ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลที่ 1
สว่ านเจาะปาล์ ม

เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล
35/4 หมู่ 4 ตําบลท่างิว้ อําเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
มือถือ 087-8944236
ภูมิหลังของการประดิษฐ์ สว่ านเจาะปาล์ ม
เมื่อปาล์มมีอายุมาก จะให้ผลน้อยลง ไม่คุม้ กับการลงทุน จําเป็ น
ต้องโค่นทําลายเพื่อปลูกใหม่ การทําลาย (โค่น) ที่ทาํ กันในปัจจุบนั ใช้วธิ ีโค่น
ด้วยเลื่อยยนต์ ดันด้วยรถแทรกเตอร์ ข่มด้วยรถแบกโฮ วิธีเหล่านี้ทาํ ได้ยาก ลงทุน
มากและใช้เวลานาน การใช้ยาฆ่าเป็ นวิธีการหนึ่งที่ใช้กนั อยูใ่ นปัจจุบนั โดย
ทัว่ ไปคือขึ้นไปหยอดยาที่ยอด วิธีน้ ีทาํ ได้แต่ยากและเสี่ ยงมาก จึงคิดหาวิธีที่ทาํ ได้
ง่ายกว่าและไม่เสี่ ยง โดยคิดเครื่ องมือเจาะบริ เวณโคนลําต้นของปาล์มและใช้ยาหยอดในรู ที่เจาะเข้าไป
ดังนั้น การประดิษฐ์ “สว่านเจาะปาล์ม” เพื่อหยอดยาฆ่าปาล์มจะทํา
ให้ปาล์มตายยืน ตายเร็ ว และตายเรี ยบ โดยไม่ตอ้ งขุดข่มถมปรนขนย้ายให้ลาํ บาก
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
สว่านเจาะปาล์ม ใช้เจาะรู โคนปาล์มเพื่อหยอดยาฆ่าแทนการโค่นปาล์มด้วยวิธี
อื่น ๆ
1. ลงทุนน้อย
2. ทําได้ง่าย
3. ไม่เสี ยเวลา
4. ต้นใบไม่เกะกะกีดขวาง เตรี ยมพื้นที่ปลูกใหม่ได้ทนั ที
5. สําหรับสวนปาล์มที่ปลูกแซมไว้ก่อนแล้ว การทําลายต้นเก่าโดยวิธีน้ ี ง่ายและอันตรายน้อยที่สุด
จุดเด่ นของสว่ านเจาะปาล์ ม
1. สามารถเจาะได้รวดเร็ ว ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อ 3 ต้น
2. มีเกียร์บงั คับให้ดอกสว่านหมุนเร็ ว ช้า หรื อให้หยุดได้
3. มีคนั เร่ งพิเศษเพื่อเร่ งหรื อเบาเครื่ องยนต์ให้มีกาํ ลังตามที่ตอ้ งการได้

-24. สามารถบังคับให้เจาะลึกหรื อเอียงตามที่ตอ้ งการได้ เพื่อประโยชน์ในการ
หยอดยาป้ องกันยาไหลออก
5. เครื่ องมือนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่อไปได้ง่าย ไม่ตอ้ งใช้แรงมาก เพราะ
ออกแบบให้วางบนรถเข็น
6. มีเพลา 2 เพลา คือ เพลากลวง และเพลาตัน เพลากลวงสามารถบังคับ
เพลาตันให้หมุนตามได้และขณะที่ดอกสว่านกําลังหมุนสามารถดึงเข้าและออก
จากรู เจาะ เพื่อคายขี้สว่านออกได้ง่าย สามารถทํางานได้สะดวก

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลที่ 2

เครื่องมือดักจับแมลงด้ วยแสงไฟและขวดเก็บแมลง
แบบลมดูด

เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุ บุญสั นต์
77/7 หมู่ 3 ถนนกรุ งเทพฯ – สุ พรรณบุรี ตําบลสามเมือง
อําเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทร. 035-379088 , 035-379018
มือถือ 081-8709606
ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เครื่องมือดักจับแมลงด้ วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด
1. ต้องการเครื่ องมือที่ใช้ดกั แมลงเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในโรงเรื อน
ปลูกผักที่ควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี
2. อุปกรณ์ที่ใช้อยูเ่ ดิม (ทัว่ ๆ ไป) เป็ นกับดักกาวเหนียวหรื อกับดักนํ้าจานเหลือง
และกับดักแสงไฟที่ใช้แอลกอฮอลทําให้แมลงตาย ซึ่ งแมลงที่ตายนั้นมีแมลง
ที่มีประโยชน์รวมอยูด่ ว้ ย จึงต้องการกับดักที่ไม่ทาํ ให้แมลงตาย
3. ต้องการกับดักที่ไปดักแมลงตัวหํ้าตัวเบียน เพื่อมาปล่อยขยายพันธุ์ในโรงเรื อน แทนการใช้สวิงไปโฉบจับ
ตามวิธีเดิม
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
1. ช่วยส่ งเสริ มการปลูกผักปลอดสารพิษ
2. เวลาดักจับแมลงศัตรู พืช จะช่วยให้แมลงที่เข้ากับดักไม่ตาย โดยเฉพาะแมลงที่มีประโยชน์
สามารถปล่อยคืนสู่ ธรรมชาติเพื่อเพิม่ ปริ มาณต่อไปได้ โดยการโบล์วออกทางด้านล่าง
3. นําวัสดุเหลือใช้มาเป็ นส่ วนประกอบต่าง ๆ เป็ นการรี ไซเคิล เช่น พัดลมคอมพิวเตอร์เก่า
ฝาถังสี ขวดผลไม้ดอง
4. ใช้เป็ นเครื่ องมือดักจับเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นที่ที่ตอ้ งการเพื่อทําการเกษตร
5. สําหรับสวนปาล์มที่ปลูกแซมไว้ก่อนแล้ว การทําลายต้นเก่าโดยวิธีน้ ี ง่ายและอันตรายน้อยที่สุด
จุดเด่ นของเครื่องมือดักจับแมลงด้ วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด
1. Light trap ทัว่ ๆ ไปใช้พดั ลม แมลงจะผ่านพัดลมไปก่อน ทําให้แมลงถูกพัดลมตีตาย แต่ Light trap ตัว
นี้แมลง ไม่ผา่ นใบพัดลม แต่ถูกดูดโดยพัดลม

-22. สามารถปรับความแรงของลมที่คอคอด เพื่อให้ดูดแรงหรื อเบาได้โดยมีช่องปรับแต่ง
3. Light trap ทัว่ ไปพัดลมดูดแรงทําให้แมลงอัดกันตาย แต่ Light trap ตัวนี้มีแรงอดูด
เฉพาะบริ เวณ Ventury (คอคอด) เท่านั้น ส่ วนบริ เวณถุงเก็บแมลงมีแรงดูดตํ่าทําให้
แมลงยังสามารถมีชีวติ อยูไ่ ด้
4. Light trap มีราคาถูก

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลที่ 3

เครื่องมือเลือ่ ยตัดกิง่ ไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิง่ ไม้
เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายบุญส่ ง อํานวยเดชกร
475/7 หมู่ 5 ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลแม่ จั๊วะ
อําเภอเด่ นชั ย จังหวัดแพร่ 54110
โทร. 054-613107
โทรสาร 054-613112
มือถือ 081-5535560

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เครื่องมือเลือ่ ยตัดกิง่ ไม้ , เครื่องมือผูกมัดกิง่ ไม้
ต้นไม้ที่สูงใหญ่ มีกิ่งก้านไม่พึงปรารถนา ต้องการจะตัดแต่ง หรื อกิ่งก้าน
ของต้นไม้ยนื่ เลยเข้ามาในส่ วนของตัวอาคาร บ้านเรื อน และต้องการที่จะตัดแต่ง หรื อ
อยูใ่ นพื้นที่จาํ กัด หรื อไม่ปลอดภัย ที่จะปี นป่ ายขึ้นไปตัด จึงได้เกิดแนวคิดว่าทําอย่างไร
ที่คน ๆ เดียวจะตัดแต่งกิ่งไม้ที่สูงใหญ่ และนํากิ่งไม้ลงมาโดยไม่หกั โค่น ทําความเสี ยหาย
ให้กบั อาคารหรื อสิ่ งที่อยูใ่ กล้เคียง ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเป็ นจุดเริ่ มประดิษฐ์เครื่ องมือเลื่อย
ตัดกิ่งไม้ และเครื่ องมือผูกมัดกิ่งไม้
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
เครื่ องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ และเครื่ องมือผูกมัดกิ่งไม้ สามารถต่อด้ามยาวตั้งแต่
1.5 – 6.5 เมตร และมีอุปกรณ์เสริ มเช่น ตะกร้อสอยผลไม้ , มีดเกี่ยว , ลูกกลิ้งทาสี เป็ น
ประโยชน์ดา้ นการเกษตรอย่างมาก สามารถใช้ตดั กิ่งไม้ที่สูงโดยไม่ตอ้ งปี นป่ าย ผูกมัดกิ่งไม้
ลงสู่ ดา้ นล่างโดยไม่ทาํ ความเสี ยหายให้กบั สิ่ งรอบข้าง , เก็บผลไม้ , ทาสี ฯลฯ สิ่ งเหล่านี้
สามารถได้เพียงคน ๆ เดียว และปลอดภัย ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย

-2จุดเด่ นของเครื่องมือเลือ่ ยตัดกิง่ ไม้ และเครื่องมือผูกมัดกิง่ ไม้
1. สามารถทํางานได้ดว้ ยคน ๆ เดียว ไม่ตอ้ งปี นป่ าย ซึ่ งปลอดภัย ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
2. หัวจับเลื่อยสามารถเปลี่ยนเป็ นอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่น ตะกร้อ , มีดเกี่ยว , มีดขอสับ , ลูกกลิ้งทาสี ฯลฯ
3. ตัวด้ามจับสามารถต่อความยาวได้ต้งั แต่ 1.5 – 6.5 เมตร ซึ่ งด้ามต่อสามา3. ตัวด้ามจับสามารถต่อความยาวได้
ตั้งแต่ 1.5 – 6.5 เมตร ซึ่ งด้ามต่อสามารถใส่ และถอดออกได้อย่างสะดวกสบาย
4. เครื่ องมือผูกมัดกิ่งไม้ สามารถผูกมัดกิ่งไม้ที่ตอ้ งการตัดโดยผูกห้อยบนขอเกี่ยว , ลูกรอก เมื่อเลื่อยกิ่งขาด
แล้ว
จึงปล่อยเชือกผ่านรอกลงสู่ ดา้ นล่างซึ่ งปลอดภัยมาก

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลชมเชย
รถตัดหญ้ าและตัดแต่ งกิง่ ไม้ แบบมีแขนยืน่ ตัดด้ านข้ าง
เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายวินัย ช่ างทองคลองสี่
52 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร
อําเภอวังน้ อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170
โทร. 035-271235
โทรสาร 035-215049
มือถือ 089-6611202

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ รถตัดหญ้ าและตัดแต่ งกิง่ ไม้ แบบมีแขนยืน่ ตัดด้ านข้ าง
หญ้าเป็ นวัชพืชที่เกษตรกรพยายามกําจัด เช่น เผา ตัด ฉีดยา สวนผลไม้บางแห้งเป็ นพื้นที่เรี ยบ การใช้
รถตัดหญ้าจึงเป็ นเรื่ องง่าย แต่สาํ หรับสวนที่ยกร่ องระบายนํ้าจะมีปัญหาการตัดมากใช้รถตัดหญ้าเข้าไปตัดไม่ได้
ต้องใช้คนงานติดเครื่ องสะพายหลังเข้าไปตัดทําให้สิ้นเปลืองแรงงานและเครื่ องยนต์มีขนาดเล็กเสี ยหายบ่อย ไม้
ผลยืนต้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วจําเป็ นต้องตัดแต่งกิ่งไม้ออกและบํารุ งต้นให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้แตกกิ่งใหม่
พร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูต่อไป หากตัดแต่งกิ่งไม่ทนั ก็อาจกระทบถึงผลผลิตในฤดูต่อไป การใช้กรรไกรตัด
แต่งกิ่งไม้หากเป็ นสวนขนาดเล็กคงไม่มีปัญหา แต่ถา้ เป็ นสวนขนาดใหญ่จาํ เป็ นต้องใช้แรงงานมากทําให้
สิ้ นเปลืองแรงงาน นอกจากนี้หน่วยงานราชการ เช่น เทศบาง อบต. ซึ่ งต้องดูแลถนนหนทางของท้องถิ่นให้
สะอาดเรี ยบร้อย เมื่อมีปัญหาหญ้าขึ้นรกตามไหล่ทางรวมทั้งกิ่งไม้ขา้ งทางอีกด้วย

ประโยชน์ ด้านการเกษตร
การกําจัดวัชพืช เช่น เผาจะทําให้อากาศเป็ นพิษ พื้นดินจะสู ญเสี ยแร่ ธาตุต่าง ๆ อันเกิดจากความ
ร้อน การฉีดยาฆ่าหญ้าหากฉี ดจํานวนมากจะทําให้ดินเสี ย รวมทั้งเป็ นอันตรายต่อผูฉ้ ีดพ่นและคนข้างเคียง
ตลอดจนต้นไม้ผลขนาดเล็กซึ่ งทําให้แคระแกรนโตช้า ถ้าหากใช้รถตัดหญ้าแบบมีแขนยืน่ ตัดด้านข้างทาง
จะทําให้การตัดหญ้าได้สะดวกรวดเร็ วขึ้น การตัดแต่งกิ่งไม้ก็สามารถตัดแต่งได้รวดเร็ วกว่ามาก

-2จุดเด่ นของรถตัดหญ้ าและตัดแต่ งกิง่ ไม้ แบบมีแขนยืน่ ตัดด้ านข้ าง
1. หัวตัดหญ้าอยูด่ า้ นหน้าคนขับ สามารถมองเห็นการทํางานได้ชดั เจน หากเป็ นชนิดอื่นจะติดอยูด่ า้ นท้ายรถ
แทรกเตอร์ เวลาตัดต้องคอยหันดูดา้ นท้าย
2. ใบมีดตัดหญ้าเป็ นแบบจานหมุนอะไหล่หาซื้อได้ง่าย ช่างท้องถิ่นสามารถทําขึ้นเองได้
3. ชุดใบมีดตัดหญ้านอกจากใช้ตดั หญ้าแล้วยังตัดกิ่งไม้หรื อต้นไม้ขนาดเล็กได้ และยังสามารถเปลี่ยนใช้ใบ
เลื่อย
วงเดือนตัดกิ่งไม้ขนาดใหญ่ 10 – 15 ซม. ได้
4. ขณะตัดหญ้าเมื่อหัวตัดหญ้ากระทบตอไม้หรื อสิ่ งกีดขวางมีระบบอัตโนมัติยกหัวตัดหญ้าขึ้นเอง เมื่อพ้นสิ่ ง
กีดขวาง
หัวตัดหญ้าจะลดลงที่ระดับเดิม ซึ่ งของต่างประเทศยังไม่มี

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลชมเชย

ชุ ดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่ างต่ อเนื่อง
เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายชาคริต ทองอุไร
129 หมู่ที่ 3 ถนนกาญจนวนิช
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทร. 074-286902
โทรสาร 074-212190
มือถือ 081-2777072

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่ อเนื่อง
ไบโอดีเซลหรื อเมทิลเอสเตอร์ เป็ นเชื้อเพลิงชีวภาพที่เป็ นพลังงานหมุนเวียน ซึ่งสามารถใช้ทดแทน
นํามันดีเซลโดยไม่ตอ้ งปรับแต่งเครื่ องยนต์ เนื่องจากสมบัติการเป็ นเชื้อเพลิงใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลมากที่สุด
นอกจากนี้ไบโอดีเซลยังเป็ นพลังงานที่สะอาดโดยมีการปลดปล่อยมลภาวะที่นอ้ ยกว่านํ้ามันดีเซล โดยเฉพาะอย่าง
ยิง่ แก๊สซัลเฟอร์ ไดออกไซด์ การใช้เชื้อเพลิงาจากพืชถือว่าเป็ นการรักษาสิ่ งแวดล้อมโดยจะลดการปลดปล่อยแก๊ส
เรื อนกระจก(คาร์ บอนไดออกไซด์) เพราะพืชจะใช้คาร์ บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสง
การผลิตเมทิลเอสเตอร์ ดว้ ยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน่ โดยทัว่ ไปนิยมใช้กระบวนการแบบกะ
(batch) โดยนําไตรกลีเซอไรด์ (นํ้ามันพืช) ทําปฏิกิริยากับเมทานอลปริ มาณมากเกินพอ ที่อุณหภูมิประมาณ
50 – 70 องศาเซลเซี ยส ภายใต้ความดันบรรยากาศโดยใช้ตวั เร่ งปฏิกิริยาพวกอัลคาไลน์ เช่น โซเดียมไฮดรอก
ไซด์ ได้ผลผลิตเป็ นเมทิลเอสเตอร์ และกลีเซอรอล
เนื่องจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ ปฏิกิริยาทรานส์ –
เอสเตอริ ฟิเคชัน โดยกระบวนการแบบกะจะทําให้คุณภาพของเมทิลเอสเตอร์
ที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่สมํ่าเสมอ จึงได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ดว้ ยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริ ฟิเคชันแบบต่อเนื่องขึ้น โดยมีวตั ถุ
ประสงค์เพื่อการผลิตเมทิลเอสเตอร์ มีคุณภาพดี สมํ่าเสมอ นอกจากนี้ อุปกรณ์
ในการผลิตมีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงานและแรงงาน เนื่องจาก
สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง 24 ชัว่ โมง โดยไม่ตอ้ งปิ ด-เปิ ดเครื่ องใหม่หลายครั้ง และไม่ตอ้ งใช้แรงงานคน
ตลอดเวลา เนื่องจากกระบวนการทรานส์เอสเตอริ ฟิเคชัน เป็ นกระบวนการผันกลับได้ (
reversible
process) ดังนั้น เมื่อเกิดปฏิกิริยาและมีผลผลิตเกิดขึ้นมากแล้ว อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้าลงลงมากขึ้นเมื่อ

-2เข้าสู่ สถานะสมดุล( equilibrium state) ดังนั้น แนวทางหนึ่งในการรักษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้อยูใ่ น
ระดับสู ง คือการแยกผลผลิต
ตัวใดตัวหนึ่งออกในระหว่างที่ปฏิกิริยากลังดําเนินอยู่ ซึ่งในที่น้ ีเลือกการแยกเฟสกลีเซอรอลออก
ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ปฏิกิริยามักไม่บริ บูรณ์ในหน่วยการผลิตเดียว โดยทัว่ ไปจะใช้
หน่วยสมดุล (equilibrium unit) หลายหน่วยมาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจแบ่งชัดเจนเป็ น plate หรื อ stage
หรื อเป็ นลักษณะต่อเนื่อง ซึ่งคิดเป็ นจํานวนหน่วยการถ่ายโอน (number of transfer unit) ก็ได้ ในการเร่ ง
อัตราการเกิดปฏิกิริยาให้สูงนิยมใช้การป้ อนสารเข้าทําปฏิกิริยาตัวใดตัวหนึ่งให้มากเกินพอ ( excess) แต่ก็จะ
มีค่าที่เหมาะสมจํานวนหนึ่ง เพราะต้องแยกสารเข้าทําปฏิกิริยาที่เกินพอนั้นให้กลับมาใช้ใหม่ได้ ดังนั้นจึงมี
ค่าใช้จ่ายในการแยกคืน ( recovery) อีกส่ วนหนึ่งด้วย
ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวน-การทรานส์
เอสเตอริ ฟิเคชัน ที่มีแอลคาไลน์(ด่าง) เป็ นตัวเร่ งปฏิกิริยานั้นมักนิยมใช้เมทานอลเกินพอ 100% อย่างไรก็
ตามเมทรนอลสามารถละลายได้ดีกว่าในกลีเซอรอลเฟสมากกว่าในไบโอดีเซลเฟส เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็ น
ขั้ว (polar) ใกล้กบั กลีเซอรอลมากกว่า ดังนั้นเพื่อลดการสู ญเสี ยในส่ วนนี้ การแบ่งเมทานอลเติม 2 ครั้ง
จะช่วยให้มีปริ มาณเมทานอลในเฟสไบโอดีเซลมากขึ้น
นํ้ามันพืชที่ป้อนเข้ากระบวนการต้องเป็ นนํ้ามันพืชที่มีกรดไขมันอิสระไม่เกิน 1.0%
ซึ่ งหากมีกรด
ไขมันอิสระสู งกว่านี้ตอ้ งนําไปเข้ากระบวนการลดกรดก่อน (ไม่ได้กล่าวไว้ในที่น้ ี) ป้ อนนํ้ามันพืชเข้าชุดให้
ความร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิเหมาะสมในการทําปฏิกิริยาด้วยอัตราการป้ อนที่กาํ หนดไว้ จากนั้นนํ้ามันที่มี
อุณหภูมิตามที่ตอ้ งการาจะไหลเข้าสู่ ถงั ปฏิกรณ์ทรงสู งชุดที่ 1 สารละลายเมทานอลและโปแตสเซี ยมไฮดร
อกไวด์ในความเข้มข้นที่เตรี ยมไว้จะถูกปั๊มเข้าผสมกับนํ้ามันพืชร้อน ซึ่ งกระแสสารผสมจะเข้าถังปฏิกรณ์ใน
ระดับที่ออกแบบไว้เช่นกัน ซึ่ งโดยปกติใช้อตั ราส่ วนของนํ้ามันต่อสารละลายเมทานอลเป็ น 1 : 4 : 8 โมล
(สามารถปรับเปลี่ยนได้) ซึ่ งคิดเป็ น เมทานอลเกินพอ 60%
ถังปฏิกรณ์ออกแบบให้เสมือนมีหน่วยสมดุล 2 หน่วย
ภายในแบ่งออกเป็ นโซนกวนผสม (mixing zone) และโซนสงบ
เพื่อให้เกิดการแยกเฟสกลีเซอรอล ซึ่ งจะไหลไปสู่ ดา้ นล่างของถังปฏิกรณ์
จากคุณสมบัติความหนาแน่นที่สูงกว่า การไหลออกของเฟสไบโอดีเซลและ
เฟสกลีเซอรอลออกแบบให้ใช้หลักการของดุลความดันของของไหล
เฟสไบโอดีเซลที่ออกจากถังปฏิกรณ์ 1 ถูกส่ งเข้าถังพัก เพื่อ
แยกกลีเซอรอลที่อาจติดมาด้วยออก แล้วปั๊มเข้าสู่ ถงั ปฏิกรณ์ที่ 2 ต่อไป (ในระบบอุตสาหกรรมอาจ
ป้ อนเข้าถังปฏิกรณ์ที่ 2 โดยไม่ตอ้ งใช้ปั๊ม แต่ใช้ระดับความสู งแทนได้) เฟสกลีเซอรอลเก็บไว้ในถังพัก 1
เพื่อเข้ากระบวนการต่อไป
ปั๊มสารละลายเมทานอลในสัดส่ วน 1.2 โมลของนํ้ามันพืชตั้งต้น เข้าผสมกับเฟสไบโอดีเซลที่ปั๊ม
จากถังเก็บไบโอดีเซลและแยกกลีเซอรอล 1 แล้วป้ อนรวมเข้าถังปฏิกรณ์ 2 ซึ่ งออกแบบให้มีลกั ษณะ
เหมือนถังปฏิกรณ์ 1 เฟสกลีเซอรอลถูกแยกเก็บไว้ (มีคุณสมบัติแตกต่างจากเฟสกลีเซอรอลจากถังปฏิกรณ์

- 31 เล็กน้อย) เฟสไบโอดีเซลที่ออกจากถังปฏิกรณ์ 2 ถูกส่ งเข้ากระบวนการแยกคืนเมทานอลและ
กระบวนการล้างต่อไป
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
1. เป็ นอุปกรณ์การผลิตแบบต่อเนื่องที่มีกาํ ลังการผลิตสู ง และได้เมทิลเอสเตอร์ ที่ได้มีคุณภาพสู งสมํ่าเสมอ
พร้อมกับการลดชุดแยกเฟสกลีเซอรอล เนื่องจากถูกแยกในชุดอุปกรณ์การเกิดปฏิกิริยาเดียวกันแล้ว
ซึ่งเป็ นการลดต้นทุนเครื่ องจักรลง
2. การแยกเฟสกลีเซอรอลใช้หลักการดุลความดัน ไม่ตอ้ งใช้พลังงานในการแยกหรื อวัสดุอื่นใด เพื่อ
ช่วยในการแยก เป็ นการลดพลังงานในการผลิต
จุดเด่ นของชุ ดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่ อเนื่อง
1. เป็ นระบบที่แยกเฟสกลีเซอรอลออกในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง
ซี่ งทําให้อตั ราการเกิดปฏิกิริยาสู งกว่าระบบการผลิตที่ไม่มีการแยกกลีเซอรอล
ออก
2. การแยกเฟสกลีเซอรอลออกใช้หลักการดุลความดัน ซึ่ งไม่ตอ้ งใช้อุปกรณ์
ราคาแพงเข้าช่วย
3. การออกแบบถังปฏิกรณ์ซ่ ึ งแบ่งเป็ นโซนกวนผสมเพื่อการเกิดปฏิกิริยาที่ดี
และโซนสงบนิ่งเพื่อการแยกเฟสกลีเซอรอล
4. ออกแบบให้มีการเติมสารละลายเมทานอล 2 ครั้ง ซึ่ งเป็ นการใช้เมทานอลอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ (ปริ มาณ
น้อย)
และได้เปอร์ เซ็นต์การเปลี่ยน (conversion) ที่สูง

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลชมเชย
กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พชื “โอเอซิส”

เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายภูริวฒ
ั น์ บุญสนิท
70 ซอยรามคําแหง 138 ถนนรามคําแหง
แขวงสะพานสู ง เขตสะพานสู ง กรุงเทพฯ 10240
โทร. 02-3732898 , 02-6173775
โทรสาร 02-3732898 , 02-6173463
มือถือ 089-0511824

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พชื “โอเอซิส”
นับเป็ นพัน ๆ ปี ตั้งแต่มีกระถางปลูกต้นไม้มาจนหกถึงปลายศตวรรษที่ 20 โครงสร้างกระถางยังคงมี
ลักษณะปากกระถางกว้างก้นกระถางแคบพร้อมรู ระบายนํ้าขนาดเล็ก เมื่อ
วางบนถาดรองกระถางจะเกิดนํ้าขังบริ เวณรอบก้นกระถางที่ทาํ ให้เกิดปั ญหา
ในด้านสาธารณสุ ข เนื่องจากเป็ นแหล่งเพาะพันธุ์ยงุ ที่นาํ โรคภัยไข้เจ็บมา
สู่ คน รวมทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังมีขอ้ เสี ยในเรื่ องความไม่สะดวกและทําให้
ต้นไม้ตายในขั้นตอนการย้ายออกจากกระถางซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ชนิด ขนาด ลักษณะ
ช่วงอายุของต้นไม้แต่ละประเภทและทําให้เกิดอัตราการสู ญเสี ยในเรื่ องการ
ใช้น้ าํ และปุ๋ ยโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากไม่มีโครงสร้างระบบปิ ดสําหรับเก็บนํ้าสํารองส่ วนเกิน รวมทั้ง
ไม่สามารถยืดระยะเวลาในการให้น้ าํ แก่ตน้ ไม้ได้ ซึ่ งเป็ นสาเหตุหนี่งที่ทาํ ให้ตน้ ไม้ตายจากการขาดนํ้าที่ทาํ
ให้คนรักต้นไม้จาํ นวนไม่นอ้ ยต้องเลิกการปลูกต้นไปไปเนื่องจากไม่มีเวลาดูแล และโครงสร้างดังกล่าวไม่มี
ระบบเชื่อมต่อสําหรับการให้น้ าํ ในระบบฟาร์ มเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้ เพื่อสนอบตอบความต้องการของเกษตรกร
ในการปลูกขยายพันธุ์พืชทัว่ ไป ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวน พืชไร่ พืชนํ้า เพื่อการจําหน่ายเชิงพาณิ ชย์
สาเหาตุดงั กล่าวทําให้เกิดการประดิษฐ์กระถาง
“โอเอซิส ” ขึ้น โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง
ภายในที่ทาํ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์ รวมทั้งเป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่
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มีความเป็ นสากล สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกชาติ ทุกอาชีพ ทุกเพศ ทุกวัย เพื่อใช้แทน
กระถางทัว่ ไปของโลกในยุคต้นศตวรรษที่ 21
ประโยชน์ ด้านการเกษตร
เป็ นสิ่ งประดิษฐ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกระถางที่ทาํ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดและ
แก้ปัญหาที่เกิดจากกระถางทัว่ ไปได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดอัตราการตายจากการย้าย
ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ออกจากกระถางโดยไม่จาํ กัดชนิด ขนาด ลักษณะ ช่วงอายุของต้นไม้ และโครงสร้าง
ดังกล่าวเป็ นระบบปิ ดขนาดใหญ่สาํ หรับเก็บนํ้าสํารองส่ วนเกิน เพื่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้น้ าํ และปุ๋ ย
รวมทั้งยืดระยะเวลาในการรดนํ้าให้ยาวขึ้นและป้ องกันการวางไข่ของยุง โดยเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม พร้อม
จุดเชื่อมต่อสําหรับการให้น้ าํ ในระบบฟาร์ มเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้ เพื่อสนองตอบความต้องการของเกษตรกร
สําหรับการปลูกขยายพันธุ์พืชทัว่ ไป ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวน พืชไร่ พืชนํ้า เพื่อจําหน่ายเชิงพาณิ ชย์
รวมทั้งสนองตอบความต้องการบุคคลทัว่ ไป ทุกเพศ ทุกวัย สําหรับการปลูกประดับตกแต่งอาคารเพื่อสร้าง
สิ่ งแวดล้อมสําหรับการอยูอ่ าศัยและการปลูกผักปลอดสารพิษสําหรับครัวเรื อน ซึ่ งคาดว่าในอนาคตจะเข้ามา
แทนที่กระถางทัว่ ไปของโลกเมื่อมีการเผยแพร่ ให้โลกรับรู ้
จุดเด่ นของกระถางปลูกและเพาะพันธุ์พชื “โอเอซิส”
1. โครงสร้างภายในกระถางที่แยกเป็ นอิสระกันระหว่างตัวกระถางกับส่ วนรองรับ
ดินที่มีขอบเว้าด้านนอกเพื่อป้ องกันผลกระทบต่อราก โดยวางอยูบ่ นรู ระบาย
นํ้าขนาดใหญ่ที่ถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อแบ่งเป็ นส่ วนเก็บนํ้าและส่ วนสําหรับ
เพาะปลูก ซึ่ งทําให้เกิดความสะดวกและลดอัตราการตายจากการย้ายต้นไม้
ชนิดต่าง ๆ ออกจากกระถาง โดยไม่จาํ กัดชนิด ขนาด ลักษณะ และช่วง
อายุของต้นไม้
2. มีระบบสํารองนํ้าแบบปิ ดที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการใช้น้ าํ
และปุ๋ ย รวมทั้งยืดระยะเวลาในการรดนํ้าให้ยาวขึ้นและป้ องกันการวางไข่ของยุง โดยเป็ นมิตรกับ
สิ่ งแวดล้อม พร้อมจุดเชื่อมต่อสําหรับการให้น้ าํ ในระบบฟาร์ มเพาะพันธุ์ตน้ ไม้
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3. มีที่จบั ภายในเพื่อความสะดวกในการนํากระถางปลูกเข้าและออก สําหรับการซ้อนในกระถางที่ใช้ตกแต่ง
โดย
ไม่ตอ้ งบิดลําแขนเพื่อป้ องกันการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ
4. โครงสร้างภายในที่ช่วยบําบัดนํ้าเสี ยสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์น้ าํ

ผลการประกวดสิ่ งประดิษฐ์ คดิ ค้ นทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ประจําปี 2550
ดําเนินโครงการโดย กระทรวงวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ
รางวัลชมเชย

เครื่องคั้นมะนาว / ส้ ม

เจ้ าของสิ่ งประดิษฐ์
นายยุทธนา ตันติววิ ฒ
ั น์
60833 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์ อุทศิ
แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุ งเทพฯ 10510
โทร. 02-5438928 , 02-5779251 , 02-5779257
โทรสาร 02-5772386
มือถือ 081-8429654

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ เครื่องคั้นมะนาว / ส้ ม
มะนาวและส้ม เป็ นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่ง มีผนู ้ ิยมบริ โภคจํานวนมากและอย่างกว้างขวาง เมื่อต้องการ
คั้นนํ้ามะนาวหรื อส้มจํานวนมาก ๆ การคั้นด้วยมือทําให้ใช้เวลาและแรงงานมาก ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูก
สุ ขลักษณะ เครื่ องคั้นมะนาวและส้มจึงมีความจําเป็ นและมีประโยชน์เป็ นอย่างมาก สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้ตอบสนองความต้องการนี้ เป้ าหมายคือ ผลิตเครื่ องคั้นมะนาว / ส้ม ที่มี
คุณภาพสู ง ราคาย่อมเยา ดูแลรักษาง่าย และถูกสุ ขลักษณะ

-2ประโยชน์ ด้านการเกษตร
1. สามารถคั้นมะนาว / ส้ม ได้คราวละมาก ๆ คือประมาณ 4,000 ผล/ชัว่ โมง
2. นํ้ามะนาว / ส้ม มีคุณภาพดี ไม่ขม ถูกหลักอนามัย
3. ราคาถูกกว่านําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้สามารถลดต้นทุนได้
4. แปรรู ปนํ้ามะนาว เป็ นมะนาวพร้อมดื่ม มะนาวพร้อมปรุ งและมะนาวเข้มข้น จากฤดูที่มะนาวราคาถูก
ไปไว้ใช้
ในฤดูที่มะนาวราคาแพงได้
จุดเด่ นของเครื่องคั้นมะนาว / ส้ ม
1. ความเร็ วสู งประมาณ 4,000 ผล/ชัว่ โมง ทําให้สามารถลดเวลาและแรงงงานลงได้
2. ทําจากเหล็กกล้าไม่เป็ นสนิม และวัสดุที่ใช้กบั อาหาร จึงสะอาดถูกสุ ขลักษณะ
3. บํารุ งรักษาง่าย ไม่ซบั ซ้อน ใช้อะไหล่ภายในประเทศ
4. สามารถถอดเปลี่ยนหัวคั้น เป็ นขนาดที่เหมาะสมกับความต้องการได้
5. สามารถออกแบบให้ระยะห่างระหว่างหัวคันกับเบ้าคั้นให้เหมาะสมกับชนิดของ
มะนาว / ส้ม ในประเทศ ทําให้ไม่เกิดรสขม

