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เนื้อหาขององค์ความรู้

กระเทียมมีสารออกฤทธิ์ชื่อ อัลลิซิน (Allicin) ซึ่งเป็นสารสําคัญที่มี
ฤทธิ์ทางชีวภาพ เช่น ลดไขมันในเส้นเลือด ลดปริมาณคลอเรสเตอรอล
ต้านการอักเสบ ต้านเชื้อแบคทีเรีย แก้ปัญหา โรคกระเพาะเรื้อรัง เป็นต้น
โดยทั่วไปเมื่อกระเทียมสดถูกสับ ทุบ เอนไซม์อัลลิเนสในกระเทียมสดจะ
เปลี่ยนสารอัลลิอิน (Alliin) ในกระเทียมให้เป็นสารอัลลิซิน ซึ่งเป็นกลิ่น
ของกระเทียม สารชนิดนี้สลายตัวได้ง่ายเมื่อกระเทียมถูกสับ ทุบหรือบด
รวมถึงสัมผัสความร้อน แต่ดว้ ยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการสกัดทีช่ อื่ ว่า
Bio-D Technology ในสภาวะทีเ่ หมาะสม และใช้นำ�้ ผึง้ ในกระบวนการสกัด
ด้วยวิธีนี้ทําให้สามารถกักเก็บสารอัลลิซินไว้ได้

การนําไปใช้ประโยชน์

จากองค์ความรู้นํามาสู่กระบวนการผลิตเม็ดผลิตภัณฑ์สารสกัดจาก
กระเทียมโทน “กาลิโค” ที่มีสารอัลลิซินถึง 2.54 มิลลิกรัมในหนึ่งเม็ด
ผลิตภัณฑ์ขนาด 500 มิลลิกรัม และได้รับรางวัลเหรียญทองและโล่ห์รางวัล
จากการประกวดนวัตกรรมระดับนานาชาติ EUROINVENT2018 ถึง 12
รางวัล ณ ประเทศโรมาเนีย

การลดต้นทุนการผลิตพืชด้วยเครื่องสูบน�้ำพลังน�้ำไหล
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ที่มาของปัญหา/ แนวทางแก้ไข

ประชากรของประเทศไทยส่วนใหญ่พ่ึงพาการเกษตรเป็นหลักซึ่งในปัจจุบันเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรได้พัฒนาขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนพลังงานของประเทศไทยในปัจจุบันและอนาคต และช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรจึงได้คิดที่จะน�ำพลังงานจากธรรมชาติ เช่น
พลังงานลม พลังงานน�้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งน�้ำเป็นสิ่งที่มีอยู่ในธรรมชาติมีวัฎจักรที่หมุนวนตามฤดูกาลไปเรื่อยๆ ไม่มี
ที่สิ้นสุดไม่มีวันหมดและน�้ำยังเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญต่อมนุษย์อย่างมากทั้งในการอุปโภคและบริโภค เมื่อมนุษย์มีเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นจึงได้
น�ำคุณสมบัติต่างๆ ของน�้ำเช่นแรงดันน�้ำการไหลคลื่น เป็นต้น ซึ่งคุณสมบัติเหล่านี้ได้ถูกน�ำมาเป็นพลังงานขั้นต้นเพื่อใช้เปลี่ยนเป็นพลังงานอื่นๆ
ที่ต้องการได้นั้นเรียกว่าพลังงานน�้ำการน�ำพลังงานน�้ำมาใช้ประโยชน์นั้นมีอยู่หลายวิธีซึ่งแต่ละวิธีจ�ำเป็นจะต้องใช้เครื่องมือเพื่อท�ำการเปลี่ยน
พลังงานน�้ำมาใช้ประโยชน์เครื่องมือที่เป็นที่รู้จักกันมากที่สุดก็คือกังหันน�้ำ ซึ่งเป็นเครื่องจักรกลหมุนที่ดูดซับพลังงานจากการไหลของน�้ำ
แล้วเปลี่ยนมาเป็นพลังงานเชิงกล
พลังงานน�้ำส่วนใหญ่ปัจจุบันนี้มักถูกน�ำมาใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้า
นอกจากนีแ้ ล้วพลังงานนำ�้ ยังถูกน�ำไปใช้ในการชลประทานโดยมีการสร้างกังหัน
สูบน�ำ้ เพือ่ ใช้ในงานต่างๆ ทีท่ �ำงานได้เองโดยอาศัยแรงขับจากแหล่งน�ำ้ ธรรมชาติ
โดยไม่ต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นต้นก�ำลังในการท�ำงานจึง
ไม่ท�ำให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังออกแบบง่ายๆ โดยไม่ต้องใช้
เทคโนโลยีขั้นสูงในการออกแบบและยังสามารถสูบน�้ำจากพื้นที่ต�่ำไปยังพื้นที่
สูงได้ตามความต้องการ
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จุดเด่น

สามารถสูบส่งน�้ำขึ้นที่สูงได้ 13 เมตร มีอัตราการไหลเฉลี่ย 11.65 ลิตรต่อนาที (16,776 ลิตรต่อวัน) ท�ำงานได้เองโดยไม่ต้องใช้พลังงานจาก
มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครือ่ งยนต์ (ไม่ตอ้ งใช้ไฟฟ้าและนำ�้ มันเชือ้ เพลิง) จึงเป็นมิตรต่อสิง่ แวดล้อมน�ำ้ หนักตัวเครือ่ งเบา ซ่อมและบ�ำรุงรักษาง่าย สะดวก
ต่อการเคลือ่ นย้าย ใช้งานง่าย ไม่ซบั ซ้อนและไม่ใช้เทคโนโลยีขนั้ สูง ในการออกแบบการ วัสดุทใี่ ช้ทนต่อการเกิดสนิมและมีจ�ำหน่ายทัว่ ไป จึงท�ำให้
เครื่องสูบน�้ำพลังน�้ำไหลมีอายุการใช้งานมากกว่า 10 ปี จนน�ำไปสู่การคว้า 8 รางวัลชนะเลิศ
4 รางวัล งานประชุมวิชาการโครงงานวิศวกรรมเกษตรแห่งชาติ ครั้งที่ 22
3 รางวัล เส้นทางสู่นวัตวณิชย์ (Research to Market - R2M 2018)
1st Gold Award - 1st National Graduate Research Conference and Creative Innovation Competition

ตลาด/กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

1. เกษตรกรที่มีคลองส่งน�้ำ/ล�ำห้วย/แม่น�้ำ/ล�ำคลอง ไหลผ่านพื้นที่การเกษตร
2. กลุ่มอนุรักษ์ป่า (การท�ำป่าเปียกโดยส่งน�้ำจากล�ำน�้ำขึ้นบนภูเขาหรือพื้นที่ป่าแล้ง)
3. กลุ่มที่ธุรกิจจัดหาน�้ำ (ขายน�้ำ) เพื่อการเกษตร โดยการส่งน�้ำไปเก็บในถังขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งบนที่สูงแล้วน�ำน�้ำจากถังเก็บผ่านมิเตอร์ไป
ยังแปลงเกษตรที่ต้องการใช้น�้ำ

ผู้ที่เหมาะน�ำเทคโนโลยีไปลงทุนเชิงพาณิชย์

ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกษตร หรือผู้ประกอบการผลิตเครื่องจักรกลเกษตร/พลังงาน/ชลประทาน เป็นต้น
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ส�ำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นักศึกษา และผู้ที่สนใจส่งบทความวิจัย
เพื่อพิจารณาตีพิมพ์ในวารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร ส�ำนักวิจัยฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
โดยก�ำหนดจัดพิมพ์ออกเผยแพร่ ปีละ 3 ฉบับ
ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน) ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) และฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม) ของทุกปี
ทั้งนี้สามารถส่งบทความผ่านระบบวารสารออนไลน์ ระบบ Thaijo ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ได้ที่: https://www.tci-thaijo.org/index.php/MJUJN/index
สามารถคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.jare.mju.ac.th

วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร (Journal Of Agricultural Research And Extension) เป็นวารสารทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่งานวิจัยและบทความทางวิชาการด้านการเกษตรเป็นวารสารราย 4 เดือน
ก�ำหนดออกปีละ 3 ฉบับ โดยมีการเผยแพร่ออนไลน์ (Journal Online) ในรูปวารสารทางอิเล็กทรอนิกส์ และการเผยแพร่ในแบบ
รูปเล่มส�ำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการเกษตร
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