
ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             

                       รางวลัที่  1            

                     สว่านเจาะปาล์ม 

                     เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  

                          นายฉกาจ     ชัยภัทรกุล                                 
                               35/4   หมู่  4   ตําบลท่างิว้   อาํเภอเมือง 

                               จังหวดันครศรีธรรมราช   80280 

                               มือถือ   087-8944236                                                                                                       
                                                                                                                                                                                             

 

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์สว่านเจาะปาล์ม 

 เม่ือปาลม์มีอายมุาก   จะใหผ้ลนอ้ยลง  ไม่คุม้กบัการลงทุน  จาํเป็น  

ตอ้งโค่นทาํลายเพื่อปลูกใหม่   การทาํลาย  (โค่น)  ท่ีทาํกนัในปัจจุบนัใชว้ธีิโค่น 

ดว้ยเล่ือยยนต ์ ดนัดว้ยรถแทรกเตอร์  ข่มดว้ยรถแบกโฮ  วธีิเหล่าน้ีทาํไดย้าก  ลงทุน 

มากและใชเ้วลานาน    การใชย้าฆ่าเป็นวธีิการหน่ึงท่ีใชก้นัอยูใ่นปัจจุบนั   โดย 

ทัว่ไปคือข้ึนไปหยอดยาท่ียอด   วธีิน้ีทาํไดแ้ต่ยากและเส่ียงมาก  จึงคิดหาวธีิท่ีทาํได ้

ง่ายกวา่และไม่เส่ียง   โดยคิดเคร่ืองมือเจาะบริเวณโคนลาํตน้ของปาลม์และใชย้าหยอดในรูท่ีเจาะเขา้ไป   

 ดงันั้น  การประดิษฐ ์ “สวา่นเจาะปาลม์”  เพื่อหยอดยาฆ่าปาลม์จะทาํ 

ใหป้าลม์ตายยนื   ตายเร็ว   และตายเรียบ  โดยไม่ตอ้งขดุข่มถมปรนขนยา้ยใหล้าํบาก 
 

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

สวา่นเจาะปาลม์   ใชเ้จาะรูโคนปาลม์เพื่อหยอดยาฆ่าแทนการโค่นปาลม์ดว้ยวธีิ 

อ่ืน  ๆ 

1.   ลงทุนนอ้ย 

2.   ทาํไดง่้าย 

3.   ไม่เสียเวลา 

4.   ตน้ใบไม่เกะกะกีดขวาง   เตรียมพื้นท่ีปลูกใหม่ไดท้นัที 

5.   สาํหรับสวนปาลม์ท่ีปลูกแซมไวก่้อนแลว้   การทาํลายตน้เก่าโดยวธีิน้ี  ง่ายและอนัตรายนอ้ยท่ีสุด 
 

จุดเด่นของสว่านเจาะปาล์ม 

1.   สามารถเจาะไดร้วดเร็ว   ใชเ้วลาประมาณ   1   นาทีต่อ   3   ตน้ 

2.     มีเกียร์บงัคบัใหด้อกสวา่นหมุนเร็ว   ชา้   หรือใหห้ยดุได ้

3.   มีคนัเร่งพิเศษเพื่อเร่งหรือเบาเคร่ืองยนตใ์หมี้กาํลงัตามท่ีตอ้งการได ้
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4.     สามารถบงัคบัใหเ้จาะลึกหรือเอียงตามท่ีตอ้งการได ้ เพื่อประโยชน์ในการ 

         หยอดยาป้องกนัยาไหลออก 

 5.     เคร่ืองมือน้ีสามารถเคล่ือนยา้ยไปยงัจุดต่อไปไดง่้าย   ไม่ตอ้งใชแ้รงมาก  เพราะ 

         ออกแบบใหว้างบนรถเขน็ 

 6.     มีเพลา  2  เพลา  คือ  เพลากลวง  และเพลาตนั  เพลากลวงสามารถบงัคบั 

         เพลาตนัใหห้มุนตามไดแ้ละขณะท่ีดอกสวา่นกาํลงัหมุนสามารถดึงเขา้และออก 

         จากรูเจาะ    เพื่อคายข้ีสวา่นออกไดง่้าย    สามารถทาํงานไดส้ะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             
             

รางวลัที่  2 

                                                  เคร่ืองมือดกัจบัแมลงด้วยแสงไฟและขวดเกบ็แมลง 

                                                         แบบลมดูด 

                                                                       เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  

                                                                       นายอรรถพร    สุบุญสันต์                                 
                                                                                   77/7 หมู่ 3 ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี   ตําบลสามเมือง 

                                                                                   อาํเภอลาดบัวหลวง   จังหวดัพระนครศรีอยุธยา 

                                                                                   โทร.  035-379088  ,  035-379018 

                                                                                   มือถือ   081-8709606                                                                                                      
                                                                                                                                                                                             

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์เคร่ืองมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเกบ็แมลงแบบลมดูด 

1.   ตอ้งการเคร่ืองมือท่ีใชด้กัแมลงเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในโรงเรือน 

        ปลูกผกัท่ีควบคุมโรคและแมลงโดยชีววธีิ 

2.     อุปกรณ์ท่ีใชอ้ยูเ่ดิม  (ทัว่  ๆ  ไป)  เป็นกบัดกักาวเหนียวหรือกบัดกันํ้าจานเหลือง 

         และกบัดกัแสงไฟท่ีใชแ้อลกอฮอลทาํใหแ้มลงตาย    ซ่ึงแมลงท่ีตายนั้นมีแมลง 

         ท่ีมีประโยชน์รวมอยูด่ว้ย   จึงตอ้งการกบัดกัท่ีไม่ทาํใหแ้มลงตาย 

3.      ตอ้งการกบัดกัท่ีไปดกัแมลงตวัหํ้ าตวัเบียน   เพื่อมาปล่อยขยายพนัธ์ุในโรงเรือน    แทนการใชส้วงิไปโฉบจบั  

         ตามวธีิเดิม 
 

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

1.   ช่วยส่งเสริมการปลูกผกัปลอดสารพิษ 

2.   เวลาดกัจบัแมลงศตัรูพืช  จะช่วยใหแ้มลงท่ีเขา้กบัดกัไม่ตาย  โดยเฉพาะแมลงท่ีมีประโยชน์ 

       สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพื่อเพิ่มปริมาณต่อไปได ้ โดยการโบลว์ออกทางดา้นล่าง 

3.   นาํวสัดุเหลือใชม้าเป็นส่วนประกอบต่าง  ๆ  เป็นการรีไซเคิล  เช่น  พดัลมคอมพิวเตอร์เก่า 

       ฝาถงัสี   ขวดผลไมด้อง 

4.   ใชเ้ป็นเคร่ืองมือดกัจบัเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีท่ีตอ้งการเพื่อทาํการเกษตร 

5.   สาํหรับสวนปาลม์ท่ีปลูกแซมไวก่้อนแลว้   การทาํลายตน้เก่าโดยวธีิน้ี  ง่ายและอนัตรายนอ้ยท่ีสุด 
 

จุดเด่นของเคร่ืองมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเกบ็แมลงแบบลมดูด 

1.   Light   trap  ทัว่ ๆ  ไปใชพ้ดัลม  แมลงจะผา่นพดัลมไปก่อน  ทาํใหแ้มลงถูกพดัลมตีตาย  แต่  Light  trap  ตวั 

        น้ีแมลง  ไม่ผา่นใบพดัลม   แต่ถูกดูดโดยพดัลม 
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2.     สามารถปรับความแรงของลมท่ีคอคอด   เพื่อใหดู้ดแรงหรือเบาไดโ้ดยมีช่องปรับแต่ง 

3.   Light  trap  ทัว่ไปพดัลมดูดแรงทาํใหแ้มลงอดักนัตาย  แต่  Light  trap  ตวัน้ีมีแรงอดูด 

       เฉพาะบริเวณ  Ventury  (คอคอด)  เท่านั้น   ส่วนบริเวณถุงเก็บแมลงมีแรงดูดตํ่าทาํให ้

        แมลงยงัสามารถมีชีวติอยูไ่ด ้

4.     Light  trap  มีราคาถูก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             
             

                      รางวลัที่  3           

 เคร่ืองมือเลือ่ยตดักิง่ไม้  ,  เคร่ืองมือผูกมัดกิง่ไม้ 

  เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  
  นายบุญส่ง    อาํนวยเดชกร                                 
  475/7   หมู่  5   ถนนยนัตรกจิโกศล    ตําบลแม่จ๊ัวะ 

  อาํเภอเด่นชัย   จังหวดัแพร่    54110 

  โทร.  054-613107 

  โทรสาร  054-613112 

  มือถือ   081-5535560                                                                                                      

                                                                                                                                                                                             

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์เคร่ืองมือเลือ่ยตัดกิง่ไม้  ,  เคร่ืองมือผูกมัดกิง่ไม้ 

 ตน้ไมท่ี้สูงใหญ่   มีก่ิงกา้นไม่พึงปรารถนา  ตอ้งการจะตดัแต่ง  หรือก่ิงกา้น 

ของตน้ไมย้ืน่เลยเขา้มาในส่วนของตวัอาคาร   บา้นเรือน   และตอ้งการท่ีจะตดัแต่ง  หรือ 

อยูใ่นพื้นท่ีจาํกดั  หรือไม่ปลอดภยั   ท่ีจะปีนป่ายข้ึนไปตดั   จึงไดเ้กิดแนวคิดวา่ทาํอยา่งไร 

ท่ีคน  ๆ  เดียวจะตดัแต่งก่ิงไมท่ี้สูงใหญ่   และนาํก่ิงไมล้งมาโดยไม่หกัโค่น  ทาํความเสียหาย 

ใหก้บัอาคารหรือส่ิงท่ีอยูใ่กลเ้คียง   ดว้ยแนวคิดดงักล่าวจึงเป็นจุดเร่ิมประดิษฐเ์คร่ืองมือเล่ือย 

ตดัก่ิงไม ้ และเคร่ืองมือผกูมดัก่ิงไม ้
 

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 เคร่ืองมือเล่ือยตดัก่ิงไม ้ และเคร่ืองมือผกูมดัก่ิงไม ้  สามารถต่อดา้มยาวตั้งแต่  

1.5 – 6.5  เมตร  และมีอุปกรณ์เสริมเช่น  ตะกร้อสอยผลไม ้ ,  มีดเก่ียว  ,  ลูกกล้ิงทาสี  เป็น 

ประโยชน์ดา้นการเกษตรอยา่งมาก   สามารถใชต้ดัก่ิงไมท่ี้สูงโดยไม่ตอ้งปีนป่าย   ผกูมดัก่ิงไม ้

ลงสู่ดา้นล่างโดยไม่ทาํความเสียหายใหก้บัส่ิงรอบขา้ง  ,  เก็บผลไม ้ ,  ทาสี  ฯลฯ   ส่ิงเหล่าน้ี 

สามารถไดเ้พียงคน ๆ  เดียว  และปลอดภยั  ประหยดัแรงงานและค่าใชจ่้าย   
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จุดเด่นของเคร่ืองมือเลือ่ยตัดกิง่ไม้  และเคร่ืองมือผูกมัดกิง่ไม้ 

1.   สามารถทาํงานไดด้ว้ยคน  ๆ  เดียว  ไม่ตอ้งปีนป่าย  ซ่ึงปลอดภยั  ประหยดัแรงงานและค่าใชจ่้าย 

2.   หวัจบัเล่ือยสามารถเปล่ียนเป็นอุปกรณ์อ่ืน  ๆ  ไดเ้ช่น  ตะกร้อ  ,  มีดเก่ียว  ,  มีดขอสับ  ,  ลูกกลิ้งทาสี  ฯลฯ 

3.   ตวัดา้มจบัสามารถต่อความยาวไดต้ั้งแต่  1.5 – 6.5  เมตร  ซ่ึงดา้มต่อสามา3.   ตวัดา้มจบัสามารถต่อความยาวได ้

       ตั้งแต่  1.5 – 6.5  เมตร  ซ่ึงดา้มต่อสามารถใส่และถอดออกไดอ้ยา่งสะดวกสบาย 

4.   เคร่ืองมือผกูมดัก่ิงไม ้  สามารถผกูมดัก่ิงไมท่ี้ตอ้งการตดัโดยผกูหอ้ยบนขอเก่ียว  ,  ลูกรอก  เม่ือเล่ือยก่ิงขาด

แลว้ 

      จึงปล่อยเชือกผา่นรอกลงสู่ดา้นล่างซ่ึงปลอดภยัมาก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550   

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ            

รางวลัชมเชย 

 รถตดัหญ้าและตดัแต่งกิง่ไม้แบบมีแขนยืน่ตดัด้านข้าง 

  เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  
  นายวนัิย    ช่างทองคลองส่ี                                 
  52   หมู่  3   ถนนพหลโยธิน    ตําบลลาํไทร 

  อาํเภอวงัน้อย    จังหวดัพระนครศรีอยุธยา    13170 

  โทร.  035-271235 

  โทรสาร  035-215049 

  มือถือ   089-6611202                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิง่ไม้แบบมีแขนยืน่ตัดด้านข้าง 

 หญา้เป็นวชัพืชท่ีเกษตรกรพยายามกาํจดั  เช่น  เผา  ตดั  ฉีดยา  สวนผลไมบ้างแหง้เป็นพื้นท่ีเรียบ  การใช้

รถตดัหญา้จึงเป็นเร่ืองง่าย   แต่สาํหรับสวนท่ียกร่องระบายนํ้าจะมีปัญหาการตดัมากใชร้ถตดัหญา้เขา้ไปตดัไม่ได ้  

ตอ้งใชค้นงานติดเคร่ืองสะพายหลงัเขา้ไปตดัทาํใหส้ิ้นเปลืองแรงงานและเคร่ืองยนตมี์ขนาดเล็กเสียหายบ่อย   ไม้

ผลยนืตน้เม่ือเก็บเก่ียวผลผลิตแลว้จาํเป็นตอ้งตดัแต่งก่ิงไมอ้อกและบาํรุงตน้ใหส้มบูรณ์   เพื่อจะไดแ้ตกก่ิงใหม่

พร้อมท่ีจะใหผ้ลผลิตในฤดูต่อไป    หากตดัแต่งก่ิงไม่ทนัก็อาจกระทบถึงผลผลิตในฤดูต่อไป   การใชก้รรไกรตดั

แต่งก่ิงไมห้ากเป็นสวนขนาดเล็กคงไม่มีปัญหา     แต่ถา้เป็นสวนขนาดใหญ่จาํเป็นตอ้งใชแ้รงงานมากทาํให้

ส้ินเปลืองแรงงาน   นอกจากน้ีหน่วยงานราชการ   เช่น   เทศบาง    อบต.   ซ่ึงตอ้งดูแลถนนหนทางของทอ้งถ่ินให้

สะอาดเรียบร้อย   เม่ือมีปัญหาหญา้ข้ึนรกตามไหล่ทางรวมทั้งก่ิงไมข้า้งทางอีกดว้ย 
  

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 การกาํจดัวชัพืช   เช่น   เผาจะทาํใหอ้ากาศเป็นพิษ    พื้นดินจะสูญเสียแร่ธาตุต่าง  ๆ  อนัเกิดจากความ

ร้อน   การฉีดยาฆ่าหญา้หากฉีดจาํนวนมากจะทาํใหดิ้นเสีย  รวมทั้งเป็นอนัตรายต่อผูฉี้ดพน่และคนขา้งเคียง

ตลอดจนตน้ไมผ้ลขนาดเล็กซ่ึงทาํใหแ้คระแกรนโตชา้   ถา้หากใชร้ถตดัหญา้แบบมีแขนยืน่ตดัดา้นขา้งทาง   

จะทาํใหก้ารตดัหญา้ไดส้ะดวกรวดเร็วข้ึน   การตดัแต่งก่ิงไมก้็สามารถตดัแต่งไดร้วดเร็วกวา่มาก  
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จุดเด่นของรถตัดหญ้าและตัดแต่งกิง่ไม้แบบมีแขนยืน่ตัดด้านข้าง 

1.   หวัตดัหญา้อยูด่า้นหนา้คนขบั   สามารถมองเห็นการทาํงานไดช้ดัเจน  หากเป็นชนิดอ่ืนจะติดอยูด่า้นทา้ยรถ 

       แทรกเตอร์   เวลาตดัตอ้งคอยหนัดูดา้นทา้ย 

2.   ใบมีดตดัหญา้เป็นแบบจานหมุนอะไหล่หาซ้ือไดง่้าย   ช่างทอ้งถ่ินสามารถทาํข้ึนเองได ้

3.    ชุดใบมีดตดัหญา้นอกจากใชต้ดัหญา้แลว้ยงัตดัก่ิงไมห้รือตน้ไมข้นาดเล็กได ้  และยงัสามารถเปล่ียนใชใ้บ

เล่ือย 

       วงเดือนตดัก่ิงไมข้นาดใหญ่   10 – 15  ซม.  ได ้

4.    ขณะตดัหญา้เม่ือหวัตดัหญา้กระทบตอไมห้รือส่ิงกีดขวางมีระบบอตัโนมติัยกหวัตดัหญา้ข้ึนเอง   เม่ือพน้ส่ิง

กีดขวาง    

        หวัตดัหญา้จะลดลงท่ีระดบัเดิม   ซ่ึงของต่างประเทศยงัไม่มี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             
             

                         รางวลัชมเชย            

 ชุดผลติไบโอดเีซลโดยการแยกกลเีซอรอลอย่างต่อเน่ือง 

  เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  
  นายชาคริต    ทองอุไร                                
  129  หมู่ที ่ 3   ถนนกาญจนวนิช     

  อาํเภอหาดใหญ่    จังหวดัสงขลา    90110 

  โทร.  074-286902 

  โทรสาร  074-212190 

  มือถือ   081-2777072                                                                                                      
                                                                                                                                                                                    

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์ชุดผลติไบโอดีเซลโดยการแยกกลเีซอรอลอย่างต่อเน่ือง 

 ไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเป็นพลงังานหมุนเวยีน   ซ่ึงสามารถใชท้ดแทน 

นาํมนัดีเซลโดยไม่ตอ้งปรับแต่งเคร่ืองยนต ์   เน่ืองจากสมบติัการเป็นเช้ือเพลิงใกลเ้คียงกบันํ้ามนัดีเซลมากท่ีสุด   

นอกจากน้ีไบโอดีเซลยงัเป็นพลงังานท่ีสะอาดโดยมีการปลดปล่อยมลภาวะท่ีนอ้ยกวา่นํ้ามนัดีเซล  โดยเฉพาะอยา่ง

ยิง่แก๊สซลัเฟอร์ไดออกไซด ์  การใชเ้ช้ือเพลิงาจากพืชถือวา่เป็นการรักษาส่ิงแวดลอ้มโดยจะลดการปลดปล่อยแก๊ส

เรือนกระจก(คาร์บอนไดออกไซด)์  เพราะพืชจะใชค้าร์บอนไดออกไซดใ์นการสังเคราะห์แสง 

 การผลิตเมทิลเอสเตอร์ดว้ยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน่  โดยทัว่ไปนิยมใชก้ระบวนการแบบกะ  

(batch)  โดยนาํไตรกลีเซอไรด ์ (นํ้ามนัพืช)  ทาํปฏิกิริยากบัเมทานอลปริมาณมากเกินพอ    ท่ีอุณหภูมิประมาณ  

50 – 70  องศาเซลเซียส   ภายใตค้วามดนับรรยากาศโดยใชต้วัเร่งปฏิกิริยาพวกอลัคาไลน์  เช่น  โซเดียมไฮดรอก

ไซด ์ ไดผ้ลผลิตเป็นเมทิลเอสเตอร์และกลีเซอรอล 

 เน่ืองจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ปฏิกิริยาทรานส์ – 

เอสเตอริฟิเคชนั   โดยกระบวนการแบบกะจะทาํใหคุ้ณภาพของเมทิลเอสเตอร์  

ท่ีผลิตไดมี้คุณภาพไม่สมํ่าเสมอ   จึงไดมี้การพฒันากระบวนการผลิตเมทิล- 

เอสเตอร์ดว้ยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชนัแบบต่อเน่ืองข้ึน   โดยมีวตัถุ 

ประสงคเ์พื่อการผลิตเมทิลเอสเตอร์มีคุณภาพดี  สมํ่าเสมอ   นอกจากน้ีอุปกรณ์ 

ในการผลิตมีขนาดเล็กลงและประหยดัพลงังานและแรงงาน   เน่ืองจาก 

สามารถผลิตไดต่้อเน่ือง  24  ชัว่โมง  โดยไม่ตอ้งปิด-เปิดเคร่ืองใหม่หลายคร้ัง   และไม่ตอ้งใชแ้รงงานคน

ตลอดเวลา  เน่ืองจากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชนั   เป็นกระบวนการผนักลบัได ้ ( reversible   

process)  ดงันั้น  เม่ือเกิดปฏิกิริยาและมีผลผลิตเกิดข้ึนมากแลว้   อตัราการเกิดปฏิกิริยาจะชา้ลงลงมากข้ึนเม่ือ 
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เขา้สู่สถานะสมดุล( equilibrium  state)  ดงันั้น  แนวทางหน่ึงในการรักษาอตัราการเกิดปฏิกิริยาใหอ้ยูใ่น

ระดบัสูง  คือการแยกผลผลิต 

ตวัใดตวัหน่ึงออกในระหวา่งท่ีปฏิกิริยากลงัดาํเนินอยู ่  ซ่ึงในท่ีน้ีเลือกการแยกเฟสกลีเซอรอลออก 

 ในกระบวนการผลิตแบบต่อเน่ือง   ปฏิกิริยามกัไม่บริบูรณ์ในหน่วยการผลิตเดียว   โดยทัว่ไปจะใช้

หน่วยสมดุล  ( equilibrium   unit)   หลายหน่วยมาต่อเขา้ดว้ยกนั   ซ่ึงอาจแบ่งชดัเจนเป็น   plate  หรือ   stage  

หรือเป็นลกัษณะต่อเน่ือง    ซ่ึงคิดเป็นจาํนวนหน่วยการถ่ายโอน   (number  of  transfer  unit)  ก็ได้ ในการเร่ง

อตัราการเกิดปฏิกิริยาใหสู้งนิยมใชก้ารป้อนสารเขา้ทาํปฏิกิริยาตวัใดตวัหน่ึงใหม้ากเกินพอ  ( excess)  แต่ก็จะ

มีค่าท่ีเหมาะสมจาํนวนหน่ึง  เพราะตอ้งแยกสารเขา้ทาํปฏิกิริยาท่ีเกินพอนั้นใหก้ลบัมาใชใ้หม่ได ้ ดงันั้นจึงมี

ค่าใชจ่้ายในการแยกคืน  ( recovery)  อีกส่วนหน่ึงดว้ย    ในการผลิตไบโอดีเซลดว้ยกระบวน-การทรานส์

เอสเตอริฟิเคชนั  ท่ีมีแอลคาไลน์(ด่าง)  เป็นตวัเร่งปฏิกิริยานั้นมกันิยมใชเ้มทานอลเกินพอ  100%   อยา่งไรก็

ตามเมทรนอลสามารถละลายไดดี้กวา่ในกลีเซอรอลเฟสมากกวา่ในไบโอดีเซลเฟส   เน่ืองจากมีคุณสมบติัเป็น

ขั้ว  (polar)   ใกลก้บักลีเซอรอลมากกวา่   ดงันั้นเพื่อลดการสูญเสียในส่วนน้ี   การแบ่งเมทานอลเติม  2  คร้ัง  

จะช่วยใหมี้ปริมาณเมทานอลในเฟสไบโอดีเซลมากข้ึน 

 นํ้ามนัพืชท่ีป้อนเขา้กระบวนการตอ้งเป็นนํ้ามนัพืชท่ีมีกรดไขมนัอิสระไม่เกิน   1.0%   ซ่ึงหากมีกรด

ไขมนัอิสระสูงกวา่น้ีตอ้งนาํไปเขา้กระบวนการลดกรดก่อน  (ไม่ไดก้ล่าวไวใ้นท่ีน้ี)  ป้อนนํ้ามนัพืชเขา้ชุดให้

ความร้อนเพื่อใหมี้อุณหภูมิเหมาะสมในการทาํปฏิกิริยาดว้ยอตัราการป้อนท่ีกาํหนดไว ้  จากนั้นนํ้ามนัท่ีมี

อุณหภูมิตามท่ีตอ้งการาจะไหลเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์ทรงสูงชุดท่ี  1   สารละลายเมทานอลและโปแตสเซียมไฮดร

อกไวดใ์นความเขม้ขน้ท่ีเตรียมไวจ้ะถูกป๊ัมเขา้ผสมกบันํ้ามนัพืชร้อน   ซ่ึงกระแสสารผสมจะเขา้ถงัปฏิกรณ์ใน

ระดบัท่ีออกแบบไวเ้ช่นกนั   ซ่ึงโดยปกติใชอ้ตัราส่วนของนํ้ามนัต่อสารละลายเมทานอลเป็น  1 : 4 : 8  โมล   

(สามารถปรับเปล่ียนได)้   ซ่ึงคิดเป็น    เมทานอลเกินพอ  60% 

 ถงัปฏิกรณ์ออกแบบใหเ้สมือนมีหน่วยสมดุล  2  หน่วย 

ภายในแบ่งออกเป็นโซนกวนผสม   (mixing   zone)   และโซนสงบ 

เพื่อใหเ้กิดการแยกเฟสกลีเซอรอล   ซ่ึงจะไหลไปสู่ดา้นล่างของถงัปฏิกรณ์ 

จากคุณสมบติัความหนาแน่นท่ีสูงกวา่   การไหลออกของเฟสไบโอดีเซลและ 

เฟสกลีเซอรอลออกแบบใหใ้ชห้ลกัการของดุลความดนัของของไหล 

 เฟสไบโอดีเซลท่ีออกจากถงัปฏิกรณ์  1   ถูกส่งเขา้ถงัพกั   เพื่อ  

แยกกลีเซอรอลท่ีอาจติดมาดว้ยออก   แลว้ป๊ัมเขา้สู่ถงัปฏิกรณ์ท่ี  2  ต่อไป   (ในระบบอุตสาหกรรมอาจ

ป้อนเขา้ถงัปฏิกรณ์ท่ี  2   โดยไม่ตอ้งใชป๊ั้ม   แต่ใชร้ะดบัความสูงแทนได)้   เฟสกลีเซอรอลเก็บไวใ้นถงัพกั  1   

เพื่อเขา้กระบวนการต่อไป 

 ป๊ัมสารละลายเมทานอลในสัดส่วน   1.2   โมลของนํ้ามนัพืชตั้งตน้   เขา้ผสมกบัเฟสไบโอดีเซลท่ีป๊ัม

จากถงัเก็บไบโอดีเซลและแยกกลีเซอรอล  1   แลว้ป้อนรวมเขา้ถงัปฏิกรณ์  2   ซ่ึงออกแบบใหมี้ลกัษณะ

เหมือนถงัปฏิกรณ์  1   เฟสกลีเซอรอลถูกแยกเก็บไว ้  (มีคุณสมบติัแตกต่างจากเฟสกลีเซอรอลจากถงัปฏิกรณ์   
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1  เล็กนอ้ย)   เฟสไบโอดีเซลท่ีออกจากถงัปฏิกรณ์  2   ถูกส่งเขา้กระบวนการแยกคืนเมทานอลและ

กระบวนการลา้งต่อไป 

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

1.   เป็นอุปกรณ์การผลิตแบบต่อเน่ืองท่ีมีกาํลงัการผลิตสูง   และไดเ้มทิลเอสเตอร์ท่ีไดมี้คุณภาพสูงสมํ่าเสมอ  

       พร้อมกบัการลดชุดแยกเฟสกลีเซอรอล    เน่ืองจากถูกแยกในชุดอุปกรณ์การเกิดปฏิกิริยาเดียวกนัแลว้ 

       ซ่ึงเป็นการลดตน้ทุนเคร่ืองจกัรลง 

2.    การแยกเฟสกลีเซอรอลใชห้ลกัการดุลความดนั    ไม่ตอ้งใชพ้ลงังานในการแยกหรือวสัดุอ่ืนใด   เพื่อ 

       ช่วยในการแยก   เป็นการลดพลงังานในการผลิต       
 

จุดเด่นของชุดผลติไบโอดีเซลโดยการแยกกลเีซอรอลอย่างต่อเน่ือง 

1.   เป็นระบบท่ีแยกเฟสกลีเซอรอลออกในระหวา่งการเกิดปฏิกิริยาอยา่งต่อเน่ือง 

       ซ่ีงทาํใหอ้ตัราการเกิดปฏิกิริยาสูงกวา่ระบบการผลิตท่ีไม่มีการแยกกลีเซอรอล 

       ออก 

2.    การแยกเฟสกลีเซอรอลออกใชห้ลกัการดุลความดนั  ซ่ึงไม่ตอ้งใชอุ้ปกรณ์ 

       ราคาแพงเขา้ช่วย 

3.    การออกแบบถงัปฏิกรณ์ซ่ึงแบ่งเป็นโซนกวนผสมเพื่อการเกิดปฏิกิริยาท่ีดี 

       และโซนสงบน่ิงเพื่อการแยกเฟสกลีเซอรอล 

4.    ออกแบบใหมี้การเติมสารละลายเมทานอล   2   คร้ัง  ซ่ึงเป็นการใชเ้มทานอลอยา่งมีประสิทธิภาพ  (ปริมาณ

นอ้ย) 

       และไดเ้ปอร์เซ็นตก์ารเปล่ียน  (conversion)   ท่ีสูง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             

                    รางวลัชมเชย           

 กระถางปลูกและเพาะพนัธ์ุพชื  “โอเอซิส” 

  เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  
  นายภูริวฒัน์     บุญสนิท                
  70    ซอยรามคําแหง  138     ถนนรามคําแหง     

  แขวงสะพานสูง   เขตสะพานสูง   กรุงเทพฯ   10240 

  โทร.  02-3732898  ,  02-6173775 

  โทรสาร  02-3732898  ,  02-6173463 

  มือถือ   089-0511824                                                                                                      

                                                                                                                                                                                      

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์กระถางปลูกและเพาะพนัธ์ุพชื  “โอเอซิส” 

 นบัเป็นพนั ๆ  ปี  ตั้งแต่มีกระถางปลูกตน้ไมม้าจนหกถึงปลายศตวรรษท่ี  20   โครงสร้างกระถางยงัคงมี 

ลกัษณะปากกระถางกวา้งกน้กระถางแคบพร้อมรูระบายนํ้าขนาดเล็ก   เม่ือ 

วางบนถาดรองกระถางจะเกิดนํ้าขงับริเวณรอบกน้กระถางท่ีทาํใหเ้กิดปัญหา 

ในดา้นสาธารณสุข    เน่ืองจากเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุยงุท่ีนาํโรคภยัไขเ้จบ็มา 

สู่คน   รวมทั้งโครงสร้างดงักล่าวยงัมีขอ้เสียในเร่ืองความไม่สะดวกและทาํให ้

ตน้ไมต้ายในขั้นตอนการยา้ยออกจากกระถางซ่ึงข้ึนอยูก่บัชนิด  ขนาด  ลกัษณะ 

ช่วงอายขุองตน้ไมแ้ต่ละประเภทและทาํใหเ้กิดอตัราการสูญเสียในเร่ืองการ 

ใชน้ํ้าและปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์   เน่ืองจากไม่มีโครงสร้างระบบปิดสาํหรับเก็บนํ้าสาํรองส่วนเกิน   รวมทั้ง

ไม่สามารถยดืระยะเวลาในการใหน้ํ้าแก่ตน้ไมไ้ด ้   ซ่ึงเป็นสาเหตุหน่ีงท่ีทาํใหต้น้ไมต้ายจากการขาดนํ้าท่ีทาํ

ใหค้นรักตน้ไมจ้าํนวนไม่นอ้ยตอ้งเลิกการปลูกตน้ไปไปเน่ืองจากไม่มีเวลาดูแล   และโครงสร้างดงักล่าวไม่มี

ระบบเช่ือมต่อสาํหรับการใหน้ํ้าในระบบฟาร์มเพาะเล้ียงพนัธ์ุไม ้   เพื่อสนอบตอบความตอ้งการของเกษตรกร

ในการปลูกขยายพนัธ์ุพืชทัว่ไป   ไมด้อก   ไมป้ระดบั   พืชสวน   พืชไร่   พืชนํ้า   เพื่อการจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์

 สาเหาตุดงักล่าวทาํใหเ้กิดการประดิษฐก์ระถาง  “โอเอซิส ”  ข้ึน   โดยการเปล่ียนแปลงโครงสร้าง

ภายในท่ีทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและสามารถแกปั้ญหาดงักล่าวไดอ้ยา่งสมบูรณ์    รวมทั้งเป็นส่ิงประดิษฐท่ี์  

 

 

 

 

 

 

 

 



-  2  - 

 

 

 

 

                                                                                                   

                                                                                                   

 

มีความเป็นสากล  สามารถตอบสนองความตอ้งการของคนทุกชาติ   ทุกอาชีพ   ทุกเพศ   ทุกวยั   เพื่อใชแ้ทน

กระถางทัว่ไปของโลกในยคุตน้ศตวรรษท่ี  21    

ประโยชน์ด้านการเกษตร 

 เป็นส่ิงประดิษฐท่ี์มีการเปล่ียนแปลงโครงสร้างภายในกระถางท่ีทาํใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดและ

แกปั้ญหาท่ีเกิดจากกระถางทัว่ไปไดอ้ยา่งสมบูรณ์    เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดอตัราการตายจากการยา้ย

ตน้ไมช้นิดต่าง  ๆ   ออกจากกระถางโดยไม่จาํกดัชนิด  ขนาด  ลกัษณะ  ช่วงอายขุองตน้ไม ้  และโครงสร้าง

ดงักล่าวเป็นระบบปิดขนาดใหญ่สาํหรับเก็บนํ้าสาํรองส่วนเกิน   เพื่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชน้ํ้าและปุ๋ย   

รวมทั้งยดืระยะเวลาในการรดนํ้าใหย้าวข้ึนและป้องกนัการวางไข่ของยงุ   โดยเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม   พร้อม

จุดเช่ือมต่อสาํหรับการใหน้ํ้าในระบบฟาร์มเพาะเล้ียงพนัธ์ุไม ้   เพื่อสนองตอบความตอ้งการของเกษตรกร

สาํหรับการปลูกขยายพนัธ์ุพืชทัว่ไป   ไมด้อก   ไมป้ระดบั   พืชสวน   พืชไร่   พืชนํ้า   เพื่อจาํหน่ายเชิงพาณิชย ์  

รวมทั้งสนองตอบความตอ้งการบุคคลทัว่ไป  ทุกเพศ   ทุกวยั   สาํหรับการปลูกประดบัตกแต่งอาคารเพื่อสร้าง

ส่ิงแวดลอ้มสาํหรับการอยูอ่าศยัและการปลูกผกัปลอดสารพิษสาํหรับครัวเรือน   ซ่ึงคาดวา่ในอนาคตจะเขา้มา

แทนท่ีกระถางทัว่ไปของโลกเม่ือมีการเผยแพร่ใหโ้ลกรับรู้ 
  

จุดเด่นของกระถางปลูกและเพาะพนัธ์ุพชื  “โอเอซิส” 

1.   โครงสร้างภายในกระถางท่ีแยกเป็นอิสระกนัระหวา่งตวักระถางกบัส่วนรองรับ 

       ดินท่ีมีขอบเวา้ดา้นนอกเพื่อป้องกนัผลกระทบต่อราก   โดยวางอยูบ่นรูระบาย 

       นํ้าขนาดใหญ่ท่ีถูกยกใหสู้งข้ึนเพื่อแบ่งเป็นส่วนเก็บนํ้าและส่วนสาํหรับ 

       เพาะปลูก    ซ่ึงทาํใหเ้กิดความสะดวกและลดอตัราการตายจากการยา้ยตน้ไม ้

       ชนิดต่าง  ๆ   ออกจากกระถาง   โดยไม่จาํกดัชนิด   ขนาด   ลกัษณะ   และช่วง 

        อายขุองตน้ไม ้

2.    มีระบบสาํรองนํ้าแบบปิดท่ีมีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใชน้ํ้า 

        และปุ๋ย   รวมทั้งยดืระยะเวลาในการรดนํ้าใหย้าวข้ึนและป้องกนัการวางไข่ของยงุ   โดยเป็นมิตรกบั 

       ส่ิงแวดลอ้ม  พร้อมจุดเช่ือมต่อสาํหรับการใหน้ํ้าในระบบฟาร์มเพาะพนัธ์ุตน้ไม ้
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3.     มีท่ีจบัภายในเพื่อความสะดวกในการนาํกระถางปลูกเขา้และออก   สาํหรับการซอ้นในกระถางท่ีใชต้กแต่ง   

       โดย 

        ไม่ตอ้งบิดลาํแขนเพื่อป้องกนัการปวดเม่ือยของกลา้มเน้ือ 

4.     โครงสร้างภายในท่ีช่วยบาํบดันํ้าเสียสาํหรับการเพาะเล้ียงสัตวส์ัตวน์ํ้ า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



ผลการประกวดส่ิงประดษิฐ์คดิค้นทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี ประจําปี  2550      

ดาํเนินโครงการโดย   กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ             
             

      รางวลัชมเชย           

 เคร่ืองคั้นมะนาว / ส้ม 

  เจ้าของส่ิงประดิษฐ์  
  นายยุทธนา    ตันติววิฒัน์                
  60833   หมู่ที ่ 1  หมู่บ้านกรีนเพลส   ถนนราษฎร์อุทศิ     

  แขวงแสนแสบ   เขตมีนบุรี   กรุงเทพฯ   10510 

  โทร.  02-5438928  ,  02-5779251  ,  02-5779257 

  โทรสาร  02-5772386 

  มือถือ   081-8429654                                                                                                     

                                                                                                                                                                                      

ภูมิหลงัของการประดิษฐ์เคร่ืองคั้นมะนาว / ส้ม 

 มะนาวและส้ม  เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึง  มีผูนิ้ยมบริโภคจาํนวนมากและอยา่งกวา้งขวาง   เม่ือตอ้งการ

คั้นนํ้ามะนาวหรือส้มจาํนวนมาก  ๆ   การคั้นดว้ยมือทาํใหใ้ชเ้วลาและแรงงานมาก   ไม่ไดม้าตรฐาน   ไม่ถูก

สุขลกัษณะ  เคร่ืองคั้นมะนาวและส้มจึงมีความจาํเป็นและมีประโยชน์เป็นอยา่งมาก  สถาบนัวจิยัวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยแีห่งประเทศไทย   จึงไดต้อบสนองความตอ้งการน้ี   เป้าหมายคือ  ผลิตเคร่ืองคั้นมะนาว / ส้ม  ท่ีมี

คุณภาพสูง   ราคายอ่มเยา  ดูแลรักษาง่าย   และถูกสุขลกัษณะ 
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ประโยชน์ด้านการเกษตร 

1.   สามารถคั้นมะนาว / ส้ม  ไดค้ราวละมาก  ๆ   คือประมาณ   4,000  ผล/ชัว่โมง 

2.   นํ้ามะนาว / ส้ม  มีคุณภาพดี   ไม่ขม   ถูกหลกัอนามยั 

3.   ราคาถูกกวา่นาํเขา้จากต่างประเทศ   ทาํใหส้ามารถลดตน้ทุนได ้

4.   แปรรูปนํ้ามะนาว   เป็นมะนาวพร้อมด่ืม   มะนาวพร้อมปรุงและมะนาวเขม้ขน้   จากฤดูท่ีมะนาวราคาถูก

ไปไวใ้ช ้

       ในฤดูท่ีมะนาวราคาแพงได ้

 

จุดเด่นของเคร่ืองคั้นมะนาว / ส้ม 

1.   ความเร็วสูงประมาณ   4,000   ผล/ชัว่โมง   ทาํใหส้ามารถลดเวลาและแรงงงานลงได ้

2.   ทาํจากเหล็กกลา้ไม่เป็นสนิม   และวสัดุท่ีใชก้บัอาหาร  จึงสะอาดถูกสุขลกัษณะ 

3.   บาํรุงรักษาง่าย   ไม่ซบัซอ้น   ใชอ้ะไหล่ภายในประเทศ 

4.   สามารถถอดเปล่ียนหวัคั้น   เป็นขนาดท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการได ้

5.   สามารถออกแบบใหร้ะยะห่างระหวา่งหวัคนักบัเบา้คั้นใหเ้หมาะสมกบัชนิดของ 

       มะนาว / ส้ม  ในประเทศ   ทาํใหไ้ม่เกิดรสขม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


