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

       
  ๑     ๒                     ๓ 

 

                    
 
 
 
ทีมงานชุมชน 
 

 

  ๑. นายวัชชิระ  หาอุปละ   วิศวกรบริหารระบบ 
  ๒. นายจีระเด่น  จุ้ยสกุล   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
  ๓. นางสาวสนีนาฎ  ใจด้วง  เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

นางงามพันธ์ุ  ชิตมินทร์ 
นักกายภาพบําบัดชํานาญการ   

สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์  
กรมสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่ 



   

 
    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๖. โครงการมือวิเศษ (เครื่องมือห่อผลไม้) 
     ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาดําเนินการร่วมกับชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง ตําบลในเมือง 
อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เครื่องห่อผลไม้นี้เป็นอุปกรณ์ท่ีพัฒนาจากผลงานท่ีส่งเข้าประกวดในปีท่ีผ่านมา โดยมีการต่อยอดในส่วนของ
กระบอกห่อผลไม้ให้บรรจุถุงห่อได้มากกว่า ๑ ถุงต่อการห่อ  ๑ ครั้ง และใช้คันบีบท่ีด้ามจับเคร่ืองห่อผลไม้แทนการใชมื้อ
กระตุกเชือกเพื่อรัดปากถุง ทําให้เกิดความมั่นคงและเกิดความสะดวกในการใช้งาน 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

                                                                  
 

     
ทีมงานชุมชน 
 

  

๑. นายสุเทพ  นาคร้าย      ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๒. นายวสันต์  โยคะสิงห์     วิศวกรบริหารระบบ 
๓. นายสมบูรณ์  ยิ่งวัฒนาถาวร วิศวกรบริหารระบบ 
๔. นายประเสริฐ  ศรีสาร      วิศวกรบริหารระบบ 
๕. นายประภาส  อุปแสน     วิศวกรบริหารระบบ 

๑     ๒ 
 
 
 
 
             ๓  ๔                    ๕ 

นายสมโภชน ์  ชื่นจันทน์แดง 
ข้าราชการบํานาญ สมาชิกชุมชนรุ่งเรือง-บุญเรือง 



    

    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๗. โครงการกรงดักแมลงสาบ 
     ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมาดําเนินการร่วมกับชุมชนบ้านบุญเรือง จังหวัดนครราชสีมา 
 

 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนากรงดักแมลงสาบท่ีใช้หลักการทํางานคล้ายลอบดักปลาท่ีเปิดให้เหย่ือเข้าไปได้ง่ายและไม่
สามารถหาทางออกได้ โครงสร้างของอุปกรณ์ ผลิตได้จากเส้นลวดขนาดต่างๆนํามาสานและดัดให้ได้รูปทรง ลักษณะ
ผลิตภัณฑ์เป็นแบบโปร่ง เพ่ือให้กลิ่นของเหย่ือล่อกระจายออกมาภายนอกได้ และให้แมลงสาบท่ีอยู่ภายนอกเห็น
แมลงสาบท่ีอยู่ข้างในและตามกันเข้าไป 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

 
 
ทีมงานชุมชน 

        

   ๑. นางภูริษา  วังแสน    ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
   ๒. นายมงคล  วังแสน    วิศวกรบริหารระบบ 
   ๓. นายวีระ  สุทธิวิไล    วิศวกรระบบอาวุโส 
  ๔. นางสาวลิขิต นามเสน     เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปอาวุโส 

๑                   ๔              ๒                ๓ 

นายภูมิ  มุ่งต่อกิจ 
ข้าราชการครูเกษียณอายุ สมาชิกชุมชนบ้านบุญเรือง 



   

 
    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๘. โครงการเครื่องมือจับตุ๊กแก 
     ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีดําเนินการร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานี 
 

    
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนาเคร่ืองมือจับตุ๊กแกโดยใช้หลักการเหมือนเคร่ืองช็อตยุงท่ีมีขายตามท้องตลาด แต่ใช้แบตเตอรี่
ขนาด ๑๒ โวลท์ เพ่ือเพ่ิมความแรงของกระแสไฟฟ้า เนื่องจากตุ๊กแกมีขนาดใหญ่กว่า การใช้ไฟแบตเตอรี่ช็อตให้
ตุ๊กแกหยุดการเคลื่อนไหวหรือสลบแล้วร่วงลงในถุงรอง จะไม่ทําให้ตุ๊กแกตาย ซ่ึงสามารถนําไปจําหน่ายหรือปล่อย
คืนสู่ธรรมชาติได้ 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
                                                                

 

         
    ๑  ๒                    ๓                  ๔                   ๕ 

 
 
 
 
 
 
 
ทีมงานชุมชน 
 

    

๑. นายสังข์สิทธ์ิ  ประสมทอง     ผู้จัดการงานบริหารท่ัวไป 
๒. นายปิยะพงษ์  เกตุอินทร์      เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 
๓. นายสมัชชา  พิมพ์ดี      วศิวกรระบบอาวุโส 
๔. นางสาวทิพยวดี  ทองน้อย     เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
๕. นายชุติภัทร  ภูมิพันธ์ุ      เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 

นายวิทยา  กองตระกูลดี 
ข้าราชการครู วิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธาน ี



   
 

 
    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๙. โครงการกระติกข้าวเก็บความร้อน 
     ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานีดําเนินการร่วมกับชุมชนตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธานี 
 

 
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการนํากระติกน้ําแข็งมาแยกชิ้นส่วนและแยกโฟมที่บุอยู่ชั้นกลางของกระติกออกและตัดพลาสติกชั้นในเป็น ๒ 
ส่วน แล้วนําพลาสติกส่วนก้นกระติกท้ิงไป สําหรับส่วนก้นกระติกจะนําไม้ไผ่สานแล้วทําฐานของกระติบข้าว จากนั้นนํามา
ประกอบลงในกระติกท่ีเตรียมไว้ ส่วนบนฝากระติกถอดโฟมออกแล้วเจาะฝาพลาสติกเพ่ือเป็นช่องระบายไอน้ํา โดยอาจมี
การนําสมุนไพร เช่น ใบเตย มาวางก้นกระติกเพ่ือให้มีกลิ่นหอม 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

  
 
ทีมงานชุมชน 

        

๑. นางวิภาดา  โสพันนา         ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๒. นางสาวอรุณี  ติณสุรวัฒนา     ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๓. นางสาวธิดารัตน์ ภวังค์คะรัตน์   เจ้าหน้าท่ีบริหารทั่วไป 
๔. นายวิชาญ  แพทย์เพียร           เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 
๕. นายอัศจรรย์  พิลาภ             เจา้หน้าท่ีควบคมุจราจรทางอากาศ ๕            ๒           ๓           ๑             ๔ 

นายตะวัน  ไชยวังราช 
สมาชิกชุมชน ตําบลปทุม จังหวัดอุบลราชธาน ี

 



   

      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๐. โครงการอิฐรักษ์โลก 
        ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ดําเนินการร่วมกับโรงเรียนบ้านควนเนียง จังหวัดสงขลา 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการนําวัสดุเหลือใช้หรือไม่ใช้งาน เช่น แกลบ ขี้เถ้า ขี้เลื่อย ท่ีชาวบ้านนําไปท้ิงและนําไปเผาจํานวน
มาก แล้วนํามาผลิตเป็นก้อนอิฐเพ่ือใช้สําหรับปูทางเดินหรือใช้ประโยชน์อ่ืนๆ โดยการนําวัสดุดังกล่าวมาบดเป็นผง
แล้วนําไปผสมกับปูนซีเมนต์ จากนั้นนําไปใส่บล็อกท่ีจัดทําไว้และนําไปทดสอบความแข็งแรงเพื่อผลิตใช้งาน ต่อไป
นอกจากนี้ยังสามารถผลิตเป็นวัสดุอ่ืนได้ เช่น กระถางต้นไม้ เป็นต้น 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

                        
ทีมงานชุมชน 
 

   

๑. นายคํานึง  ตัมพะปัณณะ วิศวกรบริหารระบบ 
๒. นายวิรัตน์  รัตนมณี เจ้าหน้าท่ีบริหารท่ัวไป 

                ๑  ๒ 

นายสว่าง  จันทฤทธ์ิ 
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านควนเนียง จังหวัดสงขลา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



    

 
      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๑. โครงการค้อนเปิดฝาหอยนางรม 
      ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีดําเนินการร่วมกับชุมชนบ้านแหลมโพธ์ิ  ตําบลพุมเรียง อําเภอไชยา จังหวัด 
สุราษฎร์ธานี 
 

 
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการประดิษฐ์เครื่องมือเปิดฝาหอยเพื่อแก้ปัญหาท่ีเกิดจากวิธีการแบบเดิมท่ีใช้ขวานเคาะ ซ่ึงอาจทําให้เปลือก
หอยแตก และยังมีการงัดฝาหอยและตัดเอ็นหอยด้วยมีดทําให้โดนเนื้อหอย โดยพัฒนาตัวอุปกรณ์ท่ีทําจากอลูมิเนียมและ
เหล็ก ท่ีมีส่วนปลายแหลม ๒ ส่วน ท่ีเป็นตัวเจาะและตัวแงะ ซ่ึงไม่ทําให้เปลือกหอยแตกและเนื้อหอยเสีย 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
                                                                

 

     
 

           
ทีมงานชุมชน 
 

    

๑. นายสุนทร  เหมโลหะ ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายฐิตินันท์  โกศล  วิศวกรระบบ 
๓. ว่าท่ี ร.ต. สมนึก  ช่วยคง วิศวกรระบบอาวุโส 
๔. นายอรุณ  พลเพชร วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นายนิโรจน์  ขันติพงษ์ วิศวกรระบบอาวุโส 

               ๑                      ๒                    ๓ 
 
 
 
 
                         ๔                      ๕ 

นายสุธรรม  แอบมณี 
ชาวประมง ชุมชนบ้านแหลมโพธ์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 



   

      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๒. โครงการบรรจุภัณฑ์ข้าวหลามสุญญากาศ 
      ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานีดําเนินการร่วมกับกลุ่มแม่บ้านข้าวหลามน้ํารอบ ตําบลน้ํารอบ อําเภอพุนพิน 
จังหวัดสุราษฎร์ธาน ี
 

     
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนากระบวนการและบรรจุภัณฑ์สําหรับข้าวหลาม เพ่ือให้สามารถเก็บข้าวหลามได้นานข้ึน 
เนื่องจากข้าวหลามมีส่วนผสมของกะทิและไม่ใช้วัตถุกันเสียทําให้เก็บไว้ได้ไม่เกิน ๓ วัน โดยใช้เทคนิคกระบวนการ
บรรจุภัณฑ์แบบสุญญากาศและทดลองเก็บรักษาเพ่ือตรวจสอบหาระยะเวลาเก็บรักษาข้าวหลาม และทดลองเก็บ
รักษาด้วยความเย็น ปรากฏว่าข้าวหลามในบรรจุภัณฑ์สุญญากาศท่ีนําไปแช่เย็น สามารถอยู่ได้นานกว่าข้าวหลามท่ี
ใส่ถุงพลาสติกแช่เย็นและข้าวหลามท่ีใส่ถุงพลาสติกท่ีเก็บไว้ในอุณหภูมิห้อง สําหรับการรับประทานโดยการอุ่นด้วย
ไมโครเวฟยังคงความนุ่มน่ารับประทาน 
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

  
 
ทีมงานชุมชน 

        

   ๑. นายวรวิทย์  หีตอักษร        วิศวกรระบบ 
   ๒. นายสิทธิพร  เศวตศิลป์       วิศวกรระบบ 
   ๓. นางสาวอัจฉรา  สมมาตร     วิศวกรระบบ 
   ๔. นายนิธิดล  ชวรางกูร        วิศวกรระบบ 
   ๕. นายกฤษณะ  อุราพร          วศิวกรระบบ 

 ๑                   ๒           ๓             ๔             ๕       

นางพวงรัตน์  แคล้วภัย 
ประธานกลุ่มแม่บ้านข้าวหลามน้าํรอบ 



    

 
 
      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๓. โครงการเครื่องกรอด้ายพุ่งอัตโนมัติ 
      ศูนย์ควบคุมการบินหัวหินดําเนินการร่วมกับศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
 

 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนาการสร้างเครื่องกรอด้ายพุ่งเพ่ือลดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน โดยเคร่ืองนี้จะ
สามารถทําการกรอด้ายเข้ากระสวยได้พร้อมกันครั้งละ ๖ กระสวย สามารถเรียงเส้นด้ายบนกระสวยได้เอง และใช ้
Microcontroller ในการควบคุมปริมาณเส้นด้ายท่ีพันเข้ากระสวย ทําให้จํานวนของเส้นด้ายในแต่ละกระสวยมีจํานวน
เท่ากันทุกกระสวย ตัวมอเตอร์ต้นกําลังเป็นมอเตอร์ท่ีใช้งานระดับอุตสาหกรรม มีพัดลมช่วยระบายความร้อนในตัว ทําให้
มอเตอร์ไม่ชํารุดเสียหายง่าย 
 
ทีมงานบริษัทฯ                                                    

 

              ๑                    ๒                  ๓                    ๔                   ๕             
 
 
 
 
 
 
ทีมงานชุมชน 
 

    

๑. นายสุหัดชา  อินทรเสน ผศน.บภ ๑. 
๒. นายเพทาย  ศรีภมร ผู้จัดการงานบริหารท่ัวไป 
๓. นายรัชชานนท์  ขุนเอม วิศวกรบริหารระบบ 
๔. นายสมพงษ์  พลาชีวะ วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นายเรวัต  เทียมหมอก วิศวกรระบบอาวุโส 

นางอมลวรรณ  เอี่ยมสําอาง 
ประธานศูนย์หัตถกรรมทอผ้าบ้านเขาเต่า 



   

      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๔. โครงการระบบตากปลาล้ําสมัย 

ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ตดําเนินการร่วมกับชุมชนท่านุ่น จังหวัดภูเก็ต       
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการพัฒนาปรับปรุงท่ีตากปลาท่ีสามารถกันฝนกันแมลงได้ เนื่องจากมีพลาสติกใสคลุม ปลาแห้งเร็ว
เนื่องจากเป็นระบบท่ีตามหาแสงอาทิตย์ได้อัตโนมัติ  มีช่องระบายไอน้ํา มีแผ่นเหล็กสีดําช่วยเพ่ิมความร้อน 
โครงสร้างทําจากท่อเหล็กประปากันสนิมและสแตนเลส  แผงพลาสติกใช้เป็นแผงตากปลา ล้อหมุนพลาสติกใช้เป็น
ตัวขับแกนยึดแผงตากปลา ใช้ขวดน้ําใส่น้ําเป็นน้ําหนักถ่วงให้สปริงดึงกลับ  ตามสูตรท่ีคํานวณมาเพื่อต้ังเวลาตาม
แสงอาทิตย์ 
 
ทีมงานบริษัทฯ                                                    

 

 
 
 
 
 
 
 
ทีมงานชุมชน 
 

 

๑. นายจรูญ  วิศวสกุล ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายวัลลภ  ภิรมย์ฤทธ์ิ วิศวกรบริหารระบบ 
๓.นางวรรณศิริ  สันธนะกุล ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๔. นายสุทธิชัย  นาคทอง วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๕. นายมรรค  ศรวัต เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 

นายบรรพต  พรหมสมบัติ 
อาชีพทําภัณฑ์ปลาตากแห้ง 


