
ส่งเสริม ให้ผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมพัฒนา
เทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
มีความทันสมัยและเป็นสากลมากยิ่งขึ้น

สร้าง ชุมชนของผู้ผลิต
เคร่ืองจักรกลในประเทศไทย

ประชาสัมพันธ์ เทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลของ
ไทยให้เป็นท่ีรู้จักในวงกว้าง

สนับสนุน ให้เกิดต่อยอดและคิดค้นเทคโนโลยีและเคร่ืองจักรกลโดยบริษัทไทย ให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ 

ประกาศเกียรติคุณ ให้กับบริษัทคนไทยท่ีมีการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีท่ีโดดเด่น สามารถผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์

 สาขาการเกษตรและเกษตรแปรรูป (Technology and Machinery for Agricultural)
 สาขาการผลิตในเชิงอุตสาหกรรม (Technology and Machinery for Manufacturing)
 สาขาพลังงาน สิ่งแวดล้อม และพัฒนาคุณภาพชีวิต (Technology and Machinery for 

energy, environment and enhancing quality of life) 
 สาขาโปรแกรมส าเร็จรูป (application) ภาคการผลิตและบริการ (Application Program 

for Production/Service Sector))

ประเภทรางวัล

รางวัลเทคโนโลยียอดเยี่ยมด้านเครื่องจักรกลและอุปกรณ์ ประจ าปี 2563
ส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม ร่วมกับ สมาคมเคร่ืองจักรกลไทย

รางวัลประกอบด้วยโล่รางวัลและประกาศเกียรติคุณ



สาขาการเกษตร
และเกษตรแปรรูป 
Technology and 
Machinery for 
Agricultural
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SS350 เครื่องเกี่ยวนวดข้าวและข้าวโพด
บริษัท ศักดิ์พัฒนาการเกษตร จ ากัด

เครื่องเจาะและกัดร่องฝามะพร้าว
บริษัท โคโค อินโนเวชั่น จ ากัด

เครื่องระเหยเข้มข้นชนดิฟิล์มบาง รุ่น VPF-10/40 HT/CT 
บริษัท ยูโร เบสท์ เทคโนโลยี จ ากัด

รถเก่ียวขนาดกลาง มีขนาดเครื่องยนต์ 6 สูบ สามารถเกี่ยวได้ทั้งข้าว
และข้าวโพด ใช้เวลาในการปรับเปลี่ยนน้อย สามารถใช้ผู้ปฏิบัติงาน
เพียงคนเดียว มีท่อไซโลปรับระดับได้สูงและพับเก็บได้ ความสามารถ
ในการท างาน 3.2 – 5 ไร่ต่อชั่วโมง ท างานที่ความลาดชันไม่เกิน 30 
องศา สามารถลงนาหล่มหรือนามีน้ าได้  

ใช้เจาะกัดร่องฝามะพร้าวพร้อมดื่ม ใช้เทคนิคในการกัดร่องฝา
มะพร้าวให้มีความลึกเท่ากัน แม้ผิวของกะโหลกมะพร้วไม่ได้เป็นทรง
กลม โดยใช้สปริงดึงลงให้แนบบนผิวกะโหลก มีมอเตอร์ควบคุมการ
หมุน และมีระบบดูดฝุ่นที่เกิดจากการเจาะและกัดร่อง

ขนาดระเหยน้ า 40 ลิตร/ชั่วโมง และชุดผลิตน้ าร้อนด้วยฮีทเตอร์และน้ า
เย็นด้วยหอน้ าหล่อเย็น ใช้ระเหยน้ าออกจากของเหลวให้มีความเข้มข้น
มากขึ้น โดยมีสารอาหารและรสชาติเหมือนเดิม ระเหยน้ าได้ 0-40 ลิตร
ต่อชั่วโมง ใช้อุณหภูมิต่ า 50 - 60 องศาเซลเซียส ท าให้ของเหลวไม่โดน
ความร้อนมาก 



สาขาการผลิตในเชิง
อุตสาหกรรม 
Technology and 
Machinery for 
Manufacturing
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ระบบหุ่นยนต์ ตัด เจียร เชื่อม อัตโนมัติด้วยภาพสามมิติและระบบควบคุมแรง
บริษัท โรบอท ซิสเต็ม จ ากัด

เครื่องเป่าบรรจุภัณฑ์พลาสติกความเร็วสูง พร้อมชุดติดฉลากสินค้าในแม่พิมพ์ 2 ด้าน 
และชุดทดสอบการรั่วของขวด
บริษัท เอสเอ็มซี คอร์ปอเรชั่น จ ากัด

หุ่นยนต์คานเลื่อน
บริษัท ท.ีซี.เวลดิ้ง ออโตเมชั่น จ ากัด

ระบบหุ่นยนต์ซ่อมถังแก๊สอัตโนมัติ  ถังแก๊สที่ผ่ านการใช้งาน
ระยะเวลาหนึ่งจะมีการผุที่หูและขาถัง มีระบบ Visionตรวจสอบเพ่ือ
ควบคุมแรงและต าแหน่งการตัด มีระบบเจียรผิวให้เรียบก่อนท าการ
หารอยการเชื่อมแบบอัตโนมัติ

สามารถเป่าพลาสติกแบบกลวงที่มีขนาด 5 มิลลิเมตร – 100 ลิตร
รองรับการใช้งานกับเม็ดพลาสติกหลากหลาย สามารถส่งออกไป
ยัง 70 ประเทศทั่วโลก สามารถติดฉลากในแม่พิมพ์ ท าให้สามารถ
รีไซเคิลได้โดยที่ไม่ต้องแยกฉลาก

ติดต้ังหุน่ยนต์แบบแขวน เคลื่อนที่ซ้าย-ขวา ตามรางได้ 4 เมตร
หน้า-หลังตามรางได้ 25 เมตร สามารถเพ่ิมพ้ืนที่การท างานของ
หุ่นยนต์เดิมมากกว่า 10 เท่า ท างานได้ 3 อุปกรณ์ คือ เชื่อม
โลหะ ตัดเหล็กกด้วยไฟฟ้า พลาสม่า ตัดเหล็กด้วยแก๊ส



สาขาพลังงาน 
สิ่งแวดล้อม และ
พัฒนาคุณภาพชีวิต
Technology and 
Machinery for 
energy, 
environment and 
enhancing quality 
of life
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เครื่องท าความสะอาดห้องเผาไหมภ้ายในรถยนต์ ด้วยเครื่องผลิตก๊าซไฮโดรเจนจากน  า
และระบบการบริการไฮโดรคลีนน่ิง 
บริษัท อินเตอร์โกร จ ากัด

เก้าอี ท าฟัน 
บริษัท ซี.ซี.ออโตพาร์ท จ ากัด

ใช้กระบวนการ Electrolysis แยกน้ าเป็นก๊าซไฮโดรเจน
และออกซิ เจน ซึ่ ง เป็น เชื้ อเพลิง เผาไหม้แบบ High
Temperature และท าให้ เกิดการเผาไหม้ที่ สมบูรณ์ 
สามารถก าจัดคราวเขม่าควันในห้องเผาไหม้ได้ถึง 95%
ช่วยเพิ่มอายุการใช้งานและสมรรถนะเครื่องยนต์

สามารถจัดเก็บข้อมูลการท างานลงฐานข้อมูลแบบ Real 
Time เพ่ือท าการวิเคราะห์ ป้องกันปัญหา แจ้งเตือน แก้ไขได้
ทันที แสดงสภาวะ Unit ผ่านเครือข่าย Internet ได้แก่ Air 
Pressure/Water Pressure/ Electrical/ Hydraulic 
/Safety Monitoring



สาขาโปรแกรม
ส าเร็จรูป 
(application) 
ภาคการผลิตและ
บริการ 
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Production/Service 
Sector
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แพลตฟอร์มระบบจัดการพลังงานไฟฟ้า ด้วยเทคโนโลยี IoT
บริษัท เอ็นเนอร์จี้ เรสปอนส์ จ ากัด

SoftPRO ERP 4.0
บริษัท ซอฟท์โปรดัคท์ จ ากัด

นอสตร้า โลจิสติกส์ อนาไลท์ติกส์ แพลตฟอร์ม
บริษัท จีไอเอส จ ากัด

ประมวผลข้อมูลทั้งด้านการด าเนินงานและด้านพลังงาน โดยท างานร่วมกัย
เทคโนโลยี IoT และ AI โดยการติดตั้งอุปกรณ์เก็บข้อมูลการใช้พลังงาน การ
ใช้เครื่องจักร เก็บข้อมูลบน Cloud ENRES Platform วิเคราะห์ข้อมูลด้วย 
AI สามารถแสดงประสิทธิภาพการท างาน แจ้งเตือนและแนะน าวิธีการ
จัดการและการใช้พลังงานของเครื่องจักร อาคาร โรงงาน

ซอฟแวร์ส าหรับภาคการผลิตและจัดการในโรงงานอุตสาหกรรม
ซอฟแวร์ที่ช่วยในการบริหารการผลิต เหมาะส าหรับอุตสาหกรรมทุก
ระดับ ในการจัดการด้านการบริหาร การเงิน การผลิต บุคคล และบัญชี 
ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผนการผลิต การควบคุมการผลิต ควบคุม
สินค้าคงเหลือ และการบัญชี สามารถ Customize งานให้ตรงตาม
ความต้องการของลูกค้าได้

เป็น Platform ที่ใช้บริหารจัดการข้อมูลส าหรับธุรกิจขนส่ง เช่น 
ข้อมูลการติดตามรถ พิกัด ระยะทาง ระยะเวลา พฤติกรรมการขับ
ขี่ และข้อมูลที่มาจากเซ็นเซอร์และอุปกรณ์เทเลเมติกส์ สามารถ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกและแสดงผลผ่านรายงาน Dashboard 
แบบต่างๆ เพ่ือใช้ในการวางแผนและปรับปรุงกระบวนการท างาน 
เพ่ิมประสิทธิภาพงานขนส่งและลดต้นทุนรายจ่าย


