
การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม
ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2563



ค ากล่าวคณบดี

วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
สถาบันการศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นสถาบันการศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรพลังงานและสิ่งแวดล้อม
ชุมชน และท างานวิจัยเพื่อตอบสนองความต้องการของชุม ในโอกาสที่วิทยาลัยฯได้จัดตั้งครบ 10 ปี จึงจัดงาน
ครบรอบ ๑๐ ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพ่ือท้องถิ่น ในระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
ณ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม 
ทั้งนี้ ภายในงาน ประกอบด้วยกิจกรรม งานประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ การอบรมระยะสั้น 
การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน นิทรรศการการแสดงผลงานต่าง ๆ ของเครือข่าย 
ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึงศูนย์การเรียนรู้ด้านพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีสีเขียวภายใน Chiang Mai 
World Green City เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อเป็นเวทีเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือสังคมของนักวิชาการ นักวิจัย นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน 

กิจกรรมการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ 
ให้ความส าคัญ เนื่องจากการประกวดนวัตกรรมเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษาได้พัฒนา
สิ่งประดิษฐ์ ตลอดจนเป็นเวทีให้นักเรียน นักศึกษาได้แสดงความสามารถพร้อมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะจาก
คณะกรรมการเพ่ือต่อยอดนวัตกรรมของตนเองให้พัฒนาไปสู่ชุมชน โดยนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าร่วม
การประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน ในงาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพ่ือ
ท้องถิ่น จ านวน 12 นวัตกรรม สถานศึกษาที่เข้าร่วมการประกวด จ านวน 9 แห่ง ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ ส าพูน ล าปาง และแม่ฮ่องสอน คณะครูและนักเรียนที่เข้าร่วม จ านวน 47 คน วิทยาลัยฯ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชนครังนี้ จะเป็นประโยชน์ผู้เข้าร่วมและผู้ที่
สนใจทุกท่าน ส าหรับการนวัตกรรมไปต่อยอดให้ เกิดประโยชน์ ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป 
และขอขอบพระคุณคณะกรรมการตัดสินนวัตกรรม คณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการจัดงาน
ในครั้งนี้

ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์
คณบดีวิทยาลัยฯ



คณะกรรมการการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน

นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์ 
นักวิชาการพลังงานช านาญการ 
ส านักงานพลังงานจังหวัดเชียงใหม่
อีเมล:์ chiangmai@energy.go.th

ดร.ศศิธร ศรีสวัสดิ์ 
ทีมวิจัยระบบวิศวกรรมชั้นสูง (AEST)
กลุ่มวิจัยการออกแบบเชิงวิศวกรรมและการค านวณ (EDC)
ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
อีเมล์: sasitors@mtec.or.th

นางสาวอรุณี คนว่อง 
นักพัฒนาชุมชนช านาญการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลกื้ดช้าง
อีเมล์: kaikho108@gmail.com

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภานุพงษ์ หมั่นขีด  
อาจารย์ ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
อีเมล:์ panuphong_man@cmru.ac.th

ดร.ประเสริฐ ปิ่นงาม 
กรรมการผู้จัดการบริษัท เอส ไอ แอล จ ากัด
อีเมล์: prasertpinngarm@gmail.com



ก าหนดการประกวดนวัตกรรมด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน 
งาน 10 ปี adiCET กับการพัฒนาพลังงานเพื่อท้องถ่ิน 

21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก
เวลา วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมบ้านนก

08.30 - 09.00 น. ลงทะเบียนและรายงานตัว

09.00 - 10.00 น. กิจกรรม “Myth busters: ใช่หรือมั่ว ชัวร์หรือไม่” โดย TYSA

10.00 – 10.15 น.
INO001 หุ่นยนต์ดูดฝุ่นท าความสะอาดพื้น 

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

10.15 - 10.30 น.
INO002 เครื่องผ่าผลหมากจากกลไกจักรยาน

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม

10.30 - 10.45 น.
INO003 เครื่องฟอกอากาศบริสุทธ์ิอัตโนมัติ

โรงเรียนเถินวิทยา

10.45 - 11.00 น.
INO004 ห้องเรียนอัจฉริยะ

โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา

11.00 - 11.15 น.
INO005 เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ช่ัน 2

โรงเรียนล าปางกัลยาณี

11.15 - 11.30 น.
INO006 เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ ควบคุมโดยระบบ android

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

11.30 – 11.45 น.
INO007 เครื่องเพาะถั่วงอกน้ าหยดออร์แกนิก

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่

11.45 - 12.00 น.
INO008 เตากลั่นน้ ามันจากหม้อต้มสุรา

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่

12.00 - 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 - 13.15 น.
INO009 เครื่องดักแมลงศัตรูพืชพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

13.15 - 13.30 น.
INO0010 ตู้เก็บเนื้อเยื่อพลังงานแสงอาทิตย์

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม

13.30 - 13.45 น.
INO0011 กระเป๋าพลังานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนท่ี

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน

13.45 - 14.00 น.
INO0012 หุ่นไล่กาอัจฉริยะ

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม

14.00 น. ประกาศผลและมอบวุฒิบัตร



โครงงานหุ่นยนต์ดูดฝุ่นท าความสะอาดพื้น

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
207 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์  053 498220

ที่มาและความส าคัญ
ปัญหาฝุ่น PM2.5 ในจังหวัดเชียงใหม่ค่าอันดับที่สูงติดอันดับของโลก มีสาเหตุ

จากการประกอบกิจกรรมของประชาชน และเกษตรกร ค่า PM2.5 และฝุ่นละอองที่เกิน
มาตรฐานน าไปสู่โรคภูมิแพ้ และโรคหอบหืดได้ จึงได้คิดประดิษฐ์หุ่นยนต์ท าความสะอาด
พ้ืน

วัตถุประสงค์
เพ่ือประดิษฐ์หุ่นยนต์ท าความสะอาดพ้ืนส าหรับก าจัด PM2.5 และฝุ่นละออง

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบโครงสร้างและสร้าง

หุ่นยนต์ดูดฝุ่นท าความสะอาดพ้ืน (Vacuum cleaner) ที่ควบคุมหุ่นยนต์โดยใช้อุปกรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ จากนั้นทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

ผลการทดลอง
หุ่นนยนต์การท าความสะอาดฝุ่นผง ทราย ขี้ยางลบ และเศษกระดาษ ได้ร้อยละ 

100 25 50 และ 0 ตามล าดับ แสดงให้เห็นว่าหุ่นยนต์ท าความสะอาดพ้ืนสามารถดูดท า
ความสะอาดได้เพียงฝุ่นและอนุภาคละอองขนาดเล็กและมีน้ าหนักท่ีเบาเท่านั้น

ผู้เข้าประกวด
1) นายกฤษติกร สุจา
2) นางสาวอานุชฎา พันธ์มาลี
3) นางสาวศิรินภา กว้าง

ผู้ควบคุมทีม
นางนาฏลัดดา ค าพร

INO001



เครื่องผ่าผลหมากจากกลไกจักรยาน

โรงเรียนสันทรายวิทยาคม
207 หมู่ 10 ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290

เบอร์โทรศัพท์  053 498220

ที่มาและความส าคัญ
เกษตรกรในประเทศไทยมีการปลูกหมาก และท าผลิตภัณฑ์จากหมากส่ง

จ าหน่ายทั้งภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศจ านวนมาก เพ่ือช่วยเกษตรการใน
การประหยัดพลังงาน ค่าใช้จ่ายในการผ่าหมากและผ่อนแรงแก่เกษตรกร จึงได้ประดิษฐ์
เครื่องผ่าผลหมากโดยใช้กลไกจักรยานขึ้น

วัตถุประสงค์
เพ่ือประดิษฐ์เครื่องผ่าผลหมากโดยใช้กลไกจักรยาน

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ ประดิษฐ์ และ

ทดสอบเครื่องผ่าผลหมากจากกลไกจักรยาน

ผลการทดลอง
เครื่องผ่าผลหมากสดสามารถผ่าผลหมากได้หลายขนาด โดยมีท่อส าหรับใส่

หมากเพ่ือล าเลียงไปตัดกับใบมีดอยู่ 2 ขนาดคือ ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ โดยขนาดเล็ก
ท่อล าลียงหมากมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 35 mm ส่วนท่อบรรจุหมากขนาดใหญ่มี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 40 mm การผ่าผลหมากด้วยเครื่องได้ค่าเฉลี่ย 44-62 ผลต่อ
นาที

ผู้เข้าประกวด
1) นายวรรธนัย  ทิพย์ไพร่
2) นายธนภัทร แต่เช้ือสาย
3) นางสาวศุภาวรรณ บุญสิทธิ์

ผู้ควบคุมทีม
นางวนิดา กิติลือ

INO002



เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์อัตโนมัติ 

โรงเรียนเถินวิทยา
ต.แม่ปะ อ.เถิน จ.ล าปาง 52160

เบอร์โทรศัพท์  054 291 624

ที่มาและความส าคัญ
ชุมชนอ าเภอเถินมีค่าฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน และมีดัชนีคุณภาพอากาศอยู่

ในเกณฑ์ที่มีผลกระทบต่อร่างกาย จึงได้มีการคิดค้นนวัตกรรมขึ้น โดยการสร้างเครื่อง
ฟอกอากาศอัตโนมัติเพ่ือกรองฝุ่นละอองที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพในอากาศภายใน
อาคารและบ้านเรือน

วัตถุประสงค์
เพ่ือประดิษฐ์เครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์อัตโนมัติส าหรับก าจัด PM 2.5

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม จากนั้นออกแบบโครงสร้างเครื่อง

ฟอกอากาศบริสุทธิ์อัตโนมัติโดยการเขียนโค้ดโดยผ่านโปรแกรม Arduino เครื่องฟอก
อากาศที่ได้รับการสร้าง และทดสอบประสิทธิภาพเครื่องฟอกอากาศบริสุทธิ์อัตโนมัติ

ผลการทดลอง
การทดสอบเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติในห้องที่มีขนาดต่างกัน พบว่า เครื่อง

ฟอกอากาศบริสุทธิ์เริ่มท างานเมื่อค่าฝุ่นในอากาศเกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร 
และค่าฝุ่นลดลงที่วัดได้ลดลงเร็วกว่าการฟอกอากาศแบบธรรมชาติ

ผู้เข้าประกวด
1) นายนวพล พรมอินทร์
2) นางสาวจุฬาภรณ์ มณีประกร
3) นางสาวณัฐนิชา วงศ์มัน

ผู้ควบคุมทีม
นางสาววชิรา สุภาสอน

INO003



ห้องเรียนอัจฉริยะ (Smart classroom )

โรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” 
หมู่ 1 ต.บ้านกาศ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน 58110

เบอร์โทรศัพท์  053 681 250

ที่มาและความส าคัญ
ปัจจุบันมีการใช้พลังงานอย่างสิ้นเปลืองโดยเฉพาะในห้องเรียนที่เปิดไฟและพัด

ลมทิ้งไว้หลังจากการใช้งาน ซึ่งจะส่งทผลท าให้โรงเรียนต้องเสียค่าไฟฟ้าโดยไม่จ าเป็น 
ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงประดิษฐ์ระบบที่สามารถควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียน
เพ่ือเป็นการประหยัดพลังงานไฟฟ้า

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาวางแผนการใช้พลังงานไฟฟ้าในห้องเรียน

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบสร้างระบบการควบคุม

การเปิดปิดไฟฟ้าและพัดลมแบบอัตโนมัติ และทดสอบประสิทธิภาพของห้องเรียน
อัจฉริยะโดยการค านวณค่าไฟฟ้าที่ลดลง

ผลการทดลอง
การใช้งานจริงของโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา” พบว่า ค่าไฟลดลงเหลือ 

115.46 บาท (11.59 บาทต่อเดือน) หากมีการน าไปติดตั้งระบบเปิด-ปิดไฟฟ้า และพัดลม
แบบอัตโนมัติทุกห้องเรียน คาดว่าโรงเรียนสามารถประหยัดค่าไฟฟ้าได้มากถึง 928.56
ต่อเดือน

ผู้เข้าประกวด
1) นายวัชรพล ภิญโญสิริพันธุ์
2) นายทัพสาร มะโนวงศ์
3) นายนันทวัฒน์ วิเศษขัน

ผู้ควบคุมทีม
นายณรงค์ฤทธิ์ ปินตาบูรณ์

INO004



เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 2

โรงเรียนล าปางกัลยาณี
ต.สวนดอก อ.เมืองล าปาง จ.ล าปาง 52000

เบอร์โทรศัพท์  054 227 654

ที่มาและความส าคัญ
ปัจจุบันผู้ประกอบการในระดับวิสาหกิจชุมชนให้ความส าคัญที่จะน าเส้นใยสับปะรด

มาผลิตเป็นสินค้าคุณภาพดี เช่น ผ้ารองจาน พรม กระเป๋า รองเท้า เสื้อผ้า เป็นต้น และเป็นไป
ตามมาตรฐานสากลสินค้าส่งออกไปสู่ต่างประเทศรวมถึงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
กระบวนการแยกเส้นใยออกจากใบสับปะรดมีอยู่ 3 วิธี คือ การขูดโดยใช้มือ การแช่ฟอกและ
การรีดโดยใช้เครื่องจักรกล ดังนั้น คณะผู้จัดท าจึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องรีดเส้นใยสับปะรด
เพ่ือให้กระบวนการแยกเส้นใยออกจากใบสับปะรดมีคุณภาพและรวดเร็ว

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและศึกษาประสิทธิภาพการท างานของเครื่องรีดเส้นใยสับประรด เวอร์ชั่น 2

โดยเปรียบเทียบกับ เวอร์ชั่น 1 รวมทั้งการศึกษาความพึงพอใจของผู้ทดสอบกับการใช้เครื่อง
รีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 2

วิธีการทดลอง
เริ่มออกแบบโครงสร้างเครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 2 ท าการเปรียบเทียบ

ปริมาณและเวลาที่ใช้ของเส้นใยสับปะรดที่ได้จากการรีดโดยเครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 
2 กับเครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 1 และศึกษความพึงพอใจของผู้ทดสอบใช้เครื่องรีด
เส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 2 จ านวน 50 คน

ผลการทดลอง
การรีดใบสับปะรดโดยใช้เครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 2 ได้ปริมาณเส้นใย

สับปะรดเฉลี่ย 28.19 กรัม เวลาที่ใช้ในการรีดเฉลี่ย 4.58 นาที ซึ่งได้เส้นใยมากกว่า และใช้
เวลาน้อยกว่าเครื่องรีดเส้นใยสับปะรด เวอร์ชั่น 1 ผู้ทดสอบมีความพึงพอใจด้านประหยัดเวลา
ที่ใช้ในการรีดเส้นใยสับปะรดอยู่ในระดับมากที่สุด

ผู้เข้าประกวด
1) นายคงกระพัน การเก่ง
2) นายกิตติพัฒน์ น้ าทองไทย
3)นายบรรณวิชญ์ แท่นธัญลักษณ์

ผู้ควบคุมทีม
นายจิตตวัฒน์ เมืองมาหล้า

INO005



เครื่องฟักไข่อัตโนมัติ ควบคุมโดยระบบ android

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา
ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ล าปาง 52220

เบอร์โทรศัพท์  054 266 031

ที่มาและความส าคัญ
กลุ่มเกษตรกรมีการเลี้ยงไก่เพ่ือเป็นอาหารและสร้างรายได้ แต่ประสบปัญหา

ไก่ฟักไข่ในปริมาณที่น้อย จึงมีความต้องการเพิ่มอัตราการฟักของไข่ไก่ให้มากขึ้น คณะ
ผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์เครื่องฟักไข่อัตโนมัติขึ้นที่ควบคุมโดยระบบ Android ขึ้น

วัตถุประสงค์
เพ่ือเพ่ิมอัตราการฟักไข่ด้วยเครื่องฟักไข่อัตโนมัติที่ควบคุมด้วยระบบ 

Android 

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลของสัตว์ปีกและทบทวนวรรณกรรม ออกแบบโครงสร้าง

โดยการน าตู้เย็นมาท าเครื่องฟักไข่ และท าชุดอุปกรณ์ควบคุมภายในเครื่องโดยการ
ควบคุมแบบ Android และทดสอบการท างานของเครื่องฟักไข่อัตโนมัติที่ประดิษฐ์ขึ้น

ผลการทดลอง

เครื่องฟักไข่อัตโนมัติมีประสิทธิภาพโดยมีอุณหภูมิและความชื้นที่เหมาะสม
กับการฟักไข่ มีอัตราการฟักไข่ที่มากกว่าเครื่องฟักไข่ระบบที่ใช้แรงงานคนในการ
ควบคุม

ผู้เข้าประกวด
1) นายอัมฤทธิ์ ประสม
2) นายธนากร ปู่หล้า
3) นางสาวสุธาธินี ชัยสุวรรณ

ผู้ควบคุมทีม
นางสาวชุติชมกานต์  บุญทา

INO006



เครื่องเพาะถั่วงอกน้ าหยดออร์แกนิค

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
93/111 หมู่ที่ 5 หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์  053 851 412

ที่มาและความส าคัญ
ถั่วงอกเป็นพืชที่ปลูกง่าย และมีการบริโภคของคนไทยเพ่ิมมากขึ้น ท าให้เป็นที่

ต้องการของตลาด การเพาะถั่วงอกใรปัจจุบันมีการใช้สารเคมี เช่น สารฟอกขาว 
เมื่อรับประทานระยะหนึ่งท าให้มีการสะสมสารพิษซึ่งเป็นอันตรายแก่ร่างกาย ดังนั้นคณะ
ผู้จัดท าจึงได้ประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกน้ าหยดออร์แกนิคเพ่ือให้ผู้บริโภคได้ถั่วงอกที่ปลอด
สารเคมี

วัตถุประสงค์
เพ่ือประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกน้ าหยดออร์แกนิคที่สามารถสร้างทางเลือกในการ

บริโภคถ่ัวงอกท่ีปลอดภัย

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบ

เครื่องเพาะถั่วงอกออร์แกนิค

ผลการทดลอง
การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของถั่วงอกในแต่ละชั้นจากเครื่องเพาะถั่วงอกน้ า

หยดออร์แกนิค ทั้งหมด 3 ชั้น และรดน้ าทุก 3 ชั่วโมง พบว่า ถั่วงอกชั้นที่ 1 2 และ 3 มี
ความสูงมากที่สุดประมาณ 78.52 61.36 และ 48.33 มิลลิเมตร ตามล าดับ และล าต้นมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.72 1.90 และ 1.38 มิลลิเมตร ตามล าดับ 

ผู้เข้าประกวด
1) นายนรเศรษฐ์ แซ่เห่อ
2) นายภาคภูมิ แก้วซ้อย
3) นายพิสิษฐ์ แสงย่างอรุณ

ผู้ควบคุมทีม
นางพัชราวไล ก้อนทอง

INO007



หม้อต้มสุรามาเป็นเตากลัน่น้ ามัน

โรงเรียนวชิรวิทย์เชียงใหม่
93/111 หมู่ที่ 5 หนองป่าครั่ง อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50000

เบอร์โทรศัพท์  053 851 412

ที่มาและความส าคัญ
โรงเรียนชิรวิทย์เชียงใหม่มีนักเรียน 700 คน นักเรียนมีการดื่มน้ าจากขวดพลาสติก 

เฉลี่ยคนละ 2 ขวดต่อวัน จึงท าให้โรงเรียนจึงมีขยะที่เป็นขวดพลาสติก หลอด และแก้ว
พลาสติก ประมาณ 1,400 ชิ้น ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงได้น าพลาสติกมาผลิตเป็นพลังงาน
เชื้อเพลิงโดยกระบวนการไพโรไลซิสและควบแน่นเป็นน้ ามันด้วยหม้อต้มสุรา

วัตถุประสงค์
เพ่ือน าพลาสติกที่เหลือทิ้งมาเพ่ิมมูลค่าในการท าเป็นพลังงานเชื้อเพลิง

วิธีการทดลอง
เริ่มจากศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม จากนั้นพัฒนาหม้อต้มสุราให้เป็นเตา

กลั่นน้ ามัน และทดสอบกลั่นน้ ามันจากพลาสติก

ผลการทดลอง
น้ ามันที่ได้จากการกลั่นมีสีหลืองใส และมีกลิ่นฉุน และเมื่อน ามาทดสอบการเผา

ไหม้ปรากฎว่า ติดไฟได้ และเมื่อน าไปทดสอบโดยเติมในเครื่องยนต์รอบต่ า เช่น เครื่องคู
โบต้า สามารถติดเครื่องยนต์ และท างานได้

ผู้เข้าประกวด
1) นายนีร ไชยวรรณ
2) นายศดานนท์ ใจสักเสริญ
3) นายสิรดนัย แสงงาม

ผู้ควบคุมทีม
นายณัฐศาสตร์ โสภา

INO008



เครื่องดักแมลงศัตรูพืชพลังงานแสงอาทิตย์ 

ที่มาและความส าคัญ
แมลงศัตรูพืชเป็นปัจจัยที่ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับควม

เสียหาย จึงท าให้เกษตรกรต้องพ่ึงพาสารเคมีเพ่ือก าจัดแมลงศัตรูพืช ซึ่งส่งผลท าให้เกิด
การตกค้างของสารเคมีในดิน น้ า ผลผลิตทางการเกษตรและห่วงโซ่อาหาร และอาจส่งผล
กระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรโดยตรง ดังนั้นคณะผู้จัดท าจึงสร้างเครื่องก าจัดแมลง
ศัตรูพืชโดยการใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานเซลล์แสงอาทิตย์

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและศึกษาประสิทธิภาพเครื่องก าจัดแมลงศัตรูพืชพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการทดลอง
ศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ ประดิษฐ์ และทดสอบหา

ประสิทธิภาพของเครื่องก าจัดศัตรูพืชและความสามารถในการท างานอัตโนมัติของเครื่อง
ก าจัดศัตรูพืช

ผลการทดลอง
เครื่องก าจัดแมลงศัตรูพืชอัตโนมัติ ประกอบด้วย เซลล์แสงอาทิตย์ โซล่าชาร์จ

คอนโทรลเลอร์ อินเวอร์เตอร์ ไทม์เมอร์ หลอดไฟแบล็คไลต์ แบตเตอรี่ และส่วนฐานที่ล่อ
แมลง ท างานอัตโนมัติโดยใช้ไทม์เมอร์ควบคุมการปิดและเปิดหลอดไฟแบล๊คไลท์ การ
ทดลองดักแมลงด้วยเครื่องดักแมลงศัตรูพืชระยะเวลา 4 วัน พบว่า สามารถดักจับแมลง
ศัตรูพืชได้ 765, 540, 257 และ 43 ตัว ตามล าดับ ซึ่งจ านวนแมลงศัตรูพืชที่จับได้ลดลง

ผู้เข้าประกวด
1) นายชวัลวิทย์ ใหม่เขียว
2) นายภูพิงค์ ชาววิวัฒน์
3) นางสาวนิพาดา วิพันศาสตร์

ผู้ควบคุมทีม
นางสาวอรวรรณ ตาขัน

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
668 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์  053 860 292
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ตู้เก็บเนื้อเยื่อพลังงานแสงอาทิตย์ 

โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม
668 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180

เบอร์โทรศัพท์  053 860 292

ที่มาและความส าคัญ
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชเป็นวิธีการขยายพันธุ์พืชที่มีจุดเด่นกว่าวิธีทั่วไปคือ ท าให้

ได้ต้นพันธุ์ที่มีความสม่ าเสมอจ านวนมากตามความต้องการ ในระยะเวลาอันรวดเร็ว ปลอด
โรค ขยายพันธุ์ได้ทุกฤดูกาล โดยไม่ขึ้นกับสภาพแวดล้อม คณะผู้จัดท าจึงมีความสนใจสร้าง
ตู้เก็บเนื้อเยื่อพลังงานแสงอาทิตย์ระบบปิดขึ้น

วัตถุประสงค์
เพ่ือสร้างและทดสอบประสิทธิภาพของตู้เก็บเนื้อเยื่อพลังงานแสงอาทิตย์

วิธีการทดลอง
เริ่มจากการศึกษาข้อมูลและทบทวนวรรณกรรม การออกแบบ ประดิษฐ์ และ

ทดสอบตู้เก็บเนื้อเยื่อกับระบบพลังงานแสงอาทิตย์

ผลการทดลอง
ตู้เก็บเนื้อเยื่อสามารถท าให้เนื้อเยื่อได้รับแสงจากหลอดฟลูออเรสเซนต์ จ านวน 4 

หลอด ในช่วงเวลา 18.00–02.00 น. และสามารถควบคุมอุณหภูมิให้ต่ ากว่า 29 องศา
เซลเซียส ซึ่งเป็นระยะเวลาและอุณหภูมิที่เหมาะสม จึงท าให้เนื้อเยื่ออยู่ในสภาพที่มี
อุณหภูมิที่คงที่ตลอดเวลา อีกทั้งตู้เก็บเนื้อเยื่อยังสามารถลดการปนเปื้อนของจุลินทรีย์ได้
มากกว่าชั้นเก็บเนื้อเยื่อ ดังนั้นการเก็บเนื้อเยื่อพลังงานแสงอาทิตย์มีประสิทธิภาพในการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ

ผู้เข้าประกวด
1) นายธนพนธ์ ชัยเลื่อน
2) นางสาวสุทธิดา จันทะสิงห์
3) นางสาวเนาวรัตน์ วิสุทธิคงกมล

ผู้ควบคุมทีม
นางสาวเพชรศิรินทร์ ตุ่นค า
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กระเป๋าพลังานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรแบบเคลื่อนที่

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีล าพูน
ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา จ.ล าพูน 51140

เบอร์โทรศัพท์  099 887 7146

ที่มาและความส าคัญ
ระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานสะอาดและไม่ก่อให้เกิดมลภาวะหรือ

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นเพื่อเป็นลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคเกษตร คณะ
ผู้จัดท าโครงงานมีความสนใจในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ทางด้านการเกษตรโดย
การสร้างกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือการสูบน้ าและการพ่นสารชีวภัณฑ์ในแปลงปลูก
พืช รวมทั้งการชาร์จแบตเตอรี่ส าหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 

วัตถุประสงค์
เพ่ือประดิษฐ์กระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ส าหรับการสูบน้ าและการ

พ่นสารชีวภาพในแปลงปลูกพืช

วิธีการทดลอง
การออกแบบระบบของกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์แบบเคลื่อนที่ การจัดซื้อวัสดุ

อุปกรณ์ การติดตั้งระบบ การติดตาม และการเก็บข้อมูลจากการทดลองใช้งานสภาพจริง 
การสรุปผลการใช้งาน และการจัดท าคู่มือการใช้งานระบบกระเป๋าพลังงานแสงอาทิตย์
แบบเคลื่อนที่

ผลการทดลอง
การใช้งานปั้มน้ าชนิดปั้มจุ่ม DC 12 V ใช้งานจริง 27 W กระแส 2.5 A สูบน้ าได้

ในอัตรา 1,800 ลิตรต่อชั่วโมง และพ่นสารชีวภาพในสวนผลไม้ที่ความสูง 5 เมตร ด้วย
อัตราการไหลของน้ าที่ 300 ลิตรต่อชั่วโมง

ผู้เข้าประกวด
1) นายดนุรุจ อาริยะ
2) นายกิตติภูมิ  สมทอง
3) นางสาวทิพากร ชมภู

ผู้ควบคุมทีม
หม่อมหลวงปรีชา เกษมสันต์
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หุ่นไล่กาอัจฉริยะ

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม
70 หมู่ 9 เชียงใหม่-ฝาง ต.เชียงดาว 

อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
เบอร์โทรศัพท์  053 455 961

ที่มาและความส าคัญ
ช่วงต้นฤดูหนาวมักมีนกอพยพหนีหนาวมาอาศัยอยู่ในบริเวณพ้ืนที่อ าเภอเชียง

ดาวเป็นประจ า และนกเหล่านี้ได้เข้ามาหากินในพ้ืนที่เพาะปลูก เช่น ไร่ถั่วลิสง ข้าวในนา
ของเกษตรกร และพืชเกษตรอีกมากมาย ท าให้ผลผลิตทางการเกษตรเกิดความเสียหาย 
เพ่ือลดความเสียหายที่เกิดจากสัตว์ที่เป็นศัตรูพืชเหล่านี้ คณะผู้ประดิษฐ์จึงได้ประดิษฐ์
หุ่นไล่กาอัจฉริยะข้ึนเพื่อลดความเสียหายของผลิตผลทางการเกษตร

วัตถุประสงค์
เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของหุ่นไล่กาอัจฉริยะด้านความต่อเนื่องของการท างาน 

และด้านการลดความเสียหาย

วิธีการทดลอง
การออกแบบ และสร้างหุ่นไล่กาที่สามารถเคลื่อนไหวและส่งเสียงได้ 

ท าการศึกษาประสิทธิภาพด้านความต่อเนื่องของการท างานโดยชาร์จแบตเตอรี่ของหุ่นไล่
กาแล้วน าไปใช้ในพ้ืนที่แปลงเกษตรเกษตรพร้อมบันทึกข้อมูล และน าไปการศึกษา
ประสิทธิภาพด้านการลดความเสียหายพร้อมประเมินความเสียหาย

ผลการทดลอง
หุ่นไล่กาอัจฉริยะสามารถท างานได้ต่อเนื่องเป็นเวลาเฉลี่ย 12 ชั่วโมง 32 นาที 

สามารถลดความเสียหายได้ร้อยละ 57.08

ผู้เข้าประกวด
1) นายจรัญ เตชะ
2) ไกรฤกษ์ สมบูรณ์

ผู้ควบคุมทีม
นายรุ่งโรจน์ เหน่ค า
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