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ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 

เครื่องบีบน้ำมันเมล็ด พืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ 
 

 
ประเทศไทยมีการกำหนดทิศทาง พัฒนาจากผู ้มีรายได้ปานกลางสู ่ผู ้มีรายได้สูง จากแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
การเพิ่มขึ้นทางความสามารถโดยการแข่งขัน คือ การพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเกษตรได้มีการพัฒนา
โดยรวมกลุ่มผลิตแปรรูปจำหน่ายพืช ผัก ผลไม้ สร้างรายได้แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชน กลุ่มผู้แปรรูปพืช ผัก 
ผลไม้ จึงขอคำปรึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคนครนายก เพ่ือสร้างเครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ 
งา เมล็ดธัญพืชเล็ก ๆ ที ่อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และสรรพคุณในการบำรุงสุขภาพที่สำคัญและเป็น
ประโยชน์ทางการแพทย์และเภสัช เป็นการต่อยอดสร้างธุรกิจ และเครื่องยังสามารถบีบน้ำมันเมล็ดพืชอื่น ๆ ได้
อีก เช่น บีบน้ำมันจากเมล็ดกฤษณา แทนการต้มกลั่นน้ำมันกฤษณาจากต้นไม้กฤษณา ที่มีราคาสูงมาก ๆ เพ่ือ
สร้างรายได้ สร้างความม่ันคง 

จากสาเหตุและความต้องการของกลุ่มเกษตรกรข้างต้น การสร้างเครื่องมือบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ 
เพื่อใช้ในชุมชนจังหวัดนครนายก เป็นการเพิ่มผลผลิตได้อีกช่องทางหนึ่งและสามารถนำไปใช้ในเชิงอุตสาหกรรม
ได้ ผู ้วิจัยได้ศึกษา วางแผนและแนวทางแก้ไข ออกแบบสร้างเครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ เป็นระบบ
กึ่งอัตโนมัติและอัตโนมัติ สามารถบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ได้ชั่วโมงละ 25 กิโลกรัม ตามปริมาณและความ
ต้องการในปัจจุบัน 
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เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ มีลักษณะเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ด้วยการตั้งค่าระบบ
อินเวอร์เตอร์ และสามารถใช้ได้งานได้ และช่วยประหยัดเวลา  
จุดเด่น 

➢ เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ  มีลักษณะกึ่งอัตโนมัต ิ
➢ ใช้พลังงานมอเตอร์ขับต้นกำลัง  ขนาด 3 แรงม้า  
➢ ใช้ความเร็วรอบที่ 275 – 280 รอบต่อนาที 
➢ ระบบเปิด ปิด ตู้ระบบควบคุม 
➢ ชุดเกลียว เป็นไปตามการตั้งค่า และลักษณะของพืช 
➢ ชุดหัวบีบ ที่มีมอเตอร์ชุดบีบของแข็งให้แตกก่อน ทำให้บีบน้ำมันเมล็ดที่มีความแข็งได ้
➢ วัสดุโครงสร้างตัวถัง วัสดุเป็นสแตนเลส เกรด 304 

สมรรถนะ 
เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ  ใช้การตั้งค่าระบบควบคุม ให้มอเตอร์หมุนแกน

ความเร็วรอบเฉลี่ย 275-280 รอบต่อนาที ใช้เวลาในบีบน้ำมันแบบกึ่งอัตโนมัติ สามารถลดจำนวนแรงงาน 
และเพ่ิมปริมาณผลผลิตได้มากกว่า 
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ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม) 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายสัญญา  โพธิ์วงษ์  
หน่วยงาน : วิทยาลัยเทคนิคนครนายก สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 

เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ 
 
 
 

 

 
 
 

 
 
คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

เครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ แบบ 1 หัวบีบ  เป็นบีบน้ำมันพืช โดยใช้แรงอัดบีบ สกรูเพรส 
และควบคุมด้วยระบบอินเวอร์เตอร์ ทำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ เครื่องทำงานได้กึ่งอัตโนมัติ คือ สามารถแยก
การทำงานได้ เช่น ต้องการแค่บีบเมล็ดให้แตกหรือต้องการบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ โดยไม่ผ่านการบีบ
เมล็ดให้แตก ส่วนการทำงานแบบอัตโนมัติ คือสามารถบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ให้แตก จากนั้นเครื่องจะปล่อย
เมล็ดที่การบีบให้แตกลงมาที่เครื่องบีบน้ำมันโดยอัตโนมัติ  
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สามารถใช้พลังงาน ไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิร์ต ด้วยมอเตอร์ขับชุดกำลัง 3 แรงม้า ในการส่งกำลัง
หมุนแกน เพื่ออัดบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ให้น้ำมันออกมา  ทำงานรวดเร็ว สะดวกในการเคลื่อนย้าย ด้วย
ระบบล้อเลื่อน  และมีความปลอดภัย ด้วยการตั้งระบบล็อกล้อ และการทำความสะอาดสามารถถอดทำ
ความสะอาดได้ทุกชิ้น การบีบแต่ละครั้ง สามารถบีบเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ได้มากกว่า 25  กิโลกรัม ต่อชั่วโมง
โครงสร้างผลิตจากสแตนเลสเกรด 304 สามารถใช้งานได้นานติดต่อกัน 8 ชั่วโมง นอกจากนี้ มีอายุการใช้งาน 
5 ปี 

 
หลักการทำงานของเครื่อง 

การทำงานของเครื่องบีบน้ำมันเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ คือการทำงานโดยใช้ชุดสายพานส่งกำลังจาก
มอเตอร์ จะส่งกำลังไปยังชุดแกนสกรู และตัวมอเตอร์ที่ตีเมล็ดก่อนเข้าสู่กระบวนการบีบอัดเพื่อให้เมล็ดที่มี
ความแข็งแตกตัวก่อนนำไปสู่การบีบเพ่ือสกัดน้ำมันเมื่อเมล็ดพืชบางชนิดมีความแข็งมาก ๆ เช่น มะรุม เมล็ด
ลำไย 

การบีบอัด และสกรูเพรส เพ่ือเคลื่อนย้ายและบีบอัดวัตถุดิบ ซึ่งแรงการอัดจะเกิดขึ้นระหว่างเกลียว
กับผนังกระบอก แรงอัดที่ให้แกนเนื้อเยื่อของเมล็ดพืชจะทำให้ผนังเซลล์แตกบีบเอาน้ำมันแยกออกมา น้ำมัน
ที่ได้จะไหลผ่านช่องตะแกรงสามารถนำเอาไปใช้ได้เลยไม่ต้องผ่านกระบวนการทำให้บริสุทธิ์ ส่วนกากจะถูก
ลำเลียงทางท้ายเครื่อง ควบคุมด้วยสวิตช์ ที่ค่าตั้งระบบด้วยอินเวอร์เตอร์ จะทำให้มีความเร็ว และบีบน้ำมัน
ออกมาได้มากยิ่งขึ้นการตั้งเวลา 30-45  ความเร็วรอบที่ 275-280 รอบต่อนาที (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับขนาดของ
เมล็ดพืช) 

เมื่อนำเมล็ดพืช ผัก ผลไม้ ลงในถังแล้ว ทำการตั้งค่า ให้เหมาะกับเมล็ดของแต่ละชนิด เครื่องจะบีบ
อัดตามการตั้งค่าท่ีเหมาะสม รวดเร็ว ทำให้สามารถบีบได้ในปริมาณที่มาก และน้ำมันออกมาเพ่ิมมากข้ึนกว่า
การบีบทั่วไป 

 
ขนาดมิติและน้ำหนักขอเครื่อง 

ขนาด 50 x 80 x 150 เซนติเมตร และมีน้ำหนักเครื่อง 50 กิโลกรัม 
 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย 200,000 บาท/เครื่อง 


