
โครงการนวัตกรรมชุมชน ประจำาป  ๒๕๕๘
มผีลงานท่ีส่งเข้าประกวดท้ังสิ้น ๑๒ ผลงาน ประกอบด้วย

สาชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
๑.โครงการการผลติเชเ้อเพลิงพลังงานจากขยะชุมชน (Produce fuel energy from waste)
   ศูนย์ควบคุมการบินเชียงใหม่

                    

แนวคดิในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรอินทรยี์ตำาบลบ้านแหวนได้รว่มกับหน่วยงานราชการตา่งๆ เพเ่อร่วมหาแนวทางในการจดัการขยะชุมชนใน
ตำาบลบ้านแหวน ทราบวา่ขยะประเภทเศษอาหารในห้องครัว นำามาหมักดว้ยจุลินทรีย์ของกรมพฒันาที่ดิน จะได้
ผลผลติเปนนสารบำาบัดน้ำาเสีย เศษใบไม้ในชุมชนนำามาทำาปุมัยหมักอินทรีย์ แต่มีเศษพลาสติกทีจ่ำาหน่ายไม่ได้ เศษกิ่งไม้ 
เศษข้ีเลเ่อยจากเครเ่องกลึงจำานวนมาก จึงไดจ้ดัทำาเครเ่องการผลติเชเ้อเพลิงพลังงานจากขยะชุมชน ขนาดเล็ก สำาหรับ
ครัวเรเอนเพเ่อลดปญญหาขยะประเภทดังกล่าวให้ลดลง

ทีมงานบริษัทฯ
  

                                  

ทีมงานชุมชน

๑.นายจรญู  สุโพธิธ
๒.นายเกษียร บุญเกิด
๓.นายพงษ์ชยั แสนมโน
๔.นายสุรชยั ดอกดวง

ประธานกลุ่มเกษตรอินทรยี์ ตำาบล
บ้านแหวน จงัหวดัเชียงใหม่
นายประเม็ด ทองคำา



๒.โครงการจกัรยานตดิเครเ่อง (Engine Bike) 
   ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

แนวคดิในการพัฒนา
เนเ่องจากในเมเองที่เจริญมีการใชร้ถยนต์เปนนจำานวนมากทำาให้การจราจรตดิขัด เกิดมลภาวะ เกิดอุบัติเหตุ ทีจ่อดรถไม่
เพียงพอ จึงไดค้ิดจกัรยานพับได้มาดดัแปลงติดเครเ่องตดัหญ้าซ่ึงหาซเ้อได้งา่ยมีคลัทช์ในตวั ราคาไม่แพงและทนทาน 
สามารถใส่รถยนต์ได้ ชว่ยให้ไปได้เร็ว ไม่เปลเองแรง น้ำาหนักไม่มาก มีเกียร์ซ่ึงเปนนของเดิมที่ติดตั้งมากับจักรยาน 
สามารถใช้งานกับเครเ่องยนต์ได้เลย และใช้กำาลังจากขาแทนเครเ่องยนต์ได้

ทีมงานบริษัทฯ

                                     

ทีมงานชุมชน

๑.นายจรูญ วิศวสกุล
๒.นายวลัลภ ภิรมย์ฤทธิธ
๓.นายสุทธิชัย นาคทอง
๔.นายสิทธิชัย ธีรวาทกีุล

พนักงานขาย
นายสัญญา กลางยศ



๓.โครงการชดุผลิตน้ำาประปาแบบเคลเ่อนที่ได้ (The water supply system, mobile type)
   ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

 แนวคิดในการพัฒนา
ปกติน้ำาที่มาจากธรรมชาติ เกิดจากซากพเชและซากสัตว์ที่มาทบัถมกันที่ และจากการใช้สารส้มทีน่ำามาใช้งานมีสภาวะ
เปนนกรดเช่นกัน จึงจำาเปนนต้องมีด่างมาแก้ไขให้น้ำามีสภาวะเปนนกลาง โดยใช้น้ำาปูนใสหรเอโซดาไฟมาช่วยปรับแก้ไขให้
น้ำามีสภาวะเปนนกลาง เนเ่องจากชุมชนขนาดเล็ก ไม่มีน้ำาประปาใช้ทั่วถึง ทำาให้ชาวบ้านไม่มีน้ำาสะอาดในการอุปโภค-
บริโภค จึงได้ผลติเครเ่องต้นแบบใช้งบประมาณไม่แพง สามารถขนย้ายอุปกรณ์ได้งา่ย เนเ่องจากมีขนาดเล็กและเบา 
ชุมชนสามารถสร้างข้ึนมาใช้งานเองได้ เนเ่องจากเปนนระบบที่ไม่ซับซ้อนมากและอุปกรณ์ก็จัดซเ้อได้ทัว่ไป 
 
ทีมงานบริษัทฯ

                             

ทีมงานชุมชน

                 

นายบรรจง  เจรญิศิริ

ปลัด อบต.บ้านจั่น จ. อุดรธานี
นายรุ่งนิรนัต์ ชยัจักร์



สาขาการเกษตรชุมชน
๔.โครงการเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่คุณภาพสูง
   ศูนย์ควบคุมการบินสุราษฎร์ธานี

        
 
แนวคดิในการพัฒนา
การเพาะเลี้ยงหอยแมลงภู่ของชุมชนในปญจจุบันใช้ไม้ไผ่ทำาเปนนหลักปญกในทะเล บริเวณที่คาดว่ามีความอดุมสมบูรณ์
ของเชเ้อหอยแมลงภู่ รอให้เชเ้อหอยฯ มาเกาะและเจริญเติบโต เพเ่อเก็บข้ึนมาขาย จากการเฝ้าาตดิตามโครงการฯ พบวา่
หอยแมลงภู่สามารถเกาะวัสดุอเ่นๆ ได้อีก นอกจากไม้ไผ่ เช่น ถุงพลาสติก ไฟเบอร์กันชนรถยนต ์ขวดน้ำาพลาสตกิ อวน 
ยาง ล้อรถ เชเอกไนล่อน เปนนต้น และพบวา่อายุการใช้งานของไม้ไผ่สั้นมาก ดว้ยสาเหตุจากคณุสมบัติของไม้ไผ่เอง 
และจากปญจจัยภายนอก เช่น จากการกัดกร่อนของน้ำาทะเล จากการกดักินของตัวเพรียง จึงทำาให้เกษตรกรตอ้งรีบ 
เก็บหอยก่อนหลักเพาะเลี้ยงล้ม ทำาให้หอยโตไม่เต็มที่

ทีมงานบริษัทฯ

                                     

ทีมงานชุมชน

๑.ว่าที่ รต.สมนึก ช่วยคง
๒.นายประเสรฐิ ศิรพิรประสิทธิธ
๓.นายฐิตินันท์ โกศล
๔.นายนิโรจน์ ขันตพิงษ์
๕.นายอรณุ พลเพชร

ชาวประมง
นายพรอนันต ์เผ่าจินดา



๕.โครงการพาราไร้ยุง (Mosquito protect)
   ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต

       

แนวคดิในการพัฒนา
ชว่งเวลากรีดยางจะเปนนช่วงกลางคเนจะมียุง ริ้น ออกหากินสร้างความรำาคาญและโรคตดิต่อมาสู่คนในสวนยาง ซ่ึงคาด
วา่ผลงานน้ีสามารถแก้ไขปญญหาให้กับชาวสวนยางไดอ้ย่างแน่นอน และสามารถนำาไปใช้กับอาชีพอเ่นๆ ได้อีก เช่น 
รปภ. ได้ออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุ์บรรจใุห้เหมาะสม สะดวกแก่การใช้งาน ไม่ทำาลายสิ่งแวดล้อม และหาตำาแหน่งติดตัง้ตาม
รา่งกายที่เหมาะสม โดยควันไม่รบกวนผู้ปฏิบัติงานและมีแนวคิดใช้พดัลมเล็กแรงลมสูง กินกระแสไฟน้อยมาใช้รว่มกัน
หรเอใช้โดยไม่ตอ้งใช้ยากันยุงชนิดจดุรว่มดว้ย

ทีมงานบริษัทฯ

           

ทีมงานชุมชน
                

                       

๑.นายสุทธิชัย นาคทอง
๒.นายจรูญ วิศวสกุล
๓.นายวลัลภ ภิรมย์ฤทธิธ
๔.นายสถาพร บำาราบพาล

ผู้ใหญ่บ้านอำาเภอเมเอง จงัหวดัภูเก็ต
นายวัชรทร กำาลังเกเอ้



๖.โครงการเครเ่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว รุ่นดดัแปลงสำาหรับนาน้ำาตม   
   ศูนย์ควบคุมการบินพิษณุโลก

         

แนวคดิในการพัฒนา
เกษตรกรชุมชนบ้านกรา่งรว่มมเอกันพัฒนาเครเอ่งหยอดเมลด็พันธุ์ข้าว รุน่ดัดแปลงสำาหรับนาน้ำาตม เพเ่อชว่ยประหยัด
แรงงาน เวลา ทุนทรัพย์ ลดการใช้เมลด็พันธุ์ เพิ่มประสิทธิภาพในการทำานาให้ไดผ้ลผลิตที่ดยีิ่งข้ึน เปนนการจดัการ
สภาพแวดล้อมให้เหมาะสมกับต้นข้าว ทั้งเรเ่องของระยะห่างของแถวตน้ข้าว ซ่ึงไปสัมพันธ์กับแสงสว่างทีจ่ะลงไปถึง
รากของต้นข้าว ทำาให้รากข้าวเดินได้ดี ชว่ยให้ชุมชนเกษตรกรลดปริมาณการใช้เมลด็พันธุ์ โดยไม่มีผลตอ่คุณภาพ 
ปริมาณผลผลิต และลดต้นทุนการผลติให้เกษตรกร

ทีมงานบริษัทฯ

                                         

ทีมงานชุมชน
 

      

เกษตรกร
นายจำานง ด้วงมั่ง

๑.นายยงค ์สมอดี
๒.นายเอกศักดิธ โพธิธทอง
๓.นายรุง่เรเอง อุน่อุรา
๔.นางสาวสุจนิดา วรนุช
๕.นายกติตศิักดิธ กุลศัตยาภิรมย์



๗.โครงการสวนครัวเชิงนิเวศน์ (Aquaponics-Vegetable, fish and Vermicompost System  
   ศูนย์ควบคุมการบินอุดรธานี

 แนวคิดในการพัฒนา
เนเ่องจากชุมชนเมเองขาดแคลนพเ้นที่เพาะปลูกและบ่อเลี้ยงปลา พเ้นที่สว่นใหญ่เปนนพเ้นปูนซีเมนต์ เพเ่อใช้ลานปูนให้เกิด
ประโยชน์ หรเอพเ้นที่ข้างโรงจอดรถให้สามารถปลูกผักสวนครวั และเลี้ยงปลาโดยให้กินอาหารเม็ด และพเชที่เปนน
อาหารปลา เมเ่อเลี้ยงปลาจำานวนมาก จะมีของเสียและเศษอาหารที่หลุดออกมากับน้ำา ทำาให้น้ำาเสียได้ ในระบบเดิมจะ
ทำาบ่อกรอง เพเ่อให้น้ำากลับคเนสภาพดีเลี้ยงปลาต่อไปได้ รวมถึงการลดตน้ทุน และส่งเสริมสภาพแวดล้อมให้ดีข้ึน

ทีมงานบริษัทฯ

                                       

ทีมงานชุมชน

๑.นายปยปิต ิปญญญภัทร
๒.นายชาญชัย ปุายไชยสอน
๓.นายกฤษฎา ศรีตะ
๔.นายกฤษณ์ จิตศักดิธ
๕.นายบุญศรี โคตรฉิุน

กลุ่มแม่บ้าน ชุมชนปากทางเข้าสนามบิน
ขอนแกน่ อ.เมเอง จ.ขอนแก่น
นางมณวีรรณ ชมพุฒ



๘.โครงการเครเ่องสูบน้ำาโดยใช้พลังงานจากแกก๊สไฮโดรเจน (Pump is power by hydrogen)
   ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

     

แนวคดิในการพัฒนา
อาชีพเกษตรกรรมในปญจจุบน ตอ้งพึ่งพาเครเ่องทุ่นแรงจากเครเอ่งยนต์เปนนส่วนใหญ่ ไม่วา่จะเปนนเครเ่องยนต์สำาหรับ    
ไถนา หรเอการเก็บเกี่ยวผลผลิต แต่การทำางานของเครเ่องยนต์ต้องอาศัยเชเ้อเพลิงในปญจจุบันมีราคาแพง ดงัน้ันจึงได้จดั
ทำาเครเ่องสูบน้ำาโดยใชพ้ลังงานจากแก็สไฮโดรเจน เปนนการลดภาระค่าใช้จา่ยของเกษตรกรในการจัดหาเชเ้อเพลิง  มา
ใชง้าน

ทีมงานบริษัทฯ

ทีมงานชุมชน
                        

๑.นายกรเศก จุโฑ์บรรจุปะมา
๒.นายเกรียงศักดิธ อุดมคณะ
๓.นายสมบูรณ์ ยิ่งวฒันาถาวร
๔.นายสุเทพ นาคร้าย
๕.นางสาวมิ่งขวญั ลิมปยปิสวัสดิธ

นักเรยีน
นายนัฐวุฒิ ซึมกระโทก



สาขานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ัวไป
๙.โครงการน้ำาหมักผลไม้อีเอ็มทำาให้น้ำายางพาราแข็งตัว
   ศูนย์ควบคุมการบินหาดใหญ่

แนวคดิในการพัฒนา
เกษตรกรทำายางแผ่น หรเอยางก้นถ้วยต้องใชก้รดน้ำาส้มมาทำาให้น้ำายางแข็งตัว ปญญหาคเอทำาให้สุขภาพไม่ดจีากการสูด
ดมกรดน้ำาส้มเวลาผสมกับน้ำายาง และทำาให้หน้ายางกรดีตายน้ำายางไม่ไหล เวลากรดียาง และมีราคาสูง หากทำาวธิีการ
น้ีจะรกัษาสิ่งแวดล้อมและยเดอายุหน้ายางของต้นยางพารา น้ำาวัสดุที่เหลเอในทิ้งถ่ินมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และไม่มีผลก
ระทบด้านสุขภาพของผู้ใช้งาน

ทีมงานบริษัทฯ

ทีมงานชุมชน

            

๑.นายเดช หวังสุวรรณ
๒.นายจวบ ณรงค์รัตน์
๓.นายชม จันทรต์้น

นายยก อบต. คลองหลา อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
นายดุรงค์ ขาวจันทร์



๑๐.โครงการเตาชีวมวล ฟนืไร้ควนั (Gasifier Stove)
     ศูนย์ปฏิบัติการวิศวกรรมจราจรทางอากาศนครราชสีมา

แนวคดิในการพัฒนา
ปญจจุบันพลังงานทีใ่ช้ในการดำารงชพีมีหลากหลาย และมีราคาแพง จะสวนทางกับรายได ้โดยเฉพาะชาวบ้านที่มีอาชพี
เกษตรกรรม หรเอลกูจา้งรายวนั เพเอ่ลดภาระคา่ใชจ้า่ย และชว่ยลดการใชพ้ลงังานจากธรรมชาต ิซ่ึงจะหมดไปในอนาคต จงึ
ไดจ้ดัทำาเตาชวีมวล ฟนืไรค้วนั

ทีมงานบริษัทฯ

  

ทีมงานชุมชน

     

๑.นายศภุมิตร ผลชานิโก
๒.นายเกรยีงศักดิธ อุดมคณะ
๓.นายสมบูรณ ์ยิ่งวัฒนาถาวร
๔.นายสุเทพ นาครา้ย
๕.นางสาวมิ่งขวัญ ลิมปยปิสวสัดิธ

นายอดุลย์ อยู่ยเน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา



๑๑.โครงการเครเอ่งรดีเสน้ใยกกและตน้กลว้ย
     ศูนย์ควบคุมการบินหัวหิน

           
 
แนวคดิในการพัฒนา
กลุ่มเกษตรกรรมรวมกลุ่มกันทำางานจักสานโดยวัตถุดิบที่นำามาใช้ในการจกัสานคเอตน้กกและต้นกลว้ย โดยข้ันตอน 
การเตรียมวตัถุดิบคเอ ตดัต้นกก หรเอต้นกลว้ยแล้วตากไวใ้ห้แห้ง จากน้ันนำาเส้นใยที่ตากแห้งแล้วไปรีดเพเ่อให้น่ิม แล้ว
จึงเอาไปทำาการจักสาน การรดีปญจจุบันชาวบ้านได้ประดษิฐ์เครเ่องมเอข้ึนมาใช้กันเองแต่ยังใช้งานได้ไม่ดีและทำาให้
เส้นใยเสียหาย ชุมชนบ้านขอนทองร่วมกันพัฒนาให้เครเ่องรดีเส้นใยกกและต้นกลว้ยให้มีประสิทธิภาพและความ
ปลอดภัย        ในการใช้งานมากกว่าเดิม

ทีมงานบริษัทฯ

           

ทีมงานชุมชน

๑.นายสุนทร ขาวจันทรค์ง
๒.นายสมพงษ์ พลาชีวะ
๓.นายเรวัต เทียมหมอก
๔.นายมนัส ขาวดีเดช

สมาชิก อบต.บ้านขอนทอง จ.ประจวบคีรีขันธ์
นายตรธีวฒัน์ สุขศรปีพฒัน์



๑๒.โครงการเครเ่องกรอด้ายแบบหลายหัว (Multi winding Machine)
     ศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี

              

แนวคดิในการพัฒนา
ปญจจบัุนชมุชนทำาการกรอดา้ยแบบกรอดว้ยมเอ จงึทำางานไดช้า้ ทำาให้เสยีเวลามาก และมปีญญหาของการทำางานกระทบ         
ตอ่สขุภาพ (เมเอ่ยลา้แขนและปวดหลงั) โดยระบบน้ีจะทำางานดว้ยมอเตอรไ์ฟฟาา สามารถควบคมุความเรว็ให้เหมาะสม        
กบัชนิดและขนาดของเสน้ดา้ย สามารถขยายและเพิม่จำานวนแกนรบัหลอดดา้ย เพเอ่เพิม่ประสทิธภิาพและลดเวลา         ใน
ขบวนการผลติ

ทีมงานบริษัทฯ

        

        

ทีมงานชุมชน

                                

๑.นายสังข์สิทธิธ ประสมทอง
๒.นายสังเวยีน พงษ์สถิตย์
๓.นายกังวาน บุตราช
๔.นายสมัชชา พมิพ์ดี
๕.นายวรวิทย์ คำาวงศ์

รบัราชการ/นักเทคนิกอุตสาหกรรม ส ๒
นายประสพ รกัษา


