
ผลงานนักวิจัย วศ. กับรางวัลประกาศเกียรติคุณ
โครงการวิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ

วรรณดี มหรรณพกุล*

ในป 2555 เปนปแรกทีค่ณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตร 

เทคโนโลยี การสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ไดจัด 

“โครงการวิทยาศาสตรสู ความเปนเลิศ” ซึ่งโครงการนี้

ไดพิจารณาคัดเลือกผลงานการประดิษฐคิดคน และนํา

วทิยาศาสตรและเทคโนโลยท่ีีทําใหสรางรายไดทางเศรษฐกจิ 

กอประโยชนทางสังคมและสิ่งแวดลอม โดยคัดสรรผลงาน

รวม 215 ผลงาน ซึง่เปนผลงานจาก 5 ประเภท คอื 1) บคุคล

ทั่วไป 2) นักเรียน นิสิต ครู อาจารย 3) ผูประกอบการใหม 

4) องคกรมหาชน และ 5) องคกรภาครัฐ 
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*นักวิทยาศาสตรชํานาญการพิเศษ สํานักเทคโนโลยีชุมชน กรมวิทยาศาสตรบริการ

กรมวิทยาศาสตรบริการมีนักวิจัยเขารับรางวัลในปนี้ 

รวม 3 คน คอื 1) ดร.ปาษาณ กลุวาณชิ รบัรางวลัจากผลงาน

เรื่อง “เรือหุนยนตสําหรับเก็บขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า” 2) 

นายชัยวัฒน ธานีรัตน รับรางวัลจากผลงานเรื่อง “การผลิต

สารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้าเพื่อ

การอุปโภคและบริโภค” และ  3) นางวรรณดี มหรรณพกุล 

รับรางวัลจากผลงานเรื่อง “การผลิตขาวกระปอง” เมื่อวันที่ 

5 พฤศจิกายน 2555

38 



กรมวิทยาศาสตรบริการ

วิทยาศาสตรสูความเปนเลิศ : เรือหุนยนตสําหรับ
เก็บขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า

 งานวิจัยนี้เปนการนําเทคโนโลยีหุนยนตมาใชเก็บ

ขอมูลสิ่งแวดลอมทางนํ้า เพื่อประโยชนในการดูแลรักษาสิ่ง

แวดลอมและการปองกันอุทกภัย วศ. ไดออกแบบและสราง

หุนยนตซึ่งอยูในรูปแบบของเรือหุนยนตโดยใชโครงสราง

พื้นฐานของเรือคายัคแบบท่ีนั่งเดี่ยวท่ีมีความคลองตัวใน

การเคลื่อนที่บนผิวนํ้าและการเคลื่อนที่ ในที่แคบ ระบบขับ

เคลื่อนของเรือหุนยนตใชเทคโนโลยี Podded Propulsion 

ในการควบคุมทิศทางและความเร็วของหุนยนตโดยไมตอง

ใชการบงัคบัหางเสอืซึง่มปีระสทิธภิาพและความคลองตัวใน

การเลีย้วนอยกวาและอาจมปีญหาจากการสญูเสยีแรงขบัดนั 

(Rudder stall) เรอืหุนยนตสามารถเคลือ่นทีไ่ดสองแบบคอื 

แบบควบคุมดวยคลื่นวิทยุ 2.4 GHz จากระยะไกลในรัศมี

ไมเกิน 1 กิโลเมตรและแบบเคลื่อนที่อัตโนมัตินํารองโดย

อปุกรณบอกตาํแหนงบนพืน้ผวิโลก (GPS) และอปุกรณบอก

ทิศทางจากขอมูลความเรง (IMU) โดยใชหลักการควบคุม

แบบ Double PD loop Control เพื่อสั่งการระบบสมอง

กลฝงตัว (Embedded Microcontroller) เพื่อการควบคุม

มอเตอรบงัคบัทิศทางและมอเตอรขับเคล่ือนเรือ เรอืหุนยนต

สามารถติดตั้งระบบเซนเซอรหรือชุดเครื่องมือสําหรับงาน

ทางดานส่ิงแวดลอม เพ่ือการตรวจวัดคุณภาพนํ้า หรือเก็บ

ขอมูลความลึกทองนํ้า และตัวอยางนํ้า โดยสามารถเรียก

ดูขอมูลจากเรือไดในเวลาจริง (Real Time) ผานโครงขาย

สื่อสารแบบไรสายประเภท Wireless LAN, EDGE/GPRS, 

หรือ 3G ตามความเหมาะสม งานวิจัยนี้ไดนําไปใช ในการ

ชวยเหลือทางดานขอมูลระหวางเหตุการณมหาอุทกภัยป 

2554 โดยใชเรือหุนยนตรวมกบัอปุกรณตรวจหาความลกึใน

การหาจดุตืน้เขนิตามคคูลอง เพือ่ประโยชนในการดาํเนนิการ

ขุดลอกคูคลอง หรือการจัดวางตําแหนงเรือผลักดันนํ้า
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กรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้า
เพื่อการอุปโภคและบริโภค

น้ํา นับเปนปจจยัสาํคญัตอการดาํรงชวีติของสิง่มชีวีติ

ทกุชนดิ ดงันัน้นํา้สะอาดทีเ่หมาะสมตอการบรโิภคของมนษุย

จึงมีคายิ่งตอการดํารงชีวิต โดยเฉพาะในชวงประสบปญหา

อุทกภัยหรือฤดูแลงประชาชน จะขาดแคลนนํ้าสะอาด ตอง

นาํน้ําจากใตดนิหรอืนํา้ผวิดนิทีไ่มสะอาดมาใชในการอปุโภค

และบริโภค ปญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นคือการปนเปอนสนิมเหล็ก

ในน้ํา เปนปญหาทีส่าํคญัตอสขุภาพของประชาชนเปนอยาง

มาก ซึ่งจําเปนตองใชเครื่องกรองนํ้าท่ีมีราคาแพงในการก

รองสนิมเหล็กออกจากนํ้า เปนปญหาที่สงผลกระทบตอ

ประชาชน สังคมและเศรษฐกิจของประเทศอยางกวางขวาง 

วศ. ไดตระหนักถึงความเดือดรอนของประชาชน ที่ประสบ

กับปญหาขาดแคลนนํ้าสะอาด จึงพัฒนาเทคโนโลยี “การ

ผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและการผลิตเครื่องกรองนํ้า

เพื่อการอุปโภคและบริโภค” ขึ้น 

สารกรองสนิมเหล็ก ใชสําหรับกรองนํ้าที่เปนสนิมมี

สีแดงและมีกลิ่น ใหเปนนํ้าที่สะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภค 

สนมิเหลก็เกดิจากสารละลายเหลก็ (เฟอรรสั, Fe2+) ทีอ่ยูในนํา้ 

เม่ือสมัผสักับอากาศกจ็ะเกดิเปนตะกอนสนมิเหลก็ (เฟอรริก, 

Fe3+) ไดบางสวน สารกรองสนิมเหล็กทําหนาที่ตกตะกอน

สารละลายเหล็ก ในนํ้าใหเกิดเปนตะกอนอยางสมบูรณ 

และกรองจับไวในชั้นของสารกรอง ทําใหนํ้าที่ผานสารกรอง

ปราศจากสนิมเหล็ก การผลิตสารกรองสนิมเหล็กทําโดยใช

เม็ดทรายเปนตัวพยุงและเคลือบดวยดางทับทิม หลังจาก

นั้นนําทรายที่เคลือบดวยดางทับทิม มาเผาท่ีอุณหภูมิ 500 

องศาเซลเซียส จนดางทับทิมสลายตัวเกิดเปนแมงกานีส

ไดออกไซดติดอยูบนผิวเม็ดทรายอยางสมบูรณ ไดเปนสาร

กรองเคลอืบผวิแมงกานสีไดออกไซดทีม่ปีระสทิธภิาพในการ

กําจัดสารละลายเหล็กในนํ้าไดดี ในขณะเดียวกันไดทําการ

พัฒนาเคร่ืองกรองนํ้าใหประชาชนสามารถผลิตเคร่ืองกรอง

นํ้าไดเองในราคาตนทุนต่ํากวารอยละ 50 ของเครื่องกรอง

นํา้ทีจํ่าหนายในทองตลาดจนประสบความสําเร็จ และทาํการ

ถายทอดเทคโนโลยีใหกับชุมชนและสถานศึกษาตาง ๆ ซึ่ง

เปนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางยั่งยืน

วศ. ไดถายทอดเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อใหชุมชน

สามารถผลิตสารกรองสนิมเหล็กในนํ้าและผลิตเครื่องกรอง

นํ้าใชเองได สามารถผลิตนํ้าสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค

ใชเองในครัวเรือน สรางวิทยากรระดับทองถ่ินเพ่ือขยายผล

การดาํเนนิงานในชมุชนตอไป โครงการนีเ้ริม่ดาํเนนิงาน พ.ศ. 

2546 ถงึปจจุบนั มผูีเขารับการฝกอบรมทัว่ประเทศ จาํนวน 

5,400 คน มีเครือขายการถายทอดเทคโนโลยีที่เปนองคการ

บริหารสวนตําบล เทศบาลตําบล เทศบาลนคร และสถาน

ศึกษา ดําเนินงานขยายผลใหมีการฝกอบรมอยางตอเนื่อง

ไปสูชุมชนตาง ๆ ในหลายจังหวัดทั่วทุกภาค นอกจากนี้ได

ดําเนินงานชวยเหลือประชาชนในภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดภัย

พิบัติเชน ป 2548 ทําการฝกอบรมและผลิตเครื่องกรองนํ้า

ชวยเหลือผูประสบธรณีพิบัติภัย “สึนามิ” ป 2549 ติดตั้ง

ระบบผลตินํา้ดืม่ระดบัชมุชนชวยเหลอืผูประสบภยัภเูขาถลม

ที่จังหวัดอุตรดิตถและสุโขทัย ป 2554-2555 ไดติดตั้งระบบ

ผลิตนํ้าดื่มระดับชุมชนชวยเหลือผูประสบอุทกภัยในจังหวัด

นครสวรรค นนทบุรี และพระนครศรีอยุธยา การดําเนินงาน

ของโครงการเปนไปตามหลกัการ “การนาํความรูสูทองถิน่คือ

การแกปญหาอยางยั่งยืน”
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วิทยาศาสตรสู ความเปนเลิศ : การผลิตขาว
กระปอง 

ประเทศไทยผลติขาวพนัธุด ีคอื ขาวหอมมะล ิและยงั

เปนผูผลิตขาวรายใหญ ผลผลิตของขาวเปลือกมีปริมาณไม

ตํา่กวาปละ 30 ลานตนั ป 2555 ไทยผลติขาวไดสงูถงึ 34.24 

ลานตัน แตเนื่องจากมีการแขงขัน ใชเทคโนโลยีเพื่อการเพิ่ม

ผลผลติขาว ทาํใหราคาขาวแปรผนัขึน้กบัความตองการและ

ปริมาณขาวในตลาดโลก

เทคโนโลยีการแปรรูปขาวเปนขาวสําเร็จรูปบรรจุ

กระปอง เปนแนวทางหนึ่งในการเพิ่มมูลคาขาว เปน

ผลิตภัณฑที่ผลิตเพื่อการสงออกจําหนายในตางประเทศได 

นอกจากนี้ วศ. ไดวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีผลิตขาวสําเร็จรูป

บรรจใุนถงุรทีอรต การผลติโดยใชหลกัการทางวทิยาศาสตร

อาหาร เชนเดยีวกบัการผลติอาหารสาํเรจ็รปูบรรจใุนภาชนะ

ปดสนิทหรืออาหารบรรจุกระปอง และผานการฆาเชื้อ

จุลินทรียดวยความรอนระดับสเตอริไลซ ทําใหผลิตภัณฑ

ปลอดเชื้อจุลินทรีย และเก็บที่อุณหภูมิหองไดนาน 1 ป 

วศ. ไดศึกษาวิจัยผลิตขาวสําเร็จรูปบรรจุกระปอง 

และขาวสาํเรจ็รปูบรรจใุนถงุรทีอรต โดยมเีปาหมาย สงเสรมิ

การแปรรูปขาวในเชิงพาณิชย ไดผลิตภัณฑใหมที่เพิ่มมูลคา

ของขาว ไดแก ขาวหอมมะลิสําเร็จรูป ขาวกลองหอมมะลิ

สาํเรจ็รปู ขาวกลองงอกบรรจกุระปอง และขาวเสรมิสขุภาพ

สําเร็จรูป ซึ่งผลงานวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑขาวสําเร็จรูป

พรอมบริโภค ไดถายทอดเทคโนโลยีใหแกโรงงานหลวง

อาหารสําเร็จรูปที่ 3 ตําบลเตางอย อําเภอเตางอย จังหวัด

สกลนคร ซึ่งขณะนี้อยูในระหวางขยายโรงงาน เตรียมผลิต

ขาวสําเร็จรูปกระปอง โดยมีเปาหมายเพื่อการสงออก

ผูสนใจรับการถายทอดเทคโนโลยี โปรดติดตอไดที่

กรมวิทยาศาสตรบริการ ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี 

กรุงเทพฯ
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