
 

 

 

 

 

๑. ช่ือทีม   Minimal  Laboratory 

๒. ช่ือโครงการ/กิจกรรม  Temporary Immersion Bioreactors from Plastic Waste Bottle 

ประเภทโครงการ/กจิกรรม ❑ ดา้นการสรา้งรายได ้❑ ดา้นวฒันธรรม 

    ดา้นการเกษตร ❑ ดา้นการศกึษา 

  ❑ ดา้นสาธารณสุข ❑ ดา้นสิง่แวดลอ้ม 

  ❑ ดา้นสงัคม  อื่น ๆ (ระบุ วทิยาศาสตร)์ 

๓. พื้นท่ีด าเนินการ จงัหวดั เชยีงราย 

๔. สภาพปัญหาพร้อมสาเหตุหลกัในพื้นท่ีด าเนินโครงการ 

 Temporary Immersion bioreactors (TIBs) เป็นระบบการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อทีส่ามารถผลติพชื

ได้มากกว่าการเพาะเลี้ยงบนอาหหารแขง็แต่ทว่าด้วยความซบัซ้อนและการรกัษาสภาพปลอดเชือ้

ท าให้ มีต้นทุนสูง จึงไม่เป็นที่เข้าถึงของประชาชน อันได้แก่ เกษตรกร นักศึกษา นักเรียน นัก

ปฏบิตักิารแลปเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ เราจงึคดิวธิแีกไ้ขปัญหาโดยการลดตน้ทุน Bioreactors ท ามาจาก

ขวดน ้าเหลอืใช้ และรกัษาสภาพปลอดเชื้อด้วยฆ่าเชื้ออย่างง่าย ท าให้มตี้นทุนต ่า และเพิม่โอกาส

การเขา้ถงึเทคโนโลยแีละยงัช่วยลดปรมิาณขยะจากขวดน ้าพลาสตกิอกีดว้ย 

๕. หลกัการและเหตุผลการด าเนินโครงการ 

 ขวดน ้าพลาสติกเมื่อกลายเป็นขยะใช้เวลา ๔๐๐ ปี หรือนานกว่านัน้ในการย่อยสลายและ

พลาสตกิที่ย่อยไม่หมดก าลงักลายเป็นขยะจ านวนมหาศาลในมหาสมุทร ที่สงผลกระทบต่อระบบ

นิเวศ เราจงึเลอืกขยะขวดพลาสตกิมาประดษิฐเ์ป็น Bioreactors ประยุกตเ์ขา้กบัวธิกีารฆ่าเชือ้อย่าง

ง่ายโดยการใช้สารละลายไฮเตอร์ ที่หาได้ตามร้านค้าทัว่ไป ในความเข้มข้นต่าง สร้างเป็นระบบ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อแบบ Bioreactors อย่างง่ายทีม่รีาคาตน้ทุนต ่า เพื่อลดปรมิาณขยะและเพิม่โอกาส

การเข้าถึงเทคโนโลยีแก่ประชาชนอันได้แก่ เกษตรกร นักเรียน นักศึกษา  นักปฏิบตัิการแลป

เพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ  

๖. วตัถปุระสงคข์องโครงการ 

  ๑) เพื่อสร้าง Temporary Immersion Bioreactors (TIBs) จากขวดน ้าพลาสติก ซึ่งจะ

เพิม่โอกาศการเขา้ถงึเทคโนโลย ีท าใหป้ระชาชนสามารถผลติพชืไดใ้นปรมิาณมากในระยะเวลาอนั

สัน้ 

แบบเสนอโครงการ 

#เดก็อวด (ท า) ดี 

เลขท่ี .................................. 



๒ 
 

 

  ๒) เพื่อสร้างระบบ Temporary Immersion Bioreactors (TIBs) ด้วยวิธีอย่างง่ายที่มี

ตน้ทุนต ่า  ลดค่าตน้ทุนการเขา้ถงึเทคโนโลย ี

  ๓) เพื่อใช้ซ ้าขยะขวดพลาสติก และยงัเป็นการน าขยะขวดพลาสตกิน ากลบัมาใช้ใหม่

เป็นการลดปรมิาณขยะไปในตวั 

  ๔) เพื่อเผยแพร่ เทคโนโลยี Temporary Immersion Bioreactors (TIBs) ให้เป็นที่

แพร่หลายในเมอืงไทย 

๗. เป้าหมาย/ผลผลิต 

  ๑) ได ้Temporary immersion Bioreactors (TIBs) ทีใ่ชไ้ดจ้รงิ 

  ๒) ไดค้ดิคน้ระบบ Temporary Immersion Bioreactors อย่างงา่ย 

  ๓) ประชาสมัพนัธ์ใหค้วามรูป้ระชาชนทัว่ไปเกี่ยวกบั Temporary immersion bioreactors 

๘. วิธีการด าเนินการ 

 ๘.๑ รายละเอียดขัน้ตอนการท างานโดยย่อ 

  - สรา้ง Bioreactors จากขวดน ้าพลาสตกิ 

  - เขยีนระบบควบคุมดว้ย Arduino 

  - ต่อวงจรปัม๊อากาศ แผงควบคุม และ Bioreactors เขา้ดว้ยกนั 

  - ทดลองใชจ้รงิและเกบ็ขอ้มลู 

๘.๒ แผนการด าเนินงาน  

ขัน้ตอน/กิจกรรม 
ปี ๒๕๖๔ 

ปี 

๒๕๖๕ 

กย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. 

สรา้ง bioreactor       

เขยีนระบบ      

ต่อวงจร      

ทดลองใชจ้รงิ       
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๙. งบประมาณรวมทั้งโครงการ จำนวน ๙,๗๑๐.๐๐ บาท 

รายจ่าย จำนวน ราคา (บาท) 

ปั้มอากาศ ๒ ชุด  ๒,๐๐๐.๐๐ 

syringe filter ๑ แพค ๕๐๐.๐๐ 

สายยาง ๑ ม้วน ๒๐๐.๐๐ 

ข้อต่อ ๑ แพ็ค ๑๐๐.๐๐ 

ไฮเตอร์ ๑ ขวด ๓๐.๐๐ 

ต่าเช่าแลบ 300/1 ชม ๑๖ ชม ๔,๘๐๐.๐๐ 

ค่าเดินทางสมาชิก  ๑๖ วัน ๑,๒๘๐.๐๐ 

วงจร Arduino ๑ ชุด ๖๐๐.๐๐ 

กล่อง ๑ ใบ ๒๐๐.๐๐ 

 

งบประมาณท่ีเสนอขอ จำนวน ๑๓,๐๐๐.๐๐ บาท 

งบประมาณท่ีมีหน่วยงานอ่ืนร่วมสนับสนุน (ถ้ามี) จำนวน ๐.๐๐ บาท



 

 

 

๑๐. ประโยชน์ท่ีคาดวา่จะได้รบัจากการด าเนินโครงการ  

  ๑)  ตนเอง 

 ไดฝึ้กการท างานทีม่ทีกัษะส าคญัทีต่อ้งใชใ้นอนาคต อนัไดแ้ก ่ การท างานเป็นทมี เทคโนโลย ี

ทกัษะการสบืคน้ และวจิยั 

  ๒)  ชุมชน/ทอ้งถิน่ หรอืประเทศชาต ิ

 ประชาชน อนัไดแ้ก่ เกษตรกร นกัเรยีน นกัศกึษา นกัปฏบิตักิารเพาะเลีย้งเนื้อเยื่อ ทัง้มอือาชพี 

และ มอืสมคัรเล่น สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยไีดม้ากขึน้ ดว้ยราคาตน้ทุนทีถู่กลง 

๑๑. ปัจจยัท่ีจะช่วยท าให้โครงการประสบความส าเรจ็ 

 ความร่วมมอืกนัในทมี ความรูห้ลากหลายแขนง และทีส่ าคญัคอื เงนิสนบัสนุนจากโครงการเดก็

อวดท าด ี

๑๒. บุคคลหรือหน่วยงาน (ภาครฐั/เอกชน) ในพื้นท่ีท่ีอยากให้มาสนับสนุนโครงการเพื่อให้

เกิดผลเป็นรปูธรรมย่ิงขึน้ พร้อมอธิบายเหตุผล 

       แลป Growth up ของ นาย อรรถพล ตลงึจติ เพราะว่าแลปน้ีเปิดโอกาศใหค้นมาหาความรู้และ

เป็นแหล่งสรา้งงานในชุมชน 

๑๓. ใครคือบุคคลในฝันท่ีคณุอยากพบ เพราะเหตุใด  

 นาย อรรถพล ตลงึจติ เพราะว่าเป็นทีป่รกึษากลุ่ม และยงัเป็นนักวจิยัอสิระทีม่คีวามเชีย่วชาญ

เกีย่วกบัโครงงาน 
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❑ ขา้พเจา้ขอรบัรองว่าขอ้ความทีไ่ดส้ าแดงไวข้า้งตน้เป็นความจรงิทุกประการ จงึไดล้งลายมอืชื่อที่

มุมขวาด้านล่างของแบบเสนอโครงการ พร้อมกบัลงลายมอืชื่อรบัรองส าเนาถูกต้องในเอกสารและ

หลกัฐาน        ทีแ่นบทุกฉบบัไวเ้ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ 
 

             ผูเ้สนอโครงการ 

   ลงชื่อ       ผูส้มคัร (หวัหน้าทมี) 

    (                                      ) 

วนั/เดอืน/ปี     

 

   ลงชื่อ                           ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    (                                      ) 

วนั/เดอืน/ปี     

 

   ลงชื่อ                           ผูส้มคัร (สมาชกิทมี) 

    (                                      ) 

วนั/เดอืน/ปี     

 

✓

กา
.นุวัฒน์ สุภางาม

นายภานุวัฒน์ สุภา งาม
28ไ / 25 64

ตรีสระนะหมอก
นาย ตนร 5ะนะหมอก

28 โใ /25 64

ผ๋sวึชญู่ สภื พ๊่อ
นาย พิงชง สุรา เพื่อ
2 817 / 25 64


