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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เปนหนวยงานกลางในการประสาน
และบริหารงานวิจยั ของมหาวิทยาลัยฯ เพือ่ สงเสริมและสนับสนุนการเพิม่ ขีดความสามารถในการวิจยั ของบุคลากร
ดานการสรางงานวิจัยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อสรางผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ นวัตกรรม และผลงาน
สรางสรรค ซึง่ จะเกิดประโยชนตอ สังคมและตรงตามยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ตลอดจนมุง มัน่ ทีจ่ ะยกระดับ
งานวิจยั ใหไดมาตรฐานและเปนทีย่ อมรับในระดับสากล โดยทางสถาบันวิจยั และพัฒนาไดเล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของการเผยแพรผลงานวิจยั และนวัตกรรมเชิงพาณิชยของมหาวิทยาลัยฯเพือ่ นำไปตอยอดเชิงพาณิชย กอใหเกิด
ประโยชนแกชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงไดรวบรวมและนำเสนอผลงาน
อันเปนทรัพยสินทางปญญาของมหาวิทยาลัยฯ ที่ไดรับการจดทะเบียนคุมครองจากกรมทรัพยสินทางปญญา
ระหวางปงบประมาณ 2548-2562 ดังนี้
สรุปผลงานทรัพยสินทางปญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ปงบประมาณ 2549-2562
ประเภท
วิทยาเขต

ลิขสิทธิ์

อนุสิทธิบัตร

สิทธิบัตร ความลับทางการคา

ยื่นจด ไดรับ ยื่นจด ไดรับ ยื่นจด ไดรับ ยื่นจด

นครราชสีมา
ขอนแกน
สุรินทร
สกลนคร
รวม

523 508 133 77
4
29

4
7

29 17
2 2

3 3 61 34
563 526 228 132

ไดรับ

รวม
ยื่นจด ไดรับ

25

9

-

-

681

594

8
1

1

-

-

41
32

21
10

21 56 10

1
1

1
1

86
848

38
669

การขับเคลื่อนดวยนวัตกรรม
(Innovation Driven)

บัญชีนวัตกรรม มทร.อี
. สาน
Innovation List

ประเมินและกำหนดราคา

NO

YES

สนับสนุนงบประมาณ
สรางตนแบบ

(โครงการขับเคลื่อนนวัตกรรม
เพื่อการขยายประโยชนเชิงพาณิชย)

แคตตาล็อค
นวัตกรรม มทร.อีสาน

(โครงการบัญชีนวัตกรรม มทร.อีสาน)

เจรจาการขายนวัตกรรม
หรือจับคูธุรกิจ

(โครงการ 60 ป ตะโกรายสูงานวิจัย
และนวัตกรรม)
YES

ทำสัญญาซื้อขาย / ลงทุนรวม
(ตามประกาศ เรื่อง การจัดสรร
สิทธิประโยชนอันเกิดจาก
ทรัพยสินทางปญญา)

NO

ปรับปรุง / แกไข

ส่งเสริมงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ และ
นวัตกรรม

ยุทธศาสตร์

2.1 สนับสนุนทุนเพือ่ จัดทาต้นแบบผลงาน
อนุสิทธิบัตร
2.2 สนับสนุนทุนเพือ่ ผลงานในเชิงพาณิชย์

2.1 สนับสนุนทุนเพือ่ จัดทาต้นแบบผลงาน
อนุสิทธิบัตร

2.2 สนับสนุนทุนเพือ่ ผลงานในเชิงพาณิชย์

3. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาหรับ
คนพิการ

3. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาหรับ
คนพิการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ

3. พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสาหรับ
คนพิการ
4. พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ
และเชี่ยวชาญ

2.3 สนับสนุนผลงาน และแนวความคิด สาหรับ 2.3 สนับสนุนผลงาน และแนวความคิด สาหรับ 2.3 สนับสนุนผลงาน และแนวความคิด สาหรับ
ผลงานทีม่ ีการลงทุนสูง เสนอต่อหน่วยงาน
ผลงานทีม่ ีการลงทุนสูง เสนอต่อหน่วยงาน
ผลงานทีม่ ีการลงทุนสูง เสนอต่อหน่วยงาน
ภาครัฐ และเอกชน เช่น กระทรวง, บริษัท
ภาครัฐ และเอกชน เช่น กระทรวง, บริษัท
ภาครัฐ และเอกชน เช่น กระทรวง, บริษัท
เป็นต้น
เป็นต้น
เป็นต้น

2.2 สนับสนุนทุนเพือ่ ผลงานในเชิงพาณิชย์

2.1 สนับสนุนทุนเพือ่ จัดทาต้นแบบผลงาน
อนุสิทธิบัตร

2. ดาเนินการ

2. ดาเนินการ

2. ดาเนินการ

ระยะ 20 ปี
พ.ศ.2569 - 2578
1. พัฒนาศูนย์บริการให้คาปรึกษาด้าน
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

ระยะ 10 ปี

พ.ศ.2559 - 2563
พ.ศ.2564 - 2568
1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนนวัตกรรม 1. จัดตั้งศูนย์บริการให้คาปรึกษาด้าน
สู่การขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์
นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ และเทคโนโลยี

ระยะ 5 ปี

แผนพัฒนา : การขับเคลือ่ นนวัตกรรมเพื่อการขยายประโยชน์เชิงพาณิชย์ สถาบันวิจยั และพัฒนา มทร.อีสาน จากปัจจุบันสูอ่ นาคต

C

D

นครราชสีมา

ทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมเด่น

ลวดลายผ้า

เครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย

E

วิทยาเขตขอนแก่น

ทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมเด่น

แผ่นเกราะกันกระสุน
โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วน
สำหรับเตียงผู้ป่วย

เครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย

F

วิทยาเขตสกลนคร

ทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมเด่น

กรรมวิธีการแปลงเพศลูกปลาหมอไทย
สำหรับเลี้ยงในเชิงพาณิชย์

ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับรถเข็นคนพิการ
แบบถอดประกอบ

เครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย

G

วิทยาเขตสุรินทร์

ทรัพย์สินทางปัญญา
และนวัตกรรมเด่น

ชิ้นส่วนขั้นบันได

เครื่องค้เครืน่อหูงตีกเส้
ฝ้านยด้าย
เกลีน
ยวเส้

ชื่อเครื่อง/โครงการ

เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความ
ร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ
สาหรับอบข้างเปลือกแบบถังทรงกระบอก
หมุนที่ใช้น้ามันเก่าเป็นเชื้อเพลิง

เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
สาหรับชุมชน

อุปกรณ์ปลูกต้นกล้าแบบใช้มือหมุน

เครื่องค้นหูก
เครื่องขึ้นลามัดหมี่
เครื่องตีเกลียวเส้นไหม
ชุดม้วนเส้นด้ายยืน
เครื่องสาวไหม
เครื่องมัดหมี่

ที่

1

2

3

4
5
6
7
8
9

นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน

ดร.สมพร หงษ์กง

ผศ.ว่าที่ ร.ต.ไพรทูล ไชยวงศา

ผศ.ดร.สัณหวัจน์ ทองแดง

นักวิจัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วข.สกลนคร
โทร.087-2252105, e-mail
sanhawat_cu@hotmail.com
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วข.สกลนคร
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มทร.อีสาน วข.สกลนคร
โทร.089-5709298, e-mail
sompornsan@hotmail.com
วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ
มทร.อีสาน นครราชสีมา
โทร. 086-7212526, e-mail :
kampanat.ta1971@gmail.com

หน่วยงาน

แผนการจัดทาผลงานในเชิงพาณิชย์

1 เดือน

15 วัน
หรือ
10 เครื่อง/ปี

2 เดือน

ระยะเวลาผลิต
(1 ชิ้น)
3 เดือน

วิสาหกิจชุมชน

1.ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร
2.บริษัทเกษตรพัฒนา
3.บริษัท สยามคูโบต้า จากัด

เกษตรกร อบต. และ
บริษัทเอกชน

เกษตรกรและบริษัทเอกชน

กลุ่มเป้าหมาย

40,000
35,000
50,000
45,000
50,000
40,000

26,500

350,000

120,000

ราคา/เครื่อง

I

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
นครราชสีมา

2

กังหันนํ้า 3 ใบ แบบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
เลขที่อนุสิทธิบัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
10839
จุดเด่น

เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อด้อยของกังหันวงล้อซึ่งต้องสร้างให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ที่มีขนาดใหญ่ และแก้ไขข้อเสียของกังหันนํ้าแบบแรงดลที่ต้องอาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆ เพื่อเพิ่ม
สัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดของกังหันนํ้าให้มากขึ้นจากการอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิด
แก่แกนโรเตอร์ การออกแบบให้มีการปรับมุมได้ของใบกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จะช่วยลดขนาด
ของวงล้อให้เล็กลงได้ เนื่องจากใบกังหันทุกใบจุ่มอยู่ในนํ้า การออกแบบและสร้างกังหันนํ้า 3 ใบ
แบบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องยังเป็นการลดจำ�นวนชิ้นส่วนของกลไกลงเพื่อลดความเสียดทานของ
ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการสร้างได้ด้วย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้า 3 ใบแบบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง แกนของโรเตอร์ทำ�หน้าที่เป็นจุดหมุนและใช้เป็นชิ้นส่วนที่รองรับ
ชุดโรเตอร์ทั้งหมดโดยสวมเข้ากับฮับทั้งสองตัว แขนของโรเตอร์ทั้ง 3 คู่ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยฮับทั้งตัวบนและตัวล่าง
โดยที่ใบของกังหันจะถูกรองรับด้วยแขนของโรเตอร์อีกทอดหนึ่ง แกนของโรเตอร์ที่ซึ่งใช้เป็นแกนของซันเกียร์
ได้ถูกล๊อคไว้ไม่ให้มีการหมุน เมื่อโรเตอร์หมุนจากแรงขับของกระแสนํ้า ชุดเกียร์ผสมก็จะหมุนรอบตัวเองและวิ่งไป
บนซันเกียร์ที่ซึ่งถูกล๊อคไว้กับแกนโรเตอร์ เมื่อชุดเกียร์ผสมหมุนมันก็จะส่งอาการหมุนไปยังใบกังหันโดยผ่านทาง
เพลาส่งกำ�ลัง ดังนั้นใบกังหันจึงมีการปรับมุมตัวมันเองได้จากการหมุนของโรเตอร์ การปรับมุมเองได้ของใบกังหันนี้
เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำ�ให้กังหันนํ้า 3 ใบแบบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องจากการประดิษฐ์นี้สามารถอาศัยทั้งแรงยกและ
แรงฉุดเพื่อให้แรงบิดแก่โรเตอร์จึงทำ�ให้ประสิทธิภาพกำ�ลังของกังหันนํ้าสูงขึ้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อเก็บเกี่ยวพลังงานจากนํ้าไหลมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด มนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องมือที่สามารถสกัด
พลังงานจากนํ้าไหลขึ้นมาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งาน
ของเครื่องมือสำ�หรับใช้สกัดพลังงานจากนํ้าไหลนี้เราเรียกว่ากังหันนํ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลายแบบทั้งนี้
ขึ้นอยู่ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานที่แตกต่างกัน
ทั้งนี้เพื่อให้กังหันนํ้ามีความเหมาะสมกับระดับเฮดและอัตราการไหลของนํ้าต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลัง
ของกังหันนํ้าด้วย

นครราชสีมา

3

4

กังหันน้ำ� 6 ใบ แบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9434

จุดเด่น

มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันล้อนํ้าซึ่งต้องสร้าง
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่และแก้ไขข้อเสียของกังหันนํ้าแบบแรงดลที่ต้อ
งอาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆ เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดของกังหันนํ้าให้มากขึ้น จาก
การอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิดแก่แกนโรเตอร์ การออกแบบให้มี จำ�นวน
ใบทีม่ ากขึ้นเพือ่ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการรับแรงดันจากกระแสนํา้ และควบคุมให้มกี ารปรับปรุงได้ของ
ใบกังหันนํา้ จากการประดิษฐ์นี้จะช่วยลดแรงต้านเมื่อตอนชุดใบกังหัน เคลื่อนที่สวนทาง
กับกระแสนํ้า ดังนั้นถ้าเทียบที่กำ�ลังงานที่ผลิตได้ที่เท่ากันแล้วกังหันนํ้า 6 ใบ แบบใบปรับ
มุมได้อย่างต่อเนื่อง จากการประดิษฐ์นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่ากังหันล้อนํ้า เนื่องจากใบกังหัน
ทุกใบจุ่มอยู่ในนํ้าและมีแรงต้านการหมุนจากกระแสนํ้าน้อยกว่า
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้า 6 ใบแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง จากการประดิษฐ์นี้จัดให้มีแขนของโรเตอร์ 6 ชุด มี 2 ชั้น คือ
แขนโรเตอร์ตัวบนและแขนโรเตอร์ตัวล่างซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับแกนของใบกังหัน โดยมีฮับตัวบนและฮับตัวล่างทำ�
หน้าที่เป็นจุดเชื่อมต่อของแขนโรเตอร์ทั้ง 6 ชุด ของกังหันนํ้านี้ ฮับตัวบนและฮับตัวล่าวถูกสวมยึดเข้ากับแกนของ
โรเตอร์อีกทอดหนึ่งที่ซึ่งมีแบริ่งเป็นจุดรองรับการหมุนที่ฮับตัวบนจัดให้มีพูเลย์หรือฟันเฟืองสำ�หรับใช้ส่งกำ�ลังขับ
เคลือ่ นผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนฮับตัวล่างจะทำ�หน้าทีเ่ ป็นฐานรองรับชุดเกียร์สง่ กำ�ลังขับใบกังหันโดยมีพเี นียนและเพลา
เป็นอุปกรณ์เพื่อส่งกำ�ลังจากชุดเกียร์ส่งกำ�ลังขับใบไปยังชุดเกียร์ขับใบชุดหน้าและส่งต่อเนื่องไปยังชุดเกียร์ขับใบ
ชุดหลังเพลาส่งกำ�ลังจะถูกรองรับด้วยแบริ่งโดยติดตั้งให้เพลาขนานไปกับแขนของโรเตอร์ตัวล่างชุดโรเตอร์ที่ซึ่ง
รองรับชุดใบกังหันของกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์น้ีจะถูกยึดติดเข้ากับคานรองรับดัวยแกนของโรเตอร์ซึ่งลักษณะ
ของคานรองรับเป็นแบบคานคู่ โดยทีป่ ลายทัง้ สองด้านของคานรองรับถูกยึดเข้ากับทุน่ ลอยซึง่ จะใช้เป็นอุปกรณ์สำ�หรับ
พยุงให้กงั หันนํา้ สามารถลอยนํา้ ได้ นอกจากนีค้ านรองรับยังเป็นทีต่ ดิ ตัง้ เครือ่ งผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยทีซ่ ง่ึ ส่งกำ�ลังผ่าน
พูเล่ย์แกนของโรเตอร์ที่ถูกสวมยึดเข้ากับคานรองรับและถูกล็อคไม่ให้มีการหมุนที่ซึ่งปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์
จัดให้มีซันเกียร์สวมและยึดอยู่กับที่เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวล็อคชุดเกียร์ส่งกำ�ลังขับใบการออกแบบทุ่นลอยให้มีผิวโค้ง
เมื่อประกอบเข้ากับคานรองรับแล้วจะมีลักษณะเหมือนปากแตรซึ่งมันจะทำ�หน้าที่เพิ่มความเร็วในการไหลของนํ้า

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
จากการศึกษาเกี่ยวกับกังหันนํ้าและวิธีการนำ�พลังงานจากการไหลของนํ้ามาใช้ ประโยชน์จะเห็นว่ามีงานวิจัย
เกี่ยวกับกังหันนํ้ามาอย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาออกแบบชนิดกังหันแบบใหม่ๆหลากหลายชนิดมาอย่างสมํ่าเสมอ
ทั้งกังหันนํ้าที่ใช้กับกระแสนํ้าในท้องทะเลหรือกังหันนํ้าที่ใช้กับธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดตํ่าๆหรือในแม่นํ้า แต่อย่างไร
ก็ตามผู้ประดิษฐ์คาดว่าศักย์ภาพทางพลังงานจากนํ้าไหลของประเทศไทยน่าจะมีมากกว่า 700 เมกกะวัตต์ ตาม
ที่ระบุไว้ในข้อมูลของกรมพลังงานทั้งนี้ต้องรวมถึงพลังงานจากแหล่งธารนํ้าไหลที่มีระดับเฮดตํ่าๆเข้าไปด้วยเป้า
หมายของการทำ�วิจัยนี้ผู้ประดิษฐ์พุ่งความสนใจไปที่การประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลที่ซึ่ง
สามารถสกัดพลังงานจากธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดของนํ้าตํ่าๆได้ ในแหล่งนํ้าที่มีความเร็วในการไหลของกระแสนํ้าใน
ช่วย 0.5-1.5 เมตร ต่อวินาทีนั้น หมายความว่า แม่นํ้า ลำ�คลอง หรือแม้กระทั่งคลองชลประทานท้ายเขื่อนที่มีนํ้า
ไหลตลอดปีก็สามารถติดตั้งกังหันนํ้าที่ได้ถูกทำ�การสร้างขึ้นมานี้ได้ เครื่องมือชนิดนี้ไม่จำ�เป็นต้องมีการสร้างเขื่อน
ขวางกั้นทางนํ้าหรือยกระดับเฮดของนํ้าแต่ประการใด

นครราชสีมา
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กังหันน้ำ� 8 ใบ แบบใบปรับมุมอย่างได้ต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันล้อนํ้าซึ่งต้องสร้างให้
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่และแก้ไขข้อเสียของกังหันนํ้าแบบแรงดลที่ต้อง
อาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆเพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดของกังหันนํ้าให้มากขึ้นจากการ
อาศัยทัง้ แรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิดแก่แกนโรเตอร์การออกแบบให้มจี ำ�นวนใบทีม่ าก
ขึน้ เพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแรงดันจากกระแสนํ้าและควบคุมให้มีการปรับมุมได้ของกังหัน
นํ้าจากการประดิษฐ์นี้จะช่วยลดแรงต้านเมื่อตอนชุดใบกังหันเคลื่อนที่สวนทางกับกระ
แสนํ้าดังนี้ ถ้าเทียบที่กำ�ลังงานที่ผลิตได้ที่เท่ากันแล้ว กังหันนํ้า 8 ใบ แบบใบปรับมุมได้
อย่างต่อเนื่องจากการประดิษฐ์นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่ากังหันล้อนํ้า เนื่องจากใบกังหันทุกใบ
จุ่มอยู่ในนํ้าและมีแรงต้านการหมุนจากกระแสนํ้าน้อยกว่า
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํา้ 8 ใบแบบใบปรับมุนได้อย่างต่อเนือ่ ง จากการประดิษฐ์นจ้ี ดั ให้มแี ขนของโรเตอร์ 4 ชุด มี 3 ชัน้ คือ
แขนของโรเตอร์ตวั บน แขนของโรเตอร์ตวั กลาง และแขนของโรเตอร์ตวั ล่าง ซึง่ จะทำ�หน้าทีร่ องรับแกนของใบกังหัน
โดยมีฮบั ตัวบน ฮับตัวกลาง และฮับตัวล่าง ทำ�หน้าทีเ่ ป็นจุดเชือ่ มต่อของแขนของโรเตอร์ทง้ั 4 ชุด ของกังหันนํา้ นี้ ฮับ
ตัวบนและฮับตัวกลางถูกสวมยึดเข้ากับแกนของโรเตอร์อีกทอดหนึ่งที่ซ่งึ มีแบริ่งเป็นจุดรองรับการหมุนที่ฮับตัวบน
จัดให้มีพูเล่ย์หรือฟันเฟืองสำ�หรับใช้ส่งกำ�ลังขับเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าส่วนฮับตัวกลางจะทำ�หน้าที่เป็นฐานรองรับ
ชุดเกียร์สง่ กำ�ลังขับใบกังหัน โดยมีพเี นียนและเพลาอุปกรณ์เพือ่ ส่งกำ�ลังจากชุดเกียร์สง่ กำ�ลังขับใบไปยังชุดเกียร์ขบั
ใบชุดที่ 1 และส่งต่อเองไปยังชุดเกียร์ขบั ใบชุดที่ 2 เพลาส่งกำ�ลังจะถูกรองรับด้วยแบริง่ โดยติดตัง้ ให้เพลาขนานใป
กับแขนของโรเตอร์ตัวกลางชุดโรเตอร์ท่ีซ่ึงรองรับชุดใบกังหันของกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์น้ีจะถูกยึดเข้ากับคาน
รองรับโดยแกนของโรเตอร์ ซึง่ มีลกั ษณะของคานรองรับเป็นแบบคานคู่ โดยทีป่ ลายทัง้ สองด้านของคานรองรับถูก
ยึดเข้ากับทุน่ ลอยซึง่ จะใช้เป็นอุปกรณ์สำ�หรับพยุงให้กงั หันนํา้ สามารถลอยนํา้ ได้ นอกจากนีค้ านรองรับยังเป็นทีต่ ดิ ตัง้
เครือ่ งผลิตไฟฟ้าด้วยทีซ่ ง่ึ ส่งกำ�ลังผ่านพูเล่ยแ์ กนของโรเตอร์ทถ่ี กู สวมเข้ากับคานรองรับและถูกล็อคไมให้มกี ารหมุนที่
ซึ่งปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์จัดให้มีชันเกียร์สวมยึดอยู่กับที่เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวล็อคชุดเกียร์ส่งกำ�ลังขับใบการ
ออกแบบให้มจี ำ�นวนใบทีม่ ากขึน้ เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีใ่ นการรับแรงดันจากกระแสนํา้ และการควบคุมให้มกี ารปรับมุมได้ของ
ใบกังหันนํา้ จากการประดิษฐ์นจ้ี ะช่วยลดแรงต้านเมือ่ ตอนชุดใบกังหันเคลือ่ นทีส่ ว่ นทางกันกระแสนํา้ ดังนัน้ ถ้าเทียบ
ทีก่ ำ�ลังงานทีผ่ ลิตได้ทเ่ี ท่ากันแล้ว กังหันนํา้ 8 ใบ แบบใบปรับปรุงได้อย่างต่อเนือ่ ง จากการประดิษฐ์นจ้ี งึ มีขนาดทีเ่ ล็ก
กว่ากังหันลอยนํา้ เนือ่ งจากใบกังหันทุกใบจุม่ อยูใ่ นนํา้ และมีแรงต้านการหมุนจากกระแสนํา้ น้อยกว่า

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าหรือวิธีการนำ�พลังงานจากการไหลของนํ้ามาใช้ประโยชน์จะเห็นว่ามี งานวิจัยเกี่ยวกับกังหันนํ้ามา
อย่างต่อเนื่อง และมีการพัฒนาออกแบบชนิดกังหันแบบใหม่ๆหลากหลายชนิดมาอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งกังหันนํ้าที่ใช้
กับกระแสนํ้าในท้องทะเล หรือกังหันนํ้าที่ใช้กับธารนํ้าไหลที่ระดับเฉดตํ่าๆหรือในแม่นํ้า แต่อย่างไรก็ตามผู้ประดิษฐ์
คาดว่าศักย์ภาพทางพลังงานจากนํ้าไหลของประเทศไทยน่าจะมีมากกว่า 700 เมกกะวัตต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของ
กรมพลังงาน ทั้งนี้ต้องรวมถึงพลังงานจากแหล่งธารนํ้าไหลที่มีระดับเฮดตํ่าๆเข้าไปด้วย เป้าหมายของการทำ�วิจัยนี้
ผู้ประดิษฐ์พุ่งความสนใจไปที่ การประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลที่ซึ่งสามารถสกัดพลังงานจาก
ธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดของนํ้าตํ่าๆ ได้ในแหล่งนํ้าที่มีความเร็วในการไหลของ กระแสนํ้า ในช่วง 0.5-1.5 เมตร/วินาที
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กังหันน้ำ�แกนขวางใบปรับมุมได้
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

สร้างขึน้ เพือ่ ให้สามารถติดตัง้ ได้ในธารนํา้ ไหลทัว่ ๆไปทีท่ ีม่ คี วามเร็วในการไหล
ไม่เกิน 1 เมตรต่อวินาที และเป็นแม่นํ้าที่มีท้องนํ้าไม่ลึกมากนัก มีชิ้นส่วนจำ�นวนน้อย
ไม่มีความซับซ้อนในการสร้างและประกอบจึงง่ายต่อการสร้างโดยใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่น
ได้ และราคาไม่แพงที่สำ�คัญเป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้าง
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนขวางใบปรับมุมได้ มีลักษณะการจัดวางคือ แกนโรเตอร์ของกังหันจะวางในแนวนอนขวางกับ
ทิศทางการไหลของนํ้า ปลายแกนโรเตอร์ มีโรเตอร์ 2 ตัวสวมอยู่ คือโรเตอร์ แขนชั้นเดียวและโรเตอร์แขนสองชั้น
โดยโรเตอร์ทั้งสองตัวมีลักษณะเหมือนเครื่องหมายบวก โรเตอร์แขนทั้งสองชั้น นอกจากจะสวมยึดเข้ากับแกนโรเตอร์
แล้วยังสวมเข้ากับข้อเหวี่ยงซึ่งมีลักษณะเหมือนตัวอักษรแซด (Z) ที่ปลาย ด้านหนึ่งของข้อเหวี่ยงนี้จะมีก้านโยก
จำ�นวน 4 อัน สวมซ้อนกันอยู่และปลายอีกด้านของข้อเหวี่ยงจะสวมเข้ากับ โครงรองรับที่ปลายด้านหนึ่งของก้าน
โยกเชื่อมต่อเข้ากับแขนโยกโดยมีสลักเป็นตัวต่อ ที่ปลายแขนโรเตอร์ทั้ง 4 ด้าน ใช้เป็นที่รองรับใบกังหันโดยมีแกน
ใบเป็นตัวร้อยเพื่อยึดใบกังหันเข้ากับแกนโรเตอร์ที่ปลายด้านบนของแกนใบจะถูกสวมยึดเข้ากับแขนโยกอีกทอด
หนึ่ง ปลายของข้อเหวียงที่สวมผ่านโครงรองรับและโผล่พ้นออกมาจัดให้มี หัวลูกศรชี้ทิศทางกระแสนํ้าไหลเข้าหากัง
หันนํ้า และที่ปลายด้านนี้ของข้อเหวี่ยงจะถูกล็อคไว้กับโครงรองรับปลาย ของแกนโรเตอร์ด้านที่สวมเข้ากับโรเตอร์
แขนชั้นเดียวส่วนที่โผล่พ้นออกมาได้จัดให้มีเฟืองดอกจอกสวม ยึดอยู่เพื่อใช้เป็นตัวส่งกำ�ลังไปยังแกนพลูเล่ย์ซึ่งจัด
วางในแนวดิ่ง โดยพลังงานจากการหมุนนี้จะถูกนำ�ไปใช้งาน โดยต้องมีเครื่องมือเชื่อมต่อเพื่อส่งถ่ายกำ�ลังจากพูเล่ย์นี้
ลักษณะการจัดวางกังหันนํ้าชนิดนี้จะคล้ายกับการจัดวาง กังหันแบบล้อหน้า (Water Wheel) คือ แกนโรเตอร์ของ
หันหันจะวางในแนวนอนขวางในลักษณะตั้งฉากกับทิศทางการไหลของนํ้า การจัดวางแกนโรเตอร์ในลักษณะนี้มีข้อดี
คือสามารถติดตั้งให้ใบกังหันจมนํ้าทั้งหมดทุกใบหรือจมเพียงส่วนล่างได้ ในกรณีการติตดั้งให้ใบกังหันจมเพียงส่วน
ล่างจะเป็นการช่วยลดแรงต้านทานการหมุน เนื่องจากใบกังหันส่วนบนจะลอยเหนือบผิวนํ้า

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
พลังงานจากการไหลของนํ้า เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มนุษย์ได้นำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนินชีวิตมา
เป็นเวลานานมาแล้วตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์และการเก็บเกี่ยวพลังงานหมุนเวียนชนิดนี้มาใช้ประโยชน์นั้นจำ�เป็น
ต้องสร้างเครื่องกลมือชนิดหนึ่งขึ้นมานั้นคือ กังหันนํ้า ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงานจากนํ้าไหลจึงได้
ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าพันปี กังหันนํ้าที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในยุคจักรวรรดิโรมัน
เป็นกังหันนํ้าแบบล้อนํ้าที่มีใบรับนํ้าแบบเอียง ซึ่งจะติดตั้งที่ด้านข้างโรงโม่แป้ง เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบโครงสร้าง
รวมไปถึงหลักการทำ�งานของกังหันนํ้าก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
ในการออกแบบและเทคนิคในการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานที่แตกต่างกันเพื่อให้กังหันนํ้ามีความ
เหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้า ระดับเฮดของนํ้า และอัตราการไหลของนํ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้า
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มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันล้อนํ้าซึ่งต้องสร้าง
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหญ่และแก้ไขข้อเสียของกังหันนํ้าแบบแรงดล
ที่ต้องอาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆ เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดของกังหันนํ้าให้มาก
ขึ้นจากการอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิดแก่แกนโรเตอร์ การออกแบบ
ให้มีจำ�นวนใบที่มากขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการรับแรงดันจากกระแสนํ้าและควบคุมให้มี
การปรับมุมได้ของใบกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จะช่วยลดแรงต้านเมื่อตอนชุดใบ
กังหันเคลื่อนที่สวนทางกับกระแสนํา้ ดังนั้นถ้าเทียบที่กำ�ลังงานที่ผลิตได้ที่เท่ากันแล้ว
กังหันนํ้าแกนตั้ง 9 ใบจากการประดิษฐ์นี้จะมีขนาดที่เล็กกว่ากังหันล้อนํ้า เนื่องจาก
ใบกังหันทุกใบจุ่มอยู่ในนํ้าและมีแรงต้านการหมุนจากกระแสนํ้าน้อยกว่า
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนตั้ง 9 ใบ จากการประดิษฐ์นี้จัดให้มีแขนของโรเตอร์ 6 ชุด มีลักษณะ 2 ชั้น คือ แขนโรเตอร์ตัวบน
และแขนโรเตอร์ตัวล่าง ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับแกนของใบกังหันโดยมีฮับตัวบนและฮับตัวล่างทำ�หน้าเป็นจุดเชื่อมต่อ
ของแขนของโรเตอร์ทั้ง 6 ชุดของกังหันนํ้านี้ ฮับตัวบนและฮับตัวล่างถูกสวมยึดเข้ากับแกนของโรเตอร์อีกทอดหนึ่ง
ที่ซึ่งมีแบริ่งเป็นจุดรองรับการหมุน ที่ฮับตัวบนจัดให้มีพูเล่ย์หรือฟันเฟืองสำ�หรับใช้ส่งกำ�ลังขับเคลื่อนผลิตกระแส
ไฟฟ้า ส่วนฮับตัวล่างจะทำ�หน้าที่เป็นฐานรองรับชุดเกียร์ส่งกำ�ลังขับใบกังหัน โดยมีพีเนียนและเพลาเป็นอุปกรณ์
เพื่อส่งกำ�ลังจากชุดเกียร์ส่งกำ�ลังไปยังชุดเกียร์ขับใบที่ 1, ชุดที่ 2 และส่งต่อเนื่องไปยังชุดเกียร์ขับใบที่ 3 เพลาส่ง
กำ�ลังจะถูกรองรับด้วยแบริ่งโดยติดตั้งให้เพลาขนานไปกับแขนของโรเตอร์ตัวล่าง ชุดโรเตอร์ที่ซึ่งรองรับชุดใบกังหัน
ของกันหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จะถูกยึดเข้ากับคานรองรับด้วยแกนโรเตอร์ ซึ่งลักษณะของคานรองรับเป็นแบบ
คานคู่โดยที่ปลายทั้งสองด้านของคานรับถูกยึดเข้ากับทุ่นลอยซึ่งจะใช้เป็นอุปกรณ์สำ�หรับพยุงให้กังหันนํ้าสามารถ
ลอยนํ้าได้ นอกจากนี้คานรองรับยังเป็นที่ติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยที่ซึ่งส่งกำ�ลังผ่านพู่เลย์ แกนของโรเตอร์
ที่ถูกสวมยึดเข้ากับคานรองรับและถูกล็อคไม่ให้มีการหมุน ที่ซึ่งปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์จัดให้มีซันเกียร์สวม
และยึดอยู่กับที่เพื่อทำ�หน้าที่เป็นตัวล็อคชุดเกียร์ส่งกำ�ลังขับไป ทุ่นลอยออกแบบให้มีลักษณะปลายที่หันเข้าหานํ้า
เป็นมุมแหลมเมื่อประกอบเข้ากับคานรองรับแล้วจะมีลักษณะเหมือนปากแตร ซึ่งมันจะทำ�หน้าที่เพิ่มความเร็วใน
การไหลของนํ้า

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าแบบอาศัยแรงดลหรือกังหันอินพัลส์นั้นเป็นกังหันนํ้าที่ต้องการนี้มีระดับเฮดที่สูงการ การนำ�กังหัน
แบบนี้ไปใช้งานจำ�เป็นต้องมีแหล่งนํ้าที่มีระดับเฮดสูงๆ ซึ่งจำ�เป็นต้องสร้างเขื่อนกั้นนํ้าเพื่อยกระดับเฮดของนํ้าให้
สูงขึ้น ดังนั้นจึงต้องลงทุนที่สูงมากซึ่งรวมไปถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมด้วย สำ�หรับกังหันนํ้าที่ระดับเฮดปานกลางก็
ยังจำ�เป็นต้องสร้างเขื่อนเพื่อกักนํ้าอยู่เช่นกันและยังต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้การสร้างกังหันแหล่งนํ้าที่มีระดับเฮด
สูงๆมีอย่างจำ�กัด สำ�หรับกังหันล้อนํ้าที่ต้องการเฮดของนํ้าตํ่าๆก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจาก
มันมีประสิทธิภาพในการสกัดพลังงานจากการไหลของนํ้าได้ตํ่าและต้องสร้างวงล้อมีขนาดใหญ่โตเพื่อให้ได้แรงบิด
ที่มากและกังหันวงล้อข้อเสียคือมีแรงต้านต่อการหมุนและแรงที่ใช้ ในการทำ�ให้ใบกังหันเคลื่อนที่ได้นั้นต้องอาศัย
แรงฉุดเนื่องจากกระแสนํ้าเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากใบของมันปรับมุมไม่ได้แกนของกังหันวงล้อจะมีลักษณะ
การวางในแนวระดับและขวางทิศทางการไหลของนํ้า เนื่องจากมีวงล้อขนาดใหญ่จึงต้องมีใบเป็นจำ�นวนมากด้วย
แต่มีใบที่สัมผัสกับนํ้าน้อยจึงทำ�ให้เกิดแรงบิดที่เพลาน้อย
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เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างกังหันนํ้าแบบใหม่ กังหันนํ้าแกนตั้งแบบ
บานเกล็ดนี้ได้สร้างขึ้นเพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีระดับเฮดของ
นํา้ ตํา่ ๆ กังหันนํา้ แกนตัง้ แบบบานเกล็ดนีไ้ ด้ออกแบบให้มขี นาดเล้กกว่ากังหันวงล้อและ
ออกแบบให้มจี ำ�นวนชิน้ ส่วนน้อยทีส่ ดุ และมีโครงสร้างอย่างง่าย จึงง่ายต่อการสร้างโดย
ใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นได้และราคาไม่แพง ที่สำ�คัญเป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
ในการสร้าง เนือ่ งจากกังหันนํา้ แกนตัง้ แบบบานเกล็ดนีเ้ ป็นกังหันนํา้ ทีจ่ ดั อยูใ่ นประเภท
กังหันนํ้าแบบแกนตั้ง ดังนั้นจึงสามารถติดตั้งได้ในแม่นํ้า ลำ�ธาร คลองชลประทานที่มี
ท้องนํ้าที่ตื้นได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดโรเตอร์ของกังหันนํ้าแกนตังแบบบานเกล็ดจากการประดิษฐ์นี้มีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวก โดยที่
แขนโรเตอร์ทั้ง 4 แขน ให้เป็นส่วนรองรับใบกังหันโดยมีแกนใบกังหันโดยมีแกนใบเป็นตัวเชื่อมต่ออีกทอดหนึ่ง
ใบกังหันมีทั้งหมด 8 ใบ ซึ่งถูกแบ่งเป็น 4 ชุดเท่าๆกันประจำ�อยู่กับแขนโรเตอร์ทั้ง 4 แขน ดังนั้นแขนโรเตอร์
แต่ละแขนจึงรองรับใบกังหันทั้งหมด 2 ใบ และใบกังหันทั้ง 2 ใบนี้จัดให้มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยก้านต่อ
เป็นตัวเชื่อมต่อ โดยก้านต่อนี้จะสวมคร่อมแกนโรเตอร์ฮับที่ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของแขนโรเตอร์ทั้งหมดจัดให้มี
แกนโรเตอร์เป็นแกนหมุนซึ่งสวมเข้ากับคานราองรับอีกทอดหนึ่งคานรองรับนี้จะมีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม
ที่ซึ่งปลายทั้งสองด้านจัดให้มีทุ่นลอยไว้เป็นส่วนรองรับนํ้าหนักทั้งหมดของกังหัน ปลายของแกนโรเตอร์ส่วนบน
ที่โผล่พ่นคานรองรับจัดให้มีพู่เลย์สวมยึดอยู่ ที่ซึ่งใช้เป็นส่วนส่งผ่านกำ�ลังจากการหมุนไปใช้งาน

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อนำ�พลังงานจากการไหลของนํ้ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ คนเราได้คิดประดิษฐ์คิดค้นเครื่องจักรกลหมุนสำ�หรับ
สกัดพลังงานจากนํ้าไหลมาเป็นเวลานานกว่าพันปีแล้วดังจะเห็นได้จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่มีอยู่ในสถานที่
ต่างๆ ทั่วโลก การสร้างจักรกลหมุนเพื่อสกัดพลังงานจากการไหลของนํ้านี้มีชื่อเรียกง่ายๆว่า กังหันนํ้า อย่างไรก็ตาม
จากอดีตจนปัจจุบันความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ได้ก้าวหน้าอย่างมากจึงทำ�ให้การออกแบบ
รูปแบบและโครงสร้างของกังหันนํ้ามีลักษณะที่แตกต่างกันไปทั้งนี้เพื่อให้เหมาะสมกับการใช้งานและประสิทธิภาพ
ในการผลิตพลังงานของกังหันนํ้าเองเป็นหลัก
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ได้กงั หันนํ้าต้นแบบพร้อมทัง้ ทราบถึงสัมประสิทธิก์ ำ�ลังของกังหันนํ้าทีไ่ ด้ออกแบบ
ใหม่ซง่ึ สามารถทีจ่ ะพัฒนาต่อไปให้มขี นาดใหญ่ขน้ึ ได้ อีกทัง้ ยังเป็นงานวิจยั ทีส่ ามารถต่อยอด
เพือ่ พัฒนาไปสูก่ ารผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนีย้ งั สามารถจดอนุสทิ ธิบตั ร/สิทธิบตั รได้
ความรูท้ ไ่ี ด้จากงานวิจยั นีย้ งั สามารถนำ�ไปเผยแพร่ให้แก่ประชาชน เพือ่ ให้สามารถสร้างกัง
หันนํา้ เองได้ซง่ึ ถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทีส่ ะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
โครงการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและสร้างกังหันนํ้าแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องที่เหมาะสำ�หรับ
ธารนํ้าไหลที่มีระดับเฮดตํ่ามากและเพื่อศึกษาสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหัน กังหันนํ้าที่ออกแบบใหม่นี้มีกลไกที่พิเศษ
ใช้ในการควบคุมใบกังหันให้สามารถหมุนรอบตัวเองจึงทำ�ให้ใบกังหันปรับมุมพิทช์ได้อย่างต่อเนื่อง อัตราส่วนของ
การหมุน คือ ใบกังหันหมุนรอบตัวเองครึ่งรอบต่อการหมุนของโรเตอร์หนึ่งการหมุนรอบตัวเองได้ของใบกังหันนี้เพื่อ
เป็นการลดแรงต้านกระแสนํ้าสำ�หรับใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่สวนทิศทางการไหลของกระแสนํ้าและเป็นการปรับมุม
ใบเพื่อให้หน้าใบกังหันรับแรงดันจากกระแสนํ้าสำ�หรับใบกังหันที่เคลื่อนที่ตามกระแสนํ้าทำ�การศึกษาอิทธิพลจาก
ปัจจัยดังต่อไปนี้ ความเร็วของกระแสนํ้า, Rotor Tip Speed Ratio, ค่า Aspect Ratio ของใบกังหันและลักษณะ
รูปร่างของใบกังหัน จากผลการทดลองพบว่า ใบกังหันแบบแผ่นเรียบที่มีค่า Aspect Ratio เท่ากับ 1:0.67 จะให้
ค่าสัมประสิทธิ์ กำ�ลังสูงสุด 0.57% ที่ Rotor Tip Speed Ratio เท่ากับ 0.55, ที่ความเร็วในการไหลของนํ้าเท่ากับ
0.28 m/s และสำ�หรับใบกังหันที่มีลักษณะแบบปลายใบงอที่มีค่า Aspect Ratio เท่ากับ 1:1.5 จะให้ค่าสัมประสิทธิ์
กำ�ลังสูงสุด 0.45% ที่ Rotor Tip Speed Ratio เท่ากับ 0.57 ที่ความเร็วในการไหลของนํ้าเท่ากับ 0.17 m/s ผลจาก
การศึกษาสามารถสรุปได้ว่ากังหันนํ้าที่ออกแบบใหม่นี้เป็นกังหันนํ้าที่ให้ค่าสัมประสิทธิ์กำ�ลังค่อนข้างสูงที่ความเร็ว
รอบในการหมุนตํ่าและเป็นกังหันนํ้าที่เหมาะกับกระแสนํ้าความเร็วตํ่า

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ปัจจุบันเราใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงจากฟอสซิลเป็นหลัก แต่การเผาไหม้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลนั้นส่งผลให้เกิด
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดสภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีกังหันนํ้าจึง
เป็นการนำ�พลังงานหมุนเวียนจากแหล่งนํ้าไหลมาใช้ให้เกิดประโยชน์โดยถือเป็นวิธีหนึ่งที่จะช่วยลดการเผาผลาญ
เชื้อเพลิงจากฟอสซิลลงได้ แต่กังหันนํ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันส่วนมากแล้วเป็นกังหันนํ้าที่เหมาะสำ�หรับแหล่งนํ้าไหล
ที่มีระดับเฮดสูงกว่า 2 เมตร ซึ่งเป็นแหล่งนํ้าไหลที่หาได้ยากและมีจำ�กัดในประเทศไทย สำ�หรับแหล่งนํ้าไหลที่มี
ระดับเฮดที่ตํ่ากว่า 2 เมตร สามารถหาได้โดยทั่วในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองนํ้าไหลเพื่อการเกษตร
ใต้เขื่อน เก็บนํ้าขนาดใหญ่ ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งนํ้าไหลที่มีศักย์ทางพลังงานค่อนข้างสูงสามารถนำ�มาใช้เพื่อการผลิต
พลังงานได้ และเพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมสีเขียวให้เกิดขึ้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับสภาพแหล่งนํ้าไหลที่มีความ
เร็วตํ่าทั้งวัสดุที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีกังหันนํ้ายังสามารถพัฒนาและผลิตขึ้นมาเองได้ภายในประเทศและ
ราคาถูก ดังนั้นการออกแบบและพัฒนากังหันนํ้าที่มีความเหมาะสมและสามารถทำ�งานได้กับกระแสนํ้าความเร็ว
ตํ่าอย่างในประเทศไทยจึงมีความสำ�คัญต่อการลดการพึ่งพาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศเป็นการส่งเสริม
และพัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในท้องถิ่น ทำ�ให้เกิดความมั่นคงทางด้านพลังงานของประเทศและนำ�ไปสู่การ
พัฒนาสังคมเพื่อเป็นสังคมคาร์บอนตํ่า
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เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํา้ ไหลทั่วๆไปที่มีเฮดของนํา้ ตํ่าๆ และมีขนาด
เล็กใบของกังหันนํา้ จากการประดิษฐ์นี้ออกแบบให้สามารถปรับมุมได้ เพื่อให้สามารถ
อาศัยแรงยกและแรงฉุดของกระแสนํ้าไหลเพื่อทำ�ให้ใบกังหันหมุนได้ ดังนั้นกังหันนํ้า
จากการประดิษฐ์นี้จึงมีแรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงขึ้น เป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้
เทคโนโลยี

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนตั้งใบต่างระดับปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย คานรองรับ ทุ่นลอย แกนโรเตอร์ ลูกศรชี้ทิศ
ทางนํ้าไหล ซันเกียร์ แกนของชุดเกียร์ผสมตัวสั้น มี 2 อัน แกนของชุดเกียร์ผสมตัวยาว มี 2 อัน ชุดเกียร์ ผสมมีทั้งหมด
4 ชุด เพลาส่งกำ�ลังขับใบ มีทั้งหมด 4 เพลา พีเนียนมีทั้งหมด 8 ตัวที่เกียร์ขับใบกังหันแบริ่งรองรับเพลา แกนใบกังหัน
ตัวสั้นมี 2 อัน แกนใบกังหันตัวยาว มี 2 อัน ใบกังหันชุดสูงมี 2 ใบ ใบกังหันชุดตํ่ามี 2 ใบ แขนโรเตอร์ตัวบนมีทั้งหมด
4 ตัว แขนโรเตอร์ตัวล่าง มีทั้งหมด 4 ตัว เสาคํ้าฮับมีทั้งหมด 4 ตัว ฮับตัวบน ฮับตัวล่าง พู่เลย์ และเสาคํ้าแกนโรเตอร์
ทำ�หน้าที่เป็นจุดหมุนและใช้เป็นชิ้นส่วนที่รองรับชุดโรเตอร์ทั้งหมดโดยสวมเข้ากับฮับทั้งสองตัว แขนของโรเตอร์ทั้ง 4
คู่ ถูกเชื่อมต่อกันด้วยฮับทั้งตัวบน ตัวล่าง โดยที่ใบของหังหันจะถูกรองรับด้วยแขนของโรเตอร์อีกทอดหนึ่ง แกนของ
โรเตอร์ทซี่ งึ่ ใช้เป็นแกนของซันเกียร์ดว้ ยได้ถกู ล็อคไว้ไม่ให้มกี ารหมุน เมือ่ โรเตอร์หมุนจากแรงขับของกระแสนํา้ ชุดเกียร์
ผสมก็จะหมุนรองตัวเองและวิ่งไปบนซันเกียร์ซึ่งถูกล็อคไว้กับแกนโรเตอร์ เมื่อชุดเกียร์ผสมหมุนมันก็จะส่งอากาศหมุน
ไปยังใบกังหันโดยผ่านทางเพลาส่งกำ�ลัง ดังนัน้ ใบกังหันจึงมีการปรับมุมตัวมันเองได้จากการหมุนของโรเตอร์ นอกจากนี้
ยังได้ออกแบบให้แกนใบหังกันแต่ละคูม่ คี วามยาวทีแ่ ตกต่างกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ใบกังหันรับแรงจากกระแสนํา้ ทีค่ นละระดับ
ชั้นความสูงและไม่เกิดการบังกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำ�ให้กังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้มีประสิทธิภาพกำ�ลังที่สูงขึ้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าแบบอาศัยแรงดลหรือกังหันอิมพัลส์นน้ั เป็นกังหันนํ้าทีต่ อ้ งการนํ้าทีม่ รี ะดับเฮดทีส่ งู มาก การนำ�กังหันแบบนีไ้ ป
ใช้งานจำ�เป็นต้องมีแหล่งนํ้าทีม่ รี ะดับเฮดสูงๆ ซึง่ จำ�เป็นต้องสร้างเขือ่ นกัน้ นํ้าเพือ่ ยกระดับเฮดของนํ้าให้สงู ขึน้ ดังนัน้ จึงต้อง
ลงทุนทีส่ งู มากซึง่ รวมไปถึงต้นทุนทางสิง่ แวดล้อมด้วย สำ�หรับกังหันนํ้าทีร่ ะดับเฮดปานกลางก็ยงั จำ�เป็นต้องสร้างเขือ่ นเพือ่
กักนํ้าอยูเ่ ช่นกันและยังต้องใช้เทคโนโลยีขน้ั สูงให้การสร้างกังหันแหล่งนํ้าทีม่ รี ะดับเฮดสูงๆมีอย่างจำ�กัด สำ�หรับกังหันวงล้อ
ทีต่ อ้ งการระดับเฮดของนํ้าตํา่ ๆก็ไม่เป็นทีน่ ยิ มใช้กนั มากนักในปัจจุบนั ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากมันมีประสิทธิภาพในการสกัดพลังงาน
จากการไหลของนํ้าได้ตา่ํ และต้องสร้างวงล้อมีขนาดใหญ่โตเพือ่ ให้ได้แรงบิดทีม่ ากและกังหันวงล้อข้อเสียคือมีแรงต้านต่อการ
หมุนและแรงทีใ่ ช้ในการทำ�ให้ใบกังหันเคลือ่ นทีไ่ ด้นน้ั ต้องอาศัยแรงฉุดเนือ่ งจากกระแสนํ้าเพียงอย่างเดียว ทัง้ นีเ้ นือ่ งจากใบ
ของมันปรับมุมไม่ได้แกนของกังหันวงล้อจะมีลกั ษณะการวางในแนวระดับและขวางทิศทางการไหลของนํ้า เนือ่ งจากมีวงล้อ
ขนาดใหญ่จงึ ต้องมีใบเป็นจำ�นวนมากด้วยแต่มใี บทีส่ มั ผัสกับนํ้าน้อยจึงทำ�ให้เกิดแรงบิดทีเ่ พลาน้อย

กังหันน้ำ�แกนตั้งใบปรับมุมได้
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9698

จุดเด่น

เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆ และมี
ขนาดเล็ก ใบของกังหันออกแบบให้สามารถปรับมุมได้โดยใช้กลไกโยกอย่างง่ายเพื่อ
ให้สามารถเปลี่ยนแรงยกและแรงฉุดของกระแสนํ้าไหลไปเป็นพลังงานในการหมุน
โรเตอร์ ดังนั้นกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จึงมีแรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูง
ขึ้น เป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้าง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนตั้งใบปรับมุมได้ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยแกนโรเตอร์ โรเตอร์ตัวล่าง โรเตอร์ตัวบน ก้าน
โยก สลัก แขนโยก แกนใบ ใบกังหัน ข้อเหวี่ยง เฟืองดอกจอก พูเล่ย์ โครงรองรับ และทุ่นลอย ที่ปลายแกนโรเตอร์
จัดให้มีโรเตอร์ตัวล่างและโรเตอร์ตัวบนสวมยึดอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบน ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั่ง 4 ใบ
โดยมีแกนใบเป็นตัวร้อยยึดต่อเข้าด้วยกันที่แกนใบนี้จัดให้มีแขนโยกสวมยึดไว้ที่ปลายด้านบนและที่ปลายอีกด้าน
หนึ่งของแขนโยกจัดให้มีก้านโยกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยสลักจากนั้นที่ปลายอีกด้านหนึ่งของก้านโยกถูกสวมเข้ากับ
ข้อเหวี่ยงที่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ถูกจัดให้เป็นจุดร่วมการหมุนเบาเยื้องศูนย์ของก้านโยกที่ซึ่งจะทำ�ให้ใบกังหันหมุนปรับ
มุมได้ที่ปลายด้านล่างของข้อเหวี่ยงสวมเข้ากับแกนโรเตอร์ เพื่อให้เป็นจุดหมุนซึ่งจัดให้มีแบ่ริ่งเป็นตัวรองรับการ
หมุนส่วนที่ปลายด้านบนของข้อเหวี่ยงเหนือการโยกทั้ง 4 ตัว ที่ซึ่งสวมอยู่แล้วถูกสวมยึดเข้ากับโครงรองรับการโยก
เพื่อปรับมุมใบกังหันจะเกิดขึ้นเมื่อกังหันนํ้ามีการหมุนเกิดขึ้น แขนโยกทั้ง 4 ตัวที่ซึ่งมีจุดหมุนร่วมกันคือข้อเหวี่ยง
จะหมุนไปด้วยแต่จุดหมุนร่วมกันของแขนโยกนี้จะอยู่เยื้องศูนย์กับกับจุดหมุนของแกนโรเตอร์ ดังนั้นเมื่อกังหันนํ้า
มีการหมุนเกิดขึ้นจึงทำ�ให้แขนโยกส่งกำ�ลังไปยังก้านโยกและกำ�ลังจะถูกส่งผ่านไปยังแกนใบ จึงทำ�ให้ใบกังหันมีการ
หมุนปรับมุมได้ที่ปลายด้านล่างสุดของแกนโรเตอร์จัดให้มีเฟืองดอกจอกสวมยึดอยู่เพื่อใช้เป็นส่วนส่งกำ�ลังไปจนถึง
พูเล่ย์โดยผ่านทางเพลาขวางและแกนพูเล่ย์ที่ปลายทั้งสองด้านของโครงรองรับจัดให้มีทุ่นลอย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าหรือวิธีการนำ�พลังงานจากการไหลของนํ้ามาใช้ประโยชน์จะเห็นว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับกังหันนํ้ามา
อย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาออกแบบชนิดกังหันแบบใหม่ๆหลากหลายชนิดมาอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งกังหันนํ้าที่ใช้
กระแสนํ้าในท้องทะเลหรือกังหันนํ้าที่ใช้กับธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดตํ่าๆหรือในแม่นํ้า แต่อย่างไรก็ตามผู้ประดิษฐ์
คาดว่าศักยภาพทางพลังงานจากนํ้าไหลของประเทศไทยน่าจะมีมากว่า 700 เมกกะวัตต์ ตามที่ระบุไว้ในข้อมูลของ
กรมพลังงานทั้งนี้ต้องรวมถึงพลังงานจากแหล่งธารนํ้าไหลที่มีระดับเฮดตํ่าๆเข้าไปด้วย เป้าหมายของการทำ�วิจัยนี้ผู้
ประดิษฐ์พุ่งความสนใจไปที่การประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลที่ซึ่งสามารถสกัดพลังงานจากธาร
นํ้าไหลที่ระดับเฮดของนํ้าตํ่าๆได้ ในแหล่งนํ้าที่มีความเร็วในการไหลของกระแสนํ้า ในช่วง 0.5-1.5 เมตรต่อวินาที

นครราชสีมา
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กังหันน้ำ�แกนตั้งใบปรับมุมได้แบบใบ 2 ชั้น
ชื่อนักวิจัย นางสาวภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9603

จุดเด่น

เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆและมีขนาด
เล็ก ใบของกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้ออกแบบให้สามารถปรับมุมได้ โดยใช้กลไก
โยกอย่างง่ายเพื่อให้มันสามารถเปลี่ยนแรงยกและแรงฉุดของกระแสนํ้าไหลไปเป็น
พลังงานในการหมุนโรเตอร์ นอกจากนี้กังหันนํ้าแกนตั้งใบปรับมุมได้แบบใบ 2 ชั้น
จากการประดิษฐ์นี้มีใบสองชุดจึงเป็นการเพิ่มแรงบิดความสมํ่าเสมอของพลังงาน
ที่ผลิตออกมา ดังนั้นกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จึงมีแรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์
กำ�ลังสูงขึ้นเป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้าง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสั่งวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสำ�หรับอบข้าวเปลือกแบบถัง
ทรงกระบอกหมุนที่ใช้นํ้ามันเก่าเป็นเชื้อเพลิง ทำ�หน้าที่แลกเปลี่ยนความร้อนจากความร้อนจากการเผาไหม้ของเตา
นํ้ามันเก่าไปใช้ในการอบข้าวเปลือกด้วยเครื่องอบข้าวเปลือกแบบถังทรงกระบอกหมุนลมร้อนที่ใช้ในการอบจะไม่มี
เขม่า ควัน และกลิ่นเหม็น อีกทั้งสามารถแก้ปัญหาความชื้นของข้าวที่สูงและช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการ
อบข้าวเปลือกได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อนำ�พลังงานจากนํ้าไหลมาใช้เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ตัวเอง มนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องมือที่สามารถเก็บ
เกี่ยวพลังงานจากนํ้าไหลขึ้นมาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการ
ทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับใช้เก็บเกี่ยวพลังงานจากนํ้าไหลนี้เราเรียกว่ากังหันนํ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลาย
แบบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการ
ทำ�งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้กังหันนํ้ามีความเหมาะสมกับระดับเฮดและอัตราการไหลของนํ้าต่างๆ ซึ่งจะส่ง
ผลต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้าด้วย

กังหันน้ำ�แกนตั้งใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
เลขที่อนุสิทธิบัตร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
9607
จุดเด่น

เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องกำ�เนิดพลังงานจากแหล่งนํ้าไหลแบบใหม่  
เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีระดับเฮดของนํ้าตํ่าๆและมีท้องนํ้าที่
ตื้นได้ กังหันนํ้าแกนตั้งใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องจากการประดิษฐ์นี้มีชิ้นส่วนจำ�นวน
น้อยไม่มีความซับซ้อนในการสร้างและประกอบ จึงง่ายต่อการสร้างโดยใช้วัสดุที่มีใน
ท้องถิ่นได้และราคาไม่แพง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนตั้งใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องมีแขนโรเตอร์ 4 คู่ คือแขนของโรเตอร์ตัวบนและแขนของโรเตอร์
ตัวล่างมีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวก ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับแกนของใบกังหัน เสาฮับ และเสาโรเตอร์จะทำ�หน้าที่
เป็นตัวเชื่อมต่อแขนโรเตอร์ตัวล่าง แขนโรเตอร์ตัวบนและฮับเข้าด้วยกัน ที่ฮับส่วนบนจัดให้มีพูเลย์หรือฟันเฟือง
สำ�หรับใช้ส่งกำ�ลังเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า ฮับจัดให้สวมเข้ากับแกนโรเตอร์ โดยมีแบริ่งเป็นจุดรองรับการหมุนและ
แกนโรเตอร์ยังถูกสวมยึดเข้ากับคานรองรับอีกทอดหนึ่งที่บริเวณกึ่งกลางของคาน นอกจากนี้คานรองรับยังเป็นที่ติด
ตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยที่ซึ่งส่งกำ�ลังผ่านพูเล่ย์ แกนของโรเตอร์ที่ถูกสวมยึดเข้ากับคานรองรับจะถูกล็อคให้
มีการหมุนที่ปลายทั้งสองด้านของคานรับจัดให้มีเสาหรือทุ่นลอยเพื่อรองรับนํ้าหนักของชุดกังหันทั้งหมด อุปกรณ์ที่
ใช้เพื่อส่งกำ�ลังขับใบกังหันให้สามารถหมุนและปรับมุมได้คือระบบโซ่และสเตอร์ โดยมีสเตอร์ที่ใช้เป็นตัวขับจำ�นวน
4 ตัว สวมยึดกับแกนโรเตอร์และสเตอร์ ส่วนที่เป็นตัวตามสวมยึดอยู่กับแกนใบกังหัน อัตราทดระหว่างสเตอร์ที่เป็น
ตัวขับที่ซึ่งสวมยึดอยู่กับแกนโรเตอร์ต่อสเตอร์ที่เป็นตัวตามคือ 1 ต่อ 0.5 ใบกังหันมีลักษณะเป็นวัตถุแผ่นเรียบ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าแบบอาศัยแรงดลและกังหันนํ้าแบบอิมพัลส์นั้นเป็นกังหันนํ้าที่ต้องการนํ้าที่มีระดับเฮดที่สูงมาก ดังนั้น
การนำ�กังหันแบบนี้ไปใช้งานจำ�เป็นต้องมีแหล่งนํ้าที่มีระดับเฮดสูงๆ จึงทำ�ให้ต้องมีการสร้างเขื่อนกั้นนํ้าเพื่อยกระดับ
เฮดของนํ้าให้สูงขึ้น ทำ�ให้ต้องมีการลงทุนที่สูงมากและต้องรวมถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย สำ�หรับกังหันนํ้าที่
ระดับเฮดปานกลางก็ยังจำ�เป็นต้องสร้างเขื่อนเพื่อกักนํ้าอยู่เช่นกันเพราะต้องการปริมาณการไหลของนํ้าที่มาก อีกทั้ง
ยังต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงให้การ ผลิตและสร้างใบกังหัน ในความเป็นจริงแล้วแหล่งนํ้าที่มีระดับเฮดสูงๆมีอย่างจำ�กัด
หรือขาดแคลนในบางพื้นที่จึงเป็นปัญหาในการหาแหล่งนํ้าที่เหมาะสม ส่วนกังหันวงล้อที่ต้องการเฮดของนํ้าตํ่าๆแต่
ก็ไม่เป็นที่นิยมใช้กันมากนักในปัจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากมันมีประสิทธิภาพในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากการไหลของ
นํ้าได้ตํ่าและจำ�เป็นต้องสร้างวงล้อที่มีขนาดใหญ่โตเพื่อให้ได้แรงบิดที่มากขึ้น และเมื่อมีวงล้อขนาดใหญ่จึงต้องมีใบ
เป็นจำ�นวนมากด้วยแต่มีจำ�นวนใบที่สัมผัสกับนํ้าน้อยจึงทำ�ให้เกิดแรงบิดที่เพลาน้อย เนื่องจากใบของกังหันวงล้อไม่
สามารถปรับมุมได้จึงทำ�ให้มีข้อเสียคือ มีแรงต้านการเคลื่อนที่ของใบกังหันโดยนํ้าที่อยู่ด้านหลังของใบก่อนหน้า

นครราชสีมา
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กังหันน้ำ�แกนตั้งสำ�หรับน้ำ�ขึ้นน้ำ�ลง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธานนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆ และมี
ขนาดเล็ก ใบของกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้ออกแบบให้สามารถปรับมุมได้ โดยใช้
กลไกโยกอย่างง่ายเพื่อให้สามารถเปลี่ยนแรงยกและแรงฉุดของกระแสนํ้าไหลไปเป็น
พลังงานในการหมุนโรเตอร์ ดังนั้นกังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จึงมีแรงบิดสูงและให้
สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงขึ้นเป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้าง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแกนตั้งสำ�หรับนํ้าขึ้นนํ้าลงประกอบด้วย แกนโรเตอร์  โรเตอร์ตัวล่าง โรเตอร์ตัวบน ด้านโยก สลัก แขน
โยก แกนใบ ใบกังหัน ข้อเหวี่ยง พีเนียนเพลาขวาง แบริ่ง พีเนียนเพลาขวาง เพลาตั้ง พีเนียนเพลา ตั้งพูเล่ย์ พีเนียน
ข้อเหวี่ยง แกนขวางหางเสือ พีเนียนแกนขวางหางเสือ พีเนียนแกนตั้งหางเสือ แกนตั้งหางเสือ หางเสือ โครงรองรับ
และทุ่นลอยแกนโรเตอร์ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่าง โรเตอร์ตัวล่างและโรเตอร์ตัวบนที่ซึ่งทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั้ง
4 ใบ ใบกังหันสามารถหมุนปรับมุมได้ด้วยกลไกแบบก้านต่อโยกแบบ 4 ชิ้น ปลายข้อเหวี่ยงด้านบนออกแบบให้มี
พีเนียนข้อเหวียงเพื่อใช้เป็นส่วนรับกำ�ลังขับจากหางเสือ ดังนั้นเมื่อหางเสือมีการเปลี่ยนทิศทางเนื่องจากนํ้าเปลี่ยน
ทิศทางการไหลก็จะทำ�ให้ข้อเหวียงก็จะมีการหมุนเปลี่ยนทิศไปด้วยซึ่งจะส่งผลต่อการปรับมุมของใบกังหัน ดังนั้นถึง
แม้นํ้ามีการเปลี่ยนทิศทางการไหล แต่กังหันนํ้าก็จะไม่เปลี่ยนทิศทางให้การหมุนที่ปลายด้านล่างสุดของแกนโรเตอร์
จัดให้มีพีเนียนสวมยึดอยู่เพื่อใช้เป็นส่วนส่งกำ�ลังผ่านเพลาขวางและต่อไปยังเพลาตั้งและพูเลย์ เพื่อส่งกำ�ลังไปใช้งาน
ชุดโรเตอร์ทั้งหมดจะถูกรองรับด้วยโครงรองรับที่ซึ่งปลายทั้งสองด้านของโครงรองรับจัดให้มีทุ่นลอย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อนำ�พลังงานจากนํ้าไหลมาใช้เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่ตัวเอง มนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องมือที่สามารถเก็บ
เกี่ยวพลังงานจากนํ้าไหลขึ้นมาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการ
ทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับใช้เก็บเกี่ยวพลังงานจากนํ้าไหลนี้เราเรียกว่ากังหันนํ้า ซึ่งมีความแตกต่างกันไปหลายแบบ
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งาน
ที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้กังหันนํ้ามีความเหมาะสมกับระดับเฮดและอัตราการไหลของนํ้าต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อ
สัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้าด้วย

กังหันน้ำ�แบบบานเกล็ด
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มีความมุง่ หมายทีจ่ ะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันวงล้อทีซ่ ง่ึ ต้องสร้างให้มี
เส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อทีม่ ขี นาดใหญ่เกินไปและแก้ไขข้อบกพร่องของกังหันนํ้าแบบแรงดล
ทีต่ อ้ งอาศัยนํ้าทีม่ เี ฮดสูงๆ แล้วยังต้องการเปลีย่ นรูปแบบในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้เกิด
ขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ ลดการพึง่ พาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและยังเป็นการ
สร้างเครือ่ งผลิตพลังานจากนํ้าไหลให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้าทีใ่ ห้พลังงาน
อย่างในประเทศไทย จึงออกแบบให้กงั หันนํ้าแบบบานเกล็ดสามารถใช้กบั ร่องนํ้าตืน้ ๆได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดโรเตอร์ของกังหันนํ้าแบบบานเกล็ดจากการประดิษฐ์นี้ มีลักษณะเป็นเครื่องหมายบวก โดยที่แขนโรเตอร์
ทั้ง 4 คู่ ใช้เป็นส่วนรองรับใบกับหัน โดยมีแกนใบเป็นตัวเชื่อมต่ออีกทอดหนึ่ง ใบกังหันมีทั้งหมด 12 ใบ ซึ่ง ถูกแบ่ง
ออกเป็น 4 ชุดเท่าๆกัน ประจำ�อยู่กับแขนโรเตอร์ทั้ง 4 คู่ ดังนั้นแขนโรเตอร์แต่ละคู่จึงรองรับใบกังหันทั้งหมด 3 ใบ
และใบกังหันทั้ง 3 ใบนี้ จัดให้มีการเชื่อมโยงเข้าด้วยกันด้วยก้านต่อใบที่ซึ่งจะทำ�ให้ใบกังหันเปิดหรือปิดพร้อมๆกัน
การเปิดหรือปิดของชุดใบกังหันทั้ง 4 ชุด ที่ซึ่งประจำ�อยู่กับแขนโรเตอร์นั้นจะทำ�งานสลับกันระหว่างชุดที่อยู่กับแขน
โรเตอร์ด้านตรงกันข้าม ซึ่งได้จัดให้มีคันโยกเป็นตัวเชื่อมต่อที่ด้านบนของฮับตัวบนและด้านล่างของฮับตัวล่างมีการ
ต่อเพลาให้ยื่นออกมาเพื่อใช้เพลานี้เป็นจุดรองรับการหมุนของโรเตอร์หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือทำ�หน้าที่เป็นแกน
โรเตอร์นั้นเอง แต่ช่วงระหว่างฮับตัวบนและอับตัวล่างของโตเตอร์จะไม่มีเพลาใดๆ ที่เพลาบนและเพลานี้จะสวมเข้า
กับคานรองอีกทอดหนึ่งที่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ใช้รองรับนํ้าหนักทั้งหมดของชุดโรเตอร์ คานรองรับนํ้าหนักจะมีลักษณะ
เป็นกรอบสี่เหลี่ยมที่ซึ่งปลายทั้งสองด้านจัดให้มีทุ่นลอยไว้เป็นส่วนรองรับนํ้าหนักทั้งหมดของกังหัน ปลายของเพลา
บนที่ส่วนที่โผล่พ้นคานรองรับจัดให้มีพูเล่ย์สวมยึดอยู่ที่ซึ่งใช้เป็นส่วนส่งผ่านกำ�ลังจากการหมุนไปใช้งาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
พลังงานจากการไหลของนํ้า เป็นพลังงานหมุนเวียนที่มนุษย์สามารถเก็บเกี่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
ชีวติ มาเป็นเวลานานมาแล้วตัง้ แต่ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์ และการเก็บเกีย่ วพลังงานหมุนเวียนชนิดนีม้ าใช้นนั้ จำ�เป็นต้อง
สร้างเครื่องมือกลชนิดหนึ่งขึ้นมานั้น คือ กังหันนํ้า ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงานจากนํ้าไหลจึงได้ถูกสร้าง
ขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าพันปี กังหันนํ้าที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในยุคจักรวรรดิโรมัน เป็นกังหัน
นํ้าแบบล้อนํ้าทีม่ ใี บรับนํ้าแบบเอียง ซึง่ จะติดตัง้ ทีด่ า้ นข้างโรงโม่แป้ง ซึง่ การออกแบบเกือบเหมือนกันกับทีถ่ กู พบทีเ่ มือง
Chemtou และ Testour ปัจจุบนั อยูใ่ นประเทศตูนเิ ซีย เมือ่ เวลาผ่านไปรูปแบบโครงสร้างรวมไปถึงหลักการทำ�งานของ
กังหันนํ้าก็ได้มกี ารพัฒนาเปลีย่ นแปลงไป ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและเทคนิคในการ
สร้าง เพือ่ ให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานทีแ่ ตกต่างกัน เพือ่ ให้กงั หันนํา้ มีความเหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํา้ ระดับเฮด
ของนํ้าและอัตราการไหลของนํ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลที่มีนัยสำ�คัญต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้า

นครราชสีมา
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กังหันน้ำ�แบบใบพาย
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันวงล้อที่ซื่งต้องสร้าง
ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงล้อที่มีขนาดใหญ่เกินไป และแก้ไขข้อบกพร่องของกัง
หันนํ้าแบบแรงดลที่ต้องอาศัยนํ้าที่มีระดับเฮดสูงๆเพื่อเป็นการเปลี่ยนรูปแบบในการ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆให้เกิดขึ้นในประเทศไทย ซึ่งจะส่งผลให้ลดการพึ่งพาการนำ�เข้า
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ และยังเป็นการสร้างเครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้าอย่างในประเทศไทยด้วย จึงออกแบบให้กังหัน
นํ้าแบบใบพายสามารถใช้กับทางนํ้าไหลที่มีท้องนํ้าตื้นๆและมีระดับเฮดตํ่าได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํ้าแบบใบพัดตามการประดิษฐ์ ประกอบด้วย โรเตอร์ แกนโรเตอร์ เสาเกี่ยวสปริง แกนคัน โยก สปริง
คันโยก คันส่ง ชุดคันชัก เฟืองสะพาน พีเนียน ใบกังหัน แผ่นลูกเบี้ยว พูเล่ย์ คานรองรับและทุ่นลอย ที่ปลายด้าน
ล่างแกนโรเตอร์ จัดให้สวมยึดเข้ากับจุดศูนย์กลางของโรเตอร์ที่ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั้ง 4 ใบ โดยมีแกน
ใบเป็นตัวร้อยยึดเข้ากับแกนของโรเตอร์ที่แกนใบนี้จัดให้มีพีเนียนสวมยึดอยู่ตรงกลางเพื่อรับกำ�ลังขับจากชุดคันชัก
เมื่อชุดคันชักมีการเลื่อนไปมาเฟืองสะพานที่ซึ่งขบอยู่กับพีเนียนจะทำ�ให้แกนใบพัดเกิดการหมุน ดังนั้นใบกังหันจึง
ถูกยกขึ้นหรือหมุนลดลงได้การทำ�ให้ชุดคันชักสามารถเลื่อนไปมาได้นั้นมาจากการหุบเข้าหรือถ่างออกของคันโยกที่
ซึ่งติดตั้งอยู่บนฮับของโรเตอร์แผ่นลูกเบี้ยวที่ติดตั้ง โดยสวมร่วมแกนเดียวกันกับแกนโรเตอร์จะทำ�ให้หน้าที่เป็นตัว
บังคับคันโยกอีกหนึ่ง ส่วนสปริงจะมีหน้าที่รักษาอาการหุบเข้าหรือถ่างออกของคันโยกให้ค้างไว้จนกว่าลูกกลิ้งของ
คันโยกจะเคลื่อนไปชนเข้ากับครีบบังคับหุบเข้าหรือถ่างออก แผ่นลูกเบี้ยวนี้จะยึดอยู่กับคานรองรับและไม่มีการ
หมุน โดยการเริ่มต้นนั้นจำ�เป็นต้องปรับเซ็ทให้แผ่นลูกเบี้ยวถูกจัดวางในตำ�แหน่งที่ถูกต้องโดยต้องหันให้มีทิศทาง
ที่เหมาะสมกับทิศทางการไหลของนํ้าเอาไว้แล้ว ที่ปลายด้านบนสุดของแกนโรเตอร์จัดให้มีพูเล่ย์สวมยึดอยู่ที่ซึ่งใช้
เป็นส่วนในการส่งกำ�ลังไปใช้งานที่ปลายทั้งสองด้านของคานรองรับจัดให้มีทุ่นลอย

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
แหล่งพลังงานจากธรรมชาติที่เราเรียกว่าพลังงานหมุนเวียนนั้น เมื่อนำ�มาใช้แล้วจะต้องไม่ก่อมลพิษแก่สิ่ง
แวดล้อมมีอยู่หลายแหล่ง เช่น พลังงานจากกระแสลม พลังงาน จากแหล่งชีวมวล พลังงานจากแสงอาทิตย์ และ
พลังงานจากกระแสนํ้าไหล การสกัดพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่ออำ�นวยความสะดวกให้แก่
ตนเองของมนุษยชาตินั้น มนุษย์จำ�เป็นต้องสร้างเครื่องมือสำ�หรับเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้ขึ้นมา
การสร้างเครื่องมือสำ�หรับเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาติเหล่านี้นั้นขึ้นอยู่กับความเหมาะสมกับสภาพของแหล่ง
พลังงานที่มีอยู่ที่ซึ่งแต่ละท้องถิ่นจะไม่เหมือนกัน เช่น บางท้องถิ่นมีความเข้มของแสงแดดมากและจำ�นวนชั่วโมง
แดดยาวนานในแต่ละวันก็เหมาะกับการนำ�แสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ บางท้องถิ่นที่อยู่ใกล้ทะเลมีลม
แรงและต่อเนื่องตลอดปีก็เหมาะที่จะสร้างกังหันลม หรือบางท้องถิ่นมีแหล่งนํ้าไหลที่มีศักย์ทางพลังงานสูงก็เหมาะ
ที่จะผลิตพลังงานจากกังหันนํ้าเหล่านี้ เป็นต้น การสกัดพลังงานจากลมจำ�เป็นต้องสร้างกังหันลมที่มีขนาดใหญ่เพื่อ
ให้ได้กำ�ลังงานที่มากจำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและกระแสลมก็มีความผันผวนค่อนข้างมากคาดคะเนได้ยาก ส่วน
การเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดดก็จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงขึ้นไปอีกและเครื่องมือมีราคาแพง สำ�หรับเครื่อง
มือเก็บเกี่ยว พลังงานจากกระแสนํ้าไม่จำ�เป็นต้องสร้างเครื่องมือที่มีขนาดใหญ่โตมากนัก เนื่องจากนํ้ามีความหนา
แน่นสูงกว่าลมถึง 800 เม่า และไม่จำ�เป็นต้องใช้เทคโนโลยีที่สูงมากนัก นอกจากนี้แหล่งพลังงานนํ้าไหลที่มีระดับ
เฮดตํ่าๆก็มีอยู่ทั่วไปและหาได้ง่ายสำ�หรับในประเทศไทย ดังนั้นกังหันนํ้าเพื่อผลิตพลังงานจากนํ้าไหลจึงน่าจะเป็น
ทางเลือกที่เหมาะสมและดีในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากธรรมชาติมาใช้ประโยชน์

นครราชสีมา
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กังหันน้ำ�แบบใบยกด้วยตุ้มน้ำ�หนักถ่วง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อให้สามารถติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆและมีขนาด
เล็ก ใบของกังหันจากการประดิษฐ์นี้ออกแบบให้สามารถยกตัวขึ้นเมื่อต้องเคลื่อนที  ่
สวนทิศทางการไหลของนํ้าเพื่อลดแรงบิดต้าน กังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้จึงมี
แรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงขึ้นเป็นกังหันนํ้าที่มีโครงสร้างอย่างง่ายไม่ใช้     
เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างและใช้วัสดุที่หาได้ภายในประเทศ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันนํา้ แบบใบยกด้วยตุม้ ถ่วงนํา้ หนักมีแขนโรเตอร์ 4 แขน มีลกั ษณะเหมือนเครือ่ งหมายบวกซึง่ จะทำ�หน้าทีร่ องรับ
แกนของใบกังหัน แขนโรเตอร์ทั้ง 4 แขนนี้ มีจุดเชื่อมต่อ กับที่แกนโรเตอร์ ใบกังหันมีลักษณะเป็นวัสดุแผ่นเรียบและจัด
ให้มีแกนใบร้อยยึดที่ขอบด้านหนึ่งของใบกังหันเพื่อติดตั้งใบกังหันเข้ากับแขนโรเตอร์ แกนของใบกังหันจะถูกสอดร้อย
ขนานไปกับแขนโรเตอร์และที่ปลายด้านในของแกนใบกังหันจัดให้มีแขนของตุ้มนํ้าหนักถ่วงสวมยึดอยู่ที่ปลายของตุ้ม
นํ้าหนักถ่วงอีกด้านหนึ่งจัดให้มีตุ้มนํ้าหนักถ่วงยึดติดเอาไว้เพื่อใช้เป็นนํ้าหนักถ่วงสมดุลกันใบกังหันโรเตอร์จะเกิดการ
หมุนด้วยแรงขับจากการไหลของนํ้า โดยใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่ใปในทิศทางเดียวกันกับกระแสนํ้าจะถูกผลักดันเพื่อให้
เปิดหน้ารับกระแสนํ้า ใบกังหันจะขวางกระแสนํ้าในแนวดิ่งและถูกล็อคให้อยู่ในลักษณะนี้โดยแขนของตุ้มนํ้าหนักถ่วง
ซึ่งจะล็อคขัดเข้ากับแขนของโรเตอร์ สำ�หรับใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่ส่วนกับทิศทางการไหลของนํ้าจะถูกกระแสนํ้าดันให้
ยกตัวขึ้นได้โดยง่าย เนื่องจากมีนํ้าหนักถ่วงสมดุลไปกับนํ้าหนักของใบกังหันแกนโรเตอร์จัดให้สวมเข้ากับคานรองรับที่
ตำ�แหน่งกึง่ กลางโดยมีแบริง่ เป็นอุปกรณ์รองรับการหมุน ทีป่ ลายด้านบนสุดของแกนโรเตอร์จดั ให้มพี เู ล่ยส์ วมยึดอยูเ่ พือ่
ใช้เป็นอุปกรณ์ในการส่งถ่ายกำ�ลังงานไปใช้ที่ปลายทั้งสองด้านของคานรองรับจัดให้มีทุ่นลอยโดยทุ่นลอยนี้ นอกจากนี้
จะทำ�หน้าที่เป็นอุปกรณ์รองรับนํ้าหนักชุดโรเตอร์กังหันแล้วยังทำ�หน้าที่เป็นอุปกรณ์ต้อนนํ้าด้วย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องมือสำ�หรับใช้สกัดพลังงานจากการเคลื่อนที่ของนํ้าซึ่งเราเรียกว่ากังหันนํ้าได้ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาเพื่อใช้
ประโยชน์มาเป็นเวลานานแล้วซึ่งมีการแต่โบราณ กังหันนํ้าที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมามีความแตกต่างกันทางหลักการ
ทำ�งานและโครงสร้างหลายๆแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะและความเหมาะสมกับแหล่งพลังงาน อีกทั้งความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการผลิตด้วย และเพื่อให้กังหันนํ้ามีความเหมาะสมกับแหล่งนํ้าที่ให้พลังงาน รูปแบบของกังหันนํ้าที่
สร้างนี้จะส่งผลต่อความสามารถในการสกัดพลังงานจากนํ้าไหลออกมาเป็นพลังงานกลหรือที่เราเรียกว่าสัมประสิทธิ์
กำ�ลังของกังหันนํ้า

กังหันนํ้าสำ�หรับกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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           สามารถแก้ไขและปรับปรุงข้อด้อยของกังหันวงล้อซึ่งต้องสร้างให้มีขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลางที่มีขนาดใหม่และแก้ไขข้อเสียของกังหันนํ้าแบบแรงดลที่ต้อง
อาศัยนํ้าที่มีเฮดสูงๆ เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดของกังหันนํ้าสำ�หรับกระ
แสนํ้าขึ้นนํ้าลงให้มากขึ้นจึงออกแบบให้ใบกังหันสามารถปรับมุมได้เพื่อการอาศัยทั้ง
แรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิดแก่แกนโรเตอร์และเนื่องจากใบกังหันทุกใบจุ่มอยู่
ในนํ้าและรับแรงจากกระแสนํ้าได้จึงช่วยลดขนาดของวงล้อให้เล็กลงได้ นอกจากนี้กัง
หันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้ยังมีหางเสือที่ซึ่งเป็นตัวขับในการปรับมุมใบกังหันเมื่อนํ้ามี
การเปลี่ยนทิศทางการไหล ซึ่งจะทำ�ให้กังหันนํ้าจากการประดิษฐ์นี้เหมาะที่จะใช้ใน
บริเวณปากนํ้าที่ติดกับทะเลที่ซึ่งมีกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลง
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
       กังหันนํ้าสำ�หรับกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลงจากการประดิษฐ์นี้สามารถนำ�ไปติดตั้งได้ในธารนํ้าไหลทั่วๆไปหรือปากนํ้า
ติดกับทะเลที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆ ใบของกังหันนํ้านี้ออกแบบให้สามารถปรับมุมได้และใบกังหันสามารถเปิดรับนํ้าได้
เมื่อกระแสนํ้ามีการเปลี่ยนทิศทางการไหลและการปรับมุมได้ของใบกังหันทำ�ให้สามารถอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุด
ของกระแสนํ้าไหลเพื่อการหมุนโรเตอร์ กังหันนํ้านี้สามารถปรับมุมใบได้เมื่อนํ้ามีการเปลี่ยนทิศทางในการไหล
โดยที่ทิศทางการหมุนของโรเตอร์ไม่มีการเปลี่ยนทิศทางกังหันนํ้านี้มีแรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงขึ้น
เหมาะกับการติดตั้งในบริเวณปากแม่นํ้าที่ติดกับทะเลที่ซึ่งมีกระแสนํ้ามีการไหลกลับทิศทางในระหว่างวัน
เป็นกังหันนํ้าที่ไม่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการสร้างวัสดุที่ใช้ในการสร้างกังหันสามารถหาได้ในท้องถิ่น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กั ง หั น นํ้ า ทั่ ว ไปไม่ ส ามารถที่ จ ะนำ�ไปใช้ กั บ กระแสนํ้ า ไหลที่ มี ก ารเปลี่ ย นทิ ศ จากการไหลในระหว่ า งวั น
อย่างกระแสนํ้าขึ้นนํ้าลงได้ ดังนั้นกังหันนี้จึงสร้างขึ้นเพื่อให้เหมาะสมและสามารถนำ�ไปติดตั้งได้ในธารนํ้าไหล
ทั่วๆไปหรือปากนํ้าติดกับทะเลที่มีเฮดของนํ้าตํ่าๆ ใบของกังหันนํ้านี้ออกแบบให้สามารถปรับมุมได้และใบกังหัน
สามารถเปิดรับนํ้าได้เมื่อกระแสนํ้ามีการเปลี่ยนทิศทางการไหลและการปรับมุมได้ของใบกังหันจึงทำ�ให้สามารถ
อาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดของกระแสนํ้าไหลเพื่อการหมุนโรเตอร์

นครราชสีมา
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กังหันลมแกนตั้ง 3 ใบ ชนิดใบปรับมุมได้
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรงบิดสถิตย์ของกังหันให้มากขึ้นจากการ
อาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิดแก่แกนหลักของโรเตอร์ โดยมีกลไก
โยกอย่างง่ายในการปรับมุมของใบกังหันเพื่อให้ใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่สวนทิศทาง
การไหลของลมหันหลบกระแสลม โดยกลไกในการปรับมุมของใบกังหันเป็นแบบ
กลไก 4 ชิ้น และจำ�นวนใบของกังหันทำ�ให้จำ�นวนชิ้นส่วนลดลงเพื่อเป็นการลด
ต้นทุนในการผลิต

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแกนตั้ง 3 ใบชนิดใบปรับมุมได้มีแขนโรเตอร์ 3 แขน โดยแขนโรเตอร์ทำ�มุมซึ่งกันและกัน 120 องศา
หรือเป็น 3 แฉก ที่ปลายแกนโรเตอร์จัดให้มีโรเตอร์ตัวล่างและโรเตอร์ตัวบนสวมยึดอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบน
ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั้ง 3 ใบ โดยมีแกนใบเป็นตัวร้อยยึดต่อเข้าด้วยกัน ที่แกนใบนี้จัดให้มีแขนโยกสวมยึดไว้
ที่ปลายด้านบนและที่ปลายอีกด้านหนึ่งของแขนโยกจัดให้มีก้านโยกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยสลัก จากนั้นที่ปลาย
อีกด้านหนึ่งของก้านโยกถูกสวมเข้ากับข้อเหวี่ยง ที่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่จะทำ�ให้เกิดการโยกหมุนและจะทำ�ให้ใบกังหัน
หมุนปรับมุมได้ หลักการทำ�งานเพื่อให้ใบกังหันหมุนปรับมุมได้นี้เรียกว่าการทำ�งานแบบกลไก 4 ชิ้น ที่ปลายด้านล่าง
ของข้อเหวี่ยงสวมเข้ากับแกนโรเตอร์เพื่อให้เป็นจุดหมุนซึ่งจัดให้มีแบริ่งเป็นตัวรองรับการหมุน ส่วนที่ปลายด้านบน
ของข้อเหวี่ยงเหนือก้านโยกทั้ง 3 ตัวที่ซึ่งสวมอยู่แล้วจัดให้มีหางเสือสวมยึดอยู่ ดังนั้นเมื่อลมมีการเปลี่ยนทิศทาง
หางเสือก็จะเกิดการหมุนหันเข้าหาทิศทางลม อาการหมุนของหางเสือนี้จะทำ�ให้ข้อเหวี่ยงหมุนไปด้วย เมื่อข้อเหวี่ยง
เกิดการหมุนก็จะเป็นการส่งกำ�ลังผ่านก้านโยกโดยต่อไปยังแขนโยกและแขนโยกที่ซึ่งสวมยึดเข้ากับแกนใบก็จะทำ�ให้
ใบกังหันหมุนปรับมุมได้ ที่ปลายด้านล่างสุดของแกนโรเตอร์จัดให้มีพูเล่ย์สวมยึดอยู่ เพื่อใช้เป็นส่วนส่งกำ�ลังไปใช้งาน
นํ้าหนักทั้งหมดของกังหันลมแกนตั้ง 3 ใบ ชนิดใบปรับมุมได้จัดให้มีเสาเป็นตัวรองรับ โดยจัดให้สวมเข้าด้วยกัน
ที่ปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์ถัดจากพูเล่ย์ขึ้นมาโดยใช้แบริ่งเป็นตัวรองรับการหมุน การปรับมุมได้ของใบกังหันนี้
เป็นสิ่งที่พิเศษที่ทำ�ให้กังหันลมจากการประดิษฐ์นี้สามารถอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดเพื่อให้แรงบิดแก่โรเตอร์
จึงทำ�ให้ประสิทธิภาพกำ�ลังของกังหันสูงขึ้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมาเป็นเวลานานแล้ว การเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์
ต้องใช้เครื่องจักรกลหมุนเพื่อสกัดพลังงานจากลม ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงานจากลมได้ถูกสร้างขึ้น
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับสกัด
พลังงานจากลมทีเ่ ราเรียกว่ากังหันลมนี้ มีความแตกต่างกันไปทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบ
และการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในแต่ละท้องถิ่น

กังหันลมแกนตั้ง 3 ใบ แบบปรับมุมพิทช์ด้วยระบบโซ่สเตอร์
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10110

จุดเด่น

เพื่อเป็นการปรับปรุงโดยการลดกลไกในการส่งกำ�ลังเพื่อขับใบกังหันให้หมุน
ปรับมุมได้ ที่เป็นฟันเฟืองที่ซึ่งมีราคาแพงและค่อนข้างซับซ้อนโดยเปลี่ยนชุดส่งกำ�ลัง
ให้เป็นโซ่และสเตอร์แทน ทั้งนี้เพื่อลดจำ�นวนชิ้นส่วนลงและให้ง่ายต่อการสร้างและ
ลดค่าใช้จ่าย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแกนตั้ง 3 ใบ แบบปรับมุมพิทซ์ด้วยระบบโซ่สเตอร์มีแขนของโรเตอร์ 3 คู่ คือแขนของโรเตอร์และแขน
ของโรเตอร์ตัวล่าง แขนของโรเตอร์มีลักษณะเป็นสามแฉกทำ�มุมซึ่งกันและกัน 120 องศา แขนโรเตอร์แต่ละคู่จะทำ�
หน้าที่รองรับแกนของใบกังหัน เสาฮับทำ�หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างฮับกับโรเตอร์ตัวบนและเสาโรเตอร์จะทำ�หน้าที่เป็น
ตัวเชื่อมต่อระหว่างแขนของโรเตอร์ ตัวแขนของโรเตอร์ ตัวบนและตัวล่างเข้าด้วยกัน ที่ฮับส่วนบนจัดให้มีแกนหาง
เสือสวมอยู่โดยแกนหางเสือนี้จะสามารถหมุนได้รอบตัว โดยมีแบ่ริงเป็นจุดรองรับการหมุนและส่วนบนสุดของแกน
หางเสือจัดให้มีหางเสือยึดติดอยู่ปลายด้านล่างของแกนหางเสือจัดให้มีชุดสเตอร์สวมยึดอยู่อุปกรณ์ที่ใช้เพื่อส่งกำ�ลัง
ขับใบกังหันให้สามารถหมุนและปรับมุมได้คือ ระบบโซ่สเตอร์ ซึ่งก็คือชุดสเตอร์ที่เป็นตัวขับจำ�นวน 3 ตัว สวมยึด
กับแกนหางเสือและสเตอร์ส่วนที่เป็นตัวตามสวมยึดอยู่กับแกนใบกังหัน อัตราทดระหว่างสเตอร์ที่เป็นตัวขับที่ซึ่ง
สวมยึดอยู่กับแกนหางเสือต่อสเตอร์ที่เป็นตัวตามคือ 1 ต่อ 0.5 ใบกังหันมีลักษณะเป็นวัตถุแผ่นเรียบที่ปลายด้าน
บนและล่างของใบกังหันมีแผ่นปิดทั้งสองด้าน ที่ตำ�แหน่งกึ่งกลางเสาของโรเตอร์จัดให้มีดุมเพื่อใช้เป็นชุดโรเตอร์
เข้ากับปลายด้านบนของแกนหังกัน โดยแกนกังหันนี้จะสวมแบบหมุนได้อยู่ในหัวเสาอีกทอดหนึ่ง ที่ปลายด้านล่าง
สุดของแกนกังหันให้มีพูเลย์เพื่อให้ทำ�หน้าที่ เป็นอุปกรณ์ส่งถ่ายกำ�ลังไปใช้งาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เป็นเวลานานมาแล้วที่มนุษย์รู้จักวิธีเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์ กังหันลมหรือเครื่องมือที่สามารถ
สกัดพลังงานจากลมได้ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ เช่น เพื่อการเดินเรือ
เพื่อการบดเมล็ด ธัญพืช หรือการวิดนํ้า โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับสกัดพลังงานจาก
ลมที่เราเรียกว่ากังหันลมนี้มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและ
การสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในแต่ละท้องถิ่น

นครราชสีมา
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กังหันลมแกนตั้งแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง
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ได้กังหันลมแกนตั้งต้นแบบพร้อมทั้งทราบถึงสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันลม
ที่ได้ออกแบบใหม่ ซึ่งสามารถที่จะพัฒนาต่อไปให้มีขนาดใหญ่ขึ้นได้ อีกทั้งยังเป็นงาน
วิจัยที่สามารถต่อยอดเพื่อพัฒนาไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ นอกจากนี้ยังสามารถ
จดอนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตรได้ ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยนี้ยังสามารถนำ�ไปเผยแพร่ให้แก่
ประชาชนเพื่อให้สามารถสร้างกังหันลมเองได้ ซึ่งถือเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่สะอาดและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่บรรยากาศโลก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
โครงการวิจัยนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษา ออกแบบ และสร้างโมเดลกังหันลมแกนตั้งแบบใบกังหันปรับมุมได้อย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อให้มีความเหมาะสมกับสภาพกระแสลมความเร็วตํ่า โดยกังหันลมที่ออกแบบใหม่นี้จัดให้มีชุดเกียร์เพื่อ
เป็นกลไกในการควบคุมการหมุนปรับมุมได้ของใบกังหัน กังหันลมมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของโรเตอร์ 0.8 เมตร สูง
0.6 เมตร กังหันลมต้นแบบได้ถูกทดลองเพื่อศึกษาอิทธิพลของค่าความเป็นของแข็ง, อัตราส่วนความเร็วปลายโรเตอร์
และความเร็วกระแสลมที่มีต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังที่ความเร็วกระแสลม 3 เมตรต่อวินาที, ค่าความเป็นของแข็งเท่ากับ
0.64, อัตราส่วนความเร็วปลายโรเตอร์เท่ากับ 0.47 กังหันลมให้ค่าสัมประสิทธิ์กำ�ลังประมาณ 22 เปอร์เซ็นต์ และที่
ความเร็วกระแสลม 5 เมตรต่อวินาที กังหันลมสามารถผลิตกำ�ลังออกมาได้ 5.61 วัตต์ ผลจากการทดลองได้พิสูจน์
ให้เห็นว่ากังหันลมที่ออกใหม่นี้ให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงที่ความเร็วกระแสลมตํ่าและยังสามารถเริ่มหมุนได้ด้วยตัวเอง
เนื่องจากมีแรงบิดสถิตค่อนข้างสูง ซึ่งผลจากการทดสอบทำ�ให้สามารถสรุปได้ว่ากังหันลมชนิดนี้เหมาะสมกับสภาพ
กระแสลมความเร็วตํ่าอย่างในประเทศไทย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
พลังงานทีเ่ ราใช้อยูใ่ นปัจจุบนั ส่วนใหญ่ได้มาจากการเผาไหม้เชือ้ เพลิงจากฟอสซิล ซึง่ ก๊าซไอเสียจากการเผาไหม้นน้ั
เป็นสาเหตุทำ�ให้เกิดสภาวะโลกร้อน การพัฒนาเทคโนโลยีกงั หันลมจึงเป็นการนำ�พลังงานหมุนเวียนจากลมมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์โดยถือเป็นช่องทางหนึ่งที่จะช่วยลดการเผาผลาญเชื้อเพลิงจากฟอสซิล แต่กังหันลมที่นำ�เข้าจากต่างประเทศ
มีข้อเสียคือราคาแพง อะไหล่และส่วนประกอบของกังหันส่วนใหญ่ต้องนำ�เข้าจากต่างประเทศ นอกจากนี้กังหันลมที่
นำ�เข้ายังต้องการลมที่มีความเร็วไม่น้อยกว่า 10-16 m/s จึงจะทำ�งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพแต่โดยธรรมชาติแล้ว
ความเร็วลมเฉลีย่ โดยทัว่ ไปของประเทศไทยอยูท่ ่ี 3-5 m/s เท่านัน้ ยกเว้นในพืน้ ทีช่ ายฝัง่ ทะเลทางภาคใต้และบางท้องถิน่
ของไทยเท่านั้นที่มีกระแสลมความเร็วสูงตลอดปีเพื่อเป็นการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นที่ซึ่งมีความเหมาะสมกับ
สภาพท้องถิ่นวัสดุที่ใช้ในการผลิตและเทคโนโลยีกังหันลมแกนตั้งสามารถพัฒนาและผลิตขึ้นมาเองได้ภายในประเทศ
และราคาไม่แพง ดังนั้นการออกแบบและพัฒนากังหันลมแกนตั้งที่มีความเหมาะสมและสามารถทำ�งานได้กับลมความ
เร็วตํ่าอย่างในประเทศไทยจึงมีความสำ�คัญต่อการลดการพึ่งพาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ เป็นการส่งเสริม
พัฒนาการใช้พลังงานหมุนเวียนในท้องถิน่ และเพือ่ สร้างความมัน่ คงทางด้านพลังงานให้กบั ประเทศพร้อมทัง้ การพัฒนา
สังคมไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า

กังหันลมแกนตั้งใบปรับมุมได้
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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มีความมุ่งหมายที่จะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้อยของกังหันลมแกนตั้งแบบ
ซาโวเนียสและข้อเสียของกังหันลมแบบดาเรียส เพื่อเพิ่มสัมประสิทธิ์กำ�ลังและแรง
บิดสถิตย์ของกังหันให้มากขึ้น จากการอาศัยทั้งแรงยกและแรงฉุดในการให้แรงบิด
แก่แกนหลักของโรเตอร์ โดยมีกลไกโยกอย่างง่ายในการปรับมุมของใบกังหันเพื่อให้
ใบกังหันตัวที่เคลื่อนที่สวนทิศทางการไหลของลมหันหลบกระแสลม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแกนตั้งใบปรับมุมได้ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย แกนโรเตอร์ โรเตอร์ตัวล่าง โรเตอร์ตัวบน ก้าน
โยก สลัก แขนโยก แกนใบ ใบกังหัน ข้อเหวี่ยง หางเสือพูเล่ย์ และเสาที่ปลายแกนโรเตอร์จัดให้มีโรเตอร์ตัวล่าง
และโรเตอร์ตัวบนสวมยึดอยู่ทั้งด้านล่างและด้านบน ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั้ง 4 ใบ โดยมีแกนใบเป็นตัว
ร้อยยึดต่อเข้าด้วยกัน มีแกนใบนี้จัดให้มีแขนโยกสวมยึดไว้ที่ปลายด้านบนและที่ปลายอีกด้านหนึ่งของแขนโยกจัด
ให้มีการโยกเชื่อมต่อเข้าด้วยกันโดยสลัก จากนั้นที่ปลายอีกด้านหนึ่งของก้านโยกถูกสวมเข้ากับข้อเหวี่ยงที่ซึ่งเป็น
ชิ้นส่วนที่จะทำ�ให้เกิดการโยกหมุนและจะทำ�ให้ใบกังหันหมุนปรับมุมได้ ที่ปลายด้านล่างของข้อเหวี่ยงสวมเข้ากับ
แกนโรเตอร์เพื่อให้เป็นจุดหมุนซึ่งจัดให้มีแบริ่งเป็นตัวรองรับการหมุน ส่วนที่ปลายด้านบนของข้อเหวี่ยงเหนือก้าน
โยกทั้ง 4 ตัว ที่ซึ่งสวมอยู่แล้วจัดให้มีหางเสือสวมยึดอยู่ ดังนั้นเมื่อลมมีการเปลี่ยนทิศทางหางเสือก็จะเกิดการหมุน
เข้าหาทิศทางลม อาการหมุนของหางเสือนี้จะทำ�ให้ข้อเหวียงหมุนไปด้วย เมื่อข้อเหวี่ยงเกิดการหมุนก็จะเป็นการส่ง
กำ�ลังผ่านก้านโยกโดยต่อไปยังแขนโยกและแขนโยกที่ซึ่งสวมยึดเข้ากับแกนใบก็จะทำ�ให้ใบกังหันหมุนปรับมุมได้ ที่
ปลายด้านล่างสุดของแกนโรเตอร์จัดให้มีพูเล่ย์สวมยึดอยู่เพื่อใช้เป็นส่วนส่งกำ�ลังไปใช้งานชุดกังหันลมแกนตั้งใบปรับ
มุมได้ทั้งหมดจัดให้มีเสาเป็นตัวรองรับนํ้าหนักทั้งหมด โดยจัดให้สวมเข้าด้วยกันที่ปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์ถัด
จากพูเล่ย์ขึ้นมาโดยใช้แบริ่งเป็นตัวรองรับการหมุน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์รู้วิธีการใช้ประโยชน์จากพลังงานลมมาเป็นเวลานานแล้ว การเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์
ต้องใช้เครื่องจักรกลหมุนเพื่อสกัดพลังงานจากลม ด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงานจากลมได้ถูกสร้างขึ้น
และพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับ
สกัดพลังงานจากลมที่เราเรียกว่ากังหันลมนี้มีความแตกต่างกันไปทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการ
ออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพของกระแสลมใน
แต่ละท้องถิ่น

นครราชสีมา

29

30

กังหันลมแกนตั้งใบปรับมุมได้แบบใบ 2 ระดับชั้น
ชื่อนักวิจัย นางสาวภัสส์กุญช์ ฐิติมหัทธนกุศล
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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สามารถต่อเพลาส่งกำ�ลังที่ปลายด้านล่างของแกนโรเตอร์ให้ยาวขึ้นจนเกือบ
ถึงพื้นดินได้ สามารถปรับมุมได้โดยใช้กลไกโยกอย่างง่าย เพื่อให้มันสามารถ
เปลี่ยนแรงยกและแรงฉุดของกระแสลมไปเป็นพลังงานในการหมุนโรเตอร์ และ
ออกแบบให้มใี บสองชุดจึงเป็นการเพิม่ แรงบิดความสมํา่ เสมอของพลังงานทีผ่ ลิตออกมา
ดังนั้นกังหันลมจากการประดิษฐ์นี้จึงมีแรงบิดสูงและให้สัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงมาก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแกนตั้งใบปรับมุมได้แบบใบ 2 ระดับชั้นนี้ที่แกนโรเตอร์จัดให้มีโรเตอร์ตัวบน ตัวกลาง และตัวล่าง
สวมยึดอยู่สามช่วง ซึ่งจะทำ�หน้าที่รองรับใบกังหันทั้ง 6 ใบ โดยมีแกนใบเป็นตัวร้อยยึดต่อเข้าด้วยกันที่แกนใบนี้
จัดให้มีแขนโยกสวมยึดไว้ที่ปลายด้านบนและที่ปลายอีกด้านหนึ่งของแขนโยกจัดให้มีก้านโยกเชื่อมต่อเข้าด้วยกัน
โดยสลัก จากนั้นที่ปลายอีกด้านหนึ่งของก้านโยกถูกสวมเข้ากับข้อเหวี่ยงที่ซึ่งเป็นชิ้นส่วนที่ถูกจัดให้เป็นจุดร่วม
การหมุนแบบเยื้องศูนย์ของก้านโยก การที่ก้านโยกหมุนรอบได้รอบข้อเหวี่ยงจึงทำ�ให้ใบกังหันหมุนปรับมุมได้
ที่ปลายด้านล่างของข้อเหวี่ยงสวมเข้ากับแกนโรเตอร์ ส่วนที่ปลายด้านบนของข้อเหวี่ยงสวมเข้ากับโครงรองรับ
การโยกเพื่อปรับมุมใบกังหันจะเกิดขึ้นเมื่อกังหันนํ้ามีการหมุน ที่ปลายด้านล่างสุดของแกนโรเตอร์จัดให้มีพูเล่ย์
สวมยึดอยู่เพื่อใช้เป็นส่วนส่งกำ�ลังไปใช้งาน การออกแบบให้มีใบ 2 ระดับชั้นของกังหันลมชนิดนี้เป็นสิ่งที่พิเศษ
ที่ทำ�ให้กังหันลมจากการประดิษฐ์นี้สามารถสร้างแรงบิดได้สมํ่าเสมอและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์รู้จักวิธีเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มานานแล้ว กังหันลมหรือเครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงาน
จากลมได้ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งาน
ของเครื่องมือสำ�หรับสกัดพลังงานจากลมที่เราเรียกว่ากังหันลมนี้มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสม
กับสภาพของกระแสลมในแต่ละท้องถิ่น

กังหันลมแกนนอนแบบใบปรับมุมพิทช์ด้วยตุ้มเหวี่ยง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มีความมุ่งหมายที่จะลดจำ�นวนชิ้นส่วนของระบบกลไกในการปรับมุมพิทช์
ของใบกังหันแล้วยังมีความมุ่งหมายที่จะลดขนาดโครงสร้างของเสาลงโดยการ
ออกแบบให้มีชุดส่งกำ�ลังจากเพลานอนมายังเพลาแนวตั้ง ที่ซึ่งเป็นการส่งผ่านกำ�ลัง
ในลักษณะเปลี่ยนทิศทางมุม 90 องศา ดังนั้นเพลาแนวตั้งนี้ก็จะสามารถรับกำ�ลัง
จากเพลานอนและส่งมายังฐานของเสากังหันได้ ดังนั้นชุดกำ�เนิดไฟฟ้าและชุดเกียร์
ทดรอบจึงสามารถติดตั้งในตำ�แหน่งที่อยู่ใกล้พื้นดินได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแกนนอนแบบใบปรับมุมพิทช์ด้วยตุ้มเหวี่ยง ประกอบด้วยฮับเป็นชิ้นส่วนเพื่อเชื่อมต่อกันของใบกังหัน
ทั้ง 3 โดยใบกังหันทำ�มุมกันและกัน 120 องศา มีเพลานอนทำ�หน้าที่เป็นแกนหมุนของฮับ ที่เพลานอนช่วงระหว่าง
ฮับถึงกล่องเฟืองมีชุดตุ้มเหวี่ยงติดตั้งอยู่ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญที่ใช้ในการควบคุมการปรับมุมพิทช์ของใบกังหัน
กล่องเฟืองนอกจากจะทำ�หน้าที่เป็นตัวครอบเฟือง เพลานอนและเฟืองเพลาตั้งแล้วยังต้องทำ�หน้าที่เป็นแกนหนุน
ได้ด้วย โดยมีเพลาตั้งเป็นแกนกลางอยู่ข้างในเสากังหันใช้เป็นฐานรองรับนํ้าหนักกังหันทั้งหมดที่ซึ่งออกแบบ
ให้สามารถรอบรับการหมุนรอบตัวของกล่องเฟืองได้ หลักการทำ�งานของกังหันลมแกนนอนแบบใบปรับมุมพิทช์
ด้วยตุ้มเหวี่ยง คือแรงดึงจากสปริงจะพยายามทำ�ให้ใบกังหันเปิดรับลมเต็มที่ซึ่งจะส่งผลให้กังหันหมุนด้วยความเร็ว
ที่มากขึ้นเรื่อยๆแต่จะตรงกันข้ามกับตุ้มเหวี่ยง เมื่อกังหันหมุนด้วยความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆทำ�ให้แรงเหวี่ยง
หนีศูนย์กลางของตุ้มเหวี่ยงมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นตุ้มเหวี่ยงจึงกางออกส่งผลให้ใบกังหันปรับมุมพิทช์ให้น้อยลง
(ลดการรับลม) จึงทำ�ให้กังหันหมุนช้าลง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์รู้จักวิธีเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์ กังหันลมหรือเครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงาน
จากลมได้ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ เช่นเพื่อการเดินเรือ เพื่อการบดเมล็ด
ธัญพืช หรือการวิดนํ้า ฯลฯ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับสกัดพลังงานจากลมที่เราเรียกว่า
กังหันลมนี้มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้
โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสมกับสภาพของกระแสลมในแต่ละท้องถิ่น

นครราชสีมา

31

32

กังหันลมแบบใบปรับมุมพิทช์ได้อัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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สามารถแก้ปญ
ั หาข้อเสียของกังหันลมได้โดยการออกแบบให้มกี ลไกในการปรับ
มุมพิทช์ของใบกังหันให้รบั กระแสลมหรือหลบกระแสลม การปรับมุมพิทช์ได้ของใบกังหันนี้
ไม่จำ�เป็นต้องใช้พลังงานจากภายนอก เพียงแต่อาศัยแรงเหวีย่ งหนีศนู ย์กลางของตุม้ นํา้ หนัก
เท่านัน้ และเป็นกลไกอย่างง่ายไม่ซบั ซ้อน นอกจากนีก้ งั หันลมแบบใบปรับมุมพิทช์ได้อตั โนมัติ
ยังได้ออกแบบให้สามารถติดตัง้ ชุดเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าและชุดเกียร์ทดรอบได้ในตำ�แหน่งฐาน
ของเสากังหันได้ สามารถลดขนาดของเสากังหันได้ซง่ึ จะเป็นการลดค่าก่อสร้างลง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กังหันลมแบบใบปรับมุมพิทซ์ได้อัตโนมัติ ประกอบด้วยฮับ ขั้วใบ ใบกังหัน ชุดกัฟเวอร์เนอร์ สปริง เพลานอน
เฟืองเพลานอน เฟืองเพลาตัง้ เพลาตัง้ ห่างเสือ กล่องเฟือง เสา พูเลย์ ฮับเป็นชิน้ ส่วนเชือ่ มต่อของใบกังหันทัง้ 3 เข้าด้วย
กัน โดยใบกังหนทำ�มุมกันและกัน 120 องศา มีเพลานอนทำ�หน้าที่เป็นแกนหมุนของฮับที่เพลานอนช่วงระหว่างฮับถึง
กล่องเฟืองมีชุดกัฟเวอร์เนอร์ติดตั้งอยู่ซึ่งถือเป็นส่วนที่สำ�คัญที่ใช้ในการควบคุมการปรับมุมพิทช์ของใบกังหัน กล่อง
เฟืองนอกจากจะทำ�หน้าที่เป็นตัวครอบเฟืองเพลานอนและเฟืองเพลาตั้งแล้วยังต้องทำ�หน้าที่เป็นแกนหนุนได้ด้วย
โดยมีเพลาตั้งเป็นแกนกลางอยู่ข้างใน เสากังหันใช้เป็นฐานรองรับนํ้าหนักกังหันทั้งหมดที่ซึ่งออกแบบให้สามารถ
รองรับการหมุนรองตัวของกล่องเฟืองได้ หลักการทำ�งานของหังกันลมแบบใบปรับมุมพิทช์ได้อัตโนมัติโดยสรุปคือ
แรงดันจากสปริงจะพยายามทำ�ให้ใบกังหันเปิดรับลมที่ซึ่งจะส่งผลให้กังหันหมุนด้วยความเร็วที่มากขึ้นเรื่อยๆ แต่
จะตรงกันข้ามกับตุ้มนํ้าหนัก เมื่อกังหันหมุนด้วยความเร็วมากขึ้นเรื่อยๆทำ�ให้แรงแหวี่ยงหนีศูนย์กลางของตุ้มนํ้า
หนักมากขึ้นเช่นกัน ดังนั้นตุ้มจึงกลางออกส่งผลให้ใบกังหันปรับมุมพิทซ์ของใบหังกันให้น้อยลง (ลดการรับลม)
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์รู้จักวิธีเก็บเกี่ยวพลังงานจากลมมาใช้ประโยชน์มานานแล้ว กังหันลมหรือเครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงาน
จากลมได้ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและหลักการทำ�งาน
ของเครื่องมือสำ�หรับสกัดพลังงานจากลมที่เราเรียกว่ากังหันลมนี้มีความแตกต่างกันไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานของกังหันลมที่เหมาะสม
กับสภาพของกระแสลมในแต่ละท้องถิ่น

ครีบระบายความร้อน
ชื่อนักวิจัย นายสัญชัย รำ�เพยพัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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ครีบระบายความร้อนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แบบอากาศไหลตกกระทบจาก
ด้านบน ระบายความร้อนได้ดี และมีความดันสูญเสียของอากาศตํ่า

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ครีบระบายความร้อนรูปทรงสี่เหลี่ยมระหว่างครีบรูปทรงสี่เหลี่ยมถูกติดตั้งครีบระบายความร้อนแบบแท่งทรง
กระบอก อากาศไหลมาจากทางด้านบนของครีบและไหลออกทางด้านข้างทั้งสี่ด้านของครีบระบายความร้อน

นครราชสีมา
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เครื่องกำ�เนิดพลังงานจากน้ำ�ไหลแบบใบพายเรือ
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มีความมุง่ หมายทีจ่ ะแก้ไขและปรับปรุงข้อด้วยของกังหันนํ้าหรือเครือ่ งกำ�เนิด
พลังงานจากนํ้าไหลชนิดอืน่ ๆแล้วยังต้องการเปลีย่ นรูปแบบในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้เกิดขึน้ ในประเทศไทยเพือ่ ลดการพึง่ พาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและยัง
เป็นการสร้างเครือ่ งผลิตพลังงานจากนํ้าไหลให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้า
ที่ให้พลังงานอย่างในประเทศไทยด้วย ดังนั้นประดิษฐ์นี้จึงออกแบบให้เครื่องกำ�เนิด
พลังงานจากนํ้าไหลแบบใบพายเรือสามารถใช้กับร่องนํ้าตื้นๆ ได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องกำ�เนิดพลังงานจากนํ้าไหลแบบใบพายเรือ มีลักษณะคล้ายเรือแจว โดยพูเล่ย์ที่ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นล้อช่วยแรง
ในตัวถูกติดตั้งบเข้ากับข้อเหวี่ยงที่มีลักษณะคล้ายอักษรแซด (Z) ที่ปลายงอทั้งสองด้านของข้อเหวี่ยงมีร่องบากเป็นง่าม
เพื่อใช้ยึดต่อเข้ากับข้อต่อที่ซึ่งมีลักษณะคล้ายตัวอักษรตัว (T) โดยปลายของข้อต่อจัดให้สวมเข้ากับปลายด้ามของพาย
ซึ่งจุดเชื่อมต่อนี้จะหมุนได้ตรงตำ�แหน่งกึ่งกลางของด้ามพายมีกากบาทสวมยึดอยู่เพื่อเป็นจุดรองรับการหมุนสายของ
พาย เครื่องกำ�เนิดพลังงานจากนํ้าไหลแบบใบพายเรือนี้ มีจำ�นวนพาย 2 พาย ที่ด้านข้างเพื้อใช้รับแรงผลักจากการ
เคลื่อนที่ของกระแสนํ้า แท่นรองรับจัดให้มีเสารองรับข้อเหวี่ยงตรงส่วนกลางและที่ปลายทั้งสองด้านของแท่นรองรับ
เสารองรับกากบาท โดยแท่นรองรับนี้จะถูกสวมยึดเข้าที่ตรงส่วนกลางที่เป็นแองเว้าของตัวทุ่นลอยอีกทอดหนึ่ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
พลังงานจากการไหลของนํ้าเป็นพลังงานหมุนเวียนที่มนุษย์สามารถเก็บเกี่ยวมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการดำ�เนิน
ชีวิตมาเป็นวเลานานมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ และการเก็บเกี่ยวพลังงานหมุนเวียนชนิดนี้มาใช้ประโยชน์นั้น
จำ�เป็นต้องสร้างเครื่องมือกลชนิดหนึ่งขึ้นมา นั้นคือกังหันนํ้าด้วยเหตุนี้เครื่องมือที่สามารถสกัดพลังงานจากนํ้าไหล
จึงได้ถูกสร้างขึ้นและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานกว่าพันปี กังหันนํ้าที่รู้จักกันว่าเก่าแก่ที่สุดในยุคจักรวรรดิ
โรมันเป็นกังหันนํ้าแบบล้อนํ้าที่มีใบรับนํ้าแบบเอียงซึ่งจะติดตั้งที่ด้างข้างโรงโม่แป้ง ซึ่งการออกแบบเกือบเหมือนกัน
กับที่ถูกพบที่เมือง Chemtou และ Testour ปัจจุบันอยู่ในประเทศตูนีเซีย เมื่อเวลาผ่านไปรูปแบบโครงสร้างรวม
ไปถึงหลักการทำ�งานของกังหันนํ้าก็ได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใน
การออกแบบและเทคนิคในการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและหลักการทำ�งานที่แตกต่างกัน เพื่อให้กังหันนํ้ามีความ
เหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้าระดับเฮดของนํ้าและอัตราการไหลของนํ้า ซึ่งปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลที่มีนัยสำ�คัญ
ต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้า

เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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ใช้ปริมาณนํา้ ในการหล่อเย็นน้อยลงนอกจากนีก้ ารจัดให้มที อ่ นํา้ เย็นไหลกลับ
จะช่วยให้นา้ํ ในระบบของเครือ่ งกลัน่ นํา้ มันหอมระเหยสมุนไพรนีม้ กี ารไหลแบบหมุนเวียน
ทำ�ให้มีการสูญเสียนํ้าในปริมาณที่น้อยมากและทำ�ให้ไม่ต้องกังวลเรื่องนํ้าในหม้อผลิต
ไอนํา้ จะพร่องในส่วนหม้อผลิตไอนํา้ ส่วนล่างจัดให้มเี ปลือกสองชัน้ โดยมีใยเหล็กแทรกอยู่
ภายในช่องว่างเมือ่ แก๊สร้อนจากเปลวไฟไหลผ่านใยเหล็กก็จะดูดซับความร้อนจากเปลว
ไฟเอาไว้และเมือ่ มีอณ
ุ หภูมทิ ส่ี งู มากพอมันก็จะสะท้อนความร้อนเข้าไปยังหม้อผลิตไอนํา้
จึงเป็นอีกทางหนึง่ ทีท่ ำ�ให้เครือ่ งกลัน่ นํา้ มันหอมระเหยสมุนไพรนีป้ ระหยัดพลังงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
        เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพรที่มีส่วนควบแน่นอยู่ในชุดเดียวกันกับหม้อผลิตไอนํ้าในส่วนควบแน่น
จะมีนํ้าหล่อเย็นไหลเวียนรอบผนังด้านนอกและจัดให้มีชุดแผงระบายความร้อนที่มีพัดลมเพื่อระบายความร้อน
ให้กับนํ้าหล่อเย็นอีกทอดหนึ่ง การมีแผงระบายความร้อนและพัดลมทำ�ให้เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพร
จากการประดิษฐ์นี้ใช้ปริมาณนํ้าในการหล่อเย็นน้อยลง นอกจากนี้การจัดให้มีท่อนํ้าเย็นไหลกลับจะช่วยให้นํ้า
ในระบบของเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพรนี้มีการไหลแบบหมุนเวียนทำ�ให้มีการสูญเสียนํ้าในปริมาณ
ที่น้อยมากและทำ�ให้ไม่ต้องกังวลเรื่องนํ้าให้หม้อผลิตไอนํ้าจะพร่องลง ในส่วนหม้อผลิตไอนํ้าส่วนล่างจัดให้มีเปลือก
แบบสองชั้นโดยมีใยเหล็กแทรกอยู่ภายในช่องว่างเมื่อแก๊สร้อนจากเปลวไฟไหลผ่านใยเหล็กก็จะดูดซับความร้อน
จากเปลวไฟเอาไว้และเมื่อมีอุณหภูมิที่สูงมากพอมันก็จะแผ่รังสีความร้อนเข้าไปยังหม้อผลิตไอนํ้าจึงเป็นอีกทางหนึ่ง
ที่ทำ�ให้เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยสมุนไพรนี้ประหยัดพลังงาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การสกัดนํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพรหรือเรียกอีกอย่างว่าการกลัน่ นํา้ มันหอมระเหยจากสมุนไพร ซึง่ วิธกี ารกลัน่
มี 3 แบบคือ กลั่นด้วยนํ้าร้อนซึ่งทำ�โดยการจุ่มวัสดุที่ต้องการกลั่นลงไปในนํ้าเดือดโดยตรง การกลั่นด้วยนํ้า
และไอนํ้าวิธีการนี้จะใช้ตะแกรงรองวัสดุที่จะกลั่นให้อยู่เหนือระดับนํ้าในหม้อกลั่น เฉพาะไอนํ้าเท่านั้นจะลอยตัว
ขึ้นไปผ่านวัสดุ ซึ่งไอนํ้านี้เรียกว่าไอเปียก เมื่อไอนํ้าผ่านวัสดุก็จะทำ�ให้นํ้ามันหอมระเหยในวัสดุถูกขับออกมาและ
ไหลไปกับไอนํ้าเพื่อไปยังส่วนควบแน่นเป็นของเหลว นํ้ามันหอมระเหยกับนํ้าที่ควบแน่นก็จะแยกชั้นกันในส่วนนี้
และวิธีสุดท้ายคือการกลั่นด้วยไอนํ้า การกลั่นด้วยไอนํ้านี้จะวางวัสดุบนตะแกรงในถังบรรจุซึ่งแยกต่างหากจาก
ส่วนผลิตไอนํ้า ไอนํ้าจากส่วนผลิตไอจะถูกปล่อยให้ไหลผ่านด้านล่างตะแกรงที่มีวัสดุอยู่ข้างบน ไอนํ้าที่มีปริมาณ
ที่มากพอจะไหลผ่านชั้นวัสดุและนํ้ามันหอมระเหยก็จะถูกขับออกไปด้วยแล้วไหลไปยังส่วนควบแน่นเพื่อกลั่นตัว
เป็นของเหลวต่อไป

นครราชสีมา
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เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ด้วยแสงอาทิตย์
ชื่อนักวิจัย ผศ.วสันต์ ศรีเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
11049

จุดเด่น

ใช้ความร้อนจากแสงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวเป็นแหล่งจ่ายความร้อน
ให้กับนํ้าหมักโดยผ่านกระจก และมีท่อกลั่นกับตัวดูดซับนํ้า เพื่อให้ได้แอลกอฮอล์เหลว
ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ด้วยแสงอาทิตย์ ประกอบด้วยอ่างซึ่งทำ�ด้วยโลหะเพื่อใช้บรรจุนํ้าหมัก มีกระจก
วางเอี ย งเพื่ อ รั บ แสงอาทิ ต ย์ โดยให้ แ สงอาทิ ต ย์ ถ่ า ยเทความร้ อ นไปยั ง นํ้ า หมั ก บริ เวณส่ ว นบนของกระจก
จะมีท่อกลั่นซึ่งทำ�ด้วยโลหะ เป็นท่อที่ให้ไอนํ้าและไอแอลกอฮอล์ไหลขึ้นไป ท่อกลั่นนี้ทำ�หน้าที่แยกระหว่างไอนํ้า
ออกจากไอแอลกอฮอล์ การแยกนี้อาจมีตัวดูดซับนํ้าก็ได้ บริเวณส่วนบนสุดของท่อกลั่นจะต่อกับท่อเอียงลง
ซึ่งภายนอกท่อเอียงนี้จะมีภาชนะใส่ของเหลว โดยของเหลวทำ�หน้าที่ระบายความร้อนออกจากไอแอลกอฮอล์
เมื่อไอแอลกอฮอล์คายความร้อนให้กับของเหลว ไอแอลกอฮอล์จะเกิดการกลั่นตัวเป็นแอลกอฮอล์เหลว
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เอทิลแอลกอฮอล์หรือแอลกอฮอล์หรือเอทานอล เป็นสารประกอบอินทรีย์ซึ่งได้จากการหมักพืชที่มีคาร์โบไฮเดรต
โดยใช้เชื้อจุลินทรีย์และใช้เชื้อยีสต์เปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นแอลกอฮอล์ ซึ่งปัจจุบันมีการนำ�แอลกอฮอล์มาเป็น
ส่วนประกอบสำ�หรับเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ แอลกอฮอล์บางชนิดที่กลั่นได้อาจดื่มกินได้ซึ่งเรียกว่า สุรา
เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์จากนํ้าหมักพืชที่ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ในการประดิษฐ์นี้ต่างจากเครื่องกลั่นสุราอื่นๆ
ซึ่งต้องใช้ความร้อนมาจากเชื้อเพลิง ซึ่งข้อดีของเครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ตามการประดิษฐ์นี้รับพลังงานจากแสงอาทิตย์
เพียงอย่างเดียว และยังมีส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน

เครื่องควบเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
13264

จุดเด่น

เพื่อช่วยควบเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้า
ด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยลดความเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงาน และสามารถเพิ่มความสมํ่าเสมอของเกลียวเส้นด้ายและเพิ่มกำ�ลัง
การผลิตของการควบเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องควบเกลียวเส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย โดยอาศัยจานพันเกลียวเส้นด้าย
เพื่อทำ�หน้าที่ร้อยผ่านเส้นด้าย รวมทั้งบังคับให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ในทิศทางขนานกับหลอดด้ายและเพื่อหมุนทำ�ให้
เกิดเกลียวเส้นด้าย กำ�หนดระยะห่างระหว่างจานพันเกลียวเส้นด้ายกับชุดกระจายเส้นด้ายให้เท่ากัน เพื่อให้ได้
จำ�นวนเกลียวสมํ่าเสมอ ออกแบบให้มีชุดกระจายเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่กระจายเส้นด้ายและออกแบบให้มีเพลา
หลอดด้ายเพือ่ ทำ�หน้าที่สวมหลอดด้ายเพื่อจัดเก็บเส้นด้ายหลังจากการควบเกลียวส่งผลให้สามารถเพิ่มความสมํ่าเสมอ
ของเกลียวเส้นด้ายและเพิ่มกำ�ลังการผลิตของการควบเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องควบเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีแกนใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่รองรับและจับยึดหลอดด้าย
ออกแบบให้มีจานพันเกลียวเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ร้อยผ่านเส้นด้าย รวมทั้งบังคับให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ในทิศทาง
ขนาดกับหลอดด้ายและเพื่อหมุนทำ�ให้เกิดเกลียวเส้นด้าย กำ�หนดระยะห่างระหว่างจานพันเกลียวเส้นด้ายกับ
ชุดกระจายเส้นด้ายให้เท่ากัน เพื่อให้ได้จำ�นวนเกลียวสมํ่าเสมอออกแบบให้มีชุดกระจายเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่กระจาย
เส้นด้าย และออกแบบให้มีเพลาหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่สวมหลอดด้ายเพื่อจัดเก็บเส้นด้ายหลังจากการควบเกลียว
ส่งผลให้สามารถเพิ่มความสมํ่าเสมอของเกลียวเส้นด้ายและเพิ่มกำ�ลังการผลิตของการควบเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้น

นครราชสีมา

37

38

เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10498

จุดเด่น

เพื่อช่วยจัดเรียงเส้นด้ายของการทอผ้าด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
เป็นต้น เป็นเครื่องทุนแรงช่วยลดการขาดของเส้นด้าย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายผ่านลูกกลิ้ง โดยอาศัยแรงดึงของผู้ปฏิบัติงานดึงเส้นด้ายให้เคลื่อนที่
ไปพันกับหลักเฝือ เมื่อผู้ปฏิบัติงานเลื่อนรางเลื่อนซึ่งมีหลักเฝือประกอบอยู่ด้านบนมาด้านซ้ายมัดเส้นด้ายติดกับ
หลักเฝือหลักที่ 1 ของรางเลื่อนด้านที่ 1 และผู้ปฏิบัติงานเลื่อนรางเลื่อนไปทางด้านขวานำ�เส้นด้ายไปพันกับ
หลักเฝือ หลักที่ 1 ของรางเลื่อนด้านที่ 2 ผู้ปฏิบัติงานกระทำ�เช่นนี้จนครบจำ�นวนการเรียงเส้นด้ายตามต้องการ
จากหลักการทำ�งานของเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายสามารถลดปริมาณการขาดของเส้นด้ายลงได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีมอเตอร์เพื่อทำ�หน้าที่ส่งกำ�ลังไปยังพลูเล่ย์ สายพาน
และส่งผ่านไปยังแกนพาเส้นด้ายทำ�ให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ รวมทั้งการออกแบบให้มีชุดรวมเส้นด้ายและชุดตึงเส้นด้าย
เพื่อทำ�หน้าที่รวมเส้นด้ายและให้เส้นด้ายตึงขณะเรียงเส้นด้าย ออกแบบให้มีชุดบังคับเพื่อทำ�ให้เส้นด้ายเป็นระเบียบ
ขณะเรียงเส้นด้ายและติดตั้งชุดยึดแกนหลอดด้าย ช่วยลดขั้นตอนการจัดเรียงเส้นด้าย และลดความเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงานลงได้ แต่จากการใช้งานพบว่าเมื่อจัดเรียงเส้นด้ายที่มีจำ�นวนเส้นด้ายแต่ละครั้งแตกต่างกัน กรณี
การจัดเรียงเส้นด้ายที่มีจำ�นวนเส้นด้ายน้อย แต่ใช้แรงดึงแกนพาเส้นด้ายเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดการขาดเส้นด้าย
ทำ�ให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีลูกกลิ้งรองรับการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย
ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายด้วยผู้ปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมแรงดึงเส้นด้ายให้เหมาะสมกับจำ�นวน
เส้นด้ายที่นำ�มาจัดเรียง ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการขาดของเส้นด้ายลงได้

เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย และ นางสาวภรณี หลาวทอง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
11757

จุดเด่น

เพื่อช่วยจัดเรียงเส้นด้ายของการทอผ้าด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
เป็นต้น เป็นเครื่องทุนแรงช่วยลดการขาดของเส้นด้าย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายผ่านลูกกลิ้งบังคับเส้นด้าย ลูกกลิ้ง
รวมเส้นด้าย โดยอาศัยแรงดึงของผู้ปฏิบัติงานดึงเส้นด้ายให้เคลื่อนที่ไปพันกับหลักเฝือ ในตำ�แหน่งและจำ�นวน
ที่ต้องการ จากการทำ�งานของเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายสามารถลดปริมาณการขาดของเส้นด้ายลงได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีมอเตอร์เพื่อทำ�หน้าที่ส่งกำ�ลังไปยังพลูเลย์ สายพาน
และส่งผ่านไปยังแกนพาเส้นด้ายทำ�ให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ รวมทั้งการออกแบบให้มีชุดรวมเส้นด้ายและชุดตึง
เส้นด้าย เพื่อทำ�หน้าที่รวมเส้นด้ายและให้เส้นด้ายตึงขณะเรียงเส้นด้าย ออกแบบให้มีชุดบังคับเส้นด้ายเพื่อทำ�ให้
เส้นด้ายเป็นระเบียบขณะเรียงเส้นด้ายและติดตั้งชุดยึดแกนหลอดด้าย ช่วยลดขั้นตอนการจัดเรียงด้ายและ
ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้ แต่จากการใช้งานพบว่าเมื่อจัดเรียงเส้นด้ายที่มีจำ�นวนเส้นด้ายแต่ละครั้ง
แตกต่างกัน กรณีการจัดเรียงเส้นด้ายที่มีจำ�นวนเส้นด้ายน้อย แต่ใช้แรงดึงแกนพาเส้นด้ายเท่าเดิม ส่งผลให้เกิดการ
ขาดเส้นด้าย จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มี
รางเลื่อน หลักเฝือ แกนหลอดด้าย ลูกกลิ้งบังคับเส้นด้าย และลูกกลิ้งรวมเส้นด้าย ซึ่งควบคุมการเคลื่อนที่ของ
เส้นด้ายด้วยผู้ปฏิบัติงาน เพื่อทำ�หน้าที่ควบคุมแรงดึงเส้นด้ายให้เหมาะสมกับจำ�นวนเส้นด้ายที่นำ�มาจัดเรียง
ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการขาดของเส้นด้ายลงได้

นครราชสีมา
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เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย
ั น์ นิธกิ าญจนธาร เลขที่อนุสิทธิบัตร
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทนิ โย, นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, นายจิตติวฒ
และนายอมรศักดิ์ มาใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
12000
มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
เพื่อช่วยจัดเรียงเส้นด้ายของการทอผ้าด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
เป็นต้น เป็นเครื่องทุนแรงช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายผ่านลูกกลิ้ง อาศัยแรงดึงของผู้ปฏิบัติงาน
ดึงเส้นด้ายให้เคลื่อนที่พันกับหลักเฝือ เมื่อผู้ปฏิบัติงานเลื่อนรางเลื่อนซึ่งมีหลักเฝือประกอบอยู่ด้านบนด้านซ้าย
มัดเส้นด้ายติดกับหลักเฝือหลักที่หนึ่งของรางเลื่อนด้านที่หนึ่ง และผู้ปฏิบัติงานเลื่อนรางเลื่อนไปทางด้านขวา
นำ�เส้นด้ายไปพันกับหลักเฝือหลักที่หนึ่งของรางเลื่อนด้านที่สอง ผู้ปฏิบัติงานกระทำ�เช่นนี้จนครบจำ�นวนการเรียง
เส้นด้ายตามต้องการ จากหลักการทำ�งานของเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายสามารถลดความเมื่อยล้าลงได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
จากมาการพัฒนาเครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดรางเลื่อนที่มีล้อเพื่อเคลื่อนที่แทนการเดิน
ของผู้ปฏิบัติงาน ด้านบนของรางเลื่อนถูกจัดให้มีหลักเฝือสำ�หรับการเรียนเส้นด้าย เมื่อต้องการให้เส้นด้ายเคลื่อน
ที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดึงคันโยกเพื่อให้ชุดพาเส้นด้ายพาเส้นด้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อนำ�เส้นด้ายพันกับหลักเฝือ
ส่งผลให้สามารถลดเวลาการค้นหูกเส้นด้ายลงเหลือ 37 นาที รวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
ลงได้เนื่องจากไม่ต้องเดินกลับไปมา แต่จากการใช้งานพบว่าขณะปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานต้องโยกตัวเอื้อมและ
ก้มตัวทำ�ให้เกิดความเมื่อยล้า จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้เกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการ
ออกแบบให้มีชุดรางเลื่อนที่มีความสูงตามหลักการยศาสตร์ของผู้ปฏิบัติงาน เพื่อลดการเคลื่อนไหวของผู้ปฏิบัติงาน
ส่งผลให้สามารถลดความเมื่อยล้าลงได้

เครื่องจัดเรียงเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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• ช่วยจัดเรียงเส้นด้ายของการทอผ้าด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
• เป็นเครื่องทุนแรงช่วยลดการขาดของเส้นด้าย
• ลดขั้นตอนการจัดเรียงเส้นด้าย
• ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องจัดเรียงเส้นด้ายเป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย โดยอาศัยชุดตึงเส้นด้ายนำ�เส้นด้ายเคลื่อนที่
ไปพันกับหลักเฝือแทนการเดินของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาเครื่องเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีมอเตอร์เพื่อทำ�หน้าที่ส่งกำ�ลังไปยังสเตอร์โซ่และส่งผ่านไป
ยังชุดพาเส้นด้ายทำ�ให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ รวมทั้งการออกแบบให้มีลิ้มปิดเปิดเพื่อทำ�ให้เส้นด้ายตึง ออกแบบชุดบังคับ
เส้นด้าย และชุด ยึดแกนหลอดด้าย ส่งผลให้สามารถลดเวลาการจัดเรียงเส้นด้ายลงเหลือ 21 นาที สามารถลดขั้นตอน
การจัดเรียงเส้นด้ายและลดความเมือ่ ยล้าของผูป้ ฏิบตั งิ านลงได้ แต่จากการใช้งานพบว่าขณะการจัดเรียงเส้นด้าย เส้นด้าย
เกิดการเสียดสีกับลิ้นปิดเปิด เนื่องจากลักษณะการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายเข้าสู่ลิ้นปิดเปิดมาจากหลายทิศทางส่งผลให้
เส้นด้ายขาด จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้เกิดเครื่องจัดเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดรวมเส้นด้าย เพื่อทำ�หน้าที่
รวมเส้นด้ายให้อยู่ในตำ�แหน่งเดียวกัน และชุดตึงเส้นด้ายเพื่อทำ�ให้เส้นด้ายตึง ส่งผลให้สามารถลดปริมาณการขาด
ของเส้นด้ายลงได้

นครราชสีมา
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เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 290 เกลียว ต่อ
50 เซนติเมตร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วยเส้นด้าย
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่จับยึด
หลอดด้าย ออกแบบให้มีชุดพันเกลียวเส้นด้าย ออกแบบให้มีการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับชุดพันเกลียว
เส้นด้ายให้เท่ากัน และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
      ข้อมูลเบือ้ งต้นของผลงานได้จากการศึกษาอุปกรณ์ตเี กลียวเส้นด้ายแบบเดิมของกลุม่ ทอผ้าไหม จังหวัดสุรนิ ทร์ท่ี
มีลกั ษณะเป็นล้อวงกลมสมํา่ เสมอขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เมตร รองรับด้วยขาตัง้ มีมอื หมุนเพือ่ ทำ�ให้ลอ้
วงกลมหมุนด้วยการหมุนของผูป้ ฏิบตั งิ านปลายอีกด้านหนึง่ ของกงถูกออกแบบให้มแี กนเหล็ก เรียกว่า เหล็กในเชือ่ ม
ยึดอยูแ่ ละมีหลอดด้ายสวมอยูโ่ ดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์สง่ กำ�ลังระหว่างล้อวงกลมกับเหล็กในมีหลักการทำ�งาน คือ
ผู้ปฏิบัติงานนำ�เส้นด้ายพันกับหลอดด้ายซึ่งสวมกับเหล็กในใช้มือขวาหมุนมือหมุนทำ�ให้ล้อวงกลมหมุนและทำ�ให้
เหล็กในหมุน มือซ้ายดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวทีเ่ หมาะสม ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้จำ�นวนเกลียวทีต่ อ้ งการ
จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านเกิดความเมือ่ ยล้าและมีจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายแตกต่างกัน ตัวอย่าง
เช่น จากการเก็บข้อมูลเส้นด้ายสำ�หรับผ้าทอลายลูกแก้วและผ้าทอลายลูกหวายของกลุม่ ทอผ้า จังหวัดสุรนิ ทร์ พบว่า
จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมากทีส่ ดุ มีคา่ เท่ากับ 290 เกลียวต่อเมตร และจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายน้อยทีส่ ดุ มีคา่ เท่ากับ
172 เกลียวต่อเมตร มีคา่ พิสยั เท่ากับ 118 เกลียวต่อเมตร ซึง่ มีสาเหตุจากการดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาว
ทีแ่ ตกต่างกัน

ชื่อนักวิจัย

เลขที่อนุสิทธิบัตร
จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป

นครราชสีมา
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เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อ
50 เซนติเมตร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วย
เส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่
จับยึดหลอดด้าย ออกแบบให้มีชุดพันเกลียวเส้นด้าย ออกแบบให้มีการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับ
ชุดพันเกลียวเส้นด้ายให้เท่ากัน และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของผลงานได้จากการศึกษาอุปกรณ์ตีเกลียวเส้นด้ายแบบเดิมของกลุ่มทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
ที่มีลักษณะเป็นล้อวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เมตร รองรับด้วยขาตั้ง มีมือหมุน เพื่อทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุนด้วยการหมุนของผู้ปฏิบัติงาน ปลายอีกด้านหนึ่งของกงถูกออกแบบให้มีแกนเหล็ก เรียกว่า
เหล็กใน เชื่อมยึดอยู่ และมีหลอดด้ายสวมอยู่ โดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ส่งกำ�ลังระหว่างล้อวงกลมกับเหล็กใน
มีหลักการทำ�งาน คือ ผู้ปฏิบัติงานนำ�เส้นด้ายพันกับหลอดด้ายซึ่งสวมกับเหล็กใน ใช้มือขวาหมุนมือหมุนทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุน และทำ�ให้เหล็กในหมุน มือซ้ายดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่เหมาะสม ทั้งนี้
เพื่อให้ได้จำ�นวนเกลียวที่ต้องการ จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าและมีจำ�นวน
เกลียวเส้นด้ายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น จากการเก็บข้อมูลเส้นด้ายสำ�หรับผ้าทอลายลูกแก้วและผ้าทอลายลูกหวาย
ของกลุ่มทอผ้า จังหวัดสุรินทร์ พบว่าจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อเมตร และ
จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 172 เกลียวต่อเมตร มีค่าพิสัยเท่ากับ 118 เกลียวต่อเมตร ซึ่งมีสาเหตุ
จากการดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่แตกต่างกัน

เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทนิ โย, นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, นายจิตติวฒ
ั น์ นิธกิ าญจนธาร เลขที่อนุสิทธิบัตร
และ นายอมรศักดิ์ มาใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13694
มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้า
ด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยลดความเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงานและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่ อ งตี เ กลี ย วเส้ น ด้ า ยนี้ เ ป็ น การออกแบบการเคลื่ อ นที่ ข องเส้ น ด้ า ย โดยอาศั ย ชุ ด พั น เกลี ย วเส้ น ด้ า ย
การกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับชุดพันเกลียวเส้นด้ายให้เท่ากัน และมีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึง
และม้วนเก็บเส้นด้าย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่จับยึดหลอดด้าย ออกแบบ
ให้มีชุดพันเกลียวเส้นด้าย ออกแบบให้มีการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับชุดพันเกลียวเส้นด้ายให้เท่ากัน
และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพ
การตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้น

นครราชสีมา
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เครื่องทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

สามารถเลือกโหมดการทำ�งานได้ 2 โหมด คือ โหมดปกติกับโหมดอัตโนมัติ
โดยชุดรางและชุดทำ�ความสะอาดทำ�งานแยกอิสระจากกัน ทำ�ให้สามารถทำ�ความ
สะอาดแผงโซล่าเซลล์ได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลักษณะของเครื่องทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ
ชุดรางและชุดทำ�ความสะอาด โดยชุดรางทำ�หน้าที่เป็นรางสำ�หรับ ให้ชุดทำ�ความสะอาดวิ่งไป-มาเพื่อทำ�ความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์ ปลายทั้งสองด้านจะมีชุดล้อทำ�หน้าที่รับนํ้าหนักชุดรางและทำ�ให้ชุดรางเคลื่อนที่ไปตามแผงโซล่าเซลล์
และปลายด้านหนึ่งต่ออยู่กับชุดขับกำ�ลัง 2 ชุด โดยที่ชุดขับกำ�ลังชุดแรกทำ�หน้าที่ส่งกำ�ลังไปยังชุดทำ�ความสะอาดเพื่อ
ควบคุมการเคลือ่ นทีข่ องชุดทำ�ความสะอาดให้เคลือ่ นทีไ่ ป-มาและชุดขับกำ�ลังอีกหนึง่ ชุดทำ�หน้าทีส่ ง่ กำ�ลังไปยังชุดล้อของ
ชุดรางเพือ่ ให้ชดุ รางเคลือ่ นทีไ่ ปตามแผงโซล่าเซลล์ ส่วนปลายอีกด้านหนึง่ ของชุดรางจะมีแผงควบคุมต่ออยูโ่ ดยสามารถ
เลือกโหมดการทำ�งานได้ 2 โหมด คือ โหมดปกติกบั โหมดอัตโนมัติ ในขณะทีช่ ดุ ทำ�ความสะอาดมีหน้าทีท่ ำ�ความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์ ประกอบด้วยชุดล้อทำ�หน้าที่รับนํ้าหนักของชุดทำ�ความสะอาดและทำ�ให้ชุดทำ�ความสะอาดเคลื่อนที่
ไป-มา บนชุดรางลูกกลิ้งทำ�ความสะอาดจะทำ�หน้าที่หมุนทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ในขณะที่ชุดทำ�ความสะอาด
เคลื่อนที่ไป-มาบนชุดราง โดยมีชุดขับกำ�ลังอีกหนึ่งชุดทำ�หน้าที่ควบคุมความเร็วในการหมุนและฝาครอบจะทำ�หน้าที่
ป้องกันเศษฝุน่ ไม่ให้กระเด็นและป้องกันอันตรายจากการทำ�งานของเครือ่ งทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์ทมี่ ตี อ่ ผูใ้ ช้งาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
โซล่าเซลล์เป็นเทคโนโลยีที่ถูกนำ�มาใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงานจากแสงแดด การนำ�แผงโซล่าเซลล์มาผลิตไฟฟ้า
ที่มีกำ�ลังวัตต์สูงๆจะต้องใช้แผงโซล่าเซลล์เป็นจำ�นวนมาก และเพื่อให้สามารถรับพลังงานความร้อนจากแสงแดดได้
อย่างเต็มประสิทธิภาพ แผงโซล่าเซลล์จะต้องมีความสะอาดและไม่มีสิ่งกีดขวางหรือบดบัง ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องดูแล
ทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์อย่างสมํ่าเสมอแต่ปัญหาก็คือ แผงโซล่าเซลล์ที่มีจำ�นวนมากทำ�ให้การทำ�ความสะอาด
แต่ละครั้งต้องใช้เวลาและจำ�นวนคนในการทำ�ความสะอาดเป็นจำ�นวนมาก ทำ�ให้ต้นทุนในการดูแลรักษาเพิ่มขึ้นตาม
ไปด้วยดังนั้นเครื่องทำ�ความสะอาดแผงโซล่าเซลล์จากการประดิษฐ์นี้จึงถูกสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถทำ�ความสะอาด
แผงโซล่าเซลล์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ใช้เวลาและจำ�นวนคนในการทำ�ความสะอาดที่น้อย ทำ�ให้ต้นทุนในการดูแล
รักษาลดลง และยังเป็นการยืดอายุการใช้งานแผงโซล่าเซลล์อีกด้วย

เครื่องนวดปลาส้ม
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทนิ โย, นายชานนท์ บุนนท์ และนายศาสตรา บุญมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
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• ช่วยลดเวลาการนวดปลา
• ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องนวดปลาส้ม เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของปลา โดยอาศัยการหมุนของถังใส่ปลา ซึ่งมีชุดนวดปลา
และชุดพลิกกลับปลาเชื่อมติดอยู่ เพื่อทำ�หน้าที่นวดและพลิกกลับปลา
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาเครื่องนวดปลาส้มด้วยการออกแบบให้มีชุดต้นกำ�ลังส่งผ่านไปยังแกนเพลา ที่แกนเพลามีถังใส่ปลา
ยึดติดอยู่เพื่อทำ�ให้เกิดการหมุนของถังใส่ปลา เมื่อถังใส่ปลาหมุนทำ�ให้ปลาเคลื่อนที่และเกิดการกดทับกันของปลา
ทำ�ให้เกิดการนวดปลา ส่งผลให้สามารถลดเวลาการนวดปลาลงเหลือ 20 นาที รวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้าของ
ผู้ปฏิบัติงานลงได้ แต่จากการใช้งานพบว่าขณะถังใส่ปลาหนุนปลามีการเคลื่อนที่น้อย เนื่องจากไม่มีอุปกรณ์ช่วย
ทำ�ให้ปลาเกิดการเคลื่อนที่ ส่งผลทำ�ให้เกิดการกดทับกันของปลาน้อยลง จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้เกิดเครื่องนวด
ปลาส้มด้วยการออกแบบให้มีอุปกรณ์ช่วยให้ปลาเกิดการเคลื่อนที่ ทำ�ให้เกิดการกดทับกันของปลามากขึ้น ส่งผล
ให้สามารถลดเวลานวดปลาลงได้

นครราชสีมา
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เครื่องผลิตถ่านจากขี้เลื่อยและแกลบแบบต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพือ่ แก้ไขข้อเสียของเตาผลิตถ่านทีใ่ ช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั และให้เกิดความคุม้ ค่า
อีกทัง้ ยังส่งผลกระทบทางลบต่อสิง่ แวดล้อมให้นอ้ ยทีส่ ดุ จากการผลิตถ่าน การประดิษฐ์นี้
ได้สร้างเตาผลิตถ่านจากขีเ้ ลือ่ ยและแกลบแบบต่อเนือ่ งขึน้ มาจะได้ผลผลิตหลักจากถ่าน
แล้วยังมีความพิเศษคือนอกจากจะเป็นการผลิตถ่านแบบต่อเนือ่ งโดยไม่ตอ้ งพักเตา แล้ว
ยังสามารถเก็บโปรดิวเซอร์ก๊าซซึ่งเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตได้ด้วย
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องผลิตถ่านจากขี้เลื่อยและแกลบแบบต่อเนื่อง ประกอบด้วยสกรูลำ�เลียง ท่อปฏิกรณ์ ท่อป้อน วัสดุ เตาไฟ
ปล่องควัน ท่อก๊าซ แท่นรองรับ พูเลย์กลูลำ�เลียง สายพานขับสกรู ลำ�เลียง (8) พูเลย์วาล์วป้อนวัสดุ วาล์วป้อนวัสดุ
กรวยใส่วัดสุ พูเลย์ขับวาล์วป้อนวัสดุ สายพานขับวาล์วป้อนวัสดุ มอเตอร์ ฝาปิดถังเก็บถ่าน ถังเก็บถ่าน ช่องลม ฝาปิด
ช่องลม วาล์วกันกลับแบบถังนํ้า ถุงเก็บก๊าซ เมื่อวัสดุในกรวยใส่วัสดุไหลผ่านผ่านวาล์วป้อนวัสดุและผ่านทางท่อ
ป้อนวัสดุเข้าสู่ท่อปฏิกรณ์วัสดุจะถูกขับดันโดยสกรูลำ�เลียงที่ซึ่งติดตั้งอยู่ในท่อปฏิกรณ์ที่ซึ่งถูกขับด้วยมอเตอร์ให้
หมุนอย่างช้าๆจะทำ�ให้วัสดุภายในท่อปฏิกรณ์นี้เคลื่อนที่ได้ และเคลื่อนที่ไปรับความร้อนจากเตาไฟที่ซึ่งจัดให้เป็น
ส่วนที่ให้ความร้อนแก่ระบบ เมื่อวัสดุเคลื่อนที่ผ่านส่วนที่ร้อนที่สุดของท่อปฏิกรณ์แล้ววัสดุชีวมวลก็จะถูกสลาย
ด้วยความร้อน ซึ่งจะได้ผลิตภัณฑ์ออกมาสองอย่าง คือ ถ่านและสารระเหย ถ่านจะถูกขับให้เคลื่อนตัวไปจนสุดท่อ
ปฏิกรณ์แล้วตกลงไปยังถังเก็บถ่าน ถังเก็บถ่านนี้จะมีฝาที่ปิดสนิทอากาศจากภายนอกไม่สามารถไหลเข้าไปได้ ส่วน
สารละเหยจะถูกดันให้ไหลเข้าท่อก๊าซที่จะวนกลับไปรับความร้อนจากเตาไฟอีกครั้งเพื่อทำ�ให้นํ้ามันดิบแตกตัวเปลี่ยน
ไปเป็นก๊าซที่มีขนาดโมเลกุลที่เล็กกว่า จากนั้นก๊าซก็จะไหลผ่านวาล์วกันกลับแบบถังนํ้าเพื่อเข้าไปเก็บถังเก็บก๊าซนี้
จะมีศักย์ทางพลังงวานที่สูงและสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงแก่เครื่องยนต์สันดาปภายในได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เตาผลิตถ่านแบบใช้ดินคลุมหรือเตาถ่านแบบหลุม จำ�เป็นต้องทำ�การสร้างเตาขึ้นใหม่ทุกครั้งจากการผลิตถ่านได้
เพียงครั้งเดียว ผลผลิตถ่านตํ่าและมีเศษดินปนเปื้อนมากับถ่าน การหมุนเวียนของก๊าซร้อนไม่ทั่วตลอดภายในเตา ทำ�ให้
การกลายเป็นถ่านของไม้ไม่สมํ่าเสมอมีก๊าซมีเทนปล่อยทิ้งสู่บรรยากาศมากขึ้น ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรกที่สุด
ควบคุมอุณหภูมิภายในเตาได้ยากและไม่สามารถเร่งการทำ�ให้เป็นถ่านได้ในเวลาสั้น ทำ�ให้ใช้เวลานานในการผลิตถ่าน
ในแต่ละรอบมีการเผาไหม้เกิดขึ้น บางส่วนภายในเตาซึ่งทำ�ให้ได้ผลผลิตถ่านน้อยลงอีกทั้งยังเป็นการผลิตที่ไม่ต่อเนื่อง
ทำ�ให้เสียเวลานานในการผลิตถ่านแต่ละรอบ

เครื่องผลิตถ่านระบบปิด
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อจัดให้มีเตาผลิตถ่านที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสามชนิดคือ ถ่าน นํ้า
ส้มควันไม้ และโปรดิวเซอร์ก๊าซที่สามารถใช้เป็นก๊าซเชื้อเพลิงได้โดยไม่ต้องปล่อยทิ้ง
สู่บรรยากาศ สามารถเร่งการกลายเป็นถ่านของไม้ได้ด้วยการเพิ่มอัตราการไหลเวียน
ของก๊าซสำ�หรับหมุนเวียนในระบบผลผลิตถ่านที่ได้สะอาดไม่มีเศษดินเจือปน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เตาผลิตถ่านระบบปิดนี้ใช้สำ�หรับผลิตถ่านเพื่อให้สามารถเก็บผลิตภัณฑ์ได้ทั้งสามอย่างคือ ถ่านนํ้าส้มควันไม้และ
โปรดิวเซอร์กา๊ ซ ซึง่ มีสว่ นประกอบสำ�คัญคืออุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน ถังบรรจุไม้ ท่อทางบายพาสก๊าซ คอนเดนเซอร์
ถุงเก็บก๊าซ ถังเก็บนํา้ ส้มควันไม้และโบเวอร์ในเปลือกของอุปกรณ์แลกเปลีย่ นความร้อน จัดให้มหี อ้ งเผาไหม้เพือ่ ให้ความ
ร้อนแก่กา๊ ซสำ�หรับหมุนเวียนทีไ่ หลภายในท่อ เมือ่ ก๊าซสำ�หรับหมุนเวียนได้รบั ความร้อนแล้วก๊าซหมุนเวียนจะไหลเข้าไป
ยังถังบรรจุไม้ที่ซึ่งมีไม้บรรจุอยู่ภายใน เมื่อก๊าซร้อนไหลผ่านไม้ก็จะเกิดปฏิกิริยาการสลายตัวด้วยความร้อนเรียกว่า
decomposition ด้วยปฏิกิริยานี้องค์ประกอบที่สามารถระเหยได้ของไม้ก็จะแยกตัวออกและไหลปนไปพร้อมกับก๊าซ
หมุนสำ�หรับหมุนเวียนเข้าไปสู่คอนเดนเซอร์เพื่อทำ�การระบายความร้อนออกจากก๊าซเหล่านี้ ภายในคอนเดนเซอร์นี้
สารระเหย ส่วนที่สามารถควบแน่นได้ก็จะแยกตัวออกและเกิดการควบแน่นกลายเป็นของเหลวที่เรียกว่านํ้าส้มควันไม้
สารระเหยส่วนที่ไม่สามารถควบแน่นได้ก็จะยังคงสถานะเป็นก๊าซอยู่และจะถูกดูดเข้าโบเวอร์อย่างไรก็ตามก๊าซที่ผ่าน
คอนเดนเซอร์มาแล้วจะมีก๊าซส่วนเกินเหลือมาด้วยเสมอดังนั้นก่อนเข้าสู่โบเวอร์ก๊าซส่วนเกินนี้จะดันตัวเองไปเก็บไว้ใน
ถุงเก็บก๊าซ สำ�หรับก๊าซที่ถูกดูดเข้าโบเวอร์ก็จะกลายเป็นก๊าซหมุนเวียนในระบบเพื่อไหลไปรับความร้อนที่อุปกรณ์แลก
เปลี่ยนความร้อนอีกครั้งหนึ่งเป็นการทำ�งานครบหนึ่งวัฏจักร
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อนำ�พลังงานจากชีวมวลมาใช้ประโยชน์ทางด้านความร้อนมนุษย์รู้จักวิธีการใช้ไฟให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองมา
เป็นเวลานาน เชื้อเพลิงจากชีวมวลที่ใช้ในการก่อไฟในสมัยโบราณส่วนมากเป็นเชื้อเพลิงแข็งที่เรียกว่าฟืนจากไม้แห้ง
อย่างไรก็ตามกองไฟที่ใช้ไม้เป็นเชื้อเพลิงมักจะมีควันมากก่อให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้อุณหภูมิของ
เปลวไฟค่อนข้างตํ่าที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากในเนื้อไม้แห้งที่เป็นเชื้อเพลิงยังคงมีความชื้นแฝงอยู่และมีองค์ประกอบทั้งสาร
อินทรียแ์ ละสารอนินทรียซ์ งึ่ เป็นสารระเหย ดังนัน้ เนือ่ นำ�เชือ้ เพลิงเหล่านีม้ าก่อไปจึงทำ�ให้เกิดควันและเขม่าไฟมาก ทำ�ให้
ภาชนะหุงต้มดำ� สกปรก ทำ�ให้ห้องครัวมีกลิ่นจากควันไฟ ดังนั้นมนุษย์จึงมีการหาวิธีการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการไล่
ความชืน้ และสารระเหยออกจากไม้เชือ้ เพลิงก่อนนำ�ไปใช้เป็นเชือ้ เพลิง กระบวนการไล่ความชืน้ และสารระเหยออกจาก
ไม้เพื่อให้เหลือแต่คาร์บอนคงตัวมากที่สุดเรียกว่า กระบวนการผลิตถ่าน เครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตถ่านเรียกว่า
เตาเผาถ่าน ซึง่ มีววิ ฒ
ั นาการมาเป็นเวลายาวนานนับแต่สมัยโบราณตัง้ แต่อดีตจนปัจจุบนั มนุษย์เรียนรูว้ ธิ กี ารผลิตถ่านให้
ได้เป็นจำ�นวนมากๆ ได้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เริ่มยุคเหล็กซึ่งเกิดขึ้นกว่า 450,000 ปีที่ผ่านมา เนื่องจากต้องการถ่านไปใช้ใน
การถลุงเหล็ก การผลิตถ่านให้ได้มากๆจำ�เป็นต้องพัฒนากระบวนการและเครื่องมือผลิตนั้นก็คือ เผา
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เครื่องผลิตพลังงานจากน้ำ�ไหล
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อแก้ไขและปรับปรุงข้อด้อยของกังหันวงล้อที่ซึ่งต้องสร้างให้มีขนาดเส้น
ผ่านศูนย์กลางวงล้อที่มีขนาดใหญ่เกินไปและแก้ไขข้อบกพร่องของกังหันนํ้าแบบแรง
ดลทีต่ อ้ งอาศัยนํ้าทีม่ เี ฮดสูงๆ แล้วยังต้องการเปลีย่ นรูปแบบในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ
ให้เกิดขึน้ ในประเทศไทย เพือ่ ลดการพึง่ พาการนำ�เข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศและยัง
เป็นการสร้างเครือ่ งผลิตพลังงานจากนํ้าไหลให้มคี วามเหมาะสมกับสภาพของแหล่งนํ้า
ที่ให้พลังงานอย่างในประเทศไทยด้วย ดังนั้นการประดิษฐ์นี้จึงออกแบบให้เครื่องผลิต
พลังงานจากนํ้าไหลสามารถใช้กับร่องนํ้าตื้นได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลจากการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วยโครงชั้นนอก โครงชั้นใน โดยโครงชั้นนอกจะ
มีลักษณะเป็นกรอบสี่เหลี่ยม ส่วนบนของโครงชั้นนอกจะมีปีกยื่นออกมา เพื่อใช้ยึดเข้ากับทุ่นลอยด้านข้างของโครง
ชัน้ นอกจะถูกเจาะเป็นช่องรางเลือ่ นยาวตามแนวด้านข้างโครง โครงชัน้ ในจะมีลกั ษณะเป็นกรอบสีเ่ หลีย่ มแต่มสี ามด้าน
โดยสวมซ้อนอยู่ภายในโครงชั้นนอกอีกที
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อสกัดพลังงานจากนํ้าไหลมาใช้ประโยชน์และอำ�นวยความสะดวกให้แก่ตัวเอง มนุษย์จึงคิดสร้างเครื่องมือที่
สามารถสกัดพลังงานจากนํ้าไหลขึ้นมาและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องและยาวนานตั้งแต่ยุคโบราณ โดยที่รูปร่างและ
หลักการทำ�งานของเครื่องมือสำ�หรับใช้สกัดพลังงานจากนํ้าไหลนี้เราเรียกว่ากังหันนํ้าหรือล้อนํ้า ซึ่งมีความแตกต่าง
กันไปหลายแบบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในการออกแบบและการสร้างเพื่อให้ได้โครงสร้างและ
หลักการทำ�งานที่แตกต่างกัน ทั้งนี้เพื่อให้กังหันนํ้ามีความเหมาะสมกับระดับเฮดของนํ้าและอัตราการไหลของนํ้า
ต่างๆ ซึ่งจะส่งผลต่อสัมประสิทธิ์กำ�ลังของกังหันนํ้าด้วย

เครื่องฝานกล้วย
ชื่อนักวิจัย นายพงษ์ศกั ดิ์ นาใจคง และนายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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ประโยชน์ใช้ฝานกล้วยให้เป็นแผ่นบางๆที่ความหนาระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร
มีกำ�ลังการผลิตไม่น้อยกว่า 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถฝานได้ทั้งกล้วยดิบและ
กล้วยสุกแบบตามยาว และตามขวางเพื่อแปรรูปเป็นสินค้าชนิดต่างๆ ขนาดเครื่อง
กว้างxยาวxสูง = 50x100x110 cm. นํ้าหนัก 50 กิโลกรัม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์เครื่องฝานกล้วยใช้ในการฝานกล้วยนํ้าว้าสุกเพื่อทำ�กล้วยเบรกแตก การฝานกล้วยดิบเพื่อทำ�กล้วย
ฉาบ กล้วยพริกก้า ในอดีตการฝานจะใช้มือคนจับกล้วยฝานกับกระดานสไลด์หรือมีดปอกผลไม้ซึ่งได้ผลผลิตน้อย  
คนฝานต้องใช้ความชำ�นาญในการฝานเพราะจะเกิดอุบัติเหตุมีดฝานบาดมือและเมื่อฝานไปนานๆจะทำ�ให้มือที่ใช้
จับกล้วยฝานไปจับสิ่งของแข็งๆไม่ได้เพราะผิวหนังบางการประดิษฐ์เครื่องฝานกล้วยขึ้นมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาการ
ใช้แรงงานคนฝาน แก้ปัญหาการใช้แรงงานที่มีความชำ�นาญ แก้ปัญหาการผลิตจำ�นวนมากและการผลิตที่สะอาด
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในการฝานกล้วยนํ้าว้าสุกเพื่อทำ�กล้วยเบรกแตก การฝานกล้วยดิบเพื่อทำ�กล้วยฉาบ กล้วยพริกก้า ในอดีตการ
ฝานจะใช้มือคนจับกล้วยฝานกับกระดานสไลด์ หรือมีดปอกผลไม้ซึ่งได้ผลผลิตน้อยคนฝานต้องใช้ความชำ�นาญในการ
ฝานเพราะจะเกิดอุบัติเหตุมีดฝานบาดมือและเมื่อฝานไปนานๆจะทำ�ให้มือที่ใช้จับกล้วยฝานไป จับสิ่งของแข็งๆไม่
ได้เพราะผิวหนังบางเครื่องฝานที่มีในปัจจุบันเป็นแบบมีดหมุน รอบแกนการฝานกล้วยใช้มือคนจับกล้วยป้อนตรง
ใบมีดฝานได้เฉพาะกล้วยดิบครั้งละหนึ่งลูก กล้วยที่ฝาน
จะกระเด็นไปทุกทิศทุกทาง ไม่สามารถควบคุมการหล่น
ของกล้วยได้ จากปัญหาดังกล่าวเพื่อให้การฝานทั้งกล้วยสุก
และกล้วยดิบให้ได้ปริมาณมาก รวดเร็ว ปลอดภัย จึงมีแนวคิด
ที่จะประดิษฐ์เครื่องฝานกล้วยที่มีช่องใส่กล้วยและที่กดทับ
กล้วย ทำ�ให้สามารถฝานกล้วยเพือ่ ทำ�กล้วยเบรกแตก กล้วยฉาบ
และกล้วยพริกก้า
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เครื่องเรียงเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย, นายชานนท์ บุนนท์ และนายศาสตรา บุญมาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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•  ช่วยเรียงเส้นด้ายของการทอผ้าด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม
•  เป็นเครื่องทุนแรงช่วยลดขั้นตอนการจัดเรียงเส้นด้าย
•  ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องเรียงเส้นด้าย เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายโดยอาศัยชุดพาเส้นด้ายนำ�เส้นด้ายเคลื่อนที่ไป
พันกับหลักเฝือแทนการเดินของผู้ปฏิบัติงาน จากหลักการทำ�งานของเครื่องเรียงเส้นด้ายสามารถลดขั้นตอนการ  
จัดเรียงเส้นด้าย และลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาเครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย ด้วยการออกแบบให้มีชุดรางเลื่อนที่มีล้อเพื่อเคลื่อนที่แทนการเดินของผู้ปฏิบัติ
งาน ด้านบนของรางเลื่อนถูกจัดให้มีหลักเฝือสำ�หรับการเรียงเส้นด้าย เมื่อต้องการให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ผู้ปฏิบัติงาน
ต้องดึงคันโยกเพื่อให้ชุดพาเส้นด้าย พาเส้นด้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อนำ�เส้นด้ายพันกับหลักเฝือ ส่งผลให้สามารถ
ลดเวลาการจัดเรียงเส้นด้าย รวมทั้งสามารถลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้ แต่จากการใช้งานพบว่าขณะ
การจัดเรียงเส้นด้ายเส้นด้ายจะไม่ตึง ส่งผลให้เกิดการพันกันของเส้นด้ายรวมทั้งการเคลื่อนที่ของมือทั้งสองข้างของ     
ผู้ปฏิบัติงานทำ�ให้เกิดความเมื่อยล้า จากเหตุผลดังกล่าวทำ�ให้เกิดเครื่องเรียงเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีมอเตอร์
เพื่อทำ�หน้าที่ส่งกำ�ลังไปยังสเตอร์โซ่และส่งผ่านไปยังชุด
พาเส้นด้ายทำ�ให้เส้นด้ายเคลื่อนที่ รวมทั้งการออกแบบ
ให้มีลิ้นปิดเปิดเพื่อทำ�ให้เส้นด้ายตึงออกแบบชุดบังคับ
เส้นด้ายและชุดยึดแกนหลอดด้าย ส่งผลให้สามารถลด
ขั้นตอนการจัดเรียงเส้นด้ายและลดความเมื่อยล้าของ
ผู้ปฏิบัติงานลงได้

เครื่องสาวไหม
ชื่อนักวิจัย นายอมรศักดิ์ มาใหญ่, ผศ.มาโนช ริทินโย, นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร เลขที่อนุสิทธิบัตร
และ นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
12538
มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
เพื่อช่วยผลิตเส้นไหมในขั้นตอนการสาวไหมของกระบวนการทอผ้าด้วย
เส้นไหม เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยเพิ่มกำ�ลังการผลิตของเส้นไหม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องสาวไหมนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นไหม โดยอาศัยจานลูกเบี้ยว ก้านโยก และเพลาเกลี่ย
เรียงเส้นไหม เพื่อทำ�หน้าที่กระจายเส้นไหม ซึ่งมีต้นกำ�ลังมาจากมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำ�งานเส้นไหมถูกดึงให้เคลื่อนที่
ผ่านรอกพวงสาวไหมไปยังชุดร้อยเส้นไหมและพันรอบอักสาวไหมในลักษณะกระจายทัง้ พืน้ ทีค่ วามกว้างของอักสาวไหม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องสาวไหมแบบสำ�เร็จรูป มีขนาดกะทัดรัดเคลื่อนย้ายง่าย รูปแบบการผลิต
ไม่ซับซ้อน ออกแบบให้สามารถผลิตเส้นไหมได้พร้อมกัน 2 ชุด เครื่องสาวไหมประกอบด้วยโครงสร้างของเครื่อง
ระบบส่งกำ�ลังโดยใช้มอเตอร์มีสวิทช์ปิด-เปิดการทำ�งาน มีชุดเป่าลมร้อนให้กับเส้นไหม ชุดม้วนเก็บเส้นไหม
โดยใช้อักสาวไหม ลักษณะของเครื่องสามารถทำ�งานได้พร้อมกันทั้งระบบ คือ การสาวไหม การตีเกลียว
การจัดเกลี่ยเรียงเส้นไหม การเป่าลมร้อนให้กับเส้นไหม โดยใช้ต้นกำ�ลังจากมอเตอร์ แนวคิดที่จะประดิษฐ์
เครื่องสาวไหมด้วยการออกแบบให้มีรอกพวงสาวไหมเพื่อทำ�หน้าที่ดึงเส้นไหมออกแบบให้มีชุดเกลี่ยเรียงเส้นไหม
ทำ�หน้าที่กระจายเส้นไหมเพื่อไม่ให้เส้นไหมทับซ้อนกันมากเกินไป ออกแบบให้มีชุดร้อยเส้นไหมเพื่อควบคุม
ขนาดเส้นไหมให้มีขนาดใกล้เคียงกัน และออกแบบให้มีอักสาวไหมเพื่อทำ�หน้าที่ม้วนเก็บเส้นไหมและง่าย
ต่อการนำ�เส้นไหมออก

นครราชสีมา
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เครื่องสาวไหม
ชื่อนักวิจัย นายอมรศักดิ์ มาใหญ่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
12805

จุดเด่น

เพื่อช่วยผลิตเส้นไหมในขั้นตอนการสาวไหมของกระบวนการทอผ้าด้วย
เส้นไหม เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยเพิ่มกำ�ลังการผลิตและเพิ่มคุณภาพของเส้นไหม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องสาวไหมนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นไหม โดยอาศัยจานลูกเบี้ยว ก้านโยก และเพลาเกลี่ย
เรียงเส้นไหม เพื่อทำ�หน้าที่กระจายเส้นไหม ซึ่งมีต้นกำ�ลังมาจากมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำ�งานเส้นไหมถูกดึง
ให้เคลื่อนที่ผ่านรอกพวงสาวไหมไปยังชุดกระจายเส้นไหมและพันรอบอักสาวไหมในลักษณะกระจายทั้งพื้นที่
ความกว้างของอักสาวไหม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับเครื่องสาวไหมแบบสำ�เร็จรูป มีขนาดกะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย รูปแบบการผลิต
ไม่ซับซ้อน ออกแบบให้สามารถผลิตเส้นไหมได้พร้อมกัน 2 ชุด เครื่องสาวไหมประกอบด้วยโครงสร้างของเครื่อง
ระบบส่งกำ�ลังโดยใช้มอเตอร์มีสวิทซ์ปิด-เปิด การทำ�งาน มีชุดเป่าลมร้อนให้กับเส้นไหม ชุดม้วนเก็บเส้นไหมโดยใช้
อักสาวไหม ลักษณะของเครื่องสามารถทำ�งานได้พร้อมกันทั้งระบบ คือ การสาวไหม การตีเกลียว การจัดเกลี่ย
เรียงเส้นไหม การเป่าลมร้อนให้กับเส้นไหม โดยใช้ต้นกำ�ลังจากมอเตอร์ แนวคิดที่จะประดิษฐ์เครื่องสาวไหม
ด้วยการออกแบบให้มีรอกพวงสาวไหมเพื่อทำ�หน้าที่ดึงเส้นไหม ออกแบบให้มีชุดเกลี่ยเรียงเส้นไหมทำ�หน้าที่กระจาย
เส้นไหม เพื่อไม่ให้เส้นไหมทับซ้อนกันมากเกินไป และออกแบบให้มีอักสาวไหมเพื่อทำ�หน้าที่ม้วนเก็บเส้นไหม

เครื่องหั่นผักสมุนไพรสดแบบตั้งโต๊ะ
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทัศน์ ยอดเพ็ชร่
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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• หั่นสมุนไพรสดได้ทั้งหมดที่ป้อนเข้าเครื่อง
• หั่นได้ทั้งสมุนไพรสดประเภทหัวและลำ�ต้น
• ปรับความหนาการหั่นได้ง่าย
• ใบมีดคมตัดถอดลับได้สะดวก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องหั่นผักสมุนไพรสดแบบตั้งโต๊ะเป็นสิ่งประดิษฐ์เพื่อช่วยพัฒนา กระบวนการหั่นผักสมุนไพรสดแทนแรงงาน
คนแก้ปัญหาแรงงานและคุณภาพของสมุนไพรที่หั่นได้ เครื่องทำ�จากวัสดุสแตนเลสมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค
ทำ�งานโดยใช้มอเตอร์ไฟขนาด 1/3 แรงม้า 220 โวลต์ เครื่องทำ�งานโดยการหมุนเหวี่ยงผักสมุนไพรสดภายในห้อง
เหวี่ยงทรงกระบอกกรวยด้วยใบพาที่ทำ�จากแผ่นสแตนเลสที่ถูกยึดวางเอียงทำ�มุมกับแกนหมุนของห้องเหวี่ยงลักษณะ
กดผักสมุนไพรสดลงด้านล่างด้วยแรงเหวี่ยงและแรงโน้มถ่วงของโลก ทำ�ให้ผักสมุนไพรตกลงด้านล่างและถูกดันผ่าน
แผ่นปรับความหนาที่วางลาดเอียงอยู่ด้านล่างและผ่านคมตัดที่วางขว้างการหมุน จึงทำ�ให้ผักสมุนไพรสดเกิดการตัด
เฉือนหั่นย่อยไหลผ่านช่องออกตกลงที่รองรับส่วนผักสมุนไพรสดด้านบนที่ไม่ถูกหั่นจะถูกหมุนผ่านคมตัดและถูกหั่น
ตัดจนหมดสามารถปรับความหนาการหั่นได้ระหว่าง 1-5 มิลลิเมตร
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
จากการเข้าไปถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องหั่นสมุนไพรของกลุ่มชุมชนแปรรูปสมุนไพรในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า
ปัญหาการหั่นสมุนไพรที่มีอยู่ของเครื่องที่ชุมชนจัดหามา
คือผู้ใช้เครื่องยังเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายเครื่องมีนํ้าหนักมาก
ไม่สะดวก ในการใช้งานทั้งการปรับความหนาของสมุนไพร
ที่หั่นได้และการทำ�ความสะอาดหลังเครื่องหลังใช้งาน อีกทั้ง
การหัน่ ยังมีสว่ นทีห่ น่ั ไม่หมดทำ�ให้สญู เสียสมุนไพรหรือเสียเวลา
ในการหั่นด้วยมือซํ้า จึงได้พัฒนาเครื่องหั่นผักสมุนไพรสด
แบบตั้งโต๊ะเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว

นครราชสีมา
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เครื่องอัดแผ่นขนมข้าวโป่ง
ชื่อนักวิจัย นายพงษ์ศักดิ์ นาใจคง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

สามารถอัดแผ่นขนมข้าวโป่งให้ได้ความหนา 2 มิลลิเมตร มีความสะดวก
รวดเร็ว สะอาด ปลอดภัย สามารถใช้ทดแทนการรีดของแรงงานคน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องอัดแผ่นขนมข้าวโป่ง ประกอบด้วยโครงเครื่องชุดป้อนแป้ง แผ่นอัด ถาดหมุน และคานเหยียบ ซึ่งการ
ทำ�งานโดยป้อนแป้งในชุดป้อนแป้งให้แป้งตกลงมาที่ถาดหมุนแล้วใช้เท้าเหยียบคานเหยียบให้แผ่นอัดกดลงบนถาด
หมุนจนสนิท แล้วปล่อยให้คานเหยียบยกขึ้นเองพร้อมกับถาดหมุน หมุนเปลี่ยนตำ�แหน่งโดยอัตโนมัติหนึ่งครั้ง จากนั้น
ก็แกะแผ่นขนมข้าวโป่งออกจากถาดหมุน และหมุนป้อนแป้งขนมข้าวโป่งอีกครั้ง เป็นเช่นนี้ไปจนเสร็จ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องรีดแป้งที่มีในปัจจุบันจะเป็นลักษณะลูกกลิ้งสองอันหมุนรีดแป้งออกมาเป็นแผ่นยาว ไม่สามารถจะนำ�มา
ผลิตแผ่นแป้งขนมข้างโป่งได้ เพราะการทำ�ขนมข้าวโป่งซึ่งเป็นขนมพื้นบ้านไทยของชุมชนทางภาคอีสาน เป็นขนม
ที่ผลิตจากข้าวเหนียวผ่านการนึ่งให้สุกนำ�มาตำ�ให้ละเอียดรีดให้เป็นแผ่นบางๆ และเวลาขายจะนำ�มาย่างไฟให้สุก
กรอบ กระบวนการทำ�ให้เป็นแผ่นบางๆปัจจุบันเกษตรกรใช้วิธีปั้นให้เป็นก้อนกลมๆวางบนเขียงแล้วใช้ลูกรีดหรือ
ขวดนํ้าปลาเปล่ารีดให้เป็นแผ่นลักษณะกลมมีความหนาประมาณ 2 มิลลิเมตร การรีดแผ่นขนมข้าวโป่งผู้รีดต้องมี
ความชำ�นาญถึงจะรีดแผ่นขนมข้าวโป่ง ให้มีความหนาได้สมํ่าเสมอ ทำ�ให้ต้องมีการศึกษาวิจัยเพื่อประดิษฐ์เครื่อง
อัดแผ่นขนมข้าวโป่ง เพื่อแก้ปัญหาการใช้ผู้ชำ�นาญในการรีด เพื่อให้มีความสะอาดปลอดภัย เพื่อปริมาณการผลิต
ที่สูงขึ้นได้

ฉนวนกันความร้อน
ชื่อนักวิจัย นายสัญชัย รำ�เพยพัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

เป็นฉนวนกันความร้อนที่มีส่วนผสมของยางพาราและโพลียูวีเทนโฟมที่ผ่าน
การใช้งานมาแล้ว

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ฉนวนกันความร้อนได้จากการนำ�ส่วนผสมต่างๆมาประกอบกันดังนี้ นํ้ายางพารา โพลียูวีเทนโฟมย่อย สารผสม
เพื่อให้ยางแข็งตัว สารต้านการลามไฟ

นครราชสีมา
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ชุดค้นหมี่เส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย และ นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหมี่เส้นด้ายในกระบวนการเตรียมเส้นด้ายยืน
ของกระบวนการทอผ้ามัดหมี่ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทุ่นแรง
ช่วยลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้ รวมทั้งออกแบบระบบส่งกำ�ลังด้วยระบบ
การเชื่อมต่อของเพลาส่งกำ�ลัง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วและการหยุดของโฮง
ค้นหมี่ได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดค้นหมี่เส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างรอบการหมุน
ของโฮงค้นหมี่กับการวางเส้นด้ายลงบนร่องวางเส้นด้าย หลักการทำ�งานของชุดค้นหมี่เส้นด้ายมีวิธีการโดยนำ�
เส้นด้ายมัดติดกับโฮงค้นหมี่ด้านหนึ่งและใช้มือขวาจับเส้นด้ายวางบนร่องที่ 1 ของร่องวางเส้นด้าย ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เท้าเหยียบชุดเหยียบ ทำ�ให้โฮงค้นหมี่หมุนเคลื่อนที่มาพันกับเส้นด้าย เมื่อโฮงค้นหมี่หมุนครบ 1 รอบ ผู้ปฏิบัติงาน
จะเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องที่ 2 ของร่องวางเส้นด้าย ซึ่งทุกๆ การหมุนโฮงค้นหมี่ครบ 1 รอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องเลื่อน
เส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้ายในร่องถัดไปโดยเรียงลำ�ดับไปเรื่อยๆจนถึงร่องวางเส้นด้ายร่องที่ 74 และ
เลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้าย จากร่องที่ 74 กลับมายังร่องที่ 1 สลับกันไปเรื่อยๆ จนหมดความยาวของ
เส้นด้าย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การประดิษฐ์เครื่องมือสำ�หรับเตรียมการมัดหมี่ซึ่งออกแบบให้สามารถปรับระยะการม้วนเส้นด้ายที่ความยาว
80 102 105 และ 120 เซนติเมตร ความกว้าง 60 เซนติเมตร และออกแบบให้การหมุนโฮงค้นหมี่โดยใช้เท้าปั่น
คล้ายจักรยานและส่งกำ�ลังด้วยโซ่ ซึ่งสามารถลดเวลาการค้นหมี่ลงเหลือ 57 นาที แต่จากการใช้งานพบว่ามีความ
ยุ่งยากต่อการควบคุมความเร็วและการหยุดของโฮงค้นหมี่ แนวคิดที่จะประดิษฐ์ชุดค้นหมี่เส้นด้ายด้วยการออกแบบ
ให้มีชุดต้นกำ�ลัง ซึ่งใช้เท้าของผู้ปฏิบัติงานบังคับให้เกิดการหมุนของโฮงค้นหมี่ ทำ�ให้สามารถลดความเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงาน รวมทั้งออกแบบระบบส่งกำ�ลังด้วยระบบการเชื่อมต่อของเพลาส่งกำ�ลัง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็ว
และการหยุดของโฮงค้นหมี่ได้

ชุดค้นหมี่เส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, นายอมรศักดิ์ มาใหญ่, ผศ.มาโนช ริทินโย
และนายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร คณะวิศวกรรมศาสตร์
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
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บริเวณตรงกลางของปลายด้านหนึ่งของเพลาส่งกำ�ลังถูกจัดให้มีเพลาส่งกำ�ลังเชื่อมติดอยู่
ซึง่ มีความยาวระหว่าง 80 ถึง 119 มิลลิเมตร บริเวณตรงกลางของปลายอีกด้านหนึง่ ของเพลาส่งกำ�ลังถูกจัด
ให้มีเพลาส่งกำ�ลังเชื่อมติดอยู่ ซึ่งมีความยางระหว่าง 535 ถึง 619 มิลลิเมตร และมีมุมเอียงระหว่าง
38 ถึง 180 องศา บริเวณตรงกลางของปลายด้านหนึง่ ของเพลาส่งกำ�ลังถูกจัดให้มเี พลาส่งกำ�ลังเชือ่ มติดอยู่
ซึง่ มีความยาวระหว่าง 55 ถึง 119 มิลลิเมตร บริเวณตรงกลางของปลายด้านหนึง่ ของเพลาส่งกำ�ลังถูกจัด
ให้มเี พลาส่งกำ�ลังเชือ่ มติดอยู่ ซึง่ มีความยาวระหว่าง 110 ถึง 121 มิลลิเมตร และบริเวณตรงกลางด้านหลัง
ของโครงเครือ่ งถูกจัดให้มลี กู กลิง้ เชือ่ มติดอยู่ เพือ่ ทำ�หน้าทีร่ องรับและรวมเส้นด้ายให้อยูใ่ นตำ�แหน่งเดียวกัน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดค้นหมี่เส้นด้ายที่ประดิษฐ์นี้ เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างรอบ
การหมุนของโฮงค้นหมี่กับการวางเส้นด้ายลงบนร่องวางเส้นด้าย หลักการทำ�งานของชุดค้นหมี่เส้นด้ายมีวิธีการ
โดยนำ�เส้นด้ายมัดติดกับโฮงค้นหมี่ด้านหนึ่งและใช้มือขวาจับเส้นด้ายวางบนร่องที่ 1 ของร่องวางเส้นด้าย ผู้ปฏิบัติงาน
ใช้เท้าเหยียบชุดเหยียบ ทำ�ให้โฮงค้นหมี่หมุนเคลื่อนที่มาพับกับเส้นด้าย เมื่อโฮงค้นหมี่หมุนครบ 1 รอบ ผู้ปฏิบัติงาน
จะเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องที่ 2 ของร่องวางเส้นด้าย ซึ่งทุกๆการหมุนโฮงค้นหมี่ครบ 1 รอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องเลื่อน
เส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้าย ในร่องถัดไปโดยเรียงลำ�ดับไปเรื่อยๆจนถึงร่องวางเส้นด้ายร่องที่ 119 (จากร่อง
ด้านขวาไปร่องด้านซ้าย) และเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้าย จากร่องที่ 119 กลับมายังร่องที่ 1 (จากร่อง
ด้านซ้ายไปร่องด้านขวา) สลับกันไปเรื่อยๆ จนหมดความยาวของเส้นด้าย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
จากงานวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาเครื่องเตรียมเส้นไหมเพื่อมัดหมี่

นครราชสีมา
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ชุดค้นหมี่เส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน, ผศ.มาโนช ริทนิ โย, นายจิตติวฒ
ั น์ นิธกิ าญจนธาร เลขที่อนุสิทธิบัตร
และ นายอมรศักดิ์ มาใหญ่ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
13263
มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
เพื่อพัฒนากระบวนการค้นหมี่เส้นด้ายในกระบวนการเตรียมเส้นด้ายยืน
ของกระบวนการทอผ้ามัดหมี่ เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทุนแรง
ช่ ว ยลดความเมื่ อ ยล้ า ของผู้ ป ฏิ บั ติ ง านลงได้ รวมทั้ ง ออกแบบระบบส่ ง กำ�ลั ง
ด้วยระบบการเชื่อมต่อของเพลาส่งกำ�ลัง ซึ่งสามารถควบคุมความเร็วและการหยุด
ของโฮงค้นหมี่ได้
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดค้นหมี่เส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้ายที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างรอบการหมุนของ
โฮงค้นหมี่กับการวางเส้นด้ายลงบนร่องวางเส้นด้าย หลักการทำ�งานของชุดค้นหมี่เส้นด้ายมีวิธีโดยนำ�เส้นด้าย
มัดติดกับโฮงค้นหมี่ด้านหนึ่งและใช้มือขวาจับเส้นด้ายวางบนร่องที่ 1 ของร่องวางเส้นด้าย ผู้ปฏิบัติงานใช้เท้าเหยียบ
ชุดเหยียบ ทำ�ให้โฮงค้นหมี่หมุนเคลื่อนที่มาพันกับเส้นด้าย เมื่อโฮงค้นหมี่หมุนครบ 1 รอง ผู้ปฏิบัติงานจะเลื่อน
เส้นด้ายวางลงบนร่องที่ 2 ของร่องวางเส้นด้าย ซึ่งทุกๆ การหมุนโฮ่งค้นหมี่ครบ 1 รอง ผู้ปฏิบัติงานต้องเลื่อนเส้นด้าย
วางลงบนร่องวางเส้นด้าย ในร่องถัดไปโดยเรียงลำ�ดับไปเรื่อยๆจนถึงร่องวางเส้นด้ายร่องที่ 119 และเลื่อนเส้นด้าย
วางลงบนร่องวางเส้นด้าย จากร่องที่ 119 กลับมายังร่องที่ 1 สลับกันไปเรื่อยๆ จนหมดความยาวของเส้นด้าย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ผ้ามัดหมี่ หมายถึง ผ้าทอจากเส้นด้าย ซึ่งมีลวดลายต่างๆ ที่เกิดจากการใช้วัสดุไม่ดูดซึมสีมัดบางส่วนของเส้นด้าย
ให้แน่น เพื่อไม่ให้สีย้อมซึมติดเป็นช่วงๆ ตอนๆ ตามลวดลายที่ต้องการนำ�เส้นด้ายไปย้อมสี นำ�วัสดุที่ใช้มัดเส้นด้ายออก
และนำ�เส้นด้ายกรอเข้ากับหลอดเพื่อทอเป็นผืนผ้าต่อไป การค้นหมี่เส้นด้ายเป็นขั้นตอนการเตรียมเส้นด้ายพุ่ง
ของกระบวการทอผ้ามัดหมี่ อุปกรณ์ที่ใช้สำ�หรับการค้นหมี่เส้นด้ายเรียกว่า โฮงค้นหมี่ ซึ่งโฮงค้นหมี่แบบเดิม
มีลักษณะเป็นกรอบไม้รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสามารถหมุนรอบตัวได้ โดยการรองรับด้วยขาตั้งซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
โฮงค้นหมี่ ด้านขวามือของโฮงค้นหมี่ออกแบบให้มีคันโยกเพื่อหมุนโยกให้โฮงค้นหมี่หมุน และด้านหน้าของฐาน
โฮงค้นหมี่ออกแบบให้มีร่องวางเส้นด้าย ซึ่งห่างกันร่องละ 1 เซนติเมตร การค้นหมี่เส้นด้ายมีขั้นตอนเริ่มจาก
ผู้ปฏิบัติงานมัดเส้นด้ายกับหลักหมี่ด้านที่ 1 และใช้มือซ้ายจับเส้นด้ายวางบนร่องที่ 1 ใช้มือขวาหมุนโยกค้นโยก
เพื่อให้โฮงค้นหมี่หมุนเพื่อให้หลักหมี่ด้านที่ 2 เคลื่อนที่มาพันกับเส้นด้าย และหมุนโฮงค้นหมี่ต่อไปเพื่อให้หลักหมี่
ด้านที่ 1 เคลื่อนที่มาพันกับเส้นด้าย เรียกว่า การก่อหมี่ 1 รอบ และผู้ปฏิบัติงานเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องที่ 2
ซึ่งทุกๆ การหมุนโฮงค้นหมี่ครบ 1 รอบ ผู้ปฏิบัติงานต้องเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้ายในร่องถัดไป
โดยเรียงลำ�ดับไปเรื่อยๆ จนถึงร่องวางเส้นด้ายร่องที่ 74 และเลื่อนเส้นด้ายวางลงบนร่องวางเส้นด้ายจากร่องที่ 74
กลับมายังร่องที่ 1 สลับกันไปเรื่อยๆ จนหมดความยาวของเส้นด้าย ซึ่งกล่าวโดยสรุปคือ ผู้ปฏิบัติงานใช้มือทั้งสองข้าง
ทำ�งานอย่างมีความสัมพันธ์กัน โดยใช้มือขวาหมุนโยกค้นโยกเพื่อให้โฮงค้นหมี่หมุนและใช้มือซ้ายเลื่อนเส้นด้าย
วางลงบนร่องวางเส้นด้าย จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้า

ชุดจำ�ลองกระบวนการระดับน้ำ�สองถัง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

ชุดจำ�ลองกระบวนการระดับนํ้าสองถังจึงได้ออกแบบให้มีขนาดเล็กลง ทำ�ให้
ค่าคงที่เวลา (Time Constant) ของกระบวนการระดับนํ้าสองถังมีค่าน้อยลง ดังนั้น
เวลาที่ใช้ในการควบคุมให้ระดับนํ้าเป็นไปตามค่าเป้าหมายก็จะน้อยลงตามไปด้วย
ทำ�ให้สามารถออกแบบวิธีการทดลองได้มากขึ้น ซึ่งเหมาะสำ�หรับใช้ในห้องปฏิบัติ
การวิศวกรรมระบบควบคุม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดจำ�ลองกระบวนการระดับนํ้าสองถังมีลักษณะดังนี้ ถังนํ้าทั้งสองใบ มีลักษณะเหมือนกัน คือ เป็นรูปทรง
กระบอกหรือรูปทรงสี่เหลี่ยม ด้านล่างของถังนํ้าทั้งสองใบจะมีฝาปิด โดยที่ฝาปิดของถังนํ้าใบแรกจะต่ออยู่กับ
วาล์วปรับละเอียด ซึ่งจะเป็นทางออกของนํ้าและถังนํ้าใบนี้จะถูกต่อไว้ด้านบน ขณะที่ฝาปิดของถังนํ้าอีกใบจะต่อ
กับวาล์วแบบปรับละเอียดและเซนเซอร์วัดระดับนํ้า ส่วนด้านบนของถังนํ้าทั้งสอบใบจะเปิดไว้ วาล์วปรับละเอียด
ใช้สำ�หรับปรับอัตราการ ไหลออกของนํ้าให้เหมาะสม ขณะที่วาล์วเปิด-ปิดใช้สำ�หรับการปรับแต่งสัญญาณเอาต์พุต
ของเซนเซอร์วัดระดับนํ้า ถังนํ้าทั้งสองใบจะถูกยึดกับแท่นยึดกระบวนการและวางต่อกันในแนวดิ่ง โดยด้านล่างมีถัง
รองนํ้าที่ไหลมาจากถังนํ้าใบที่อยู่ด้านล่างและต่ออยู่กับเครื่องปั้มนํ้าเพื่อปั้มนํ้าในถังรองนํ้าไปเข้าที่ด้านบนของถัง
นํ้าใบที่อยู่ด้านบน ด้วยท่อส่งนํ้าโดยจะมีวงจรขับเครื่องปั้มนํ้าเป็นตัวควบคุมการทำ�งาน โดยวงจรขับเครื่องปั้มนํ้า
สามารถรับสัญญาณแรงดันไฟฟ้าจากตัวควบคุมภายนอก ขณะที่ตัวเซนเซอร์วัดระดับนํ้านั้นจะใช้หลักการของความ
ดันแตกต่างของ ระดับนํ้าในถังกับความดันบรรยากาศแล้วแปลงให้เป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าส่งออกมาที่ขาเอาต์พุต
สัญญาณเอาต์พุตของเซนเซอร์วัดระดับนํ้าจะถูกต่อเข้ากับอินพุตของวงจรแปลงสัญญาณ ซึ่งวงจรแปลงสัญญาณจะ
ทำ�หน้าที่แปลงสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่ได้รับจากเอาต์พุตตัวเซนเซอร์วัดระดับนํ้าให้มีขนาดเท่ากับสัญญาณแรงดัน
ไฟฟ้าที่ตัวควบคุมต้องการ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กระบวนการควบคุมต่างๆในอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อน ซึ่งความซับซ้อนดังกล่าวเกิดจากองค์
ประกอบต่างๆที่นำ�มาประกอบกันเป็นระบบควบคุมนั้นๆ ดังนั้นการวิเคราะห์และออกแบบระบบควบคุมจึงมีความ
จำ�เป็นจะต้องมีการแยกแยะคุณลักษณะทางกายภาพของกระบวนการให้ชัดเจนเพื่อง่ายต่อการควบคุมระบบจาก
หนังสือหรือเอกสารทางวิชาการมักจะกล่าวถึงอันดับของระบบควบคุม คือ ระบบควบคุมอันดับหนึ่ง, ระบบควบคุม
อันดับสอง, ระบบควบคุมอันดับสาม และระบบควบคุมอันดับสูง ซึ่งผลตอบสนองทางเอาต์พุตของกระบวนการ
แต่ละอันดับจะแตกต่างกัน ซึ่งอันดับของกระบวนการควบคุมเป็นคำ�นิยามเพื่ออธิบายลักษณะทางกายภาพของ
กระบวนการ โดยวิธีการอธิบายคือกระบวนการอันดับหนึ่ง หมายถึงกระบวนการที่มีอุปกรณ์สะสมพลังงานในระบบ
อยู่หนึ่งตัวหรือสามารถอธิบายด้วยสมการเชิงอนุพันธ์อันดับหนึ่ง เป็นต้น

นครราชสีมา

61

62

ชุดตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร และผศ.มาโนช ริทินโย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9294

จุดเด่น

เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วย
เส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยลดความเมื่อยล้าของ
ผู้ปฏิบัติงานและลดความแตกต่างกันของจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายลงได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดตีเกลียวเส้นด้าย ซึ่งเป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย โดยอาศัยแหวนรวมเส้นด้ายทำ�หน้าที่รวม
เส้นด้าย และแกนหลอดด้ายเป็นอุปกรณ์ดึงเส้นด้ายซึ่งหมุนได้ด้วยมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำ�งานทำ�ให้เพลาหมุนเส้น
ด้ายถูกดึงและเคลื่อนที่ผ่านแหวนรวมเส้นด้ายส่งผลให้เกิดการตีเกลียวจาการใช้ต้นกำ�ลังด้วยมอเตอร์ทำ�ให้ความเร็ว
รอบของเพลาคงที่ รวมทั้งการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับแหวนรวมเส้นด้ายให้เท่ากัน ส่งผลให้จำ�นวนเกลียว
ไม่แตกต่างกัน       
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
หลักการทอผ้าคือการทำ�ให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกันในลักษณะตั้งฉากกัน เส้นด้ายกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้านยืน
และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้ายพุ่ง ซึ่งเส้นด้ายทั้งสองกลุ่มต้องผ่านการนำ�ไปตีเกลียวก่อน ทั้งนี้เพื่อให้เส้นด้ายมี
ความเหนียวและผ้าที่ทอมีความหนา การตีเกลียวเป็นการนำ�เส้นด้ายตั้งแต่ 2 เส้นขึ้นไปมาพันกันในลักษณะเกลียว
กระทำ�ได้โดยการการนำ�เส้นด้ายมากรอเข้ากง พร้อมกับดึงเข้าออกในจังหวะและความยาวที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อ                                                   
ให้ได้จำ�นวนเกลียวที่ต้องการและนำ�เข้าเครื่องปั่นเพื่อให้เส้นด้ายแน่นขึ้นก่อนที่หมุนเข้ากงอีกครั้ง เพื่อรวมเป็นไจ
ซึ่งหนึ่งไจต้องหมุนกง 80 รอบ เรียกว่า ด้ายดิบ

ชุดตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย และ นายจิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10930

จุดเด่น

เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้า
ด้วยเส้นด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยลดความเมื่อยล้า
ของผู้ปฏิบัติงานและลดความแตกต่างกันของจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายลงได้และ
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดตีเกลียวเส้นด้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย โดยอาศัยแหวนรวมเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่
รวมเส้นด้ายให้อยู่ในตำ�แหน่งเดียวกัน ซึ่งมีต้นกำ�ลังมาจากมอเตอร์ เมื่อมอเตอร์ทำ�งานเส้นด้ายถูกดึงให้เคลื่อนที่
ผ่านแหวนรวมเส้นด้ายส่งผลให้เส้นด้ายเกิดการตีเกลียว เส้นด้ายเคลื่อนที่ไปอีกที่มีลักษณะด้านหนึ่งมีเพลาตรง
และอีกด้านหนึ่งมีลักษณะเป็นเพลาซึ่งออกแบบให้มีร่องเอียงและเคลื่อนที่พันเข้ากับแกนหลอดด้าย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การพัฒนาชุดตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีแหวนรวมเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่รวมเส้นด้ายให้อยู่ใน
ตำ�แหน่งเดียวกัน กำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับแหวนรวมเส้นด้ายให้เท่ากัน ออกแบบให้มีอักเพื่อทำ�หน้าที่
ป้อนกันการคลายเกลียว และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้สามารถ
ลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานและลดความแตกต่างกันของจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายลงได้ แต่ด้วยการออกแบบอัก
ให้มีร่อง 2 ด้านตรงข้ามกัน เมื่อชุดอักหมุนด้วยความเร็วสูงจะทำ�ให้เส้นด้ายที่ผ่านการตีเกลียวเคลื่อนที่เข้าไป
ในร่องทั้ง 2 ร่องที่ด้านตรงข้ามกันไม่ทัน ทำ�ให้มีเส้นด้ายบางส่วนถูกม้วนวางอยู่ในร่องด้านหนึ่งและวางอยู่บนขอบ
ของอักอีกด้านหนึ่ง แนวคิดที่จะประดิษฐ์ชุดตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีแหวนรวมเส้นด้ายเพื่อทำ�หน้าที่
รวมเส้นด้ายให้อยู่ในตำ�แหน่งเดียวกัน กำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับแหวนรวมเส้นด้ายให้เท่ากัน ออกแบบอัก
ที่มีลักษณะด้านหนึ่งเป็นเพลาตรงและอีกด้านหนึ่งซึ่งอยู่ตรงข้ามกันมีลักษณะเป็นเพลาซึ่งออกแบบให้มีร่องเอียง
เพื่อทำ�หน้าที่ป้องกันการคลายเกลียว และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย
ส่งผลให้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้

นครราชสีมา

63

64

ชุดตึงเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย ผศ.มาโนช ริทินโย
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
8321

จุดเด่น

เพื่อช่วยตึงเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วยเส้น
ด้าย เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เป็นอุปกรณ์ทุนแรงช่วยลดการขาดของเส้นด้าย
และลดเวลาการตึงเส้นด้ายลงได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดตึงเส้นด้ายเป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นด้าย โดยอาศัยชุดลูกกลิ้งนำ�เส้นด้าย เคลื่อนที่เข้าไปใน
ช่องว่างระหว่างแท่งแกน ซึ่งวางในลักษณะสับหว่างกัน เมื่อผู้ปฏิบัติงานเลื่อนแผ่นยึดแท่งแกนล่าง ซึ่งมีแท่งแกน
ประกอบอยู่ไปทางด้านขวาทำ�ให้เส้นด้ายที่อยู่ในช่องว่างระหว่างแท่งแกนเคลื่อนที่ไปด้วย ส่งผลให้เส้นด้ายตึงแต่
สามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้เนื่องจากแท่งแกนถูกออกแบบให้สามารถหมุนได้ จากหลักการทำ�งานของชุดตึงเส้น
ด้ายทำ�ให้สามารถลดการขาดของเส้นด้ายและลดเวลาการตึงเส้นด้ายลงได้   
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
หลักของการทอผ้าคือ การทำ�ให้เส้นด้ายสองกลุ่มขัดกันในลักษณะตั้งฉากกัน เส้นด้าย กลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้าย
ยืน และอีกกลุ่มหนึ่งเรียกว่า ด้านพุ่ง การเตรียมเส้นด้ายยืนเป็นขั้นตอนหนึ่งของการทอผ้า ทำ�โดยการผูกเส้นด้าย
กับแกนม้วนด้ายและร้อยปลายเส้นด้ายแต่ละเส้นเข้าในตะกอแต่ละชุดและฟืม ดึงปลายเส้นด้ายยืนทั้งหมดม้วนเข้า
กับแกนม้วนผ้าอีกด้านหนึ่ง ปรับความตึงให้พอเหมาะด้วยชุดตึงเส้นด้าย ซึ่งหลักการสำ�คัญของการเตรียมเส้นด้าย
ยืนคือเส้นด้ายต้องตึงอยู่เสมอ ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการพันกันของเส้นด้าย เส้นด้ายยืนส่วนใหญ่มีความยาว
ตั้งแต่ 200 250 300 350 400 และ 600 เมตร โดยเฉลี่ยความยาวเส้นด้ายยืน 2 เมตร จะสามารถทอผ้าซิ่นหรือ
ผ้าถุงได้ 1 ผืน

ชุดทดลองการควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบเชิงเส้น
ชื่อนักวิจัย ผศ.วิชชุพงษ์ วิบูลเจริญ
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9566

จุดเด่น

เพื่อให้ชุดทดลองการควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบเชิงเส้นมีความยืดหยุ่นในการ
ปรับโครงสร้างของกระบวนการที่ขาดเสถียรภาพและให้เป็นตันแบบในการหาฟังก์ชัน
ถ่ายโอนของกระบวนการที่ขาดเสถียรภาพและการออกแบบตัวควบคุมแบบต่างๆ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองการควบคุมลูกตุ้มผกผันแบบเชิงเส้น เป็นชุดทดลองสามารถต่อเข้ากันได้กับตัวควบคุมภายนอก
ประกอบไปด้วย แกนของลูกตุ้มผกผันยึดติดกับตัวเคลื่อนที่และตัวเคลื่อนที่สามารถเคลื่อนที่ไปในทิศทางซ้ายหรือ
ขวาได้ ผ่านทางเดินเพื่อควบคุมตำ�แหน่งลูกตุ้มผกผันให้ได้ตามคำ�สั่ง อุปกรณ์ที่เป็นอินพุตประกอบด้วยวงจรอนา
ล็อค และโพเทนซิโอมิเตอร์ทำ�หน้าที่เป็นเซ็นเตอร์วัดตำ�แหน่งและเอาต์พุตประกอบด้วย วงจรกำ�ลัง (power) ที่
ต่อไปยังมอเตอร์ (motor) สร้างขึ้นมาโดยมีมอเตอร์ต่ออยู่กับล้อหมุนที่ติดกับแกนของลูกตุ้มผกผัน และมีตัววัด
ตำ�แหน่งต่อร่วมอยู่ด้วย โดยวางอยู่บนรางสำ�หรับเคลื่อนที่แบบเชิงเส้นเพื่อให้ต่อเข้ากับอุปกรณ์ควบคุมภายนอก
เพื่อใช้ในการควบคุมตำ�แหน่งของแกนลูกตุ้มผกผันได้ตามคำ�สั่ง ลูกตุ้มผกผันแบบเชิงเส้นที่มีการควบคุมแบบปิดจะ
สามารถรักษาตำ�แหน่งเป้าหมายที่ต้องการ โดยตัวควบคุมคำ�สั่งให้ลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่ไปในตำ�แหน่งที่ต้องการใน
แนวเส้นตรง โดยการทำ�งานในลักษณะลูปปิดโดยอาศัยมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนที่และโพเทนซิโอมิเตอร์เป็น
ตัววัดตำ�แหน่งเพื่อให้มีความผิดพลาดของตำ�แหน่งน้อยที่สุด โดยถ้าลูกตุ้มผกผันเคลื่อนที่ผิดพลาดไปจากตำ�แหน่ง
เป้าหมาย ตัวควบคุมจะรับรู้และส่งสัญญาณควบคุมให้ลูกตุ้มผกผันเชิงเส้นกลับมาอยู่ในตำ�แหน่งตามคำ�สั่ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ชุดทดลองการควบคุมลูกตุ้มผกผันเชิงเส้นถือว่าเป็นระบบที่จัดอยู่ในกลุ่มของระบบที่ขาดเสถียรภาพ ซึ่งเป็น
กระบวนการที่มีความซับซ้อนมากกว่าระบบที่มีเสถียรภาพซึ่งในความเป็นจริงแล้วระบบต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรม
ล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อนทั้งสิ้น ดังนั้นชุดทดลองการควบคุมลูกตุ้มผกผันเชิงเส้นจึงเหมาะสำ�หรับนำ�มาเป็นตัวแทน
ในการทดสอบความสามารถของตัวควบคุมแบบต่างๆ
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ชุดทดลองกระบวนการควบคุมการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบหนึ่งแกน
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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จุดเด่น

เป็นแบบจำ�ลองสำ�หรับศึกษาการลอยตัวของเฮลิคอปเตอร์ในแนวดิ่ง และ
สามารถนำ�ชุดทดลองดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างสำ�หรับการหาแบบจำ�ลองคณิตศาสตร์
และการออกแบบตัวควบคุมเพื่อควบคุมให้คานอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการควบคุมการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบหนึง่ แกน โดยออกแบบให้มกี ารเคลือ่ นทีเ่ พียงหนึง่
แกนเท่านัน้ เพือ่ ให้งา่ ยต่อความเข้าใจของผูเ้ ริม่ ต้นศึกษาซึง่ มีโครงสร้างเป็นฐานรองกระบวนการทำ�หน้าทีร่ องรับอุปกรณ์
ทัง้ หมด ฐานรองกระบวนการจะต่ออยูก่ บั เสายึดคานซึง่ มีลกั ษณ์เป็นฉาก ทำ�หน้าทีเ่ ป็นจุดหมุนให้กบั คาน โดยปลายด้าน
หนึง่ จะยึดแน่นกับฐานรองกระบวนการและปลายอีกด้านหนึง่ จะมีแกนหมุนต่ออยูป่ ลายด้านหนึง่ ของแกนหมุนจะต่ออยู่
กับคานเพือ่ ทำ�ให้คานเคลือ่ นทีร่ อบแกนหมุนได้อย่างอิสระ ส่วนปลายอีกด้านหนึง่ จะต่ออยูก่ บั เอ็นโค้ดเดอร์เพือ่ ตรวจวัด
ตำ�แหน่งของคาน โดยทีค่ านมีลกั ษณะเป็นแท่งสีเ่ หลีย่ มเปรียบเสมือนลำ�ตัวของเฮลิคอปเตอร์ถกู ยึดเข้ากับแกนหมุนด้วย
น็อตเพื่อให้คานและแกนหมุนยึดติดกันแน่น ปลายด้านหนึ่งของคานจะต่ออยู่กับชุดยกตัวและปลายอีกด้านหนึ่งจะต่อ
อยูก่ บั ลูกตุม้ นํา้ หนัก โดยลูกตุม้ นํา้ หนักจะเปรียเสมือนเป็นโหลดของกระบวนการนีซ้ งึ่ สามารถเพิม่ หรือลดนํา้ หนักได้ ชุด
ยกตัวจะทำ�หน้าที่ยกคานให้ไปอยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ โดยชุดยกตัวประกอบไปด้วยมอเตอร์เป็นต้นกำ�ลังถูกต่ออยู่กับ
ใบพัดเพือ่ สร้างแรงยกตัวโดยการหมุน และฝาครอบใบพัดจะทำ�หน้าทีป่ อ้ งกันอันตรายจากใบพัดให้แก่ผูท้ ดลอง ขณะที่
ชุดยกตัวสร้างแรงยกตัวทำ�ให้คานเกิดการเคลือ่ นทีข่ นึ้ -ลงตามขนาดของแรงยกตัว เอ็นโค้ดเดอร์ทตี่ อ่ อยูก่ บั แกนหมุนจะ
ทำ�การตรวจวัดตำ�แหน่งของคานที่เปลี่ยนไป และจะส่งสัญญาณที่วัดได้ไปยังวงจรแปลงสัญญาณที่อยู่ภายในแผงเชื่อม
ต่อ โดยแผงเชือ่ มต่อประกอบไปด้วย วงจรแปลงสัญญาณ และวงจรขับมอเตอร์ โดยวงจรแปลงสัญญาณจะรับสัญญาณ
จากเอาต์พุตของเอ็นโค้ดเดอร์ ในขณะที่วงจรขับมอเตอร์ทำ�หน้าที่รับสัญญาณจากตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตอินพุต
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในทางวิศวกรรมระบบควบคุมถือว่าเฮลิคอปเตอร์เป็นกระบวนการหนึ่งที่น่าสนใจและเป็นที่นิยมในการนำ�มาใช้
เป็นตัวอย่างสำ�หรับอธิบายการทำ�งานและการควบคุมการทำ�งานของระบบให้เป็นไปตามต้องการเพราะกระบวนการ       
ดังกล่าวมีความแปรปรวนสูง ซึ่งโดยส่วนมากแล้วจะอธิบายในรูปของทฤษฎีโดยใช้แบบจำ�ลองคณิตศาสตร์หรือ
ทรานส์เฟอร์ฟังก์ชั่นเข้ามาช่วย ส่วนในทางปฏิบัตินั้นแทบเป็นไปไม่ได้เลยเนื่องจากมีข้อจำ�กัดในเรื่องขนาดและ
ราคาของเฮลิคอปเตอร์ ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดในการประดิษฐ์ชุดทดลองกระบวนการควบคุมการทรงตัวของ
เฮลิคอปเตอร์แบบหนึ่งแกน เพื่อเป็นตัวแทนของเฮลิคอปเตอร์สำ�หรับควบคุมการทรงตัวในแนวดิ่ง

ชุดทดลองกระบวนการควบคุมการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบสองแกน
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เป็นแบบจำ�ลองสำ�หรับศึกษาการลอยตัวของเฮลิคอปเตอร์ในแนวแกนตั้ง
และแนวแกนนอน และสามารถนำ�ชุดทดลองดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างสำ�หรับการหา
แบบจำ�ลองคณิตศาสตร์และการออกแบบตัวควบคุมเพือ่ ควบคุมให้คานอยูใ่ นตำ�แหน่ง
ที่ต้องการ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการควบคุมการทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบสองแกน มีฐานรองกระบวนการทำ�หน้าที่รองรับ
อุปกรณ์ทงั้ หมด บริเวณกึง่ กลางของฐานรองจะต่ออยูก่ บั แท่นยกทำ�หน้าทีย่ กส่วนประกอบของชุดทดลองให้สงู เหนือพืน้
โดยจุดกึ่งกลางของแท่นยกจะเป็นจุดเชื่อมต่อกันของสลิปริง (Slip Ring) และเอ็นโค้ดเดอร์ (Encoder) โดยที่สลิปริง
จะทำ�หน้าที่รับนํ้าหนักของคานและทำ�ให้คานหมุนรอบสลิปริงในแนวแกนนอนได้อย่างอิสระ โดยที่ปลายด้านล่าง
ของสลิปริงจะต่ออยูก่ บั เอ็นโค้ดเดอร์เพือ่ วัดตำ�แหน่งการหมุนของคานในแนวแกนนอนและปลายด้านบนจะต่อกับแท่นยึด
คาน โดยที่แท่นยึดคานจะทำ�หน้าที่ยึดระหว่างคานกับสลิปริงเข้าด้วยกันและในขณะเดียวกันก็ทำ�หน้าที่เป็นจุดหมุน
ในแนวแกนตั้งให้กับคานด้วย นอกจากนี้แล้วที่แท่นยึดคานยังติดเอ็นโค้ดเดอร์ไว้เพื่อวัดตำ�แหน่งการหมุนของคานใน
แนวแกนตั้ง คานเปรียบเสมือนลำ�ตัวของเฮลิคอปเตอร์ ปลายด้านหนึ่งจะต่ออยู่กับชุดใบพัดหลักและปลายอีกด้านหนึ่ง
จะต่ออยู่กับชุดใบพัดหาง โดยที่ชุดใบพัดหลักจะทำ�หน้าที่สร้างแรงยกเพื่อยกให้คานเคลื่อนที่ (หมุน) รอบจุดหมุนใน
แนวแกนตั้ง ในขณะที่ชุดใบพัดหางจะทำ�หน้าที่สร้างแรงเพื่อทำ�ให้คานเคลื่อนที่ (หมุน) รอบสลิปริงในแนวแกนนอน
โดยที่ชุดใบพัดหลักและชุดใบพัดหางมีองค์ประกอบเหมือนกัน คือ มอเตอร์ซึ่งถูกต่ออยู่กับใบพัด การควบคุมการ
ทรงตัวของเฮลิคอปเตอร์แบบสองแกนจะควบคุมผ่านแผงเชื่อมต่อโดยแผงเชื่อมต่อทำ�หน้าที่เชื่อมต่อชุดทดลองกับ
ตัวควบคุมภายนอก ซึ่งแผงเชื่อมต่อนี้ประกอบด้วยวงจรขับมอเตอร์ 2 ชุด และวงจรแปลงสัญญาณ 2 ชุด
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เฮลิคอปเตอร์มสี ว่ นประกอบหลักๆทีใ่ ช้ในการบินคือใบพัดหรือทีน่ ยิ มเรียกว่า โรเตอร์ (Rotor) โดยทัว่ ไปเฮลิคอปเตอร์
ส่วนใหญ่จะมีใบพัดอยูส่ องชุด คือ ใบพัดหลักและใบพัดหาง โดยใบพัดหลักของเฮลิคอปเตอร์มหี น้าทีส่ ร้างแรงยกโดยการ
ทำ�ให้อากาศไหลผ่านด้วยการหมุน เพือ่ เอาชนะแรงโน้มถ่วงของโลกเพือ่ ยกลำ�ตัวของเฮลิคอปเตอร์ให้ลอยขึน้ ในขณะเดียวกัน
การหมุนของใบพัดหลักจะสร้างแรงควบคูร่ อบแกนหมุนทำ�ให้ลำ�ตัวของเฮลิคอปเตอร์หมุนตามไปด้วย การควบคุมการทำ�งาน
ของใบพัดหลักและใบพัดหางของเฮลิคอปเตอร์ให้ทำ�งานสัมพันธ์กนั นัน้ ถือเป็นเรือ่ งยาก เนือ่ งจากมีปจั จัยอืน่ ทีเ่ ราไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น แรงลมทีเ่ กิดจากธรรมชาติซง่ึ ถือว่าเป็นปัจจัยหลักทีย่ ากต่อการคาดเดาทำ�ให้เฮลิคอปเตอร์เป็นกระบวนการ
ทีม่ คี วามเป็นพลวัตสูง ดังนัน้ การควบคุมตำ�แหน่งและทิศทางของเฮลิคอปเตอร์ให้เป็นไปตามต้องการจึงเป็นปัญหาทีท่ า้ ทาย
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ชุดทดลองกระบวนการเตาอบขนาดเล็ก
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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ชุดทดลองกระบวนการเตาอบขนาดเล็ก เป็นชุดทดลองที่สามารถควบคุม
อุณหภูมิได้อย่างต่อเนื่อง จึงเหมาะที่จะนำ�ไปเป็นชุดฝึกปฏิบัติการทดลองควบคุม
อุณหภูมิ สำ�หรับวิศวกรหรือผู้ปฏิบัติงานก่อนที่จะไปปฏิบัติงานจริง โดยสามารถ
นำ�มาใช้สำ�หรับอธิบายถึงส่วนประกอบต่างๆของระบบควบคุมอุณหภูมิ อธิบาย
การหาแบบจำ�ลองคณิตศาสตร์ (Transfer Function) และการออกแบบตัวควบคุม
แบบต่างๆสำ�หรับควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับชุดทดลองกระบวนการเตาอบขนาดเล็ก โครงสร้างประกอบไปด้วย
2 ส่วนหลักๆ คือ ส่วนของเตาอบและส่วนของแผงควบคุม โดยส่วนของเตาประกอบไปด้วย เตาอบ ทำ�หน้าที่
รักษาอุณหภูมิ มีลักษณะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีฝาสำ�หรับเปิด-ปิดอยู่ด้านหน้าทำ�จากกระจกใสเพื่อให้
มองเห็นการเปลี่ยนแปลงภายในเตาอบ ภายในเตาอบประกอบไปด้วย หลอดฮีตเตอร์แบบอินฟาเรด มีลักษณะ
เป็นแท่งกลม ทำ�หน้าที่กำ�เนิดความร้อนให้กับเตาอบ เซนเซอร์วันอุณหภูมิจะต่ออยู่ด้านบนของเตาอบ โดย
ปลายของเซนเซอร์วัดอุณหภูมิจะถูกยื่นเข้าไปภายในเตาอบเพื่อทำ�การวัดอุณหภูมิ ซึ่งเอาต์พุตจะมีค่าเป็นแรงดัน
ไฟฟ้า ส่วนบริเวณด้านล่างจะมีตะแกรงต่ออยู่ซึ่งจะทำ�หน้าที่เป็นตัวรองภาชนะใส่โหลด เช่น แก้วนํ้า เป็นต้น
และด้านหลังของเตาอบจะถูกเจาะและติดพัดลมเพื่อระบายความร้อนออกจากเตาอบ ในขณะที่แผงควบคุม
จะต่ออยู่ทางด้านขวามือของเตาอบ ซึ่งทำ�หน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในเตาอบให้เป็นไปตามค่าเป้าหมาย โดยมี
องค์ประกอบ 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ชุดติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) และชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature Control)
ซึ่งชุดติดต่อกับผู้ใช้ (User Interface) จะเป็นช่องทางในการแสดงผลและรับข้อมูลจากผู้ใช้ ประกอบไปด้วยจอ LCD
คีย์บอร์ด (Keyboard) อินพุตพอร์ต เอาต์พุตพอร์ต และปุ่มฉุกเฉิน ในขณะที่ชุดควบคุมอุณหภูมิ (Temperature
Control) จะทำ�หน้าที่ควบคุมอุณหภูมิในเตาอบให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ผู้ใช้งานกำ�หนด ประกอบไปด้วย
บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ วงจรขับฮีตเตอร์ วงจรขับพัดลม และวงจรแปลงสัญญาณ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
อุณหภูมิ (Temperature) เป็นตัวแปรกระบวนการ (Process Variable) ที่ตัวแปรหนึ่งที่มีความสำ�คัญ
ต่ออุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรมผลิตอาหาร อุตสาหกรรมแปรรูปพืชผลทางการเกษตร เป็นต้น
ซึ่งจะต้องควบคุมอุณหภูมิ (Temperature) ให้เหมาะสมกับอาหารหรือผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ต้องการแปรรูป
โดยที่ วิ ศ วกรหรื อ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง าน จะต้ อ งมี ค วามรู้ แ ละความเชี่ ย วชาญเกี่ ย วกั บ กระบวนการควบคุ ม อุ ณ หภู มิ
(Temperature Control Process) พฤติกรรมของอุณหภูมิ รวมไปถึงการออกแบบตัวควบคุม (Controller) สำ�หรับ
ควบคุมอุณหภูมิให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ

ชุดทดลองกระบวนการผสมของเหลว
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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ชุดทดลองกระบวนการผสมของเหลว ได้ออกแบบระบบและการทำ�งานให้ใกล้เคียง
กับกระบวนการจริงในอุตสาหกรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาถึงคุณลักษณะของกระบวนการ
ทฤษฎีการออกแบบระบบควบคุม การใช้งานอุปกรณ์ตรวจวัด ตัวแปลงสัญญาณ การเขียน
โปรแกรมควบคุมกระบวนการ และการฝึกแก้ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการทดลองอัน
เนื่องมาจากการที่กระบวนการถูกรบกวนจากสิ่งรบกวนภายนอกและความไม่แน่นอนของ
ระบบเอง ซึ่งจะทำ�ให้นักศึกษาเกิดทักษะในการปฏิบัติงานและสามารถนำ�ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ในการทำ�งานจริงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการผสมของเหลว มีโครงสร้างเป็นถังนํ้า 3 ใบ โดยมีถังนํ้า 2 ใบอยู่ด้านบนและถังนํ้า
อีก 1 ใบ อยู่ด้านล่าง ถังนํ้า 2 ใบ ที่อยู่ด้านบนจะทำ�หน้าที่เป็นตัวกำ�หนดอัตราส่วนของของเหลว ในขณะที่ถังนํ้า
ที่อยู่ด้านล่างจะทำ�หน้าที่เป็นถังสำ�หรับผสมของเหลว โดยถังนํ้าใบที่อยู่ด้านล่างจะมีชุดกวนของเหลวต่ออยู่
เพื่อทำ�หน้าที่กวนให้ของเหลวผสมกัน ถังนํ้าทั้ง 3 ใบ จะมีเซนเซอร์วัดระดับนํ้าติดอยู่ใบละ 2 ตัว โดยจะติดตั้งไว้
2 ระดับ คือ ระดับที่นํ้าหมดและระดับที่นํ้าเต็มถัง โดยเอาต์พุตของเซนเซอร์ทุกตัวจะต่ออยู่กับพอร์ตเอาต์พุต
ของแผงเชื่อมต่อเพื่อส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมภายนอก เอาต์พุตของถังนํ้า (ทางไหลออกของนํ้า) ทั้ง 3 ใบ
จะต่ออยู่กับโซลินอยด์วาล์ว (Solenoid Valve) ซึ่งจะทำ�หน้าที่เปิด-ปิด เพื่อกำ�หนดการไหลของนํ้า ชุดทดลอง
กระบวนการผสมของเหลวจะมีเครื่องปั๊มนํ้า 2 ตัว ปั๊มนํ้าจากถังรองนํ้าขึ้นไปยังถังนํ้าที่อยู่ด้านบน โดยเครื่องปั๊มนํ้า
แต่ละตัวจะปั๊มนํ้าไปยังถังนํ้าแต่ละใบ โดยที่เครื่องปั๊มนํ้าโซลินอยด์วาล์วและมอเตอร์ของชุดกวนของเหลว
จะถูกควบคุมการทำ�งานด้วยตัวควบคุมจากภายนอกผ่านทางพอร์ตอินพุตของแผงเชื่อมต่อ โดยที่แผงเชื่อมต่อ
จะทำ�หน้าที่เชื่อมต่อชุดทดลองกระบวนการผสมของเหลวกับตัวควบคุมภายนอก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กระบวนการผสมของเหลวหรือสารเคมี เป็นกระบวนการที่พบมากในอุตสาหกรรมการผลิต เช่น อุตสาหกรรม
ผลิตอาหาร อุตสาหกรรมผลิตยา และอุตสาหกรรมผลิตเครื่องดื่ม เป็นต้น ซึ่งเป็นการควบคุมส่วนผสมของของเหลว
หรือสารเคมีตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปในอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำ�หนด เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์หรือสูตรของสารเคมีใหม่ที่มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น การควบคุมในลักษณะดังกล่าวนิยมเรียกว่า การควบคุมแบบกลุ่มหรือชุด (Batch
Control) ซึ่งตัวควบคุมที่นิยมนำ�มาใช้สำ�หรับควบคุมกระบวนการ คือ ตัวควบคุมแบบพีแอลซี (Programmable
Logic Controller : PLC)

นครราชสีมา
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ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและแผ่นเพลท
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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สามารถปรับระยะห่างและระดับความสูงระหว่างชุดขับกำ�ลัง (มอเตอร์และ
พัดลม) กับแผ่นเพลทได้ และสามารถปรับเพิม่ หรือลดอัตราหน่วง (Damping Ratio) ได้
โดยการเพิ่มหรือลดนํ้าหนักที่ปลายด้านบนของแผ่นเพลท

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการพัดลมและแผ่นเพลท ประกอบด้วย ชุดขับกำ�ลัง แท่นยึดชุดขับกำ�ลัง รางเลื่อน แผ่นเพลท
ก้อนนํา้ หนัก แกนหมุน เซนเซอร์วัดตำ�แหน่ง และแผงเชื่อมต่อ โดยชุดขับกำ�ลังมีองค์ประกอบของมอเตอร์ต่ออยู่กับ
ใบพัดลมเพื่อส่งแรงลมไปยังแผ่นเพลท ชุดขับกำ�ลังจะถูกยึดด้วยแท่นยึดชุดขับกังที่สามารถปรับเลื่อนขึ้น-ลง ได้ และ
ด้านล่างจะยึดอยู่กับรางเลื่อนที่สามารถปรับระยะห่างระหว่างชุดขับกำ�ลังกับแผ่นเพลท โดยแผ่นเพลทมีลักษณะเป็น
สี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ปลายด้านบนของแผ่นเพลทจะมีก้อนนํา้ หนักติดอยู่เพื่อกำ�หนดอัตราหน่วง ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลด
ได้ ตรงกลางของแผ่นเพลทจะยึดกับแกนหมุนโดยปลายทั้งสองของแกนหมุนจะติดอยู่กับลูกปืน เพื่อให้แผ่นเพลท
เคลื่อนที่ได้อย่างอิสระและปลายด้านหนึ่งของแกนหมุนจะต่ออยู่กับเซนเซอร์วัดตำ�แหน่ง สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จาก
เซนเซอ์วัดตำ�แหน่งจะถูกส่งไปยังแผงเชื่อมต่อ ซึ่งเป็นช่องทางในการเชื่อมต่อระหว่างชุดทดลองกระบวนการพัดลม
และแผ่นเพลทกับตัวควบคุมภายนอก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การควบคุมตำ�แหน่งเป็นอีกปริมาณหนึง่ ในอุตสาหกรรมทีม่ คี วาม
สำ�คัญและต้องการความแม่นยำ�ในการควบคุมสูง เช่น การควบคุม
ตำ�แหน่งของแขนกลในการจับชิน้ งาน การควบคุมตำ�แหน่งของหัวอ่าน
ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ หรือการควบคุมตำ�แหน่งของปีกเครื่องบิน เป็นต้น
จึงได้ออกแบบชุดทดลองกระบวนการพัดลมและแผ่นเพลทเพื่อให้
เป็นตัวแทน ของกระบวนการต่างๆเหล่านี้เพื่อให้ผู้ที่ศึกษาได้เข้าใจ
หลักการควบคุมตำ�แหน่ง ของกระบวนการต่างๆได้

ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�แบบถังทรงกลม
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เป็นกระบวนการที่มีคุณสมบัติที่ใกล้เคียงกับกระบวนการในอุตสาหกรรม
เนื่องจากมีความไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) และความเป็นพลวัต (Dynamic)
สูงกว่า ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำ�หรับการนำ�ไปเป็นต้นแบบในการศึกษาเพื่อ
ออกแบบตัวควบคุม (Controller) สำ�หรับควบคุมกระบวนการ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลักษณะของชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบถังทรงกลมตามการประดิษฐ์นี้ประกอบด้วย เครื่องปั๊มนํ้าเป็น
ชนิดแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงทำ�หน้าที่ปั๊มนํ้าจากถังรองนํ้าเข้าไปยังถังนํ้าซึ่งมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมทำ�จากแก้วและ
อะคริลิคใส ด้านบนจะมีช่องสำ�หรับนํ้าไหลเข้าและด้านล่างจะมีช่องสำ�หรับให้นํ้าไหลออก นํ้าที่ไหลออกจากถังนํ้า
จะไหลผ่านชุดวาล์วเอาต์พุตลงไปยังถังรองนํ้า โดยที่ชุดวาล์ว เอาต์พุตทำ�หน้าที่กำ�หนดอัตราการไหลออกของนํ้า
นํ้าที่ไหลผ่านชุดวาล์วเอาต์พุตจะไหลลงไปยังถังรองนํ้าที่วางอยู่ ด้านล่างซึ่งทำ�หน้าที่เป็นที่พักนํ้าก่อนที่เครื่องปั๊ม
นํ้าจะทำ�การปั๊มไปยังถังนํ้าต่อไป ส่วนความสูงของระดับนํ้าในถังนํ้าจะมีชุดเซนเซอร์
ทำ�หน้าที่เป็นตัวตรวจวัดความสูง โดยจะต่อแยกออกมาทางด้านข้างเพื่อความสะดวก
ในการวัดเอาต์พตุ ทีไ่ ด้จากชุดเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังวงจรแปลงสัญญาณต่อไป ชุดทดลอง
กระบวนการระดับนํ้าแบบถังทรงกลม จะมีแผงเชื่อมต่อทำ�หน้าที่เชื่อมต่อชุดทดลอง
กับตัวควบคุม ประกอบไปด้วยวงจรขับเครือ่ งปัม๊ นํา้ และวงจรแปลงสัญญาณ โดยทีว่ งจร
ขับเครือ่ งปัม๊ นํา้ ทำ�หน้าทีร่ บั สัญญาณควบคุมจากตัวควบคุมและขับเครือ่ งปัม๊ นํา้ ให้ทำ�งาน
ตามสัญญาณที่ได้รับจากตัวควบคุม ในขณะที่วงจรแปลงสัญญาณจะรับสัญญาณจาก
เอาต์พุตจากชุดเซนเซอร์ แล้วแปลงสัญญาณให้มีขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการ
ของตัวควบคุมและส่งไปยังตัวควบคุมผ่านทาง พอร์ตเอาต์พุต
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ถังทรงกลมถูกนำ�มาประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางกับกระบวนการในอุตสาหกรรม โดยถูกนำ�มาใช้สำ�หรับเก็บรักษาหรือ
ใช้ในการขนส่งผลิตภัณฑ์ที่มีความดันสูง (High Pressure) เช่น นํ้ามันปิโตรเลียม และแก๊สธรรมชาติ เป็นต้น เนื่องจาก
ภาชนะดังกล่าวสามารถทดความดัน (Pressure) ได้สูงกว่าภาชนะรูปทรงอื่นๆแต่อย่างไรก็ตามกระบวนการที่มีถังทรง
กลมเป็นองค์ประกอบจะเป็นกระบวนการทีม่ คี วามไม่เป็นเชิงเส้น (Non-Linear) และมีความเป็นพลวัต (Dynamic) สูง
เนือ่ งจากความยาวเส้นผ่าศูนย์กลางของถังทรงกลมจะเปลีย่ นแปลงตามการเปลีย่ นแปลงระดับความสูงของผลิตภัณฑ์ใน
ถังทรงกลม ดังนัน้ การควบคุมระดับความสูงในถังทรงกลมให้อยู่ ในระดับทีต่ อ้ งการ จึงเป็นปัญหาที่ท้าทายซึง่ จะต้องใช้
เทคนิคชั้นสูงในการหาแบบจำ�ลองคณิตศาสตร์ (Transfer Function) และการออกแบบตัวควบคุม (Controller) เพื่อ
ให้มีความชาญฉลาด (Intelligent) ในการควบคุมระดับความสูงในถังทรงกลม ให้เป็นไปตามต้องการ
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ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�แบบมีเวลาหน่วง
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สามารถนำ�มาใช้ในการพิสูจน์ทฤษฎีของพาเด และทฤษฎีการประมาณ
แบบอื่นได้ ซึ่งข้อดีของชุดทดลองนี้ คือ สามารถกำ�หนดรูปแบบการทำ�งานของ
กระบวนการได้ 2 รูปแบบ คือ กระบวนการอันดับหนึ่งแบบมีเวลาหน่วง และ
กระบวนการอันดับสองแบบมีเวลาหน่วง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบมีเวลาหน่วง ประกอบด้วย เครื่องปั้มนํ้าทำ�หน้าที่ปั้มนํ้าจากถังรองนํ้า
ไปยังถังนํ้าโดยผ่านชุดหน่วงเวลาและมีวาล์วที่กำ�หนดทิศทางการไหลของนํ้า ซึ่งสามารถกำ�หนดให้นํ้าไหลเข้าถัง
นํ้าด้านล่างหรือถังนํ้าด้านบนได้ ถังนํ้าทั้ง 2 ใบต่อกันในแนวดิ่งมีลักษณะเป็นทรงกระบอกด้านบนถูกเปิดออกเพื่อ
เป็นทางเข้าของนํ้า ด้านล่างของถังนํ้าทั้งสองใบจะถูกปิดไว้และต่ออยู่กับชุดวาล์วเอาต์พุตเพื่อเป็นทางออกของ
นํ้า นอกจากนี้แล้วถังนํ้าใบที่อยู่ด้านล่างยังต่ออยู่กับเซนเซอร์วัดระดับนํ้า ถังนํ้าทั้ง 2 ใบ จะมีท่อป้องกันนํ้าล้มต่อ
อยู่เพื่อป้องกันในกรณีที่อัตรานํ้าไหลเข้ามากกว่าอัตรานํ้าไหลออก ชุดวาล์วเอาต์พุตของถังนํ้าทั้ง 2 ใบ มีลักษณะ
เหมือนกัน คือ ประกอบไปด้วยวาล์ว 2 ตัว โดยที่วาล์วตัวแรกใช้สำ�หรับปรับอัตราการไหลออกของนํ้า ขณะที่วาล์ว
อีกหนึ่งตัวเป็นวาล์วแบบเปิด-ปิด เซนเซอร์วัดระดับนํ้าที่ต่ออยู่กับถังนํ้าใบที่อยู่ด้านล่างทำ�หน้าที่วัดความสูงของระ
ดับนํ้าในถังนํ้า สัญญาณเอาต์พุตจะถูกส่งไปยังวงจรแปลงสัญญาณที่อยู่ในแผงเชื่อมต่อเพื่อแปลงสัญญาณให้เหมาะ
สมกับความต้องการของตัวควบคุมก่อนที่จะถูกส่งไปยังตัวควบคุมต่อไป แผงเชื่อมต่อทำ�หน้าที่เชื่อมต่อระหว่างชุด
ทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบมีเวลาหน่วงกับตัวควบคุม ซึ่งมีองค์ประกอบหลักๆ คือ วงจรขับเครื่องปั้มวงจร
แปลงสัญญาณพอร์ตอินพุต พอร์ตเอาต์พุต และปุ่มกดฉุกเฉิน

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
อันดับของระบบคุมแบ่งออกเป็น 3 อันดับใหญ่ๆ คือ ระบบควบคุมอันดับหนึ่ง (First Order) ระบบควบคุม
อันดับสอง (Second Order) และระบบควบคุมอันดับสูง (High Order) ซึ่งผลตอบสนองทางด้านเอาต์พุตของ
กระบวนการแต่ละอันดับจะแตกต่างกัน นอกจากอันดับของกระบวนการแล้วอีกหนึ่งตัวแปรที่สำ�คัญในการวิเคราะห์
และออกแบบระบบควบคุม คือ เวลาหน่วง (Delay Time) หรือเวลาไร้ผลตอบสนอง (Dead Time) ซึ่งเป็นตัวแปร
ที่ไม่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นในระบบควบคุม แต่ในความเป็นจริงแล้วตัวแปรดังกล่าวมีอยู่ในระบบควบคุมแทบจะทุก
ระบบ ซึ่งจะมากหรือน้อยแตกต่างกันไป ในการออกแบบตัวควบคุมโดยส่วนใหญ่แล้ววิศวกรจะประมาณฟังก์ชันถ่าย
โอนที่มีเวลาหน่วงให้เป็นฟังก์ชันแบบไม่มีเวลาหน่วง เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์กระบวนการและการออกแบบตัว
ควบคุมโดยวิธีที่ได้รับความนิยมมากวิธีหนึ่ง คือ วิธีการประมาณของพาเด (Pade’ Approximation) โดยแบ่งวิธี
การประมาณ ออกเป็น 2 วิธีใหญ่ๆ คือ การประมาณกระบวนการอันดับหนึ่งแบบมีเวลาหน่วงและการประมาณ
กระบวนการอันดับสูงแบบมีเวลาหน่วง
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ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�แบบสองอินพุต-สองเอาต์พุต
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ชุดวาล์วคับปลิ้งและชุดวาล์วเอาต์พุตของถังนํ้าทั้ง 2 ใบ สามารถเปิดหรือ
ปิดได้เพื่อให้กำ�หนดโครงสร้าง การทำ�งานของชุดทดลองได้หลายแบบ เช่น กำ�หนด
ให้เป็นชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบหนึ่งอินพุต-หนึ่งเอาต์พุต ทำ�งานแยก
กัน 2 กระบวนการ โดยการปิดชุดวาล์วคับปลิ้ง เป็นต้น และสามารถใช้งานร่วมกับ
ตัวควบคุมได้หลายชนิด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบสองอินพุต-สองเอาต์พุต ประกอบไปด้วย เครื่องปั้มนํ้า 2 ตัว ทำ�งานแยก
อิสระกัน โดยมีวงจรขับเครื่องปั้มนํ้าเป็นตัวควบคุมการทำ�งานของเครื่องปั้มนํ้า ซึ่งเครื่องปั้มนํ้าทำ�หน้าที่ปั้มนํ้าจากถัง
รองนํ้าไปยังถังนํ้าผ่านท่อส่งนํ้าโดยที่เครื่องปั้มนํ้าสามารถปั้มนํ้าเข้าถังนํ้าได้ทั้งสองใบ โดยมีชุดวาล์วกำ�หนดทิศทาง
การไหลของนํ้าเป็นตัวกำ�หนด ซึ่งถังนํ้าทั้งสองใบจะมีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก ด้านบนถูกเปิดออกเพื่อเป็นทาง
เข้าของนํ้า ขณะที่ด้านล่างถูกปิดและเชื่อมต่อกับเซนเซอร์วัดระดับนํ้าและชุดวาล์วเอาต์พุต ถังนํ้าทั้งสองใบต่อกันใน
แนวระนาบด้วยชุดวาล์วคับปลิ้ง เซนเซอร์วัดระดับนํ้าทำ�หน้าที่วัดความสูงของระดับนํ้าในถังนํ้าทั้งสองใบ ชุดวาล์วคับ
ปลิ้งประกอบด้วยวาล์ว 2 ตัว คือวาล์วปรับขนาด ความกว้างของท่อวาล์วได้อย่างละเอียด ทำ�หน้าที่กำ�หนดอัตรา
การคับปลิ้งกันของถังนํ้าทั้งสองใบและวาล์วเปิด-ปิด ทำ�หน้าที่ปิดการคับปลิ้ง ส่วนชุดวาล์วเอาต์พุตของถังนํ้าทั้ง
สองใบประกอบใบด้วยวาล์ว 2 ตัว เช่นกัน คือ วาล์วปรับขนาดความกว้างของท่อวาล์วได้อย่างละเอียดนํ้าที่ไหล
ออกจากถังนํ้าจะไหลไปยังถังรองนํ้าที่อยู่ด้านล่าง เพื่อเป็นที่พักนํ้าก่อนที่เครื่องปั้มนํ้าจะปั้มนํ้าไปยังถังนํ้าต่อไป
แผงเชื่อมต่อเพื่อทำ�หน้าที่เชื่อมต่อชุดทดลองกับตัวควบคุมภายนอกเข้าด้วยกัน ประกอบด้วยวงจรขับเครื่องและ
วงจรแปลงสัญญาณ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กระบวนการของระบบควบคุมในอุตสาหกรรมถูกแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะใหญ่ๆ ตามคุณลักษณะของตัวแปร
อินพุตและตัวแปรเอาต์พุต คือ กระบวนการแบบหนึ่ง อินพุต-หนึ่งเอาต์พุต (Single Input Single Output : SISO)
และกระบวนการแบบหลายอินพุต-หลายเอาต์พุต (Multi Input Multi Output : MIMO) หรือกระบวนการแบบ
หลายตัวแปร (Multivariable Process) ซึ่งชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบสองอินพุต-สองเอาต์พุตถือว่า
เป็น กระบวนการที่จัดอยู่ในกลุ่มของกระบวนการแบบหลายอินพุต-หลายเอาต์พุต (MIMO) ซึ่งเป็นกระบวนการที่
มีความซับซ้อน และในความเป็นจริงแล้วกระบวนการต่างๆที่ใช้ในอุตสาหกรรมล้วนแล้วแต่มีความซับซ้อนทั้งสิ้น
ดังนั้น ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าแบบสองอินพุต-สอง เอาต์พุต จึงมีรูปแบบของกระบวนการที่ใกล้เคียงกับ
กระบวนการจริงในอุตสาหกรรมซึ่งเหมาะสำ�หรับนำ�มาเป็นตัวแทนในการทดสอบความสามารถของตัวควบคุม
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ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�สี่ถัง
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เป็นพลานต์มีความเป็นพลวัต (Dynamic) โดยที่ถังนํ้าคู่ล่างจะถูกต่อคับปลิ้ง
(Coupling) กันด้วยชุดวาล์ว กับปลิ้ง (Coupling Valve) ซึ่งจะทำ�ให้ระดับนํ้าใน
ถังนํ้าทั้ง 2 ใบมีผลกระทบต่อกัน (Interaction) และมีแผงเชื่อมต่อกับตัวควบคุม
ภายนอกได้ง่าย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าสีถ่ งั มีองค์ประกอบสำ�คัญๆจึงประกอบไปด้วยเครือ่ งปั้มนํา้ 2 เครือ่ ง ทำ�หน้าทีป่ ั้ม
นํ้าไปยังถังนํ้าผ่านท่อส่งนํ้า โดยเครื่องปั้มนํ้าแต่ละเครื่องสามารถปั้มนํ้าเข้าถังนํ้าได้ 3 ใบ โดยมีชุดวาล์วกำ�หนดทิศทาง
การไหลของนํา้ เป็นตัวควบคุมถังนํา้ ทัง้ 4 ใบ จะมีชดุ วาล์วเอาต์พตุ ต่ออยูด่ า้ นล่างเพือ่ ทำ�หน้าทีก่ ำ�หนดอัตราการไหลออก
ของนํา้ ในถังนํา้ แต่ละใบ ซึง่ กำ�หนดได้จากการปรับขนาดความกว้างของวาล์วได้ นํา้ ทีไ่ หลออกจากเอาต์พตุ ของถังนํา้ ด้านบน
จะไหลไปยังถังนํา้ ด้างล่างทีว่ างอยูใ่ นแนวดิง่ ทีต่ รงกัน ส่วนนํา้ ทีไ่ หลออกจากเอาต์พตุ ของถังนํา้ ด้านล่างจะไหลลงไปยังถัง
รองนํ้า ซึ่งทำ�หน้าที่เป็นที่พักของนํ้าก่อนที่เครื่องปั้มนํ้าจะปั้มไปยังถังนํ้าต่อไป ถังนํ้าคู่ล่างจะถูกต่อคับปลิ้ง (Coupling)
กันด้วยชุดวาล์วคับปลิ้ง (Coupling Valve) ซึ่งจะทำ�ให้ระดับนํ้าในถังนํ้า ทั้ง 2 ใบมีผลกระทบต่อกัน (Interaction)
นอกจากนี้แล้วถังนํ้าคู่ด้านล่างยังต่ออยู่กับเซนเซอร์วัดระดับนํ้า ซึ่งทำ�หน้าที่วัดความสูงของระดับนํ้าในถังนํ้าทั้ง 2 ใบ
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํา้ สีถ่ งั ได้ออกแบบให้มแี ผงเชือ่ มต่อเพือ่ ทำ�หน้าทีเ่ ชือ่ มต่อชุดทดลองกระบวนการระดับนํา้
สีถ่ งั กับตัวควบคุมภายนอกเข้าด้วยกัน โดยแผงเชือ่ มต่อประกอบด้วยวงจรขับเครือ่ งปัม้ นํา้ ทำ�หน้าทีร่ บั สัญญาณควบคุม
(Control Signal) จากตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตอินพุตแล้วทำ�การขยายให้เหมาะสมกับความต้องการของเครือ่ งปัม้ นํา้ แล้ว
จึงส่งสัญญาณไปควบคุมการทำ�งานของเครือ่ งปั้มนํ้าและวงจรแปลงสัญญาณทำ�หน้าที่รับสัญญาณตัวแปรกระบวนการ
(Process Variable) (ซึ่งในที่นี้หมายถึงความสูงของระดับนํ้า) จากเอาต์พุตของเซนเซอร์วัดระดับนํ้าแล้วทำ�การปรับ
ขนาดสัญญาณให้มคี า่ เหมาะสมกับความต้องการของตัวควบคุม แล้วส่งสัญญาณไปยังตัวควบคุมโดยผ่านพอร์ตเอาต์พตุ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในการออกแบบระบบควบคุมนั้นมีความพยายามในการออกแบบพลานต์ (Plant)
ให้มคี วามซับซ้อนและมีความเป็นพลวัต (Dynamic) สูง ซึง่ เป็นความท้าทายในการคิดค้น
ทฤษฎีหรือหลักการใหม่ๆในการออกแบบโครงสร้าง และการหาค่าพารามิเตอร์ของตัว
ควบคุม เพื่อควบคุมพลานต์ (Plant) ให้เป็นไปตามค่าเป้าหมายที่ต้องการชุดทดลอง
กระบวนการระดับนํ้าสี่ถังจึงเป็นพลานต์ (Plant) ที่สามารถตอบโจทย์ดังที่ได้กล่าวไว้
ข้างต้น เนื่องจากเป็นพลานต์ที่มีลักษณะการทำ�งานแบบสองอินพุต-สองเอาต์พุต
(Two Input Two OutputProcess) และยังมีการคับปลิง้ (Coupling) กันของถังนํา้ คู่
ด้านล่าง ซึง่ เป็นการทำ�ให้พลานต์มีความเป็นพลวัต (Dynamic)

ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�หนึ่งถัง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มี เ ป้ า หมายเพื่ อ นำ�มาเป็ น แบบจำ�ลองในการศึ ก ษาแบบจำ�ลองทาง
คณิ ต ศาสตร์ ห รื อ ทรานสเฟอร์ ฟั ง ก์ ชั น ของกระบวนการและเพื่ อ ออกแบบหา
พารามิเตอร์ของตัวควบคุม ซึ่งข้อดีคือเป็นแบบจำ�ลองที่มีขนาดเล็กการศึกษาและ
ทดลองทำ�ได้ง่าย และสามารถให้กับตัวควบคุมได้หลายชนิด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดลำ�ลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถังตามการประดิษฐ์นี้มีส่วนประกอบหลักๆที่สำ�คัญคือถังนํ้า วาล์วปรับ
ละเอียด ปั๊มนํ้า เซนเซอร์วัดระดับนํ้า วงจรขับเมอร์ และวงจรแปลงสัญญาณ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ชุดจำ�ลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถังเหมาะสมนำ�มาเป็นแบบจำ�ลองกระบวนการเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างอัตราการไหลเข้าและออกของนํ้ากับอัตราการเปลี่ยนแปลงของระดับนํ้าภายในถัง ข้อดีของกระบวนการ    
ระดับนํ้าคือผู้ศึกษาสามารถเข้าใจวิธีการเขียนแบบจำ�ลองกระบวนการด้วยสมการคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันถ่ายโอน
ได้โดยง่าย กล่าวคือเมื่อมองจากองค์ประกอบทางกายภาพของกระบวนการเราสามารถบอกได้ว่ากระบวนการนี้เป็น
กระบวนการอันดับหนึง่ และเมือ่ หาแบบจำ�ลองคณิตศาสตร์จะได้สมการเชิงอนุพนั ธ์อนั ดับหนึง่ ซึง่ เป็นเหตุเป็นผลต่อกัน
ทำ�ให้เข้าใจได้ง่าย

นครราชสีมา
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ชุดทดลองกระบวนการระดับน้ำ�หนึ่งถัง
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มีจุดเด่นตรงที่มีแผงเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อกับตัวควบคุมแบบต่างๆได้หลายชนิด ซึ่ง
แผงเชื่อมสามารถปรับระดับแรงดันไฟฟ้าให้มีค่าเหมาะสมกับความต้องการของตัวควบคุม
แต่ละชนิดและจุดเด่นอีกประการหนึ่งคือ สามารถเลือกเวลาหน่วงได้ด้วย ซึ่งการเลือกเวลา
หน่วงทีต่ า่ งกันจะทำ�โครงสร้างทางกายภาพของชุดทดลองกระบวนการระดับนํา้ หนึง่ ถังเปลีย่ น
ไป ทำ�ให้ฟังก์ชันถ่ายโอนของชุดจำ�ลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถังเปลี่ยนไปด้วย ซึ่งจะทำ�ให้
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถังมีความยืดหยุ่นและสามารถใช้งานได้หลากหลายยิ่งขึ้น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถัง ประกอบด้วยเครื่องปั้มนํ้า ชุดหน่วงเวลา ถังนํ้า เอาต์พุตของถังนํ้า  
เซนเซอร์วัดระดับนํ้า ถังรองนํ้า และแผงเชื่อมต่อ โดยเครื่องปั้มนํ้าจะปั้มนํ้าจากถังรองนํ้าไปยังถังนํ้าผ่านชุดหน่วง
เวลา ซึ่งทำ�หน้าที่หน่วงเวลาการไหลของนํ้าไปยังถังนํ้า โดยชุดหน่วงเวลามี 2 ชุด ที่มีเวลาในการหน่วงแตกต่างกัน
สามารถเลือกใช้งานได้โดยการเลือกเปิด-ปิดชุดวาล์วที่ต่ออยู่กับชุดหน่วงเวลาถังนํ้ามีลักษณะเป็นทรงกระบอก ด้าน
บนถูกเปิดเพื่อเป็นทางไหลข้าวของนํ้า ส่วนด้านล่างจะถูกปิดและมีทางไหลออกของนํ้าหรือ เรียกว่าเอาต์พุต ซึ่ง
ประกอบด้วยวาล์วควบคุมการไหลของนํ้าต่ออยู่กับวาล์วเปิด-ปิดและมีเซนเซอร์วัดระดับนํ้า ทำ�หน้าที่วัดความสูง
ของระดับนํ้าในถังนํ้า สัญญาณเอาต์พุตที่ได้จะถูกส่งไปยังแผงเชื่อมต่อเพื่อเชื่อมต่อสัญญาณกับตัวควบคุมภายนอก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การที่จะควบคุมกระบวนการหรือระบบควบคุมใดๆนั้น จำ�เป็นต้องศึกษาถึงโครงสร้างและองค์ประกอบต่างๆ
ของกระบวนการนั้นๆเพื่อนำ�มาเขียนเป็นแบบจำ�ลอง กระบวนการด้วยสมการคณิตศาสตร์หรือฟังก์ชันถ่ายโอน
แล้วนำ�ฟังก์ชันถ่ายโอนที่ได้ไปออกแบบตัวควบคุมเพื่อควบคุมกระบวนการต่อไป แต่ในทางปฏิบัติแล้วการสร้าง
กระบวนการหรือระบบควบคุมให้เชื่อมต่อกับตัวควบคุมภายนอกมีความยุ่งยาก ทำ�ให้ไม่สามารถนำ�ตัวควบคุมที่
ออกแบบไปควบคุมได้ จึงมีแนวคิดในการออกแบบชุดทดลองกระบวนการระดับนํ้าหนึ่งถังให้มีแผงเชื่อมต่อเพื่อ
เชือ่ มต่อชุดทดลอง กระบวนการระดับนํา้ หนึง่ ถังกับตัวควบคุม โดยที่
แผงเชื่อมต่อจะมีพอร์ตอินพุต ทำ�หน้าที่รับสัญญาณแรงดันไฟฟ้า
จากเอาต์พุตของตัวควบคุมและพอร์ตเอาต์พุตของแผงเชื่อมต่อ
จะทำ�หน้าที่ส่งสัญญาณแรงดันไฟฟ้าของวงจรแปลงสัญญาณไปยัง
ตัวควบคุม

ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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มี จุ ด เด่ น ตรงที่ ชุ ด ทดลองกระบวนการ
ลูกบอลและคานให้สามารถควบคุมได้ทั้งแบบวงรอบ
เปิด (Open Loop Control) และควบคุมแบบวงรอบ
ปิด (Close Loop Control) อีกทั้งยังสามารถใช้งาน
ร่วมกับตัวควบคุม (Controller) ได้หลายชนิด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการลูกบอลและคาน ซึ่งมีโครงสร้างและเป็นฐานรองกระบวนการเชื่อมต่อในแนวตั้งฉาก
อยู่กับเสายึดคาน โดยที่ปลายด้านล่างของเสายึดคานจะยึดเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงส่วนปลายด้านบนของ
เสายึดคานจะเป็นจุดหมุนให้กับคาน เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงสามารถหมุนได้สองทิศทาง คือ หมุนตามเข็ม
นาฬิกาและหมุนทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งจะมีผลต่อการเปลี่ยนมุมของคานเพื่อควบคุมลูกบอลให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ
แกนหมุนของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะต่ออยู่กับเฟือง 1 เพื่อส่งกำ�ลังไปยังคานเฟือง 1 จะต่ออยู่กับเฟือง
2 ซึ่งมีลักษณะหนึ่งในสี่ของวงกลมเพื่อส่งต่อแรงจากเฟือง 1 ไปยังคาน โดยที่เฟือง 2 จะถูกต่อกับจุดกึ่งกลางด้าน
ล่างของคานซึ่งมีลักษณะเป็นลู่ โดยมีแท่งเหล็ก 2 แท่งต่อขนานกัน จุดกึ่งกลางด้านล่างของคานจะถูกกำ�หนดให้
เป็นจุดหมุนและต่ออยู่กับปลายด้านบนของเสายึดคานเพื่อให้คานมีความสมดุล ลูกบอลจะมีลักษณะเป็นทรงกลม
วิ่งไป-มา โดยมีเซนเซอร์วัดตำ�แหน่งเป็นตัวตรวจวัดตำ�แหน่งของลูกบอล ซึ่งเซนเซอร์วัดตำ�แหน่งจะต่ออยู่ที่ปลาย
ด้านหนึ่งของคานเอาต์พุตที่ได้จากเซนเซอร์จะถูกส่งไปยังแผงเชื่อมต่อโดยที่แผงเชื่อมต่อทำ�หน้าที่เชื่อมต่อชุดทดลอง
กระบวนการลูกบอลและคานกับตัวควบคุมภายนอก ประกอบไปด้วยวงจรขับมอเตอร์ทำ�หน้าที่รับสัญญาณควบคุม
จากตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตอินพุตและขับเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงให้หมุนตามทิศทางที่ได้รับจากสัญญาณ
ของตัวควบคุมและวงจรแปลงสัญญาณจะรับสัญญาณจากเอาต์พุตของเซนเซอร์วัดตำ�แหน่งแล้วแปลงสัญญาณให้
เหมาะสมกับความต้องการของตัวควบคุมแล้วส่งไปยังตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตเอาต์พุต
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ชุดทดลองกระบวนการลูกบอลและคานเป็นการนำ�เซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Servo Motor) มา
ประยุกต์ใช้งานร่วมกับลูกบอลและคาน เพื่อควบคุมตำ�แหน่งของลูกบอลให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ ซึ่งจะเป็น
ประโยชน์สำ�หรับผู้ที่ศึกษาทางด้าน สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
สำ�หรับการเรียนรู้หลักการพื้นฐานของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Servo Motor) การหาแบบจำ�ลอง
กระบวนการ ตลอดจนการออกแบบตัวควบคุมแบบต่างๆเพื่อควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการ
และเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆ ที่ใช้ในการหาแบบจำ�ลองกระบวนการและออกแบบตัวควบคุมสำ�หรับควบคุมตำ�แหน่ง
ของเซอร์โวมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง (DC Servo Motor)

นครราชสีมา
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ชุดทดลองกระบวนการลูกบอลและคานสมดุล
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี ธรรมมา สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9564

จุดเด่น

สามารถควบคุมได้ทง้ั แบบวงรอบเปิด (Open Loop Control) และควบคุมแบบ
วงรอบปิด (Close Loop Control) อีกทัง้ ยังสามารถใช้งานร่วมกับตัวควบคุม (Controller)
ได้หลายชนิด เช่น ไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) หรือการเขียนโปรแกรม
ควบคุมบนเครื่องคอมพิวเตอร์รวมไปถึงการใช้งานร่วมกับตัวควบคุมที่ใช้งานจริงใน
อุตสาหกรรม เช่น ตัวควบคุมแบบพีไอดี (PID Controller) เป็นต้น ซึ่งจะทำ�ให้การนำ�ไป
ใช้งานมีความยืดหยุ่นและหลากหลายมากขึ้น
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดทดลองกระบวนการลูกบอลและคานสมดุล มีโครงสร้างเป็นคานที่มีแท่งเหล็กสองแท่งต่อขนานกันเพื่อทำ�ให้
ลูกบอลวิ่งบนคานได้ โดยแท่งเหล็กแท่งหนึ่งของคานจะต่ออยู่กับทรานส์ดิวเซอร์ (Transducer) เพื่อทำ�หน้าที่วัด
ตำ�แหน่งของลูกบอลเอาต์พุตที่ได้จากทรานส์ดิวเซอร์จะเป็นสัญญาณแรงดันไฟฟ้าที่เปลี่ยนแปลงแบบแปรผันตรง
กับตำ�แหน่งของลูกบอล ปลายด้านหนึ่งของคานจะต่ออยู่กับชุดฐาน รองรับคานเพื่อเป็นจุดหมุนและสามารถปรับ
ตำ�แหน่งความสูงของคานได้ ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งจะต่ออยู่กับคันโยก (Lever Arm) เพื่อต่อเข้ากับชุดขับกำ�ลัง
โดยชุดขับกำ�ลังประกอบไปด้วยเซอร์โวมอเตอร์เป็นต้นกำ�ลังถูกต่ออยู่กับชุดเกียร์เพื่อทดรอบของเซอร์โวมอเตอร์
และเป็นการเพิ่มช่วงในการหมุนให้มากขึ้นด้วย และชุดเกียร์จะถูกต่อเข้ากับคันโยกเพื่อควบคุมให้ลูกบอลอยู่ใน
ตำ�แหน่งที่ต้องการโดยการควบคุมตำ�แหน่งของเซอร์โวมอเตอร์ มุมของคานจะถูกปรับให้สมดุลตามตำ�แหน่งของ
เซอร์โวมอเตอร์ ซึ่งจะถูกควบคุมโดยตัวควบคุมจากภายนอกผ่านทางแผงเชื่อมต่อโดยแผงเชื่อมต่อประกอบไปด้วย
วงจรขับมอเตอร์ทำ�หน้าที่รับสัญญาณควบคุมจากตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตอินพุต และขับเซอร์โวมอเตอร์ให้หมุน
ตามทิศทางที่ได้รับจากตัวควบคุม วงจรแปลงสัญญาณจะรับสัญญาณจากเอาต์พุตของทรานส์ดิวเซอร์แล้วแปลง
สัญญาณให้เหมาะสมกับความต้องการของตัวควบคุม แล้วส่งไปยังตัวควบคุมผ่านทางพอร์ตเอาต์พุต
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในการศึกษาทางด้านสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาจะ
ต้องศึกษาทฤษฎี หลักการพื้นฐานของระบบควบคุมการหา แบบจำ�ลองกระบวนการ ตลอดจนการออกแบบตัว
ควบคุมแบบต่างๆเพื่อควบคุมกระบวนการต่างๆให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการและเพื่อพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆที่ใช้
ในการหาแบบจำ�ลองกระบวนการและออกแบบตัวควบคุมจึง จำ�เป็นจะต้องมีชุดทดลองที่ใช้ในการพิสูจน์ ดังนั้น
ชุดทดลองกระบวนการลูกบอลและคานสมดุลเป็นอีกหนึ่ง กระบวนการที่ออกแบบเพื่อนำ�มาใช้สำ�หรับการหาแบบ
จำ�ลองกระบวนการการออกแบบตัวควบคุมแบบต่างๆ เพื่อควบคุมตำ�แหน่งของลูกบอลให้อยู่ในตำ�แหน่งที่ต้องการ
โดยการควบคุมตำ�แหน่งของมอเตอร์ไฟฟ้า รวมไปถึงการทดสอบเสถียรภาพ สมรรถนะ และความคงทนของตัว
ควบคุม
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เตาผลิตก๊าซชีวมวลจากการประดิษฐ์นี้ ได้ออกแบบให้ก๊าซชีวมวลร้อนไหลผ่านชั้น
รีดกั ชัน่ ชัน้ กลัน่ สลายและชัน้ ลดความชืน้ เพือ่ ให้มกี ารแลกเปลีย่ นความร้อนกันภายในเตา ส่งผล
ให้ ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาสูงขึ้นและจากนั้นก๊าซชีวมวลจะไหลย้อนลงมาในท่อ
ผ่านชัน้ เผาไหม้เพือ่ รับความร้อนอีกครัง้ ทำ�ให้ไอนํา้ มันดินถูกสลายด้วยความร้อนกลายเป็นก๊าซ     
ด้วยเหตุนก้ี า๊ ซชีวมวลทีผ่ ลิตได้จงึ มีคา่ ความร้อนสูงขึน้ และมีผงฝุน่ ปะปนออกมาน้อย ก๊าซชีวมวล              
ที่ได้ออกมาจึงเหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์สันดาปภายใน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เตาผลิตก๊าซชีวมวลแบบก๊าซไหลวนจากการประดิษฐ์นี้ เป็นเตาผลิตก๊าซชีวมวลที่มีลักษณะเป็นถังทรงกระบอก
ที่มีส่วนบนกับส่วนล่างประกบต่อเข้าด้วยกัน โดยมีคอคอด สวมซ้อนอยู่ภายในของถังส่วนล่างซึ่งในคอคอดนี้จะเป็น
ชั้นเผาไหม้ ภายในถังส่วนล่างยังจัดให้มีตะแกรงรองที่ซึ่งมีรูอากาศไหลผ่านหลายๆรูมีลักษณะแบบรังถึง สำ�หรับ
ถังส่วนบนจะมีท่อนำ�ก๊าซเป็นแกนกลางโดยมีการยึดเชื่อมต่อกันที่ท่อทางออกก๊าซท่อนำ�ก๊าซมีลักษณะเป็นท่อสอง
ขั้นสวมร่วมแกนเดียวกัน โดยท่อในจะมีขนาดเล็กกว่าท่อนอกเพื่อให้มีช่องว่างระหว่างท่อในกับท่อนอกเพื่อเป็น
ทางไหลของก๊าซ ปลายด้านล่างของท่อนอกเป็นแบบปลายปิด เชื้อเพลิงจะถูกเติมเข้าทางด้านบนของเตาก๊าซร้อน
ที่เกิดจากชั้นเผาไหม้จะไหลผ่านชั้นรีดักชั่นชั้นกลั่นสลายและขั้นลวดความชื้น จากนั้นก๊าซชีวภาพจะไหลเข้าไปใน
ช่องว่างระหว่างท่อนำ�ก๊าซตัวนอกและท่อนำ�ก๊าซตัวในโดยจะไหลย้อนลงสู่ด้านล่างเพื่อรับความร้อนที่ขั้นเผาไหม้
อีกครั้งหนึ่ง เป็นการทำ�ให้ไอนํ้ามันดินในก๊าซสลายตัวกลายเป็นก๊าซกาวร เมื่อก๊าซชีวมวลไหลมาถึงด้านล่างสุดของ
ท่อนำ�ก๊าซแล้วมันก็จะไหลเข้าสู่ท่อนำ�ก๊าซตัวในแล้วไปที่ทางออกก๊าซ การไหลวนของก๊าซชีวมวลร้อนแบบนี้ทำ�ให้มี
การแลกเปลี่ยนความร้อนกันภายในเตา ส่งผลให้ประสิทธิภาพทางความร้อนของเตาสูงขึ้น และเมื่อไอนํ้ามันดินถูก
สลายด้วยความร้อนกลายเป็นก๊าซแล้วจะทำ�ให้ก๊าซชีวมวลที่ผลิตได้มีค่าความร้อนสูงขึ้นอีก นอกจากนี้การไหลผ่าน
ขั้นต่างของก๊าซชีวมวลภายในเตาถือเป็นการกรองผงฝุ่นที่ปะปนในกระแสก๊าซชีวมวลไปในตัว ดังนั้นผงฝุ่นที่ปะปน
ออกมากับก๊าซชีวมวลที่ผลิตได้จึงน้อย ด้วยเหตุนี้ก๊าซชีวมวลที่ได้ออกมาจึงเหมาะสำ�หรับนำ�ไปใช้เป็นเชื้อเพลิงของ
เครื่องยนต์สันดาปภายใน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เตาผลิตก๊าซชีวมวล เป็นเทคโนโลยีที่ถูกสร้างขึ้นมานานแล้ว เนื่องจากความขาดแคลนนํ้ามันปิโตรเลียม จึงทำ�
ให้ผู้คนสนใจในการนำ�เตาผลิตก๊าซชีวมวลมาใช้อีกครั้งและใช้เรื่อยมาจนปัจจุบัน อีกเหตุผลหนึ่งคือปัญหาด้านสิ่ง
แวดล้อมเนื่องจากส่วนมากแล้ว เผาผลิตก๊าซชีวมวลใช้วัสดุชีวมวลเป็นเชื้อเพลิงและวัสดุชีวมวลได้รับการพิจารณา
ว่า เป็นแหล่งพลังงานหมุนเวียนที่สะอาด ส่งผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับเชื้อ
เพลิงจากบรรพชีวิน ดังนั้นในปัจจุบันการพัฒนาเทคโนโลยีเตาผลิตก๊าซชีวมวลและนำ�มาใช้ให้เกิดประโยชน์อีกครั้ง            
จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการบรรเทาปัญหาสิ่งแวดล้อมด้วยการลดการบริโภคเชื้อเพลิงจากบรรพชีวินลง

เตาเผาเซรามิก
ชื่อนักวิจัย ผศ.เด่น รักซ้อน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรมมทร.อีสาน นครราชสีมา
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1. เป็นเตาเผาที่สามารถต่อประกอบได้ด้วยตัวเอง สามารถเพิ่มความสูง
    หรือลดขนาดให้เหมาะต่อการใช้งานและจำ�นวนของผลิตภัณฑ์ที่เผาได้ง่าย
2. นํ้าหนักเบาสามารถเคลื่อนย้ายและจัดเก็บได้ง่าย
3.  มีขนาดทีเ่ หมาะสมกับผูป้ ระกอบการขนาดเล็ก ช่างปัน้ ดินเผา ศิลปินอิสระ สถานศึกษา
    ในการทำ�งานเครื่องปั้นดินเผา
4. เตาเผาสามารถเผาได้ตั้งแต่อุณหภูมิตํ่า 750 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 1,200
   องศาเซลเซียส ใช้เชื้อเพลิงจากแก๊ส LPG ด้วยหัวพ่นไฟ (Burner) จำ�นวน 2 หัว
   และสามารถเพิ่มจำ�นวนได้ จึงมีความหลากหลายต่อการทำ�งานเครื่องปั้นดินเผา
5. มีตน้ ทุนในการก่อสร้างราคาไม่สงู มากนัก หากเทียบกับเตาเผาเซรามิกประเภทอืน่ ๆ
6. มีความปลอดภัยต่อการใช้งาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
1. เตาเผาเป็นโครงสร้างโลหะรูปทรง 6 เหลี่ยม กรุเซรามิกไฟเบอร์ทนไฟ
2. เตาเผาสามารถเผาได้ตั้งแต่อุณหภูมิตํ่า 750 องศาเซลเซียส ถึงอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส ใช้เชื้อเพลิง
         จากแก๊ส LPG ด้วยหัวพ่นไฟ (Burner) จำ�นวน 2 หัว
3. โครงสร้างเตาภายนอก ด้านข้างเตาเผา มีหูจับสำ�หรับยกและมีฝาเตาปิดด้านบนรูปทรง 6 เหลี่ยมพอดีกับ
         ตัวเตาและมีฝาเปิด-ปิด ขนาดเล็กสำ�หรับดูชิ้นงานภายในเตาเผา
4. เตาเผามีสลักระบุตำ�แหน่งด้านข้าง เพื่อสะดวกในการต่อประกอบโครงสร้างชั้นเตาเผาให้สูงขึ้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การสร้างเตาเผามาจากข้อมูลงานวิจัย “การพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี การสร้ า งเตาและการเผารากุ ด ้ ว ยเนื ้ อ ดิ น ด่ า นเกวี ย น
แก่ผปู้ ระกอบการเครือ่ งปัน้ ดินเผาชุมชนด่านเกวียน จังหวัดนครราชสีมา”
ซึ่งมีรายละเอียดของข้อมูลงบประมาณ วัสดุในการก่อสร้างเตาเผา
ตลอดจนความต้องการใช้เตาเผาของชุมชนเครื่องปั้นดินเผา

นครราชสีมา
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เตียงอยู่ไฟหลังคลอดบุตรแบบน้ำ�ร้อนไหลเวียนในท่อ
ชื่อนักวิจัย ดร.ไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อปรับปรุงเตียงอยู่ไฟหลังคลอดแบบเดิมที่ต้องมีการก่อไปเพื่อให้ความ
ร้อนด้วยถ่านหรือฟืนมาเป็นการให้ความร้อนด้วยไฟฟ้าที่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่าง
สมํ่าเสมอ โดยนํ้าจะถูกปั๊มนํ้าดูนจากท่อร่วมหัวเตียงและส่งผ่านเข้าไปยังชุดฮีตเตอร์
เมื่อนํ้าร้อนได้รับความร้อนแล้วจะไหลเข้าไปในท่อร่วมท้ายเตียงและไหลกระจายเข้า
ไปในแผงท่อย่อย ซึ่งทำ�ให้ความร้อนกระจายออกไปอย่างสมํ่าเสมอทั่วเตียง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เตียงอยู่ไฟหลังคลอดบุตรแบบนํ้าร้อนไหลเวียนในท่อนี้ มีลักษณะรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าคล้ายกับแคร่ไม้ไผ่แต่ไม่มีเสา
ที่หัวและท้ายของเตียงมีท่อขนาดใหญ่เพื่อใช้เป็นท่อร่วมโดยมีแผงท่อขนาดเล็กเป็นตัวเชื่อมต่ออยู่ที่ตำ�แหน่งด้านท้าย
ของเตียงจัดให้มีปั๊มนํ้าและชุดฮีตเตอร์ไฟฟ้า โดยมีท่อนํ้าไหลกลับเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างตัวเตียงกับปั๊มนํ้าและท่อนํ้า
เข้าฮีตเตอร์จะเป็นท่อเชื่อมต่อปั๊มนํ้าเข้ากับชุดฮีตเตอร์ ที่ชุดฮีตเตอร์ไฟฟ้าจัดให้มีปุ่มควบคุมอุณหภูมิของนํ้าร้อน
ไว้ด้วย นํ้าที่อยู่ในระบบจะถูกปั๊มนํ้าดูดจากท่อร่วมหัวเตียงและส่งผ่านเข้าไปยังชุดฮีตเตอร์ เมื่อนํ้าร้อนได้รับความร้อน
แล้วจะไหลเข้าไปในท่อร่วมท้ายเตียงและไหลกระจายเข้าไปในแผงท่อย่อย ซึ่งทำ�ให้ความร้อนกระจายออกไปอย่าง
สมํ่าเสมอทั่วเตียง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
สุขภาพสตรีหลังคลอดบุตรจะอยู่ในสภาพอ่อนเพลียและตรึงเครียดเนื่องจากต้องเสียเลือดและผ่านความเจ็บปวด
ทางร่ายกายมาอย่างหนัก และการพักฟืน้ เพือ่ ให้รา่ งกายกับเข้าสูส่ ภาวะปกติจงึ เป็นเรือ่ งสำ�คัญ การผ่อนคลายกล้ามเนือ้
ที่มีความเจ็บปวด นอกจากจะมีการรักษาด้วยการกินยาแล้วยังมีวิธีบำ�บัดอีกอย่างหนึ่งก็คือการประคบด้วยความร้อน
อาจจะเป็นเอาร่างกายอังไฟให้ร้อนสลับกับการพักเป็นช่วงๆ หรือในขณะที่อังไฟอาจจะมีการใช้สมุนไพรที่มีกลิ่นหอม
รมหรือประคบไปพร้อมๆกันและอาบนํา้ ต้มสมุนไพรด้วยเป็นวิธปี ฏิบตั ทิ มี่ มี านานตัง้ แต่สมัยโบราณแล้วทีส่ ตรีหลังคลอด
จะต้องมีการอยู่ไฟ โดยลักษณะการอยู่ไฟนั้นมีวิธีปฏิบัติคือ หาพื้นที่ในบ้านที่เหมาะสมซักมุมหนึ่งเพื่อการวางแคร่
และก่อกองไฟ สตรีหลังคลอดจะขึ้นไปนอนอยู่บนแคร่ไม้ไผ่ที่มีเสาแคร่สูงประมาณ 1 ฟุต โดยก่อไฟไว้ใต้แคร่นั้น
ขนาดของกองไฟจะต้องไม่ร้อนจนเกินไป เชื้อเพลิงที่ใช้ในการก่อไฟจะใช้ถ่านหรือฟืน ด้านข้างของแคร่ก็จะมีการก่อ
ไฟขึ้นอีกหนึ่งกองเพื่อให้ความร้อนและพร้อมๆกับการต้มนํ้าสมุนไพรด้วยหม้อต้มขนาดใหญ่เพื่อใช้ในการอาบ การ
อยู่ของสตรีจะต้องใช้อย่างน้อยไม่น้อยกว่า 30 วัน แต่เนื่องจากสภาพบ้านเรือนของผู้คนในปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบ
กันไปมาก เพราะเป็นบ้านที่มีผนังทึบแทบทุกด้านมีที่ระบายอากาศน้อยโดยเฉพาะในสังคมเมือง ทำ�ให้การหาพื้นที่
ในการวางแคร่และก่อไฟในบ้านไม่ได้ และปัญหาการก่อไฟก็ทำ�ให้เกิดฝุ่นและความสกปรกภายในบ้าน ปัญหาเรื่อง
มลพิษจากควัน นอกจากนีย้ งั มีความเสียงจากการเกิดเพลิงไหม้บา้ นอีก ดังนัน้ จึงมีสตรีจำ�นวนมากไม่ได้อยูไ่ ฟหลังคลอด
แต่หันไปพึ่งการฉีดยาเพื่อฟื้นสภาพร่างกายแทน แต่อย่างไรก็ตามยังมีความเชื่อว่าการได้อยู่ไฟหลังคลอดยังคงเป็น
วิธีที่ดีที่สุดอยู่สำ�หรับการบำ�บัดร่างกายด้วยความร้อนและสมุนไพร

อุปกรณ์ปรับหน่วงมุมพิทช์ของใบกังหันนํ้าแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง
ชื่อนักวิจัย นายไมตรี พลสงคราม
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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เพื่อแก้ไขปัญหาของกังหันนํ้าแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องที่ซึ่งมีการ
เริ่มปรับมุมพิทช์ของใบแบบคงที่ ซึ่งเป็นสาเหตุทำ�ให้ค่าสัมประสิทธิ์สูงสุดถูกจำ�กัด
ที่ความเร็วของนํ้าค่าใดค่าหนึ่ง การติดตั้งอุปกรณ์ปรับหน่วงมุมพิทช์ของใบกังหัน
นํ้าแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่องจะช่วยให้กังหันมีสัมประสิทธิ์กำ�ลังสูงและมีความ
เสถียรมากขึ้นเมื่อความเร็วของนํ้าเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
อุปกรณ์ปรับหน่วงมุมพิทช์ของใบกังหันนํ้าแบบใบปรับมุมได้อย่างต่อเนื่อง มีลักษณะเป็นแผ่นกำ�บังผิวเรียบ
รูปสี่เหลี่ยม โดยขอบด้านหนึ่งของแผ่นกำ�บังยึดติดกับแกนหมุนเพื่อส่งแรงไปยังก้านโยกคล้ายหางเสือเรือ ก้านโยก
ที่ยึดติดกับแกนหมุนจะเชื่อมต่อเข้ากับแขนของแกนหลักด้วยลิงค์ ที่แขนของแกนหลักมีสปริงเกี่ยวรั้งอยู่โดย
ปลายสปริงอีกด้านเกี่ยวเข้ากับฐานเกี่ยวสปริงที่ซึ่งยึดติดอยู่กับคานรองรับ แกนหมุนของแผ่นกำ�บังจะสอดร้อย
เข้ากับแท่งยึดที่ซึ่งมีฐานเชื่อมต่อเข้ากับคานรองรับอีกทอดหนึ่ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
กังหันนํ้าหรือวิธีการนำ�พลังงานจากการไหลของนํ้ามาใช้ประโยชน์จะเห็นว่ามีงานวิจัยเกี่ยวกับกังหันนํ้า
มาอย่างต่อเนื่องและมีการพัฒนาออกแบบชนิดกังหันแบบใหม่ๆ หลากหลายชนิดมาอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งกังหันนํ้า
ที่ใช้กับกระแสนํ้าในท้องทะเลหรือกังหันนํ้าที่ใช้กับธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดตํ่าๆหรือในแม่นํ้า แต่อย่างไรก็ตาม
ผู้ประดิษฐ์คาดว่าศักย์ภาพทางพลังงานจากนํ้าไหลของประเทศไทยน่าจะมีมากกว่า 700 เมกกะวัตต์ตามที่ระบุไว้
ในข้อมูลของกรมพลังงานทั้งนี้ต้องรวมถึงพลังงานจากแหล่งธารนํ้าไหลที่มีระดับเฮดตํ่าๆเข้าไปด้วย เป้าหมาย
ของการทำ�วิจัยนี้ผู้ประดิษฐ์พุ่งความสนใจไปที่การประดิษฐ์และพัฒนาเครื่องผลิตพลังงานจากนํ้าไหลที่ซึ่งสามารถ
สกัดพลังงานจากธารนํ้าไหลที่ระดับเฮดของนํ้าตํ่าๆได้ ในแหล่งนํ้าที่มีความเร็วในการไหลของกระแสนํ้าในช่วง
0.5-1.5 เมตรต่อวินาที นั้นหมายความว่า แม่นํ้า ลำ�คลองหรือแม้กระทั่งคลองชลประทานท้ายเขื่อนที่มีนํ้าไหล
ตลอดปีก็สามารถติดตั้งกังหันนํ้าที่จะทำ�การสร้างขึ้นมานี้ได้ เครื่องมือชนิดนี้ไม่จำ�เป็นต้องมีการสร้างเขื่อน
ขวางกั้นทางนํ้าเพื่อยกระดับเฮดของนํ้าแต่ประการใด

นครราชสีมา
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อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ
ชื่อนักวิจัย นายสัญชัย รำ�เพยพัด
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา
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การนำ�พลังงานความร้อนทิ้งของเครื่องปรับอากาศมาผลิตไฟฟ้า เพื่อลด
การสูญเสียพลังงานความร้อนของเครื่องปรับอากาศโดยเปล่าประโยชน์ โดยจัดให้มี
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าซึ่งทำ�หน้าที่เปลี่ยนพลังงานความร้อนเป็นพลังงานไฟฟ้า อุปกรณ์
ผลิตไฟฟ้านี้ติดตั้งอยู่ระหว่างคอมเพรสเซอร์และเครื่องระบายอากาศ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศนี้เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากความร้อน
ที่ได้จากสารทำ�ความเย็น ติดตั้งอยู่ระหว่างคอมเพรสเซอร์และเครื่องระบายความร้อน โดยสารทำ�ความเย็น
ที่ อ อกจากคอมเพรสเซอร์ จ ะมี ส ภาพเป็ น ไอร้ อ นยวดยิ่ ง มี ค วามดั น และอุ ณ หภู มิ สู ง นำ�สารทำ�ความเย็ น นี้
ไหลเข้าสู่อุปกรณ์ผลิตไฟฟ้า ซึ่งประกอบไปด้วยอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อน ท่อนำ�สารทำ�ความเย็นเข้า
ท่อนำ�สารทำ�ความเย็นออก และเทอร์โมอิเล็กทริก สารทำ�ความเย็นจะถ่ายเทความร้อนให้เทอร์โมอิเล็กทริก
และเทอร์โมอิเล็กทริกจะทำ�หน้าที่ผลิตไฟฟ้า
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องปรับอากาศเป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความนิยมใช้ในอาคารสำ�นักงานรวมทั้งบ้านพักอาศัย
เป็นอย่างมาก มีสถิติยอดขายเครื่องปรับอากาศที่เพิ่มขึ้นทุกปี เนื่องด้วยเครื่องปรับอากาศใช้พลังงานไฟฟ้ามาก
ทำ�ให้เจ้าของอาคารต่างๆต้องสูญเสียเงินไปกับการใช้พลังงานในส่วนนี้เป็นอย่างมาก อีกทั้งในภายรวมของประเทศ
ก็จะต้องจัดเตรียมพลังงานเพื่อมาใช้กับการปรับอากาศในประเทศเป็นจำ�นวนมาก ในเครื่องปรับอากาศจะมีพลังงาน
ความร้อนทิ้งที่เครื่องระบายความร้อน หากสามารถนำ�ความร้อนทิ้งดังกล่าวมาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าได้ก็จะเกิด
ประโยชน์มากขึ้น ซึ่งพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้สามารถนำ�ไปใช้ชาร์จแบตเตอรี่หรือให้แสงสว่างได้

รูปแสดงส่วนประกอบของอุปกรณ์ผลิตไฟฟ้าจากเครื่องปรับอากาศ

อุปกรณ์ระบายความร้อนแบบห้องบรรจุไอความดันต่ำ�ชนิดวงรอบ
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วสันต์ ศรีเมือง
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7780

จุดเด่น

ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นี้ คือ ส่งเสริมกลไกให้มีการถ่ายเทความ
ร้อนออกจากส่วนควบแน่นให้เพิ่มขึ้นกว่า CVC

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ใช้สำ�หรับระบายความร้อนออกจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
หรือซีพียูของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบห้องไอ โดยได้นำ� CVC มาพัฒนาให้มีลักษณะการ
ติดตั้งท่อโค้งวางควํ่าเข้ากับส่วนควบแน่นของ CVC โดยที่ท่อโค้งวางควํ่าถูกจัดวางเรียงกันเข้ากับด้านบนของส่วน
ควบแน่นของ CVC ซึ่งจะเรียกอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบใหม่นี้ว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบห้องไอชนิดวงรอบ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในอดีต CVC เป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนที่ได้รับความสนใจศึกษาเป็นอย่างมาก ลักษณะรูปร่างของส่วน
ควบแน่นมีความสำ�คัญต่อความสามารถในการถ่ายเทความร้อนออกจากของ CVC ดังนั้นในการประดิษฐ์นี้ปรับปรุง
ลักษณะรูปร่างของส่วนควบแน่น เพือ่ ให้สมรรถนะทางความร้อนของ CVC เพิม่ ขึน้ โดยการติดตัง้ ท่อโค้งวางควํา่ เข้าบน
ของส่วนควบแน่น ซึ่งต่อไปจะเรียกว่าอุปกรณ์ระบายความร้อนแบบห้องไอชนิดวงรอบ ซึ่งการเพิ่มท่อโค้งวางควํ่า
ในลักษณะนี้จะส่งเสริมกลไกให้มีการถ่ายเทความร้อนออกจากส่วนควบแน่นให้ดีขึ้นในสองเหตุผลหลักๆ ได้แก่
เหตุผลแรก การติดตั้งท่อโค้งวางควํ่าเข้าบนส่วนควบแน่นจะทำ�ให้
พืน้ ทีใ่ นการระบายความร้อนมีมากขึน้ เหตุผลทีส่ องไอบางส่วน
ที่อยู่ภายในห้องไอจะสามารถไหลเข้าไปในท่อโค้งวางควํ่า
ที่ติดตั้งเพิ่มขึ้นเป็นผลให้ความร้อนที่อยู่ภายในไอถูกถ่ายเท
ออกให้กับอากาศที่อยู่รอบนอกท่อโค้งวางควํ่าได้มากขึ้น

นครราชสีมา

87

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วิทยาเขตขอนแก่น
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กลไกเบรคเพื่อเก็บและคืนพลังงานให้กับมอเตอร์เกียร์ทด
ชื่อนักวิจัย ผศ.เสริมศักดิ์ อักขราสา
คณะวิศวกรรมศาสตร์์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10929

จุดเด่น

จุดเด่นของกลไกเบรกเพื่อเก็บและคืนพลังงานให้กับมอเตอร์เกียร์ทด คือ
การสร้างระบบเบรกมอเตอร์เกียร์ทดเพื่อสะสมเป็นพลังงานศักย์แทนการเบรคด้วย
ระบบอื่นที่สูญเสียพลังงานการเบรคไปโดยเปล่าประโยชน์ และจะคืนพลังงานให้กับ
มอเตอร์เกียร์ทดในการหมุนของมอเตอร์รอบใหม่เพื่อช่วยเพิ่มแรง และลดพลังงาน
ในเริ่มต้นหมุน เป็นการประหยัดพลังงานในภาพรวมของเครื่องจักรกลนั้นๆ รวมถึง
เป็นการประหยัดพลังงานในภาพรวมของประเทศได้อีกด้วย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับระบบเบรคมอเตอร์เกียร์ทดเพื่อนำ�พลังงานที่เกิดจากความเฉื่อย
ในการหมุนของมอเตอร์แม้ว่าจะหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับมอเตอร์แล้วก็ตามมาเก็บไว้ในรูปแบบของพลังงานศักย์
และคืนพลังงานให้กับมอเตอร์เกียร์ทดโดยการเปลี่ยนพลังงานศักย์เป็นพลังงานกลในการหมุนมอเตอร์เกียร์ทดรอบ
ใหม่เพื่อช่วยเพิ่มแรง และลดพลังงานในเริ่มต้นหมุนของมอเตอร์ โดยเมื่อต้องการให้มอเตอร์หยุดหมุนตรงตำ�แหน่ง
จะมีกลไกต้านแรงเฉื่อยที่เกิดจากการหมุนนั้น ซึ่งแรงที่เกิดจากการต้านเบรคจะถูกเก็บไว้ในรูปพลังงานศักย์ของวัสดุ
ยืดหยุ่น และเมื่อต้องการให้มอเตอร์เกียรต์ทดหมุนในรอบใหม่กลไกการเบรคจะปล่อยคืนพลังงานมาช่วยในการเริ่ม
ต้นหมุนมอเตอร์เกียร์ทดเมื่อกลไกอยู่ในตำ�แหน่งที่เหมาะสมโดยกลไกจะมีชุดปรับแรงต้านการเบรคเพื่อให้มอเตอร์
เกียร์ทดหยุดในตำ�แหน่งที่ต้องการ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มอเตอร์เป็นอุปกรณ์ต้นกำ�ลังที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าไปเป็นพลังงานกลหรือการหมุนมอเตอร์เกียร์ทดเป็นมอเตอร์
ที่มีการติดตั้งระบบเปลี่ยนความเร็วรอบมาพร้อมกัน การนำ�มอเตอร์เกียร์ทดไปใช้งานโดยการให้มอเตอร์หมุน และ
หยุดในแต่ละรอบของการหมุนด้วยเพลาออกของมอเตอร์จะต้องมีระบบเบรกเพื่อให้มอเตอร์หยุดในตำ�แหน่งที่ต้องการ
โดยระบบเบรกมอเตอร์มีหลากหลาย เช่น การเบรกแบบแรงเสียดทานแบ่งเป็นแบบล้อ และแผ่นจานเบรก การเบรก
ด้วยอำ�นาจแม่เหล็ก เช่นการกลับทางมอเตอร์ หรือการเบรกเพื่อเก็บพลังงาน เช่นระบบเบรคด้วยเยนเนอเรเตอร์ เพื่อ
นำ�ไฟฟ้าไปเก็บในแบตเตอรี่ และการเบรกด้วยกลไกเครื่องกลเพื่อเก็บพลังงานในรูปของพลังงานศักย์ เป็นต้น กลไก
เบรกเพื่อเก็บและคืนพลังงานให้กับมอเตอร์เกียร์ทด คือระบบเบรกด้วยกลไกเครื่องกลเพื่อสะสมเป็นพลังงานศักย์
และคืนพลังงานให้กับมอเตอร์เกียร์ทดในการหมุนของมอเตอร์เกียร์ทดรอบใหม่เพื่อช่วยเพิ่มแรง และลดพลังงาน
ในเริ่มต้นหมุนของมอเตอร์ เป็นการประหยัดพลังงานในภาพรวมของเครื่องจักรกลนั้นๆ
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แขนกลทำ�ความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7777

แขนกลทำ�ความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์มีมิติ
ต่างๆได้สัดส่วนที่ทำ�ให้เกิดสมดุลขณะทำ�ความสะอาด ฝารองนั่งมิติต่างๆไม่ตายตัว  
ผู้ใช้งานสามารถสร้างแบบย่อขนาดหรือขยายขนาดของเครื่องได้อย่างเป็นสัดส่วน
กันตามขนาดความต้องการใช้ประโยชน์

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์แขนกลสำ�หรับทำ�ความสะอาดฝารองนั่งชักโครก ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนทำ�งาน
สัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบกล่าวคือส่วนแรกเป็นชุดถังเก็บนํ้ายาฆ่าเชื้อพร้อมวาล์วไฟฟ้า ส่วนต่อมาคือแขนกลพร้อม
มอเตอร์ และชุดเฟืองขับหมุนยกแขนกล ส่วนสุดท้ายคือกล่องเก็บผ้าสำ�หรับเช็ดทำ�ความสะอาดพร้อมมอเตอร์สำ�หรับ
หมุนดึงผ้าทุกๆส่วนของแขนกลสามารถถอดประกอบและทำ�ความสะอาดปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
แขนกลทำ�ความสะอาดฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ การทำ�งานของแขนกลทำ�ความสะอาดฝารองนั่ง
ชักโครก ทำ�งานโดยการกดสวิตช์เริ่มการทำ�งาน แขนกลจะทำ�งานอัตโนมัติ โดยนำ�ไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC
เป็นตัวประมวล จากนั้นจะทำ�การสั่งให้ปล่อยนํ้าที่ชักโครกและนํ้ายาฆ่าเชื้อโรคที่ผ้าบนส่วนปลายของแขนกลทำ�ความ
สะอาด จากนั้นแขนกลจะเลื่อนลงมาที่ฝารองนั่งชักโครกและมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงจะทำ�การหมุนฝารองนั่งชักโครก
ให้สัมผัสผ้าจนครบรอบ เป็นการทำ�ความสะอาดที่ฝารองนั่งชักโครก จากนั้นแขนกลจะกลับไปสู่ตำ�แหน่งเดิม และหมุน
เปลี่ยนผ้าเพื่อเตรียมทำ�ความสะอาดครั้งต่อไป โดยการใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงขนาดเล็กขับหมุนผ้าจากกล่องเก็บ
ผ้าสะอาดมายังกล่องเก็บผ้าใช้แล้ว แขนกลทำ�ความสะอาด
ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ได้แบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วนทำ�งานสัมพันธ์กนั อย่างเป็นระบบ
กล่าวคือ ส่วนแรกเป็นชุดถังเก็บนํา้ ยาฆ่า คือ แขนกลพร้อมมอเตอร์
และชุดเฟืองขับหมุนยกแขนกล ส่วนสุดท้ายคือกล่องเก็บผ้า
สำ�หรับเช็ดทำ�ความสะอาดพร้ อ มมอเตอร์ ส ำ�หรั บ หมุนดึงผ้า
ทุกๆส่วนของแขนกลสามารถถอดประกอบและทำ�ความสะอาด
ปรับเปลี่ยนได้ตามต้องการ

วิทยาเขตขอนแก่น

จุดเด่น
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เข็มขัดช่วยรับรู้ทิศทางเสียงสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยิน
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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จุดเด่น

ใช้กับผู้พิการทางการได้ยิน มีลักษณะเฉพาะเป็นเข็มขัดที่มีตัวรับรู้เสียง
และมอเตอร์ขนาดเล็กกระจายอยู่ 4 ทิศทางรอบเข็มขัด จึงทำ�ให้บ่งบอกทิศทาง
ของเสียงได้ถูกทิศทางซ้าย ขวา หน้า หลัง ผู้คาดเข็มขัดสามารถรับรู้เสียงด้วยการสั่น
ของมอเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่บนเข็มขัดส่วนที่อยู่ด้านหลัง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เข็มขัดช่วยรับรู้ทิศทางเสียงสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยินประกอบด้วย สายเข็มขัด ไมโครโฟนรับสัญญาณเสียง
และมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสั่นขนาดเล็ก บริเวณโดยรอบสายเข็มขัดติดยึดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสั่น
ขนาดเล็กโดยรอบเป็นแนวห่างกัน 4 ทิศ และมีไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงติดยึดข้างมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง
แบบสั่นขนาดเล็กในแต่ละด้านเป็นแนวห่างกัน 4 ทิศ เชื่อมโยงสัญญาณเข้าสู่กล่องควบคุมการทำ�งานที่ยึดติด
ข้างสายเข็มขัด เมื่อมีสัญญาณเสียงเข้ามากระทบกับไมโครโฟนรับสัญญาณเสียงด้านที่อยู่ใกล้แหล่งกำ�เนิดเสียง
มากที่สุด มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงแบบสั่นขนาดเล็กด้านดังกล่าวจะสั่นเตือนเพื่อให้ผู้พิการทางการได้ยิน รับรู้ถึง
ทิศทางของแหล่งกำ�เนิดเสียงที่มากระทบตามทิศทางนั้นๆ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในปัจจุบันนี้มีอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการทางการได้ยิน ตามระดับความบกพร่องทางการได้ยินอยู่หลายแบบ
เช่น เครื่องช่วยฟัง เครื่องช่วยการรับรู้ด้วยการสั่นสะเทือน การผ่าตัดหูชั้นในเทียม และเครื่องกลบเสียงรบกวน
ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้ล้วนแต่เหมาะกับผู้พิการทางการได้ยินแต่ละประเภท และโดยส่วนมากแล้วจะมีอุปกรณ์หลักๆ
ที่พบมากในปัจจุบันคือ เครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับผู้พิการทางหูประเภทหูตึงและการผ่าตัดหูชั้นในเทียมเหมาะกับ
ผู้พิการทางการได้ยินประเภทหูหนวก ซึ่งอุปกรณ์ทั้งสองชนิดนี้ก็มีราคาแพง แต่เข็มขัดช่วยรับรู้ทิศทางเสียงสำ�หรับ
ผู้พิการทางการได้ยินนี้สามารถเปลี่ยนกันใช้ มีลักษณะเฉพาะเป็นเข็มขัดที่มีตัวรับรู้เสียงและมอเตอร์ขนาดเล็ก
กระจายอยู่ 4 ทิศทางรอบเข็มขัด จึงทำ�ให้บ่งบอกทิศทางของเสียงได้ถูกทิศทาง ซ้าย ขวา หน้า หลังต่างกัน
เครื่องช่วยฟังจากโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเครื่องช่วยฟังหลายฟังก์ชัน ซึ่งผู้ที่พิการหูหนวกสนิทเครื่องช่วยฟังดังกล่าว
ไม่สามารถใช้งานได้ แต่ยังคงรับรู้การสั่นรอบตัวได้ดี
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โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำ�หรับเตียงผู้ป่วย
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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เพื่อประดิษฐ์โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำ�หรับเตียงผู้ป่วย จะทำ�ให้
สามารถพลิกตะแครงให้ผู้ป่วยขึ้นมาจากท่านอนราบทีละข้าง ช่วยให้ผู้ป่วยที่นอน
รักษาเป็นเวลานานสามารถทำ�กายภาพบนเตียงได้ และสามารถกำ�หนดทั้งระดับ
และเวลาของการพลิกเอียงให้ผู้ป่วยเปลี่ยนตำ�แหน่งการกดลงของนํ้าหนักร่างกาย
เป็นเวลานานอย่างต่อเนื่อง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำ�หรับเตียงผู้ป่วยประกอบด้วย 2 หน้าที่หลักๆ ด้วยกันกล่าวคือ หน้าที่แรก
ปรับนั่ง ยกขา ชันเข่า และการปรับเอียงตะแคงซ้าย-ขวาทำ�มุม 0-30 องศา เพื่อไม่ให้ผู้ป่วยลื่นไถลตกเตียง
โครงรองรับเบาะแบบแยกส่วนสำ�หรับเตียงผู้ป่วย แบ่งแยกออกเป็น 8 ชิ้น ส่วนแรกรองรับตั้งแต่ศีรษะลงมาถึง
แผ่นหลังมี 2 ชิ้น ซ้าย-ขวา ส่วนที่สองรองรับก้นมี 2 ชิ้น ซ้าย-ขวา ส่วนที่สามรองรับตั้งแต่ต้นขาถึงข้อเข่ามี
2 ชิ้น ซ้าย-ขวา ส่วนสุดท้ายในการปรับลุกนั่งรองรับตั้งแต่ข้อเข่าจนถึงปลายเท้ามี 2 ชิ้น ซ้าย-ขวา แต่ละส่วน
ทำ�งานเป็นคู่ๆ และเมื่อปรับเอียงผู้ป่วยที่อยู่ในท่านอนราบเพื่อเปลี่ยนจุดกดทับของร่างกาย ด้วยการปรับเอียง
โครงรองรับเบาะที่ถูกแบ่งครึ่งตามแนวยาวของเตียงออกเป็นซ้าย-ขวา แต่ละข้างมี 4 ชิ้น ยกเอียงพร้อมกันในข้างนั้นๆ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เตียงผู้ป่วยโดยทั่วไปจะมีลักษณะแบนราบและแบ่งออกเป็น 3 ส่วนตามแนวยาวเพื่อยกประคองให้ผู้ป่วย
อยู่ในท่านั่งแต่หากผู้ป่วยยังไม่ได้สติหรือยังไม่สามารถทรงตัวด้วยตัวเองได้ต้องนอนเป็นเวลานานยังไม่อาจใช้
หรือให้เตียงปรับลุกนั่งได้ก็ให้เกิดแผลกดทับบริเวณที่นํ้าหนักตัวกดเป็นเวลานาน ปัญหาแผลกดทับคือปัญหา
ที่เกิดจากผิวหนังถูกกดทับเป็นเวลานาน ทำ�ให้เลือดไม่สามารถไปเลี้ยงในส่วนที่ผิดหนังถูกกดทับ จึงทำ�ให้ผิวหนัง
เกิดเป็นรอยแดงบริเวณที่เกิดการกดทับและก่อให้เกิดการทำ�ลายของผิวหนังในบริเวณที่กดทับ ทำ�ให้เกิดเป็นแผลกด
จึงมีการประดิษฐ์คิดค้นอุปกรณ์หรือเตียงนอนสำ�หรับช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องนอนรักษาเป็นเวลานานๆ ให้สามารถ
ขยับหรือปรับเปลีย่ นตำ�แหน่งกดทับของร่างกายได้บอ่ ยครัง้

วิทยาเขตขอนแก่น

จุดเด่น
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เครื่องไกวเปลตามสภาวะการแกว่ง
ชื่อนักวิจัย ผศ.เสริมศักดิ์ อักขราสา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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จุดเด่น

จุดเด่นของเครื่องไกวเปลตามสภาวะการแกว่งนี้มีหลักการง่ายๆต้นทุนตํ่า ซึ่ง
เครื่องจะแกว่งไกวเปลสอดคล้องกับสภาวะการแกว่งของเปลอย่างอิสระ ซึ่งในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกลเรียกการแกว่งของเปลอย่างอิสระนี้ว่าการแกว่งแบบ “ความถี่
ธรรมชาติ” โดยเครือ่ งสามารถทำ�งานสอดคล้องกับความถีธ่ รรมชาตินโี้ ดยอัตโนมัตอิ ย่าง
มีประสิทธิภาพ ทำ�ให้ผู้ใช้เปลมีการหลับลึกและหลับได้นาน เมื่อตื่นขึ้นมาจะเกิดความ
สดชื่น อีกทั้งยังลดภาระด้านอารมณ์ก่อให้เกิดการอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีความสุข

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้เป็นการประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ�ให้มนุษย์พักผ่อนหลักนอนง่ายบนเปล โดยใช้เครื่องไกว
เปลตามสภาวะการแกว่ง ซึ่งเริ่มต้นเมื่อเปลมีการแกว่งจะทำ�ให้เชือกที่ยึดติดกับเปลไปดึงวัสดุยึดหยุ่นซึ่งยึดติดกับ
แขนไกวให้หมุนมาชนกับสะพานไฟต่อกระแสไฟฟ้าให้มอเตอร์เกียร์ทดทำ�งานหมุนก้านเตะไปเตะแขนไกวดึงวัสดุ
ยึดหยุ่นและเชือกที่ยึดติดกับเปลเพื่อดึงเปลให้แกว่งกลับมาอีกทางหนึ่ง เมื่อเปลแกว่งกลับมาตามตำ�แหน่งที่กำ�หนด
มอเตอร์เกียร์ทดจะหยุดหมุนตัวเอง จากนั้นเปลจะแกว่งอย่างอิสระจนไปถึงที่สุดและแกว่งย้อนกลับมาโดยอิสระใน
ขณะเดียวกันเปลจะดึงเชือกและวัสดุยืดหยุ่นที่ติดกับแขนไกวให้ไปชนกับสะพานไฟอีกซึ่งเป็นการทำ�งานครบรอบ
เครื่องจะทำ�งานตามวัฏจักรเช่นนี้ไปเรื่อยๆ อย่างอัตโนมัติจนกว่าผู้ใช้จะสั่งหยุดการทำ�งานโดยการหยุดจ่ายกระแส
ไฟฟ้าให้กับเครื่อง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มนุษย์ในวัยเด็กต้องการได้รับการเอาใจใส่ดูแล มีการรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว แสดงอารมณ์ และกริยาเมื่อรู้สึกหิว
รวมถึงการนอนหลับไม่เป็นเวลาทำ�ให้ผู้ดูแลมีภาระในการเลี้ยงดูเป็นอย่างมาก เครื่องไกวเปลเป็นอุปกรณ์หนึ่งที่ใช้
ในการแบ่งเบาภาระในการเลี้ยงดูเด็ก ทำ�ให้เด็กมีการหลับลึกและหลับได้นาน เมื่อตื่นขึ้นมาจะเกิดความสดชื่นไม่
งอแง เป็นการลดภาระด้านอารมณ์ และทางเสียงรบกวนของผู้ใหญ่ไปได้มาก อนึ่งในการนอนเปลยังสามารถนำ�ไป
ใช้กับผู้ใหญ่ที่ต้องการพักผ่อนโดยการนอนอย่างหลับลึกเพื่อให้เกิดความสดชื่นเมื่อตื่นขึ้นสามารถทำ�งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นการทำ�งานเป็นพนักงานขับรถ เป็นต้น แต่เปลที่ใช้กันทั่วไปจะต้องมีคนไกวตลอดเวลา จึง
ทำ�ให้เสียเวลาในการทำ�งานอย่างอื่น ดังนั้นการสร้างเครื่องไกวเปลตามสภาวะการแกว่งโดยหลักการง่ายๆ ต้นทุนตํ่า
ให้เด็กหรือผู้ใหญ่เกิดการหลับลึกอย่างยาวนานก่อให้เกิดสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอีกทั้งยังลดภาระในการดูแลเด็ก
โดยไม่ต้องใช้คนไกวเปล ก่อให้สังคมเกิดความเข้มแข็งส่งผลให้ประเทศเกิดอำ�นาจต่อรองกับนานาประเทศในโลก
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เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�หรับปล่องลมแดดขนาดเล็ก
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น
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เพือ่ สร้างเครือ่ งกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�หรับปล่องลมแดดขนาดเล็กใช้ในครัวเรือนและ
ชุมชนห่างไกล ระบบจำ�หน่ายของ การไฟฟ้าเป็นเครื่องที่มีความเหมาะสมต่อการผลิต
กระแสไฟฟ้าจากแรงลมภายในปล่องลมแดดขนาดเล็ก โดยได้ออกแบบและประดิษฐ์
ให้มีความต้านทานการเคลื่อนที่ของลมตํ่าภายใต้สภาวะการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ
และการเคลื่อนที่ของอากาศของหลังคาปล่องลมแดด

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าสำ�หรับปล่องลมแดดขนาดเล็ก ประกอบด้วยส่วนของกังหันลม แกนของกังหันลมถัดจาก
กังหันลงมาตามแกนของกังหันมีตลับลูกปืนจับยึดแกนแบบหมุนได้ เชื่อมต่อกับที่คํ้ายันปล่องลม ปลายสุดของแกน
ของกังหันจับยึดแบบหมุนได้วางอยู่บนฐานสำ�หรับยึดกับฐานปล่องลมแดด บริเวณแกนของกังหันมีปลอกจับยึดทรง
กระบอก มีรูเจาะทะลุสำ�หรับใส่สลักยึดแน่นกับแกนของกังหันลม เพื่อให้หมุนตามแกนของกังหันลมดังกล่าว ด้าน
ข้างปลอกจับยึดทรงกระบอกมีแขนทรงกระบอกเชื่อมต่ออย่างแน่นหนาทั้งสี่ทิศ ปลายของทรงกระบอกด้านหนึ่ง
เชื่อมต่อกับวงแหวนด้านบนมีแผ่นแม่เหล็กวางอยู่เป็นระยะ ด้านข้างของวงแหวนดังกล่าวมีแกนเหล็กมีลักษณะ
เป็นรูปตัวซีพันด้วยขดลวดเพื่อให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านแกนเหล็ก มีลักษณะเป็นรูปตัวซีดังกล่าวยึดอยู่กับเบ้าบน
โครงไม้ที่ยึดติดตั้งฉากกับฐานปล่องลมแดดไม่หมุนตามแกนของกังหันลม
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยอาศัยเทคโนโลยีปล่องลมแดด ปัจจุบันมีผู้ให้ความสนใจ
มากมายแต่ส่วนใหญ่จะมุ่งศึกษาในระบบใหญ่ซึ่งใช้งบประมาณสูงมาก ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นออกแบบระบบผลิต
กระแสไฟฟ้าจากปล่องลมแดดขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถใช้งานในครัวเรือนหรือชุมชนห่างไกลระบบจำ�หน่าย เช่น
ตามเกาะ ตามภูเขา ซึ่งปล่องลมแดดจะมีคุณสมบัติที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ทั้ง กลางวันและกลางคืนต่างจากโซล่าเซลล์

วิทยาเขตขอนแก่น

จุดเด่น
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เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นน้ำ�
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
8158

จุดเด่น

เพือ่ ประดิษฐ์เครือ่ งจักรสำ�หรับผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลืน่ นํา้ ทีม่ สี ว่ นประกอบ
หลักๆ 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งจะทำ�หน้าที่ สร้างพลังงานกล โดยอาศัยการเกิดคลื่น
ในทะเลเพื่อเป็นต้นกำ�ลังขับเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ส่วนที่สองจะ     
ทำ�หน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากคลื่นนํ้า ประกอบไปด้วยส่วนของชุดกำ�เนิดพลังงานไฟฟ้าที่มีโครงสร้างภายนอกปิด
ป้องกันนํ้าเข้า ด้านข้างสองด้านมีข้อต่อจับยึดทุ่นลอยนํ้าสามารถโยกขึ้นลงตามแรงคลื่น บริเวณด้านข้างของทุ่นลอย
จะมีข้อต่อจับยึดก้านชักเพลาข้อเหวี่ยงด้านหนึ่ง ส่วนอีกด้านหนึ่งของก้านชักเพลาจะยื่นเข้าไปในชุดกำ�เนิดพลังงาน
โดยยึดกับจานหมุนของเพลาข้อเหวี่ยงทั้งสองด้านโดยมีเพลาขับเป็นแกนกลาง ช่วงกลางของเพลาขับจะเป็นส่วน
ของเฟืองส่งแรงขับส่งกำ�ลังด้วยโซ่ลงไปสเตอร์ส่งกำ�ลังของชุดกำ�เนิดกระแสไฟฟ้าที่อยู่ตํ่าลงไป จับยึดด้วยเพลาขับ
หมุนที่มีเฟืองทดสอบชั้นที่ 1 หมุนขับชุดเฟืองทดรอบชุดที่สองที่ยึดตึดกับเพลาของเครื่องกำ�เนิดไฟฟ้า ทำ�ให้เครื่อง
กำ�เนิดหมุนผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
คลื่นนํ้าทะเลในมหาสมุทรมีการเคลื่อนที่อย่างเป็นจังหวะตามแนวชายฝั่งนั้น เป็นแหล่งพลังงานอันมหาศาล
แม้ว่าพลังงานจากคลื่นทะเล และนํ้าขึ้น นํ้าลง จะเป็นพลังงานเพียง 0.2 เปอร์เซ็นต์จากพลังงานทั้งหมดที่มีในโลก
แต่ก็เป็นพลังงานที่สามารถให้ประโยชน์ไปทัว่ โลก ถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานลมมากกว่า 15-20 ปีแล้ว
แต่พลังงานมหาสมุทรสามารถทำ�นายพฤติกรรมได้ และปริมาณพลังงานที่ได้นั้นมีมากกว่าพลังงานที่ได้จากลม เรา
สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์จากมหาสมุทรที่มีถึง 70% ของพื้นผิวโลกได้ ในรูปแบบของพลังงานคลื่น พลังงานนํ้า
ขึ้นนํา้ ลง และการแปลงพลังงานความร้อนของมหาสมุทร กระแสคลืน่ ในทะเลหรือมหาสมุทร สามารถนำ�มาผลิตไฟฟ้าได้
โดยอาศัยอุปกรณ์ที่ดึงพลังงานจากคลื่นมาใช้โดยตรงซึ่งจะทำ�การแปลง การเคลื่อนไหวในแนวตั้งของคลื่นและการ
พองตัวเป็นแรงกดอากาศไปผลักดันให้ เครื่องกำ�เนิดไฟฟ้าหมุนการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานคลื่นสามารถทำ�ได้ทั้งแบบ
ระบบที่ติดตั้งไปตามชายฝั่ง และระบบที่ติดตั้งนอกฝั่งที่นํ้าลึก
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ชุดแผงอุ่นอากาศ
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9700

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดแผงอุ่นอากาศที่มีรูปทรงสี่เหลี่ยมเป็นกล่องด้านล่างทึบบรรจุทรายแม่นํ้าเพื่อรักษาอุณหภูมิไม่ให้เกินการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ด้านบนเป็นกระจกโปร่งแสงกักเก็บความร้อน ภายในมีท่ออะลูมิเนียมวางขดซ้อนกันไปมา
วางบนคานยึดติดบริเวณผนัง ด้านในด้วยเหล็กยึดโครงอยู่เหนือทรายแม่นํ้า ปลายด้านหนึ่งของท่ออลูมิเนียมต่อเข้ากับ
พัดลมอัดอากาศส่วนอีกด้านต่อกับท่อส่งลมร้อน ชุดแผงอุ่นอากาศถูกห่อหุ้มด้วยแผ่นสังกะสีด้านในและแผ่นสังกะสี
ด้านนอกให้เกิดความแข็งแรงไม่ให้อากาศร้อนและความชื้นรั่วไหล
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ชุดแผงอุ่นอากาศสำ�หรับตู้อบแห้งที่มีอยู่ทั่วไปส่วนมากแล้วเป็นแบบการใช้ลมร้อน จากเชื้อเพลิงประเภทก๊าซ
หุงต้มและการใช้ชุดทำ�ความร้อนไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวหรือ การใช้ชุดทำ�ความร้อนไฟฟ้าร่วมกับก๊าซหุงต้ม ซึ่งเป็น
ผลทำ�ให้เกิดการใช้พลังงานโดยตรงและใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน โดยกระบวนการอบแห้งพริกที่ใช้ลมร้อนมี
ขั้นตอน หรือวิธีการที่มีวัตถุประสงค์เดียวกันคือต้องการให้พริกหลังกระบวนการอบแห้งนั้น ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและเป็นไปตามเงื่อนไขของระบบที่ทำ�การออกแบบ ซึ่งในแต่ละระบบนั้นมีความแตกต่างกันออกไป           
โดยส่วนใหญ่ระบบการอบแห้งพริกนั้น จะมุ่งไปที่เป้าหมายให้ผลิตภัณฑ์นั้นได้ปริมาณมากตามความต้องการ ซึ่งนั้น
เป็นสาเหตุที่ทำ�ให้เกิดการมองข้ามการหาวิธีการในการลดใช้พลังงานที่นำ�มาใช้ในกระบวนการอบแห้งพริกนี้

วิทยาเขตขอนแก่น

เพื่อใช้กับการอบแห้งพืชผลทางการเกษตรโดยใช้ตู้อบแห้งด้วยลมร้อน เพื่อ
ให้อากาศ ภายนอกที่จะเข้าสู่ตู้อบแห้งนั้น มีอุณหภูมิสูงขึ้นจากบรรยากาศปกติ
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เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรับมุมก้มเงยตามทางลาดชัน
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7778

จุดเด่น

เบาะสำ�หรับรถเข็นคนพิการขึ้นลงทางลาดชัน ด้วยการปรับระดับมุมก้มเงย
ด้วยเฟืองโดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้า กระแสตรงที่มีแรงบิดสูงรอบตํ่าเป็นต้นกำ�ลังควบคุม
ด้วยวงจรอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์ตรวจจับระดับแรงโน้มถ่วงของโลก เพือ่ ช่วยในการ
ทรงตัวของรถเข็น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรับมุมก้มเงยตามทางลาดชัน ประกอบไปด้วย ส่วนเบาะนั่งรูปทรงสี่เหลี่ยม
มุมฉากทั้งสี่มุม ยึดติดอยู่บนคานแกนเดี่ยวรูปทรงกระบอกที่คาดผ่าน กึ่งกลางเบาะด้านหนึ่งมายังกึ่งกลางเบาะอีก
ด้านหนึ่ง ปลายทั้งสองด้านของคานรองเบาะถูกจับยึดแบบหมุนได้ บนคานของรถเข็นด้านข้างทั้งสองด้าน ส่วน
ปลายของคานวางเบาะด้านหนึ่งมีเฟืองครึ่งวงกลมติดยึดไว้สำ�หรับหมุนขบกับเฟืองทรงกระบอกที่เชื่อมต่อส่วน
ปลายของแกนเพลามอเตอร์ เพื่อปรับก้มเงยตามระดับความลาดชันให้เบาะทำ�มุมขนานกับพื้นดิน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เพื่อประดิษฐ์เบาะนั่งรถเข็นคนพิการคานเดี่ยวปรับมุมก้มเงยตามทางลาดชัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็นตัวเบาะ และส่วนที่เป็นอุปกรณ์จับยึดปรับระดับมุมก้มเงย โดยแต่ละส่วนทำ�งานสัมพันธ์กันกับอุปกรณ์ในการ
ขับเคลื่อน ซึ่งเป็นส่วนปรับระดับเบาะตามมุมที่รถเข็นคนพิการมีการเคลื่อนที่ขึ้นลงทางลาดชัน กล่าวคือ ปัญหาที่เกิด
ขึ้นของการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงทางลาดชันของผู้ที่ใช้รถเข็นทั้งตามโรงพยาบาล สถานที่ที่จัดทางลาดไว้ บางแห่งมีความ
ชันมากเกินไปอาจเกิดอันตรายแก่ผพู้ กิ าร เช่น เวลาขึน้ ทางลาดล้มหน้ายกขึน้ ทำ�ให้หงายหลังหรือเวลาลงทางลาดผู้พิการ
โน้มตัวไปข้างหน้ามากเกินไป ทำ�ให้รถเคลื่อนที่ลงมาด้วยความเร็วผู้ป่วยหรือผู้พิการอาจตกลงจากเก้าอี้ได้ อันเนื่อง
มาจากจุดศูนย์กลางมวลไม่ได้อยู่กึ่งกลางขณะเคลื่อนที่ ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นเบาะนั่งที่มีลักษณะสมบัติขนานกับพื้น
โลกตลอดเวลา แม้ตัวรถเข็นจะเอียงทำ�มุมก้มเงยขึ้นลงตามทางลาดชัน
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เบาะนั่งรถเข็นสำ�หรับผู้พิการท่อนล่างปรับขึ้นลงแนวดิ่ง
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7778

เบาะนั่งรถเข็นสำ�หรับผู้พิการท่อนล่างปรับขึ้นลงแนวดิ่งนี้ประดิษฐ์ขึ้นมา
เพื่อใช้กับผู้พิการท่อนล่างที่ไม่สามารถ เดินได้เพื่อให้ผู้พิการสามารถเคลื่อนที่ไป
ไหนมาไหนได้ เพื่อให้ผู้พิการสามารถใช้มือพยุงตัวเองขึ้นนั่งบนรถเข็นเองได้ เพื่อให้
ผู้พิการสามารถขึ้นลงระหว่างเตียงผู้พิการกับรถเข็นที่มีระดับต่างกันได้ และสามารถ
หยิบจับสิ่งของ ที่อยู่บนชั้นสูงที่มีความสูงเท่ากับคนปกติยืนหยิบได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
รถเข็นช่วยเหลือผู้ป่วยปรับขึ้นลงแนวดิ่งประกอบด้วยโครงรถเข็นและโครงรองรับเบาะ ซึ่งแยกเป็นคนละส่วนกัน
ด้านหลังโครงที่นั่งมีคานสองอันบริเวณตรงกึ่งกลางบนคานทั้งสองติดยึดตลับลูกปืนที่ทำ�เป็นเหมือนลูกกลิ้ง สำ�หรับ
บังคับทิศทางการขึ้นลงของตัวโครงรอบรับเบาะ บริเวณโครงมือจับของตัวรถเข็นด้านหลังมีเกลียวกำ�ลังแกนเดี่ยว
ที่มีลักษณะเป็นเกลียวยาวตลอดลำ�ตัวติดตั้งเข้ากับโครงรถเข็นด้านหลังบริเวณกึ่งกลางของคาน ปลายด้านล่างต่อ
พ่วงด้วยสายพาน ร่องเข้ากับเพลามอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรงเป็นต้นกำ�ลังในการขับเคลื่อน มีเฟืองขับเคลื่อนยึดติด
กับเพลาของมอเตอร์เป็นแบบหมุนตาม และมีรางประคองลักษณะยื่นออกมาด้านหน้าเชื่อมยึดติดกับโครงรถเข็น
ด้านหลังมีตลับลูกปืน ขบรางประคองประกบรางทั้งด้านนอกและด้านในยึดติดกับโครงที่นั่งรถเข็น ด้านหลังสำ�หรับ
บังคับให้เคลื่อนที่ เป็นแนวขึ้นลง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
รถเข็นคนพิการทั่วไปเป็นแบบใช้คนเข็นและแบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนนั้น จะออกแบบมาให้ส่วนประกอบ
ทุกอย่างเชื่อมติดกันเป็นชิ้นเดียวกัน โดยที่นั่งของรถเข็นคนพิการนั้นจะสูงจากพื้นประมาณ 45-50 ซม. ซึ่งที่นั่งนี้มี
ความสูงพอสมควรทำ�ให้ผู้พิการท่อนล่างไม่มีความสะดวกในการขึ้นลงรถเข็นด้วยตัวเอง ในการขึ้นลงระหว่างเตียง
ผู้พิการกับรถเข็นผู้พิการนั้นทำ�ได้ยากเนื่องมาจากความแตกต่างกัน ระหว่างความสูงของเตียงผู้พิการและความสูง
ของรถเข็นผู้พิการทำ�ให้ผู้พิการมีความลำ�บากในการขึ้นลงระหว่างเตียงผู้พิการและรถเข็นผู้พิการ นอกจากนี้ในการ
ดำ�รงชีวิตประจำ�วันของผู้พิการร่วมกับคนปกติย่อมมีชั้นวางของที่อยู่สูงเกินความสามารถของผู้พิการที่นั่งบนรถเข็น
ทั่วไปจะหยิบจับได้ จึงทำ�ให้ต้องเป็นภาระของผู้ดูแลคนพิการ และในปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นหากมีรถเข็นที่ช่วยให้
ผู้พิการสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ขึ้นมาระดับหนึ่ง จะทำ�ให้ผู้พิการดำ�รงชีวิตตามศักยภาพของตนเองมีคุณภาพชีวิต
ที่ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าและศักดิ์ศรีให้แก่ผู้พิการจะได้ไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นภาระของผู้อื่น

วิทยาเขตขอนแก่น

จุดเด่น

100

แผ่นเกราะกันกระสุน
ชื่อนักวิจัย นายจำ�นง อมตาริยกุล และผศ.ดร.วันทนา อมตาริยกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
11053

จุดเด่น

แผ่นเกราะกันกระสุน ประกอบด้วยแผ่นโลหะทีว่ างเรียงติดกัน จำ�นวน 3 ชุด
แต่ละชุดจะมีหน้าทีแ่ ตกต่างกัน กล่าวคือชุดโลหะที่ 1 จะทำ�หน้าทีเ่ พือ่ ลดความรุนแรง
ของกระสุนปืน ชุดโลหะที่ 2 ทำ�หน้าทีด่ ดู ซับพลังงานการกระแทกของกระสุนปืนและ
กระจายแรง ลดแรงกระแทกของกระสุนปืน และชุดโลหะที่ 3 ทำ�หน้าทีต่ า้ นทานการยุบ
ตัวจากแรงอัดของกระสุนปืน แผ่นเกราะกันกระสุนนีส้ ามารถป้องกันปืนพกสัน้ ขนาด 9 มม.
ได้ทกุ ระยะการยิง และสามารถป้องกันปืน M16A1 ได้ในระยะการยิง 25 หลาขึน้ ไป

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
      แผ่นเกราะกันกระสุน ประกอบด้วยชุดโลหะจำ�นวน 3 ชุด มีความทนทานเป็นพิเศษ เป็นเกราะแข็งสามารถ
ใช้ป้องกันอาวุธปืนสงครามได้และเป็นแผ่นเกราะกันกระสุนที่มีต้นทุนการผลิตตํ่า โดยชุดโลหะที่ 1 เป็นแผ่นสแตน
เลส จำ�นวน 3 แผ่น ชุดโลหะที่ 2 เป็นแผ่นอลูมิเนียมจำ�นวน 1 แผ่น และแผ่นสแตนเลสอีกจำ�นวน 1 แผ่น และชุด
โลหะที่ 3 เป็นแผ่นสแตนเลสจำ�นวน 4 แผ่น โดยชุดโลหะทั้ง 3 ชุดนี้เรียงติดกันเป็นชิ้นเดียวกัน

101

แผ่นเกราะกันกระสุน เป็นการประดิษฐ์ที่สามารถนำ�ไปใช้เป็นส่วนประกอบของเสื้อเกราะกันกระสุน เพื่อใช้
ป้องกันกระสุนปืนจากฝ่ายตรงข้ามและให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจมีความปลอดภัย เสื้อเกราะกันกระสุนเป็น
ยุทธภัณฑ์ทางทหารที่มีความสำ�คัญในการทำ�งานของเจ้าหน้าที่ในภารกิจที่เสี่ยงภัยอันตรายต่างๆ เช่น ภารกิจการ
ปราบปรามยาเสพติด ภารกิจการป้องกันประเทศตามแนวตะเข็บชายแดน ภารกิจควบคุมฝูงชนของม็อบกลุ่มต่างๆ
และภารกิจใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น เจ้าหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์ดังกล่าวควรใช้เสื้อ
เกราะแข็ง คือ แผ่นเกราะกันกระสุนที่สอดในช่องด้านหน้าและด้านหลังจะต้องสามารถป้องกันอาวุธสงครามได้ เช่น
ปืน M16 เสื้อเกราะจึงเป็นยุทธภัณฑ์ที่ใช้ป้องกันเพื่อลดการสูญเสียของกำ�ลังพลและสร้างขวัญกำ�ลังใจให้แก่กำ�ลังพล
ให้เกิดความอุ่นใจในการออกปฏิบัติภารกิจแต่ละครั้ง วัสดุที่ใช้ทำ�เสื้อเกราะกันกระสุนได้มีผู้คิดค้นมีหลากหลายชนิด
ได้แก่เสื้อเกราะที่ทำ�จากเส้นใยธรรมชาติ เส้นใยสังเคราะห์ แผ่นโลหะ ยางสังเคราะห์โพลีไวนิลคลอไรด์ และใยแก้ว
เป็นต้น
สิทธิบัตรไทย เลขที่ 13355 ได้กล่าวถึงเสื้อเกราะกันกระสุนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากเส้นใยธรรมชาติโดยทอให้มีความ
หนา 20-40 ชั้น เป็นเสื้อเกราะอ่อนใช้ป้องกันอาวุธปืนสั้น
อนุสิทธิบัตรไทยเลขที่ 4263 ได้กล่าวถึงเสื้อเกราะกันกระสุนที่ใช้แผ่นเกราะกันกระสุนที่ประดิษฐ์ขึ้นจากวัสดุ
ใยแก้ววางซ้อนกันจำ�นวน 27 ชั้น เป็นเสื้อเกราะอ่อนสำ�หรับใช้ป้องกันอาวุธปืนสั้น
เสื้อเกราะกันกระสุนดังข้างต้นเป็นเสื้อเกราะอ่อนเหมาะสำ�หรับใช้ป้องกันอาวุธปืนสั้นเท่านั้น และแผ่นเกราะกัน
กระสุนทีไ่ ด้ประดิษฐ์ขนึ้ ในครัง้ นี้ เป็นชนิดเกราะแข็งทีส่ ามารถป้องกันอาวุธสงครามได้โดยมีวสั ดุประกอบขึน้ 3 ชุด ได้แก่
วัสดุโลหะชุดที่ 1 ทำ�หน้าที่ลดความรุนแรงของกระสุนปืน วัสดุโลหะชุดที่ 2 ทำ�หน้าที่ดูดซับพลังงานการกระแทก
กระจายแรงและลดแรงกระแทกของกระสุนปืน และวัสดุโลหะชุดที่ 3 ทำ�หน้าที่ต้านทานการยุบตัวของแรงอัดของ
กระสุนปืน ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่ากระสุนปืน M16A1 หมดพลังงานเมื่อวิ่งถึงชั้นวัสดุโลหะชุดที่ 2 และวัสดุโลหะ
ชุดที่ 3

วิทยาเขตขอนแก่น

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน

102

แผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ชื่อนักวิจัย นายเจริญชัย ฤทธิรุทธ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10504

จุดเด่น

เพื่อให้ได้กรรมวิธีการผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตที่ไม่มี
ส่วนผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่สามารถรับนํ้าหนักบรรทุกคงที่และนํ้าหนักจรได้
แล้วมีคุณสมบัติทางกายภาพที่ดีเหมาะสมกับงานก่อสร้างพื้นสำ�เร็จรูปโดยการ
ประดิษฐ์นี้ เน้นการผลิตแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปที่ไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
แผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ประกอบด้วย เถ้าลอยจากถ่านหินลิกไนต์ โซเดียมซิลิเกต โซเดียม
ไฮดรอกไซค์ มวลรวมละเอียด มวลรวมหยาบที่มีขนาด ½ นิ้ว ซึ่งจะได้แผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต
ที่ไม่มีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากกรรมวิธีการผลิตของปูนซีเมนต์
ปอร์ตแลนด์ โดยแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตมีกรรมวิธีผลิตโดยย่อ เริ่มจากการเตรียมแบบและดึงลวด
อัดแรง 5 เส้นที่กำ�ลัง 100 บาร์ แล้วทำ�การผลิตจีโอโพลิเมอร์คอนกรีตจากเถ้าลอย โซเดียมไฮดรอกไซด์ มวลรวม
ละเอียด มวลรวมหยาบ และโซเดียมซิลิเกต จากนั้นเทเข้าแบบและถอดแบบ และตัดลวดอัดแรงเมื่อแผ่นพื้นสำ�เร็จรูป
อัดแรงมีอายุ 14 วัน โดยจะได้แผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต ใช้เป็นแผ่นพื้นสำ�เร็จในงานก่อสร้างได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
แผ่นพื้นคอนกรีตสำ�เร็จรูปได้มีการนำ�มาใช้ในการก่อสร้างจำ�นวนมาก จึงมีการออกแบบขนาดหน้าตัดและ
ความยาวที่แตกต่างกันไป เพื่อที่จะทำ�การรองรับนํ้าหนักบรรทุกจรทดแทนการใช้พื้นล่อในที่ใช้สำ�หรับงานก่อสร้าง
อาคาร บ้านพักอาศัย คอนโดมิเนียม โรงแรม อาคารสำ�นักงาน และโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งสะดวกและรวดเร็ว
ทำ�ให้สามารถกำ�หนดระยะเวลาในการก่อสร้างได้ดีกว่าพื้นที่กระทำ�การหล่อในที่ อีกทั้งยังประหยัดค่าใช้จ่าย
ในการก่อสร้างอีกด้วย ซึ่งแผ่นพื้นสำ�เร็จรูปยังมีส่วนผสมของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
ดังนั้นเพื่อลดผลกระทบของการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ งานวิจัยนี้จึงได้พัฒนาวัสดุที่จะนำ�มาผลิตเป็นแผ่นพื้น
สำ�เร็จรูปแทนปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์โดยทำ�การประดิษฐ์แผ่นพื้นสำ�เร็จรูปจีโอโพลิเมอร์คอนกรีต เพื่อใช้ในงาน
ก่อสร้างและเป็นการอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป
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ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7963

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ซึ่งได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดยแต่ละส่วน
ทำ�งานสัมพันธ์กันอย่างเป็นระบบ เพื่อให้สัมผัสกับอุปกรณ์ความสะอาดฝารองนั่งชักโครกซึ่งเป็นส่วนของแขนที่
ยื่นออกมาสำ�หรับกดผ้าทำ�ความสะอาดลงบนฝารองนั่งอย่างทั่วถึง กล่าวคือส่วนแรกเป็นเฟืองขับที่มีต้นกำ�ลังเป็น
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายในถังอุปกรณ์ด้านหลังฝาชักโครก ส่วนต่อมาคือฝารองนั่งชักโครกชั้นบนมีรูป
ทรงโค้งมนตามแนวของฐานชักโครกเดิม มีเฟืองสำ�หรับขบและขับหมุนกับชุดเฟืองต้นกำ�ลังอยู่โดยรอบของฝารองนั่ง
ชักโครกชั้นบน ส่วนสุดท้ายคือฝารองนั่งชั้นล่างจะมีร่องทรงเหลี่ยมอยู่บริเวณกึ่งกลางของฝารองนั่งชักโครกชั้นล่าง
เพื่อใช้เป็นช่องทางขับหมุนของฝารองนั่งชักโครกชั้นบน มีที่สำ�หรับติดตั้งยึดเข้ากับขอบของชักโครกเดิม เพื่อให้เกิด
ความแน่นหนาอุปกรณ์ต่างๆมีความแตกต่างจากอุปกรณ์ทำ�ความสะอาดฝารองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ซึ่งมีลักษณะ
ฝารองนั่งเลือนเข้าออกในกล่องที่มีถาดรองรับนํ้าที่ใช้ฉีดล้างทำ�ความสะอาดฝา ทำ�ให้เกิดความไม่สะดวกอุปกรณ์
มีขนาดใหญ่
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ฝารองนัง่ ชักโครกชนิดปรับหมุนได้ดว้ ยมอเตอร์ไฟฟ้า
ได้แบ่งออกเป็น 3 ส่วน โดย แต่ละส่วนทำ�งานสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ กล่าวคือส่วนแรกเป็นเฟืองขับทีม่ ตี น้ กำ�ลัง
เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเล็กติดตั้งอยู่ภายในถังอุปกรณ์
ด้านหลังฝาชักโครก ส่วนต่อมาคือฝารองนัง่ ชักโครกชัน้ บน
ที่มีเฟืองสำ�หรับขบและขับหมุนกับชุดเฟืองต้นกำ�ลัง ส่วนสุดท้ายคือฝารองนั่งชั้นล่างติดตั้งอยู่บนฐานชักโครกเดิม
มีร่องรูปตัวยูอยู่บริเวณกึ่งกลางของฝารองนั่งชั้นล่างเพื่อใช้เป็นช่องทางขับหมุนของฝารองนั่งชักโครก ชั้นบนมี
ที่สำ�หรับติดตั้งยึดกับขอบของชักโครกเดิมเพื่อให้เกิดความแน่นหนา อุปกรณ์ต่างๆมีความแตกต่างจากอุปกรณ์
ทำ�ความสะอาดฝารองนั่งส้วมแบบนั่งราบ ซึ่งมีลักษณะฝารองนั่งเลื่อนเข้าออกในกล่องที่มีถาดรองรับนํ้าที่ใช้ฉีดล้าง
ทำ�ความสะอาดฝา ทำ�ให้เกิดความไม่สะดวกอุปกรณ์มีขนาดใหญ่

วิทยาเขตขอนแก่น

ฝารองนั่งชักโครกชนิดปรับหมุนได้ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ามีมิติต่างๆได้สัดส่วนที่
ทำ�ให้เกิดสมดุลขณะฝารองนั่งปรับหมุนมิติต่างๆไม่ตายตัว ย่อขนาดหรือขยายขนาด
ของเครื่องได้อย่างเป็นสัดส่วนตามขนาดความต้องการใช้ประโยชน์
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หมอนเตือนภัยด้วยมอเตอร์ขนาดเล็กสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยิน
ชื่อนักวิจัย ผศ.ดร.ศักดิ์ระวี ระวีกุล
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10575

จุดเด่น

เพื่อใช้ในการเตือนภัยฉุกเฉินและใช้ปลุกขณะนอนหลับในเรือนนอนรวม
ของโรงเรียนผู้พิการทางการได้ยิน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
หมอนเตือนภัยด้วยมอเตอร์ขนาดเล็กสำ�หรับผู้พิการทางการได้ยิน ประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนที่เป็นระบบ
ควบคุม และส่วนที่รับสัญญาณทำ�ให้เกิดการสั่น ระบบเริ่มทำ�งานเมื่อตัวตรวจรู้ควันหรือความร้อนที่ติดตั้งอยู่
ทั่ ว บริ เวณเรื อ นนอนรวมได้ รั บ ควั น หรื อ ความร้ อ นผ่ า นเข้ า มาที่ ตั ว ตรวจรู้ ตั ว ตรวจรู้ จ ะส่ ง สั ญ ญาณมายั ง
ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำ�หน้าที่เป็นตัวประมวลผล สร้างสัญญาณควบคุมการทำ�งานของมอเตอร์ขนาดเล็กที่อยู่
ในกล่องติดตั้งไว้ภายในหมอน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
บุคคลที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน หมายถึง บุคคลที่บกพร่องหรือสูญเสียทางการได้ยินเป็นเหตุให้
การรับฟังเสียงต่างๆได้ไม่ชัดเจน ตั้งแต่ระดับรุนแรงถึงระดับน้อย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ หูหนวกและหูตึง
หูหนวก หมายถึง สูญเสียการได้ยินมากจนไม่สามารถเข้าใจหรือใช้ภาษาพูดได้ หูตึง หมายถึง สูญเสียการได้ยิน
จนไม่สามารถเข้าใจคำ�พูดและการสนทนา หากเกิดเหตุอันตรายใดๆขึ้น เมื่อมีการเตือนด้วยเสียงจะไม่สามารถ
รับรู้ได้เหมือนคนปรกติทั่วไป

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วิทยาเขตสกลนคร
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เครื่องดัดลวดหยักสำ�หรับรัดต้นยางพารา
ชื่อนักวิจัย ว่าที่ร้อยตรีไพรทูล ไชยวงศา, นายศุภฤกษ์ อินทิจันทร์, นายวัชระ วัดโสภา เลขที่อนุสิทธิบัตร
และนายณัฐพล เจริญบุญมี คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
8912
จุดเด่น

เครื่องดัดลวดหยักสำ�หรับรัดต้นยางพาราที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ ประกอบด้วยโครง
เครื่องมีส่วนป้อนลวดเข้ารับกำ�ลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านล่างของโครงเครื่อง
ส่งกำ�ลังผ่านมูลเลย์ สายพาน เพลา และเฟืองขับ ส่วนหยักลวด จัดให้มีฟันเฟืองหยัก
ลวด ชุดเฟืองขับแบบไม่ต่อเนื่องรับกำ�ลังผ่านเพลา มูลเล่ย์ และสายพานจากมอเตอร์
ไฟฟ้า ขุดเดียวกันกับส่วนป้อนลวดเข้าและยังจัดให้มีใบมีดตัดลวดหยักให้ขาดออกเป็น
ท่อนๆ จะเห็นได้วา่ การใช้กำ�ลังจากมอเตอร์ไฟฟ้าส่งกำ�ลังผ่านหน่วยส่งกำ�ลังควบคุมการ
ทำ�งานไปยังอุปกรณ์และทำ�การดัดลวดเองโดยอัตโนมัติ ซึง่ จะเป็นการทดแทน แรงงาน
คนสามารถลดเวลาและเพิม่ อัตราการผลิตชิน้ งานได้ เนือ่ งจากการใช้แรงงานคน จะเกิด
ความเมื่อยล้าจากการกดและการดึงรั้งลวดในการดัดขณะปฏิบัติงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องดัดลวดหยักสำ�หรับรัดต้นยางพาราที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ โครงเครื่องประกอบด้วย 2 ส่วนคือ ส่วนแรกเป็น
ชุดป้อนลวดเข้าจัดให้มีลูกกลิ้งรีดลวดและล้อดึงลวดเข้าซึ่งรับกำ�ลังขับจากมอเตอร์ไฟฟ้าทางด้านล่างของโครง
เครื่องส่งกำ�ลังผ่านมูลเล่ย์ สายพาน เพลา และเฟืองขับ ส่วนที่สองคือชุดหยักลวดจัดให้มีฟันเฟืองหยักลวดและชุด
เฟืองขับ แบบไม่ต่อเนื่องรับกำ�ลังผ่านเพลา มูลเล่ย์ และสายพาน จากมอเตอร์ไฟฟ้าชุดเดียวกันกับส่วนป้อนลวด
เข้า นอกจากนั้นยังจัดให้มีชุดใบมีดตัดลวดหยักให้ขาดออกจากกันด้วย ในส่วนของการทำ�งานเมื่อลูกกลิ้งดึงลวด
เข้ามาผ่านลูกกลิ้งรีดลวดส่งไปตามท่อนำ�ลวดเข้าไปยังฟันเฟืองหยักลวดที่กำ�ลังหมุนด้วยความเร็วเชิงเส้นเท่ากับ
ความเร็วเชิงเส้น ลูกกลิ้งดึงลวด สันเฟืองจะกดลวดลงในร่องเฟืองกลายเป็นลวดหยักฟันปลา จำ�นวน 8 หยัก และ
หยุดชั่วขณะ จากนั้นใบมีดจึงตัดลวดให้ขาดออกเป็นท่อนๆอย่างต่อเนื่องซึ่งความยาวของลวดหยักโดยประมาณ
คือ ช่วงหยักยาว 100 เซนติเมตร และช่วงตรงยาว 20 เซนติเมตร สำ�หรับการดัดลวดหยักด้วยเครื่องนี้นำ�มาใช้งาน
เพื่อทดแทนแรงงานคน ลดเวลาในการทำ�งาน และเพิ่มอัตราการผลิตเนื่องจากผู้ใช้งานเกิดความเมื่อยล้าจากการ
กดและการดึงรั้งลวดในการดัด และที่สำ�คัญอย่างหนึ่งก็คือสามารถนำ�เครื่องดัดลวดหยักรัดต้นยางพาราตามการ
ประดิษฐ์นี้ไปประกอบธุรกิจและจัดสร้างเครื่องเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
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ในการผลิตลวดที่ใช้สำ�หรับรัดต้นยางพาราที่มีใช้ในปัจจุบันนี้มีอยู่ 2 แบบ คือ แบบขด สปริง และแบบลวดหยัก
ซึ่งลวดรัดต้นยางพารา ทั้งสองประเภทนี้ในการผลิตเพื่อนำ�ไป ใช้งานเริ่มแรกเกษตรกรที่ทำ�สวนยางพาราจะทำ�การ
ผลิตด้วยมือดังนี้ 1) ลวดรัดต้น ยางพาราแบบขดสปริง มีอุปกรณ์และขั้นตอนการผลิตดังนี้ อุปกรณ์ที่ใช้ประกอบด้วย
เพลาที่จัดให้ปลายข้างหนึ่งเป็นมือหมุนมีตัวประคองเพลาให้หมุนอยู่กับที่ส่วนที่ปลาย อีกด้านหนึ่งถูกบากเป็นร่อง
สำ�หรับสอดลวด ซึ่งผู้ใช้งานจะต้องสอดลวดให้ได้ความยาว ประมาณ 30 เซนติเมตร แล้วจึงหมุนมือหมุนเพื่อให้
ลวดพันรอบเพลา ในขณะที่มืออีกข้างหนึ่งจะต้องดึงลวดให้ตึงและจัดให้ลวดเรียงชิดติดกันคล้ายขดปริงติดกันจน
ครบจำ�นวนรอบที่ต้องการแล้วจึงทำ�การตัดลวดออกด้วยคีม 2) ลวดรัดต้นยางพารา แบบหยักนั้นมีอุปกรณ์และขั้น
ตอนการผลิตดังนี้อุปกรณ์ที่ใช้งานจัดให้มีท่อนไม้ที่มีความหนา ซึ่งมีขนาดโดยประมาณหน้ากว้าง 5 เซนติเมตร ยาว
80 เซนติเมตร แล้วยึดตรงกลางของท่อนไม้นี้ติดกับตอไม้ที่แข็งแรง โดยจัดให้หน้าไม้หันออกและตั้งฉากกับพื้นที่ตอไม้
บริเวณด้านบนช่วงกลางของท่อนไม้จัดให้มีท่อที่ใช้สำ�หรับเป็นแบบซึ่งมีขนาด เท่ากับขนาดถ้วยรองนํ้ายางพาราที่
ใช้งานจริงตรงส่วนหน้าของท่อนไม้ตอกตะปูให้เป็นเสา 2 แถวสลับฟันปลา โดยเว้นช่วงบริเวณท่อที่ใช้ทำ�แบบไว้
แล้วตัดหัวเห็ดของประตูออก สำ�หรับการใช้งานนำ�ลวดความยาวประมาณ 120 เซนติเมตร ใช้มือกดปลายลวดไว้ที่
ประตูเสาแรกและใช้มืออีกข้างหยักลวดไปตามเสาจนถึงท่อแล้วจึงขดรอบท่อ จากนั้นจึงหยักลวดเขาเสาอีกด้านหนึ่ง
จนสุดเสาหยักที่จัดไว้จึงถอดลวดออก สำ�หรับการทำ�ลวดแบบหยักในปัจจุบันนี้จากการสำ�รวจพบว่ายังไม่ปรากฏ

วิทยาเขตสกลนนคร

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
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เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ
สำ�หรับอบข้าวเปลือกแบบถังทรงกระบอกหมุนที่ใช้น้ำ�มันเก่าเป็นเชื้อเพลิง

ชื่อนักวิจัย นายสัณหวัจน์ ทองแดง และนายจรัญ มงคลวัย
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลย มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9295

จุดเด่น

การอบข้าวด้วยเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวง
รอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับไม่มีเขม่าควัน และกลิ่นเหม็นอีกทั้งยังสามารถแก้ปัญหา
ความชื้นของข้าวที่สูงและช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการอบข้าวเปลือกได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
     เครือ่ งแลกเปลีย่ นความร้อนแบบท่อความร้อนชนิดสัง่ วงรอบทีต่ ดิ ตัง้ วาล์วกันกลับสำ�หรับอบข้าวเปลือกแบบถังทรง
กระบอกหมุนทีใ่ ช้นา้ํ มันเก่าเป็นเชือ้ เพลิงทำ�หน้าทีแ่ ลกเปลีย่ นความร้อนจากความร้อนจากการเผาไหม้ของเตานํา้ มันเก่าไป
ใช้ในการอบข้าวเปลือกด้วยเครือ่ งอบข้าวเปลือกแบบถังทรงกระบอกหมุนลมร้อนทีใ่ ช้ในการอบจะไม่มเี ขม่าควันและ
กลิน่ เหม็น อีกทัง้ สามารถแก้ปญ
ั หาความชืน้ ของข้าวทีส่ งู และช่วยประหยัดพลังงานในกระบวนการอบข้าวเปลือกได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
      ข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของประเทศไทย โดยปัญหาที่สำ�คัญอย่างหนึ่งในการผลิตข้าวที่เกิด
ขึ้นกับเกษตรกร คือ ปัญหาความชื้นของข้าวเปลือกที่มีค่าสูงทำ�ให้ข้าวเปลือกที่ขายได้มีราคาตํ่าจำ�เป็นต้องอบเพื่อ
ไล่ความชื้นออกจากข้าวเสียก่อน ปัจจุบันมีการใช้เครื่องอบข้าวเปลือกแบบต่างๆเข้ามาใช้ในการอบเครื่องอบแห้ง
แบบถังทรงกระบอกหมุนเป็นเครื่องอบที่ใช้งานได้ง่ายสามารถอบได้ในปริมาณที่สูงและผลิตภัณฑ์ที่ได้หลังจากการ
อบมีความชื้นที่สมํ่าเสมอ โดยแหล่งความร้อนในการอบของเครื่องอบแบบถังหมุนจำ�เป็นต้องใช้ฮีตเตอร์ในการให้
ความร้อน เนื่องจากการอบข้าวจะต้องใช้ลมร้อนที่ปราศจากเขม่าควันและกลิ่นในการอบ การใช้ฮีตเตอร์จะทำ�ให้
เกิดการสิ้นเปลืองพลังงานอย่างมากในการอบไม่คุ้มค่าในการใช้งานระดับเกษตรกรจำ�เป็นต้องใช้แหล่งความร้อน
อย่างอื่น เช่น การเผาไหม้จากนํ้ามันเก่า แต่เนื่องจากการนำ�ความร้อนไปใช้โดยตรง โดยการดูดเอาลมร้อนจาก
การเผาไหม้ นํ้ามันเก่าไปใช้นั้นลมร้อนที่ใช้ในการเอามีทั้งเขม่าควันและกลิ่นเหม็น ต้องใช้เครื่องแลกเปลี่ยนความ
ร้อนมาใช้เพือ่ นำ�ลมร้อนทีส่ ะอาดไปใช้และต้องมีประสิทธิภาพสูง ท่อความร้อนแบบสัน่ วงรอบทีต่ ดิ ตัง้ วาล์วกันกลับ
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ถ่ายโอนความร้อนได้สูงมากมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนสำ�หรับอบข้าวเปลือก
แบบถังทรงกระบอกหมุนที่ใช้นํ้ามันเก่าเป็นเชื้อเพลิงจะสามารถแก้ปัญหาความชื้นของข้าวที่สูงและช่วยประหยัด
พลังงานในกระบวนการอบข้าวเปลือกได้
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เครื่องอัดอาหารหยาบ
ชื่อนักวิจัย นายนายณรงค์ หูชัยภูมิ และนายบัญชา ลํ้าเลิศ
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7886

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องอัดอาหารหยาบประกอบด้วยตัวโครงเป็นโลหะยึดติดกันเป็นโครงสี่เหลี่ยมโดยไม่มีการปิดกั้นของผนัง     
ทั้งสี่ด้านของเครื่องอัดอาหารหยาบบรรจุถังตัวโครงที่เป็นขาตั้งที่มีการจับยึดแกนไฮโดรลิกต้นกำ�ลังไว้ด้านบนเหนือ
ฐานรองสำ�หรับวางถังและด้านข้างมีมอเตอร์วางบนแท่นวางมอเตอร์สำ�หรับส่งกำ�ลังโดยสร้าง กำ�ลังด้วยปั๊มไฮโดรลิก
และควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่เข้า-ออกของกระบอกสูบไฮโดรลิกด้วยวาวล์ควบคุม ให้ส่วนควบคุมการไหลของนํ้า
มันจากถังนํ้ามันผ่านปั๊มไฮโดรลิกผ่านวาล์วควบคุมไปยังกระบอกไฮโดรลิก ผ่านวาล์วไฮโดรลิกกลับมายังถังเก็บอีก
ครั้ง การไหลของนํ้ามันไฮโดรลิกจากถังนํ้ามันไฮโดรลิกเพื่อสร้างแรงกด อัดอาหารหยาบบรรจุลงในถังโดยเราสามารถ
หาสัดส่วนของมวลและปริมาตรหรือความหนาแน่นการบรรจุถัง ด้วยการอ่านความดันจากเกจวัดความดัน ทำ�ให้การ
บรรจุอาหารหยาบได้สัดส่วนของมวลและปริมาตรหรือความหนาแน่นที่เหมาะสมในการเก็บถนอมอาหารหยาบด้วย
วิธีการหมัก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การเก็บอาหารหยาบไว้ในถุงเป็นวิธีการที่ดีและได้รับความนิยมระดับหนึ่งหากแต่มักมีปัญหาการสูญเสียจาก
การทำ�ลายของสัตว์และแมลงได้ง่าย จึงมีการใช้ถังแทนการใช้ถุงพลาสติกในการใช้ถังนั้นเป็นวิธีการที่ดีสามารถแก้ไข
ปัญหาการรบกวนจากสัตว์และแมลงในการเก็บรักษาอาหารหยาบหากแต่กระบวนการบรรจุอาหารหยาบลงในถัง
นั้นต้องใช้แรงงานคนเป็นจำ�นวนมาก ถึงแม้ปัจจุบันมีเครื่องอัดอาหารชนิดเม็ดแต่ก็มีข้อเสียคือเครื่องถูกออกแบบ
มาเพื่อใช้กับอาหารข้นที่มีขนาดของอนุภาคเล็ก หรืออาหารที่ถูกทำ�ให้
มีขนาดอนุภาคเล็กลงแล้ว ทำ�ให้ไม่สามารถป้อนวัตถุดิบอาหารหยาบ
ที่มีความจำ�เป็นต้องคงอนุภาคให้มีขนาดใหญ่ไว้ ส่วนเครื่องอัดที่ใช้้
เพื่อการเก็บ ขยะรีไซเคิลมีลักษณะรูปแบบการอัดเพื่อลดขนาดวัสดุ
เพิม่ ความหนาแน่นและเหมาะกับการอัดโลหะหรือกระดาษทีไ่ ม่มคี วามชืน้
เพือ่ การขนส่งเป็นเครือ่ งอัดทีอ่ ดั วัสดุ ตามปริมาตรของแบบพิมพ์แล้วปล่อย
วัสดุที่ถูกอัดออกโดยไม่สามารถป้องกันการ สัมผัสถูกอากาศได้

วิทยาเขตสกลนนคร

โดยเครื่องอัดอาหารหยาบตามการประดิษฐ์นี้ได้ประดิษฐ์เพื่อการถนอม
อาหาร โดยจัดให้มีกระบอกไฮโดรลิกที่มีขนาดยาวกว่าที่ใช้กันอยู่เพื่ออัดอาหารหยาบ
ลงในภาชนะที่ปิดสนิทป้องกันการสัมผัสถูกอากาศของอาหารหลังจากบรรจุทำ�ให้
สามารถเก็บถนอมอาหารหยาบได้ นอกจากนี้เครื่องอัดอาหารหยาบตามการประดิษฐ์
นีย้ งั มีขอ้ ดีคอื สามารถใช้งานได้งา่ ยประหยัดแรงงานและเวลาในการบรรจุอาหารหยาบ
เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และอุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
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ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำ�หรับรถเข็นคนพิการแบบถอดประกอบ
ชื่อนักวิจัย นายเอกวิทย์ หายักวงษ์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
14500

จุดเด่น

เพื่อที่จะจัดให้มีชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำ�หรับรถเข็นคนพิการที่นำ�ไปประกอบ
ติดตั้งเสริมเข้ากับรถเข็นคนพิการชนิดมือหมุนล้อ โดยชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าจะถูกติดตั้ง
เข้าที่บริเวณด้านหลังของรถเข็นคนพิการ ซึ่งชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าจะช่วยทำ�ให้สามารถ
ใช้งานรถเข็นคนพิการชนิดมือหมุนล้อได้เหมือนกับรถเข็นไฟฟ้าทุกประการ อีกทั้ง
เมื่อแบตเตอรี่หมดสามารถที่จะปลดชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าออกจากรถเข็นคนพิการ
ได้อย่างง่ายดาย เพื่อใช้งานรถเข็นตามปกติ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าสำ�หรับรถเข็นคนพิการจะมีโครงสร้างที่ส่วนแขนของชุดขับทั้งสองข้างจะมีอุปกรณ์ยึด/ปลด
เพื่อใช้สำ�หรับเป็นจุดยึดของชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าให้ยึดเข้ากับรถเข็นคนพิการและที่จุดเดียวกันนี้ก็สามารถที่จะปลด
ชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าออกจากรถเข็นคนพิการได้ด้วย โดยที่ปลายแขนของชุดขับเคลื่อนไฟฟ้าจะมีคันบังคับสำ�หรับ
ควบคุมทิศทางการเคลื่อนที่ของรถเข็น โดยมีชุดขับเคลื่อนเพื่อควบคุมการทำ�งานของมอเตอร์ไฟฟ้าจำ�นวนสองตัว
ซึ่งมอเตอร์ไฟฟ้าแต่ละตัวต่อเข้ากับล้อยางที่ติดตั้งอยู่กับฐานของชุดขับเคลื่อน และที่ด้านหลังสุดของฐาน
ชุดขับเคลื่อนจะมีล้อเลื่อนยางอีกหนึ่งล้อเพื่อช่วยรักษาสมดุลและเสริมความมั่งคงในการเคลื่อนที่
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เก้าอี้รถเข็นคนพิการที่มีใช้กันอยู่ทั่วไปมีทั้งชนิดที่ต้องใช้มือหมุนล้อ (แมนนวลวีลแชร์) กับชนิดที่ใช้ระบบไฟฟ้า
ขับเคลื่อนหรือที่เรียกว่ารถเข็นไฟฟ้า ซึ่งราคาของรถเข็นไฟฟ้าที่มีขายอยู่ทั่วไปมีราคาสูงกว่าแบบใช้มือหมุน
ล้อมาก และหากต้องการซื้อรถเข็นไฟฟ้าก็ต้องซื้อใหม่ทั้งค้น โดยเมื่อนำ�รถเข็นไฟฟ้ามาใช้งานในชีวิตประจำ�วันแล้ว
เมื่อแบตเตอรี่หมดก็ไม่สามารถใช้งานรถเข็นไฟฟ้าต่อได้เนื่องจากรถเข็นไฟฟ้าส่วนใหญ่ไม่มีส่วนมือจับหมุน
เพื่อให้สามารถใช้งานแบบปกติได้ (แมนนวล) จึงทำ�ให้ผู้ใช้งานต้องเปลี่ยนมาใช้รถเข็นแบบใช้มือหมุนล้อแทน
เพือ่ ทำ�การชาร์จแบตเตอรีข่ องรถเข็นไฟฟ้าให้เต็มเพือ่ ใช้งานใหม่
ทำ�ให้ ต ้ อ งมี ร ถเข็ น อย่ า งน้ อ ยสองคั น ซึ ่ ง เป็ น การเสี ย เวลา
ในการเปลี่ยนรถเข็นและมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะใช้งาน
รถเข็นในชีวิตประจำ�วันตามปกติได้
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ชักโครกชำ�ระล้างแบบใช้ความดันนํ้า
ชื่อนักวิจัย ผศ.โอสถ คนซื่อ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
13802

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ชักโครกชำ�ระล้างแบบใช้ความดันนํ้ามีจุดประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอุดตันของชักโครกที่ใช้การ
ชำ�ระล้ า งโดยใช้ ห ลั ก การกาลั ก นํ้ า และชั ก โครกแบบใช้ ว าล์ ว ควบคุ ม การชำ�ระล้ า งจากท่ อ ประปาโดยตรง
ซึ่งส่วนประกอบได้แก่ฝารองนั่ง ด้านล่างติดตั้งถ้วยยางโดยรอบฝาปิด ด้านล่างติดตั้งถ้วยยางโดยรอบ ปลดล็อค
โดยดึงสายปลดล็อคและกระบอกควบคุมการปล่อยนํ้า วาล์วโรตารี่ วาล์วปีกผีเสื้อ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ห้องสุขาหรือเรียกว่าห้องส้วม นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการดำ�รงชีวิตประจำ�วันที่หลีกเลี่ยงได้ยากในปัจจุบัน
ซึ่งตัวส้วมมีหลายแบบ เช่น แบบนั่งยอง แบบนั่งราบ ได้รับความนิยมมากในทุกวันนี้ มีทั้งใช้นํ้าตักราดชำ�ระ
แบบกดวาล์วชำ�ระโดยตรงจากท่อนํ้าประปา และแบบกดนํ้าชำ�ระที่มีถังพักนํ้าติดตั้งสูงเหนือโถส้วมจะสะดวกกว่า
แบบตัดนํ้าราด ปัจจุบันได้พัฒนาให้มีรูปทรงสวยงาม ทันสมัย และเทคโนโลยีการใช้งาน การประหยัดนํ้าระบบ
ชำ�ระล้างที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น เสียงเบาลง หรือมีระบบอัตโนมัติต่างๆ ในบางครั้งอาจเกิดปัญหาในการ
ชำ�ระล้างไม่ลงหรือชักโครกตัน ซึ่งเป็นปัญหาที่คนใช้ห้องสุขาไม่ต้องการและอาจจะทำ�ให้คนที่เข้ามาใช้ต่อไปไม่ได้
ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้น แต่ละคนก็มีวิธีแก้ไขปัญหาแตกต่างกันไป อาจไม่สะดวกและใช้เวลา จึงเป็นสาเหตุ
ให้พัฒนาชิ้นส่วนและกลไกในการชำ�ระล้างเพื่อแก้ไขปัญหาในกรณีที่ชักโครกเกิดการอุดตัน

วิทยาเขตสกลนนคร

เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการอุดตันของชักโครกที่ใช้การชำ�ระล้างโดยใช้หลักการ
กาลักนํ้าที่มีการใช้อย่างแพร่หลาย
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ชุดม้วนลวดหนามของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย ว่าที่ร้อยตรี ไพรทูล ไชยวงศา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7964

จุดเด่น

โครงสร้างของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติมีขนาด (กxยxส) 120
x 200 x 190 เซนติเมตร ที่ฐานติดตั้งล้อเลื่อนเพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายได้
เมื่อใส่ลวดทำ�แกน 2 เส้น และลวดทำ�หนาม 2 เส้นเข้าแล้วกดปุ่มเดินเครื่องลวดแกน
จะถูกดึงเข้าไปและล้อส่งหนามจะส่งลวดเข้ามาประกอบเป็นหนามเข้ากับลวดแกน
พร้อมกับตัดหนามเป็นข้อหนามอย่างต่อเนื่อง จากนั้นถูกดึงพร้อมกับหมุนไปด้วยเพื่อ
พันลวดแกนให้เป็นเกลียวควบคู่กับการม้วนเป็นขดในชุดม้วนลวดหนามอย่างอัตโนมัติ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติที่ประดิษฐ์ขึ้นนี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ซึ่งส่วนแรกคือโครงชุดประกอบ
หนามจัดให้เป็นส่วนบนของตัวเครื่องและส่วนที่สองคือโครงชุดกว้านพันเกลียวลวดแกนได้จัดให้เป็นส่วนล่างของ
ตัวเครื่องซึ่งในโครงชุดประกอบหนามประกอบด้วยชุดป้อนลวดแกนชุดประกอบหนามชุดใบมีดตัดหนาม และชุด
ลดความตึงลวดแกน และจัดให้มีมอเตอร์ขับชุดประกอบหนามสำ�หรับเป็นต้นกำ�ลังขับเคลื่อน ส่วนโครงชุดกว้าน
พันเกลียวลวดแกน ประกอบด้วยชุดกว้านพันเกลียวลวดแกนชุดเรียงลวดหนามและชุดม้วนลวดหนาม และจัดให้มี
มอเตอร์ขับกว้าน พันเกลียวลวดแกนเป็นต้นกำ�ลังขับเคลื่อน ซึ่งมีลักษณะเฉพาะคือกลไกชุดม้วนลวดหนามมีลักษณะ
เป็นเพลามีจานเหล็กติดอยู่ที่ช่วงปลายของเพลาทั้ง 2 ด้าน และที่ปลายเพลาจัดให้มีแบริ่งรองรับอยู่ โดยวางแนว
เพลาขวางอยู่กึ่งกลางบนชุดกว้านพันเกลียวลวดแกน ซึ่งด้านที่ติดกับชุดเฟืองตัวหนอนของชุดม้วนลวดหนามจัด
ให้มีกงม้วนลวดที่มีจานเหล็กที่ตรงกลางเชื่อมติดด้วยแกนกงม้วนลวดมีลักษณะเป็นเหลี่ยมเรียวยาวประมาณ 20
เซนติเมตร ซึ่งด้านที่ติดกับปลายเรียวสวมล็อคอยู่กับจานเหล็กซึ่งอีกด้านหนึ่งของจานเหล็กเชื่อมติดกับปลายเพลา
อีกด้านหนึ่งของปลายเพลาจัดให้มีแบริ่งยึดกับแผ่นเหล็กประกบซึ่งยึดด้วยสลักเกลียวและแป้นเกลียวปลายเพลา
ตัวแผ่นเหล็กประกบจะมีความยาวมากกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางของจานเหล็กเล็กน้อยและที่ปลายทั้ง 2 ข้าง ของแผ่น
เหล็กประกบจะเจาะรูร้อยสลักเกลียวซึ่งติดอยู่บนโครงชุดกว้านพันเกลียวลวดแกนโดยมีแป้นเกลียว เป็นตัวขันยึดให้
แน่นส่วนการขับเคลื่อนกงม้วนลวดหนามจัดให้มีชุดเฟืองตามขับด้วยเฟืองตัวหนอนโดยมีเพลา เป็นเพลาขับมีแบริ่ง
รองรับอยู่ที่ปลาย 2 ข้างซึ่งที่ปลายสุดของเพลาอีกด้านหนึ่งจัดให้มีเฟืองขับขบอยู่บนเฟืองตายที่มีขนาดโตกว่า ซึ่ง
เฟืองตายจะไม่หมุนโดยถูกยึดติดกับโครงชุดกว้านพันเกลียวลวดแกนและกำ�ลังจากมูลเล่ย์จะส่งผ่านมายังเพลาขับ
ชุดกว้านพันเกลียวลวดแกน ซึ่งขณะที่ชุดกว้านพันเกลียวลวดแกนหมุนไปจะทำ�ให้เฟืองขับวิ่งไปรอบๆเฟืองตาย
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การประดิษฐ์ประเภทเดียวกันที่มีใช้กันอยู่ในปัจจุบันนี้ในระดับชุมชนได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตลวด
หนามด้วยมือหรือการถักลวดหนามด้วยมือ โดยทั่วไปจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประดิษฐ์ประกอบด้วย มอเตอร์
พันเกลียวลวดแกน เครื่องตัดเหล็กลวด คีมล็อก และเครื่องมือพิเศษสำ�หรับประกอบหนาม ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการ
ทำ�หรือการประกอบลวดหนามดังนี้ ตัดลวดเหล็กทำ�ลวดแกนยาวประมาณ 40 เมตร จำ�นวน 2 เส้น วางลวดเป็น
แนวตรงโดยยึดปลายข้างหนึ่งไว้กับเสาและใช้แกนมอเตอร์เกี่ยวอีกข้างหนึ่ง จากนั้นสตาร์ทมอเตอร์เพื่อปั่นให้ลวด
แกนพันกันเป็น เกลียว เมื่อเสร็จแล้วนำ�ลวดแกนไปตรึงในบริเวณที่เตรียมไว้ในพื้นที่มีความยาวประมาณ  10 เมตร
จากนั้นจึงประกอบหนามโดยใช้คีมถ่างลวดแกนให้เป็นรูแล้วจึงสอดลวดเหล็กปลายแหลมยาว 10 เซนติเมตร ที่ตัด
เตรียมไว้ทำ�เป็นหนาม จำ�นวน 2 อัน เข้าไปในรูที่ถ่างไว้แล้วจับด้วยคีมล็อคและใช้เครื่องมือพิเศษหมุนให้ลวดเหล็ก
พันเข้ากับลวดแกนโดยเหลือปลายลวดไว้ จากนั้นดัดปลายลวดให้กางออกเป็นหนามโดยทำ�แบบนี้ไปเป็นข้อๆ ให้
แต่ละข้อมีระยะห่างเท่าๆกันตลอดทั้งเส้นสำ�หรับการประกอบลวดหนาม 1 ม้วนความยาว 40 เมตร จะใช้เวลา
ประมาณ 75 นาที / 1 ม้วน / 8 คน หรือ คนทำ� 1 คน จะต้องทำ�ร่วมกันถึง 4 ครั้ง จึงจะได้ 1 ม้วน ซึ่งจะเห็นได้
ว่าการประดิษฐ์ แบบนี้จะต้องใช้เวลาและแรงงานจากคนจำ�นวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลทำ�ให้เกิดปัญหาความล่าช้าใน
การทำ�งานและจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ถ้าขาดความชำ�นาญหรือ เกิดความเมื่อยล้าของแรงงาน และที่สำ�คัญการ
เกิดอุบัติเหตุจากหนามตำ�มือขณะปฏิบัติงานนั้นจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
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ชุดลดความตึงลวดแกนของเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ
ชื่อนักวิจัย ว่าที่ร้อยตรี ไพรทูล ไชยวงศา และนายสมพร หงษ์กง
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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จุดเด่น

ลดพื้นที่ในการทำ�งาน ลดจำ�นวนแรงงานลงโดยใช้คนควบคุมการทำ�งานของ
เครื่อง 1 คน และเพิ่มผลผลิตกล่าวคือ สามารถผลิตลวดหนาม 1 ม้วน ความยาว 40
เมตร โดยใช้เวลาในการทำ�ประมาณ 10 นาที นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุ
จากการทำ�งานได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติตามการประดิษฐ์นี้ตัวเครื่องมีส่วนประกอบหลัก 2 ส่วน ซึ่งส่วนแรก
คือ โครงชุดประกอบหนามจัดให้เป็นส่วนบนของตัวเครื่องประกอบด้วย ชุดป้อนลวดแกน ชุดประกอบหนาม ชุดใบ
มีดหนาม และชุดลดความตึงลวดแกน ซึ่งมีมอเตอร์ขับขุดประกอบหนามเป็นต้นกำ�ลัง และส่วนที่สองคือ โครงชุด
กว้านพันเกลียวลวดแกนประกอบด้วย ชุดกว้านพันเกลียวลวดแกน ชุดเรียงลวดหนาม และชุดม้วนลวดหนาม ซึ่งมี
มอเตอร์ขับกว้านพันเกลียวลวดแกนเป็นต้นกำ�ลัง โดยที่ส่วนประกอบทุกชิ้นส่วนจะติดตั้งอยู่บนโครงสร้างเดียวกัน
การทำ�งานของเครื่องคือ หลังจากใส่ลวดแกน 2 เส้น และเส้นลวดทำ�หนามอีก 2 เส้น เข้าเครื่องลวดแกนจะถูกดึง
เข้าไปในลักษณะคู่ขนาน และล้อส่งหนามจะส่งหนามเข้ามาประกอบด้วย การถักกับลวดแกนพร้อมกับตัดหนาม
เป็นข้อๆและดึงไปพันเกลียวพร้อมกับม้วนเป็นขดอย่างอัตโนมัติ โดยเครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ ถาม
การประดิษฐ์นี้จะใช้พื้นที่ในการติดตั้งและการทำ�งานน้อยลงกว่าเดิม มีนํ้าหนักเบา และใช้พลังงานไฟฟ้าน้อย ซึ่ง
เมื่อประกอบล้อเลื่อนเข้าที่ฐานเครื่องก็สามารถเคลื่อนย้ายไปติดตั้งในที่ต่างๆได้สะดวกและประเด็นสำ�คัญ สามารถ
ลดจำ�นวนคนและลดเวลาในการทำ�งานได้จริง คือสามารถผลิตลวดหนาม 1 ม้วน ความยาว 40 เมตร ได้ในเวลา
ประมาณ 10 นาที โดยใช้คนควบคุม 1 คน จึงส่งผลให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น นอกจากนั้นยังช่วยแก้ปัญหา การขาดแคลน
แรงงานในชุมชน และที่สำ�คัญคือสามารถนำ�เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติตามการประดิษฐ์นี้ ไปประกอบ
ธุรกิจ และจัดสร้างเครื่องเพื่อจำ�หน่ายในเชิงพาณิชย์ได้
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การประดิษฐ์นี้ในระดับชุมชนได้จัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตลวดหนามด้วยมือ หรือการถักลวดหนาม ด้วย
มือ โดยทั่วไปจะมีอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ประดิษฐ์ ประกอบด้วยมอเตอร์พันเกลียวลวดแกน เครื่องตัดเหล็กลวด
คีมล็อก และเครื่องมือพิเศษสำ�หรับประกอบหนาม ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีการทำ�หรือการประกอบลวดหนาม ดังนี้ ตัด
ลวดเหล็กทำ�ลวดแกนยาวประมาณ 40 เมตร จำ�นวน 2 เส้น วางลวดเป็นแนวตรง โดยยึดปลายข้างหนึ่งไว้กับเสา
และใช้แกนมอเตอร์เกี่ยวอีกข้างหนึ่ง จากนั้นสตาร์ทมอเตอร์เพื่อปั่นให้ลวดแกนพันกันเป็นเกลียว เมื่อเสร็จแล้วนำ�
ลวดแกนไปตรึงในบริเวณที่เตรียมไว้ในพื้นที่มีความยาวประมาณ 10 เมตร จากนั้นจึงประกอบหนามโดยใช้คีมถ่าง
ลวดแกนให้เป็นรูแล้วจึงสอดลวดเหล็กปลายแหลมยาว 10 เซนติเมตร ที่ตัดเตรียมไว้ทำ�เป็นหนาม จำ�นวน 2 อัน
เข้าไปในรูที่ถ่างไว้แล้วจับด้วยคีมล็อค และใช้เครื่องมือพิเศษหมุนให้ลวดเหล็กพันเข้ากับลวดแกนโดยเหลือปลาย
ลวดไว้ จากนั้นดัดปลายลวดให้กางออกเป็นหนาม โดยทำ�แบบนี้ไปเป็นข้อๆให้แต่ละข้อมีระยะห่างเท่าๆกันตลอด
ทั้งเส้น สำ�หรับการประกอบลวดหนาม 1 ม้วน ความยาว 40 เมตร จะใช้เวลาประมาณ 75 นาที/1 ม้วน/8 คน หรือ
คนทำ� 1 คน จะต้องทำ�ร่วมกันถึง 4 ครั้ง จึงจะได้ 1 ม้วน ซึ่งจะเห็นได้ว่าการประดิษฐ์แบบนี้จะต้องใช้เวลา และ
แรงงานจากคนจำ�นวนมาก ดังนั้นจึงส่งผลทำ�ให้เกิดปัญหาความล่าช้าในการทำ�งาน และจะเกิดความผิดพลาดขึ้น
ได้ถ้าขาดความชำ�นาญหรือเกิดความเมื่อยล้าของแรงงาน และที่สำ�คัญการเกิดอุบัติเหตุจากหนามตำ�ขณะปฎิบัติ
งานนั้นจะเกิดขึ้นได้ทุกเวลา
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เตียงอยู่ไฟความร้อนจากพลังงานไฟฟ้า
ชื่อนักวิจัย นายคมกฤษณ์ ศรีสุวรรณ์
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
12804

จุดเด่น

แก้ไขปัญหาฝุ่นควันและเถ้าถ่านที่เกิดจาการให้ความร้อนของเตาถ่าน
และแก้ไขปัญหาการควบคุมความร้อนของเตาที่ไม่สม่ำ�เสมอจาการอยู่ไฟแบบดั่งเดิม
โดยใช้เทคนิคการถ่ายเทความร้อนระหว่างนํ้าอุณหภูมิสูงกับผู้ป่วย ในลักษณะที่ผู้ป่วย
จะนอนทับบนท่อระบายความร้อนที่ติดตั้งเข้ากับเตียงหรือแคร่ไม้ ซึ่งยังคงเอกลักษณ์
ของการรักษาแบบโบราณไว้อยู่ โดยการควบคุมอุณหภูมิของนํ้าระหว่าง 45-70 องศา
เซลเซียส (เป็นอุณหภูมิที่วัดได้จริงจากการรักษาแบบดั่งเดิม)
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
1. เตียงอยู่ไฟความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย เตียงไม้ ท่อแลกเปลี่ยนความร้อน
แผ่นฉนวนกันความร้อน ท่อรวมนํ้าเข้า ท่อรวมนํ้ากลับ ถังพักนํ้า ปั้มนํ้า ท่อส่งนํ้า ท่อนํ้ากลับ ฮีตเตอร์ โดยที่
ถังพักนํ้า จัดให้มีช่องระบายความดันของไอนํ้า เตียงอยู่ไฟความร้อนจากพลังงานไฟฟ้ามีลักษณะพิเศษคือ
ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนมีทั้งหมด 4 ชุด ต่อขนาดกันโดยมีท่อรวมนํ้าเข้าและท่อรวมนํ้ากลับ ทั้งหมดถูกติดตั้ง
เข้ากับเตียงไม้ในลักษณะฝังกับพื้นเตียง โดยมีแผ่นฉนวนกันความร้อนรองท่อแลกเปลี่ยนความร้อน เพื่อลด
การสูญเสียความร้อนระหว่างท่อรวมนํ้าเข้ากับถังพักนํ้าจะมีปั๊มนํ้าส่งนํ้าร้อนจากถังพักนํ้าไปยังเตียงผ่านท่อส่งนํ้า
และระหว่างท่อรวมนํ้ากลับกับถังพักนํ้าจัดให้มีท่อนํ้ากลับ เพื่อนํ้ากลับมารับความร้อนจากฮีตเตอร์อีกครั้ง
โดยฮีตเตอร์จะถูกติดตั้งไว้ในถังพักนํ้า ถังพักนํ้าจัดให้มีช่องระบายความดันของไอนํ้า เพื่อป้องกันอันตรายจาก
ความดันไอนํ้าในระบบเมื่อนํ้ามีอุณหภูมิสูงขึ้น
2. เตียงอยู่ไฟความร้อนจากพลังงานไฟฟ้าตามข้อที่ 1 ท่อแลกเปลี่ยนความร้อนจากขดไปมามากกว่า 2 รอบ
และมีจำ�นวนตั้งแต่ 4 หรือมากกว่า เพื่อถ่ายเทความร้อนกับตัวผู้ป่วยได้มากขึ้น เตียงไม้มีความสูงขึ้นตั้งแต่
60 ถึง 80 เซนติเมตร เพื่อให้ผู้ป่วยขึ้นลงสะดวก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นควันและเถ้าถ่านที่เกิดจากการให้ความร้อนของเตาถ่าน
และแก้ไขปัญหาการควบคุมความร้อนของเตาที่ไม่สมํ่าเสมอจากการอยู่ไฟแบบดั่งเดิม รวมถึงลดสภาวะความกังวล
ด้านจิตใจของผู้ป่วย โดยใช้เทคนิคการถ่ายเทความร้อนระหว่างนํ้าอุณหภูมิสูงกับผู้ป่วย ในลักษณะที่ผู้ป่วยจะนอนทับ
บนท่อระบายความร้อนที่ติดตั้งเข้ากับเตียงหรือแคร่ไม้ ซึ่งยังคนเอกลักษณ์ของการรักษาแบบโบราณไว้อยู่
การทำ�งานของเตียงความร้อนสำ�หรับการอยู่ไฟ อาศัยการพาความร้อนจากฮีตเตอร์ด้วยการไหลของนํ้า
ไปยังชุดแลกเปลี่ยนความร้อนที่ติดตั้งไว้กับเตียง โดยมีปั๊มนํ้าทำ�หน้าที่พานํ้าร้อนไปยังชุดแลกเปลี่ยนความร้อน
ที่วางขดไปมาทั่วบริเวณเตียง แล้วย้อนกลับมายังถังกักเก็บนํ้าอีกครั้ง ชุดแลกเปลี่ยนความร้อนทำ�จากวัสดุ
นำ�ความร้อนที่ดีและมีพื้นที่แลกเปลี่ยนความร้อนครอบคลุมร่างกายผู้ป่วยทุกๆ ส่วน
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ระบบระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โอสถ คนซื่อ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
8733

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ระบบระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลางด้วยเทอร์โมอิเล็กทริก ประกอบด้วย ชุดระบายความร้อน
ทำ�หน้าที่ระบายความร้อนเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลให้กับนํ้าหล่อเย็น โดยมีครีบระบายความร้อนเป็นตัวเพิ่มความ
สามารถในการระบายความร้อนให้สูงขึ้น และเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลที่ติดตั้งเข้ากับชุดระบายความร้อนดังกล่าว
ทำ�หน้าทีร่ ะบายความร้อนจากหน่วยประมวลผลกลางให้กบั ชุดระบายความร้อน ซึง่ ประกอบด้วยครีบระบายความร้อน
และเรือนชุดระบายความร้อน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ปัจจุบันอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเร็วมาก ทำ�ให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยประมวลผลกลางหรือหน่วยประมวลผลกราฟิกของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะมีการพัฒนาด้าน
สมรรถนะและความน่าเชื่อถือให้สูงขึ้นแต่มีขนาดเล็กลง ดังนั้นความร้อนที่เกิดขึ้นจะมากตามขึ้นด้วยเพื่อไม่ให้มีความ
ร้อนสะสมมากเกินไปทำ�ให้สมรรถนะและความน่าเชื่อถือลดลงหรือเป็นอันตรายต่อในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ จำ�เป็น
ต้องมีระบบระบายความร้อนที่ดี สามารถระบายความร้อนออกได้อย่างเพียงพอ การประดิษฐ์ประเภทเดียวกันนี้มี
การใช้เทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลในการระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ โดยด้าน
ร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูลจะระบายความร้อนด้วยครีบระบายความร้อนทำ�ด้วยอลูมิเนียมขนาดใหญ่ร่วมกับ
พัดลม และอีกแบบใช้ตัวระบายความร้อนแบบแท่งสี่เหลี่ยมขนาดเล็กใช้นํ้าช่วยระบายความร้อน แต่ประสิทธิภาพ
ยังไม่สูงพอ ดังนั้นจึงต้องมีการพัฒนาระบบระบายความร้อนให้มีประสิทธิภาพการระบายความร้อนให้สูงขึ้น

วิทยาเขตสกลนนคร

มีวตั ถุประสงค์เพือ่ แก้ไขปัญหาระบบระบายความร้อนของหน่วยประมวลผลกลางของ
คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะด้วยเทอร์โมอิเล็กทริกโมดุลให้มีการระบายความร้อนที่เพียวพอกับความ
ร้อนที่เกิดขึ้นกับหน่วยประมวลผลกลางของคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน โดยปรับปรุงตัวระบายความ
ร้อนของชุดระบบระบายความร้อนด้านร้อนของเทอร์โมอิเล็กทริกโมดูล เป็นแบบครีบขนาด
จิ๋วจำ�นวนมากและตำ�แหน่งการไหลของนํ้าหล่อเย็นไหลเข้าที่กึ่งกลางของชุดระบายความร้อน
โดยนํ้าหล่อเย็นไหลออกไปด้านท้ายของครีบขนาดจิ๋วทั้งสองข้าง ซึ่งวิธีการนี้จะสามารถทำ�ให้
ชุดระบายความร้อนสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้น
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หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็นที่ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศ
แบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ

ชื่อนักวิจัย นายสัณหวัจน์ ทองแดง, นายนำ�พน พิพฒ
ั น์ไพบูลย์ และ นายบัญชา ลา้ํ เลิศ เลขที่อนุสิทธิบัตร
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร
12402
จุดเด่น

- เพิ่มอุณหภูมิของไอนํ้าที่ใช้ฆ่าเชื้อรา ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียก้อนเห็ด
  ที่เกิดจากเชื้อราได้
- เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่ใช้ไม่จำ�เป็นต้องใส่พลังงานเข้าไป แต่เครื่องจะทำ�งาน
  ด้วยกลไกภายในด้วยตัวเอง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสามารถ
ใช้เครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับเพิ่มอุณหภูมิไอและปรับปรุงประสิทธิภาพ
ของหม้อนึ่ง โดยนำ�ความร้อนทิ้งจากการเผาไหม้มาเพิ่มอุณหภูมิไอนํ้าที่ออกจากปล่องด้านบนของหม้อนึ่งเห็ด
เป็นการนำ�เอาไอนํ้าผ่านเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
ของไอนํ้าที่ใช้ฆ่าเชื้อรา พบว่าเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับสามารถ
เพิ่มอุณหภูมิไอนํ้าได้จริง ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียก้อนเห็ดที่เกิดจากเชื้อราได้อีกทางหนึ่ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ในกระบวนการผลิตก้อนเห็ดมีหลายกระบวนการที่มักจะทำ�ให้ก้อนเห็ดเกิดการติดเชื้อและต้องเสียทิ้งไป
เป็นจำ�นวนมาก กระบวนการหนึ่งที่สำ�คัญคือกระบวนการนึ่งก้อนเห็ด เมื่อไปนำ�ก้อนเห็ดจะเกิดการฆ่าเชื้อโรค
ที่ติดมาด้วย แต่อย่างไรก็ดีหากเพิ่มอุณหภูมิไอนํ้าในการนึ่งได้จะมีประโยชน์อย่างยิ่ง โดยท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบ
ที่ติดตั้งวาล์วกันกลับเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูงแลกเปลี่ยนความร้อนได้แม้อุณหภูมิ
แหล่งรับความร้อนและแหล่งให้ความร้อนมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน นิยมนำ�มาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม
จึงได้ใช้หม้อนึ่งก้อนเชื้อเห็ดที่ติดตั้งเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนชนิดสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์วกันกลับ
เพื่อเพิ่มอุณหภูมิไอและปรับปรุงประสิทธิภาพของหม้อนึ่ง ซึ่งความร้อนทิ้งจาการเผาไหม้ของหม้อนึ่งสามารถ
นำ�มาใช้ประโยชน์ได้ใหม่ โดยนำ�มาเพิ่มอุณหภูมิไอนํ้าที่ออกจากปล่องด้านบนของหม้อนึ่งเห็ด เป็นการนำ�เอา
ไอนํ้าผ่านเครื่องอุ่นอากาศแบบท่อความร้อนแบบสั่นวงรอบที่ติดตั้งวาล์กันกลับ เพื่อเพิ่มอุณหภูมิของไอนํ้า
ที่ใช้ฆ่าเชื้อรา ซึ่งจะช่วยลดการสูญเสียก้อนเห็ดที่เกิดจากเชื้อราได้อีกทางหนึ่ง
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อุปกรณ์ปลูกต้นกล้าข้าวแบบมือหมุน
ชื่อนักวิจัย นายสมพร หงษ์กง, นายอภิลักษณ์ กะเสียน, นายนัฐวุฒิ สุ่ยวงษ์,
นายธวัชชัย ไกรสิน และนายนพรัตน์ ไกรสิน
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
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จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
อุปกรณ์ปกั ดำ�ต้นกล้าแบบมือหมุนเป็นอุปกรณ์สำ�หรับปักดำ�ต้นกล้าข้าวลงในแปลงนา สามารถปักต้นกล้าได้ครัง้ ละ
2 กอ ต่อการหมุน 1 รอบ โดยโครงสร้างหลักเป็นฐานที่สร้างจากเหล็กกล่องสี่เหลี่ยม เพื่อความแข็งแรงและนํ้าหนัก
เบา ด้านล่างมีทุ่นสกีเพื่อป้องกันตมเข้ากลไกและกระจายแรงขณะทำ�งาน ด้านบนติดชุดแยกกอต้นกล้าและถาดใส่
ต้นกล้าในลักษณะเอียงไปทางด้านหน้าสามารถปรับความเอียงของถาดได้ ด้านหน้าพ่วงต่อกับชุดแขนหมุนและชุด
ฟังเฟืองโซ่ ด้านหลังจะมีชุดแขนปักดำ�ต้นกล้าลงในแปลงนาที่รับกำ�ลังจากส่วนด้านหน้าสามารถปรับเลื่อนตำ�แหน่ง
ให้พอดีกับตำ�แหน่งการปักดำ�ของต้นกล้าได้ด้วยสกรูที่ติดไว้ในฐานและที่แขนปักดำ�มีกลไกในการยันต้นกล้าในตม
ลักษณะการทำ�งานตามการประดิษฐ์นี้คือ ต้นกล้าจะถูกจัดเรียงบนถาดในลักษณะแนวนอนในทิศทางหันรากเข้าหา
กัน เมื่อหมุนแขนส่งกำ�ลังกลไกลำ�เลียงจะดันต้นกล้าลงมาด้านล่างของถาด ชุดผลักต้นกล้าจะผลักต้นกล้าจากหลัง
ถาดไปยังตำ�แหน่งปักดำ�ด้วยแกนเหล็กและดึงกลับด้วยสปริง กลไกกั้นต้นกล้าจะกดลงเพื่อไม่ให้ต้นกล้าถูกดึงกลับ
เมื่อชุดผลักเคลื่อนที่กลับที่ดึงลงด้วยสปริงและยกขึ้นด้วยลูกเบี้ยว เมื่อต้นกล้ามาอยู่ในตำ�แหน่งปักดำ�แขนปักดำ�ต้น
กล้าจะกดต้นกล้าปักต้นกล้าลงแปลงด้วยการหมุนของ ข้อเหวี่ยงและก้านยันต้นกล้าจะยันต้นออกจากแขนปักดำ�ที่
ทำ�งานด้วยลูกเบี้ยวที่ติดกับเพลาข้อเหวี่ยงและดึงกลับ ด้วยสปริง ต้นกล้าจะถูกปักดำ�ลงในแปลงนาอย่างสมบูรณ์
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครื่องดำ�นาที่มีใช้ปัจจุบัน มีทั้งแบบใช้ต้นกล้าแบบแผ่นและต้นกล้าแบบถอนต้น จากแปลงตกกล้าหรือที่เรียก
กันว่าต้นกล้าแบบล้างราก ซึ่งเครื่องดำ�นาแบบใช้กล้าแผ่น จะมีส่วนประกอบไปด้วยตัวเครื่องยนต์และชุดปักดำ�การ
ทำ�งานจะต้องใส่ต้นกล้าแบบแผ่นในถาด เมื่อเครื่องทำ�งานกลไกจะหมุนต้นกล้าลงมาและถาดจะเลื่อนซ้าย-ขวา ซ่อม
คีบต้นกล้าจะทำ�การหมุนไปคีบต้นกล้าออกมาจากถาดและปักลงในแปลงนา

วิทยาเขตสกลนนคร

เป็นเครื่องมือในการปักดำ�ต้นกล้าแทนการปักดำ�ด้วยมือที่ต้องสัมผัสกับตม
โดยตรง ซึ่งอาจจะเกิดโรคอื่นๆตามมา สามารถแก้ปัญหาการทำ�นาที่ล้าช้าให้เร็วขึ้น
ลดการว่าจ้าง และลดปัญหาการเหนื่อยล้าที่ต้องก้มๆเงยๆขณะดำ�นาด้วยมือ

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
วิทยาเขตสุรินทร์
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เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นางสาวภรณี หลาวทอง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่อนุสิทธิบัตร
12001

จุดเด่น

จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อ
50 เซนติเมตร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วยเส้นด้าย
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่จับยึด
หลอดด้าย ออกแบบให้มีชุดพันเกลียวเส้นด้าย ออกแบบให้มีการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับชุดพันเกลียว
เส้นด้ายให้เท่ากัน และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้

ข้อมูลเบื้องต้นของผลงานได้จากการศึกษาอุปกรณ์ตีเกลียวเส้นด้ายแบบเดิมของกลุ่มทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
ที่มีลักษณะเป็นล้อวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เมตร รองรับด้วยขาตั้ง มีมือหมุน เพื่อทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุนด้วยการหมุนของผู้ปฏิบัติงาน ปลายอีกด้านหนึ่งของกงถูกออกแบบให้มีแกนเหล็ก เรียกว่า
เหล็กในเชื่อมยึดอยู่และมีหลอดด้ายสวมอยู่ โดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ส่งกำ�ลังระหว่างล้อวงกลมกับเหล็กใน
มีหลักการทำ�งาน คือ ผู้ปฏิบัติงานนำ�เส้นด้ายพันกับหลอดด้ายซึ่งสวมกับเหล็กใน ใช้มือขวาหมุนมือหมุนทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุนและทำ�ให้เหล็กไนหมุน มือซ้ายดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ได้
จำ�นวนเกลียวที่ต้องการ จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าและมีจำ�นวนเกลียว
เส้นด้ายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น จากการเก็บข้อมูลเส้นด้ายสำ�หรับผ้าทอลายลูกแก้วและผ้าทอลายลูกหวาย
ของกลุ่มทอผ้า จังหวัดสุรินทร์ พบว่าจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อเมตร และจำ�นวน
เกลียวเส้นด้ายน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 172 เกลียวต่อเมตร มีค่าพิสัยเท่ากับ 118 เกลียวต่อเมตร ซึ่งมีสาเหตุ
จากการดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่แตกต่างกัน

วิทยาเขตสกลุรินทร์

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
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เครื่องตีเกลียวเส้นด้าย
ชื่อนักวิจัย นางสาวภรณี หลาวทอง
คณะเทคโนโลยีการจัดการ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่อนุสิทธิบัตร
12001

จุดเด่น

จำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมีความสมํ่าเสมอ มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อ
50 เซนติเมตร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การประดิษฐ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยตีเกลียวเส้นด้ายของการเตรียมเส้นด้ายในกระบวนการทอผ้าด้วยเส้นด้าย
เช่น ผ้าฝ้าย ผ้าไหม เป็นต้น เครื่องตีเกลียวเส้นด้ายด้วยการออกแบบให้มีชุดใส่หลอดด้าย เพื่อทำ�หน้าที่จับยึด
หลอดด้าย ออกแบบให้มีชุดพันเกลียวเส้นด้าย ออกแบบให้มีการกำ�หนดระยะห่างระหว่างเพลากับชุดพันเกลียว
เส้นด้ายให้เท่ากัน และออกแบบให้มีแกนหลอดด้ายเพื่อทำ�หน้าที่ดึงและม้วนเก็บเส้นด้าย ส่งผลให้สามารถ
เพิ่มประสิทธิภาพการตีเกลียวเส้นด้ายให้สูงขึ้นได้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ข้อมูลเบื้องต้นของผลงานได้จากการศึกษาอุปกรณ์ตีเกลียวเส้นด้ายแบบเดิมของกลุ่มทอผ้าไหมจังหวัดสุรินทร์
ที่มีลักษณะเป็นล้อวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 0.50 เมตร รองรับด้วยขาตั้ง มีมือหมุนเพื่อทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุนด้วยการหมุนของผู้ปฏิบัติงาน ปลายอีกด้านหนึ่งของกงถูกออกแบบให้มีแกนเหล็ก เรียกว่า
เหล็กในเชื่อมยึดอยู่และมีหลอดด้ายสวมอยู่ โดยมีสายพานเป็นอุปกรณ์ส่งกำ�ลังระหว่างล้อวงกลมกับเหล็กใน
มีหลักการทำ�งาน คือ ผู้ปฏิบัติงานนำ�เส้นด้ายพันกับหลอดด้ายซึ่งสวมกับเหล็กใน ใช้มือขวาหมุนมือหมุนทำ�ให้
ล้อวงกลมหมุนและทำ�ให้เหล็กไนหมุน มือซ้ายดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่เหมาะสม ทั้งนี้เพื่อให้ได้
จำ�นวนเกลียวที่ต้องการ จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงานเกิดความเมื่อยล้าและมีจำ�นวนเกลียว
เส้นด้ายแตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น จากการเก็บข้อมูลเส้นด้ายสำ�หรับผ้าทอลายลูกแก้วและผ้าทอลายลูกหวาย
ของกลุ่มทอผ้า จังหวัดสุรินทร์ พบว่าจำ�นวนเกลียวเส้นด้ายมากที่สุด มีค่าเท่ากับ 290 เกลียวต่อเมตร และจำ�นวน
เกลียวเส้นด้ายน้อยที่สุด มีค่าเท่ากับ 172 เกลียวต่อเมตร มีค่าพิสัยเท่ากับ 118 เกลียวต่อเมตร ซึ่งมีสาเหตุ
จากการดึงเส้นด้ายเข้าออกในจังหวะและความยาวที่แตกต่างกัน

อนุสิทธิบัตร

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
นครราชสีมา
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126

ผงต้มเนื้อ
ชื่อนักวิจัย นายวีรกุล มีกลางแสน, ผศ.นิคม เรไร, ผศ.อนุวธั น์ นิสยั สุข,
ดร.เพลงพิณ เพียรภูมพิ งษ์ และ ผศ.ดร.ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส

คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9114

จุดเด่น

เพื่อให้เนื้อมีนุ่มและเปื่อยแต่ไม่แตกตัว ทำ�ให้ก้อนเนื้อมีความนุ่มแลดู
สวยงามตามขนาดที่ทำ�การตัดแต่ง และไม่มีส่วนประกอบของสารที่จะทำ�ให้เกิดโทษ
ต่อร่างกาย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ผงต้มเนื้อ ประกอบด้วย มะกอกเกลื้อน ใบหม่อน ที่ผ่านตามกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆ ที่จะทำ�ให้ได้ผงที่ได้จาก
ผลมะกอกเกลื้อนผสมกับใบหม่อน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ความนุ่มเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้เกิดความรู้สึกว่าเนื้ออร่อย เนื้อที่มีความนุ่ม ย่อมง่ายต่อการกัดหรือเคี้ยว เมื่อ
สัมผัสกับเนื้อเยื่อบริเวณแก้มและลิ้นจะทำ�ให้รู้สึกอ่อนนุ่ม และเมื่อเคี้ยวไประยะหนึ่งเนื้อจะยุ่ยละเอียด ทำ�ให้ผู้
บริโภคเกิดความพอใจเนื้อที่มีความนุ่มได้มากกว่าเนื้อที่เหนียว

นครราชสีมา

127

อนุสิทธิบัตร

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วิทยาเขตขอนแก่น
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131

กรรมวิธีการผลิตผงสีย้อมธรรมชาติ
ชื่อนักวิจัย นางวรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9609

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ผงสีย้อมธรรมชาติเป็นผงสีที่ทำ�มาจากนํ้าสีย้อมที่สกัดจากส่วนต่างๆของพืช เช่นดอก ใบ เปลือก เง้า ราก แก่น
โดยกรรมวิธีการผลิตทำ�ได้โดยสกัดนํ้าสีจากการนำ�ส่วนต่างๆของพืช มาล้างทำ�ความสะอาดแล้วบดให้ละเอียดแล้ว
ต้มให้เดือด เมื่อได้สีย้อมสกัดแล้วก็นำ�มาทำ�การระเหยนํ้าออกด้วยความร้อน แล้วอบต่อในตู้อบความร้อนจนตกผลึก
แล้วก็บดให้เป็นผง โดยขั้นตอนการทำ�ไม่ซับซ้อนสามารถผลิต ได้ทั้งกลุ่มแม่บ้านที่ทอผ้าไหมและฝ้าย อุตสาหกรรม
ขนาดเล็ก หรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การนำ�เอาสีที่ได้จากพืชมาสกัดทำ�เป็นผงสีธรรมชาติตามกรรมวิธีการระเหยนํ้าออกโดยใช้ความร้อนและอบ    
ในตู้อบความร้อนดังกล่าวนี้ยังไม่มีผู้ใดทำ�ที่พบว่ามีผู้ทำ�บ้างแล้วจะเป็นเทคนิคการใช้เครื่องระเหยสูญญากาศ และ
เครื่องทำ�แห้งแบบพ่นฝอย ซึ่งจะช่วยให้ได้สีผงธรรมชาติที่สะดวกต่อผู้ใช้ และสามารถควบคุมความร้อนของสีได้ดี
และได้สีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำ�การย้อม

วิทยาเขตขอนแก่น

ได้ผงสีย้อมที่สามารถใช้งานได้สะดวกสามารถนำ�มาละลายนํ้าร้อนแล้วย้อม
เส้นใยไหมหรือฝ้ายได้ง่ายไม่ต้องใช้เวลามากและได้สีที่เหมือนเดิมทุกครั้งที่ทำ�การ
ย้อม ดังนั้นถ้าต้องการผลิตซํ้าอีกสามารถทำ�ได้ตามความต้องการของตลาด
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ถ่านอัดแท่งจากวัชพืช และกรรมวิธีการผลิตถ่านอัดแท่ง
ชื่อนักวิจัย นางวรุณทิพย์ ฉัตรจุฑามณี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10499

จุดเด่น

เป็นการนำ�เอาวัชพืชที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์ นอกจากนี้ยังสามารถ
นำ�ไปผลิตเป็นอุตสาหกรรมได้

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ถ่านอัดแท่งจากวัชพืช ประกอบด้วย หญ้าคา ธูปฤาษี แป้งมันหรือกากนํ้าตาล โดยเลือกได้จากอย่างใด
อย่างหนึ่งเป็นเชื้อเพลิงแท่งที่ผลิตด้วยวิธีอัดร้อนและอัดเย็น ซึ่งมีส่วนผสมระหว่างวัชพืชและตัวประสานอัตราส่วน
ต่างๆ ทำ�การทดสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ่านอัดแท่งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ถ่านอัดแท่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการนำ�วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น กะลามะพร้าว กะลาปาล์ม ซังข้าวโพดมาเผา
จนเป็นถ่าน อาจนำ�มาบดเป็นผงหรือเม็ดแล้วอัดเป็นแท่ง หรือนำ�วัตถุดิบธรรมชาติ เช่น แกลบ ขี้เลื่อย มาอัด
เป็นแท่งแล้วจึงนำ�มาเผาเป็นถ่าน วัชพืช หมายถึงพืชที่ไม่ต้องการหรือพืชที่ขึ้นผิดที่ เมื่อขึ้นปะปนกับพืชที่เราปลูก
จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำ�ให้ผลผลิตลดลง เป็นเหตุให้ต้องหาวิธีการป้องกันกำ�จัดวัชพืชเหล่านั้น วัชพืชหลายชนิด
ที่สามารถนำ�มาใช้ประโยชน์ได้ ดังนั้นการนำ�วัชพืชมาใช้ประโยชน์จึงเป็นการป้องกันกำ�จัดให้จำ�นวนของวัชพืช
ลดลงอีกทางหนึ่ง ประโยชน์ที่ได้จากวัชพืชได้แก่ ใช้เป็นอาหาร ใช้เป็นสมุนไพรและยากลางบ้าน ใช้ในงานหัตถกรรม
ใช้เป็นตัวชี้บอกความอุดมสมบูรณ์ของดิน

อนุสิทธิบัตร

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วิทยาเขตสกลนคร
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กรรมวิธีการแปลงเพศลูกปลาหมอไทยสำ�หรับเลี้ยงในเชิงพาณิชย์
ชื่อนักวิจัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์โฆษิต ศรีภูธร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9137

จุดเด่น

สามารถนำ�เทคนิคในการเตรียมพ่อแม่พันธุ์ การเพาะพันธุ์และเทคนิคการ
ให้อาหารผสมฮอร์โมน สำ�หรับผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศจำ�หน่ายให้ผู้เลี้ยงปลา
ทั่วประเทศ เนื่องจากกรรมวิธีดังกล่าวยังไม่มีการใช้มาก่อนและปัจจุบันยังไม่มีการ
ผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศได้ในปริมาณมากในเชิงการค้าของประเทศไทย ดังนั้น
จึงนับว่าเป็นการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศสำ�หรับเลี้ยงในเชิงการค้า ซึ่งสามารถ
เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจของประเทศในระดับอุตสาหกรรมทั้งในและต่างประเทศ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เป็นการผลิตลูกปลาหมอไทยแปลงเพศที่มีเพศเมียไม่น้อยกว่า 80% เพื่อสามารถเลี้ยงในเชิงการค้า โดยเป็นการ
ใช้เทคนิคและวิธีการคัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีการเพาะพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพสูง และที่สำ�คัญที่สุดคือกรรมวิธีในการ
แปลงเพศลูกปลาให้มีเปอร์เซ็นต์เพศเมียสูง และมีอัตรารอดสูงคุ้มค่ากับการผลิตในเชิงพาณิชย์ (เนื่องจากลูกปลาหมอ
ที่ไม่ผ่านกระบวนการแปลงเพศหรือการแปลงเพศที่ไม่ดีจะทำ�ให้มีอัตราส่วนของเพศผู้สูงกว่า 30% ทำ�ให้มีผลผลิต
และผลตอบแทนตํ่า)
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ปลาหมอไทยแปลงเพศเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีคนนิยมบริโภคกันอย่างแพร่หลาย ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
มีตลาดทัง้ ภายในและต่างประเทศ โดยในปี 2543 กรมประมงรายงานว่ามีผลผลิตปลาหมอไทยทัง้ หมด 7,200 เมตริกตัน
คิดเป็นมูลค่า 207 ล้านบาท เป็นผลผลิตจากแหล่งนํา้ ธรรมชาติ 6,730 เมตริกตัน และจากการเพาะเลีย้ ง 470 เมตริกตัน
โดยเฉพาะตลาดตะวันออกกลาง จีน ไต้หวัน เกาหลี และมาเลเซีย มีความต้องการไม่ตํ่ากว่า 100 เมตริกตันต่อปี
และพบว่าตลาดในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือมีความต้องการปลาหมอไทยจำ�นวนมาก โดยเฉพาะในจังหวัดสกลนคร
นครพนม มุกดาหาร หนองคาย และอุดรธานี มีการจำ�หน่ายถึงวันละประมาณ 3,000 กิโลกรัม ราคาจำ�หน่ายกิโลกรัมละ
100-120 บาท มีมูลค่าขายกว่าวันละ 300,000 บาท ปัจจุบันเกษตรกรหันมาสนใจการเลี้ยงปลาหมอไทยแปลงเพศ
เพื่อทดแทนปลานิล ปลาดุก และปลาชนิดอื่นที่มีราคาตกตํ่า
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กรรมวิธีการสกัดไขมันในน้ำ�นม
ชื่อนักวิจัย ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10013

จุดเด่น

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กรรมวิธีการสกัดนํ้านม เพื่อวิเคราะห์กรดอะมิโน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการสกัดประกอบด้วยวัสดุและ
อุปกรณ์ ดังนี้ 1) หลอดฝาเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง เท่ากับ 15x20 มิลลิเมตร 2) แท่งแก้วคน 3) บิกเกอร์
4) ปิเปต ขนาด 2,5,10 มิลลิลิตร  5) Centrifuge ความเร็วรอบ 12,000 รอบต่อนาที 6) ตู้แช่แข็ง -20 องศาเซลเซียส  
สารเคมี 1) ไฮโดรคลอลิก 37% (HCL 37%) 2) Hexane 3) Trichloroacetic acid(TAC) 100%) 4) Acetone    
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ปัจจุบันการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยได้มีการขยายตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาให้
ความสำ�คัญกับการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นักวิจัยและผู้ผลิตจึงหันมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพของ
นํ้านม ซึ่งในนํ้านมมีองค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ได้แก่ โปรตีน นํ้า แร่ธาตุ วิตามิน และที่สำ�คัญคือไขมันในนํ้านม       
ซึ่งไขมันในนํ้ามันโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย กรดไขมันไม่อิ่มตัวในปริมาณที่สูงและ polyunsaturated fatty acid
2% กรดไขมันชนิดไม่อิ่มตัวที่มีปริมาณมากที่สุดคือ กรดโอเลอิก ซึ่งจัดเป็นกรดไขมันชนิด monounsaturated
ประมาณ 30% ของกรดไขมันทั้งหมด ส่วนกรดไขมันชนิด polyunsaturated มีประมาณ 3-5% ของกรดไขมัน
ทั้งหมด ซึ่งกรดไขมันเหล่านี้มีประโยชน์ต่อสุขภาพ

วิทยาเขตสกลนนคร

กรรมวิธีการสกัดไขมันในนํ้านมดิบ เพื่อการวิเคราะห์หากรดไขมัน เป็นการ
พัฒนาและปรับปรุงขัน้ ตอนการสกัดไขมันในนํา้ นมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ เพือ่ ลดขัน้ ตอน
และสารเคมีทีใ่ ช้ในการสกัด ซึง่ เป็นทีต่ อ้ งการของนักศึกษา นักวิจยั และบุคคลทีม่ คี วาม
สนใจในการวิเคราะห์หากรดไขมันชนิดต่างๆในนํา้ นม ทำ�ให้สามารถเตรียมตัวอย่างได้ที
ละหลายๆตัวอย่าง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านต่างๆvเพื่อการ
พัฒนาประเทศชาติต่อไป
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กรรมวิธีการสกัดโปรตีนในน้ำ�นม
ชื่อนักวิจัย ดร.อรอนงค์ พวงชมภู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10012

จุดเด่น

เป็นการพัฒนาและปรับปรุงขัน้ ตอนการโปรตีนในนํา้ นมให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
จากวิธเี ก่าดัง้ เดิมทีข่ น้ั ตอนซับซ้อน ใช้สารเคมีในปริมาณมาก ใช้เวลาในการทำ�การวิเคราะห์
ทีย่ าวนานและมีตน้ ทุนในการวิเคราะห์ทส่ี งู กว่ากรรมวิธกี ารสกัดไขมันในนํา้ นมดิบนี้ จึงคิดค้นขึน้
เพื่อลดขั้นตอนสารเคมี เวลา และต้นทุนในการสกัดโปรตีนในนํ้านม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
กรรมวิธีการสกัดนํ้านมเพื่อวิเคราะห์กรดอะมิโน เพื่อลดค่าใช้จ่ายและขั้นตอนในการสกัด ประกอบด้วยวัสดุ
และอุปกรณ์ ดังนี้ หลอดฝาเกลียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากับ 15x20 มิลลิเมตร แท่งแก้วคน บิกเกอร์ ปิเปต
เครื่องปั่นเหวี่ยง (Centrifuge) ตู้อบลมร้อน (Hot air oven) สารเคมี 1) ไฮโดรคลอลิก 2) เฮกเซน (Hexane)               
3) ไตรคลอโรอะซิติกแอซิด (Trichloroacetic acid; TAC 100%) 4) อะซีโตน (Acetone) 5) เอทธานอล (ethanol)       
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ปัจจุบนั การเลีย้ งโคนมในประเทศไทยได้มกี ารขยายตัวเพิม่ สูงขึน้ อย่างรวดเร็ว ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพ โดยเฉพาะปัจจุบันนี้ผู้บริโภคหันมาให้ความสำ�คัญ
กับการดูแลสุขภาพกันมากยิ่งขึ้น นักวิจัยหรือผู้ผลิตจึงหันมาให้ความสำ�คัญกับการพัฒนาคุณภาพของนํ้านม ซึ่งในนํ้า
นมมีองค์ประกอบของโภชนะต่างๆ ได้แก่ ไขมัน นํ้ามันแลกโตส แร่ธาตุ วิตามิน และที่สำ�คัญคือโปรตีนในนํ้านม ซึ่ง
โปรตีนในนํ้านมโดยทั่วไปแล้วประกอบด้วย กรดอะมิโนที่จำ�เป็นหลายชนิดต่อการดำ�รงชีวิตและการเจริญเติบโตของ
มนุษย์ ซึ่งสัดส่วนและปริมาณของกรดอะมิโนเหล่านี้จะสูงหรือตํ่าขึ้นอยู่กับพันธุ์สัตว์และอาหารสัตว์ได้รับ
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เครื่องดื่มน้ำ�มะพร้าว
ชื่อนักวิจัย นางพรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10770

จุดเด่น

- เป็นนํ้ามะพร้าวอ่อน ในปริมาณ 90-95 % ซึ่งมากกว่าอนุสิทธิบัตรอื่นๆ ที่ใช้
    นํ้ามะพร้าว 10-90 %
  - ไม่มีการเติมวัตถุกันเสีย กลิ่นหรือสารฟอกสี
  - สามารถเก็บรักษาได้นาน 1, 2, 4 เดือน ทีอ่ ณ
ุ หภูมหิ อ้ ง 15 องศา และ 4 องศา ตามลำ�ดับ
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ต้องการผลิตภัณฑ์จากนํ้ามะพร้าวอ่อนที่มีรสชาติเข้มข้น หวาน มัน มีกลิ่นหอมตามธรรมชาติ ไม่มีวัตถุปรุงแต่ง
ที่อาจจะมีโทษต่อร่างกาย สามารถเก็บรักษาได้นาน ดังนั้นจึงทดลองผลิตเครื่องดื่มดังกล่าวโดยใช้ต้นทุนจาก                
ผู้ประกอบการส่งออกรายหนึ่ง เพื่อนำ�เสนอผลิตภัณฑ์ต้นแบบให้ต่างประเทศและผู้ประดิษฐ์ได้ต่อยอดโดยศึกษาสูตร
และกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีขึ้น

วิทยาเขตสกลนนคร

ประกอบด้วย นํ้ามะพร้าวอ่อน นํ้าตาล วุ้นมะพร้าว และนํ้ามะนาว ในอัตราส่วนที่เหมาะสมปราศจากการเติม
สารกันเสีย มีปริมาณของแข็งที่ละลายนํ้าได้ทั้งหมด 8.2-15.2 Brix, pH 4-4.50 ต้มฆ่าเชื้อ 90-95 องศาเซลเซียส  
นาน 5 นาที บรรจุในขวดแก้ว/กระป๋อง แล้วฆ่าเชื้ออีกครั้งในนํ้าเดือด นาน 10-15 นาที ทำ�ให้เย็นทันที       
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ครีมผักคราดหัวแหวนลดอาการปวดของกล้ามเนื้อ
ชื่อนักวิจัย ผศ.ภานิชา พงศ์นราทร
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
14472

จุดเด่น

ผลิตภัณฑ์ครีมผักคราดหัวแหวนมีประสิทธิภาพลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
และข้ อ ต่ อ สามารถลดปวดได้ ร วดเร็ ว ออกฤทธิ์ ย าวนาน เนื่ อ งจากมี ฤ ทธิ์
เป็นยาชาเฉพาะที่ สามารถลดการอักเสบได้ดี ทาแล้วรู้สึกเย็น ไม่ระคายเคืองผิว
มีความปลอดภัยในการใช้ รวมทั้งมีกลิ่นหอมจากผักคราด ซึ่งเป็นทางเลือกสำ�หรับ
ผู้ที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์จากสารสกัดธรรมชาติ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ครีมผักคราดหัวแหวนลดอาการปวดของกล้ามเนื้อเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อใช้เป็นยาลดอาการปวดกล้ามเนื้อ
และข้อต่อ ซึ่งผักคราดหัวแหวนมีสารสำ�คัญ คือ spilanthol มีฤทธิ์เป็นยาชาเฉพาะที่ สามารถลดการอักเสบ
และอาหารปวดได้ดี จึงทำ�ให้ครีมผักคราดหัวแหวนสามารถลดปวดได้เร็วและออกฤทธิ์อยู่ได้นาน เนื่องจากมีกลไก
การลดความเจ็บปวดของผักคราดหัวแหวนมีทั้งต่อระบบประสาทส่วนกลาง (central nervous system) และ
ระบบประสาทส่วนปลาย (peripheral nervous system)
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
อาการปวดกล้ามเนื้อส่วนใหญ่มักมีสาเหตุมาจากกล้ามเนื้อทำ�งานมากกว่าปกติทำ�ให้เกิดความล้าหรือ
เกิดอาการหดเกร็งเฉพาะที่ รวมถึงการอักเสบของกล้ามเนื้อ พบมากในบริเวณของกล้ามเนื้อและข้อต่อ อาจส่งผล
รบกวนการทำ�กิจวัตรประจำ�วันได้ การรักษาอาการปวดมักจะซื้อยามาใช้เองโดยเฉพาะยาแก้ปวดในกลุ่ม
non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAID) และกลุ่ม corticosteroids เมื่อใช้ยาในระยะยาว
อาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายร้ายแรง ดังนั้นจึงนำ�มาต่อยอดการประดิษฐ์พัฒนาผลิตภัณฑ์จากผักคราดหัวแหวน
ใช้ทาภายนอกเพื่อลดอาการปวดกล้ามเนื้อ มีประสิทธิภาพที่ดีรวมทั้งมีผลข้างเคียงน้อย มีความปลอดภัยในการใช้
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น้ำ�ลูกสำ�รองสมุนไพร
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10197

จุดเด่น
             ทำ�ให้ได้นํ้าลูกสำ�รองสมุนไพรที่มีเนื้อลูกสำ�รองสีเหลืองทองกระจายตัวทั่ว
ภาชนะบรรจุ ปราศจากสารกันเสีย มีรสชาติหวาน กลิ่นหอม และเก็บรักษาได้นานขึ้น
โดยที่กลิ่นรสไม่เปลี่ยนแปลง

นํ้าลูกสำ�รองสมุนไพร ประกอบด้วย เนื้อสำ�รองฟอกสี นํ้า เกลือแกง สมุนไพร เลือกได้จาก ใบเตยหอม ดอก
เก๊กฮวย ดอกคำ�ฝอย อย่างใดอย่างหนึ่งและนํ้าตาล โดยนำ�เนื้อลูกสำ�รองมาฟอกสีด้วยโปแตสเซียมเมตาไบซัลไฟท์
ก่อนจะผลิตนํ้าลูกสำ�รองสมุนไพร โดยผสมส่วนผสมต้มบรรจุภาชนะและฆ่าเชื้อ ซึ่งจะทำ�ให้ได้ผลิตภัณฑนํ้าลูกสำ�รอง
สมุนไพรมีสีทองเหลืองทอง และสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้น     
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ต้นสำ�รองหรือพุงทะลาย ทางภาคอีสานจะเรียกต้นสำ�รองนี้ว่าต้นจองหรือหมากจอง พบมากที่จังหวัดจันทบุรี
และอุบลราชธานี ลูกสำ�รองมีสีนํ้าตาลถึงนํ้าตาลเข้ม เมล็ดสำ�รอง มีรูปกลมรี หัวท้ายมน สีนํ้าตาลขระขระ ลูกสำ�รอง
เมือ่ นำ�มาแช่นา้ํ แล้วจะพองตัวคล้ายวุน้ โดยขยายใหญ่กว่าขนาดเดิมเกือบ 10 เท่า ลูกสำ�รองถือเป็นพืชสมุนไพรชนิดหนึง่
ถูกนำ�มาใช้เป็นขนมหวานตั้งแต่สมัยโบราณ โดยนำ�วุ้นใส่นํ้าเชื่อมกินแก้ร้อนใน แก้ไอ แก้ไข้ บรรเทาอาการโรคหอบ
และหืดได้

วิทยาเขตสกลนนคร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
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ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่า
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม และ ดร.สุดารัตน์ สกุลคู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9293

จุดเด่น

มีวัตถุประสงค์หลักคือปรับปรุงคุณภาพชาจากเม่าให้ดีขึ้น โดยใช้ยอดเม่า
ผลเม่า ใบเตย และรากชะเอม เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันสวยงาม รสชาติหวาน ฝาด
เปรี้ยว กลมกล่อม มีกลิ่นหอม เก็บรักษาได้นานขึ้น และมีฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ผลิตภัณฑ์ชาจากเม่ามีส่วนประกอบคือ ยอดเม่าอบแห้ง ผลเม่าอบแห้ง ใบเตยอบแห้ง และรากชะเอมอบแห้ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เม่า มะเม่าหรือหมากเม่า มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าแอนติเดสมา เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดใหญ่ มีผลสีแดงถึงแดงอมม่วง
มีกลิ่นและรสชาติเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีการค้นพบต้นเม่าขนาดใหญ่ที่มีอายุมากกว่าร้อยปีในเทือกเขาภูพาน ใน
จังหวัดสกลนคร และได้ขยายพันธุ์จนมีการปลูกสวนเม่าขยายตามภาคต่างๆทั่วประเทศ ซึ่งคณะทรัพยากรธรรมชาติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร ได้ดำ�เนินงานวิจัยเกี่ยวกับปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระ
ในส่วนต่างๆของเม่าหลวงของแต่ละสายพันธุ์หรือสายต้น เช่น ฟ้าประทาน ภูโซง ภูพานทอง สร้างค้อ ยายคำ�ตา
และลมพัด เป็นต้น ผลการศึกษาเบื้องต้นพบว่ายอดเม่า ใบเม่า และผลเม่า มีปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระสูง จึงได้
มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากเม่า
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โลชั่นเม่า
ชื่อนักวิจัย ดร.สุดารัตน์ สกุลคู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9889

จุดเด่น
             เป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเม่าช่วยทำ�ให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น กระจ่างใส

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เป็นโลชั่นที่มีส่วนผสมของสารสกัดจากเม่าช่วยทำ�ให้ผิวนุ่มชุ่มชื่น กระจ่างใส

วิทยาเขตสกลนนคร

เป็นโลชั่นบำ�รุงผิวที่ผลิตจากส่วนผสมของสารที่สกัดจากธรรมชาติ คือ นํ้าคั้นจากผลเม่า หรือนํ้าสกัดจากเปลือก
เม่า หรือฟองเม่าที่ได้จากการต้มนํ้าคั้นจากผลเม่า หรือไวน์เม่า ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงในกลุ่มของโพลีฟีนอล
(Polyphenol) ที่มีผลดีต่อผิวพรรณในสัดส่วนที่เหมาะสม   
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แยมเม่าเสริมวิตามินซีและกรรมวิธีการผลิตแยมเม่าเสริมวิตามินซี
ชื่อนักวิจัย นางสุภกาญจน์ พรหมขันธ์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
7203

จุดเด่น

• สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลไม้ท้องถิ่นและเพิ่มการนำ�วัตถุดิบเหลือใช้ใน
อุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากเม่ามาใช้ประโยชน์
• เพิ่มคุณค่าทางโภชนาการให้กับผลิตภัณฑ์
• สามารถนำ�ผลงานไปใช้ประโยชน์ได้ในระดับชุมชนและอุตสาหกรรม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
แยมเม่าเสริมวิตามินซีมีส่วนประกอบที่สำ�คัญ คือ เนื้อและนํ้าเม่าแดง : เนื้อและนํ้าเม่าดำ� (3:1) นํ้าตาลทราย
นํ้าสะอาด เพคติน และวิตามินซี โดยมีกรรมวิธีการผลิตคือ แบ่งนํ้าตาลประมาณ 1/10 ของปริมาณนํ้าตาลทรายที่
ใช้ทั้งหมดผสมให้เข้ากับเพคติน นำ�เนื้อเม่าแดงและดำ� (3:1) ผสมกับนํ้าตาลและนํ้าสะอาดให้ความร้อนเคี่ยวไฟอ่อน
(80-85 ํC) คนตลอดเวลา ไปในทิศทางเดียวกันนาน 10-15 นาที เพิ่มอุณหภูมิของแยมเม่าถึง 105 องศาเซลเซียส
เติมเพคตินและวิตามินซีแล้วคนให้เข้ากับเนื้อแยม  ทำ�ให้อุณหภูมิลดลงเหลือ 80 ํC บรรจุแยมเม่าลงในขวดที่ผ่าน
การฆ่าเชื้อ ปิดฝาให้สนิท ทำ�ให้เย็น โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสีม่วงอมแดง รสหวานอมเปรี้ยว มีความหนืดที่เหมาะสม
ต่อการปาดทาบนขนมปัง และเป็นการเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการและมูลค่าต่อผลไม้ท้องถิ่น รวมถึงวัตถุดิบเหลือใช้
ในอุตสาหกรรมเครื่องดื่มจากเม่า
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เม่า มะเม่า หมากเม่า หรือ เม่าหลวง (Antidesmabunius) เป็นไม้ผลยืนต้น ท้องถิ่นในตระกูลเม่า (Stiagnaceae)
ผลอ่อนมีสีเขียวรสฝาดเปรี้ยว เมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีแดง ผลสุกเต็มที่มีสีดำ�รสเปรี้ยวฝาดและหวานปนกัน นํ้าคั้น
ที่ได้จากผลสุกเป็นสีแดงเข้ม-สีม่วงแดง ซึ่งเป็นสีของรงควัตถุแอนโทไซยานิน (anthocyanin) และทนต่อการเปลี่ยนสี
ในกระบวนการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารปัจจุบันผลเม่าและผลิตภัณฑ์จากเม่าได้รับความนิยมและสามารถนำ�สู่
กระบวนการทางอุตสาหกรรมมากขึ้น
     แยม หมายถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำ�จากผัก และผลไม้ หรือสมุนไพรชนิดเดียว หรือตั้งแต่ 2 ชนิด ขึ้นไป ผสมกับ
สารให้ความหวาน อาจผสมกรดซิตริก เพคติน นํ้าผัก ผลไม้เข้มข้นด้วยก็ได้ แล้วทำ�ให้มีความข้นหนืดพอเหมาะ
คุณลักษณะที่ดีของแยมต้องมีความหนืดหรือกึ่งแข็งกึ่งเหลวเหมาะสำ�หรับใช้ปาดทาไม่ตกผลึกกรณีมีเนื้อผักผล
ไม้ต้องมีการกระจายตัวอย่างสมํ่าเสมอมีสีและกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของส่วนประกอบที่ใช้แยมเม่าจึงเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่ให้พลังงานสูงเหมาะที่จะรับประทานเป็นอาหารเช้า โดยในการผลิตแยมเม่าใช้ผลเม่าแดงเป็นวัตถุดิบ
หลักแต่ข้อด้อย คือ กระบวนการผลิตแยมต้องต้มและเคี่ยวส่วนผสมเพื่อสกัดเพคตินในผลเม่าออกมาและช่วยให้
ส่วนผสมต่างๆละลายเป็นเนื้อเดียวกัน การต้มเคี่ยวแยมที่อุณหภูมิสูงเป็นเวลานานทำ�ให้สูญเสียสารอาหารที่สำ�คัญ
โดยเฉพาะวิตามินซี เนือ่ งจากวิตามินซีเป็นสารรีดวิ ซิงเอเจนต์อย่างแรง (strong reducing agent) ทีม่ คี วามคงตัวตํา่
สลายตัวได้ง่ายเมื่อถูกแสง อากาศ และความร้อน  
      ดังนัน้ เพือ่ เพิม่ คุณค่าทางโภชนาการในแยมเม่าจึงจำ�เป็นต้องเติม (restoration) วิตามินซีลงในอาหาร เพือ่ ทดแทน
วิตามินทีส่ ญ
ู เสียไประหว่างกระบวนการแปรรูป ซึง่ จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงทำ�ให้มกี ารประดิษฐ์คดิ ค้น ผลิตภัณฑ์
แยมเม่าเสริมวิตามินซีและกรรมวิธกี ารผลิตดังกล่าวขึน้ มา นอกจากนัน้ การประดิษฐ์นย้ี งั นำ�มาขยายเพือ่ ประโยชน์เชิง
พาณิชย์สำ�หรับอุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ จากเม่า เนือ่ งจากในกระบวนการผลิตดังกล่าวมีผลเม่าแดงเหลือใช้จำ�นวนมาก
โดยกองโภชนาการ กรมอนามัย (2541) กำ�หนดให้ผลิตภัณฑ์แยมมีวติ ามินซี ไม่ตา่ํ กว่าร้อยละ 10 ของ Thai RDI ที่
กำ�หนดให้ได้วติ ามินซีวนั ละ 60 มิลลิกรัม จากการประดิษฐ์พบว่าการเติมวิตามินซี ร้อยละ 0.01 ลงในแยมมีปริมาณ
วิตามินซีเพียงพอต่อความต้องการในแต่ละวัน โดยในผลเม่ามีวติ ามินซี 52.66 ไมโครกรัมต่อกรัมตัวอย่าง เมือ่ นำ�มา
ผลิตเป็นแยมเม่าพบว่าปริมาณวิตามินซีในเม่าลดลงเหลือเพียง 23.56 ไมโครกรัมต่อกรัมตัวอย่าง เนือ่ งจากสูญเสียใน
ระหว่างแปรรูป เมือ่ เติมวิตามินซี ร้อยละ 0.01 พบว่าปริมาณวิตามินซีในแยมเม่าเพิม่ ขึน้ จากเดิมเป็น 93.33 ไมโครกรัม
ต่อกรัมตัวอย่าง

วิทยาเขตสกลนนคร

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
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สูตรชาจากมะม่วงหิมพานต์
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
13575

จุดเด่น

ได้สตู รผลิตภัณฑ์ชามะม่วงหิมพานต์ ทีม่ รี สชาติฝาด เปรีย้ ว หวาน กลมกล่อม
ใส มีกลิ่นหอมและชุ่มคอ และมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
สูตรชาจากมะม่วงหิมพานต์ มีส่วนประกอบคือ ยอดมะม่วงหิมพานต์แห้ง ดอกมะม่วงหิมพานต์แห้ง และ
รากชะเอมแห้ง นำ�ส่วนผสมทั้งหมดบดแล้วนำ�ไปบรรจุ
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
มะม่วงหิมพานต์ เป็นพืชตระกูลเดียวกับมะม่วง เป็นไม้พื้นเมืองของอเมริกาใต้ สำ�หรับในประเทศไทย
พบมากภาคใต้ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งโดยใช้ประโยชน์
ได้ทั้งต้น เป็นพืชใบเดี่ยวออกเรียงสลับกับหนาแน่น ช่วงปลายยอดใบหนาแข็งรูปรีหรือรูปไข่กลับปลายใบมนทู่
ส่วนโคนใบแหมหรือสอบสีเขียวสด
มนุษย์ใช้ยอด ผลและเมล็ดเป็นอาหารว่ายอดมะม่วงหิมพานต์มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว มีรสชาติหวานมัน
เปรี้ยว และฝาดเล็กน้อย มีธาตุเหล็กและแคลเซียม ให้พลังงานและวิตามินซีสูงใช้รับประทานเพื่อบรรเทา
โรคท้องร่วง บิด ริดสีดวง ดอกมีกลิ่นหอมคล้ายดอกพิกุล มีปริมาณนํ้าตาล มีกรดอะมิโน 15 ชนิด คนไทย
มักใช้ยอดและใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด การใช้ประโยชน์จากส่วนต่างๆ ของมะม่วงหิมพานต์ เช่น ยอด
และดอกเพื่อผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ชาที่มีสรรพคุณทางยา มีรสชาติดีและมีกลิ่นหอมชวนดื่ม
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สูตรน้ำ�ส้มสายชูจากมะม่วงหิมพานต์
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10262

จุดเด่น
             มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ได้สูตรผลิตภัณฑ์นํ้าส้มสายชูจากมะพ่วงหิมพานต์
ที่มีความปลอดภัย  มีสีสันสวยงาม  มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว เก็บรักษาได้นานขึ้น เกิดเป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผล ทางการเกษตร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ผลมะม่วงหิมพานต์มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Anacardium occidentale มีทั้งชนิดพันธุ์ที่มีสีแดงและสีเหลือง
มีรสฝาด และเปรี้ยวตามระยะการสุก ขนาดผลยาว 5-8 ซม. เนื้อผลนิ่ม ฉํ่านํ้า รสเปรี้ยว มีกลิ่นหอม ผลมะม่วง
หิมพานต์ที่มีความสุกเต็มที่สามารถนำ�มาแปรรูปเป็นเครื่องดื่มและอาหารได้หลายชนิด เช่น ไวน์มะม่วงหิมพานต์
นํ้ามะม่วงหิมพานต์พร้อมดื่มและเข้มข้น ลูกอม แยม กวน เชื่อม และแซ่อิ่ม นอกจากนั้นยังมีการนำ�ไปใช้ในการทำ�
ปุ๋ยและอาหารสัตว์ แต่การบริโภคผลสดทำ�ให้เกิดอาการระคายคอ เนื่องจากมีรสฝาด ขื่นคอ ผลส่วนใหญ่ มักจะถูก
ปลิดทิ้งจากเมล็ด

วิทยาเขตสกลนนคร

สูตรนํ้าส้มสายชูจากมะม่วงหิมพานต์ตามการประดิษฐ์นี้ ประกอบด้วย นํ้ามะม่วงหิมพานต์ สารให้ความหวาน  
หัวเชื้อแบคทีเรีย ยีสต์สกัด แอมโมเนียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต และโปตัสเซียมฟอตเฟต   
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สูตรผงปรุงแต่งรสสำ�หรับโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว
ชื่อนักวิจัย ดร.นิภาพร อามัสสา
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
6330

จุดเด่น

• พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
• ผงปรุงแต่งรสธรรมชาติสำ�หรับเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยวจากผักพื้นบ้านที่มี
                คุณประโยชน์ต่อร่างกายผู้บริโภค
• ไม่มีการเติมสารเคมี
• คุณภาพได้มาตรฐานเหมาะสมกับอุตสาหกรรม
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
สูตรผงปรุงแต่งรสสำ�หรับโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว เป็นการพัฒนาสูตรส่วนผสมผงปรุงรสสำ�หรับโรยหน้า
เบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว โดยเน้นการคงคุณสมบัติของส่วนประกอบชนิดต่างๆที่ไม่มีส่วนประกอบทางเคมี หรือสาร
สังเคราะห์ มีอายุการเก็บรักษายาวนานสามารถเสริมคุณภาพของอาหาร ซึ่งสูตรผงปรุงรสและกรรมวิธีการเตรียม
ส่วนผสมที่ประกอบด้วยเห็ดและผักเพื่อใช้สำ�หรับการนำ�ไปเป็นผงโรยหน้าเบเกอรี่และขนมขบเคี้ยว
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เครือ่ งปรุงรสเป็นสิง่ จำ�เป็นทีต่ อ้ งใช้ควบคูก่ บั การปรุงอาหาร เป็นสินค้าเพือ่ บริโภคทีม่ คี วามต้องการเพิม่ ขึน้ ในระดับ
ครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทัง้ นีเ้ พราะง่ายต่อการใช้สอย สะดวก รวดเร็ว ทันใจ คนยุคใหม่ทต่ี อ้ งเร่งรีบ
ซึ่งในปัจจุบันชนิดของผงปรุงรสมีให้เลือกหลากหลายทั้งประกอบอาหารคาวและหวาน โดยเฉพาะผงปรุงรสโรยหน้า
ขนมทีต่ ลาดขยายเพิม่ ขึน้ ตลอดทุกปี เช่น ผงปรุงรส บาร์บคี วิ ผงปรุงรสต้มยำ�กุง้ ผงปรุงรสกระเทียมพริกไทย เป็นต้น
ประเทศไทยได้ชอ่ื ว่าเป็นประเทศเกษตรกรรมทีม่ พี ชื พันธุห์ ลากหลาย มีภมู ปิ ญั ญาท้องถิน่ ทีน่ ำ�ผักและสมุนไพรชนิดต่างๆ
มาใช้ในการปรุงเสริมรสเพิม่ รสชาติให้อาหารกลมกล่อม มีภาษาเรียกในท้องถิน่ ภาคอีสานว่า “ผงนัว” โดยทัว่ ไปประกอบ
ด้วยผักชนิดต่างๆตามท้องถิน่ อาทิ ข้าวเหนียวนึง่ ตากแห้ง 2 กำ�มือ ใบหอม 1 กำ�มือ ใบกระเทียม 1 กำ�มือ ใบผักแป้น
(กุยช่าย) 1 กำ�มือ ใบหม่อน 1 กำ�มือ ใบน้อยหน่า 3 ใบ ใบส้มป่อย 1 กำ�มือ ใบมะขามอ่อนครึง่ กำ�มือ ใบส้มโมง (ชะมวง)
1 กำ�มือ ใบส้มพอดี ครึง่ กำ�มือ ผักโขมทัง้ ห้า 1 ต้น ใบผักหวาน 1 กำ�มือ ยอดมะรุม 1 กำ�มือ วิธกี ารประกอบด้วยล้างผัก
ให้สะอาดแล้วตำ�ผสมกับข้าวเหนียวนึง่ ตากแห้งสองกำ�มือให้แหลกละเอียดเข้ากันให้ดี เอาไปผึง่ ลมให้แห้งสนิท 23 วัน
แล้วร่อนเก็บเป็นผงใส่ขวดไว้ในที่แห้ง แล้วนำ�ไปใส่แกง ต้ม ส้มตำ� นอกจากเป็นเครื่องปรุงรสแล้วยังให้ประโยชน์ด้าน
สมุนไพรโดยเฉพาะโปรตีน กรดอะมิโน วิตามิน และเกลือแร่ตา่ งๆ ซึง่ เป็นสารอาหารทีจ่ ำ�เป็นของร่างกาย จากการศึกษา
ของสถาบันการแพทย์แผนไทยพบว่าพืชผักบางชนิด เช่น ใบมะขามอ่อน ยอดส้ม ผักหวาน ผักโขม และชะมวง รวมถึง
มะรุมมีคณ
ุ สมบัตใิ นการต้านอนุมลู อิสระมีสารประกอบในการลดไขมันในเส้นเลือด การป้องกันมะเร็ง โรคเบาหวาน ช่วย
ฟอกโลหิตและบำ�รุงร่างกาย การประดิษฐ์นจ้ี งึ มุง่ พัฒนาต่อยอดองค์ความรูจ้ ากภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ ให้เกิดรูปแบบผงปรุงแต่ง
รสธรรมชาติสำ�หรับเบเกอรีแ่ ละขนมขบเคีย้ วจากผักพืน้ บ้านทีม่ คี ณ
ุ ประโยชน์ตอ่ ร่างกายผูบ้ ริโภค เพือ่ ให้ได้มาตรฐานที่
เหมาะสมกับอุตสาหกรรม ไม่มกี ารเติมสารเคมีและมีคณ
ุ ภาพเทียบเท่าหรือดีกว่าผงปรุงรสทีป่ รากฏทัว่ ไป
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สูตรวุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10254

จุดเด่น
             โดยการประดิษฐ์นี้ได้มีการปรับปรุงคุณภาพวุ้นเซลลูโลสจากผล
มะม่วงหิมพานต์ให้ดีขึ้น ได้เป็นผลิตภัณฑ์วุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์ที่มีความ
ปลอดภัย มีสีสันสวยงาม มีกลิ่นหอม เก็บรักษาได้นานขึ้น เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่ลด
ปริมาณของเสียและสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตผลทางการเกษตร

สูตรวุ้นเซลลูโลสจากมะม่วงหิมพานต์ มีส่วนประกอบคือ เนื้อมะม่วงหิมพานต์ หรือนํ้ามะม่วงหิมมะพาน อย่างใด
อย่างหนึ่งผสมรวมกัน สารให้ความหวาน นํ้า  และหัวเชื้อแบคทีเรีย ซึ่งหัวเชื้อแบคทีเรีย ประกอบด้วย เชื้อแบคทีเรีย
อะซีโตแบคเตอร์ ไซลินัม สับสปีซี่ส์ ไซลินัม นํ้าตาลกลูโคส ยีสต์สกัด แอมโมเนียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต โปตัส
เซียมฟอสเฟต เอทานอล กรดอะซิติก และนํ้ามะม่วงหิมพานต์ต้มสุก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
วุ้นมีหลายชนิดมีทั้งที่เป็นอาหารหวาน เช่น วุ้นมะพร้าวอ่อน ซึ่งเกิดจากการเติมส่วนผสมที่ทำ�ให้อาหารแข็ง
ตัว เช่น คาราจีแนน เจลาติน เพคติน วุน้ หรืออะการ์ แต่มวี นุ้ บางชนิดทีเ่ กิดจากกระบวนการหมัก เช่น วุน้ เซลลูโลส วุน้ สวรรค์   
เห็ดกัมพูชาหรือเห็ดรัสเซีย ซึ่งมักจะทำ�มาจากนํ้ามะพร้าวเรียกว่า วุ้นมะพร้าวหรือนาตา ดี โกโก นอกจากนี้เคยมี
รายงานว่ามีการทำ�วุ้นเซลลูโลสจากผลไม้ชนิดอื่นๆ เช่น สับปะรด มะเกี๋ยง แต่ยังไม่มีรายงาน การทำ�วุ้นเซลลูโลส
จากมะม่วงหิมพานต์

วิทยาเขตสกลนนคร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
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สูตรวุ้นเซลลูโลสและน้ำ�ส้มสายชูจากเม่า
ชื่อนักวิจัย ดร.พรประภา ชุนถนอม
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
9632

จุดเด่น

การนำ�ผลไม้ท้องถิ่นแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม ได้วุ้น
เซลลูโลสและนํ้าส้มสายชูจากเม่าที่มีสีสันสวยงาม มีกลิ่นรสที่ดีตามธรรมชาติของ
เม่า และมีคุณค่าทางโภชนาการ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
สูตรวุ้นเซลลูโลสและนํ้าส้มสายชูจากเม่า ประกอบด้วยผลเม่าหรือนํ้าเม่า สารให้ความหวาน นํ้า และหัวเชื้อ
แบคทีเรีย ที่ซึ่งหัวเชื้อแบคทีเรีย ประกอบด้วย นํ้าตาลกลูโคส ยีสต์สกัด แอมโมเนียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต
โปตัสเซียมฟอสเฟต เอทานอลกรดอะซิติก และนํ้าผลไม้
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
สูตรวุ้นเซลลูโลสและนํ้าส้มสายชูจากเม่านี้ เป็นสูตรที่มีการประดิษฐ์ที่แตกต่างจากการทำ�วุ้นนํ้ามะพร้าว ซึ่ง
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเพาะเชื้ออะซีโตแบคเตอร์ไซลินัมในนํ้ามะพร้าวและสารอาหารอื่น เช่น นํ้าตาล จนได้
แผ่นวุ้นนํ้ามะพร้าวและแตกต่างจากการทำ�นํ้าส้มสายชูซึ่งหมักด้วยยีสต์เพื่อเปลี่ยนนํ้าตาลให้เป็นแอลกอฮอล์ก่อน
ที่จะมีการหมักไวน์ที่ได้ด้วยแบคทีเรียที่สร้างกรดอะซิติกจนเป็นนํ้าส้มสายชู สูตรวุ้นเซลลูโลสจากเม่าและนํ้าส้ม
สายชูจากเม่านี้ มีความแตกต่างจากสูตรวุ้นเซลลูโลส และนํ้าส้มสายชูชนิดต่างๆที่ได้รับอนุสิทธิบัตรแล้วดังกล่าว
เนื่องจากใช้ส่วนผสมแตกต่างกัน คือใช้ผลเม่าหรือนํ้าคั้นจากผลเม่าเป็นวัตถุดินเริ่มต้น เติมนํ้าตาลหรือนํ้าผึ้ง สาร
อาหารต่างๆ และหัวเชื้อแบคทีเรียอะซีโตแบคเตอร์ไซลินัม ไม่เติมเชื้อยีสต์หรือลูกแป้งและปราศจากการเติมวัตถุ
กันเสีย โดยการประดิษฐ์นี้ได้ผลิตภัณฑ์สองชนิด
พร้ อ มกั น คื อ วุ ้ น เซลลู โ ลสและนํ ้ า ส้ ม สายชู
เกิ ด เป็ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ หม่ ท ี ่ ส ร้ า งมู ล ค่ า เพิ ่ ม ให้
ผลิตผลทางการเกษตรและเป็นการใช้ประโยชน์
จากส่วนที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตอาหาร
และเครื่องดื่มจากเม่า
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สูตรส่วนผสมอาหารสำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชื่อนักวิจัย นางสารอรอนงค์ พวงชมพู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10771

จุดเด่น
             การประดิษฐ์นี้มีความมุ่งหมายเพื่อเป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์
อาหารสำ�หรับสัตว์เคีย้ วเอือ้ งโดยการใช้ประโยชน์จากกรรมวิธกี ารผลิตแคลเซียมโซป (สูตร 1)
เพื่อเพิ่มการใช้ประโยชน์ได้ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีนแท้ และแคลเซียม สำ�หรับ
สัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโคนมที่ให้ผลผลิตสูงโดยไม่รบกวนการย่อยได้ของจุลินทรีย์ใน
กระเพาะรูเมน และพบว่าช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์กลุ่มเมทธาโนเจนได้

ผลิตภัณฑ์แคลเซียมโซป (สูตร 1) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารสำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยใช้
แคลเซียมโซปที่เพิ่มโปรตีนและวิตามินอีจากการผสมรำ�ข้าวเป็นส่วนประกอบ โดยใช้แหล่งของนํ้ามันที่มีองค์ประกอบ
ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว จากการผสมนํ้ามันพืชหลายชนิด ตามสัดส่วนที่ต้องการและเพิ่มแหล่งของโปรตีนแท้คือกาก
ถั่วเหลือง ได้ผลิตภัณฑ์เป็นผงสำ�หรับใช้เสริมในอาหารสัตว์เคี้ยวเอื้องโดยเฉพาะกลุ่มโคนมที่ให้ผลผลิตสูง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เนื่องจากการเสริมอาหารไขมันโดยส่วนใหญ่ต้องคำ�นึงถึงหลายปัจจัย เช่น การย่อยของไขมันในกระเพาะรูเมน
ปริมาณการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารไขมัน รวมถึงชนิดของไขมันที่เสริม
ซึ่งการเสริมไขมันโดยไม่ป้องกันการย่อยสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีผลกระทบต่อกระบวนการ
เมทธาโบลิซึมของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน อีกทั้งโคนมที่ให้ผลผลิตสูงโดยเฉพาะช่วงต้นของการให้นมโคมีความ
ต้องการแคลเซียมรวมถึงปริมาณโปรตีนแท้สูง ดังนั้นการเสริมแคลเซียมโซปจึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเป็นแหล่ง
ไขมันและโปรตีนไหลผ่าน รวมถึงไขมันช่วยลดปริมาณการผลิตแก๊สมีเทนโดยจุลินทรีย์กลุ่มเมทธาโนเจน ทำ�ให้ช่วย
ลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ

วิทยาเขตสกลนนคร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
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สูตรส่วนผสมอาหารสำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ชื่อนักวิจัย นางสารอรอนงค์ พวงชมพู
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10838

จุดเด่น
             การประดิษฐ์นม้ี คี วามมุง่ หมายเพือ่ เป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหาร
สัตว์เคีย้ วเอือ้ งโดยการใช้ประโยชน์จากกรรมวิธกี ารผลิตแคลเซียมโซป (สูตร 2) เพือ่ เพิม่ การ
ใช้ประโยชน์ได้ของกรดไขมันไม่อิ่มตัว โปรตีนแท้ แคลเซียม และคาร์โบไฮเดรทไหลผ่าน
สำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะโคขุนเพื่อให้ได้เนื้อคุณภาพดี มีไขมันแทรกสูง และใช้
เสริมในอาหารโคขุนในระยะเวลาสั้นๆเพื่อเร่มการสะสมไขมันในเนื้อได้เร็วขึ้น
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ผลิตภัณฑ์แคลเซียมโซป (สูตร 2) เป็นการพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์อาหารสำ�หรับสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยใช้
แคลเซียมโซปที่เพิ่มโปรตีนและวิตามินอีจากการผสมรำ�ข้าวและเพิ่มแป้ง เพื่อเป็นแหล่งของคาร์โบโฮเดรตไหลผ่าน
เป็นส่วนประกอบในสูตรโดยใช้แหล่งของนํ้ามันที่มีองค์ประกอบของกรดไขมันไม่อิ่มตัว จากการผสมนํ้ามันพืชหลาย
ชนิด ตามสัดส่วนที่ต้องการและเพิ่มแหล่งของโปรตีนแท้ คือกากถั่วเหลืองได้ผลิตภัณฑ์เป็นผง สำ�หรับใช้เสริมใน
อาหารสัตว์เคี้ยวเอื้อง โดยเฉพาะในกลุ่มโคขุน เพื่อเพิ่มคุณภาพของเนื้อและไขมันแทรก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เนื่องจากการเสริมอาหารไขมันโดยส่วนใหญ่ต้องคำ�นึงถึงหลายปัจจัย เช่น การย่อยของไขมันในกระเพาะรูเมน
ปริมาณการกินได้ ความสามารถในการย่อยได้และการใช้ประโยชน์ได้ของอาหารไขมัน รวมถึงชนิดของไขมันที่เสริม
ซึ่งการเสริมไขมันโดยไม่ป้องกันการย่อยสลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดไขมันไม่อิ่มตัวจะมีผลกระทบต่อกระบวนการ
เมทธาโบลิซึมของจุลินทรีย์ในกระเพาะรูเมน นอกจากนั้นแนวทางการเพิ่มคุณภาพเนื้อ และไขมันแทรกในโคเนื้อ
ควรจะมีแหล่งของคาร์โบไฮเดรทไหลผ่านเพื่อการใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ของตัวสัตว์ ดังนั้นการเสริมแคลเซียม
โซป จึงเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการเป็นแหล่งไขมัน คาร์โบไฮเดรท และโปรตีนไหลผ่าน รวมถึงไขมันช่วยลดปริมาณ
การผลิตแก๊สมีเทนโดยจุลินทรีย์กลุ่มเมทธาโนเจน ทำ�ให้ช่วยลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกเข้าสู่ชั้นบรรยากาศ
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สูตรส่วนผสมอาหารสัตว์ที่มีไลซีนสูงและกรรมวิธีการผลิต
ชื่อนักวิจัย ดร.อรอนงค์ พวงชมภู และ ดร.สินีนาฏ พลโยราช
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10107

จุดเด่น
             ผลิตภัณฑ์อาหารไลซีนสูง (สูตร 1) นี้สามารถใช้เป็นแหล่งอาหารสัตว์เพื่อลดค่า
ใช้จ่ายในการซื้อไลซีนสังเคราะห์ จากบริษัทต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางในการผลิตปศุสัตว์ใน
ประเทศทั้งในระดับฟาร์มเกษตรกรรายย่อย ขนาดเล็ก และฟาร์มขนาดใหญ่ต่อไป

กรรมวิธีการผลิตอาหารไลซีนสูง (สูตร1) เพื่อเป็นแหล่งโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ประกอบด้วยวัสดุและอุปกรณ์
ดังนี้ 1. นมเปรียว 2. นํ้านมดิบ 3. กากนํ้าตาล 4. นํ้า 5. ยีสต์ 6. นํ้าตาล 7. รำ�ละเอียด 8. มันเส้นบด 9. ถังขนาด  
10. เครื่องอัดเม็ด อาหารไลซีนสูง (สูตร 1) เป็นผลิตภัณฑ์ที่คิดค้นเพื่อใช้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่นเพื่อเพิ่มคุณค่าทาง
อาหารโดยเฉพาะแหล่งโปรตีนที่อุดมไปด้วยกรดอะมิโนไลซีนในปริมาณที่สูง ซึ่งกรดอะมิโนไลซีนนั้นเป็นกรดอะมิโน
ที่มีความสำ�คัญต่อการเจริญเติบโตของสัตว์  
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
อาหารสัตว์ตามธรรมชาติจะมีปริมาณของไลซีนอยู่น้อยมากไม่เพียงพอกับความต้องการของสัตว์ในการประกอบ
สูตรอาหารสัตว์ จึงจำ�เป็นต้องซื้อไลซีนสังเคราะห์ซึ่งมีราคาแพงเพื่อใช้เป็นแหล่งกรดอะมิโนไลซีนในสูตรอาหาร
ทำ�ให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้นผู้ประดิษฐ์จึงมีความสนใจในการคิดค้นผลิตอาหารไลซีนสูงขึ้น โดยการ หมัก
วัตถุดิบอาหารที่มีในท้องถิ่น เช่น รำ� ร่วมกับจุลินทรีย์ เช่น ยีสต์ และแบคทีเรีย ซึ่งเหล่านี้สามารถเพิ่มคุณค่าทาง
อาหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรดอะมิโนไลซีนเพื่อเป็นแหล่งกรดอะมิโนไลซีนคุณภาพและมีต้นทุนที่ตํ่าให้กับเกษตรกร
ผู้เลี้ยงสัตว์ได้

วิทยาเขตสกลนนคร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
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ไอศกรีมตะคร้อ
ชื่อนักวิจัย นายชลันธร วิชาศิลป์
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
14501

จุดเด่น

เพื่อเพิ่มคุณค่าอาหารที่มีในตะคร้อให้แก่ไอศกรีม สร้างความแปลกใหม่
ของไอศกรีม ส่งผลให้มีการใช้ตะคร้อในการผลิตไอศกรีม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ไอศกรีมตะคร้อประกอบด้วยนํ้าตะคร้อสด นมพร่อมมันเนย แบะแซ นํ้าตาล เกลือ ไข่แดง เจลาติน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ตะคร้ อ (Schleichera oleosa) เป็ น พื ช ที่ มี ก ระจายอยู่ ท างภาคเหนื อ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ ภาคกลาง และทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไทย ในต่างประเทศสามารถพบได้ที่
ประเทศอินเดีย ศรีลังกา ภูมิภาคอินโดจีน และอินโดนีเซีย โดยจัดเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ มีความสูงของต้น
ประมาณ 15-25 เมตร แตกกิ่งก้านต่ำ�  เรือนยอดมีลักษณะเป็นทรงพุ่มแผ่กว้าง กิ้งก้านมักคดงอ ลำ�ต้นเป็นปุ่มปม
และพูพอนเปลือกลำ�ต้นเป็นสีนํ้าตาลแดงหรือเป็นสีนํ้าตาลเทา เปลือกแตกเป็นสะเก็ดหนา ขยายพันธุ์ด้วยวิธีการ
เพาะเมล็ด โดยสามารถพบได้ตามป่าผลัดใบ ป่าดิบเขา และตามป่าเบญจพรรณทั่วไป ที่ระดับความสูงถึง
1,200 เมตร
     ลักษณะของผลเป็นรูปทรงกลม มีขนาดประมาณ 2-3 เซนติเมตร ปลายผลเป็นจะงอยแหลมและแข็ง
เปลือกผลหนาคล้ายแผ่นหนัง ผิวผลเกลี้ยงเป็นสีเขียวอมสีนํ้าตาลหรือเป็นสีนํ้าตาล ภายในผลมีเมล็ด 1-2 เมล็ด
มีเนื้อหุ้มเมล็ดใสสีเหลือง ลักษณะฉํ่านํ้า และมีรสเปรี้ยว ใช้รับประทานได้ โดยจะออกผลในช่วงเดือนมีนาคม
ถึงเดือนกรกฎาคม
     ซึ่งจากปัญหามีผลผลิตตะคร้อออกพร้อมกันเป็นจำ�นวนมาก เพื่อเป็นการถนอมอาหาร สร้างมูลค่าเพิ่ม
ให้แก่ตะคร้อ สร้างช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น เป็นการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในระดับหนึ่ง จึงนำ�ตะคร้อ
มาเป็นส่วนผสมของไอศกรีม สร้างความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ไอศกรีม

อนุสิทธิบัตร

สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา
วิทยาเขตสุรินทร์
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สูตรอาหารที่ประกอบด้วยใบหม่อนย้อมสี
สำ�หรับเลี้ยงหนอนไหมและผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่ได้ จากสูตรอาหารดังกล่าว
ชื่อนักวิจัย นางสาวจีรภัทร์ จอดนอก
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีิ มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

155

เลขที่อนุสิทธิบัตร
10106

จุดเด่น

ผลิตเส้นไหมที่มีสีต่างๆ ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการฟอกย้อมและเส้น
ไหมสีไม่ตก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
สูตรอาหารสำ�หรับเลี้ยงไหม เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เส้นไหมที่มีสีต่างๆจากกระบวนการเลี้ยง โดยตรง โดยไม่ผ่าน
การย้อมสีเส้นไหมที่ได้จะมีสีต่างๆ ตามที่ให้อาหารแก่หนอนไหม เส้นไหมที่ได้มีสีสวยงาม สีไม่ตก มีความหลากหลาย
ของเฉดสี

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน

วิทยาเขตสกลุรินทร์

จุดมุ่งหมายของผลการผลิตงานขึ้นมานั้น มีแรงบันดาลใจจากการอยากให้มีเส้นไหมที่สีไม่ตก และผลิตสีย้อม
ที่ใช้งานได้ง่าย ไม่รบกวนสิ่งแวดล้อมมากเกินไป

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และเภสัช
นครราชสีมา
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ชื่อนักวิจัย ผศ.สุกัลยา อมตฉายา และ ผศ.พิพัฒน์ อมตฉายา
เลขที่อนุสิทธิบัตร
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
9867
มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น
สามารถประเมินความรุนแรงของภาวะกระดูกสันหลังค่อมได้งา่ ย รวดเร็ว และ
มีความถูกต้อง ช่วยให้สามารถนำ�ไปประเมิน คัดกรอง และติดตามภาวะกระดูกสันหลังค่อม
ในกลุม่ เป้าหมายขนาดใหญ่ทง้ั ในคลินกิ และชุมชนต่างๆ หรือใช้ในการติดตามความผิดปรกติ
ได้เองจากบุคคลในครอบครัว ซึ่งจะช่วยให้สามารถระบุความผิดปกติของภาวะกระดูก
สันหลังค่อมได้ตง้ั แต่ระยะแรกๆ และช่วยให้ได้ระบบการติดตามผลดียง่ิ ขึน้ ซึง่ จะช่วยเพิม่
ประสิทธิภาพของการรักษาและลดผลสืบเนือ่ งทีอ่ าจเกิดขึน้ เนือ่ งจากภาวะกระดูกสันหลังค่อมได้
รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องมือประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนัง (kyphosis wall distance tool : KWDT)
ประกอบด้วยดิจิตอลเวอร์เนียร์คาลิปเปอร์ขนาด 15 เซนติเมตร โดยมีแผ่นเลื่อน แผ่นฐาน และมือจับเป็นเครื่องมือ
ที่ใช้วัดหรือประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมจากระยะห่างระหว่างปุ่มกระดูกท้ายทอยหรือปุ่มกระดูกคอข้อที่ 7
ถึงผนังในท่ายืน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ภาวะกระดูกสันหลังค่อม (kyphosis) เป็นความผิดปกติที่พบได้บ่อยในผู้สูงอายุ (พบได้ประมาณร้อยละ 20-40
ของผู้สูงอายุทั้งหมด) ทำ�ให้กระดูกสันหลังส่วนอกมีการโก่งงอไปด้านหลังเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบต่อปริมาตร
ของช่องอกและปริมาตรความจุปอด ทำ�ให้มีความต้องการใช้ออกซิเจนและพลังงานขณะพักเพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบ
ต่อความทนทานในการทำ�งานและการทำ�กิจวัตรประจำ�วันต่างๆ ทำ�ให้ต้องปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตรวมถึงอาจทำ�ให้เกิด
การเสียชีวิตเนื่องจากความผิดปกติของปอด ดังนั้นการเฝ้าระวังหรือติดตามความผิดปกติของภาวะกระดูกสันหลัง
ค่อมโดยวิธีที่สามารถใช้ได้ง่ายในคลินิกและชุมชนต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่สำ�คัญในการลดหรือป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากภาวะกระดูกสันหลังค่อม

นครราชสีมา

เครื่องมือประเมินภาวะกระดูกสันหลังค่อมโดยใช้ระยะจากผนัง
(kyphosis wall distance tool : KWDT)
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ชุดทดลองกฎของบอยล์
ชื่อนักวิจัย รองศาสตราจารย์ศักดิ์เดช สังคพัฒน์
คณะวิทยาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
4696

จุดเด่น

• เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความดันกับปริมาตรโดยสามารถอ่านค่า
             ปริมาณทั้งสองนี้ได้จากตัววัดความดันและไม้บรรทัดเหล็ก
• ลดความไม่แน่นอนเนื่องจากความเสียดทานระหว่างกระบอกสูบกับลูกสูบ

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
อุปกรณ์ทดลองชุดวิทยาศาสตร์เรื่องกฎของบอยล์ มีลักษณะเฉพาะ คือเมื่อออกแรงหมุนสกูรอัดความดันสามารถ
อ่านความดันจากตัววัดความดันได้เลยไม่ต้องคำ�นวณหาขนาดความดันเหมือนชุดทดลองแรงเสียดทานเนื่องจาก     
นํ้ามันเบรกในกระบอกและในสายพลาสติกน้อยมาก การลดหรือเพิ่มปริมาตรของอากาศในสายพลาสติกเห็นได้
ชัดเจนโดยไม่จำ�เป็นต้องเคาะพลาสติก การประดิษฐ์อุปกรณ์ทดลองชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาความสัมพันธ์
ระหว่างความดันกับปริมาตรโดยสามารถอ่านค่าปริมาณทั้งสองนี้ได้จากตัววัดความดันและไม้บรรทัดเหล็ก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ชุดทดลองทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวข้องชุดทดลองแบบทั่วไป มีลักษณะเป็นแป้นไม้เพื่อยึดกระบอกฉีดยาสัตว์
ขนาดใหญ่ที่อุดปลายไว้ ในการทดลองต้องใช้นํ้าหนักกดทับหลายชิ้น ทำ�ให้ชุดทดลองเสียสมดุลง่ายประกอบกับ
ต้องเคาะกระบอกฉีดยาเบาๆ ก่อนอ่านปริมาตรเพื่อลดความไม่แน่นอนเนื่องจากความเสียดทานระหว่างกระบอก
สูบกับลูกสูบและการคำ�นวณหาขนาดของความดันเพื่อนำ�ไปหาความสัมพันธ์กับปริมาตรต้องวัดขนาดของแรงแล้ว
นำ�เอาพื้นที่หน้าตัดของลูกสูบไปหารจึงจะได้ค่าความดันที่เกิดขึ้น

อนุสิทธิบัตร

สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ เคมี และเภสัช
วิทยาเขตสกลนคร
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นํ้ามันดีเซลผสมต้นทุนตํ่า
ชื่อนักวิจัย ผศ.โอสถ คนซื่อ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี  มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
11286

จุดเด่น

นํ้ามันดีเซลผสมต้นทุนตํ่าสามารถนำ�ไปใช้แทนนํ้ามันดีเซลหรือไบโอดีเซล
(B5) ได้ทันที และกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย

นํ้ามันดีเซลผสมต้นทุนตํ่าประกอบไปด้วย นํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5) นํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว
(นํ้ามันหล่อลื่นเครื่องยนต์แก๊สโซลีน) ผ่านการกรองอนุภาคที่ไม่พึ่งประสงค์ออกเสียก่อน และอาจจะมีส่วนผสมเพิ่ม
เติมด้วยนํ้ามันก๊าด เพื่อลดความหนืดของนํ้ามันดีเซลผสมและผสมนํ้ามันหล่อลื่นให้ได้มากขึ้น สูตรสำ�หรับการผสม
นํ้ามันดีเซลมีอัตราส่วน ผสมระหว่างนํ้ามันดีเซล (B5) ต่อนํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ผ่านการกรองอนุภาค)
และนํ้ามันก๊าด ดังนี้คือ 50:45:5 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
      กรรมวิธีการผลิตนํ้ามันดีเซลผสมต้นทุนตํ่ามีขั้นตอนดังนี้
              1. นำ�นํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้แล้วเข้าเครื่องกรองอนุภาคที่ไม่พึ่งประสงค์ออกนํ้ามันหล่อลื่น
                2. นำ�นํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5) มาผสมกับนํ้ามันหล่อลื่น และนํ้ามันก๊าด ในอัตราส่วน 50:45:5
เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร จากนั้นคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้นํ้ามันดีเซลผสมต้นทุนตํ่าสามารถนำ�ไปใช้แทน
นํ้ามันดีเซลหรือไบโอดีเซล (B5) ได้ทันที
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนของเชื้อเพลิง ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้กับเครื่องยนต์ดีเซลเล็ก
เครื่องจักรกรเกษตร หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบห้องเผาไหม้แบบหมุนวน ซึ่งราคานํ้ามันหล่อ
ลื่น ที่ผ่านการใช้แล้วมีราคาตํ่ามากเทียบกับนํ้ามันดีเซลหรือไบโอดีเซล (B100) จึงเป็นเหตุจูงใจให้ศึกษาการนำ�นํ้า
มันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมากรองอนุภาคเจือปนออกแล้วมานำ�ผสมกับนํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5) ให้มากที่สุด               
โดยคำ�นึงถึงอัตราความสิ้นเปลืองและไอเสียที่ปล่อยออกมา ซึ่งเน้นต้นทุนการผลิตที่ตํ่าและไม่ซับซ้อน

วิทยาเขตสกลนนคร

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
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นํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันหล่อลื่น
ชื่อนักวิจัย ผศ.โอสถ คนซื่อ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสกลนคร

เลขที่อนุสิทธิบัตร
12002

จุดเด่น

นํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันหล่อลื่น สามารถนำ�ไปใช้แทนนํ้ามันดีเซลหรือ
ไบโอดีเซล (B5) ได้ทันที และกรรมวิธีการผลิตไม่ซับซ้อน ใช้เวลาน้อย

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
นํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันหล่อลื่น ประกอบไปด้วย นํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5) นํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่าน
การใช้ ง านแล้ ว (นํ้ า มั น หล่ อ ลื่ น เครื่ อ งยนต์ แ ก๊ ส โซลี น ) ผ่ า นการกรองอนุ ภ าคที่ ไ ม่ พึ ง ประสงค์ อ อกเสี ย ก่ อ น
ผสมโดยตรงไม่มีสารเติมแต่งเสริม สูตรสำ�หรับการผสมนํ้ามันดีเซลมีอัตราส่วน ผสมระหว่างนํ้ามันดีเซล (B5)
ต่อนํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้งานแล้ว (ผ่านการกรองอนุภาค) ดังนี้คือ 75:25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
กรรมวิธีการผลิตนํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันหล่อลื่นมีขั้นตอนดังนี้
1. นำ�นํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้แล้วเข้าเครื่องกรองอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ออกนํ้ามันหล่อลื่น
2. นำ�นํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5) มาผสมกับนํ้ามันหล่อลื่น ในอัตราส่วน 75:25 เปอร์เซ็นต์โดยปริมาตร
จากนั้นคนส่วนผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน จะได้นํ้ามันดีเซลผสมนํ้ามันหล่อลื่น สามารถนำ�ไปใช้แทนนํ้ามันดีเซล
หรือไบโอดีเซล (B5) ได้ทันที

ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
วัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาด้านต้นทุนของเชื้อเพลิง ในภาคอุตสาหกรรมการเกษตรที่ใช้กับเครื่องยนต์
ดีเซลเล็ก เครื่องจักรกลเกษตร หรือยานพาหนะที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่มีระบบห้องเผาไหม้แบบหมุนวน ซึ่งราคา
นํ้ามันหล่อลื่นที่ผ่านการใช้แล้วมีราคาต่ำ�มากเมื่อเทียบกับนํ้ามันดีเซลหรือไบโอดีเซล (B100) จึงเป็นเหตุจูงใจ
ให้ศึกษาการนำ�นํ้ามันหล่อลื่นที่ใช้แล้วมากรองอนุภาคเจอปนออกแล้วนำ�มาผสมกับนํ้ามันดีเซลหรือนํ้ามันดีเซล (B5)
ให้มากที่สุด โดยคำ�นึงถึงอัตราความสิ้นเปลืองและไอเสียที่ปล่อยออกมา ซึ่งเน้นต้นทุนการผลิตที่ตํ่าและไม่ซับซ้อน

สิทธิบัตร

สิทธิบัตรการประดิษฐ์
นครราชสีมา
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เครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย
ชื่อนักวิจัย นายชานนท์ บุนนท์, ผศ.มาโนช ริทินโย และ นายนฤดม ทาดี
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
63664

จุดเด่น

เพื่อช่วยเรียงเส้นฝ้ายยืนของการทอผ้าฝ้ายในส่วนของการค้นหูกเส้นฝ้าย
และลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายนี้เป็นการออกแบบการเคลื่อนที่ของเส้นฝ้าย โดยอาศัยชุดพาเส้นฝ้ายเพื่อนำ�เส้นฝ้าย
เคลื่อนที่ไปพันกับหลักค้นหูกแทนการเดินของผู้ปฏิบัติงาน เมื่อผู้ปฏิบัติงานเลื่อนชุดหลักค้นหูกซึ่งวางอยู่บนรางเลื่อน
เพื่อนำ�เส้นฝ้ายพันกับหลักค้นหูกหลักที่ 1 ของเครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายด้านที่ 1 และบังคับชุดดึงเพื่อให้ชุดพาเส้นฝ้าย
พาเส้นฝ้ายเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อนำ�เส้นฝ้ายพันกับหลักค้นหูกหลักที่ 1 ของเครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายด้านที่ 2
กระทำ�เช่นนี้จนครบ 16 หลัก จึงเสร็จขึ้นตอนการค้นหูกเส้นฝ้าย จากหลักการทำ�งานของเครื่องค้นหูกเส้นฝ้าย
สามารถลดการค้นหูกเส้นฝ้ายและลดความเมื่อยล้าของผู้ปฏิบัติงานลงได้ เนื่องจากเครื่องค้นหูกเส้นฝ้ายออกแบบ
ให้ผู้ปฏิบัติงานนั่งทำ�งานและใช้มือบังคับชุดดึงเท่านั้น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
การค้นหูกเส้นฝ้าย คือ การเตรียมเส้นฝ้ายยืนเพื่อทอผ้าฝ้าย ด้วยอุปกรณ์ที่เรียกว่า ค้นหูกเส้นฝ้าย ซึ่งอุปกรณ์
แบบเดิมมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า อุปกรณ์ค้นหูกเส้นฝ้ายแต่ละด้านมีหลักค้นหูกสูง 6 นิ้ว จำ�นวนด้านละ
14 หลัก การค้นหูกเส้นฝ้ายอาศัยการเดินของผู้ปฏิบัติงานเพื่อนำ�เส้นฝ้ายไปไขว้ที่หลักค้นหูกกลับไปมาจนครบรอบ
และทำ�การไขว้เส้นฝ้ายที่หลักไขว้ มัดถัด รวบ เพื่อง่ายต่อการจับเก็บ จากลักษณะการทำ�งานดังกล่าวทำ�ให้ผู้ปฏิบัติงาน
เกิดความเมื่อยล้า และเป็นขั้นตอนที่ต้องอาศัยความชำ�นาญของผู้ปฏิบัติงาน

นครราชสีมา
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สิทธิบัตร

สิทธิบัตรออกแบบผลิตภัณฑ์
นครราชสีมา
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เครื่องสับมันสำ�ปะหลัง
ชื่อนักวิจัย นายพงษ์นรินทร์ ปิดจัตุรัส
คณะบริหารธุรกิจ มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
58287

จุดเด่น

ตัวเครื่องมีความแข็งแรง ทนทานสูง สามารถเคลื่อนย้ายตัวเครื่องได้ง่าย
ตามความต้องการของผู้ใช้ เหมาะสมสำ�หรับการแปรรูปหัวมันสำ�ปะหลังในภาค
เกษตรกรรม ครัวเรือน โดยมีกำ�ลังการผลิตสูง 50 กิโลกรัม/นาที หรือ 3 ตัน/ชั่วโมง
และมีประสิทธิภาพการผลิต 85%

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
เครื่องสับมันสำ�ปะหลังเป็นเครื่องจักรกลเกษตร สำ�หรับการแปรรูปมันสำ�ปะหลังจากหัวมันสดเป็นหัวมันสับ
หรือมันเส้นสะอาดที่มีขนาดเล็กและบางเพื่อนำ�ไปตากแห้งต่อไป มีความสูงประมาณ 180 เซนติเมตร กว้าง
100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร นํ้าหนัก 350 กิโลกรัม ความเร็วรอบของการหมุนใบมีดสับ ประมาณ
500 รอบ/นาที กำ�ลังไฟฟ้า 220 โวลต์ ปริมาณการผลิต 50 กิโลกรัม/นาที หรือ 3 ตัน/ชั่วโมง ประสิทธิภาพ
การผลิต 85% (ทดสอบจากหัวมันสำ�ปะหลัง 100 กิโลกรัม)
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ได้จากผลงานวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การสร้างมูลค่าเพิ่มการจัดจำ�หน่ายมันสำ�ปะหลังด้วยการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเกษตรบ้านภูไทพัฒนา ตำ�บลวังไทร อำ�เภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา โดย
“เครื่องสับมันสำ�ปะหลัง” ได้ขึ้นบัญชีสิ่งประดิษฐ์ไทย รหัส 5902000009(020009) ชื่อสิ่งประดิษฐ์ เครื่องสับ
มันสำ�ปะหลัง
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ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62861

จุดเด่น

ลวดลายผ้ารูปทรงคล้ายดาวกระจายของนินจา ให้ความรู้สึกมีอาวุธลับ
สร้างความมั่นใจให้ผู้นุ่ง

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลวดลายผ้าเกิดจากการวางดอกบัวไว้ 4 ทิศ ตัดทอนลายเพื่อให้สามารถผลิตได้จริงด้วยเทคนิคการมัดหมี่
จึงเป็นลวดลายคล้ายหัวใจกระจายออกรอบทิศทาง เป็นการส่งความปรารถนาดีออกไป เป็นลวดลายที่ให้
ความรู้สึกสดใส
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62855

โครงสร้างของลวดลายทั้งหมด คือ ความหมายของความเป็นสิริมงคล

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลวดลายผ้าเหมาะสมสำ�หรับการประยุกต์ใช้ในงานหัตถกรรมพื้นบ้าน เช่น ลวดลายผ้ามัดหมี่ ผ้าพิมพ์ลาย
หรือการนำ�ไปใช้ในการออกแบบกราฟฟิกจากฐานภูมิปัญญาไทยแบบอื่นๆ โดยลวดลายหลักเป็นรูปช้างยืน
หลังช้างประดับด้วยปกหลัง และฉัตร 3 ชั้น แสดงถึงช้างขุนนาง ลายบัว 4 ทิศ แสดงความหมายของการปกป้อง
คุ้มครองผู้นุ่งห่ม วงล้อมใหญ่ เป็นบัว 8 ทิศ ซึ่งเป็นเครื่องหมายของความเป็นสิริมงคลที่สุดตามหลักศาสนาพราหมณ์
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของผลงานการออกแบบในงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

นครราชสีมา
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ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62856

จุดเด่น

แมวในตารางสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจุดไข่ปลา และประดับดอกไม้สีแดง
บนผืนผ้าสีดำ�

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลวดลายแมวยืนอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายจุดไข่ปลาแบบโบราณ ประดับด้วยดอกไม้ (บัว 4 ทิศ)
หรือดอกประจำ�ยาม ที่เป็นสัญลักษณ์ของตาข่ายสิริมงคล เมื่อรวมกับแมวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสัตว์ที่สามารถ
มองเห็นวิญญาณได้ จึงกลางเป็นสื่อสัญลักษณ์ของการปกป้องผู้นุ่งห่มจากสิ่งที่มองไม่เห็น
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62857

จุดเด่น

ดอกไม้ 4 กลีบวางเรียงต่อกัน กรอบนอกเป็นลายไข่ปลา เกสรดอกด้านใน
ทึบสีช่วยให้ลายผ้าสวยงามโปร่งตา

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลายดอกไม้ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากดอกแพงพวยที่มีสีสันสดใส บานทน มีมากในชนบท ไม่ต้องการการดูแล
เอาใจมากก็สามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรง จึงนำ�มาตัดทอนทรงเพื่อให้สามารถมัดหมี่ได้ มีกลีบดอก 4 กลีบ
มีใส้ด้านในเป็นรูปสี่เหลี่ยมเรียงต่อกันตลอดผืน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

นครราชสีมา
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176

ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา
จุดเด่น

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62858

การประสานสี 5 สี ทำ�ให้ผ้ามีความแพรวพราว สวยงามมาก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลวดลายผ้าเกิดจากการพยายามถ่ายทอดลวดลายโบราณจากผนังปราสาทหิน แต่เมื่อต้องปรับลายให้ตรงช่องตา
รงกรีด เพื่อการมัดหมี่ จึงทำ�ให้ได้ลวดลายผ้าที่ประหลาดตา และเมื่อนำ�เรื่ององค์ประกอบ สี โดยใช้หลักสีเบญจรงค์
จึงทำ�ให้ผ้ามีความงดงามมาก
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62859

จุดเด่น

ลายผ้าดอกใหญ่ จัดวางแบบสับหว่าง สีสันกลมกลืนกัน ให้ความรู้สึกมั่นใจ
แก่ผู้นุ่งห่ม

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลวดลายเกิดจากดอกบัวบานที่มีการต่อช่อดอกเป็นแบบเครือเถาว์ แต่เมื่อนำ�มาดัดแปลงเป็นลายมัดหมี่
จึงมีการต่อเครือเถาที่ฐานดอก เป็นลายดอกไม้ที่ได้รับอิทธิพลศิลปะอินโดนีเซียและอินเดีย
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

นครราชสีมา
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178
178

ลวดลายผ้า
ชื่อนักวิจัย นางสาวเมธ์วดี พยัฆประโคน
คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม มทร.อีสาน นครราชสีมา

เลขที่อนุสิทธิบัตร
62860

จุดเด่น

ความละมุนละไมของลวดลาย ก่อให้เกิดความรู้สึกอ่อนโยนและเต็มไปด้วย
ความหมายแฝงที่ดีมาก

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
ลายดอกบัว 8 ทิศ เป็นการจำ�ลองลวดลายมาจากสัญลักษณ์ดอกบัว 8 ทิศ ในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ซึ่งมี
ความหมายของความอุดมสมบูรณ์ สะอาดบริสุทธิ์ ความสุขสมหวังในชีวิต เป็นลายที่มีความเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน
ส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง ภูมิปัญญาผ้ามัดหมี่โบราณ จ.สุรินทร์

179
179

ชิ้นส่วนชั้นบันได
ชื่อนักวิจัย นายวันเฉลิม จันทร์ช่วงโชติ
คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี มทร.อีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

เลขที่อนุสิทธิบัตร
57460

จุดเด่น

มี ลิ้ น สลั ก เพื่ อ กำ�หนดตำ�แหน่ ง และช่ ว ยรั บ แรงในแนวดิ่ ง ตลอดจน
ช่วยประคองตัวเองก่อนทำ�การเชื่อมประสาน

รายละเอียดสิ่งประดิษฐ์โดยสังเขป
การออกแบบบันไดวนคานกลางเดี่ยวไร้เสาคํ้ายันเป็นการออกแบบขั้นบันไดวน ด้วยเทคโนโลยีการผลิต
จากเหล็กแผ่นแบนความหนา 10 มิลลิเมตร ตัดด้วยระบบแสงเลเซอร์และนำ�มาประกอบกันเป็นขั้นบันได 1 ขั้น
โดยมีการออกแบบให้มีลิ้นสลัก เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งที่ถูกต้องในการประกอบก่อนการเชื่อมประสาน
ที่มาข้อมูลเบื้องต้นของผลงาน

วิทยาเขตสกลุรินทร์

ขั้นบันไดวนนี้ออกแบบมาเพื่อติดตั้งในสถานที่จริงทีละขั้น และในแต่ละขั้นบันไดก็ถูกออกแบบให้มีลิ้นสลัก
เพื่อกำ�หนดตำ�แหน่งและช่วยรับแรงในแนวดิ่ง ตลอดจนช่วยประคองตัวเองก่อนทำ�การเชื่อมประสาน
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