SMART iOT DiSiNFeCTiON BOX
ส�ำหรับฆ่าเชื้อกล่องพัสดุ รับ - ส่ง ของหน่วยงาน
ผลงานนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์ คว้ารางวัลชนะเลิศ
งาน Thailand Sustainability Expo 2021 (TSX)
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วิศวกรรมซอฟต์แวร์และความรู้ โครงการปริญญา
ตรีนานาชาติ และนายกฤษณะ เนตรภักดี ภาควิชา
วิศวกรรมไฟฟ้า น�ำผลงานนวัตกรรม SMART IOT
DISINFECTION BOX คว้ารางวัลชนะเลิศ ได้รับ
โล่ประกาศเกียรติยศเเละเงินรางวัลชนะเลิศ 50,000 บาท
จากการแข่งขัน “Sustainable Innovation
Competition & Hackathon” ในหัวข้อ Disrupting
Health & Wellness Experience in COVID-19
ในงาน Thailand Sustainability Expo 2021
(TSX) ภายใต้แนวคิด “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก”
(Sufficiency for Sustainability) โดยมีบริษัท
ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด (มหาชน) บริษัท พีทีที
โกลบอล เคมิคอล จ�ำกัด (มหาชน) และบริษัท
ไทยยูเนีย่ น กรุป๊ จ�ำกัด (มหาชน) เป็นเจ้าภาพหลัก
ร่วมกับหน่วยงานชัน้ น�ำด้านความยัง่ ยืน มีผเู้ ข้าร่วม
แข่งขันกว่า 500 คน จาก 30 สถาบันการศึกษา
ทั่วประเทศ
ผลงาน SMART IOT DISINFECTION BOX
ได้ เ เรงบั น ดาลใจมาจากช่ ว งเเพร่ ร ะบาดโควิ ด
ระลอกใหม่ จากการเห็ น การใช้ ง านฉี ด สเปรย์
เเอลกอฮอล์เเล้วท�ำให้คิดว่า สามารถฆ่าเชื้อได้
จริงหรือไม่ เมื่อทําการค้นหาข้อมูลพบว่ามันมี
อันตราย เเละไม่สามารถฆ่าเชื้อได้จริง ในปัจจุบัน
การเเพร่ระบาดของโควิด 19 เราไม่สามารถรู้ได้ว่า

เราจะติดเชื้อตอนไหน ติดเมื่อไหร่ เเละติดจากอะไร
ซึ่งการติดเชื้อโควิดไม่จําเป็นว่าเกิดจากการสัมผัส
กับผู้ท่ีมีเชื้อโควิดโดยตรง เเต่การติดเชื้อสามารถ
มาจากสิ่งของที่ผ่านการสัมผัสกับผู้ที่มีเชื้อได้ด้วย
SMART IOT DISINFECTION BOX มีลักษณะ
เป็นกล่องขนาดประมาณ 1 เมตร × 1 เมตร ใช้
นวัตกรรมการฆ่าเชือ้ ด้วยเเสง UVC INTEGRATED
กับระบบ IOT โดยออกเเบบ Mechanic ให้มี
จุดเด่นเป็น Modular design เพื่อง่ายต่อการ
customize พัสดุ สิ่งของที่นําไปฆ่าเชื้อ ทําให้การ
ฆ่าเชื้อมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัย
หลักการฆ่าเชือ้ คือ เมือ่ วัตถุอยูใ่ นตู้ จะได้รบั เเสง
ฉายมาที่พื้นผิวทั้งหมดของวัตถุประมาณ 20 - 60
วินาที ซึง่ เเสงทีฉ่ ายเป็น UVC (คลืน่ โฟตรอน) จะไป
ทาํ ลายเซลล์ของเชือ้ ไวรัส เเบคทีเรีย เชือ้ ราทีเ่ กาะอยู่
บนวัตถุนนั้ ๆ ซึง่ ดีกว่าการใช้ปนื ฉีดพ่นเเอลกอฮอล์
เพราะการฉีดเป็นละอองเเอลกอฮอล์ออกมาจะเปียก
และมีความชืน้ ใช้กบั วัตถุได้ไม่ทกุ ชนิด เเละทาํ ให้เชือ้ ไวรัส
ฟุง้ กระจายเป็นอันตรายต่อเยือ่ บุโพรงจมูกทําให้อกั เสบ
หรือติดเชื้อได้ และไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ นอกจากนีย้ งั ตอบโจทย์การเก็บข้อมูล
เช็คปริมาณ เพือ่ นํามาทํา predictive matainance
ซึง่ ปัจจุบนั ได้นำ� ระบบ IOT มาติดตัง้ ร่วมกับการใช้งาน
เช่น การนับจํานวนครั้งที่ฆ่าเชื้อ การเเจ้งเตือนไปยัง
เเอพลิเคชั่นหลังฆ่าเชื้อเสร็จเเล้ว การเอาข้อมูล
การใช้ ง านมาทํ า Predictive
matainance เพื่อดูว่าเครื่ อ ง
ควรจะเปลี่ ย นเมื่ อ ไหร่ ใ กล้
เสือ่ มสภาพหรือยัง โดย SMART
IOT DISINFECTION BOX
สามารถนํ า มาฆ่ า เชื้ อ พั ส ดุ ที่ มี
การจัดส่ง เเละรับพัสดุของอาคาร
หน่วยงาน สํานักงาน นิติบุคคล
คอนโด เป็ น ต้ น ช่ ว ยเพิ่ ม
ความปลอดภัยให้ผู้ใช้งานและ
ผู้เกี่ยวข้องเป็นอย่างมาก
นายภาณุพงศ์ ตัวแทนทีม
ATTRA เล่าว่า “ทีมได้ผา่ นปัญหา
และอุปสรรคเรื่องสถานการณ์
โควิด เเละล็อคดาวน์ ส่งผลให้
การทํางานเเบบ offline เป็นไป
ได้ยาก การทาํ งานเกิดความล่าช้า
เเละการ sourcing มีปัญ หา
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เเต่สุดท้ายก็สามารถผ่านไปได้โดยเน้นที่การสื่อสาร
เเละความเข้าใจของทุกคนในทีม และรู้สึกยินดี
ทีไ่ ด้เป็นตัวเเทนมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการ
สร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน ซึ่งเป็นกําลังใจและ
เเรงบันดาลใจให้ทีมลุกขึ้นมาทํานวัตกรรมให้ดีขึ้น
ในทุกๆ วัน เพือ่ ตอบโจทย์การสร้าง impact ต่อสังคม
ปัจจุบันนายภาณุพงศ์ ได้เปิดบริษัททางด้าน
เกี่ยวกับ mechanic sourcing เเละ software
sourcing โดยได้ มี โ อกาสไป consult เเละ
sourcing ตู้ UVC ให้ SCG เนือ่ งจากมีประสบการณ์
ด้านนี้จึงมีโอกาสได้รับงาน โดยได้วางแผนอนาคต
ไว้ว่าหลังจบการศึกษาจะพัฒนาบริษัทที่ทําให้เป็น
เหมือนธุรกิจเชิงโครงสร้างทีจ่ ะมาตอบโจทย์ทงั้ ด้าน
ดิจทิ ลั การสร้างรายได้ภายในประเทศ การจ้างงาน
ที่มากขึ้น เเละประเทศไทยมี tech startup เป็น
ของประเทศไทย ที่มาจากคนไทย ไม่ใช่เเค่พึ่งพา
เทคโนโลยีจากต่างประเทศ”

