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 ในปัจจุบันเป็นที่ยอมรับทั่วกันแล้วว่า วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการ

พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศไม่ว่าการพัฒนาน้ันจะอยู่ระดับรากหญ้าหรือระดับอุตสาหกรรม องค์ประกอบหน่ึง

ที่เป็นหัวใจสําคัญและมีบทบาทต่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ซึ่งประกอบด้วย นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี นักวิจัย นักประดิษฐ์ ฯลฯ ซึ่งบุคลากรดังกล่าวเป็นผู้สร้าง

แนวคดิทําการทดลอง ค้นคว้า วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้ได้มาซึ่งวิธีการ กระบวนการผลิต เครื่องมืออุปกรณ์

และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ

 ประการสําคัญดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ร่วมมือกับภาคเอกชน คือ มูลนิธิธนาคาร

กรุงเทพ ดําเนินโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อส่งเสริม สนับสนุน เชิดชู

เกียรติ และให้กําลังใจผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นผลงานทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เป็น

ประโยชน์แก่ประเทศชาติ ซึ่งได้จัดประกวดเป็นประจําทุกปี โดยเริ่มมาตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ จนถึงปัจจุบัน ในการจัด

ประกวดแต่ละปีมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ ได้สนับสนุนเงินรางวัลที่ ๑, ๒, ๓ และรางวัลเชิดชูเกียรติจํานวน ๔ รางวัล 

ดังน้ัน เพื่อให้มีการนําผลงานสิ่งประดิษฐ์เหล่าน้ีไปใช้งานได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงได้รวบรวมข้อมูลรายละเอียดพร้อม

ภาพประกอบของผลงานสิ่งประดิษฐ์ตั้งแต่ปี ๒๕๔๓ ถึง ๒๕๕๒ (ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับรางวัลและที่ไม่ได้รับรางวัล)    

โดยจัดทําเป็นรูปเล่ม ชื่อ “หนังสือผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ซึ่งเป็นการจัดพิมพ์

ครั้งที่ ๒ เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลสิ่งประดิษฐ์ในสาขาต่าง ๆ สําหรับผู้ที่สนใจสามารถนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป          

คํานํา
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คํานํา
ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับรางวัลประจําป  ๒๕๔๓
 เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้  

 ชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง

 เครื่องห่ันย่อยและบดซากพืช

 รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้แบบเครื่องยนต์เดียว     

 เครื่องลอกเปลือกสา

 รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ ๓ ล้อ

 เครื่องปอกแห้ว
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 รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

 เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

 เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟสูญญากาศ-ถังหมุน

 เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ 

 ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอลิก

 เครื่องปอกทุเรียนก่ึงอัตโนมัติ

 เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย MPI

 คีมตอนต้นไม้

ผลงานสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีไดรับรางวัลประจําป  ๒๕๔๕
 เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

 เครื่องมือห่อผลไม้

 เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

 เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-๐๑
 ปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์)

 เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ

 เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี ๑”
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 เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก

 เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกล้ิง

 เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์
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 เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ชนิดเลื่อยชัก

 เครื่องสไลด์ ๒๐๐๔

 กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้

 บ้านกกลูกหมู
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 เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา

 เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)

 เครื่องเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบด

 เครื่องขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ

 เครื่องขุดมันฝร่ัง

 เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

 เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้
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 เครื่องคั่วและป่นพริก

 เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

 เครื่องหว่านลูกหอยแครง

 เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม

 เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

 เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ
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 เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้า
 รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕

 เครื่องจักกก
 เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟ

 ที่มีการป้อนคลื่นสองตําแหน่งแบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด

 เครื่องตรวจความผิดปกติของนม U.H.T. บรรจุกล่องแบบไม่ทําลาย
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 สว่านเจาะปาล์ม

 เครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light trap

 เครื่องมือเลื่อยกิ่งไม้, เครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้
 รถตัดหญ้าและตัดแต่งก่ิงไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง
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 ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอล อย่างต่อเนื่อง 

 A Bioduesel Production Process with Continuous Deglycerolization

 กระถางปลูกและเพาะพันธ์ุพืช

 เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม
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 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

 เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

 เครื่องคัดขนาดไข่

 ใบพัดตีนํ้าแบบสไปรอล
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 รถตัดหญ้าจอมพลัง

 เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

 ชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

 เครื่องห่ันย่อยขนาดเล็ก

 ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

 เครื่องผสมเอนกประสงค์

 เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช

ภาคผนวก
ประมวลภาพถายของการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
รายช่ือผลงานสิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ท่ีสงเขาประกวดประจําป ๒๕๔๓-๒๕๕๓
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ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๓

เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้

ชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง เครื่องห่ันย่อยและบดซากพืช

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้
แบบเครื่องยนต์เดียว

เครื่องลอกเปลือกสา

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ 
แบบ ๓ ล้อ

เครื่องปอกแห้ว
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 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ นายพิรุณ  ขุนเมือง

  ๒ ชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง นายวิบูลย์  เทเพนทร์

  ๓ เครื่องห่ันย่อยและบดซากพืช นายจารุวัฒน์  มงคลธนทรรศ

 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้ นายทรงกฤษณ์  ประภักดี

   แบบเครื่องยนต์เดียว     

  ๒ เครื่องลอกเปลือกสา  นายวิชา  หม่ันทําการ

  ๓ รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ ๓ ล้อ นายวินัย  ช่างทองคลองสี่

  ๔ เครื่องปอกแห้ว  นายสุรเชษฐ์  ชุติมา

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๓
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลที่  ๑

เครื่องกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได ้                                                      

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายพิรุณ  ขุนเมือง

  ๑๗๗/๒ หมู่ ๖ ตําบลบางตลาด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๒๐   

โทร. : ๐๒-๕๘๓-๖๗๖๓

โทรสาร : ๐๒-๙๖๒-๒๖๗๕ กด ๐

ความเป็นมา
ทําไม ?  เราจึงกําจัดหนูไม่หมดเสียที

 เพราะหนูขยายพันธ์ุได้เร็วมาก ออกลูกครั้งละประมาณ ๖ ตัว การใช้วิธีดักแบบเก่า ๆ  หรือกาวจึงไม่ได้ผล   เพราะ

เมื่อเราดักหนูตัวพ่อ-แม่ ได้แล้ว ลูกเล็ก ๆ ที่อยู่ในรังไม่ตายไปด้วย มันสามารถมีชีวิตอยู่ เพราะหนูกินได้ทุกอย่างที่
มนุษย์กินได้ และกินอาหารอีกหลายอย่างที่มนุษย์กินไม่ได้ พวกลูกหนูจะกัดกินเศษกระดาษหรือวัสดุทํารังแทนอาหาร

ประมาณ ๗ วัน มันจะออกจากรังมาหากินข้างนอก หนูพวกนี้จะแคระแกรน ตัวเล็กวิ่งเร็ว กับดักชนิดเก่า ๆ จะใช้
ไม่ได้ผล เพราะน้ําหนักของหนูพวกนี้เบามาก การกําจัดหนูให้ได้ผลควรทําอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกับดักหนูชนิดขวดถอด

เปลี่ยนได้ (iRAT) สามารถปรับระดับความไวต่อน้ําหนักกด ระดับนํ้าหนักขนาดจ้ิงจก ๑ ตัว ก็สามารถทําให้กับดักชนิด

น้ีทํางานได้ จึงทําให้เราสามารถกําจัดหนูได้แบบยกรัง
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ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและวิธีใช้
  กับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ (ไอแรท) เป็นกับดักชนิดปิดอากาศ ป้องกันการแพร่กระจายของหมัดหนู

และเชื้อโรคที่มากับตัวหนู โดยใช้นํ้าหนักของหนูทั้งตัวเป็นแรงกด ปลดสลักประตู โดยมียางรัดของขนาดเล็ก ๑ เส้น

เป็นแรงต้านนํ้าหนักของตัวหนูกับดักไอแรท สามารถปรับระดับความไวของกับดักได้ โดยการเลื่อนยางไปตามแนวคาน

ของฐานกับดัก เมื่อเลื่อนยางเข้าชิดประตูทางเข้าของกับดัก กับดักจะมีความไว้มาก เม่ือเล่ือนยางห่างออกมาจากประตู

กับดักจะมีความไวต่อน้ําหนักกดน้อยลงจากการทดสอบ เมื่อหนูเข้าไปติดอยู่ในขวดหนูจะไม่สามารถกัดทะลุขวดได้

และจะตายภายใน ๑๒ ชั่วโมง เพราะขาดอากาศหายใจ

ภาพแสดงการทํางานของกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได

    

จุดเด่น ๑๐ ประการของกับดักหนูชนิดขวดถอดเปลี่ยนได้ ไอแรท (iRAT)
๑. เป็นกับดักชนิดเดียวที่สามารถกําจัดหนูพร้อมหมัดหนูได้ วิธีกําจัดหนูแบบเก่า เมื่อหนูตายหมัดหนูจะกระจายไปทั่ว

๒. หนูจะไม่ตกใจเมื่อติดกับ เพราะประตูกับดักปิดลงอย่างเบา ๆ ทําให้ดักหนูได้คืนละหลายตัว

๓. สามารถเปลี่ยนขวดได้ แก้ปัญหากลิ่นของหนูติดกับดัก ซึ่งจะทําให้หนูไม่เข้ามาติดกับอีก

๔. ทนทานไม่เป็นสนิม
๕. ไม่เหนียวหนึบเปรอะเปื้อน

๖. ไม่มียาพิษ  การใช้ยาพิษฆ่าหนูเป็นอันตรายมาก เพราะเม่ือหนูแห้งตายขนของหนูจะปลิวปะปนไปในอากาศ  แล้วเรา

 ก็สูดดมเข้าไป ซึ่งในขนของหนูมีแต่เชื้อโรค
๗. เป็นวิธีที่กําจัดหนูได้อย่างต่อเนื่องและประหยัด

๘. ใช้ง่าย ไม่มีอันตรายต่อผู้ใช้

๙. เป็นวิธีกําจัดหนูที่สะอาด ผู้ใช้ไม่ต้องสัมผัสกับหนูโดยตรง
๑๐. เป็นกับดัก REUSE ซึ่งผู้ใช้สามารถนําขวดบรรจุนํ้าพลาสติกขนาด ๕๐๐ CC. ที่ทิ้งแล้วกลับมาใช้ประโยชน์ได้อีก

 อย่างคุ้มค่า (พลังงานหาร ๒)

ภาพด้านหน้าแสดงประตูและ
ทางเข้าของกับดัก ภาพด้านขวางของกับดัก
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลที่  ๒

ชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง                                                       

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิบูลย์  เทเพนทร์

    ๓๑/๑๔๒ หมู่ ๑ ตําบลคลองสี่ อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทร.   : ๐๒-๙๐๔-๘๓๓๒

ความเป็นมา
 ฝุ่นละอองจัดเป็นปัญหาสําคัญที่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงาน และผู้อยู่อาศัยในบริเวณ

ใกล้เคียง เมล็ดพืชที่แห้งจะมีฝุ่นละอองที่เกิดจากส่วนประกอบของเมล็ดหลุดออกมา โดยเฉพาะข้าวเปลือก ฝุ่น

ข้าวเปลือกก่อให้เกิดการระคายเคืองต่อผิวหนัง และยังเป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจ ฝุ่นที่เกิดจากเมล็ดพืชจะ
ฟุ้งกระจายไปในอากาศเมื่อเมล็ดพืชมีการเคลื่อนที่ เช่น ในขณะลดความชื้นด้วยเครื่องลดความชื้น หรือกระบวนการสี

ข้าวในโรงสี ปัจจุบันที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสําหรับการดักฝุ่นละอองที่เกิดจากเมล็ดพืชคือ การใช้พัดลมแบบแรงเหวี่ยง

หนีศูนย์กลางร่วมกับไซโคลน ขนาดของไซโคลนจะขึ้นอยู่กับปริมาณลมที่ใช้ในระบบการลําเลียงฝุ่น เช่น ปริมาณลม
๑๑๓ ม./นาที จะต้องใช้ไซโคลนที่มีเสน้ผ่าศูนย์กลาง ๑ ม. และสูง ๔ ม. หรืออาจใช้ไซโคลนที่มีขนาด ๐.๗ ม. สูง ๒.๘ ม. 

จํานวน ๒ ลูก ในปัจจุบันชุดดักฝุ่นติดพัดลมแบบไหลตามแนวแกนที่พัฒนาขึ้นโดย กองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการ

เกษตร ได้มีการนําไปใช้งานกันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากใช้พื้นท่ีในการติดตั้งน้อย รวมแรงดันสูญเสียที่เกิดขึ้นจาก

การติดตั้งชุดดักฝุ่นน้ีก็น้อยกว่าการใช้ไซโคลน ดังน้ัน วัตถุประสงค์ของงานวิจัยคือ การพัฒนาชุดดักฝุ่นน้ีให้สามารถ

ใช้กับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลางได้ โดยมีประสิทธิภาพเทียบเท่ากับการใช้ไซโคลนขนาดใหญ่ หรือหลายลูก
ต่อพ่วง ซึ่งจะเป็นการช่วยลดต้นทุนในการติดต้ังรวมทั้งยังช่วยลดพลังงานของพัดลมลงได้
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จุดเด่นของชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง
๑. การออกแบบใบเหวี่ยงลมที่เหมาะสมกับการไหลของปริมาณลมของพัดลมแบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์

๒. ลดแรงดนัสูญเสยี ทาํใหป้ระหยดัตน้ทนุ เทยีบกับระบบดกัฝุ่นแบบไซโคลนขนาดใหญท่ีม่ใีชอ้ยูใ่นอุตสาหกรรมเกษตร  

 เช่น โรงสี

๓. ใช้พื้นที่น้อยในการติดต้ัง และต้นทุนการผลิตลดลง

ประโยชน์ ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
๑. ใช้ดักฝุ่นละอองที่เกิดจากเมล็ดพืช เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพด ฯลฯ ในเครื่องอบลดความชื้นเมล็ดพืชแบบต่าง ๆ  อาทิ   

 ระบบ LSU ระบบ Fluidized Bed เป็นต้น

๒. ใช้ดักขี้เถ้าในระบบปล่องควัน ในระบบอุตสาหกรรมเกษตร

๓. กําจัดฝุ่นละอองในระบบที่ลําเลียงฝุ่นละอองในลักษณะท่อกลม
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลที่  ๓

เครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช                                                       

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายจารุวัฒน์  มงคลธนทรรศ

    ๑๕๙/๑๒๑ หมู่ ๒ แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

โทร.   : ๐๒-๕๕๒-๐๒๑๑

ความเป็นมา
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ดังนั้น ในปีหนึ่ง ๆ จะมีซากพืชเป็นจํานวนมาก เช่น ฟางข้าว 

ต้นข้าวโพด หรือกิ่งไม้จากการตกแต่งก่ิงออกจากลําต้นภายหลังการเก็บผลแล้วของสวนผลไม้ต่าง ๆ ซึ่งโดยปกติจะ
นํามาเผาทําลายทิ้งอย่างน่าเสียดาย เพราะซากพืชบางอย่างสามารถนํามาใช้ทําอาหารสัตว์ หรือปุ๋ยพืชสด อีกทั้ง

สามารถนําไปใช้ในการเพาะเห็ดได้ ดังน้ัน หากมีเครื่องห่ันย่อยซากพืชที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคม และ
การเพาะปลูกพืชของเกษตรกร ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตของตนลงได้ รวมทั้งถ้าหากนําซากพืช

ทีห่ั่นย่อยมาใชเ้พาะเหด็ก็จะเปน็การเพิม่รายไดใ้ห้แกเ่กษตรกรอีกทางหน่ึง   ซึง่จะเปน็การช่วยลดปญัหาทางดา้นมลภาวะ

ของสิ่งแวดล้อมจากการเผาซากพืชได้อีกทางหน่ึงด้วย กลุ่มงานทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร กองเกษตร

วิศวกรรม จึงได้ดําเนินการพัฒนาจนได้เครื่องต้นแบบ ซึ่งสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพสงู สามารถหั่นย่อย

ก่ิงไม้และใบไม้ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
๑. สามารถช่วยเกษตรกรชาวสวนทั่วไปในการจัดการกับเศษซากพืช เช่น ซากก่ิงไม้และใบไม้ ซึ่งในอดีตที่ผ่านมา

 เกษตรกรจะกองสุมไว้เพื่อให้ผุกร่อนตามธรรมชาติ ซึ่งต้องใช้เวลานานนับเดือน อีกทั้งยังกลายเป็นที่อยู่อาศัยและ

 ขยายพันธุ์ของสัตว์และโรคศัตรูพืช และเกษตรกรมิใช่น้อยจะจัดการโดยการเผาทําลายทิ้ง ซึ่งเป็นการสร้าง

 มลภาวะแก่สิ่งแวดล้อม เครื่องห่ันย่อยและบดย่อยซากพืชให้เป็นช้ินเล็ก ๆ เกษตรกรสามารถนําไปใช้ประโยชน์

 เป็นวัสดุคลุมดินหรือทําปุ๋ยหมักคืนสู่ธรรมชาติ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 อันจะนําไปสู่การพัฒนาระบบ การเกษตรแบบยั่งยืน

๒. นอกจากจะใช้ห่ันก่ิงไม้ผลและกิ่งไม้ทั่วไปแล้ว ยังได้พัฒนาให้เครื่องที่ประดิษฐ์ขึ้นสามารถห่ันย่อยและบดต้นวัชพืช

 ขนาดใหญ่ เช่น ต้นไมยราบยักษ์ ต้นแขม (ต้นไม้กวาด) เป็นต้น ให้เป็นช้ินเล็ก ๆ คล้ายขี้เลื่อย เพื่อนํามาใช้เป็น

 ประโยชน์ในการเพาะเห็ด ส่งผลต่อเนื่องให้ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเกษตร

 ท่ีเกิดจากวัชพืชเหล่าน้ีลดน้อยลง แล้วยังช่วยให้เกษตรกรสามารถลดค่าใช้จ่าย

 ในการซ้ือขี้เลื่อยไม้ยางพาราได้อีกทางหน่ึง

๓. นอกจากจะใช้ห่ันย่อยและบดซากกิ่งไม้ทั่วไป และต้นวัชพืชขนาดใหญ่ได้แล้ว

 ยังสามารถใช้บดหอยเชอรี่ ซึ่งระบาดสร้างปัญหาในนาข้าวอยู่ในปัจจุบัน

 ได้อีกด้วย

๔. มีแบบเครื่องจักรกลเกษตรใหม่ ๆ สําหรับให้ผู้ผลิตเอกชนในประเทศ นําไป

 ผลิตจําหน่ายได้ในราคาที่เหมาะสม โดยไม่ต้องนําเข้าจากต่างประเทศ

จุดเด่นของเครื่องหั่นย่อยและบดซากพืช   
๑. เครื่องห่ันบดซากพืชที่ออกแบบ ปรับปรุง พัฒนาขึ้นใหม่น้ีได้นําเงื่อนไขการใช้งานท่ีจะทําให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด

 มาใช้ในการดําเนินการ อาทิเช่น ขนาดของเครื่องยนต์ต้นกําลังที่เกษตรกรส่วนใหญ่มีใช้งานอยู่ นอกจากน้ียังได้

 คํานึงถึงระดับของเทคโนโลยี ทั้งในการผลิตโดยโรงงานเอกชนท่ัวไปในประเทศได้ และระบบกลไกการใช้งานและ

 บํารุงรักษาง่าย ๆ เหมาะสมกับสภาพการใช้งานของเกษตรกรไทย

๒. ชุดใบมีดตัด ลักษณะคล้ายดุมล้อ ประกอบด้วยหน้าแปลนจาน ๒ ด้าน ซึ่งเชื่อมต่อกันเป็นดุมทรงกระบอกด้วย

 เหล็กแบน จํานวน ๖ แถว ห่างเท่า ๆ กัน บนหน้าแปลนจานแต่ละด้านติดใบมีดห่ันตัด ๓ ใบ ลักษณะเด่นของชุด

 ใบมีดน้ีจะทําให้สามารถป้อนวัสดุเข้าเครื่องได้ ๒ ด้าน

๓. ชุดตีบดอยู่บนแกนเพลาเดียวกันกับชุดใบมีดตัด โดยแกนเหล็กแบนที่เชื่อมต่อหน้าแปลน จานใบมีดจํานวน 

 ๖ แถวนั้น จะมีซี่เหล็กแบนหน้า ๙ มม. กว้าง ๓๕ มม. ปลายสูงสุด ๗๕ มม. ด้านปลายยอดสูงสุดจะมีความกว้าง
 เพียง ๑๐ มม. ต่อจากน้ันจะตัดเฉียงตํ่าลงจนถึงปลายอีกด้านหน่ึงสูง ๖๕ มม. โดยแต่ละแถวจะมีซี่เหล็กตีบด

 จํานวนแถวละ ๔ และ ๕ ใบ ลักษณะสลับฟันปลา การวางตําแหน่งซ่ีบดในลักษณะน้ีจะทําให้เกิดการตีบดวัสดุที่

 ผ่านการห่ันตัดจากหน้าแปลนจานใบมีดตัดได้อย่างทั่วถึงและสม่ําเสมอ
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วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินการพอสังเขป
๑. เหล็กขนาดและรูปร่างต่าง ๆ ตลอดจนวัสดุอื่น ๆ เช่น ตุ๊กตา ลูกปืน สายพาน และเครื่องยนต์ต้นกําลัง เป็นต้น   

 ที่ใช้ในการสร้างและประกอบต้นแบบ

๒. ชุดใบมีดตัด

๓. ชุดตีย่อยซากพืช 

๔. ชุดฝาครอบ       

๕. เครื่องมือวัดขนาดต่าง ๆ

๖. เครื่องวัดความเร็วรอบ   

๗. เครื่องวัดความแข็งโลหะ

๘. นาฬิกาจับเวลา

๙. เครื่องชั่ง

๑๐. กิ่งไม้และใบไม้ต่าง ๆ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลเชิดชูเกียรติ

รถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้แบบเครื่องยนต์เดียว

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายทรงกฤษณ์  ประภักดี

    ๔๑/๔๑ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

โทร.   : ๐๒-๘๘๐-๙๘๖๘ มือถือ ๐๘๑-๘๒๐-๐๔๒๒

โทรสาร   : ๐๒-๘๘๐-๙๘๖๘

ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดิษฐ์
 การนําระบบสายพานและพูลเล่ย์มาประยุกต์ใช้ใน

การเป็นตัวบังคับให้เกิดการเคลื่อนที่สลับทิศทางทําให้เกิดการ

บังคับสลับทิศทางได้ โดยสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์
ของเครื่องยนต์ต่าง ๆ เช่น การบังคับสลับทิศทางของยานยนต์

ที่เคลื่อนที่ได้โดยไม่เร็วมากนัก  หรือในกรณีประยุกต์ใช้ในรถ

ตัดหญ้าที่ใช้เครื่องยนต์

 ข้อดีของการใช้ระบบชุดสายพานพูลเล่ย์สลับทิศทาง

คือ สามารถทําให้เกิดการสลับทิศทางของการเคลื่อนที่ได้
โดยเร็ว ไม่ต้องรอให้เครื่องยนต์หยุดการเคลื่อนที่ก่อน เหมาะสําหรับประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ต้องการสลับ

ทิศทางการเคลื่อนที่ได้โดยเร็วและมีความยืดหยุ่นในการปรับระดับของความเร็วได้ด้วย
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ภูมิหลังของการประดิษฐ์
 โดยปกติทั่วไปแล้วชุดเกียร์สลับทิศทางของเครื่องกลต่าง ๆ จะใช้เฟืองเกียร์หรือเฟืองโซ่เป็นตัวบังคับในการ

ที่จะให้เกิดการสลับทิศทาง ซึ่งข้อจํากัดของการใช้ระบบแบบเก่าดังกล่าวทําให้ต้องมีการหยุดรอบของระบบเฟืองก่อน

จึงจะหมุนสลับทิศทางได้ ทําให้ต้องเสียเวลาและเกิดการใช้งานท่ีไม่ต่อเนื่อง ดังน้ัน การนําระบบพูลเลย์และสายพาน

เข้ามาช่วยในการสลับทิศทางทําให้เกิดการยืดหยุ่นในการบังคับ และเกิดการต่อเนื่องของการหมุนสลับทิศทาง

ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
๑. สนับสนุนการกําจัดวัชพืชด้วยวิธีกล ซึ่งไม่ทําลายสภาพแวดล้อมด้วยสารเคมี โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าหญ้าใส่ลงใน

 ดิน ซึ่งจะทําให้เกิดการตกค้างของสารเคมีในดิน

๒. เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีคิดค้นข้ึนมาเพ่ือกําจัดวัชพืชในสภาพพ้ืนท่ีสวน ซ่ึงเน้นการใช้งานในพ้ืนท่ีจริงและมีความทนทานสูง

๓. สามารถกาํจัดวัชพืช (ตัดหญ้า) ได้รวดเร็วและประหยัดแรงงานมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องตัดหญ้าในขนาด

 ใกล้เคียงกัน

๔. สามารถประยุกต์ใช้กับประโยชน์อื่น ๆ ได้อีก เช่น ลากพ่วง

จุดเด่นของรถตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้าและถอยหลังได้แบบเครื่องยนต์เดียว
๑. สามารถนั่งขับได้ทําให้ตัดหญ้าได้เร็ว ไม่เหน่ือย ปลอดภัยจากสัตว์เลื้อยคลาน เช่น งู และสะเก็ดจากเศษหินที่

 กระทบใบตัด

๒. ใช้พลังงานส่วนที่เหลือของเครื่องยนต์เดียวในการขับเคลื่อน ซึ่งหมุน
 ใบตัดหญ้าด้วย ทําให้ประหยัดค่าสึกหรอของเครื่องยนต์และค่า

 เชื้อเพลิง

๓. สามารถปรับระดับหัวตัดได้ในขณะที่เคลื่อนที่และตัดหญ้า เพื่อให้

 เหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ีในแต่ละพ้ืนท่ี โดยยังสามารถต้ังใบระดับตํ่าได้

 เพื่อการตัดที่ชิดผิวดินในพ้ืนที่เรียบ ๆ 

๔. ระบบการยกของหัวตัดออกแบบมาอย่างสมดุลของน้ําหนัก ทําให้
 การยกระดับของใบเป็นไปอย่างง่ายด้วยการเหยียบของเท้าซ้าย                       

๕. ใช้ล้อจํานวนสามล้อ ด้านหน้าสองล้อ ด้านหลังหน่ึงล้อและบังคับ

 เล้ียวโดยล้อหลัง เพ่ือทําให้เกิดวงเล้ียวท่ีแคบเหมาะสมกับสภาพพ้ืนท่ี
 ในท่ีจํากัด โดยเฉพาะการเข้าตัดที่โคนต้นในสวนผลไม้และสวนผสม

๖. มีความปลอดภัยสูง ไม่พลิกคว่ํา สามารถรองรับผู้ขับขี่ที่มีน้ําหนัก

 มากถึง ๑๒๐ กิโลกรัม ในท่ีราบ
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๗. สามารถเปล่ียนใช้ล้อขับเคล่ือนแบบตะขาบได้ เพ่ือให้สามารถยึดเกาะและเคล่ือนที่ได้ดีในพ้ืนท่ีที่เปียกแฉะและลื่น

 ได้ดีกว่าล้อยาง

๘. มีการทดกําลังชุดเกียร์สําหรับขับเคลื่อนในอัตราที่เหมาะสมกับงาน ทําให้มีกําลังขับเคลื่อนมากแม้ในท่ีเปียกแฉะ  

 และสามารถต่อกับรถลากพ่วงที่มีนํ้าหนักมาก ๆ ได้

๙. จุดเด่นของเกียร์ระบบสายพานทําให้สามารถสลับทิศทางการเดินหน้า – ถอยหลังได้โดยไมต่้องหยุดรถ ซึ่งทําให้

 เกิดความคล่องตัวในการเคลื่อนที่ได้สูง

๑๐. การใช้วัสดุและอุปกรณ์ที่สามารถหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เช่นยางรถ ลูกปืน โซ่ สายพาน และโครงเหล็ก ทําให้สะดวก

 แก่การซ่อมบํารุงของเกษตรกร และผู้ใช้ทั่วไป

๑๑. ระบบของใบตัดหญ้าเจาะเป็นรูโดยรอบ เพื่อความสามารถในการปั่นทิ้งเศษดินท่ีจะเข้ามาในระบบใบตัด

๑๒. คันบังคับเลี้ยวออกแบบมาให้ควบคุมรถได้ง่าย และเพื่อการผ่อนแรงเวลาขับเคลื่อนบนดินเปียกชื้น

๑๓. ใบมีดทําจากเหลก็เหนียวและหนา มีความทนทานสูง และมีระบบความปลอดภัย คือ แกนยึดใบมีดจะขาดออก

 จากใบมีดเมื่อกระทบของแข็งมาก ๆ ทําให้ใบมีดพับเข้าไปอยู่ในจานหัวตัดไม่หักกระเด็นออกมา

๑๔. สามารถลากพ่วง เพื่อใช้งานเอนกประสงค์ในสวนได้ และยังสามารถดัดแปลงเพิ่มเติมอุปกรณ์อื่น ๆ ได้อีก

 หลายชนิด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เครื่องลอกเปลือกสา

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิชา  หม่ันทําการ

    ๑/๑๐๒๖ หมู่บ้านเกษตร ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน   

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐

โทร.   : ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖

โทรสาร   : ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖

ความเป็นมา
 เน่ืองจากเครือ่งลอกเปลอืกสานีเ้ปน็งานประดษิฐค์ดิคน้เครือ่งมอืทางการเกษตร    เครือ่งแรกของประเทศไทย

ยังไม่มีบุคคลหรือหน่วยงานราชการใด ๆ ได้ทําการประดิษฐ์ขึ้นมาก่อนเลย ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาการลอกเปลือกสาจะ

ใช้แรงงานคนในการลอกเปลือกทั้งหมด เครื่องลอกเปลือกสาจะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกร โดยจะทําให้เกษตรกรมี

รายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก เพราะเหตุว่าการลอกเปลือกสาด้วยแรงงานคนมีความสามารถในการลอกเปลือกสาสด
โดยเฉลี่ย ๒ กิโลกรัมต่อวันต่อคน ซึ่งจะได้เปลือกสาแห้งจากการลอกเปลือกด้วยแรงงานคนสูงสุดประมาณ ๘ กิโลกรัม

ต่อวันต่อคน (เปลือกสามีนํ้าอยู่ประมาณ ๖๐ – ๗๐ เปอร์เซ็นต์) โดยราคารับซื้อเปลือกสาแห้งประมาณ ๒๐ บาทต่อ

กิโลกรัม ดังน้ัน รายได้ของเกษตรกรจะอยู่ประมาณ ๑๖๐ บาทต่อวันต่อคน เมื่อเปรียบเทียบกับการลอกเปลือกสาด้วย

เครื่องลอกเปลือกสา เครื่องมีความสามารถลอกเปลือกสาสดได้ประมาณ ๓๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมงหรือ ๓๐๐ กิโลกรัม

ต่อวัน ซึ่งจะได้เปลือกสาแห้งจากการลอกเปลือกด้วยเครื่องลอกเปลือกสา สูงสุดประมาณ ๑๒๐ กิโลกรัมต่อวัน 
ดังน้ันรายได้ของเกษตรกรจะอยู่ประมาณ ๒,๔๐๐ บาทต่อวัน จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ารายได้ของเกษตรกรเพิ่มขึ้นเป็น

อย่างมาก รายได้ที่เพิ่มขึ้นน้ีเป็นรายได้ของคนชนบทในเขตภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤต

ทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกทางหน่ึงด้วย
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ได้เปลือกสาท่ีมีคุณภาพดีปราศจากเปลือกนอกสีนํ้าตาลติด

 เมื ่อเปรียบเทียบแรงงานคน ซึ่งลอกเปลือกนอกออก

 ไม่ค่อยหมด

๒. สามารถลดการนําเข้าเปลือกสาจากประเทศลาว

๓. ทําให้เปลือกสามีปริมาณพอเพียงต่อการใช้ทํากระดาษสา

 ภายในประเทศ

๔. ทําให้การผลิตเปลือกสาส่งออกต่างประเทศ ได้ปริมาณ

 เพิ่มมากขึ้นและมีคณุภาพดี

๕. เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรชาวชนบทในเขตภาคเหนือให้มีรายได้เพิ่มสูงขึ้น ลดปัญหาการว่างงานของคนชนบท   

 ทําให้คนชนบทมีงานทํา ซึ่งสามารถแก้ไขปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจของประเทศชาติได้อีกทางหน่ึงด้วย

จุดเด่นของเครื่องลอกเปลือกสา
๑. เครื่องต้นแบบตัวแรกจะประกอบด้วยชุดลูกกลิ้งดึงเปลือกสาออกจากเนื้อไม้ได้เปลือกสาแยกออกเป็น ๒ ซีก  

 ตามยาวแลว้จงึนําเปลอืกสาทีล่อกไดป้อ้นเขา้สูช่ดุลอกเปลอืกนอกสนํ้ีาตาล ใบมดีของชดุลอกเปลอืกนอกสนํ้ีาตาลนี้

 เป็นใบมีด Cutte ธรรมดาติดบนแกนลูกกล้ิงไม้ทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ นิ้ว ใบมีดจะขูดลอกผิวนอก

 สีนํ้าตาลออกได้เปลือกในของเปลือกสาตามต้องการ การป้อนเปลือกสาเข้าหาใบมีดยังคงใช้แรงงานคนหมุนชุด

 ป้อนเปลือก ความสามารถในการลอกประมาณ ๒ กิโลกรัมต่อชั่วโมง

๒. เครื่องลอกเปลือกสาต้นแบบตัวที่ ๒ ได้พัฒนาและปรับปรุงมาจากเครื่องต้นแบบตัวแรก โดยเห็นว่าชุดลูกกล้ิงดึง
 เปลือกสาออกจากเนื้อไม้ ไม่มีความจําเป็นต้องพัฒนา

 เพราะในทางปฏิบัติชาวบ้านจะลอกเปลือกสาออกจาก
 เนื้อไม้ ณ บริเวณที่ทําการตัดต้นสา และการลอก
 เปลือกสาออกจากเน้ือไม้น้ีง่ายมาก ไม่จําเป็นต้องมีเคร่ืองมือ

 ทุ่นแรงในการลอก แต่การลอกเปลือกนอกสีน้ําตาลเพื่อ

 ให้ได้เปลือกในของเปลือกสานั้นมีความยากลําบากและใช้
 เวลานานพอสมควร ดังน้ัน เครื่องลอกเปลือกสาต้นแบบ

 ตวัที่ ๒ จึงมีแต่ชุดลอกเปลือกนอกสีนํ้าตาล เครื่องต้น

 แบบนี้จะมีชุดป้อนเปลือกเข้าหาใบมีดลอกเปลือก

 โดยอัตโนมัติ ความสามารถในการลอกเปลือก ๔ กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องต้นแบบตัวที่ ๒ น้ี ก็ยังไม่อาจนําไป

 ผลิตในเชิงการค้าได้หรือนําไปใช้ในทางปฏิบัติยังไม่เหมาะสม   เพราะความสามารถในการลอกเปลือกค่อนข้างต่ํา 
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๓. เครื่องลอกเปลือกสาต้นแบบตัวที่ ๓ ได้ทําการพัฒนา

 และปรับปรุงมาจากเครื่องต้นแบบตัวที่ ๒ และอาจกล่าว

 ไดว้า่เปน็เครือ่งลอกเปลอืกสาทีส่มบรูณ์ทีส่ดุ      สามารถนาํไป

 ผลติในเชงิการคา้ได ้      หรือสามารถนาํไปใชง้านในทางปฏบิตัิ

 ได้อย่างเหมาะสม มีความสามารถในการลอกเปลือกสา

 สูงสุด ๓๒ กิโลกรัมต่อชั่วโมง ใช้คนปฏิบัติงาน ๑-๒ คน

 มีการสูญเสียเปลือกในสาประมาณ ๕% โดยวันหน่ึง ๆ

 กลุ่มชาวบ้านจะลอกเปลือกสามาขายได้ประมาณ   ๑,๕๐๐-

 ๒,๐๐๐ กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งสามารถสร้างรายได้ให้ชาวบ้านโดยเฉลี่ยครอบครัวละประมาณ ๔๐๐ บาทต่อวัน

หลักการทํางานของเครื่องลอกเปลือกสา
  จะทํางานเพียงแต่คนนําเปลือกสาป้อนใส่ตรงชุดป้อนเปลือก หลังจากน้ันชุดป้อนเปลือกจะดึงเปลือกเข้าหา

ใบมีดลอกเปลือกโดยอัตโนมัติ ส่วนประกอบของเครื่องมีดังต่อไปน้ี

  ๑. ใบมีดกบไสไม้ยาว ๒๐ น้ิว จํานวน ๔ ใบ ฝังในลูกกล้ิงเหล็กทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว

โดยมีปลายใบมีดโผล่ออกมาเหนือผิวลูกกลิ้งเพียง ๐.๓ มม. ความเร็วรอบใบมีดประมาณ ๑,๓๐๐-๑,๗๐๐ rpm

ความเร็วของเปลือกสาที่เคลื่อนที่ผ่านในใบมีดประมาณ ๔ – ๕ ชั่วโมงต่อวินาที

  ๒. ลูกกล้ิงยางทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓ น้ิว สําหรับพาเปลือกสาจํานวน ๒ ชุด

  ๓. แปรงทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง ๑๕ ซม. สําหรับทําความสะอาดหน้าใบมีดจํานวน ๒ ชุด

  ๔. เครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๖ แรงม้า
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลเชิดชูเกียรติ

รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้แบบ ๓ ล้อ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวินัย  ช่างทองคลองสี่

    ๕๒ หมู่ ๓ ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทร.   : ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕ มือถือ ๐๘๙-๖๖๑-๑๒๐๒

โทรสาร   : ๐๓๕-๒๑๕๐๔๙

ความเป็นมา
 ประเทศไทยส่งผลไม้สดเป็นสินค้าออกมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น แต่การ

แข่งขันในตลาดโลกนับวันจะทวีความรุนแรง  ผลไม้ท่ีมีคุณภาพเท่าน้ันจึงจะสามารถ
ครองตลาดได้ ไม้ผลหลักของไทยส่วนมากจะเป็นไม้ผลยืนต้นสูงค่อนข้างมาก

การเก็บเก่ียวนับเป็นข้ันตอนหน่ึงท่ีมีความสําคัญ    ไม้ผลท่ีมีต้นสูงใหญ่การเก็บเก่ียว
จําเป็นต้องใช้ผู้เก็บเก่ียวท่ีมีความชํานาญเฉพาะทาง ซ่ึงค่าแรงย่อมสูงกว่าค่าแรง

ทั่วไป การปีนต้น การใช้บันได การใช้กรรไกรตัดหรือตะกร้อต่อด้ามสอย

ย่อมทําให้ประสิทธิภาพและสมรรถนะในการทํางานไม่ดีเท่าท่ีควร      เกิดการร่วงหล่น
มีรอยช้ําทําให้อายุการเก็บรักษาสั้นลงและล่าช้าไม่ทันการ และเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง รถเก็บเกี่ยวผลไม้จึงมีความสําคัญที่จะช่วยแก้ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว

ข้างต้น และเป็นวิธีที่ดีที่สุดในขณะน้ีจะทําให้เก็บเกี่ยวได้รวดเร็วทันตลาดรวมถึง
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คุณภาพของผลไม้จะดีกว่าการเก็บเกี่ยวด้วยวิธีอื่น และยังช่วยยืดอายุการเก็บรักษาได้นานวัน ซึ่งรถกระเช้าเก็บผลไม้

น้ีให้ความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ใช้ค่อนข้างสูง ใช้คนบังคับขับเคลื่อนเพียงคนเดียวก็สามารถเก็บเกี่ยวผลไม้ให้ได้ 

ทําให้ไม่เปลืองแรงงานและยังไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานเก็บเกี่ยวที่มีความชํานาญเฉพาะทางอีกด้วย

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้เก็บเกี่ยวผลไม้ยืนต้น ประเภทยืนต้นสูง ๆ การห่อผลไม้ การตัดแต่งก่ิงไม้ การตอนก่ิงพันธ์ุ

๒. ผลไม้ที่เก็บเกี่ยวได้มีคุณภาพ ผิวสวย ไม่ช้ํา ได้ราคา ได้ปริมาณมาก เก็บรักษาได้นานวันกว่า

๓. ลดความเสียหายอันเกิดจากการร่วงหล่น และความล่าช้าไม่ทันตลาดเนื่องจากขาดแรงงาน ลดอุบัติเหตุจากการ

 ปีนต้น ไม่จําเป็นต้องใช้แรงงานเฉพาะทาง

๔. ผลไม้บางชนิดต้องตัดขั้วให้ยาวก็สามารถทําได้ ตัดได้รวดเร็วกว่าใช้กรรไกรต่อด้าม อัตราขั้วหลุดจากผลน้อยกว่า

จุดเด่นของรถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ ๓ ล้อ
๑. การใช้มอเตอร์ไฮดรอลิคในระบบไฮโดรสตาร์ติดขับเคลื่อน ทําให้การขับเคลื่อนเดินหน้า ถอยหลังมีความนุ่มนวล  

 วิ่งเร็ว วิ่งช้าได้ ไม่ต้องเร่งเครื่อง

๒. การใช้สายสลิงส่งกําลัง ดึงคันโยกคอลโทรลวาล์ว ทําให้ลดต้นทุนของตัวรถ

๓. การใช้เพลารถปิ๊กอัพขับเคลื่อนเพลาล้อทั้ง ๒ ข้าง ทําให้ลดต้นทุนไม่ต้องใช้ปั๊มและมอเตอร์ไฮดรอลิค ๒ ชุด

๔. การติดตั้งป๊ัมลมและถังเก็บลมไว้ที่ตวัรถ ทําให้รถคันน้ีใช้ประโยชน์ด้านตัดแต่งก่ิงไม้ได้อย่างสมบูรณ์

๕. การติดตั้งเพลาส่งกําลังฉุดพูลเล่ย์ทําให้ง่ายต่อการใช้งาน โดยจะใช้ฉุดปั๊มลมหรือปั๊มฉีดยาได้ไม่ต้องไปติดที่

 เครื่องยนต์ให้ยุ่งยาก

หลักการทํางานของรถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ ๓ ล้อ
 รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้ แบบ ๓ ล้อ ประกอบด้วยเครื่องยนต์ ต้นกําลังดีเซล ๑๐.๕ แรงม้า ฉุดปั๊มไฮดรอลิค
ขับเคลื่อนล้อหน้า ๒ ล้อ หักเลี้ยวล้อหลัง ๑ ล้อ คันบูมทําหน้าที่ยกกระเช้าขึ้น - ลง ตัวกระเช้าสําหรับรองรับ

ผู้ปฏิบัติงาน บนกระเช้าประกอบด้วยอุปกรณ์ควบคุม มีคันโยกสําหรับควบคุมการขับเคลื่อนหน้าที่หลัก ๓ คันโยก

 คันโยกท่ี  ๑ ใช้มือซ้ายควบคุมการขับเคลื่อน ผลักคันโยกไปข้างหน้ารถก็จะวิ่งไปข้างหน้า ดึงคันโยกมาข้าง

หลังรถก็จะวิ่งถอยหลังต้องการให้รถวิ่งไปช้า ๆ ก็ผลักคันโยกออกไปเล็กน้อย ถ้าหากผลักคันโยกออกไปมาก ๆ รถก็จะ

วิ่งเร็ว โดยไม่ต้องเร่งเครื่องยนต์ ถ้าหากต้องการหยุดรถก็ผลักคันโยกไว้ที่ก่ึงกลาง  
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 คันโยกท่ี  ๒ ใช้มือขวาควบคุมระบบเลี้ยว ผลักคันโยกไปข้างหน้ารถจะเลี้ยวซ้าย ดึงคันโยกมาข้างหลังรถจะ

เลี้ยวขวา

 คันโยกท่ี  ๓ ใช้มือขวาควบคุมระบบยกกระเช้า ผลักคันโยกไปข้างหน้ากระเช้าจะยกตัวสูงขึ้น ดึงคันโยกมา

ข้างหลังกระเช้าจะลดตัวต่ําลง   หากต้องการให้กระเช้าหยุด  ณ  ตําแหน่งใดก็ผลักคันโยกไปไว้ที่ก่ึงกลาง   กระเช้าก็

จะหยุดค้างตําแหน่งที่ต้องการทันที
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๓
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เครื่องปอกแห้ว

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุรเชษฐ์  ชุติมา

    ๓๒๓/๔๕ หมู่ ๘ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ  ๑๐๑๔๐

โทร.   : ๐๒-๔๗๐-๙๓๓๗

โทรสาร   : ๐๒-๔๗๐-๙๑๑๑

ที่มาและความสําคัญของเครื่องปอกแห้ว
 อุตสาหกรรมแห้วบรรจุกระป๋องมีมูลค่าการส่งออกสูงถึงปีละ ๑๕๐ ล้านบาท ความต้องการแห้วสูงถึง ๒,๔๙๔   

ตันต่อเดือน แห้วที่โรงงานอุตสาหกรรมต้องการเพื่อนําไปแปรรูป คือแห้วที่ปอกเปลือกแล้ว ในปัจจุบันการปอกเปลือก

แห้วยังคงอาศัยแรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายในการปอกเปลือกแห้วประมาณ ๑๐ บาทต่อกิโลกรัม (แห้วไม่ปอกเปลือก

ราคากิโลกรัมละ ๑๓ บาท แห้วที่ปอกเปลือกแล้วราคากิโลกรัมละ ๒๓ บาท ตลาดปากคลองตลาด กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ. ๒๕๔๒) สําหรับผู้ที่ชํานาญสามารถปอกได้ประมาณวันละประมาณ ๔๐ กิโลกรัมหรือประมาณ ๕ กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง   (คิดที่เวลาทํางาน ๘ ชั่วโมงต่อวัน) จะเห็นว่าอัตราความต้องการของโรงงานอุตสาหกรรมสูงมาก คือประมาณ   

๑๒,๔๗๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง น่ันหมายความว่าทางโรงงานอุตสาหกรรมจะต้องจ้างคนจํานวนมากเพื่อปอกแห้วป้อน

แก่กระบวนการผลิต ทําให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มสูงไปด้วย ดังนั้นหากสร้างเครื่องปอกแห้วที่มีอัตราการปอกสูง 

และปริมาณเนื้อแห้วที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาได้โดยทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการ

จ้างคนปอก และอัตราการปอกแห้วเพื่อป้อนกระบวนการผลิต
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วัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องปอกแห้ว
 สร้างเครื่องปอกแห้วที่มีประสิทธิภาพ และอัตราการผลิตสูงพอที่จะ

นําไปใช้ในงานอุตสาหกรรมได้โดยมีข้อจํากัดคือ สี และรสของแห้วต้อง

ไม่เปลี่ยน ผิวไม่ช้ํา แห้วที่ปอกเสร็จแล้วต้องมีนํ้าหนักอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้

คือ ไม่ควรต่ํากว่า ๕๐ % ของน้ําหนักแห้วก่อนปอก

ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
๑. ช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการปอกแห้วของเกษตรกรที่ปลูกแห้วและปอกเปลือกแห้ว เพื่อส่งขายให้แก่โรงงาน

 แปรรูป โดยเกษตรกรสามารถทําการปอกแห้วได้มากขึ้น ทําให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

๒. ช่วยส่งเสริมการเพาะปลูก กล่าวคือ เมื่อเกษตรกรปอกเปลือกแห้วส่งขายแก่โรงงานได้มากขึ้น โรงงานก็สามารถ

 ขยายการผลิตและต้องการวัตถุดิบ ซึ่งเกษตรกรสามารถที่จะทําการเพาะปลูกได้เพิ่มขึ้น เพื่อสนองความต้องการ

 ของตลาดในประเทศและต่างประเทศ

๓. เครื่องจักรใช้แรงขับจากกระบอกลม ไม่ก่อให้เกิดมลพิษในระหว่างการทํางาน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม    

 ป้องกันอันตรายที่เกิดกับผู้ปอก ทั้งมีดบาดมือ และความเมื่อยล้า

จุดเด่นของเครื่องปอกแห้ว
๑. กลไกแรทเชทที่ใช้เป็นกลไกหลักของเครื่องมีโครงสร้าง
 ที่ไม่ซับซ้อน สามารถผลิตได้ในประเทศ ทําให้มีต้นทุนการ

 ผลิตต่ํา

๒. ขั้นตอนการทํางานไม่ซับซ้อน ช่วยประหยัดเวลาในการ
 ทํางาน

๓. สามารถทําการปลูกแห้วได้อย่างต่อเนื่อง และมีอัตรา

 การผลิตกว่า ๑,๐๐๐ ลูก/ชั่วโมง ซึ่งมากกว่าการใช้

 แรงงานคนถึง ๓ เท่า

๔. ผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากส่ิงประดิษฐ์ มีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกัน
 เหมาะกับการผลิตทางอุตสาหกรรม
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ส่วนประกอบต่าง ๆ ของเครื่องปอกแห้ว พอสังเขป
 แผ่นพาแห้ว เพื่อพาแห้วเคลื่อนที่ผ่านมีดตัดหัว มีดตัดท้ายและมีดปอกผิวข้าง ซึ่งมีกลไกขับให้เกิดการหมุน
อย่างเป็นจังหวะ

 ชุดกลไกแรทเชท (Ratchet Mechanism) เพื่อขับแผ่นพาแห้วให้หมุน
อย่างเป็นจังหวะ โดยจะรับแรงขับจากกระบอกลม

 ชุดป้อนแห้ว เพื่อเป็นอุปกรณ์สําหรับบรรจุแห้วเข้าไปในเหล็กสปริงดัด 

ซึ่งติดอยู่กับช่องบรรจุแห้ว

 เหล็กสปริงดัดสําหรับจับยึดแห้ว เพื่อใช้เป็นตัวจับยึดแหว้เมื่อแห้วถูก

ป้อนเข้าไปในช่องบรรจุแล้ว

 มีดตัดหัว เพื่อเป็นอุปกรณ์สําหรับตัดส่วนหัวของแห้ว  

 มีดตัดท้าย เพื่อเป็นอุปกรณ์สําหรับตัดส่วนล่าง ก่อนที่แห้วจะถูกพาไป

ตําแหน่งปอกผิวข้าง

 มีดวงแหวน เพื่อใช้ปอกผิวด้านข้างของแห้วที่ตัดหัวและตัดท้ายมาแล้ว

 ชุดตรวจจับแห้ว หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า เซนเซอร์ (sensor) เพื่อใช้ตรวจจับแห้วในช่องบรรจุแห้ว ณ 

ตําแหน่งมีดวงแหวน เพื่อให้แน่ใจว่ามีแห้วอยู่ในช่องบรรจุแห้ว ก่อนที่จะสั่งให้ชุดนิวแมติกกดแห้วผ่านมีดวงแหวน

 ชุดกระบอกลมกดแห้ว เพื่อให้เป็นชุดอุปกรณ์สําหรับกดแห้วผ่านมีดวงแหวนเพื่อปอกผิวด้านข้าง  

การนําไปใช้ประโยชน์ในการผลิตทางอุตสาหกรรม  เกษตรกรรมหรือพาณิชยกรรม
 ทางด้านการผลิตทางอุตสาหกรรม นําไปใช้ในการปอกแห้ว เพื่อป้อนให้กระบวนการแปรรูปในโรงงาน

อุตสาหกรรม เนื่องจากมีอัตราการผลิตสูงและผลผลิตที่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ ช่วยลดเวลาในกรรมวิธีการผลิต

และช่วยป้องกันการผลิตชะงักงัน เนื่องจากขาดวัตถุดิบ
 ทางด้านเกษตรกรรมและพาณิชยกรรม     เกษตรกรสามารถเพ่ิมมูลค่าของแห้วท่ีเก็บเก่ียวได้    โดยการปอกแห้ว

ก่อนที่จะส่งขายแก่ภาคอุตสาหกรรม จะทําให้เกษตรกรสามารถที่จะปอกแห้วได้มากขึ้น รายได้ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย 

เมื่อภาคอุตสาหกรรมผลิตได้มากก็เท่ากับเป็นการส่งเสริมการเพาะปลูกอีกทางหน่ึง

บทสรุปของสิ่งประดิษฐ ์   
 เครื่องปอกแห้วประกอบด้วยแผ่นพาแห้วลักษณะเป็นแผ่นวงกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๓๐๐ มม. บริเวณ

เส้นรอบวงทําช่องสําหรับบรรจุแห้วไว้โดยรอบจํานวน ๑๒ ช่อง ภายในช่องติดเหล็กสปริงดัดที่มีคุณสมบัติความเป็น

สปริงสําหรับยึดจับแห้ว เมื่อกลไกแรทเชท (Ratchet Mechanism) ขับให้แผ่นพาแห้วหมุนเป็นจังหวะ แห้วที่ถูกจับยึด
อยู่จะถูกพาเคลื่อนที่ผ่านมีดตัดจุกหัวและตัดจุกท้ายตามลําดับ หลังจากน้ันแผ่นพาแห้วจะพาแห้วไปหยุด ณ ตําแหน่ง

มีดวงแหวนสําหรับปอกด้านข้าง เมื่อแห้วถูกตรวจจับโดยชุดตรวจจับแล้วกระบอกลมสําหรับกดแห้วจะถูกสั่งให้กดแห้ว

ผ่านมีดวงแหวนเป็นการปอกผิวด้านข้างถือเป็นการเสร็จขั้นตอนการปอก แห้วที่ได้จากเครื่องปอกจะมีลักษณะเป็นรูป

ทรงกระบอกที่มีขนาดใกล้เคียงกัน
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ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๔

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟสูญญากาศ-ถังหมุน

เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ

แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอลิก
เครื่องปอกทุเรียนก่ึงอัตโนมัติ

เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย MPI คีมตอนต้นไม้
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 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง นางนิตยา  วรวราชัย

  ๒ เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ นายมนตรี  ค้ําชู

  ๓ เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟสูญญากาศ-ถังหมุน นายวีระชัย  แก่นทรัพย์

 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล   

   แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอลิก     

  ๒ เครื่องปอกทุเรียนก่ึงอัตโนมัติ นายสาทิป  รัตนภาสกร

  ๓ เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย MPI บริษัทน้ําตาลเกษตรไทย จํากัด  

     โดย นายศิวาณัติ  ไชยภัฏ  

  ๔ คีมตอนต้นไม้  นายสุทิน  สุวรรณทีป

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๔
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นางนิตยา  วรวราชัย

    ๕๒ หมู่ ๓ ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทร.   : ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕  มือถือ  ๐๘๙-๖๖๑-๑๒๐๒

โทรสาร   : ๐๓๕-๒๑๕๐๔๙

รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

วัตถุประสงค์ของการประดิษฐ์รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง
 สร้างขึ้นเพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ใช้มากที่สุด ซึ่งสามารถใช้ได้ทั้งสนามหญ้าขนาดกว้างและในสวนผลไม้ที่มี

พื้นที่จํากัดที่รถตัดหญ้าทั่วไปเข้าไปตัดไม่ได้ แต่รถตัดหญ้ารุ่นใหม่น้ีสามารถเข้าไปตัดได้ รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง

คันน้ี สามารถติดต้ังอุปกรณ์เสริมคือ ชุดน่ังขับเป็นรถตัดหญ้าน่ังขับ และติดตั้งชุดแขนยื่นตัดหญ้าข้างทางได้อีกด้วย   

โดยการตัดหญ้าที่เป็นสนามกว้างหรือในส่วนที่เป็นพ้ืนท่ีเรียบแนวยาวก็จะน่ังขับได้อย่างสบายไม่ต้องเดินให้เหน่ือย   
ถ้าหากแดดร้อนก็กางร่มที่ติดอยู่ด้านท้ายคนขับได้ เนื่องจากรถคันน้ีมีนํ้าหนักเพียง ๑๐๐ กก.เศษเท่าน้ันการขนย้าย

ก็สะดวก สามารถยกขึ้นรถกระบะได้อย่างสบาย สําหรับราคานั้นถูกกว่ารถตัดหญ้าน่ังขับที่ขายในท้องตลาด การบํารุง

รักษาไม่ยุ่งยาก ใบมีดตัดหญ้าและอะไหล่เป็นแบบมาตรฐานหาซื้อได้ง่ายตามร้านค้าเครื่องมือเกษตรทั่วไป
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ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม                                                                                   
๑. ใช้ตัดหญ้า วัชพืชในสวนผลไม้หรือสนามหญ้าและ

 ตามไหล่ถนน

๒. ลดการใช้สารเคมีในการปราบวัชพืช ซึ่งจะทําให้

 ดินเสีย

๓. ตัวรถมีนํ้าหนักเบา ไม่ทําให้ดินอัดแน่น

๔. เศษหญ้า วัชพืชที่ตัดแล้วทําให้ย่อยสลายง่ายกลาย

 เป็นปุ๋ยธรรมชาติ ทําให้ประหยัดไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมี

จุดเด่นของรถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง
๑. ขับเคลื่อนตัวเองได้ โดยไม่ต้องออกแรงเข็น

๒. ล้อขับเคลื่อนแยกขับเคลื่อนเป็นอิสระต่อกัน ทําให้เลี้ยวซ้าย – ขวา ได้สะดวกเบาแรง

๓. วงล้อขับเคลื่อนเป็นวงล้อใหญ่ ทําให้สามารถขับเคลื่อนในท่ีชื้นแฉะหรือตกหลุมเล็กน้อยก็จะไม่ติดหล่ม

๔. สามารถเข็นเคลื่อนเดินหน้า – ถอยหลังได้ โดยไม่ต้องติดเครื่องยนต์ ในกรณีที่ชุดขับเคลื่อนเสียก็สามารถเข็น

 ตัดหญ้าต่อไปได้ หรือเข็นกลับบ้านได้เหมือนรถเข็นธรรมดา

๕. ใบมีดตัดหญ้ายึดด้วยน๊อตเพียงตัวเดียว ระหว่างตัดหญ้าถ้าปะทะกับตอไม้หรือก้อนหินก็สามารถพับหลบได้ 

 โดยใบมีดตัดหญ้าจะไม่หักกระเด็นโดนผู้อื่นหรือผู้ใช้งาน

๖. สามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริม เช่น ชุดน่ังขับเป็นรถตัดหญ้าน่ังขับ และติดตั้งชุดแขนยื่นตัดหญ้าข้างทาง
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายมนตรี  ค้ําชู

    ๑๐๕๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

โทร.   : ๐๒-๕๘๕-๑๐๘๓  มือถือ  ๐๘๑-๖๑๘-๕๙๐๑

โทรสาร   : ๐๒-๙๑๐-๙๔๔๖

เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
 ตามปกติการเพาะถั่วงอกสามารถทําได้มากมายหลายวิธี มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปตั้งแต่ใช้แรงงาน
คนรดนํ้า หรือใช้ระบบไฟฟ้าเป็นตัวควบคุมการให้นํ้า ซึ่งถือว่ายุ่งยากหรือบางระบบซับซ้อนเกินไป แต่เครื่องน้ีจะใช้

ระบบกาลักน้ํา รดกระจายน้ําแบบฝักบัวรดน้ําและสามารถบังคับให้หยุดไหลได้ หรือตั้งระดับให้น้ําไหลได้มากน้อย

ตามต้องการได้ โดยการควบคุมหรือเปลี่ยนอัตราหัวจ่ายน้ําตามต้องการ และสามารถควบคุมโดยการยกปลอกออก
หรือปรับระดับด้านล่างของปลอกให้อากาศเข้าระดับใดตามต้องการ ดังน้ัน เครื่องน้ีทํางานสะดวกเหมาะที่จะเพาะ

เมล็ดถ่ัวต่าง ๆ  หรือเมล็ดพืชบางชนิดเอาไว้บริโภครับประทานในครอบครัว ซึ่งจะได้คุณภาพดีสะอาดปลอดภัยจากสาร

พิษและสด ซึ่งมีสารเอนไซด์ซึ่งมีคุณค่าต่อมนุษย์และคนไทยส่วนมากรู้จักและนิยมรับประทานอยู่แล้ว
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. สามารถผลิตถ่ัวงอกจากถ่ัวเขียว ถ่ัวเหลือง หรือเมล็ดพืชต่าง ๆ ที่ต้องการให้งอก ทั้งการผลิตไว้รับประทาน

 ในครอบครัว และเป็นธุรกิจการจําหน่ายถั่วงอกได้ สามารถทําได้โดยง่ายไม่ต้องใช้ไฟฟ้าใด ๆ สะดวก สะอาด 

 เป็นประโยชน์และปลอดภัยต่อผู้ทําไว้บริโภคเองและทําไว้จําหน่าย    

๒. ช่วยแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรที่สามารถเพาะปลูกได้ง่าย ทําให้เกิดมูลค่าเพิ่มเป็นผักปลอดสารพิษเป็น

 ประโยชน์ต่อสุขภาพมากขึ้นเมื่อได้บริโภคสด ๆ

จุดเด่นของเครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ
 สามารถรดน้ําเมล็ดถ่ัวหรือเมล็ดพืช เช่น ข้าวสาลีให้งอกได้อัตโนมัติ โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับระบบไฟฟ้า

ใช้เพียงหลักการที่ง่าย ๆ แต่ลึกซ้ึง คือ “กาลักนํ้า” และสามารถควบคุมเวลาการรดน้ําได้ตามที่กําหนด

อุปกรณ์ส่วนประกอบต่าง  ๆ
๑. ถังบรรจุนํ้าใสหรือทึบแสง  ๒. ถังบรรจุตะกร้าเพาะเมล็ดพืช
๓. เป็นถังทึบแสง ๔. ฝาปิดถังล่างทึบแสง
๕. แผ่นพลาสติกเจาะรูสําหรับกระจายน้ํา ๖. ขอบยางติดแผ่นพลาสติก (ข้อ ๕) ให้แน่นกับฝาปิดและ
   ป้องกันนํ้ารั่วด้านข้าง
๗. ท่อพลาสติกรองภายในฝาเพ่ือให้เกิดช่องว่าง 
 ระหว่างฝา (ข้อ ๔) กับแผ่นพลาสติก (ข้อ ๕)
 ตะแกรงพลาสติกสีดาํพร้อมขอบ
๘. เป็นตัวปิดกระจายนํ้าบนเมล็ดพืชในตะกร้าให้ทั่ว
๙. มียางยึดสําหรับยึดตะแกรงให้เมล็ดถ่ัวงอก 
 เกิดแรงดัน
๑๐. ขอยึดยางยืด
๑๑. แหวนยางติดแกนท่อ 
๑๒. กับก้นถัง (ข้อ ๒) ท่อแกนกาลักนํ้า (ข้อ ๑๒) มีลักษณะ
 เป็นครีบ ๓ แฉก สําหรับยึดท่อปลอก
๑๓. ที่ปิดปลายด้านบน เพื่อให้ภายในเกิดเป็น ๑๔. หัวจ่ายน้ําหยดชนิดควบคุมแรงดันได้เองมีอัตราการจ่าย 
 สูญญากาศเมื่อน้ําเข้ามาจนเต็ม    นํ้าคงที่ เมื่อแรงดันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ ๕-๔๕ ปอนด์ต่อ
 เพื่อให้เกิดปรากฎการณ์กาลักนํ้า  ตารางน้ิว
๑๕. ท่อพลาสติกนํานํ้า ๑๖. ปลอกยางสวมกับก๊อกนํ้าประปา
๑๗. ก๊อกนํ้าประปา ๑๘. แหวนยางสําหรับต่อท่อระบายน้ําทิ้ง
๑๙. ท่อระบายน้ํา
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ข้อถือสิทธิ
๑. เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถรดนํ้าเมล็ดพืชที่เพาะได้เองอัตโนมัติ ไม่ต้องใช้ระบบไฟฟ้า รดนํ้า

 ได้อย่างต่อเนื่องทุก ๆ ๑.๕ – ๒.๕ ชั่วโมง

๒. ชุดควบคุมการจ่ายน้ําแบบท่อกาลักนํ้าที่สามารถหยุดการให้นํ้าไหลได้ทันที

๓. ชุดควบคุมการจ่ายน้ําแบบท่อกาลักนํ้าที่สามารถตั้งระดับนํ้าในถังที่ต้องการจ่ายน้ําผ่านท่อ เพื่อรดนํ้าให้เมล็ดได้

 ตามที่กําหนด

๔. เครื่องเพาะตามขอ้ ๑ มีลักษณะเป็นถัง ๒ ใบซ้อนกัน ใบล่างทึบแสง ถังใบบนโปร่งแสงหรือทึบแสงก็ได้

๕. หัวจ่ายน้ําที่เอามาควบคุมอัตราการจ่ายน้ําของเครื่องเพาะตามข้อ ๑ เป็นชนิดปรับชดเชยแรงดันของนํ้าได้เอง   

 ทําให้นํ้าไหลด้วยอัตราคงที่เมื่อแรงดันอยู่ในช่วง ๕ – ๔๕ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

๖. ตะแกรงที่ปิดกระจายน้ําจะมียางยึด ยึดหยุ่น เพื่อให้เมล็ดถั่วงอกออกแรงดันตะแกรงทําให้ตัวถั่วงอกอ้วนขึ้น   

 แทนการกดทับด้วยน้ําหนัก เช่น ทรายหรือขี้แกลบ

บทสรุปของสิ่งประดิษฐ์
 ภาชนะเพาะเมล็ดพันธ์ุพืชน้ีมีลักษณะเป็นถัง ๒ ใบ ตั้งซ้อนกันโดยถังใบล่างมีฝาปิด ใต้ฝาปิดเป็นแผ่นเจาะ

รูเพื่อกระจายน้ํา ถังบนเป็นชุดเก็บนํ้าและควบคุมการจ่ายน้ําด้วยท่อกาลักนํ้า และมีหัวจ่ายน้ําหยดชนิดควบคุมแรงดัน

ได้เอง สําหรับต่อน้ําจากแหล่งจ่ายน้ําเพื่อรดเมล็ดพืชที่เพาะทุก ๆ ๑.๕ – ๒.๕ ชั่วโมงอย่างต่อเนื่อง และสามารถหยุด

การจ่ายน้ําจากท่อกาลักนํ้าได้ทันท ีโดยการดึงท่อปลอกออกจากท่อแกนกลาง
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวีระชัย แก่นทรัพย์

    ๖๕๕/๕๒ ถนนประชาอุทิศ ๔๙ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ  ๑๐๑๔๐

โทร.   : ๐๒-๔๒๘-๓๒๗๔  มือถือ  ๐๘๑-๕๑๓-๑๐๑๗

โทรสาร   : ๐๒-๔๗๐-๙๑๑๑

เครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟ-สูญญกาศ-ถังหมุน

ความเป็นมา
 การอบแห้งด้วยเครื่องไมโครเวฟได้เริ่มต้นข้ึนหลังสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ ซึ่งวัตถุดิบจะได้รับพลังงานอย่างทั่วถึงทุกโมเลกุลในเวลาเดียวกัน

ทําให้เกิดไอนํ้าขึ้นพร้อม ๆ กัน และเคลื่อนตัวออกจากวัตถุดิบทําให้ใช้เวลา
ในการอบแห้งน้อย และผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสารอาหาร กลิ่น ร้อน สีและรูปร่าง

ใกลเ้คยีงธรรมชาตเิดมิของวตัถุดบิแตกตา่งจากการใหค้วามรอ้น โดยการนาํ

การพา และการแผ่รังสี ซี่งความร้อนจะเคลื่อนที่จากผิวภายนอกของ
วัตถุดิบเข้าสู่แกนกลางที่มีอุณหภูมิต่ํา โดยอาศัยความแตกต่างของอุณหภูมิ

แล้วไอนํ้าท่ีเกิดข้ึนจึงเคล่ือนท่ีออกจากผิวภายในสู่ผิวภายนอก เม่ือผิวภายนอก

แห้งแล้วจะทําให้ค่าการนําความร้อนลดลง ทําให้พลังงานความร้อนเข้าสู่

ภายในได้น้อยลง ทําให้ต้องใช้เวลานานในการอบแห้งมีผลให้สารอาหาร

กลิ่น สี และรูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้แตกต่างจากของเริ่มต้นมาก
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การอบแห้งโดยสภาวะสุญญากาศมีวัตถุประสงค์ เพื่อลดอุณหภูมิจุดเดือดของน้ําลง เพื่อใช้อบแห้งผลผลิตทางเกษตร

ที่เสียหายได้ง่าย เมื่อใช้อุณหภูมิสูงจึงเหมาะกับสมุนไพร ผัก ผลไม้และสัตว์ การนําข้อดีของไมโครเวฟและสุญญากาศ

มารวมกันจึงมีข้อดีต่าง ๆ มากมาย แต่ปัญหาเกิดขึ้นเน่ืองจากการกระจายพลังงานในห้องอบแห้งที่ต้องการให้มีความ

สม่ําเสมอนั้นเป็นไปได้ยาก เพื่อแก้ปัญหานี้ผู้ประดิษฐ์จึงเลือกนําเอาระบบถังหมุนเข้ามาร่วมแก้ปัญหานี้

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. แก้ปัญหาผลผลิตการเกษตรล้นตลาด

๒. เพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

๓. ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีสี กลิ่น สารอาหาร รูปทรงใกล้เคียงก่อนการอบแห้ง

๔. ใช้งานได้ทุกฤดูกาล

๕. ประหยัดพลังงาน

จุดเด่นของเครื่องอบแห้งระบบไมโครเวฟ-สุญญากาศ-ถังหมุน
๑. วัตถุดิบมีโอกาสรับพลังงานไมโครเวฟใกล้เคียงกัน เนื่องจากวัตถุดิบมีการเคลื่อนที่เหมือน ๆ กัน

๒. ไอนํ้าที่เกิดขึ้นจะเคลื่อนที่ออกจากวัตถุดิบได้ดี ในขณะที่วัตถุดิบร่วงหล่นลงมาอย่างอิสระ ทําให้วัตถุดิบมีอุณหภูมิ   

 สารอาหาร กลิ่น และสีของผลิตภัณฑ์ที่ได้จึงดีกว่า ประหยัดพลังงานและเวลาที่ใช้ในการอบแห้ง เพราะไอน้ํา

 เคลื่อนที่ออกจากวัตถุดิบได้ดี

๓. ลดการสูญเสยีพลังงานไมโครเวฟ เนื่องจากใช้ Wave quide ที่สั้นมาก

คุณสมบัติของเครื่องไมโครเวฟ-สุญญากาศ-ถังหมุน
๑. ควบคุมความดันได้ตั้งแต่ ๑๐-๗๖๐ torr

๒. ควบคุมพลังงานไมโครเวฟได้ ๑๐-๑๐๐ % ของพลังงานท้ังหมด
๓. ควบคุมความเร็วรอบของถังหมุนได้ ๐-๑๕๐ % ของความเร็วรอบมอเตอร์ 

๔. ตั้งเวลาได้ถึง ๙๐ นาที
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ข้อดีของการอบแห้งโดยใช้ไมโครเวฟ-สุญญากาศ-ถังหมุน
๑. คุณค่าทางอาหารของผลิตภัณฑ์หลังอบแห้งสูง

๒. รูปทรงของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมน้อย

๓. ผลิตภัณฑ์มีสีใกล้เคียงก่อนการอบแห้ง

๔. ผลิตภัณฑ์หลังการอบแห้งมีความสะอาดสูง

๕. ผลิตภัณฑ์มีความชื้นตํ่าเก็บรักษาได้นาน

๖. อัตราการอบแห้งสูง

๗. ใช้พลังงานในการอบแห้งตํ่า

๘. การอบแห้งทําได้ทุกสถานที่ไม่ขึ้นกับสภาพอากาศ

๙. แก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด

๑๐. เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า

หน่วยงานที่นําไปใช้ประโยชน์
๑. บริษัท ซี.พี อินเตอร์ฟูด (ประเทศไทย) จํากัด

๒. ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มจธ.

๓. ภาควิชาวิศวกรรมอาหาร มจธ.

๔. ภาควิชาฟิสิกส์ มจธ.

๕. ภาควิชาจุลชีว มจธ.
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล

    ๙/๘ หมู่ ๔ ตําบลบึงบา อําเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๗๐

โทร.   : ๐๒-๕๔๙-๑๑๒๓, ๐๒-๕๔๙-๑๐๗๙  มือถือ  ๐๘๑-๕๑๓-๑๐๑๗

โทรสาร   : ๐๒-๙๐๔-๑๐๒๒

เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบ 
แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอลิก

ความเป็นมา
 เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทางใบพลังลมน้ี

ได้พัฒนาต่อเนื่องมาจากเครื่องพ่นที่เคยติดต้ังในเรือ ดัดแปลงมาเป็นแบบ
ติดตั้งบนรถอีแต๋นขับเคลื่อน ๔ ล้อ โดยใช้ต้นกําลังขับเคลื่อนตัวรถตัวเดียว

กับฉีดพ่น และเพิ่มการปรับมุมการพ่นด้วยระบบไฮดรอลิค ทําให้ใช้งาน

สะดวกรวดเร็วปรับมุมการพ่นได้โดยง่าย ไม่ต้องใช้กุญแจไขปรับปากพ่น

แต่ละตัวปรับขึ้นลงได้โดยอิสระเหมาะกับสวนผลไม้ที่มีพื้นที่กว้าง พื้นที่

เนินเขาลาดชันต้นไม้มีความสูงตํ่าไม่สม่ําเสมอ
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ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม 
๑. ลดการใช้สารกําจัดแมลงฯ ได้ ๒๐ – ๕๐ เปอร์เซ็น 

 จากเครื่องพ่นแบบปั้มแรงดันสูง ละอองที่พ่นมีความ

 ละเอียดสูง จึงพ่นเข้าด้านในของทรงพุ่มไม้ที่หนาทึบ

 ได้อย่างทั่วถึง แต่ไม่หยดไหลทิ้งหรือเปียกมากเกิน

 จนไหลหยดลงพื้นที่เกษตร สร้างมลพิษในพื้นที่

 ทําการเกษตร

๒. เพิ่มความปลอดภัยกับผู้ใช้สารกําจัดแมลงศัตรูพืช

 ทํางานได้รวดเร็วลดแรงงานในการฉีดพ่น ย่นระยะ

 เวลาในการฉีดพ่นสารกําจัดศัตรูพืชได้หลายเท่าตัว

 ไม่ต้องอยู่กับสารเคมีเป็นเวลานาน ๆ เวลาฉีดพ่นสารเคมีไม่เหน่ือยเหมือนเครื่องฉีดพ่นแบบปั๊มแรงดันสูง ที่ต้อง

 เดินถือก้านฉีดตลอดเวลา ทําให้สามารถใส่ชุดป้องกันฯ ได้อย่างไม่อึดอัดจึงปลอดภัยขึ้นมาก 

๓. สะดวกรวดเร็ว ทันต่อการปราบศัตรูพืช ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พ่นได้เร็ว ๑๐ ไร่/ ๑ ชั่วโมง เหมาะกับสวนที่มี                      

 พื้นที่กว้าง ๆ ทันต่อการปราบศัตรูพืชในช่วงที่ศัตรูพืชระบาดมาก ๆ สามารถหลีกเลี่ยงการพ่นสารเคมีในช่วงที่

 อากาศไม่อํานวย เช่น ฝนตก ลมแรง และเว้นระยะให้สารกําจัดแมลงศัตรูพืชสลายตัวก่อนการเก็บเกี่ยวผลผลิต

 สู่ตลาด

จุดเด่นของเครื่องพ่นสารกําจัดศัตรูพืชและให้ปุ๋ยทาง
ใบ แบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ปรับหมุนการพ่นด้วยไฮดรอ
ลิก     
 เป็นเครื่องพ่นที่สามารถขับเคลื่อนได้ ๔ ล้อ 

โดยต้นกําลังเครื่องยนต์ตัวเดียวพร้อมกับหัวฉีด และ
ปรับมุมของการพ่นได้ด้วยระบบไฮดรอลิก ใช้งานสะดวก

รวดเร็วขึ้น เหมาะกับสวนผลไม้ที่อยู่บนเนินเขาหรือ

ชายเขา และสวนที่ต้นไม้มีความสูงตํ่าไม่สม่ําเสมอ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสาทิป  รัตนภาสกร

    ๒๕๗/๓๑ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

โทร.   : ๐๒-๙๑๐-๑๖๖๐, ๐๒-๗๓๙-๒๓๔๘

โทรสาร   : ๐๒-๗๓๙-๒๓๔๙

เครื่องปอกทุเรียนกึ่งอัตโนมัติ

ภูมิหลังการประดิษฐ์เครื่องปอกทุเรียน
 เครื่องปอกทุเรียนที่สร้างขึ้นมานี้ เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านกําลังการผลิตในระดับอุตสาหกรรมการแปรรูป

เน้ือทุเรียน ทุเรียนแช่แข็งเพื่อการส่งออก ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ มีปริมาณการส่งออก ๒๑,๘๑๔ ตัน เป็นมูลค่า ๖๐๒  

ล้านบาท แต่เดิมผู้ผลิตยังใช้แรงงานคนในการปอกเปลือกทุเรียน ซึ่งปริมาณผลทุเรียนที่ต้องทําการปอกในแต่ละวัน

ของโรงงานหน่ึงมีปริมาณ ๒,๐๐๐ – ๓,๐๐๐ ผลต่อวัน ซึ่งเครื่องจักรน้ีสามารถตอบสนอง กระบวนการผลิตได้ทันต่อ

ความต้องการของตลาดได้เป็นอย่างดี
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ความเร็ว เครื่องจักรสามารถปอกทุเรียนได้ถึง ๓๖๐ ผลต่อชั่วโมง 

 ซึ่งเร็วกว่าใช้แรงงานคน ๑ คน ถึง ๑๘ เท่า

๒. ความสะอาด เครื่องจักรใช้ระบบนิวเมติกส์เป็นระบบควบคุมและ

 ทํางาน ทําให้สะอาดปราศจากน้ํามันหล่อลื่นและสิ่งไม่พึงประสงค์

 โครงสร้างของเครื่องจักรทําด้วยสแตนเลสล้วน ง่ายต่อการรักษา

 ความสะอาด และทนต่อการกัดกร่อนและไม่เป็นสนิม

๓. ความปลอดภัย เครื่องจักรมีระยะการเคลื่อนที่ และขั้นตอนการทํางาน

 ที่แน่นอน ผ่านการควบคุมโดยมีระบบป้องกันที่เชื่อถือได้

๔. คุณภาพ ผลทุเรียนที่ปอกโดยเครื่องจักรจะมีความสม่ําเสมอในการ

 ปอกและไม่ทําให้เนื้อทุเรียนเสียหาย

๕. เป็นการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร 

 เครื่องจักรอัตโนมัติเป็นตัวบ่งช้ีในการพัฒนามาตรฐานและคุณภาพ

 การผลิตในระบบอุตสาหกรรม ซึ่งประเทศไทยจําเป็นต้องพัฒนาใน

 ส่วนน้ีเพื่อการแข่งขันในตลาดโลก

๖. เพิ่มรายได้ให้แก่ประเทศชาติและเกษตรกร การที่ผู้ผลิตและแปรรูปทุเรียนสามารถเพิ่มกําลังการผลิต จะทําให้

 ผลผลิตทางการเกษตร (ทุเรียน) สามารถเพิ่มมูลค่าในการขาย และมีปริมาณในการส่งออกมากขึ้น โรงงาน

 ผู้ผลิตสามารถรองรับทุเรียนจากเกษตรกรได้มากขึ้น เป็นผลดีโดยตรงต่อการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตร

 ของประเทศ และรายได้ของเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน

จุดเด่นของเครื่องปอกทุเรียน
๑. เป็นเครื่องจักรที่ใช้ระบบนิวเมติกส์ในการควบคุมและทํางาน ทําให้

 สามารถออกแบบเครื่องจักรให้มีความเหมาะสมกับกระบวนการผลิต
 และแปรรูปในอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องจักรมีความเร็วในการ 

 ทํางานที่สูง มีความเร็วกว่าการใช้แรงงานคนถึง ๑๘ เท่า และเร็วกว่า

 เครื่องจักรแบบเก่าที่มีการประดิษฐ์มาแล้ว (แบบใช้มอเตอร์ไฟฟ้า, 
 แบบใช้เครื่องกลและกลไก และแบบใช้ไฮโดรลิก) ประมาณ ๒ – ๓ เท่า 

 ระบบการทํางานท่ีใช้นิวเมติกส์เป็นระบบที่สะอาดและปลอดภัย 

 (โดยการติดตั้งวาล์วเพื่อความปลอดภัย)
๒. รูปแบบของโครงสร้างถูกออกแบบเพื่อให้สามารถทํางานได้ง่าย 

 สะดวกในการควบคุมและปลอดภัยง่ายต่อการทําความสะอาด   

 สามารถทํางานโดยใช้ผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว
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๓. ตําแหน่งของสวิชต์ควบคุมการปอก ติดตั้งอยู่บริเวณที่ข้างโต๊ะด้าน

 หน้าทางซ้าย ซึ่งเป็นตําแหน่งที่สามารถใช้โคนขาด้านซ้ายกดได้ ทําให้

 ผู้ปฏิบัติงานสามารถทํางานโดยใช้สองมือจับทุเรียนโดยสะดวก และ

 เท้าทั้งสองข้างสามารถยืนได้เต็มเท้าและมีอิสระในการเคลื่อนที่ ทําให้

 สามารถทํางานได้นาน และมีหลักมั่นคงในการทํางาน ลดความ
 เมื่อยล้า เมื่อเปรียบเทียบกับระบบที่วางสวิชต์ควบคุมบนพื้น (ใช้เท้า

 เหยียบ) หรือใช้มือกด

๔. ตัวเครื่องจักรใช้โครงสร้างเป็นสแตนเลสทั้งหมด เพื่อให้เหมาะสมกับ

 กระบวนการผลิตซึ่งเก่ียวข้องกับอาหาร
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด  โดย นายศิวาณัติ  ไชยภัฏ

    ๓๔๖/๕๑๔ ซอยเสือใหญ่อุทิศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

โทร.   : ๐๒-๖๙๒-๐๘๖๗-๗๓  มือถือ  ๐๘๑-๔๐๒-๑๖๒๘

โทรสาร   : ๐๒-๒๔๖-๙๑๔๐

เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย M.P.I.

ที่มา...ของการประดิษฐ์เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย M.P.I.
 เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย M.P.I. นี้เกิดมาจากแนวความคิดของ MR.GUIDO ARNICAR 

ผู้เชี่ยวชาญการทําไร่อ้อยจากรัฐควีนส์แลนด์ ประเทศออสเตรเลีย ที่ได้ออกแบบเพื่อใส่ปุ๋ยให้กับอ้อยใหม่ และอ้อยตอ   
โดยสามารถใช้ได้กับขนาดรถไถที่ชาวไร่อ้อยในเมืองไทยมีอยู่ทั่วไป
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ประโยชน์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
๑. เป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินด้ายการระเบิดดินแน่น หรือ

 ดินดานท่ีระดับความลึกจากผิวดินจนถึงระดับ ๒๐ – ๓๐ ซม.

๒. เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มผลผลิตตันต่อไร่ จากการช่วยสร้าง

 ระบบรากอ้อยให้แข็งแรง

๓. ช่วยลดต้นทุนการใส่ปุ๋ยอ้อยโดยการใส่ลึกลงในดินลึก

 ประมาณ ๒๐ – ๓๐ ซม. มีดินกลบ ลดการสูญเสีย

 ของปุ๋ย เมื่อเปรียบเทียบกับการใส่ตื้นและกลบไม่ดี

๔. ลดการใช้สารเคมีในไร่อ้อยสําหรับการกําจัดวัชพืชที่มีน้อยจากการใช้ เอ็ม.พี.ไอ.

จุดเด่นของเครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย M.P.I.
๑. มีจานจักรผ่าดิน, ตัดเศษอ้อย, ใบอ้อย ช่วยลดแรงฉุดลาก

 ของรถไถ

๒. มีลักษณะของขาริปเปอร์ เมื่อใช้งานแล้วไม่งัดดินข้ึนมาเป็น

 ก้อนใหญ่

๓. เป็นเคร่ืองมือที่ใส่ปุ๋ยได้ลึกกว่าเครื่องมือใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดอื่นท่ี

 มีอยู่

๔. สามารถใช้กับขนาดรถไถแรงม้าต่ําที่ชาวไร่อ้อยทั่วไปมีอยู่

๕. สามารถใช้ใส่ปุ๋ยอ้อยไดท้ั้งในแปลงอ้อยปลูกใหม่และอ้อยตอ

ส่วนประกอบของ M.P.I.
๑. หูสําหรับใส่แขนกลางรถไถ ๙. แขนสปริงปรับตั้งแรงกดของล้อบดดิน
๒. หูสําหรับใส่แขนข้างรถไถข้าง ๒ ข้าง ๑๐. เฟืองหมุนขับปุ๋ยลงที่พื้นดิน (ปรับเปลี่ยนขนาด

๓. จานจักรผ่าดิน เศษอ้อย และวัชพืชต่าง ๆ ลดแรงลากจูง  ตามอัตราปุ๋ยที่ต้องการใส่)

๔. ขาแข็ง (ขาริปเปอร์) สําหรับระเบิดดิน ๑๑. ถังบรรจุปุ๋ย สามารถบรรจุได้ ๒๐๐ กิโลกรัม

๕. เล็บขาริปเปอร์ สามารถถอดเปลี่ยนได้ ๑๒. เฟืองปั่นปุ๋ยลงจากถังปุ๋ย (ปรับเปลี่ยนขนาด

๖. สลักนิรภัย (เซฟตี้) เมื่อชนหินใต้ดิน ตอไม้   ตามอัตราปุ๋ยที่ต้องการใส่)

 น๊อตจะหักแทนที่โครงจะบิด ๑๓. ตัวปรับความตึงของโซ่ขับปุ๋ย

๗. ท่อปุ๋ยลงหลังขาริปเปอร์ ๑๔. ฝาปิดถังปุ๋ย ป้องกันการระเหย ความชื้น 

๘. ล้อบดดินปิดรอยขาริปเปอร์  และแสงแดด



ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

39
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๔
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุทิน  สุวรรณประทีป

    ๕๙ หมู่ ๘ ตําบลบึงนํ้ารักษ์ อําเภอบางน้ําเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา  ๒๔๑๗๐

โทร.   : ๐๘๑-๒๐๖-๒๒๖๕

คีมตอนต้นไม้

ที่มา....
 เป็นการดัดแปลงเครื่องมือที่ใช้ในงานช่าง ให้สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตรได้อีกทางหนึ่ง 
คือได้เพิ่มเติมส่วนปลายปากของคีมทั้งสองข้าง ด้วยเหล็กที่ดัดให้มีส่วนโค้งเป็นรูปวงรีและมีความคมอยู่ด้านในทั้ง

สองข้าง แล้วนําไปเชื่อมต่อกับปลายปากทั้งสองข้างของคีม เพื่อใช้ในการขยายพันธ์ุพืชที่เกี่ยวกับเรื่องการตอนต้นไม้ 

ซึ่งไม่ทําให้เสียรูปทรงและสามารถใช้ประโยชน์จากคีมดังกล่าว ได้อย่างเอนกประสงค์คือ ใช้ในงานช่างและงานด้าน

การเกษตรก็ได้
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้ตอนก่ิงไม้ทุกชนิดโดยไม่ต้องใช้มีด

๒. ใช้คีมมาดัดแปลงต่อหัวใช้ตอนก่ิงไม้ได้ทุกชนิด

๓. สามารถตอนกิ่งไม้ได้รวดเร็วกว่าการใช้มีดตอนกว่าเท่าตัว และมีราคาถูก

๔. สามารถนํามาใช้ในงานช่าง เช่น ตัดลวด ถอนตะปู ขันน๊อต ฯลฯ

จุดเด่นของคีมตอนต้นไม้
 เป็นเครื่องมือเอนกประสงค์สามารถใช้ในการช่างต่าง ๆ และใช้

ในงานเกษตรในการตอนขยายพันธ์ุพืชได้รวดเร็วและประหยัดเวลาในการ

ทํางาน
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๕

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

เครื่องมือห่อผลไม้

เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-๐๑ ปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์) เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ
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 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส นายสมพงศ์  ชวเจริญ

  ๒ เครื่องมือห่อผลไม้  นายนพพล  กองเอียด

  ๓ เครื่องพ่นหมอกไฮเทค  นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-๐๑ นายพิมล  วุฒิสินธ์      

  ๒ ปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์) นายสุเมธ  อมรพิมล

  ๓ เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์  

  ๔ เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี ๑” นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๕
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสมพงษ์  ชวเจริญ

    ๑๙/๑ หมู่ที่ ๕ ตําบลมหาสวัสดิ์ อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โทร.   : ๐๒-๘๗๙-๙๘๑๓  มือถือ  ๐๘๑-๘๔๘-๗๕๖๒

เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส
 การบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็กด้วยเครื่องผนึกในปัจจุบัน มีทั้งผนึกเพื่อให้

บรรจุภัณฑ์ที่เป็นพลาสติกปิดสนิท โดยไม่มีการดึงอากาศออก

หรือเป็นแบบดึงอากาศออกก่อนทําการปิดผนึก โดยไม่มีการ

เติมแก๊สเพ่ือป้องกันการเปล่ียนแปลงของผลิตภัณฑ์ อีกท้ังตัว

เครื่องไม่มีระบบควบคุมระดับความร้อนของแผ่นความร้อน 
ซึ่งแผ่นความร้อนของเครื่องออกแบบให้มีเพียงด้านเดียว

ทําให้มีประโยชน์ในการใช้งานแคบและเครื่องที่ใช้อยู่ทําให้ยัง

มีราคาแพงเพราะต้องนําเข้าจากต่างประเทศ

 เครื่องบรรจุภัณฑ์แบบผนึกสุญญากาศและเติม

แกส๊ พฒันาขึน้เพือ่ใหม้ปีระโยชนก์ารใชง้านกว้างขึน้        สามารถ
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บรรจุได้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่เป็นของแห้งและของเหลว ใช้ได้กับชนิดบรรจุภัณฑ์ทั้งที่เป็นพลาสติกและอลูมิเนียมฟอล์ย   

การปิดผนึกทําได้ทั้งแบบธรรมดา แบบดึงอากาศออกและแบบเติมแก๊ส โดยใช้เข็มดูดอากาศและเข็มสําหรับบรรจุแก๊ส

นอกจากนี้ยังสามารถปรับระดับความร้อนให้เหมาะกับการใช้งาน มีแผ่นความร้อนบน-ล่าง ปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ได้

หลายชนิดและกดปิดผนึกด้วยแรงที่สม่ําเสมอโดยใช้สวิทซ์เท้าเหยียบ

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส สามารถนํามาใช้ในการบรรจุผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร หลังจากการ

อบแห้งและการแปรรูป เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผลิตภัณฑ์ เช่น สี ความชื้น และการเกิดเชื้อรา 

นอกจากน้ีการดึงอากาศออกก่อนทําการปิดผนึกและเติมแก๊สยังช่วยป้องกันการเกิดปฏิกิริยาเคมีระหว่างออกซิเจนกับ

ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ซึ่งมีผลทําให้คุณภาพทางเคมีของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนไป เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์เสื่อมลง 

ปริมาณสารสําคัญหรือสารออกฤทธิ์ในผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลง

จุดเด่นของเครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส
๑. เครื่องผนึกมีแผงลวดความร้อนทั้งด้านบนและด้านล่าง 

 เพ่ือปิดผนึกบรรจุภัณฑ์ได้ท้ังชนิดพลาสติกและอลูมิเนียมฟอล์ย

๒. แผงลวดความร้อนมีปุ่มควบคุมระดับความร้อนแบบดิจิตอล  

 ซึ่งควบคุมปริมาณการจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ลวดความร้อนที่แผง

 ควบคุมหลัก เพื่อให้ระดับความร้อนเหมาะสมกับชนิดของ

 บรรจุภัณฑ์

๓. เครื่องผนึกสุญญากาศมีแผงควบคุมหลัก ซึ่งประกอบด้วย

 สวิทซ์เปิด-ปิดเครื่อง สวิทว์เปิด-ปิดความร้อน สวิทซ์ระบบ
 สุญญากาศและสวิทซ์ระบบเติมแก๊ส

๔. การกดปิดผนึกบรรจุภัณฑ์โดยสวิทซ์เท้าเหยียบแล้ว เครื่อง

 จะทํางานต่อเองจนจบโดยอัตโนมัติ

๕. ระบบการดูดอากาศออกและเติมแก๊สโดยใช้เข็มทําให้

 ประหยัดพลังงาน
๖. ชุดควบคุมเวลาที่ควบคุมการทํางานของวาล์วไฟฟ้า ให้ปิด

 ผนึกบรรจุภัณฑ์และการดูดอากาศออกตามเวลาที่ต้องการ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายนพพล  กองเอียด

    ๑๔๐ หมู่ที่ ๑ ตําบลป่าบอน อําเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง  ๙๓๑๗๐

มือถือ   : ๐๘๙-๙๗๔-๓๗๒๒

เครื่องห่อผลไม้

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องมือห่อผลไม้
 การห่อผลไม้เพื่อการป้องกันการทําลายของแมลงศัตรูพืชน้ัน ไม่มีเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เฉพาะเจาะจงใน

การป้องกันศัตรูพืชต่าง ๆ

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ป้องกันความเสียหายของผลผลิตทางการเกษตร จากการเจาะทําลายของ
 หนอนหรือแมลง
๒. ป้องกันและลดอุบัติเหตุ หรืออันตรายจากการทํางานของเกษตรกร
๓. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน สามารถห่อผลไม้ได้มากขึ้น ประหยัดเวลา
๔. ลดการใช้สารเคมีหรือยาฆ่าแมลง ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม
๕. ได้ผลผลิตมีคุณภาพ ลักษณะผิวสวยงาม เหมาะกับผลไม้ประเภท กระท้อน ฝร่ัง มะม่วงเป็นต้น
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จุดเด่น
๑. ใช้งานสะดวก เก็บรักษาง่าย นํ้าหนักเบา

๒. สามารถเปลี่ยนต่อด้ามจับได้ ๒ ด้าน ทั้งแนวต้ังและแนวนอน

๓. ใช้วัสดุที่เหลือใช้และหาได้ง่ายในท้องถ่ิน เป็นส่วนประกอบ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต

    ๘๐/๑๒๔ หมู่ที่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลตลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทร.   : ๐๒-๙๐๒-๑๔๐๐, ๐๒-๕๗๙-๑๒๑๑-๓๐ ต่อ ๒๑๒๐

โทรสาร   : ๐๒-๕๗๙-๗๗๒๘

เครื่องพ่นหมอกไฮเทค

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องพ่นหมอกไฮเทค
 เคร่ืองพ่นหมอกไฮเทค เป็นส่ิงประดิษฐ์ท่ีพัฒนาข้ึนจากเทคโนโลยีด้านอัลทราโซนิกส์ท่ีสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย มีความเชี่ยวชาญ โดยเป็นการพัฒนาต่อยอดจากการสร้างเครื่องทําความสะอาด
อัลทราโซนิกส์ หัวใจสําคัญในการทํางานของเครื่อง คือ หัวทรานสดิวเซอร์และวงจรไฟฟ้าสําหรับขับเคลื่อนให้เกิด

ละอองไอน้ํา หัวทรานสดิวเซอร์ที่ใช้กับเครื่องน้ีทําจากสารเซรามิกประเภทเลดเซอโคเนต ไททาเนต (PZT) ได้จาก

การวิจัยและพัฒนาของสถาบันฯ เพื่อใช้เป็นตัวกําเนิดคลื่นอัลทราโซนิกส์ที่ความถี่ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่ ๕๐ kHz ถึง 
๑ MHz ในปี ๒๕๔๔ สถาบันฯ ได้นําชิ้นเซรามิกที่พัฒนาขึ้นมาผลิตเป็นเครื่องทําความสะอาดอัลทราโซนิกส์สําหรับ

ใช้ล้างอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อัญมณี และชิ้นส่วนอิเลคทรอนิกส์ โดยใช้คลื่นความถี่ ๕๐ kHz ทําการพัฒนาต่อยอด

จากการผลิตสารเซรามิกให้สามารถกําเนิดความถี่ได้สูงถึง ๑ MHz ความถี่สูงระดับน้ี ซึ่งสามารถทําให้อนุภาคของ
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นํ้าเกิดการสั่นอย่างแรงจนทําให้เกิดเป็นละอองไอน้ําที่ขนาดเล็กหลุดออกจากผิวหน้าของน้ําได้ ละอองไอน้ําที่เกิดขึ้น

มีขนาดเล็กในระดับไมครอน เมื่อเปรียบเทียบกับการผลิตละอองน้ําจากการอัดพ่นโดยใช้แรงดันจากปั๊มหรือหัว 

sprinkle แล้วละอองน้ําจากเครื่องอัลทราโซนิกส์มีขนาดเล็กกว่ามากทําให้เกิดแนวคิดในการนําไปใช้ในการเพิ่ม

ความชื้นในอากาศ ในเรือนเพาะชําต้นไม้ เพื่อลดอุณหภูมิ

หรือควบคุมอุณหภูมิให้คงที่เหมาะกับการใช้งานทางการ

เกษตรทั้งด้านการเพาะเลี้ยงต้นอ่อนและการเก็บถนอม
รักษาพืชผักผลไม้ โดยเครื่องพ่นหมอกที่สร้างละออง

ไอนํ้าจากคลื่นอัลทราโซนิกส์น้ี สามารถทําให้เกิดละออง

ไอน้ํา โดยใช้แรงดันไฟฟ้าน้อยมากสามารถใช้กับน้ํา

ผิวดินได้ มีค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาถูกกว่าวิธีการ

ทําให้เกิดละอองไอน้ําที่มีขนาดเดียวกัน โดยวิธีฉีดจาก

แรงดันป๊ัม

 เครื่องพ่นหมอกจึงถูกสร้างขึ้นเพื่อนําไปใช้งาน

ในการเพ่ิมความชื้นในอากาศ เพื่อปรับสภาพบรรยากาศให้เหมาะสมกับการเพาะพันธ์ุไม้ในโรงเรือน ควบคุมความชื้น

ให้เหมาะสมในการเพาะพันธ์ุตัวไหม เครื่องที่ผลิตขึ้นน้ีใช้เทคโนโลยีของคนไทยทั้งหมดต้ังแต่หัวทรานสดิวเซอร์เซรามิก

จนกระท่ังวงจรไฟฟ้าและการออกแบบต่าง ๆ ทางเลือกหน่ึงในการนําไปเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ทั้งยังเป็นการ

ทดแทนการนําเข้าของเครื่องมือที่มีลักษณะการให้ละอองน้ําในอากาศในลักษณะเดียวกันอีกด้วย

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้เพิ่มละอองไอน้ําในอากาศ สามารถเก็บรักษา
 ระดับความชื้นในโรงเรือนเพาะชําหรือเรือนกระจก 

 เช่น ในเรือนเพาะชําพืชเมืองหนาวให้มีคุณภาพดีขึ้น 
 สามารถนําไปใช้เพิ่มความชื้นในบรรยากาศของการ

 เก็บรักษาพืช ผัก ผลไม้ให้มีความสดได้นาน กรณีที่

 ต้องแช่ตู้เย็น ใช้ในการปรับสภาพบรรยากาศในตู้
 เพาะเล้ียงตัวไหม ปรับความช้ืนในห้องเพ่ือให้เหมาะสม

 กับการทํารังของนกนางแอ่น เป็นต้น

๒. การติดตั้งเครื่องพ่นหมอกในเรือนเพาะชําหรือเรือนกระจกสามารถรักษาระดับความชื้นได้ตามต้องการกับสภาพ

 แวดล้อมในการเติบโตของพืช  ช่วยรักษาสมดุลระหว่างนํ้าในดินกับในบรรยากาศทําให้พืชไม่เกิดการเห่ียวเฉาได้ง่าย

 ทําให้สภาวะแวดล้อมในเรือนกระจกเหมาะกับการเจริญเติบโตมากขึ้น ละอองไอน้ําขนาดเล็กไม่ทําให้ใบไม้หรือ
 ดอกไม้ช้ํา ซึ่งเกิดจากนํ้าหนักที่มากเกินไปของหยดนํ้ามาเกาะหรือมากระทบผิวโดยการฉีดอีกด้วย
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จุดเด่นของเครื่องพ่นหมอกไฮเทค
๑. เป็นเคร่ืองมือท่ีพัฒนาข้ึนโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

 และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย อย่างครบวงจรต้ังแต่

 หัวทรานสดิวเซอร์เซรามิก ทําให้สามารถปรับความถ่ี

 ของคลื่นอัลทราโซนิกส์ในการทําให้เกิดละอองน้ํา

 ตามต้องการได้

๒. วัสดุอุปกรณ์ของเครื ่องหาได้ในประเทศ ทําให้

 สามารถซ่อมหรือปรับปรุงได้ง่าย

๓. ราคาถูกกว่าของนําเข้า

๔. สามารถปรับปรุงรูปแบบ หรือส่วนประกอบต่าง ๆ ให้เหมาะสมต่อการใช้งานในการเกษตรแต่ละประเภท

๕. ค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาตํ่ามาก เมื่อเทียบกับอุปกรณ์ที่ผลิตละอองไอน้ําขนาดเท่ากัน

๖. ค่าใช้จ่ายในการใช้งาน (operation cost) ต่ํา
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายพิมล  วุฒิสินธ์

    ๑๒/๓๑ หมู่ที่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลตลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทร.   : ๐๒-๕๒๙-๔๕๘๕, ๐๒-๕๒๙-๐๖๖๓-๔

โทรสาร   : ๐๒-๕๒๙-๐๖๖๔

เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-๐๑

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องสีกาแฟแบบ วก.- ๐๑
 เดิมมีการใช้เครื่องสีกาแฟแบบแกนกะเทาะเป็นลูกหินขัดข้าว และมีแท่งยางปรับระยะเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งต้อง

ใช้ผู้คุมเครื่องที่ชํานาญในการปรับแท่งยางอยู่เสมอ ๆ เพราะแท่งยางและลูกหินจะมีการสึกหรอเมื่อใช้ไปได้สักระยะ

หน่ึง อาจจะต้องมีการเปลี่ยนแท่งยางและพอกลูกหินใหม่ ทําให้เสียค่าใช้จ่ายในการบํารุงรักษาเพิ่ม อีกทั้งสารกาแฟ

ที่ได้จะมีรอยถลอกเนื่องจากการขัดสีของลูกหินขัด ถ้าแม้จะมีเกษตรกรบางรายซึ่งน้อยมากใช้เครื่องแบบลูกกะเทาะ

เป็นแกนเหล็กที่ซื้อจากต่างประเทศที่ทําไว้สําหรับกะเทาะข้าวเปลือก แต่ก็ไม่เหมาะที่จะใช้กับการกะเทาะกาแฟและมี
การแตกหักสูง อีกทั้งเครื่องราคาแพง ปัจจุบันไม่พบว่ามีผู้นํามาใช้

 ในส่วนของกาแฟอาราบิก้า เกษตรกรในภาคเหนือส่วนใหญ่จะขายในรูปกาแฟกะลา (ผลกาแฟที่ลอกเปลือก

สดแล้ว ทําการล้างเมือกและตากแดดจนแห้งพอ) ซึ่งพ่อค้าจะรับซื้อแบบคละเกรดราคาค่อนข้างต่ํา เนื่องจากว่าพ่อค้า

รับซื้อไม่รู้ว่าคุณภาพของกาแฟเป็นอย่างไร แต่ถ้าขายเป็นกาแฟสารก็จะได้มูลค่าเพิ่มไม่ต่ํากว่า ๗ % อีกทั้งยังทําให้
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เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตกาแฟที่มีคุณภาพเป็นท่ีต้องการของตลาดภายในและนอกประเทศ การนําแกนเหล็กที่

ใช้เหล็กชุบแข็งมาเป็นแกนกะเทาะ นอกจากจะได้ความคงทนและมีการสึกหรอน้อยแล้วยังได้สารกาแฟที่มีผิวเรียบมัน    

ไม่มีรอยถลอกเพราะเป็นการขัดสีกันเองระหว่างเมล็ดกาแฟด้วยกัน และระหว่างเมล็ดกาแฟกับผนังหุ้มแกนกะเทาะ    

นอกจากนี้ยังมีชุดทําความสะอาดและชุดคัดแยกสารกาแฟรวมอยู่ในเครื่องเดียวกัน ช่วยให้เกษตรกรลดขั้นตอนการ

ปฏิบัติในการคัดแยกและทําความสะอาดสารกาแฟลงด้วย

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ช่วยเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตกาแฟ จากมูลค่าเพิ่มเมื่อขายเป็นกาแฟสาร จากที่เคยขายเป็นกาแฟที่ยัง

 ไม่ได้สี

๒. พัฒนาคุณภาพกาแฟของไทย จากการที่เกษตรกรมีแรงจูงใจในการผลิตกาแฟสารให้ได้คุณภาพดี สามารถขาย

 ได้ราคาตามคุณภาพ

จุดเด่นของเครื่องสีกาแฟแบบ วก. – ๐๑
๑. หัวกะเทาะเป็นแบบแกนเหล็กชุบแข็งรวมทั้งแท่งเหล็กชุบแข็งปรับระยะเข้าออก
 ให้ได้ประสิทธิภาพการกะเทาะตามต้องการ มีความคงทนใช้ได้นานการสึกหรอ
 น้อยมาก หรือแม้ว่ามีวัสดุแปลกปลอม เช่น เหล็กเข้าไปในหัวกะเทาะทําให้ใบเสีย
 หายก็สามารถเปลี่ยนได้เฉพาะส่วนที่ชํารุด
๒. มีชุดทําความสะอาด เป็นตู้โรยและพัดลมดูดสิ่งเจือปน เช่น เปลือกกาแฟ ฝุ่นผง 
 เป็นต้น สามารถปรับความแรงของลมได้ด้วยลิ้นควบคุม
๓. ชุดคัดแยกขนาด เป็นตะแกรงโยกคัดแยกกาแฟบางส่วนที่ยังไม่กะเทาะ หรือ
 เมล็ดใหญ่พิเศษและช้ันล่างสําหรับคัดแยกเมล็ดท่ีแตกหักมีขนาดเล็กกว่าคร่ึงหน่ึง
 ของเมล็ดเต็ม ซึ่งถ้าปนกับสารกาแฟมาก ๆ ทําให้ราคาต่ําลง
๔. ใช้มอเตอร์ขับเคลื่อนขนาด ๓ แรงม้า ๑ เฟส หรือเครื่องยนต์เบนซิน ซึ่งใช้ได้
 กับไฟฟ้าทั่วไปสําหรับบ้านเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุเมธ  อมรพิมล

    ๑๒๒ – ๑๒๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงสน่ัน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐

โทร.   : ๐๒-๕๔๖-๑๖๖๘  มือถือ ๐๘๑-๙๐๘-๙๙๑๔

โทรสาร   : ๐๒-๙๐๔-๑๒๙๑

ปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์)

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์)
 เป้าหมายของการประดิษฐ์ เพื่อให้เกษตรกรที่มีรายได้น้อยและมีพื้นที่ทํากินไม่มากได้นําไปใช้ในการทําการ

เกษตร ซึ่งลักษณะของเครื่องน้ันไม่ว่าจะเป็นคนสูงอายุ ผู้หญิงและเด็ก สามารถที่จะบังคับใช้งานได้ อีกทั้งยังช่วย

ทดแทนแรงงานคนได้อีกทางหน่ึงด้วย

ขนาดของปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์)
๑. ตัวรถใส่ใบพรวนดินกว้าง ๙๐ ซม. สูง ๖๘ ซม. ยาว ๙๘ ซม.   

๒. เบาแต่แข็งแรง นํ้าหนัก ๗๘ กก.

๓. มีเกียร์เดินหน้า ๒ เกียร์ ปรับช้า – เร็ว ได้

๔. มีคันบังคับสามารถปรับสูง – ต่ํา ได้
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ลดการใช้แรงงานคน (แรงงานในภาคเกษตรหายากมาก)

๒. ช่วยในการเตรียมดินและปรับปรุงสภาพดินก่อนการเพาะปลูก

๓. สามารถทํางานในพ้ืนที่แคบหรือพื้นที่จํากัดได้

๔. ช่วยลดต้นทุนในการเพาะปลูกแต่ละรอบได้

จุดเด่นของปฏิพงษ์ ๒๐๐๒ (รถไถพรวนเอนกประสงค์)
๑. การบังคับควบคุมง่าย

๒. สามารถปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ได้หลากหลายรูปแบบ

๓. แยกส่วนโครงชุดเสื้อลูกปืนออกจากโครงเสื้อหลักการยึดติดกัน โดยใช้สกรูยึดเข้าหากัน ไม่ใช้การเชื่อมด้วยลวด

 เชื่อมเข้าหากัน กันการบิดตัวของโครงเสื้อหลัก ทดอัตราเกียร์ ๑ และ ๒ ไม่ให้ห่างกันมากนัก
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์

    สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โทร.   : ๐๒-๕๗๙-๑๑๒๑ ต่อ ๕๑๐๘

โทรสาร   : ๐๒-๕๗๙-๑๑๒๑ – ๓๐ ต่อ ๕๒๑๐

เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ
 การเลี้ยงกุ้งกุลาดําเป็นอุตสาหกรรมการเกษตร 
ที่ นํารายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจํานวนมากในแต่ละปี

และปัจจุบันประเทศไทยยังเป็นผู้ส่งออกกุ้งเป็นอันดับหน่ึง

ของโลกอกีด้วย จึงทาํให้มผู้ีประกอบอาชพีการเลีย้งกุ้งกุลาดาํ
เพิ่มมากขึ้น และมีการขยายพื้นที่เลี้ยงเพิ่มมากขึ้น ทําให้เกดิ

อุตสาหกรรมต่อเนื่องและการสร้างงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นจํานวน
มาก อันเป็นส่ิงที่แสดงให้เห็นถึงความสําคัญของการเลี้ยงกุ้ง

กุลาดําในประเทศไทย
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 ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในแต่ละปีของการผลิตกุ้งกุลาดําน้ัน มิได้มาจากการพัฒนาเทคนิคการเลี้ยงที่ดีขึ้น หาก

แต่มาจากการขยายพื้นที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ ปัจจุบันน้ีพื้นที่การเลี้ยงกุ้งกุลาดําถูกจํากัด เนื่องจากมีมติคณะรัฐมนตรี

ห้ามเลี้ยงกุ้งกุลาดําในเขตนํ้าจืด ฉะนั้นการวิจัย พัฒนา คิดค้นเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตจึงเป็นส่ิง

จําเป็น    ปัจจุบันการหว่านให้อาหารกุ้งยังใช้แรงงาน ไม่มีเครื่องให้อาหารกุ้งที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ใช้งานได้

ในฟาร์มนากุ้งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในขณะที่สัตว์เศรษฐกิจอื่น ๆ เช่น สุกรหรือไก่ จะมีบริษัทต่าง ๆ ทําการ

คิดค้นพัฒนาระบบให้อาหารอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติและผลิตเป็นการค้า สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ

ประดิษฐ์เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติเพื่อช่วยแก้ปัญหาการให้อาหารกุ้งที่ใช้แรงคน ทําให้การให้อาหารกุ้งตรงตาม

เวลาและในปริมาณที่พอดีไม่เหลือทิ้งอยู่ในบ่อกุ้ง จึงช่วยลดการสูญเสียของอาหาร ลดสภาวะของเสีย สุดท้ายก็คือลด

ต้นทุนการผลิต

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ลดต้นทุนการผลิตด้านการจ้างแรงงาน

๒. ลดการสูญเสียอาหารจากการให้อาหารกุ้งมากเกินไป และการกระจายที่ขาดความสม่ําเสมอ 

๓. เพิ่มประสิทธิภาพการให้อาหารกุ้ง ให้อาหารกุ้งตรงตามเวลา

๔. ลดการกระทบจากการเน่าเสียของน้ําในบ่อกุ้ง อันเน่ืองจากการตกค้างของอาหารกุ้งที่ให้มากเกินไป

จุดเด่นของเครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ
๑. กระจายเม็ดอาหารกุ้งได้สม่ําเสมอไกลครอบคลุมรัศมี ๑๒ เมตร คล้าย

 รูปพัด

๒. สามารถตั้งเวลาที่จะให้อาหารกุ้งในแต่ละมื้อได้ตามต้องการด้วยนาฬิกา

 ตั้งเวลา (Timer)
๓. สามารถปรับต้ังปริมาณการกระจายอาหารกุ้งได้ด้วยการปรับความ

 เร็วรอบของ screw feeder โดย vltage regulator

๔. ใช้ได้กับบ่อเลี้ยงกุ้งที่ไม่จํากัดขนาดและรูปร่าง ติดตั้งรอบ ๆ บ่อเลี้ยงใช้ 

 ๓ – ๔ ชุดต่อไร่

๕. นําไปประยุกต์ใช้ได้ในการหว่านปุ๋ยหรือหว่านเมล็ดพันธ์ุ 
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๕
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม

    ๑๕๙/๓๖ หมู่ที่ ๑๐ ตําบลจระเข้สามพัน อําเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  ๗๒๑๖๐

โทร.   : ๐๓๕-๕๕๙-๒๗๗, ๐๓๕-๕๑๑-๔๓๓, ๕๑๑-๕๔๓, ๕๖๔-๘๖๓  มือถือ  ๐๘๙-๙๑๒-๖๙๖๕

โทรสาร   : ๐๓๕-๕๕๑-๔๓๓, ๕๕๑๕๔๓

เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี ๑”

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี ๑”
 ทุก ๆ ปี พื้นที่ปลูกอ้อย ๒ ล้านไร่ จะมีการเผาใบและเศษซากอ้อยหลังการเก็บเกี่ยวอ้อยตอปีสุดท้าย
เพื่อสะดวกต่อการเตรียมดิน เพราะว่าเมื่อใช้ไถผาล ๓ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เตรียมดินตามปกติ ไม่สามารถไถดินได้

เน่ืองจากใบและเศษซากอ้อย ทําให้ล้อรถแทรกเตอร์ลื่น แต่การเผาใบและเศษซากอ้อยทําให้ดินสูญเสียอินทรียวัตถุ

ปุ๋ยไนโตรเจน ทําให้ดินในไร่อ้อยเกิดปัญหาทางด้านกายภาพ คือ ดินแน่นทึบไม่ร่วนซุย ไม่อุ้มนํ้า ทําให้เมื่อปลูกอ้อยมัก

มีปัญหาในเรื่องความงอก เพราะว่าเมื่อดินระบายน้ําไม่ดีพันธ์ุอ้อยที่ถูกนํ้าท่วมขังจะเน่า การเจริญเติบโตผลผลิตของ

อ้อยที่ปลูกในดินที่มีการเผาใบและเศษซากอ้อยไม่ดีเท่าที่ควร อีกทั้งต้องใช้ปุ๋ยบํารุงดินมากข้ึน นอกจากน้ีการเผาใบ
และเศษซากอ้อยเป็นการทําลายสิ่งแวดล้อม เศษขี้เถ้าปลิวตกตามบ้านเรือนและเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดปรากฎการณ์

เรือนกระจก จากการเผาไหม้และมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้โลกร้อนขึ้น
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. รักษาความอุดมสมบูรณ์ของดิน

๒. ทําให้กายภาพของดินดีขึ้น อ้อยที่ปลูกในดินที่มีคุณสมบัติทางกายภาพดีจะเจริญเติบโตดีทนแล้ง ไว้ตอดี มีผลผลิต

 ต่อไร่สูง

๓. ลดการใช้ปุ๋ยเคมี โดยเฉพาะปุ๋ยไนโตรเจน

๔. ลดมลพิษจากการเผาใบและเศษซากอ้อย

จุดเด่นของเครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย “สุพรรณบุรี ๑”
๑. สามารถสับใบและกลบเศษซากอ้อยโดยไม่ต้องมีการเผาใบและเศษซากอ้อยก่อนการเตรียมดินปลูกอ้อยใหม่

๒. สามารถสับใบและกลบเศษซากอ้อยได้ทั้งที่มีปริมาณใบมากหรือน้อย และใช้ได้ทั้งดินอ่อนและดินแข็ง

๓. ใช้กําลังฉุดลากไม่มาก ทําให้สามารถใช้กับรถแทรกเตอร์ที่เกษตรกรใช้โดยทั่วไป (๗๕ – ๙๐ แรงม้า)

๔. นอกจากใช้สับกลบใบและเศษซากอ้อยแล้ว ยังสามารถใช้เป็นไถบุกเบิกและสามารถไถได้ดีกว่า

๕. สามารถใช้ไถกลบพืชไร่ล้มลุกอื่นได้ รวมถึงตอซังข้าวด้วย

๖. สามารถดัดแปลงาจากไถผาล ๓ ได้ โดยถอดผาลจานออก ๑ ผาล และเพิ่มผาลจักรสับใบ ๒ ผาล

๗. ความเร็วในการทํางาน สามารถทําได้เร็ว ใกล้เคียงกับการใช้ไถผาล ๓ ที่มีการเผาใบก่อนการเตรียมดิน

๘. การติดตั้งใช้งานไม่ยุ่งยาก คือ ติดต้ังกับรถแทรกเตอร์ เช่นเดียวกับไถบุกเบิก (ผาล ๓)
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๖

เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก

เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกล้ิง

เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์

เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ชนิดเลื่อยชัก เครื่องสไลด์ ๒๐๐๔

กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้ บ้านกกลูกหมู
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ชนิดเลื่อยชัก นายวิชา  หม่ันทําการ      

  ๒ เครื่องสไลด์ ๒๐๐๔  นายบรรจง  คงรัตน์

  ๓ กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้  นายดิเรก  สุริยศิริ  

  ๔ บ้านกกลูกหมู  นายนภา  แสงไชยราช

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา

  ๒ เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกล้ิง นายวิวิทย์  บุญเจริญ

  ๓ เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ นายอรรถพร  สุบุญสันต์

   ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์  

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๖
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นางสาวสุรัตน์วดี  จิวะจินดา

    ๔๙/๗๐ หมู่ที่ ๑ ซอยนนทบุรี ๒๒ ถนนสนามบินนํ้า ตําบลบางกระสอ อําเภอเมือง 

    จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๐๐๐

โทร.   : ๐๒-๕๒๖-๗๔๙๐, ๐๓๔-๓๕๑-๓๙๙  มือถือ  ๐๘๙-๘๙๑-๙๖๕๒

โทรสาร   : ๐๓๔-๓๕๑-๓๙๒

เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก
 เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยที่ใช้ในระบบอุตสาหกรรมโดยทั่วไปมักจะมีขนาดใหญ่ ยากต่อการติดตั้ง ขนย้าย

และมีราคาแพง ส่วนชุดเครื่องกลั่นที่ใช้ในห้องปฏิบัติการมักจะมีส่วนประกอบที่เป็นแก้วซึ่งชํารุดเสียหายได้ง่าย 

ไม่เหมาะกับการใช้งานในลักษณะของอุตสาหกรรมในครัวเรือนหรือโดยกลุ่มเกษตรกร จึงได้คิดประดิษฐ์เครื่องกลั่น

นํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กน้ีขึ้น โดยให้มีส่วนประกอบทั้งหมดท่ีคงทนไม่ชํารุดเสียหายได้ง่าย และสามารถขนย้ายนํา
ไปประกอบติดตั้งได้สะดวกรวดเร็วในแหล่งที่มีวัตถุดิบที่สด
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กน้ีสามารถนําไปกลั่นนํ้ามันหอมระเหยจากชิ้นส่วนของพืชที่มักจะถูก

ทิ้งไปไม่ได้ใช้ประโยชน์ เช่น ใบตะไคร้ เปลือกส้มต่าง ๆ เปลือกมะนาว มะกรูด ใบยูคาลิปตัส พืชสมุนไพรและอื่น ๆ   

เป็นการเพิ่มมูลค่าและลดปริมาณวัสดุเหลือใช้การเกษตร นํ้ามันหอมระเหยที่ได้สามารถนําไปพัฒนาทําเป็นผลิตภัณฑ์

ต่าง ๆ เช่น นํ้าหอม นํ้ายาดับกลิ่น นํ้ายาไล่แมลง เทียนหรือธูปหอม นํ้ามันนวดและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในสปาร์หรือสุวคนธ

บําบัดเพื่อจําหน่ายต่อไปได้ หากเกษตรกรสามารถกลั่นนํ้ามันหอมระเหยไว้ใช้ได้เองหรือนําออกจําหน่าย จะสามารถ

ลดการนําเข้าผลิตภัณฑ์นํ้ามันหอมระเหยลงไปได้จํานวนหน่ึง และยังได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพจากธรรมชาติ ไม่ใช่

สารเคมีสังเคราะห์ที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จุดเด่นของเครื่องกลั่นน้ํามันหอมระเหยขนาดเล็ก
๑. เป็นเครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็กที่สามารถ

 เคล่ือนย้ายและประกอบได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ใช้งานง่าย

๒. ส่วนประกอบของเครื่องฯ คงทนไม่แตกหักเสียหายง่าย

๓. สามารถควบคุมอุณหภูมิและความดันในการกล่ันได้
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิวิทย์  บุญเจริญ

    ๑๖/๑๔ หมู่บ้านทุ่งควน ตําบลทับเที่ยง อําเภอเมือง จังหวัดตรัง  ๙๒๐๐๐

โทร.   : ๐๗๕-๒๑๒-๓๕๓  มือถือ  ๐๘๑-๕๓๙-๖๘๑๑

เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง
 แมลงวันทองมีอยู ่ทุกภาคของประเทศไทย มีพืชที ่

เป็นอาหารของแมลงวันทองมากกว่า ๓๖ ชนิด โดยเฉพาะผลไม้

เศรษฐกิจท่ีสําคัญต่อการส่งออกของประเทศ เช่น มะม่วง  กล้วยหอม
ท้อ ลองกอง กระท้อน และชมพู่ เป็นต้น

 การใช้สารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชทําให้เกิดอันตราย

โดยตรงต่อเกษตรกร มีผลเสียต่อระบบนิเวศทําลายแมลงและ

สัตว์ที่มีประโยชน์ต่อพืช และก่อปัญหาแมลงศัตรูพืช ดื้อยา 

นอกจากน้ีเป็นการเพิ่มต้นทุนการผลิตของเกษตรกรด้วย  
 เครื่องจับแมลงวันทองที่ผลิตขึ้นมาใหม่น้ี ใช้นํ้าเป็นพลังงานเคลื่อนไหวกลไก และจับแมลงวันทองเข้ากรงดัก 

มีประสิทธิภาพสูง ใช้สารเมธิลยูจินอล ไม่ทําลายธรรมชาติ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง รักษาสิ่งแวดล้อม ผลิตเชิงอุตสาหกรรมได้

วัสดุทุกชิ้นมีจําหน่ายในประเทศ
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เป็นเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรที่ทําสวนผลไม้   ลดการใช้ยาฆ่าแมลง   และทําให้แมลงศัตรู

พืชในสวนผลไม้ลดลง

จุดเด่นของเครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกลิ้ง
๑. ใช้หลักการและวิธีการใหม่ในการจับแมลงวันทอง โดยจับแมลงวันทองเข้ากรงดัก (เดิมต้องรอให้บินเข้ากรงดักเอง)

๒. ใช้สารเมธิลยูจินอล เป็นสารล่อโดยไม่ใช้ยาฆ่าแมลง

๓. ใช้ได้ทุกสภาพนํ้าเพราะมีระบบกรองนํ้า ๓ จุด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายอรรถพร  สุบุญสันต์

    ๗๗/๗ หมู่ที่ ๓ ถนนกรุงเทพ-สุพรรณบุรี ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๓๐

โทร.   : ๐๓๕-๓๗๙-๐๘๘, ๐๓๕-๓๗๙-๐๑๘  มือถือ  ๐๘๑-๘๗๐-๙๖๐๖

เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์
 เนื่องจากเครื่องมือและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์จากต่างประเทศมีราคาแพง และอุปกรณ์บางส่วน
ไม่เหมาะต่อการนํามาใช้ภายในประเทศ หลังจากการประดิษฐ์เคร่ืองมือข้ึนรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์

ทําให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีราคาถูกลง สามารถใช้งานได้ดีเหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมของประเทศไทย
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 ไม่จําเป็นต้องใช้พื้นดินในการปลูกผัก ทําให้ประหยัดพื้นที่ในการเพาะปลูก อีกทั้งยังได้บริโภคผักที่สะอาด

จุดเด่นของเครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูกและอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์
๑. วัสดุอุปกรณ์สามารถนําไปปลูกผักและผลไม้ได้เกือบทุกชนิด

๒. ไม่ต้องใช้ดินในการปลูก

๓. ประหยัดนํ้าและปุ๋ยกว่าการปลูกบนพ้ืนดิน
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิชา  หม่ันทําการ

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน

    จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐

โทร.   : ๐๓๔-๓๕๑-๘๙๖  มือถือ  ๐๘๑-๙๓๕-๓๗๑๐

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก
 ต้นไม้ที่ปลูกให้ร่มเงาและต้นไม้ผลต่าง ๆ จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับการตัดแต่งทรงพุ่มอยู่เป็นประจํา  

การที่จะใช้คนปีนข้ึนไปตัดอาจจะไม่สะดวกหรืออาจได้รับอันตรายจากการพลัดตก



ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

67
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 สามารถใช้ตัดแต่งต้นไม้ได้แทบทุกประเภท สะดวกใช้งานได้ง่าย

จุดเด่นของเครื่องตัดแต่งกิ่งไม้ชนิดเลื่อยชัก
๑. ใช้คนปฏิบัติงาน ๑ คน

๒. ลดค่าใช้จ่ายในการจ้างแรงงาน

๓. ลดการเกิดอุบัติเหตุ

๔. ใช้ตัดแต่งก่ิงไม้ได้หลายชนิด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบรรจง  คงรัตน์

    วิทยาลัยเทคนิคสิชล เลขที่ ๔๔ หมู่ ๕ อําเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๑๒๐

โทร.   : ๐๗๕-๓๖๗๘๙๐-๑  มือถือ  ๐๘๙-๙๗๒-๗๙๐๐

เครื่องสไลด์

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องสไลด์ ๒๐๐๔
 เนื่องจากราคาผลิตผลทางการเกษตรค่อนข้างตกต่ํา การจําหน่ายผลิตผลของเกษตรกรไม่คุ้มค่ากับ

การลงทุน ดังน้ัน การแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหรือการถนอมอาหารเป็นวิธีการอย่างหน่ึงที่สามารถเพิ่มมูลค่า

ของผลิตผลทางการเกษตรได้ จึงเป็นสาเหตุที่ได้คิดค้นเครื่องสไลด์ขึ้นเพื่อใช้สําหรับห่ันตัดพืชผลทางการเกษตรให้เป็น
แผ่นบาง ๆ ก่อนนําไปเข้ากระบวนอื่น ๆ ต่อไป
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เป็นเครื่องมือที่ให้ความสะดวกสําหรับการห่ันตัดพืช ผัก ผลไม้และสมุนไพร ให้เป็นช้ินบาง ๆ ทําให้เบาแรง

และประหยัดแรงงานอีกทางหน่ึงด้วย

จุดเด่นของเครื่องสไลด์ ๒๐๐๔
๑. สามารถตัด เฉือนวัตถุดิบได้ตั้งแต่ ๕๐-๑๒๐ กก./ซม.

 และไม่มีเศษวัตถุดิบคงเหลือ

๒. ใช้งานได้อย่างต่อเน่ือง โดยใช้คนเพียง ๑ คน/เคร่ือง

๓. สามารถปรับความหนาของวัตถุดิบได้โดยการปรับ

 ตั้งใบมีด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๖
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายดิเรก  สุริยศิริ

    เลขที่ ๑๑๖ ถนนรณกิจ อําเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๑๑๐

โทรมือถือ  : ๐๘๑-๐๔๑-๐๐๗๗

กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้

ภูมิหลังของการประดิษฐ์กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้
 ในพ้ืนที่ที่มีการปลูกมะขามหวาน โดยเฉพาะจังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีพื้นท่ีการปลูกมะขามหวานเป็นจํานวนมาก

เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยวจะเก็บโดยการขึ้นบันไดใช้เหล็กเกาะกิ่งมะขาม ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตรายจากอุบัติเหตุ หรือบาง
ครั้งใช้ไม้สอยมะขามทําให้มะขามตกหล่นลงบนพ้ืนดินทําให้ฝักมะขามแตกหักเสียหาย ผู้ประดิษฐ์จึงได้คิดค้นกรรไกร

ยาวตัดเก็บผลไม้ขึ้น เพื่อช่วยในการเก็บมะขามหวานบนที่สูง ซึ่งทําให้เกิดความปลอดภัยและช่วยรักษาคุณภาพของ

มะขามได้ด้วย
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เป็นเครื่องที่ช่วยในการเก็บผลไม้ได้หลายชนิดที่อยู่ในท่ีสูง โดยเฉพาะมะขามหวาน นอกจากน้ียังสามารถใช้

แต่งก่ิงไม้บนที่สูงหรือกิ่งที่อยู่ในระดับต่ํา ๆ ก็ได้

จุดเด่นของกรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้
๑. กรรไกรถอดออกได้  สามารถนํามาใช้งานตามปกติของตัวกรรไกรแต่งก่ิง

๒. ตัวตะกร้าสามารถรับผลไม้ได้ทีละหลายผล

๓. กรรไกรใช้งานระบบชัก ระยะใช้งานสามารถตัดใกล้-ไกลได้ ๑-๔ เมตร ตัวกรรไกรายาว ๒.๓๐ เมตร

๔. ใช้ลวดสลิงเป็นตัวชัก แข็งแรง และทนทาน
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี 2546
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายนภา  แสงไชยราช

    ๑๖/๔๐ หมู่ ๗ ถนนจรควิถีถ่อง ตําบลย่านยาว อําเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย  ๖๔๑๑๐

โทร   : ๐๕๕-๖๔๑๐๗๖  มือถือ  ๐๘๙-๘๕๓-๓๔๗๒

โทรสาร   : ๐๕๕-๖๔๑-๐๘๐

บ้านกกลูกหมู

ภูมิหลังของการประดิษฐ์บ้านกกลูกหมู
 สุกรเป็นสัตว์เลี้ยงไว้เป็นอาหารของมนุษย์มาตั้งแต่โบราณกาลสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพหลักได้ เนื่องจาก

เป็นสัตว์ที่มีลักษณะและคุณสมบัติเด่นหลายประการ เช่น ให้ลูกดก ให้ลูกทน คือ แม่สุกรตัวหน่ึงสามารถให้ลูกได้

อย่างมีประสิทธิภาพ ๘ – ๑๐ ครอก หรือรวมความแล้วแม่สุกรตัวหน่ึงสามารถผลิตลูกได้ถึง ๗๐ – ๘๐ ตัว เป็นสัตว์
ที่เจริญเติบโตเร็ว ใช้เวลาเลี้ยงดูไม่นาน การลงทุนตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับการเลี้ยงปศุสัตว์ชนิดอื่น ๆ ในขณะเดียวกัน

ถ้าหากต้องการได้ผลผลิตสูงและได้ราคาดี ก็ต้องพยายามเน้นในเร่ืองของการจัดการฟาร์มสุกร ในการดําเนินการ

หรือวิธีปฏิบัติการใด ๆ ก็ตามที่เกี่ยวกับการผลิตสุกรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการเป็นการระดมความรู้ ความชํานาญ   
ประสบการณ์และเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบริหารงาน เพื่อเพิ่มพูนประสิทธภิาพในการผลิตสุกร อันจะนํามาซึ่งผล

กําไรจากการลงทุนของงานฟาร์มธุรกิจที่มีพ่อ – แม่พันธ์ุสุกรหลายตัวที่พร้อมในการให้ลูกสุกรเป็นจํานวนมาก
 ในการเลี้ยงเป็นไปเพื่อการศึกษาและฟาร์มธุรกิจ ซึ่งการจัดการดูแลลูกสุกรแรกเกิดให้มีชีวิตรอดตายมาก

ที่สุดในคอกตลอดจนถึงลูกสุกรหย่านม ซึ่งในระยะอนุบาลลูกสุกรนับเป็นจุดที่สําคัญต่อการมีชีวิตรอด ความสําคัญต่อ
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การรอดตายและการเจริญเติบโตของลูกสุกรเป็นที่สุด และเป็นจุดวิกฤตของลูกสุกรในการมีชีวิตรอด ความสําคัญของ

การจัดการฟาร์มสุกร เพ่ือเป็นการป้องกันการสูญเสียในระยะแรกเกิด ระยะน้ีจึงควรได้รับการเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างมาก

ในเรื่องอาหาร ที่อยู่ และความอบอุ่นของลูกสุกร 

โดยการให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม อุณหภูมิที่

พอเหมาะสําหรับลูกสุกรแรกเกิดในสัปดาห์แรกที่ ๓๕ – 

๔๐ องศาเซลเซียส ความอบอุ่นจากไฟกกจึงดึงลูกสุกร

ให้ออกห่างจากแม่เป็นการป้องกันการตายเน่ืองจากแม่

นอนทับเหยียบและทําร้าย ผลที่ตามมาลูกสุกรสุขภาพจะ

สมบูรณ์ แข็งแรง มีอัตราการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว 

มีภูมิคุ้มกันโรค ตลอดจนมีผลกําไรเพิ่มมากขึ้น

 จากสาเหตุที่ลูกสุกรเกิดมายังมีภูมิคุ้มกัน

โรคน้อย เพราะยังควบคุมอุณหภูมิในร่างกายได้ไม่ดี 

ถ้าอุณหภูมิในคอกคลอดต่ํา โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว

อาจเป็นอันตรายต่อลูกสุกร ทําให้ลูกสุกรจะแสดงอาการหนาวสั่นและตายได้ หรืออาจทําให้แคระแกรนเลี้ยงโตช้า 

มีอัตราเติบโตต่ํา มีภูมิต้านทานโรคน้อย

 จากปัญหาดังกล่าวผู้ประดิษฐ์ จึงเกิดแนวความคิดที่จะสร้างสิ่งประดิษฐ์ “บ้านกกลูกหมู”

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 “บ้านกกลูกหมู” มีประโยชน์ในด้านการเกษตรโดยเฉพาะผู้ที่ทําฟาร์มเลี้ยงหมูหรือเกษตรกรที่เลี้ยงหมู 
“บ้านกกลูกหมู” สามารถที่จะปรับอุณหภูมิให้พอเหมาะกับความต้องการของลูกหมู ทําให้มีอัตราการเจริญเติบโตอย่าง
รวดเร็ว มีนํ้าหนักเพิ่ม มีสุขภาพแข็งแรง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี ทําให้ลูกหมูมีอัตรา

การตายแรกเกิดลดน้อยลง อัตราการรอดชีวิตของลูกหมูมีเปอร์เซ็นต์เพิ่มสูงขึ้น ทําให้ผู้ที่ทําธุรกิจฟาร์มหมูมีกําไรเพิ่ม

มากขึ้น

จุดเด่นของ “บ้านกกลูกหมู”  
๑. “บ้านกกลูกหมู” สามารถที่จะตั้งค่าอุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของลูกสุกรในระยะแรกคลอดจนถึง
 หย่านม
๒. อุณหภูมิของบ้านที่เหมาะสม มีผลทําให้อัตราการเจริญเติบโตของลูกสุกรเพิ่มขึ้น ดูจากนํ้าหนักที่เพิ่มขึ้น

๓. ผลของการใช้บ้านกกลูกหมู ทําให้หมูมีภูมิต้านทานโรคดี สุขภาพแข็งแรง อัตราการรอดชีวิตของลูกสุกรเพิ่มขึ้น

๔. ทําให้มีกําไรเพิ่มมากขึ้น จากการทําธุรกิจเลี้ยงสุกร
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ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๗

เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)

เครื่องเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบด

เครื่องขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ

เครื่องขุดมันฝร่ัง

เคร่ืองผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร
และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์      

  ๒ เครื่องขุดมันฝร่ัง  นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร

  ๓ เคร่ืองผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย

   ทางการเกษตร  

  ๔ เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา นายปัญญา  เทียนนาวา

  ๒ เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) นายสุวรรณ  หอมหวล

  ๓ เครื่องเตาเผาไหม้วอร์เทคฟลูอิไดซ์เบด นายฐานิตย์  เมธิยานนท์ 

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๗
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายปัญญา  เทียนนาวา

    ๔๓/๑ หมู่ ๗ ถนนคลองศาลา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐

โทร.   : ๐๕๖-๗๑๑๓๙๖  มือถือ  ๐๘๙-๔๓๙-๐๓๘๓

โทรสาร   : ๐๕๖-๗๒๒๒๑๗

เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา
 ปัจจุบันมีหน่วยงานทางราชการ เช่น ศูนย์เพาะชํา
กล้าไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับ เพื่อใช้ในราชการและจําหน่ายกัน

เป็นจํานวนมาก งานท่ีหนักสําหรับการเพาะชําคือ การผสมดิน 

ส่วนการกรอกดินแม้จะใช้แรงงานเบาแต่ก็ต้องใช้เวลามาก ดัง
น้ัน การสร้างเครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชําจึงช่วยผ่อน

แรงและประหยัดเวลา ลดต้นทุนการเพาะชํากล้าไม้ ไม้ดอก ไม้

ประดับ อันเป็นการสนับสนุนให้เมืองไทยเขียวขจีมีสีสันสดสวย

ด้วยไม้ดอก ไม้ประดับ 
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เป็นเครื่องมือผ่อนแรงและประหยัดเวลา 

ค่าใช้จ่ายในการผสมดินสูตรต่าง ๆ พร้อมกับการบรรจุ

ลงถุงเพาะชําหรือกระสอบสําหรับจําหน่าย อันจะนําไป

สู่การขยายปริมาณเพาะชําพันธ์ุกล้า ไม้ดอก ไม้ประดับ 

รวมทั้งหน่วยงานศูนย์เพาะชํากล้าไม้ของหน่วยงาน

ราชการและภาคเอกชน และเป็นการส่งเสริมเพื่อทําให้

ประเทศไทยเขียวขจีไปด้วยต้นไม้ ซึ่งเป็นการพลิกฟื้น

ธรรมชาติให้กลับคืนมา

จุดเด่นของ “เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา”  
๑. ชุดผสมดินสูตรต่าง ๆ สามารถผสมดินเสร็จภายใน

 เวลา ๒ นาที/ครั้ง

๒. ชุดลําเลียงสามารถลําเลียงดินที่ผสมแล้วไปสู่ชุด

 บรรจุถุงได้ตามที่ต้องการ

๓. ชุดกรอกดินผสมลงถุง สามารถบรรจุลงถุงเพาะชํา

 ได้ตามขนาดที่ต้องการและยังบรรจุลงถุงขนาดใหญ่

 เพื่อการจําหน่ายได้   

๔. สามารถเคลื่อนย้ายโดยการลากจูงด้วยรถกระบะ 
 รถอีแตน๋ หรือใช้แรงคนได้
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุวรรณ  หอมหวล

    ๑๕๘ ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ ๒ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  ๑๐๒๖๐

โทร.   : ๐๒-๓๑๑-๓๒๙๒  มือถือ  ๐๘๙-๒๕๙-๒๗๗๓

เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) สําหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)ฯ
  เรื่องอาหารโคนมถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญที่สุด เนื่องจากเป็นต้นทุนท่ีมากกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ของค่าใช้จ่าย

ทั้งหมดในการผลิตนม ดังนั้น การมีโปรแกรมให้อาหารมีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้เกษตรกรมีผลกําไรเพิ่มขึ้น 

และเพิ่มการให้นมของโคได้ โดยทั่วไปฟาร์มโคนมที่เลี้ยงในประเทศส่วนใหญ่จะให้อาหารข้นและอาหารหยาบไม่พร้อม
กันจากงานวิจัยและการนําไปใช้จริงพบว่าประโยชน์จากการให้อาหารแบบนี้มหีลายประการเช่น

๑. สามารถเพิ่มปริมาณนํ้านมคือโคนม จะมีความสามารถเพิ่มนํ้านมได้ประมาณ ๖ – ๘ เปอร์เซ็นต์

๒. ทําให้ลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์ โดยมีเหตุผลในการลดจากหลายสาเหตุ เช่น สามารถนําวัตถุดิบที่มีความน่ากินตํ่า  

 มีคุณค่าทางอาหารสูงนํามาใช้ได้  ทําให้การสูญเสียในการกินอาหารลดลง ๓ – ๕ เปอร์เซ็นต์ บางฟาร์มสามารถ

 ลดต้นทุนด้านอาหารได้ถึง ๕ – ๗ เปอร์เซ็นต์
๓. สามารถเพิ่มปริมาณไขมันในน้ํานม เนื่องจากกระเพาะหมักจะอยู่ในสภาวะสมดุล เป็นผลทําให้ไขมันในน้ํานม

 เพิ่มขึ้น  ๐.๑ – ๐.๒  เปอร์เซ็นต์
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๔. ช่วยลดการผิดปกติของระบบการใช้อาหาร

 ในร่างกาย (metabolic) โคที่แยกอาหารหยาบและ

 อาหารข้นจะมีความผิดปกติของระบบการใช้อาหาร

 ในร่างกาย ต้องดึงสารอาหารออกจากร่างกายมาใช้

 ถ้าใช้อาหารผสมรวมจะทําให้สุขภาพโคดีขึ้น รวมทั้ง

 ระบบสืบพันธ์ุดีขึ้นด้วย

๕. สามารถลดแรงงาน จะทําให้คนงานทํางานลดลง

 วันละ ๑ – ๒ ชั่วโมง

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. เป็นเคร่ืองที่ออกแบบพัฒนาและสร้างขึ้นเหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยง

 โคนมขนาดเล็กมีโคนมในฝูง ๑๐ – ๔๐ ตัว สามารถใช้เครื่องน้ีผลิตอาหาร TMR 

 ใช้เองได้

๒. เกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมสามารถใช้ระบบการเลี้ยงแบบอาหารผสมรวมได้จะทําให้

 โคนมให้นมต่อตัวมากขึ้น โคมีสุขภาพดี ทําให้มีผลต่อสิ่งแวดล้อมในฟาร์ม 
 สามารถใช้เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เช่น ในเขตที่ปลูกข้าวโพดฝักอ่อน

 หลังจากหักฝักส่งโรงงานไปแล้ว ก็ใช้ประโยชน์จากต้นได้อย่างเต็มที่ได้ (Utiltza

 tion) สําหรับผลิตอาหารสูตรผสมรวมได้ ช่วยลดต้นทุนด้านอาหาร อีกทั้งยัง
 ช่วยลดมลภาวะในฟาร์ม สําหรับการจัดการด้านอาหาร เนื่องจากพืชอาหาร

 หยาบที่จะนํามาใช้ถูกตัดสับและนํามาทําเป็น TMR ทําให้เศษลําต้นอาหารหยาบ เช่น ข้าวโพด ข้าวฟ่าง หญ้า 

 เนเปียร์ ฯ ที่ค่อนข้างแข็งโคไม่กิน สามารถกินรวมกันเป็นอาหาร TMR ได้
๓ เป็นตัวแทนของการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่สร้างในประเทศ สําหรับฟาร์มโคนมที่มีจํานวนโคนมในฝูงมากขึ้น   

 และมีปัญหาด้านแรงงาน อันจะช่วยลดการนําเข้าและพึ่งพาเทคโนโลยีได้
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จุดเด่นของ “เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR) ฯ”  
๑. เป็นเครื่องต้นแบบที่สามารถผลิตอาหาร  TMR ที่เหมาะสมกับฟาร์มโคนมขนาดเล็กและขนาดกลางในประเทศ

๒.   เป็นเครื่องขนาดเล็กสามารถสับ ย่อย อาหารหยาบ เช่น ต้นข้าวโพด ข้าวฟ่าง สามารถชั่งรู้นํ้าหนักของทั้งอาหาร

 ข้นและอาหารหยาบ และผสมคลุกเคล้าจนเป็นอาหาร TMR ในตัวเครื่องเดียวกัน โดยใช้ต้นกําลังจากเครื่องยนต์

 ดีเซลขนาดเล็ก ๑๐ – ๑๕ แรงม้า ที่เป็นต้นกําลังของรถไถนาเดินตาม หรือต้นกําลังเครื่องสูบนํ้าสําหรับเกษตรกร

 ทั่วไป

๓. การทํางานของเครื่อง ถ้าไม่ต้องการทําเป็นอาหาร

 TMR ก็สามารถเตรียมเฉพาะอาหารหยาบ โดยสับ

 ย่อยพืชอาหารสัตว์สดเป็นช้ินที่สามารถปรับขนาด

 เฉลี่ยได้ถึง ๐.๕ – ๒ เซนติเมตร สําหรับเลี้ยงโคนม

 หรือโคเนื้อก็ได้

๔. เครื่องสามารถปรับการทํางานเป็นผสมเฉพาะ

 อาหารข้นได้ ถ้าผู้ใช้สามารถหาแหล่งวัตถุดิบ เช่น

 กากนุ่น กากฝ้าย มันสําปะหลัง ราํ กากถ่ัว

 กากนํ้าตาล ฯลฯ โดยเตรียมเป็นอาหารข้นเล้ียงโคได้

 ซึ่งไม่จําเป็นต้องทําอาหาร TMR ก็ได้

๕. เครื่องสามารถผลิตอาหาร TMR โดยทํางานจนเสร็จกระบวนการทั้งหมดไม่เกิน ๔๕ นาที สําหรับผลิตอาหาร  

 TMR ประมาณ ๑๕๐ – ๒๐๐ กิโลกรัมต่อครั้ง ใช้แรงงาน ๑ คน ก็ทํางานได้ ซึ่งโคนมจะใช้อาหาร TMR ประมาณ 

 ๑๐ – ๑๕ กิโลกรัมต่อตัวต่อมื้อ วันหน่ึงกิน ๒ มื้อ

๖. กลไกการทํางาน ชุดตัด สับ และกลไกชุดผสมที่เป็นแบบคลุกเคล้าโดยใช้หลักการแทนที่ผสม มีหลักการแทนที่

 ผสม มีหลักการทํางานไม่ซ้ําซ้อน สามารถบํารุงรักษาได้ง่าย
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายฐานิตย์  เมธิยานนท์

    ๑๖ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๓๓ ถนนสุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตัน เขตวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๑๐

โทร.   : ๐๒-๙๔๘-๐๘๒๗, ๐๒-๙๘๘-๓๖๕๕ ต่อ ๒๔๔  มือถือ  ๐๘๙-๘๑๖-๐๔๕๖

โทรสาร   : ๐๒-๙๘๘-๓๖๕๕ ต่อ ๒๔๑

เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดช์เบดสําหรับเชื้อเพลิง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสําหรับเชื้อเพลิงแกลบ
 การเผาไหม้โดยใช้หลักการของการไหลวนหรือการไหลแบบวอร์เทค ได้เป็นที่รู้จักมาหลายทศวรรษแล้ว 
ซึ่งนอกจากทําหน้าที่ผลิตความร้อนแล้วยังทําหน้าที่ดักเถ้าไม่ให้หลุดลอยออกไปพร้อมกับแก๊สเผาไหม้ด้วย ต่อมาได้มี
การนํามาประยุกต์ใช้กับเช้ือเพลิงชีวมวล เช่น แกลบ สําหรับเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบดก็ได้มีการพัฒนามานานแล้วเช่นกัน
ส่วนใหญ่จะใช้กับเชื้อเพลิงถ่านหินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า แต่ก็มีการนํามาประยุกต์ใช้กับเชื้อเพลิงชีวมวลเช่นกัน เมื่อ
ประมาณ ๑๐ กว่าปีมาน้ี ได้มีการพัฒนาเตาเผาไหม้ฟลูอิไดซ์เบด ซึ่งใช้กับถ่านหินบดและเป็นเตาชนิดที่ป้อนเชื้อเพลิง
เข้าทางด้านล่างของเบด และได้มีการพัฒนาข้ึนโดยมีการเพิ่มอากาศส่วนที่สอง ซึ่งถูกฉีดเข้าไปในแนวสัมผัสในบริเวณ 
free board โดยจะทําให้เกิดการหมุนวนของแก๊สเผาไหม้และอนุภาคขึ้นในบริเวณ free board การฉีดอากาศส่วนที่
สองสามารถทําได้ที่ระดับความสูงต่าง ๆ ของตัวเตา ผลของการเกิดวอร์เทคจากการฉีดอากาศเข้าไปในแนวสัมผัสน้ี
จะทําให้สามารถดักอนุภาคที่ยังเผาไหม้ไม่หมดไม่ให้หลุดลอยออกไปจากเตาและยังทําให้เกิดการหมุนเวียนของอนุภาค
เชื้อเพลิง ระหว่างบริเวณเบดด้านล่างกับบริเวณที่เกิด วอร์เทคใน free board ส่งผลให้สามารถลดความสูงของเตา
ฟลูอิไดซ์เบดลงได้
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 สามารถนําไปใช้ กับอุตสาหกรรมท่ัวไปที่

ต้องการแหล่งพลังงานความร้อนไปใช้ในกระบวนการผลิต

โดยอาจนําไปใช้โดยตรงหรือโดยทางอ้อม เช่น การอบ

แห้งข้าวเปลือกในอุตสาหกรรมโรงสีข้าว การลดความชื้น

ในอุตสาหกรรมทําเชื้อเพลิงอัดแท่งจากชีวมวล การอบ

แห้งเมล็ดข้าวโพดในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารสัตว์ 

และการนําไปใช้กับอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนเพื่อ

ผลิตไอนํ้าในอุตสาหกรรมโรงสีขา้วนึ่ง

จุดเด่นของ “เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบดสําหรับเชื้อเพลิงแกลบ”  
๑. เตาเผาไหมวอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด ถูกออกแบบให้มีตัวเตาเป็นทรงกระบอกและมีส่วนล่างของเตาเป็นทรงกรวย
 หงาย โดยบริเวณส่วนของเตาที่เป็นทรงกระบอกจะมีวงแหวนวอร์เทคทํางานร่วมกับการฉีดอากาศในแนวสัมผัส
 ที่หัวเตา เพื่อช่วยในการหมุนวนของอากาศเหนือวงแหวนวอร์เทค ทําให้ดีกรีของการเกิดวอร์เทคเพิ่มมากขึ้น 
 ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการดักจับอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหม้ไม่หมดและมีขนาดใหญ่ได้ดีขึ้น เป็นการเพิ่มระยะ
 เวลาที่  อนุภาคเชื้อเพลิงจะอยู่ภายในเตา
๒. เตาเผาไหมว้อรเ์ทค-ฟลอูไิดซเ์บด มวีงแหวนวอรเ์ทค
 ทํางานร่วมกับการฉีดอากาศในแนวสัมผัสที่หัวเตา 
 ช่วยในการดักจับอนุภาคเชื้อเพลิงขนาดใหญ่และ
 ก่อให้เกิดการหมุนเวียนของอนุภาคเช้ือเพลิงเพ่ิมข้ึน
 ส่งผลให้เตาเผาไหม้มี สัดส่วนความสูงต่อเส้น
 ผ่าศูนย์กลาง (H/D) ต่ํา โดยที่ค่า H/D จะอยู่ในช่วง 
 ๒.๗๕ – ๓.๕ ซึ่งทําให้ลดต้นทุนในการก่อสร้างเตา
 เผาไหม้ลงได้
๓. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีวงแหวนวอร์เทค
 ทําให้ก้ันห้องเผาไหม้ออกเป็นสองห้องคือ ส่วนแรก
 เป็นห้องเผาไหม้ที่อยู่เหนือวงแหวนวอร์เทค ซึ่งมีลักษณะการเผาไหม้แบบวอร์เทคทําหน้าที่เผาไหม้สารระเหยที่
 อยู่ใน เชื้อเพลิง ส่วนที่สองเป็นห้องเผาไหม้ที่อยู่ดา้นล่างวงแหวนวอร์เทคมีลักษณะการเผาไหม้แบบฟลูอิไดซ์เบด 
 โดยจะเผาไหม้ส่วนที่เป็นถ่านเชื้อเพลิง
๔. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีส่วนล่างของเตาเป็นทรงกรวยหงายเชื่อมต่อกับส่วนที่เป็นตะแกรงกระจาย
 ลมท่อ จ่ายลมเข้าที่ด้านล่างของตะแกรงกระจายลม ส่วนล่างของเตาทรงกรวยหงายนี้ทําหน้าที่ (๑) เป็นส่วน
 รองรับเบด ของอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยังเผาไหม้ไม่หมด (๒) ช่วยเหนี่ยวนําให้เกิดพฤติกรรมการไหลและการเผาไหม้
 แบบฟลูอิไดซ์เบดในห้องเผาไหม้ส่วนที่อยู่ถัดไป (๓) ลดปริมาณอากาศที่ทําให้เกิดฟลูอิไดซ์เซชั่น
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๕. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด มีใบกวนที่ทํา
 หน้าที่ทําลายการเกาะตัวของอนุภาคเชื้อเพลิงที่ยัง
 เผาไหม้ไม่หมด และช่วยกวาดเชื้อเพลิงให้ลงมาสู่
 ตะแกรงกระจายลม
๖. เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด ไม่ต้องผสมวัสดุ
 เฉี่อยจําพวก ทราย ซิลิก หรืออะลูมินา ลงในเบด
 เชื้อเพลิง
๗. จากการรวมพฤติกรรมการเผาไหม้แบบวอร์เทค
 และฟลูอิไดซ์เบด ขณะที่เกิดการเผาไหม้จะทําให้เกิด
 การเผาไหม้ตลอดทั่วทั้งพ้ืนที่หน้าตัดของเตาเผา
 VFBC ทําให้เตาสามารถผลิตภาระความร้อนจําเพาะได้สูงสุด ๐.๙๑ MW/m ๓ ที่ประสิทธิภาพเชิงความร้อนเท่ากับ
 ๙๕% และปริมาณอากาศส่วนเกิน ๑๕๗% โดยอุณหภูมิแก๊สเผาไหม้ที่ทางออก ประมาณ ๑,๐๖๐ องศาเซลเซียส  
๙. ปริมาณ CO

2
 CO และ O

2
 สอดคล้องกับปริมาณอากาศส่วนเกินและประสิทธิภาพของเตา โดยที่ประสิทธิภาพ   

 เชิงความร้อนเท่ากับ ๙๕% จะได้ปริมาณ CO และ NOx ที่ปล่อยออกมาจากเตาค่าไม่เกิน ๕๐ ppm และ ๓๘๐ 
 ppm ตามลําดับ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์

    ๑๐/๑ หมู่ที่ ๘ ถนนทางลัดสาย ๒ พุทธมณฑล แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ  ๑๐๑๗๐

โทร.   : ๐๒-๘๘๙-๑๑๙๗, ๐๒-๕๗๗-๙๑๓๓  มือถือ  ๐๘๑-๖๒๙-๗๖๒๘

โทรสาร   : ๐๒-๘๘๙-๑๑๙๗, ๐๒-๕๗๗-๙๑๓๐

เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ
 ปัจจุบัน ความต้องการบริโภคมันฝร่ังมีปริมาณสูงขึ้นอย่างมาก ทั้งการ
บริโภคมันฝร่ังแปรรูป เช่น มันฝร่ังทอดกรอบ มันฝร่ังทอดแบบเฟรนช์ฟรายด์ 

หรือการใช้มันฝร่ังเป็นส่วนผสมในการผลิตอาหาร อาทิ อุตสาหกรรมแหนมเนือง 

ที่ใช้มันฝร่ังเป็นส่วนผสมสําคัญอย่างไรก็ตาม ในกระบวนการผลิตที่ต้องใช้มันฝร่ัง 

ต้องใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมากในการล้างทําความสะอาดและปอกเปลือก 

ซึ่งในข้ันตอนดังกล่าว ทําให้สูญเสียนํ้าหนักมากถึง ๒๐% อีกทั้ง ในขณะน้ียังไม่มี
เครื่องจักรที่เหมาะสมกับการปอกผิวมันฝร่ังผลิตจําหน่ายในประเทศ สถาบันวิจัย

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย จึงได้ทําการวิจัยพัฒนาขึ้นมา 

เพื่อเผยแพร่ส่งเสริมให้มีการนําไปใช้ในภาคอุตสาหกรรม
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 มันฝร่ังเป็นผลผลิตทางการเกษตรที่ต้องนําไปแปรรูป การปอกเปลือกเป็นข้ันตอนสําคัญและจําเป็นเครื่อง

ขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ จึงเป็นเครื่องจักรที่มีประโยชน์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต การแปรรูป ลดการสูญเสีย

นํ้าหนักไปมาก เสียเพียงประมาณ ๕ – ๖ % (ขณะที่ใช้คนปอกเสีย ๒๐%) วิธีการปอกเปลือกด้วยเครื่องจักรที่ประดิษฐ์

น้ีเป็นวิธีทางกล ผลผลิตสะอาด ถูกสุขลักษณะ ในขณะที่การปอกเปลือกบางวิธีใช้เคมี (แช่กรด, ด่าง) เพื่อให้ผิว

ลอกออก ทําให้มีการปนเปื้อนของสารเคมีไม่ปลอดภัยต่อผู้บริโภค

จุดเด่นของ “เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ”  
๑. นํ้าหนักมันฝร่ังสูญเสียน้อยประมาณ ๖% ขณะที่

 วิธีอื่น (ถังหมุน) สูญเสีย ๑๐ – ๑๒ % ใช้แรงงานคน

 ปอกสูญเสียประมาณ ๒๐%

๒. ทํางานอย่างต่อเนื่อง ปอกเปลือกและล้างทําความ

 สะอาดไปด้วยพร้อม ๆ  กัน ขณะที่วิธีถังหมุนจะทํางาน

 เป็น Batch

๓. สามารถปรับตั้งเวลาการขัดผิวมันฝร่ังให้มากน้อย

 ได้ตามต้องการ เช่น ถ้าเป็นพันธ์ุเปลือกบางขัดผิวง่าย

 ตั้งเวลาน้อย ถ้าเปลือกหนาต้ังเวลาให้มาก

๔. สามารถใช้มันฝร่ังคละขนาดได้ ไม่จําเป็นต้องคัดขนาดมาก่อน
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร

    ๑ ซอย ๖ ถนนสุขเกษม ตําบลป่าตัน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๓๐๐

โทร.   : ๐๕๓-๒๑๓-๔๖๖, ๐๕๓-๔๙๘-๑๗๔  มือถือ  ๐๘๑-๕๙๕-๔๔๓๒

โทรสาร   : ๐๕๓-๔๙๘-๙๐๒

เครื่องขุดมันฝรั่ง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องขุดมันฝรั่ง
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการผลิตมันฝรั่ง พบว่า

มีขั้นตอนอยู่ ๓ ขั้นตอน ได้แก่ การปลูก, การดูแลรักษา,
การเก็บเกี่ยว และพบว่าขั้นตอนที่มีปัญหาและใช้แรงงานมาก

ที่สุดก็คือ การเก็บเกี่ยว ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มีเครื่องจักรกลที่

เหมาะสมกับเกษตรกร ดังน้ัน เกษตรกรจึงจําเป็นต้องใช้แรงงาน

คนอยู่แต่มีข้อเสียคือ มีมันฝรั่งเสียหายและหลงเหลืออยู่ในดิน
ค่อนข้างมาก ส่วนเครื่องขุดมันฝรั่งจากต่างประเทศต้องนําไป

พ่วงท้ายรถแทรกเตอร์กลางหรือขนาดใหญ่ ซึ่งไม่เหมาะสมกับสภาพแปลงเพาะปลูกในประเทศไทย เนื่องจาก

เกษตรกรผู้ปลูกมันฝรั่งมีแปลงเพาะปลูกขนาดเล็ก และมีคันนาโดยรอบ นอกจากยังมีมันฝรั่งเสียหายจากการขุด

ค่อนข้างมาก ถ้าหากสามารถประดิษฐ์เครื่องจักรกลที่สามารถขุดมันฝร่ังได้โดยใช้รถไถเดินตามเป็นตัวฉุดลากได้อย่าง
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มีประสิทธิภาพ สามารถขุดมันฝร่ังได้หมดและมันฝร่ังไม่เสียหายแล้ว ก็จะทําให้เกษตรกรลดการใช้แรงงานในการ

เก็บเก่ียวลง นอกจากน้ีจะทําให้เกษตรกรใช้รถไถเดินตามได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน และเคร่ืองจักรกลน้ีเกษตรกร

สามารถซื้อไปติดตั้งถอดประกอบเข้ากับตัวรถไถเดินตามได้ทุกยี่ห้อ โดยการติดตั้งน้ันทําได้อย่างง่าย  ๆ

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ลดความสูญเสีย จากการทดสอบเครื่องขุดมันฝร่ังน้ีตามมาตรฐานของ

 สถาบัน SIAE พบว่าเครื่องขุดมันฝร่ังน้ีอยู่ในระดับดีมาก โดยเครื่องขุด

 มันฝร่ังน้ีมีความสามารถในการทํางานเป็นอย่างดี และมีมันฝร่ังเสียหาย

 น้อยมาก

๒. ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน

๓. ลดต้นทุนในการขุดลงได้เป็นอย่างมาก ข้อมูลจากสหกรณ์ผู้ปลูกมันฝร่ัง

 เชียงใหม่ จํากัด พบว่าต้นทุนในการขุดมันฝร่ังในจังหวัดเชียงใหม่เท่ากับ  

 ๑,๕๖๐ บาทต่อไร่ (ใช้แรงงานประมาณ ๑๓ คนต่อไร่) แต่จากการทดสอบ

 การขุดในแปลงของเกษตรกรในหลายพื้นที่ เครื่องที่ประดิษฐ์น้ีจะมีต้นทุน

 ๘๐๐ บาทต่อไร่

 

จุดเด่นของ “เครื่องขุดมันฝรั่ง”  
๑. สามารถประดิษฐ์ส่วนท่ีเป็นตะแกรงร่อนบันไดเล่ือนให้มีขนาดเล็ก แล้วสามารถ
 นํามาตอ่พว่งกับรถไถเดนิตามได ้  และสามารถถา่ยทอดกาํลงัจากรถไถเดินตาม
 มาขับเคลื่อนตะแกรงร่อนบันไดเลื่อนได้ ทั้งน้ี ต้องทําห้องเฟืองขึ้นมาสําหรับ
 การถ่ายทอดกําลังและกลับทิศทางของการหมุนของล้อสายพานในการ
 ขับเคลื่อนตะแกรงร่อนบันไดเลื่อน
๒. เครื่องขุดมันฝร่ังน้ี มีความเหมาะสมกับเกษตรกรผู้ปลูกมันฝร่ังในประเทศไทย
 เป็นอย่างมาก จากการทํางานจริงของเครื่องขุดมันฝร่ังน้ีในแปลงเพาะปลูก
 ของเกษตรกร พบว่า มีความเสียหายของมันฝร่ังน้อยมาก หัวมันฝร่ังที่ขุดได้
 ไม่กระจัดกระจาย ไม่มีหัวมันฝร่ังหลงเหลือในแปลง มีหัวมันฝร่ังที่ถูกดินกลบ
 น้อยมาก
๓. เกษตรกรท่ีได้ซื้อเครื่องขุดมันฝร่ังน้ีไปใช้งานแล้วมีความพอใจเป็นอย่างมาก 
 เนื่องจากมีความสามารถในการขุดมันฝรั่งสูงกว่าแรงงานคนมาก ความเสียหายของมันฝรั่งก็น้อยเมื่อเทียบกับ
 การใช้แรงงานคนในการขุด สามารถใช้ขุดมันฝร่ังได้ทุกพันธ์ุ และใช้ต้นกําลังเพียง ๘ แรงม้าเท่าน้ัน
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๔. เครื่องขุดมันฝร่ังน้ีใช้งานได้อย่างง่ายเหมือนกับการไถทั่วไป การซ่อมบํารุงก็ไม่ยาก เพราะวัสดุที่ใช้เป็นวัสดุที่มี
 ใช้กันแพร่หลายในประเทศอยู่แล้ว
๕. เครื่องขุดมันฝรั่งนี้มีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องขุดมันฝรั่งแบบผาลไถหัวหมู เนื่องจากมีความเสียหายของ
 มันฝร่ัง หัวมันฝร่ังที่ขุดได้กระจัดกระจาย มีหัวมันฝร่ังหลงเหลือในแปลง มีหัวมันฝร่ังที่ถูกดินกลบ
๖. เกษตรกรที่มีรถไถเดินตามอยู่แล้ว สามารถซื้อเครื่องขุดมันฝร่ังไปพ่วงท้ายได้เลย
๗. สามารถพ่วงต่อกับรถไถเดินตามได้ทุกยี่ห้อ



ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

89
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย

    ๔๖/๑ หมู่ ๘ ตําบลหัวฝาย อําเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่  ๕๔๑๓๐

โทร.   : ๐๕๔-๕๔๔-๗๗๔, ๐๕๔-๖๑๓-๓๑๓  มือถือ  ๐๘๑-๗๔๖-๔๕๘๕

โทรสาร   : ๐๕๔-๖๑๓-๓๔๐

เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร
 การแก้ปัญหาการใช้พลังงานของชาติท่ีมีอยู่อย่างจํากัด  โดยการผลิตแก๊สชีวภาพมาใช้ทดแทนแก๊สธรรมชาติ

จากอ่าวไทย โดยส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนได้ใช้

บ่อแก๊สชีวภาพน้ันถูกจํากัดด้วยจํานวนของผู้ใช้ที่เป็น

กลุ่มคนที่มีฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ซึ่งมีจํานวนน้อยเมื่อเทียบกับ

ประชากรท้ังประเทศ แต่คนในสังคมเมืองที่ไม่มีมูลสัตว์

ไม่สามารถสร้างและใช้งานจากบ่อแก๊สชีวภาพได้ เน่ืองจาก

ต้องมีพื้นที่ก่อสร้างบ่อแก๊ส และต้องหามูลสัตว์มาเติม
ตลอดเวลา

 การประดิษฐ์เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจาก

เศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรแทนการ
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ของเสียจากฟาร์มคือมูลสัตว์และจากครัวเรือนคือเศษอาหาร เมื่อรวมของเสียเหล่านี้จากประชากรทั่วประเทศ

 ต่อวันแล้วมีเป็นจํานวนมาก ถ้าไม่มีการทําลายหรือกําจัดจะส่งผลให้สภาพแวดล้อม เช่น พื้นดิน นํ้าและอากาศ 

 เสียหายได้ รัฐบาลจึงให้มีการสุขาภิบาลทุกชุมชนทั่วประเทศ โดยการกําจัดขยะเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและ

 ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคและแมลงวัน ท่ีเป็นพาหะนําโรคน่ารังเกียจ และสร้างความรําคาญ หน่วยงานของ

 รัฐต้องรับภาระการเก็บและกําจัดขยะ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหาทั้งด้านงบประมาณก่อสร้างโรงงานกําจัดขยะ และ

 สถานที่นําขยะไปทิ้งเหล่าน้ีคือปัญหาของชาติด้านเศรษฐกิจและสังคม

๒. ประชาชนในชนบทส่วนมากใช้ไม้จากป่ามาทําฟืนหรือถ่านหุงต้มประกอบอาหาร เนื่องจากหาได้ง่ายไม่ต้องซื้อ

 พบว่าทุก ๆ ปี ป่าไม้ถูกทําลายเนื่องจากการนําไม้ในป่ามาใช้เป็นแหล่งพลังงานหุงต้มอาหารในครัวเรือน ทั้งใช้เอง

 และลักลอบเผาถ่านขายเป็นจํานวนมากส่งผลให้พื้นท่ีป่าไม้ลดลง ซึ่งกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ดิน อากาศ นํ้า และ

 สัตว์ป่าถูกทําลายเนื่องจากขาดสมดุลธรรมชาติ

๓. เร่ืองพลังงานของประเทศเป็นเร่ืองท่ีสําคัญอันดับต้น ๆ ปัจจุบันพลังงานทดแทนของชาติมีอยู่จํากัดท้ังด้านปริมาณ

 และระยะเวลาที่สามารถใช้ได้ แต่ปริมาณการใช้พลังงานของประชากรมีมากจึงต้องนําเข้าพลังงาน ซึ่งเป็นค่า
 ใช้จ่ายของชาติที่สูงมาก การใช้พลังงานแบบไม่ประหยัดจะส่งผลถึงความอยู่รอดของประเทศทั้งด้านความมั่นคง  

 เศรษฐกิจและสังคม

สร้างบ่อแก๊ส ที่ให้ผู้ใช้สามารถติดตั้งเครื่องและใช้งานได้ง่าย เนื่องจากเติมมูลสัตว์เพียงครั้งแรกที่ติดตั้งเครื่อง

จากน้ันจะใช้เศษพืชผักก่อนปรุงอาหารและเศษอาหารที่เหลือบริโภคแต่ละวันจากครัวเรือนเติมลงไปในถังหมัก

หรือเกษตรกรที่มีฟาร์มก็ยังใช้มูลสัตว์ได้เช่นกัน ซึ่งเศษอาหารที่เหลือจากการทําครัวและการรับประทานอาหารมีอยู่

ทุกบ้านและมีทุกวัน เป็นส่ิงปฏิกูลที่สร้างปัญหาให้แก่แม่บ้านและหน่วยงานของรัฐ เพราะเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและ

แมลงวันเกิดกลิ่นเหม็น สร้างภาระหน้าที่ให้แก่เทศบาลเรื่องการกําจัดขยะ ดังน้ัน การนําเศษอาหารมาหมักเป็นแก๊ส

ชีวภาพถือว่าได้ประโยชน์ ๒ ต่อ

จุดเด่นของ “เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหารและวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร”  
  ถังแก๊สชีวภาพใช้ในครัวที่ใช้เศษอาหารหรือมูลสัตว์เป็นส่ิงประดิษฐ์ที่แปลกใหม่ด้านความคิดใช้เศษอาหาร 

แต่ลักษณะของชิ้นงานเป็นส่ิงประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากพื้นฐานของการหมักแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ที่มีถัง ๒ ใบ มีขนาด
ต่างกันเล็กน้อยคว่ําหงายซ้อนกัน โดยถังที่หงายอยู่ด้านนอกมีหน้าที่หมักสารละลาย และถังที่คว่ําอยู่ด้านในทําหน้าที่

เกบ็แก๊สสามารถยกตัวลอยขึ้นลงได้ และได้พัฒนาปรับปรุงเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดผลดีดังน้ี
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๑. พัฒนาจากบ่อแก๊สที่ก่ออิฐฉาบปูนขนาดเล็กและใหญ่ ที่ก่อสร้างอยู่กับที่มาเป็นถังโลหะขนาด ๕๐๐ ลิตร สามารถ

 เคลื่อนย้ายได้ สามารถผลิตจําหน่ายให้แก่ผู้สนใจโดยทั่วไปได้โดยไม่ต้องสร้างสิ่งใดเพิ่มเติม

๒. พัฒนาที่เติมเศษอาหารที่เป็นลักษณะเฉพาะสามารถเติมเศษอาหารได้จากด้านบนของถังหมัก แต่ขณะเติมไม่มี

 ผลต่อการรั่วของแก๊สในถัง และพัฒนาท่ีปล่อยกากที่เหลือจากการหมักที่ก้นถัง

๓. พัฒนาที่กวนสารละลายที่หมักในถัง โดยการติดตั้งใบพายไว้ในถังชั้นในเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการหมักจากการ

 กระจายตัวของจุลินทรีย์ โดยใบกวนจะทํางานเองจากการลอยตัวขึ้นลงของถังหมักแก๊สชั้นใน

๔. พัฒนาระบบเก็บแก๊สสํารองอัตโนมัติ สามารถเก็บแก๊สจากถังหมักไว้ในถังแรงดันสูง (๗ บาร์) ตลอดเวลาทั้ง

 กลางวันและกลางคืน ทําให้ใช้แก๊สได้กับหัวเตาแก๊สได้ทุกรุ่นเหมือนกับแก๊สถังที่ขายตามท้องตลาด

๕. พัฒนาระบบแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อให้ได้แก๊สมีเทนบริสุทธิ์นําไปใช้กับเครื่องยนต์ เช่น รถมอเตอร์ไซด์
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๗
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย

    ๘๓/๗๓ หมู่ ๑๑ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐

โทร.   : ๐๕๖-๗๑๑-๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๑  มือถือ  ๐๘๑-๘๘๘-๘๑๑๕

โทรสาร   : ๐๕๖-๗๒๒-๒๑๗

เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้
 การปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นอาชีพหน่ึงของเกษตรกรไทยมานานแล้ว อาชีพน้ีทํากันมากในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง การเลี้ยงไหมแต่ละรุ่นใช้เวลา ๓๐ วัน สามารถทํารายได้ให้แก่เกษตรกรรายได้

เฉลี่ย ๑,๕๐๐ – ๓,๐๐๐ บาท/เดือน จากการสํารวจเกษตรกรที่ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมพบว่า วิธีการเก็บรังไหมจากจ่อไม้  

(จ่อไม้เป็นจ่อหลักที่ใช้) ส่วนมากจะใช้น้ิวมือดันรังไหมออกจากจ่อไม้ได้คราวละ ๔ รัง อีกวธีิหน่ึงใช้เครื่องมือช่วยเก็บรัง

ไหมลักษณะคล้ายหวีไม้ซี่ห่าง ๆ ใช้เก็บรังไหมได้คราวละ ๑๑ รัง (หวีไม้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน)

 เกษตรกรที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กที่มีแรงงานคน ๒ คน สามารถสร้างโรงเลี้ยงไหมขนาดกว้าง ๘ เมตร  
ยาว ๑๒ เมตร เลี้ยงไหมได้ ๒ กล่อง  การเก็บด้วยมือจะใช้เวลาประมาณ ๑ วันคร่ึง/๒ กล่อง แต่ถ้าใช้หวีไม้จะใช้เวลา  

๑ วัน / ๒ กล่อง จะเก็บด้วยวิธีใดก็ตามต้องรีบเก็บรังไหมออกจากจ่อภายใน ๓ วัน มิฉะนั้น ตัวหนอนจะกัดรังไหมทําให้

รังไหมเสีย
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. สามารถเก็บรังไหมจากจ่อไม้ได้เร็วกว่าการใช้มือ 

 ๓๐ เท่า เร็วกว่าการใช้หวีไม้ ๑๑ เท่า

๒. สามารถคัดแยกรังเสียออกได้ในคราวเดียวกัน

๓. สามารถแก้ปัญหาข้อจํากัดที่ต้องเก็บรังไหมให้

 เสร็จสิ้นภายใน ๓ วัน หลังไหมสุก

จุดเด่นของเครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้
 การเก็บรังไหมจากจ่อไม้ โดยปกติเกษตรกรจะใช้มือเก็บได้คราวละ ๔ รัง มีเกษตรกรบางคนได้คิดสร้าง

เครื่องมือมีลักษณะคล้ายหวีไม้ขนาดใหญ่ สามารถเก็บรังไหมได้คราวละ ๑๑ รัง แต่สิ่งประดิษฐ์ฯ น้ีสามารถเก็บได้

คราวละ ๑๒๑ รัง พร้อมทั้งการคัดแยกรังเสียในกระบวนการเดียวกัน ส่วนการออกแบบยึดหลักประหยัด ราคาผลิตที่

เกษตรกรสามารถซื้อใช้ได้ สะดวกและปลอดภัย 
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ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๘

เครื่องคั่วและป่นพริก

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

เครื่องหว่านลูกหอยแครง

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าว

พ่วงรถไถเดินตาม

เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติทางการเกษตร

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลา
และปริมาณอัตโนมัติ
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องขึ้นรูปขนมกวน  นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์      

  ๒ เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วง นายสุรเวทย์  กฤษณะเศรณี

   รถไถเดินตาม  

  ๓ เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ นายนพดล  ชูสิทธิ์

   ทางการเกษตร  

  ๔ เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลา นายบุญนําพา  ด่างเหลา   

   และปริมาณอัตโนมัติ  

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องคั่วและป่นพริก  นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย

  ๒ เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง นายวิชา  หม่ันทําการ

  ๓ เครื่องหว่านลูกหอยแครง  นายบรรยงค์  วงศ์สกุล 

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๘
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย

    ๘๓/๗๓ หมู่ ๑๑ ตําบลสะเดียง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐

โทร.   : ๐๕๖-๗๑๑-๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๑  มือถือ  ๐๘๑-๘๘๘-๘๑๑๕

โทรสาร   : ๐๕๖-๗๒๒-๒๑๗

เครื่องคั่วและป่นพริก

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องคั่วและป่นพริก
 การนําพริกแห้งมาแปรรูปเป็นพริกป่น นํ้าพริกตาแดง นํ้าพริกเผา ฯลฯ 

จากพริกชี้ฟ้า พริกขี้หนู พริกใหญ่ ฯลฯ การแปรรูปเริ่มต้นจากการค่ัวแล้วนํา

พริกคั่วที่ได้ไปป่นให้ละเอียด ซึ่งในอดีตการคั่วพริกและป่นน้ัน มีความยุ่งยากมาก

ตั้งแต่การเตรียมอุปกรณ์ซึ่งประกอบด้วย กระทะใบบัว เตาอั้งโล่ ตะหลิว เกลือ 
และใช้ฟืนหรือถ่านเป็นเชื้อเพลิงในการค่ัว ส่วนในข้ันตอนการทําให้พริกละเอียด

น้ันต้องใช้การตําหรือในปัจจุบันอาจมีการป่น ด้วยเครื่องปั่นขนาดเล็ก การคั่ว

แต่ละครั้งใช้พริกแห้งประมาณ ๕ กิโลกรัม ใช้เวลาในการคั่วนาน ๔๐ นาที และ

ในข้ันตอนการทําให้พริกแตกละเอียดประมาณ ๕๐ นาที ซึ่งการค่ัวมีปัญหาหลาย

ประการ ประการที่หน่ึง คือ ทําให้เกิดการระคายเคืองและแสบดวงตาและผิวหนัง 
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ผู้แพ้ก็จะมีผ่ืนสีแดงขึ้นตามตัวรวมทั้งยังแสบร้อน ประการที่สอง คือ ในข้ันตอนการค่ัวพริกน้ันต้องทําการคนและพลิก

ตลอดเวลา เพราะอาจทําให้พริกสุกไม่ทั่วถึง ประการที่สาม คือ การประสบปัญหาจากลมฟ้าอากาศไม่เอื้ออํานวย 

เช่น ในฤดูฝน ขณะคั่วพริกทําให้พริกที่คั่วมีความชื้นมากจึงไม่แห้งกรอบ ประการที่สี่ คือ เกิดการผุกร่อนของกระทะ

ที่ใช้ในการค่ัว เน่ืองจากมีส่วนผสมของเกลือร่วมกับความชื้นของพริก เมื่อใช้เป็นเวลานานความเคม็ของเกลือร่วมกับ

ความชื้นของพริกก็เกิดการสะสมที่กระทะคั่ว ทําให้เกิดรูพรุนหรือเกิดสนิม 

 ผู้ประดิษฐ์จึงมีแนวคิดที่จะสร้างเครื่องคั่วและป่นพริก ที่สามารถคั่วพริกและป่นพริกในเคร่ืองเดียวกันอย่าง

ต่อเนื่อง โดยหลักการทํางานของเครื่องคั่วและป่นพริก แบ่งออกเป็น ๒ ส่วนใหญ่ ๆ คือ ส่วนที่คั่วใช้ถัง สแตนเลสทรง

กระบอกด้านปากเป็นรูปกรวยคว่ํามีฝาปิดขนาดกว้าง  ๕๕  ซม. ยาว ๖๕ ซม. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์  

ขนาด  ๒  แรงม้า ความเร็วรอบ ๑,๔๕๐ รอบ/นาที เป็นต้นกําลังใช้เกียร์ทดรอบที่มีอัตราทด ๗๒:๑ และส่วนที่ใช้ในการ

ป่นพริกโดยใช้ใบมีดสแตนเลสจํานวน ๑๒ ใบ ในการป่นพริกให้ละเอียด โดยใบมีดหมุนด้วยความเร็ว ๘๗๐ รอบ/นาที   

และความร้อนที่ใช้ได้จากแก๊สหุงต้ม โดยการเปิดแก๊สให้เกิดการลุกไหม้ที่ชุดให้ความร้อนที่วางอยู่ใต้ถังค่ัวและป่นพริก 

อุณหภูมิที่ใช้ในการค่ัวและป่นพริก ๑๒๐ องศาเซลเซียส เทพริกป่นออกทางปากถังโดยการกระดกถังเท

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. แก้ไขปัญหาการระคายเคืองบริเวณตา ผิวหนัง และ

 ระบบหายใจจากการคั่วพริก

๒. ทําให้ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากพริกมีความสะอาด

 ปลอดภัยน่ารับประทาน

๓. ช่วยส่งเสริมในด้านอุตสาหกรรมของกลุ่มแม่บ้าน 

 (OTOP)
๔. ลดระยะเวลาที่ใช้ในการค่ัวพริกและป่นพริก 

๕. สามารถผลิตพริกป่นได้ตามจํานวนที่ต้องการ
๖. สร้างมูลค่าเพิ่มจากพริก
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จุดเด่นของเครื่องคั่วและป่นพริก
๑. เครื่องสามารถคั่วและป่นพริกในข้ันตอนเดียวกันหรือแยกขั้นตอนได้

๒. เครื่องคั่วและป่นพริกน้ีสร้างขึ้นเพื่อประหยัดเวลาให้แก่ผู้ประกอบการจากเดิมใช้เวลาในการคั่วนาน ๔๐ นาทีและ

 ในข้ันตอนการทําให้พริกแตกละเอียดประมาณ ๕๐ นาที สําหรับตัวเครื่องคั่วและป่นพริกใช้เวลาในขั้นตอนการค่ัว

 และป่นพริกเพียง ๒๕ นาทีต่อรอบการผลิตเร็วกว่า ๖๕ นาทีต่อรอบการผลิต

๓. สามารถควบคุมสีพริก ความหยาบ ความละเอียดของพริกได้อย่างสะดวก

๔. เลือกวัสดุในการออกแบบเครื่องคั่วและป่นพริก ทางผู้ประดิษฐ์ได้เลือกใช้วัสดุสแตนเลสที่มีความแข็งแรงทนทาน

 ต่อการกัดกร่อน ไม่เกิดสนิมทําให้ไม่เกิดการผุผังได้ง่าย สามารถถอดล้างทําความสะอาดได้ง่าย

๕. ได้ผลิตภัณฑ์ที่สะอาดปราศจากสารปนเปื้อน

๖. การทํางานของเครื่องโดยยึดหลักความปลอดภัยของผู้ใช้เป็นประการสําคัญ

๗. สามารถส่งเสริมสนับสนุนโครงการหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี และนําสู่มาตรฐาน มผช., อย.

๘.   สามารถคั่วและป่นวัสดุอื่น ๆ เชน่ ถ่ัว, งา, ข้าว ฯลฯ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิชา  หม่ันทําการ

    ๑๐๐/๘๖ หมู่บ้านชลลดาบางบัวทอง ซอย ๒๐ ถนนบางกรวยไทรน้อย ตําบลบางรักพัฒนา 

    อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี  ๑๑๑๑๐

โทร.   : ๐๒-๙๒๔-๑๖๙๐, ๐๓๔-๓๕๑-๘๙๖  มือถือ  ๐๘๑-๙๓๕-๓๗๑๐

โทรสาร   : ๐๓๔-๓๕๑-๘๙๖

เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง
 การส่งออกหมากไปจําหน่ายต่างประเทศ ส่วนมากจะส่งไปในรูปหมากแห้ง เพื่อนําไปในอุตสาหกรรมต่าง ๆ   

เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมฟอกหนัง ทํายารักษาโรค เช่น ทํายาสมานแผล ยาถ่ายพยาธิ ส่วนผสมของยาสีฟัน ยาแก้ท้อง

เสีย และใช้ทําสี เป็นต้น สําหรับหมากสดมีการส่งออกน้อยมาก ตลาดส่งออกหมากแห้งขายต่างประเทศที่สําคัญของ
ไทยในปัจจุบัน ได้แก่ ซาอุดิอาระเบีย พม่า เนปาล อินเดีย บังคลาเทศ อังกฤษ ฮ่องกง จีนไต้หวัน อเมริกา และสเปน   

เป็นต้น
 ผลหมากประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ๒ ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ ส่วนแรก คือ เปลือกชั้นนอกซ่ึงมีลักษณะ

เป็นเส้นใยห่อหุ้มเมล็ดอยู่ และส่วนที่สองคือ เมล็ด ส่วนน้ีที่เราเรียก เนื้อหมาก แต่ถ้าหากเป็นหมากสุกหรือหมากสง

เนื้อหมากน้ีจะแข็งมาก จากผลการทดสอบความแข็งของเน้ือหมากแห้งปรากฎว่าต้องใช้แรงกดมากกว่า ๕๐๐ กิโลกรัม
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เน้ือหมากน้ีจึงจะแตก ยากท่ีจะแกะหรือเฉาะเอาเปลือกออกด้วยแรงงานคน

ถ้าหากไม่มีเครื่องลอกเปลือกนอกเพื่อเอาเปลือกนอกออก ในปัจจุบันก็ยัง

คงใช้แรงงานคนเฉาะเอาเปลือกนอกออก ซ่ึงความสามารถของคนท่ีเฉาะ

เอาเปลือกนอกออกเฉล่ีย ๑ ลูกต่อนาทีต่อคน หรือเฉลี่ยต่อวันจะปอกได้

ประมาณ ๒๐ กิโลกรัมต่อวันต่อคน จะเห็นได้ว่ากําลังการผลิตต่ํามาก

ซึ่งมีปัญหามากในการส่งหมากแห้งออกต่างประเทศ เกษตรกรชาวชนบท
สามารถขายเนื้อหมากแห้งได้ประมาณ ๑๐ – ๓๐ % ของราคาขายหมาก 

ถ้าหากต้องการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรผู้ผลิตหมาก หนทางหน่ึงที่จะ

เป็นไปได้ก็คือ ลดต้นทุนส่วนที่เป็นการปอกเปลือกหมากให้ลดลง และ

ที่เป็นปัญหาเกิดขึ้นกับชาวบ้านอยู่ทุก ๆ ปี คือ ชาวบ้านหาแรงงานมา

ปอกเปลือกหมากไม่พอ เพราะคนไทยไม่ชอบงานปอกเปลือกหมากแบบนี้    

รายได้ต่อวันน้อย ปัญหาที่เกิดขึ้นน้ีสามารถแก้ไขได้โดยนําเครื่องทุ่นแรง

มาลอกเอาเปลือกนอกออก

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้ปอกเปลือกผลหมากแห้ง เพ่ือให้ได้เม็ดในหมากแห้งสําหรับการส่งออกต่างประเทศ

๒. เพิ่มรายได้และลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร

๓. ทําให้การปอกเปลือกหมากได้รวดเร็ว  ทําให้ทันต่อคําสั่งซ้ือจากต่างประเทศ

๔. การปอกเปลือกหมากด้วยแรงงานคน เกษตรกรจะใช้มีดเฉาะเปลือกหมากซ่ึงทําให้

 เกิดอุบัติเหตุมีดปอกเปลือกโดนน้ิวมืออยู่เป็นประจํา การมีเครื่องปอกเปลือกหมาก
 ทําให้ลดอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นได้

๕. การมีเครื่องปอกเปลือกหมากทําให้ การส่งเม็ดหมากแห้งออกต่างประเทศทําให้

 ได้คุณภาพเพิ่มมากขึ้น เพราะเครื่องปอกเปลือกหมากจะกําจัดเม็ดหมากเสียหรือเม็ด
 หมากที่เป็นราข้างในจะถูกกําจัดออกโดยอัตโนมัติ
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จุดเด่นของเครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง
๑. เครื่องปอกเปลือกหมากมีอัตราการปอกเปลือกได้เม็ด

 หมากดีเต็มเมล็ดเฉลี่ย ๓๖.๕๐ กก./ชม. ในขณะที่ความ

 สามารถของคนปอกเปลือกหมากมีอัตราการปอกเปลือก

 ๒ กก./ชม. เท่าน่ัน ซึ่งเร็วกว่าคนปอกเปลือกเกือบ ๒๐ เท่า

๒. เครื่องปอกเปลือกหมาก มีหลักการทํางานโดยการบีบกะลา

 ของเปลือกหมากให้แตกก่อน และในขณะเดียวกันก็จะฉีก

 เปลือกหมากให้หลุดออกจากเนื้อหมาก และมีการทํางาน

 อย่างต่อเนื่องเม็ดหมากที่ ถูกปอกเปลือกแล้วจะตกลง

 สู่ระบบทําความสะอาด ซึ่งประกอบด้วยลูกกล้ิงดึงกําจัด

 เปลือกหมากออกจากเม็ดหมากที ่ปอกออกแล้ว และ

 ตะแกรงโยก เพื ่อทําหน้าที ่คัดแยกเป็นหมากเต็มเม็ด 

 เม็ดหมากที่ปอกออกไม่หมด และหมากเม็ดแตกให้แยกออก

 จากกัน เม็ดหมากที่ปอกออกไม่หมดจะถูกเกลียวลําเลียง

 ดึงกลับไปปอกเปลือกใหม่

๓. เครื่องปอกเปลือกหมากแบบน้ีภายในประเทศไทยเองและ

 ทั่วโลกยังไม่มีผู้ใดทําการประดิษฐ์ขึ้นมาเลย

๔. เครื่องปอกเปลือกหมาก วัสดุที่เป็นส่วนประกอบต่าง ๆ 

 ใช้ของที่มีภายในประเทศทั้งหมด

๕. เครื่องปอกเปลือกหมากน้ี จะลดความยากลําบากในการ

 ปอกเปลือกหมาก ลดอันตรายจากการบาดเจ็บที่นิ ้วมือ
 ของคนปอกเปลือกหมาก ทําให้การส่งออกเม็ดหมากแห้ง

 ออกต่างประเทศได้คุณภาพ และทันเวลาต่อคําสั ่งซื ้อ

 เกษตรกรมีรายได้จากการขายผลหมากแห้ง และเม็ดหมาก
 แห้งได้เพิ่มมากขึ้น
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบรรยงค์  วงศ์สกุล

    ๑๑๕/๘๙ หมู่ที่ ๑ ซอยค่าย อส. ถนนโฉลกรัฐ ตําบลบางกุ้ง อําเภอเมือง 

    จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐

โทร.   : ๐๗๗-๒๗๒-๑๖๘  มือถือ  ๐๘๑-๕๓๖-๗๕๒๓

โทรสาร   : ๐๗๗-๒๗๒-๙๗๓

เครื่องหว่านหอยแครง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องหว่านหอยแครง
 การเลี้ยงหอยแครงเป็นอาชีพที่เกษตรกรริมฝ่ังทะเลนิยมเลี้ยงกันมาก อีกทั้งหอยแครงยังเป็นสินค้าส่งออก

นํารายได้เข้าสู่ประเทศจํานวนมาก แต่ปัญหาและอุปสรรคในการเลี้ยงคือ ขั้นตอนการหว่านลูกหอยแครงลงในแปลง

เพาะเลี้ยงที่ต้องใช้แรงงานคนในการหว่านลูกหอยแครง โดยใช้พลั่วตักและเหวี่ยงให้กระจาย แต่เนื่องจากความเมื่อย
ล้าจึงทําให้ลูกหอยแครงไม่กระจายสม่ําเสมอ ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของหอยแครง ทําให้สูญเสียรายได้เนื่องจาก

หอยแครงโตไม่ได้ขนาดที่ตลาดต้องการ ดังนั้นจึงได้คิดสร้างเครื่องหว่านลูกหอยแครงที่ใช้แรงดันลมเป็นตัวพ่นลูก

หอยแครงให้กระจายสม่ําเสมอ และสามารถควบคุมอัตราการกระจายของลูกหอยต่อพื้นท่ีได้ ทําให้ลดการใช้แรงงาน  

ประหยัดเวลาและสะดวก
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. หว่านลูกหอยแครงได้สม่ําเสมอ เกษตรกรสามารถ

 กําหนดอัตราลูกหอยแครงต่อพื้นที่เพาะเลี้ยงได้

๒. ลดต้นทุนการใช้แรงงานจาก ๓ คน เหลือ ๑ คน

๓. ประหยัดเวลา สะดวกรวดเร็ว 

๔. เพิ่มมูลค่าหอยแครง เนื่องจากหอยแครงจะมีอัตรา

 การเจริญเติบโตดี ได้ขนาดตามที่ตลาดต้องการ

จุดเด่นของเครื่องหว่านหอยแครง
๑. มีวาล์วควบคุมอัตราการหว่านลูกหอยแครงได้คงที่ตามความต้องการของเกษตรกร

๒. ใช้แรงดันลมในการหว่านทําให้ลดการตายของลูกหอยจากการกระแทกได้

๓. ขนาดกะทัดรัดใช้งานได้สะดวกทําจากวัสดุทนต่อการกัดกร่อน

๔. ประยุกต์เป็นเครื่องหว่านเอนกประสงค์ได้
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายปรพล  ปิ่นทอง

    ๓๖/๕๕ หมู่ที่ ๕ ถนนสรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ  ๑๐๒๑๐

โทร.   : ๐๒-๙๘๓-๐๗๘๓, ๐๒-๕๗๗-๙๑๓๓  มือถือ  ๐๘๗-๘๑๔-๔๕๕๘

โทรสาร   : ๐๒-๕๗๗-๙๑๒๘

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องขึ้นรูปขนมกวน
 การขยายตัวอย่างรวดเร็วของสินค้า OTOP ทําให้ความต้องการเครื่องจักรทุ่นแรงเพิ่มอัตราการผลิตที่ถูก

สุขลักษณะ โดยที่ราคาของเครื่องอยู่ในราคาไม่แพงนัก เครื่องขึ้นรูปขนมกวนเป็นเครื่องจักรที่ออกแบบและพัฒนา

ให้สามารถข้ึนรูปขนมกวนได้อย่างรวดเร็ว ขนาดสมํ่าเสมอ สะอาดปลอดภัยต่อผู้บริโภค มีต้นทุนท่ีถูก เพราะโครงสร้าง
ชิ้นส่วนสัมผัสอาหารจะเป็นสแตนเลส ส่วนที่ไม่สัมผัสอาหารจะเป็นเหล็กเคลือบสี โดยเครื่องมีความสามารถผลิตได้   

๑๐๐ – ๕๐๐ ชิ้นต่อชั่วโมง สามารถกําหนดขนาดสั้นยาว สูง ของทรงกระบอกขนมกวนได้เท่ากันทุกช้ิน ใช้งานง่าย   

บํารุงรักษาทําความสะอาดง่าย
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 สามารถช่วยแปรรูปสินค้าเกษตรในรูปขนมกวน ซึ่งสามารถเก็บรักษาได้นานขึ้นในรูปแบบของขนม

ทรงกระบอกพร้อมรับประทาน หรือเป็นวัตถุดิบในการผลิตสินค้าชนิดอื่นได้ต่อไป ด้วยความรวดเร็ว สะอาด สม่ําเสมอ

และต้นทุนตํ่าใช้กับสินค้าได้หลากหลาย เช่น ทุเรียนกวน ถ่ัวกวน เผือกกวน

จุดเด่นของเครื่องขึ้นรูปขนมกวน
๑. สะดวกรวดเร็วในการขึ้นรูป ได้ขนมที่สวยงามขนาดสม่ําเสมอเท่ากันทุกช้ิน นํ้าหนักใกล้เคียงกันทุกช้ิน ไม่ต้องเสีย

 เวลาซึ่งกันและกัน

๒. ใช้งานง่ายไม่ซับซ้อน เพียงเปิดเครื่องใส่ขนมที่ต้องการปั้น กดลูกกล้ิงด้านบนลงคลึงให้ขนมขยายตัวออกตาม
 ความต้องการ แล้วยกใบมีดขึ้นตัด

๓. สามารถปรับขนาดของความสูง ความกว้าง ความยาวของขนมได้ตามต้องการหรือหากต้องการปรับปริมาณ
 ผลผลิตก็เพียงปรับเปลี่ยนใบมีดเท่าน้ัน

๔. การทําความสะอาดเพียงใช้พลาสตกิคลุมส่วนมอเตอร์ไว้ ก็สามารถฉีดล้างทําความสะอาดได้



กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

106
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รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุรเวทย์  กฤษณะเศรณี

    ๑๑๗๘/๒๖๘ ซอยเสนานิคม ๑ ถนนพหลโยธิน ๓๒ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ  ๑๐๙๐๐

โทรมือถือ  : ๐๘๑-๙๒๗-๗๗๓๑๒

โทรสาร   : ๐๒-๙๔๐-๕๔๗๒

เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่าน
ข้าวพ่วงรถไถเดินตาม
 เครื่องหยอดที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ที่มีการผลิต

ในเชิงพาณิชย์ แล้วมีเครื่องหยอดข้าวโพดและเครื่องหยอด

ถ่ัวเหลือง ส่วนใหญ่ใช้ต้นกําลังรถแทรกเตอร์ใหญ่ ส่วนเครื่อง

หยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวนั้นไม่มีการผลิตจําหน่าย
ในเชิงพาณิชย์ เท่าที่ผ่านมามีนักวิจัยได้ออกแบบและพัฒนา

เครื่องหยอดข้าวพ่วงรถไถเดินตามแต่การใช้งานยังไม่ดีพอ

ไม่เป็นท่ียอมรับ จึงไม่มีการผลิตในเชิงพาณิชย์ และข้าพเจ้า
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ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าว

พ่วงรถแทรกเตอร์ สําหรับเกษตรกรรายใหญ่ได้มีการผลิต

เชิงพาณิชย์แต่ไม่ได้ส่งเข้าประกวดในครั้งน้ี การที่ข้าพเจ้าได้

ส่งส่ิงประดิษฐ์เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงกับ

รถไถเดินตาม เป็นเครื่องที่ได้พัฒนาใหม่ให้เหมาะสมในการ

ปลูกข้าวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อาทิเช่น พื้นที่

บริเวณทุ่งกุลาร้องไห้ สําหรับเกษตรกรรายย่อยเพื่อเป็นการ

ลดต้นทุนในการผลิตและลดความเสี่ยงในการท่ีฝนท้ิงช่วง 

เพื่อให้เกษตรกรปลูกข้าวได้ทันเวลาฤดูกาล และราคาเครื่อง

ที่เหมาะสมเกษตรกรสามารถซื้อมาใช้งานได้

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาวิธีปลูกข้าวในเขตพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะเขตพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ซึ่งมีพื้นที่การปลูกข้าวขาวหอมมะลิ ๑๐๕ ถึง ๑๐ ล้านไร่

เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโดยอาศัยนํ้าฝน ทําให้มีปัญหาเกี่ยวกับฝนแล้ง ฝนท้ิงช่วง และการกระจายของฝนไม่ดี 

นอกจากน้ีจากพื้นดินในพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้แห้งแล้งและขาดความอุดมสมบูรณ์เกษตรกรขาดแรงงานในการปลูกข้าว 

เกษตรกรส่วนใหญ่ใช้วิธีหว่านข้าวแห้งหรือวิธีหยอด วิธีหว่านข้าวแห้งเป็นวิธีที่เกษตรกรใช้มากที่สุด การหว่านข้าวแห้ง

เป็นวิธีการที่ใช้เมล็ดพันธ์ุไม่แน่นอน และการกระจายของเมล็ดข้าวไม่สม่ําเสมอ ทําให้ผลผลิตต่ํา

ผลดีจากการใช้เครื่องหว่านและเครื่องหยอดข้าว
 - ลดความเสี่ยงในกรณีฝนท้ิงช่วง การใช้เครื่องหว่านข้าวและหยอดข้าว จะช่วยให้เกษตรกรสามารถปลูก

ข้าวได้รวดเร็ว เสร็จทันเวลาในช่วงฝนท่ีเหมาะสม

 - ด้านผลผลิตข้าว การใช้เครื่องหยอดข้าว จะปลูกข้าวได้สม่ําเสมอและเป็นแถว ทําให้ผลผลิตสูง
 - สรุปการปลูกข้าวด้วยเครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวจะเป็นวิวัฒนาการ การปลูกข้าวในพื้นที่

ทุ่งกุลาร้องไห้ และสามารถขยายผลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในสภาพดินร่วนปนทราย เพื่อเป็นการลดต้นทุนใน
การผลิต เพิ่มผลผลิต โดยการปลูกได้รวดเร็วทันเวลาในฝนที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อความแห้งแล้ง

และฝนทิ้งช่วง
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จุดเด่นของเคร่ืองหยอดข้าวและเคร่ืองหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม
 เครื่องหยอดข้าวและเครื่องหว่านข้าวที่ได้ออกแบบนี้ 

ในภาพรวมให้สามารถทํางานในการหยอดข้าว อัตราการหยอดข้าว

ที่สม่ําเสมอ คือ อัตราที่ใช้ข้าวเปลือก ๑๐ – ๑๒ กก./ไร่ จํานวน 

๔ แถว ระยะห่างระหว่างแถว ๒๐ – ๒๕ ซม. (สามารถปรับได้ตาม

ต้องการ) ความสามารถในการหยอด ๑.๕ – ๒ ไร่/ชม. ส่วนเครื่อง

หว่านความสามารถในการทํางาน ๑ – ๑.๕ ไร่/ชม. และหว่านข้าว

อัตรา ๑๒ – ๑๕ กก./ไร่ เครื่องหยอดข้าวและหว่านข้าวมีนํ้าหนักเบา

การใช้งานเหมาะสมในสภาพที่ดินร่วนปนทราย สําหรับภาคอีสาน

และโดยเน้นพ้ืนที่ทุ่งกุลาร้องไห้ การใช้งานคล่องตัวเหมาะสําหรับเกษตรกรรายย่อย มีโรงงานนําไปผลิตในเชิงพาณิชย์

มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรและเกษตรกรนําไปใช้งาน
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายนภดล  ชูสิทธิ์

    ๑๔๓/๒๒ ถนนดอนนก ตําบลตลาด อําเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ๘๔๐๐๐

โทร.   : ๐๗๗-๒๗๒-๑๖๘  มือถือ  ๐๘๙-๘๗๕-๙๒๐๒

โทรสาร   : ๐๗๗-๒๗๒-๙๗๓

เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ
 โดยทั่วไปมีดกรีดยางที่ลับจนคมจะสามารถกรีดยางได้
ประมาณ ๔๐๐ ต้น หลังจากน้ัน ความคมของมีดจะลดลงทําให้กรีด
ได้ยาก ผู้กรีดยางจะต้องทําการลับมีดใหม่จึงจะกรีดต่อไปได้ในการ
ลับมีดกรีดยางจะต้องลับตรงบริเวณปากนกแก้ว ซึ่งเป็นจุดสําคัญที่
จะกรีดเปลือกยางออกและบริเวณคมมีดรอบ ๆ ปากนกแก้วในการ
ลับมีดแต่ละครั้ง จะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๓๐ นาที ในการกรีดยาง
จํานวนมาก คนกรีดยางจําเป็นต้องลับมีดสํารองไว้อีกหลายด้าม
สําหรับใช้กรีดยางเมื่อมีดอันแรกไม่คม ดังน้ัน จะเห็นว่าถ้าลับมีด

หลาย ๆ อันจะต้องใช้เวลานานพอสมควร
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 จากปัญหาดังกล่าว คณะผู้จัดทําโครงงานจึงมีแนวคิดที่

จะทําเครื่องลับมีดกรีดยาง เพื่ออํานวยความสะดวกแก่คนกรีดยาง 

โดยอาศัยหลักการทํางานของมอเตอร์ขับหินลับมีดให้เคลื่อนที่และ

มีระบบน้ําหยดตรงจุดที่ลับมีดขณะทําการลับ อันจะก่อให้เกิดความ

สะดวกสบายต่อผู้ใช้มากยิ่งขึ้น

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้เป็นอุปกรณ์อํานวยความสะดวกแก่เกษตรกรในการลับมีด

 กรีดยางพารา โดยผู้ลับไม่ต้องจับหินลับมีด

๒. สามารถร่นระยะเวลาในการลับมีดกรีดยางให้น้อยลง โดยมีด

 กรีดยาง ๑ เล่ม จะใช้เวลาลับจนคมเฉลี่ยประมาณ ๓๐ นาที

๓. ผู้ลับมีดสามารถลับได้ครั้งละ ๒ คน (๒ เล่ม)

๔. ผู้ลับมีดสามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของหินลับมีด

 ให้เหมาะกับความชํานาญในการลับของแต่ละคนได้ 

จุดเด่นของเครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ
๑. หินลับมีดสามารถถอดเปลี่ยนได้ เช่น ใช้หินหยาบสําหรับการลับตกแต่งใบมีด หินละเอียดใช้ลับความคมของมีด

๒. หินลับมีด เคลื่อนที่ไปมา ๒ ด้าน สามารถลับมีดได้ครั้งละ ๒ คน
๓. หินลับมีดสามารถปรับให้หมุนได้ ๓๖๐ องศา เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ผู้ลับมีดในการปรับหินให้รับกับใบมีด

 ขณะทําการลับ

๔. สามารถปรับความเร็วในการเคลื่อนที่ของหินลับมีดได้สูงสุด ๑๔๐ รอบต่อนาที

๕. ขณะลับมีดผู้ลับสามารถตั้งระบบนํ้าหยดให้หยดตรงจุดที่ทําการลับมีดได้ โดยผู้ลับไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดลับ

 มีดเพื่อล้างหน้าหินลับมีด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๘
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบุญนําพา  ด่างเหลา

    ๒๒๕/๑ ถนนรณชัยชาญยุทธ ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด  ๔๕๐๐๐

โทร.   : ๐๔๓-๕๖๙-๑๑๗-๘  มือถือ  ๐๘๑-๘๔๖-๑๘๑๗

โทรสาร   : ๐๔๓-๕๖๙-๑๑๘

เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลาและปริมาณอัตโนมัติ
 การให้อาหารสุกรในกรณีที่ต้องกําหนดปริมาณ และช่วงเวลาของการให้ เช่น ในงานทดลองเกี่ยวกับ

อาหารมักประสบปัญหาการไม่ตรงเวลาและเสียเวลาในการชั่งอาหาร อาจทําให้ผลการทดลองเกิดความผันแปร

สิ่งประดิษฐ์ชิ้นน้ีสามารถประหยัดเวลาในการชั่งอาหาร ให้อาหารได้ในปริมาณที่แน่นอนในเวลาที่เที่ยงตรงพร้อมกัน
ครั้งละหลาย ๆ ตัว เป็นการช่วยลดปัจจัยที่จะทําให้เกิดความผันแปรได้



กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

112

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ใช้สําหรับงานทดลองทางด้านอาหารสัตว์สําหรับสุกร 

 เกี่ยวข้องกับกําหนดเวลาและปริมาณของอาหารที่ให้ใน

 แต่ละวัน 

๒. ใช้สําหรับสุกรพันธ์ุที่ต้องการควบคุมปริมาณอาหารที่กิน

จุดเด่นของเครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลาและปริมาณ
อัตโนมัติ
๑. สามารถกําหนดช่วงเวลาของการให้อาหาร โดยการใช้

 เครื่องตั้งเวลา (Timer) เป็นตัวควบคุมลิ้นปล่อยอาหาร

 ลงราง

๒. สามารถกําหนดปริมาณอาหารที่ให้ในแต่ละวัน โดยอาศัย

 นํ้าหนักของอาหารเป็นตัวควบคุมการเปิดรับและปิดรับ

 อาหารลงถังตวง
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๔๙

เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้า

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕

เครื่องจักกก

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์
โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่นสองตําแหน่ง

แบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด

เครื่องตรวจความผิดปกติของนม U.H.T.

บรรจุกล่องแบบไม่ทําลาย
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 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๓ เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้า นายธงชัย เสือน้อย

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๔๙

 รางวัลชมเชย มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕ นายสุเมธ  อมรพิมล      

  ๒ เครื่องจักกก  นายปัญญา  เทียนนาวา

  ๓ เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์ นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช

   โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่นสองตําแหน่ง

   แบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด  

  ๔ เครื่องตรวจความผิดปกติของนม  U.H.T. นายสุวรรณ  หอมหวล   

   บรรจุกล่องแบบไม่ทําลาย

(สําหรับปี ๒๕๔๙ น้ัน คณะกรรมการตัดสินฯ มีมติไม่มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ฯ ที่มีความโดดเด่นเหมาะสมท่ีจะได้
รางวัล ที่ ๑ และ ๒)
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๙
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายธงชัย  เสือน้อย

    ๔๓๓/๖๙ หมู่ที่ ๒ ตําบลศิลา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  ๔๐๐๐๐

โทร.   : ๐๔๓-๓๔๓-๖๔๐  มือถือ  ๐๘๑-๑๑๙-๐๖๓๙

โทรสาร   : ๐๔๓-๒๐๓-๖๕๓

เครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ําเชื้อด้วยไฟฟ้า

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องกระตุ้น
การหลั่งน้ําเชื้อด้วยไฟฟ้า
 เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้าเป็น

เครื่องมือที่ผลิตโดยคนไทยใช้วัสดุอุปกรณ์และแรงงาน
ภายในประเทศ มีราคาถูกกว่าเครื ่องที ่นําเข้าจาก

ต่างประเทศตัวเคร่ืองมีการทํางานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ควบคุมการทํางานด้วย Micro Controller สามารถ
ปรับแต่งโปรแกรมให้สอดคล้องกับความต้องการของ

ผู้ใช้งานในอดีตเกษตรกรผู้เลี้ยงโคมีการผสมพันธ์ุ
การขยายพันธุ์ด้วยวิธีธรรมชาติ ต่อมาได้มีการเก็บ
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เครื ่องกระตุ ้นฯ ตัวเครื ่องเล็กกะทัดรัดซึ ่ง

ผู้ใช้งานสามารถนําไปใช้งานนอกสกถานที่ใช้ในการ

ทํางานภาคสนาม ผู้ใช้สามารถใช้งานได้ไม่ยุ่งยากซับซ้อน

นํ้าเชื้อที่ได้จากการใช้เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อมี

ความสะอาด มีปริมาณการปนเปื้อนน้อยมากมีเปอร์เซ็นต์

เชื้อสูง ทําให้การเก็บนํ้าเชื้อสัตว์เพื่อการขยายพันธ์ุด้วย

วิธีการผสมเทียมและงานด้านวิจัยด้านวิทยาการสืบพันธ์ุ 

ทําได้อย่างมีประสิทธิภาพและมาตรฐานผู้ประกอบการ

ฟาร์มขนาดใหญ่สามารถใช้เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อ

ด้วยไฟฟ้ากับพ่อพันธ์ุดีมีราคาสูง พ่อพันธ์ุท่ีหายากท่ีบาดเจ็บ

ไม่สามารถผสมพันธ์ุเองได้ตามธรรมชาติ เกษตรกรจะเก็บนํ้าเชื้อบรรจุหลอดเพื่อจําหน่ายหรือนําไปรับจ้างผสมเทียม 

ซึ่งเป็นธุรกิจที่ทํารายได้ดีมากให้กับเกษตรกร เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้าถือเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่จะนํา

เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพ ราคาถูกมาใช้ในงานวิจัย ปรับปรุง ขยายพันธ์ุสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่าที่หายากใกล้สูญพันธ์ุ

นํ้าเชื้อไปทําการผสมเทียมโดยเก็บนํ้าเชื้อด้วยวิธีใช้

ช่องคลอดเทียม (AV) แต่ต้องใช้ตวัผู้เป็นตัวล่อซึ่งก็

ยุ่ งยากและที่ สุดแล้วก็ ไ ด้มีการพัฒนามาใ ช้ เป็น

“เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเช้ือด้วยไฟฟ้า” ท่ีมีการใช้งาน

ท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อนอีกท้ังยังได้นํ้าเช้ือท่ีสะอาดมีปริมาณ

การปนเป้ือนน้อยมีเปอร์เซ็นต์นํ้าเชื้อสูงและยังใช้กับ

พ่อพันธ์ุดี พ่อพันธ์ุหายากที่บาดเจ็บไม่สามารถผสมพันธ์ุ

ได้เองโดยวิธีธรรมชาติ ถือเป็นทางเลือกที่จะใช้ปรับปรุง

และอนุรักษ์สัตว์หายากใกล้สูญพันธ์ุ
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จุดเด่นของเครื่องกระตุ้นการหลั่งน้ําเชื้อด้วยไฟฟ้า
๑. เป็นเครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อที่ผลิตโดยคนไทยใช้วัตถุดิบและแรงงานในประเทศ

๒. ระบบเคร่ืองควบคุมการทํางานด้วย Micro Controller ซ่ึงระบบสามารถท่ีปรับต้ังได้ตามอารมณ์ของสัตว์ชนิดน้ัน ๆ

๓. เครื่องกระตุ้นฯ สามารถใช้งานกับสัตว์หลากหลายชนิดใช้ได้ทั้งสัตว์เศรษฐกิจ สัตว์ป่าอนุรักษ์ใกล้สูญพันธ์ุ

๔. เครื่องกระตุ้นฯ สามารถใช้งานได้กว้างขวาง และมีราคาถูกกว่าเครื่องที่นําเข้าจากต่างประเทศ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๙
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุเมธ  อมรพิมล

    ๑๒๐ - ๑๒๔ หมู่ที่ ๔ ตําบลบึงสน่ัน อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐

โทร.   : ๐๒-๕๔๖-๑๖๖๘  มือถือ  ๐๘๑-๘๕๕-๕๕๘๐

โทรสาร   : ๐๒-๙๐๔-๑๒๙๑

รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕

ภูมิหลังของการประดิษฐ์รถตัดหญ้าแบบวางราย 
ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕
๑. เ น่ืองจากเครื่องจักรจากต่างประเทศมีราคาแพง 
 เกษตรกรไม่สามารถหาซื้อมาใช้ได้

๒. เป็นการลดการนําเข้าจากต่างประเทศ
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. เป็นการช่วยลดต้นทุนของเกษตรกร

๒. เป็นเครื่องมือที่มีราคาถูก เหมาะสมกับเกษตรกรของ

 ประเทศไทยสามารถหาซื้อมาใช้ได้

จุดเด่นของรถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕
๑. สามารถปรับรอบใบตัด และปรับอัตราการทดให้ช้าหรือเร็วได้

๒. สามารถปรับรอบใบปัดหญ้าให้วางเรียงเป็นแนว และปรับให้ช้าหรือเร็วได้

๓. รางรองหลังใบมีดสามารถใช้งานได้ ๒ ด้าน

๔. สามารถตัดหญ้าวางเป็นแนวง่ายในการจัดเก็บ ตัวเครื่องมีขนาดเล็ก เบา ง่ายในการบังคับควบคุม
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๙
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายปัญญา  เทียนนาวา

    ๔๓/๑ ถนนคลองคล้าพัฒนา ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์  ๖๗๐๐๐

โทร.   : ๐๕๖-๗๒๒-๒๐๑, ๐๕๖-๗๑๑-๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๒  มือถือ  ๐๘๖-๖๗๘-๘๗๐๐

โทรสาร   : ๐๕๖-๗๒๒-๒๑๗

เครื่องจักกก

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องจักกก
 ปัจจุบันการจักกก (ผ่ากก) ยังใช้คนที่มีความชํานาญในการ
จักกกคนหน่ึงสามารถจักกกได้วันละ ๒๐ – ๓๐ กิโลกรัม จากการตรวจสอบ
แล้วทั้งองค์กรท่ีเกี่ยวข้องและกลุ่มอาชีพทั้งในจังหวัดจันทบุรี นครนายก 
และจังหวัดเพชรบูรณ์ ยังไม่มีเครื่องจักกก ดังน้ัน การมีเครื่องจักกก
ที่สามารถจักกกได้เร็ว ลักษณะของกกได้รูปร่างและขนาดที่เหมาะสม
สม่ําเสมอ จะทําให้ลดต้นทุนการผลิตขนาดและลักษณะของกกที่จักออก
มาเหมาะสมก็จะทําให้รูปแบบ  พื้นผิวของผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม จะเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากกกอีกส่วนหน่ึงให้
สมบูรณ์ขึ้น
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เมื่อผลิตภัณฑ์จากกกได้รับการพัฒนาท้ังรูปแบบ คุณภาพและการจําหน่ายทั้งในและต่างประเทศ เมื่อถึง

เวลานั้นความต้องการวัตถุดิบคือ ต้นกกก็มีความต้องการเพิ่มขึ้น การเพิ่มปริมาณการปลูกต้นกกตามบึง หนองนํ้าและ

แหล่งนํ้าที่รกร้างไม่ได้ใช้ประโยชน์ ก็จะถูกนํามาใช้ประโยชน์ เนื่องจากรูปร่างลักษณะของต้นกกมีความสวยงามตาม

ธรรมชาติอยู่แล้ว จะเห็นได้จากการนําต้นกกมาใส่กระถาง อ่างนํ้า ประดับอาคารหรือบ่อน้ําภายในร้ัวบ้าน จึงเป็นการ

ขยายพื้นที่การปลูกกก เดิมต้นกกจะข้ึนเองตามธรรมชาติ และนํามาแปรรูปเพื่อใช้ในครัวเรือน แต่ปัจจุบันมีการปลูก

ขยายพันธ์ุเพิ่มมากขึ้น แต่การจักยังใช้แรงงานคนอย่างเดิม ไม่ทันต่อการขยายการปลูกของต้นกก ฉะนั้นเครื่องจักกก  

จึงมีความจําเป็นต่อกลุ่มเกษตรกรดังกล่าวเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการแปรรูปต้นกกและพัฒนาพ้ืนท่ี

แหล่งนํ้าให้เกิดประโยชน์ และมีทัศนียภาพที่สวยงาม

จุดเด่นของเครื่องจักกก
๑. จากการตรวจสอบไม่พบว่ามีเครื่องจักกกจากแหล่งต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

๒. เครื่องสามารถจักกกได้เร็วกว่าแรงงานที่ชํานาญ ๑๐ – ๑๓ เท่า

๓. เครื่องให้ผลผลิตสูงทั้งปริมาณและคุณภาพ นอกจากน้ียังปลอดภัยจากคมมีด

๔. ขนาดและลักษณะของกกที่จักได้คงที่เป็นที่พอใจของผู้ประกอบการ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๙
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช

    ๙๒/๑๘๒ ซอย ๒๘ ถนนรังสิต-นครนายก ตําบลบึงย่ีโถ อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๑๐

โทร.   : ๐๒-๙๕๗-๙๕๖๑, ๐๒-๕๖๔-๓๐๐๑-๙  ต่อ  ๓๑๕๓  มือถือ  ๐๘๙-๖๑๒-๓๑๙๗

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนเคลื่อนสองตําแหน่ง
แบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด (MW-Dry2)

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่นสอง
ตําแหน่งแบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด (MW-Dry2)
 เนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่ทําเกษตรกรรมเป็นหลัก มีพืชผลหลายชนิดที่ทํารายได้ทั้งจากภายใน
ประเทศและนอกประเทศ ซ่ึงบางคร้ังพืชผลทางการเกษตรพวกน้ีก็มีมากเกินความต้องการของผู้บริโภคทําให้มีราคาตํ่า

ดังนั้นการเก็บรักษาพืชผลหรือการแปรรูปก็เป็นวิธีหนึ่งที่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลเหล่านั้น โดยวิธีการนั้นมี

หลากหลายวิธีทั้งการใช้ความเย็น ความร้อน การเก็บในสุญญากาศ รวมถึงการถนอมอาหารและแปรรูปโดยวิธีอื่น ๆ
เทคนิคการอบแห้งหลากหลายรูปแบบจึงได้ถูกคิดค้นและนําเสนอเพื่อเป็นทางเลือกในการอบแห้งผลผลิตเกษตร

เชิงอนุภาค (Particulate agricultural products) ที่สําคัญได้แก่การอบแห้งด้วยลมร้อนในสุญญากาศ การอบ
แห้งด้วยลมร้อนฟลอูิดไดซ์เบดหรือ สะเปาเต็ดเบด (Fluiduze Bed or Spouted Fed) การอบแห้งด้วยอินฟราเรด

และการอบแห้งด้วยไมโครเวฟ เทคนิคการอบแห้งที่กล่าวมา มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกัน ซึ่งกระบวนการอบแห้งใน
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ปัจจุบันโดยมากจะเป็นแบบ Fluidized Bed ธรรมดา ซึ่งผลผลิต

ที่ได้น้ันยังมีประสิทธิภาพไม่สูงเท่าที่ควร ยกตัวอย่างเช่น พื้นผิดด้านหน้า

รวมทั้งคุณสมบัติของวัสดุมีการเปลี่ยนสภาพหรือเสียหาย รวมถึงความ

ร้อนไม่สามารถกระจายได้อย่างทั่วถึงตลอดชิ้นวัสดุ

 การอบแห้งด้วยลมร้อนในสุญญากาศจะสามารถระเหยน้ํา

ออกจากวัสดุได้ที่อุณหภูมิต่ํา เนื่องจากสุญญากาศทําให้จุดเดือดของ

นํ้าลดลง ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มีคุณภาพที่ดีในแง่ของการรักษาสีของ

ผลิตภัณฑ์ และอาจลดระยะเวลาการอบแห้งได้สั้นกว่าหรือเทียบเท่ากับ

การอบแห้งแบบ CHD อย่างไรก็ตามการอบแห้งด้วยสุญญากาศนี้มี

ข้อเสียในด้านการใช้พลังงาน เพราะเพื่อให้เกิดสุญญากาศค่อนข้างสูง

 ส่วนการอบแห้งโดยใช้เทคนิคฟลูดิอิไดซ์เบดหรือสะเปาเต็ดเบด

เข้ามาร่วมกับ CHD นั้น สามารถลดระยะเวลาการอบแห้งได้ลง

อย่างมาก เนื่องจากปั่นป่วนของพาหะลมจะช่วยเพิ่มสัมประสิทธิ์การ

ถ่ายเทความร้อนและมวลระหว่างพาหะและวัสดุที่อบแห้งได้ดีกว่าการ

อบด้วยลมร้อนปกติ ทั้งนี้ อัตราการอบแห้งจะขึ้นอยู่กับการไหลของ

อากาศจําเพาะ (Specific air Flow rate) ด้วย ในอีกด้านหน่ึงการอบแห้งด้วยไมโครเวฟสามารถกําเนิดความร้อนใน

วัสดุได้อย่างรวดเร็ว

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 สามารถช่วยประหยัดพลังงาน เพราะใช้ระยะ

เวลาที่ใช้ในการอบแห้งลดลง ๑๐ – ๑๕ เท่าเมื่อเทียบกับวิธี
ธรรมดาทั่วไป ชิ้นงานได้รับความร้อนทั่วถึงพร้อมกันตลอด

ชิ้นงาน ผลทําให้การกระจายของความชื้นในโครงสร้าง
เป็นไปอย่างสม่ําเสมอ นอกจากน้ีคุณลักษณะภายนอกของ

ชิ้นงานทดสอบ เช่น สีของชิ้นงานยังคงสภาพเดิมหรือมีสี

ใกล้เคียงเดิม ผลงานประดิษฐ์น้ีเหมาะสมที่นํามาประยุกต์ใช้
เกี่ยวกับกระบวนการอบแห้งในผลิตภัณฑ์เกษตรกรรมของ
เกษตรกรในประเทศไทย ผลงานประดิษฐ์น้ีจะเน้นการใช้วัสดุ

ที่มีอยู่ภายในประเทศและใช้งบประมาณในการสร้างต่ําแต่

สามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และชุมชนระดับรากหญ้าสามารถนําเทคโนโลยีนี้ไปตัดแปลงใช้ประโยชน์ได้

ด้วยตนเอง
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จุดเด่นของเครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่นสองตําแหน่ง
แบบไม่สมมาตรกับระบบสเปาเต็ดเบด (MW-Dry2)
 สําหรับผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้นที่นําเสนอมีจุดเด่นและเป็นเอกลักษณ์ของตนเองและเป็นต้นแบบอันแรก

ของเมืองไทยและนานาชาติ โดยมีหลักการทํางานเบื้องต้นก็คือ ผู้ประดิษฐ์ได้ออกแบบระบบสิ่งประดิษฐ์ออกเป็น 

๔  ระบบหลัก ๆ ดังน้ี ระบบไมโครเวฟ ระบบลมร้อน ระบบนํ้าหมุนวนเพื่อระบายความร้อน และระบบอัตโนมัติสําหรับ

ตัดวงจรการทํางานในกรณีมีการรั่วของคลื่น หรือเกิดความร้อนเหนือพกัิดภายในระบบ
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๔๙
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุวรรณ  หอมหวล

    ๑๕๘ ซอยพงษ์ราชอนุสรณ์ ๒ ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ  ๑๐๒๖๐

โทร.   : ๐๓๔-๓๕๕-๓๑๐  มือถือ  ๐๘๙-๒๕๙-๒๗๗๓, ๐๘๖-๘๐๔-๒๒๓๘

เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่องไม่ทําลาย

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่องแบบไม่ทําลาย
 ปัจจุบันธุรกิจอุตสาหกรรมนมในประเทศได้รับความสนใจและมีการพัฒนาขึ้นมาก ทําให้มีการแข่งขันทาง

ธุรกิจกันสูง ผู้ประกอบการจึงมีการพัฒนากรรมวิธีเพื่อปรับปรุงคุณภาพและยืดอายุการเก็บรักษาให้มีคุณภาพเหมือน
เดิมที่อุณหภูมิห้อง โดยเฉพาะการผลิตนม ยู.เอช.ที. ซึ่งเป็นการให้ความร้อนแก่นมเพื่อฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ในย่านอุณหภูมิ
สูง ๑๔๐ – ๑๔๕ องศาเซลเซียส ในช่วงเวลาสั้น ๒ – ๔ วินาที ทําให้คุณค่าทางอาหารเสียไปน้อยที่สุด โดยนมพร้อม

ดื่มชนิดน้ีมีอายุการเก็บในกล่องบรรจุขนาดต่าง ๆ กัน ได้นานถึง ๖ เดือน โดยไม่ต้องแช่เย็น อย่างไรก็ตามในระหว่าง

กระบวนการผลิต ตั้งแต่การให้ความร้อนเบื้องต้น การปรุงแต่ง กระบวนการให้ความร้อนเพื่อฆ่าเชื้อ จนถึงการบรรจุ
ผลิตภัณฑ์นมอาจเกิดการติดเชื้อหรือมีสปอร์ตกค้างได้ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ เช่น วัตถุดิบ เครื่องจักรในแต่ละ       

ยูนิตที่เชื่อมต่อเป็นขบวนการ ระบบ Utility ที่ไม่สะอาดพอ หรือแม้แต่การทํางานของผู้ปฏิบัติการ ฯลฯ ถึงแม้ว่า

จะมีมาตรการป้องกันและมีระบบควบคุมคุณภาพ แต่ก็ไม่สามารถที่จะรับประกันได้ว่าผลิตภัณฑ์นมก่อนที่จะถึงมือ
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ผู้บริโภคจะเป็นนมเสียก่อนที่จะหมดอายุตามที่ระบุไว้ข้างกล่องจริงหรือไม่ ดังน้ัน การตรวจสอบนมที่บรรจุอยู่ในกล่อง

เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงมีความสําคัญมาก ทําให้สามารถระงับนมกล่องที่มีโอกาสเสียก่อนการหมดอายุจริงไม่ให้ไปถึง

ผู้บริโภคได้  

 

 ดังน้ัน ถ้ามีการตรวจสอบโดยไม่เปิดแกะกล่องหรือตัดกล่องเพื่อเปิดดูข้างใน หรือการตรวจสอบโดยไม่

ทําลายนี้ จะเป็นการช่วยลดการสูญเสียผลิตภัณฑ์ที่ดีได้ โดยสามารถแยกนมระงับซึ่งหมายถึง ผลิตภัณฑ์นมกล่อง 

ยู.เอช.ที. ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพทั้งทางด้านกายภาพเคมีและจุลินทรีย์ แล้วพบว่าไม่ได้มาตรฐานทั้งด้านกายภาพ 

เคมหีรือจลุนิทรีย ์ออกจากผลติภัณฑท์ีด่ไีดจั้ดเปน็วธีิหน่ึงทีช่ว่ยลดการสญูเสยีของผลติภัณฑน์มบรรจุกลอ่งได้อยา่งมาก

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. เป็นเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์นม ยู.เอช.ที. บรรจุ

 กล่องขั้นสุดท้ายแบบไม่ทําลายหรือไม่แกะกล่องดู ทําให้ลดการ
 สูญเสียกล่องบรรจุที ่มีผลต่อการทําลายทิ ้ง (สิ ่งแวดล้อม) 

 โดยทั่วไปโรงงานผลิตนม ยู.เอช.ที. แต่ละแห่งจะผลิตเฉลี่ย
 มากกว่า ๑๐๐,๐๐๐ กล่องต่อวัน

๒. สามารถแยกนมบรรจุกล่องแล้วที ่มีคุณภาพดี จากนมที ่มี

 แนวโน้มว่าจะเสียก่อนวันหมดอายุจริงทําให้ลดการสูญเสีย
 ของนมท่ีมีจากการเปิดกล่อง ซ่ึงมีปริมาณมากต่อวัน กรณีท่ีต้องสังสัยว่าในช่วงเวลาการผลิตน้ันต้องสงสัยว่าจะมี

 ผลิตภัณฑ์นมมีเชื้อจุลินทรีย์เกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานของการผลิต

๓. จากข้อ ๒ ทําให้สามารถวางแผนการผลิตและควบคุมคุณภาพวัตถุดิบคือ นมท่ีรับจากเกษตรกร หรือวินิจฉัยถึง
 ปัญหาที่แท้จริงที่ทําให้นมมีโอกาสเสียจากกระบวนการทํางานหรือผลิตผ่านขั้นตอนต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและ

 รวดเร็วขึ้น โดยสอดคล้องกับผลที่ได้จากห้อง Lab ที่ต้องใช้เวลามากกว่า ๑ วัน

๔. เป็นตัวแทนของการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือตรวจสอบเฉพาะด้านขึ้นใช้เอง แทนการนําเข้าเครื่องมือที่มี

 วัตถุประสงค์การใช้งานอย่างเดียวกัน ทําให้ประหยัดเงินตราได้มากกว่า ๑ ล้านบาทต่อการซื้อ ๑ เครื่อง
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จุดเด่นของเครื่องตรวจความผิดปกติของนม ยู.เอช.ที. บรรจุกล่องแบบไม่ทําลาย
๑. เป็นการวิจัยและพัฒนาท่ีเชื่อมโยงทฤษฎี Mechanical vibration มาประยุกต์ใช้จนสามารถสร้างสิ่งประดิษฐ์

 จนใช้งานจริงได้

๒. มีความสามารถในการทํางานสําหรับแยกนมบรรจุกล่องคุณภาพดีจากคุณภาพเสีย ๓ – ๕ วินาทีต่อกล่อง 

 ซึ่งใกล้เคียงกับเครื่อง Electoster

๓. สามารถตรวจคัดแยกได้กับกล่องทุกขนาดที่จําหน่าย โดยทําการเปลี่ยนขนาดถาดรองรับการสั่น

๔. สามารถแสดงผลคัดแยกเป็นสัญญาณเสียงและภาพผ่านจอโดยการปรับค่าเกณฑ์การแบ่งนมดีและนมระงับ

 บนโปรแกรมหรือ software ได้เลย

๕. วัสดุและอุปกรณ์ที่สร้างมีอยู่ภายในประเทศส่วนใหญ่ ยกเว้นอุปกรณ์ด้านเชื่อมต่อผ่านคอมพิวเตอร์ (A/D &  D/A

 interfacing unit)

๖. การถอดประกอบและปรับตั้งเครื่องไม่ยุ่งยาก สามารถแยกส่วนระหว่าง  Mechanical  part  กับส่วนคอมพิวเตอร์

 และการควบคุมอย่างชัดเจน

๗. การสุ่มตัวอย่างเพื่อหาค่ามาตรฐานสําหรับแยกนมดีและนมเสียบรรจุกล่อง ทดสอบและตั้งค่าจากการสั่นพร้อม

 ตัวอย่างแบบ free vibration ทําได้ง่าย สามารถปรับและเปลี่ยนค่าด้วยคอมพิวเตอร์ได้เลย
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๕๐

สว่านเจาะปาล์ม

เครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวด
เก็บแมลงแบบลมดูด Light trap

เครื่องมือเลื่อยกิ่งไม้, เครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้

รถตัดหญ้าและตัดแต่งก่ิงไม้
แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง 
A Bioduesel Production Process with

Continuous Deglycerolization

กระถางปลูกและเพาะพันธ์ุพืช “โอ เอ ซิส”

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ รถตัดหญ้าและตัดแต่งก่ิงไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง นายวินัย  ช่างทองคลองสี่      

  ๒ ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอล นายชาคริต  ทองอุไร

   อย่างต่อเนื่อง A Bioduesel Production

   Process with Continuous Deglycerolization  

  ๓ กระถางปลูกและเพาะพันธ์ุพืช “โอ เอ ซิส” นายภูริวัฒน์  บุญสนิท

  ๔ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม  นายยุทธนา  ตันติวิวัฒน์

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ สว่านเจาะปาล์ม  นายฉกาจ  ชัยภัทรกุล

  ๒ เครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวด นายอรรถพร  สุบุญสันต์

   เก็บแมลงแบบลมดูด Light trap   

  ๓ เครื่องมือเลื่อยกิ่งไม้, เครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้ นายบุญส่ง  อํานวยเดชกร 

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๕๐
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายฉกาจ  ชัยภัทรกุล

    ๓๕/๔ หมู่ ๔ ตําบลท่างิ้ว อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช  ๘๐๒๘๐

โทรมือถือ    : ๐๘๗-๘๙๔-๔๒๓๖

โทรสาร   : ๐๔๓-๒๐๓-๖๕๓

สว่านเจาะปาล์ม

ภูมิหลังของการประดิษฐ์สว่านเจาะปาล์ม
 เมื่อปาล์มมีอายุมาก จะให้ผลน้อยลง ไม่คุ้มกับการลงทุน 
จําเป็นต้องโค่นทําลายเพ่ือปลูกใหม่ การทําลาย (โค่น) ท่ีทํากันในปัจจุบัน

ใช้วิธีโค่นด้วยเลื่อยยนต์ ดันด้วยรถแทรกเตอร์ ข่มด้วยรถแบกโฮ

วิธีเหล่าน้ีทําได้ยาก ลงทุนมากและใช้เวลานาน การใช้ยาฆ่าเป็นวิธี
การหน่ึงที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปคือ ขึ้นไปหยอดยาที่ยอด วิธี

น้ีทําได้แต่ยากและเสี่ยงมาก จึงคิดหาวิธีที่ทําได้ง่ายกว่าและไม่เสี่ยง 

โดยคิดเครื่องมือเจาะบริเวณโคนลําต้นของปาล์มและใช้ยาหยอดในรูที่เจาะเข้าไป  
 ดังน้ัน การประดิษฐ์ “สว่านเจาะปาล์ม” เพื่อหยอดยาฆ่าปาล์มจะทําให้ปาล์มตายยืน ตายเร็ว และตายเรียบ  

โดยไม่ต้องขุดข่มถมปรนขนย้ายให้ลําบาก
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
  สว่านเจาะปาล์ม ใช้เจาะรูโคนปาล์มเพื่อหยอดยา

ฆ่าแทนการโค่นปาล์มด้วยวิธีอื่น ๆ

๑. ลงทุนน้อย

๒. ทําได้ง่าย

๓. ไม่เสียเวลา

๔. ต้นใบไม่เกะกะกีดขวาง เตรียมพื้นที่ปลูกใหม่ได้ทันที

๕. สําหรับสวนปาล์มที่ปลูกแซมไว้ก่อนแล้ว การทําลาย

 ต้นเก่าโดยวิธีน้ี ง่ายและอันตรายน้อยที่สุด

จุดเด่นของสว่านเจาะปาล์ม
๑. สามารถเจาะได้รวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ ๑ นาทีต่อ ๓ ต้น

๒. มีเกียร์บังคับให้ดอกสว่านหมุนเร็ว ช้า หรือให้หยุดได้

๓. มีคันเร่งพิเศษเพ่ือเร่งหรือเบาเคร่ืองยนต์ให้มีกําลังตามท่ีต้องการได้

๔. สามารถบังคับให้เจาะลึกหรือเอียงตามที่ต้องการได้ เพื่อประโยชน์

 ในการหยอดยาป้องกันยาไหลออก

๕. เครื่องมือนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่อไปได้ง่าย ไม่ต้องใช้แรง

 มาก เพราะออกแบบให้วางบนรถเข็น

๖. มีเพลา ๒ เพลา คือ เพลากลวง และเพลาตัน เพลากลวงสามารถบังคับเพลาตันให้หมุนตามได้และขณะที่ดอก

 สว่านกําลังหมุนสามารถดึงเข้าและออกจากรูเจาะ เพื่อคายขี้สว่านออกได้ง่ายสามารถทํางานได้สะดวก
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายอรรถพร  สุบุญสันต์

    ๗๗/๗ หมู่ ๓ ถนนกรุงเทพฯ – สุพรรณบุรี ตําบลสามเมือง อําเภอลาดบัวหลวง 

    จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โทร.     : ๐๓๕-๓๗๐-๐๘๘, ๐๓๕-๓๗๙-๐๑๘  มือถือ  ๐๘๑-๘๗๐-๙๖๐๖ 

เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและ
ขวดเก็บแมลงแบบลมดูด
๑. ต้องการเครื่องมือที่ใช้ดักแมลงเพื่อศึกษาความหลากหลาย
 ของแมลงในโรงเรือนปลูกผักที่ควบคุมโรคและแมลงโดยชีววิธี

๒. อุปกรณ์ที่ใช้อยู่เดิม (ทั่วๆ ไป) เป็นกับดักกาวเหนียวหรือ

 กับดักนํ้าจานเหลืองและกับดักแสงไฟที่ใช้แอลกอฮอลทําให้
 แมลงตาย ซึ่งแมลงที่ตายนั้นมีแมลงที่มีประโยชน์รวมอยู่ด้วย 

 จึงต้องการกับดักที่ไม่ทําให้แมลงตาย
๓. ต้องการกับดักที่ไปดักแมลงตัวห้ําตัวเบียน เพื ่อมาปล่อย

 ขยายพันธ์ุในโรงเรือน แทนการใช้สวิงไปโฉบจับ ตามวิธีเดิม
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. ช่วยส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ

๒. เวลาดักจับแมลงศัตรูพืช จะช่วยให้แมลงที่เข้ากับดักไม่ตาย โดยเฉพาะแมลง

 ท่ีมีประโยชน์สามารถปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมปริมาณต่อไปได้ โดยการโบล์ว

 ออกทางด้านล่าง

๓. นําวัสดุเหลือใช้มาเป็นส่วนประกอบต่างๆ เป็นการรีไซเคิล เช่น พัดลม

 คอมพิวเตอร์เก่าฝาถังสี ขวดผลไม้ดอง
๔. ใช้เป็นเครื่องมือดักจับเพื่อศึกษาความหลากหลายของแมลงในพื้นท่ีที่ต้องการ

 เพื่อทําการเกษตร

จุดเด่นของเครื่องมือดักจับแมลงด้วยแสงไฟและขวดเก็บแมลงแบบลมดูด
๑. Light trap ทั่ว ๆ ไปใช้พัดลม แมลงจะผ่านพัดลมไปก่อน ทําให้แมลงถูกพัดลมตีตาย แต่ Light trap ตัวนี้แมลง  
 ไม่ผ่านใบพัดลม แต่ถูกดูดโดยพัดลม

๒. สามารถปรับความแรงของลมที่คอคอด เพื่อให้ดูดแรงหรือเบาได้โดยมีช่องปรับแต่ง

๓. Light trap ทั่วไปพัดลมดูดแรงทําให้แมลงอัดกันตาย แต่ Light trap ตัวนี้มีแรงอดูดเฉพาะบริเวณ Ventury  

 (คอคอด) เท่าน้ัน ส่วนบริเวณถุงเก็บแมลงมีแรงดูดต่ําทําให้แมลงยังสามารถมีชีวิตอยู่ได้

๔. Light trap มีราคาถูก
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบุญส่ง  อํานวยเดชกร

    ๔๗๕/๗ หมู่ ๕ ถนนยันตรกิจโกศล ตําบลแม่จ๊ัวะ อําเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  ๕๔๑๑๐

โทร.     : ๐๕๔-๖๑๓-๑๐๗  มือถือ  ๐๘๑-๕๕๓-๕๕๖๐

โทรสาร   : ๐๕๔-๖๑๓-๑๑๒ 

เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้, เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้, เครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้
 ต้นไม้ที่สูงใหญ่ มีก่ิงก้านไม่พึงปรารถนา ต้องการจะตัดแต่ง หรือกิ่งก้านของต้นไม้ยื่นเลยเข้ามาในส่วนของ

ตัวอาคารบ้านเรือน และต้องการที่จะตัดแต่ง หรืออยู่ในพ้ืนท่ีจํากัด หรือไม่ปลอดภัย ที่จะปีนป่ายขึ้นไปตัด จึงได้เกิด
แนวคิดว่าทําอย่างไรที่คน ๆ เดียวจะตัดแต่งก่ิงไม้ที่สูงใหญ่ และนํากิ่งไม้ลงมาโดยไม่หักโค่น ทําความเสียหายให้กับ

อาคารหรือสิ่งที่อยู่ใกล้เคียง ด้วยแนวคิดดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มประดิษฐ์เครื่องมือเลื่อยตัดก่ิงไม้ และเครื่องมือผูกมัด

ก่ิงไม้
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เครื่องมือเลื่อยตัดก่ิงไม้ และเครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้ สามารถต่อด้ามยาวตั้งแต่ ๑.๕ – ๖.๕ เมตร และมีอุปกรณ์

เสริมเช่น ตะกร้อสอยผลไม้, มีดเกี่ยว, ลูกกล้ิงทาสี เป็นประโยชน์ด้านการเกษตรอย่างมาก สามารถใช้ตัดก่ิงไม้ที่สูง

โดยไม่ต้องปีนป่าย ผูกมัดก่ิงไม้ลงสู่ด้านล่างโดยไม่ทําความเสียหายให้กับสิ่งรอบข้าง, เก็บผลไม้, ทาสี ฯลฯ สิ่งเหล่าน้ี

สามารถทํางานได้ด้วยคนเพียงคนเดียว และปลอดภัย ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย

จุดเด่นของเครื่องมือเลื่อยตัดกิ่งไม้ และเครื่องมือผูกมัดกิ่งไม้
๑. สามารถทํางานได้ด้วยคน ๆ เดียว ไม่ต้องปีนป่าย ซึ่งปลอดภัย ประหยัดแรงงานและค่าใช้จ่าย
๒. หัวจับเลื่อยสามารถเปลี่ยนเป็นอุปกรณ์อื่น ๆ ได้เช่น ตะกร้อ, มีดเกี่ยว, มีดขอสับ, ลูกกล้ิงทาสี ฯลฯ

๓. ตัวด้ามจับสามารถต่อความยาวได้ตั้งแต่ ๑.๕ – ๖.๕ เมตร ซึ่งด้ามต่อสามารถ ตัวด้ามจับสามารถต่อความยาวได้

 ตั้งแต่ ๑.๕ – ๖.๕ เมตร ซึ่งด้ามต่อสามารถใส่และถอดออกได้อย่างสะดวกสบาย

๔. เครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้ สามารถผูกมัดก่ิงไม้ที่ต้องการตัดโดยผูกห้อยบนขอเกี่ยว, ลูกรอก เมื่อเลื่อยกิ่งขาดแล้ว

 จึงปล่อยเชือกผ่านรอกลงสู่ด้านล่างซึ่งปลอดภัยมาก
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวินัย  ช่างทองคลองสี่

    ๕๒ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ตําบลลําไทร อําเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๑๓๑๗๐

โทร.     : ๐๓๕-๒๗๑-๒๓๕  มือถือ  ๐๘๙-๖๖๑-๑๒๐๒

โทรสาร   : ๐๓๕-๒๑๕-๐๔๙ 

รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์รถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้
แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง
 หญ้าเป็นวัชพืชที่เกษตรกรพยายามกําจัด เช่น เผา 
ตัด ฉีดยา สวนผลไม้บางแห้งเป็นพ้ืนที่เรียบ การใช้รถตัดหญ้า
จึงเป็นเร่ืองง่าย แต่สําหรับสวนที่ยกร่องระบายน้ําจะมีปัญหา

การตัดมากใช้รถตัดหญ้าเข้าไปตัดไม่ได้ ต้องใช้คนงานติดเครื่อง

สะพายหลังเข้าไปตัดทําให้สิ้นเปลืองแรงงานและเคร่ืองยนต์มี
ขนาดเล็กเสียหายบ่อย ไม้ผลยืนต้นเมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้ว

จําเป็นต้องตดัแต่งก่ิงไม้ออกและบํารุงต้นให้สมบูรณ์ เพื่อจะได้
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แตกก่ิงใหม่พร้อมที่จะให้ผลผลิตในฤดูต่อไป หากตัดแต่งก่ิงไม่ทันก็อาจกระทบถึงผลผลิตในฤดูต่อไป การใช้กรรไกร

ตัดแต่งก่ิงไม้หากเป็นสวนขนาดเล็กคงไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นสวนขนาดใหญ่จําเป็นต้องใช้แรงงานมากทําให้สิ้นเปลือง

แรงงาน นอกจากน้ีหน่วยงานราชการ เช่น เทศบาล อบต. ซึ่งต้องดูแลถนนหนทางของท้องถ่ินให้สะอาดเรียบร้อย 

เมื่อมีปัญหาหญ้าขึ้นรกตามไหล่ทางรวมทั้งก่ิงไม้ข้างทางอีกด้วย

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 การกําจัดวัชพืช เช่น เผาจะทําให้อากาศเป็นพิษ พื้นดินจะสูญเสียแร่ธาตุต่าง ๆ อันเกิดจากความร้อน 
การฉีดยาฆ่าหญ้าหากฉีดจํานวนมากจะทําให้ดินเสีย รวมทั้งเป็นอันตรายต่อผู้ฉีดพ่นและคนข้างเคียงตลอดจนต้นไม้

ผลขนาดเล็กซ่ึงทําให้แคระแกรนโตช้า ถ้าหากใช้รถตัดหญ้าแบบมีแขนยื่นตัดด้านข้างทาง จะทําให้การตัดหญ้าได้

สะดวกรวดเร็วขึ้น การตัดแต่งก่ิงไม้ก็สามารถตัดแต่งได้รวดเร็วกว่ามาก
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จุดเด่นของรถตัดหญ้าและตัดแต่งกิ่งไม้แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง
๑. หัวตดัหญา้อยูด่า้นหน้าคนขบั สามารถมองเหน็การทาํงานได้ชดัเจน หากเปน็ชนิดอืน่จะติดอยูด่า้นทา้ยรถแทรกเตอร์

 เวลาตัดต้องคอยหันดูด้านท้าย

๒. ใบมีดตัดหญ้าเป็นแบบจานหมุนอะไหล่หาซื้อได้ง่าย ช่างท้องถ่ินสามารถทําขึ้นเองได้

๓. ชดุใบมดีตดัหญา้นอกจากใชต้ดัหญา้แลว้ยงัตัดก่ิงไม้หรือตน้ไม้ขนาดเลก็ได้ และยงัสามารถเปลีย่นใชใ้บเลือ่ยวงเดอืน

 ตัดก่ิงไม้ขนาดใหญ่ ๑๐ – ๑๕ ซม. ได้

๔. ขณะตัดหญ้าเมื่อหัวตัดหญ้ากระทบตอไม้หรือสิ่งกีดขวางมีระบบอัตโนมัติยกหัวตัดหญ้าขึ้นเอง เมื่อพ้นส่ิงกีดขวาง   

 หัวตัดหญ้าจะลดลงที่ระดับเดิม ซึ่งของต่างประเทศยังไม่มี
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายชาคริต  ทองอุไร

    ๑๒๙ หมู่ที่ ๓ ถนนกาญจนวนิช อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

โทร.     : ๐๗๔-๒๘๖-๙๐๒  มือถือ  ๐๘๑-๒๗๗-๗๐๗๒

โทรสาร   : ๐๗๔-๒๑๒-๑๙๐ 

ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง

ภูมิหลังของการประดิษฐ์ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง
 ไบโอดีเซลหรือเมทิลเอสเตอร์เป็นเช้ือเพลิงชีวภาพท่ีเป็นพลังงานหมุนเวียน ซ่ึงสามารถใช้ทดแทนนํามันดีเซล
โดยไม่ต้องปรับแต่งเคร่ืองยนต์ เน่ืองจากสมบัติการเป็นเช้ือเพลิงใกล้เคียงกับนํ้ามันดีเซลมากท่ีสุด นอกจากน้ีไบโอดีเซล

ยังเป็นพลังงานท่ีสะอาดโดยมีการปลดปล่อยมลภาวะท่ีน้อยกว่านํ้ามันดีเซล โดยเฉพาะอย่างย่ิงแก๊สซัลเฟอร์ไดออกไซด์

การใช้เช้ือเพลิงจากพืชถือว่าเป็นการรักษาส่ิงแวดล้อม โดยจะลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจก (คาร์บอนไดออกไซด์) 

เพราะพืชจะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ในการสังเคราะห์แสง
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 การผลิตเมทิลเอสเตอร์ด้วยปฏิกิริยาทรานส์เอสเตอริฟิเคชั่น โดยทั่วไปนิยมใช้กระบวนการแบบกะ (batch)  

โดยนําไตรกลีเซอไรด์ (นํ้ามันพืช) ทําปฏิกิริยากับเมทานอลปริมาณมากเกินพอ ที่อุณหภูมิประมาณ ๕๐ – ๗๐ องศา

เซลเซียส ภายใต้ความดันบรรยากาศโดยใช้ตัวเร่งปฏิกิริยาพวกอัลคาไลน์ เช่น โซเดียมไฮดรอกไซด์ ได้ผลผลิตเป็น

เมทิลเอสเตอร์และกลีเซอรอล

 เน่ืองจากกระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ปฏิกิริยา

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน โดยกระบวนการแบบกะจะทําให้

คุณภาพของเมทิลเอสเตอร์ ที่ผลิตได้มีคุณภาพไม่สม่ําเสมอ 

จึงได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตเมทิลเอสเตอร์ด้วยปฏิกิริยา

ทรานส์เอสเตอริฟิเคชันแบบต่อเนื่องขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อการผลิตเมทิลเอสเตอร์มีคุณภาพดีสม่ําเสมอ   นอกจากน้ี

อุปกรณ์ในการผลิตมีขนาดเล็กลงและประหยัดพลังงาน

และแรงงาน เนื่องจากสามารถผลิตได้ต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง 

โดยไม่ต้องปิด-เปิดเคร่ืองใหม่หลายคร้ัง และไม่ต้องใช้แรงงานคน

ตลอดเวลา เนื่องจากกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน เป็นกระบวนการผันกลับได้ (reversible process) 

ดังน้ัน เมื่อเกิดปฏิกิริยาและมีผลผลิตเกิดขึ้นมากแล้ว อัตราการเกิดปฏิกิริยาจะช้าลงลงมากขึ้นเม่ือเข้าสู่สถานะสมดุล 

(equilibrium state) ดังน้ัน แนวทางหนึ่งในการรักษาอัตราการเกิดปฏิกิริยาให้อยู่ในระดับสูง คือการแยกผลผลิต

ตัวใดตัวหน่ึงออกในระหว่างที่ปฏิกิริยากําลังดําเนินอยู่ ซึ่งในท่ีน้ีเลือกการแยกเฟสกลีเซอรอลออก

 ในกระบวนการผลิตแบบต่อเนื่อง ปฏิกิริยามักไม่บริบูรณ์ในหน่วยการผลิตเดียว โดยทั่วไปจะใช้หน่วยสมดุล  

(equilibrium unit) หลายหน่วยมาต่อเข้าด้วยกัน ซึ่งอาจแบ่งชัดเจนเป็น plate หรือ stage หรือเป็นลักษณะต่อเนื่อง

ซึ่งคิดเป็นจํานวนหน่วยการถ่ายโอน (number of transfer unit) ก็ได้ ในการเร่งอตัราการเกิดปฏิกิริยาให้สูง

นิยมใช้การป้อนสารเข้าทําปฏิกิริยาตัวใดตัวหน่ึงให้มากเกินพอ (excess) แต่ก็จะมีค่าที่เหมาะสมจํานวนหน่ึง เพราะต้อง

แยกสารเข้าทําปฏิกิริยาท่ีเกินพอน้ันให้กลับมาใช้ใหม่ได้ ดังน้ันจึงมีค่าใช้จ่ายในการแยกคืน (recovery) อีกส่วนหน่ึงด้วย
ในการผลิตไบโอดีเซลด้วยกระบวนการทรานส์เอสเตอริฟิเคชัน ที่มีแอลคาไลน์ (ด่าง) เป็นตัวเร่งปฏิกิริยานั้น

มักนิยมใช้เมทานอลเกินพอ ๑๐๐% อย่างไรก็ตามเมทรนอลสามารถละลายได้ดีกว่าในกลีเซอรอลเฟสมากกว่าใน

ไบโอดีเซลเฟส เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นข้ัว (polar) ใกล้กับกลีเซอรอลมากกว่า ดังน้ันเพื่อลดการสูญเสียในส่วนน้ี 

การแบ่งเมทานอลเติม ๒ ครั้ง จะช่วยให้มีปริมาณเมทานอลในเฟสไบโอดีเซลมากขึ้น

 นํ้ามันพืชที่ป้อนเข้ากระบวนการต้องเป็นนํ้ามันพืชที่มีกรดไขมันอิสระไม่เกิน ๑.๐% ซึ่งหากมีกรดไขมันอิสระ

สูงกว่าน้ีต้องนําไปเข้ากระบวนการลดกรดก่อน (ไม่ได้กล่าวไว้ในท่ีน้ี) ป้อนนํ้ามันพืชเข้าชุดให้ความร้อนเพื่อให้มีอุณหภูมิ
เหมาะสมในการทําปฏิกิริยาด้วยอัตราการป้อนที่กําหนดไว้ จากนั้นน้ํามันที่มีอุณหภูมิตามที่ต้องการจะไหลเข้าสู่ถัง

ปฏิกรณ์ทรงสูงชุดที่ ๑ สารละลายเมทานอลและโปแตสเซียมไฮดรอกไวด์ในความเข้มข้นที่เตรียมไว้จะถูกป๊ัมเข้าผสม
กับนํ้ามันพืชร้อน ซึ่งกระแสสารผสมจะเข้าถังปฏิกรณ์ในระดับที่ออกแบบไว้เช่นกัน ซึ่งโดยปกติใช้อัตราส่วนของน้ํามัน

ต่อสารละลายเมทานอลเป็น ๑ : ๔ : ๘ โมล (สามารถปรับเปลี่ยนได้) ซึ่งคิดเป็นเมทานอลเกินพอ ๖๐%
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 ถังปฏิกรณ์ออกแบบให้เสมือนมีหน่วยสมดุล ๒ หน่วย

ภายในแบ่งออกเป็นโซนกวนผสม (mixing zone) และโซนสงบ

เพื่อให้เกิดการแยกเฟสกลีเซอรอล ซึ่งจะไหลไปสู่ด้านล่างของ

ถังปฏิกรณ์จากคุณสมบัติความหนาแน่นที่สูงกว่า การไหลออก

ของเฟสไบโอดีเซลและเฟสกลีเซอรอลออกแบบให้ใช้หลักการ

ของดุลความดันของของไหล

 เฟสไบโอดีเซลที่ออกจากถังปฏิกรณ์ ๑ ถูกส่งเข้า

ถังพัก เพื่อแยกกลีเซอรอลที่อาจติดมาด้วยออก แล้วปั๊มเข้าสู่

ถังปฏิกรณ์ที่ ๒ ต่อไป (ในระบบอุตสาหกรรมอาจป้อนเข้าถัง

ปฏิกรณ์ท่ี ๒  โดยไม่ต้องใช้ป๊ัม แต่ใช้ระดับความสูงแทนได้) เฟสกลีเซอรอลเก็บไว้ในถังพัก ๑ เพ่ือเข้ากระบวนการต่อไป

 ปั๊มสารละลายเมทานอลในสัดส่วน ๑.๒ โมลของน้ํามันพืชตั้งต้น เข้าผสมกับเฟสไบโอดีเซลที่ปั๊มจากถังเก็บ

ไบโอดีเซลและแยกกลีเซอรอล ๑ แล้วป้อนรวมเข้าถังปฏิกรณ์ ๒ ซึ่งออกแบบให้มีลักษณะเหมือนถังปฏิกรณ์ ๑ เฟสกลี-

เซอรอลถูกแยกเก็บไว้ (มีคุณสมบัติแตกต่างจากเฟสกลีเซอรอลจากถังปฏิกรณ์ ๑ เล็กน้อย) เฟสไบโอดีเซลที่ออกจาก

ถังปฏิกรณ์ ๒ ถูกส่งเข้ากระบวนการแยกคืนเมทานอลและกระบวนการล้างต่อไป

ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. เป็นอุปกรณ์การผลิตแบบต่อเนื่องที่มีกําลังการผลิตสูง และได้เมทิลเอสเตอร์ที่ได้มีคุณภาพสูงสม่ําเสมอ พร้อมกับ
 การลดชุดแยกเฟสกลีเซอรอล เนื่องจากถูกแยกในชุดอุปกรณ์การเกิดปฏิกิริยาเดียวกันแล้ว ซึ่งเป็นการลดต้นทุน

 เครื่องจักรลง
๒. การแยกเฟสกลีเซอรอลใช้หลักการดุลความดัน ไม่ต้องใช้พลังงานในการแยกหรือวัสดุอื่นใด เพื่อช่วยในการแยก   

 เป็นการลดพลังงานในการผลิต
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จุดเด่นของชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอลอย่างต่อเนื่อง
๑. เป็นระบบที่แยกเฟสกลีเซอรอลออกในระหว่างการเกิดปฏิกิริยาอย่างต่อเนื่อง ซี่งทําให้อัตราการเกิดปฏิกิริยา

 สูงกว่าระบบการผลิตที่ไม่มีการแยกกลีเซอรอลออก

๒. การแยกเฟสกลีเซอรอลออกใช้หลักการดุลความดัน ซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงเข้าช่วย

๓. การออกแบบถังปฏิกรณ์ซึ่งแบ่งเป็นโซนกวนผสมเพ่ือการเกิดปฏิกิริยาที่ดี และโซนสงบนิ่งเพื่อการแยกเฟสกลี-

 เซอรอล

๔. ออกแบบให้มีการเตมิสารละลายเมทานอล ๒ ครั้ง ซึ่งเป็นการใช้เมทานอลอย่างมีประสิทธิภาพ (ปริมาณน้อย)

 และได้เปอร์เซ็นต์การเปลี่ยน (conversion) ที่สูง
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายภูริวัฒน์  บุญสนิท

    ๗๐ ซอยรามคําแหง ๑๓๘ ถนนรามคําแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ  ๑๐๒๔๐

โทร.     : ๐๒-๓๗๓-๒๘๙๘, ๐๒-๖๑๗-๓๗๗๕  มือถือ  ๐๘๙-๐๕๑-๑๘๒๔

โทรสาร   : ๐๒-๓๗๓-๒๘๙๘, ๐๒-๖๑๗-๓๔๖๓ 

กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”

ภูมิหลังของการประดิษฐ์กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”
 นับเป็นพันๆ ปี ตั ้งแต่มีกระถางปลูกต้นไม้มาจนถึง

ปลายศตวรรษที่ ๒๐ โครงสร้างกระถางยังคงมีลักษณะปากกระถาง
กว้างก้นกระถางแคบพร้อมรูระบายนํ้าขนาดเล็ก เม่ือวางบนถาดรอง
กระถางจะเกิดนํ้าขังบริเวณรอบก้นกระถางที่ทําให้เกิดปัญหาใน

ด้านสาธารณสุข เนื่องจากเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงที่นําโรคภัยไข้

เจ็บมาสู่คน รวมทั้งโครงสร้างดังกล่าวยังมีข้อเสียในเรื่องความ
ไม่สะดวกและทําให้ต้นไม้ตายในขั้นตอนการย้ายออกจากกระถาง

ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิด ขนาด ลักษณะช่วงอายุของต้นไม้แต่ละประเภทและทําให้เกิดอัตราการสูญเสียในเรื่องการใช้นํ้าและ
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ปุ๋ยโดยเปล่าประโยชน์ เนื่องจากไม่มีโครงสร้างระบบปิดสําหรับเก็บนํ้าสํารองส่วนเกิน รวมทั้งไม่สามารถยืดระยะเวลา

ในการให้นํ้าแก่ต้นไม้ได้ ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ีงที่ทําให้ต้นไม้ตายจากการขาดน้ําที่ทําให้คนรักต้นไม้จํานวนไม่น้อยต้องเลิก

การปลูกต้นไม้ไป เนื่องจากไม่มีเวลาดูแล และโครงสร้างดังกล่าวไม่มีระบบเชื่อมต่อสําหรับการให้น้ําในระบบ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงพนัธ์ุไม้   เพื่อสนอบตอบความต้องการของเกษตรกรในการปลูกขยายพันธ์ุพืชทั่วไป   ไม้ดอก   ไม้

ประดับ   พืชสวน   พืชไร่   พืชนํ้า   เพื่อการจําหน่ายเชิงพาณิชย์

 สาเหตุดังกล่าวทําให้เกิดการประดิษฐ์กระถาง  “โอเอซิส”  ขึ้น   โดยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในที่

ทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างสมบูรณ์    รวมทั้งเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีความเป็นสากล

สามารถตอบสนองความต้องการของคนทุกชาติ   ทุกอาชีพ   ทุกเพศ   ทุกวัย   เพื่อใช้แทนกระถางทั่วไปของโลกใน

ยุคต้นศตวรรษที่  ๒๑

ประโยชน์ด้านการเกษตร
 เป็นส่ิงประดิษฐ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกระถางท่ีทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแก้ปัญหาที่เกิด

จากกระถางท่ัวไปได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อเพิ่มความสะดวกและลดอัตราการตายจากการย้ายต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ออกจาก
กระถางโดยไม่จํากัดชนิด ขนาด ลักษณะ ช่วงอายุของต้นไม้ และโครงสร้างดังกล่าวเป็นระบบปิดขนาดใหญ่สําหรับ

เก็บน้ําสํารองส่วนเกิน เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้น้ําและปุ๋ย รวมทั้งยืดระยะเวลาในการรดน้ําให้ยาวขึ้นและ

ป้องกันการวางไข่ของยุง โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจุดเชื่อมต่อสําหรับการให้นํ้าในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงพันธ์ุ

ไม้ เพื่อสนองตอบความต้องการของเกษตรกรสําหรับการปลูกขยายพันธ์ุพืชทั่วไป ไม้ดอก ไม้ประดับ พืชสวน พืชไร่   

พืชนํ้า เพื่อจําหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสนองตอบความต้องการบุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย สําหรับการปลูกประดับ

ตกแต่งอาคารเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสําหรับการอยู่อาศัยและการปลูกผักปลอดสารพิษสําหรับครัวเรือน ซึ่งคาดว่า
ในอนาคตจะเข้ามาแทนที่กระถางทั่วไปของโลกเมื่อมีการเผยแพร่ให้โลกรับรู้
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จุดเด่นของกระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช  “โอเอซิส”
๑. โครงสร้างภายในกระถางที่แยกเป็นอิสระกันระหว่างตัวกระถางกับส่วน

 รองรับดินที่มีขอบเว้าด้านนอกเพื่อป้องกันผลกระทบต่อราก โดยวางอยู่บนรู

 ระบายน้ําขนาดใหญ่ที่ถูกยกให้สูงขึ้นเพื่อแบ่งเป็นส่วนเก็บนํ้าและส่วนสําหรับ

 เพาะปลูก ซึ่งทําให้เกิดความสะดวกและลดอัตราการตายจากการย้ายต้นไม้

 ชนิดต่าง ๆ ออกจากกระถาง โดยไม่จํากัดชนิด ขนาด ลักษณะ และช่วงอายุ

 ของต้นไม้

๒. มีระบบสํารองนํ้าแบบปิดที่มีขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้นํ้าและ

 ปุ๋ย รวมทั้งยืดระยะเวลาในการรดน้ําให้ยาวขึ้นและป้องกันการวางไข่ของยุง 

 โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมจุดเชื่อมต่อสําหรับการให้นํ้าในระบบฟาร์ม

 เพาะพันธ์ุต้นไม้

๓. มีที่จับภายในเพื่อความสะดวกในการนํากระถางปลูกเข้าและออก สําหรับการซ้อนในกระถางที่ใช้ตกแต่ง  

 โดยไม่ต้องบิดลําแขนเพื่อป้องกันการปวดเมื่อยของกล้ามเนื้อ

๔. โครงสร้างภายในท่ีช่วยบําบัดนํ้าเสียสําหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์สัตว์นํ้า
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๐
รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายยุทธนา  ตันติวิวัฒน์

    ๖๐๘๓๓ หมู่ท่ี ๑ หมู่บ้านกรีนเพลส ถนนราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ  ๑๐๕๑๐

โทร.     : ๐๒-๕๔๓-๘๙๒๘, ๐๒-๕๗๗-๙๒๕๑, ๐๒-๕๗๗-๙๒๕๗  มือถือ  ๐๘๑-๘๔๒-๙๖๕๔

โทรสาร   : ๐๒-๕๗๗-๒๓๘๖ 

เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม

ภูมิหลังของการประดิษฐ์เครื่องคั้นมะนาว / ส้ม
 มะนาวและส้ม เป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหน่ึง มีผู้นิยมบริโภคจํานวนมากและอย่างกว้างขวาง เมื่อต้องการ

คั้นนํ้ามะนาวหรือส้มจํานวนมาก ๆ การคั้นด้วยมือทําให้ใช้เวลาและแรงงานมาก ไม่ได้มาตรฐาน ไม่ถูกสุขลักษณะ  
เครื่องคั้นมะนาวและส้มจึงมีความจําเป็นและมีประโยชน์เป็นอย่างมาก สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย จึงได้ตอบสนองความต้องการน้ี เป้าหมายคือ ผลิตเคร่ืองค้ันมะนาว/ส้ม ท่ีมีคุณภาพสูง ราคาย่อมเยา  

ดูแลรักษาง่าย และถูกสุขลักษณะ
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ประโยชน์ด้านการเกษตร
๑. สามารถคั้นมะนาว/ส้ม  ได้คราวละมาก ๆ คือประมาณ ๔,๐๐๐ ผล/ชั่วโมง

๒. นํ้ามะนาว/ส้ม  มีคุณภาพดี ไม่ขม ถูกหลักอนามัย

๓. ราคาถูกกว่านําเข้าจากต่างประเทศ ทําให้สามารถลดต้นทุนได้

๔. แปรรูปนํ้ามะนาว เป็นมะนาวพร้อมดื่ม มะนาวพร้อมปรุงและมะนาวเข้มข้น จากฤดูที่มะนาวราคาถูกไปไว้ใช้ในฤดู

 ที่มะนาวราคาแพงได้

จุดเด่นของเครื่องคั้นมะนาว / ส้ม
๑. ความเร็วสูงประมาณ ๔,๐๐๐ ผล/ชั่วโมง ทําให้สามารถลดเวลา

 และแรงงงานลงได้

๒. ทําจากเหล็กกล้าไม่เป็นสนิม และวัสดุที่ใช้กับอาหาร จึงสะอาด

 ถูกสุขลักษณะ

๓. บํารุงรักษาง่าย ไม่ซับซ้อน ใช้อะไหล่ภายในประเทศ

๔. สามารถถอดเปล่ียนหัวค้ัน เป็นขนาดท่ีเหมาะสมกับความต้องการได้

๕. สามารถออกแบบให้ระยะห่างระหว่างหัวคั้นกับเบ้าคั้นให้เหมาะสมกับชนิดของมะนาว/ส้ม ในประเทศ ทําให้

 ไม่เกิดรสขม
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๕๑

ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง

เครื่องคัดขนาดไข่ใบพัดตีนํ้าแบบสไปรอล
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องปอกเปลือกกระเทียม นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์      

  ๒ เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง นายสุทธิพร  เนียมหอม

  ๓ เครื่องคัดขนาดไข่  นายนุ้ย  แจ้งประจักษ์

  ๔ ใบพัดตีนํ้าแบบสไปรอล  ว่าที่ ร.ต.ธานี  ศรีทอง

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี  นายสุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๕๑

(สําหรับปี ๒๕๕๑ คณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์ฯ มีมติไม่มีผลงานส่ิงประดิษฐ์ท่ีมีความโดดเด่นเหมาะสมท่ีจะได้
รับรางวัลท่ี ๒ และ ๓)
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๑
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : รศ.ดร.สุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์

    ๒๕๐/๑๙๕ หมู่ ๓ ซอยโฮมอินปาร์ค ๑๗ ถนนเลียบคลองชลประทาน ตําบลหนองหวาย 

    อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๓๐

    สถานที่ทํางาน ภาควิชาสัตวศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

    ๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  ๕๐๒๐๐

โทร     : ๐๕๓-๒๒๑-๖๖๗, ๐๕๓-๙๔๔-๐๗๐-๗๔  มือถือ  ๐๘๑-๘๘๕-๗๙๒๙

โทรสาร   : ๐๕๓-๓๕๗-๖๐๑

ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี

ความเป็นมา
 ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี เหมาะสมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายย่อย เช่น สุกร เป็ด ไก่ นกกระทา 

โดยมูลสัตว์ประมาณ ๑๐ – ๑๕ ตัว สามารถผลิตก๊าซชีวภาพได้ประมาณ ๒ ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เพียงพอสําหรับการ

ใช้ทดแทนก๊าซหุงต้มเพื่อทําอาหารในครัวเรือนได้ ถุงหมักก๊าซชีวภาพช่วยลดปัญหามลภาวะจากมูลสัตว์/อินทรียวัตถุ
ที่เน่าเปื่อย ซึ่งมีอยู่ในชุมชนและครัวเรือน เป็นแหล่งพลังงานทดแทนช่วยให้เกษตรกรและประชาชนทั่วไปสามารถลด

ค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) ได้อย่างน้อยเดือนละ ๑ ถัง หรือประมาณ ๓๐๐ บาท ช่วยลดปัญหาการผลิตก๊าซ
เรือนกระจก ช่วยให้ได้ปุ๋ยอินทรีย์ ซึ่งเป็นกากเหลือจากการผลิตก๊าซชีวภาพแล้ว ราคาถูก ใช้วัสดุในท้องถ่ิน และบํารุง

รักษาง่าย
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ประโยชน์ของการทําบ่อก๊าซชีวภาพ
๑. ด้านพลังงาน
 เมื ่อพิจารณาด้านเศรษฐกิจแล้ว การลงทุนผลิตก๊าซชีวภาพจะลงทุนต่ํากว่าการผลิตเชื ้อเพลิงชนิดอื่น ๆ

 สามารถนํามาใช้ทดแทนพลังงานจากเช้ือเพลิงแหล่งอื่น ๆ เช่น ฟื้น ถ่าน นํ้ามันก๊าซหุงต้ม และไฟฟ้าได้ ทั้งน้ี

 ก๊าซชีวภาพ จํานวน ๑ ลูกบาศก์เมตรสามารถนําไปใช้ได้ดังน้ี

 ๑.๑ ให้ค่าความร้อน ๓,๐๐๐ – ๕,๐๐๐ กิโลแคลอรี่ ความร้อนน้ี

  จะทําให้นํ้า ๑๓๐ กิโลกรัม ที่อุณหภูมิ ๒๐ องศาเซลเซียล

  เดือดได้ 

 ๑.๒ ใช้กับตะเกียงขนาด ๖๐ – ๑๐๐ วัตต์ ลุกไหม้ได้ ๕ – ๖ 

  ชั่วโมง

 ๑.๓ ผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ๑.๒๕ กิโลวัตถ์

 ๑.๔ ใช้กับเครื่องยนต์ ๒ แรงม้าได้นาน ๑ ชั่วโมง

 ๑.๕ ถ้าใช้กับครอบครัวขนาด ๔ คน สามารถหุงต้มได้ ๓ มื้อ

๒. ด้านปรับปรุงสภาพแวดล้อม 
 โดยการนํามูลสัตว์ ปัสสาวะ นํ้าล้างคอกมาหมักในบ่อสุญญากาศ จะช่วยให้กลิ่นเหม็นและแมลงวันในบริเวณนั้น

 ลดลง ผลจากการหมักมูลในบ่อหรือถุงที่ปราศจากออกซิเจนเป็นเวลานาน ๆ ทําให้ไข่พยาธิหรือมูลสัตว์ถูกทําลาย

 หรือตายด้วย ซ่ึงเป็นการทําลายแหล่งเพาะเชื้อโรคบางชนิด เช่น โรคบิด อหิวาต์ และพยาธิที่แพร่กระจายจาก

 มูลสัตว์ด้วยกัน นอกจากน้ียังเป็นการป้องกันไม่ให้มูลสัตว์ถูกชะล้างลงไปในแหล่งนํ้าธรรมชาติอีกด้วย

๓. ด้านการเกษตร
 ๓.๑ การทําเป็นปุ๋ย กากที่ได้จากการหมักก๊าซชีวภาพ สามารถนําไปใช้เป็นปุ๋ยได้ดีกว่ามูลสัตว์ สด ๆ หรือปุ๋ยคอก 

  ทั้งน้ี เน่ืองจากในขณะที่มีการหมักจะมีการเปลี่ยนแปลงสารประกอบไนโตรเจนในมูลสัตว์ ทําให้พืชสามารถ

  นําไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
 ๓.๒ การทําเป็นอาหารสัตว์ โดยนําส่วนที่เหลือจากการหมักนําไปตากแห้ง

  แล้วนําไปผสมเป็นอาหารสัตว์ให้โคและสุกรกินได้ แต่ทั้งน้ีมีข้อจํากัด
  คือ ควรใช้ในระดับ ๕ – ๑๐% จะทําให้สัตว์เจริญเติบโตตามปกติและ

  เป็นการลดต้นทุนการผลิต
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เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์

    ที่อยู่ ๑๐/๒ หมู่ ๘ ถนนทางลัดพุทธมณฑลสาย ๒ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา 

    กรุงเทพฯ  ๑๒๑๗๐

โทร     : ๐๒-๘๘๙-๑๑๙๗  มือถือ  ๐๘๑-๖๒๙-๗๖๒๘

    สถานที่ทํางาน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

    เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ถนนเลียบคลองห้า ตําบลคลองห้า อําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

โทร     : ๐๒-๕๗๗-๙๑๓๓

โทรสาร   : ๐๒-๕๗๗-๙๑๒๘

เครื่องปอกเปลือกกระเทียม

ความเป็นมา
 ปัจจุบันยังไม่มีเคร่ืองปอกเปลือกกระเทียมท่ีมีประสิทธิภาพ และยังใช้แรงงานคนในการลอกเปลือกกระเทียม

ทําให้ล่าช้า ได้ปริมาณน้อยไม่เพียงพอสําหรับงานอุตสาหกรรม และปัจจุบันยังขาดแคลนแรงงานคนอีกด้วย  เนื่องจาก
น้ํายาง และกลิ่นกระเทียมที่ฉุน จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มีการประดิษฐ์เครื่องปอกเปลือกกระเทียมโดยอาศัย
แรงลม ซ่ึงช่วยทําให้กระเทียมท่ีได้ไม่ชํ้าไม่แตกเสียหาย เป็นเคร่ืองท่ีทํางานแบบอัตโนมัติสามารถปอกเปลือกกระเทียม

ได้ทั้งกลีบเล็ก กลีบใหญ่ เพื่อใช้ในงานอุตสาหกรรมเครื่องเทศเครื่องปรุงรส ซึ่งสามารถทดแทนการใช้แรงงานคน  

สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพการปอกเปลือกไม่ต่ํากว่า ๙๐%
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จุดเด่นของเครื่องปอกเปลือกกระเทียม
 จุดเด่นของเครื่องฯ มี ๒ ระบบ ได้แก่  

๑. ชุดอบลมร้อน ท่ีจะทําหน้าท่ีส่งผ่านลมร้อน ภายในจะมีอุปกรณ์สําหรับกระจายลมร้อนไปตามรูเล็ก ๆ ท่ีเจาะไว้รอบ ๆ

 เพื่อ preheat ให้เปลือกกระเทียมแห้งและง่ายต่อการปอกเปลือก ซึ่งสามารถปรับระดับขึ้น-ลงได้ตามขนาดของ

 กลีบกระเทียม โดยการหมุนปรับน็อตด้านบน  
๒. ชุดปอกเปลือกอาศัยแรงลม ซึ่งได้ออกแบบโดยการต่อท่อลมเข้าทางด้านข้าง เพื่อให้เกิดกระแสลมแปรปรวน 

 ทําให้ทิศทางและแรงลมที่เกิดภายในมีลักษณะการเคลื่อนที่แบบปั่นป่วน ซึ่งส่งผลให้กลีบกระเทียมภายในเกิดการ

 ขัดสีกันระหว่างกลีบกระเทียมกับกลีบกระเทียม และขัดสีกันระหว่างผนังด้านในกับกลีบกระเทียม

หลักการทํางาน
 หลักการทํางานเครื่องปอกเปลือกกระเทียม อาศัยแรงลมแบบกระแสลมแปรปรวน ทําให้เกิดการขัดสีกัน
ระหว่างกลีบกระเทียมกับกลีบกระเทียม รวมทั้งกลีบกระเทียมกับผนังด้านในโดยนํากระเทียมแบบกลีบใส่ลงในช่องอบ

ลมร้อนทางด้านบนของเครื่อง ซึ่งผู้ใช้สามารถบรรจุกระเทียมได้มากที่สุด ครั้งละ ๑๐ กิโลกรัม ภายในชุดอบลมร้อนน้ี

จะมีตัวกระจายลมร้อนเพื่อเป่าลมร้อนให้เปลือกกระเทียมแห้งและง่ายต่อการขัดสี สําหรับควบคุมด้วยระบบนิวแมติก

แบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติที่สามารถปรับตั้งเวลาและอุณหภูมิในการปอกได้ เมื่อครบเวลาที่ตั้งอบไว้กระเทียมจะถูก

ปล่อยลงมายังชุดขัดสีซึ่งอยู่ด้านล่างของเครื่อง ภายในชุดปอกเปลือกจะมีการขัดสีกันเองโดยอาศัยแรงลมช่วยในการ
ขัดสีให้เปลือกกระเทียมร่อนออกจากเนื้อกระเทียม โดยเปลือกกระเทียมจะถูกเป่าขึ้นไปเก็บยังชุดรับเปลือกกระเทียม  

ส่วนกระเทียมที่ปอกเปลือกแล้วจะตกลงมายังถาดรับด้านล่างสุดของเครื่องซ่ึงเครื่องดังกล่าวสามารถปอกเปลือก

กระเทียมได้ทุกขนาด และกระเทียมไม่ช้ําเสียหาย

ประโยชน์ของเครื่องปอกเปลือกกระเทียม
๑. ทดแทนการใช้แรงงานคน

๒. สามารถปอกเปลือกกระเทียมได้อย่างสมบูรณ์

๓. เพิ่มมูลค่าให้กับกระเทียม

๔. สามารถนําไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กระเทียม

 แปรรูปอื่น ๆ ได้ง่าย
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เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายสุทธิพร  เนียนหอม

    ที่อยู่ ๒๓๕/๑ หมู่ ๒ ตําบลดอนเจดีย์ อําเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๑๔๐  

มือถือ     : ๐๘๙-๘๒๑-๖๖๐๐

    สถานที่ทํางาน ฝ่ายเครื่องจักรกลการเกษตรแห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนากําแพงแสน  

    มหาสิทยาลัยเกษตรศาสตร์  วิทยาเขตกําแพงแสน

    เลขที่ ๑ หมู่ ๖ ถนนมาลัยแมน ตําบลกําแพงแสน อําเภอกําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐

โทร     : ๐๓๔-๓๕๑-๓๙๗

โทรสาร   : ๐๓๔-๓๕๑-๙๔๖

เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง A Dry Betel Nut Fruit Husking Machine

ความเป็นมา
 การปอกเปลือกหมากแห้งในปัจจุบัน ต้องใช้แรงงานคน และมีความยุ่งยาก เนื่องจากพ่อค้าหรือเกษตรกร

ต้องขนย้ายหมากที่ตากบนลานปูนแห้งส่งไปตามหมู่บ้าน แรงงานชาวบ้านต้องใช้มีดปอก ทําให้ได้ผลผลิตปริมาณที่
ไม่แน่นอนในการส่งออกไปยังประเทศเพื่อนบ้าน เช่น อินเดีย ปากีสถาน ศรีลังกา เนปาล เพื่อรับประทาน และนําไป
ผสมสีย้อมผ้าหรือทํายาเพื่อกินแล้วสดชื่น โดยมีรายได้จากการส่งออกประมาณปีละ ๓๐๐ – ๔๐๐ ล้านบาท
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จุดเด่นของเครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง
 เครื่องกะเทาะผลหมากแห้งเป็นการออกแบบระบบการกะเทาะด้วยวิธีการ ใช้แรงเฉือนที่เกิดขึ้นในระหว่าง

การหมุนของล้อยางทําให้ผลหมากแห้งถูกแรงกดจนเปลือกแตก แต่แรงกดน้ีจะไม่เกินจุดแตกหักของเมล็ดหมากและ

เปลือกจะถูก ฉีกออกเพื่อให้เมล็ดสามารถหลุดออกจากเปลือกได้เมื่อเคลื่อนที่ผ่านแท่งเหล็กกลมขนาด ๙.๕ มิลลิเมตร  

ที่เชื่อมเรียงกันทุกระยะ ๑๕ มิลลิเมตร เพื่อให้เกิดแรงเสียดทาน ซึ่งแรงกดและแรงเฉือนจะสามารถเพิ่มหรือลดได้

โดยการบีบหรือคลายตะแกรงเหล็กที่สร้างไว้รอบขอบล้อยาง และเพื่อให้การปอกเปลือกกระทําได้ดขีึ้นจึงได้ออกแบบ

ให้มีล้อยางสองชุดวางเรียงกัน โดยใช้มอเตอร์ตัวเดียวขับส่งกําลังผ่านทางสายพานและมู่เล่ ซึ่งสามารถแบ่งส่วน

ประกอบของเครื่องต้นแบบที่ได้พัฒนาขึ้นมาเป็น ๓ ส่วนใหญ่ ๆ คือ  ถังใส่ผลหมากแห้ง ชุดปอกเปลือกหมาก และชุด

ต้นกําลัง

หลักการทํางานของเครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง
 นําผลหมากแห้งที่ตากแห้งดีแล้วใส่เข้าถังป้อนทีละผลอย่างต่อเนื่อง เมื่อผลหมากถูกกะเทาะแล้วจะออก
ทางด้านหน้าพร้อมเปลือก จากน้ันเกษตรกรสามารถแยกเอาเฉพาะเมล็ดออกจากเปลือกได้โดยง่าย ซึ่งเครื่องกะเทาะ

ผลหมากแห้งต้นแบบน้ี ได้ดําเนินการออกแบบสร้างทดสอบและประเมินผล ได้สภาวะที่เหมาะสมในการกะเทาะ

ผลหมากแห้งแบบคละขนาด โดยใช้รอบของล้อยาง ๔๔๐ rpm, แรงดันลมยาง ๒๐ ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และระยะห่าง

ของล้อยางกับตะแกรง ๑๕ มิลลิเมตร ซึ่งจะให้ประสิทธิภาพการกะเทาะ คือ ได้เปอร์เซ็นต์เมล็ดหมากเต็มเมล็ด ๖๔.๔% 

ได้เมล็ดหมากแตก ๑๕.๒% มีผลหมากที่ปอกไม่ออก ๒๐.๕% มีเปอร์เซ็นต์การผลิตเท่ากับ ๗๖.๙% และสามารถปอก
ผลหมากแห้งได้ ๑๑๐ กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

ประโยชน์ของเครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง
 เครื่องกะเทาะหมากแห้ง ทําให้ได้ผลผลิตเป็นหมากท่ีปอกแล้วจํานวนมากอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดค่าใช้จ่าย 

ผลผลิตที่ได้มาไม่เสียหายมาก อีกทั้งยังสามารถส่งผลผลิตได้ทันตามความต้องการของตลาด
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รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายนุ้ย  แจ้งประจักษ์

    ที่อยู่ ๓๗/๑๙ หมู่ ๑ ตําบล จ.ป.ร. อําเภอกระบุรี จังหวัดระนอง  ๘๕๑๑๐

โทร     : ๐๗๗-๘๒๐-๓๘๘  มือถือ  ๐๘๑-๙๕๖-๓๖๕๑

เครื่องคัดขนาดไข่

ความเป็นมา
 พ่ีสาวประกอบอาชีพเล้ียงไก่ แต่ราคาเคร่ืองคัดไข่มีราคาแพงเกินไปต้องนําเข้าจากต่างประเทศ การซ่อมบํารุง
ยุ่งยาก เป้าหมายผลิตเครื่องคัดไข่ที่มีราคาไม่แพงทุกช้ินส่วนผลิตในประเทศ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยเครื่อง

จะต้องหยุดการทํางานทันทีเมื่อระบบติดขัดหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในระบบ
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จุดเด่นของเครื่องคัดขนาดไข่
 ลักษณะภายนอกคล้ายกับเครื่องคัดขนาดไข่ไก่ทั่วไป แต่มีข้อเด่นคือมีตัวสต๊อป คลัทช์ (stop clutch) 

ให้เครื่องหยุดทํางานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุขัดข้องหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ทําให้มีความปลอดภัยสูงขณะทํางาน 

และยังคัดโดยใช้นํ้าหนักของไข่ไก่เป็นตัวกําหนดขนาดไข่แต่ละฟอง มีหลักการง่ายๆ คล้ายกับตาชั่งนํ้าหนักแบบโบราณ

ที่ใช้ลูกตุ้มเป็นตัวถ่วงนํ้าหนัก โดยปรับมาใช้แหวนทองเหลืองนํ้าหนักแตกต่างกันสวมเข้าไปในแกนเหล็ก ส่วนอีกด้าน

เป็นแป้นวางไข่ เมื่อแรงงานคนลําเลียงไข่เข้าเครื่องคัดและเลื่อนไปวางบนแป้นวาง เครื่องจะคัดขนาดไข่ไก่ตามน้ํา

หนักที่ได้ปรับไว้ ๗ ขนาดตามเกณฑ์ในท้องตลาด คือตั้งแต่เบอร์ศูนย์ ขนาดใหญ่สุด นํ้าหนักมากกว่า ๗๐ กรัมจนถึง

เบอร์ ๖ นํ้าหนักน้อยกว่า ๔๕ กรัม ในเวลา ๑ ชั่วโมง สามารถคัดไข่ได้ ๓,๐๐๐ ฟอง

ประโยชน์ของเครื่องคัดขนาดไข่
๑. ชิ้นส่วนต่างๆ ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด เกษตรกรสามารถหาได้ในตลาดทั่วไป ทําให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการ
 ดูแลรักษา

๒. ช่วยลดแรงงานคนในการคัดขนาดไข่ มีความปลอดภัยสูง เนื่องจากได้ติดตั้งระบบ Stop Clutch เสริมเข้าไป 

 ในกรณีมีสิ่งกีดขวางเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะหยุดการทํางานทันที
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รางวัลเชิดชูเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : ว่าที่ร้อยตรีธานี  ศรีทอง

    ที่อยู่ ๑๘ ซอย ๑/๑ โพธิพงศา  ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ๙๐๑๑๐  

โทร.   : ๐๗๔-๕๕๖-๑๗๗  มือถือ  ๐๘๑-๘๙๖-๖๖๔๒

    สถานที่ทํางาน วิทยาลัยประมงติณสูลานนท์

    ๕๗/๗  หมู่ ๒  ถนน สงขลา – เกาะยอ ตําบลพะวง อําเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๐๐

โทร     : ๐๗๔-๓๓๓-๖๑๒

โทรสาร   : ๐๗๔-๓๓๓-๕๒๕ ต่อ ๒๗

ใบพัดตีน้ําแบบสไปรอล Spiral Paddle Wheel

ความเป็นมา
 การส่งออกกุ้งกุลาดํามีการแข่งขันทางการตลาดสูง และถูกกีดกันทางการค้าทําให้การส่งออกน้อยลง 

เกษตรกรจึงนิยมเลี้ยงกุ้งขาวแทน และพบว่ากุ้งขาวต้องการออกซิเจนในการดํารงชีพมากกว่า ขณะเดียวกันเครื่องตีนํ้า

ในปัจจุบัน จัดทําโดยการฉีดโมลเป็นช้ินเดียวกัน ไม่ทนต่อการใช้งานกลางแจ้ง และแรงต้านที่เกิดระหว่างการหมุน
กับนํ้า ทําให้เกิดการแตกบริเวณรอบแกนหมุน หากเกิดความเสียหาย ต้องเปลี่ยนทั้งชุด ใบพัดตีนํ้าแบบสไปรอล 

จัดทําโดยเปลี่ยนวัสดุจากพลาสติกเป็นท่อน้ําพีวีซี โดยนํามาผ่าและบานท่อด้วยแม่พิมพ์ที่เกษตรกรสามารถทําได้เอง 

จากน้ันจึงทําการเจาะรู และสวมแกนเหล็ก ซึ่งทําให้มีความแข็งแรง สามารถตีนํ้าได้แรง เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจน

มากขึ้น และลดต้นทุนการผลิตอีกด้วย
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ประโยชน์ของใบพัดตีน้ําแบบสไปรอล
๑. กินกําลังมอเตอร์และเครื่องยนต์น้อย 

๒. ไม่ต้องบํารุงรักษา สามารถใช้ได้ตั้งแต่เริ่มเลี้ยงกุ้งจนนําไปขาย 

 และต่อไปประมาณ ๓ ปี 

๓. มีราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับใบพัดในท้องตลาด 

๔. สามารถทําเองได้ และซ่อมได้เมื่อชํารุด
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ผลงาน
สิ่งประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ท่ีไดรับรางวัล ประจําป ๒๕๕๒

รถตัดหญ้าจอมพลัง

เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

ชุดเครื่องมือกําจัด
ไฮโดรเจนซัลไฟด์

ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

เครื่องห่ันย่อยขนาดเล็ก

ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจน
สําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

เครื่องผสมเอนกประสงค์ เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช
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 รางวัลเชิดชูเกียรติ มี ๔ รางวัล

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ เครื่องห่ันย่อยขนาดเล็ก  นายบัณฑิต  หิรัญสถิตพร      

  ๒ ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจน นายอรรถพร  สุบุญสันต์

   สําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์  

  ๓ เครื่องผสมเอนกประสงค์  นายธีรศักด์ิ  อินทร์สิงห์

  ๔ เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช นายมังกร  สุพรรณชาติ

 รางวัลที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  ผู้ประดิษฐ์

  ๑ รถตัดหญ้าจอมพลัง  นายวิราษ  เหรียญทอง

  ๒ เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด  นายวิเชียร  แก้วมณี

  ๓ ชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพ นางจันทิมา  ชั่งสิริพร

   จากฟาร์มสุกร  

รายชื่อสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับรางวัล
หัวข้อ : “เครื่องจักรกล พลังงาน และสิ่งแวดล้อมเพื่อการเกษตร”

ประจําปี ๒๕๕๒
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลที่  ๑

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิราษ  เหรียญทอง

    ที่อยู่ ๔๔/๑ หมู่ ๑๐ ตําบลบางปลากด อําเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

โทร.   : ๐๓๗-๓๑๔-๗๙๐  มือถือ  ๐๘๗-๐๔๖-๗๙๒๙

    สถานที่ทํางาน วิทยาลัยอาชีพนครนายก  

    ๘๘/๒ หมู่ ๘ ถนนสุวรรณศร ตําบลพรหมณี อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก ๒๖๐๐๐

โทร     : ๐๓๗-๓๒๖-๔๗๐  มือถือ  ๐๘๑-๘๘๕-๗๙๒๙

โทรสาร   : ๐๓๗-๓๒๖-๔๗๐

    E-mail : rat_auto@hotmail.com

รถตัดหญ้าจอมพลัง A car mows grass power top

ความเป็นมาของรถตัดหญ้าจอมพลัง
 ในการตัดหญ้าเกษตรกรมักประสบปัญหาคือ พ้ืนท่ีท่ีได้จากการตัดหญ้าได้พ้ืนท่ีน้อย ใช้เวลาในการตัดหญ้านาน

และยังมีความเมื่อยล้าที่เกิดจาการตัดหญ้า เกษตรกรต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายในการซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมากขึ้น

ทําให้ไม่คุ้มกับแรงและเวลาที่เสียไป รถตัดหญ้าและใบมีดตัดหญ้าถือว่าเป็นส่วนสําคัญอย่างหนึ่งของการตัดหญ้า  

ถ้าออกแบบให้รถตัดหญ้าและใบมีดตัดหญ้าใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด งานท่ีได้ออกมาจะมีคุณภาพ รวมทั้ง
ประหยัดเวลา ประหยัดแรง คุ้มค่ากับการตัดหญ้าในแต่ละครั้ง ทางคณะผู้จัดทํา จึงได้คิดประดิษฐ์รถตัดหญ้าและ

ใบมีดตัดหญ้าจอมพลัง (แบบใช้กับรถเข็นตัดหญ้า) ขึ้นมา เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวโดยศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรซ่ึงมี

อาชีพตัดหญ้า และนําข้อมูลที่ได้ประดิษฐ์ใบมีดตัดหญ้าซึ่งสนองต่อความต้องการของเกษตรกร
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หลักการทํางานของรถตัดหญ้าจอมพลัง
 รถตัดหญ้าจอมพลังได้พัฒนามาจากใบมีดตัดหญ้าจอมพลังที่ประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่ โดยได้ศึกษาข้อมูลมาจาก

เกษตรกรผู้คร่ําหวอดเกี่ยวกับการตัดหญ้าที่มีอาชีพในการรับจ้างตัดหญ้าโดยตรง และนําข้อมูลที่ได้มาประดิษฐ์ใบมีด

และรถตัดหญ้าจอมพลัง เพื่อแก้ปัญหาข้อบกพร่องต่าง ๆ และให้มีประสิทธิภาพในการตัดหญ้าดียิ่งขึ้น

 

 จานตัดจะมีลักษณะเป็นท่อกลมครอบอยู่ในล้อหน้า จานตัดจะทํามุมเป็นอิสระกับล้อหน้า ใช้ใบมีดตัดจํานวน 

๒ ใบ มีคมมีดตัด ๑ ด้าน ปลายด้านนอกกว้างกว่าด้านใน ใบมีดตัดหญ้างอ ๙๐ องศา ใช้น๊อต ๓ ตัว ยึดทางด้าน

ข้างของจานตัด ใบตัดหญ้าสามารถปรับสไลด์เลือกระดับสูง-ต่ําได้ ใบมีดมีมุมตัด ๗๐ องศากับจานหมุน ลักษณะการ

กินหญ้าจะเหมือนกับการจิก เกี่ยว กระชาก แทรกเข้าไปในกลุ่มหญ้า เส้นผ่านศูนย์กลางของใบมีดตัดหญ้ามากกว่า

ความกว้างของล้อด้านหน้า พื้นรถตัดหญ้าปูด้วยผ้าใบเพื่อรถการกระเด็นของหิน ประสิทธิภาพในการตัดหญ้ารุนแรง 

ได้งานมากข้ึน เร็วขึ้น ใช้เวลาน้อย เบาแรง ช่วยลดอุบัติเหตุ และประหยัดนํ้ามัน ใบมีดอายุการใช้งานยาวนานขึ้น 
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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ประโยชน์ของรถตัดหญ้าจอมพลัง
๑. ประหยัดนํ้ามันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการตัดหญ้า

๒. เวลาที่ใช้ในการตัดหญ้าเร็วขึ้น

๓. ลดความเหนื่อยล้าของเกษตรกรในการตัดหญ้า

๔. ลดอุบัติเหตุที่อาจเกิดกับคนตัดหญ้า

๕. เพิ่มประสิทธิภาพในการใช้รถตัดหญ้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลที่  ๒

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายวิเชียร  แก้วมณี

    ที่อยู่ ๗๕ หมู่ ๙ ตําบลตะเคียน อําเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์  ๓๒๒๑๐

โทร.   : ๐๓๗-๓๑๔-๗๙๐  มือถือ  ๐๘๗-๐๔๖-๗๙๒๙

    สถานที่ทํางาน วิทยาลัยการอาชีพปากช่อง 

    ๘๘๑ หมู่ ๑๓ ตําบลจันทึก อําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๓๐

โทร     : ๐๔๔-๑๔๗-๔๑๕, ๐๔๔-๓๙๐-๐๙๖  มือถือ  ๐๘๕-๗๗๗-๓๕๕๖

โทรสาร   : ๐๔๔-๓๙๐-๑๐๙

    E mail : wichain_Tim@hotmail.com

เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด

ภูมิหลังและเป้าหมายของเครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด
 ในพ้ืนที่ของอําเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวโพดหวานเป็นจํานวนมาก  และ

ประชาชนในพื้นที่ได้มีการนําข้าวโพดหวานมาทําการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ นํ้านมข้าวโพด โดยมีวิธีการและขั้นตอน

ในการทํา คือ การนําข้าวโพดดิบมาทําการฝานแยกเมล็ดออกจากแกน เพื่อนําเมล็ดข้าวโพดไปต้ม จากน้ันนําเมล็ด
ข้าวโพดที่ต้มสุกแล้วไปทําการบด เพื่อแยกน้ําข้าวโพดออกมาจากเมล็ดข้าวโพด แล้วนํานํ้าข้าวโพดที่ได้ไปต้มผสมกับ

นํ้าตาลและส่วนผสมอื่น ๆ ในข้ันตอนของการแยกเมล็ดออกจากแกนข้าวโพดนั้น กลุ่มผู้ผลิตนํ้านมข้าวโพดจะต้องใช้

แรงงานคนจํานวนมากในการใช้มีดฝานเมล็ดข้าวโพด จึงทําให้ต้องเสียเวลาแล้วสิ้นเปลืองแรงงานคนเป็นจํานวนมาก 

และยังขาดความปลอดภัยในการใช้มีดฝานเมล็ดข้าวโพด  
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 ดังน้ัน จึงได้ประดิษฐ์เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดขึ้น เพื่อนําไปช่วยเหลือและแก้ปัญหาให้กับกลุ่มผู้ผลิตนํ้านม

ข้าวโพด โดยเครื่องแยกเมล็ดข้าวโพดใน ๑ นาที สามารถแยกเมล็ดข้าวโพดได้ถึง ๔๕-๕๐ ฝัก จึงสามารถแก้ไขปัญหา

ของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง

หลักการทํางานของเครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด
 แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอน และมีส่วนการทํางานหลัก อยู่ ๓ ชุด คือ 

 ชุดที่ ๑ ชุดลําเลียงฝักข้าวโพด ซึ่งเป็นลูกโลนเลอร์จํานวน ๔ ลูก 

วางในตําแหน่งที่ต่างกันและหมุนไปในทิศทางเดียวกันทําให้ฝักข้าวโพดไปสู่

ชุดที่ ๒ 

 ชุดที่ ๒ ชุดใบมีดแยกเมล็ดกับแกนข้าวโพด ชุดใบมีดที่มีลักษณะ

กลมเท่ากับแกนของข้าวโพดและทําฟันใบมีดให้คม ซึ่งชุดใบมีดจะหมุนด้วย

ความเร็ว RPM 1450 รอบต้นกําลังได้จากมอเตอร์ ๑/๔ มีหน้าที่แยกเมล็ดและแกนออกจากกัน หลังจากน้ันเมล็ดก็จะ

ตกลงในถาดล่องส่วนแกนจะถูกดึงไปสู่ชุดที่ ๓ 

 

 
 ชุดที่ ๓ ชุดดึงแกนข้าวโพดออกจากเครื่อง อาศัยหลักของการหนีบรัดของลูกโลนเลอร์ ๒ ลูก รับจาก

ชุดที่ ๒ ที่มีความเร็วส่งมาหาอยู่แล้ว ดังน้ันเมล็ดข้าวโพดและแกนออกคนละทิศทางต้นกําลังที่ใช้ คือ มอเตอร์ ๑/๔ 

ซึ่งเป็นชุดเดียวกับชุดที่ ๑ ทําให้รอบการส่งและการรับแกนทํางานพร้อมกัน
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ประโยชน์ของเครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด
๑. ใน ๑ นาทีสามารถทําการแยกเมล็ดข้าวโพดได้ ๔๐-๔๕ ฝัก 

๒. ใช้แรงงานคนทํางานเพียงคนเดียวเป็นการลดต้นทุน 

๓. มีความปลอดภัยในการทํางานสูง 

๔. ควบคุมความสะอาดได้ง่ายและดีกว่าการใช้งานคนฝาน 

๕. แยกเมล็ดข้าวโพดออกจากแกนได้ ๙๕ % ทําให้ได้ปริมาณมากขึ้น 

๖. แยกเมล็ดข้าวโพดออกจากฝักสุกได้ ทําให้ได้เมล็ดที่เต็มและสวยงาม 

๗. สามารถทํางานต่อเนื่องได้หลายชั่วโมง
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลที่  ๓

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นางจันทิมา  ชั่งสิริพร

    ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๖๓/๑๐ ถนนทุ่งรี ตําบลคอหงส์ อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  ๙๐๑๑๐

โทร.   : ๐๓๗-๓๑๔-๗๙๐  มือถือ  ๐๘๗-๐๔๖-๗๙๒๙

    สถานที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

    ๑๕ ถ.กาญจนวณิชย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  ๙๐๑๑๐

โทร     : ๐๗๔-๒๘๗-๒๘๕  มือถือ  ๐๘๙-๔๖๓-๘๘๓๒

โทรสาร   : ๐๗๔-๒๑๒-๘๙๖

    E-mail :  juntima.c@psu.ac.th    Website www.psu.ac.th

ชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร

ภูมิหลังและเป้าหมายของชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์
ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร
 ปัจจุบันหลายหน่วยงานมีการสนับสนุนให้เกษตรกรจัดสร้าง
ระบบบําบัดของเสียและนํ้าเสีย ในรูปแบบท่ีสามารถเปล่ียนให้เป็นพลังงาน
ในรูปของก๊าซชีวภาพ ซ่ึงสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลท่ีเร่งดําเนินการ

หาแหล่งพลังงานทดแทน ซึ่งรวมทั้งเกษตรกรท่ีทําฟาร์มสุกรด้วย อย่างไร

ก็ตาม ที่ผ่านมาพบว่าฟาร์มสุกรที ่มีการจัดสร้างระบบก๊าซชีวภาพ
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หลายแห่งยังไม่สามารถนําก๊าซชีวภาพที่ผลิตได้ ไปใช้ประโยชน์เป็น

พลังงานทดแทนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ได้ทั้งหมด เนื่องจากมีความ

เข้มข้นของแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ หรือแก๊สไข่เน่าสูง ทําให้เกิดการ

กัดกร่อน

ประโยชน์ของชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร
 ชุดเคร่ืองมือกําจัดแก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ในแก๊สชีวภาพท่ีผลิตจากฟาร์มสุกร
ให้มีความเข้มข้นต่ํา เพื่อให้สามารถนําแก๊สชีวภาพไปใช้เป็นพลังงานทดแทนกับ

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ในฟาร์มสุกรได้ โดยส่ิงประดิษฐ์น้ีมีการใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา
ชนิดเฟอร์ริกไอออนที่เตรียมขึ้นด้วยเทคนิคโซล-เจล และเคลือบเป็นฟิล์มบางบน

วัสดุเซรามิก นําตัวเร่งปฏิกิริยาที่ได้มาประกอบ โดยมีจุดเด่นและมีความแตกต่าง

จากงานอ่ืน ๆ คือ เป็นกระบวนการที่มีการทํางานร่วมกันของหอดูดซึมที่ทําการดดูซึม
แก๊สไฮโดรเจนซัลไฟด์ ออกจากแก๊สชีวภาพด้วยสารดูดซึมชนิดนํ้าและใช้ตัวเร่งปฏิกิริยา

ที่ผลิตได้มาติดตั้งในหอเร่งปฏิกิริยาเพื่อการกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ และนํานํ้ากลับมาใช้ใหม่ในหอดูดซึมอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งตัวเร่งปฏิกิริยาที่ใช้มีความเสถียรและสามารถฟื้นฟูสภาพได้โดยใช้ออกซิเจนในอากาศ ทําให้ได้ระบบที่มี

ประสิทธิภาพสูง มีค่าใช้จ่ายในการดําเนินการตํ่า สามารถแก้ปัญหาการใช้ประโยชน์ท่ีไม่เต็มท่ีของแก๊สชีวภาพท่ีผลิตข้ึน

จากมูลสุกรในการใช้เป็นพลังงานทดแทน ที่เกิดจากการปนเป้ือนของไฮโดรเจนซัลไฟด์ ที่ทําให้เกิดปัญหาการกัดกร่อน
ต่อเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่นําแก๊สชีวภาพไปใช้ประโยชน์ ทําให้อายกุารใช้งานของเครื่องจักรสั้นลง เสียค่าใช้จ่าย

เพิ่มขึ้นในการซ่อมบํารุง และต้องซื้อเครื่องจักรใหม่ทดแทนของเดิม



กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

170

ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลชูเชิดเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายบัณฑิต  หิรัญสถิตพร

    ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑ ซอย ๖ ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

โทร.   : ๐๓๗-๓๑๔-๗๙๐  มือถือ  ๐๘๗-๐๔๖-๗๙๒๙

    สถานที่ทํางาน ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร  

    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่  ๕๐๒๙๐

โทร     : ๐๕๓-๒๑๓-๔๖๖, ๐๕๓-๘๗๘-๑๒๓  มือถือ  ๐๘๑-๕๙๕-๔๔๓๒

โทรสาร   : ๐๕๓-๔๙๘-๙๐๒

    E-mail:  bandit_h@hotmail.com

เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก Mini Chipper-Shredder

ภูมิหลังและเป้าหมายของเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก
 ปัจจุบันการรณรงค์ให้ลดละเลิกการเผากิ่งไม้ ตามชมชนและบ้านเรือนเน่ืองจากปัญหาควันไฟโดยเฉพาะ

ในจังหวัดเชียงใหม่ มีปัญหามลพิษทางอากาศค่อนข้างมากสาเหตุหน่ึงมาจากการเผากิ่งไม้และใบไม้ตามชุมชนและ
บ้านเรือน เน่ืองจากประชาชนไม่สามารถจะจัดการกับก่ิงไม้และใบไม้ได้ ทําให้ต้องนําเอากิ่งไม้ใบไม้ไปกองสุมหรือนํา
ไปทิ้งเอาไว้ในบริเวณที่ดินว่างเปล่าของผู้อื่นส่งผลให้เป็นที่อยู่ของสัตว์มีพิษและเชื้อโรคต่าง ๆ ถ้าไม่มีที่ดินที่จะกองสุม

ก็จะทําการเผาทําลาย จนเป็นเหตุให้เกิดปัญหามลพษิทางอากาศดังที่ประสบมา ดังน้ันถ้ามีการห่ันย่อยกิ่งไม้และใบไม้

แล้วก็จะทําให้พื้นที่ในการกองก่ิงไม้และใบไม้ลดลง นอกจากน้ียังสามารถนําเศษกิ่งไม้และใบไม้ไปทําปุ๋ยหมักหรือเป็น
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เศษวัสดุคลุมดินได้แต่เครื่องห่ันย่อยที่ผลิตและจําหน่ายในประเทศมีราคาแพง จึงไม่เหมาะกับการนํามาใช้ในบ้านเรือน  

ส่วนเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กที่มีการนําเข้าจากต่างประเทศมาจําหน่วยก็มีปัญหาขาดความแข็งแรงทนทาน และมี

ความยุ่งยากในการซ่อมบํารุง  เป็นเหตุให้ประชาชนทั่วไปไม่มั่นใจในการนําเครื่องหั่นย่อยที่นําเข้าจากต่างประเทศ

ไปใช้งาน  

 จากปัญหาดังกล่าวถ้ามีการออกแบบเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กให้มีราคาถูก ทําการซ่อมบํารุงรักษาง่าย  

และมีพื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย  ก็จะทําให้ประชาชนทั่วไปมีความสนใจที่จะหันมาทําการหั่นย่อยเศษกิ่งไม้และใบไม้

เพื่อใช้ในการทําปุ๋ยหมัก หรือเป็นวัสดุคลุมดิน แทนการเผาทําลาย ซึ่งจะช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการ

ขาดดุลเงินตราจากการนําเข้าเครื่องห่ันย่อยขนาดเล็กจากต่างประเทศ

จุดเด่นของเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก
๑. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดเหมาะกับชุมชน เคลื่อนย้ายได้สะดวก
๒. ใช้ย่อยใบไม้แห้งและกิ่งไม้ เพื่อนํามาทําปุ๋ยหมักแทนการ การเผา

 ใบไม้และกิ่งไม้

๓. ใช้ย่อยปุ๋ยหมัก ฟางข้าว ซังข้าวโพด และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร

๔. ใช้ย่อยหอยเชอรี่ เพื่อนํามาทําปุ๋ยหมักชีวภาพ

๕. เครื่องน้ีเหมาะสําหรับใช้ในบ้านเรือน ที่ต้องการย่อยใบไม้ ก่ิงไม้
 ภายในบ้านเรือน เพื่อนํามาทําปุ๋ยหมักแทนการเผาไหม้ใบไม้ ก่ิงไม้ 

 หรือชาวสวนที่มีสวนขนาดเล็กเพื่อนํามาทํา ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ
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ประโยชน์ของเครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก
๑. เครื่องน้ีเหมาะสําหรับใช้ในบ้าน ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ท และสวนขนาดเล็กที่ต้องการทําปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพ  

 และเหมาะกับชาวสวนที่ต้องการห่ันย่อยกิ่งไม้ขนาดเล็กถึงปานกลาง

๒. ช่วยลดปัญหามลพิษทางอากาศ  จากการเผากิ่งไม้  ใบไม้และวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร

๓. สามารถนํากิ่งไม้  ใบไม้  และวัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตรที่ผ่านการย่อยแล้ว  มาทําปุ๋ยหมัก  ไว้ใช้ในครัวเรือน  

 ซึ่งวัสดุที่ผ่านการย่อยแล้วจะทําให้ระยะเวลาในการหมักสั้นลง  และได้ปริมาณที่มากขึ้นและเพิ่มพื้นท่ีเท่าเดิม

๔. เป็นเครื่องมือพื้นฐานท่ีส่งเสริมให้มีการทําปุ๋ยหมักเพิ่มขึ้น
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลชูเชิดเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายอรรถพร  สุบุญสันต์

    ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๗๗/๗ หมู่ ๓ ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง   

    จ.พระนครศรีอยุธยา  ๑๓๒๓๐

โทร.   : ๐๓๕-๓๗๙-๐๘๘  มือถือ  ๐๘๑-๘๗๐-๙๖๐๖

ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์

ภูมิหลังและเป้าหมายของชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์
 เนื่องจากผู้ประดิษฐ์ปลูกผักไฮโดรโพนิกส์ ผักที่ปลูกส่วนมากเป็นผักสลัดพันธุ์ต่างประเทศ ซึ่งปลูกแล้ว

ขายได้ราคาดี แต่ผักพวกน้ีต้องการอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ ๑๐-๒๐ องศาเซลเซียส ในขณะที่อากาศบ้านเรามีอุณหภูมิ

อยู่ที่ ๓๐-๔๐ องศาเซลเซียส ให้ผักที่ปลูกโตช้าและเป็นโรคง่ายและไม่ค่อยได้คุณภาพ ผู้ปลูกที่มีทุนมากแก้ปัญหาด้วย

การสร้างโรงเรือนอีแว๊ปมาใช้ทําการปลูก ซึ่งมีต้นทุนสูงมากทั้งค่าโรงเรือนและค่าไฟฟ้าต่อเดือน เวลาหน้าหนาวก็
ต้องเปิดให้ระบบทํางาน เพราะโรงเรือนเป็นโรงเรือนปิดด้วยพลาสติกใส อีกวิธีหน่ึงของผู้ปลูกที่มีทุนคือสร้างชิลเลอร์

มาใช้ระบายความร้อนของสารละลายและธาตุอาหาร ในช่วงอากาศร้อนก็สามารถปลูกผักได้ดี แต่ราคาชิลเลอร์และ



กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

174

ประโยชน์ของชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจนสําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์
๑. เป็นเครื่องมือที่ช่วยลดอุณหภูมิของสารละลายที่ใช้ปลูกผักได้ดี

๒. เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสารละลายธาตุอาหาร ซึ่งจําเป็นสําหรับผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์

๓. ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดีกว่าเครื่องมือที่มีจุดประสงค์เหมือนกัน เช่น ชิลเลอร์ หรือ โรงเรือนอีแว๊ป

๔. นําไปใช้ธุรกิจประมงได้

๕. นําไปใช้กวนผสมปุ๋ย

๖. อุปกรณ์ส่วนมากผลิตจากของเก่าหรือของรีไซเคิลได้

คา่ไฟฟ้าต่อเดือนก็ยังสูงอยู่มาก ๆ (ค่าชิลเลอร์ ๕๐,๐๐๐ – ๑๕๐,๐๐๐ ค่าไฟ ๑,๐๐๐ – ๒๐,๐๐๐ บาท) เป้าหมาย คือ 

สรา้งเครือ่งมือทีช่ว่ยระบายความรอ้นให้สารละลายธาตอุาหารไดด้รีาคาถกูกว่าเครือ่งมอืทีก่ลา่วมาแลว้ ทัง้ค่าเครือ่งมอื 

ค่าไฟฟ้า และยังใช้งานได้หลายหน้าที่
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลชูเชิดเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายธีรศักด์ิ  อินทร์สิงห์

    ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๔๓/๑๘๓ หมู่ ๙ ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  ๖๐๐๐๐ 

โทร.   : ๐๕๖-๓๕๕-๕๗๖  มือถือ  ๐๘๖-๔๔๐-๒๒๑๖, ๐๘๕-๐๕๔-๐๘๙๖

เครื่องผสมเอนกประสงค์

ภูมิหลังและเป้าหมายของเครื่องผสมเอนกประสงค์
 เคร่ืองผสมท่ัวไปเน้นการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต์หมุนแกนในถังเพ่ือผสมคลุกเคล้า หรือดึงถังแนวนอน

แนวต้ังหรือแนวเฉียงให้หมุน มีแกนในก้ันขวางให้ผสมคลุกเคล้ากัน ใช้พลังงานและใช้เวลามาก ก่อให้เกิดการส้ินเปลือง

พลังงานอันเป็นต้นเหตุของมลภาวะ และติดตั้งอยู่กับที่เคลื่อนย้ายยาก ราคาสูงมาก ดังนั้นจึงประดิษฐ์ถังผสม
เอนกประสงค์ด้วยแนวคิด ๕ ประสานคือ ๑. แรงฉุดจากมนุษย์

(ถ้าจะปรับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ก็ได้) ๒. แรงหมุน ๓. แรงโน้ม

ถ่วงของโลก ๔. แรงเหวี่ยง ๕. แรงเฉื่อย เกิดประสิทธิภาพสูงสดุ ใช้แรง

และเวลาน้อย สิ่งที่สําคัญใช้งานง่ายถึง ๒ ทางเลือกกล่าว คือ ๑. ใช้มือ

ฉุดดึงที่ขอบข้างด้านบนถัง ก้นถังจะสูงข้ึนอยู่ด้านบนและส่วนบนของถัง
ที่มีฝาปิดจะอยู่ด้านล่าง ใช้มือฉุดดึงที่ขอบก้นถัง (ที่หมุนไปอยู่ด้านบน) 

ก้นจะหมุนกลับไปอยู่ด้านล่าง ดึงหมุนเพียง ๑๐ – ๓๐ รอบ  (แล้วแต่ลักษณะ

ของวัสดุ) วัสดุก็จะผสมเสรจ็ตามที่ต้องการ ลดการใช้ไฟฟ้าหรือน้ํามันได้ 
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๑๐๐% ๒. ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต์ เพียงใส่พูลเลย์เส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน หรือใหญ่กว่าความกว้างของถังผสม 

ที่แกนด้านหน่ึงของถัง ใส่สายพานเข้ากับพูลเลย์ของมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ ติดตั้งบนฐานท่ีแข็งแรงก็ใช้งานได้  

กรณีที่มอเตอร์หรือเครื่องยนต์มีกําลังม้าต่ํา ใช้วิธีทดพูลเลย์ให้รอบต่ํากําลังสูง ก็ใช้งานได้

จุดเด่นของเครื่องผสมเอนกประสงค์
๑. รูปแบบเรียบง่าย กะทัดรัด เคลื่อนย้ายง่าย ประสิทธิภาพดีเยี่ยม

๒. ขาตั้งพับเก็บได้ สามารถใช้งานได้ทุกสภาพพื้นท่ี

๓. ต้นทุนการทําเครื่องตํ่าเมื่อเทียบกับเครื่องผสมแบบอื่น เพราะใช้วัสดุ

 เหลือใช้นํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม ใช้กําลังมนุษย์สร้างงาน

๔. ช่วยลดวิกฤติโลกร้อน เพราะไม่ใช้พลังงานท่ีก่อให้เกิดมลภาวะ ๑๐๐ %

ประโยชน์ของเครื่องผสมเอนกประสงค์
๑. เกษตรกรใช้ผสมดินกับวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อเพาะต้นไม้ที่จะปลูก ใช้ทําปุ๋ยหมักโดยเป็นเครื่องผสม
 ปุ๋ยคอกและวัสดุเหลือและจุลินทรีย์ชีวภาพ หรือใช้ผสมปุ๋ยเม็ดกับเคมีเกษตร ผสมหรือคลุกเคล้าเมล็ดข้าวหรือ

 เมล็ดพืชกับสารเคมีก่อนการหว่าน/เพาะ ใช้ผสมอาหารสัตว์ใช้เอง หรือผสมยากับวิตามินหรืออาหารเสริมกับ

 หัวอาหารสําหรับสัตว์เลี้ยง

๒. เกษตรกรมีกําลังที่จะซื้อหาไว้ใช้งานราคาถูกมากเพราะต้นทุนตํ่า

๓. ใช้งานสะดวก พับขาตั้งเคลื่อนย้ายง่าย ใช้ได้กับทุกสภาพพื้นท่ี
๔. ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดการใช้พลังงานจากไฟฟ้าและน้ํามัน พึ่งพาตนเองโดยไม่ต้องกังวลกับราคาน้ํามันหรือ

 ค่าไฟฟ้า ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
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ผลการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจําปี ๒๕๕๒
รางวัลชูเชิดเกียรติ

เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ : นายมังกร  สุพรรณชาติ

    ที่อยู่ บ้านเลขที่ ๑๖๓/๑ หมู่ ๙ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  ๓๐๑๑๐ 

โทร.   : ๐๘๑-๙๖๖-๐๓๐๐

เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช

ภูมิหลังและเป้าหมายของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
 การทําการเกษตรในปัจจุบันมีปัญหามากมาย “ต้นทุนในการผลิตสูงราคาผลผลิตตกตํ่า” ปัญหาที่รัฐบาลทุก
ยุคทุกสมัยต้องตามแก้ไขมาตลอด ปุ๋ยเคมี, ยาปรามศัตรูพืช, เมล็ดพันธ์ุพืชมีราคาแพง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ค่าแรงนับ

วันจะแพงขึ้นเร่ือยไป ในการทําการเพาะพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ถ่ัวชนิดต่าง ๆ ที่ต้องหยอดด้วยเมล็ด จะต้องขุดหลุม

หยอดครั้งละหลุม ทําให้เสียเวลามาก เครื่องหยอดเมล็ดที่มีผู้สร้างขึ้นมาก็ไม่ได้รับความนิยมเท่าที่ควร จึงเป็นแรง

จูงใจท่ีทําให้ประดิษฐ์เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืชครั้งน้ีขึ้นมา
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จุดเด่นของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
๑. สามารถหยอดเมล็ดพันธ์ุพืชเป็นจุดตามระยะที่ต้องการ ทําให้สะดวกในการกําจัด

 วัชพืช, การใส่ปุ๋ยและการดูแลรักษา เครื่องหยอดที่มีใช้อยู่จะหยอดเป็นแถวยากต่อ

 การกําจัดวัชพืชและไม่สะดวกต่อการดูแล

๒. สามารถกําหนดเมล็ดพันธ์ุพืชที่จะหยอด และระยะที่เหมาะสมได้ตามต้องการ ทําให้

 ประหยัดค่าเมล็ดพันธ์ุพืชได้มากโดยเฉพาะเมล็ดพันธ์ุที่มีราคาแพง

๓. รูปร่างกะทัดรัดน้ําหนักเบาสะดวกในการใช้งาน โดยอาศัยล้อพาเคลื่อนที่ไปไม่ให้

 ชุดเครื่องหยอดเมล็ดทํางานไม่ต้องยกหรือแบกหามไป

๔. อุปกรณ์ไม่ซับซ้อนยุ่งยาก ค่าลงทุนในการประดิษฐ์ตํ่า และสามารถหาอุปกรณ์ท่ีใช้แล้ว

 มาทําได้

ประโยชน์ของเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์พืช
๑. สามารถหยอดเมล็ดพันธ์ุได้หลายชนิด และกําหนดระยะห่างได้หลายระยะ
๒. สามารถทํางานได้รวดเร็ว คล่องตัวในการทํางาน

๓. สามารถประหยัดเมล็ดพันธ์ุพืชได้ (โดยเฉพาะเมล็ดพันธ์ุที่มีราคาแพง)

๔. ใช้แรงคนเพียงคนเดียว เป็นการลดใช้พลังงาน

๕. กลไกไม่ยุ่งยาก วัสดุอุปกรณ์สามารถจัดหาได้ในท้องถ่ิน
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ภาคผนวก
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ความเป็นมา
 

 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เล็งเห็นความสําคัญของผู้มีความสามารถ

ในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยรวม สมควรได้

รับรางวัลตอบแทน เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้แก่ผู้กระทําความดี จึงได้จัดให้มีโครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น

ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๖ โดยเน้นเครื่องมือ เครื่องจักรกล หรือส่วนประกอบ / อุปกรณ์

ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร ทั้งน้ี ได้มอบหมายให้สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

โดยสํานักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นแกนนําด้านวิชาการ การดําเนินการสรรหาพิจารณาคัดเลือก และ

ตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมูลนิธิธนาคารกรุงเทพ เป็นหน่วยงานที่ให้การ

สนับสนุนเงินรางวัลและโล่เชิดชูเกียรติ ตลอดจนการประสานงานกับภาคเอกชนอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์
 

 ๑. เพื่อเป็นแรงจูงใจให้นักวิทยาศาสตร์ นักเทคโนโลยี และนักประดิษฐ์เห็นความสําคัญของการคิดค้น

  ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 ๒. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นักประดิษฐ์รุ่นใหม่ และสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ

ประโยชน์ที่ได้รับ

 ๑. ได้นักประดิษฐ์ นักวิทยาศาสตร์ใหม่  ๆ
 ๒. ผลักดันให้นําสิ่งประดิษฐ์ไปสู่เชิงพาณิชย์

 ๓. มีการพัฒนาด้านการประดิษฐ์คิดค้นที่อํานวยต่อการใช้งานด้านการเกษตรของไทยเพิ่มมากขึ้น

 ๔. เป็นแหล่งความคิดริเริ่มใหม่ ๆ ในการประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการเกษตร
  ของไทย

โครงการจัดประกวดส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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รางวัลการประกวด มีจํานวน ๗ รางวัล ได้แก่

    

 รางวัลท่ี   ๑ มี   ๑   รางวัล เงินรางวัล ๒๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

 รางวัลท่ี   ๒ มี   ๑   รางวัล เงินรางวัล ๑๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

 รางวัลท่ี   ๓ มี   ๑   รางวัล เงินรางวัล ๑๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

 รางวัลเชิดชูเกียรติ  มี   ๔   รางวัล ๆ  ละ ๕๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่เชิดชูเกียรติ

การดําเนินงาน
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นแกนนําในการสรรหา คัดเลือก และตัดสินให้รางวัล สิ่งประดิษฐ์

คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น ๒ คณะ เพื่อดําเนินงานได้แก่

 ๑. คณะกรรมการสรรหาสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีอํานาจหน้าที่ในการสรรหา

สิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยพิจารณาจัดทําเกณฑ์การสรรหา/คัดเลือก ผลงานที่สมควรได้

รับรางวัล นําเสนอต่อคณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 ๒. คณะกรรมการตัดสินส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีอํานาจหน้าที่ในการพิจารณา

ตัดสินให้รางวัลสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในแต่ละปีตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา

สิ่งประดิษฐ์ฯ                                                                                                                 

                                                                                                                                                      

ผลการดําเนินงาน 
 โครงการจัดประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เริ ่มดําเนินงานมาตั้งแต่ปี 
พ.ศ. ๒๕๓๖ – ๒๕๕๓ (ยกเว้นปี พ.ศ. ๒๕๓๗ ไม่ได้จัดประกวด) โดยมีผลงานที่ส่งประกวด ทั้งสิ้น ๖๕๒ ผลงาน ผลงาน

ที่ได้รับรางวัลจํานวน  ๑๑๕  ผลงาน ดังน้ี

 ครั้งที่ ปี พ.ศ. จํานวนผลงาน ผลงานท่ีได้รับรางวัล
 ๑ ๒๕๓๖ ๒๔ ๗

 ๒ ๒๕๓๘ ๑๘ ๗

 ๓ ๒๕๓๙ ๔๓ ๗

 ๔ ๒๕๔๐ ๒๗ ๗

 ๕ ๒๕๔๑ ๓๓ ๗

 ๖ ๒๕๔๒ ๕๔ ๗

 ๗ ๒๕๔๓ ๒๕ ๗

 ๘ ๒๕๔๔ ๓๖ ๗

 ๙ ๒๕๔๕ ๔๒ ๗
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 ครั้งที่ ปี พ.ศ. จํานวนผลงาน ผลงานท่ีได้รับรางวัล
 ๑๐ ๒๕๔๖ ๔๐ ๗

 ๑๑ ๒๕๔๗ ๓๘ ๗

 ๑๒ ๒๕๔๘ ๓๙ ๗

 ๑๓ ๒๕๔๙ ๒๕ ๕

 ๑๔ ๒๕๕๐ ๔๕ ๗

 ๑๕ ๒๕๕๑ ๕๐ ๕

 ๑๖ ๒๕๕๒ ๕๘ ๗

 ๑๗ ๒๕๕๓ ๕๕ ๗

  รวม ๖๕๒ ๑๑๕
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ประมวลภาพถายของการประกวดส่ิงประดิษฐคิดคน
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี ๒๕๔๓ (จํานวน ๒๕ ผลงาน)

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ เครื่องต้นแบบสําหรับตรวจหาความแก่อ่อน นายโกสินทร์  จํานงไทย ๖/๘ ถ.นครไชยศรี เขตดุสิต

  ของทุเรียนด้วยการสั่นสะเทือน ๐-๒๒๔๓-๖๐๐๘,๖๖๙-๖๒๔๘ กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐

 ๒ เครื่องปอกแห้ว นายสุรเชษฐ์  ชุติมา ๓๒๓/๔๕ หมู่ ๘ แขวงราษฎร์บูรณะ

   ๐-๒๔๗๐-๙๓๓๗ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

 ๓ เครื่องสางเส้นใยกกช้าง (ธูปฤาษี) นายสุรชัย  บวรเศรษฐนันท์ ๓๕๓/๒๕ ถนนหลวง

   ๐-๒๒๒๓-๔๐๑๙, ๔๗๐-๙๑๒๓-๔ แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบ 

    กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

 ๔ เครื่องคัดเมล็ดหญ้าจากปลายข้าว นายพงษ์เทพ  เกิดดอนแฝก ๖๘ หมู่ ๕ ต.ท่างาม อ.อินทร์บุรี

  ด้วยสนามไฟฟ้า ๐๓๖-๕๘๑๗๕๑, ๐-๒๙๘๘-๓๖๕๐ จ.สิงห์บุรี ๑๐๑๑๐

   ต่อ ๑๔๙

 ๕ เครื่องห่ันย่อยและบดซากพืช นายจารุวัฒน์  มงคลธนทรรศ ๑๕๙/๑๒๑ หมู่ ๒ แขวงอนุสาวรีย์

   ๐-๒๕๕๒๐๒๑๑, ๐-๒๙๔๐-๕๕๘๒ เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

 ๖ เครื่องตัดหญ้าแบบนั่งขับเดินหน้า นายทรงกฤษณ์  ประภักดี ๔๑/๔๑ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

  และถอยหลังได้แบบเครื่องยนต์เดียว ๐-๒๘๘๐-๙๘๖๘,๐๑-๘๒๐-๐๔๒๒ กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

 ๗ เครื่องฟอกอากาศ นายธนภัทร  สังขรัตน์ ๖๖/๒ หมู่ ๕ แขวงบางแค

   ๐-๒๔๑๓-๒๒๙๔ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

 ๘ กับดักหนู ไอแรท นายพิรุณ  ขุนเมือง ๑๗๗/๒ หมู่ ๖ แขวงบางตลาด

   ๐-๒๕๘๓-๖๗๖๓ เขตปากเกร็ด กรุงเทพฯ ๑๑๑๒๐

 ๙ เครื่องพรวนดิน นายสมชัย  ลิ้มทองสทิธิคุณ ๓/๔๖๕ หมู่บ้านเมืองทอง ๑

   ๐-๒๙๐๙๐๓๐๐ ต่อ ๑๘๔ แขวงทุ่งสองห้อง เขตดอนเมือง

    กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

 ๑๐ ชุดดักฝุ่นสําหรับพัดลม นายวิบูลย์  เทเพนทร์ ๓๑/๑๔๒ หมู่ ๑ คลองสี่   

  แบบแรงเหวี่ยงหนีศูนย์กลาง ๐-๒๕๒๙-๐๖๖๓-๔, ๐๑-๙๐๔๘๓๓๒ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๑ เครื่องลอกเปลือกสา นายวิชา  หม่ันทําการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

   ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ ม.เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน 

    จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๑๒ เครื่องตัดหญ้าไฮเทค นายบุญส่ง  ปานเจริญ ๔๕ หมู่ ๔ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

   ๐๓๔-๘๕๘๒๓๓ จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

 ๑๓ เครื่องฉีดยาไฟฟ้า นายบุญส่ง  ปานเจริญ ๔๕ หมู่ ๔ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

   ๐๓๔-๘๕๘๒๓๓ จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่ 

 ๑๔ อุปกรณ์ตัดต่อกําลังพร้อมทดรอบ นายปรีชา  อัศวราชันย์ ๕๙/๓๓ หมู่ ๕ ต.ไผ่ลิง

   ๐๓๕-๒๑๒๕๖๐, ๐๓๕-๒๔๑-๘๕๒ อ.พระนครศรีอยุธยา

    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐

 ๑๕ รถกระเช้าเก็บเกี่ยวผลไม้แบบ ๓ ล้อ นายวินัย  ช่างทองคลองสี่ ๕๒ หมู่ ๓ ต.ลําไทร อ.วังน้อย

   ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕  จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

 ๑๖ มอเตอร์ใหม่ นายธงชัย  ทิพยจันทร์ ๗๒ หมู่ ๑๑ ต.หนองบอน อ.เมือง

   ๐๓๘-๔๒๑๐๙๑ จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐

 ๑๗ ถังรีดนมและถ้วยรวมนมประยุกต์ นายสหัส  นุชนารถ ๒๐๕ หมู่ ๑๐ ต.แร่ อ.พังโคน

   ๐๔๒-๗๗๑๔๖๐ จ.สกลนคร ๔๗๑๖๐

 ๑๘ เครื่องบําบัดนํ้าเสียอัตโนมัติ นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๗๑ หมู่ ๑๔ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ

   ๐๔๓-๓๘๔๒๙๗, ๐๔๓-๓๑๑๐๒๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

 ๑๙ เครื่องตีดิน นายนิคม  เรไร ๑๙๗ ต.ในเมือง อ.เมือง

   ๐๔๔-๒๑๑๗๒๒, ๐๔๔-๒๗๑๓๑๒-๓ จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 ๒๐ เครื่องอบเมล็ดพันธ์ุแบบถัง ๒๐๐ ลิตร นายหัสชัย  พร้าโมต ๑๒๙ หมู่ ๒ ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท

   ๐๔๔-๕๑๓๖๙๓ จ.สุรินทร์ ๓๒๑๔๐

 ๒๑ เครื่องเติมอากาศแบบผสมผสาน นายธีระพล บุญธรรม ๔๔ หมู่ ๑ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก

   ๐๔๒-๔๘๓๑๒๓ จ.หนองคาย ๔๒๑๓๐

 ๒๒ รถตัดและดูดเก็บหญ้าอัตโนมัติ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ๑๗๗ ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมือง

   ๐๔๓-๕๑๑๖๐๒ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

 ๒๓ เครื่องผลิตอาหารสัตว์จากหอยเชอรี่ วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด ๑๗๗ ถนนรณชัยชาญยุทธ อ.เมือง

   ๐๔๓-๕๑๑๖๐๒ จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

 ๒๔ เครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าแบบสะพายไหล่ นายดิเรก  สุริยศิริ ๑๑๖ ต.หล่มศักด์ิ อ.หล่มศักด์ิ

   ๐๕๖-๗๐๒๖๐๑ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

 ๒๕ เครื่องน่ึงอาหารบรรจุกระป๋องระบบพ่นนํ้า นายสุชาติ  ศาสตร์เวช ๑๑ ซอย ๔ ถนนสุขเกษม ต.ศรีวิชัย

   ๐๕๓-๒๑๒๙๓๘ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐



กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

ผลงานส่ิงประดิษฐคิดคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

188

รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี  ๒๕๔๔  (จํานวน ๓๖ ผลงาน)

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ เครื่องทํายางแผ่นดิบ นายกุณฑล ไกรสินธ์ุ ๑/๕๗๒ หมู่ ๔ ต.บางรักพัฒนา

  แบบการรีดแผ่นยางอย่างต่อเนื่อง ๐๒-๕๙๔-๑๑๖๕ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๐๐

 ๒ เครื่องอบแห้งอุณหภูมิต่ํา นายเชาว์  เอื้อเฟื้อ ๓๕๕/๑๗ หมู่ ๑๑ ต.ต๋อม อ.เมือง

  แบบพลังงานหมุนเวียน ๐๕๔-๔๓๑๖๔๒, ๐๕๔-๔๓๑๙๐๐ จ.พะเยา ๕๖๐๐๐

 ๓ เครื่องอบแห้งลดความชื้น นายเดชา  ฮวบหิน ๔/๘ ต.บางพุทรา อ.เมือง

  ผลิตผลทางการเกษตร ๐๓๖-๕๙๑๓๑๗, ๐๑-๙๙๔-๖๒๘๒ จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

 ๔ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนํ้า นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๗๑ หมู่ ๑๔ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ

   ๐๔๓-๓๘๔๒๙๗, ๐๔๓-๓๑๑๐๒๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

 ๕ เครื่องถ่ัวลิสงคั่วทราย นายธีระพล  บุญธรรม ๔๔ หมู่ ๑ ต.โพธิ์ตาก อ.โพธิ์ตาก

   ๐๔๒-๔๘๓๑๒๓, ๐๑-๒๖๓๓๔๙๗ จ.หนองคาย ๔๒๑๓๐

 ๖ รถตัดหญ้าขับเคลื่อนตัวเอง นางนิตยา   วรวราชัย ๗๓/๒๕๐ หมู่ ๘ ต.บางกระสอ

   ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕, ๐๑-๔๐๖-๘๖๐๒ อ.เมืองจ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๗ เครื่องขุดมันฝร่ัง นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร ๖๓ หมู่ ๔ ต.หนองหาร อ.สันทราย

   ๐๕๓-๒๑๓๔๖๖, ๑-๕๙๕-๔๔๓๒ จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๙๐

 ๘ มีดกรรไกรขยายพันธ์ุ นายบุญช่วย  วงษ์ษา สวนกลางนา ๓๑  ๓๑ หมู่ ๑๑

   ๐๓๖-๓๒๑๑๙๘, ๐๑-๙๙๖-๖๑๙๗ ต.หนองแก อ.พระพุทธบาท 

    จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

 ๙ เครื่องห่ันว่านหางจรเข้ นายบุญส่ง  ปานเจริญ ๔๕ หมู่ ๔ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

   ๐๓๔-๘๕๘๒๓๓ จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

 ๑๐ เครื่องบรรจุข้าวสารเชิงปริมาตร นายผดุงศักด์ิ  วานิชชัง ๔๓/๓๓ หมู่ ๖ ต.บางพระ

  ควบคุมด้วยระบบนิวเมติกส์ ๐๓๘-๓๔๑๑๓๙, ๐๑๙๔๕-๒๙๒๖ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๑๐

 ๑๑ ชุดไถนาถนอมแรง นายพนัส  โสนะมัด ๗๒/๑ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

   ๐๑-๖๐๖-๓๑๕๐ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

 ๑๒ เครื่องปลูกข้าวราคาประหยัด นายพนัส  โสนะมัด ๗๒/๑ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

   ๐๑-๖๐๖-๓๑๕๐ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

 ๑๓ เครื่องผสมขี้เลื่อยเพาะเห็ดราคาประหยัด นายพนัส  โสนะมดั ๗๒/๑ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

   ๐๑-๖๐๖-๓๑๕๐ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐

 ๑๔ เครื่องอัดก้อนเชื้อเห็ดราคาประหยัด นายพนัส  โสนะมัด ๗๒/๑ หมู่ ๔ ต.ท่าข้าม อ.ปะนาเระ

   ๐๑-๖๐๖-๓๑๕๐ จ.ปัตตานี ๙๔๑๓๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑๕ จานบินกินยุง นายพิรุณ  ขุนเมือง ห้างหุ้นส่วนจํากัด ไอแรท ๒๐๐๐

   ๐-๒๕๘๓-๖๗๖๓, ๐๑-๘๕๙๕๘๙๐ ๑๗๗/๒ หมู่ ๖ ต.บางตลาด

    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 ๑๖ เครื่องขูดผิวอ่อนอ้อย นายมงคล  กวางวโรภาส ศูนย์เคร่ืองจักรกลการเกษตรแห่งชาติ

   ๐๓๔-๓๕๑๓๙๗, ๐๑-๙๐๐-๒๔๔๖ ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน

    อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๑๗ เครื่องเพาะถั่วงอกอนามัยอัตโนมัติ นายมนตรี  ค้ําชู ๑๐๕๑ ถ.กรุงเทพ-นนทบุรี 

    แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

    กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

 ๑๘ เครื่องอบไมโครเวฟแบบสยพานลําเลียง นายโมไนย  ไกรฤกษ์ ๗/๒๖๑ หมู่ ๖ แขวงบ้านใหม่

   ๐-๒๙๘๐-๙๑๖๙ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 ๑๙ เครื่องพ่นสารกําจัดแมลงศัตรูพืช นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล สวนธรรมพร ๙/๘ หมู่ ๔ ต.บึงบา

  และปุ๋ยทางใบแบบขับเคลื่อน ๔ ล้อ ๐-๒๕๔๙-๑๑๒๓, ๕๔๙-๑๐๗๙ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

  ปรับมุมการพ่นด้วยระบบไฮโดรลิค 

 ๒๐ เครื่องสีผิวถั่วลิสง นายเลิศศักด์ิ  เหมยากร ๙๘/๒ แขวงบ้านช่างหล่อ

   ๐-๒๔๑๒๙๐๗๖, ๐๑-๘๔๑-๖๐๙๓ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ ๑๐๗๐๐

 ๒๑ เครื่องสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าจากแบตเตอรี่ นายวรพงษ์  ทองรักษา ๔๓/๒ หมู่บ้านทรัพย์นครการ์เด้น

  รถยนต์เพื่อการเกษตร ๐-๒๘๐๓-๓๐๘๐, ๐๑๓๔๑-๒๕๗๖ แขวงบางแค เขตบางแค 

    กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐

 ๒๒ เครื่องมือทําแผ่นกระดาษสาที่ทําด้วยมือ นายวิชา  หม่ันทําการ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร

  ชนิดก่ึงอัตโนมัติ ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ ม.เกษตรศาสตร์ อ.กําแพงแสน

    จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๒๓ เครื่องอบแห้ง นายวีระชัย  แก่นทรัพย์ ๖๕๕/๕๒ ถ.ประชาอุทิศ ๔๙

  ระบบไมโครเวฟสุญญากาศ-ถังหมุน ๐-๒๔๒๗-๒๔๖๔ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

 ๒๔ คราดสปริง ๖ ซี่รุ่นใหม่ ชื่อย่อ SRI-๖ บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ๙๒ อาคารเอกผล ถ.วิภาวดีรังสิน

   ๐-๒๖๙๒-๐๘๖๗-๗๓  แขวงดินแดง เขตดินแดง 

    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 ๒๕ เครื่องมือเอนกประสงค์ใส่ปุ๋ยอ้อย M.P.I. บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด ๙๒ อาคารเอกผล ถ.วิภาวดีรังสิน

   ๐-๒๖๙๒-๐๘๖๗-๗๓  แขวงดินแดง เขตดินแดง 

    กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐ 

 ๒๖ เครื่องพ่นยาไฟฟ้า นายศรีเมือง  งามฤทธ์ิ ๕ หมู่ ๖ ต.บึงนํ้ารักษ์ 

    อ.บางนํ้าเปรี้ยว 

    จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐

 ๒๗ เครื่องขจัดฝุ่นด้วยสนามไฟฟ้า นายศิศีโรฒน์  เกตุแก้ว ๑๐๕/๕๕ หมู่ ๔ แขวงคันนายาว

   ๐-๒๕๑๗-๓๐๔๕, ๐๑-๔๔๓๕๗๕๓ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๘ ตู้อบฝักถ่ัวลิสงด้วยตูคลื่นอินฟาเรด นายศิศีโรฒน์  เกตุแก้ว ๑๐๕/๕๕ หมู่ ๔ แขวงคันนายาว

   ๐-๒๕๑๗-๓๐๔๕, ๐๑-๔๔๓๕๗๕๓ เขตคันนายาว กรุงเทพฯ ๑๐๒๓๐

 ๒๙ เครื่องแยกเนื้อ นายสมศักด์ิ  เพ็ชรปานกัน ๒๘๘/๑๓ หมู่ ๑ ต.ด่านช้าง

  และเปลือกหอยเชอรี่รุ่น ศรีเพ็ชร ๒๐๐๑ ๐๓๕-๕๙๕๕๘๖, ๐๑-๒๙๗๑๕๘๙ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๘๐

 ๓๐ เครื่องปอกทุเรียนก่ึงอัตโนมัติ นายสาทิป รัตนภาสกร ๒๕๗/๓๑ แขวงบางซื่อ

   ๐-๒๗๓๙-๒๓๔๘ ต่อ ๓๔๔๓ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ ๑๐๘๐๐

 ๓๑ เครื่องคัดแยกผลมะม่วง นายสาธิต  นิลใย ๑๔๒๔/๒๕ ถ.ประชาสงเคราะห์ ๑๖

  โดยใช้นํ้าหนักเป็นเกณฑ์ ๐-๒๒๗๖-๕๙๗๓, ๒๗๐-๙๑๒๓-๕ แขวงดินแดง เขตดินแดง

    กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐

 ๓๒ เครื่องแยกขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ด นายเสกสรร  สีหวงษ์ ๓/๕๗ หมู่ ๖ ต.กําแพงแสน

   ๐๓๕-๓๕๑๓๙๖ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๓๓ คีมตอนต้นไม้ นายสุทิน  สุวรรณทีป บ้านคลอง ๑๕ ๕๙ หมู่ ๘

   ๐๑-๒๐๖-๒๒๖๕ ต.บึงนํ้ารักษ์ อ.บางนํ้าเปรี้ยว

    จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐

 ๓๔ เครื่องตัดหญ้าใบมีดความเร็วสูง นายสุเมธ  อมรพิมล บริษัท ปฏิพงศ์จักรกลเกษตร จํากัด

  แบบเคลื่อนตัวเองได้ ๐-๒๙๐๘-๙๙๑๔, ๕๔๖-๑๖๖๘ ๑๒๒-๑๒๔ หมู่ ๔ ต.บึงสน่ัน 

    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

 ๓๕ เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว นายสุรพล  ภูมิพระบุ ๓๑๕/๘ ต.บ้านเปิด อ.เมือง

  แบบกลไกอย่างง่าย ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕,๓๖๒๑๔๘ จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๓๖ เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว นายสุรพล  ภูมิพระบุ คณะวิศวกรรมฯ  ม.ขอนแก่น

   ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕,๓๖๒๑๔๘ ๓๑๕/๘ ต.บ้านเปิด อ.เมือง

    จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ (บ้านพัก)
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี ๒๕๔๕ (จํานวน ๔๒ ผลงาน)

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ เครื่องขุดมันฝร่ังแบบตะแกรงร่อน นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร คณะวิศวกรรมเกษตร ม. แม่โจ้

  บันไดเลื่อนติดรถไถเดินตาม ๐๕๓-๔๙๘๑๗๔, ๐๑-๕๙๕๔๔๓๒ เลขที่ ๖๓ หมู่ ๔ ต.หนองหาร 

    อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

 ๒ การพัฒนาระบบทําความเย็นโรงเรือน ดร.สมคิด  พรหมมา ๑๓๕/๙๓ หมู่ ๓ ถนนป่าแดด

  แบบเปิดโล่ง ๐๕๓-๒๘๑๒๓๐, ๘๒๕๑๗๖, ๓๑๑๘๓๖ อ.เมืองจ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

 ๓ รถไถน่ังขับ “เสือน้อย” น.ส.ไข่มุก  โพคาพานิช ๕๙๒/๑ หมู่ ๑๔ ต.ศิลา อ.เมือง

   ๐๔๓-๓๔๓๖๔๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๔ เครื่องใส่ปุ๋ยอ้อยชนิดไถกลบ นายธงชัย  เสือน้อย ๕๙๒/๑ หมู่ ๑๔ ต.ศิลา อ.เมือง

   ๐๔๓-๓๔๓๖๔๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๕ เครื่องเผาข้าวหลาม นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๗๑ หมู่ ๑๔ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ

   ๐๔๓-๓๘๔๒๙๗, ๐๔๓-๓๑๑๐๒๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

 ๖ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนํ้า “ชุมแพ ๑” นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๗๑ หมู่ ๑๔ ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ

   ๐๔๓-๓๘๔๒๙๗, ๐๔๓-๓๑๑๐๒๐ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๓๐

 ๗ เครื่องขุดมันติดรถไถเดินตาม นายชาญศักด์ิ  ตรีภพ ๑๒/๑ ต.หม่ืนไวย์ อ.เมือง

   ๐๔๔-๒๕๕๕๒๓-๔ จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 ๘ เครื่องคั่วพริกสองชั้นประหยัดพลังงาน นายชาญศักด์ิ  ตรีภพ ๑๒/๑ ต.หม่ืนไวย์ อ.เมือง

   ๐๔๔-๒๕๕๕๒๓-๔ จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 ๙ เตาแสงอาทิตย์แบบผสม นายบุญรอด  อาสาสะนา ๔๙๔ หมู่ ๕ ถนนสุรนารายณ์

   ๐๔๔-๒๗๐๘๘๗, ๒๔๒๙๗๘ ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 

   ต่อ ๓๐๓๑ จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 ๑๐ จักรรีดยางกึ่งอัตโนมัติ นายยงยุทธ์  เสียงดัง ๔๖ ถนนสุรนารี ต.ในเมือง  

   ๐๔๔-๒๖๘๑๓๖, ๒๗๑๓๑๒-๓ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

   ต่อ ๓๔๔๐

 ๑๑ จักรยานป๊ัมนํ้า นายยงยุทธ์  เสียงดัง ๔๗ ถนนสุรนารี ต.ในเมือง

   ๐๔๔-๒๖๘๑๓๖, ๒๗๑๓๑๒-๓ อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

   ต่อ ๓๔๔๐

 ๑๒ อุปกรณ์ขนย้ายดิน นายมังกร  สุพรรณชาติ ๑๖๓/๑ หมู่ ๙ ต.นิคมสร้างตนเอง

   ๐๑-๙๖๖-๐๓๐๐ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

 ๑๓ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก นายกุศล  พันธ์แก้ว ๑๔๒ หมู่ ๙ ถนนอรุณประเสริฐ

   ๐๑-๕๙๓-๔๗๔๑ ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา 

    จ.อํานาจเจริญ ๓๗๑๑๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่ 

 ๑๔ รถแทรกเตอร์เดินตามรุ่น “หน่ึงเดียว” นายนิรุจน์  ปักษาสันต์ บ. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จก.

   ๐-๒๙๐๙-๐๓๐๐, ๐๑-๘๓๘-๙๒๕๔ ๑๐๑/๑๙-๒๔ หมู่ ๒๐ 

    นิคมอุตสาหกรรมนวนคร 

    ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๕ รถแทรกเตอร์เดินตามรุ่น “อิเล็คตริกสตาร์ท” นายนิรุจน์  ปักษาสันต์ บ. สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จก.

   ๐-๒๙๐๙-๐๓๐๐, ๐๑-๘๓๘-๙๒๕๔ ๑๐๑/๑๙-๒๔ หมู่ ๒๐ 

    นิคมอุตสาหกรรมนวนคร

    ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง 

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๖ เครื่องสีกาแฟแบบ วก.-๐๑ นายพิมล  วุฒิสินธ์ ๑๒/๓๑ หมู่ ๑๓ ถนนพหลโยธิน

   ๐-๒๕๒๙-๔๕๘๕, ๐๕๒๙๔๕๘๕ ต.คลองหน่ึง อ.คลองหลวง

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๗ รถไฮดรอลิกทรงพลัง นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล สวนธรรมพร ๙/๘ หมู่ ๔ ต.บึงบา

   ๐-๒๕๔๙-๑๑๒๓, ๕๔๙-๑๐๗๙ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

 ๑๘ เครื่องผนึกสูญญากาศและเติมแก๊ส นายสมพงศ์  ชวเจริญ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐-๒๘๗๙-๙๘๑๓, ๐-๒๕๗๗-๒๓๘๖ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

    คลองห้า ถนนรังสิต-นครนายก

    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๙ ปฏิพงษ์ “๒๐๐๒” นายสุเมธ  อมรพิมล ๑๒๒-๑๒๔ หมู่ ๔ ต.บึงสน่ัน

   ๐-๒๕๔๖-๑๖๖๘, ๙๐๘-๙๙๑๔ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

 ๒๐ กรรไกรตัดแต่งก่ิงไม้ นายวินัย  ช่างทองคลองสี่ บ.จักรวาลคาร์เซ็นเตอร์ จก.

  ระบบไฮดรอลิกใช้พลังงานแบตเตอรี่ ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕, ๒๑๕๐๔๙ ๕๒ หมู่ ๓ ต.ลําไทร อ.วังน้อย

    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐

 ๒๑ คีมขยายพันธ์ุพืชภูมิปัญญาไทย นายบุญช่วย  วงษ์ษา สวนกลางนา ๓๑  

   ๐๓๖-๓๒๑๑๙๘, ๐๑-๙๙๖-๖๑๙๗ ๓๑ หมู่ ๑๑ ต.หนองแก

    อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี ๑๘๑๒๐

 ๒๒ ตะกร้อพร้อมอุปกรณ์ลําเลียงผล นายสุทิน  สุวรรณทีป บ้านคลอง ๑๕ ๕๙ หมู่ ๘

   ๐๑-๒๐๖-๒๒๖๕ ต.บึงนํ้ารักษ์ อ.บางนํ้าเปรี้ยว

    จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐

 ๒๓ เครื่องห่ันย่อยทางปาล์มนํ้ามัน นายจารุวัฒน์  มงคลธนทรรศ ๑๕๙/๑๒๑ หมู่ ๒ แขวงอนุสาวรีย์ 

    เขตบางเขน กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๒๔ เครื่องพ่นหมอกไฮเทค นางชุติมา  เอี่ยมโชติชวลิต สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

   ๐-๒๙๐๒-๑๔๐๐, ๕๗๙-๑๑๒๑-๓๑ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

   ต่อ ๒๑๒๐ ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร 

    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

 ๒๕ เครื่องล้างผลไม้ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

   ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๑-๓๑ ต่อ ๕๑๐๘ และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

 ๒๖ เครื่องหว่านอาหารกุ้งอัตโนมัติ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๑-๓๑ ต่อ ๕๑๐๘ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

 ๒๗ รถสามล้อเอนกประสงค์ขับเคลื่อน นายทรงกฤษณ์  ประภักดี ๔๑/๔๑ แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน

  ด้วยพลังงานไฟฟ้า ๐-๒๘๘๐-๙๘๖๘, ๐๑-๘๒๐-๐๔๒๒ กรุงเทพฯ ๑๐๑๗๐

 ๒๘ เครื่องแยกเส้นใยจากพืชธรรมชาติ นายเริงศักด์ิ  มานะสุนทร ๑๖/๒๒๘ หมู่บ้านริมสวน ๖

   ๐-๒๕๒๗-๔๔๙๓, ๐๑-๘๐๔-๓๐๗๑ ถ.พิบูลย์สงคราม อ.เมือง 

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๒๙ เครื่องคัดแยกความสุกดิบ นายโกสินทร์  จํานงไทย เลขที่ ๖ ซอยวัดประชาระบือธรรม

  ของเนื้อทุเรียนอัตโนมัติ ๐-๒๒๔๓-๖๐๐๘, ๐๙-๑๕๕-๖๒๔๘ ถนนสามเสน ๒๘ ต.นครไชยศรี 

    เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

 ๓๐ เครื่องผลิตสมุนไพรสกัดผง นายวีระชัย  แก่นทรัพย์ ๖๕๕/๕๒ ถ.ประชาอุทิศ ๔๙

   ๐-๒๔๒๗-๒๔๖๔ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐

 ๓๑ เครื่องคันนํ้าส้มและน้ํามะนาว นายบุญส่ง  ปานเจริญ ๔๕ หมู่ ๔ ต.คลองตัน อ.บ้านแพ้ว

   ๐๓๔-๘๕๘๒๓๓ จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐

 ๓๒ ถุงมือที่ยึดเกาะและดึงให้หลุดวัตถุที่อ่อนกว่า นายมาณพ  จุลมาณพ ๓๘/๒ หมู่ ๒ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง

    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๕๐

 ๓๓ รถตัดหญ้าขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า นายวิบูลย์  ปิ่นตบแต่ง ๙๗ ถนนสนามจันทร์ ต.สนามจันทร์

   ๐๓๔-๒๑๗๗๖๑, ๐๙-๕๓๘-๐๘๒๘ อ.เมือง จ.นครปฐม ๗๓๐๐๐

 ๓๔ เครื่องแยกขี้เลื่อยจากถุงเพาะเห็ดที่ใช้แล้ว นายเสกสรร  สีหวงษ์ ๓/๕๗ หมู่ ๖ ต.กําแพงแสน

   ๐๓๕-๓๕๑๓๙๖ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๓๕ เครื่องสับใบและกลบเศษซากอ้อย นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

  ”สุพรรณบุรี ๑” ๐๓๕-๕๕๙๒๗๗, ๐๙-๙๑๒-๖๙๖๕ ๑๕๙/๓๖ หมู่ ๑๐ ต.จรเข้สามพัน

    อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๓๖ เครื่องปลูกอ้อยรุ่นใหม่ นายบุญศักด์ิ  ออพิพัฒน์ บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด

   ๐-๒๙๖๘-๘๐๐๗, ๐-๒๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖ ๙๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง 

    เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 ๓๗ คราดสปริง ๖ ซี่ รุ่นใหม่ (พิเศษ) นายบุญศักด์ิ  ออพิพัฒน์ บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด

   ๐-๒๙๖๘-๘๐๐๗, ๐-๒๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖ ๙๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง

    เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 ๓๘ อุปกรณ์ควบคุมปั๊มนํ้า นายฉกาจ  ชัยภัทรกุล ๓๕/๔ หมู่ ๔ ถนนนคร-นบพิตํา

   ๐๗๕-๓๙๖๐๕๗ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง 

    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐

 ๓๙ รถไถดัดแปลง นายถนัด  ฉิมพลี คณะวิศวกรรมฯ ม.สงขลานครินทร์

   ๐๑-๖๐๘๗๔๗๒, ๐๗๔-๒๘๗๐๓๕-๓๖ ๑๕ ถ.กาญจนวนิช อ.หาดใหญ่

    จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

 ๔๐ ไอ้เต่า นายทวี  รอดไพฑูรย์ ๗๑/๑ ต.ปากนํ้า อ.เมือง จ.ระนอง

 ๔๑ เครื่องมือห่อผลไม้ นายนพพล  กองเอียด ๑๔๐ หมู่ ๑ ต.ป่าบอน อ.ปา่บอน

   ๐๙-๙๗๔-๓๗๒๒ จ.พัทลุง ๙๓๑๗๐

 ๔๒ เครื่องจับแมลงวัน นายวิวิทย์  บุญเจริญ ๑๖/๑๔ บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง

   ๐๗๕-๒๑๒๓๕๓. ๒๘๔๑๕๒ อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี ๒๕๔๖ (จํานวน ๔๐ ผลงาน)

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ ไถดินดานชนิดสั่นท่ีหัวเจาะ นายอนุตร  จําลองกุล ๒๐๐/๑๐๘ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์

   ๐๙-๐๘๑๕๘๖๗, ๐-๒๕๔๙-๓๓๒๖ ต.บาง-ตลาด อ.ปากเกร็ด 

    จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

 ๒ เครื่องย่อยกิ่งไม้ “ปฏิพงษ์” นายสุเมธ  อมรพิมล บริษัท ปฏิพงศ์จักรกลเกษตร จํากัด

   ๐-๒๙๐๘-๙๙๑๔, ๕๔๖-๑๖๖๘ ๑๒๒-๑๒๔ หมู่ ๔ ต.บึงสน่ัน 

    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

 ๓ ลาเท็กซ์มิเตอร์ นายวิสุทธิ์  ศุกลรัตน์ ๑๖๔ หมู่ ๒ ถนนกาญจนวนิช

   ๐๗๔-๒๑๒๔๑๕, ๐๑-๑๒๗-๑๔๘๐ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ 

    จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

 ๔ เครื่องมือขึ้นรูปท่อปลูก นายอรรถพร  สุบุญสันต์ ๗๗/๗ หมู่ ๓ ถนนสุพรรณบุรี-

  และอุปกรณ์ปลูกผักไฮโดรโพรนิกส์ ๐๑-๘๗๐-๙๖๐๖, ๐๓๕-๓๗๙๐๑๘ กรุงเทพ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง

    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐

 ๕ หม้อต้มกลั่นสมุนไพรไล่แมลง นายสุทิน  สุวรรณทีป บ้านคลอง ๑๕ ๕๙ หมู่ ๘

   ๐๑-๒๐๖-๒๒๖๕ ต.บึงนํ้ารักษ์ อ.บางน้ําเปรี้ยว 

    จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐

 ๖ เครื่องตัดแต่งก่ิงไม้ชนิดเลื่อยชัก นายวิชา  หม่ันทําการ ม.เกษตรศาสตร์

   ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ วิทยาเขตกําแพงแสน

    อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๗ เครื่องผลิตลูกชิ้น นายมงคล  ลี้ประกอบบุญ ๑๒๓/๑๘๕ หหมู่ ๑๒

   ๐๔๓-๒๐๒๓๕๓, ๐๙๖๒๐-๖๑๕๖ บ้านพักมหาวิทยาลัยขอนแก่น   

    ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

    จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๒

 ๘ ตู้อบแห้งยางแผ่นตัวอย่าง  นายณรงค์ฤทธ์ิ  พละศึก ๘๕ หมู่ ๑ ต.ทอนหงส์ อ.ทอนหงส์

   ๐๙-๘๒๘-๖๒๗๑, ๐๗๕-๙๓๔๓๑๑ จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๓๒๐

 ๙ เครื่องกลั่นนํ้ามันหอมระเหยขนาดเล็ก น.ส.สุรัตน์วดี  จิวะจินดา ๔๙/๗๐ หมู่ ๑ ซอยนนทบุรี ๒๒

   ๐-๒๕๒๖-๗๔๙๐, ๐๙-๘๙๑๙๖๕๒ ถ.สนามบินนํ้า อ.เมือง 

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๑๐ หัวฉีดยากําจัดศัตรูพืชประหยัดนํ้า นายมนัส  วงศ์ก่อเกื้อ วิทยาลัยเทคนิคมาบตาพุด

   ๐๓๘-๖๘๙๓๑๘, ๐๙๖๐๔-๑๕๒๖ ๒๓๔ ถ.ราษฎร์บํารุง อ.เมือง

    จ.ระยอง ๒๑๑๕๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๑๑ เครื่องอัดฟางข้าวทําก้อนถุงเห็ด นายสําเนียง  เทียนงาม ๓๐๘ ถนนเฟ่ืองนคร ต.ในเมือง

  ระบบไฮดรอลิกส์ ๐๔๒-๕๑๒๔๓๔, ๐๑-๙๖๔-๗๒๙๙ อ.เมือง จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

 ๑๒ เครื่องกําเนิดไฟฟ้าโดยใช้ก๊าซชีวภาพ นายไพบูลย์  เฉลิมชัยวินิจกุล ๓/๓ หมู่ ๑๓ ซอยปลัดเปรียง

  เป็นเชื้อเพลิง ๐๒-๓๑๒-๐๑๖๕, ๐๑-๘๓๙-๓๕๒๒ ถ.บางนา-ตราด กม ๖.๕ อ.บางพลี

    จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

 ๑๓ มินิคอมบายโรตารี นายบุญศักด์ิ  ออพิพัฒน์ บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด

   ๐-๒๙๖๘-๘๐๐๗, ๐-๒๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖ ๙๒ ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดินแดง

    เขตดินแดง กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

 ๑๔ เครื่องสับใบระหว่างแถวอ้อยตอ นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม ศูนย์วิจัยพืชไร่สุพรรณบุรี

   ๐๓๕-๕๕๙๒๗๗, ๐๙-๙๑๒-๖๙๖๕ ๑๕๙/๓๖ หมู่ ๑๐ ต.จรเข้สามพัน

    อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

 ๑๕ เครื่องประจุแบตตเตอรี่ด้วยกําลังคน นายสมชาติ  นนทะนาคร คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์

  ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๐-๒๒๑๘-๖๘๑๔ มหาวิทยาลัยถนนพญาไท   

    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

 ๑๖. เครื่องสูบนํ้าด้วยกําลังคนภูมิปัญญาชาวบ้าน นายสมชาติ  นนทะนาคร คณะวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์

   ๐-๒๒๑๘-๖๘๑๔ มหาวิทยาลัยถนนพญาไท 

    เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐

 ๑๗ เครื่องจับแมลงวันทองแบบลูกกล่ิง นายวิวิทย์  บุญเจริญ ๑๖/๑๔ บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง

   ๐๗๕-๒๑๒๓๕๓. ๒๘๔๑๕๒ อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

 ๑๘ เครื่องสไลด์ ๒๐๐๔ นายบรรจง  คงรัตน์ วิทยาลัยเทคนิคสิชล

   ๐๗๕-๕๒๒๒๘๔, ๐๙-๙๗๒-๗๙๐๐ ๔๔ หมู่ ๕ ต.ทุ่งปรัง อ.สิชล

    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๒๐

 ๑๙ กรรไกรยาวตัดเก็บผลไม้ นายดิเรก  สุริยศิริ ๑๑๖ ถนนรณกิจ อ.หล่มสัก

   ๐๕๖-๗๐๒๖๐๑, ๐๑-๐๔๑-๐๐๗๗ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

 ๒๐ เครื่องตัดหญา้ไฟฟ้าแบบสะพายไหล่ นายดิเรก  สุริยศิริ ๑๑๖ ถนนรณกิจ อ.หล่มสัก

   ๐๕๖-๗๐๒๖๐๑, ๐๑-๐๔๑-๐๐๗๗ จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

 ๒๑ หุ่นยนต์เก็บมูลไก่ นายวีระชัย  สมบูรณ์ ๑๕๙ หมู่ ๓ ต.เมืองแฝก

   ๐๖-๒๐๓-๔๗๙๐ อ.ลําปลายมาศ จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๓๐

 ๒๒ บ้านกกลูกหมู นายนภา  แสงไชยราช วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี

   ๐๕๕-๖๔๑๐๗๖, ๐๙-๘๕๓-๓๔๗๒ สุโขทัย อ.สวรรคโลก 

    จ.สุโขทัย ๖๔๑๑๐

 ๒๓ เครื่องระเหยเพิ่มความเข้มข้นแบบแรงเหวี่ยง นายวีระชัย  แก่นทรัพย์ ๖๕๕/๕๒ ถ.ประชาอุทิศ ๔๙

   ๐-๒๔๒๗-๒๔๖๔ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ ๑๐๑๔๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๔ เครื่องระเหยแบบ เฮช พี วี นายขุนพล  สังข์อารียกุล ๘๕/๑ หมู่ ๙ ถนนวิภาวดี-รังสิต

  สําหรับการผลิตสารสกัดสมุนไพร ๐-๒๕๔๙-๓๓๖๑-๒, ๐๑-๒๕๕-๕๙๔๔ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง 

  กําจัดศัตรูพืชชนิดเข้มข้น  กรุงเทพ ๑๐๒๑๐

 ๒๕ เครื่องอบแหง้พลังงานแสงอาทิตย์ นายเชาว์  เอื้อเฟื้อ ๕๗/๑ หมู่ ๖ ต.เสม็ด อ.เมือง

  แบบมีพลังงานสํารอง ๐๓๘-๔๕๒๒๗๑, ๐๙-๗๗๕-๒๙๕๒ จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐

 ๒๖ เครื่องผลิตกุ้งแห้ง นายสุพล  ศักด์ิสองเมือง ๓๓ ซอย ๕ ถ.บริพัตร ต.ท่าราบ

   ๐๓๒-๔๒๔๑๖๓, ๐๖-๖๑๖-๓๗๕๕ อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

 ๒๗ เครื่องลอกเส้นใยจากเปลือกมะพร้าว นายสุรพล  ภูมิพระบุ ๓๑๕/๘ ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเปิด

   ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕, ๐๑-๙๗๕-๘๓๔๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๒๘ เครื่องผลิตขนมจีนสดพ่วงมอเตอร์ไซค์ นายสุรพล  ภูมิพระบุ ๓๑๕/๘ ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเปิด

   ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕, ๐๑-๙๗๕-๘๓๔๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๒๙ เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว นายสุรพล  ภูมิพระบุ ๓๑๕/๘ ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเปิด

  ด้วยกลไกอย่างง่ายชนิดน่ังปอก ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕, ๐๑-๙๗๕-๘๓๔๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๓๐ เครื่องมือระงับเหตุร้าย นายสุรพล  ภูมิพระบุ ๓๑๕/๘ ถนนมะลิวัลย์ ต.บ้านเปิด

  จากพริกขี้หนูแทนแก๊สนํ้าตา ๐๔๓-๒๔๓๔๖๕, ๐๑-๙๗๕-๘๓๔๙ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

 ๓๑ เครื่องม้วนขนมทองม้วน นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๑-๓๑ ต่อ ๕๑๐๘ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

 ๓๒ เครื่องแยกกากผลิตนํ้ามะขาม นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๑-๓๑ ต่อ ๕๑๐๘ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

    ๑๙๖ ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร

    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

 ๓๓ เครื่องกลั่นแอลกอฮอล์ขนาดเล็ก นายรุจิรา  จิตรหวัง ๑๔๖/๑๔ หมู่ ๕ ซอยสยามธานี

  แบบเคลื่อนที่ ๐-๒๙๔๕-๐๕๔๒, ๐๐๑-๙๘๒-๔๑๘๓ ถนนรามอินทรา เขตบางเขน  

    กรุงเทพฯ ๑๐๒๒๐

 ๓๔ เครื่องล้างผักไฮเทค นายปรพล  ปิ่นทอง ๓๖/๕๕ หมู่ ๕ ถนนสรงประภา

   ๐-๒๕๗๙-๑๑๒๑-๓๐ แขวงสีกันเขตดอนเมือง

   ต่อ ๕๑๐๘๐๙-๔๙๒-๖๗๓๘ กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐

 ๓๕ เครื่องคั้นนํ้ามะนาว นายธนิสร์  วัยโรจนวงศ์ ๑๐๖/๑ ซอยลาดพร้าว ๑๒๔

   ๐-๒๕๓๙-๘๐๐๗, ๐๑-๔๒๓-๐๙๕๖ เขตวัง-ทองหลาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐

 ๓๖ รถสามล้อพ่วงไฮเทค นายแทน  โมราราย ๓๘๐/๕ ถนนบรรณาการ ต.ในเมือง

   ๐๔๔-๘๑๒๐๘๓,๐๑-๓๙๐-๓๗๒๕ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ ๓๖๐๐๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๓๗ ระบบติดตามดวงอาทิตย์แบบถ่วงนํ้าหนัก นายพินิจ  ศิริพฤกษ์พงษ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

   กองพัฒนาพลังงานทดแทน อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

   สํานักงานวิจัยและพัฒนา 

 ๓๘ เครื่องมือสร้าง “ฟืม” ทอเสื่อกก นายมังกร  สุพรรณชาติ ๑๖๓/๒ หมู่ ๙ อ.พิมาย

   ๐๑-๙๖๖-๐๓๐๐ จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

 ๓๙ เครื่องกะเทาะถั่วลิสง นายอัมพร  สิงห์เทพ ๑๓๒ หมู่ ๑๑ ต.ทุ่งฝน อ.ทุ่งฝน

   ๐๔๒-๒๖๘๑๓๓, ๐๙๒๗๕-๕๐๔๘ จ.อุดรธานี ๔๑๑๓๐

 ๔๐ เครื่องตัดหญ้าและตัดแต่งก่ิงไม้น่ังขับ นายวินัย ช่างทองคลองสี่ ๖๕ หมู่ ๔ ต.ลําไทร อ.วังน้อย

  แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง ๐๓๕-๒๗๑๒๓๔ จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
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รายชื่อผลงานปะดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี ๒๕๔๗ (จํานวน ๓๘ ผลงาน)

 

 ลําดับ ส่ิงประดิษฐ์ นักประดิษฐ์ ที่อยู่
 

 ๑ ระบบบรรจุนมพาสเจอร์ไรซ์ชนิดถุงของ    นางกรกฎ  วัฒนวิเชียร ๑๓๖/๒๐๘ หมู่บ้านสีวลีรังสิต ๑

  ศูนย์ผลิตภัณฑ์นม ม.เกษตรศาสตร์ ๐-๒๕๓๓-๐๘๑๓, ๐-๖๐๙๒-๘๗๓๗ ซอย ๒๙ ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี 

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

 ๒ เครื่องคัดขนาดผลมะมว่ง นายวีรชัย  แก่นทรัพย์ ๖๕๕/๕๒ ซ.ประชาอุทิศ ๔๙

   ๐-๒๔๒๘๓๒๗๔, ๐-๑๕๑๓๑๐๑๗ ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด 

    เขตทุ่งครุ กทม.

 ๓ เครื่องอบไม้ยางพาราแปรรูปสมรรถนะสูง นายสุรชัย  บวรเศรษฐนันท์ ๓๕๓/๒๕ ถ.หลวง

   ๐-๒๒๒๓๔๐๑๙, ๐-๑๒๕๗๒๙๑๑ ต.วัดเทพศิริรทร์ เขตป้อมปราบฯ

    กทม. ๑๐๑๐๐

 ๔ เครื่องอบแห้งแบบใช้ไอนํ้าร้อนยวดยิ่ง นายสักกมน  เทพหัสดิน ณ อยุธยา ๑๒๘/๑ ซ.สุขุมวิท ๒๓ ถ.สุขุมวิท

  ที่สภาวะความดันตํ่า ๐-๒๒๖๐๑๓๖๘, ๐-๑๕๖๓๗๘๑๒ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา 

    กทม. ๑๐๑๑๐

 ๕ ชุดต้นแบบการผลิตไบโอดีเซลแบบต่อเนื่อง นางสาวพิสมัย  เจนวนิชปัจกุล ๙๖๖ หมู่ ๙ ซ.ปาริชาติ

   ๐๒-๕๑๐๑๗๕๐, ๐๑-๘๓๕๓๘๗๖ ถ.รามอินทรา ต.ท่าแร้ง 

    อ.บางเขน กทม. ๑๐๒๓๐

 ๖ เครื่องขัดผิวมันฝร่ังอัตโนมัติ นายสัมพันธ์    ศรีสุริยวงษ์ ๑๐/๑ หมู่ ๘ ถ.ทางลัดสาย ๒

   ๐-๒๘๘๙๑๑๙๗, ๐-๑๖๒๙๗๖๒๘ แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา

    จ.กทม. ๑๐๑๗๐

 ๗ ระบบบําบัดและส่งจ่ายแก๊สชีวภาพ นายอานนท์  ตรงกิจวิโรจน์ ๑๓๙/๑๙๗ หมู่ ๓ ซอยวัชรพล

   ๐-๒๙๔๘๒๑๖๑, ๐-๙๘๙๐๓๔๐๖ ถ.รามอินทรา ต.ท่าแร้ง

    อ.บางเขน จ.กทม.

 ๘ เครื่องเพิ่มกลิ่นข้าวสาร นายสถาพร  ทองวิค ๕๔ หมู่ ๓ ต.ไทยชนะศึก

   ๐-๙๗๗๒๖๔๐๔ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ๖๔๑๕๐

 ๙ เครื่องย่อยกิ่งไม้รุ่น  P 1133 นายสุเมธ  อมรพิมล ๑๒๒-๑๒๔ หมู่ ๔ ต.บึงสน่ัน

   ๐-๒๕๔๖๑๖๖๘ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๑๐  

 ๑๐ เครื่องตัดหญ้าในสวนผลไม้ นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล ๙/๘ หมู่ ๔ ต.บึงบา อ.หนองเสือ

   ๐-๒๕๔๙๑๑๒๓, ๐-๑๙๑๗๗๖๓๙ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

 ๑๑ กลไกการเปลี่ยนเกียร์ หน่ึงเดียว คลัตช์คู่ นายนิรุจน์  ปักษาสันต์ ๑๑๕/๕ หมู่ ๑ ซ.๒๕

   ๐-๑๘๓๙๔๕๗๙ ม.มณีรินทร์ เลคแอนลากูน 

    ถ.รังสิต-ปทุม ต.บ้านกลาง 

    อ.เมือง จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๑๒ เครื่องสูบนํ้าพลังงานคน นายสมชาติ  นนทะนาคร ๕๐/๑ หมู่ ๘ ถ.ติวานนท์

   ๐-๒๕๘๘๓๖๖๗, ๐-๙๖๖๑๗๕๐๒ ต.บางกระสอ อ.เมือง 

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๑๓ เครื่องผลิตเชื้อเพลิงแท่งแข็ง นายฐานิตย์  เมธิยานนท์ ๑๖ ซ.ปรีดีพนมยงค์ ๓๓

  โดยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน ๐-๒๙๔๘๐๘๒๗, ๐-๙๘๑๖๐๔๕๖ ถ.สุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตัน

    เขตวัฒนา จ.กทม. ๑๐๑๑๐

 ๑๔ เตาเผาไหม้วอร์เทค-ฟลูอิไดซ์เบด   นายฐานิตย์  เมธิยานนท์ ๑๖ ซ.ปรีดีพนมยงค์ ๓๓

  สําหรับเชื้อเพลิงแกลบ ๐-๒๙๔๘๐๘๒๗, ๐-๙๘๑๖๐๔๕๖ ถ.สุขุมวิท ๗๑ แขวงคลองตัน 

    เขตวัฒนา จ.กทม. ๑๐๑๑๐

 ๑๕ เครื่องสางละเอียดเส้นใยพืช นายเริงศักด์ิ  มานะสุนทร ๑๖/๒๒๘ ซ.วัดกําแพง

   ๐-๒๒๘๒๕๘๔๒, ๐-๑๘๐๔๓๐๗๑ ถ.พิบูลสงคราม ต.บางเขน  

    อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๑๖ เครื่องรีดถ่ายเทความร้อนแบบ ๒ แท่น นายเริงศักด์ิ  มานะสุนทร ๑๖/๒๒๘ ซ.วัดกําแพง

   ๐-๒๒๘๒๕๘๔๒, ๐-๑๘๐๔๓๐๗๑ ถ.พิบูลสงคราม อ.เมือง 

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๑๗ ระบบสูบนํ้าด้วยแผงรับความร้อน นายพินิจ  ศิริพฤกษ์พงษ์ ๘๒/๙๗๓ ซ.ม.ซีเมนต์ไทย ซ.๑๔

  พลังงานแสงอาทิตย์ ๐-๒๕๘๗๔๖๐๙, ๐-๑๘๔๒๑๑๕๕ ถ.ประชาชื่น แขวงลาดยาว 

    เขตจตุจักร  จ.กทม. ๑๐๙๐๐

 ๑๘ เครื่องผลิตอาหารผสมรวม (TMR)  นายสุวรรณ  หอมหวน ๑๕๘ ซ.พงษ์ราชอนุสรณ์ ๒

  สําหรับฟาร์มโคนมขนาดเล็ก ๐-๒๓๑๑๓๒๙๒, ๐-๙๒๕๙๒๗๗๓ ถ.สุขุมวิท แขวงบางจาก 

    เขตพระโขนง กทม. ๑๐๒๖๐

 ๑๙ เครื่องฉีดพ่นสารชีวภาพพลังงานแสงอาทิตย์ นายบพิตร  ตั้งวงศ์กิจ ๑/๑๑๕๘ หมู่ที่ ๖ ต.กําแพงแสน

   ๐๓๔-๓๕๑๘๔๗ จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๒๐ เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป นายเสกสรร  สีหวงษ์ ๑/๑๐๒๒ หมู่ที่ ๖ ต.กําแพงแสน

  โดยใช้ระบบไฮดรอลิค ๐-๑๓๘๑๐๘๓๗ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๒๑ เครื่องใส่ปุ๋ยติดท้ายรถไถเดินตาม นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม ๓๓ หมู่ ๖ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง  

   (๐๓๕)๕๕๑๔๓๓, ๕๕๑๕๔๓ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๖๐

 ๒๒ เครื่องพ่นสารเคมีแบบประหยัดนํ้า นายคอย  เม่นเกิด ๗๕ หมู่ที่ ๘ ต.ชอนสารเดช

   ๐-๖๖๒๗๖๒๕๔, ๐-๑๘๗๔๙๓๕๖ อ.หนองม่วง จ .ลพบุรี ๑๕๑๗๐

 ๒๓ เครื่องพ่นยาหรือปุ๋ยเอนกประสงค์ ๒๐๐๐ นายเดชา  ฮวบหิน ๔/๘ ถ.วิไลจิตต์ ต.บางพุทรา

   ๐-๓๖๕๑๑๒๓๒, ๐-๑๙๔๔๖๒๘๒ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี ๑๖๐๐๐

 ๒๔ เครื่องฆ่าเชื้อโรคและกําจัดแมลงศัตรูพืช นายพงษ์เทพ  เกิดดอนแฝก ๖๘ หมู่ ๕ ต.ท่างาม

  สําหรับโรงเก็บเมล็ดพันธ์ุพืช ๐๓๖-๕๘๑๕๗๘, ๐-๑๘๓๘๘๕๘๒ อ.อนิทร์บุรี จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๑๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๕ กรงดักหนู ไทยประดิษฐ์ นายสง่า  สง่าราศรี ๒๙/๑๑๐ หมู่ ๖ ต.บางพระ

  แบบปรับนํ้าหนักหนูได้ ๑, ๒ ๐๓๘-๓๕๗๗๔๗, ๐-๖๑๔๐๓๐๘๑ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

 ๒๖ มอเตอร์แบบใหม่ นายธงชัย  ทิพยจันทร์ ๑๑๐ หมู่ ๑๑ ถ.ปางสีดา

   ๐๓๗-๔๓๗๐๒๓ ต.หนองบอน อ.เมือง 

    จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐

 ๒๗ ถังหมักปุ๋ยอินทรีย์แห้งและน้ําแบบไม่กลับกอง นายการุณย์  ปานพันธ์ุ ๑๔๗/๒๒ หมู่ ๑๗ ถ.แว้งสนิท

   ๐๔๓-๗๔๖๒๘๕, ๐-๕๐๐๐๑๓๔๓ ต.เขวา อ.เมือง 

    จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

 ๒๘ เครื่องโรยปุ๋ยยางพารา นายยงยุทธ์  เสียงดัง ๔๖ ซ.หลังวัดม่วง ถ.สุรนารี

   ๐-๔๔๒๖๘๑๓๖๑ ต.ในเมือง อ.เมือง 

    จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

 ๒๙ เครื่องให้นํ้าแก่พืช ๒ ระบบ นายวิวิทย์  บุญเจริญ ๑๖/๑๔ ถ.บ้านทุ่งควน ต.ทับเที่ยง

   ๐๗๕-๒๑๒๓๕๓, ๐-๑๕๓๙๖๘๑๑ อ.เมือง จ.ตรัง ๙๒๐๐๐

 ๓๐ ระบบการผลิตปุ๋ยหมักแบบกองเติมอากาศ นายธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร ๑๑๙/๗๗๑ หมู่ ๒ ต.หนองจ๊อม

   ๐๕๓-๒๔๘๖๖๘, ๐๖๙๑๗๔๘๔๖ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

 ๓๑ เครื่องขุดมันฝร่ัง ผ.ศ.บัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร ๑ ซ.๖ ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน อ.เมือง

   ๐-๕๓๒๑๓๔๖๖, ๐-๑๕๙๕๔๔๓๒ จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

 ๓๒ เครื่องผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย ๔๖/๑ หมู่ ๘ ต.หัวฝาย

  และวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ๐๕๔-๕๔๔๗๗๓, ๐-๑๗๔๖๔๕๘๕ อ.สูงเม่น จ.แพร่ ๕๔๑๓๐

 ๓๓ เครื่องกลั่นและแยกน้ํามันสมุนไพร นายสมชาย  แคฝอย ๙/๒๑ หมู่ ๑ ต.นครสวรรค์ตก

   ๐๕๖-๒๒๙๐๙๑, ๐-๑๖๘๘๐๑๑๙ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐

 ๓๔ เครื่องพรวนอ้อยติดรถไถเดินตาม นายบุญศักด์ิ  ออพิพัฒน์ ๘๕/๑๑๘ หมู่ ๑๑ ซ.ติวานนท์ ๑

   ๐-๒๕๒๗๕๗๗๑, ๐-๑๕๑๗๐๗๕๔ ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๓๕ ด้ามกรรไกรผ่อนแรง นายดิเรก  สุริยศิริ ๑๑๖ ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก

   ๐๕๖-๗๐๒๖๐๑, ๐-๖๒๑๔๖๙๑๙ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐

 ๓๖ เครื่องผสมและกรอกดินใส่ถุงเพาะชํา นายปัญญา  เทียนนาวา ๔๓/๑ ถ.คลองศาลา ต.ในเมือง

   ๐-๙๔๓๙๐๓๘๓ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

 ๓๗ เครื่องเก็บรังไหมจากจ่อไม้ นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย ๘๓/๗๓ หมู่ ๑๑ ต.สะเดียง

   ๐-๕๖๗๑๑๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๑ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

 ๓๘ ชุดห่อผลไม้ นายดิเรก  สุริยศิริ ๑๑๖ ถ.รณกิจ ต.หล่มสัก

   ๐๕๖-๗๐๒๖๐๑, ๐-๖๒๑๔๖๙๑๙ อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๑๑๐
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี  ๒๕๔๘  (จํานวน ๓๙ ผลงาน)

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ กระบวนการผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็ง นายฐานิตย์  เมธิยานนท์ บ้านเลขที่ ๑๖ ซอยปรีดีพนมยงค์ ๓๓

  ด้วยเทคนิคเอ็กซ์ทรูชัน ที่สามารถ ๐๙-๘๑๖-๐๔๕๖, ๐๒-๙๔๘-๐๘๒๗ ถนนสุขุมวิท ๗๑ เขตวัฒนา

  ปรับขนาดของแท่งเชื้อเพลิงได้และ โทรสาร ๐๒-๙๘๘-๓๖๕๕ ต่อ ๒๔๑ กทม. ๑๐๑๑๐

  เครื่องตัดแท่งเชื้อเพลิงอัตโนมัติ

 ๒ เครื่องห่ันผักผลไม้ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐๑-๖๒๙๗๖๒๘ ,๐๒-๕๗๗-๙๑๓๓ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๙๑๒๘ เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ซ.เทคโนธานี 

    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  ๑๒๑๒๐

 ๓ เครื่องขึ้นรูปขนมกวน นายปรพล  ปิ่นทอง สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐๗-๘๑๔-๔๕๕๘, ๐๓-๕๗๗-๙๑๓๓ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๙๑๒๘ เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ซ.เทคโนธานี     

    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๔ เครื่องล้างผลไม้ นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐๑-๖๒๙๗๖๒๘, ๐๒-๕๗๗-๙๑๓๓ เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๙๑๒๘ เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ซ.เทคโนธานี 

    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๕ เครื่องกรีดยางพาราไฟฟ้า นายปรัชญกร  เฉลิมพงศ์ บ้านเลขที่ ๐๓๔ หมู่ ๔ หมู่บ้านศรีสุข

   ๐๔-๐๕๘๘๑๗๘, ๐๗๗-๒๑๙-๒๕๑ ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง 

    จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

 ๖ รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕ นายสุเมธ  อมรพิมล ๑๒๐-๑๒๔ หมู่ ๔ แขวงบึงสน่ัน

   ๐๑-๘๕๕-๕๕๘๐, ๐๒-๕๔๖-๑๖๖๘ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

   โทรสาร ๐๒-๙๐๔๑๒๙๑ 

 ๗ อุปกรณ์สูบนํ้าด้วยแรงคน นายสมชาติ  นนทะนาคร ๕๐/๑ หมู่ ๘ ถนนติวานนท์ อ.เมือง

   ๐๗-๐๗๗-๙๕๐๕, ๐๒-๕๘๘-๓๖๖๗ จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

   โทรสาร ๐๒-๒๕๑๓๙๖๙   

 ๘ เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกขนาดเล็ก นายวีระชัย  แก่นทรัพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

  แบบส่งไปตามท่อโดยใช้ลม ๐๑-๕๑๓-๑๐๑๗, ๐๒-๔๒๘๓๒๗๔ พระจอมเกล้าธนบุรี

   โทรสาร ๐๒-๔๗๐-๙๑๑๑ เลขที่ ๙๑ ถ.ประชาอุทิศ บางมด  

    เขตทุ่งครุ กทม. ๑๐๑๔๐

 ๙ คีมตอนและตัดแต่งก่ิงเอนกประสงค์ นายสุทิน  สุวรรณทีป ๕๙ หมู่ ๘ ต.บึงนํ้ารักษ์

   ๐๑-๒๐๖-๒๒๖๕, ๐๑-๔๕๗-๔๗๖๐ อ.บางนํ้าเปร้ียว จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๑๗๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่  

 

 ๑๐ เครื่องซอยผ้าใบ นายเลิศศักด์ิ  ปิติวิทยากุล เลขที่ ๙/๘ หมู่ ๔ ต.บึงบา

   ๐๑-๙๐๗-๙๓๔๙, ๐๒-๕๔๙-๑๑๒๓ อ.หนองเสือ จ.ปทุมธานี ๑๒๑๗๐

   โทรสาร ๐๒-๙๐๔-๑๐๒๒   

 ๑๑ เครื่องควบคุมการเจริญเติบโตของพืช นายบุญครอง  โปร่งสี ๗๔ หมู่ ๕ ถ.บ้านกลาง

   ๐๒-๕๘๑-๖๕๖๐, ๐๖-๒๘๗๕๓๙๔ ต.บ้านกลาง อ.เมือง

   โทรสาร ๐๒-๕๘๑๖๙๒๐ จ.ปทุมธานี ๑๒๐๐๐

 ๑๒ เครื่องหยอดข้าวและ นายสุรเวทย์  กฤษณะเศรณี กรมวิชาการเกษตร ถ.พหลโยธิน 

  เครื่องหว่านข้าวพ่วงรถไถเดินตาม ๐๑-๙๒๗-๗๓๑๒,  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

   โทรสาร ๐๒-๙๔๐-๕๔๗๒ กทม. ๑๐๙๐๐

 ๑๓ เครื่องเตือนการบุกรุกพลังงานแสงอาทิตย์ นายเนาวรินทร์  จันทวงศ์ ๑๔/๑-๓ ซอยรัชดา ๕

   ๐๑-๘๓๕-๒๒๘๙, ๐๒-๘๗๖-๐๘๑๖-๗  ถ.รัชดาภิเษก แขวงบุคคโล

   ต่อ ๕๐๑ โทรสาร ๐๒-๔๗๖-๕๖๕๓ เขตธนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐

 ๑๔ เครื่องทําแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ นายธนิสร์  วัยโรจนวงศ์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ

   ๐๗-๙๘๗-๒๖๕๓, ๐๒-๕๗๗-๙๒๕๓, เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

   ๐๒-๕๗๗๙๒๕๗-๘  เลขที่ ๓๕ หมู่ ๓ ซ.เทคโนธานี

   โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๒๓๘๖ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

 ๑๕ เครื่องสับย่อยทางใบปาล์มแบบจานหมุน นายทวีป  งามสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

   ๐๑-๘๔๗-๙๒๑๘, ๐๒-๕๗๑-๑๒๕๔ พระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม

   โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๔๓๓๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

    กทม. ๑๐๘๐๐

 ๑๖ เครื่องผ่าหมาก นายทวีป  งามสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

   ๐๑-๘๔๗-๙๒๑๘, ๐๒-๕๗๑-๑๒๕๔ พระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม

   โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๔๓๓๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

    กทม. ๑๐๘๐๐

 ๑๗ เครื่องสับย่อยทางใบปาล์มแบบล้อหมุน นายทวีป  งามสม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

   ๐๑-๘๔๗-๙๒๑๘, ๐๒-๕๗๑-๑๒๕๔ พระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม

   โทรสาร ๐๒-๕๘๗-๔๓๓๕ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ  

    กทม. ๑๐๘๐๐

 ๑๘ เครื่องสูบนํ้าพลังงานธรรมชาติ นายธีระยุทธ  นพกุลสถิตย์ ๙๐/๒๒ หมู่ ๘ ซ.รัตนาธิเบศร์ ๑๗

   ๐๒-๙๖๕-๕๐๕๒,  ถ.รัตนาธิเบศร์ แขวงบางกระสอ  

   โทรสาร ๐๒-๙๖๕-๕๐๕๒ อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

 ๑๙ เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม นายบุญสืบ  ราชรัตนารักษ์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า-

   ๐๒-๙๔๕-๔๕๒๐, ๐๒-๕๗๗-๙๒๖๐-๒ พระนครเหนือ ๑๕๑๘ ถ.พิบูลสงคราม

   โทรสาร ๐๒-๕๗๗-๒๓๘๖ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ 

    กทม. ๑๐๘๐๐
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่  

 

 ๒๐ เครื่องกะเทาะเปลือกเมล็ดสบู่ดํา นายประพันธ์  จันทรมณี วิทยาลัยเทคนิคพิจิตร

   ๐๑-๕๓๓-๖๒๙๘, ๐๕๖-๖๑๑๓๒๕ เลขที่ ๓๓ ถ.พิจิตรกําแพงเพชร

   โทรสาร ๐๕๖-๖๑๑๖๓๓ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิจิตร ๖๖๐๐๐

 ๒๑ เครื่องคั่วและป่นพริก นายวิโรจน์  โชคอุดมชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

   ๐๑-๘๘๘-๘๑๑๕, ๐๕๖-๗๑๑๓๙๖ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

   โทรสาร ๐๕๖-๗๒๒๒๑๗ 

 ๒๒ เครื่องสีข้าวขนาดเล็ก นายสมเดช  ศิริโสภณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

   ๐๙-๕๖๕-๕๘๖๘, ๐๕๖-๗๑๑๓๙๖ อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

   โทรสาร ๐๕๖-๗๒๒๒๑๗ 

 ๒๓ รถไถนาเดินตามใช้แก๊สชีวภาพ นายสมชาย  แก้วจันทร์ฉาย วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีแพร่

  จากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ๐๑-๗๔๖-๔๕๘๕, ๐๕๔-๕๔๔๗๗๓,  ๕๘๖ หมู่ ๘ ถ.เด่นชัย-อุตรดิตถ์

   ๖๑๓๓๑๓ โทรสาร ๐๕๔-๖๑๓๓๔๐ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๕๔๑๑๐

 ๒๔ ผานพรวนคลุกใบ แบบ ๔ จาน นายศิวาณัติ  ไชยภัฏ บริษัท นํ้าตาลเกษตรไทย จํากัด

   ๐๑-๔๐๒-๑๖๒๘, ๐๒-๖๙๒-๐๘๕๙-๖๖ ๙๒ ถ.วิภาวดีรังสิต เขตดินแดง

   โทรสาร ๐๒-๒๔๖-๙๑๔๐ กทม. ๑๐๔๐๐

 ๒๕ เครื่องผลิตนํ้ามันไบโอดีเซล นายอธิราษฎร์  ดําดี ๒๔๕ หมู่ ๒ ซ.ร่วมมิตร

  แบบเศรษฐกิจพอเพียง ขนาด ๔๐๐ ลิตร ๐๑-๕๙๗-๕๕๒๒, ๐๗๕-๖๘๑๓๘๐ ถ.เพชรเกษมต.อ่าวลึก อ.อ่าวลึก

    จ.กระบี่ ๘๑๑๑๐

 ๒๖ เครื่องหยอดปุ๋ยสับปะรด นายสุทธิพงค์  นันทเกษตร วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์

   ๐๙-๐๕๐-๑๔๒๓,  ๐๓๒-๖๐๔๐๘๓, ต.เกาะหลัก อ.เมือง

   ๐๓๒-๖๑๑๑๓๐ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๓๓๐๐๐

 ๒๗ เครื่องกรองนํ้าเอนกประสงค์ความละเอียดสูง นายผลดี  คชพลาย วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช

   ๐๑-๘๙๑-๒๕๑๓. ๐๗๕-๓๔๕๖๐๑, ๒๖๓ ถนนราชดําเนิน ต.ท่าวัง

   ๐๗๕-๓๕๖๐๖๒  อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๐๐๐

   โทรสาร ๐๗๕-๓๔๒๒๖๘ 

   ๒๘ เครื่องขุดเจาะหลุมฝังเสาลวดหนาม นายทัศชัย  อินทร์วิเศษ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีตรัง

  ระบบเกลียวสว่าน ๐๙-๕๙๓๗๖๘๕, ๐๗๕-๒๘๔๑๕๒ ๙๙ หมู่ ๗ ถ.เพชรเกษม

   โทรสาร ๐๗๕-๒๘๔๑๕๒ ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง 

    จ.ตรัง ๙๒๑๙๐

 ๒๙ เครื่องลับมีดกรีดยางพารากึ่งอัตโนมัติ นายนพดล  ชูสิทธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

   ๐๙-๘๗๕-๙๒๐๒,  ๑๔๓ ถ.ดอนนก อ.เมือง

   ๐๗๗-๒๗๒๑๖๘ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

   โทรสาร ๐๗๗-๒๗๒๙๗๓   
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๓๐ การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องแยก นายพิทยา  อําพลพนารัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

  เส้นใยตาลตะโหนดสู่ชุมชน ๐๗-๒๗๗-๖๑๘๙, ๐๗๕-๔๑๑๑๔๔  ศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราช

   ต่อ ๑๐๑ โทรสาร ๐๗๕-๔๑๑๗๔๕ ๑๐๙ หมู่ ๒ ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง

    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

 ๓๑ เครื่องหว่านลูกหอยแครง นายบรรยงค ์ วงศ์สกุล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

   ๐๑-๕๓๖-๗๕๒๓, ๐๗๗-๒๗๒๑๖๘ ๑๔๓ ถ.ดอนนก อ.เมือง

   โทรสาร ๐๗๗-๒๗๒๙๗๓ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

 ๓๒ เครื่องมือห่อผลไม้ นายบรรยงค์  วงศ์สกุล วิทยาลัยเทคนิคสุราษฎร์ธานี

   ๐๑-๕๓๖-๗๕๒๓, ๐๗๗-๒๗๒๑๖๘ ๑๔๔ ถ.ดอนนก อ.เมือง

   โทรสาร ๐๗๗-๒๗๒๙๗๓ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๐๐๐

 ๓๓ เครื่องให้อาหารสุกรแบบกําหนดเวลา นายบุญนําพา  ด่างเหลา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี-

  และปริมาณอัตโนมัติ ๐๑-๘๔๖-๑๘๑๗, ๐๔๓-๕๖๙๑๑๗ ร้อยเอ็ด ถนนแจ้งสนิท ต.นิเวศน์

   โทรสาร ๐๔๓-๕๖๙๑๑๘ อ.ธวัชบุรี จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

 ๓๔ เครื่องควบคุมการให้นํ้าพืชอัตโนมัติ นางสาวสิรินาฎ  น้อยพิทักษ์ บ้านเลขที่ ๒ หมู่ ๓ ต.คลองใหม่

   ๐๕-๑๗๕๕๗๒๗, ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

   โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ 

 ๓๕ เครื่องควบคุมการให้อาหารปลา นางสาวศศิวิมล  ตันติวุฒิ บ้านเลขที่ ๒/๑๔ ต.กําแพงแสน

  และเปลี่ยนนํ้าอัตโนมัติ ๐๖-๕๓๑-๓๒๑๓, ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

   โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๔๐๔ 

 ๓๖ เครื่องผ่าทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป นายเสกสรร  สีหวงษ์ ศูนย์เครื่องจักรกลการเกษตร-

  โดยใช้ระบบไฮดรอลิค ๐๑-๓๘๑-๐๘๓๗, ๐๓๔-๓๕๑๓๙๗ แห่งชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนา

   โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๙๔๖ แห่งมหาวิทยาลัยเกษตร 

    วิทยาเขตกําแพงแสน  

    อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๓๗ เครื่องปอกเปลือกหมากแห้ง นายวิชา  หม่ันทําการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

   ๐๑-๙๓๕-๓๗๑๐, ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

   โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖ วิทยาเขตกําแพงแสน

    อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

 ๓๘ กับดักมรณะเจ้าแมลงวัน นายมาณพ  จุลมาณพ บ้านเลขที่ ๓๘/๒ หมู่ ๒

   ๐๙-๐๕๘๒๒๗๑ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐

 ๓๙ เครื่องผลิตก๊าซชีวภาพจากวัสดุอินทรีย์สาร นายพิชัย  ถ่ินสันติสุข บ้านเลขที่ ๘๘ ถ.พิชัย

   ๐๑-๘๒๒-๔๗๘๒, ๐๒-๒๔๓-๖๒๑๕ แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต

   โทรสาร ๐๒-๒๔๓-๐๑๐๕ กทม. ๑๐๓๐๐
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวดประจําปี  ๒๕๔๙  (จํานวน  ๒๕ ผลงาน)

 

 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑ เครื่องเพิ่มออกซิเจนในนํ้า  นายทนงศักด์ิ  มูลตรี เลขที่ ๒๕ นครสวรรค์ ๔๒ 

  แบบทุ่นลอย Oxygenator  ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง 

    จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

    โทร. ๐๔๓-๗๔๓๑๓๕ 

    มือถือ ๐๘๖-๕๒๒-๗๔๙๓

 ๒ รถตัดอ้อยแบบรถไถเดินตาม นายทนงศักด์ิ  มูลตรี เลขที่ ๒๕ นครสวรรค์ ๔๒ 

  Semi-automatic sugarcane mower  ถ.นครสวรรค์ อ.เมือง 

    จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

    โทร. ๐๔๓-๗๔๓๑๓๕  

    มือถือ ๐๘๖-๕๒๒-๗๔๙๓

 ๓ เครื่องมือหว่าน (Sowing Tool) นายสมศักด์ิ  แก้วมณี เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๓ ต.หนองเรือ

    อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐

    โทร. ๐๔๓-๒๙๔๐๕๑

    มือถือ ๐๘๖-๘๕๒-๐๙๔๔

 ๔ มอเตอร์ดีซีแบบใหม่ (NEW D.C. MOTOR) นายธงชัย  ทิพยจันทร์ เลขที่ ๑๑๐ หมู่ที่ ๑๑ ถ.ปางสีดา

    ต.หนองบอน อ.เมือง 

    จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐

    โทร. ๐๓๗-๔๓๗๐๒๓

 ๕ เครื่องผลิตปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกอง นายสมนึก  กรอกกลาง เลขที่ ๔๔/๑๓ หมู่ที่ ๖ ต.บางพระ

    อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๒๑๐ 

    โทร. ๐๓๘-๓๔๒๐๐๘ 

    มือถือ ๐๘๙-๖๐๑-๗๓๖๐

 ๖ เครื่องกระตุ้นการหล่ังนํ้าเชื้อด้วยไฟฟ้า นายธงชัย  เสือน้อย เลขที่ ๔๓๓/๖๙ หมู่ที่ ๒ ต.ศิลา

  (Electrojeculator)  อ.เมือง จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐

    โทร. ๐๔๓-๓๔๓๖๔๐  

    มือถือ ๐๘๑-๑๑๙-๐๖๓๙

 ๗ วงแหวนพระเจ้า (Ring  of the Lord) นายอุดม  ยังประดิษฐ์ เลขที่ ๒๒/๑๕๕ หมู่ที่ ๖ ถ.ทวีวัฒนา

    ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล  

    จ.นครปฐม ๗๓๑๗๐

    โทร. ๐๒-๘๐๐๓๕๐๐

    มือถือ ๐๘๙-๙๘๙-๒๓๒๖  
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่  

 

 ๘ เตาอบพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถ นายสุธรรม  นิยมวาส เลขที่ ๔๑๖/๔ ซ.๑๒ ถ.รัถการ

  อบแห้งและหุงต้มอาหาร  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

  (Solar Oven for Drying and Cooking)  โทร. ๐๗๔-๒๒๑๓๕๗

    มือถือ ๐๘๙-๖๕๔-๖๗๔๕

 ๙ รถตัดหญ้าแบบวางราย ปฏิพงษ์ ๒๐๐๕ นายสุเมธ  อมรพิมล เลขที่ ๑๒๐-๑๒๔ หมู่ที่ ๔ 

    ต.บึงสน่ัน อ.ธัญบุรี 

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐

    โทร. ๐๒-๕๔๖๑๖๖๘

    มือถือ ๐๘๑-๘๕๕-๕๕๘๐

 ๑๐ การใช้เหยือกนํ้าเป็นเครื่องมือหว่านปุ๋ย นางจอย   แก้วมณี เลขที่ ๑๕๕ หมู่ ๑๓ ต.หนองเรือ

    อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น  ๔๐๒๑๐

    โทร. ๐๔๓-๒๙๔๐๕๑  

 ๑๑ เครื่องทอดเอนกประสงค์ นายสมศักด์ิ  เปรมประสงค์ เลขที่ ๓/๓๙ หมู่ ๔ 

  (Multi Purpose Frying Machine)  หมู่บ้านสวนสุทธิดา 

    ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า

    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    โทร. ๐๒-๙๐๒๗๗๒๔

    มือถือ ๐๘๙-๙๒๖-๘๙๑๐

 ๑๒ เครื่องบรรจุวัสดุเพาะเห็ดใส่ถุงแบบต่อเนื่อง นายธนิสร์  วัยโรจน์วงศ์ เลขที่ ๑๑/๖๓ หมู่ ๑๔ 

  (The Continuous Bag Filler   ถ.เลียบคลองห้า ต.คลองห้า

  Machinefor Mushroom Cultivation)  อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    โทร. ๐๒-๕๙๓-๓๒๐๙

    มือถือ ๐๘๗-๙๘๗๒๖๕๓

 ๑๓ เครื่องห่ันขิง (Ginger to Slice Machine) นายวิโรจน์   โชคอุดมชัย เลขที่ ๘๓/๗๓ หมู่ ๑๑ ต.สะเดียง

    อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

    โทร. ๐๕๖-๗๑๑-๓๙๖

    มือถือ ๐๘๑-๘๘๘-๘๑๑๕

 ๑๔ เครื่องบดพริกแกง นายสมเดช  ศิริโสภณ เลขที่ ๑๒/๕ ถ.พรพัฒนา ต.ในเมือง

  (Curry Ingredients GrindingMachine)  อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

    โทร. ๐๕๖-๗๑๑๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๑ 

    มือถือ ๐๘๙-๕๖๕-๕๘๖๘

 ๑๕ เครื่องป่นขิง (Ginger See also Machine) นายสมเดช  ศิริโสภณ เลขที่ ๑๒/๕ ถ.พรพัฒนา ต.ในเมือง

    อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

    โทร. ๐๕๖-๗๑๑๓๙๖ ต่อ ๑๖๐๑ 

    มือถือ ๐๘๙-๕๖๕-๕๘๖๘
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๑๖ เครื่องจักกก (Reed  Weave Pilot) นายปัญญา  เทียนนาวา เลขที่ ๔๓/๑ ถ.คลองคล้าพัฒนา

    ต.ในเมือง อ.เมือง

    จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

    โทร. ๐๕๖-๗๒๒๒๐๑ 

    มือถือ ๐๘๖-๖๗๘-๘๗๐๐

 ๑๗ เครื่องมือผลิตภาชนะบรรจุอาหารแห้ง นางสาวนิรินธน์  ถํ้าแก้ว เลขที่ ๒๓๙ ถ.ราชวิถี

  จากหยวกกล้วย (Utensil for making   ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง

  banana stemfood-package)  จ.นครปฐม  ๗๓๐๐๐

    โทร. ๐๓๔-๒๔๑๘๕๓ 

    มือถือ ๐๘๙-๐๘๘-๑๒๗๕

 ๑๘ หม้อนึ่งข้าวเหนียวแบบแช่และนึ่งเอง นายบุญนําพา  ด่างเหลา เลขที่ ๒๒๕/๑ ถ.รณชัยชาญยุทธ 

    ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด ๔๕๐๐๐

    โทร. ๐๔๓-๕๑๙๑๒๑ 

    มือถือ ๐๘๑-๘๔๖๑๘๑๗

 ๑๙ เครื่องอบแห้งไม้เชิงพาณิชย์โดยไมโครเวฟ นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช เลขที่ ๙๒/๑๘๒ ซอย ๒๘

  ชนิดป้อนคลื่นหลายตําแหน่งท่ีไม่สมมาตร  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงย่ีโถ

  ร่วมกับระบบสายพานลําเลียง (MW-Dry๓)  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 

    โทร. ๐๒-๙๕๗-๙๕๖๑  

    มือถือ ๐๘๙-๖๑๒-๓๑๙๗

 ๒๐ เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์เชิงพาณิชย์ นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช เลขที่ ๙๒/๑๘๒ ซอย ๒๘

  โดยใช้คลื่นไมโครเวฟที่มีการป้อนคลื่น  ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงย่ีโถ

  สองตําแหน่งแบบไม่สมมาตรกับ  อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี

  ระบบสเปาเต็ดเบด (MW- Dry2)  โทร. ๐๒-๙๕๗-๙๕๖๑  

    มือถือ ๐๘๙-๖๑๒-๓๑๙๗

 ๒๑ เครื่องตรวจความผิดปกติของนมยู.เอช.ที นายสุวรรณ  หอมหวล สาขาวิศวกรรมเครื่องกล

  บรรจุกล่องแบบไม่ทาํลาย   คณะวิศวกรรมศาสตร์

  The Non-Destructive Technique for   ม.เกษตรศาสตร์

  Detection of the Abnormal U.H.T.Milk   วิทยาเขตกําแพงแสน

  Product (Packed in Brick-TypePackages)  อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม ๗๓๑๔๐

    บ้านเลขท่ี ๑๕๘ ซ.พงษ์ราชอนุสรณ์ ๒

    ถ.สุขุมวิท บางจาก เขตพระโขนง  

    กทม.๑๐๒๖๐ โทร. ๐๓๔-๓๕๕๓๑๐ 

    มือถือ ๐๘๖-๘๐๔-๒๒๓๘
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 ลําดับ  ส่ิงประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๒ เครื่องตีกาบมะพร้าวแยกขุยและใย นายเฉลิมชัย  วินทะไชย วิทยาลัยเทคนิคตราด  ถ.ท่าเรือจ้าง

  (Coconut Husk Separating Machine)  ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด  

    จ.ตราด ๒๓๐๐๐ บ้านเลขที่ ๔๘๐/๑๕ 

    หมู่ ๙ ต.วังกระแจะ อ.เมืองตราด  

    จ.ตราด ๒๓๐๐๐ โทร.๐๓๙-๕๒๐๒๓๐ 

    มือถือ ๐๘๑-๔๓๕-๒๗๕๖

 ๒๓ เครื่องสูบนํ้าชีวมวล Bio Pump 40 นายศุภวิทย์  ลวณะสกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยี

    ราชมงคลธัญบุรี ๓๙ หมู่ ๑  

    ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก

    อ.ธัญบุรี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๔๓๐

    มือถือ ๐๘๔-๗๐๒-๖๑๙๐

    บ้านเลขที่ ๔๒/๘๕ หมู่ ๑ 

    ต.คลองหก อ.คลองหลวง

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    โทร.๐ ๒๕๗๗ ๗๑๒๘  

 ๒๔ เครื่องยนต์-แก๊สซิไฟเออร์ผลิตไฟฟ้า นายศุภวิทย์  ลวณะสกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.เทคโนโลยี

  Bio Power 1000 s  ราชมงคลธัญบุรี  ๓๙ หมู่ ๑  

    ถ.รังสิต-นครนายก ต.คลองหก

    อ.ธัญบุรี ๑๒๑๑๐ โทร. ๐ ๒๕๔๙ ๓๔๓๐  

    มือถือ ๐๘๔-๗๐๒-๖๑๙๐

    บ้านเลขที่ ๔๒/๘๕ หมู่ ๑ 

    ต.คลองหก  อ.คลองหลวง  

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    โทร. ๐ ๒๕๗๗ ๗๑๒๘

 ๒๕ ระบบผ่าและขจัดเส้นดําหลังกุ้งแบบอัตโนมัติ นายเกรียงไกร  นาคมี คณะวิทยาศาสตร์   

  Automatic Shrimp Cutting และนางสาวพัสมล โชติช่วงชัชวาล สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า

  andDeveining System   เจ้าคุณทหารลาดกระบัง

    โทร. ๐๘๗-๒๐๒-๒๖๔๐ 

    บ้านเลขที่ ๑๕๑/๕๐๓ หมู่ ๙ 

    หมู่บ้านชัยพฤกษ์ ถ.บางแวก

    ต.บางไผ่ เขตบางแค 

    กรุงเทพฯ ๑๐๑๖๐   

    โทร. ๐ ๒๘๘๗-๑๐๖๑  

    มือถือ ๐๘๗-๐๓๗-๔๗๔๕
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๐ (จํานวน ๔๕ ผลงาน)

 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 

 ๑. เครื่องพ่นสารเคมีพลังงานแสงอาทิตย์ นายเจนศักด์ิ   แสงคําเฉลียง วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ  

    ๑๑/๑๑ หมู่ ๑๑ ถ.นวลจันทร์ 

    แขวงบึงกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๓๐  

    โทร. ๐๒-๙๔๔๔๓๔๔  

    โทรสาร ๐๒-๕๑๙๓๖๐๓มือถือ  

    ๐๘๖-๐๘๑๐๔๘๘

 ๒. เครื่องบีบนํ้ามันปาล์มขนาดเล็ก นายสมชาติ   นนทะนาคร ๕๐/๑ หมู่ ๘ ถนนติวานนท์  

  และการนํานํ้ามันปาล์มไปใช้  ต.บางกระสอ อ.เมือง 

    จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

    โทร. ๐๒-๕๘๘๓๖๖๗  

    มือถือ ๐๘๗-๐๗๗๙๕๐๕

 ๓. เครื่องดักจับแมลงด้วยแสงไฟ นายอรรถพร   สุบุญสันต์ ๗๗/๗ หมู่ ๓ ถนนกรุงเทพฯ-

  และขวดเก็บแมลงแบบลมดูด Light  trap  สุพรรณบุรี ต.สามเมือง 

    อ.ลาดบัวหลวง 

    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐

    โทร. ๐๓๕-๓๗๙๐๘๘ 

    มือถือ ๐๘๑-๘๗๐๙๖๐๖

 ๔. เครื่องอัดฟางรุ่นเล็ก  ซุปเปอร์จ๋ิว นายถวัลาย์    ชาวบ้านกร่าง ๓๒/๑ หมู่ ๕ ต.บางงาม 

    อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐

    โทร. ๐๓๕-๕๘๒๕๒๕

    มือถือ ๐๘๑-๒๗๘๖๘๖๐

 ๕. เครื่องอบแห้งข้าวเปลือกแบบไหลต่อเนื่อง นายมานพ    แย้มแฟง ๓๒ หมู่ ๙ ถนนรังสิต-นครนายก

  Continuous Paddy Dryer  แขวงบึงทองหลาง อ.ลําลูกกา 

    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๕๐

    โทร. ๐๘๖-๖๖๓๔๕๖๒

 ๖. มอเตอร์ดีซีแบบใหม่ นายธงชัย  ทิพยจันทร์ ๗๒ หมู่ ๑๑ ถนนปางสีดา 

    ต.หนองบอน อ.เมือง 

    จ.สระแก้ว ๒๗๐๐๐

    โทร. ๐๓๗-๔๓๗๐๒๓
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

  ๗. รถตัดหญ้าและตัดแต่งก่ิงไม้ นายวินัย  ช่างทองคลองสี่ ๕๒ หมู่ ๓ ถนนพหลโยธิน ต.ลําไทร

  แบบมีแขนยื่นตัดด้านข้าง  อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา 

    ๑๓๑๗๐ โทร. ๐๓๕-๒๗๑๒๓๕  

    โทรสาร ๐๓๕-๒๑๕๐๔๙

    มือถือ ๐๘๙-๖๖๑๑๒๐๒

 ๘. เครื่องมือ เลื่อยตัดก่ิงไม้,  นายบุญส่ง   อํานวยเดชกร ๔๗๕ หมู่ ๕ ถนนยันตรกิจโกศล

  เครื่องมือผูกมัดก่ิงไม้  ต.แม่จ๊ัว อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๕๔๑๑๐

    โทร. ๐๕๔-๖๑๓๑๐๗ 

    โทรสาร ๐๕๔-๖๑๓๑๑๒

    มือถือ ๐๘๑-๕๕๓๕๕๖๐

 ๙. อุปกรณ์เติมออกซิเจนด้วยแรงลมขับดัน นายไพศาล  มีสุข ๓๐/๑ หมู่ ๖ ต.เสาธงหิน  

    อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ๑๑๑๔๐

    โทร. ๐๘๙-๖๖๓๘๑๙๙

 ๑๐. เครื่องจับยุง/เครื่องฆ่าเชื้อราและแบคทีเรีย นายไชยนันท์  รัตนกุลชัยวัฒน์ ๔๔ ซอยแยก ๘ ถ.รามอินทรา ๑๑๗  

  นาโนเทคโนโลยี NANOTRAP   แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี 

    กทม. ๑๐๕๑๐ โทร. ๐๒-๙๑๘๖๒๒๔

    โทรสาร ๐๒-๙๑๘๖๒๒๔

    มือถือ ๐๘๔-๐๑๖๐๗๗๗

 ๑๑. เตาแก๊สประสิทธิภาพสูงสําหรับวิสาหกิจ นายสําเริง  จักรใจ ๕๑/๒๐ ซ.เฉลิมพระเกียรติ ๑๕

  ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองบอน

  Hiht Effciency Gas Burner for Small   เขตประเวศ กทม. ๑๐๒๕๐

  and Medium Scale Enterprises  โทร. ๐๒-๔๗๐๙๑๒๘  

    โทรสาร ๐๒-๔๗๐๙๑๑๑

    มือถือ ๐๘๑-๘๓๑๖๖๗๕

 ๑๒. เครื่องกะเทาะเมล็ดสบู่ดําแบบต่อเนื่อง นายจตุพงศ์  วาฤทธิ์ ๑๔๔/๑๔ หมู่ ๒ ต.ช้างเผือก

  A Continous Jatropha Shelling Machine  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

    โทร. ๐๕๓-๒๒๒๐๓๙, 

    ๐๕๓-๘๗๕๕๑๕  

    โทรสาร ๐๕๓-๘๗๕๕๒๐

    มือถือ ๐๘๙-๗๕๕๒๑๔๕

 ๑๓. เครื่องอัดฟางข้าวทําก้อนดุงเห็ด นายสําเนียง  เทียนงาม ๑๓๙ หมู่ ๘ ถ.นิตโย 

    ต.นาราชควาย อ.เมือง 

    จ.นครพนม ๔๘๐๐๐

    โทรมือถือ ๐๘๑-๙๖๔๗๒๙๙  

    โทรสาร ๐๔๒-๕๑๒๔๓๕
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๑๔. เครื่องย่อยสารพัดประโยชน์ นายธนกร  จูเภา ๙๔ หมู่ ๒ ถ.ฉะเชิงเทรา-

    บางปะกง ต.โสธร อ.เมือง

    จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

    โทร. ๐๓๘-๕๑๔๑๗๓  

    โทรสาร ๐๓๘-๘๒๐๗๐๐

    มือถือ ๐๘๖-๕๕๖๑๔๘๔

 ๑๕. เครื่องอัดแท่ง TWO IN ONE นายมนต์ชัย  แช่มสา ๑๒/๒๖ ถ.มหาจักรพรรดิ 

    ต.หน้าเมิอง จ.ฉะเชิงเทรา ๒๔๐๐๐

    โทร. ๐๓๘-๕๑๒๖๖๒ 

    มือถือ ๐๘๑-๕๗๕๕๙๔๙

 ๑๖. อุปกรณ์ช่วยระบายความร้อน นายณรงค์  สริยะก่อเกิด ๖๗ ซอยคาวา ถ.สมเด็จเจ้าพระยา  

  เครื่องปรับอากาศด้วยน้ํา  แขวงสมเด็จเจ้าพระยา 

    เขตคลองสาน กทม. ๑๐๖๐๐

    โทร. ๐๒-๔๓๗๔๑๒๒

 ๑๗. เครื่องคั้นมะนาว/ส้ม นายยุทธนา  ตันติวิวัฒน์ ๖๐/๓๓ หมู่ ๑ หมู่บ้านกรีนเพลส

    ถ.ราษฎร์อุทิศ แขวงแสนแสบ  

    เขตมีนบุรี กทม. ๑๐๕๑๐

    โทร. ๐๒-๕๔๓๘๙๒๘, 

    ๐๒-๕๗๗๙๒๕๑, ๐๒๕๗๗๙๒๕๗

    โทรสาร ๐๒-๕๗๗๒๓๘๖  

    มือถือ ๐๘๑-๘๔๒๙๖๕๔

 ๑๘. สว่านเจาะปาล์ม นายฉกาจ  ชัยภัทรกุล ๓๕/๔ ม. ๔ ต.ท่างิ้ว อ.เมือง

    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๘๐

    โทร. ๐๘๗-๘๙๔๔๒๓๖

 ๑๙. รถตัดอัอย นายธัญญะ  เกียรติวัฒน์ ๑๙๓/๑๕๗ หมู่ ๑ ซ.โกสุมรวมใจ ๔

    ถ.สีกันแขวงสีกัน เขตดอนเมือง

    กทม. ๑๐๒๑๐ โทร. ๐๒-๙๘๑๑๗๓๐

    โทรสาร ๐๒-๙๘๑๑๗๓๐

    มือถือ ๐๘๙-๐๐๘๙๖๘๙

 ๒๐. เครื่องผลิตเกลือจืดเพื่อชุมชน นายประยูร  สุรินทร์ ๘๓๓/๒๕ ถนนพระรามที่ ๑

  กลุ่มเกษตรกรนาเกลือ   แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน

  บางแก้ว สมุทรสงคราม  กทม. ๑๐๓๓๐ 

    โทร. ๐๒-๒๑๙๓๘๓๓ ต่อ ๒๖๑

    โทรสาร ๐๒-๒๑๙๓๘๖๖

    มือถือ ๐๘๙-๔๙๕๐๔๕๙
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๑. เครื่องปอกผลหมาก นายพิทยา  อําพนพนารัตน์ ๑๐๙/๓๑ หมู่ ๒ ถ.ทุ่งสง-นครศรีฯ

  Areca Peeling Machine   ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง  

    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

    โทร. ๐๗๕-๗๗๓๑๓๑  

    โทรสาร ๐๗๕-๗๗๓๑๓๒

    มือถือ ๐๘๗-๒๗๗๖๑๘๙

 ๒๒. ระบบผลิตนํ้าประปา นายมานพ  จรัลวณกิชวงศ์ ๙๔/๗๘๘ หมู่ ๔ ซ.เพชรเกษม ๙๔

  แบบถังเดียวล้างกรองอัตโนมัติ  ถ.เพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ

  Automatic Backwash Filter in   เขตบางแค กทม. ๑๐๑๖๐

  Clearifier (ABFC)  โทร. ๐๒-๔๔๔๐๖๐๗-๘, ๔๔๔๐๕๙๖

    โทรสาร ๐๒-๔๔๔๐๕๙๗ 

    มือถือ ๐๘๑-๙๓๖๘๕๗๕

 ๒๓. เครื่องผลิตไบโอดีเซลขนาด ๑๐ ลิตร นายชุมสันติ  แสนทวีสุข ๒๑ ซอยชยางกูร ๒๒ ถ.ชยางกูร 

    ต.ในเมือง อ.เมือง 

    จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

    โทร. ๐๔๕-๒๘๔๐๗๑  

    โทรสาร ๐๔๕-๓๒๓๖๘๓

    มือถือ ๐๘๓-๑๐๐๕๘๖๗

 ๒๔. ถังดูดนํ้าและจ่ายน้ําอาศัยแรงดึงดูดของโลก นายฤทธิ์เทวัญ  ภูนาหา ๒๖๐ หมู่ ๑ อ.ยางตลาด 

    จ.กาฬสินธ์ุ ๔๖๑๒๐ 

    มือถือ ๐๘๔-๔๑๙๐๑๙๖

 ๒๕. เครื่องมือวัดดีเอ็นเอไพโซอิเล็กตริก- นายธงชัย  แก้วพินิจ ๒๒๙ หมู่ ๑๑ ต.คอนสวรรค์

  ไบโอเซนเซอร์  อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ

    โทร. ๐๔๔-๘๔๘๖๐๖ 

    มือถือ ๐๘๔-๑๖๕๘๒๔๘

 ๒๖. กับดักยุงชนิดใช้แบตเตอรี่ MAGIC MOS นายพิรุณ  ขุนเมือง ๑๗๗/๒ หมู่ ๖ ถ.แจ้งวัฒนะ-

    ปากเกร็ด ต.บางตลาด 

    อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐

    โทร. ๐๒-๕๘๓๖๗๖๓ 

    โทรสาร ๐๒-๙๖๒๒๖๗๕

    มือถือ ๐๘๑-๘๕๙๕๘๙๐
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๗. ชุดผลิตไบโอดีเซลโดยการแยกกลีเซอรอล นายชาคริต   ทองอุไร ๑๒๙ หมู่ ๓ ถ.กาญจนวนิช

  อย่างต่อเนื่อง A Bioduesel Production    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐

  Process with Continuous   โทร. ๐๗๔-๒๘๖๙๐๒

  Deglycerolization  โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๑๙๐

    มือถือ ๐๘๑-๒๗๗๗๐๗๒

 ๒๘. ชุดกังหันลมปั๊มนํ้า   นายไพศาล  พรมนิล ๕๐/๒ หมู่ ๑ ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว

  WATER PUMP BY COOLING FAN  จ.นครราชสีมา ๓๐๓๔๐

    โทร. ๐๔๔-๓๒๓๐๓๓, 

    ๐๔๔-๖๑๑๐๗๙ 

    โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๐๗๙

    มือถือ ๐๘๙-๘๔๔๑๐๘๔

 ๒๙. การผลิตปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ นายธีระพงษ์  สว่างปัญญางกูร ๑๙๙/๗๗๑ หมู่บ้านสวนนนทรี

  Composting by Aerated   หมู่ ๒ ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย

  Static Pile System  จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๑๐

    โทร. ๐๕๓-๒๔๘๖๖๘, 

    ๐๕๓-๘๗๘๑๒๓, ๐๕๓-๘๗๕๕๗๓

    โทรสาร ๐๕๓-๔๙๘๙๐๒  

    มือถือ  ๐๘๖-๙๑๗๔๘๔๖

 ๓๐. เครื่องอบผลิตผลทางการเกษตร นายธณิตพงษ์  สุภาชาติ ๒๐๑/๑๙ หมู่ ๒ 

    ถ.เลียบคลองชลประทาน 

    ต.บ้านแหวน อ.หางดง 

    จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

    โทรมือถือ ๐๘๔-๙๘๗๗๖๙๓

 ๓๑. จักรยานไฟฟ้าลดมลพิษ นายธณิตพงษ์  สุภาชาติ ๒๐๑/๑๙ หมู่ ๒ 

    ถ.เลียงคลองชลประทาน

    ต.บ้านแหวน อ.หางดง  

    จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

    โทรมือถือ ๐๘๔-๙๘๗๗๖๙๓

 ๓๒. เครื่องหยอดเมล็ดถ่ัวลันเตา นายธณิตพงษ์  สุภาชาติ ๒๐๑/๑๙ หมู่ ๒ 

    ถ.เลียบคลองชลประทาน

    ต.บ้านแหวน อ.หางดง 

    จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐

    โทรมือถือ ๐๘๔-๙๘๗๗๖๙๓
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๓๓. เครื่องโรจปุ๋ยยางพารา นายมงคล  คธาพันธ์ ๔๖ ซ.หมู่บ้านการเคหะฯ

  Para Rubber Fertilizer Distributer  ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง

    จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

    โทร. ๐๔๔-๒๗๑๓๑๒-๓ ต่อ ๒๖๔๐   

    โทรสาร ๐๔๔-๒๔๒๒๑๗  

    มือถือ ๐๘๑-๙๖๗๔๕๐๔

 ๓๔. กระถางปลูกและเพาะพันธ์ุพืช  นายภูริวัฒน์  บุญสนิท ๗๐ (เดิม ๒๒/๙๙) ซอยรามคําแหง

  “โอเอซิส” OASIS  POT  ๑๓๘ ถ.รามคําแหง 

    แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง

    กทม. ๑๐๒๔๐

    โทร. ๐๒-๓๗๓๒๘๙๗,

    ๐๒-๖๑๗๓๗๗๕

    โทรสาร ๐๒-๓๗๓๒๘๙๘, 

    ๐๒-๖๑๗๓๔๖๓

    มือถือ ๐๘๙-๐๕๑๑๘๒๔

 ๓๕. เครื่องสูบนํ้าพลังนํ้า นายภคพงษ์  ภัคโชตานนท์ ๑๕๒/๑๐๙ หมู่ ๒ 

    ถ.วงแหวนรอบกลาง ต.ท่าศาลา

    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๐๐๐

    โทร. ๐๕๓-๘๕๑๓๙๔, 

    ๐๕๓-๙๗๖๒๒๕

    โทรสาร ๐๕๓-๙๗๖๒๒๕  

    มือถือ ๐๘๑-๘๘๒๓๘๐๐

 ๓๖. ระบบแก๊สหัวฉีด Gag Injection System นายจิระเดช  ฉายศร ๘/๑๓ หมู่ ๑๒ ซอยรามอินทรา ๓๘

    ถ.รามอินทรา ๓๘ แขวงคลองกุ่ม

    เขตบึงกุ่ม กทม. 

    โทร. ๐๒-๙๔๓๕๓๙๗,

    ๐๒-๘๓๓๗๔๔๙

    โทรสาร ๐๒-๘๓๓๗๑๒๓  

    มือถือ ๐๘๓-๐๓๑๑๔๗๔
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๓๗. นวัตกรรมใหม่สําหรับยานยนต์ นายวรพงษ์  ทองรักษา ๑๐/๒ หมู่บ้านสินทรัพย์นครการ์เด้น

  ในอนาคต  ๒๐๐๗  ซอย ๓/๑ ถ.กาญจนาภิเษก  

    แขวงบางแค เขตบางแค 

    กทม ๑๐๑๖๐ โทร. ๐๒-๘๐๓๓๐๘๐

    โทรสาร ๐๒-๘๐๓๒๑๒๑

    มือถือ ๐๘๑-๓๔๑๒๕๗๖

 ๓๘. ระบบอบแห้งสุญญกาศร่วมไมโครเวฟ  นายผดุงศักด์ิ  รัตนเดโช ๙๒/๑๘๒ ซอย ๒๘ ถ.รังสิต-

  (สําหรับยาเวชภัณฑ์และผลิต  นครนายก ต.บึงย่ีโถ อ.ธัญบุรี

  ทางการเกษตรที่มีคุณภาพสูง)   จ.ปทุมธานี โทร.๐๒-๙๕๗๘๕๖๑, 

  A Combined Vacuum and   ๐๒-๕๖๔๓๐๐๑-๙ ต่อ ๓๑๕๓

  Microwave Drier  มือถือ ๐๘๙-๖๑๒๓๑๙๗

 ๓๙. เครื่องสูบนํ้าพลังเด็ก Child Power Pump นายเทียนชัย  ศรีจันทร์ ๓๖๓ หมู่ ๒ ต.ตะดอบ อ.เมือง

    จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐ 

    มือถือ ๐๘๓-๓๘๖๖๖๓๘,

    ๐๘๗-๔๔๔๘๙๗๐

 ๔๐. เครื่องกกลูกไก่แบบลมร้อน Fire Heater  นายธงชัย  เสือน้อย ๔๓๓/๖๙ หมู่ ๒ ต.ศิลา อ.เมือง

    จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐ 

    โทร. ๐๔๓-๓๔๓๖๔๐  

    โทรสาร ๐๔๓-๒๐๓๖๕๓

    มือถือ ๐๘๑-๖๐๑๙๕๙๗

 ๔๑. กังหันนํ้าพลังงานทดแทน  นายวิโรจน์   มั่นคง ๕ หมู่ ๕ ต.พังตรุ อ.ท่าม่วง

  Substitue  Windwill  Energy  จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐

    โทร. ๐๓๔-๖๑๑๗๙๒  

    โทรสาร ๐๓๔-๖๑๑๗๗๗

    มือถือ ๐๘๙-๙๑๒๑๓๐๖

 ๔๒. มีดกัดรูไส้ในโลหะ นายมานะชัย   สรรสุนทร ๖๗/๘๐ ซอยจันทร์ ๔๓ แยก ๑๗

    แขวงทุ่งวัดดอนเขตสาทร กทม.

    โทร. ๐๒-๓๑๕๓๕๖๓-๔  

    โทรสาร ๐๒-๓๑๕๓๕๖๕

    มือถือ ๐๘๑-๘๒๒๘๖๔๕
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์   นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๔๓. อุปกรณ์เก็บผ้าคลุมรถยนต์  นายสุริยะ   แสงหิรัญ ๒๔/๖๘๕ หมู่ ๗ ซอยลาซาล ๕๐

  (เครื่องหมายการค้าชื่อ แสงสุริยะ)  ถ.สุขุมวิท ๑๐๕ แขวงบางนา

  (เครื่องหมายการค้า SANGSURIYA)  เขตบางนา กทม. ๑๐๒๖๒๐

    โทร. ๐๒-๓๘๓๘๘๑๕, ๐๒-๗๓๘๙๐๓๐

    โทรสาร ๐๒-๓๘๓๘๘๑๕  

    มือถือ ๐๘๖-๓๒๒๐๖๕๓

 ๔๔. ช่องจราจรและสัญญานไฟจราจร   นายประสิทธิ์  รจิตรังสรรค์ ๗๓/๕ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง

  ที่ใช้สําหรับยูเทิร์นแบบเรียงหน้ากระดาน  อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐

    โทร. ๐๕๕-๓๐๒๔๕๔

 ๔๕. ช่องจราจรและสัญญาณไฟจราจรที่ใช้ นายประสิทธิ์  รจิตรังสรรค์ ๗๓/๕ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง  

  สําหรับแบ่งแยกปล่อยรถยนต์  อ.เมือง จ.พิษณะโลก ๖๕๐๐๐

  และรถโดยสารออกจากสี่แยก  โทร. ๐๕๕-๓๐๒๔๕๔
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รายชื่อผลงานสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งเข้าประกวด ประจําปี พ.ศ. ๒๕๕๑ (จํานวน ๕๐ ผลงาน)

 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 
 ๑. กับดักแมลงวันแบบชีวและสารเคมี นายมาณพ  จุลมาณพ ๓๘/๒ หมู่ ๒ ต.เบิกไพร 
    อ.จอมบึง จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐  
    มือถือ ๐๘๙-๖๑๒๕๐๘๓
 ๒. มีดกรีดยางซูเปอร์แท็บ นายวิสุทธิ์  ศุกลรัตน์ ๑๖๔/๕๗ หมู่ ๒ ศูนย์วิจัยยางสงขลา
    ถ.กาญจนวนิช ต.คอหงส์  
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
    โทร. ๐๗๔-๒๑๒๔๐๓-๖
    โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๔๐๗
    มือถือ ๐๘๑-๑๒๗๑๔๘๐
 ๓. มอเตอร์ดีซีแบบใหม่ นายธงชัย  ทิพยจันทร์ ๕๘๙ หมู่ ๔ ต.ท่าแยก อ.เมือง  
    จ.สระแก้ว โทร.  ๐๓๗-๔๓๗๐๒๓
    มือถือ  ๐๘๖-๘๗๑๐๗๔๕
 ๔. เครื่องสร้างนํ้าปู นายนพรัตน์  ไพรวรรณ ๓๕๕ หมู่ ๑๑ ถ.สนามกีฬา 
    ต.บ้านต๋อม อ.เมือง 
    จ.พะเยา ๕๖๐๐๐
    โทร. ๐๕๔-๔๓๑๙๐๐ ต่อ ๓๐๑
    โทรสาร ๐๕๔-๔๘๒๓๐๓
    มือถือ ๐๘๑-๓๘๖๔๐๗๒
 ๕. เครื่องผสมปุ๋ยอินทรีย์ นายประเสริฐ  ปานเจริญ ๓๓ หมู่ ๙ ต.คลองจินดา
    อ.สามพราน จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐
    โทร. ๐๔๕-๔๐๒๓๗๑ 
    โทรสาร ๐๔๕-๔๐๒๓๗๒

    มือถือ ๐๘๙-๘๗๘๔๙๖๗
 ๖. กังหันลมโยกนหํ้าเขมราฐพัฒนา นายสมศักด์ิ  ไพคํานาม ๙๐ หมู่ ๖ ต.พังเคน อ.นาตาล
    จ.อุบลราชธานี ๓๔๑๗๐
    โทร. ๐๓๗-๔๓๗๐๒๓
 ๗. เครื่องตัดท่อนพันธ์ุมันสําปะหลัง นายจตุรงค์  ลังกาพินธ์ุ ๓๗๓ ซอย ๗ ถ.รามคําแหง ๓๙  

    แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง
    กรุงเทพฯ ๑๐๓๑๐
    โทร. ๐๒-๓๑๘๙๕๘๒, ๐๒-๕๔๙๓๓๒๘

    โทรสาร ๐๒-๕๔๙๓๕๘๑
    มือถือ ๐๘๙-๖๖๑๑๒๐๒
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๘. เครื่องกลอย่างง่าย นายบุญรอด  อาสาสะนา ๔๙๔ หมู่ ๖ ถ.สุรนารายณ์
  สําหรับการติดตามดวงอาทิตย์   ต.บ้านเกาะ อ.เมือง 
    จ.นครราชสีมา
    โทร. ๐๔๔-๒๗๐๘๘๗,
    ๐๔๔-๒๔๒๙๗๘ ต่อ ๓๐๓๒
    โทรสาร ๐๔๔-๒๔๒๒๑๗
    มือถือ ๐๘๕-๗๖๕๙๔๘๐
 ๙. ขวดดักแมลงวันทองแบบมีงา นายอรรถพร  สุบุญสันต์ ๗๗/๑๗ หมู่ ๓ ต.สามเมือง  
    อ.ลาดบัวหลวง 
    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
    มือถือ ๐๘๑-๘๗๐๙๖๐๖
 ๑๐. กับดักยุงแบบชีวเคมี นายมาณพ  จุลมาณพ ๓๘/๒ หมู่ ๒ ต.เบิกไพร อ.จอมบึง  
    จ.ราชบุรี ๗๐๑๕๐ 
    มือถือ ๐๘๙-๖๑๒๕๐๘๓
 ๑๑. เครื่องพ่นยาเอนกประสงค์ นายบุญเรือง  เชื้อรามัญ ๒๑๑ หมู่ ๑๓ ต.บางตาเถร
    อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
    มือถือ ๐๘๗-๐๑๐๔๕๓๙
 ๑๒. เครื่องขุดกระชาย / ขมิ้นชัน นายวิชา  หม่ันทําการ ๑๐๐/๘๖ หมู่บ้านชลลดา-
    บางบัวทอง ซอย ๒๐ 
    ถ.บางกรวยไทรน้อย 
    ต.บางรักพัฒนา อ.บางกรวย   
    จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐ 
    โทร. ๐๒-๙๒๔๑๖๙๐  

    โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๘๙๖
    มือถือ ๐๘๑-๙๓๕๓๗๑๐
 ๑๓. เครื่องให้อาหารสัตว์สั่งได้ นายยงยุทธ  อุดเป็ง ๑๑๒/๔๒๗ หมู่ ๘ ต.ต้นธงชัย
    อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐ 
    โทร. ๐๘๔-๗๓๙๙๕๓๒
    มือถือ ๐๘๔-๗๓๙๙๕๓๒

 ๑๔. เครื่องผสมและอัดปุ๋ยเม็ด นายชัชวาล  วงศ์ใหม่ ๑๖๗/๑ หมู่ ๑๐ ถ.เถินบุรี  
    ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลําปาง ๕๒๑๖๐
    โทร. ๐๕๔-๒๙๒๗๐๑  
    โทรสาร ๐๕๔-๒๙๓๐๔๐
    มือถือ ๐๘๙-๑๙๒๔๙๘๗
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๑๕. รถเกลี่ยดินแบบรถไถนาเดินตาม  นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๕ ซอยนครสวรรค์ ๔๒  
    ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง
    จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐

    โทร. ๐๔๓-๗๒๑๗๒๘    
    โทรสาร ๐๔๓-๗๔๓๑๓๕
    มือถือ ๐๘๖-๕๕๒๗๔๙๓
 ๑๖. เครื่องห่ันย่อยซากพืช  ปฏิพงษ์  P5108 นายสุเมธ  อมรพิมล ๑๒๐-๑๒๔ หมู่ ๔ ต.บึงสน่ัน 
    อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ๑๒๑๑๐
    โทร. ๐๒-๕๔๖๑๖๖๘, ๐๒-๙๐๘๙๙๑๔
    โทรสาร ๐๒-๙๐๔๑๒๙๑
    มือถือ ๐๘๑-๘๕๕๕๕๘๐
 ๑๗. ใบมีดตัดหญ้ารูปสามเหลี่ยม  นายจรัญ  เกิดแก้ว ๓๗๓ หมู่ ๑๐ ต.บ้านพริก อ.บ้านนา
  (สําหรับเครื่องสะพาย)  จ.นครนายก ๒๖๑๑๐
    มือถือ ๐๘๑-๖๙๕๑๗๓๒
 ๑๘. เครื่องปอกผิวมะกรูดก่ึงอัตโนมัติ นายศิริชัย  กังวานศุภมงคล ๔๕๗ ถ.พลับพลาไชย 
    แขวงป้อมปราบ เขตป้อมปราบ
    กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
    โทร. ๐๒-๒๒๒๐๔๔๕ 
    มือถือ ๐๘๔-๐๐๗๐๐๙๕
 ๑๙. เครื่องอบแห้งอาหารทะเล นายวทัญญู  รอดประพัฒน์ ๔๓/๑๐ หมู่ ๖ ต.บางพระ
  ด้วยไอน้ําร้อนยวดยิ่ง  อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐
    โทร. ๐๓๘-๓๕๗๖๓๖,
    ๐๓๘-๓๕๘๑๓๗ ต่อ ๑๐๓๙
    โทรสาร ๐๓๘-๓๔๑๘๐๘-๙ 
    มือถือ ๐๘๑-๖๓๓๔๒๑๔

 ๒๐. เครื่องจมูกเทียม นายชุมพร  ถาวร ๔๒๐/๗๓๓ หมู่ ๑๑ ถ.กําแพงเพชร ๖   
    แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
    กรุงเทพฯ ๑๐๒๑๐ 
    มือถือ ๐๘๙-๕๒๐๖๙๑๕

 ๒๑. เครื่องปอกเปลือกกระเทียม นายสัมพันธ์  ศรีสุริยวงษ์ ๑๐/๒ หมู่ ๘
    ถ.ทางลัดพุทธมณฑลสาย ๒

    แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา
    กรุงเทพฯ ๑๒๑๗๐ 

    โทร. ๐๒-๘๘๙๑๑๙๗,
    ๐๒-๕๗๗๙๑๓๓
    โทรสาร ๐๒-๕๗๗๙๑๒๘

    มือถือ ๐๘๑-๖๒๙๗๖๒๘
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๒. เครื่องผสมและพ่นยาเพื่อการเกษตร นายจริยา  สุนทรัช ๙๙ หมู่ ๙ ซอยเทพนม ๔/๑  
    ถ.ติวานนท์ ๒๔ ต.บางกระสอ
    อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
    โทร. ๐๒-๕๘๘๐๐๓๘, ๐๒-๕๘๑๖๙๒๐
    โทรสาร ๐๒-๙๗๕๖๔๒๖
    มือถือ ๐๘๑-๘๙๘๖๘๔๙
 ๒๓. ตะกร้อเก็บผลไม้  นายมังกร  สุพรรณชาติ ๑๖๓/๑ หมู่ ๙ ต.นิคมสร้างตนเอง
    อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐
    มือถือ ๐๘๑-๙๖๖๐๓๐๐
 ๒๔. เครื่องกะเทาะผลหมากแห้ง นายสุทธิพร  เนียมหอม ๒๓๕/๑ หมู่ ๒ ต.ดอนเจดีย์
    อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๔๐
    โทร. ๐๓๔-๓๕๑๓๙๗      
    โทรสาร ๐๓๔-๓๕๑๙๔๖
    มือถือ ๐๘๙-๘๒๑๖๖๐๐
 ๒๕. เครื่องผลติแป้งเกลือสปาร์ นายประยูร  สุรินทร์ ๘๓๓/๒๕ ถ. พระรามที่ ๑
  เพื่อกลุ่มอาชีพเกลือทะเลกังหันทอง    แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน
  ต.บางแก้ว อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี  กรุงเทพฯ ๑๐๓๓๐
    โทร. ๐๒-๒๑๙๓๘๓๓   
    โทรสาร ๐๒-๒๑๙๓๘๖๖
    มือถือ ๐๘๙-๖๙๑๔๘๙๓
 ๒๖. เครื่องกําเนิดไฟฟ้าจากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ พันเอก สิทธิโชค  มุกเตียร์ ๑๐๓๑/๑๒ ถ.นครไชยศรี    
    แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ   

    มือถือ ๐๘๑-๓๒๓๓๔๔๖   
    โทรสาร ๐๒-๒๔๓๓๐๐๐ 

 ๒๗. สิ่งประดิษฐ์จากชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์ พันเอก สิทธิโชค  มุกเตียร์ ๑๐๓๑/๑๒ ถ.นครไชยศรี 
    แขวงนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ

    มือถือ ๐๘๑-๓๒๓๓๔๔๖    
    โทรสาร ๐๒-๒๔๓๓๐๐๐  
 ๒๘. เครื่องบดละเอียดและ นายทนงศักด์ิ  มูลตรี ๒๕  ซอยนครสวรรค์ ๔๒
  ผลิตภัณฑ์จากเปลือกหอยเชอรี่  ถ.นครสวรรค์ ต.ตลาด อ.เมือง   
    จ.มหาสารคาม ๔๔๐๐๐
    โทร. ๐๔๓-๗๒๑๗๒๘   
    โทรสาร ๐๔๓-๗๔๓๑๓๕ 

    มือถือ ๐๘๖-๕๕๒๗๔๙๓
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๒๙. เครื่องคัดขนาดไข่ นายนุ้ย  แจ้งประจักษ์ ๓๗/๑๙ หมู่  ๑ ต.จ.ป.ร. อ.กระบุรี
    จ.ระนอง ๘๕๑๑๐ 
    โทร. ๐๗๗-๘๒๐๓๘๘
    มือถือ ๐๘๑-๙๕๖๓๖๕๑
 ๓๐. เครื่องบดผลิตผลทางการเกษตร นายปิติพัฒน์  บุณยโพธิวัฒน์ ๒๕๕/๕๖ หมู่  ๘ ซอยลมเย็น 

    ถ.นครราชสีมา–โชคชัย    
    ต.หนองบัวศาลา อ.เมือง  
    จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๓๒๗๕๑๐, ๐๔๔-๙๓๕๐๑๒
    โทรสาร ๐๔๔-๙๓๕๐๑๔
    มือถือ ๐๘๓-๓๗๓๗๓๔๔
 ๓๑. เครื่องม้วนเจ้าระเบียบ นายสมนึก  ดํานุ้ย ๙/๘๙ ซอยวิภาวดี ๑๕ ถ.วิภาวดีรังสิต
    แขวงลาดยาว เขตจตุจักร  
    กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐
    โทร. ๐๒-๕๑๗๒๐๔๖

    โทรสาร ๐๒-๕๑๗๒๐๔๖
    มือถือ ๐๘๑-๔๒๒๐๘๖๘
 ๓๒. เครื่องกวักไหมพลังงานแสงอาทิตย์ นายวทัญญู  บุตรศรี ๑๗๒ หมู่ ๓ ต.ชนบท อ.ชนบท
    จ.ขอนแก่น ๔๐๑๘๐
    โทร. ๐๔๓-๒๘๖๒๔๘      
    โทรสาร ๐๔๓-๒๘๖๐๓๑
 ๓๓. เครื่องฝานขนุน นายวิทยา  หนูช่างสิงห์ ๑๒๒/๓๑ ซอยเทศบาลพัฒนา
    ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง
    อ.เมือง  จ.เพชรบูรณ์ ๖๗๐๐๐

    โทร. ๐๕๖-๗๒๐๘๙๑, ๐๕๖-๗๑๗๑๒๔
    โทรสาร ๐๕๖-๗๑๗๑๒๔

    มือถือ ๐๘๙-๖๓๙๘๘๔๔
 ๓๔. เครื่องห่ันช้ินฟักทอง    นายศุภกิจ  แก้วแดง ๑๗/๑ หมู่ ๒ ต.ดงเดือย
  เผือก มัน และมันฝร่ัง  อ.กงไกรลาศ จ. สุโขทัย ๖๔๑๗๐
    โทร. ๐๕๕-๖๙๑๓๙๗ 
    มือถือ ๐๘๑-๔๗๕๐๑๕๓

 ๓๕. เครื่องอัดฟางข้าวทําก้อนถุงเห็ด นายสําเนียง  เทียนงาม ๑๓๙ หมู่ ๘ ถ.นิตโย

  ระบบไฮโดรลิคส์  ต.นาราชควาย อ.เมือง 
    จ.นครพนม ๔๘๐๐๐
    โทร. ๐๔๒-๕๐๓๕๘๔, ๐๔๒-๕๑๒๔๓๔
    โทรสาร ๐๔๒-๕๑๒๔๓๕
    มือถือ ๐๘๑-๙๖๔๗๒๙๙ 
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๓๖. เครื่องแยกเนื้อและเปลือกหอยเชอรี่ นายสมศักด์ิ  เพ็ชรปานกัน ๔๐/๓๑๔ หมู่ ๔ ต.ศาลากลาง   
    อ.บางกรวย จ.นนทบุรี ๑๑๑๓๐
    โทร. ๐๓๕-๕๙๕๕๘๖, ๐๓๕-๕๙๕๐๕๖
    โทรสาร ๐๓๕-๕๙๕๐๕๖ 
    มือถือ ๐๘๙-๘๑๘๗๒๙๙
 ๓๗. ระบบระยะการเปิดลิ้นผันแปร นายวัลลภ  มากมี ๗๙/๓ หมู่ ๙ ต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
  หรือระบบ VVL (ชื่อเดิมคือระบบ  จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๑๐
  ระยะการเปิดลิ้นผันแปรสําหรับ  โทร. ๐๓๔-๖๔๗๐๒๖, ๐๓๔-๕๑๑๑๗๖
  รถจักรยานยนต์)  โทรสาร ๐๓๔-๔๕๑๔๕๘๓
    มือถือ ๐๘๖-๖๑๖๔๓๔๖
 ๓๘. CVP เพาเวอร์ดีเซลพลังงานทดแทน นายธนเดช  เดชากรกุลพัทธ์ ๓๒๒/๔ หมู่ ๔ ถ.เลียบคลองโรงเข้
    ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว   
    จ.สมุทรสาคร ๗๔๑๒๐
    โทร. ๐๓๔-๘๕๙๑๕๘
    มือถือ ๐๘๙-๐๐๒๙๘๘๓
 ๓๙. นาโนแทรป นายไชยนันท์  รัตนกุลชัยวัฒน์ ๔๔ แยก ๘ ซอยรามอินทรา ๑๑๗
    ถ.รามอินทรา แขวงมีนบุรี   
    เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ๑๐๕๑๐
    โทร. ๐๒-๙๑๘๖๒๒๔    
    โทรสาร ๐๒-๙๑๘๖๒๒๔
    มือถือ ๐๘๔-๐๑๖๐๗๗๗
 ๔๐. เครื่องผลิตก๊าซโอโซนแบบโคโรนาเรย์ นายวนาพรรณ  ชัยกูล ๒๗๗ หมู่ ๒ ต.ทุ่งเสลี่ยม 

    อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย

    มือถือ ๐๘๙-๗๐๖๑๖๐๙
 ๔๑. เครื่องอะตอมมิกยูวีวิสิเบิลฮีตเตอร์- นางสาวศศวรรณ  ขจรพันธ์ ๒๖๕ ถ.กรุงศรีใน ต.ในเมือง

  สเปรกโตโพโตมิทรี  อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๕๑๔๒๒๒
 ๔๒. นวัตกรรมเครื่องกําจัดการปนเปื้อน นางวิไล  อติชาตการ ๒๒๘ ซอยเย็นอากาศ ๒

  ของเชื้อจุลินทรีย์บนผิวมะม่วง  ถ.เย็นอากาศ ต.ช่องนนทรี
  เพื่อการส่งออกด้วยเทคโนโลยีสะอาด  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ๑๐๑๒๐
    โทร. ๐๒-๖๗๑๐๑๑๕,

    ๐๒-๒๐๓๐๓๙๓-๔
    โทรสาร ๐๒-๒๐๓๐๓๙๓

    มือถือ ๐๘๑-๕๕๘๑๓๘๘
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๔๓. ถุงหมักก๊าซชีวภาพพีวีซี นายสุชน  ตั้งทวีวิพัฒน์ ๒๕๐/๑๙๕ หมู่ ๓ ซ.โฮมอินปาร์ค ๑๗
    ถ.เลียบคลองชลประทาน  
    ต.หนองควาย อ.หางดง  
    จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๓๐
    โทร. ๐๕๓-๒๒๑๖๖๗,
    ๐๕๓-๙๔๔๐๗๐-๗๔            
    โทรสาร ๐๕๓-๓๕๗๖๐๑ 
    มือถือ ๐๘๑-๘๘๕๗๙๒๙
 ๔๔. ใบพัดตีนํ้าแบบสไปรอล ว่าที่ ร.ต.ธานี  ศรีทอง ๑๘ ซอย ๑/๑ โพธิพงศา ต.ควนลัง
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
    โทร. ๐๗๔-๕๕๖๑๗๗, ๐๗๔-๓๓๓๖๑๒
    โทรสาร ๐๗๔-๓๓๓๕๒๕
    มือถือ ๐๘๑-๘๙๖๖๖๔๒
 ๔๕. ตู้แช่ชนิดนํ้าไบรน์ ว่าที่ ร.ต.ธานี  ศรีทอง ๑๘ ซอย ๑/๑ โพธิพงศา ต.ควนลัง
    อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
    โทร. ๐๗๔-๕๕๖๑๗๗, 
    ๐๗๔-๓๓๓๖๑๒   
    โทรสาร ๐๗๔-๓๓๓๕๒๕
    มือถือ ๐๘๑-๘๙๖๖๖๔๒
 ๔๖. เครื่องผลิตปุ๋ยชีวภาพ ว่าที่ ร.อ.รุ่งสว่าง  บุญหนา ๒๒๒/๙ หมู่ ๕ ต.หนองครก
    อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
    โทร. ๐๔๕-๖๑๑๙๙๑    
    โทรสาร ๐๔๕-๖๑๓๙๙๘

    มือถือ ๐๘๖-๒๕๑๒๔๕
 ๔๗. เครื่องคั้นนํ้ามันสบู่ดํา รุ่น   นายอรชุน  แก้วกังวาล ๓๘ หมู่ ๙ ซอยสายรุ้ง

  “พลังแผ่นดิน ๕๐”  ถ.เลียบคลองสาม ต.คลองสาม   
    อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๑๒๑๒๐

    โทร. ๐๒-๙๐๑๐๐๗๕-๖
    โทรสาร ๐๒-๙๐๑๐๐๗๖
    มือถือ ๐๘๑-๘๐๙๔๗๕๗

 ๔๘. เตารีดที่มีระบบตัดวงจรไฟฟ้า นายศุภชัย  อ่ําเอี่ยม ๗๖/๑ หมู่ ๑๑ ต.มิตรภาพ
  ขณะไม่จับใช้งาน  อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ๓๐๑๔๐
    โทร. ๐๔๔-๔๑๒๓๔๐,

    ๐๔๔-๒๔๒๐๐๒, ๐๔๔-๒๕๖๘๙๓
    โทร. ๐๔๔-๔๑๒๓๔๐,
    ๐๔๔-๒๕๔๙๕๐

    มือถือ ๐๘๑-๐๖๙๓๑๔๔
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๔๙. เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ- นายจาตุพงศ์  วาฤทธิ์ ๑๔๔/๑๔ หมู่ ๒ ต.ช้างเผือก
  สุญญากาศแบบถาดหมุน  อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
    โทร. ๐๕๓-๒๒๒๐๓๙, ๐๕๓-๘๗๘๑๑๓
    โทรสาร ๐๕๓-๘๗๘๑๑๓
    มือถือ ๐๘๙-๗๕๕๒๑๔๕
 ๕๐. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว นายบุญติด  ตุลาจันทร์ ๓๔๒ ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง
  ระบบโรตารี่  อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๕๑๑๑๙๐-๑๒๒    
    โทรสาร ๐๔๔-๕๑๕๐๕๒ 
    มือถือ ๐๘๕-๔๑๗๐๒๒๕
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รายชื่อผลงานส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ท่ีส่งเข้าประกวด ประจําปี  พ.ศ. ๒๕๕๒ (จํานวน ๕๘ ผลงาน)

 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่
 
 ๑. เครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ุข้าว นายจํานอง  มากเทพพงษ์ ๑๖๕ หมู่ ๗ ต.มดแดง อ.ศรีประจันต์
    จ.สุพรรณบุรี ๗๒๑๔๐
    โทร. ๐๓๕-๕๒๓๘๓๒
    มือถือ ๐๘๙-๙๑๙๗๐๘๕
 ๒. เครื่องอัดขึ้นรูปภาชนะย่อยสลาย นายระพีพันธ์  แดงตันกี ๙๕/๖๓ หมู่ ๔ ถ.ท่าน้ํานนท์
  ทางชีวภาพขนาดย่อม  ต.บางศรีเมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐
    โทร. ๐๒-๙๑๓๒๕๐๐-๒๔ ต่อ ๔๘๒๕                          
    โทรสาร ๐๒-๙๑๓๒๕๐๐ ต่อ ๔๘๑๖
    มือถือ ๐๘๗-๐๕๒๔๑๔๑
 ๓. เครื่องห่ันย่อยขนาดเล็ก นายบัณฑิต  หิรัญสถิตย์พร เลขที่ ๑ ซอย ๖ ถ.สุขเกษม ต.ป่าตัน
    อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๓๐๐

    โทร. ๐๕๓-๒๑๓๔๖, ๐๕๓-๘๗๘๑๒๓
     โทรสาร ๐๕๓-๔๙๘๙๐๒ 
    มือถือ ๐๘๑-๕๙๕๔๔๓๒
 ๔. รถตัดอ้อยชนิดตัดสดเป็นลํา นายอรรถสิทธิ์  บุญธรรม ๓๓ หมู่ ๖ ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง
    จ.สุพรรณบุรี ๗๒๒๒๐
    โทร. ๐๓๕-๕๕๙๒๗๗,
    ๐๓๕-๕๕๑๔๓๓, ๐๓๕-๕๕๑๕๔๓  
    โทรสาร ๐๓๕-๕๕๑๕๔๓,
    ๐๓๕๕๕๑๔๓๓, ๐๓๕-๕๕๑๕๔๓
    มือถือ ๐๘๙-๙๑๒๖๙๖๕

 ๕. เครื่องเพาะชํากล้าไม้ นายอาทร  ทิพย์เพ็ง ๓๘/๒ หมู่ ๕ ต.ควนกาหลง
  แบบพ่นหมอกอัตโนมัติอาศัยพลังงานลม  อ.ควนกาหลง จ.สตูล ๙๑๑๓๐
    โทร. ๐๗๔-๗๙๑๐๑๓ 
    โทรสาร ๐๗๔-๗๙๑๐๑๓

    มือถือ ๐๘๑-๕๔๓๒๗๐๔
 ๖. เครื่องควบคุมสภาพแวดล้อม นายประเสริฐ  กลับวิหค ๑๓๘/๕ หมู่ ๘ ถ.อาภากร
  ภายในโรงเพาะเห็ดอัตโนมัติ  ต.นาชะอัง อ.เมือง จ.ชุมพร ๘๖๐๐๐

    โทร./โทรสาร ๐๗๗-๖๕๗๐๔๕,
    ๐๗๗-๖๕๗๐๔๔
    มือถือ ๐๘๔-๙๙๓๘๔๗๖
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๗. เครื่องคัดแยกขนาดเมล็ดข้าวสาร V.2 นายสนธยา  สุนทรารักษ์ ๓๑๕ หมู่ ๑ ถ.สุรินทร์-สังขะ
    ต.สลักได อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๕๓๐๖๘๕, ๐๔๔-๕๑๑๑๙๐
    โทรสาร ๐๔๔-๕๑๗๔๙๐
    มือถือ ๐๘๓-๔๖๙๐๓๘๐
 ๘. รถตัดหญ้าจอมพลัง นายวิราษ  เหรยีญทอง ๔๔/๑ หมู่ ๑๐ ต.บางปลากด   
    อ.องครักษ์ จ.นครนายก ๒๖๑๒๐
    โทร. ๐๓๗-๓๑๔๗๙๐, ๐๓๗-๓๒๖๔๗๐
    โทรสาร ๐๓๗-๓๒๖๔๗๐ 
    มือถือ ๐๘๗-๐๔๖๗๙๒๙
 ๙. เครื่องแยกเมล็ดข้าวโพด นายวิเชียร  แก้วมณี ๗๕ หมู่ ๙ ต.ตะเคียน อ.กาบเชิง
    จ.สุรินทร์ ๓๒๒๑๐
    โทร. ๐๔๔-๑๔๗๔๑๕, ๐๔๔-๓๙๐๐๙๖
    โทรสาร ๐๔๔-๓๙๐๑๐๙
    มือถือ ๐๘๕-๗๗๗๓๕๕๖
 ๑๐. เครื่องเติมอากาศตู้ปลา/บ่อปลา นายอาทิตย์  โยมด้วง ๗๙ หมู่ ๓ ต.ท่าตะคร้อ อ.ท่าม่วง
    จ.กาญจนบุรี ๗๑๑๓๐
    มือถือ ๐๘๑-๗๖๓๔๘๒๕
 ๑๑. ชุดเครื่องมือกําจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์ นางจันทิมา  ชั่งสิริพร ๖๓/๑๐ ต.ทุ่งรี ต.คอหงส์
  ในแก๊สชีวภาพจากฟาร์มสุกร  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ๙๐๑๑๐
    โทร. ๐๗๔-๒๘๗๒๘๕    
    โทรสาร ๐๗๔-๒๑๒๘๙๖
    มือถือ ๐๘๙-๔๖๓๘๘๓๒
 ๑๒. ตู้ฟักไข่อัตโนมัติ นายณรงค์ฤทธ์ิ  ฐิติธนานนท์ ๑๑๖๐/๒ หมู่ ๒ ถ.มีชัย ต.ในเมือง
  ระบบไมโครคอนโทรลเลอร์  อ.เมือง จ.อุดรธานี ๔๓๐๐๐
    โทร. ๐๔๒-๒๖๖๑๐๔    
    โทรสาร ๐๔๒-๒๖๖๑๐๓
    มือถือ ๐๘๕-๐๑๐๘๐๘๙

 ๑๓. ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจน นายอรรถพร  สุบุญสัตน์ ๗๗/๗ หมู่ ๓ ถ.สุพรรณบุรี-กรุงเทพ

  สําหรับระบบไฮโดรโพนิกส์   ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๒๓๐
    โทร. ๐๓๕-๓๗๙๐๑๘

    มือถือ ๐๘๑-๘๗๐๙๖๐๖
 ๑๔. เครื่องอัดแท่งถ่านสําหรับชุมชน นายอุกฤษฎ์  โข่ศรี ๒๙ หมู่ ๑๐ ต.บ้านหว้า อ.เมือง

    จ.ขอนแก่น ๔๐๐๐๐
    โทร. ๐๔๒-๗๓๔๗๒๓-๔    
    โทรสาร ๐๔๒-๗๓๔๗๒๓ 

    มือถือ ๐๘๓-๑๔๐๗๐๘๖
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 ๑๕. เครื่องผสมเอนกประสงค์ นายธีรศักด์ิ  อินทร์สิงห์ ๔๓/๑๘๓ หมู่ ๙ ต.วัดไทร อ.เมือง
    จ.นครสวรรค์ ๖๐๐๐๐
    โทร. ๐๕๖-๓๕๕๕๗๖
    มือถือ ๐๘๖-๔๔๐๒๒๑๖,
    ๐๘๕-๐๕๔๐๘๙๖
 ๑๖. เครื่องปอกผลหมากแห้ง นายพิทยา  อําพนพนารัตน์ ๑๐๙/๓๑ หมู่ ๒ ถ.ทุ่งสง-นครศรี
    ต.ถํ้าใหญ่ อ.ทุ่งสง 
    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐
    โทร. ๐๗๕-๗๗๓๑๖๑,
    ๐๗๕-๗๗๓๑๓๑
    โทรสาร ๐๗๕-๗๗๓๑๖๑,
    ๐๗๕-๗๗๓๑๓๒
    มือถือ ๐๘๗-๒๗๗๖๑๘๙
 ๑๗. เครื่องปอกเปลือกมะพร้าว นายนฤเทพ  นิยมทอง ๑๑ หมู่ ๕ ซอย ๖/๑ ต.ดอนสัก 
    อ.ดอนสัก จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๒๐
    โทร. ๐๗๗-๓๗๑๘๗๘,  
    ๐๗๗-๔๓๗๕๙๓
    มือถือ ๐๘๗-๙๐๗๗๐๐๖
 ๑๘. อุปกรณ์การปลูกผักอินทรีย์บนบ่อเลี้ยงปลา นายวิสิษฐ์ศักด์ิ  ไกรนรา ๒๔๙/๒๖ หมู่ ๑๑ ต.บ้านกลาง
    อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๒๐
    โทร. ๐๕๓-๓๑๑๓๕๙, ๐๕๓-๓๑๑๓๙๒   
    โทรสาร ๐๕๓-๓๑๑๓๕๙

    มือถือ ๐๘๑-๖๗๓๙๖๔๐
 ๑๙. เครื่องหยอดเมล็ดพันธ์ุพืช นายมังกร  สุพรรณชาติ ๑๖๓ หมู่ ๙ ต.นิคมสร้างตนเอง
    อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ๓๐๑๑๐

    มือถือ ๐๘๑-๙๖๖๐๓๐๐
 ๒๐. เครื่องตัดข้าวดีด  นายวันชัย  พุ่มพฤกษ์ ๘๘ หมู่ ๗ ต.บางงา อ.ท่าวุ้ง

    จ.ลพบุรี ๑๐๑๕๐
    โทร. ๐๓๖-๕๐๕๑๕๙    
    โทรสาร ๐๓๖-๕๐๕๑๕๙ 
    มือถือ ๐๘๓-๑๐๘๒๑๒๘

 ๒๑. เครื่องใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์แบบฝังดิน นายสมโชค  แสงสุข ๑๕๓/๕ หมู่ ๕ ต.สามพระยา
    อ.ชะอํา จ.เพชรบุรี ๗๖๑๒๐
    โทร. ๐๓๒-๕๙๔๐๗๐-๑  
    โทรสาร ๐๓๒-๕๙๔๐๗๐-๑ 
    มือถือ ๐๘๓-๑๔๐๗๐๘๖ ต่อ ๑๑๑
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 ๒๒. เครื่องการ์แมก บริษัท เอวัน ซีเอ็นจี เทคโนโลยี จํากัด ๔๕/๒๔๙ หมู่ ๓ ซ.รามอินทรา ๑๔
    ถ.รามอินทรา ต.จระเข้บัว
    เขตลาดพร้าว กทม. ๑๐๒๓๐
    โทร. ๐๒-๙๔๓๖๒๘๑
    โทรสาร ๐๒-๙๔๓๖๒๘๔
    มือถือ ๐๘๑-๓๑๔๐๕๔๘
 ๒๓. การผลิตแท่งเชื้อเพลิงแข็ง นายณรงค์ชัย  นุ่มนวล ๒/๓ หมู่ ๒ ซ.รามอินทรา ๓๖
  จากกลีเซอรร์รีนผสมวัชพืช  ถ.รามอินทรา กม. ๕-๖ 
    แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน  
    กทม. ๑๐๒๓๐
    โทร. ๐๒-๕๑๐๙๕๕๒-๔ ต่อ ๒๕๑
    โทรสาร ๐๒-๕๑๐๙๕๕๒-๔ ต่อ ๒๕๑
    มือถือ ๐๘๑-๙๑๕๑๙๕๓
 ๒๔. เครื่องห่ันมันฝร่ังแบบเกลียว นายประวัติ  เต็มรัตน์ ๓๖/๕๐ หมู่ ๔ ซ.ทุ่งมังกร ๑๒   
    ถ.ทุ่งมังกร แขวงฉิมพลี 
    เขตตลิ่งชัน กทม. ๑๐๑๐๐
    โทร. ๐๒-๙๘๕๕๑๑๑ 
    โทรสาร ๐๒-๙๘๕๕๑๑๑ ต่อ ๑๑๑ 
    มือถือ ๐๘๑-๙๘๕๐๓๑๔
 ๒๕. การออกแบบระบบควบคุมความเร็วรอบ นายธนพล  ศรีวงษา ๙๕/๑๙๑ หมู่ ๑ ซ.สายไหม ๗๘
  ของกังหันผลิตไฟฟ้าขนาดเล็ก  ถ.สายไหม เขตสายไหม 
    กทม. ๑๐๒๒๐
      มือถือ ๐๘๔-๐๔๔๖๐๕๔
 ๒๖. คอนกรีตบล็อกเพื่อลดการสะสม นางสาวปริตา  โยธาพิทยากุล ๑๐๐/๘ หมู่ ๑๐ ถ.ตลิ่งชัน-
  ความร้อนด้วยวิธีธรรมชาติ  สุพรรณบุรี ต.บางรักพัฒนา  
    อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐
    โทร. ๐๒-๙๒๕๒๐๓๙
    มือถือ ๐๘๗-๐๗๙๑๒๒๑

 ๒๗. นวัตกรรมการผลิตจุลผลึกเซลลูโลส นางศิรกัิลยา  สุวจิตตานนท์ ๑๖ หมู่ ๗ ซ.ลาดพร้าว ๑๗

  และวัสดุดูดซับจากซังข้าวโพด  ถ.ลาดพร้าว แขวงจอมพล   
    เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐
    โทร. ๐๒-๕๑๑๐๗๙๒, ๐๒-๙๔๒๘๘๓๙

    โทรสาร ๐๒-๙๔๐๕๙๑๔
    มือถือ ๐๘๑-๓๑๔๐๒๒๐
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 ๒๘. เครื่องสับ Btec รุ่น 505 นายพรชัย  วัฒนครไพบูลย์ ๓๒๒ ถ.จิระ ต.ในเมือง อ.เมือง
    จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๖๑๑๗๐๙, ๐๔๔-๖๑๑๐๗๙
    โทรสาร ๐๔๔-๖๑๑๔๗๒
    มือถือ ๐๘๑-๙๕๕๓๗๔๔
 ๒๙. เครื่องย่อยขวดแก้ว นายศรายุธ  กรุณามิตร ๑๒๒ ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช  
    ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  
    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐    
    โทร. ๐๗๕-๔๒๐๕๖๓,
    ๐๗๕-๒๒๕๒๙๗ 
    โทรสาร ๐๗๕-๕๐๑๐๗๐
    มือถือ ๐๘๑-๙๗๙๔๗๙๐
 ๓๐. เครื่องย่อยสลายทางปาล์ม นายศรายุธ  กรุณามิตร ๑๒๒ ถ.ทุ่งสง-นครศรีธรรมราช  
    ต.ปากแพรก อ.ทุ่งสง  
    จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐    
    โทร. ๐๗๕-๔๒๐๕๖๓,

    ๐๗๕-๒๒๕๒๙๗
    โทรสาร ๐๗๕-๕๐๑๐๗๐
    มือถือ ๐๘๑-๙๗๙๔๗๙๐
 ๓๑. เตาผลิตไอนํ้าสําหรับโรงเรือนเพาะเห็ด นายลือพงษ์  ลือนาม ๑๙๖ หมู่ ๑๐ ต.หาดคํา อ.เมือง
    จ.หนองคาย ๔๓๐๐๐
    โทร. ๐๔๒-๔๖๒๑๐๖, ๐๒-๗๓๗๓๐๐๐
    โทรสาร ๐๒-๗๓๗๓๐๐๐

    มือถือ ๐๘๖-๘๕๗๘๘๖๔
 ๓๒. เครื่องห่ันเน้ือว่านหางจระเข้ นายประเสริฐ  ปานเจริญ ๓๓ ต.คลองจินดา อ.สามพราน
    จ.นครปฐม ๗๓๑๑๐ 
    มือถือ ๐๘๕-๓๗๑๔๔๑๑
 ๓๓. เครื่องผลิตไหมขัดฟัน นายปิยวัฒน์  พันธ์ุโกศล ศูนย์ทันตนวัตกรรมหน่วยทันตกรรม
  เคลื่อนที่ตามมาตรฐาน GMP  พระราชทาน ในพระบาทสมเด็จ 

    พระเจ้าอยู่หัว ชั้น ๑๒ 
    อาคารทันตแพทยศาสตร์
    เฉลิมนวมราช ๘๐ 

    คณะทันตแพทยศาสตร์  
    จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   
    ถ.อังรีดูนังค์ แขวงปทุมวัน
    เขตปทุมวัน กทม. 
    โทร. ๐๒-๒๑๘๘๕๖๕-๖
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 ๓๔. เครื่องย่อยไม้เอนกประสงค์ความเร็วรอบต่ํา  นายกมลชนก  ปิงเมือง ๒ ถ.เจริญประเทศ ต.เวียงเหนือ
    อ.เมือง จ.ลําปาง ๕๒๐๐๐
    โทร. ๐๕๔-๒๒๒๒๕๙, ๐๒-๙๑๓๒๕๐๐
    โทรสาร ๐๒-๕๘๗๔๓๕๐ 
    มือถือ ๐๘๙-๐๓๓๕๓๐๖
 ๓๕. ล้อพ่นยา, ปุ๋ย เอนกประสงค์ V.2009 นายเดชา  ฮวบหิน ๑๐ หมู่ ๑๑ ต.ไม้ดัด อ.บางระจัน
    จ.สิงห์บุรี ๑๖๑๓๐
    โทร. ๐๓๖-๕๙๑๓๑๗, 
    ๐๓๖-๕๙๒๔๘๓, ๐๓๖-๕๑๑๒๓๒
    โทรสาร ๐๓๖-๕๑๑๔๘๗
    มือถือ ๐๘๑-๙๙๔๖๒๘๒
 ๓๖. เครื่องสลัดนํ้ามันสําหรับผลิตภัณฑ์ นายอุทัย  ผ่องรัศมี ๑๖ หมู่  ๕ ซ.วัดห้วยเสือ
  อาหารประเภททอด  ถ.หาดเจ้าเพชรบุรี ต.โพไร่หวาน
    อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐
    โทร. ๐๓๒-๔๐๕๕๓๖, ๐๓๒-๔๑๔๔๕๕ 
    โทรสาร ๐๓๒-๔๑๔๔๕๕
    มือถือ ๐๘๑-๙๓๙๙๐๖๙
 ๓๗. เครื่องปลูกอ้อยแบบไฮสปีด นายเฉลิมวิทย์  ปสันตา ๔๘/๓ หมู่ ๙ ต.คันนายาว 
    เขตคันนายาว กทม.  
    โทร. ๐๕๖-๓๓๘๑๓๓  
    โทรสาร ๐๕๖-๓๓๘๔๔๔ 
    มือถือ ๐๘๑-๙๕๓๖๒๖๓
 ๓๘. มีดบิน นายสมศักด์ิ  แก้วมณี ๑๕๕ หมู่ ๑๓ ต.หนองเรือ
    อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ๔๐๒๑๐

    โทร. ๐๔๓-๒๙๔๐๕๑   
    มือถือ ๐๘๐-๐๐๖๓๓๙๗

  ๓๙. อุปกรณ์หยุดการทํางานของพัดลม นายนิพนธ์  สุขพงษ์ ๒๖๐ หมู่ ๓ ต.หม่ืนไวย อ.เมือง
  เมื่อเกิดความร้อนเกิน  จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๙๒๓๓๐๑  
    โทรสาร ๐๔๔-๙๒๓๓๐๒
    มือถือ ๐๘๔-๑๔๗๖๗๗๒
 ๔๐. หัวแร้ง DC. นายจตุภูมิ  ปัญญาเอก ๒๒๑ หมู่ ๑ ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล

    จ.ลพบุรี ๑๕๑๓๐
    โทร. ๐๓๖-๔๖๒๐๕๐   
    โทรสาร ๐๓๖-๔๖๒๐๕๐ 
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 ๔๑. ระหัดสูบนํ้า นายเสกสรรณ์  สุกใส ๑๖/๑ หมู่ ๑ ถ.โชตนา ต.แม่นะ
    อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๗๐
    โทร. ๐๕๓-๒๑๗๗๐๘   
    โทรสาร ๐๕๓-๒๒๑๕๙๙
    มือถือ ๐๘๒-๓๘๓๘๒๖๑
 ๔๒. ฟิล์มบรรจะภัณฑ์คอมโพสิต นางสาวอนงค์นาฏ  สมหวัง ๗๗๓ ถ.พระราม ๓
  เพื่อยืดอายุการเก็บรักษาพืชผลสด  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
    กทม. ๑๐๑๒๐
    โทร. ๐๒-๒๙๔๕๓๓๔, ๐๒-๒๑๘๖๘๖๔
    โทรสาร ๐๒-๒๙๔๓๐๒๙,
    ๐๒-๒๑๘๖๘๗๗
    มือถือ ๐๘๑-๘๑๘๔๕๔๒
 ๔๓. เครื่องสกัดนํ้ามันปาล์มสําหรับครัวเรือน นายเฉลิมศักด์ิ  มีไพบูลย์สกุล ๑๓๖ ถ.พงงา ต.กระบี่ใหญ่  
    อ.เมือง จ.กระบี่ ๘๑๐๐๐
    โทร. ๐๗๕-๖๒๒๐๖๗, ๐๗๕-๖๑๑๗๙๖
    โทรสาร ๐๗๕-๖๑๑๗๙๗
    มือถือ ๐๘๑-๐๘๖๒๕๗๗
 ๔๔. กังหันลมแกนต้ังสูบนํ้า   นายศิรินาวิน  กาละจิตร ๑๐๖/๒ หมู่ ๑ ต.วังหงส์ อ.เมือง
  โรงเรียนแม่ใจวิทยาคม จังหวัดพะเยา  จ.แพร่ ๕๔๐๐๐
    โทร. ๐๕๔-๔๙๙๐๒๓   
    โทรสาร ๐๕๔-๔๙๙๓๓๒ 
    มือถือ ๐๘๖-๑๗๙๔๕๔๔
 ๔๕. เครื่องแยกข้าวสารเมล็ดสวย รุ่น PW 200 นายนิคม  อุ่นใจ ๖๖ หมู่ ๑๐ ต.หนองบัว 
    อ.พยัคฆภูมิพิสัย 

    จ.มหาสารคาม ๔๔๑๑๐
    โทร. ๐๔๓-๗๙๐๔๒๗   

    โทรสาร ๐๔๓-๗๙๐๓๖๐   
    มือถือ ๐๘๔-๙๕๘๕๘๓๘
 ๔๖. เครื่องบีบกล้วยตากด้วยระบบกลไกไฟฟ้า นายอุทัย  สุมามาลย์ ๙๕ ถ.มะโน ต.ในเวียง อ.เมือง
    จ.น่าน ๕๕๐๐๐
    โทร. ๐๕๔-๗๗๒๘๖๔,

    ๐๕๔-๗๑๐๙๖๒

    โทรสาร ๐๕๔-๗๑๐๗๑๑
    มือถือ ๐๘๑-๗๐๖๑๙๓๒
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๔๗. เครื่องอบเมล็ดข้าวเปลือก นายสิทธิพงษ์  บูรเจริญ ๕๖ หมู่ ๑๕ ถ.สุรินทร์-ปราสาท  
    ต.เฉลียง อ.เมือง จ.สุรินทร์ ๓๒๐๐๐
    โทร. ๐๔๔-๕๗๑๖๓๙  
    โทรสาร ๐๔๔-๕๗๑๑๑๐ ต่อ ๑๐๑
    มือถือ ๐๘๔-๖๐๕๔๐๙๙
 ๔๘. หม้อ ๒ ชั้นใช้กวนผลไม้และอาหาร นายอรรถพล  ศิริปุณย์ ๒๐๑/๒ หมู่ ๕ ซ.ลําลูกกา ๑๑/๑๐  
    ถ.ลําลูกกา ต.คูคต อ.ลําลูกกา
    จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
    โทร. ๐๒-๙๘๗๓๕๔๑   
    มือถือ ๐๘๑-๔๕๙๐๖๗๑
 ๔๙. นวัตกรรมชุดฝาครอบเพิ่มประสิทธิภาพ นายจรินทร์  เจนจิตต์ ๑๓๔/๑๔๙ หมู่ ๙ ถ.อุบล ต.โพธิ์
  เตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน  อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐
    โทร. ๐๔๕-๖๑๗๔๓๐, ๐๔๕-๖๑๒๘๘๖
    โทรสาร ๐๔๕-๖๑๒๖๙๘ 
    มือถือ ๐๘๗-๘๗๘๕๔๒๙
 ๕๐. เครื่องบดวัตถุดิบอาหารสัตว์ นายสุทิน  เทพมุสิก ๑๐๘ หมู่ ๘ ต.ตําแย อ.พยุห์
    จ.ศรีสะเกษ ๓๓๓๒๐
    โทร. ๐๔๕-๖๑๒๘๘๖
    โทรสาร ๐๔๕-๓๖๑๓๖๙
 ๕๑. กังหันลมผลิตไฟฟ้า นายฉัตรชัย  โกสุม ๓๘/๑ หมู่ ๕ ต.หนองเต่า อ.เมือง
    จ.อุทัยธานี ๖๑๐๐๐
    โทร. ๐๕๖-๕๐๖๐๖๘, ๐๕๖-๕๑๑๕๘๒
    โทรสาร ๐๕๖-๕๑๑๙๐๑ 
    มือถือ ๐๘๑-๙๗๓๐๔๙๙
 ๕๒. กังหันวิด (ตัก) นํ้า นายประสิทธิ์  รจิตรังสรรค์ ๗๓/๕ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
    อ.เมอืง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
    โทร. ๐๕๕-๓๐๒๔๕๔
    มือถือ ๐๘๙-๖๓๘๘๑๓๘

 ๕๓. กังหันทรงกระบอก นายประสิทธิ์  รจิตรังสรรค์ ๗๓/๕ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
    โทร. ๐๕๕-๓๐๒๔๕๔ 
    มือถือ ๐๘๙-๖๓๘๘๑๓๘
 ๕๔. เขื่อนและฝายข้อต่อยาง นายประสิทธิ์  รจิตรังสรรค์ ๗๓/๕ ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง
    อ.เมือง จ.พิษณุโลก ๖๕๐๐๐
    โทร. ๐๕๕-๓๐๒๔๕๔
    มือถือ ๐๘๙-๖๓๘๘๑๓๘
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 ลําดับที่  ชื่อสิ่งประดิษฐ์  นักประดิษฐ์  ที่อยู่

 ๕๕. เครื่องแกะกะลา ๒ พลัง นางสาววรรณฉวี  คามีศักด์ิ ๑๐ หมู่ ๒ ต.ข้าวเม่า อ.อุทัย
    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๐๐๐
    โทร. ๐๓๕-๒๔๓๖๑๗,
    ๐๓๕-๒๕๑๔๙๑
    โทรสาร ๐๓๕-๒๕๑๔๙๑
    มือถือ ๐๘๙-๙๑๕๐๓๘๑,
    ๐๘๕-๕๕๓๐๖๐๕
 ๕๖. เครื่องย่อยวัชพืชลดโลกร้อน นายศุภชัย  แสงบัวท้าว ๘๗ หมู่ ๑๔ ต.เขวาไร่ อ.โกสุมพิสัย
    จ.มหาสารคาม ๔๔๑๔๐
    โทร. ๐๔๓-๒๗๒๑๒๙    
    โทรสาร ๐๔๓-๒๗๒๑๒๙
    มือถือ ๐๘๖-๒๒๐๕๕๖๗
 ๕๗. รถตัดหญ้าก้านยาว นายวินัย  ช่างทองคลองสี่ ๕๒ หมู่ ๓ ต.ลําไทร อ.วังน้อย
    จ.พระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐
    โทร. ๐๓๕-๒๗๒๒๓๕   
    โทรสาร ๐๓๕-๒๑๕๐๔๙
    มือถือ ๐๘๙-๖๖๑๑๒๐๒
 ๕๘. กังหันลมผลิตไฟฟ้าและสูบนํ้าความเร็วรอบต่ํา นายนที  ศรีทอง ๑๐๐/๕๑๗ หมู่ ๖ ถ.คุ้มเกล้า 
    แขวงลําปลาทิว เขตลาดกระบัง
    กทม. ๑๐๕๒๐
    โทร. ๐๒-๕๕๗๖๑๒๕,
    ๐๒-๙๔๑๒๘๑๕-๖              

    โทรสาร ๐๒-๙๔๑๒๘๗๓ 
    มือถือ ๐๘๙-๔๑๐๓๙๐๕








