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ผศ.ดร.นพรัตน์  คัคคุริวาระดร.จงรัก  วัชรินทร์รัตน์ 

คณะกรรมการ
 โครงการประกวดนวตักรรมบรูณาการศาสตร์  

ประจ�าปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นน�าร่องเป็นปีแรก  

และเป็นครัง้แรกของการบรูณาการร่วมกนั 5 คณะ 

ได้แก่ คณะวนศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

คณะเศรษฐศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ และคณะ

สิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาแนวคิด ในการสร้างนวัตกรรม

องค์รวมที่สามารถขยายผลน�าไปสู่การประยุกต์

ใช้งานในอนาคต และเพื่อบูรณาการองค์ความรู้ 

ในการท�างานร ่วมกันของนิสิตมหาวิทยาลัย 

เกษตรศาสตร์ ทั้ง 5 คณะ โดยนิสิตจะได้รับการ 

เสรมิสร้างทักษะ Soft skills ในด้านต่าง ๆ  ระหว่าง

ที่เข้าร่วมโครงการ อาทิ ทักษะด้านการส่ือสาร 

(Communication) การวิเคราะห์ (Critical 

Thinking) ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity)  การ

บรหิารจดัการ (Management) การท�างานร่วมกบั 

ผู ้อ่ืน (Collaboration) การปรับตัวให้เข้ากับ

สถานการณ์ (Adaptability) 

 ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ รองคณบดี 

ฝ่ายพฒันานวัตกรรมและสือ่สารองค์กร อาจารย์ 

ประจ�าภาควิชาวิศวกรรมป่าไม้ คณะวนศาสตร์  

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประธานโครงการ 

ประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ ประจ�าปี

การศึกษา 2564 เล่าว่า โครงการฯ เริ่มด�าเนินการ 

ในเดือนพฤศจิกายน 2564 มีนิสิตชั้นปีที่ 3 - 4  

ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม จ�านวน 98 คน  

จากน้ัน จึงจัดกลุ ่มให ้มีนิสิตคละกันทุกคณะ  

แบ่งเป็น 10 กลุ่ม กลุ่มละ 8 - 10 คน เพื่อเข้า

ร่วมกิจกรรม “ค่ายนักคิด พิชิตนวัตกรรม” ซึ่ง 

จัดขึ้นเมื่อเดือน ธันวาคม 2564 เพื่อเป็นการ

ติดอาวุธทางปัญญาในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดย 

นิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์รับผิดชอบ 

เปิดแนวคิด โครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร ์

ปีการศึกษา 2564 เพื่อขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ฐาน

ของทรัพยากรธรรมชาติ จัดขึ้นครั้งแรกของ มก. ในงานเกษตรแฟร์ ปี 2565

การออกแบบ นิสิตคณะวนศาสตร์รับผิดชอบวัตถุดิบ นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์รับผิดชอบการประเมิน 

มลูค่า นิสิตคณะบรหิารธรุกิจรบัผิดชอบการพฒันาโมเดล และนสิติคณะสิง่แวดล้อมรบัผดิชอบการประเมิน 

ความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งนิสิตจะได้รับค�าปรึกษาตลอดโครงการ ภายใต้หลักการสร้างทัศนคติ

ที่ดีที่มีต่อการจัดการทรัพยากร และขับเคลื่อนการสร้างนวัตกรรมโดยใช้ฐานของทรัพยากรธรรมชาติ 

 ส�าหรบัโจทย์ของการประกวดในครัง้นี ้คอื การใช้ประโยชน์จาก “ต้นยคูาลปิตัส” โดยสามารถเลอืกใช้ 

ประโยชน์จากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยูคาลิปตัส แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานความคิดในการพัฒนาผลติภณัฑ์ 

แนว Go Green ใช้ประโยชน์สงูสดุ Value Added สร้างมูลค่าเพิ่ม Zero waste ไม่เหลือของเสีย และ 

มีความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ 

 ผศ.ดร.นพรัตน์ คัคคุริวาระ กล่าวถึงรูปแบบของการประกวดในรอบตัดสิน ซึ่งจัดขึ้นในงาน 

เกษตรแฟร์ ประจ�าปี 2565 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 ณ บริเวณโซนแสดงผลงานนิทรรศ 

การนวตักรรม ด้านข้างอาคารจกัรพนัธ์เพ็ญศริ ิโดยม ีดร.จงรกั วัชรนิทร์รตัน์ อธิการบดมีหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์เป็นประธานเปิดงาน โดยเป็นการน�าเสนอผลงานและตอบข้อซักถามกลุ่มละ 30 นาที  

จากคณะกรรมการตัดสินการประกวด ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก รวม 5 ท่าน ประกอบด้วย  

ดร.วิจารย์ สิมาฉายา ผู้อ�านวยการสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อ�านวยการ 

ด้านระบบนวัตกรรม ส�านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) นายรัฐ เปลี่ยนสุข Design  

Director และกรรมการบริษัท สัมผัสแกลเลอรี คุณอมรพงศ์ หิรัญวงศ์ กรรมการ กลุ่มบริษัทสวนกิตติ 

และ Mr.Martin Greijmans Senior program officer, RECOFTC 

 ผลการตัดสิน โครงการประกวดนวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2564 ชิงเงิน 

รางวัลรวม 100,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร โดยมี ดร.ด�ารงค์ ศรีพระราม รองอธิการบด ี

ฝายบริหาร เป็นประธานมอบรางวัล

 - รางวัลรางวัลชนะเลิศ ได้แก่  

ผลงาน Eu care+ ได้รบัเงนิรางวลั 

50,000 บาท 

 Eu care+ เป็นชุดตรวจความ 

เครียดแบบพกพาจากเหงือ่ ท�าจาก 

รากยคูาลปิตสัพนัธุ ์H4 ประกอบด้วย  

care strap สายรัดแขนวัดความ 

เครยีด และ care pad พลาสเตอร์ 

วัดความเครียด ใช้ควบคู ่ไปกับ  

Service คือ แอปพลิเคชั่น Eu  

care+ ทีท่�าหน้าทีเ่ป็น moderater  

ระหว่าง ผู้ใช้สินค้ากับจิตแพทย์  

และนกัจิตวทิยา นอกจากนี ้ก�าหนด function ให้ตัวแอปพลเิคชัน่ Eu care+ สามารถบนัทกึข้อมลูความ

เปลี่ยนแปลงของผลตรวจสินค้าเหมือนเป็น diary ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกเก็บใน data base และน�ามา

วิเคราะห์สถิติเพื่อช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ให้แม่นย�ามากขึ้น 



 - รางวลัรองชนะเลศิอนัดบั 1 ได้แก่ ผลงาน EUCARAPIST ได้รบัเงนิรางวัล 

30,000 บาท

  EUCARAPIST เป็นถุงสวมยคูาลปิตสัสญุญากาศ หรอื “Euca Silicone  

liner with pneumatic valve” ส�าหรับคนขาพิการ เพื่อลดการเสียดสี  

รวมถึงอาการปวดจากการใส่ขาเทียม ระหว่างตอขาผู้พิการกับเบ้าขาเทียม  

ซึ่งด้านในของถุงสวมท�าจากผ้าเรยอน ที่ผ่านกระบวนการแปรรูปมาจาก 

เศษไม้ยคูาลปิตสัทีเ่หลอืจากโรงงานอุตสาหกรรม ระบายอากาศและความร้อน 

ได้ดี ถุงสวมมีความหนา 6 มิลลิเมตร สามารถรองรับน�้าหนักของตอขาได้ดี  

และที่ส�าคัญถุงสวมนี้ยังมีระบบวาล์วสุญญากาศ (Pneumatic Vave) ช่วย

ดูดอากาศออก รู้สึกสบาย กระชับตลอดเวลา จึงลดปัญหาการเสียดสีที่จะ

ท�าให้เกิดแผลกดทับที่ตอขาของผู้พิการ

 - รางวัล Popular vote ได้แก่ ผลงาน Wooden Meta Chair ได้รับของ 

รางวัล ชุดเครื่องเขียน แฟลชไดร์ฟ และที่วางโทรศัพท ์

 Wooden Meta Chair หรือ เก้าอี้แห่งจักรวาลนฤมิต เป็นเก้าอี้ผู้สูงอาย ุ

ที่ประสบปัญญาด้านสุขภาพ ท�าจาก วัสดุธรรมชาติที่มีส่วนประกอบของไม ้

ยูคาลิปตัสและชานอ้อย โดยการใช้งานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือส่วนที่ 

เป็นเก้าอี้นั่ง มีระบบควบคุมอัจฉริยะ มีการรองรับการลุก - นั่ง ของผู้ใช้งาน

ด้วยเบาะสูบลม และส่วนที่ 2 เป็นเก้าอี้รองเท้า มีความสะดวกสบายรองรับ

สรีระของผู้สูงอายุ สามารถใช้งานประกอบกันทั้ง 2 ส่วนหรือใช้แยกส่วนก็ได้          

 - รางวลัรองชนะเลศิอันดบั 2 ได้แก่ ผลงาน AROMATIQ ได้รบัเงนิรางวลั  

20,000 บาท 

 AROMATIQ เป็น Jewelry ที่ช่วยกระจายความหอมและมีความสวยงาม  

ซึง่ก้อนไม้ปล่อยสารความหอม ท�าจากไม้ยคูาลิปตสัอดัเป็นก้อนแขง็ ส่วนน�า้มนั 

หอมระเหยสกัดจากไม้ยูคาลิปตัสผสมกับน�้าหอมสูตรพิเศษจะให้กลิ่นหอม 

สดชื่น เพื่อการผ่อนคลาย และน�าไปใส่ในเคสที่ผลิตจากไฟเบอร์ยูคาลิปตัส  

ทีม่คีวามแข็งแรง น�ามาขึน้รปูและตดัลวดลายสวยงาม มสีายคล้องทีย่ดืหยุน่ได้  

สวมใส่ง่าย ขึ้นอยู่กับบริบทของการใช้งานและการแต่งกาย ท�าเป็นสร้อย  

ก�าไล หรือสายเกี่ยวกับกระเป๋า ตามความสะดวกของแต่ละคน

 ผศ.ดร.นพรัตน์ ประธานโครงการฯ กล่าวสรุปว่า โครงการประกวด 

นวัตกรรมบูรณาการศาสตร์ ประจ�าปีการศึกษา 2564 ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกนี้  

ถือว่าประสบความส�าเร็จภายใต้กรอบระยะเวลาในการด�าเนินงานที่ค่อนข้าง 

จ�ากัด นิสิตมีความกระตือรือร้นในการท�างาน เกิดภาพบรรยากาศ

การท�างานบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม โครงการดังกล่าว

เป็นโครงการน�าร่อง ในอนาคตคงต้องขอความร่วมมือ

จากคณะอ่ืน ๆ เพ่ิมเตมิ อาทิ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และ

คณะเกษตร เพือ่ขยายผลของการบรูณาการ

องค์ความรูสู้ก่ารใช้ประโยชน์อย่างแท้จรงิ 


