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กระทรวงวิทยฯ ประกาศความสําเร็จ  5 เทคโนโลยีเครื่องจักรตนแบบ  
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา 

 
  กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมกับ ศูนยเทคโนโลยีโลหะและวัสดุแหงชาติ และสมาคม

เครื่องจักรกลไทย แถลงขาวความสําเร็จการพัฒนา 5 เทคโนโลยีเครื่องจักรกลตนแบบ ภายใตโครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสรางสรรคคุณคา ไดแก (1) การพัฒนาสรางรถจายอาหาร
สําหรับพอพันธุแมพันธุสุกร (2) การพัฒนาสรางระบบควบคุมการจายน้ําดื่มสําหรับไกเนื้อ (3) การพัฒนาสร าง
เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด  (4) การพัฒนาสรางอาคารท่ีจอดรถอัจฉริยะแบบจอดไดหลายคัน ชนิดขนยายและ
ประกอบดวยหนวยแยก (สะดวก- งายในการรื้อถอน ขนยายและติดตั้ง ) และ (5) โครงการพัฒนาสราง
เครื่องจักรกลเพ่ือกระบวนการผลิตยางเตรียมพ้ืนลู- ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอน กประสงค ณ โถงช้ัน 1 
อาคารพระจอมเกลา กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เม่ือวันท่ี 26 กรกฎาคม 2559  

  รศ.ดร.วีระพงษ แพสุวรรณ ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กลาววา ผลสําเร็จการพัฒนา
เทคโนโลยีเครื่องจักรตนแบบในโครงการสรางเครื่องจักรตนแบบดวยกระบวนการวิ ศวกรรมเพ่ือการสรางสรรค
คุณคา พัฒนาข้ึนเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาลท่ีตองการเห็นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสูการใชประโยชน
เชิงพาณิชย โดยสงเสริมความรวมมือระหวางมหาวิทยาลัย หนวยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน ในรูปแบบ
เกลียว 3 ประสาน หรือท่ีเรียกวาโมเดล Triple Helix ซ่ึงประเทศไทยจําเปนตองอาศัยนวัตกรรมเพ่ือยกระดับขีด
ความสามารถของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมใหแขงขันไดกับนานาประเทศ โดยใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปน
เครื่องมือสําคัญในการสรางนวัตกรรม และตองอาศัยภาคเอกชนเปนตัวขับเคล่ือนในการสรางสรรคเทคโนโลยีท่ี
ตอบโจทยความตองการภายในประเทศได  

  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรฯ กลาวอีกวา ความสําเร็จในการพัฒนาเครื่องจักรกลตนแบบโดยคนไทยท้ัง 
5 เครื่องท่ีนํามาแถลงขาวในวันนี้ กระทรวงวิทยาศาสตรฯ มีแผนท่ีจะขยายผลออกจําหนายในเชิงพาณิชย และจะ
ผลักดันเขาสูบัญชีนวัตกรรม และระบบ การประเมินความพรอมใชของเทคโนโลยี Technology Readiness 
Levels เพ่ือผลักดันผลงานวิจัยและพัฒนาใหสามารถถายทอดเทคโนโลยี และตอยอดความรูสูการพัฒนา
ผลิตภัณฑและสินคาภาคอุตสาหกรรม นอกจาก โครงการวิศวกรรมสรางสรรคคุณคาแลว สํานักงานปลัด
กระทรวงวิทยาศาสตรฯ ยังมีโครงการท่ีนาสนใจอีกหลายโครงการท่ีพรอมจะใหการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี
ใหแกผูประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนไทย เชน “โครงการพัฒนาเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณเพ่ือการผลิต
ระดับชุมชน” “คูปองวิทยเพ่ือโอทอป”  
 
 
 
 
 
 



“ความสําเร็จการพัฒนาสรางรถจายอาหารสําหรับสุกร” 
 

ในปจจุบันเกษตรกรนิยมการเลี้ยงสุกรพอพันธุแมพันธุ ไวเพ่ือผลิตลูกสุกรเพ่ือสงไปสูตลาดการเลี้ยงสุกรขุน   
ซ่ึงมีความตองการเปนจํานวนมาก ลูกสุกรท่ีออกมานั้นจะตองมีคุณภาพ และวิธีการควบคุมคุณภาพวิธีหนึ่งก็คือ การ
ควบคุมคุณภาพและปริมาณอาหารท่ีพอ- แมพันธุกินเขาไปใหเหมาะสม และอาหารท่ีใหลูกสุกรในระยะหยานมนั้นก็
สําคัญเชนกันซ่ึงจะเปนการใหอาหารในรูปแบบของอาหารเหลว หรือท่ีเรียกวาอาหารแบบเจลนั่นเอง เพ่ือประสิทธิภาพ
ในการผลิตลูกสุกร ซ่ึงการจายอาหารใหแกพอแมพันธุจํานวนและลูกสุกรมากนั้น เปนการยากท่ีจะมีความถูกตองในการ
จายใหแตละตัว และเปนปญหาใหญของเกษตรกร ดวยเหตุนี้ จึงมีแนวคิดท่ีจะสรางรถเข็นจายอาหารใหกับสุกรพอ- แม
พันธุ และลูกสุกร โดยสามารถตั้งโปรแกรมการจายใหกับสุกรแตละตัวตามลําดับโดยสัตวบาล สุกรแต ละตัวก็จะไดรับ
อาหารตามท่ีไดโปรแกรมเอาไว และมีรายงานเพ่ือตรวจสอบไดอีกดวย ซ่ึงระบบนี้เหมาะกับเกษตรกรท่ีตองการลด
คาใชจายในการติดตั้งระบบจายอาหารแบบอัตโนมัติ ท่ีตองมีการลงทุนสูงหลายลานบาท  

ระบบการจายอาหารสุกรแบบเหลวนี้เปนวิธีท่ีสามารถตนทุนคาอาหา รลงไดถึง 30 เปอรเซ็นต เนื่องจากใช
อาหารท่ีไมตองอัดเม็ดมาใชงาน ซ่ึงมีราคาถูกกวาอาหารอัดเม็ด สวนวิธีการใหก็ตองผสมน้ําเหมือนกัน ดังนั้นการให
อาหารแบบเหลว จึงเปนวิธีท่ีประหยัดและมีประสิทธิภาพมาก ซ่ึงเปนระบบท่ีนิยมใชกันในตางประเทศ แตระบบการ
จายอัตโนมัติท่ีใชกันมีตนทุนท่ีสูงมาก และไมเหมาะกับประเทศไทยซ่ึงเปนเมืองรอนจะทําใหเกิดการบูดของอาหารได
งาย วิธีการแกปญหาเหลานี้ก็คือ การสรางเครื่องมือการใหอาหารแบบเปยกท่ีเหมาะกับประเทศไทยข้ึนมา โดยการให
แบบก่ึงอัตโนมัติ คือ ระบบการตรวจสอบและผสมอาหารจะเปนแบบอัตโนมัติ แตเปลี่ยนระบบการจายจากระบบทอมา
เปนใชแรงงานเข็นรถเขาไปจาย 

 
ดวยเหตุนี้ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงใหการสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

รวมกับบริษัท อกรินโนเวท จํากัด ดําเนินการสรางรถจายอาหารสุกร ซ่ึงเปนการประยุกตใชเทคโนโลยีการควบคุม
อัตโนมัติ เพ่ือนํามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตสุกร ลดการใชแรงงานภายในฟารม ลดการปนเปอน
และการติดเชื้อ   
           รถจายอาหารสําหรับสุกรไดรวมเอาเทคโนโลยีตางๆเขามาทํางานรวมกัน ไดแก ระบบการชั่งอาหาร ,ระบบการ
ผสมอาหาร ,ระบบการจายอาหาร , ระบบการตรวจสอบการทํางานตางๆ ซ่ึงชวยใหเกษตรกรภายในประเทศไดใชงาน
โดยไมตองพ่ึงพาตางประเทศ และสามารถสงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดอีกดวย  
 

  
 
วิธีการใหอาหารเหลวในปจจุบันของเกษตรกร จะใชวิธีการผสมและจายดวยมืออยู ซ่ึงอาจจะมีการปนเปอนติดเชื้อได 
หากเปลี่ยนวิธีการจายอาหารมาเปนรถผสม ก็จะสามารถหลีกเลี่ยงการสัมผัสอาหารไดและยังสามารถควบคุมปริมาณ
การจายไดอยางถูกตองและแมนยํา  
 



 
แบบรางของรถจายอาหารสุกร 

 
รถจายอาหารสุกรท่ีไดออกแบบสราง 

 
 
การใชงานเกษตรกรสามารถควบคุมปริมาณการผสมในแตละครั้งไดโดยจะมีตัวแสดงผลอยูท่ีแผงควบคุม และ

สามารถกําหนดปริมาณการจายอาหารใหกับสุกรแตละตัวได โดยชุดควบคุมการจายจะหยุดจายอัตโนมัติเม่ือปริมาณ
อาหารไดถูกจายออกตามไปท่ีเกษตรกรปริมาณจายเอาไว  โดยมีราคาจําหนายรถจายอาหารสุกร  190,000 บาท/คัน 
 
 

“ความสําเร็จการพัฒนาสรางระบบควบคุมการจายน้ําดื่มสําหรับไกเนื้อ” 
 

ในปจจุบัน การเลี้ยงไกเนื้อในโรงเรือนระบบปด ระบบการใหน้ําเปนระบบท่ีสําคัญมากระบบหนึ่ง และตองใช
แรงงานในการดูแลเปนอยางดี เนื่องจากจะตองใหมีน้ําอยูในระบบตลอดเวลา  หากน้ําขาดไปชวงใดชวงหนึ่งอาจจะ
สงผลกระทบตอการเจริญเติบโตของไกท่ีเลี้ยงได ดังนั้นเกษตรกรจึงตองการระบบท่ีจะมาชวยบริหารจัดการ เพ่ือความ
ถูกตองแมนยําในการใหน้ํา และลดการใชแรงงานคนเขาไปในโรงเรือน ซ่ึงจะทําใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรคได 

ระบบน้ําในโรงเรือนเลี้ยงไกระบบปดนั้น จะจายโดยระบบทอ ฟารมมาตรฐานจะมีทอจายน้ําดื่มอยู 4 เสน 
ความยาวเสนละ 100 เมตร ซ่ึงทอน้ําดื่ม 1 เสนจะรองรับจํานวนไกท่ีเขามากินน้ําได 4,000 ตัว ถาหากเกิดการ
ขัดของ อุดตัน หรือขาดน้ํา โดยท่ีเกษตรกรไมรูตัว จะกอใหเกิดความเสียหายไดคือ ไกตาย เนื่องจากอาการขาดน้ํา 
ดังนั้นระบบการควบคุมการจายน้ํานี้ จึงจําเปนมากท่ีจะตองติดตั้งเขาไป เพ่ือชวยในการดูแลจัดการเก่ียวกับระบบน้ําใน
ฟารมเลี้ยงไกระบบปด 

ดวยเหตุนี้ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงใหการสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย 
รวมกับบริษัท อกรินโนเวท จํากัด ดําเนินการสรางระบบควบคุมการจายน้ําดื่มสําหรับไกเนื้อ ซ่ึงเปนการประยุกตใช
เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เพ่ือนํามาชวยเพ่ิมประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมการผลิตไกเนื้อ หรือไกไขได ลดการใช
แรงงานภายในฟารม ลดการปนเปอนและการติดเชื้อ   

การทํางานของระบบควบคุมการจายน้ําดื่ม ตัวระบบเองสามารถทํางานไดอัตโนมัติตามคาท่ีตั้งไว โดยมี
เซ็นเซอรตรวจสอบการขาดน้ําในทอ หากมีการขาดน้ําเกิดข้ึน ตัวควบคุมจะสั่งการ ใหเติมน้ําเขาไปในระบบใหเต็มอยู
ตลอดเวลา และยังมีระบบการลางทออัตโนมัติตามเวลาท่ีตั้งไว เพ่ือลางน้ําเกาท่ีสะสมอยูในทอปองกันการสะสมเชื้อโรค 
และทําใหไกไดดื่มน้ําสะอาดไดตลอดเวลา 

 



 
 

การติดตั้งระบบสามารถใชไดกับไกเนื้อ และไกไข 
ระบบเซ็นเซอรการตรวจสอบจะเปนการตรวจสอบและสงสัญญาณแบบไรสายไปยังชุดควบคุมและสั่งการหลัก 

เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการขยายระบบจุดวัด และลดตนทุนการติดตั้งท้ังคาแรงและคาสายสัญญาณ 

 
ชุดแสดงผลและควบคุมหลัก 

 
ชุดตรวจสอบน้ํา 

 
กลองตรวจสอบและควบคุมแบบไรสาย 

 
ชุดควบคุม(สามารถใชไดกับตัวปรับแรงดันทุกยี่หอ) 

 
ในการติดตั้งระบบการควบคุมการจายน้ํานี้ ในฟารมระบบปดมาตรฐาน ซ่ึงมีทอจายน้ําดื่มอยู 4 เสน  จะมี

คาใชจายในการลงทุนอุปกรณ   56,000  บาท/โรงเรือน  (ไมรวมระบบทอและคาแรงในการติดตั้ง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ความสําเร็จการพัฒนาสรางเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด” 

 

ปจจุบันผูบริโภคกาแฟสด นิยมการบริโภคกาแฟสดแบบแคปซูลมากข้ึน และเครื่องชงกาแฟสดแบบแคปซูลมี

ราคาถูกลงมาก ความนิยมจึงเพ่ิมข้ึน แตตัวแคปซูลยังมีราคาท่ีสูงอยู เนื่องจากเปนสินคานําเขา หากมีการผลิตข้ึนเอง

ภายในประเทศก็จะสามารถลดตนทุนลงไดมาก ทําใหราคาจําหนายถูกลง ดังนั้นการสรางเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด  

เพ่ือบรรจุเองภายในประเทศ จะชวยลดการนําเขาจากตางประเทศได    

เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสดนี้ จะชวยลดการนําเขาแคปซูลกาแฟสด จากตางประเทศ ชวยใหคนไทยสามารถ

บริโภคกาแฟสด ท่ีชงแบบแคปซูลไดในราคาถูก     

ดวยเหตุนี้ สํานักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงใหการสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

รวมกับบริษัท เจ .อาร .แอล .สยาม จํากัด ดําเนินการสรางเครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด ซ่ึงบริษัท เจ .อาร .แอล .สยาม 

จํากัด เปนบริษัทท่ีอยูในธุรกิจกาแฟสด และเปนผูผลิตเครื่องมือเครื่องใชท่ี ใชในธุรกิจกาแฟสด ประยุกตเอาเทคโนโลยี 

มาออกแบบและสรางเครื่องบรรจุกาแฟสดแบบแคปซูลข้ึนมา เพ่ือผลิตแคปซูลกาแ ฟสด ปอนสูตลาดท้ังในประเทศและ

ตางประเทศ      

      ระบบการทํางานของเครื่องบรรจุผงกาแฟสดแบบแคปซูล จะแบงออกเปนสถ านีตางๆ ไดแก สถานีปอน

แคปซูล, สถานีใสฟลเตอร, สถานีบรรจุผงกาแฟ, สถานีอัดผงกาแฟ และสถานีปดผนึก แตละสถานีจะเรียงลําดับกัน 

สถานี

ป้อนแคปซูล

สถานี

ใส่ฟิวเตอร์

สถานีบรรจุ

กาแฟ

สถานีอัดผง

กาแฟ

สถานี

ปิดผนึก

ระบบควบคมุ

การทํางาน

 
 

 



เครื่องบรรจุแคปซูลกาแฟสด แบบสายพาน มีระบบการปอนวัตถุดิบอัตโนมัติการทํางานของเครื่องมีระบบการ

ลําเลียงเมล็ดกาแฟค่ัวเขาสูเครื่องบรรจุแบบอัตโนมัติ ระบบการทํางานของเครื่องบรรจุเปนแบบสายพานถวยคู   

สามารถบรรจุแคปซูลได 1,800 ถวยตอชั่วโมง   

 
แผงควบคุมการทํางาน 

 
ระบบการทํางานแบบสายพาน 

 
ระบบการปดผนึกแคปซูล 

 

  

แคปซูลกาแฟสด 

  

 แคปซูลกาแฟสดท่ีบรรจุดวยเครื่องนี้ สามารถนําไปใชกับเครื่องชงกาแฟแบบแคปซูลมาตรฐาน ท่ีใชแคปซูล

แบบเดียวกันนี้ไดทุกยี่หอ ซ่ึงจะทําใหผูบริโภค กาแฟสดท่ีชงเองดวยเครื่องแคปซูลสามารถดื่มกาแฟสดไดในราคาท่ีถูกลง

มากกวาแคปซูลท่ีนําเขาจากตางประเทศราคาจําหนายแคปซูล ราคาสง 10 บาท ราคาปลีก 18 บาท/50,000 แคปซูล 

และตัวเครื่องบรรจุแคปซูลจะมีมูลคา 990,000 บาท/เครื่อง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“ความสําเร็จการพัฒนาสรางอาคารท่ีจอดรถอัจฉริยะแบบจอดไดหลายคัน  
ชนิดขนยายและประกอบดวยหนวยแยก (สะดวก-งายในการรื้อถอน ขนยายและติดตั้ง)” 

 
ปจจุบันรถยนตเปนปจจัยท่ีสําคัญของคนท่ีทํางานหรืออาศัยอยูในเมือง หรืออาจกลาวไดวาเปนปจจัยท่ีหาของ

คนในสังคมเมือง ก็วาได ท้ังนี้ เพ่ือความสะดวกในการการคมนาคม  และแทบทุกครัวเรือนจะมีรถยนตกันใชกัน ใน
ขณะเดียวกันสถานท่ีสําหรับจอดรถยนตดังกลาว ก็มีอยูนอยและจํากัด เนื่องดวยท่ีดินในเมืองมีคอนขางสูง จัดหาไดยาก
ราคาแพง , ราคาคากอสรางก็มีราคาแพงและใชเวลาในการกอสราง เปนเวลานาน จึงเปนเหตุใหรถยนตตาง ๆ ไปแยง
พ้ืนท่ีผิวจราจรเพ่ือจอดรถยนตและเปนตนเหตุหนึ่งของการจราจรติดขัด ประชาชนบางสวนหรือบางครอบครัวในสังคม
คนเมือง อาจหาทางเลือกอ่ืนใชการเดินทางเพ่ือหลีกเลี่ยงการจราจรท่ีติดขัดโดยการขับรถยนตไปจอดในท่ีจอดรถยนต
และเดินทางตอไปโดยใชระบบการขนสงมวลชน (Park and Ride) เชน รถไฟฟา BTS หรือรถไฟฟาใตดิน MRT ในการ
เดินทาง แตก็ติดขัดในการหาสถานท่ีจอดรถยนตตามสถานีตาง ๆ เปนตน แตเดิมๆ ที ก็มีการกอสรางเปนเครื่องจอดรถ 
แบบถาวร (คอนกรีตเสริมเหล็ก) ซ่ึงตองมีพ้ืนท่ีสําหรับช องจอดของรถ , ทางรถวิ่งสวนกันไดในแตละชั้น , ตองมีชานลาด
ข้ึน-ลงระหวางชั้น , และบันไดหรือลิฟทโดยสารเพ่ืออํานวยความสะดวกตอผูขับข่ี /ผูโดยสาร และตอมาก็มีการกอสราง
เปนเครื่องเหล็ก 2 ชั้นแบบประกอบ-ถอดรื้อถอน-ประกอบใหมได เพ่ือความรวดเร็วและความคลองตัวในกา รโยกยาย 
ซ่ึงท้ัง 2 แบบนี้ตองใชพ้ืนท่ีในการจอดรถโดยเฉลี่ยประมาณ 40-50 ตร.ม /คัน ตอมาก็มีการพัฒนาเปนเครื่องจอดแบบ
เชิงกล 2ชั้น ซ่ึงใชพ้ืนท่ีในการจอดรถโดยเฉลี่ยประมาณ 15-18 ตร.ม /คันเทานั้น แตก็ไมสะดวกในการจอดรถ  เพราะ
ในกรณีมีรถจอดอยูชั้นลางและมีความจําเปนท่ีจะใชท่ีจอดชั้น 2เพ่ือนํารถเขา / ออก ตองนํารถชั้นลางออกกอนทุกครั้ง 
ดังนั้น การพัฒนาสรางอาคารท่ีจอดรถอัจฉริยะแบบจอดไดหลายคันชนิดขนยายและประกอบดวยหนวยแยก จะ เปน
แนวทางในการรองรับปญหาการจราจรในเมืองไดเปนอยางดี  

 
 ดวยเหตุนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงใหการสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

รวมกับ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซล จํากัด ดําเนินการพัฒนาสรางอาคารท่ีจอดรถอัจฉริยะแบบจอดไดหลายคัน 
ชนิดขนยายและประกอบดวยหนวยแยก (สะดวก- งายในการรื้อถอน ขนยายและติดตั้ง ) ซ่ึงเปนเทคโนโลยีทันสมัย
ควบคุมดวยระบบอัตโนมัติ ลดการใชแรงงาน และลดการเขา  มีสัญญาณเตือนการนํารถ เขา- ออก ท่ีจอด ไดสะดวก 
รวดเร็ว ปลอดภัยดวยระบบ Safety Lock สามารถบันทึกเวลาจอดของแตล ะคัน และควบคุมการใชงานดวย Card อีก
ท้ังยังสามารถรองรับขนาดรถยนตตามมาตรฐานท่ีมีใชกันแพรหลายในประเทศไทย เชน รถปคอัพ และรถตู ไดอีกดวย   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประโยชนของการพัฒนาสรางอาคารท่ีจอดรถ  เพ่ือเปนการทดแทนการนําเขา และเสริมสรางเทคโนโลยี เพ่ือ
เพ่ิมความสามารถในดานการแขงขันใหกับผูผลิตในประเทศไทยในดานการลดตนทุนการผลิต และตอยอดเทคโนโลยี
ควบคุมใหเปนระบบ Industry 4.0 ในอนาคตได ชวยใหผูประกอบการ สถาบัน สถานท่ีราชการ มีทางเลือกในการ
อํานวยความสะดวกใหกับพนังงานและลูกคาตนเองได โดยอาคารท่ีจอดดังกลาว จะจําหนายในราคา 24,000 บาท/คัน 
หากนําเขาราคาจะอยูท่ี 250,000 บาท/คัน หรือตอโครงสรางราคา 3,200,000 บาท/ชุด   

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



“ความสําเร็จการพัฒนาสรางเครื่องจักรกลเพ่ือกระบวนการผลิตยางเตรียมพ้ืนลู-ลานกรีฑา  
สนามกีฬาและลานเอนกประสงค” 

 
 ยางพาราเปนวัตถุดิบในการสรางผลิตภัณฑตางๆ ภายในประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยภาครัฐสงเสริมใหมีการนํายาง
มาใชทํายางพ้ืนลู- ลานกรีฑา สนามกีฬาและลานเอนกประสงค ประมาณ 20.7 ลานตารางเมตร ในปงบประมาณ 
2558–2560 (คิดเปนปริมาณใชยางพาราดิบประมาณ 55,400 ตัน) ซ่ึงการสงเสริมใหมีการทํายางพ้ืนลู- ลานกรีฑา
ปริมาณมากดังกลาวจําเปนตองมีเครื่องจักรท่ีเหมาะสมใชในข้ันตอนการผลิตเม็ดยาง และในข้ันตอนการผสมยางพอลิยู
รีเทนกับเม็ดยางท่ีซ่ึงขณะผสมมีความหนืดสูงมาก ซ่ึงในอุตสาหกรรมยังขาดแคลนเครื่องจักรท่ีเหมาะสมและตรงกับการ
ใชงานมาใชแทน เครื่องจักรท่ีมีอยู โดยเครื่องตัดยางท่ีมี จะมีปญหาในการควบคุมคุณภาพของเม็ดยางท่ีตัดใหมีรูปทรง
และขนาดท่ีสมํ่าเสมอเทาๆ กันไมไดตามตองการ และยังเกิดปญหาเรื่องรูตะแกรงตันงายเสียเวลาซอมบํารุงบอย ใช
เวลาในการตัดนานกวาท่ีควรจะเปนเพราะออกแบบวิธีการตัดไมเหมาะสม ขณะตัดเกิดความหนืดสูงมากกินแรงมอเตอร
และเปลืองคาไฟมาก ขณะท่ีเม่ือนําเม็ดยางดังกลาวไปใชสรางพ้ืนลู- ลานกรีฑา สนามกีฬา และลานเอนกประสงค ก็จะ
เกิดปญหาตามมา เชน กรณีท่ีรูปทรงของเม็ดยางท่ีตัดออ กมาเปนทรงยาว ก็จะทําใหเกิดการขวางทางของการกระจาย
ตัวของเม็ดยางกอนอ่ืนๆ ทําใหการกระจายตัวของเม็ดยางโดยรวมไมดี นอกจากนี้ยังมีอายุการใชงานท่ีสั้นกวาเพราะฉีก
ขาดและหลุดลอกออกไปไดงายกวาการใชเม็ดยางท่ีมีรูปทรงสี่เหลี่ยมลูกเตาท่ีมีขนาดสมํ่าเสมอกัน สวนเครื่องกวนผสมท่ี
มีก็ยังไมเหมาะสมใชกับงานผสมยางพอลิยูรีเทนท่ีมีความหนืดสูงมาก การผสมคลุกเคลายางทําไดยาก เทยางออกจาก
ถังไดยาก ไหลออกไมหมดเหลือเกาะติดกับผนังถังและทําความสะอาดไดคอนขางยาก การนํามาประยุกตใชจะเกิด
ปญหาติดตามมา โดยหากใชถังผสมเคมีชนิดใชใบกวน ดวยความหนืดท่ีสูงมากของยางพอลิยูรีเทน จําเปนตองใชตน
กําลัง/มอเตอรขนาดใหญมากจึงจะกวนยางใหไหลผสมเขากันไดดี ขณะท่ีถังผสมคอนกรีตท่ีมีใบกวนติดอยูท่ีผนังถัง 
แมวาจะไมจําเปนตองใชตนกําลัง /มอเตอรท่ีใหญเหมือนชนิดใบกวน แตจะมีปญหาเรื่องการเทยางออกจากถั ง
เชนเดียวกับถังผสมเคมีชนิดใชใบกวน 

 
  

ดวยเหตุนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จึงใหการสนับสนุน สมาคมเครื่องจักรกลไทย 
รวมกับ บริษัท ไทยเซ็นทรัลเมคคานิคส จํากัด คิด คนประดิษฐสรางนวัตกรรมตนแบบข้ึนชวยแกปญหา โดยเครื่องตัด
ยางมีการพัฒนาปรับปรุงออกแบบคุณภาพการตัดใหสามารถตัดแผนยาง ขนาดหนาประมาณ 3.5 มม. x กวาง 300 
มม. ใหเปนเม็ดยางรูปทรงลูกเตาขนาด 3-4 ลูกบาศกมิลลิเมตรอยางสมํ่าเสมอ ชิ้นวัสดุท่ีไดไมเปนฝุนผงยาง มีอัตราการ
ผลิตเม็ดยางท่ี 200 กก./ชม. ไมใชตะแกรง ไมอุดตัน ไมตองหยุดซอมบํารุงบอย ประหยัดพลังงานไฟฟา และลดอัตรา
สิ้นเปลืองใบมีดตัด  สวนเครื่องผสมยางมีการพัฒนาปรับปรุงโดยออกแบบใหผิวผนังถังเกลี้ยงเรียบลื่นเพ่ือปองกันยางท่ี
ผสมเกาะติดกับผนัง มีใบกวนและปาดชนิดติดตั้งอยูกับท่ีปรับตั้งมุมองศาได และแยกออกตางหากจากผนังถัง ผนวกกับ
การออกแบบใหถังสามารถหมุนเดินหนาและถอยหลังได ซ่ึงจะชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการกวนผสมยางพอลิยูลิเทน ให
คลุกเคลากับเม็ดยางไดดี มีการกระจายตัวไปท่ัวๆ โดยในท่ีขณะถังหมุนเดินหนาจะปรับใหทําหนาท่ีเปนใบกวนผสมยาง 



แตหากถังหมุนเดินถอยห ลังก็จะปรับใหทําหนาท่ีเปนใบกวาดยาง กวาดเอายางท่ีผสมแลวออกจากถังไดอยางหมดจด 
เหลือติดถังและใบกวาดนอย ใบกวนและปาดมีความแข็งแรงทนทาน ทําความสะอาดงาย และออกแบบใหประหยัด
พลังงาน มีกําลังการผลิตท่ีอัตรา 120 กก./แบ็ทซ/ 20 นาที โดยมีราคาจําหนายเครื่องผสมยางอยูท่ี  365,000 บาท  
และเครื่องตัดยางราคาอยูท่ี = 365,000 บาท สวนการนําเขายังไมมี เนื่องจากเปนนวัตกรรมใหม ยังไมมีคูแขง 

 
 
 
ขอมูลเพ่ิมเติมติดตอท่ี 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Call Center 1313  
หรือสํานักสงเสริมและถายทอดเทคโนโลยี 0 2333 3924 หรือ http://createc.most.go.th/ 
 


