
   

 
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๑. โครงการพัฒนาเคร่ืองเก็บฝักสะตอด้วย Remote Control 
    ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ดําเนินการร่วมกับ โรงเรียนวาตานียะห์อิสลามียะห์ ตําบลเรียง อําเภอรือเสาะ จังหวัด
นราธิวาส 
 

  
เครื่องเก็บฝักสะตอด้วยรีโมทคอนโทรล  

 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการผลิตเคร่ืองเก็บฝักสะตอโดยนํามอเตอร์ติดใบเลื่อยแทนการใช้ไม้ผูกติดใบมีดตามท่ีใช้กันอยู่เดิม 
และใช้ Remote ควบคุมในการปิด-เปิดใบเลื่อย จะทําให้รวดเร็วในการเก็บฝักสะตอ เป็นการประหยัดเวลา และ
สะดวกข้ึนเพราะการเก็บแต่ละคร้ัง ๑ ช่อ ใช้เวลาไม่ต่ํากว่า ๑๕ – ๒๐ นาที เพราะต้องสอดไม้สอยเข้ากับกา้นสะตอ และ
ต้องใช้แรงดึง หากก้านไม่ขาดต้องดึงหลายครั้ง ทําให้เกิดความลําบากในการเก็บฝักสะตอ และทําให้เสียเวลาในการ
เก็บเก่ียว 
ประโยชน์ของผลงาน 
 ชุมชนและเกษตรกรได้ใช้อุปกรณ์ท่ีสะดวกต่อการใช้งาน และประหยัดเวลา สามารถนําไปเป็นต้นแบบผลิต
เพ่ือจําหน่าย สร้างอาชีพและรายได้ให้ชุมชน 
  
ทีมงานบริษัทฯ 
 
 
 
 
 
 
 
ผู้แทนชุมชน 

 
 
 
 
 

     

โครงการนวัตกรรมชุมชน ประจําปี ๒๕๕๕ 
มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น ๑๒ผลงาน ประกอบด้วย 

๑. นายคํานึง ตัมพะปัณณะ  ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายบุญฤทธ์ิ อาดุลยพัฒน์ วิศวกรระบบอาวุโส 
๓. นายสุกิจ   พุทธกูล วิศวกรระบบอาวุโส 
 

นายโอมาร์ ดางีดิง 
ผู้จัดการโรงเรียนวาตานียะห์อิสลามมียะห์ 

         ๑                            ๒                ๓ 



   

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒. โครงการเคร่ืองดูดเศษเหล็กด้วยแม่เหล็กพลังสูงจาก Hard disk เก่าท่ีเสียแล้ว 
      ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก ดําเนินการร่วมกับ แผนกช่างอากาศ กองบิน ๔๖ จังหวัดพิษณุโลก 

 

 
แนวคิดในการพัฒนา 
 เป็นการพัฒนาเคร่ืองดูดเศษเหล็กท่ีมีต้นทุนต่ํา มีความคล่องตัว เหมาะสมกับพ้ืนท่ีใช้งาน และสามารถนําไปใช้
งานในสนามบินหรือกองบินท่ัวประเทศได้ โดยการพัฒนาต่อยอดเคร่ืองดูดเศษเหล็ก เป็นการรวบรวมแม่เหล็กจาก 
Hard disk เก่า มาจัดวางบนโครงสร้างท่ีแข็งแรง และจัดทํากลไกการปลดปล่อยเศษวัสดุจากอํานาจแม่เหล็ก รวมถึง
การจัดทําโครงสร้างท่ีสามารถต่อพ่วง และเพ่ิมความยาวได้ โดยมีการพัฒนาเคร่ืองต้นแบบ ๒ ลักษณะ คือ 
แบบท่ี ๑ เป็นแบบติดพ่วงกับรถเข็นเดินตาม มีขนาดเล็ก ใช้งานในท่ีแคบ 
แบบท่ี ๒ เป็นแบบพ่วงติดกับรถยนต์/รถลาก สามารถเปลี่ยนความยาวของเคร่ืองตามสภาพพ้ืนท่ีใช้งาน 
 
ประโยชน์ของผลงาน 

สนามบินของกรมการบินพลเรือน และแผนกช่างอากาศของทุกสนามบิน สามารถนําไปใช้เสริมการเก็บวัสดุ
แปลกปลอมท่ีเป็นอันตรายได้ด้วยเคร่ืองดูดเศษเหล็กท่ีมีต้นทุนตํ่า และสามารถ ผลิตใช้เองได้   

 
ทีมงานบริษัทฯ     

 
 
 
 
 
 
 

                    
ผู้แทนชุมชน 
 
 

๑. นายยงค์  สมอดี   ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายปิยพงศ์  ประทีปรัตน์  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๓. นายวาลพ    นิลจันทร ์  วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๔. นายเสริมเกียรติ   มาปง   วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๕. นายกิตติศักดิ ์  กุลศัตยาภิรมย์ วิศวกรระบบอาวุโส  
 

 

 ๑        ๒                 ๔ 

 ๒               ๓               ๔                  ๑ 
 
 
 
             ๕ 

น.ต. อิสระ ยันยงค์ 
ข้าราชการทหาร สังกัด แผนกช่างอากาศ กองเทคนิค 
กองบิน ๔๖ 



   

    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๓. โครงการโซล่าเซลล์ล้ําสมัย 
     ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ดําเนินการร่วมกับ ชุมชนบ้านเมืองใหม่ จังหวัดภูเก็ต 
 

    
 

แนวคิดในการพัฒนา 
เป็นการใช้ภูมิปัญญาแบบเดิมมาประยุกต์กับเทคโนโลยีใหม่ โดยการสร้างระบบตามหาดวงอาทิตย์ท่ีใช้

นาฬิกาหยดนํ้ามาเป็นตัวขับแผงโซล่าเซลล์ให้หมุนตามดวงอาทิตย์ ซ่ึงจะให้ประสิทธิภาพในการเก็บพลังงานได้ดีกว่า
ระบบเอียงแผงคงท่ี ประมาณ ๑.๓ – ๑.๕ เท่า สามารถนําไปใช้ในพ้ืนท่ีทุรกันดารท่ีไม่มีพลังงานเข้าถึงได้  
ประโยชน์ของผลงาน 
 สามารถนําไปเป็นต้นแบบให้ชุมชนนําไปผลิตใช้งานได้  จัดทําง่าย  ราคาไม่แพง สามารถนําไปใช้ในพ้ืนท่ี
ทุรกันดารท่ีไม่มีพลังงานเข้าถึง  
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

 

๑. นายจรูญ  วิศวสกุล    ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายสมเกียรติ    โสภานนท์   วิศวกรบริหารระบบ 
๓. นายสิทธิชัย    ธีรวาทีกุล   วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๔. นายสถาพร    บําราบพาล  เจ้าหน้าท่ีบรหิารงานท่ัวไป 

 ๔              ๓          ๒            ๕          ๑ ๕. นางพิมลฑา    เถาวลัย์  เจ้าหน้าท่ีบรหิารท่ัวไป   

 
 
ผู้แทนชุมชน 

  

  

 
 นายขจร จันทฤก  

สมาชิกชมชนบ้านเมืองใหม่ 



   

      
    สาขาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
๔. โครงการกาดเคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่า 
     ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต ดําเนินการร่วมกับ สถาบันแขวงการทางภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 
 

   
แนวคิดในการพัฒนา 
 ผลงาน “การ์ดเคร่ืองตัดหญ้าสะพายบ่า” ประกอบด้วยชุดอุปกรณ์ป้องกันจํานวน ๒ ชิ้นงาน คือ  
๑. อุปกรณ์การ์ดห่อหุ้มจานตัดท่ีเหมาะสม คือ การออกแบบอุปกรณ์ห่อหุ้มจานในสักษณะท่ีสามารถเปิดใช้งานข้างใด
ข้างหนึ่งท่ีต้องการ เป็นการออกแบบอุปกรณ์ห่อหุ้มจานตัดในลักษณะท่ีมีกลไกในการบังคับให้ใช้จานตัดมุมใดก็ได้ 
ทําจากไฟเบอร์กลาส เหนียว ทนทาน  
๒. ชุดการ์ดป้องกันเฉพาะบุคคล โดยการออกแบบเป็นชุดป้องกัน ประกอบด้วย เสื้อการ์ด และหมวกครอบศีรษะ
และการ์ดป้องกันตา แทนการใช้อุปกรณ์ป้องกันท่ัวไป เช่น แว่นตากันแดด แว่นตากันลม กางเกงขายาว ถุงมือ 
หมวกกันน็อค หรืออุปกรณ์ป้องกันตามร้านเคร่ืองมือช่าง ซ่ึงอาจป้องกันได้ไม่มิดชิดพอ 
ประโยชน์ของผลงาน 

ช่วยลดการสูญเสียจากอันตรายจากของแข็งท่ีกระเด็นจากเครื่องตัดหญ้าไปสู่บุคคล ยานพาหนะ ท่ีสัญจร
ไปมา และช่วยให้คนงานทํางานได้อย่างปลอดภัย   
ทีมงานบริษัทฯ 

       
 
 
 
 
             ๑                      ๒                       ๓                      ๔                     ๕ 

 
 

                    
 
 
 
ผู้แทนชุมชน 
 

 

๑. นายสุทธิชัย   นาคทอง  วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๒. นาย วัลลภ    ภิรมย์ฤทธิ์  วิศวกรบริหารระบบ 
๓. นาย มรรค    ศรวัต  เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศอาวุโส 
๔. นาย รุ่งวิทย์   ไกรเทพ  เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 
๕. วรรณศิริ      สันธนกลุ  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 

 

นายวราวุทธ แซ่ลิ้ม  
นายช่างโยธาชํานาญงานระดับสูง แขวงการทางภูเก็ต 

 



   

     สาขาการเกษตรชุมชน 
๕.  โครงการเคร่ืองสูบน้าํขาลุยเกษตรพอเพียง 
       ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี ดําเนินการร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น 
  

 
 
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการออกแบบและพัฒนาต่อยอดจักรยานสูบน้ําแอโรไทย ซ่ึงเป็นผลงานในปีท่ีผ่านมา โดยการทํา
โครงสร้างเหล็ก และระบบลูกสูบโดยใช้ท่อ PVC ท่ีมีขายตามท้องตลาด        มีการติดล้อลากเพื่อเคลื่อนย้ายไปใช้
งานได้สะดวก มีการต่อให้ทําการสูบน้ําบําบัดน้ําได้อีกทางหนึ่ง  นอกจากนี้ได้มีการออกแบบให้เป็นแท่นยืนเพ่ือ
สุขภาพ และสามารถนําไปประกอบใช้กับพ้ืนท่ีออกกําลังกายภายในสวนสาธารณะได้อีกด้วย 
ประโยชน์ของผลงาน 

เป็นผลงานท่ีพัฒนาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งาน ลดต้นทุนการผลิต เกิดความสะดวกต่อการใช้
งาน สามารถนําไปเป็นต้นแบบในการผลิตใช้งาน และจําหน่ายสร้างรายได้ให้ชุมชน 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

     
 
 
 

 
                    

 
 
 
 
ทีมงานชุมชน 

       
 

  

๕. นายวันชัย ศรีกุลคร วิศวกรระบบอาวุโส 

นายเกษม เถาพุทรา 

๑. นายปิติ ปญัญภัทร วิศวกรระบบอาวุโส   
๒. นางสาวปวีณา สมชัย  วิศวกรระบบอาวุโส 



   

    สาขาการเกษตรชุมชน 
๖. โครงการมีดกรีดยางพาราชนิดเปลี่ยนใบได้แบบใช้เกลียว 
     ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่ ดําเนินการร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตําบลคลองหลา จังหวัดสงขลา 
 

   
 
แนวคิดในการพัฒนา 
 เป็นการพัฒนาต่อยอดผลงานมีดกรีดยางเปล่ียนใบได้ท่ีส่งเข้าประกวดในปีท่ีผ่านมา  โดยปรับปรุงพัฒนา
อุปกรณ์ตัวยึดท่ีใช้น็อตหางปลาซ่ึงอาจหลุดหายง่ายระหว่างการเปลี่ยนใบมีด มาเป็นมีดกรีดยางแบบหมุนหรือแบบ
เกลียว เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้มากขึ้น  
ประโยชน์ของผลงาน 

เพ่ือตอบสนองความต้องการของเกษตรกรผู้ใช้งาน ลดปัญหาการหลุดร่วงของน๊อตหางปลาขณะเปลี่ยน
ใบมีด ลดการพกพามีดทีละหลายเล่ม และประหยัดเวลาในการเปลี่ยนใบมีด 
 
ทีมงานบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 
                                                                  

 
     

ทีมงานชุมชน 
 
   

๑. นายคํานึง ตมัพะปัณณะ   ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายวิรัตน์ รัตนมณี   ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๓. นายมานิตย์ แก้วจาํรสั  วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๔. นายเดช หวงัสวุรรณ   วิศวกรระบบอาวุโส 

นายดุรงค์ ขาวจันทร์ 
นายก อบต. คลองหลา 

  

      
 

        ๓                         ๔             



   

    สาขาการเกษตรชุมชน 
๗. โครงการปลูกผักไร้ดิน 
     ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา ดําเนินการร่วมกับ ชุมชนบ้านพิมาน จังหวัด
นครราชสีมา 
 

 
  

แนวคิดในการพัฒนา 
เป็นการปลูกผักปลอดสารพิษโดยวิธีเติมอากาศลงในน้ําท่ีปลูกผักโดยตรง ซ่ึงแตกต่างจากวิธีโดยท่ัวไปท่ีมี

ท้ังการปลูกแบบใช้ระบบน้ําไหลเวียนผ่านรากแบบต้ืน ระบบน้ําไหลเวียนผ่านรากแบบลึก และระบบฉีดพ่นน้ําแบบ
ฝอย แต่วิธีนี้พบว่า ผักสามารถเจริญเติบโตได้ดี และสามารถนําไปพัฒนาเพ่ือปลูกในพ้ืนท่ีท่ีมีบริเวณจํากัดได้ เช่น 
ระเบียง ดาดฟ้า หลังคาบ้าน หลังคาตึก เป็นต้น เกิดความสะดวกต่อผู้ปลูกเพราะเป็นระบบท่ีไม่ต้องรดน้ําทุกวัน 
ภาชนะที่นํามาปลูกสามารถใช้ได้หลายรูปแบบ และหลายขนาด  
ประโยชน์ของผลงาน 
- ชุมชนสามารถนําวิธีปลูกผักดังกล่าว ไปปลูกรับประทานได้โดยประหยัดกว่าการซ้ือผักจากท้องตลอด และสามารถลด
การใช้น้ําได้ร้อยละ ๙๔  
- ทําการปลูกผักเองได้ในพ้ืนท่ีอันจํากัด 
ทีมงานบริษัทฯ 

  

              
 
ทีมงานชุมชน    

๑. นายสมบูรณ์   ย่ิงวัฒนาถาวร   วิศวกรบริหารระบบ 
๒. นายวสันต์     โยคะสิงห์   วิศวกรบริหารระบบ 
๓. นางสาวธิดารัตน์  พรหมภูวงศ์ เจ้าหน้าท่ีบรหิารท่ัวไป 

๓ 

นายสายัณห์ แก้วศรี 
เกษตรกร 



   

    สาขาการเกษตรชุมชน 
๘. โครงการพัฒนาเคร่ืองกลั่นน้ําส้มควันไม้โดยใช้เชื้อเพลิงจากถ่านไม้ 
     ศูนยค์วบคุมการบินพิษณุโลก ดําเนินการร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เขตพ้ืนท่ีพิษณุโลก 
 

 
 
แนวคิดในการพัฒนา 

โครงการนี้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากเคร่ืองกลั่นน้ําส้มควันไม้ต้นแบบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เขตพื้นท่ีพิษณุโลก ในขั้นตอนของถังต้ม ท่ีใช้แก๊สปิโตรเลียมเหลวเป็นเชื้อเพลิงในการต้มเพ่ือกลั่นน้ําส้มควันไม้ 
โดยเปล่ียนมาใช้เชื้อเพลิงจากถ่านไม้เป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการกลั่นแทน ซ่ึงทําให้ลดค่าใช้จ่ายของเชื้อเพลิงลงไป
ได้มาก และได้น้ําส้มควันไม้กลั่นท่ีมีคุณภาพใกล้เคียงกัน 
ประโยชน์ของผลงาน 
ช่วยลดค่าใช้จ่าย และลดค่าเชื้อเพลิงในการกลั่นน้ําส้มควันไม้   
 
ทีมงานบริษัทฯ 
                                                                
 
 

 
         

๑. นายจามิกร    ศุกร์ด ี ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๒. นายสมเกียรติ   นฤภัย  วิศวกรระบบอาวุโส 
๓. นางสาวสุจินดา   วรนุช  วิศวกรระบบอาวุโส 
๔. นายประสิทธิ์    แฟงแย้ม วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นายการัณย์   เรืองศรีชัย วิศวกรระบบอาวุโส 

ผศ. บุญเจิด  กาญจนา 
ผศ.  สังกัดหัวหน้าสาขาวิชาเกษตรกลวิธาน  
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตร 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ทีมงานชุมชน



   

    สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๙. โครงการเคร่ืองมือเพ่ิมประสิทธิภาพปักหลักเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ 
     ศูนยค์วบคุมการบินสรุาษฎร์ธานี ดําเนินการร่วมกับ ชุมชนบ้านแหลมโพธ์ิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 
 

  
 
แนวคิดในการพัฒนา 

การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ในปัจจุบันใช้ไม้ไผ่ในการฝัง ปักลงในทะเล เพ่ือให้หอยแมลงภู่มายึดเกาะ และ
เจริญเติบโต แต่ปัญหาท่ีเกิดข้ึน คือ ไม้ไผ่ท่ีปักไว้ไม่ม่ันคงเพียงพอ ทําให้หลุดลอยไป เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็น
จาํนวนมาก จึงมีแนวคิดพัฒนาผลงานโดยการนําปั๊มน้ํามาเป่าทรายในพ้ืนทะเลออก แล้วนําไม้ไผ่ปักลง นอกจากนั้นจะมี
การเจาะรูไม้ไผ่เพ่ือให้เกิดช่องผ่านของนํ้า ไม่ให้แรงดันของน้ําพัดพาหลักไม้ไผ่ไปได้ง่าย 
ประโยชน์ของผลงาน 
- หลักไม้ไผ่ไม่สามารถหลุดลอยไปได้ง่าย  
- ไม่เกิดการสูญเสียค่าใช้จ่ายเป็นจํานวนมาก 
ทีมงานบริษัทฯ 
 

๑.นายสุนทร  เหมโลหะ   ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. ว่าท่ีร้อยตรี  สมนึก ช่วยคง  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๓. นายประเสริฐ  ศิริพงษ์ประสิทธิ์  วิศวกรบริหารระบบ 
๔. นายอรุณ   พลเพชร   วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นายฐิตินันท์  โกศล   วิศวกรระบบอาวุโส 
 

 
 
 
 
  
 
ทีมงานชุมชน 
        
 

นายสุธรรม แอบมณี 
ชาวประมง 



   

      สาขาการเกษตรชุมชน 
๑๐. โครงการแขนพ่นยามะพร้าว 
        ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน ดําเนินการร่วมกับ ชุมชนหมู่บ้านซังชะมวง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
   

  
 

แนวคิดในการพัฒนา 
แนวความคิดในการสร้างเครื่องพ่นยาท่ีมีประสิทธิภาพ โดยออกแบบแขนฉีดยาย่ืน ยาว ให้มีความสูงประมาณ ๒๐ 
เมตร สามารถฉีดพ่นยาได้ในความสูงโดยเฉลี่ยตามพ้ืนท่ี สามารถฉีดพ่นน้ํายาออกมาเป็นฝอย ไม่ต้องใช้ปริมาณนํ้ายา
มาก สามารถควบคุมทิศทางของน้ํายาได้ และสามารถพ่นได้ท้ังด้านบนและด้านล่างของใบมะพร้าว โดยนําแขนพ่น
ดังกล่าวไปติดต้ังกับรถไถเล็กท่ีชาวสวนใช้ในสวนอยู่แล้วเพ่ือให้ลัดเลาะในสวนมะพร้าวได้ ท้ังนี้ สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้กับสวนไม้ยืนต้นทรงสูงประเภทอ่ืนได้ 
ประโยชน์ของผลงาน 
สามารถแก้ปัญหาเร่ืองศัตรูพืชมะพร้าวเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และเกษตรกรสามารถใช้งานได้โดยพ่ึงพากันเอง รวมถึง
สามารถกระจายความรู้ให้กับชุมชนอ่ืน ๆ   
ทีมงานบริษัทฯ 

 
 
 
 
 
 

                        
ทีมงานชุมชน 
 

  

๑. นายสุนทร  ขาวจันทร์คง  ผู้จัดการงานวิศวกรรม 
๒. นายมนัส  ขาวดีเดช ผู้จัดการงานควบคุมจราจรทางอากาศ 
๓. นายสมพง ์พลาชีวะ  วิศวกรบริหารระบบ 
๔. นายเรวัต เทียมหมอก  วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นายกิตติพงศ์ สุนทราเดชองักูร เจ้าหน้าท่ีควบคุมจราจรทางอากาศ 

 

๔                      ๕     

 
 
 
 
 
 
 
 

                ๑  ๒ 
นายชาญ ชาติแกม   

ผู้ช่วยผู้ใหญบ่้าน หมู่ ๖ ตาํบลแสงอรุณ อําเภอทับสะแก  
จังหวัดประจวบคีรีขันธ ์

 

 
 
 



   

      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๑. โครงการหวดรัชภัฏ  
      ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี ดําเนินการร่วมกับ ชุมชนเครื่องจักสารบ้านหนองขอน จังหวัดอุบลราชธานี 
 
 

  
 
แนวคิดในการพัฒนา 
 เป็นการพัฒนาต่อยอดจากหวดรัชภัฏท่ีมีอยู่เดิม โดยการพัฒนาให้มีฝาปิด เพ่ือให้เป็นท้ังหวดนึ่งข้าว
และเป็นกระติบข้าวเหนียวในตัวเดียวกัน ท้ังนี้ได้ปรับลักษณะการสานให้หวดมีทรงตรง (เดิมจะมีทรงบานข้ึน
ด้านบน) เพ่ือท่ีจะสามารถทําฝาปิดท่ีมีลักษณะเหมือนฝากระติบข้าวเหนียวท่ัวไปได้ พร้อมท้ังมีช่องสําหรับใส่
สมุนไพร เช่น ใบเตย เพ่ือเพ่ิมกลิ่นหอมให้ข้าวเหนียวอีกด้วย 
ประโยชน์ของผลงาน 
- เป็นอุปกรณ์สําหรับนึ่งข้าวเหนียวท่ีสะดวก รวดเร็ว ช่วยลดความยุ่งยากในการจัดเตรียมอุปกรณ์ ประหยัดเวลา ใช้
งบประมาณน้อย และยังคงรักษาอรรถรสในการรับประทานข้าวเหนียว 
- เป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชน 
ทีมงานบริษัทฯ 
                                                                

 
 
 
 
 
 
 
     

 
   

ทีมงานชุมชน 
 

     

๑. นายวิจารณ์   ทักษิณา  ผศบ.บภ ๒. 
๒. นายสังสิทธิ ์    ประสมทอง  ผู้จัดการงานบริหารท่ัวไป 
๓. นายสังเวียน   พงษ์สถิตย์  ผู้ช่วยฝ่ายบริหารอาวุโส 
๔. นายสมัชชา    พิมพ์ด ี วิศวกรระบบอาวุโส 
๕. นางสาวธิดารัตน์  ภวังคะรัตน์ ผูช่้วยฝ่ายบรหิารอาวุโส 

                            

    

                 

 

นายรัชภัฏ พรพันธ์ุ 
ผู้จัดการกลุ่มจักสานเชิงนวัตกรรมหนองขอน 



   

      สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนทั่วไป 
๑๒. โครงการอุปกรณ์ปรับปรุงคณุภาพและรักษาแรงดันก๊าซชีวภาพ 
      ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่ ดําเนินการร่วมกับ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านโพธ์ิทองเจริญ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

      
แนวคิดในการพัฒนา 

เป็นการออกแบบระบบถังหมักก๊าซชีวภาพ  แบบกึ่งต่อเนื่อง (Semi-Continuous Operation) โดยการเติม
สารอินทรีย์ และน้ํา วันเว้นวัน หรือทุกสองวัน ขึ้นอยู่กับสภาพของสารอินทรีย์ในถังหมัก ซ่ึงจะช่วยให้ได้ปริมาณก๊าซ
ชีวภาพท่ีค่อนข้างคงท่ี พร้อมท้ังได้ออกแบบอุปกรณ์บ่อพักก๊าซชีวภาพจากบ่อหมักก๊าซชีวภาพ ชุดปรับปรุงคุณภาพก๊าซ
ชีวภาพ ชุดอุปกรณ์อัดก๊าซและรักษาแรงดันก๊าซชีวภาพ  
ประโยชน์ของผลงาน 
- เป็นการแก้ปัญหาครัวเรือนและเกษตรกรรมในชุมชน      ท่ีมีการใช้ก๊าซชีวภาพจํานวนมากพร้อม ๆ กัน ทําให้
แรงดันก๊าซชีวภาพท่ีจ่ายในชุมชนไม่เพียงพอ 
- เป็นการสนับสนุนการใช้ก๊าซธรรมชาติ ทดแทนก๊าซหุงต้ม เพ่ือลดค่าใช้จ่ายในชุมชน  
 
ทีมงานบริษัทฯ 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
ทีมงานชุมชน 

        
 
 

 

๑. นายจรูญ       สุโพธิ ์  วิศวกรระบบไฟฟ้าอาวุโส 
๒. นายวัชชิระ    หาอุปละ  วิศวกรบริหารระบบ 
๓. นางสาวสนีนาฎ   ใจด้วง  เจ้าหน้าท่ีบรหิารท่ัวไป 

 
       

นายเจริญ ยกคําจู 
ผู้นําชุมชนเกี่ยวกบัโครงการพระราชดําร ิ

ผู้ใหญ่บา้น หมู่๑ ตาํบลเชิงดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม ่

 ๕           


