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ค�าน�า
การพัฒนาอันไม่หยุดยั้งของเทคโนโลยี	 นอกจากจะเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนโลกให้

ก้าวหน้าอยู่ตลอดเวลาแล้ว	ยังเป็นการผลักดันให้การแข่งขันของประเทศต่าง	ๆ	สูงขึ้นตามไปด้วย	

ส�าหรับประเทศไทยที่อาศัยศักยภาพในฐานะประเทศผู้ผลิตและส่งออกเป็นฟันเฟืองใหญ่ในการ 

ขับเคลื่อนประเทศ	การหาแนวทาง	หรือวิธีการ	ที่จะมาช่วยสนับสนุน	ทั้งในด้านการส่งเสริมก�าลัง

การผลิต	และคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ดีย่ิงข้ึน	จึงเป็นส่ิงท่ีต้องให้ความส�าคัญ	ซึ่งการผลักดันให้

อุตสาหกรรมไทยเกิดความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน	 ข้ึนอยู่กับความสามารถในการ

สร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมขึ้นได้เองภายในประเทศ	 โดยเฉพาะเครื่องจักรซึ่งเป็นหัวใจหลักของ

ภาคการผลิตที่ต้องอาศัยการน�าเข้าจากต่างประเทศเป็นหลัก	ท�าให้ประเทศไทยต้องขาดดุลการค้า

อย่างต่อเนื่อง	ดังนั้นเพื่อเป็นการลดการน�าเข้าเครื่องจักรและชิ้นส่วนประกอบต่าง	ๆ	อีกทั้งเป็นการ

เพิม่ขดีความสามารถของบคุลากร	ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึได้ด�าเนนิ

การส่งเสรมิให้มกีารพฒันาสร้างเครือ่งจกัรและชิน้ส่วนประกอบต่าง	ๆ 	ขึน้ได้เองภายในประเทศ	ท้ังนี้

ต้องตอบสนองความต้องการของผู้ใช	้ผู้ประกอบการทั้งในด้านคุณภาพและราคาที่แข่งขันได้

ทีผ่่านมา	ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีได้จดัพมิพ์ผลงาน		“CATALOG	

TECHNOLOGY”	ซ่ึงเป็นการรวบรวม	ผลงานการพฒันาเทคโนโลยเีครือ่งจกัรกล	เครือ่งมอื	อปุกรณ์	

และสิ่งประดิษฐ์	 ที่สนับสนุนโดยส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 โดยมีผู้ที่สนใจให้การ 

ตอบรับเป็นจ�านวนมาก	 กอปรกับ	 ส�านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี	 ได้ให้การสนับสนุน 

การพัฒนาเคร่ืองจักรมาอย่างต่อเนื่องในหลายสาขาเทคโนโลยี	 ดังน้ัน	 คณะผู้จัดท�าจึงรวบรวม 

ผลงานเทคโนโลยเีพือ่เผยแพร่อกีครัง้	โดยน�าเสนอองค์ความรู	้เทคนคิ	เทคโนโลยี	เครือ่งมอื	เครือ่งจกัร	

และสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากโครงการต่าง	 ๆ	และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า	 หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้	 

เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยี	 สามารถน�าไปใช้ใน 

การพัฒนากระบวนการผลิต	และขยายผลในเชิงพาณิชย์ต่อไป	
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ทคโนโลยไีด้กลายเป็นกญุแจส�าคญัส�าหรบัการพฒันากระบวนการผลติในยคุเศรษฐกจิ

ทีอ่งิฐานความรู	้ทัง้ระดบัอตุสาหกรรมและระดบัชมุชน	ประเทศไทยจงึจ�าเป็นต้องอาศยั

วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมเพื่อยกระดับขีดความสามารถของภาคธุรกิจ	

วิสาหกิจ	และอุตสาหกรรม	ให้แข่งขันได้กับนานาประเทศ	

การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยกีารสร้างเครือ่งจกัร	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์

ของผู้ประกอบการไทยในปัจจุบัน	พบว่า	 ยังมีพื้นที่ของการพัฒนาธุรกิจจากความ

ต้องการทางเทคโนโลยีอีกมาก	 ความต้องการใช้เคร่ืองจักร	 เคร่ืองมือ	 และอุปกรณ์	 

ช่วยในกระบวนการผลิตมีอยู่อย่างต่อเนื่องในทุกระดับทั้งในระดับวิสาหกิจชุมชน 

และภาคอุตสาหกรรม	 โดยโอกาสของการพัฒนาเทคโนโลยีของนักพัฒนาและ 

ผู้ประกอบการไทย	คอื	ประเทศมคีวามจ�าเป็นทีต้่องใช้วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีและ

งานวิจัยและพัฒนามากข้ึน	 เพื่อสนองความต้องการองค์ความรู้ด้านการวิจัยและ

พัฒนาของการผลิตภาคอุตสาหกรรม	 รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ	 และการ 

เปิดรับการลงทุนร่วมกับต่างชาติเป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้เรียนรู้และดูดซับ

เทคโนโลยทีีแ่ฝงมา		การเข้าสูป่ระชาคมเศรษฐกจิอาเซยีน	เป็นโอกาสในการสร้างหรอื

ขยายตลาดทางเทคโนโลยทีีไ่ทยมศีกัยภาพ	และการสร้างความร่วมมอืกบัต่างประเทศ

ในการวิจัยและพัฒนา	ต่อไป

โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักร เคร่ืองมือ 

และอุปกรณ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของภาคการผลิตและบริการ	 โดย	

ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีมุง่เน้นการพฒันาและถ่ายทอด

เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งในระดับ 

SMEs และอุตสาหกรรม	โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย	หน่วยงาน

วิจยัของรัฐ/องค์กรทีไ่ม่แสวงหาผลก�าไร	และภาคเอกชน	ในรูปแบบเกลยีว 3 ประสาน 

หรือที่เรียกว่า	 โมเดล Triple Helix ซึ่งมีกลไกการด�าเนินงานผ่านโครงการต่างๆ	 

ที่ส�าคัญ	ดังนี้

แนวทางส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

เ
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เป็นโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรที่เหมาะสม

กบักระบวนการผลติภายในประเทศตามความต้องการของภาค

อุตสาหกรรม	ซึง่ด�าเนนิงานในรปูแบบการบรูณาการระหว่างภาค

ส่วนต่างๆ	โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างมหาวทิยาลยั	หน่วย

งานวิจัยของรัฐ	และภาคเอกชน	 ในการพัฒนาสร้างเครื่องจักร

อุปกรณ์ต้นแบบตามความต้องการของผู้ใช้และสอดคล้องกับ

อตุสาหกรรมที่เป็นยุทธศาสตร์ของชาติโดยเครื่องจักรอุปกรณ์ที่

พัฒนาได้นี้สามารถน�าไปเป็นต้นแบบในการผลิตสู่เชิงพาณิชย์

หรือสามารถน�าไปใช้ประโยชน์เชิงสังคม	 เกิดการพัฒนาองค์

ความรู้ของบุคลากรไทย	 สามารถพึ่งพาตนเองในการพัฒนา

เทคโนโลยีของประเทศได้ในระยะยาว	ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะน�า

ไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนต่อไป

เป็นอีกฟันเฟืองหนึ่งในการขับเคลื่อนให้ผู ้ประกอบการไทยท่ีมี

ศกัยภาพในการออกแบบและพฒันาเครือ่งจกัรกลขึน้ภายในประเทศ	

ที่จะน�าไปสู่การผลิตเชิงพาณิชย์ท่ีมีตลาดรองรับ	 อีกท้ัง	 ยังเป็นการ

พัฒนาความรู้	 ความสามารถของบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการ

ออกแบบและสร้างเครือ่งจกัรกลอย่างเป็นระบบ	ได้เครือ่งจกัรกลและ

อุปกรณ์ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งานของอุตสาหกรรมในประเทศ

มากยิง่ขึน้	ซึง่เป็นแนวทางหนึง่ทีจ่ะช่วยยกระดบัเทคโนโลยที�าให้อตัรา

การน�าเข้าเทคโนโลยจีากต่างประเทศลดลง	และช่วยให้ผูป้ระกอบการ

อตุสาหกรรมมศีกัยภาพในการผลติสนิค้าเทคโนโลยเีพือ่รองรบัตลาด	

AEC	ในอนาคตอันใกล้นี้ต่อไป

โครงการสร้างเครือ่งจักรต้นแบบด้วยวศิวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า

โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทน
การน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC

1

2
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เน้นการสร้างเครือ่งจกัร	เครือ่งมอื	และอปุกรณ์	ท่ีเกีย่วข้องในด้าน 

การเกษตร	หัตถกรรม	ที่ยังไม่เพียงพอกับความต้องการ	หรือมี

แต่ยังไม่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน	

เนื่องจากเครื่องจักร	 เครื่องมือ	และอุปกรณ์ส่วนใหญ่มีต้นแบบ

มาจากต่างประเทศ	 หรือจากเฉพาะแหล่ง	 และบางเคร่ือง 

ไม่สามารถน�ามาปรับใช้ในแต่ละท้องถิ่นได้	 จึงมีความจ�าเป็น 

ต้องพัฒนาสร้างเครื่องจักร	 เครื่องมือให้เหมาะสม	 เพื่อช่วย 

เพิ่มประสิทธิภาพการท�างานและได้ผลผลิตท่ีมีคุณภาพ	ดังน้ัน

โครงการจึงให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีให้ตรงตาม

โจทย์และช่วยยกระดับกระบวนการผลิตของวิสาหกิจชุมชน 

ได้อย่างแท้จริง

เป็นการส่งเสริมและผลักดันนักประดิษฐ์ไทยน�าชิ้นงาน 

สิ่งประดิษฐ์ออกสู่เชิงพาณิชย์	 เปิดโอกาสในการเริ่มต้น

ท�าการตลาด	 ช่วยสร้างนักการค้าที่เริ่มต้นด้วยการเป็น 

นักประดิษฐ์	 แต่ยังไม่เคยมีประสบการณ์ด้านเชิงพาณิชย ์

มาก่อน	จึงถือได้ว่าเป็นการสร้างความมั่นใจ	ประสบการณ์	

มาตรฐาน	 ในการประดิษฐ์	 การผลิต	ด้านเชิงพาณิชย์และ

ด้านอืน่ๆ	ให้แก่นักประดษิฐ์ท่ีเป็นคนไทย	ให้มคีวามสามารถ

ในการแข่งขันทัดเทียมกับนานาประเทศได้		

โครงการพัฒนาเครื่องจักร เครื่องมือ และ
อุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน

โครงการส่งเสริมสิ่งประดิษฐ์ด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ 

3

4
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เป็นกลไกหนึง่ทีจ่ะช่วยขับเคล่ือนให้เศรษฐกจิชาตไิปสู่เศรษฐกจิ

ฐานความรู้	 (Knowledge-Based	Economy)	เกิดบุคลากรท่ีมี 

ศกัยภาพสามารถคดิค้น		และต่อยอดเทคโนโลยขีองไทยให้ทนัสมยั 

เป็นสากล	 และสามารถแข่งขันกับนานาชาติในตลาดโลกได้	 

โดย	 ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 

เปิดเวทรีบัผลงานเข้าร่วมการประกวด	2	เวทีตามความเหมาะสม 

ของผลงาน	ได้แก่	

โครงการประกวดแข่งขัน5

• การประกวดส่ิงประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี เป็นเวทีที่จัดข้ึนเพ่ือสร้างแรงจูงใจ 

และเปิดโอกาสให้นักพัฒนาเทคโนโลยีและนักประดิษฐ ์

รุน่ใหม่		ให้เหน็ความส�าคญัของการคดิค้นทางวทิยาศาสตร์	

และเทคโนโลยีที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อประเทศ

โดยรวม	 โดยเน้นเครื่องมือ	 เครื่องจักรกล	ส่วนประกอบ	

และอุปกรณ์ด้านการเกษตรและสิ่งแวดล้อมการเกษตร	

•การประกวดรางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกล 

ยอดเยีย่ม	เพือ่เป็นการประกาศเกยีรตคิณุให้กบับรษิทั

ที่มีคนไทยเป็นเจ้าของ	 และมีความสามารถในการ

พัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเอง	มีความโดดเด่น	สามารถผลิต

และใช้งานได้จริงในเชงิพาณชิย์	หรอืต่อยอดและคดิค้น

เทคโนโลยีของไทยให้ทันสมัย	 สามารถแข่งขันกับ

นานาชาติในตลาดโลกได้
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สารบัญ

เครื่องเตรียมดินส�าหรับนาด�า

เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้นระบบอัตโนมัต	ิ

เครื่องก�าจัดมอดในข้าวขนาดเล็ก	ด้วยคลื่นไมโครเวฟส�าหรับชุมชน

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ

เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

เครื่องขัดข้าวขาว	รุ่นวิสต้า

เครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า

ระบบเกษตรกรรมความแม่นย�าสูง

เครื่องสกัดน�้ามันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร	โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต

เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและรถขนถ่ายทะลายปาล์ม

ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล

รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

ระบบเก็บเกี่ยวล�าไย

เทคโนโลยีการเกษตร 
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C O N T E N T S

ธุรกิจร้านกาแฟสด

เครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิ

เครื่องอบระบบดูดความชื้น

เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล

เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ

เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ

เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนมคุกกี้

เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ

เครื่องท�าขนมผิง

เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ

เครื่องล้างท�าความสะอาดสาหร่ายไก

เครื่องกรอก-ปอกข้าวหลาม

เทคโนโลยีอาหาร

ระบบติดตามการเจริญเติบโตและระบบจ่ายวัคซีนส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง	

เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์ส�าหรับท�าหญ้าแห้งและพืชหมัก

โรงเรือนปศุสัตว์ส�าเร็จรูปส�าหรับเลี้ยงหมู

ระบบโอโซนส�าหรับบ่อเลี้ยงกุ้งหนาแน่นและปลอดเชื้อ

เทคโนโลยีปศุสัตว์และการประมง
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เครื่องตัดผ้าแบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก

เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย

เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัติ

เครื่องกรอด้ายสายสิญจน์

เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและช�าระล้าง

เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกส�าหรับขึ้นรูปฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม

เครื่องประกอบลวดหนามแบบอัตโนมัติ

เครื่องอัดถ่านแท่ง	–	ถ่านดูดกลิ่น

เครื่องผ่าผลหมาก

เครื่องเหลาทางมะพร้าว

เครื่องเหลาหวาย

เครื่องท�าเกลียวจากเส้นผักตบชวา

เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดประสิทธิภาพสูงอัตโนมัติพร้อมใช้
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กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

กังหันลมแนวนอนขนาด	1	กิโลวัตต์

เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวลแบบถอดประกอบได้ขนาด	25	กิโลวัตต์

เครื่องผลิตน�้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก	1,000	กิโลกรัมต่อวัน	ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการสกัดน�า้มันปาล์มดิบชนิดประสิทธิภาพสูง

ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงแข็ง	เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น	

เครื่องอัดแท่งชีวมวล

ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง

เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด	2	ตันต่อชั่วโมง	ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบส�าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยีพลังงาน
78
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เครื่อง	Freeze	dryer	เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม

เครื่องเคลือบยาด้วยน�า้ตาลแบบอัตโนมัติ

เครื่องผสมน�้ายาส�าหรับการฟอกเลือด	(ไตเทียม)

เครื่องล้างตัวกรองส�าหรับการฟอกเลือด	(ไตเทียม)

เครื่องสแกนฟันและผลิตฟันเทียม

เครือ่งนึง่ฆ่าเชือ้โรคอตัโนมตัสิ�าหรบัเครือ่งมอือปุกรณ์ทางการแพทย์	(Automatic	Autoclave	Machine)	

เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง	360	องศา	ชนิดหลอดแอลอีดี

เทคโนโลยีการแพทย์

ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะ

เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ

เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตส�าหรับโรงไฟฟ้าชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น	ขนาด	1.0	เมกะวัตต์

เครื่องดูดและดักกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบไซโคลนส�าหรับโรงสีข้าว

เครื่องก�าจัดสารระเหยประกอบอินทรีย	์(VOCs)	ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน�า้มันแบบเคลื่อนที่ได	้

เครื่องรีไซเคิลน�้ายาล้างคราบไขมัน	แบบไอระเหย

เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ

เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผงโดยกรรมวิธีไอน�า้แรงดันสูงเพื่อผลิตเชื้อเพลิง

เตาเผาขยะพลาสมา

ชดุเครือ่งจกัรส�าหรบักระบวนการล้างและปรบัปรงุคณุภาพขยะพลาสตกิเพือ่การผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิ

เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะหรือติดรถบรรทุก

เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
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เทคโนโลยีอื่นๆ

C O N T E N T S

เครื่องฉีดพลาสติก

เครื่องเจียระไน	

เครื่องจักร	CNC	5	แกน

เครื่อง	CNC	5	Axis	for	Jewelry

เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี	

เครื่องสร้างต้นแบบขนาดใหญ่ส�าหรับงานเซรามิก	พร้อมซอฟท์แวร์ช่วยการผลิต

ระบบล�าเลียงชิ้นงานส�าหรับเครื่อง	Forging

ระบบน�าร่องอัตโนมัติส�าหรับเครื่องเชื่อม

ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบ

เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ

แขนหุ่นยนต์ประเภทสการาส�าหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม

เครื่องแกะสลักลายนูนต�่าด้วยเลเซอร	์บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพพลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่

เครื่องทดสอบความแข็ง

เครื่องหัวเผาส�าหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต�า่	

เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่งอัตโนมัติที่่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสมา

ปั้นจั่นแบบ	Derrick	Crane	ขนาด	3.5	ตัน

ระบบหัวจ่ายคอนกรีตแบบแขนพับส�าหรับการก่อสร้าง

เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง	

ระบบลิฟต์โดยสารส�าหรับงานก่อสร้าง

เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
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การปลูกข้าวนาด�า เป็นวธิกีารปลกูทีใ่ห้ผลผลติสงู 

ซึ่งเกษตรกรต้องอาศัยเคร่ืองเตรียมดินส�าหรับการปรับ

สภาพพืน้ดนิให้เหมาะกบัการปลกูข้าวนาด�า โดยเครือ่ง

เตรียมดินส�าหรับนาด�าที่ เกษตรกรใช้อยู ่ทั่วไปนั้น  

ยังปั่นดินได้ไม่ละเอียดจึงต้องว่ิงซ�้ากันหลายรอบท�าให้

ส้ินเปลอืงน�า้มนัเชือ้เพลงิมาก จึงเป็นสาเหตหุนึง่ทีท่�าให้

เกิดความล่าช้าและมีต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นการ

พัฒนาเครื่องเตรียมดินส�าหรับนาด�าที่มีประสิทธิภาพ 

จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยัดต้นทุนของการ 

ท�านาได้

หลักการท�างานและจุดเด่น
ตัวเครื่องมีจุดยึดกับท้ายรถไถแบบนั่งขับจ�านวน  

3 จุด มีลูกกลิ้งตัวใหญ่ ท�าหน้าที่ย่อยดิน และลูกกลิ้ง 

ตัวเล็กท�าหน้าที่ช่วยย่อยดินให้ละเอียดมากขึ้น

ส่วนคราดท�าหน้าที่ช่วยปรับหน้าดิน การท�างาน 

รถไถจะเป็นต้นก�าลังในการลากจูงเครื่องเตรียมดิน

ส�าหรับนาด�า ขณะที่ท�าการลากจูงด้วยความเร็ว  

3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลูกกล้ิงตัวใหญ่จะท�าหน้าท่ี

เป็นต้นก�าลัง เพื่อให้ลูกกล้ิงตัวเล็กกล้ิงตามด้วยชุด

ถ่ายทอดก�าลัง

จากนั้นคราดก็จะท�าการกระจายดินและเกลี่ยดิน

จากที่สูงไปสู ่ที่ต�่ากว่าด้วยไม้ที่ติดบนสันของคราด  

หากพืน้ทีม่คีวามแขง็อ่อนต่างกนัมาก คราดจะสามารถ

ปรับระดับการเกลี่ยดินตามสภาพพื้นที่อีกด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
เครื่องเตรียมดินส�าหรับนาด�า เพื่อติดตั้งกับรถไถ

แบบนั่งขับขนาด 34 แรงม้า มีขนาดหน้ากว้าง 200 

เซนตเิมตร การใช้งานเกษตรกรต้องมกีารเตรยีมแปลงนา 

ก่อนโดยผ่านการไถดะ ไถแปร เพื่อก�าจัดวัชพืชและ 

ย่อยดินให้มีขนาดเล็กก่อนแล้วจึงใช้เครื่องเตรียมดิน

ส�าหรับนาด�า โดยการไถเพียง 1 รอบ ก็สามารถเตรียม

ดินส�าหรับปักต้นกล้าได้

• ประสิทธิภาพความสามารถในการเตรียมดิน  

18 นาที/ไร่

• เครื่องมีขนาด 2.2 x 1.60 x 1.25 เมตร

• น�า้หนักของเครื่อง 280 กิโลกรัม

 ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท /เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการ พฒันาต้นแบบเครือ่งจกัร  

เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย : นายณรงค์ หูชัยภูมิ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานวิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 0 4277 2391  โทรสาร : 0 4277 2392  E-Mail : mechainical_rmuti@hotmail.com

เครื่องเตรียมดินส�าหรับนาด�า
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พัฒนาโดย สถาบันไทย-เยอรมัน 
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 0 6 1825 1028  Email: marketing@tgi.or.th
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ยนต์ผลดี จ�ากัด
25/6 ถนนพหลโยธิน กม.351 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
โทรศัพท์ : 0 5633 4000-2  โทรสาร : 0 5633 4004  Email: karn.ck@gmail.com

เครื่องสุ่มตัวอย่างข้าวเปลือกและวัดความชื้น
ระบบอัตโนมัติ

เครือ่งสุ่มตัวอย่างข้าวเปลอืก สามารถใช้สุม่ตวัอย่าง 
ธญัพชืหลากหลายชนดิ เช่น ข้าวเปลอืก ข้าวสาร ข้าวโพด 
เป็นต้น โดยสุม่ตวัอย่างจากทกุต�าแหน่งและทกุความลกึ 
บนรถบรรทุกจนได้ตัวอย่างที่แท้จริง ด้วยกระบอกแขน
เคลื่อนไหวอิสระ 3 แกน 6 ทิศทาง จากระบบไฮดรอลิค 
ควบคุมด้วยรีโมททั้งแบบมีสายหรือแบบไร้สาย (ติดตั้ง
เพิ่ม) โดยตัวอย่างข้าวเปลือกจะถูกดูดด้วยพัดลม
สุญญากาศแรงดันสูง และไหลลงสู่ถังเก็บตัวอย่าง 
สแตนเลส เพือ่วดัความชืน้ด้วยเครือ่งวดัความชืน้ระบบ
อัตโนมัติที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องสุ่มตัวอย่าง 

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ก�าลังการผลิต 100 กิโลกรัมต่อนาที
2. โครงสร้างแขง็แรง มแีท่นส�าเรจ็ขนาด 300 x 300 

x 40 เซนติเมตร สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก
3. เสาโครงสร้างมขีนาด  15 x 15 x 450 เซนตเิมตร 

สามารถหมุน ซ้าย – ขวา, เข้า – ออก, ขึ้น – ลงได้อย่าง
คล่องแคล่ว ด้วยระบบไฮดรอลิค 3 stoke แกนมอเตอร์ 
3 แรงม้า

4. แขนรับหลาวเก็บตัวอย่างขนาด 15 x 15 x 250 
เซนติเมตร

5. แขนยืดเข้าออกเพื่อหาต�าแหน่งขนาด 125  
x 12.5 x 150 เซนติเมตร

6. ระบบไฮดรอลิค 3 แกนพร้อม สปีดคอลโทรล  
นิ่มนวลในการใช้งานทนทานต่องานหนัก

7. กระบอกไฮดรอลคิแกน  A 63 x 1000 มลิลเิมตร 
สามารถขึ้นสูง – ลงต�่าได้

8. กระบอกไฮดรอลิคแกน B 50 x 1000 มิลลิเมตร 
สามารถวิ่งเข้า – ยืดออกได้

9. มีมอเตอร์ไฮดรอลิค หมุนซ้าย – ขวา
10. มีพัดลมระบบสุญญากาศ (Ring blower  

Hi-presser) แรงพอท่ีจะดูดข้าวเปลือกจากด้านบน 
ถึงพื้นรถ ส่งไปเก็บที่ถังพักได้อย่างง่ายดาย

11. ติดตั้งระบบประหยัดไฟฟ้า เมื่อหยุดใช้งาน 
พัดลมและปั๊มจะหยุดท�างานโดยอัตโนมัติ

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทัได้
โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 
เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2556 



ปัจจุบันการก�าจัดมอดในข้าวหลังการเก็บเกี่ยว

ผลผลิตทางการเกษตร จะท�าโดยวิธีรมยาด้วยสารเคมี 

ส่วนใหญ่ที่ใช้คือ เมธิลโบรไมด์ ซ่ึงไม่เป็นที่ยอมรับ

เนื่องจากมีปัญหาการตกค้างของสารเคมีและไม่

สามารถก�าจัดไข่มอดได้ จึงได้พัฒนาเทคโนโลยีการให้

ความร้อนด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งเป็นเทคโนโลยี

สะอาด ส�าหรบัเครือ่งก�าจัดมอดขนาดเลก็นัน้เหมาะกบั

การให้ความร้อนผ่านคลืน่ไมโครเวฟ เนือ่งจากให้พลงังาน 

ที่สูงกว่า และการก�าจัดมอดด้วยวิธีนี้จะใช้เวลาสั้นกว่า

การรมยาถงึ 10 เท่า โดยเมือ่คลืน่ไมโครเวฟผ่านเมลด็ข้าว 

จะท�าให้โมเลกุลของน�้าในเมล็ดข้าวเกิดการเคลื่อนที่

ด้วยการหมนุตวักลบัไปมาอย่างรวดเรว็ตามระดบัความถี่ 

ของคลืน่แม่เหลก็ไฟฟ้า เกดิการเสยีดสจีนเกดิความร้อน

ในระยะเวลาอนัสัน้ ความร้อนทีเ่กดิขึน้กระจายตวัไปยงั

ส่วนอืน่โดยกระบวนการน�าความร้อน ส่งผลให้มอดและ

แมลงอื่นๆ ท่ีแฝงอยู่ในเมล็ดข้าวตาย ดังน้ันจึงมีการ

พฒันาเครือ่งก�าจดัมอดในข้าวด้วยคลืน่ไมโครเวฟส�าหรบั 

ชุมชน ด้วยองค์ความรู้ภายในประเทศ และใช้ชิ้นส่วน

วสัดทุีผ่ลติในประเทศไทย เพือ่ทดแทนการน�าเข้าเทคโนโลยี 

จากต่างประเทศ ในราคาที่ชุมชนสามารถจัดหาได้

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. โครงสร้างท�าจากสแตนเลสสตีล

2. ก�าลงัการผลติ 60-100 กโิลกรมัต่อชัว่โมง มรีะบบ

การน�าเข้าและส่งออกข้าวอัตโนมัติ

3. อัตราการใช้พลังงาน ประมาณ 3 กิโลวัตต์

4. สามารถให้ความร้อนแก่ข้าวได้อย่างรวดเรว็ไม่มี

อันตรายและไม่มีสารเคมีตกค้าง

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท

ได้โดยตรง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์

คุณค่า ประจ�าปีงบประมาณ 2556
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เครื่องก�าจัดมอดในข้าวขนาดเล็ก
ด้วยคลื่นไมโครเวฟส�าหรับชุมชน

พัฒนาโดย ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-944140 ต่อ 111  Email: nipapon@ee.eng.cmu.ac.th
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เฟบิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ากัด
84/168 ถนนโชตนา ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 0 5321 3412  โทรสาร  0 5321 3514  Email: info@febix.com
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เครื่องกะเทาะข ้าวเปลือก เป ็นเคร่ืองจักร 

ที่ท�าหน้าที่กะเทาะเปลือกของข้าวเปลือกออกให้เป็น 

ข้าวกล้อง และแกลบ มกีารใช้งานในโรงสข้ีาวทัว่ประเทศ  

ถ้าค�านวณจากผลผลิตข้าวเปลือกของประเทศไทย 36 

ล้านตัน ในระยะเวลา 1 ปี การจะสีข้าวเปลือกให้เสร็จ

สิน้โดยใช้เวลา 365 วนันัน้ ประเทศไทยจะต้องการเครือ่ง

กะเทาะข้าวจ�านวนประมาณ 1,650 เครือ่ง เพือ่ท�าหน้าที่

กะเทาะเปลอืกตลอดทัง้ปี แต่ในทางปฏบิตักิารสข้ีาวเกดิ

ขึ้นไม่นานกว่า 3 เดือนตลอดทั้งปี เนื่องจากก�าลังผลิต

ของโรงสทีีม่ากกว่าผลผลติของข้าวเปลอืก ดงันัน้จ�านวน

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกที่ประจ�าการอยู่ในโรงสีน่าจะ

มีอยู่ไม่ต�่ากว่า 6,600 เครื่องทั่วประเทศไทย เนื่องจาก

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกเป็นเครื่องจักรที่มีอายุการใช้

งานยาวนาน ท�าให้มอีตัราการซือ้ทดแทนต�า่ แต่ทว่าโรงสี 

กย็งัซือ้ทดแทนด้วยเหตผุลอืน่ๆ เช่น เทคโนโลยทีีท่นัสมยั

ขึ้น ท�าให้คุณภาพการกะเทาะเปลือกที่ดีขึ้น ก�าลังผลิต

ที่มากขึ้น และความสะดวกสบายในการใช้งาน

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. มีอัตราก�าลังการผลิตอยู่ที่ 3-4 ตันต่อชั่วโมง

2. มรีะบบ PLC ประมวลผลการท�างานและหน้าจอ

สัมผัส (Touch Screen)

3. สามารถนับชั่วโมงการใช้งานเคร่ืองจักรและตั้ง

เวลานับชั่วโมงการท�างานของลูกยาง

4. สามารถวัดอุณหภูมิเพื่อสั่งการให้ให้เครื่องหยุด

กะเทาะ 

5. มีระบบการเตือนผู้ใช้เม่ือถึงเวลาการเปลี่ยน 

ลูกยางสีข้าว 

เครื่องกะเทาะข้าวเปลือกระบบอัตโนมัติ

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท

ได้โดยตรง

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557 

พัฒนาโดย สถาบันไทย-เยอรมัน 
700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ยนต์ผลดี จ�ากัด
25/6 ถนนพหลโยธิน กม.351 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240 
โทรศัพท์ : 0 5633 4000-2  โทรสาร : 0 5633 4004  Email: karn.ck@gmail.com
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เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน

เป็นเครือ่งสีข้าวขาว ส�าหรบัสข้ีาวบรโิภคเองภายใน 

ครวัเรอืนซึง่ออกแบบให้มขีนาดเลก็ ใช้งานสะดวก ดแูล

รักษาง่าย สามารถแยกแกลบและร�าข้าว เพื่ออ�านวย

ความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้งานมีระบบป้องกัน

อันตรายจากกระแสไฟฟ้าจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน

โดยเครื่องสีข ้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด  

ไม่กนิเนือ้ทีม่นี�า้หนกัเพยีง 33 กโิลกรมั สามารถสข้ีาวได้ 

35-45 กิโลกรัม ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์คัดแยก

สิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ดเต็มและข้าวหักออกจากกัน

ได้ อกีทัง้สามารถสข้ีาวทีม่คีณุภาพได้ตามความต้องการ

ของผู้บริโภค ตลอดจนสามารถน�าร�าข้าวและแกลบไป

ใช้เลีย้งสตัว์หรอืท�าปุย๋ได้ ซ่ึงสามารถลดภาระค่าใช้จ่าย

ที่เกิดจากการจ้างสีข้าว

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ประเภทการสีข้าว สีเป็นข้าวขาว

• ก�าลังการผลิตประมาณ 35 – 45 กิโลกรัม  

ข้าวเปลือก/ชั่วโมง

• ความจุกรวยใส่ข้าว 4.5 กิโลกรัมข้าวเปลือก

• ต้นก�าลังมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า

• ความต้องการด้านไฟฟ้าหม้อไฟฟ้าขนาด 5 

แอมป์ 220 โวลต์ คุณลักษณะเฉพาะ ขนาดสายไฟ  

2 x 1.5 มิลลิเมตร 

• ขนาดตัวเครื่อง 0.30 x 0.52 x 0.82 เมตร  

(กว้าง x ยาว x สูง)

• น�า้หนักเครื่อง 33 กิโลกรัม

• ค่าไฟในการใช้เครื่อง 3 บาท/ชั่วโมง

• ได้แกลบ 40% เป็นน�้าหนัก 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง

• ขายแกลบได้ 16 บาท (คิดราคาแกลบ 1,000 

บาท/ตัน)  

• ได้เศษข้าวหัก 33% เป็นน�้าหนัก 8 กิโลกรัม/

ชั่วโมง

• ขายเศษข้าวหักได้ 160 บาท (คิดราคาข้าวหัก  

20 บาท/กิโลกรัม)

• ได้ข้าวสารส�าหรับบริโภค 16 กิโลกรัม/ชั่วโมง

 ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 บาท/เครื่อง 

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์

คุณค่า ประจ�าปีงบประมาณ 2555

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail: thaimachinery2gmail.com
ร่วมกับ : บริษัทนาทวีเทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที่ 5/2 หมู่ 14 ถนนสุวินทวงศ์ ต�าบลศาลาแดง อ�าเภอบางน�้าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 0 3884 6200-2  โทรสาร : 0 3884 6203  E-Mail: natarawee_technology@yahoo.com
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ตรเครื่องขัดข้าวขาว รุ่นวิสต้า
เครื่องขัดสีข้าวขาว Satake แบบแนวตั้งได้

รวบรวมเทคนิคที่ทันสมัยและได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามี
คุณภาพดีกว่าเครื่องที่มีลักษณะเหมือนกันในโรงสีข้าว
ทัว่โลก จดุเด่นของเครือ่งสข้ีาวขาว Satake แบบแนวตัง้ 
ส�าหรับโรงสี คือ

ผลตอบแทนสงู : ได้ผลผลติข้าวสารทีข่าวสม�า่เสมอ
ในปรมิาณเพิม่ขึน้ มปีรมิาณข้าวหกัน้อยลง และสญูเสยี
ความชื้นน้อย

การใช้งานง่ายขึ้น : มีตัวควบคุมการขัดสีข้าวโดย
อัตโนมัติ ท�าให้ข้าวขาวที่ต้องการอย่างง่ายดาย

การเปลี่ยนอะไหล่สะดวก : หินขัดข้าวขาวสามารถ
ถอดออกได้ง่ายจากด้านบนของเครื่อง

อายกุารใช้งานยาวนาน : เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเครือ่ง
แบบเดมิ เครือ่งขดัสข้ีาวตามแนวตัง้ สามารถรกัษาความ 
ร้อนและความดันที่ต�่าในห้องขัดสีข้าวได้ จึงท�าให้ส่วน
ประกอบต่างๆ มีความทนทานมีอายุการใช้งานนานขึ้น

ร�าข้าวตกค้างภายในตวัเครือ่งน้อยลง : ในส่วนล่าง
ของห้องขดัสข้ีาวจะมวีาล์วใบพดั ซ่ึงช่วยพดัร�าข้าวออก
จากตัวเครื่อง

การออกแบบขนาดที่กะทัดรัด : การออกแบบช่อง
การขดัสข้ีาวเป็นแบบพเิศษ มขีนาดเกอืบ 2 เท่าของแบบ
เดิม จึงช่วยให้มีความจุของการขัดสีข้าวมากขึ้น

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• โครงสร้างแข็งแรง ออกแบบให้อุปกรณ์ส�าคัญ ๆ 

ถูกติดตั้งอยู่ในโครง เช่น โครงหิน ลูกหิน เสาซองยาง 
เพลาหิน มู่เล่ใต้หิน

• ก�าลังผลิตข้าวขาว 6-8 ตันต่อชั่วโมง ก�าลังผลิต 
ข้าวนึ่ง 5-6 ตันต่อชั่วโมง

• ปริมาณลมดูด 60 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที

• ความขาวของข้าวที่ขัดได้ 4 หน่วยต่อเที่ยว  
(ขึ้นอยู่กับความต้องการผู้ใช้)

• ออกแบบให้พืน้ภายในห้องขดัมาก ท�าให้มกี�าลงั
ผลิตสูง

• ออกแบบใหม่ ไม่ใช้ยางเส้น ไม่ต้องปรับตั้งยาง

• สามารถปรับความขาวของข้าวสารได้ง่าย ด้วย
ลูกตุ้มถ่วงน�า้หนักที่ทางออกข้าว

• ความขาวของข้าวสารแสดงผ่านหน้าจอแอมมเิตอร์

• ระบบทางลมสมบรูณ์แบบ ระบายความร้อนได้ดี 
ท�าให้ข้าวหักน้อย

• ลูกหินกากเพชร มีให้เลือกท้ังแบบส�าเร็จรูป 
และแบบสามารถพอกได้เอง ท�าให้สามารถปรับสูตร
กากเพชรให้เหมาะสมกับสายพันธุ์ของข้าวที่มีอยู่

 ราคาเริ่มต้นที่ 600,000 บาท/เครื่อง 

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี
เพือ่ทดแทนการน�าเข้าและผลกัดนัเข้าสูต่ลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2555

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที ่700/1 หมู ่1 นิคมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัทยนต์ผลดี จ�ากัด
เลขที่ 25/6 ถนนพหลโยธิน กม.351 อ�าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 0 5633 4000-2  โทรสาร : 0 5633 4004  E-Mail : karn.ck@gmail.com  Website : http://www.youtpholdee.com



การท�าข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทย 
ภาคอีสานเพื่อให้เก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลานาน 
สามารถท�าได้ทั้งข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ข้าวฮางถือเป็น 
ข้าวกล้องชนิดหนึ่ง แต่มีคุณค่าทางอาหารสูงกว่า หอมและ
นุ่มกว่า เนื่องจากเป็นข้าวเปลือกที่นึ่งสุกแล้ว ส่วนประกอบ
ของข้าวยงัอยู ่100% มเีพยีงเปลอืกข้าวทีส่อีอกไป ในการนึง่
ข้าวเปลอืก สเีหลอืงของเปลอืกข้าว จะซมึเข้าไปในเมลด็ข้าว
ท�าให้ข้าวฮางมสีเีหลอืงทองบางพืน้ทีจ่งึนยิมเรยีกอกีชือ่หนึง่
ว่า “ข้าวหอมทอง” ส่วนกรรมวิธีในการผลิตข้าวฮางนั้น 
เริ่มต้นจากการแช่ข้าว การนึ่งข้าว การตากข้าว การกะเทาะ
เปลือกการลดความชื้นข้าวก่อนบรรจุ และการบรรจุเตรียม
จ�าหน่าย เพื่อให้ข้าวฮางแห้งสนิท ปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อรา 

ในถุง และเพ่ือสร้างความมั่นใจในตัวสินค้าของผู้บริโภค  
ผูพ้ฒันาจงึได้ออกแบบและสร้างเครือ่งต้นแบบเครือ่งอบข้าว 
ฮางอินทรีย์แบบรางเขย่า พร้อมกับการตรวจสอบความชื้น 
ก่อนการบรรจุถุง โดยสามารถถอบได้ครั้งละประมาณ 250-
300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (ข้าวเปลือก) และมีอัตราการ 
สิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 1.26-1.60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง 
• โครงเครื่องท�าจากเหล็กกล่องขนาด 50 x 50 

มิลลิเมตร เชื่อมประกอบชิ้นงาน มีขนาด ก x ส x ย เท่ากับ 
0.70 x 1.05 x 3.90 เมตร และมีล้อเหล็กขนาด 6 นิ้วแบบ
หมุนรอบทิศทาง
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เคร่ืองต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางอินทรีย์
แบบรางเขย่า



• ชุดรางเขย่าและฝาครอบรางเป็นแบบลกูเบีย้วมรีะยะ
ชกั 50 มลิลเิมตร ต้นก�าลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์

• ชุดความร้อนเป็นแบบหัวอินฟราเรด ที่ใช้แก๊สหุงต้ม 
(LPG) จ�านวนเป็นเชื้อเพลิงจ�านวน 2 หัว

• ชุดกระพ้อล�าเลียงข้าว ต้นก�าลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 

½ แรงม้า 220 โวลต์ ใช้ลูกกระพ้อขนาด 50 มิลลิเมตร  

กระพ้อมคีวามสงู 3.60 เมตร ความเรว็ของสายพานกระพ้อ 
มีค่า 6.75 เมตร/นาที

• ถงับรรจุข้าวสว่นกระพ้อสามารถบรรจุขา้วเปลือกได้
ประมาณ 50 – 60 กิโลกรัม

• รางส่งข้าวท�าจากเหล็กกล่องขนาด 3 นิ้ว ภายใน 
ปูด้วยแผ่นสเตนเลส

• ชุดพัดลมท�าความสะอาด ต้นก�าลังเป็นมอเตอร์ 
ขนาด ½ แรงม้า 220 โวลต์

 ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/เครื่อง 

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  
ประจ�าปีงบประมาณ 2552
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พัฒนาโดย : นายพัฒนา พึ่งพันธุ์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
อ�าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 0 4381 1128  โทรสาร: 0 4381 3070
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ระบบเกษตรกรรมความแม่นย�าสูง
ระบบเกษตรกรรมความแม่นย�าสูงเป็นระบบ

ควบคมุการปลกูพชืในโรงเรอืน สามารถควบคมุอณุหภมูิ 

และความชื้น เพื่อให้สภาวะแวดล้อมในการเพาะปลูก

เหมาะสมกับชนิดของพืชที่ท�าการเพาะปลูก นอกจากนี้

ยงัสามารถก�าหนดปรมิาณการจ่ายสารอาหารแก่พชืได้

ตามความต้องการของเกษตรกร ด้วยระบบควบคุม

อัตโนมัติตามโปรแกรมการปลูกพืชชนิดนั้นๆ เพื่อใช้ใน

การเพาะปลกูพืชเศรษฐกจิทีม่มีลูค่าสงู และปลอดสารพษิ 

อย่างแท้จรงิ รวมทัง้ช่วยให้การเพาะปลกูมปีระสทิธภิาพ 

สูงสุด เพิ่มมูลค่าของผลผลิตได้สูง เนื่องจากสามารถ

ควบคุมคุณภาพได้ตามที่ต้องการและไม่เสียเวลา 

ในการดูแลมาก นอกจากนี้ยังสามารถน�าเทคโนโลยีไป

ประยุกต์ใช้ในการผลิตสินค้าอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถใช้

โรงเรือนเป็นเรือนพักผ่อนหรือเรือนรับรองได้อีกด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ระบบควบคมุการปลกูพชื ซึง่ประกอบด้วยระบบ

การวัดและควบคุมต่างๆ ดังนี้

• ระบบการวัดและควบคุมอุณหภูมิอากาศที่

อุณหภูมิ 20 – 40 องศาเซลเซียส

• ระบบการวัดและควบคุมความช้ืนอากาศที ่

ความชื้นสัมพัทธ์ 50 – 95%RH

• ระบบการวัดและควบคุมความชื้นในดิน

• ระบบควบคุมการจ่ายธาตุอาหารตามช่วงการ

เจริญเติบโตของพืชโดยจะจ่ายสารอาหาร N, P และ K 

ตามความต้องการของพืช

2. ระบบควบคุมอัตโนมัติ จะท�าการวัดค่าอุณหภูมิ 

ความชื้น และค่าต่างๆ เพื่อน�าไปวิเคราะห์ในโปรแกรม

และสั่งควบคุมการปรับปริมาณต่างๆ ตามความ 

ต้องการของพืช

3. โรงเรอืนเพาะปลกูต้นแบบ ขนาด 10 ตารางเมตร 

เป็นแบบระบบปิดเพือ่ควบคมุอณุหภมูแิละความชืน้ให้

เหมาะสมกับชนิดของพืช

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท

ได้โดยตรง

 

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร  : 0 2712 2979  Email:  thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ บริษัท อกรินโนเวท จ�ากัด
1469/1 หมู่ 6 ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 0 27544161-3  โทรสาร : 0 2755 9019  Email:  info@jrlsiam.com
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การสกัดคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือ
วิกฤตโดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มีจุดวิกฤตคือมีความดัน
ที่ 72.8 บรรยากาศและอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียส ซึ่งที่
สภาวะน้ีคาร์บอนไดออกไซด์มีคุณสมบัติเป็นตัวท�าละลาย
ที่ดี เมื่อท�าการสกัดแล้วสามารถแยกคาร์บอนไดออกไซด์ 
(ตัวท�าละลาย) ออกจากผลติภณัฑ์ได้ง่ายโดยการลดแรงดันลง 
คาร์บอนไดออกไซด์จะเปลีย่นสถานะจากของเหลวเป็นก๊าซ
ไม่เหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์ จึงท�าให้ได้น�้ามันหอมระเหย 
ที่มีความบริสุทธิ์สูงและคุณภาพดี

หลักการท�างานและจุดเด่น
การสกัด (extraction) โดยการใช้สารในสภาวะที่มี

อุณหภูมิและความดันเหนือจุดวิกฤต (Super Critical Fluid 
Extraction) ซ่ึงจะมีคุณสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้
เหมือนแก๊ส และสามารถละลายสารได้เหมือนของเหลว 
จึงเป็นสารสกัดได้อย่างดี ตัวอย่างของสารที่ใช ้ เช ่น  
คาร์บอนไดออกไซด์เหลว มีสถานะส่วนผสมระหว่างแก๊ส
และของเหลว ซึ่งมีคุณสมบัติในการละลายสารพวกไม่มีขั้ว 
(Non-polar compound) การสกัดเริ่มจากการน�าวัตถุดิบ 
ที่มีขนาดอนุภาคท่ีเหมาะสม บรรจุลงในถังสกัด ท�าให้การ
ปรับความดันและอุณหภูมิให้เหมาะสมกับวัตถุดิบนั้นๆ 
อุณหภูมิและความดันในการสกัดจะต้องปรับให้สูงเกิน 
จุดวิกฤตของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในกรณีที่ใช้ก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว) หรือตัวท�าละลายอื่นที่ใช ้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวท�าละลายอื่นที่ใช้จะกลาย
เป็นของไหลยิ่งยวด วิธีนี้สามารถเพิ่มความมีประสิทธิภาพ 
ในการสกัดได้ โดยเพิ่มตัวท�าละลายร่วม (Co-solvent)  
ลงไป จากนัน้จงึปล่อยสารสกดัออกตามเวลาทีก่�าหนดจะได้
สารทีต้่องการจากการสกดั เช่น น�า้มนัหอมหรอืสาระส�าคญั

ทางยาตดิอยูใ่นภาชนะในอตุสาหกรรมอาหาร และยาใช้เพือ่
การสกดัสาร เช่น สารให้กลิน่รส (flavoying agent) สารให้สี  
(coloring agent) น�า้มนัหอมระเหย (essention oil) เป็นต้น 
สารสกัดที่ได้จากวิธีนี้มีความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม 
และผู้บริโภคมากกว่าวิธีการสกัดโดยใช้ตัวท�าลายอินทรีย์  
ที่อาจไม่สามารถแยกตัวท�าละลายออกมาให้หมดโดย
สมบูรณ์จึงอาจท�าให้สารสกัดที่ได้ไม่บริสุทธิ์ต้องน�าไปผ่าน
กระบวนการท�าให้บริสุทธิ์ต่อไป

คุณลักษณะและสมรรถนะเครื่อง
• ขนาดห้องสกัดสามารถบรรจุสมุนไพรบดละเอียด

ปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร

• แรงดันที่ใช้ในการอัด 150 – 250 บาร์ (ขึ้นอยู่กับ
สมุนไพรแต่ละชนิด)

• ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นสารตัวกลางที่ใช้ใน
การสกัด

• ก�าลังไฟที่ใช้ 5 A 220 V

  ราคาเริ่มต้นที่ 3,000,000 บาท/เครื่อง 

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องสกัดน�า้มันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลว
ที่สภาวะเหนือวิกฤต

พัฒนาโดย : สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
เลขที ่700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท โกลเบกซ์เอ็นจิเนียริ่งจ�ากัด
เลขที่ 15/95 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 0 2940 7828  โทรสาร : 0 2940 7829
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ปาล์มน�า้มนัยงัช่วยแก้ปัญหาราคาน�า้มนัเชือ้เพลงิ

ในตลาดโลก ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

อันเป็นปัจจัยหนึ่งที่ผลักดันให้ทุกประเทศค้นคว้า 

หาพลังงานทดแทนจากพืช (BIO DIESEL) เพื่อมา

ทดแทนน�า้มนัเชือ้เพลงิ (ปิโตรเลยีม) ซึง่มคีณุสมบตัแิละ

คณุภาพเท่าเทยีบน�า้มนัเชือ้เพลงิทกุประการนอกจากนี้

ในอนาคต BIO DIESEL จะมีราคาถูกกว่าราคาน�า้มัน

เชือ้เพลงิ ปาล์มน�า้มนัเป็นพชืเศรษฐกจิทีไ่ด้ผลประโยชน์  

ตอบแทนและเกดิวตัถพุลอยได้มากมายและยงัสามารถ

สร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก โดยสามารถแปรรูปได ้

หลากหลายชนิด จึงมีการน�าน�้ามันปาล์มไปใช้ทดแทน

น�า้มันพืชชนิดอื่นๆ ที่ใช้ทดแทนกันได้ ความต้องการใช้

น�า้มนัปาล์มจงึมมีากข้ึน ราคาน�า้มนัปาล์มในตลาดโลก

จึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าในปีต่อๆ ไปจะมีความ

ต้องการใช้น�้ามันปาล์มดิบในอัตราที่สูงขึ้นเป็นล�าดับ

จากแนวโน ้มการขยายตัวของปาล ์มน�้ ามัน 

ทางคณะผู ้วิจัย จึงร ่วมมือวิจัยพัฒนาสร้างเคร่ือง 

เก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลายปาล์มขึ้น โดยมุ่งเน้นให้

สามารถช่วยรักษาคุณภาพและเพิ่มปริมาณผลผลิต 

ให้มากขึ้น โดยให้ความส�าคัญในการน�าเครื่องจักรมา

พัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต 

ปัจจบุนัเครือ่งเกบ็เกีย่วและขนถ่ายทะลายปาล์มทีใ่ช้กนั

อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมน�้ามันปาล์มทั่วไป  

ส่วนใหญ่สัง่น�าเข้ามาจากต่างประเทศ มกีารสกึหรอเรว็

และยังต้องสั่งเพิ่มเข้ามาจากต่างประเทศอยู่เสมอ

เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม
และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม 
ประกอบด้วย
1. เครื่องมือท่ีใช้ในการตัดทะลายปาล์มจากต้นปาล์ม

เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ

• เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือ

• น�า้หนักเบาใช้งานสะดวก

• ไม่อ่อนตัว

• ใช้งานได้นาน

• ความสูง 12 -15 เซนติเมตร

• น�า้หนักเครื่องมือ 5 – 7 กิโลกรัม

• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง

เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์ม
และรถขนถ่ายทะลายปาล์ม
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แขนกลส�าหรบัเกบ็เกีย่วทะลายปาล์มแบบใช้กบัคน

• น�้าหนักเบาใช้งานสะดวก

• ไม่อ่อนตัว

• ใช้งานได้นาน

• ความสูง 3.6 เมตร

• น�้าหนักเครื่อง 10 กิโลกรัม

• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง

• ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า

2. เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยเครื่องติดรถ

• ความสูง 5 – 11 เมตร

• ตัดปาล์มได้ 4 – 6 ตัน/วัน

• ติดตั้งกับตัวรถ 

3. รถยนต์ล�าเลียงทะลายปาล์มจากสวน

• ขนาดตัวรถ กว้าง x ยาว x สูง – 3.30 เมตร  

x 1.30 เมตร x 1.25 เมตร

• ขับเคลื่อน 4 ล้อ

• ขนาดกระบะบรรทุก 1.58 เมตร x 1.23 เมตร 

x 1.24 เมตร 

• รับน�้าหนักบรรทุกได้ 600 กิโลกรัม

• เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า

4. รถพ่วงส�าหรับขนถ่ายทะลายปาล์ม

• ขนาดกระบะส�าหรับบรรทุก กว้าง x ยาว x สูง – 

2.4 เมตร x 6 เมตร x 2 เมตร

• น�า้หนักบรรทุก 20 ตัน

• มีระบบไฮดรอลิก ส�าหรับแยกกระบะออกจาก 

ตัวรถพ่วง

• มีมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องตามที่กฎหมายก�าหนด

ราคาจ�าหน่าย
• เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือราคาเริ่มต้นท่ี 

50,000 บาท/เครื่อง

• เครือ่งตัดทะลายปาล์มด้วยเครือ่งติดรถราคาเริม่

ต้นที่ 2,500,000 บาท/เครื่อง

• รถขนทะลายปาล์มราคาเริม่ต้นท่ี 800,000 บาท/

เครื่อง

• รถพ่วงส�าหรับขนถ่ายทะลายปาล์มราคาเริ่มต้น

ที่ 1,700,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ

เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการ 

สร้างสรรค์คุณค่า ประจ�าปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail :thaimachinery@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยีเทค จ�ากัด
เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ซอยยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2691 5900  โทรสาร : 0 2691 5820
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ในกระบวนการผลิตปุ ๋ยชีวภาพจากทะลาย 

ปาล์มเปล่า จ�าเป็นต้องมีการย่อยสลายปาล์มเก่าก่อน 

เนื่องจากทะลายปาล์มมีความเหนียว จึงจ�าเป็นต้องมี

การย่อยปาล์มโดยใช้เครื่องย่อย เพื่อท�าให้วัตถุดิบมี

ขนาดเลก็ลง ช่วงลดระยะเวลาในการย่อยสลาย โดยใน

การผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลดังกล่าว จะมีการเพิ่ม

กากตะกอนที่ได้รับจากการผลิตน�้ามันปาล์มเพื่อช่วย

เพิม่ปรมิาณธาตอุาหารลงในปุย๋ ละใช้จุลนิทรย์ีเพือ่ช่วย

เพิ่มประสิทธิภาพในการย่อยสลายและเพิ่มประโยชน์

ของปุ๋ยชดุเครือ่งจกัรส�าหรบักระบวนการผลติปุย๋ชวีภาพ

จากชวีมวลทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบด้วยเครือ่งจกัร จ�านวน 

4 เครือ่งได้แก่ เครือ่งสบัย่อยวตัถดุบิ เครือ่งผสมวตัถดุบิ 

เครื่องอบแห้งปุ๋ย และเคร่ืองคัดแยกขนาดปุ๋ย ทั้งนี้  

ผู ้ผลิตปุ ๋ยชีวภาพจากทะลายปาล ์มสามารถน�า 

ปุย๋ชวีภาพทีไ่ด้ไปใช้ในสวนปาล์ม หรอืใช้กบัพชืชนดิอืน่ 

รวมไปถึงการผลิตเพื่อจ�าหน่ายอีกด้วย

1. เครือ่งสบัย่อยวตัถดุบิ : มหีน้าทีใ่นการสบัย่อย

วัตถุดิบในการท�าปุ๋ยซ่ึงส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้จาก

โรงงานปาล์ม เพือ่ลดขนาดของวตัถดุบิให้เหมาะสมกบั

การท�างานของจลิุนทรย์ี ชดุเครือ่งจกัรของสถานีสับย่อย 

ประกอบด้วยเครื่องสับย่อยชีวมวล ระบบสายพาน

ล�าเลียง และ ระบบตะแกรงคัดแยกขนาดวัตถุดิบ

• สามารถสับย่อยวัตถุดิบที่เป็นชีวมวลได้ในอัตรา

สูงสุด 28 ตัน/วัน

• มีระบบสายพานล�าเลียงส�าหรับขนถ่ายวัตถุดิบ

• ใบมีดสร้างจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง

• การคัดแยกขนาดวัตถุดิบที่ผ ่านการสับย่อย  

แล้วใช้ระบบตะแกรงท่ีสามารถถอดเปล่ียนขนาดของ 

รูตะแกรงได้

2. เครือ่งผสมวตัถดุบิ : มหีน้าทีผ่สมวตัถดุบิทีผ่่าน

การสับย่อยแล้ว โดยสามารถผสมวัตถุดิบ 2 ชนิดเข้า

ด้วยกนั และผสมกบัหวัเชือ้จลุนิทรย์ีจากถงัน�า้หมกั ก่อน

เข้าสู่กระบวนการหมัก ต่อไปชุดเครื่องจักรของสถานี

ผสมวัตถุดิบ ประกอบด้วย ถังพักวัตถุดิบระบบผสม

วตัถดุบิแบบสกร ูถงัพกัน�า้หมกัหวัเชือ้ ระบบผสมหวัเชือ้ 

แบบสกรู

ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล
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• สามารถผสมวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล (ซึ่งผ่านการ

สับย่อยมาแล้ว)

• ได้อัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน

• ม ีFeed Screw ส�าหรบัขนถ่ายวตัถดุบิทีผ่่านการ

ผสมแล้วไปยังต�าแหน่งที่ต้องการ

3. เครื่องอบแห้งปุ๋ย : มีหน้าที่อบแห้งปุ๋ยหมักที่

หมกัเสรจ็แล้ว เพือ่ลดความช้ืนของปุย๋ให้เหมาะสมก่อน

ล�าเลยีงเข้าสู ่สถานถีดัไปชดุเครือ่งจักรของสถานอีบแห้ง

ปุย๋ ประกอบด้วย ระบบอบแห้งแบบโรตารดีรมั และเตา

ให้ความร้อนโดยใช้เช้ือเพลิงชีวมวลซ่ึงสามารถปรับตั้ง

อุณหภูมิได้

• สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านกระบวนการ

หมักด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตราสูงสุด  

20 ตัน/วัน

• สามารถปรับต้ังอุณหภูมิควบคุมส�าหรับการอบ

แห้งได้หลายค่า

4. เครื่องคัดแยกขนาดและบรรจุปุ๋ย : สามารถ

คดัแยกขนาดปุย๋ทีผ่่านการอบแห้งแล้ว และล�าเลยีงเข้า

เครื่องบรรจุกระสอบปุ๋ย

• สามารถคัดแยกปุ๋ยชีวภาพท่ีผ่านการอบแห้งมา

แล้วในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน

• การคัดแยกปุ๋ยใช้ระบบตะแกรง

• การคดัแยกจะคดัแยกเป็น 2 ส่วนคอื การคดัแยก

หยาบและการคัดแยกละเอียด

 ราคาเริ่มต้นที่ 25,000,000 บาท/ชุด

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์

คุณค่าประจ�าปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย : ศูนย์วิทยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกระบี่ 
ต�าบลห้วยยูง อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 0 7566 6085-7  โทรสาร : 0 7566 6086
ร่วมกับ : บริษัท เกษตรสิทธี จ�ากัด
76/2 หมู่ที่ 4 อ่าวลึกเหนือ อ�าเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ 81110  โทรสาร : 0 7568 5735
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การใช้งานรถตดัอ้อยเทคโนโลยสีมองกลฝังตวั
นี้  เป ็นการแก้ป ัญหาการขาดแคลนแรงงานภาค
การเกษตรได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้เทคโนโลยีเข้ามา
ทดแทนแรงงาน ที่ขาดหายไป เป็นการลดการเผาอ้อย  
ลดมลภาวะเป็นพิษในอากาศ เกษตรกรสามารถ
ประหยัดเวลาในการเก็บเกี่ยวอ้อยได้ อีกทั้งยังสามารถ
สร้างธุรกิจบริการตัดอ้อยได้อีกด้วย ความสามารถและ
ประโยชน์ของรถตัดอ้อยเหล่านี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้
เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยหันมาให้ ความส�าคัญกับวิธีการ 
เกบ็เกีย่วผลผลติทีถ่กูวธิ ีแก้ปัญหา อย่างตรงจุด ซึ่งล้วน
ส่งผลถึงรายรับที่เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. ออกแบบระบบควบคุมด้วยเทคโนโลยีสมองกล

ฝังตัว คุมระบบการท�างานต่างๆ ได้ง่ายขึ้น ท�าให้ลด
ความผิดพลาดจากการต้องบังคับอุปกรณ์หลายอย่าง
พร้อมกัน

2. ควบคุมระบบต่างๆ ด้วยจอยสติก เพียงมือเดียว
ก็ควบคุมระบบการท�างานได้เกือบทั้งหมด

3. พัดลมดูดใบอ้อยที่ออกแบบใหม่เป็น 4 ใบและ
มุมองศาที่พัฒนาจากของต่างประเทศ ลดการเหว่ียง
จากความไม่สมดุลได้ และปรับตั้งได้ง่าย

4. มรีะบบหยดุฉกุเฉนิในกรณทีีเ่กดิเหตกุารณ์ผดิปกติ
5. สามารถตัดอ้อยได้อย่างต�่า 25 ตันต่อชั่วโมง

6. ลดอัตราการบริโภคน�้ามัน โดยใช้น�้ามันเพียง  
1.2 ลิตร/ตัน

หลักการท�างานและจุดเด่น
1. ใช้ระบบ CAN 2.0B ย่อมาจาก Controller Area 

Network ชนดิ 2.0B รองรบัจานวนค�าสัง่ 536 ล้านค�าสัง่  
ถูกน�ามาใช้ในการออกแบบระบบควบคุมการท�างาน
ของรถตัดอ้อย

2. ลดจ�านวนสายสัญญาณในการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างอุปกรณ์ลงเหลือเพียง 2 เส้นหลัก

3. มีตัวตรวจจับหาความผิดพลาดและมีกลไก
จดัการกบัความผดิพลาดในขณะทีก่�าลงัส่งข้อมลู ท�าให้
ไม่ต้องเสียเวลาในการหยุดระบบท้ังหมดเพื่อท�าการ
แก้ไขซ่อมแซมจุดใดจุดหนึ่ง

4. ออกแบบปุ่มควบคุมในห้องขับให้ง่ายต่อการ 
ใช้งานของเกษตรกร

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท
ได้โดยตรง
  

 รางวัลเทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม 
และรางวลัที ่1 การประกวดรางวลัเทคโนโลยเีครือ่ง 
จักรกลยอดเยี่ยมประจ�าปี 2553

รถตัดอ้อยเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว

พัฒนาโดย : นายบุญยง มานิตย์โชติพิสิฐ บริษัท พัฒนกิจบ้านโป่ง จ�ากัด  
11 หมู่ที่ 4 ต�าบลปากแรต อ�าเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110
โทรศัพท์ : 0 3221 1820  โทรสาร : 0 3222 1234  Email: boonyongm@yahoo.com  
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ตรระบบเก็บเกี่ยวล�าไย
การเก็บเกี่ยวล�าไยส่วนใหญ่ใช้แรงงานคน และต้อง

เป็นผู้มีความช�านาญเท่านั้นแต่เมื่อถึงฤดูเก็บเกี่ยว ความ

ต้องการแรงงานมากขึ้นเพราะล�าไยเกิดขึ้นพร้อมกันเกือบ 

ทุกสวน ท�าให้ขาดแคลนแรงงานที่มีความช�านาญ ดังนั้น

ระบบเก็บเกี่ยวล�าไย จึงเป็นทางเลือกที่จะช่วยลดปัญหา

ขาดแคลนแรงงานทีม่คีวามช�านาญ ลดปัญหาความล่าช้าใน

การเก็บเกี่ยว ลดปัญหาค่าจ้างแรงงาน และลดปัญหา

อนัตรายเนือ่งจากการพลดัตกขณะการเกบ็เกีย่ว นอกจากนี้

ยังเป็นแรงจงูใจไม่ให้เกษตรกรขายเหมาสวนให้พ่อค้ารบัซือ้

ล�าไยเน่ืองจากปัญหาดงักล่าว และเพิม่ความสามารถในการ

แข่งขันให้กับผู้ผลิตได้อีกด้วย  

คุณสมบัติและสมรรถนะ
ระบบเก็บเกี่ยวล�าไย แบ่งออกเป็น 3 แบบ ดังนี้

แบบที่ 1 ระบบเก็บเกี่ยวล�าไยแบบ hydraulic forklift

ติดตั้งที่ด้านหน้าของรถแทรกเตอร์ เคลื่อนที่ขึ้นลงใน

แนวดิ่งเหมือน forklift โดยใช้แรงดันจากกระบอกไฮดรอลิก

เป็นต้นก�าลัง สามารถเคลื่อนที่ขึ้นสูงจากพื้นดินประมาณ  

4 เมตร แท่นยืนสามารถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้ประมาณ  

1 เมตร โดยใช้แรงดันจากกระบอกไฮดรอลิกเป็นต้นก�าลัง

เช่นกัน แท่นท่ีคนยืนมีขนาด 1 x 1 เมตร สามารถรองรับ 

น�า้หนกัรวมได้ 200 กโิลกรมั การบงัคบัควบคมุการเคลือ่นที่

ต่างๆ ของแท่นท่ีคนยืน สามารถบังคับได้ที่กล่องควบคุมที่

ติดอยู่กับแท่นยืนสามารถเก็บล�าไยได้ 300 กิโลกรัม/วัน

แบบที่ 2 ระบบเก็บเกี่ยวล�าไยแบบ remote control

อปุกรณ์แขนกลถกูตดิตัง้ทีบ่รเิวณแท่นด้านหลงัของรถ

แทรกเตอร์ สามารถควบคมุการท�างานต่างๆ ของแขนกลได้

โดยการบังคับท่ีแท่นควบคุมที่ติดตั้งอยู่กับตัวแทรกเตอร์  

โดยผูค้วบคมุสามารถมองเหน็ต�าแหน่งการตดัได้จากจอ ภาพ 

ซึง่มกีล้องรบัภาพตดิอยูท่ีส่่วนปลายของแขนกล ฐานสามารถ 

หมนุรอบตวัได้ 360 องศา โดยมอเตอร์ไฟฟ้า แขนกลสามารถ 

เคลือ่นทีข่ึน้ลงได้ 1-135 องศาจากแนวดิง่ โดยมอเตอร์ไฟฟ้า 

แขนกลสามารถยดื-หดความยาวของแขนกลได้ โดย Rack& 

Pinion ขบัเคลือ่นโดยมอเตอร์ไฟฟ้า ระยะหดสัน้ทีส่ดุประมาณ 

2 เมตร ระยะยืดยาวที่สุดประมาณ 4 เมตร กรรไกรตัดกิ่งใช้

ก�าลังจากกระบอกลม ตัวกรรไกรสามารถหนีบกิ่งที่ตัดแล้ว

ได้ เพื่อน�าลงมาใส่ลงในตะกร้าที่ติดอยู่กับแขนกลสามารถ

เก็บล�าไยได้ 300 กิโลกรัม/วัน

แบบที่ 3 ระบบเก็บเกี่ยวล�าไยแบบ 3 ล้อ

โครงสร้างกระเช้าสามารถรองรับน�้าหนักได้ 200 

กิโลกรัม ควบคุมการท�างานจากแท่นควบคุมที่ติดอยู่กับ

กระเช้า โดยกระเช้าสามารถเคลือ่นทีข่ึน้-ลง ด้วยแรงดนัจาก

กระบอกไฮดรอลิก ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ขึ้นได้สูงจากพื้นดิน 

4 เมตร รถกระเช้าสามารถเคลือ่นทีไ่ด้ด้วยระบบส่งก�าลงัของ

ตนเองสามารถเก็บล�าไยได้ 300 กิโลกรัม/วัน

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามเจ้าของผลงาน

ได้โดยตรง

 

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย รศ. ดร. ธัญญะ เกียรติวัฒน์  
ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โทรศัพท์ : 0 2579 2111, 0 2942 8555 ต่อ 1101  โทรสาร : 0 2579 2775  Email: fengtyk@ku.ac.th
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การเล้ียงไก ่และการส่งออกเนื้อไก ่ของไทย  

เป็นการปศุสัตว์เชิงอุตสาหกรรมได้รับการยอมรับจาก 

คู่ค้าทั่วโลก โดยประเทศไทยมีการเลี้ยงไก่มากเป็น

อันดับที่ 11 และเป็นผู้ส่งออกเนื้อไก่อันดับ 4 ของโลก  

มีปริมาณการผลิต 1.55 ล้านตัน/ปี สามารถรายได้ให้

กับประเทศมากกว่า 200,000 ล้านบาท ข้อมูลจาก

สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อส่งออกไทยระบุว่าปี 2557 ไทย 

ส่งออกไก่สดแช่เยน็ แช่แข็งและแปรรปู ถงึ 560,000 ตนั 

มีมูลค่าสูงถึง 78,000 ล้านบาท มีตลาดส�าคัญ คือ อียู 

(น�าเข้า 270,000 ตัน) และญี่ปุ่น (น�าเข้า 240,000 ตัน) 

โดยมาตรฐานของอาหารที่จ�าหน่ายในประเทศเหล่านี้

สูงมาก ซึ่งข้อก�าหนดหรือมาตรฐานการเลี้ยงของ

ประเทศผู้ผลิตต้องสูงเช่นกัน โดยเม่ือปลายปี 2557  

ที่ผ่านมา หลายประเทศระงับการน�าเข้าไก่จากสหรัฐฯ 

เนื่องจากมีปัญหาไข้หวัดนก ซ่ึงคร้ังหนึ่งประเทศไทย 

เคยได้รับผลกระทบจากการควบคุมโรคระบาดที่ขาด

ประสิทธิภาพ (2547) จนท�าให้ประเทศคู่ค้าระงับการ 

ส่งออกเช่นกัน ท�าให้ไทยต้องเร่งปรับตัวโดยการใช้

เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย ควบคุมการท�างาน

อตัโนมตัด้ิวยคอมพวิเตอร์ อยูใ่นระบบปิด และหลกีเลีย่ง

การสัมผัสของคนงานให้เหลือน้อยท่ีสุด เพื่อลดความ

เสี่ยงจากการปนเปื้อนและติดเชื้อ 

ด้วยเหตุน้ี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยจีงึให้การสนบัสนนุ สมาคมเครือ่งจกัรกล

ไทย ร่วมกับ บริษัท อกรินโนเวท จ�ากัด ด�าเนินโครงการ

สร้างระบบติดตามการเจรญิเติบโตและระบบจ่ายวคัซนี

ส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ ซึ่งเป็นเทคโนโลย ี

ทันสมัย ควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ ลดการใช้แรงงาน  

และลดการเข้าออกรวมถึงการจับหรือสัมผัสไก่ ตลอด

ระยะเวลาการเพาะเลี้ยงไก่ และมีส่วนร่วมช่วยให้

อตุสาหกรรมไทยใช้เทคโนโลยขีองคนไทยในการพฒันา

มาตรฐานการปศุสัตว์ไทย

เครือ่งติดตามการเจรญิเติบโตโดยการชัง่น�า้หนักไก่ 

สามารถเก็บค่าน�้าหนักไก่ ในโรงเรือนโดยไม่ต้องจับไก่ 

เพราะไก่จะขึ้นไปบนตาชั่งที่ติดตั้งในโรงเรือนเอง โดย

เครื่องสามารถเลือกบันทึกเฉพาะตอนที่ไก่ 1 ตัวอยู่บน

ตาชั่ง ถ้ามีไก่มากกว่า 1 ตัว เครื่องจะไม่บันทึกข้อมูล 

และตั้งค่าน�้าหนักกลับไปที่ศูนย์เพื่อรอไก่ตัวใหม่ขึ้นมา

ระบบตดิตามการเจรญิเติบโตและระบบจ่ายวัคซนี
ส�าหรับอุตสาหกรรมผลิตไก่เนื้อ
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ชั่งน�้าหนัก โดยข้อมูลน�า้หนักไก่ในแต่ละช่วงอายุจะถูก

เก็บข้อมูล วิเคราะห์เปรียบเทียบกับค่ามาตรฐาน ท�าให้

สามารถติดตามการเจริญเติบโตของไก่ได้ตลอดเวลา 

สามารถน�าข้อมูลดังกล่าวมาวางแผนการให้อาหาร 

และจับไก่เพื่อจ�าหน่าย ท�าให้ไก่เนื้อมีขนาดสม�่าเสมอ 

สามารถ ลดอาการบาดเจ็บ ของไก่เนื่องจากการสุ่มจับ

ไก่มาชั่งน�้าหนัก และประหยัดต้นทุนในการผลิตอีกทั้ง

ยังลดการใช้แรงงานในโรงเรือนปศุสัตว์ได้มาก ท�าให้

เป็นทางเลือกที่สะดวกต่อ ผู้ประกอบการเลี้ยงไก่ โดย

เครื่องดังกล่าวจะจ�าหน่ายในราคา 14,500-17,500 

บาท/เครื่อง หรือ 78,000 บาท/โรงเรือน ในขณะที ่

ราคาน�าเข้าราคา 27,000-28,000 บาท/เครื่อง หรือ

ประมาณ 200,000 บาท/โรงเรือน

เครื่องจ่ายวัคซีน มีส่วนส�าคัญในการให้วัคซีนแก่

การเลีย้งไก่ถงึ  22 ล้านตวั/สปัดาห์ เครือ่งจ่ายวคัซนีช่วย

จ่ายยาและธาตุอาหารที่จ�าเป็นให้แก่ไก่เนื้อและไก่ไข่ 

เครื่องจ่ายวัคซีนสามารถควบคุมโดสของยาได้อย่าง

แม่นย�า และสม�่าเสมอ ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติ 

สามารถบันทึกข้อมูลการจ่ายวัคซีนไว้ใน แฟลชไดร์ฟ 

ท�าให้สะดวกใช้งาน ติดต้ังง่าย เพราะออกแบบให้

สามารถตดิตัง้เข้ากบัระบบให้น�า้ไก่ของโรงเรอืนได้ทนัที 

จึงสามารถลดต้นทุนจากการใช้แรงงาน และลดการน�า

เข้าได้อย่างมาก โดยเครือ่งดังกล่าวจะจ�าหน่ายในราคา 

14,500 บาท/โรงเรือน เท่ากับราคาน�าเข้าจากอิสราเอล

แบบ mannual ในขณะท่ีราคาน�าเข้าจากสหรัฐท่ี

คุณลักษณะใกล้เคียงกันราคาประมาณ 34,000 บาท/

โรงเรือน

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  Email: thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ บริษัท อกรินโนเวท จ�ากัด
1469/1 หมู่ 6 ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 0 2754 4161-3  โทรสาร : 0 2755 9019  Email: info@jrlsiam.com
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หลักการท�างานและจุดเด่น
เริม่จากการผสมวัตถดุบิส่วนผสมอาหารปลาสตูรโปรตนี 

35% ในภาชนะ จากนั้นน�าส่วนผสมเทลงในกระบะป้อน
วัตถุดิบของเครื่อง วัตถุดิบผสมอาหารปลาจะตกสู่กระบอก
เกลียวล�าเลียงและจะถูกใบเกลียวล�าเลียง ซึ่งอยู ่ภายใน
กระบอกเกลียวล�าเลียงน�าพาวัตถุดิบส่วนผสมอาหารปลาเข้า
สูก่ระบอกรดีภายในกระบอกรดีจะมีชดุลกูรดีท�าการรดีวตัถดุบิ 
ส่วนผสมอาหารปลา ผ่านออกตามรูต่างๆ ที่เจาะไว้โดยรอบ
กระบอกรีด จากน้ันอาหารปลาที่รีดผ่านรูเจาะแล้วจะถูกตัด
ท่อน โดยชดุตดัท่อนตกสูก่ระบะรองรบัเมด็อาหารสตัว์ จากนัน้
จะตกสู่ตะแกรงล�าเลียงของระบบอบแห้งเม็ดอาหารปลาจะ
ค่อยๆ ถูกล�าเลียงอยู่ในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่
อณุหภมิูอบแห้งระหว่าง 120–130๐C ท้ายทีส่ดุเมด็อาหารปลา
ทีแ่ห้งแล้วจะออกตะแกรงล�าเลยีงฝ่ังตรงข้ามตกสูภ่าชนะรองรบั

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง
• เครื่องต้นแบบสามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ประมาณ 

50 กิโลกรัม/ชั่วโมง

• สามารถอัดอาหารเม็ดสัตว์ได้ทั้งเม็ดอาหารปลาและ
เม็ดอาหารหมู

• วสัดเุครือ่ง ส่วนผสมอาหารสตัว์ เป็นสแตนเลสทัง้หมด 

• ห้องอบแห้งสามารถปรบัอณุหภมูไิด้ในช่วง 70 – 40๐C 

• ห้องอบแห้งสามารถปรับระยะเวลาในการอบแห้งได้
โดยปรับการเคลื่อนตัวของสายพานล�าเลียงให้ช้าลง

• ค่าไฟชั่วโมงละไม่เกิน 10 บาท

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง

ส่วนประกอบ
ส่วนประกอบหลักของเคร่ืองอัดเม็ดอาหารสัตว์มี  

7 ชิ้นส่วน คือ 
1. ชุดโครงฐานรับเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์
2. ชุดกระบอกเกลียวล�าเลียงพร้อมใบเกลียวล�าเลียง

วัตถุดิบส่วนผสมอาหารสัตว์เข้ากระบอกรีดเม็ดอาหารสัตว์
3. ชดุเพลาส่งก�าลงัขบัเคลือ่นพร้อมมอเตอร์ 2.2 กโิลวตัต์ 

และเกียร์ทดรอบอัตราทด 1:20
4. ชุดกระบอกรีดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมลูกรีด ซึ่งปรับ 

ระยะรีดได้
5. ชุดตัดท่อนอาหารสัตว์ที่ผ่านการรีดมาแล้ว
6. ชุดกระบะป้อนวัตถุดิบส่วนผสมอาหารสัตว์พร้อม 

คันเขย่า
7. ชุดกระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ที่ผ่านการรีดและ 

ตัดท่อนมาแล้ว
ส่วนประกอบหลักของระบบอบแห้งมี 5 ชิ้นส่วน คือ
1. ชุดโครงสร้างหลักของห้องอบแห้ง
2. ผนังห้องอบแห้งพร้อมฉนวนบุกันความร้อน
3. ชุดเพลาส่งก�าลังขับเคลื่อนตะแกรงล�าเลียงพร้อม

มอเตอร์ 0.187 กิโลวัตต์และเกียร์ทดรอบอัตราทด 1:60
4. ชดุลกูกลิง้หวัท้ายพร้อมตะแกรงสแตนเลสล�าเลยีงเมด็

อาหารสัตว์ที่ต้องการอบแห้ง
5. ชดุพดัลมเป่าลมร้อนพร้อม burner และท่อลมร้อนกลบั

 ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ประจ�า
ปีงบประมาณ 2550

พัฒนาโดย : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์ ศิริพลับพลา 
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 539 4146 ต่อ 914  โทรสาร : 0 5321 7287
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เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์ส�าหรับท�าหญ้าแห้ง
และพืชหมัก	

เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์ส�าหรับท�าหญ้าแห้งและ
พชืหมกัได้ท�าการออกแบบโดยค�านงึถงึขนาดและน�า้หนกั 
ของตัวเครื่อง ความสะดวกในการท�างานการซ่อมบ�ารุง 
และการเคลื่อนย้ายไปท�างานในแปลงเกษตร

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครือ่งอัด ตัวเครือ่งมขีนาด 1.35 x 2.85 x 2.40 เมตร 

ช้ินส่วนสามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวกในกรณขีนส่ง 
ไปจ�าหน่ายหรือท�างานในพื้นที่ไกลๆ โดยสามารถขนส่ง
โดยรถบรรทุก 4 ล้อ (รถกระบะ ขนาด 1 ตัน) ได้มีอุปกรณ์
ส�าหรบัใช้ลากโดยแรงงานคนและอปุกรณ์ต่อพ่วงส�าหรบั
กับรถไถเดินตามส�าหรับการเคลื่อนที่ไปในแปลง

• หัวอัด สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดย 
หัวอดัส�าหรบัท�าหญ้าแห้งม ี2 ขนาดคอื 33 x 43 เซนตเิมตร 
และ 43 x 58 เซนติเมตร ส่วนหัวอัดส�าหรับท�าพืชหมัก  
มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 42 เซนติเมตร

• ถัง ส�าหรับท�าหญ้าแห้ง มี 2 ขนาดคือ 35 x 45 x 
61 เซนตเิมตร และ 45 x 60 x 61 เซนตเิมตร ส่วนถงัส�าหรบั
ท�าพืชหมักมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร  
สูง 60 เซนติเมตร

• ท�าหญ้าแห้งอัดฟ่อน ได้ 8.18 กิโลกรัมต่อฟ่อน 
หรือ 424 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

• ท�าน�้าพืชหมัก มีน�า้หนักเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อถุง 
หรือ 636 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

• เหล็กยดึ ท�าจากเหลก็สีเ่หลีย่มตนั โดยเหลก็ยดึจะ
ยึดกับตัวยึดของถัง ท�าให้การมัดท�าได้แน่นและสะดวก

• ระบบส่งก�าลังของหัวอัด ใช้ระบบรอก ซึ่งมีข้อดี
คือการซ่อมบ�ารุงรักษาง่าย โดยหัวอัดมีอัตรา

• การเคล่ือนที่ 2.5 เมตรต่อนาที ซึ่งสามารถมี 
แรงอัดได้สูงสุดเฉลี่ย 1,744 กิโลกรัม และหัวอัดเลื่อนขึ้น
โดยใช้น�า้หนักถ่วง 65 กิโลกรัม

• ต้นก�าลัง ใช้รอกไฟฟ้าขนาด 1,050 วัตต์ ส�าหรับ

พัฒนาโดย : บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร 
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 0 5387 8123  โทรสาร : 0 5349 8902

ท�าการอัดพืชอาการสัตว์ และเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าขนาด  
4 kva ใช้ต้นก�าลังเป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ ขนาด 6.5 
แรงม้า ส�าหรับสร้างกระแสไฟฟ้าในกรณีไปท�าการอัดพืช
ในแปลง

• ชุดสร้างสุญญากาศ ส�าหรับดูดอากาศภายในถุง
พืชหมักให้มีปริมาณอากาศน้อยที่สุดเพื่อให้พืชหมัก 
มีคุณภาพที่ดี โดยอาศัยเครื่องสูบน�้าฉีดที่มีความเร็วสูง
ด้วยหัวฉีดท�าให้สามารถดูดอากาศไปตามทิศทางของ 
น�้า โดยชุดสร้างสุญญากาศประกอบไปด้วยหัวฉีด ห้อง
ผสม เครื่องสูบน�า้ วาล์วควบคุมการไหลของน�า้และถงัน�้า

 เครื่องอัดพืชอาหารสัตว ์
 ราคาเริ่มต้นที่ 95,000 บาท/เครื่อง 

 เครื่องสร้างสุญญากาศ  
 ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท/เครื่อง 

 พัฒนาภายใต ้ โครงการพัฒนาต ้นแบบ
เครือ่งจกัร เครือ่งมอื และอปุกรณ์ เพือ่การผลติระดบั
ชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2550
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การเลี้ยงสุกรเป็นเกษตรกรรมที่มีการเลี้ยงอย่าง

แพร่หลาย ซึง่ได้มกีารพฒันาจากการเลีย้งในภาคครวัเรอืน 

เป็นการเลี้ยงในภาคอุตสาหกรรม และการเลี้ยงสุกร 

ในภาคอุตสาหกรรมนั้น มีการพัฒนาระบบการเลี้ยงที่

ทันสมยัและเน้นคณุภาพ ซึง่ผูป้ระกอบการจะต้องวางแผน 

การจัดการด้านการเลี้ยงสุกรอย่างมีประสิทธิภาพ 

มากขึน้มกีารควบคมุด้านต้นทนุ ให้ความส�าคญักบัการ

เลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืนอีกทั้งการเติบโตของอุตสาหกรรม

การเลี้ยงสุกรต้องการขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเก่ียวกับสัตว์รวมไปถึง 

โรงเรือนการเลี้ยงสุกร ซ่ึงจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน 

การเลีย้งสกุร ให้ปรมิาณผลผลติมโีอกาสเตบิโตได้อย่าง

สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น

คุณลักษณะและสมรรถนะของโรงเรือน
• เป็นโรงเรือนระบบปิดที่ป้องกันแมลง มีระบบ

ควบคุมตามสภาพอากาศภายในโรงเรือนให้มีอุณหภูมิ 

แสงและความชืน้ให้เหมาะสมต่อการเลีย้งสกุรมากทีส่ดุ

• โรงเรอืนอจัฉรยิะ เน้นโครงสร้างภายนอกทีเ่หมาะสม 

กับสภาพอากาศประเทศไทย และทนต่อแสง UV

• วัสดุเป็นลักษณะผนังส�าเร็จรูป AEROKLAS 

PANEL สามารถป้องกนัความร้อน และรกัษาความเยน็ 

ท�าให้ประหยัดพลังงาน ในการรักษาความเย็นภายใน

ห้องได้มากกว่า 50%

• ประหยัดเวลาก่อสร้างได้มากกว่า 50% 

• สามารถถอดประกอบได้ ท�าให้สามารถน�าชิน้ส่วน 

กลับมาใช้ได้ใหม่

• ทนต่อสภาพการกัดกร่อนของกรด ไม่เป็นสนิม 

ท�าความสะอาดง่าย ไม่เป็นแหล่งเชื้อโรค เชื้อรา และ 

มีน�้าหนักเบา

• โครงสร้างภายในเป็นระบบระบายอากาศภายใน

โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิดโดยใช้เทคนิค Computa-

tional Fludid Dynamics ควบคุมการไหล การกระจาย 

อุณหภูมิและความชื้นของอากาศภายในโรงเรือน

• สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์

เพือ่ใช้ในการค�านวณหาความเรว็ อณุหภมูแิละความ ชืน้ 

ของอากาศภายในโรงเรือนเลี้ยงสัตว์

 ราคาเริ่มต้นที่ 3,000,000 บาท/เครื่อง 

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

โรงเรือนปศุสัตว์ส�าเร็จรูปส�าหรับเลี้ยงหมู

พัฒนาโดย : รศ. ดร. ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพ 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 8695-9 ต่อ 11  โทรสาร : 0 2427 9062
ร่วมกับ บริษัท แอร์โรคลาส จ�ากัด
เลขที่ 62 ซอยบางนา-ตราด 25 ถนนบางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260  โทรศัพท์ : 0 2744 3020-9
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบโอโซนส�าหรบับ่อเลีย้งกุง้หนาแน่นและปลอดเชือ้

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท มานพ แมคคานิคอล แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด 
671 หมู่ที่ 3 ต�าบลบ้านคลองสวน อ�าเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ 10290 

นวัตกรรมบ่อเลี้ยงกุ ้งแบบหนาแน่นและปลอดเชื้อ  
เป็นระบบที่แก้ปัญหาให้กับธุรกิจประมงที่มีปัญหาเกี่ยวกับ
ระบบน�้ามาโดยตลอด ดังนั้นโดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องท�าน�้า
สะอาดโดยปราศจากเชื้อโรคก่อนแล้วมีการเติมออกซิเจน
เข้าไปในน�้าโดยจบในระบบเดียวกันท้ังฆ่าเชื้อโรคแล้วให้
ออกซิเจนในเวลาเดียวกัน เพื่อให้กุ้งเติบโตได้เร็ว ส่วนขั้นตอน
ต่อมาจดัท�าเป็นระบบปิดให้มกีารไหลเวยีนของน�้าตลอดเวลา 
และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ ่
แต่จะเลีย้งเป็นระบบวนลปูทัง้ระบบเพือ่ให้ได้กุง้แต่ละช่วงเวลา
ที่มีความสมบูรณ์เต็มที่ โดยไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่มากแต่เน้น
ไปที่สามารถจับกุ้งขายได้ตลอดทุกเดือนมีรายได้ตลอด และ
ลดความเสี่ยงในการที่จะเลี้ยงกุ ้งกลางแจ้งซึ่งอาจเจอกับ
ปัญหาหลายอย่างทีอ่าจมากบัน�า้ หรอืในอากาศกไ็ด้ ในระบบ
นี้เราสามารถน�าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลาย 
อาทิเช่น ระบบควบคุมอุณหภูมิน�้าในสภาวะที่ท�าให้กุ้งโตได้ดี
ทีส่ดุ, ควบคมุระบบฆ่าเชือ้และให้ออกซเิจนเพ่ือให้กุง้ไม่ตดิเชือ้
และออกซิเจนไปเลี้ยงในพื้นที่อย่างเพียงพอ และระบบจับกุ้ง
โดยอัตโนมัติหรือระบบให้อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบ
อตัโนมตั ิเป็นต้น ซึง่เมือ่เทยีบกบัระบบดัง้เดมิทีม่คีวามเสีย่งสงู
ควบคมุอะไรไม่ได้ท�าให้ขาดทุนได้ง่าย และเปลอืงพ้ืนท่ีในการ
ใช้งาน ควบคุมระบบให้อาหารยากกว่า ท�าให้สิ้นเปลืองเยอะ
แต่ให้ประสิทธิภาพต�า่

โดยวิธีการเริ่มต้นเราต้องท�าน�้าสะอาดโดยปราศจาก 
เช้ือโรคก่อนแล้วมีการเตมิออกซเิจนเข้าไปในน�า้ฆ่าเชือ้โรคแล้ว
ให้ออกซเิจนในเวลาเดยีวกนั เพ่ือให้กุง้เตบิโตได้เรว็ ส่วนขัน้ตอน 
ต่อมาจดัท�าเป็นระบบปิดให้มกีารไหลเวยีนของน�้าตลอดเวลา 
และจัดให้มีการเลี้ยงแยกตั้งแต่กุ้งอนุบาลไปจนถึงกุ้งใหญ่แต่
จะเลีย้งเป็นระบบวนลปูทัง้ระบบเพ่ือให้ได้กุง้แต่ละช่วงเวลาที่
มีความสมบูรณ์เต็มที่ ในระบบนี้เราสามารถน�าเอาเทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาช่วยได้หลากหลาย อาทิเช่น ระบบควบคุม
อุณหภูมิน�า้ในสภาวะที่ท�าให้กุ้งโตได้ดีที่สุด, ควบคุมระบบฆ่า
เช้ือและให้ออกซเิจนเพือ่ให้กุง้ไม่ตดิเชือ้และออกซเิจนไปเลีย้ง
ในพ้ืนท่ีอย่างเพียงพอ,ระบบจับกุ้งโดยอัตโนมัติหรือระบบให้
อาหารกุ้งในแต่ช่วงอายุด้วยระบบอัตโนมัติ เป็นต้น

คุณสมบัติและสมรรถนะ
(1) ระบบโครงสร้างขนาดบ่อเลี้ยง คอนกรีต 3 ขั้นตอน

• ขั้นที่ 1 ขนาด 2x2x1 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่นหรือกุ้งอนุบาล 
30 วัน

• ขั้นที่ 2 ขนาด 2x2x1.5 เมตร เลี้ยงกุ้งรุ่น 30 วัน

• ขัน้ที ่3 ขนาด 2x2x1.8 เมตร เลีย้งกุง้ขนุพร้อมจบั 30 วนั
(2) ระบบการท�าน�้าสะอาด

• ระบบสร้างโอโชน 10 กรัมต่อชั่วโมง จ�านวน 2 ชุด

• มอเตอร์สร้างระบบการไหลสร้างน�า้สะอาดขนาด 5 HP

• ระบบ UV ขนาดความยาว 1.5 เมตร 130 วัตต์ จ�านวน 
4-8 หลอด (ขึ้นอยู่กับระยะส่งรอการค�านวณ)

• ระบบมอเตอร์ระบบการไหลเวียนของน�้า 5 HP

• ระบบสร้างออกซิเจนส�าหรับบ่อเลี้ยงจ�านวน 3 ชุด  
 (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)

• ระบบกรองไขมัน โปรตีน สิ่งปฏิกูล จ�านวน 3 ชุด 
 (บ่อเลี้ยงละ 1 ชุด)

(3) ระบบบ่อพักน�า้และการเลี้ยงสาหร่าย

• บ่อคอนกรีต 6x0.5x1 เมตร

• ระบบกรอง และระบบฆ่าเชื้อด้วยจุลินทรีย์ 
 จ�านวน 1 ชุด

• ระบบการเลี้ยงสาหร่ายไส้ไก่ เพื่อสร้างระบบนิเวศ 
 ในบ่อเพื่อย่อยสลายแอมโมเนียที่เกิดจากระบบการ 
 เลี้ยงกุ้งในบ่อ

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง

 พัฒนาภายใต้ โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557



CATALOG TECHNOLOGY



CATALOG TECHNOLOGY

เทคโนโลยี
อาหาร
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ธุรกิจร้านกาแฟสด

ปัจจุบันการดื่มกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสด นับ

เป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยพบว่า 

ธุรกิจร้านกาแฟมีแนวโน้มที่จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ 

กาแฟทีม่คีณุภาพและรสชาตทิีด่นีัน้ นอกจากปัจจยัด้าน

สายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้ว กรรมวิธีในการผลิตก็นับ

ว่ามีความส�าคัญ โดยเฉพาะการคั่วกาแฟ และการชง

กาแฟ ทีต้่องใช้เครือ่งจกัรคณุภาพสงู เพือ่ให้กาแฟแต่ละ

แก้วมีรสชาติที่ดี มีกลิ่นหอมรวมทั้งคุณค่าของสารใน

เมล็ดกาแฟนั้นไว้

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจร้านกาแฟจะได้รับความ

นิยมเป็นอย่างมาก แต่ประเทศไทยยังต้องน�าเข้า

เครือ่งจกัร ทัง้เครือ่งคัว่กาแฟและเครือ่งชงกาแฟสดจาก

ต่างประเทศ เพราะยังไม่มีการผลิตขึ้นเองภายใน

ประเทศ โดยเครื่องค่ัวกาแฟจะมีราคา 1,000,000 – 

12,000,000 บาท ส่วนเครื่องชงกาแฟจะมีราคาตั้งแต่ 

25,000 บาท – 400,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคาต้นทุน

ในการท�าธุรกิจที่สูงพอสมควร

ดังน้ันภาคเอกชนภายใต้สมาคมเครื่องจักรกลไทย 

จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องจักรในธุรกิจร้านกาแฟสด 

จ�านวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่องคัว่กาแฟ เครื่องชง

กาแฟ และกาแฟสดจรยทุธ์เพือ่สนบัสนนุให้ธรุกจิกาแฟ

สามารถเตมิโตได้ในอนาคต โดยไม่จ�าเป็นต้องลงทนุสงู 

แต่สามารถผลิตกาแฟท่ีมคุีณภาพดีได้ด้วยฝีมอืคนไทย

เครื่องคั่วกาแฟ
ในปัจจุบันเครื่องคั่วกาแฟที่มีอยู่ในตลาดมากกว่า 

90 เปอร์เซน็ล้วนเป็นเครือ่งจกัรท่ีน�ากาแฟท่ีมมีาตรฐาน

เดียวกับสินค้าในต่างประเทศ และสามารถผลิตได้ใน

ประเทศมีต้นทุนที่ถูกกว่าเพื่อลดการน�าเข้าเครื่องจักร

จากต่างประเทศซึ่งช่วยให้ผู ้ใช้มีเครื่องคั่วกาแฟที่มี

คุณภาพและราคาถูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง

เครื่องคั่วกาแฟสด ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบ Manual 

หลักส�าคัญคือ มรีะบบให้ความร้อนสม�า่เสมอด้วยระบบ

ให้ความร้อนก๊าซหุงต้มและ สามารถควบคุมอุณหภูมิ

ได้ตามต้องการ ประหยัดหลังงาน เน่ืองจากใช้ระบบ 

เผาไหม้ก๊าซหุงต้มระบบอินฟราเรดแทนระบบหัวเผา
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แบบธรรมดา ซึ่งจะช่วยประหยัดก๊าซหุงต้มในการให้

ความร้อน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพใน

ระหว่างการคัว่โดยสามารถตรวจสอบสขีองเมลด็กาแฟ 

จากช่องทีก่ระจกด้านหน้า และมอีปุกรณ์ตกัเมลด็กาแฟ

ตวัอย่างออกจากถงัคัว่เพือ่พจิารณาสแีละคณุภาพของ

เมล็ดกาแฟที่ได้

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

ส่วนประกอบหลักภายในเครื่องคั่วกาแฟ

• ระบบควบคุม : AUTO

• ถังคั่ว : ถังสแตนเลส

• หัวแก๊ส : Infrared

• วาล์วแก๊ส : โซลินอยด์วาล์ว

• Load สารกาแฟ : ชุดคอนเวอเยอร์ล�าเลียง

TECHNICAL SPECIFICATION ของเครื่อง 

คั่วกาแฟสด

• ปริมาณการคั่วต่อครั้ง 12 กิโลกรัม

• การให้ความร้อน 30,000 btu

• ความดันแก๊ส LPG 30 minibar

• แหล่งพลังงานที่ใช้ LPG

• ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของท่อน�า้แก๊ส ½ นิ้ว

• ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์, 50 – 60 เฮิรตซ์

• น�า้หนักเครื่อง 320 กิโลกรัม

• มิติ กว้าง x ยาว x สูง 1,100 x 1,580 x 2,045 

มิลลิเมตร

LIST OF MOTER

1. MOTER ROSTING DRUM 0.37 กิโลวัตต์  

220 โวลต์ 3.7 แอมแปร์

2. MOTER COOLER 0.37 กิโลวัตต์ 220 โวลต์  

3.7 แอมแปร์

3. MOTER MIXER 0.18 กิโลวัตต์ 220 โวลต์  

3.7 แอมแปร์

4. MOTER EXHOUSTER 0.37 กโิลวตัต์ 220 โวลต์ 

3.7 แอมแปร์

5. MOTER COENVEYOR 0.37 กิโลวัตต ์  

220 โวลต์ 3.7 แอมแปร์

 ราคาเริ่มต้นที่ 369,000 บาท/เครื่อง

เครื่องชงกาแฟ
เครื่องชงกาแฟที่พัฒนาขึ้น จัดเป็นประเภท combi  

คอืสามารถบดและชงกาแฟได้ในเครือ่งเดยีวกนัมรีะบบ

ควบคมุอณุหภมูแิละเวลาในการชงด้วยระบบอเิลคทรอนกิส์ 

มีระบบสแตนบายเพื่อประหยัดพลังงานในกรณีลูกค้า

เบาบาง มรีะบบก�าเนดิไอน�า้ในตวัเหมาะส�าหรบัการท�า

ฟองนม ซึง่โดยทัว่ไปเครือ่งท�าฟองนมจะแยกจากเครือ่ง 

ชงกาแฟ
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ส�าหรับการออกแบบเครื่องชงกาแฟกึ่งอัตโนมัตินี้ 

ใช้แผงควบคมุอตัโนมตัซ่ึิงประกอบด้วย Microprocessor 

รับสัญญาณการสั่งการจากสวิตซ์กดต่างๆ เพื่อตั้งค่า

อณุหภมู ิ และปรมิาณน�า้ส�าหรบัการลงกาแฟในแต่ละแบบ 

ได้โดยมีการควบคุมขั้นตอนต่างๆ จากหัววัดอุณหภูมิ 

0-200 องศาเซลเซียส ที่ยึดติดกับหม้อต้มน�้า แล้วแสดง

ค่าที่วัดได้เป็นตัวเลขให้เห็นด้วย ดังนั้นผู ้ชงกาแฟ

สามารถตั้งค่าอุณหภูมิและปริมาณน�้าที่ใช้ในการชง 

ได้ตามความต้องการของตนเอง

ในส่วนระบบป้องกันความปลอดภัยโปรแกรม 

การชงกาแฟสามารถตั้งค่าอุณหภูมิสูงสุดเพื่อป้องกัน

ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และใช้เทอร์โมสตัท  

165 องศาเซลเซียส ส�าหรับป้องกันหม้อต้มน�้าไม่ให้ 

ความร้อนเกินขนาด เป็นข้ันตอนสุดท้าย นอกจากน้ี 

ยังได้เพิ่มระบบเสียง เมื่อลงกาแฟเสร็จหรือใช้ในระบบ

เตือนต่างๆ เมื่อต้องการชงกาแฟเพียงแค่กดปุ่มเลือก

การชงกาแฟท่ีต้องการเพียงปุ่มเดียว แล้วรอให้มีเสียง

เตือน ก็จะได้กาแฟตามต้องการ ดังน้ันระบบควบคุม

และโปรแกรมของเครื่องชงกาแฟก่ึงอัตโนมัติน้ีจะ 

เพิ่มความสะดวกในการใช้งาน และสามารถควบคุม

กระบวนการต่างๆ ได้อย่างคงที่และแม่นย�ากว่าระบบ

เดิม

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• ตัวเครื่องท�าจากสแตนเลสสตีล

• หม้อต้มน�า้ทองแดงญี่ปุ่น

• ปั๊มน�้า 15 บาร์ “ULKA” จากอิตาลี

• ระบบถงัน�า้ส�ารอง 4 ลติร ต่อตรงจากเครือ่งกรองน�า้

• ก้านตีฟองนม 2 ชั้น ไม่ร้อนสัมผัสได้

• มีระบบสายดิน ฟิวส์ ป้องกันระบบไฟฟ้า

• ใช้กบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบั 220 โวลต์ 50 เฮริตซ์

• ก�าลังไฟฟ้าสูงสุด 1,000 วัตต์

• เครื่องซักกาแฟระบบ Manual หัวชง

• ความสามารถในการชงกาแฟได้ 30 แก้วต่อชัว่โมง

• ขนาดเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) : 300 x 250 x 

340 มิลลิเมตร

 ราคาเริ่มต้นที่ 40,000 บาท/เครื่อง

กาแฟสดจรยทุธ์ (Mobile coffee bean)
การชงกาแฟ ในปัจจุบันจะต้องใช้เครื่องชงท่ีใช้

พลังงานไฟฟ้าในการท�าความร้อนซึ่งไม่สามารถน�าไป

ใช้งานได้ในสถานที่ ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า และยังมีต้นทุน

ในการชงท่ีค่อนข้างสูงอีกด้วย วิธีท่ีจะท�าให้เครื่องชง
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กาแฟสามารถน�าไปใช้งานได้ในสถานที่ ที่ไม่มีระบบ

ไฟฟ้า คอืการเปลีย่นระบบให้พลงังานความร้อนมาเป็น

ก๊าซหุงต้ม ซึ่งหาได้ง่ายและมีราคาต้นทุนต�่าน�ามาเป็น

พลงังานของเครือ่งชงกาแฟแบบใช้ก๊าซหงุต้ม ซึง่จะต้อง

มีการควบคุม ความดันของระบบน�้าที่ใช้ชงกาแฟให้มี

ความดัน ในการชงเท่ากับเครื่องชงที่ใช้ไฟฟ้าเป็น

พลังงาน เพื่อที่จะได้กาแฟที่มีรสชาติดี เป็นที่ช่ืนชอบ

ของคนดื่มกาแฟ และน�ามาท�าเป็นกาแฟแบบเคลื่อนที่

ได้ ท�าให้สามารถเขาถงึผูบ้รโิภคกาแฟสด ได้อย่างทัว่ถงึ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง 

• ใช้แก๊ส LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนแทน

การใช้ไฟฟ้า

• ติดตั้งแผงพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการประหยัด

พลังงานและใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ารอง

• ตดิตัง้เครือ่งชงกาแฟกึง่อตัโนมตั ิพร้อมเครือ่งบด

เมล็ดกาแฟขนาดเล็ก

• สามารถเคลือ่นทีไ่ด้ในรปูแบบจกัรยานยนต์ หรอื 

สามล้อปั่น

• ตัวถังไฟเบอร์กลาสแข็งแรงและมีน�้าหนักเบา

 ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979

ร่วมกับ : บริษัทบริษัท เจ.อา.แอล.สยาม จ�ากัด
เลขที่ 14/164 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบลส�าโรงกลาง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2754 4161-3  โทรสาร : 0 2755 9019  E-Mail : info@jrlsiam.com
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เครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศ
และลดอุณหภูมิ

เครื่องจักรอบแห้งสูญญากาศและลดอุณหภูมิ 

จะใช้อากาศเป็นตัวกลางในการอบแห้งวัสดุ โดยการ

ผ่านอากาศไปยังวัสดุท�าให้เกิดการถ่ายเทความร้อน

จากอากาศไปยังวัสดุและถ่ายเทมวลจากวัสดุไปยัง

อากาศ ซึ่งจะเกิดขึ้นพร้อมๆ กัน ความร้อนที่วัสดุได้รับ

ส่วนใหญ่จะถูกน�าไปใช้ในการระเหยน�้าออกจากวัสดุ 

วัสดุส่วนใหญ่จะมีลักษณะภายในเป็นรูพรุน เม่ือถูก

ท�าให้แห้งในลักษณะชั้นบาง (อุณหภูมิ, ความชื้น และ

ความเร็วอากาศ) อัตราการอบแห้งจะคงที่ในช่วงระยะ

เวลาหนึ่ง หลังจากน้ันจะลดปริมาณความช้ืน

ของวสัดขุณะทีอ่ตัราการอบแห้งเริม่เปลีย่นจาก

คงทีเ่ป็นลดลง เรยีกว่า “ปรมิาณความชืน้วกิฤต” 

ซึ่งค่าปริมาณความชื้นวิกฤตจะขึ้นกับชนิดของ

วัสดุ และสภาวะในการอบแห้ง ประโยชน์ของ

การอบแห้งนอกจากเป็นการถนอมอาหาร ยัง

เป็นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ เพิ่มมูลค่าสินค้า 

และเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัอกีด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ขนาดห้องอบ 620 x 930 x 1260 มิลลิเมตร 

2. ชั้นวางวัตถุดิบ 3 ชั้น (สามารถขยายเป็น 5 ชั้น) 

ขนาด 560 x 1200 มิลลิเมตร ระยะห่างระหว่างชั้น 

ประมาณ 140 มิลลิเมตร

3. ความดันภายในห้องอบ 650 – 700 มิลลิเมตร

ปรอท

4. อุณหภูมิภายในห้องอบ 42 – 52 องศาเซลเซียส

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย นายชวลิต รุ่งอิทธิวงศ์  
ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2913 2500 ต่อ 2618, 08 6782 6501  โทรสาร : 0 2585 3902  Email: chv_th@hotmail.com
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ที เทค (ประเทศไทย) จ�ากัด 
109/156 ซอย 18 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
โทรศัพท์ : 0 2512 4376, 0 2512 2031, 0 2938 8217
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เครือ่งอบระบบดดูความชืน้ มหีลกัการท�างาน คอื 
การใช้ลมเยน็แห้งและมคีวามชืน้ต�า่เป่าผ่านผลติภณัฑ์
ออก ท�าให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์ค่อยๆ ลดต�า่ลงจนอยู่
ในระดบัทีจ่ลุนิทรย์ีไม่สามารถเตบิโตได้หรอืเตบิโตได้ช้า 
และคุณภาพผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่มาก

• สามารถรักษาคุณค่าของอาหาร และยังรักษา
กลิ่น รสและสีของผลิตภัณฑ์ไว้คงเดิมด้วย โดยเฉพาะ 
ผักผลไม้ และสมุนไพร

• ช่วยถนอมผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต ให้สามารถ 
เก็บได้ทั้งปีโดยยังมีรสชาติ สี กลิ่น และคุณค่าอาหาร
ใกล้เคียงกับธรรมชาติได้มาก

• ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เมื่อน�าไป
เป็นวัตถุดิบตั้งต้นในการที่จะแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์
ต่างๆ ต่อไป

• เครือ่งอบระบบดดูความชืน้สามารถลดความชืน้ 
จากเริม่ต้นทีค่วามชืน้ 31.7 % ลงมาที ่14.4 % และอณุหภมูิ 
25.7 องศาเซลเซียส มาอยู่ที่ 20.3 องศาเซลเซียส 

ในระยะเวลา 5 ชั่วโมง ซึ่งสามารถลดความชื้นและ
อุณหภูมิลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ขนาดเครื่อง 2 x 3.6 x 1.75 เมตร

• วัสดุท�าด้วย Iso wall

• มีความจุ 200 – 1000 กิโลกรัม (ข้ึนกับชนิด
วตัถดิุบก่อนท�าแห้ง) มลัีกษณะเป็นตู้เด่ียวสามารถถอด
และประกอบในที่ต่าง ๆ ได้

• ภายในถาดส�าหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จะท�าแห้ง

• โดยระยะเวลาท�าแห้งขึ้นกับปริมาณความชื้นใน
ผลิตภัณฑ์

• มีระบบตรวจเช็คอุณหภูมิและความชื้นอัตโนมัติ
แสดงผลด้วยจอดิจิตอล 

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท/เครื่อง 

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2550

เครื่องอบระบบดูดความชื้น

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979
ร่วมกับ : บริษัท ซัพพอร์ท แพค จ�ากัด
เลขที่ 1070, 768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9  โทรสาร : 0 2758 1492-9  E-Mail : sale@support-pack.com
บริษัท ทูลส์ พาร์ท โมล์ด จ�ากัด
เลขที่ 768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9  โทรสาร : 0 2758 1492-9  E-Mail : sale@support-pack.com
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เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล

พัฒนาโดย ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยี เพื่ออุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 9190  โทรสาร : 0 2470 9197
ร่วมกับ : บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
เลขท่ี 14/1 หมู ่5 ต�าบลเบกิไพร อ�าเภอบ้านโป่ง จงัหวดัราชบรุ ี70110  โทรศพัท์ : 0 3220 0734-6  โทรสาร : 0 2220 0737

เป็นเครื่องจักรกลกึ่งอัตโนมัติใช้เพื่อการสไลด์

กล้วยดบิปอกเปลอืกแล้วครัง้ละประมาณ 4 - 5 ผล โดย

กล้วยแต่ละผลต้องมขีนาดเส้นผ่านศนูย์กลางและความ

ยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร ตามล�าดับ  

โดยการบรรจุผลกล้วยตามแนวนอนลงในซองบรรจุ

วัตถุดิบทางด้านบนของเคร่ืองจักร จากนั้นคลายแรง

เหยียบกลไกเพื่อบังคับให้แผ่นน�้าหนักกดท�าหน้าที่ดัน

ผลกล้วยเข้าสูก่ระบวนการสไลด์โดยใบมดีทีต่ดิตัง้อยูก่บั

จานหมุนในเวลาเพียง 10 วินาที การสไลด์ผลกล้วยทั้ง 

5 ผลจะเสร็จสิ้นและผลผลิตที่สไลด์แล้วจะตกลงสู่ถาด

ล�าเลียงออก จากนั้นเหยียบกลไกเพื่อบังคับให้แผ่น 

น�้าหนักกดของเครื่องจักรเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อท�าการบรรจุ 

ผลกล้วยอีกครั้ง การท�างานร่วมกับเครื่องจักรจะเป็น

วฏัจกัรหมนุเวยีนเช่นนีต่้อเนือ่งไปจนกระทัง่ต้องการเลกิ

หรือหยุดท�าการสไลด์

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• อัตราการสไลด์ไม่น้อยกว่า 26,000 ชิ้น/ชั่วโมง  

ท่ีความหนาแผ่นกล้วย สไลด์ 1.3 มิลลิเมตร และ

เครื่องจักรใช้ก�าลังไฟฟ้า 20 วัตต์ ท่ีสภาวะเครื่องจักร

ท�างานต่อเนื่อง

• ตัวเครื่องจักรมีขนาด กว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.5 

เมตร และสูง 1.16 เมตร มีน�า้หนักเครื่องเปล่าประมาณ 

80 กิโลกรัม

 ราคาเริ่มต้นที่ 89,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2554
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เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ

พัฒนาโดย : นายเวชยันต์ รางศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 4146 ต่อ 416 หรือ 938

กระบวนการนวดกล้วยสกุเป็นหนึง่ในขัน้ตอนการ

ผลติกล้วยแผ่นอบม้วนทีต้่องใช้แรงงานคนผูป้ฏบิตังิาน

จะต้องออกแรงเพื่อกระแทกกล้วยให้แบนด้วยแผ่นไม้

หนา การกระแทกจะท�าซ�้ากันหลายคร้ังต่อกล้วยหนึ่ง

แผ่นเป็นเหตใุห้เกดิความเหนือ่ยล้า และไม่สามารถนวด

กล้วยให้ได้ปรมิาณทีเ่พยีงพอต่อความต้องการ ผูพ้ฒันา

จึงได้ออกแบบสร้างเครื่องนี้ขึ้น

หลักการท�างานและจุดเด่น
การท�างานประกอบด้วยสามขั้นตอนคือ ขั้นตอน

การล�าเลียงกล้วยเข้า ผู้ปฏิบัติงานท�าหน้าที่วางกล้วย 

ผ่าซีกที่บรรจุอยู่ในซองพลาสติกลงบนถาดข้ันตอนการ

นวดกล้วยแผ่นทุบกล้วยที่ติดกับกระบอกลมจะท�าการ

บีบกล้วยโดยใช้ระบบนิวเมติกส์ขั้นตอนการท�างานทั้ง

สามจะถกูควบคมุให้เกดิขึน้ในจงัหวะเดยีวกนั เมือ่เสรจ็

สิ้นการท�างานในแต่ละขั้นตอนถาดจะถูกหมุนด้วย 

ชุดหมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อท�างานในรอบต่อไป  

การท�างานของเคร่ืองถูกควบคุมให้เกิดข้ึนอย่าง

สอดคล้องและต่อเนื่องด้วยระบบ PLC

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นการนวดกล้วยโดยการทบุด้วยระบบนวิเมตกิส์ 

สามารถปรับความดันไว้ 0.5 - 0.7 MPA

• ควบคมุการท�างานให้สอดคล้องและต่อเนือ่งด้วย

ระบบ PLC

• สามารถผลิตกล้วยแผ่นได้ 200 แผ่น ต่อชั่วโมง

• ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.35 กิโลวัตต์ต่อ

ชั่วโมง

 ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาต้นแบบเครือ่งจกัร 

เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ 2551
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พัฒนาโดย : นายเอกภูมิ บุญธรรม
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
156 หมู่ 5 ต�าบลพลายชุมพล อ�าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
โทรศัพท์ : 0 5526 7000  โทรสาร : 0 5526 7058

เครื่องกดกล้วยแผ่นกึ่งอัตโนมัติ

กล้วยเป็นผลไม้ทีพ่บโดยทัว่ไปทกุพืน้ทีใ่นประเทศไทย 

สามารถน�ามาแปรรูปเป็นสินค้าได้มากมายโดยเฉพาะ

อย่างยิ่งในจังหวัดพิษณุโลก กล้วยแปรรูปถือว่าเป็น

สินค้าหนึง่ต�าบลหนึง่ผลติภณัฑ์ทีส่ร้างชือ่เสยีงและสร้าง

รายได้ให้กับชุมชนต่างๆ โดยกรรมวิธีในการแปรรูป

กล้วยนัน้มมีากมายหลายรปูแบบ เช่น กล้วยตาก กล้วย

ฉาบ กล้วยทอด และกล้วยกวน เป็นต้น ซึง่หนึง่ในสนิค้า

จากกล้วยแปรรูปที่มีช่ือเสียงในจังหวัดพิษณุโลก คือ 

“กล้วยม้วน” และจากข้อมูลกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 

พบว่า มีกลุ่มเกษตรกรอีกหลายจังหวัดที่มีการแปรรูป

กล้วยม้วนเช่นเดียวกัน ซ่ึงกระบวนการผลิตกล้วยม้วน

ในปัจจุบันนั้น จะใช้แผ่นไม้ที่มีน�้าหนักกดลงบนผล

กล้วยเพื่อให้กล้วยมีลักษณะเป็นแผ่นบางๆ ประมาณ  

3 มิลลิเมตร ซึ่งผลิตกล้วยแผ่นได้ครั้งละ1 ลูกเท่าน้ัน 

กระบวนการผลิตดังกล่าวนอกจากใช้ระยะเวลานาน 

แล้วยังมีความจ�าเป็นต้องใช้ผู้ท�างานที่มีความช�านาญ

อีกด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• มีก�าลังการผลิต 3 - 4 ลูกต่อการกด 1 ครั้ง ได้

กล้วยที่มีความหนา 3 มิลลิเมตร 

• ใช้ไฟฟ้าประมาณ 1.5 kW 

• ใช้ระบบนิวแมติกส์  

• การควบคุมการท�างานเป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ

หลักการท�างานและจุดเด่น
ระบบการท�างานของเครือ่งกดกล้วยทีไ่ด้พฒันาขึน้ 

ใช้ระบบไฟฟ้า ควบคมุการท�างานแบบกึง่อตัโนมตั ิโดย

กล้วยหลังจากปลอกเปลือกจะถูกวางบนสายพานที่มี

ถาดรองเคล่ือนท่ีเข้าไปยังเครื่องกด โดยสามารถกดได้

ครั้งละ 3 - 4 ลูก เมื่อกล้วยถูกกดแล้วจะเคลื่อนที่ออก

จากเครื่องกด จากนั้นผู้ท�างานจะน�ากล้วยที่กดแล้วจัด

เรียงในถาดเพื่อท�าการอบต่อไป 

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของ 

ผลงานได้โดยตรง 

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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พัฒนาโดย : นายจีรวัฒน์ ยื่นมั่น
แผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ 
5/12 ถนนเหมืองหิต ต�าบลในเวียง อ�าเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000      
โทรศัพท์ : 08 1602 4845  Email: ajarnjee@hotmail.com 

เครื่องปั๊มขึ้นรูปขนมคุกกี้

ขนมคกุกีม้วีธิกีารท�าทีต้่องใช้เวลาท�าหลายขัน้ตอน 

โดยเฉพาะขัน้ตอนการท�าเป็นรปูทรงคกุกี ้ซึง่ต้องใช้เวลา

ในการท�านาน และสามารถท�าได้ครั้งละชิ้น ท�าให้ผู้ท�า

เกดิการเมือ่ยล้า ส่งผลให้ผลติได้ไม่ทนัต่อความต้องการ

ของตลาด ด้วยเหตุน้ีควรมีเคร่ืองมือช่วยในการปั๊มขึ้น

รปูคกุกี ้เพือ่ให้มผีลผลติต่อวนัเพิม่ข้ึน จงึมกีารออกแบบ

เครื่องปั๊มขึ้นรูปคุกกี้ โดยมีอุปกรณ์ ดังนี้ เคร่ืองมือ

ส�าหรบัการนวดแป้ง เครือ่งมอืส�าหรบัการรดีแป้งให้เป็น

แท่งกลม และเครื่องมือส�าหรับกดตัดขึ้นรูปคุกกี้ โดยมี

หลักการท�างาน คือ แท่งแม่พิมพ์ขนาด 50 x 150 x 22 

มิลลิเมตรมีรูทรงกระบอก 1 รู เท่ากับเส้นผ่าศูนย์กลาง

คุกกี ้จะเคลือ่นทีข่ึน้-ลงด้วยกระบอกสบูบงัคบัด้วยไฟฟ้า

ในรางสแตนเลสบงัคบั 2 ข้าง เมือ่แท่งแม่พมิพ์เคลือ่นที่

ลงต�่าสุดจะกดกระเดื่องให้ดันคุกกี้ออกจากพิมพ์ด้วย

แป้นบงัคบัดนั ซึง่แป้นนีส้ามารถออกแบบให้เป็นรปูร่าง

ต่างๆบนผิวหน้าของคุกกี้ได้ โดยข้อดีของแท่งพิมพ์ คือ 

สามารถถอดเปลี่ยนได้ เพื่อพัฒนารูปทรงตามความ

นิยมของตลาดได้หลากหลาย

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ก�าลังการผลิต 7.68 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 614 

กิโลกรัมต่อวัน

2. ใช้เทคโนโลยีในการนวดแป้ง รีด และกดปั๊ม

3. ปั๊มได้ครั้งละ 128  ชิ้นต่อรอบ

4. มีอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัยในการท�างาน

 ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
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กาละแมเป็นขนมที่มีความหนืดสูง ยากต่อการ

ตดัแบ่งเพือ่บรรจหุ่อ นอกจากนีย้งัสามารถยดึตดิกบัผวิ

ของวัสดุอื่นได้ง่าย โดยเฉพาะวัสดุจ�าพวกโลหะ ดังนั้น

การตดักาละแมจงึเป็นปัญหาใหญ่ส�าหรบัผูผ้ลติ เพราะ

ส่วนใหญ่จะใช้แรงงานคนเกือบทั้งหมด ท�าให้มีความ

จ�ากัดด้านก�าลังการผลิต รวมถึงขนาดและน�้าหนักของ

กาละแมที่ได้แตกต่างกัน ดังนั้นจึงประดิษฐ์เครื่องตัด

กาละแมอตัโนมตั ิโดยมลีกัษณะเครือ่งเป็นแบบลกูกลิง้

สองตวั ซึง่เป็นลกูกลิง้ทีม่ใีบมดีตดิอยูด้่านบน ส่วนลกูกลิง้ 

ทีป่อ้นอยูด้่านลา่ง จะท�าหน้าที่ป้อนกาละแมทีเ่ปน็แผ่น

เข้าสู่มีดตัด ลักษณะของการป้อนตัดเป็นการป้อนและ

หยดุเพือ่ตดัเป็นจงัหวะต่อเนือ่งกนัไป โดยกาละแมทีต่ดั

แล้วจะตกลงสูส่ายพานล�าเลยีง ซ่ึงมกีลไกการขบัสายพาน

ต่อกบักลไกตดักาละแมท�าให้สายพานเดนิและหยดุเป็น

จงัหวะ ทัง้นีเ้พ่ือป้องกนักาละแมทีต่ดัแล้วตกลงมาซ้อนกนั 

ในการท�างาน กาละแมจะถูกใส่เข้าสู่เครื่องทางลูกกลิ้ง

ด้านหลงัเครือ่ง ลกูกลิง้จะพากาละแมผ่านมดีตดัอยูก่บั

ผิวลูกกล้ิง (ตัดแนวยาว) ออกมาสู่มดีตัด (ตัดแนวขวาง) 

ท�าให้ได้กาละแมเป็นก้อนสี่เหลี่ยมเท่าๆ กัน นอกจากนี้

เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติน้ียังง่ายต่อการบ�ารุงรักษา 

และเหมาะกับสถานประกอบการที่ยังไม่คุ้นเคยกับการ

ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ขนาดของเครื่องโดยประมาณ 60 x 150 x 50 

เซนติเมตร น�า้หนักประมาณ 45 กิโลกรัม

2. ก�าลังการผลิตสูงสุด 600 ก้อนต่อนาที

3. ใช้มอเตอร์ ¼ แรงม้า 220 โวลต์

4. ระบบควบคุมการท�างานเป็นกลไกทางแมคคานิค

5. ท�างานได้ต่อเนื่อง

6. ซ่อมบ�ารุงได้ง่าย

 ราคาเริ่มต้นที่ 65,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556

เครื่องตัดกาละแมอัตโนมัติ

พัฒนาโดย ดร.บรรเจิด แสงจันทร์
สาขาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลล้านนา วทิยาเขตภาคพายพั 
128 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300      
โทรศัพท์ 08 1666 5529  Email: banjerds@gmail.com



หลักการท�างานและจุดเด่น
เครื่องท�าขนมผิงแบบใช้เกลียวอัดแป้งเข้าสู่รูรีด

จ�านวน 6 ท่อ แล้วท�าการตัดด้วยชุดตัดแป้งท�าขนมผิง

ลงถาด ประกอบไปด้วย โครงตัวเครื่อง ชุดต้นก�าลังจะ

ใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า 

ส่งก�าลงัด้วยโซ่ไปยงัชดุบดแบบเกลยีวอดัทีม่ปีากกรวย

ใส่แป้ง ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม จ�านวน 6 ท่อ ท�าจาก 

เหล็กกล้าไร้สนิมขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลาง 16.5 มิลลิเมตร ชุดบดแบบ

เกลียวอัดจะท�าหน้าที่รองรับแป้งที่ผ่านการผสมและเท

ลงใส่ปากกรวยใส่แป้งซ่ึงจะมีความต่อเนื่องในการไหล

เข้าสูช่ดุตดัขนมผงิลงถาด ประกอบด้วยคมตดั ชดุเฟือง

ดอกจอกชุดดันแป้งติดมีด และกรวยรองรับ ชุดตัดขนม

ผิงลงถาดจะท�าหน้าที่ตัดขนมผิงออกจากปลายท่อลงสู่

ถาด มีความเร็วรอบประมาณ 35 รอบ/นาที ชุดตัดนี้จะ

ท�าจากวัสดุที่เป็นเหล็กกล้าไร้สนิมเช่นกันมีขนาดความ

กว้าง 24.5 มิลลิเมตร หนา 1มิลลิเมตร จ�านวน 2 แผ่น

อยู่คนละด้านหมุนตัดสลับกันไป มีชุดดันชุดดันแป้งติด

มดีประกบอยูเ่พือ่ไปดนัแป้งทีต่ดิอยูท่ีด้่านนอกคมตดัให้

ล่วงลงสู่ถาด จะมีชุดเลื่อนถาดเพื่อท�าหน้าที่เลื่อนถาด

เหล็กกล้าไร้สนิมให้เดินหน้าและถอยหลังโดยใช้ระบบ

ขับเฟืองสะพาน ส่วนการเคลื่อนที่ไปด้านซ้ายและขวา

จะใช้มือจับบีบเลื่อนเพื่อให้ขนมผิงกระจายทั่วถาด 

 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง
1. เครื่องมีขนาด 0.5 x 1 x 0.5 เมตร

2. อัตราก�าลังการผลิต 28.40 กิโลกรัม/ชั่วโมง

3. อัตราการใช้พลังงาน 2.06 บาท/ชั่วโมง

4. ชดุต้นก�าลงัจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลบั (AC) 

220 โวลต์ ขนาด 1 แรงม้า

5. ชุดบดแบบเกลียวอัดมีความเร็วรอบประมาณ 

140 รอบ/นาที

6. ชุดตัดแป้งลงถาดหมุนตัดที่มีความเร็วรอบ

ประมาณ 135 รอบ/นาที

7. ชุดเล่ือนถาดจะใช้มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสตรง 

(DC) ขนาด 12 โวลต์ ความเร็วรอบสูงสุดประมาณ 55 

รอบ/นาที (มอเตอร์ปัดน�้าฝนรถยนต์)

8. มชีดุสวติช์ควบคมุท�าหน้าทีเ่ป็นชดุวงจรควบคมุ

ระบบไฟฟ้าในการท�างานของเครื่อง

 ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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เครื่องท�าขนมผิง

พัฒนาโดย นายธรรม์ณชาติ วันแต่ง 
สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ที่ 11 ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000      
โทรศัพท์ 0 5671 7100 ต่อ 1608 –1610, 0 8970 84648  โทรสาร 0 5671 7164              
Email: tannachart@Gmail.com
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เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋นอัตโนมัติ

พัฒนาโดย : ผศ.เชษฐ์  อุทธิยัง 
สาขาวิศวกรรมแม่พิมพ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่  
128 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300        
โทรศัพท์ : 0 5391 2444 ต่อ 2310  โทรสาร : 08 9201 1493  Email: chetrit@thaimail.com

กระบวนการผลิตข้าวแต๋นในปัจจุบันป็นแบบใช้

แรงงานคนเกือบทั้งหมด ท�าให้มีข้อจ�ากัดในด้านก�าลัง

คน โดยเฉพาะอย่างยิง่ในส่วนของการขึน้รปูให้เป็นแผ่น

กลมก่อนที่จะน�าไปอบหรือตากให้แห้งแล้วน�าไปทอด 

สาเหตุที่การขึ้นรูปข้าวแต๋นเป็นกระบวนการที่ล่าช้า 

เนื่องจากข้าวเหนียวที่น�ามาผลิตมีคุณสมบัติที่เหนียว

ติดมือและแม่พิมพ์  ท�าให้ต้องใช้น�้าในการชุบแม่พิมพ์

และมือผู้ผลิตตลอดเวลา อีกทั้งในการกดขึ้นรูปข้าวลง

ในแม่พิมพ์นั้นเมล็ดข้าวต้องไม่เสียรูป แตก หรือ ขาด 

นอกจากนี้ข้าวแต๋นที่ได้ต้องมีขนาดและน�้าหนักใกล้

เคียงกัน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น 

เพื่อให้สามารถผลิตได้รวดเร็วทันตามความต้องการ 

ของตลาด ข้าวแต๋นมีขนาดและน�้าหนักใกล้เคียงกัน 

เครื่องที่พัฒนาขึ้นง่ายต่อการใช้งานและการซ่อมบ�ารุง 

ส�าหรับผู้ประกอบการหรือชุมชนที่ผลิตข้าวแต๋นเพื่อ

จ�าหน่าย ซึ่งช่วยให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง และยังสามารถ

ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพการณ์ โดยมีราคา

ต้นทุนต�่า และเป็นการส่งเสริมให้คนไทยคิดค้นและ

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่สืบทอดภมูปัิญญาด้านการแปรรปู

อาหารให้คงอยู่ต่อไป 

คุณสมบัติและสรรถนะของเครื่อง
1. ก�าลังไฟฟ้าที่ใช้ ต้นก�าลังใช้มอเตอร์ ¼ แรงม้า 

220 โวลต์ อัตราทดเฟืองขับ 70 ต่อ 1

2. ขนาดของเครือ่งโดยประมาณ กว้าง 50 เซนตเิมตร 

ยาว 50 เซนตเิมตร สงู 90 เซนตเิมตร น�า้หนกั 65 กโิลกรมั

3. ความเร็วในการหมุน 20 รอบต่อนาที

4. ก�าลังการผลิตสูงสุด 1,200 แผ่นต่อชั่วโมง

5. วัสดุที่ใช้ Stainless Steel

6. ใช้ระบบควบคุมการท�างานที่เป็นกลไกทางกล 

เนื่องจากสามารถซ่อมบ�ารุงได้ง่าย

7. สามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง

 ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2557



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง 
1. ตัวเครื่องจักรมีขนาดกว้าง 0.52 เมตร ยาว 1.00 

เมตร และสงู 1.41 เมตร ตวัเครือ่งสร้างข้ึนจากสแตนเลส 

ทั้งหมดที่ผ่านการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงมี 

น�้าหนักเบา แข็งแรง ทนทานสามารถเคลื่อนย้ายได้

สะดวกด้วยล้อเลือ่นทีส่ามารถลอ็กให้อยู่กบัทีไ่ด้ มนี�า้หนกั 

เครื่องเปล่าประมาณ 60 กิโลกรัม

2. ใช้กบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบั เฟสเดยีว 220 โวลต์ 

50-60 เฮิรตซ์ ควบคุมการท�างานด้วยระบบไฟฟ้าแบบ

อัตโนมัติ ใช้พลังงานไฟฟ้า 374 วัตต์

3. อตัราการล้าง 6.2 กโิลกรมัต่อช่ัวโมง และมอีตัรา

การสิ้นเปลืองน�้า 667.24 ลิตรต่อชั่วโมง 

4. ใช้ส�าหรับล้างสาหร่ายน�้าจืดเส้นใยสูง (สาหร่าย

ไก) โดยการบรรจสุาหร่ายเปียกลงในถงัล้างครัง้ละไม่เกนิ 

6 กโิลกรมั และยงัประยกุต์ใช้เพือ่การล้างพชืผลทางการ

เกษตรที่มีคุณสมบัติลอยน�้าได้ เช่น พืชผักและผลไม้  

ได้เป็นอย่างดี

หลักการท�างาน
• ตั้งโปรแกรมการท�างาน โดยการปรับตั้งจังหวะ

การฉดีน�า้ (Nozzle Step) ปรบัตัง้ช่วงเวลาในการเปลีย่น

น�้า (Drain Period) และปรับตั้งเวลาทั้งหมดในการล้าง 

(Machine Period)  

• เปิดสวติช์ เครือ่งจกัรจะเริม่ท�างานโดยทีน่�า้สะอาด 

จะไหลเข้ามาในถังล้างและถังตกตะกอนจนเต็ม

• ป๊ัมน�า้ทีต่ดิตัง้อยูใ่ต้ถงัล้างจะเริม่ท�างานอตัโนมตัิ 

โดยดูดน�้าสะอาดจากถังตกตะกอนมาสร้างแรงดัน 

เพือ่ส่งไปยงัหวัฉดีทีอ่ยูส่่วนบนของถงัล้าง น�า้แรงดนัสงู 

จะถูกฉีดลงในถังล้างเกิดคลื่นฟองแบบปั่นป่วน ท�าให้

สาหร่ายเกดิการเคลือ่นทีม้่วนตวัไปมาอย่างป่ันป่วนด้วย

เช่นกัน ส่งผลให้สิ่งสกปรกและเศษดินทรายที่จับตัวอยู่

กับเส้นใยสาหร่ายสลัดหลุดออกมา

เครือ่งล้างท�าความสะอาดสาหร่ายไก มจีดุเด่นดงันี้

• รูปร่างลักษณะประณีตสวยงาม น�้าหนักเบา 

ขนาดกะทัดรัด

• การท�างานเงยีบ ประหยดัไฟ และเคล่ือนย้ายง่าย

• ลดแรงงานมนุษย์ในกระบวนการล้างแบบเดิม

จาก 5 คน เหลือเพียง 1 คนเท่านั้น (หรือ 80%)

• ล้างได้สะอาดและรวดเรว็กว่าวธิเีดมิไม่น้อยกว่า 

25%

 ราคาเริ่มต้นที่ 132,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาเครื่องมือ 

เคร่ืองจักรและอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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เครื่องล้างท�าความสะอาดสาหร่ายไก

พัฒนาโดย ดร.สิทธิบูรณ์  ศิริพรอัครชัย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดน่าน สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์  0 5471 1601  Email : boontisit@hotmail.com
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เครือ่งปอกและเครือ่งกรอกข้าวหลาม ถูกออกแบบ 

มาเพือ่ใช้ท�างานแทนพนกังาน โดยเครือ่งกรอกข้าวหลาม 

จะอยู่หลังขั้นตอนการผสมส่วนผสมทั้งหมด ประกอบ

ด้วยข้าว ถั่ว เผือกและน�้ากะทิ คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้ว

น�ามากรอกใส่กระบอกข้าวหลาม ซึ่งปกติแล้วจะใช ้

มือในการกรอกก่อนเก็บไว้ในกระซัง ส่วนเคร่ืองปอก

ข้าวหลามจะถกูใช้งานหลงัจากขัน้ตอนการนึง่ข้าวหลาม

เสรจ็แล้ว จากเดมิทีพ่นกังานจะใช้มดีในการปอกซึง่บ่อย

ครั้งที่ท�าให้เกิดอันตรายต่อพนักงาน 

เครื่องกรอกข้าวหลาม
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

ของเครื่องกรอกข้าวหลาม

1. โครงเครื่องท�าหน้าที่ยึดโครงสร้างและส่วน

ประกอบต่าง ๆ 1,445x400 มิลลิเมตร

2. ถังบรรจุข้าวที่แช่เพื่อรอการกรอกลงสู่กระบอก

ไม้ไผ่ด้วยเกลียวล�าเลียง 300 มิลลิเมตร

3. เกลยีวล�าเลยีง ท�าหน้าทีล่�าเลยีงข้าวลงสูก่ระบอก 

ข้าวหลาม 900x 70 มิลลิเมตร

4. ฝาครอบมอเตอร์ ท�าหน้าท่ีครอบมอเตอร์และ

ระบบส่งก�าลัง 265x430 มิลลิเมตร

5. ระบบส่งก�าลังท�าหน้าที่ ส่งก�าลังจากมอเตอร์ไป

ยังเพลาใบเกลียว

6. ฝาครอบมอเตอร์ด้านหลัง 139x263 มิลลิเมตร

7. ฝาครอบด้านหน้าเครื่อง 400x1259 มิลลิเมตร

8. สวิตช์ควบคุม เปิด/ปิดกระแสไฟฟ้า

9. ฝาครอบด้านหลัง 402x1259 มิลลิเมตร

10. ฝาครอบฐานเครือ่งด้านล่าง 402x602 มลิลเิมตร

หลักการท�างานและลักษณะเด่นของ
เครื่องกรอกข้าวหลาม

1. ถงัข้าว มลัีกษณะเป็นรปูกรวยด้านบนมลัีกษณะ

กว้างและด้านล่างแคบ เพือ่จะได้สะดวกในการเทข้าวหลาม 

ลงสู่กระบอกไม้ไผ่โดยจะผ่านการล�าเลียงจากเกลียว

ล�าเลียงโดยมีมอเตอร์ในการส่งก�าลัง

2. ควบคุมโดยสวิตซ์เพื่อเปิด/ปิดการท�างานของ

เครื่อง 

3. เครื่องสามารถท�างานได้อย่างรวดเร็ว

เครื่องกรอก-ปอก ข้าวหลาม
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เครื่องปอกข้าวหลาม
คุณลักษณะและสมรรถนะ

ของเครื่องของเครื่องปอกข้าวหลาม

1. โครงสร้างเครือ่งพฒันาจากแนวตัง้เป็นแนวนอน 

480x800x530 มิลลิเมตร

2. ตัวปรับระยะมีดให้มีต�าแหน่งตรงกับกระบอก

ข้าวหลาม 32x110x32 มิลลิเมตร

3. ป้อมมดีเป็นตวัทีต่ดัและปอกผวิกระบอกข้าวหลาม 

188x147x200 มิลลิเมตร

4. มดียงัมแีนวเอียงเป็นทรงกระบอก 60x60 มลิลเิมตร

5. เฟืองสะพานเป็นตวัก�าหนดต�าแหน่งเคลือ่นทีใ่น

แนวยาว 88x763 มิลลิเมตร x25.4

6. ร่องรางค่อยประคองเฟืองสะพานและกระบอก

ข้าวหลาม 57x520x41 มิลลิเมตร

7. เพลาตามเป็นตัวขับเคลื่อนเฟืองสะพาน 25.4x 

229 มิลลิเมตร

8. โครงหลังครอบเม่ือเฟืองสะพานเคลื่อนที่และ

ป้องกันอันตราย 530x700x115 มิลลิเมตร

9. เพลาขบัเป็นชดุต้นก�าลงัส่ง 25.4x217 มลิลเิมตร

10. ฝาครอบฐานเครือ่งด้านล่าง 402x602 มลิลเิมตร

หลักการท�างานและลักษณะเด่น

ของเครื่องปอกข้าวหลาม

1. การออกแบบโครงสร้างใช้เหล็กฉากขนาด 40 

มิลลิเมตร หนา 4 มิลลิเมตร ท่ีมีลักษณะเป็นรูปกล่อง

สีเ่หลีย่มผนืผ้า โดยออกแบบให้โครงสร้างมเีสาขึน้ 6 เสา

เพือ่รบัแรงดงึจากระบบส่งก�าลงั สร้างคานด้านบนจ�านวน 

4 คาน เพื่อรับแรงที่จะเกิดขึ้นจากเฟืองส่งก�าลัง 

2. ชุดควบคุมการท�างานของเครื่องปอกข้าวหลาม

ท�างานด้วยระบบไฟฟ้าแบบก่ึงอัตโนมัติ ควบคุมการ

ท�างานด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ใช้เบรกเกอร์เพื่อเป็นการ

ควบคมุการเปิด-ปิด และมสีวติช์หยดุการท�างานเมือ่เกดิ

เหตฉุกุเฉนิขึน้ระหว่างการท�างาน วงจรถกูออกแบบให้มี 

การท�างานแบบ 2 จงัหวะ โดยใช้แมคเนติกคอนแทกเตอร์ 

ควบคุมการท�างานของมอเตอร์ 

3. มีสวิตช์การท�างาน 2 ตัว ควบคุมการหมุนของ

มอเตอร์ และใช้ลิมิตสวิตช์ในการหยุดการท�างานของ

มอเตอร์ 

4. ใช้เวลาในการปอกข้าวหลาม เพียงกระบอกละ 

15-20 วินาที

 ราคาเริ่มต้นที่ 100,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ 

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย นายวิทยา หนูช่างสิงห์ 
สาขาวิศวกรรมการผลิตและเทคโนโลยีการผลิต คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 
83 หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ต�าบลสะเดียง อ�าเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000   
โทรศัพท์ 0 5671 7124  โทรสาร 08 9639 8844  Email: wittaya_992000@yahoo.com 
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เครื่องตัดผำ้แบบควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์

เครื่องจักรที่ใช้เลเซอร์ในการตัดผ้าต้องน�าเข้า
ผ่านเอเย่นต์ท�าให้มีราคาสูงมาก ด้วยเหตุนี้จึงท�าการ
พฒันาเครือ่งตดัผ้าแบบควบคมุด้วยคอมพวิเตอร์ข้ึนมา
โดยตดิหวัตดัเลเซอร์บนเครือ่งจักรซีเอน็ซี ซ่ึงควบคมุด้วย
คอมพิวเตอร์ โดยน�าแพทเทิลที่ออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพวิเตอร์มาท�าโปรแกรมให้หวัตดัเดนิตดัผ้าตามแบบ 
จากนั้นโหลดม้วนผ้าใส่ไปยังชุดโหลดผ้า ดึงผ้ามาทาง
ด้านหน้าให้ถงึบรเิวณทีจ่ะตดั ก่อนเดนิเครือ่ง ต้องโหลด
โปรแกรมเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อน หลังจากนั้น 
กดเปิดสวติซ์ให้เครือ่งท�างาน ราง linear จะเคลือ่นทีต่าม
ทีโ่ปรแกรมก�าหนด พร้อมกนันัน้หลอดเลเซอร์จะท�าการ
ปล่อยล�าแสงออกมา ป๊ัมสญุญากาศจะน�าอนภุาคไปยงั
ผ้าผ่านหวัตดัเลเซอร์เพือ่ท�าการตดัผ้า ระหว่างนัน้หลอด
เลเซอร์จะถูกระบายความร้อนด้วยน�้าที่ไหลผ่านหลอด
และไหลเวยีนไปยงัชลิเลอร์ เพือ่ควบคมุอณุหภมูนิ�า้ เมือ่
ผ้าถูกตัดเสร็จแล้ว กดปุ่มเพื่อเลื่อนผ้าไปยังด้านหน้า 
เพื่อท�าการตัดผ้าต่อไปเรื่อยๆ และระหว่างที่รอผ้าที่
ก�าลงัตดั ผูค้วบคมุเครือ่งสามารถเกบ็ผ้าทีถ่กูตดัออกมา
จากเครื่อง เพื่อน�าไปตัดเย็บต่อไป

จุดเด่นของเครื่อง คือ สามารถป้อนผ้าได้ท้ังม้วน
แล้วท�าการตัดได้อย่างต่อเนื่อง บวกกับการวางแบบได้
มากท่ีสุดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ท�าให้การท�างาน
ออกมาอย่างมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด มีของเสียน้อย
ท่ีสุดและยังสามารถลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจาก 
ต่างประเทศ ลดการน�าเข้าเครือ่งจกัรกล อกีทัง้ยงัสามารถ 
ยกระดับขีดความสามารถของผู ้ประกอบการและ
บุคลากรในการออกแบบและสร้างเครื่องจักรกลหรือ
อุปกรณ์เทคโนโลยีรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิด
ธุรกิจจากการพัฒนาเทคโนโลยีขึ้นเองภายในประเทศ

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ขนาดเครื่อง1,100 x 4,000 x 2,000 มิลลิเมตร 

น�า้หนัก 800 กิโลกรัม
2.  พื้นที่ท�างาน 1,000 x1,600 มิลลิเมตร
3. ใช้พลังงานเลเซอร์ 80 วัตต์
4. ความเรว็สงูสดุในการเคลือ่นทีข่องหวัเลเซอร์ 80 

ชั่วโมง/วินาที
5. ความเร็วในการโหลดผ้า 25 ชั่วโมง/วินาที
6. หัวตัด 1 หัว 
7. ใช้กระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
8. ท�างานร่วมกับโปรแกรม Rhinoceros 5.0 เพื่อ

สร้างแพทเทิล
9. ความละเอียดของเครื่อง 0.02 มิลลิเมตร

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของ 
ผลงานได้โดยตรง

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย สถาบันไทย-เยอรมัน 
700/1 หมู ่1 นคิมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จ�ากัด
705/39  ถนนอนามัยงามเจริญ  แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 
โทรศัพท์ : 0 2405 6508  โทรสาร : 0 2405 6508  Email: thaibbocean@gmail.com
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงำนบำติก
ผ้าบาตกิเป็นหนึง่ในสนิค้า OTOP และเป็นสนิค้า

ต้องการของตลาดมาก เนื่องจาก มีสีสันสดใส สวยงาม 

เหมาะส�าหรบัการสวมใส่ หรอืซือ้เป็นของขวญั ของฝาก 

แต่ขัน้ตอนการผลติผ้าบาตกินัน้มหีลายขัน้ตอน ซึง่ขัน้ตอน 

ทีม่คีวามล่าช้ามากทีส่ดุ คอื ขัน้ตอนการเขยีนลายเทยีน 

โดยการเขยีนนัน้จ�าเป็นต้องใช้เวลาในการเขียนมากและ

ต้องเป็นช่างเขยีนทีม่คีวามช�านาญเท่านัน้ เนือ่งจากต้อง

ใช้ทกัษะสงู มโีอกาสในการเกดิอนัตรายสงู และมคีวาม

ยุ่งยากมาก เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติสร้างขึ้นเพื่อ

ควบคุมการวาดลายเทียน โดยมีการออกแบบลายที่

ต้องการด้วยปากกาสีด�า หรือใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

กราฟฟิค จากนั้นเขียนค�าสั่งควบคุมการท�างานของ

มอเตอร์ต่างๆ ให้แกน X, Y และ Z สามารถเคลื่อนที่ได้

ตามต�าแหน่งและทิศทางที่ต้องการ การท�างานของ

มอเตอร์ที่ใช้ในการเขียนลายเทียนจะถูกควบคุมด้วย 

controller เพือ่ควบคมุระยะการท�างานของการเคลือ่นที่

ในแกน X, Y และ Z ให้เป็นไปตามต้องการ ซ่ึงจะถูก

ค�านวณและสั่งการด้วยชุดค�าสั่งที่เรียกว่า G – Code 

ตัง้แต่ขัน้เริม่ต้นจนสิน้สดุการท�างาน โดยเครือ่งวาดลาย

เทียนนั้นจะประกอบด้วยปากกาเขียนเทียนที่น�้าเทียน

ไหลออกมาอัตโนมัติ ท�าให้สามารถวาดลายเทียนได้

ตามค�าสั่งอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้เคร่ืองเขียนเทียน

อตัโนมตันิีย้งัเป็นการเพิม่มลูค่าของงานบาตกิให้มคีวาม

น่าสนใจ เนือ่งจากสามารถประยกุต์การเขยีนลายเทยีน

ได้หลากหลายและลายมีความละเอียดมากขึ้น

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. น�า้หนกัเครือ่งประมาณ 150 กโิลกรมั ประกอบด้วย

• ชุดควบคุมเทียน ขนาด 28 x 28 x 40 เซนติเมตร

• ชุดควบคุมการเคลื่อนที่ แบบ 3 แกน 

 ขนาด 1.4 x 2.2 x 1.3 เมตร

• ชุดคอมพิวเตอร์ควบคุม 

 ขนาด 40 x 40 x 40 เซนติเมตร

2. ก�าลังการผลิต 36 ผืน/วัน

3. อัตราการใช้พลังงาน 0.7 กิโลวัตต์/ชั่วโมง

4. ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและ 

สั่งการ

5. สามารถออกแบบได้หลากหลายลาย และรวดเรว็ 

ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิค 

6. ปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจากไม่ได้สัมผัส

กับน�้าเทียนที่มีความร้อน

 ราคาเริ่มต้นที่ 320,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย นายสุทธิพร คงเพ็ชร์ 

วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 205 หมู่ 3 ถนนบ้างบึง-แกลง ต�าบลหนองชาก 

อ�าเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 20170
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เครื่องลอกเส้นใยกำบกล้วย

ใยกล้วยสามารถน�ามาทอเป็นผ้าและท�าเป็น

ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้ และก�าลังเป็นสินค้าที่ก�าลังได้รับ

การตอบรับจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เป็นอย่างดี ใยกล้วยในประเทศไทยมีสีสันสดใส ขาว

สะอาด ดงันัน้ผลติภณัฑ์จากใยกล้วยจงึมคีวามสวยงาม 

เป็นผลิตภัณฑ์เชิงนิเวศน์ (Eco - Product) ก�าลังเป็นที่

ต้องการของตลาด โดยเฉพาะตลาดลูกค้าชาวญี่ปุ่นที่มี

ความต้องการเส้นใยกล้วยนับหมื่นตันต่อเดือน รวมถึง

ผลิตภัณฑ์จากใยกล้วยประเภทอื่นๆ ด้วย การผลิต

เส้นใยกล้วยจึงเป็นอาชีพเสริมที่น่าสนใจ สามารถเพิ่ม

รายได้ให้แก่ชาวสวน นอกเหนอืจากการปลกูกล้วยและ

ส่งขายเฉพาะผล ใบ และหยวกกล้วย ดังนั้นจึงพัฒนา

เครื่องลอกเส้นใยกาบกล้วย เพื่อสนับสนุนและเพิ่ม

จ�านวนผลผลิตให้แก่วิสาหกิจชุมชนอีกทางหนึ่ง 

เครือ่งลอกเส้นใยกาบกล้วยสามารถป้อนกาบกล้วย

ได้มากถงึ 4 กาบ ไม่ต้องยนืป้อนทลีะกาบ สามารถพลกิ

เครื่องนอนลงได้ ท�าให้เมื่อวางกาบกล้วยบนเครื่องแล้ว

หนีบหัวท้ายได้ ใช้กระบอกลมดึงกลับแทนคน ควบคุม

แรงดึงด้วย Pressure regulator ท�าให้แรงดึงสม�่าเสมอ 

และเศษจะหล่นลงถังเก็บด้านล่าง การจับท้ัง 2 ด้าน

ท�าให้เส้นใยไม่หย่อนและพันกัน เสร็จแล้วตัดหัวท้าย

ออกก็จะได้ใยกล้วยออกมา

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ก�าลังผลิตเพิ่มข้ึนมากกว่าการใช้แรงงานคนถึง 

200 เท่า

2. มีประสิทธิภาพในการสกัดแยกใยกล้วยได้ถึง  

20 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 100 กิโลกรัมต่อวัน

3. เป็นระบบกึ่งอัตโนมัติที่ท�างานด้วยมอเตอร ์

ขนาด 1 แรงม้า 

4.  ใยกล้วยที่ได้จากเครื่อง จะมีความขาวใส ไม่ช�้า 

ไม่ฉีกขาด มีขนาดเท่ากัน และสามารถน�าไปใช้งานใน

การทอโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการล้างอีกครั้ง

5. สามารถปรบัความยาวของเส้นใยกล้วยทีต้่องการ 

ได้ต้ังแต่ 1 เซนติเมตร จนถึงกับขนาดความยาวของ 

กาบกล้วยที่ใส่เข้าไป

 ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาท

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย : นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ 
ศูนย์วิจัยพลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม
มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ถนน ล�าปาง-พะเยา ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
โทรศัพท์ : 0 5446 6666 ต่อ 3413  โทรสาร : 0 5446 6704  E-mail : yveerapol@hotmail.com
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องทอเสื่อผักตบชวำกึ่งอัตโนมัติ

พัฒนาโดย : นายเสน่ห์ บุญร�าไพ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 744 ถนนสุรนารายณ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000     
Email:  boon.sane@gmail.com

เสื่อผักตบชวาเป็นเคร่ืองใช้ในครัวเรือนที่นิยมใช้

กันอย่างแพร่หลายในสังคมไทย ในปัจจุบันการผลิตยัง

เป็นการทอด้วยมอืแบบดัง้เดมิไม่มกีารน�าเทคโนโลยมีา

ประยุกต์ใช้แต่อย่างใด เป็นกระบวนการผลิตที่ต้องใช้

เวลานานและต้องอาศยัคนทอถงึ 2 คน ท�าให้สิน้เปลอืง

ทั้งด้านก�าลังคนและระยะเวลาในการผลิต ดังนั้นจึงมี

การออกแบบและประยุกต์สร้างที่ทอเสื่อผักตบชวา 

กึ่งอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถผลิตเสื่อได้จ�านวนมากข้ึน

ด้วยแรงงานและระยะเวลาที่ลดลง 

เครื่องทอเสื่อผักตบชวากึ่งอัตโนมัตินี้ท�างานด้วย

มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า ทดรอบ เพื่อส่งแรงกดเส้นใย 

ผกัตบชวาและปรบัตัง้แรงกดได้จากสปรงิ พร้อมปรบัตัง้

แรงดึงเชือกด้วยชุดเพลาปรับแรงดึงด้านล่าง การป้อน

เส้นใยจะป้อนจากด้านข้าง ผ่านตัวดึงแล้วสอดผ่าน 

ร่องเส้นด้าย ให้ฟืมกระแทก และให้แกนเก็บเสื่อม้วน

เก็บไปเรื่อยๆ จะรักษาความตึงโดยอาศัยแรงกดหน้า

จานชุดตั้งแรงดึงหน้ามอเตอร์ ท�าให้เสื่อที่ได้มีคุณภาพ 

ผืนเสื่อแน่นตึง และเส้นใยเรียงตัวสวยงาม 

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. เครื่องมีขนาด 150 x 150 x 30 เซนติเมตร  

น�า้หนัก 15 กิโลกรัม

2. มีก�าลังการผลิต 5-10 นาทีต่อผืน (เส่ือ 1 ผืน

ความยาว 500 มิลลิเมตร)

3. อตัราความเรว็ป้อน วนิาทลีะ 1 เส้น โดยความหนา 

เส้นเฉลี่ย เส้นกว้าง 3-6 มิลลิเมตร

4. สามารถทอเสื่อที่ท�าจากเส้นใยผักตบชวา  

ต่อเส้น ได้ยาวไม่เกิน 1 เมตร

5. ใช้มอเตอร์ 1 แรงม้า

6. ควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า

7. มีระบบป้องกันความปลอดภัย

8. สามารถป้อนและอัดได้โดยอัตโนมัติ

 ราคาเริ่มต้นที่  50,000 บาท

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556
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เครื่องกรอด้ำยสำยสิญจน์

ชาวไทยส่วนใหญ่ทุกภูมิภาคนับถือศาสนาพุทธ 
ซึง่เป็นศาสนาประจ�าชาตไิทยและจะมปีระเพณสีบืทอด
พิธีกรรมทางศาสนามาอย่างต่อเนื่องมาช้านานจนถึง
ปัจจบุนั และในพธิกีรรมเหล่านัน้ต้องอาศยัองค์ประกอบ
ซึง่จะขาดเสยีมไิด้คอืด้ายสายสญิจน์ และเป็นทีน่ยิมของ
ชาวไทยทั่วไปเชื่อว่าเป็นสิริมงคลแก่ตนเองอีกด้วย

การผลิตด้ายสายสิญจน์ เป็นการน�าเส้นฝ้ายมา 
รวมกนัจ�านวน 9 เส้น แล้วม้วนด้วยมอืโดยใช้กระดาษแข็ง 
หรือกระดาษลูกฟูกเป็นไส้แกนกลางท�าให้เกิดความ
เมือ่ยล้าในการท�างาน ปัญหาตามมาคอืเกดิความล่าช้า
ผลิตได้ไม่ทันความต้องการของตลาดลวดลายไม่
สม�า่เสมอ ท�าให้ไม่เป็นมาตรฐานของม้วนด้ายสายสญิจน์ 
การพฒันาเครือ่งกรอด้ายสายสญิจน์จึงเป็นหนทางหนึง่
ที่จะท�าให้ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข

หลักกำรท�ำงำนและจุดเด่น
• เครื่องประกอบด้วยส่วนส�าคัญ 5 ส่วน คือ ชุดส่ง

ด้าย ชุดแขนเหวี่ยงด้าย ชุดจับยึดแกนกรอด้าย 

• ชุดควบคุม และชุดส่งก�าลัง เครื่องสามารถตั้ง

เวลาในการกรอด้ายสายสิญจน์ เพื่อก�าหนดความยาว
ด้ายท่ีต้องการได้ ซึ่งความยาว 100 เมตร ใช้เวลาใน
การกรอ 27 วินาทีโดยมีขั้นตอนการท�างานดังนี้

• น�าม้วนด้ายฝ้ายจ�านวน 9 ม้วนวางเรียงกันตรง
ส่วนท่ีเตรียมไว้ส�าหรับวางด้าย และร้อยด้ายผ่านรูท้ัง  
9 ร ูแล้วรวมให้เป็นเส้นเดียว จากน้ันร้อยด้ายสายสิญจน์
ไปตามแขนเหวี่ยงส�าหรับกรอด้าย

• น�าด้ายสายสิญจน์ท่ีร้อยอยู่ท่ีแขนเหวี่ยงมัดให้ 
ตดิกนักบัไส้แกนทีย่ดึตดิทีแ่กนกรอด้าย เพือ่เวลาทีแ่ขน
หมุนเหวี่ยงด้ายจะได้ไม่หลุด

• ต้ังเวลาในการกรอ 27 วินาที กดปุ่มเปิดเครื่อง 
เริ่มท�าการกรอด้ายสายสิญจน์ เมื่อครบก�าหนดเวลา
เครื่องจะหยุดอัตโนมัติ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ก�าลังการผลิตของเครื่อง : สามารถกรอด้าย 

สายสิญจน์ (ความยาว 100 เมตร) ได้ 133  ม้วนชั่วโมง

• ขนาดเครือ่งและน�า้หนกัเครือ่ง : 120 x 120x 100 
เซนติเมตร, น�า้หนัก 70 กิโลกรัม

 ราคาเริ่มต้นที่ 30,000 บาท /เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิต
ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย : นายเกรียงไกร ธารพรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่
เลขที่ 12 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลช้างเผือก อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 0 5389 2789-2780 ต่อ 2310  โทรสาร : 0 5321 3183  E-mail : k.kriang@hotmail.com
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ควำมงำมและช�ำระล้ำง

เครื่องผสมผลิตภัณฑ์ความงามและช�าระล้าง 

เป็นเครื่องจักรกลที่มีลักษณะการท�างานผสมผสานกัน

ระหว่างกลไกทางกลและระบบไฟฟ้าควบคุม จึง

ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนต่างๆ ที่ต้องท�างานได้อย่าง

สอดคล้องกนั ซึง่เป็นเครือ่งมอืในการผสมวตัถดุบิซ่ึงเป็น

ของเหลวต่างชนิดกันให้รวมตัวกันอย่างสมบูรณ์ เป็น

วัตถุดิบตั้งต้นของผลิตภัณฑ์น�้ายาช�าระล้างชนิดต่างๆ

และผลิตภัณฑ์น�้ายาช�าระล้าง

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ตัวเครื่องจักรมีขนาดกว้าง 1.06 เมตร ยาว 0.56 

เมตร และสงู 1.22 เมตร ท�าจากโลหะเหลก็และสเตนเลส

ทีผ่่านการรบัรองมาตรฐานอตุสาหกรรมมนี�า้หนกัเครือ่ง

เปล่าประมาณ 60 กิโลกรัม

• ใช้กบัระบบไฟฟ้ากระแสสลบั เฟสเดยีว 220 โวลต์ 

50-60 เฮิร์ต ควบคุมการท�างานด้วยระบบกลไกและ

ไฟฟ้าแบบกึ่งอัตโนมัติ

• สามารถปรับความเร็วใบพัดกวนผสมได้ในช่วง 

0-180 รอบ/นาที ปรับตั้งเวลาการผสมได้ในช่วง 0-60 

นาที และโปรแกรมหยุดเครื่องอัตโนมัติเมื่อสิ้นสุด 

การผลิตได้ พร้อมด้วยระบบดูด-จ่ายวัตถุดิบเข้าผสม 

ในถังผสมแบบอัตโนมัติ

• อตัราการผลติ 57.85 ลติร/ชัว่โมง ทีก่ารผลติภณัฑ์

น�้ายาช�าระล้างอเนกประสงค์

• ใช้พลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 0.18 กิโลวัตต์

 ราคาเริ่มต้นที่ 113,000 บาท /เครื่อง

พัฒนาโดย : นายสิทธิบูรณ์ ศิริพรอัครชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน
เลขที่ 59 หมู่ 13 ต�าบลฝายแก้ว อ�าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5471 1601  โทรสาร : 0 5471 1601  E-mail : boontisit@hotmsil.com

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2555
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การออกแบบและพฒันาเครือ่งป๊ัมระบบไฮดรอลกิ 

ส�าหรบัขึน้รปูฆ้องเลก็ด้วยแม่พมิพ์แบบผสมได้มกีารน�า

เอากระบวนการผลติแบบต่อเนือ่ง หรอืกระบวนการผลติ

ด้วยแม่แบบผสม (Compound Die) คอืกระบวนการตดั

และปั๊มขึ้นรูปฆ้องเล็กในข้ันตอนเดียว อีกทั้งได้พัฒนา

เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกยังสามารถปรับเปลี่ยน

ขนาดของฆ้อง และยงัสามารถขึน้รปูผลติภณัฑ์ อืน่ๆ ได้

ด้วย เช่น ผลติภณัฑ์ระฆงัเลก็ กระดิง่พระเหรยีญ เหรยีญ

ที่ระลึก งานปั๊มนูน หรือตีตราผลิตภัณฑ์โดยการสร้าง 

แม่พิมพ์เดี่ยวในการข้ึนรูปงานแต่ละประเภทตามที่

กล่าวมาใช้กบัเครือ่งนีไ้ด้ นอกจากนีย้งัสามารถประยกุต์

การใช้งานเครือ่งป๊ัมชนดินีใ้ห้เป็นเครือ่งทุน่แรงในการใช้

งานประเภทอื่นได้อีกด้วย เช่น เครื่องบีบกดอัดกล่อง

กระดาษ เครื่องอัดแท่งถ่านจากขี้เลื่อยหรือเศษไม้  

เครื่องอัดแผ่นกระดาษจากเศษวัสดุเหลือใช้ เคร่ืองกด

อดักระป๋องน�า้อดัลมเพือ่ลดขนาดขยะ หรอืใช้ส�าหรบักด

กระดาษ ตัด เจาะ วัสดุประเภทโลหะได้ โดยการสร้าง

แม่พมิพ์หรอืแท่นรองหรอืแม่แบบงานแต่ละประเภทมา

ใช้งานกบัเครือ่งน้ีท่ีได้ออกแบบการจบัยดึรองรบัไว้ด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ก�าลังการผลิต 20 ชิ้น ต่อ/นาที

• ก�าลังสูงสุด 5 ตัน

• ควบคุมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า

• อายุการใช้งาน 50,000 ชิ้น

• ง่ายต่อการติดตั้งและควบคุม

• มอีปุกรณ์จบัยดึได้ง่าย ใช้งานง่าย มคีวามปลอดภยั

• ขนาดเล็ก เคลื่อนย้ายได้สะดวก

• อัตราใช้แรงงาน จ�านวน 1 คน

 ราคาเริ่มต้นที่ 350,000 บาท /เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องปั๊มระบบไฮดรอลิกส�ำหรับขึ้นรูป
ฆ้องเล็กด้วยแม่พิมพ์แบบผสม

พัฒนาโดย : นายกุลชาติ จุงเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เลขที่ 39 หมู่ 1 ต�าบลตลองหก อ�าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0 2549 3444  โทรสาร : 0 2549 3442  E-mail : kunlachart@mail.rmutt.ac.th
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องประกอบลวดหนำมอัตโนมัติ
การผลิตลวดหนามด้วยมือเป็นงานหัตถกรรม

อย่างหนึ่งในชุมชน ซึ่งต้องใช้เวลาและบุคลากรที่มี 

ความช�านาญ รวมถงึต้องมคีวามระมดัระวงัสงูเนือ่งจาก 

อาจเกิดอันตรายระหว่างการผลิตได้ง่ายท�าให้การผลิต 

ลวดหนามด้วยมือยังผลิตได้น้อยไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของชุมชนการพัฒนาเคร่ืองผลิตลวดหนาม 

แบบอตัโนมตัใิห้เหมาะสมกบัชมุชนจงึเป็นทางเลอืกหนึง่ 

ทีจ่ะช่วยให้การผลติลวดหนามท�าได้รวดเรว็ขึน้ และลด

การใช้แรงงานคน

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครื่องจักรจะท�าการประกอบหนามแล้วม้วน 

ลวดหนามที่ผลิตได้อย่างอัตโนมัติ โดยมี

• ส่วนประกอบที่ส�าคัญคือ ชุดป้อนแกนลวด,  

ชุดประกอบหนาม,  ชุดใบมีดตัดหนาม, ชุดลดความตึง

ของแกนลวด,  ชดุกว้านพนัแกนลวด,  ชุดเรยีงลวดหนาม

และชุดม้วนลวดหนาม

• โดยใช้มอเตอร์ไฟฟ้าชนิด 3 เฟส ขนาด 3 แรงม้า 

เป็นต้นก�าลังในการขับเคลื่อนชุดประกอบหนาม

• อัตราการผลิตลวดหนาม เฉลี่ยเท่ากับ 4.23  

เมตร/นาที

• ตัวเครื่องมีขนาด 120 x 120 x 100 เซนติเมตร 

และมีน�้าหนัก 350 กิโลกรัม

 ราคาเริ่มต้นที่ 250,000 บาท /เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2553

พัฒนาโดย : นายไพรทูล ไชยวงศา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร
เลขที่ 199 หมู่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อ�าเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
โทรศัพท์ : 0 4277 2391  โทรสาร : 0 4277 2392  E-mail : praitoon_ch@yahoo.com.
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เครื่องอัดถ่ำนแท่ง – ถ่ำนดูดกลิ่น

สถานการณ์ทีท่รพัยากรป่าไม้ของประเทศลดลง

อย่างต่อเนื่องมาจากหลายสาเหตุ การน�าไม้ออกมาท�า

ฟืนหรือมาเผาถ่านเป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ถูกจับตามอง 

และถกูจ�ากดัในการน�าไม้ฟืนหรอืถ่านมาใช้ในครวัเรอืน

หรอืจ�าหน่าย ท�าให้ราคาถ่านสงูขึน้ นกัวจิยัจงึมแีนวคดิ

ในการปรับปรุงกระบวนการเป็นการท�าถ่านส�าเร็จรูป  

ซึง่มวีวิฒันาการมาเนิน่นาน เริม่จากการท�าถ่านอดัแท่ง

ด้วยวธิกีารตอกหรอืต�า ซึง่กระบวนการในการท�าถ่านนัน้

ท�าได้ง่าย และมกีระบวนการทีไ่ม่ซบัซ้อนมากจนเกนิไป 

แต่ก็ได้ผลิตภัณฑ์ที่ออกมามีคุณภาพใกล้เคียงกับถ่าน

อดัแท่งทีใ่ช้เครือ่งในการอดั การท�าถ่านอดัแท่งกใ็ช้วสัดุ

หลากหลายชิดมาผสมกันแล้วอัดออกมาเป็นแท่ง เช่น 

ถ่านไม้ ถ่านจากแกลบ ถ่านจากกะลามะพร้าว ถ่านจาก

ขี้เลื่อย เป็นต้น 

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. ขนาดเครือ่ง (กxยxส) 78 x 119 x 229 เซนตเิมตร 

น�า้หนัก 275 กิโลกรัม

2. ก�าลังการผลิต ประมาณ 369 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 

หรือ 1-2 ตันต่อวัน

3. ก�าลังไฟฟ้า 2.2 KW

4. มอเตอร์ไฟฟ้า Mitsubishi 3 hp 4 Pole 220 V. 

เป็นต้นก�าลังงานของเครื่องบด-อัดถ่านแท่ง โดยจะส่ง

ก�าลังผ่าน มูเล่ตัวเล็ก ส่งก�าลังไปท่ีสายพานไปขับมูเล่

ตัวใหญ่เพื่อลดรอบและได้แรงบิดขึ้น

5. ใช้เกียร์ตัวหนอน หรือ worm gear เพื่อเป็นการ

เปลี่ยนทิศทางการส่งก�าลังและเป็นทดรอบลง เพื่อให้

หมุนช้าในการผสมถ่าน

6. ปั๊มน�้าฉีดลดฝุ่นผงและฉีดน�้าผสมแป้ง ตอน

เครื่องบดถ่านท�างานและผสมถ่านในอัตราส่วนท่ี 

พอเหมาะ

7. เครื่องอัดถ่านแท่ง เป็นเกลียวตัวหนอนแบบอัด 

2 รูหัวออก ท�าให้เพิ่มปริมาณการผลิตเป็น 2 เท่า

หลักกำรท�ำงำนและจุดเด่น
 เมือ่น�าถ่านก้อน ใส่เข้าไปในเครือ่งบด บดถ่านให้

มขีนาดเลก็ลงและตกผ่านตะแกรงกรองผงถ่าน ไหลตก 

ลงมายงัถงัผสม ผสมวตัถดิุบท่ีเตรยีมไว้ โดยมสีปิงส์เวล์  

ฉีดน�า้ในถังผสมจนเข้ากัน (ตามอัตราส่วน) จะเปิดทาง

ให้ถ่านท่ีผสมในถังผสมไหลลงมาท่ีถาด และกระบอก

อัดแท่งถ่านทั้งสองกระบอก โดยมีชุดอัดถ่านแบบสกรู 

และน�าไปตากแดดหรืออบก่อนน�าไปจ�าหน่าย

 หากสนใจ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าของ

ผลงานได้โดยตรง  

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ

เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต

ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พัฒนาโดย : นายมนตรี พันธ์กสิกร 
หน่วยจัดการศึกษาโพธิ์ประทับช้าง วิทยาลัยชุมชนพิจิตร  
150 หมู่ 6 ต�าบลท่าบัว อ�าเภอโพธิ์ทะเล จังหวัดพิจิตร 66130  โทรศัพท์ : 0 5690 3038
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องผำ่ผลหมำก

หมากเป็นพชืทีป่ลกูได้ทัว่ไปในสภาพอากาศอบอุน่

ถึงร้อนชื้น  จึงมีการปลูกหมากกระจายทั่วทุกภาคของ

ประเทศไทยรวมพื้นที่ปลูกทั่วประเทศกว่าแสนไร่  

ผลผลิตถูกน�าไปใช้ประโยชน์ในแง่การบริโภคใช้เป็น 

ยารักษาโรค ใช้ในพิธีทางศาสนาและขนมธรรมเนียม

ประเพณ ี และใช้ในอตุสาหกรรมทัง้ภายในประเทศและ

ส่งออกต่างประเทศ เช่น ใช้ในอุตสาหกรรมท�าสีต่างๆ  

ใช้สกัดท�ายารักษาโรค ใช้สกัดท�ายาฟอกหนัง ใช้ย้อม 

แห  อวน เพื่อให้นิ่มและอ่อนตัว ดังนั้นหมากจึงเป็นพืช

เศรษฐกิจที่น่าสนใจ ปลูกง่าย การดูแลรักษาไม่ยุ่งยาก

โรคแมลงรบกวนน้อย ลงทุนไม่สูง โดยที่หมากแห้ง 

จะขายได้ราคาดีกว่าน�าไปขายในรูปแบบหมากสด  

แต่หมากที่จะน�าไปจ�าหน่ายได้นั้น จะต้องท�าการผ่า 

ผลหมากตามแนวนอนแล้วน�าไปตากแดดเม่ือหมาก

แห้งเนือ้หมากกจ็ะหลดุออกจากเปลอืก แต่ถ้าไม่ผ่าตาม

แนวนอนเมื่อน�าไปตากแดดหมากก็ไม่หลุดออกจาก

เปลอืก ซึง่จะถกูตดัราคาจากผูซ้ื้อได้ ปัจจบุนัแรงงานคน

ที่จะผ่าหมากนั้นหายากท�าให้การส่งหมากแห้งขายใน

ต่างประเทศนั้น ท�าให้ผลผลิตที่ได้ไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของตลาด 

ปัจจุบันการผ่าผลหมากยังคงต้องใช้แรงงานคน 

ในการผ่าอยู ่ซึง่ต้องใช้เวลาและแรงงานคนมาก รวมทัง้ 

ผู้ที่ผ่าผลหมากได้ดีนั้นต้องมีความช�านาญในการผ่า

หมากจึงจะได้หมากที่ผ่าออกมาแล้วมีลักษณะสวย 

ขายได้ราคาถึงแม้ว่าผู้ผ่าจะมีความช�านาญแต่การผ่า

ในระยะเวลานานๆ นั้น อาจเกิดความเมื่อยล้าส่งผลให้

ประสิทธิภาพในการท�างานลดลงและเกิดอุบัติเหตุได้

ง่ายอีกด้วย การน�าเคร่ืองจักรมาประยุกต์ใช้จึงเป็นอีก

พัฒนาโดย : นายมานพ แย้มแฟง
เลชที่ 32 หมู่ 9 ถนนรังสิต-นครนายก ต�าบลบึงทองหลาง อ�าเภอล�าลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์ : 0 8666 34562

หนทางหนึ่งในการผ่าผลหมากให้ได้ผลดีและรวดเร็ว

ท�าให้ไม่ต้องเสียเวลาในการผ่าผลหมาก โดยผู้ท่ีควบคุม

เครื่องไม่จ�าเป็นต้องมีความรู้ความช�านาญในการผ่า  

อีกท้ัง การผ่าผลหมากด้วยเครื่องผ่าผลหมากน้ันยัง

เป็นการเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานมากขึ้น  

และเครื่องจักรสามารถผ่าผลหมากได้สม�่าเสมอโดยที่

ประสิทธิภาพในการผ่าไม่ลดลงตามระยะเวลาการ

ท�างาน

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง
1. ออกแบบและสร้างขึ้นเพื่อให้สามารถผ่าผล

หมากได้ตามแนวนอน  และผ่าผลหมากได้หลายขนาด

โดยไม่ต้องมีการคัดขนาด

2. สามารถเคลื่อนย้ายและท�างานได้สะดวก

3. ท�างานควบคุมเครื่องเพียงคน 1 คน

4. มีความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงาน

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของ 

ผลงานได้โดยตรง  

 รางวลัที ่3 การประกวดสิง่ประดษิฐ์คดิค้นทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2556
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พัฒนาโดย : ว่าที่ร้อยตรีธีรวัฒน์ แกล้วกล้า  

46/49 ถนนตากสินมหาราช ต�าบลท่าประดู่ อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง 21000

เครื่องเหลำทำงมะพรำ้ว

มะพร้าวเป็นพืชที่มีความผูกพันกับวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของคนไทยมาช้านาน ทั้งนี้เป็นเพราะมะพร้าวมี
คุณสมบัติที่ดี ส่วนต่างๆ ของมะพร้าวสามารถน�ามาใช้
ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่าและสามารถน�ามาแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ หลากหลาย ตั้งแต่ ล�าต้น ใบ ก้าน ผล 
กะลา รากมะพร้าว กาบมะพร้าว และรากมะพร้าว ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับงานหัตถกรรม โดยประเภท
และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ขึ้นอยู่กับวัสดุที่มาจากส่วน
ต่างๆ ของมะพร้าว  

“ไม้กวาดทางมะพร้าว” หรือบางท้องถ่ินว่า ตาด 
เป็นไม้กวาดชนดิหนึง่ทีท่�าจากทางมะพร้าว เป็นหนึง่ใน
ผลิตภัณฑ์ที่ถือเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่
บรรพบรุษุจนรุน่ลกูรุน่หลาน โดยการน�าทางมะพร้าวมา
มดัรวมกนับนปลายด้ามไม้ไผ่ ซึง่มลีกัษณะคล้ายล�าทวน 
โดยทัว่ไปมเีส้นผ่าศนูย์กลางประมาณ 1 นิว้ แล้วถกัและ
ร้อยรัดประกอบกันให้แน่นหนา ข้ันตอนการเตรียม
วัตถุดิบโดยเฉพาะการเหลาทางมะพร้าวต้องใช้เวลา
มาก เฉลี่ยแล้ว 1 คนสามารถเหลาได้เพียง 5 - 6 ก้าน
ต่อนาทเีท่านัน้ แต่ไม้กวาดทางมะพร้าว 1 อนัต้องใช้ทาง
มะพร้าวประมาณ 200 ก้าน (ขึ้นอยู่กับแต่ละชุมชน) 

เท่ากบัว่าต้องใช้เวลาถงึ 40 นาท ีจงึจะได้ไม้กวาด 1 อนั 
ด้วยเหตุน้ี ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ีจงึสนับสนุนการพฒันาสร้างเครือ่งเหลาทาง
มะพร้าวขึน้ เพือ่ลดระยะเวลาและก�าลงัคนในการเตรยีม 
วตัถดิุบ และชมุชนสามารถผลิตไม้กวาดทางมะพร้าวได้
จ�านวนมากขึ้นเพียงพอต่อความต้องการของตลาด

คุณสมบัติและสมรรถนะ
1. ใช้มอเตอร์ขนาด ¼ แรงม้า 220 โวลท์ เป็นต้นก�าลงั
2. ใช้ลูกยางขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 69 มิลลิเมตร 

เป็นตัวดึงก้านมะพร้าวผ่านคมตัด
3. คมตัดใช้วัสดุ SKD 11
4. เจาะรูตรงกลางขนาดตั้งแต่ 2 – 5 มิลลิเมตร  

(ขึ้นอยู่กับก้านมะพร้าว)
5. ชุดประกอบลูกยางมีสปริงเป็นตัวช่วยกดให้เกิด

แรงเสียดทานระหว่างลูกยางสองลูก
7. ประหยดัเวลาแต่ได้ปรมิาณเพิม่ข้ึน ไม่ต�า่กว่า 25 

ก้าน/นาที
8. มีความปลอดภัยในการใช้งาน

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของ 
ผลงานได้โดยตรง  

 รางวัลเชดิชเูกยีรตกิารประกวดสิง่ประดษิฐ์คดิค้น 
ทางวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีปีงบประมาณ 2556
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เครือ่งจกัสานเป็นงานศลิปหตัถกรรมทีท่รงคณุค่า 
และสามารถสร้างรายได้ให้กับท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี 
การเหลาหวายนัน้ถอืได้ว่าเป็นขัน้ตอนแรกของการเตรยีม 
วสัดใุนการท�าเครือ่งจกัสานทีต้่องใช้ทกัษะและแรงงาน
ที่มีฝีมือ ซึ่งลักษณะการเหลาคล้ายการปอกผลไม้หรือ 
เหลาดินสอ ท�าให้ใช้เวลาค่อนข้างนานพอสมควร และ
คนที่สามารถท�างานด้านนี้เริ่มหายากในปัจจุบัน ดังนั้น 
หน่วยบ่มเพาะวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล
ธัญบุรี จึงพัฒนา “เคร่ืองเหลาหวาย” ขึ้น ซ่ึงมีแนวคิด
คล้ายกับเครื่องกลึงของงานโลหะ โดยเปลี่ยนจากตัว
โลหะมาเป็นหวายแทน และใช้ตวัเครือ่งกลงึ ทีม่แีป้นหมนุ 
1 ด้าน มีตัวจ�าปาหรือตัวยึดอีก 1 ด้าน และมีใบมีดเป็น
ตัวปอกเหลา ท�าให้ได้หวายทีม่ขีนาดสม�า่เสมอตลอดเส้น 

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง
1. เครื่องเหลาหวายมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ 

ชุดหนีบชิ้นงานเข้าเครื่อง, ใบมีดส�าหรับเหลา, ชุดหนีบ
ชิ้นงานเข้าเครื่อง และชุดควบคุมเครื่อง

2. ตัวเครื่องท�าจากโลหะเคลือบสี มีชุดจับช้ินงาน
ป้อนเข้าสูใ่บมดี ผ่านไปยงัใบมดีซ่ึงท�าหน้าทีเ่หลาผวิหวาย 
และยังมีส่วนที่หวายออกจากเคร่ือง โดยมีตัวชุดจับ 
ชิ้นงานออกเหมือนด้านหน้า ภายในตัวเคร่ืองใช้แรง 
ของมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตัวเหลาหวาย

3. สามารถปรับการท�างานรองรับขนาดของหวาย
ได้หลายขนาด ต้ังแต่ขนาดเล็กท่ีสุดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
8 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดเส้นผ่าศูนย์กลาง 
4 เซนติเมตร สามารถเหลาหวายได้ตลอดเส้นตั้งแต ่
ด้านหัวถึงด้านปลาย

4.  สามารถท�างานได้ต่อเน่ืองเส้นต่อเส้น มีอัตรา
ความเร็วในการเหลาหวาย 2 - 3 เส้นต่อนาที (ที่ความ
ยาวเส้นหวาย 5 เมตร)

5.  ตัวเครื่องสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้ 
เนื่องจากมีระบบเกียร์ท�าให้การท�างานสะดวกมากขึ้น

6.  สามารถประยุกต์ใช้กับไม้เหลี่ยม เช่น ไม้ระแนง 
เป็นต้น 

หลักกำรท�ำงำนและจุดเด่น
1. เครื่องเหลาหวายมีลักษณะการท�างาน คือ มีชุด

จบัชิน้งานป้อนเข้าสูใ่บมดี ผ่านไปยงัใบมดี ซึง่ท�าหน้าที่
เหลาผิวหวาย และยังมีส่วนที่หวายออกจากเครื่อง โดย
มตีวัชดุจบัชิน้งานออกเหมอืนด้านหน้า ภายในตวัเครือ่ง
ใช้แรงของมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตัวเหลาหวาย และ
ตัวเครื่องยังสามารถปรับความ ช้า-เร็ว ของมอเตอร์ได้
เนื่องจากมีระบบเกียร์ปรับความเร็ว 

2. ลักษณะการท�างานของเครื่อง จะเป็นลักษณะ
คล้ายเครื่องกลึงของงานโลหะ หากแต่ว่าเป็นการป้อน
วัตถุดิบเข้าไปด้านเดียวคล้ายๆ กับเครื่อง เหลาดินสอ 
คือ ป้อนตั้งแต่ต้นทางและไหลเข้าสู่ใบมีดที่ใช้ส�าหรับ
ปอกผิวของหวายยงัสามารถก�าหนดเส้นผ่านศูนย์กลาง
ท่ีต้องการ หรือก�าหนดเบอร์ใบมีดได้โดยใช้มือในการ
ป้อนวตัถดุบิเข้าทางหนึง่แล้วผ่านกระบวนการการปอก
หวายด้วยการกลงึ ด้วยแรงขบัของมอเตอร์ สดุท้ายกจ็ะ
ได้ชิ้นงานออกมาอีกด้านหนึ่ง

 ราคาเริ่มต้นที่ 180,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบ
เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์เพื่อการผลิต
ระดับชุมชน ประจ�าปีงบประมาณ 2557  

เครื่องเหลำหวำย

พัฒนาโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
39 หมู่ 1 อาคารส�านักงานอธิการบดี (เดิม) ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ�าเภอธัญบุรี  
จังหวัดปทุมธานี 12110  โทรศัพท์ 0 2549 3626-7, 08 1632 1198  

โทรสาร 0 2549 3628  Email: ubi_rmutt@hotmail.com,  a_thaweewat@hotmail.com
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ประเทศไทยมีการน�าผักตบชวาเข้ามาจากประเทศ
อนิโดนเีซยี ผกัตบชวาเป็นพชืทีม่ทีุน่ลอยสามารถอยูไ่ด้ทัง้
ในน�า้นิง่และน�า้ไหล ทนทานต่อสภาพแวดล้อม อกีทัง้ เป็น
พืชที่มีอัตราการเจริญเติบโตสูง ซึ่งได้แพร่กระจายไปสู่
แหล่งน�้าต่างๆ ทั่วประเทศ ก่อให้เกิดปัญหาต่อแหล่งน�้า
เป็นอันมาก ด้วยเหตุนี้จึงน�าผักตบชวาที่เป็นปัญหามา 
สร้างงานฝีมอื ผสมผสานกบัภมูปัิญญาทกัษะของไทยเพือ่
สร้างมลูค่าเพิม่ แต่ผกัตบชวามข้ีอจ�ากดัเร่ืองความยาว จงึ
ท�าได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ขนาดเล็ก ดังนั้น หน่วยบ่มเพาะ
วสิาหกจิ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลธญับรุ ีจงึสร้าง
เครื่องท�าเกลียวจากเส้นผักตบชวาขึ้น เพื่อให้การต่อเส้น
ผักตบชวาให้มีความยาวแบบไม่รู้จบ สามารถพัฒนา
ผลติภัณฑ์ผกัตบชวาจากขนาดเลก็เป็นขนาดใหญ่ได้โดย
เฉพาะอย่างยิง่ผลติภณัฑ์เครือ่งเรอืน และสามารถควบคมุ
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของเกลียว ท�าให้ได้เส้นเกลียว
หลากหลายขนาดส�าหรับเลอืกใช้งานตามความเหมาะสม
ของตัวผลิตภัณฑ์

การพัฒนาสร้างเคร่ืองท�าเกลียวจากเส้นผักตบชวา
ก่อให้เกิดประโยชน์และสร้างโอกาสในการพัฒนาขยาย
ผลสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชน อีกทั้งยังสามารถทดแทน
แรงงานที่มีฝีมือ เพราะปัจจุบันแรงงานที่มีความสามารถ 
ท�าเกลียวเชือกมีจ�านวนน้อย อีกทั้งวัสดุอุปกรณ์ชิ้นส่วน
ต่างๆ ของเครื่องผลิตขึ้นในประเทศ ท�าให้สะดวกในการ
ซ่อมแซม เปลี่ยนชิ้นส่วน และการบ�ารุงรักษา

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 
1. ตัวเครือ่งเป็นแผ่นโลหะขึน้รปูทรง มโีครงสร้างเป็น

เหล็กเหลี่ยม เคลือบสีทั้งตัวเครื่อง
2. มีมอเตอร์เป็นตัวพากระสวยปล่อย และเก็บเส้น 

ผักตบชวา
3. ตัวกระสวยสามารถถอดเข้า - ออกจากตัวเคร่ือง

ได้ง่าย
4. มตีูค้อนโทรลเป็นตวัควบคมุการท�างานของตวัเครือ่ง
5. มีตัวปรับความเร็วเพื่อควบคุมความสัมพันธ์ของ 

กระสวยปล่อย และเก็บเส้นผักตบชวา ป้องกันเส้น 

ผกัตบชวาขาด และควบคมุให้เกบ็เส้นผกัตบชวามีเกลยีว
ที่แน่นขึ้น

6. ตวัเคร่ืองมีความปลอดภัยในระบบไฟฟ้าเน่ืองจาก
ตัวเครื่องมีระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว (สายดิน)

7. สามารถน�าผักตบชวาที่เป็นเส้นเล็กมาพันต่อกัน
ให้เป็นเส้นลักษณะคลายเชือกเป็นเส้นยาว

8. สามารถประยุกต์ใช้กับวัตถุดิบชนิดอื่นได้อีก เช่น 
เชือกกล้วย เป็นต้น

หลักกำรท�ำงำนและจุดเด่น
1. เครื่องจะใช้กระสวยเป็นตัวรวบรวมและเก็บเส้น

ของผกัตบชวาทีท่�าการฝานออกมาเป็นเส้นบางๆ และตาก
แห้งเรียบร้อยแล้ว

2. การท�างานของเครื่องจะใช้ในลักษณะแป้นเหวี่ยง
ในการยึดกระสวยเมื่อท�าการยึดกระสวยกับแป้นจนแน่น
แล้ว ตวัมอเตอร์กจ็ะเป็นตวัขบัเคลือ่นให้แป้นเริม่หมนุโดย
จะสามารถควบคมุความเรว็รอบได้ โดยด้านตรงกนัข้ามก็
จะมีกระสวยเป็นตัวรับ ตัวดึงจะเป็น การผลิตป้อนม้วน
เก็บในลักษณะเป็นเกลียวเชือกและพันอยู่ในกระสวย

3. สามารถก�าหนดเส้นผ่าศนูย์กลางของเกลยีวผกัตบ
ชวาได้

 ราคาเริ่มต้นที่ 120,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาต้นแบบเครือ่งจกัร 
เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

เครื่องท�ำเกลียวจำกเส้นผักตบชวำ

พัฒนาโดย หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
39 หมู ่1 อาคารส�านกังานอธกิารบด ี(เดมิ) ถนนรงัสติ-นครนายก (คลองหก) 
อ�าเภอธญับุร ี จงัหวดัปทมุธาน ี12110 
โทรศัพท์ 0 2549 3626-7  โทรสาร 0 2549 3628  Email: ubi_rmutt@hotmail.com
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กระทรวงวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดประสิทธิภำพสูง 
อัตโนมัติพร้อมใช้  

การพัฒนาเครื่องผลิตใยสับปะรดอัตโนมัติ 

เป็นการพัฒนาต่อยอดจากเคร่ืองผลิตใยสับปะรดของ

อนิเดยี โดยมกี�าลงัผลติเพิม่ขึน้ไม่น้อยกว่า 80 เท่าเทยีบ

กบัการใช้แรงงานคน ซึง่แรงงานคนสามารถสกดัเส้นใย

สับปะรดได้เพียงวันละ 100-200 กรัมต่อแรงงาน 5 คน

ต่อวัน เมื่อเปลี่ยนมาเป็นเคร่ืองอัตโนมัติจะมีก�าลังการ

ผลิตอยู่ที่ 3 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สามารถผลิตเส้นใย

สับปะรดได้ถึงวันละไม่น้อยกว่า 24 กิโลกรัมของใย

สับปะรดแห้ง (ท�างาน 8 ชั่วโมง) หรือ 720 กิโลกรัมต่อ

เดือน นับว่าเป็นเครื่องที่มีก�าลังการผลิตสูงที่สุดที่เคยมี 

และเป็นระบบอตัโนมตัเิครือ่งแรก ปัจจบุนัมยีอดการสัง่

เส้นใยสับปะรดถึง 1,500 - 2,000 กิโลกรัมต่อเดือน  

ซึง่หากใช้แรงงานจะสามารถท�าได้แค่เดอืนละไม่เกนิ 10 

กโิลกรมั แต่ถ้าเปลีย่นมาเป็นระบบอตัโนมตัจิะสามารถ

ตอบสนองค�าสั่งซื้อได้ เนื่องจากเพิ่มปริมาณการผลิต

และสามารถลดการใช้แรงงานไปได้มหาศาล นอกจากนี้ 

การท�างานของเครื่องจักรจะมีความแน่นอน สามารถ

ควบคมุขนาดของเส้นใยสบัปะรดให้คงทีไ่ด้ และมคีวาม

ปลอดภัยกับผู้ใช้มากขึ้น

หลักกำรท�ำงำนและจุดเด่น 
เครื่องสกัดแยกใยสับปะรดฯ ประกอบด้วย โครง

เครื่อง โต๊ะวางใบสับปะรด แผงยึดใบสับปะรด ชุดจับ 

ใบสับปะรด ชุดบดใบสับปะรด ชุดใบตี ถังเก็บเศษ  

โดยมีการท�างานดังนี้

1. เสยีบใบสบัปะรดทีเ่ตรยีมไว้กบัแผงยดึใบสบัปะรด 

แล้วแขวนไว้เพื่อเตรียมน�าเข้าเครื่อง 

2. วางแผงใบสับปะรดบนโต๊ะวางใบสับปะรด ยึด

ใบสับปะรดด้วยชุดจับใบสับปะรด แล้วกดปุ่ม “Start” 

เครื่องจะ feed ปลายใบสับปะรดเข้าชุดบดใบสับปะรด 

เพือ่ให้ใบสับปะรดแบนและแผ่ออกด้วยความเรว็ท่ีต้ังไว้ 

ด้วยตัวควบคุมความเรว็มอเตอร์ แล้วเล่ือนเข้าสู่ชดุใบตี 

3. ใบตจีะตแียกใยสบัปะรดด้วยการขบัของมอเตอร์

ต้นก�าลัง โดยเศษจะหล่นลงถังเก็บเศษ 

4. ชดุจบัใบสบัปะรดจะเลือ่นเข้ามาจนสดุระยะแล้ว

จะวิ่งกลับสู่ต�าแหน่งเริ่มต้นเพื่อรีดเศษออกจากใย เมื่อ

ชุดจับเลื่อนถึงต�าแหน่งเริ่มต้นแล้ว ปลดตัวล็อกของชุด

จบัใบสับปะรดออก น�าแผงยดึใบสับปะรดท่ีสกดัแยกใย

เสรจ็แล้วออกจากเครือ่ง แขวนแผงใยสบัปะรดผึง่ลมบน

ราวแขวน แล้ววางแผงใบสบัปะรดบนโต๊ะวางใบสบัปะรด 

เพื่อสกัดแยกใยแผงต่อไป

 ราคาเริ่มต้นที่ 450,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาเครื่องมือ 

เครื่องจักร และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน  

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย นายวีรพล ยิ้มสินสมบูรณ์ 
วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยพะเยา 
เลขที่ 19 หมู่ 2 ต�าบลแม่กา อ�าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3406 – 3408  โทรสาร 0 5446 6704  Email: yveerapol@hotmail.com
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กังหันลมแบบแนวแกนตั้งเพื่อการผลิตกระแสไฟฟ้า

ส�ำหรับหลักกำรในการผลิตกระแสไฟฟ้าจาก
กังหันลมนั้น จะอาศัยการพัดของลมผ่านใบกังหัน โดย
พลังงานจลน์ที่เกิดจากลมจะท�าให้ใบพัดของกังหันลม
เกดิการหมนุและได้เป็นพลงังานกลออกมาพลงังานกล
จากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็น
พลังงานไฟฟ้าโดยเครื่องก�าเนิดไฟฟ้าที่เชื่อมต่ออยู่กับ

แกนหมุนของกงัหนัลม การหมุนของแกนกงัหนัตดัผา่น
ขดลวดสนามแม่เหลก็ในเครือ่งก�าเนดิไฟฟ้าจะท�าให้เกดิ
การเหนี่ยวน�ากระแส เนื่องจากความเร็วรอบของแกน
หมุนตัดผ่านสนามแม่เหล็กมีค่าเปล่ียนแปลงตาม
ความเร็วลม จึงจ�าเป็นต้องติดตั้งเครื่องควบคุมกระแส
ไฟฟ้า (Stabilizer) เพื่อท�าให้กระแสไฟฟ้าที่ไม่ได้มีค่า
คงท่ี นอกจากน้ีกระแสไฟฟ้าท่ีได้สามารถน�าไปใช้ได้
โดยตรงหรอืผ่านเครือ่งแปลงกระแสไฟฟ้าเพือ่ชาร์จเข้า
สู่แบตเตอรี่ก็ได้

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นกังหันลมแบบ 3 ใบพัดโดยแกนหมุนตั้งฉาก

กับทิศทางลมท�าให้รับลมได้ทุกทิศทาง

• สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงสุด 2 กิโลวัตต์

• เริ่มหมุนที่แรงลมเบาๆ น้อยกว่า 1 เมตรต่อนาที 
และพลังการผลิตเริ่มที่แรงลมมากกว่า 2 เมตรต่อนาที

• มีเสียงรบกวนต�า่

• สามารถน�าไปใช้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับหรอืชาร์จ
เข้าแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นแบบกระแสตรง

• ออกแบบให้ทนทานต่อแดดและพายุรวมทั้ง
ปลอดภัยต่อสัตว์ปีก

• ไม่จ�าเป็นต้องใช้พื้นที่สูงและกว้างในการติดตั้ง

	รำคำเริ่มต้นที่	500,000	บำท/เครื่อง	

 พฒันำภำยใต้โครงกำรพฒันำสนิค้ำเทคโนโลยี	
เพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำและผลักดันสู่ตลำด	 AEC 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2554

พัฒนำโดย	:	สถำบันไทย-เยอรมัน	(TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 0 2784 6666
E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ	:	บริษัท	ไทยไดนำมิค	มำสเตอร์	จ�ำกัด
เลขที่ 1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 0 2758 1492  โทรสาร : 0 2755 6686  E-Mail : jakkaseta@tdmthai.com  
Website : http://tdmthai.com
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กังหันลมแนวนอนขนาด 1 กิโลวัตต์

กงัหนัลมแนวนอนขนำด	1	กโิลวตัต์นี้	มีแนวคดิ

การใช้แบบจ�านองทางคณติศาสตร์และเขยีนโปรแกรม

คอมพิวเตอร์โดยวิธี Computational Fluid Dynamics 

และเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้ใน 

การค�านวณหาความเร็ว อุณหภูมิของอากาศ ที่ปะทะ

กังหันลม

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. กังหันลมแนวนอนมีขนาด 2 x 6 เมตร น�้าหนัก 

ประมาณ 400 กิโลกรัม (ไม่รวมฐาน)

2. ใช้วัสดุ Advanced engineering composite 

polymer (Rim) ซึ่งทนต่อสภาพการกัดกร่อนของกรด

และไม่เป็นสนิท

พัฒนำโดย	นำยวรรณภพ	กล่อมเกลี้ยง		
ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร ี  
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140       
โทรศัพท์ : 0 2470 9190, 0 2427 0039, 0 2470 8000  โทรสาร : 0 2470 9197 
Email: wannaphop.klo@kmutt.ac.th
บริษัทที่ร่วมโครงกำร	บริษัท	ตะวันออกซินเทค	จ�ำกัด
611 หมู่ 4 ซอย 9A นิคมบางปู ถนนสุขุมวิท ต�าบลบางปู อ�าเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280                          
โทรศัพท์ 0 2709 3147  โทรสาร 0 2709 3120 

3. มีความปลอดภัยต่อนก ด้วยเสียงจากการหมุน

ของกังหันลมที่ต�า่กว่า 20 เดซิเบล/5เมตร

4. ใช้กังหันลม ESCO Wind Turbine เหมาะกับ

สภาพลมในประเทศไทย ท่ีมีความเร็วลมต�่าและลม

แปรปรวน

5. สามารถรับลมได้ทุกทิศทาง เหมาะกับโรงเรือน

ปศุสัตว์ที่ปล่อยลมทิ้งและดาดฟ้าของตึกสูง

6. สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกรวดเร็ว 

 หำกสนใจสำมำรถติดต่อสอบถำมเจ้ำของ 
ผลงำนได้โดยตรง

 พัฒนำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครื่องจักร
ต้นแบบด้วยกระบวนกำรวิศวกรรมเพื่อกำรสร้ำง	
สรรค์คุณค่ำ	ประจ�ำปีงบประมำณ	2557



เครือ่งต้นแบบโรงไฟฟ้ำชวีมวล แบบถอดประกอบได้ 
ขนาด 25 กโิลวัตต์ เป็นเครือ่งจกัรเพือ่ผลติไฟฟ้าจากพลงังาน
ความร้อนที่ได้จากชีวมวลทางการเกษตรที่มีอยู่ในท้องถิ่น 
ซึง่ความร้อนทีเ่หลอืในกระบวนการผลติสามารถน�ากลบัมา
ใช้ใหม่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เหมาะส�าหรับ
การน�าไปใช้ในพืน้ทีช่นบทห่างไกลทีไ่ฟฟ้าเข้าไม่ถงึ หรอืเขต
อุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของความร้อนเหลือทิ้ง สามารถ
แปรรปูวสัดชุวีมวลให้มมีลูค่าเพิม่ลดปัญหามลภาวะสิง่แวดล้อม

หลักการท�างานและจุดเด่น 
•หน่วยวัสดุชีวมวลและการจัดเตรียม (Preparation) 

มีหน้าที่จัดเตรียมวัสดุชีวมวลและล�าเลียงชีวมวลเข้าสู ่ 
เตาแก๊สซิไฟเออร์

•หน่วยแก๊สซไิฟเออร์(Gasification) มหีน้าทีผ่ลติแก๊ส
เชื้อเพลิงและปรับปรุงคุณภาพแก๊ส (Purification)

•หน่วยเคร่ืองยนต์และเยนเนอเรเตอร์ (Stirling Engine 
& Generator Set) มีหน้าที่เผาแก๊สเชื้อเพลิงที่ผลิตได้จาก
เตาแก๊สซิไฟเออร์ความร้อนที่เกิดขึ้นจะไหล่เข้าสู่อุปกรณ์
แลกเปลี่ยนความร้อนไปยังเครื่องยนต์ ท�าให้เครื่องยนต์
สามารถท�างานและขับเยนเนอเรเตอร์ผลิตไฟฟ้าได้

•หน่วยน�าความร้อนกลับมาใช้ใหม่ (Heat Recovery 
Unit) จะเป็นที่พักสะสมความร้อนที่เหลือจากกระบวนการ

แก๊สซฟิิเคชัน่หรอืจากการท�างานของเครือ่งยนต์ แล้วน�ากลบั
มาใช่ใหม่ ท�าให้การใช้พลังงานมีประสิทธิภาพสูงสุด

• หน่วยควบคุม (Control Unit) จะถูกควบคุมและ 
สั่งการด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์และ PLC สามารถอ่านค่า
ต่างๆ ได้ที่หน้าจอมอนิเตอร์ขณะที่ระบบก�าลังท�างาน

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ชุดผลิตไฟฟ้านี้ สามารถผลิตไฟฟ้าได้ 25 กิโลวัตต์ 

ซึ่งเป็นขนาดที่เหมาะสมกับสายส่งไฟฟ้าของชุมชน

•สามารถเคลือ่นย้ายไปตามทีต่่างๆ ทีไ่ม่มไีฟฟ้าใช้ได้
อย่างสะดวก

•กระแสไฟฟ้าทีไ่ด้สามารถจ่ายเข้าสูร่ะบบสายส่งของ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิต การไฟฟ้านครหลวงและ/หรือการไฟฟ้า
ส่วนภูมิภาคได้

•โครงสร้างภายนอกเครือ่งต้นแบบเป็น Standard ISO 
Shipping container สามารถเคลื่อนย้ายได้ โดยการขนส่ง
ทางรถบรรทุก หรือทางเรือ

•เชือ้เพลงิทีใ่ช้เป็นชวีมวลทีม่ลีกัษณะเป็น Wood Chip 
ซึ่งสามารถใช้ได้หลากหลาย เช่น เศษไม้ย่อย ถ่านไม้ เศษ
วสัดจุากภาคเกษตร ขีเ้ลือ่ยอดัแท่ง เปลอืกกะลา ซงัข้าวโพด 
และแกลบ เป็นต้น

•ประสทิธภิาพเชงิพลงังานในสภาวะทีด่ทีีส่ดุไม่ต�่ากว่า 
40 %

•สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่
ต้องหยุดบ�ารุงรักษาไม่น้อยกว่า 30 วัน

•มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียงที่เกิดขึ้นไม่
เกินกว่าที่กฎหมายควบคุมก�าหนด

	รำคำเริ่มต้นที่	20,000,000	บำท/เครื่อง	

	พัฒนำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนกำรวิศวกรรมเพ่ือกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ	
ประจ�ำปีงบประมำณ	2552
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เครื่องต้นแบบโรงไฟฟ้าชีวมวล 
แบบถอดประกอบได้ ขนาด 25 กิโลวัตต์

พัฒนำโดย	:	สมำคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรม สนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ	:	บริษัท	รำชำอีควิปเมนท	์จ�ำกัด
เลขที่ 88 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ : 0 2243 6215-7  โทรสาร : 0 2241 1839, 0 2243 0105  Website : www.royalequipment.co.th
E-Mail : taksuta@royalequipmant.co.th
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เครื่องผลิตน�้ำมันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก 

1,000 กิโลกรัมต่อวัน ที่พัฒนาขึ้น เป็นกระบวนการน�า

ขยะพลาสตกิมาย่อย แยกสิง่สกปรกออกไปให้มากทีส่ดุ 

และอบแห้ง จากนั้น จึงน�าไปผ่านระบบให้ความร้อน

ก่อนป้อนเข้าสู่ Pyrolysis Reactor และน�าก๊าซจากการ

ไพโรไลซสิไปเข้าระบบควบแน่นเพือ่แยกน�า้มนั ส่วนก๊าซ

ทีไ่ม่กลัน่ตวัน�าเข้าสูเ่ตาเพือ่ให้ความร้อนแก่ระบบต่อไป

หลักการท�างานและจุดเด่น 
เครื่องผลิตน�้ามันเช้ือเพลิงจากขยะพลาสติกที่

ออกแบบนี้ เป็นขนาด 45 กิโลกรัม/ช่ัวโมง (ประมาณ 

1,000 กิโลกรัม/วัน) การท�างานใช้หลักการไพโรไลซิส

พลาสตกิประเภท PP, HDPP, PE และ HDPE ทีอ่ณุหภมูิ

ในช่วง 300-900oC เป็นระบบที่ท�างานต่อเนื่องมีระบบ

ป้อนพลาสติกและระบบน�าเถ้าออกแบบต่อเนื่อง  

ในเครื่องมีกลไกในการเคลื่อนพลาสติกที่ป้อนเข้าจน

แปรสภาพเป็นน�า้มนัและเป็นเถ้า มรีะบบความปลอดภยั 

ป้องกันการระเบิดตัว reactor มีลักษณะเป็นถังนอน  

มีระบบควบคุมการท�างานเป็นระบบอัตโนมัติมากที่สุด

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง 
• เครือ่งไพโรไลซสิ แบบท�างานต่อเนือ่ง ช่วงอุณหภมูิ 

300- 900 องศาเซลเซียส 

• ใช้มอเตอร์ในการขับเคลื่อนพลาสติก และน�า 

เถ้าออก

• ใช้หัวเผาในการให้ความร้อนระบบไพโรไลซิส  

มีระบบเติมสารเร่งปฏิกิริยา

• มีระบบชุดให้น�้ามันกลั่นตัว

• มีระบบลิ้นนิรภัย

• มีแผงควบคุมการท�างาน

• ถังพักน�้ามันมีขนาด 800 x 1,200 มิลลิเมตร

• ถงัป้อนพลาสติกขนาด 1,000 x 1,000 มลิลิเมตร

 รำคำเริ่มต้นที่	1,500,000	บำท/เครื่อง

 พฒันำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครือ่งจกัรต้นแบบ	

ด้วยกระบวนกำรวศิวกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำ	

ประจ�ำปีงบประมำณ	2551
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เคร่ืองผลติน�้ามนัเชือ้เพลงิจากขยะพลาสตกิ 1,000 
กิโลกรัมต่อวัน ด้วยกระบวนการไพโรไลซิส

พัฒนำโดย	:	สมำคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com  
ร่วมกับ	:	บริษัท	ครีเอท	อินโนเวชั่น	จ�ำกัด
เลขที่ 86/795 ตรอกข้าวสาร ถนนเตชะวนิช เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2910 2994  โทรสาร : 08 1807 6890  E-Mail : createdinnovation@hotmail.com  



ชดุเคร่ืองจกัรส�าหรบักระบวนการสกดัน�า้มนัปาล์มดบิ
ชนดิประสทิธภิาพสงู ประกอบด้วย เครือ่งย่อยทะลายปาล์ม 
เครื่องแยกผลปาล์มออกจากจากทะลาย เครื่องแยกใยออก
จากผลปาล์ม และเครือ่งให้ความร้อนปาล์มแบบโรตารี ่โดย
มีระบบขับเคลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งใช้สายพานที่เชื่อมต่อ
เครื่องจักรแต่ละตัว ท�าให้ท�างานได้อย่างต่อเนื่อง และท�า 
ความสะอาดผลปาล์มด้วยเครื่องแยกใยออกจากผลปาล์ม 
เริ่มตั้งแต่เครื่องสับให้ทะลายปาล์มมีขนาดเล็ก ผ่านเข้าสู่
เคร่ืองสลัดหรือแยกผลปาล์มออกจากทะลาย ส่งต่อไปยัง
เครื่องอบให้ต่อมน�้ามันแตกและเครื่องหีบปาล์ม ก่อนจะ 
ได้เป็นน�้ามันดิบออกมา ส�าหรับจุดเด่นของชุดเครื่องจักร 
ดังกล่าว คือ เพิ่มกรรมวิธีในกระบวนการผลิตที่สามารถลด
ปรมิาณน�า้เสยีได้ เพราะไม่ต้องใช้ไอน�า้รมทะลายในขัน้ตอน
การอบทะลายปาล์มสดที่ยังมีผลปาล์มอยู่ และยังช่วย 
เพิ่มผลผลิตอีกด้วย เนื่องจากไม่มีน�้ามันปนไปกับทะลาย 
นอกจากนี ้ยงัมจุีดเด่นอยูท่ีห่วัเตาเผาอจัฉรยิะทีใ่ห้ความร้อน
สูง ถึง 1,000 องศาเซลเซียส

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1.	เครื่องย่อยทะลำยปำล์ม

• ใช้เหล็กกล้าตัดและเชื่อมขึ้นรูปเป็นโครงสร้าง

• ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาดแรงขับ 15 กิโลวัตต์ เป็นต้น
ก�าลังไปขับลูกกลิ้งที่ติดตั้งใบมีดเพื่อหมุนตัดทะลายปาล์ม

• สามารถย่อยตัดทะลายปาล์มที่มีน�้าหนักโดยเฉลี่ย
ประมาณ 45 กิโลกรัม จาก 1 ทะลายออกเป็น 2-4 ชิ้น 

และสามารถย่อยทะลายปาล์มได้ 15 ตัน/ชั่วโมง
2.	เครื่องแยกปำล์มออกจำกทะลำย

• ใช้เหล็กกล้าตัดและเชื่อมขึ้นรูปเป็นโครงสร้าง

• ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาดแรงขับ 15 กิโลวัตต์

• สามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายทีผ่่านการย่อย
มาได้ประมาณ 80% เหลือเฉพาะผลปาล์มที่มีขนาดเล็กที่
ไม่หลุดออกจากทลาย

• สามารถแยกผลปาล์มออกจากทะลายปาล์มได้  
13 ตัน/ชั่วโมง
3.	เครื่องแยกใยออกจำกผลปำล์ม

• ใช้เหล็กกล้าตัดและเชื่อมขึ้นรูปเป็นโครงสร้าง

• ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาดแรงขับ 4 กิโลวัตต์

• สามารถแยกใยปาล์มที่มีขนาดใหญ่ออกจาก 
ผลปาล์มได้ทัง้หมด แต่จะมใียปาล์มทีม่ขีนาดเลก็รวมอยูก่บั 
ผลปาล์มด้วย

• เครื่องแยกใยทะลายปาล์มที่ถูกคัดแยกออกจาก 
ผลปาล์มจะถูกขับออกทางช่องด้านล่างของเครื่อง ส่วน 
ผลปาล์มจะถูกล�าเลียงไปยังสายพานต่อไป

• สามารถแยกใยปาล์มได้อย่างน้อย 13 ตันทะลาย
ปาล์ม/ชั่วโมง
4.	เครื่องให้ควำมร้อนปำล์มแบบโรตำรี่

• ใช้เหล็กกล้าตัดและเชื่อมขึ้นรูปเป็นโครงสร้าง

• ใช้มอเตอร์เกียร์ขนาดแรงขับ 15 กิโลวัตต์ ใช้แหล่ง
ก�าเนิดความร้อนจากหัวเผาเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 
1,000 กิโลวัตต์

• การท�างานอาศัยหลักการใช้ถังหมุนแบบโรตารี่จะ
ท�าการพลิกกลับด้านผลปาล์มอยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้ความ
ร้อนสัมผัสทั้งผลอย่างทั่วถึง ท�าให้ผลปาล์มง่ายต่อการ 
หีบน�้ามันและปริมาณมากขึ้น

• สามารถอบผลปาล์มได้ไม่ต�า่กว่า 10 ตัน/ชั่วโมง

	รำคำเริ่มต้นที่	500,000	บำท/เครื่อง
 

	 พัฒนำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครื่องจักรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนกำรวิศวกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำประจ�ำ
ปีงบประมำณ	2552
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ชุดเครื่องจักรส�าหรับกระบวนการสกัดน�้ามันปาล์มดิบ
ชนิดประสิทธิภาพสูง

พัฒนำโดย	:	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วิทยำเขตกระบี่
เ ลขที่ 214 หมู่ 6 ต�าบลห้วยยูง อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130            
ร่วมกับ	:	บริษัท	ไทยไดนำมิค	มำสเตอร์	จ�ำกัด
เลขที่ 1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 
โทรศัพท์ : 0 2758 1492 - 9  โทรสาร : 0 2384 1945  E-Mail : info@tdmthai.com
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ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปแท่งเชื้อเพลิงแข็ง 
เพื่อใช้ในกระบวนการแก๊สซิฟิเคชั่น

พัฒนำโดย	:	ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชำติ	(MTEC)	
ส�านักงานพฒันาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งชาต ิ(สวทช.) เลขที ่114 อทุยานวทิยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธนิ 
ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลอดหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 0 2564 6500  โทรสาร. 0 2564 6501-5
ร่วมกับ	:	บริษัท	เอเซียไฮโดรลิค	จ�ำกัด	บริษัท	NR	Industry	Group	จ�ำกัด
เลขที่ 369 หมู่ที่ 15 ถ.เทพารักษ์ ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 02-3154755-59 โทรสาร : 02-3154758

เครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงแข็งจำกเศษวัสดุเหลือใช้
ทำงกำรเกษตรเป็นเครื่องจักรที่จ�าเป็นส�าหรับการผลิต 
ชีวมวลตั้งต้นส�าหรับเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น โดยวัตถุดิบนั้น
ต้องผ่านการย่อยให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่จะน�าไปอัด
เครือ่งจกัรดงักล่าวสามารถผลติแท่งชวีมวลแขง็ได้ประมาณ 
150 ถึง 180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง เครื่องอดัแท่งเชือ้เพลงิแขง็
จากเศษวัสดเุหลอืใช้ทางการเกษตร ประสทิธภิาพสงูส�าหรบั
น�าไปใช้งานเพื่อการผลิตชีวมวลแข็งส�าหรับเตาระบบ 
แก๊สซิฟิเคชั่น โดยใช้วัตถุดิบที่มาจากทั้งเศษวัสดุเหลือใช้
ทางการเกษตรและกากน�้าเสียอุตสาหกรรม (Sludge) 
นอกจากนี้ ยังสามารถใช้อัดเถ้าถ่านที่ได้จากเตาระบบ 
แก๊สซิฟิเคชั่นให้เป็นถ่านอัดแท่งได้อีกด้วยกัน

หลักการท�างานและจุดเด่น
การท�างานของชดุเครือ่งอดัขึน้รปูแท่งเชือ้เพลงิแขง็ เริม่

จากการน�าเศษกิง่ไม้มาย่อยด้วยเครือ่งย่อย จากนัน้เศษย่อย
จะถูกขนส่งด้วยชุดสายพานล�าเลียงอย่างต่อเนื่องเข้าสู่ 
ฮอปเปอร์ของเครื่องอัดแท่งเช้ือเพลิงแข็งอัดเป็นแท่ง  
จนกระทั่งได้แท่งเชื้อเพลิงแข็ง (Briquette) ที่มขีนาดเหมาะ
ส�าหรับน�าไปเผาในเตาระบบแก๊สซิฟิเคชั่น โดยขนาดของ 
แท่งเช้ือเพลิงแข็งสามารถปรับเปลี่ยนได้ด้วยการเปลี่ยน 
ชุดแม่พิมพ์ด้านหน้าของเครื่องอัด

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• โดยมชีิน้ส่วนประกอบหลกั คอื ชดุเกยีร์ทด (อตัราทด 

15 : 1) ชดุเรอืนอดั สกรอูดัดอกจอก (Impeller) และกระบอก
อัด (Housing) ซ่ึงในการขับเคลื่อนใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 
20 แรงม้า

• ชดุเครือ่งอดัแท่งเชือ้เพลงิแขง็ต้นแบบก�าลงัการผลติ 
150 -180 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

• สามารถน�าไปใช้กับเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
เช่น แกลบ กากทะลายปาล์มฯ

• มีระบบการท�างานร่วมระหว่างเครื่องย่อยเศษและ
เครื่องอัดแท่ง โดยใช้สายพานล�าเลียง

• ลดการใช้แรงงานคนในการเตรียมวัตถุดิบ

• กลไกการท�างานหลกัของเครือ่งอดัแท่ง คอื Pulverizing

• ควบคุมความยาวของแท่งเชื้อเพลิงแข็ง โดย Semi-
automatic Control

• มีเครื่องย่อยเศษวัตถุดิบ

• มรีะบบป้องกนัเศษโลหะเข้าเครือ่งอดัแท่งแบบแม่เหลก็

• ขนาดเครือ่ง (ก x ย x ส) : 800 x 800 x 1700 มลิลเิมตร

• มอเตอร์ 20 แรงม้า (3 เฟส)

• ความเร็วรอบของการอัด 50 - 80 รอบ/นาที

• ก�าลังการผลิต 150 - 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง

• สามารถแยกใยปาล์มได้อย่างน้อย 13 ตันทะลาย
ปาล์ม/ชั่วโมง

	รำคำเริ่มต้นที่	450,000	บำท/เครื่อง	

	 พัฒนำภำยใต้โครงกำรพัฒนำและถ่ำยทอด
เทคโนโลยด้ีวยกระบวนกำรวศิวกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์	
คุณคำ่	ประจ�ำปีงบประมำณ	2550



MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY84

C A T A L O G
เท
คโ
นโ
ลย

ี
พล

ังง
าน

T E C H N O L O G Y

เครือ่งอดัแท่งชวีมวล เป็นเครือ่งจกัรทีใ่ช้เพือ่การ

แปรรูปวัสดุเหลือใช้จากการผลิตทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรม เช่น ฟางข้าว แกลบ กากอ้อย เศษขี้เลื่อย 

กิง่ไม้ เศษไม้ยางพารา มลูสตัว์หรอืของเหลอืจากโรงงาน

แปรรูปทางการเกษตรอ่ืนๆ โดยน�าวัตถุดิบดังกล่าวมา

ผ่านกระบวนการอัดแท่งเป็นเชื้อเพลิง (Pellet) เป็นการ

เพิ่มมูลค่าของสิ่งที่ไม่ใช้แล้ว และเป็นการสร้างงาน 

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้ได้ใน

โรงงานปาล์ม กลุ ่มสหกรณ์ผู ้ปลูกปาล์ม โรงสีข้าว  

โรงเลื่อย โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ การอัดแท่งจะท�าให้

การขนส่งและจัดการชีวมวลสะดวกและคุ ้มค่าใน

การขนส่ง ซึ่งจะเป็นการประหยัดเวลาแรงงานได้เป็น

อย่างมาก

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
ตัวเครื่อง มีขนาด (ก x ย x ส) : 2,150 x 2,600 x 

2,150 มิลลิเมตร และมีน�้าหนัก 3.5 ตัน ประกอบด้วย  

3 ระบบ คือ ชุดล�าเลียง ชุดผสม ชุดอัดแท่ง ซึ่งในแต่ละ

ระบบมกีารใช้มอเตอร์เป็นอปุกรณ์หลกัในการขบัเคลือ่น

ระบบทางกลที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

•  ชุดล�าเลียง ใช้มอเตอร์ขนาด 3 กิโลวัตต์ ในการ

ขับเคลื่อนสกรูเพื่อพาชีวมวลที่ถูกบดย่อยมาแล้ว เข้าสู่

ชุดผสม

•  ชุดผสม ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 กิโลวัตต์ ส�าหรับ

ขบัใบผสมเพือ่ให้ชวีติมวลและตวัประสานคลกุเคล้าจน

เข้ากัน จากนั้นจะพาชีวมวลไปยังชุดอัดแท่ง

•  ชดุอดัแท่ง ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 กโิลวตัต์ ในการ

ขบัเคลือ่นชดุเกยีร์ส�าหรบัขบัดายน์และลกูกลิง่ (Roller) 

เพือ่บดอดัชวีมวลเข้าไปยงัรขูองดายน์ จากนัน้ชวีมวลที่

ถกูอดัแน่นเป็นแท่งจะถกูตดัด้วยใบมดี ให้ได้ตามขนาด

ท่ีต้องการข้ีเล่ือยละเอียดในปริมาณ 1,200 กิโลเมตร  

อดัเป็นแท่งได้ 800 กโิลกรมั (ขนาดความยาว 2.4 - 5.40 

เซนติเมตร และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 – 1.20 

เซ็นติเมตร โดยมีก�าลังการผลิตประมาณ 1,000 

กิโลกรัม/ชั่วโมง ตามมาตรฐานยุโรป

 รำคำเริ่มต้นที่	3,000,000	บำท/เครื่อง

	พฒันำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครือ่งจกัรต้นแบบ	

ด้วยกระบวนกำรวศิวกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำ	

ประจ�ำปีงบประมำณ	2551

เครื่องอัดแท่งชีวมวล

พัฒนำโดย	:	มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์	วิทยำเขตกระบี่
เลขที่ 214 หมู่ 6 ต�าบลห้วยยูง อ�าเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
ร่วมกับ	:	บริษัท	ไทยไดนำมิคมำสเตอร์	จ�ำกัด
เลขที่ 1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2 758 1492-9  โทรสาร : 0 2384 1945  E-Mail : info@tdmthai.com  
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ชุดเครื่องจักรส�าหรับ
กระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่ง

จำกรำคำเชื้อเพลิงฟอสซิลได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ
การตื่นตัวในการลดก๊าซเรือนกระจกของโลก ได้ท�าให้ชีวมวลมี
ความเป็นไปได้สูงขึ้นที่จะแข่งขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิล และ
ประกอบกบัประเทศไทยมแีหล่งชวีมวลอย่างเหลอืเฟือโดยเฉพาะ
จากสิง่เหลอืทิง้ ทัง้จากภาคอตุสาหกรรม เกษตร และอาคารบ้าน
อยู่อาศัย ชีวมวลเหล่านี้เป็นทั้งตัวก่อปัญหาสิ่งแวดล้อมและเป็น
พลังงานชีวมวลคือวัสดุเหลือใช้จากการแปรรูปผลผลิตทางการ
เกษตร อันได้แก่ แกลบ ฟางข้าว ชานอ้อย เศษไม้ มูลสัตว์  
รวมถึงขี้เลื่อย กะลา ปาล์ม ประโยชน์อย่างหนึ่งของชีวมวลคือ 
การน�ามาแปรเปลีย่นเป็นพลงังานทีเ่รยีกว่าพลงังานชวีมวล หรอื 
Biomass-energy ปัจจบุนัมกีารน�ามาใช้ประโยชน์ในด้านการใช้
เชื้อเพลิงส�าหรับเผาไหม้แทนน�้ามันเตา เช่น น�าเอาแกลบมาเป็น
แหล่ง พลังงานในการผลิตไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าเพื่อขายเข้าระบบ
หรือใช้ภายในโรงงาน จึงท�าให้พลังงานชีวมวลมีความต้องการ
เพิ่มมากขึ้นทั้งในประเทศและต่างประเทศ

กระบวนการผลิตชีวมวลอัดแท่งโดนทั่วไปแล้วนอกจาก
เครื่องอัดแท่งชีวมวล ก็ต้องมีเครื่องจักรอื่นประกอบอยู ่ใน
ขบวนการผลิตด้วย ได้แก่ เครื่องบดหยาบ เครื่องอบ และเครื่อง
บดละเอยีด โดยท�าหน้าทีเ่ชื่อมโยงกนั กล่าวคอื เป็นกระบวนการ
เปลีย่นชวีมวลให้เป็นเชือ้เพลงิอดัแท่ง ตวัอย่างทีเ่หน็ได้ชดัคอืการ
ปลูกต้นปาล์มน�้ามัน เมื่อครบอายุต้องมีการท�าลายต้นปาล์มทิ้ง 
เราสามารถน�ามาผลิตเป็นเชื้อเพลิงอัดแท่ง โดยเริ่มจากการตัด
ต้นปาล์มแล้วน�ามาผ่านเครือ่งบดหยาบเพือ่ให้มขีนาดเลก็ลงใกล้
เคียงกันแต่ยังคงมีความชื้นที่สูงอยู่อยู่จึงจ�าเป็นต้องท�าการอบ
เพื่อให้มีความชื้นลดลงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ก่อนน�าไปเข้า
เครื่องบดละเอียดเพื่อให้มีขนาดเหมาะที่จะท�าการอัดเป็นแท่ง
ด้วยเครื่องอัดแท่งชีวมวล

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
ชดุเครือ่งจกัรในกระบวนการผลติชวีมวลอดัแท่งประกอบด้วย

เครื่องบดหยำบ

• ท�าหน้าท่ีบดท่อน หรือชิ้นไม้เพื่อให้มีขนาดเล็กลงก่อนที่
จะเข้าสู่เครื่องอบ

• ก�าลังผลิต 1 ตัน/ชั่วโมง

• ระบบการท�างานแบบ Hammer mill

• มอเตอร์ : 11 กิโลวัตต์ 1,500 รอบ/นาที

• ชนิดวัตถุดิบ : ทะลายปาล์ม พืชฉ�่าน�้า เช่น ต้นกล้วย  
ผักตบชวา แคลเซียมฟอสเฟต เศษไม้ กิ่งไม้ และแก้ว
เครื่องบดละเอียด

• ท�าหน้าทีย่่อยช้ินไม้ขนาดเลก็ให้ได้ขนาดทีเ่หมาะสมก่อน
เข้าสู่เครื่องอัดแท่งชีวมวล

• Speed of Main shaft 2,970 UPM/RPM

• Rotor dia. 708 mm.

• Width of Grinding chamber 355 mm.

• ก�าลังการผลิตมากกว่า 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
เครื่องอบแบบโรตำรี่

• ท�าหน้าที่ปรับความชื้นของชิ้นไม้ขนาดเล็กให้เหมาะสม 
โดยสามารถลดความชื้นของไม้จนเหลือเพียง 30%

• มีความยาว 12 เมตร

• ก�าลังการผลิต 6 ตัน/ชั่วโมง

• มอเตอร์ 37 กิโลวัตต์ 1,500 รอบ/นาที

• มีพัดลมขับพร้อมไซโคลนดักฝุ่น

 รำคำเริ่มต้นที่	2,000,000	–	4,000,000	บำท/เครื่อง	
ขึ้นอยู่กับขนำดของเครื่อง

 พัฒนำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครื่องจักรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนกำรวิศวกรรมเพื่อกำรสร้ำงสรรค์คุณค่ำ	 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2552

พัฒนำโดย	:	ศูนย์วิจัยพลังงำนชีวมวล คณะเกษตรศำสตร์	มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 0 5394 4047  โทรสาร : 0 5394 4666
ร่วมกับ	:	บริษัท	ฟำร์มำ	แอนด์	เอ็นเนอร์ย	ีจ�ำกัด
เลขที่ 33/33 หมู่ 7 ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9  โทรสาร : 0 2758 1501
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จำกควำมตระหนักในวิกฤตพลังงานที่มีโอกาส 
เกิดขึ้นอย่างรุนแรง พลังงานทดแทนจึงเป็นเรื่องที่ได้รับ
การศึกษาและค้นคว้า พลังงานที่ไม่มีวันสิ้นสุด อย่าง
แสงแดด ลม คลื่นน�า้ คือตัวอย่างประเทศพัฒนามีการ
สนับสนุนงบประมาณจ�านวนมากเพื่อการพัฒนา  
ในขณะที่ประเทศไทย แนวทางที่มีความใกล้เคียงกับ 
วิธีของประเทศเกษตรกรรมและมีโอกาสประสบ 
ความส�าเรจ็ในการพฒันาคอืพลงังานจากชวีมวล แม้ว่า
ประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิตพลังงานจาก 
ชีวมวลอยู่มาก แต่ที่ผ่านมา มีการส่งเสริมให้น�าชีวมวล
มาผลิตเป็นเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพยังคงมีไม่มาก
นัก สาเหตุหนึ่งมาจากเคร่ืองจักรเพื่อใช้ในการผลิตยัง
คงต้องน�าเข้าจากต่างประเทศในขณะทีศ่กัยภาพในการ
ผลิตเครื่องจักรในประเทศยังมีเพียงพอ หากได้รับการ

ปรับปรุงโครงสร้างการท�างานของเครื่องจักรเพื่อให้
เหมาะสมกับเครื่องมือเครื่องจักร และทรัพยากรท่ีมีอยู่
ในประเทศ โครงการ และทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศ 
โครงการเครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน/
ชั่วโมงด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัดนี้ 
จึงพัฒนาข้ึนเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้น
ส่วนและสร้างเครื่องจักรโดยการพึ่งพาอาศัยตนเองได้ 
โดยทรัพยากรส่วนใหญ่ที่ผลิตและหาซื้อได้ในประเทศ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นเครื่องที่น�าชีวมวล ได้แก่ เศษไม้ มาอัดเป็น

เชื้อเพลงแท่ง

• ปรับปรุงชุดขับเคลื่อนส�าหรับการอัดเชื้อเพลิง
แท่งตะเกยีบให้เหมาะสมกบัเทคโนโลยกีารผลิตภายใน
ประเทศ

• สามารถอัดเชื้อเพลงแท่งได้สูงสุด 2 ตัน/ชั่วโมง

• อัดแท่งเชื้อเพลิงด้วยต้นก�าลังจากมอเตอร์ขับ
ขนาด 132 กิโลวัตต์ ด้วยระบบขับเคล่ือนแบบเกียร์ 
ทดรอบการอัด

• ได้แบบผลติและประกอบชิน้ส่วนเครือ่งอดัเชือ้เพลงิ 
แท่งตะเกียบ ที่สามารถผลิตขึ้นได้จริงภายในประเทศ

• ได้เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตัน/
ชั่วโมงด้วยระบบ ขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

	รำคำเริ่มต้นที่	3,000,000	บำท/เครื่อง	

 พฒันำภำยใต้โครงกำรพฒันำสนิค้ำเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนกำรน�ำเข้ำและผลักดันสู่ตลำด	 AEC 
ประจ�ำปีงบประมำณ	2554

เครื่องอัดเชื้อเพลิงแท่งตะเกียบขนาด 2 ตันต่อชั่วโมง
ด้วยระบบขับเคลื่อนแบบเกียร์ทดรอบการอัด

พัฒนำโดย	:	สถำบันไทย-เยอรมัน
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�ารุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ	:	บริษทัไทย	ไดนำมคิ	มำสเตอร์	จ�ำกดั
เลขที่ 1070 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492  โทรสาร : 0 2755 6686  E-Mail : jakkaseta@tdmthai.com  Website : http://tdmthai.com
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ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ
ส�าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร

ชุดหัวเผำอัจฉริยะโดยใช้เช้ือเพลิงแท่งตะเกียบ 
เป็นการพัฒนาเครื่องจักรต้นแบบจากองค์ความรู้ด้าน
เทคโนโลยขีองประเทศไทยเนือ่งจากหวัเผาทีใ่ช้เชือ้เพลงิ
แท่งตะเกียบเป็นเทคโนโลยีที่ยังไม่มีการใช้ในประเทศ
สามารถน�าไปใช้ทดแทนหวัเผาระบบเดมิซ่ึงเป็นเทคโนโลยี 
จากต่างประเทศซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่สูงกว่าทั้งด้าน
เทคโนโลยีและด้านเช้ือเพลิง ระบบการท�างานของ 
หัวเผาอัจฉริยะประกอบด้วยระบบป้อนเชื้อเพลิง ระบบ
ไหม้เชื้อเพลิงแท่งตะเกียบ และระบบควบคุมการเผา
ไหม้อัตโนมัติ สามารถสร้างหัวเผาโดยใช้เช้ือเพลิงแท่ง
ตะเกียบส�าหรับกระบวนการอบแห้งผลผลิตการเกษตร
สู่เชิงพาณิชย์ที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตรกรได้

ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใช้เชื้อเพิงแท่งตะเกียบที่
พัฒนาขึ้นมีโปรแกรมการควบคุมบน PLC Simens ที่
สามารถปรับตัวแปรง่ายขึ้น และใช้อุปกรณ์ที่ผลิตขึ้น
ภายในประเทศ โดยมโีครงสร้างทีง่่ายต่อการตดิตัง้และ
ขนย้าย มี shelter ปิดกันแสงแปลงไฟและความร้อน
ไหลย้อนกลับเข้าไปยังท่อส่งเชื้อเพลิง

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ปากปล่องพ่นไฟ และตะแกรงรบัเชือ้เพลงิท�าจาก

สเตนเลส ทนอุณหภูมิสูง

• ช่องควบคุมทิศทางลมเผาไหม้ท�าจากสเตนเลส

พัฒนำโดย	:	สมำคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรม สนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ	:	บริษัทฟำร์มำ	แอนด์	เอ็นเนอร์ยี	จ�ำกัด
เลขที่ 33/33 หมู่ 7 ต�าบลบางพลีใหญ่ อ�าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9  โทรสาร : 0 2758 1501  E-Mail : siamfuel@gmail.com

• ติดตั้งท่อโหลดเชื้อเพลิง

• พัดลมส�าหรับควบคุมปริมาณอากาศเผาไหม้

• ติดตั้งอุปกรณ์ลมส�าหรับควบคุมการท�าความ
สะอาดทางกล

• ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า ควบคุมด้วยอิเล็กทรอนิกส์

• พลังงานความร้อน (ต�่าสุด – สูงสุด) : 200-1000 
กิโลวัตต์

• อัตราการบริโภคเชื้อเพลิง (ต�่าสุด – สูงสุด) :  
40 - 200 กิโลวัตต์

• ลักษณะการปรับพลังงาน : ด้วยมือ

• ก�าลังพัดลม : 2.2 กิโลวัตต์

• ก�าลังชุดจุดไฟ : 800 วัตต์

	รำคำเริม่ต้นที	่250,000	–	1,000,000	บำท/เครือ่ง	
ขึ้นอยู่กับขนำดของเครื่อง

 พฒันำภำยใต้โครงกำรสร้ำงเครือ่งจกัรต้นแบบ	
ด้วยกระบวนกำรวศิวกรรมเพือ่กำรสร้ำงสรรค์คณุค่ำ	
ประจ�ำปีงบประมำณ	2553
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ด้านสิ่งแวดล้อม
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ในปัจจุบันการผลิตทางอุตสาหกรรมมีความ
ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ได้มีการน�าเอาเคร่ืองจักรกล
อัตโนมัติต่างๆ เข้ามาใช้ในกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้
สินค้าที่มีคุณภาพ ประหยัดเวลาและแรงงาน เพื่อ
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่มีมาก
ขึ้น อย่างไรก็ตามสิ่งที่ตามมาจากการผลิตเหล่านั้น 
ส่วนใหญ่คือปัญหาทางด้านมลภาวะและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของ
พนักงานและประชาชนที่อาศัยอยู ่บริเวณโดยรอบ 
ของโรงงาน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและ 
สภาพแวดล้อม ระบบกรองอากาศจึงมีความส�าคัญกับ
กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นอย่างมาก 

หลักการท�างานและจุดเด่น                                                                
ระบบอุตสาหกรรมหล่อโลหะที่ได้พัฒนาขึ้นนี้  

เป็นระบบกรองอากาศแบบ Reverse Air ที่มีความ 
แตกต่างในเรื่องของพื้นที่ในการท�างานและการใช้
พลังงานที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับระบบ Jet Pulse  
ในกรณทีีต้่องการความสามารถในการกรองฝุน่เกนิกว่า 
35,000 Am³ ต่อชั่วโมง และจะมีปัญหาในการจัดการ 
สิ่งแวดล้อมที่น้อยกว่าระบบ Wet Scrubber เนื่องจาก
การท�างานเป็นแบบ Dry Air ซ่ึงมีส่วนการท�างานที่
ส�าคัญ คือ ที่กรองอากาศ (Filter Housing) ซึ่งต้อง 

น�าเข ้ามาจากต่างประเทศเพราะส่วนประกอบน้ี  
มคีวามสลบัซบัซ้อนในการท�างานและเป็นหวัใจหลกัใน
ระบบ ถ้าพฒันาองค์ประกอบส่วนทีเ่ป็น Filter Housing 
ได้เอง จะช่วยให้ประสิทธิภาพการท�างานดีขั้นและมี 
การใช้พลังงานลดลง ราคาต้นทุนในการจัดสร้างก็จะ 
มีราคาถูกลง โดยระบบกรองอากาศท่ีพัฒนาข้ึนน้ีม ี
ส่วนประกอบส�าคัญ 5 ส่วน ดังนี้ 

1. ส่วนประกอบในการดูดอากาศท่ีปนเปื้อนเข้าสู่
ส่วนท�าหน้าที่กรอง

2. ส่วนทีท่�าหน้าทีก่รองอากาศ (Filter Housing) ซึง่
ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ เพราะส่วนประกอบน้ีมี
ความสลับซับซ้อนในการท�างานและเป็นหัวใจหลักใน
ระบบ 

3. ส่วนในการเก็บฝุ่นที่ได้จากการกรองอากาศ
4. ส่วนท่ีท�าหน้าท่ีระบายอากาศดีออกหลังจากท่ีได้

กรองแล้ว
5. ส่วนประกอบอื่นที่ไม่สามารถท�าขึ้นเองได้ เช่น 

Fan blower and motor,Screw driver,Rotary valve

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• Model : CNCFS722/2.50/350

• Filter Area Surface : 494 m2

• No. Bag Filter : 350 

• Size of Filter Bag : Cassette 350 x 2200 mm

• Cleaning  : off line 

• No. Cleaning  Nozzle : 2

• Cycle time for cleaning bag : 7.5 min

• Energy Consumption : 5.5 kW

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2555

ระบบกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรม
หล่อโลหะ

พฒันาโดย : ภาควชิาวศิวกรรมอตุสาหการ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบรุี  
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
ร่วมกับ บริษัท ดี เอส ที แอล จ�ากัด  
เลขที่ 89/244 ม.3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0 2195 8246  โทรสาร : 0 2195 8247
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องกรองอากาศในระบบอุตสาหกรรม
หล่อโลหะแบบฝุ่นไม่ย้อนกลับ

ปัจจุบันปัญหาเรื่องส่ิงแวดล้อมก�าลังได้รับความ
สนใจอย่างกว้างขวาง เพราะเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบ 
ต่อการด�ารงชีพของมนุษย์โดยตรง โดยเฉพาะประชาชน 
ที่อาศัยอยู่บริเวณโดยรอบโรงงาน มักประสบกับมลพิษ
ทางอากาศที่เกิดขึ้นตลอดเวลาจากกระบวนการผลิตใน
อุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมหล่อโลหะ ซึ่งถือเป็น
อุตสาหกรรมหลักของประเทศ ระบบกรองอากาศใน
อุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบฝุน่ไม่ย้อนกลบั (Reverse Air) 

จงึเป็นสิง่จ�าเป็นทีอ่ตุสาหกรรมต้องซือ้เทคโนโลยแีละ
เคร่ืองจักรเข้ามาใช้ในสายการผลิต ดังนั้นจึงออกแบบ
พัฒนาระบบกรองอากาศในอุตสาหกรรมหล่อโลหะแบบ
ฝุน่ไม่ย้อนกลบั โดยใช้วสัดุท่ีผลติได้ในประเทศเองท้ังหมด 
เพื่อทดแทนการน�าเข้าจากต่างประเทศ อีกทั้งยังพัฒนา
ระบบ Cleaning System ท�าหน้าทีใ่นการท�าความสะอาด
ถงุกรอง และพฒันาระบบเชค็ถงุกรองตนั ท�าหน้าทีใ่นการ
วัดค่าปริมาณฝุ่นที่ทางออกของระบบอีกด้วย 

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
System parameters :

• รูปแบบการกรอง ฝุ่น,ไอ,ควัน

• Extraction through Cover Hood

• ปริมาตรการกรอง  50,000 m3/hr

• ชนิดของฝุ่น    ฝุ่น

• ภาระฝุ่นขาเข้า 100gms/Am3

• อณุหภมูขิองก๊าซ  สงูสดุ 40 ถงึ 50 องศาเซลเซยีส

• Outlet Emission  15 mg/Nm3

อุปกรณ์แคสเคสกรองฝุ่น

• รุ่นตัวกรอง   GTFSL 722/2.25/315

• พื้นที่ผ้ากรอง 473/442 m2

• วัสดุผ้ากรอง Polyester Needle Felt FC

• อณุหภมิูท�างานสงูสดุ 150 องศาเซลเซียส ส�าหรบัผ้า

• กลไกท�าความสะอาด อากาศย้อนกลบัความดนัต�า่

• ชนิดของการท�าความสะอาดอากาศย้อนกลับโดย 
พัดลมอากาศย้อนกลับ

พัดลมจ่ายอากาศ

• ขนาด  50,000 m3/hr

• ยี่ห้อ     EUROVENT

• รุ่น        EUMC 1201

• อุณหภูมิการท�างาน  สูงสุด 150 องศาเซลเซียส

• การขับ       สายพานขับ

• ชนิดของพัดลม  หมุนเหวี่ยงแบบโค้งกลับ
  ประสิทธิภาพสูง

• ความดันสถิตย์      400mm.WG

• มอเตอร์        ABB 75 kW / 4 polesChina  
  with Inverter Danfoss

• ประสิทธิภาพพัดลม 80 %

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท
ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเคร่ืองจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140        
โทรศพัท์ : 0 2470 9190, 0 2427 0039, 0 2470 8000  โทรสาร : 0 2470 9197 Email: wannaphop.klo@kmutt.ac.th
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท ดี เอส ที แอล จ�ากัด
89/244 หมู่ 3 ถนนรัตนาธิเบศร์ ต�าบลไทรม้า อ�าเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ : 0 2195 8246  โทรสาร : 0 2195 8247
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เครือ่งจบัฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถติส�าหรบัโรงไฟฟ้าชวีมวล
ระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์

เครื่องจับฝุ่นด้วยไฟฟ้าสถิตส�าหรับโรงไฟฟ้า 
ชีวมวลระบบก๊าซซิฟิเคชั่น ขนาด 1.0 เมกะวัตต์นี้  
เป็นเครื่องก�าจัดฝุ่นและยางไม้ (Tar) Electrostatic 
Precipitator แบบ Tubular จากกระบวนการผลิตก๊าซ
สังเคราะห์ (Synthesis Gas) จากชีวมวลด้วยระบบ 
Gasification ส�าหรบัใช้กบัโรงไฟฟ้าขนาด 1.0 เมกะวตัต์ 
ท�าการก�าจัดหรือ

จับฝุ่นละอองขนาดเล็กและน�้ามันดินจากยางไม้ 
(Tar) ที่มีขนาดเล็กมากต�่ากว่า 10 ไมโครเมตร ไม่ให้
เจือปนไปกับก๊าซหรือควัน เพื่อให้ได้ก๊าซเช้ือเพลิง 
หรือไอเสียที่สะอาดปราศจากสิ่งเจือปน ก่อนน�าไปใช้
เป็นเชื้อเพลิงหรือปล่อยไอเสียออกสู่บรรยากาศ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
มีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วนส�าคัญ ได้แก่
1. ขั้วปล่อยประจุ (Discharge Electrode) มี

ลักษณะเป็นเส้นลวดกลม เรียงเป็นแนวตรง ขึงพาด
ระหว่างโครงเหล็กและปล่อยแรงดันไฟฟ้าสูง (High 
Voltage) ให้แก่ขั้วปล่อยประจุ เพื่อให้อากาศที่อยู่รอบ
เส้นลวดเกดิการแตกตวัเป็นโคโรนา และออิอนของก๊าซ

ท่ีเกิดการแตกตัวและมีประจุลบจะชนกับอนุภาคและ
ท�าให้อนุภาคมีประจุลบ ระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าสูง (TR 
set) จะประกอบด้วยหม้อแปลง (Transformer) และ 
ตัวแปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นกระแสตรง (Rectifier) 
โดยจะท�าการแปลงไฟฟ้าจากแรงดัน 400 โวลต์ ให้ 
ไม่น้อยกว่า 75,000 โวลต์ และเปลีย่นไฟฟ้ากระแสสลบั
เป็นกระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับขั้วปล่อยประจุ

2. ข้ัวดักจับอนุภาค (Collection Electrode) มี
ลกัษณะเป็นแผ่น (Plate) เพือ่ให้สามารถรบัปรมิาณก๊าซ
ได้มาก และได้ประสิทธิภาพสูงในการกักเก็บฝุ่น

3. ถังพัก (Hopper) ออกแบบให้มีความชัน 
ค่อนข้างมากเพือ่ให้ฝุน่ไหลลงไปทีว่าล์วระบายด้านล่าง  
ก่อนที่จะถูกดึงออกไปด้วย Screw conveyor

4. เครื่องเคาะแยกฝุ ่น (Rapper) ใช้ส�าหรับ 
เคาะเอาฝุ่นออกจากแผ่นเก็บ (Collection Electrode) 
โดยจะท�าการติดตั้งที่บริเวณหลังคาของเครื่อง ESP

หลักการท�างานและจุดเด่น
มี 3 ขั้นตอน คือ
1. การใส่ประจุไฟฟ้าให้กับอนุภาคฝุ่นละออง
2. การเก็บอนุภาคฝุ่นละอองที่มีประจุโดยใช้แรง

ไฟฟ้าสถิตจากสนามไฟฟ้า
3. การแยกอนุภาคฝุ่นละอองออกจากขั้วเกบ็ไปยงั

ถังเก็บพัก

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั
ได้โดยตรง 

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักร
ต้นแบบด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้าง 
สรรค์คุณค่า ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย ส�านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
1518 ถนนประชาราษฎร์ 1 บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800     
โทรศัพท์ : 0 2913 2500 ต่อ 2618, 08 6782 6501  โทรสาร : 0 2585 3902  Email: chv_th@hotmail.com
บริษัทที่ร่วมโครงการ บริษัท เบสท์คูปเปอร์ จ�ากัด
เลขที่ 84/160 ซอย 15 หมู่ 5 ถนนเลียบคลองรังสิต ต�าบลบางพูด อ�าเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000                          
โทรศัพท์ : 0 2958 2388
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เครื่องดูดและดักกรองฝุ่นอุตสาหกรรมแบบ
ไซโคลนส�าหรับโรงสีข้าว เป็นเครื่องดูดและดักกรองฝุ่น
อุตสาหกรรมแบบไซโคลนแพ็คเป็นแบบฟิวเตอร์ที่ใช้
พื้นที่ในการติดตั้งน้อย แต่มีความจุสามารถจัดการกับ
งานกรองฝุน่ในปรมิาณมาก มหีลกัการท�างานแบบเดยีว
กับไซโคลนดักฝุ่น ฝุ่นที่มีมวลหนักจะถูกลมหมุนวนไป
ตกที่กรวยไซโคลน ฝุ่นที่มีมวลเบากว่าจะถูกถุงกรอง  
เป็นตัวกรองฝุ่นท�าให้ถุงกรองฝุ่นลดภาระการกรองฝุ่น
ประสิทธิภาพดีกว่าถังแบบสี่เหลี่ยมไซโคลนเดิม

หลักการท�างานและจุดเด่น
• แรงดนัลมต�า่ทีใ่ช้ท�าความสะอาดถงุ ท�าให้ประหยดั 

พลังงานเครื่องปั๊มลมมากกว่าแบบถังสี่เหลี่ยม 50%

• ปริมาณลมที่มากท�าให้สามารถท�าความสะอาด
ถุงกรองได้พื้นที่มากกว่า ซึ่งสามารถใช้ถุงกรองขนาด
ยาวสูงที่ 4.5 เมตร

• แรงดันลมเป่ายิงท�าความสะอาดถุงต�่า ท�าให้
อตัราการยดืตวัของถงุกรอง และสามารถยดือายกุารใช้
งานของถุงกรองได้ดี

• ระบบการท�าความสะอาดถุงกรองฝุ่นอัตโนมัติ 
(Pulse Jet System) ใช้แรงดันลมต�่าแต่ใช้ solenoid 
value ลมยิงถุงกรองขนาดใหญ่ให้ปริมาณลมที่มากใน
การท�าความสะอาดถุงกรอง ในแต่ละครั้ง

• โรงงานที่เหมาะสมจะติดตั้ง ได้แก่ โรงสีข้าว  
โรงเลื่อยไม้ โรงไม้ โรงเฟอร์นิเจอร์ โรงงานอาหารสัตว์ 
อุตสาหกรรมแป้ง โรงงานปุ๋ย และ เหมืองแร่ และงาน
อุตสาหกรรมต่างๆ ที่มีฝุ่น

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• มีขนาดก�าลังการผลิตเป็นแบบ PJ-90/45 

สามารถรองรบัการจดัการะบบฝุน่แบบแห้งแทบทกุชนดิ

• โดยมปีรมิาณแรงลมประมาณ 4,500 – 160,000 m/h

• สามารถใช้ได้กับไฟฟ้า 380 โวลต์ 3 เฟส ซึ่งมี
ก�าลังไม่น้อยกว่า 75 HP

• ใช้ไซโคลนแบบดูดและผ่านตัวถงุกรองแบบ Bag 
Filter

• มีขนาดตัวเครื่อง 2400 x 7200 x 190 (Tank 
diammeters x Tank height x Filter areas) พื้นที่ใน
การติดตั้งน้อย ความจุสูง

• มสีมรรถนะในการกรองฝุน่ได้ 5-10 Micro-gram/m

• สามารถดูดฝุ่นแห้งได้ทุกชนิดกรองฝุ่นโดยถุง
กรอง มปีระสิทธภิาพการกรองได้ไม่น้อยกว่า 99% ดูแล
รักษาง่าย ได้มาตราซานคุณภาพสิ่งแวดล้อม

• ถงักรองฝุ่นแบบไซโคลนประหยดัพืน้ที่ตดิตั้ง ฝุ่น
ไม่เกาะผนังถัง

 ราคาเริม่ต้นที ่300,000–2,500,000 บาท/เครือ่ง 
ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2554

เคร่ืองดดูและดกักรองฝุน่อตุสาหกรรมแบบไซโคลน
ส�าหรับโรงสีข้าว

พัฒนาโดย : ผศ.ดร. พิชัย จันทร์มณี สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
เลขที่ 82/12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาธร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : pichjane@yahoo.com
ร่วมกับ : ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)
เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ต�าบลคลองหนึ่ง อ�าเภอคลองหลวง 
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2564 6500  โทรสาร : 0 2564 6373
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Scrubber แบบเคลื่อนที่ได้ชนิดเปียกหรือเรียกว่า 

Wet Scrubber เพื่อให้สอดคล้องกับงานบริการซ่อม

บ�ารงุในโรงงานอตุสาหกรรมกลุม่ปิโตรเลยีมเป็นหลกั ซึง่

ในกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเลียม จะมีสารระเหยอินทรีย์

ที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยตรง เช่น กลิ่น และมา

ในรปูของการสะสมอยูใ่นร่างกายซึง่สารเหล่านีส่้วนใหญ่ 

เป็นสารก่อมะเร็ง และทางบริษัท อาโอบะ เทคนอส  

เหน็ว่า โครงการดงักล่าวมปีระโยชน์ในหลายๆ ด้าน เช่น 

ลดผลกระทบของชาวบ้านที่อยู่รอบโรงงาน ลดการน�า

เข้าจากต่างประเทศ และสามารถเป็นอกีช่องทางหนึง่ที่

ช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อม และเป็นการพัฒนาผลิตภัณฑ์

ของคนไทยออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์มากขึ้น และเป็น

ท่ีมาของโครงการผลิตเครื่องบ�าบัดอากาศ ท่ีเรียกว่า 

Mobile VOCs Scrubber (เครื่องก�าจัดสารระเหย

ประกอบอินทรีย์แบบเคลื่อนที่ได้)

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครื่องก�าจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ที่ระเหย

ในขั้นตอนการสร้างน�า้มันแบบเคลื่อนที่ได้

• ได้พฒันาขึน้ในโครงการสามารถลดความเข้มข้น

ของสารระเหยอินทรีย์  (VOCs) จาก 2,000 ppm ลด

เหลือไม่เกิน 500 ppm

• เป็น Scrubber ที่ใช้เคมีชีวภาพส�าหรับในการ

บ�าบัด VOCs

• อัตราการไหลของไอระเหย 25-100 cfm.

• อัตราการไหลรวม 500-2500 cfm

• ก�าลังเครื่องจักร 380 volt-3 phase

• จ�านวนหอดัก VOCs จ�านวน 2 หอ

• ปริมาตรของถังเก็บน�้ายา 1,500-2,000 ลิตร

• Material SUS 304 Pump Pressure 2 bar

 ราคาเริ่มต้นที่ 2,000,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและ

เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่

ตลาด AEC ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องก�าจัดสารระเหยประกอบอินทรีย์ (VOCs) 
ที่ระเหยในขั้นตอนการล้างน�้ามันแบบเคลื่อนที่ได้

พัฒนาโดย : สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464 ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028
E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท อาโอบะ เทคนอส จ�ากัด
เลขที่ 525 ถนนสุขุมวิท ต�าบลห้วยโป่ง อ�าเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท์ : 0 3868 5225  โทรสาร : 0 5633 4004  E-Mail : marketinginfo@aobatechnos.com
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เครื่องรีไซเคิลน�้ายาล้างจานคราบไขมัน
แบบไอระเหย

เคร่ืองรีไซเคิลน�้ายาล้างจานคราบไขมัน แบบ 
ไอระเหย (Solvent Distillation and Recycle Machine)  
ใช้ส�าหรบัรไีซเคลิน�า้ยาเคมล้ีางคราบไขมนั ประเภท Solvent 
อันได้แก่ acetone, Trichloroethylene, Methylene chloride, 
Perchloroethylene, NMP และอื่นๆ ซึ่งใช้ในการล้างคราบ
ไขมัน ในกระบวนการผลิตช้ินส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ เช่น หัวอ่าน ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์, แบริ่ง,  
เซมคิอนดกัเตอร์, แผงวงจรอเิลก็ทรอนกิส์ (พซีีบี) อตุสาหกรรม 
อากาศยาน, อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ เป็นต้น  
การท�างานของเคร่ืองเครือ่งรไีซเคลิน�า้ยาล้างจานคราบไขมนั 
แบบไอระเหย จะใช้เทคนิคการกลั่น Distillation เพื่อให้ได้ 
Solvent บรสิทุธิก์ลบัมาใช้ใหม่ ซึง่เทคนคิการกลัน่ Distillation 
เป็นการแยกสารทีม่สีถานะเป็นของเหลวออกจากสารละลาย 
โดยอาศัยจุดเดือดที่ต่างกันโดยที่สารบริสุทธิ์แต่ละชนิด
เปลีย่นสถานะได้ทีอ่ณุหภมูจิ�าเพาะ สารทีม่จีดุเดอืด ต�่าเป็น 
ไอออกมาก่อน เมื่อท�าให้ไอของสารมีอุณหภูมิต�่าลงจะ
ควบแน่นกลับมาเป็นของเหลวอีกครั้ง

หลักการท�างานและจุดเด่น
การท�างานของเครือ่งเครือ่งรไีซเคลิน�า้ยาล้างจานคราบ

ไขมัน แบบไอระเหย จะน�าน�า้ยาล้างคราบไขมนัทีไ่ด้จากการ
ล้างในกระบวนผลิตช้ินส่วนต่างๆ ในอุตสาหกรรมการผลิต 
โดยจะมคีวามสกปรกและประกอบไปด้วย สิง่ปนเป้ือนหลาก
หลาย เช่น น�้ามันตัด (Cutting oil) เศษโลหะ (Chips) คราบ
สนิม (Rust) ตลอดจนน�้าที่เกิดจากการกลั่นตัวของระบบ
ท�าความเย็นจะใส่ในถังสแตนเลสของเครื่องรีไซเคิลน�้ายา
ล้างคราบไขมัน แบบไอระเหย เพื่อท�าการกลั่น Distillation 
หรือ Purify ให้เกิดความบริสุทธ์ิ โดยเมื่อเปิดสวิตช์ ระบบ 
Heater จะท�างานและท�าการต้มน�า้ยาล้างคราบไขมนัให้เดือด 
โดยระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับ จุดเดือดและปริมาณของน�้ายา  
Solvent เมื่อน�้ายา Solvent เดือดแล้ว จะเริ่มระเหยกลาย
เป็นไอร้อน ลอยข้ึนสูด้่านบน หลงัจากนัน้จะท�าการเปิดสวติซ์  
Cooling coil หรือระบบท�าความเย็น เมื่อท�างานจะเห็นว่า
เริ่มมีหยดน�้าเกิดขึ้นท่ี Cooling coil นี้เมื่อความร้อนของ 

ไอระเหย ปะทะกับความเย็นของ Cooling coil ก็จะเกิดการ 
กลั่นตัว (Condense) กลายเป็นน�้ายาเคมี Solvent บริสุทธิ์
ที่สามารถน�ากลับไปใช้ได้เหมือนเดิม

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ปริมาตรความจุของถังรีไซเคิล 2,500 ลิตร

• ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของถัง 1.5 เมตร

• ความสูง 3 เมตร

• วัสดุสแตนเลสสตีล หนา 3 มิลลิเมตร 

• กระแสไฟฟ้า 380 V 3 phase

• มอเตอร์พร้อมใบพดักวน ส�าหรบัแยกสารขนาด 1 HP 
220 V

• ระบบคอนเดนเซอร์เพือ่ให้สารละลายบรสิทุธิร์วมตวักนั

• ถังน�้ามันระบายความร้อนขนาด 600 ลิตร ทน
อุณหภูมิได้ 400 องศาเซลเซียส

• ระบบท�าความเย็นด้วยน�้า (Cooling ) ขนาด  30 ตัน

• ระบบ Safety Blower ป้องกันการระเบิด

• Heater ส�าหรับท�าความร้อนขนาด 16,000 kwx3

• ชุดควบคุมการท�างาน PLC

• อัตราการไหล 180 ลิตรต่อชั่งโมง

 ราคาเริ่มต้นที่ 2,500,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�าปีงบประมาณ 2554

พัฒนาโดย : สถาบันไทย – เยอรมัน
เลขที่ 700/1 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3845 6888  โทรสาร : 0 3874 3705  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท มาสเตอร์ทูลลิ่ง แอนด์ อีควิปเม้นท์ จ�ากัด
161/56 ชวนชื่นเรสซิเดนท์พาร์ค 2 ซอยคู้บอน 27 แยก 11 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
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เครือ่งอดัก้อนเศษโลหะเป็นเครือ่งจกัรทีใ่ช้ในการ

อัดก้อนเศษวัสดุได้หลากหลายประเภท เช่น โลหะไม้ 

พลาสติก เป็นต้น ด้วยเทคโนโลยีการผสม Binding 

Material เข้าไปในระบบ นอกเหนือจากเคร่ืองจักรเดิม

ที่อัดได้เฉพาะเศษโลหะเท่านั้น โดยการอัดเศษโลหะใช้

ก�าลังอัดจากระบบไฮดรอลิก ซ่ึงออกแบบเป็นพิเศษให้

สามารถควบคุมแรงอัดให้สม�่าเสมอ โดยการควบคุม

ของชุด Regulator เป็นต้น ปัจจุบันมีการน�าเข้าเคร่ือง 

จกัรประเภทเครือ่งอดัด้วยระบบไฮดรอลกิเพือ่ใช้ในการ

ผลิตส่วนใหญ่โดยน�าเข้าจากประเทศจีนและไต้หวัน 

เป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเครื่องจักรอัดก้อนเศษโลหะมีหลาย 

รูปแบบ ขึ้นอยู่กับประเภทของเศษวัสดุที่จะน�ามาเข้าสู่

กระบวนการ

ในการออกแบบเครือ่งอดัก้อนเศษโลหะ ได้ออกแบบ 

ให้มกีารท�างานเป็นแบบกึง่อตัโนมตั ิคอืการเทเศษโลหะ

ลงในห้องรองรับเศษโลหะ จะต้องท�าโดยผู ้ใช้งาน  

หลังจากนั้นจะเป็นการท�างานแบบอัตโนมัติตั้งแต่การ

ล�าเลยีงเศษโลหะไปยงัห้องบบีอดั สร้างกระบวนการอดั

ก้อนเศษโลหะ และดันก้อนเศษโลหะออกจากตัวเครื่อง

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครือ่งอดัก้อนเศษโลหะ มขีนาดโดยรวมประมาณ 

(กว้างxยาวxสูง) = 1800 มิลลิเมตร x 1800 มิลลิเมตร 

x 1400 มิลลิเมตร

• มีขนาดของปากถังรองรับเศษโลหะ ขนาดเส้น

ผ่านศูนย์กลาง 900 มิลลิเมตร

• ชุดต้นก�าลังขับระบบ hydraulic ทั้งหมดของ

เครื่องจักรประกอบไปด้วย กระบอกสูบท้ัง 3 ตัว คือ 

กระบอกสูบอัดเศษโลหะกระบอกสูบดันเศษโลหะ และ

กระบอกสูบเปิด – ปิด ประตู 

• ตู ้ควบคุมระบบ PL (Programmable logic  

Controller) ของเครื่องจักร

• ใช้ไฟฟ้าแบบ 3 เฟส 380 โวลต์จ่ายกระแสไฟฟ้า

ให้มอเตอร์ท้ัง 2 ตัว ส่วนชดุ PLC ใช้ไฟฟ้าแบบเฟสเดียว 

220 โวลต์

 ราคาเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2552

เครื่องอัดก้อนเศษโลหะ

พัฒนาโดย : สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028
E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท แอพพลายด์ เพาเวอร์ จ�ากัด
เลขที่ 17/120 หมู่ 1 ซอยสะแกงาม 39 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2894 9452-3  โทรสาร : 0 2897 1527  E-Mail : applied_p@yahoo.com



เครื่องจักรชนิดนี้ เป็นการท�างานในลักษณะของ 
Thermal Hydrolysis ซึง่เป็นการเร่งสลายตวัของอนิทรย์ี
สารโดยใช้ความร้อนชื้นท�าให้วัสดุหรือสารตั้งต้นจาก 
เครื่องจักรดังกล่าว เป็นวัสดุต้มน�้าท่ีปลอดจากเชื้อโรค 
และเนือ่งจากโครงสร้างของอนิทรย์ีมกีารแตกสลายจาก
ความร้อนด้วยไอน�า้ในตวัของวสัดเุอง ท�าให้ง่ายต่อการเป็น 
สารตัง้ต้น ทัง้ในการผลติ Bioplastic ชนดิ Thermosetting 
และ หรือการย่อยกรดแลกติก หรือว่าการย่อยสลาย 
เพือ่การหมกัในระบบผลติก๊าซชีวภาพต่างๆ หรอืการผลติ 
ปุ๋ย หรือ การผลิตน�า้มันจากสารอินทรีย์ (BTL) สามารถ
เกิดปฏิกิริยาได้รวดเร็วซ่ึงจะเห็นได้ว่า เคร่ืองจักรนี้เป็น
เครือ่งจกัรส�าหรบัผลติวสัดตุ้นน�า้ เพือ่ใช้ในกระบวนการ
ต่างๆ ได้อย่างหลากหลาย โดยมีประสิทธิภาพดีกว่า 
เครื่องบดแบบเดิมที่เป็นเครื่องบดตีป่นทั่วไป ซึ่งต้องใช้
เวลาบดหลายๆ ครัง้ซ�า้ๆ กนั จึงจะได้ในขนาดทีต้่องการ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผงโดยกรรมวิธีไอน�้า

แรงดันสูงเพื่อผลิตเชื้อเพลิง Blasting Hydrolysis  
Conversion System (BHCS) ประกอบด้วยส่วน
ประกอบที่ส�าคัญได้แก่ Blasting Equipment. Blow 
Tank, Silencer Valve

• มิติของเครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผงเปียก จะ
ต้องบรรจุลงในคอนเทนเนอร์เพื่อสะดวกในการขนย้าย

• วัสดุที่สามารถย่อยสลายเครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์
เป็นผง ได้แก่ เศษพืชต่างๆ ทะลายปาล์ม และเปลือก
ผลไม้ เป็นต้น

• เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผง จะต้องสามารถ
ย่อยสลายวสัดขุ้างต้นได้ไม่น้อยกว่า 35 กโิลกรมั/ชัว่โมง 
(ขึน้กบัลกัษณะของวสัด ุเช่น น�า้หนกัและความหนาแน่น)

• เครือ่งย่อยวสัดอุนิทรย์ีเป็นผงมลีกัษณะการท�างาน 
เป็นรอบ (Batch) โดยสามารถท�างานได้อย่างต่อเนื่อง
ไม่น้อยกว่า 8 ชั่วโมง/วัน

• กระบวนการย่อยสลายใช้วิธีการย่อยสลายด้วย
แรงดันไอน�้า ขนาดไม่ต�า่กว่า 2.0 MPaG

• วัสดุท่ีผ่านการย่อยสลายแล้วจะต้องมีลักษณะ
เป็นผงเปียกคล้ายตะกอนจากระบบบ�าบัดน�้าเสีย

• กระแสไฟฟ้าท่ีใช้กับเครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็น
ผงเป็นไฟฟ้า 380V/200V x 50/60 Hz x 3-phase A.C.

 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
เครือ่งเทคโนโลยด้ีวยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การ
สร้างสรรค์คุณค่า ประจ�าปีงบประมาณ 2554
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เครื่องย่อยวัสดุอินทรีย์เป็นผงโดยกรรมวิธี
ไอน�้าแรงดันสูงเพื่อผลิตเชื้อเพลิง

พัฒนาโดย : สถาบันไทย – เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028
E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท ธรรมสรณ์ จ�ากัด
เลขที่ 156-20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0 2611 0290  โทรสาร : 0 2611 0655  Website : www.dos.co.th



การใช้เตาพลาสมาในการจัดการขยะติดเชื้อเพื่อ

หลอมเถ้าขยะที่ไม่สามารถจัดการได้ด้วยวิธีเผาที่ไม่ถึง

จุดหลอมเหลว การจัดการเถ้าขยะด้วยการหลอมด้วย

พลาสมาสามารถลดปรมิาณของเถ้าลงเพือ่การฝังกลบ 

หรือน�าโลหะหลอมกลับมาใช้ใหม่ เตาเผาพลาสมา

อณุหภูมถิกูสร้างขึน้จากสนามไฟฟ้าความเรว็สงูแล้วใช้

อากาศพ่นผ่านระหว่างขัว้สนามไฟฟ้านัน้  โครงการพฒันา 

สร้างเตาพลาสมาจึงได้สร้างเตาเผาขยะอุตสาหกรรม

และขยะตดิเชือ้ขนาด 50 กโิลกรมั/ช่ัวโมง ด้วยความร้อน

จากพลาสมาท�าอุณหภูมิได้ 1600 องศาเซลเซียส  

จากการทดสอบเตาเผาขยะพลาสมากบัเถ้าขยะตดิเช้ือ

จากโรงพยาบาลร่วมกับอุตสาหกรรม เตาเผาขยะ

พลาสมาสามารถหลอมเถ้าขยะได้

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• อัตราการเผา 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง

• โครงสร้างภายนอกท�าจากเหล็กทีม่คีวามแขง็แรงสงู

• ผนงัเตาท�าจากเหลก็ทีม่คีวามหนา 6.0 มลิลเิมตร

• วัสดุทนความร้อนภายในเตาต้องสามารถทน

ความร้อนได้ไม่ต�า่กว่า 1800 องศาเซลเซียส

• มีหัวเผาพลาสมา (Plasma torch) ขนาด 100 

กิโลวัตต์

• มีระบบป้องกันขยะได้อย่างต่อเนื่อง

• มีประตูเปิดปล่อยน�้าโลหะ และอโลหะออก

• ด้านบนสามารถน�าแก๊สท่ีเกิดจากการเผาไหม้ท่ี

อุณหภูมิสูงไปเป็นเชื้อเพลิงได้อีกทางหนึ่ง

• มีอุปกรณ์ควบคมุการท�างานของเตาเผาควบคมุ

ด้วย PLC

• มีอุปกรณ์ควบคุมความร้อนหัวเผาพลาสมา 

ด้วยน�า้

• มีอุปกรณ์แหล่งจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอต่อความ

ต้องการหัวเผา

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2551
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เตาเผาขยะพลาสมา

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท เทอร์มเอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด (THERM ENGINEERING CO.,LTD.)
เลขที่ 11/72 หมู่ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2928 2215-6, 0 2900 2918-9  โทรสาร : 0 2928 2217  E-Mail : company@therm-eng.com
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ชุดเคร่ืองจกัรส�าหรบักระบวนการล้างและปรบัปรงุ
คุณภาพขยะพลาสติกเพื่อการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิง

เป็นทีท่ราบกนัดีวา่ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมหลักๆ 
ของทกุสงัคมคอืปัญหาเรือ่ง “ขยะ” เนือ่งจากการคดัแยก
ขยะด้อยประสทิธภิาพท�าให้ขยะส่วนใหญ่ถกูน�าเข้าสูร่ะบบ 
การก�าจดัด้วยวธิกีารฝังกลบ และสร้างปัญหาใหม่ขึน้มา
คือพื้นที่ฝังกลบขยะถูกใช้อย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะขยะ
พลาสตกิทีใ่ช้เวลาในการย่อยสลายนานมาก อกีทัง้ยงัมี
ปัญหาด้านพลงังานฟอสซลิ หรอื “น�า้มนัเชือ้เพลงิ” ซึง่มี 
ราคาสูงในปัจจุบัน จึงได้เกิดการศึกษาวิจัยเพื่อน�าขยะ
พลาสตกิไปผลติเป็นน�า้มนัเชือ้เพลงิด้วยหวงัว่าจะสามารถ 
ทดแทนการน�าเข้าน�า้มนัได้ และได้มกีารศกึษาเพือ่ผลติ
เครื่องล้างและปรับปรุงคุณภาพขยะพลาสติกเพื่อเป็น 
การสนับสนุนให้การน�าขยะพลาสติกที่ปนเปื้อนจาก
หลุมฝังกลบขึ้นมารีไซเคิลไปผลิตเป็นน�้ามันเชื้อเพลิง 

เนือ่งจากเครือ่งปรบัปรงุคณุภาพขยะพลาสตกิเป็น
เครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการสรรหาประโยชน์จากขยะ
พลาสติกที่อยู่ในพื้นที่ฝังกลบที่มีอย่างมหาศาล และยัง
ไม่มีการผลิตและจ�าหน่ายอย่างครบวงจรมาก่อนทั้งใน
และต่างประเทศ ซึ่งถือได้ว่าเป็นแนวทางที่ทั้งภาค
รฐับาลและภาคเอกชนได้ให้ความส�าคญักบัขมุพลงังาน
ที่ยังมีการน�ามาใช้อย่างจ�ากัดนี้ 

ด้วยเหตุนี้ ส�านักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยจีงึให้การสนบัสนนุ สมาคมเครือ่งจักรกลไทย 
ร่วมกบั บรษิทั วศิวกรรมบรกิารบ�ารงุรกัษา จ�ากดั ด�าเนนิ
โครงการสร้างชดุเครือ่งจกัรส�าหรบักระบวนการล้างและ
ปรับปรงุคณุภาพขยะพลาสตกิเพือ่การผลติน�า้มนัเชือ้เพลงิ 
ภายใต้โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี ด้วย
กระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า โดยชุด
เครื่องจักรดังกล่าว ประกอบด้วย ชุดเครื่องจักร 2 ชุด 
ได้แก่ ชุดเครื่องจักรส�าหรับการล้างขยะพลาสติกจาก

หลุมฝังกลบ และชุดเครื่องจักรส�าหรับการปรับปรุง
คุณภาพขยะพลาสติก สามารถล้างขยะพลาสติกและ
ป่ันแห้งพลาสตกิในเครือ่งเดยีวกนั รวมถงึการปรบัขนาด
ความสะอาดและความชืน้ของชิน้ขยะพลาสตกิให้พร้อม
เข้าสู่ระบบไพโรไลซิสได้ทันที โดยมีก�าลังการผลิต 3-5 
ตัน/วัน

ท้ังน้ี บริษัท วิศวกรรมบริการบ�ารุงรักษา จ�ากัด  
มีแผนท่ีจะผลิตชุดเครื่องจักรระบบล้างและปรับปรุง
คุณภาพขยะพลาสติกส�าหรับการผลิตน�้ามันเชื้อเพลิง
ด้วยวิธีไพโรไลซิส ออกจ�าหน่ายในเชิงพาณิชย์ด้วย 
ราคาท่ีถูกกว่าการน�าเข้า และผลส�าเร็จของการพัฒนา 
ดงักล่าว จะเป็นการเพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนั
ให้กบัผูผ้ลติในการลดต้นทนุการผลติ ตลอดจนสามารถ
สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้กับแรงงานใน
อุตสาหกรรมไทย รวมไปถึงการเป็นส่วนหน่ึงในการ
แก้ไขปัญหาขยะของชาติและวิกฤตพลังงานของโลก

 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท/ ทั้งระบบ

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร  : 0 2712 2979  Email:  thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท วิศวกรรมบริการบ�ารุงรักษา จ�ากัด
11/82 ซอยช่างอากาศอุทิศ 11 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210     
โทรศัพท์ : 0 2928 0908



การท�าความสะอาดถังขยะท่ีใช้อยู่ในปัจจุบันคือการล้างด้วยแรงงานคน  

โดยเม่ือมีการเก็บขยะไปเรียบร้อยแล้วจะมีผู้ปฏิบัติงานเดินตามหลังเพื่อล้างท�า 

ความสะอาดถงัขยะ ซึง่การล้างด้วยวธิกีารนีท้�าให้สิน้เปลอืง เวลาการท�าความสะอาด

มาก อีกทั้งยังไม่ถูกสุขอนามัยกับผู้ปฏิบัติงาน

เครื่องล้างถังขยะจะท�างานอัตโนมัติทุกข้ันตอนเริ่มต้ังแต่การยกถังขยะข้ึนวาง

บนหัวฉีดจนถึงขั้นตอนการวางถังขยะลงหลังจากท�าความสะอาดและเป่าแห้งแล้ว 

แต่อย่างไรกต็ามการใช้เครือ่งล้างถงัในการท�าความสะอาดนัน้กย็งัไม่ได้อ�านวยความ

สะดวกในการท�างานเท่าทีค่วร เนือ่งจาก ต้องเกบ็รวบรวมถงัขยะตามทีต่่างๆ เพือ่มา

รวมไว้ ณ สถานที่ ที่มีเครื่องล้างถังขยะเมื่อล้างเสร็จแล้วจึงต้องมีการขนย้ายถังขยะ

ไปใช้งาน ซึง่เป็นการยุง่ยากในการบรหิารจดัการ ดงันัน้หากมกีารตดิตัง้เครือ่งล้างถงั

ขยะบนตัวรถเก็บขยะหรือรถบรรทุกได้ก็จะท�าให้การท�างานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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เครื่องล้างถังติดรถเก็บขยะ
หรือติดรถบรรทุก



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นเครื่องล้างถังขยะที่สามารถเคลื่อนที่ได้พร้อมทั้งมีระบบบ�าบัดน�า้

•มีชุดกรองหยาบและกรองละเอียดที่ผ่านการล้างแล้ว

•สามารถติดตั้งได้ทั้งบนรถเก็บขยะและบนรถบรรทุก

•ท�าจากเหล็กกล้าไร้สนิม

•พลังงานที่ใช้กับเคร่ืองมาจากเคร่ืองก�าเนิดไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ เพื่อจ่าย

ให้กับปั๊มฉีดน�้าแรงดันสูง จ�านวน 3 ชุด

•มีหัวฉีดพิเศษในการท�าความสะอาดด้วยแรงดันน�้าและการหมุนของหัวฉีด  

โดยสามารถล้างถังขยะได้ทั้งภายนอก และภายใน หัวฉีดส�าหรับล้างภายนอกถัง

สามารถเลื่อนขึ้นลงได้รอบถังเพื่อให้ล้างได้อย่างทั่วถึง

•สามารถล้างถังขยะได้ทั้งขนาด 120 ลิตร และ 240 ลิตร

•ใช้การล็อกที่ล้อของถัง เพื่อยกหรือเคลื่อนย้าย

•มีระบบเป่าแห้งภายในถังขยะก่อนที่จะน�าไปใช้งานต่อหลังจากการล้างแล้ว

•ขณะท�าการล้างถงัขยะประตขูองเครือ่งล้างถงัขยะจะถกูปิดท�าให้น�า้ท่ีเกดิจาก

การล้างถังไม่กระเด็นสู่ภายนอก และสัมผัสผู้ปฏิบัติงาน

•ระบบควบคมุการท�างานเป็นระบบ PLC สัง่งานผ่านหน้าจอควบคมุแบบสมัผสั 

(Touch Screen)

•เวลาที่ใช้ในการล้างถังขยะ 1 ใบ ประมาณ 2-3 นาที

•เครื่องล้างถังขยะนี้จึงเหมาะส�าหรับใช้ล้างถังขยะท่ีอยู่ตามริมถนนของ

กรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลหรือใช้ล้างท�าความสะอาดถังขยะท่ีมีความสกปรก

มากและยงัไม่เคยผ่านการล้างท�าความสะอาดมาก่อน เช่น ในเขตชมุชนต่างๆ เป็นต้น

 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท /เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการน�าเข้าและ

ผลักดันสู่ตลาด AEC ประจ�าปีงบประมาณ 2554
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�ารุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : เทอร์ม เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
เลขที่ 11/72 หมู่ 4 ถนนช่างอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 0 2928 2215-6, 0 2900 2918-9  โทรสาร : 0 2928 2217  ลูกค้าสัมพันธ์ : 0 2784 6666
E-mail : company@therm-eng.com  Website : therm-eng.com
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เทคโนโลยี
การแพทย์
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เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิต
วัคซีนและเซรุ่ม

เครื่อง Freeze dryer เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการท�า

แห้งด้วยความเย็นสูงซึ่งต้องท�าให้อุณหภูมิของเซรุ่มต�า่

มากๆ ถงึ -60 องศาเซลเซียส แล้วจงึค่อยๆ ปรบัอณุหภมูิ

เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆ เพื่อให้การระเหิดของน�า้เกิดขึ้นอย่าง

ช้าๆ เป็นการรักษาคุณภาพของเซรุ่มให้คงที่ ท�าให้ต้อง

ใช้เวลานานมากถงึ 5-6 วนั เพือ่รกัษาคณุภาพของวคัซนี

และเซรุ่ม โดยต้องมีระบบปิดฝาขวดอยู่ภายในเคร่ือง 

เพื่อปิดผนึกขวดภายใต้ภาวะสุญญากาศ เพื่อป้องกัน 

มิให้อากาศและความชื้นเข้าไปท�าลายวัคซีนและเซรุ่ม 

การพฒันานีจ้ะท�าให้เกดิความมัน่คงด้านวคัซนีป้องกนั

โรคระบาดที่ส�าคัญอย่างยิ่ง และก่อประโยชน์ต่อ

ประเทศชาต ิ โดยสามารถลดการน�าเข้าเครือ่งจกัร และ 

วัคซีนจากต่างประเทศ ท�าให้ก�าลังการผลิตวัคซีนใน

ประเทศมีเพียงพอต่อความต้องการเกิดการพัฒนา 

องค์ความรู้และบุคลากรด้าน Vacuum Freeze dryer 

ท�าให้มีผู ้ช�านาญการเพียงพอที่จะซ่อมบ�ารุงรักษา

เครื่องจักรเหล่าน้ี เป็นการรับประกันขีดความสามารถ

ในการผลิต และแน่นอนว่าในภาวะเกิดโรคระบาด

ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตัวเองได้ในการผลิตวัคซีน

และเซรุ่ม เพื่อใช้ในภาวะวิกฤติต่างๆ ได้อย่างทันท่วงที

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นเครื่องท�าแห้งเยือกแข็งสุญญากาศ

•สามารถท�าความเย็นของระบบให้ต�่าถึง -60 

องศาเซลเซียส 

•ระบบควบคมุให้เหมาะสมกบัระบบการผลติวคัซนี

•ระบบเครือ่งกลส�าหรบัปิดผนกึฝาขวดแบบอตัโนมตัิ 

ภายในเครือ่ง สามารถน�ามาใช้งานด้านการผลติวคัซนี

•ระบบควบคุมจอ Touch Screen

•ระบบควบคุมจากแผงควบคุมที่หน้าเครื่อง

•ระบบท�าความเย็นของชั้นวางผลิตภัณฑ์ (Shelf) 

ระบบท�าความเย็นจะท�าความเย็นของ Shelf ให้ได้ถึง 

-45 องศาเซลเซียส ภายในเวลา 1 ชั่วโมง

•ระบบท�าความเย็นของชุดจับน�า้แข็ง (Ice Trap) 

อุณหภูมิของ Ice Trap จะลงถึง -65 องศาเซลเซียส 

ภายในเวลา 15 นาที

•ความดนัของเครือ่งจะลดลงจนถงึ 2.0 x 10-1 Torr 

ภายในเวลา 45 นาที

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท /เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2550

พัฒนาโดย : สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เลขที่ 35 หมู่ 3 เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2577 9000  โทรสาร : 0 25779009  Call center : 0 2579 3000  E-mail : tistr@tistr.or.th
ร่วมกับ : บริษัท เอ็น อาร์ อินดัสตรีส์ จ�ากัด
เลขที่ 768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9  โทรสาร : 0 2384 1945 
และ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย เลขที่ 1871 ถนนอังรีดูนังต์ ปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรศัพท์ : 0 2252 4106-9  โทรสาร : 0 2255 5558



เครื่องเคลือบยาด้วยน�้าตาลแบบอัตโนมัติ  

เป็นเครื่องที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศ โดยการท�างาน

ของเครื่องมีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และมีราคา 

ถูกกว่าการน�าเข้าเครื่องจากต่างประเทศ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ตัวหม้อเคลือบยาเป็นระบบ Perforated Side 

Vented Pan ซึ่งมี Baffles (ใบกวนยา) ที่ออกแบบเป็น

พิเศษให้สามารถกวนยาให้เข้ากันได้ดี หม้อเคลือบนี้

บรรจอุยูใ่น Cabinet Stainless ที ่Seal ระบบเพือ่ป้องกนั

ฝุน่และเสยีงมช่ีองทางส�าหรบัจ่ายลมส�าหรบัท�าแห้งเข้า 

และ มีช่องทางส�าหรับดึงลม Exhaust ออกไปท�าความ

สะอาดก่อนปล่อยทิ้ง

• มรีะบบจ่ายลมท�าแห้ง ซ่ึงสามารถควบคมุอุณหภมูิ 

ตั้งแต่ 20-80 องศาเซลเซียส และสามารถควบคุม

ความชืน้ให้ต�า่สดุโดยใช้ระบบ Desiccant Dehumidifier 

และ Air chiller ประกอบ มีการควบคุมการไหลของลม

ด้วย Servo valve ควบคุมด้วย Servo motor

• Dust Extractor เป็นระบบดงึอากาศทีท่�ายาให้แห้ง 

รวมทั้งฝุ่นยาออกจากหม้อเคลือบเพื่อน�าไปท�าความ 

สะอาด มีระบบป้องกันการอุดตันอัตโนมัติเพราะต้อง

ท�างานต่อเนื่องนาน 6-12 ชั่วโมง โดยการใช้ Jet Pulse 

Cleaning System ควบคุมแรงต้านของชุดกรองด้วย 

Micro controller แบบ stand alone เพื่อให้การท�างาน

แยกเป็นอิสระจากระบบควบคุมกลาง มีหน้าที่ดูแล 

Filter หลกัไม่ให้อดุตนั มรีะบบกรองอากาศสดุท้ายด้วย 

HEPA Filter เพือ่ป้องกนัการปล่อยสารพษิออกสูอ่ากาศ

ซึง่ต้องใช้ในยากลุม่ Hormones, ยาต้านมะเรง็, ยากลุม่

เพนนิซิลิน, ยากลุ่ม Cephalosporin

• ระบบจ่ายน�า้ยาและพ่นน�า้ยาพร้อมป๊ัมแรงดันสูง

และระบบควบคุมอุณหภูมิน�้ายา

 ราคาเริม่ต้นที ่6,000,000 บาท /เครือ่ง ขึน้อยู่

กับก�าลังการผลิต

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2553
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เครื่องเคลือบยาด้วยน�้าตาลแบบอัตโนมัติ

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�ารุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000

โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028
E-mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท เอ็น อาร์ อินตัสตรีส์ จ�ากัด
เลขที่ 768 หมู่ 3 ซอยท่านผู้หญิง ถนนเทพารักษ์ ต�าบลเทพารักษ์ อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทร./โทรสาร : 0 2758 1492-9



เครือ่งผสมน�า้ยาส�าหรบัการฟอกเลอืด (ไตเทยีม) 

เป ็นเครื่องที่ถูกออกแบบให ้ เป ็นระบบอัตโนมัติ  

ให้ตัวเครื่องสามารถท�างานได้ด้วยตัวเอง ทดแทนการ

ท�างานของคนซึ่งอาจจะท�าให้ส่วนผสมไม่แน่นอน และ

มีการปนเปื้อนได้ สามารถลดค่าใช้จ่ายด้านโลจิสติกส์ 

โดยเปลี่ยนจากการขนส่งน�้ายาส�าเร็จรูปที่เป็นน�้าซ่ึงมี 

น�้าหนักมาก มาเป็นการขนส่งแบบแห้งในรูปของ 

ผงเกลือช่วยลดพื้นท่ีจัดเก็บ อีกท้ังยังสามารถควบคุม

การผสมได้ตามมาตรฐานท่ีถูกก�าหนดเอาไว้ของเกลือ

แต่ละประเภทอีกด้วย

• เป็นการท�างานโดยระบบอัตโนมัติ ให้ตัวเครื่อง

สามารถท�างานได้ด้วยตัวเอง

• มชีดุรบัค�าสัง่การท�างาน และท�างานตามโปรแกรม 

การผสมทีไ่ด้ตัง้เอาไว้ โดยสามารถตัง้ค่าได้ 10 โปรแกรม 

• สามารถตั้งปริมาณน�้าเกลือได้ตามจ�านวนคนไข้

• มีระบบตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้าของสาร 

ละลาย ในระหว่างที่สารละลายยังไม่ถูกน�าไปใช้

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554
คณุลกัษณะและสมรรถนะของเครือ่ง

 รายละเอียดเครื่อง  ถังเอ (กรด)  ถังบี (ด่าง)
ขนาดถังผสม  100 ลิตร  100 ลิตร
ชนิดถังผสม  พลาสติก  สแตนเลส
ระบบการผสม  หัวฉีด / หัวกระจาย แรงดันสูง หัวฉีด / หัวกระจาย แรงดันสูง
ระบบการท�าความสะอาดถัง มี  มี
ระบบปั๊ม  ปั๊มเหล็ก / ปั๊มส�ารอง,   ปั๊มเหล็ก / ปั๊มส�ารอง, 
  เลือกสลับการท�างานได้ เลือกสลับการท�างานได้
ระบบการตรวจสอบสารละลาย วัดค่าการน�าไฟฟ้า  วัดค่าการน�าไฟฟ้า
ระบบฆ่าเชื้อ  ยูวี / โอโซน  ยูวี / โอโซน
ระบบควบคุมปริมาตรการผสม Flow Sensor  Flow Sensor
ระบบควบคุมปริมาตรการจ่าย Flow Sensor  Flow Sensor
ระบบการกรอง ไส้กรอง  ไส้กรอง
ระบบไฟฟ้า  220 volt 50Hz  220 volt 50Hz
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เครื่องผสมน�า้ยา ส�าหรับการฟอกเลือด 
(ไตเทียม)

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com



ปัจจุบันมีผู้ป่วยด้วยโรคไตวายเป็นจ�านวนมาก 

ซึ่งจ�าเป็นต้องท�าการฟอกเลือดอยู่เป็นประจ�าและต่อ

เนือ่ง ค่าใช้จ่ายด้านการฟอกเลอืดในปัจจบุนัแม้ภาครฐั

จะให้การสนบัสนนุอยูแ่ต่กเ็ป็นปัญหาอยูม่ากด้วยต้นทนุ

ของการฟอกเลอืดในแต่ละครัง้นัน้ นอกจากจะประกอบ

ด้วยค่าวชิาชพีและค่าจ้างบคุคลากรทางการแพทย์แล้ว 

วัสดุสิ้นเปลืองและสารละลายที่ใช้ก็เป็นค่าใช้จ่ายหลัก

ในการฟอกเลอืดในแต่ละครัง้ ซึง่เป็นต้นทนุทีส่งูส�าหรบั

ประชาชนทั่วไป

เครือ่งล้างตวักรองส�าหรบัการฟอกเลอืด (ไตเทยีม) 

ที่ถูกพัฒนาขึ้นนี้ จะมีประโยชน์มากกับผู้ป่วยที่ต้องเข้า

รับการฟอกเลือด เน่ืองจากสามารถน�าตัวไส้กรองที่ใช้

ในการฟอกเลอืดมาใช้ซ�า้ได้อกี ท�าให้ช่วยประหยดัค่าใช้

จ่ายได้เป็นจ�านวนมาก ซ่ึงการน�ามาล้างแล้วน�าไปใช้ใน

งานนี ้ถอืได้ว่ามคีวามปลอดภยั เนือ่งจากระบบการล้าง

ของเครือ่งล้างต้นแบบนี ้มรีะบบตรวจสอบประสทิธภิาพ

ของไส้กรองและมีระบบฆ่าเชื้อ ท�าให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ

ในความปลอดภัย และยังเป็นการอ�านวยความสะดวก

แก่เจ้าหน้าที่ในการท�างานอีกด้วย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นเครื่องล้างตัวกรองไตที่มีประสิทธิภาพสูง 

ช่วยประหยัดเวลาในการล้างเครื่องกรองไต

• มีระบบตรวจสอบการร่ัว หรือตันของไส้กรอง 

ท�าให้ผู้ใช้สามารถฟอกไตได้อย่างปลอดภัย

• สามารถล้างไส้กรองทั้ง HF,LF

• มีระบบการผสมน�้ายาที่สามารถปรับอัตราการ

ผสมได้ จึงช่วยประหยัดเวลาในการใช้งาน

• มีระบบการฆ่าเชื้อหลังการใช้งาน เพิ่มความ

สะดวกและปลอดภัยผู้ใช้งาน

• มีระบบควบคุมการล้างอัตโนมัติ

• มรีะบบการแสดงผลผ่านจอ LED และการสัง่งาน

แบบ Touch screen ท�าให้ใช้งานง่าย

 ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 107

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เท
คโ
นโ
ลย

ี
กา

รแ
ทพ

ย์

เครื่องล้างตัวกรองส�าหรับการ
ฟอกเลือด (ไตเทียม)

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com



หลักการท�างานของเคร่ืองสแกนฟันและผลิต 

ฟันเทียมเริ่มจากการน�าโมเดลฟันจับยึดกับโต๊ะยึดชิ้น

งานในส่วนของเครือ่งสแกนจากนัน้จะเริม่ท�าการสแกน

โดยผ่านโปรแกรมที่ใช้สแกน จะได้ไฟล์ จากนั้นน�าไฟล์

มาเข้าโปรแกรมที่ใช้ท�า CAD/CAM เพื่อใช้ในการแต่ง

ไฟล์ที่ได้เมื่อท�าการแก้ไขไฟล์สมบูรณ์แล้ว ก็ท�าการ 

CAM ชิ้นงานจะได้ G-Code ที่จะใช้ในการกัดงาน  

เสร็จแล้วน�าไฟล์ออกจากโปรแกรมที่ใช้ในการ CAM  

เข้ามาที่โปรแกรมที่ใช้ในการกัดช้ินงาน ท�าการยึดวัสดุ

ที่ใช้ในการกัดงานกับโต๊ะจับชิ้นงาน ท�าการตั้งต�าแหน่ง

จุดเริ่มต้นที่ใช้เริ่มต้นกัดงานเมื่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว  

ก็สั่งโปรแกรมให้เริ่มต้นกัดช้ินงาน เม่ือกัดช้ินงานเสร็จ

แล้วน�าชิ้นงานออกมาตัดชิ้นงานต้นแบบออกจากวัสดุ 

จากนั้นเข้าสู่กระบวนการท�าฟันเทียมต่อไป

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• โครงสร้างเครื่องจักรประกอบด้วยอลูมิเนียม

โปรไฟล์ขนาด 40 x 80 มิลลิเมตร เป็นหลัก

•สร้างเป็นต้นแบบขนาดเล็กเพื่อให้ เหมาะสมกับ

ชิ้นงานขนาดเล็ก

•Linear Guide Ways ขนาด 12 x 7.5 มิลลิเมตร

สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างแม่นย�า

•Spindle unit เป็นของ Nakanishi ทีม่คีณุภาพสงู 

เทีย่งตรงสามารถใช้งานหนกัได้ มคีวามเรว็สงูสดุ 25,000 

รอบต่อนาที

•Motor Control Unit ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ 

115/220 โวลต์ 50-60 Hz 1 เฟส, 75 วัตต์

•Step Motor เป็นมอเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพัลส์ 

สามารถหมุนรอบแกนได้ 360 องศา

•ตัวขับเคล่ือนมอเตอร์ท่ีใช้เป็นแบบ Micro Step 

Driver

 ราคาเริ่มต้นที่ 1,200,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2552
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เครื่องสแกนฟันและผลิตฟันเทียม

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail : thaimachinery2@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 11 ซอยพระราม 2 ซอย 54 แยก 4-3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2910 3556-4  โทรสาร : 0 2910 5470



เครือ่งนึง่ฆ่าเชือ้โรคอตัโนมตั ิมปีระสทิธภิาพการ

ฆ่าเชือ้โรคได้ไม่น้อยกว่า 99 % โดยการท�างานของเครือ่ง 

สามารถปรับแต่งเวลาท�างานได้ ดูแลบ�ารุงรักษาง่าย 

และได้มาตรฐานคุณภาพอุปกรณ์ทางการแพทย์ตาม

มาตรฐาน ISO-1345

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
•ถงัฆ่าเชือ้ท�าจากวสัดเุหลก็กล้าไร้สนมิ SUS 316 

ทั้งใบ มีลักษณะเป็นถัง 2 ชั้น ถังชั้นในมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 500 มิลลิเมตร ลึก 650 มิลลิเมตร มีความจุ

ประมาณ 102 ลิตร

•ถังต้มน�้าท�าจากวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม SUS 316 

ทั้งใบ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 280 มิลลิเมตร ลึก  

350 มิลลิเมตร มีความจุประมาณ 30 ลิตร

•ใช้ไฟฟ้าต้นก�าลัง 220 โวลต์ เพื่อจ่ายไฟให้กับ 

Heater ในการต้มน�้าให้เดือด

•โดยการท�างานของเครื่องจะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอน 

ได้แก่

ขัน้ที ่1 Heat up คอื ช่วงเวลาทีต้่มน�า้จากอณุหภมูห้ิอง 

ไปจนถึง 121 องศาเซลเซียส (ในรอบแรกจะให้เวลา

ประมาณ 1 ชัว่โมง  หากใช้งานต่อเนื่องในรอบที่ 2 จะใช้

เวลาแค่ครึ่งชั่วโมง)

ขั้นที่ 2 Sterilize โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ  

45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง

ขั้นที่ 3 Dry โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ 45 นาที 

ถึง 1 ชั่วโมง ในข้ันตอนท่ี 2 และ 3 น้ัน สามารถ 

ปรับแต่งเวลาได้

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 109

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เท
คโ
นโ
ลย

ี
กา

รแ
ทพ

ย์

เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติ
ส�าหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์

พัฒนาโดย : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ทุ่งมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ร่วมกับ : บริษัท จั๊กโมลแอนด์ดายส์เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
ต�าบลคลองสอง อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0 2902 9925 



เครื่องส่องไฟเด็กตัวเหลือง 360 องศา ชนิดหลอดแอลอีดี ใช้หลักการแสงสีฟ้า

ในการรักษาที่ช่วงความยาวคลื่นประมาณ 415-475 นาโนเมตร ซึ่งจะให้การรักษาที่ดี

ที่สุดโดยเด็กจะต้องถอดเสื้อผ้าออกหมดและปิดตาเด็กไว้เพื่อป้องกันภาวะแทรกซ้อน

ที่ตา และสารสีเหลืองจะเป็นตัวดูดซึมและจะช่วยเปลี่ยนสารสีเหลืองให้เป็นชนิด 

ที่ละลายน�้าและถูกขับออกจากร่างกายผ่านทางน�้าดีออกทางอุจจาระ และผ่านไต 

ออกทางปัสสาวะ ดังนั้น ถ้าเด็กได้รับแสงสีฟ้าอย่างท่ัวถึงก็จะท�าให้ดูดซึมในปริมาณ 

ที่มากและจะขับออกจากร่างกายได้เร็วจึงเริ่มมีการใช้แสงสีฟ้าในรูปแบบต่าง ๆ เช่น 

ส่องด้านบน, ส่องด้านบนแบบโค้ง, ส่องด้านบนส่องด้านล่าง, ส่องรอบตัว 360 องศา 

และเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาใช้หลอดแอลอีดี ซึ่งแทบไม่มีความร้อนและอายุหลอดนาน

กว่าท�าให้คงความเข้มของแสงได้นานกว่าหลอดแบบเดิม จากวิวัฒนาการการรักษา 

ที่มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องจึงท�าให้หลักการรักษาที่คิดว่าน่าจะดีที่สุด คือ การ

ให้การรักษาแบบ 360 องศา แล้วใช้หลอดแอลอีดีซึ่งจะเป็นการรักษาท่ีรวดเร็วและ 

ไม่มีอุณหภูมิความร้อนสะสมท่ีตัวเด็กและยังไม่ท�าให้ความเข้มของแสงสีฟ้าลดลง 

ตามชั่วโมงของหลอด เพราะหลอดแอลอีดีมีอายุการใช้งานที่นานถึง 20,000 ชั่วโมง  

เป็นอย่างต�า่
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เครื่องส่องไฟรักษาเด็กตัวเหลือง 
360 องศา ชนิดหลอดแอลอีดี



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่องจักร
• สามารถปรับขึ้น-ลงได้ 20 เซนติเมตร 

• ใช้หลอดแอลอดีทีัง้หมด 14 หลอด ซึง่ใช้ไฟหลอด 

ละ 9 วัตต์ เท่ากับ 126 วัตต์ 

• สามารถปรับความเข้มของพลังงานแสงสีฟ้า 

ได้ตั้งแต่ 0-100% ที่แรงดัน 85-265 โวลต์

• สามารถตั้งค่าวงจรควบคุมโพรบวัดอุณหภูมิ

ภายในร่างกายเด็กให้มีค่าการคลาดเคลื่อน + 0.1  

องศาเซลเซียส

• สามารถตั้งค่าควบคุมอุณหภูมิเด็กไม่ให้สูงหรือ

ต�่าเกินไป ซึ่งจะมีระบบตัดการท�างานทั้งหมด 

• สามารถตัง้เวลาการให้แสงรกัษาได้หลายรปูแบบ 

ไม่ว่าจะมากเป็นวันหรือละเอียดเป็นนาทีก็ได้ 

• ค่าความเข้มของพลงังานแสงสฟ้ีาทีป่รบัได้ท�าให้

สามารถก�าหนดการรักษาได้ดีขึ้นกว่าเก่า

• มีถาดรองรับปัสสาวะและอุจจาระช่วยสะดวก

เวลาเด็กขับถ่ายออกมาพร้อมสารสีเหลือง 

• มีชุดหลอดไฟสีขาวไว ้ส�าหรับกรณีดูพยาธิ 

สภาพของเด็กหรือเวลาต้องการท�าหัตถการกับเด็ก  

โดยระบบจะหยุดนับเวลาที่ตั้งไว้ส�าหรับส่องไฟรักษา

เด็ก เมื่อเปิดท�างานก็ถึงจะนับต่อ 

• จากประสิทธิภาพการท�างานท่ีดีข้ึน ท�าให้ได้ 

การรักษาท่ีรวดเร็วกว่าระบบเดิมท่ีใช้อยู ่ประมาณ  

3-4 เท่า 

• สามารถรกัษาเดก็ได้ผลทีด่กีว่าเก่า ลดการนอน

รักษาท่ีโรงพยาบาลหลายคืน ท�าให้สามารถรักษาเด็ก

ได้มากขึ้นกว่าเดิม 

• ในอนาคตเมื่อสามารถต่อเป็นระบบ Central 

Monitor และเชื่อมต่อเป็น WIFI ก็จะสามารถท�างานได้

มีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยสามารถดูเด็กได้ตลอดเวลา

หลายๆ เครื่องพร้อมกัน โดยนานๆ จะลุกไปดูเด็กซักที 

หรือพ่อแม่สามารถดูผ่านมือถือได้

  หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั 

ได้โดยตรง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลย ี

เพื่อทดแทนการน�าเข้า และผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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พัฒนาโดย สถาบันไทย-เยอรมัน 
700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ บริษัท สกายแล็บ-เมด จ�ากัด        
502/495 หมู่ 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2929 2927, 08 1450 6531  โทรสาร : 0 2929 2927  Email: skylab-med@hotmail.com



CATALOG TECHNOLOGY



CATALOG TECHNOLOGY

เทคโนโลยี
สนับสนุนอุตสาหกรรม
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เครื่องฉีดพลาสติก
เครือ่งฉีดพลาสตกิเป็นเครือ่งจักรทีใ่ช้ในอุตสาหกรรม 

การผลติเกอืบทกุประเภท โดยเฉพาะอย่างย่ิงในอุตสาหกรรม 
พลาสติก เพราะเนื่องจากว่าในปัจจุบันนั้นพลาสติก 
ได้รบัความนยิมและแพร่หลายอย่างมากเพราะเป็นวสัดุ
ทีส่ามารถใช้ทดแทนโลหะได้และยงัมคีณุสมบตัทิีด่กีว่า
คอื น�า้หนกัเบากว่าโลหะจงึสามารถน�าไปประยกุต์ใช้ได้
กับทุกอุตสาหกรรม

เครื่องฉีดพลาสติกที่พัฒนาใหม่โดยกระบวนการ
วิศวกรรมย้อนรอยนี้ ใช้เทคโนโลยีการฉีดพลาสติกโดย
ใช้ปั๊มระบบ Variable Piston Pump ท�าให้สามารถ
ประหยดัพลงังานไฟฟ้าได้มากยิง่ขึน้กว่าเดมิ 20 % และ
เพิม่ประสทิธภิาพด้วยการปรบัปรงุระบบการท�างานทีม่ี
ความทนัสมยั สะดวกต่อการใช้งานมสีมัพนัธ์กบัอปุกรณ์ 
ต่างๆ เพื่อรองรับระบบ Computer และวาล์วควบคุม 
ไฮดรอลิก อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกว่าการน�าเข้าจาก 
ต่างประเทศ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
โครงสร้างและการท�างานของเคร่ืองฉีดพลาสติก

ประกอบด้วยส่วนส�าคญั 5 ส่วน ได้แก่ ชุดฉดี (Injection 
Unit) ส่วนการจับยึดแม่พิมพ์ (Hydraulic Clamping 
Unit) ชุดควบคุมการท�างาน (Control Unit) ระบบหล่อ
เย็น (Cooling Unit) และโครงสร้างเคร่ือง (Machine 
Structure Unit)

• สามารถใช้วตัถดุบิทีเ่ป็น Thermoplastic ได้อย่าง
น้อย 3 ชนิด 

• แรงปิดแม่พิมพ์ไม่น้อยกว่า 60 กิโลนิวตัน

• Opening Stroke 30-100 มิลลิเมตร

• Ejector Force ไม่น้อยกว่า 7 กิโลนิวตัน

• Ejector Stroke 40 มิลลิเมตร

• เครื่องจักรมีการควบคุมการท�างานด้วยระบบ
คอมพิวเตอร์ (Controller)

• อตัราการฉดีพลาสตกิในแต่ละ shot สามารถปรบั 
ได้ต้ังแต่ 4-12 ซซี ีโดยการเปล่ียนขนาดกระบอกฉีดหรอื 
วิธีการอื่นๆ

• มีสวิทซ์หยุดเครื่องฉุกเฉินในบริเวณที่เข้าถึงได้
อย่างรวดเร็ว

• มีระบบป้องกันแรงดันในระบบไฮดรอลิกสูงเกิน
ขีดจ�ากัด

• มีระบบป้องกันการกระชากของกระแสไฟฟ้า

• การห่อหุ้มอปุกรณ์ไฟฟ้าจากความชืน้ และภาวะ
รบกวนจากพื้นที่ท�างาน

• การห่อหุ้มส่วนที่อาจท�าให้เกิดประกายไฟใน
ระหว่างการท�างาน

• มีโครงสร้างป้องกันผู้ปฏิบัติงานไม่ให้สัมผัสถูก 
ชิ้นส่วน เคลื่อนที่ ชิ้นส่วนมีคม ชิ้นส่วนที่มีกระแสไฟฟ้า

 ราคาเริ่มต้นที่ 1,500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2550

พัฒนาโดย : สมาคมเครื่องจักรกลไทย
เลขที่ 86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอุตสาหกรรมสนบัสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096  โทรสาร : 0 2712 2979
พัฒนาโดย : บริษัท ไทยเอเจนซี เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
ชั้น 2-3 อาคารวรสิน ถนนวิภาวดีรังสิต จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2691 5900  โทรสาร : 0 2691 5820-1  E-Mail : taec@thai-a.co.th
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เครื่องเจียระไน
ในปัจจุบันเครื่องจักรกลซีเอ็นซีเป็นเคร่ืองจักรกล

ท�างานทัง้ในส่วนงานการผลติเครือ่งมอื แม่พมิพ์ ชิน้ส่วน 

เครือ่งจกัรประเภทอืน่ๆ คอืท�างานในส่วนของเครือ่งมอืกล 

พืน้ฐานหรอืทีเ่รยีกว่า Machine Tools ซึง่เป็นเครือ่งจกัร

ต้มน�้าและเป็นเครื่องจักรที่ท�างานในส่วนงานการผลิต

หลกัต่างๆ ทัง้ในการเจาะร ูการกลงึ การกดั เพือ่สร้างชิน้

งานที่จะน�าไปใช้ในผลิตภัณฑ์โดยตรง เทคโนโลยีการ

สร้างเครื่องจักรเหล่านี้มีส่วนงานกลที่อาศัยระบบการ

ขับผ่าน Ball Screw เป็นหลักแทบทั้งสิ้น โดยเมื่อ Ball 

Screw สึกหรอหลังจากใช้งานมานาน หรือประสบภัย

น�า้ท่วมเช่นทีผ่่านมา จ�าเป็นต้องฟ้ืนฟสูภาพ Ball Screw 

หรือต้องซื้อเปลี่ยนใหม่ การสร้างเคร่ืองเจียระไนเพื่อ

ซ่อม Ball Screw นบัว่าเป็นประโยชน์สนบัสนนุการฟ้ืนฟู

สภาพเครื่องจักรซีเอ็นซี แบบพึ่งพาตนเองโดยใช้

เทคโนโลยใีนประเทศและสร้างระบบงานการซ่อมบ�ารงุ 

Ball Screw ขึน้ภายในประเทศ มปีระโยชน์เชงิลกึในด้าน

วิทยาศาสตร์ประยุกต์และการพึ่งพาตนเองและใช้

ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
เครือ่งเจยีระไนทีพ่ฒันาขึน้มคีวามแขง็แรงกะทดัรดั 

และสวยงาม ตลอดจนสามารถใช้งานได้อย่างปลอดภยั 

โดยมีองค์ประกอบของเครื่องจักรดังนี้

• คานแกนหลักพร้อมรางลูกปืนและบอลสกรู

รองรับคานแกนรอง

• ฐานรองรับและโครงสร้างเครื่อง

• คานแกนรองพร้อมรางลกูปืนและบอลสกรรูองรบั

ส่วนงานเจียระไน และชุดหัวเจียระไนหลัก

• คานแกนรองรับบอลสกรูที่น�ามาซ่อม

• ตู้ไฟฟ้าและแผงควบคุมการท�างาน

 ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028 E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 11 ซอยพระราม 2 ซอย 54 แยก 4-3 ถนนพระราม 2 แขวงแสมด�า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2899 5770-3  โทรสาร : 0 2899 5771



เครื่อง CNC 5 แกน
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เครื่อง CNC ส่วนใหญ่ที่ใช้อยู่ในอุตสาหกรรม  

ของเราจะเป็นแบบ CNC 3 แกน คือแกน X,Y,Z ซ่ึง

สามารถท�างานได้ในระดบัหนึง่ แต่ถ้าเป็นงานทีม่คีวาม

ซับซ้อนมากขึ้น งานที่มี Undercut งานที่มีการกัด 

ด้านข้าง เช่น การท�าโมลด์ปั๊ม โมลด์เหล็กหล่อ จึงมี 

ความจ�าเป็นต้องใช้เครื่องแบบ 5 แกน โดยประโยชน์

ของเครื่อง CNC 5 แกนที่มีมากกว่า 3 แกนคือ

• สามารถท�างานกับงานที่มีรูปร่างซับซ้อนโดยใช้

เวลาที่น้อยกว่า

• ลดเวลาการ Setup เครื่องจักรลง

• ท�าให้เพิ่มผลผลิตได้มากขึ้น

• การท�างานแม่นย�าขึ้นเนื่องจากการ Set จุด  

datum ต่างๆ ได้โดยไม่ต้องมีการขยับชิ้นงาน

• การที ่Spindle สามารถหมนุได้รอบชิน้งานท�าให้

ลดความยาวของมีดกัดได้อีกด้วย

การออกแบบ CNC 5 แกน ได้พัฒนาต่อยอดจาก

เครือ่ง CNC 3 แกนซึง่จะมแีกน X,Y,Z ซึง่แกน X จะขนาน 

กับ Spindle แต่ คุณลักษณะและสมรรถนะของ 

เครือ่ง 5 แกน จะเพิ่มแกน A, B เพื่อท�าให้หัว Spindle 

มีการเคลื่อนมากขึ้นเป็นลักษณะของแขนหุ่นยนต์โดย  

Spindle จะหมุนไปตามแกน X หรือ Y (Rx,Ry) ซึ่งจะ

ท�าให้สามารถท�างานที่มีลักษณะที่เป็น Undercut หรือ

งานที่กัดด้านข้างได้

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เป็นเครื่อง CNC แบบโต๊ะท�างานอยู่กับท่ีมีหัว 

Spindle หมุนได้ใน 2 แนวแกน ท�าให้เคลื่อนที่ได้สูงสุด 

5 แนวแกนคือ X Y Z B และ C

• โดยมีพื้นท่ีการท�างานสูงสุด 2,000 x 4,000 x  

700 มิลลิเมตร 

• ส่วนแกนหมนุ B และ C เคลือ่นทีไ่ด้ไม่เกนิ 90 องศา

• ความเร็วรอบของ Spindle สูงสุด 24,000 รอบ/

นาที

• อัตราป้อนสูงสุด 15,000 มิลลิเมตร/นาที

• ใช้กับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ Cutting Tool 

ใหญ่ที่สุด 20 มิลลิเมตร

 ราคาเริ่มต้นที่ 8,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028 E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท สปาร์ แมคคาทรอนิคส์ จ�ากัด
เลขที่ 27/11 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ต�าบลนาคี อ�าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 
โทรศัพท์ : 0 3446 6429  โทรสาร : 0 3846 6428  E-Mail : sompob@spar.co.th  Ebsite : http://spar.co.th



เครื่อง CNC5 Axis for Jewelry
เครื่อง CNC 5 Axis ที่พัฒนาขึ้นเป็นเครื่องจักรที่

ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี โดยใช้

เทคโนโลยี CAD/CAM/CAE ในการออกแบบต้นแบบ

เครื่องประดับเพื่อท�าแม่พิมพ์ส�าหรับการผลิตต่อไป

จดุเด่น ทีม่ากกว่าการพฒันา คอื ด้วยสมรรถนะของ

เครือ่ง CNC  5 แกนทีเ่ข้ามาขจดัปัญหา ช่างฝีมอืหายาก

และต้องใช้เวลานานในการฝึกฝนตลอดจนท�าให้งาน

ออกแบบมีความรวดเร็วตามที่ตลาดต้องการ และ

อ�านวยความสะดวกในการท�าเคร่ืองประดับเป็นชุด

คล้ายกัน ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเคลื่อนที่ได้  

5 แกนพร้อมกัน และกัดชิ้นงานเสร็จได้ในครั้งเดียว  

เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปกติทั่วไปที่ต้องพลิกชิ้นงาน

ให้ครบทุกด้าน ซึ่งเป็นวิธีการที่ใช้เวลาค่อนข้างมาก 

เพราะต้องตั้งงานใหม่หลายๆ ครั้ง

นอกจากนี้การน�าเครื่อง CNC 5 แกนเข้ามาใช้ใน

ธรุกจิจะท�าให้ได้ชิน้งานทีม่คีณุภาพดแีละรวดเรว็กว่าเดมิ 

ได้ปรมิาณชิน้งานมากข้ึนและสามารถควบคมุคณุภาพ

ทุกชิ้นงานได้อย่างมีมาตรฐาน ครบถ้วนสมบูรณ์เพราะ

ควบคุมสั่งการด้วยระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ CAD 

สร้างค�าสัง่กดังานด้วยคอมพวิเตอร์ซอฟต์แวร์ CAM เข้า

มาช่วยในการกดัชิน้งาน Wax ในขัน้ตอนการหล่อบลอ็ก

เพือ่การออกแบบ สามารถ สร้างรปูแบบได้ตามต้องการ 

ถึงแม้ว่าต้องผลิตงานเป็นจ�านวนมาก แต่เครื่อง CNC 

5 แกนนี้ จะมีความสมบูรณ์เที่ยงตรงเช่นเดียวกันทุก 

ชิ้นงาน

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ขนาดเครือ่ง กว้าง x ยาว x สงู = 600-800 x 600-800 

x 1300-1500 มิลลิเมตร

• Double Column Type ส�าหรับ X-Axis

• ชุดแกน Z ยึดติดกับชุดเคลื่อนที่ แกน X 

• ใช้ DC Brussless High Speed Motor

• ใช้ Microstep Drive หรือ AC Servo Drive

• PC Based CNC contron unit

• Ball screw + Linear guideway movement 

system

• Direct coupling กับแกน drive Motors ทั้งสาม 

และไม่ต้องทดเฟืองกับแกนที่ 4,5

• Central Lubricant automatic system

• LCD 14-15 นิว้  monitor, windows type interface

• Function Switches, panel บรเิวณ LCD monitor

 ราคาเริ่มต้นที่ 450,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2549
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท สแกนเนอร์ส สามมิติ (ประเทศไทย) จ�ากัด
เลขที่ 311 ถนนริมคลองประปาฝั่งซ้าย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท์ : 0 2910 3556  โทรสาร : 0 2910 5470  E-Mail : 3d@hotmail.co.th



เครือ่งป้อนแผ่นเหลก็อตัโนมตัทิ�าหน้าทีป้่อนแผ่น
เหล็กให้ได้ความยาวตามที่ต้องการเข้าเคร่ืองปั๊มโลหะ
แผ่นแบบ Progressive Die หรือเครื่องตัดโลหะแบบ 
Auto shear โดยใช้ AC Motor ที่มีความละเอียดสูงขับ
กลไกการหมนุแบบ Closed Loop การส่งผ่านก�าลงัจาก 
AC Servo Motor ไปยังระบบกลไกใช้ชุด Timing Belt 
และ Timing Pulley เป็นตัวส่งผ่านก�าลังการหมุนให้กับ
ชุดเกียร์ส่งก�าลัง เพื่อหมุนชุด Feed Roll ตัวล่างและ 
ตวับนให้หมนุป้อนแผ่นเหลก็ไปข้างหน้าให้ได้ความยาว
ตามทีก่�าหนด ด้านหน้าเครือ่งมชีดุรองรบัแผ่นเหลก็แบบ
เพลาหมุน (Catenary Material Support Roller  
Sections) และชุดบังคับแผ่นเหล็กให้เลื่อนเข้าสู ่
ศนูย์กลางการป้อน (Self-Centering Material Guides) 
ส่วนด้านบนของเครื่องมีชุดปรับสโตรกในการกดแผ่น
เหลก็ (Adjustable Stroke Pilot Release Mechanism) 
เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติใช้ระบบควบคุมการ
ท�างานโดยใช้ PLC เป็นตัวควบคุม ให้การท�างานของ
เครื่องท�างานสัมพันธ์กับจังหวะการท�างานของเคร่ือง 
Press และ เครื่อง Uncoil สามารถตั้งความเร็วในการ
ป้อนแผ่นเหล็ก โดยการตั้งค่าผ่านทางหน้าจอ Touch 

Screen เพื่อปรับเปลี่ยนรอบความเร็วของ AC Servo 
Motor ท่ีขับชุด Feed Roller ให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
แต่ละประเภท เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติสามารถ
ท�างานต่อเนื่องได้ติดต่อกัน มีการบ�ารุงรักษาน้อย
สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
•เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นใน

โครงการใช้ PLC เป็นตัวควบคุม ให้การท�างานสัมพันธ์
กบัจงัหวะการท�างานของเครือ่ง Press และเครือ่ง Uncoil

•สามารถต้ังความเร็วในการป้อนแผ่นเหล็ก โดย
การต้ังค่าผ่านทาง หน้าจอ Touch Screen เพื่อปรับ
เปล่ียนรอบความเร็วของ AC Servo Motor ท่ีขับชุด 
Feed Roller ให้เหมาะสมกับชิ้นงานแต่ละประเภท

•เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติสามารถท�างาน 
ต่อเนื่องได้ติดต่อกัน มีการบ�ารุงรักษาน้อย สะดวกและ
ง่ายต่อการใช้งาน

•ความกว้างสูงสุดของแผ่นเหล็กท่ีต้องการป้อน 
เท่ากับ 300 มิลลิเมตร

•ความยาวสูงสูดในการป้อนเท่ากับ 9999.99 
มิลลิเมตร

•ความหนาของแผ่นเหลก็ไม่เกนิ 0.2-3.2 มลิลเิมตร

•ความเร็วสูงสุดในการป้อนเท่ากับ 20 เมตร/นาที

•ความละเอยีดในการป้อนเท่ากบั + 0.03 มลิลเิมตร

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 
เพือ่ทดแทนการน�าเข้าและผลกัดนัเข้าสูต่ลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี
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พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท มัลติโซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จ�ากัด
เลขที่ 123/2 หมู่ 2 ต�าบลมาบโป่ง อ�าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท์ : 0 2928 2215-6, 0 2900 2918-9  โทรสาร : 0 3826 3019  E-Mail : peeraphongfu@yahoo.com



เครื่องสร้างต้นแบบขนาดใหญ่ส�าหรับงาน
เซรามิก พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยการผลิต 

เครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนการผลิตช้ิน
งานต้นแบบขนาดใหญ่ โดยใช้เทคโนโลย ีIT คอมพวิเตอร์
และซอฟต์แวร์ช่วยการออกแบบท�าให้เราออกแบบงาน
ได้เร็ว ปรับแก้ไขได้ง่าย อ้างถึงแบบเก่าได้ตลอดเวลา 
ท�างานซ�้าๆ ได้อย่างรวดเร็ว การมีเครื่องสร้างต้นแบบ 
ที่ให้ต้นแบบ Working Mold อย่างเร็วเพื่อจะท�า Slip 
casting ได้โดยตรงเลยและหากแก้ไขก็ท�าได้ที่ CAD 
Model ของแม่พิมพ์ที่ทดสอบแล้วช่วยให้งานทั้งสอง
ส่วนนี้สานต่อกันอย่างลงตัวและประหยัดเวลาและลด
ความเสี่ยงลง นอกจากนี้ท�าให้ชิ้นงานที่มีสัดส่วนและ
มาตรฐานตามที่ต้องการ และใช้วัตถุดิบอย่างคุ้มค่า

 
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

•โครงสร้างเครื่องจักรประกอบด้วยอลูมิเนียม
โปรไฟล์ขนาด 40 x 80 มิลลิเมตร

•รางเลื่อน ใช้ขนาดกว้าง 10 มิลลิเมตร ลึก 12.5 
มิลลิเมตร

•Timing Belt เป็นส่วนประกอบทีท่�าหน้าทีข่บัเคลือ่น 
ชุดเคลื่อนที่ ไปตามรางเลื่อน

•ใช้ร่องฟัน M3 ชนิดร่องครึ่งวงกลม หน้ากว้าง  
25 มิลลิเมตร

•Spindle System เป็นชุดกัดงานมีก�าลังการขับ
สูงถึง 2.2 กิโลวัตต์

•มีรอบการกัดสูงสุดถึง 22,000 รอบ เป็นแบบ 
Build in System

•Motor Spindle ท�าหน้าทีเ่ปลีย่นรปูพลงังานไฟฟ้า
ให้เป็นพลังงานกลในลักษณะของการหมุน

•สามารถผลิตชิ้นงานต้นแบบรวดเร็วได้ในขนาด
มิติที่ไม่ต�า่กว่า 1000 x 800 x 650 มิลลิเมตร

•ความคลาดเคล่ือนระหว่างชิ้นงานท่ีผลิตได้กับ 
CAD Model ต้องไม่เกิน 0.3 มิลลิเมตร

•ชิ้นงานต้นแบบรวดเร็วจะต้องสร้างจากวัสดุ
ประเภท solt material เช่น กระดาษ พลาสติก เป็นต้น 
โดยมีการขึ้นรูปเป็นขั้นๆ และยึดติดกันด้วยกาว

•ความแขง็แรงของต้นแบบรวดเรว็จะต้องเพยีงพอ
ต่อการน�าไปใช้เป็น working mould ส�าหรบังานเซรามกิได้

•โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยผลิตที่พัฒนาขึ้นจะ
ต้องสามารถรบั CAD file จากโปรแกรม CAD/CAM ทีใ่ช้
กนัอย่างแพร่หลายในปัจจุบันได้อย่างน้อย 3 โปรแกรม

•แสดงผลการท�างานได้ 2 ภาษา คือ ภาษาไทย
และภาษาอังกฤษ

 ราคาเริ่มต้นที่ 4,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2552
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พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท เดลแคม (ประเทศไทย จ�ากัด)
เลขที่ 22/429 ถนนพระราม 2 ซอย 54 เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2899 5410  มือถือ : 08 1256 9627  โทรสาร : 0 2415 3999  E-Mail : buranang@gmail.com



ในปัจจบุนัผูผ้ลติชิน้ส่วน Forging ในประเทศไทย 

น�าเข้าเครือ่ง Forging จากต่างประเทศ แต่ยงัไม่สามารถ

ใช้เครือ่ง Forging ได้อย่างเตม็ประสทิธภิาพ ในลกัษณะ

ที่เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและพลังงานจากการที่เครื่อง 

Forging 1 เครื่องสามารถติดตั้ง Die ได้ถึง 4 แบบแต่ใช้

แรงงานขนย้ายได้ทีละช้ินส่วนจาก Die ที่ 1 ไปจนถึง 

Dieที่ 4 ท�าให้การปั๊มของเครื่อง Forging 1 ครั้งปั๊มชิ้น

งานได้ชิ้นเดียวปั๊ม 4 ครั้งถึงจะน�าเข้าชิ้นงานใหม่เข้ามา 

ท�าให้เกดิการสญูเสยีหลงังานและสญูเสยีก�าลงัการผลติ

จึงเกิดความต้องการปรับปรุงระบบการล�าเลียงชิ้นงาน 

Forging ซึ่งแม้ว ่าต่างประเทศจะมีระบบล�าเลียง

อตัโนมตัแิล้วแต่มรีาคาสงูไม่คุม้ค่าต่อการลงทนุ ผูผ้ลติ

ส่วนใหญ่ยังคงใช้พนักงาน 3 คน มาขนย้ายช้ินงาน  

แต่กม็ปัีญหาเนือ่งจากสภาพแวดล้อมการท�างานทีร้่อน

และอันตราย เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน

หลักการท�างานและจุดเด่น
ระบบล�าเลยีงชิน้งานบนเครือ่ง Forging ทีพ่ฒันาขึน้ 

มีต้นทุนต�่า ที่สามารถล�าเลียงชิ้นงานได้ครั้งละ 4 ชิ้น  

รวมทัง้น�าชิน้งานเข้ามาใหม่พร้อมๆ กนัในทเีดยีว ท�าให้

สามารถปั๊มครั้งเดียวได้ประโยชน์จาก Die ทุกตัวเป็น

เครือ่งจกัรทีช่่วยเพิม่ผลผลติอย่างมปีระสทิธภิาพคุม้ค่า

แก่การลงทุน

ระบบล�าเลียงจะเน้นการใช้ระบบอัตโนมัติท่ีไม่ 

ยุ่งยากซับซ้อนและมีต้นทุนการผลิตต�่า โดยใช้ระบบ 

นิวเมติกส์ท่ีควบคุมด้วยกระบอกลม ใช้ตัวควบคุมล�าดับ

ขั้นการท�างานด้วย PLC ซึ่งสามารถเชื่อมต่อสัญญาณ

การท�างานร่วมกับเครื่องจักร Forging ได้ง่าย

• ต้นแบบระบบล�าเลียงชิ้นงานแบบอัตโนมัติที่ 

ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่าต่อการลงทุน

•ลดการใช้แรงงานได้ 3 เท่า

• เพิ่มก�าลังการผลิตได้ 3 เท่า

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ออกแบบให้ขับเคลื่อนด้วยระบบนิวเมติกส์  

ใช้ความดันของลมในระบบไม่เกิน 5 บาร์

• ควบคุมการท�างานด้วย PLC

• ใช้กับไฟฟ้ากระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลต์

• ใช้ก�าลังไฟฟ้า 400 วัตต์

• สามารถล�าเลียงชิ้นงานได้ 700 ชิ้นต่อชั่วโมง

 ราคาเริ่มต้นที่ 450,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554

ระบบล�าเลียงชิ้นงานส�าหรับเครื่อง Forging

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส์ จ�ากัด
เลขที่ 1 หมู่ 10 ซอยวัดมหาวงษ์ ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต�าบลส�าโรง อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  Website : www.tcm1989.com
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ระบบน�าร่องอัตโนมัติส�าหรับเครื่องเชื่อม
ในการออกแบบและสร้างระบบน�าร่องอัตโนมัติ

โดยใช้กล้องในงานเช่ือมโลหะชนิดแผ่นขนาดใหญ่ 

โลหะแผ่นเหล่านีจ้ะถกูน�ามาขึน้รปูเพือ่ท�าเป็นแผ่นปิดหวั 

หรือท้ายของถังขนาดใหญ่ (Disked Head) ของบริษัท 

Disked Head & Metalwork จ�ากัด โดยที่ระบบเครื่อง

เชื่อมที่ท�าขึ้นนี้ต้องมีราคาเหมาะสมกับอุตสาหกรรม 

ดังกล่าวในการที่จะน�าไปใช้งานจริง และผลิตจ�าหน่าย

ได้ในอนาคตระบบจะประกอบด้วยแท่นเตรียมชิ้นงาน

ใหม่ในขณะทีเ่ครือ่งท�าการเชือ่มชิน้งานอืน่อยู ่พกิดัของ

การเชือ่มถกูก�าหนดและยนืยนัโดยใช้กล้องอเิลก็ทรอนกิส์ 

การเชื่อมจะท�าได้โดยอัตโนมัติ (ไม่ต้องใช้คนควบคุม)

หรือกึ่งอัตโนมัติ (โดยใช้คนช่วยควบคุมบ้าง) บริเวณ

แท่นเชือ่มจะมรีัว้กัน้และระบบเพือ่ความปลอดภยัต่างๆ

ของคนท�างาน

เพื่อให้สามารถเตรียมชิ้นงานให้ทันต่อการเชื่อม

ของเครื่องเชื่อม พนักงานสามารถที่จะเตรียมและปรับ

แต่งชิ้นงานที่สถานีที่ 1 (หรือสถานีที่ 2) เพื่อรอการป้อน

ไปยงัสถานเีชือ่ม (welding station) เมือ่ชิน้งานถกูเชือ่ม

เสรจ็สมบรูณ์แล้ว ระบบรางจะล�าเลยีงชิน้งานกลบัออก

ไปสถานีเดิม และพนักงานก็สามารถป้อนช้ินงานจาก

สถานีอื่นที่เตรียมชิ้นงานเสร็จแล้วรอการป้อนอยู่ไปยัง

สถานีเชื่อมได้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ใช้สถานีเชื่อมอย่าง

มีประสิทธิภาพ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
พื้นที่การปฏิบัติงานและโครงสร้างของการเชื่อม

แบบอัตโนมัติ จะใช้เนื้อที่ทั้งสิ้นโดยประมาณ กว้าง 7 

เมตร และยาว 20 เมตรซึ่งประกอบไปด้วย

• สถานีเชื่อม จะใช้พื้นที่ประมาณ 7 x 7 เมตร

• สถานีที่ใช้ในการเตรียมชิ้นงานและน�าชิ้นงานที่

เชื่อมเสร็จแล้ว ซึ่งมีสองด้าน (ด้านซ้ายและขวา) 

ประมาณ 7 x 6.5 เมตรและพืน้ทีต่ัง้ชดุควบคมุเครือ่งจกัร

• ระบบการเชื่อมแบบสองแกนซึ่งจะติดตั้งไว้ด้าน

บนของฐานเชื่อมชิ้นงาน เคลื่อนได้ทั้งแกน X และ Y

 ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท โกลบอลสตาร์เทคโนโลยี จ�ากัด
เลขที ่131 อาคารกลุม่นวตักรรม 1 ห้อง 209 ถนนพหลโยธนิ ต�าบลคลองหนึง่ อ�าเภอคลองหลวง จงัหวดัปทมุธาน ี12120
โทรศัพท์ : 08 1906 6393  E-Mail : Chatree.h@gmail.com  Website : http://www.gobal-star-tech.com
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ในปัจจุบันหุ่นยนต์เข้ามามีบทบาทในขบวนการ
ผลิตอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมเครื่อง
ดื่ม และอุตสาหกรรมยานยนต์ จึงเป็นสาเหตุให้มีความ
ต้องการระบบอัตโนมัติมากข้ึน อย่างไรก็ตาม หุ่นยนต์
แบบธรรมดาทัว่ไป กย็งัมข้ีอจ�ากดัในการท�างานอยู่บ้าง 

อันเนื่องมาจากการมองเห็นชิ้นงานของหุ่นยนต์ หรือ 
หุ่นยนต์ไม่สามารถมองเห็นชิ้นงานได้ ท�าให้ไม่มีความ
ยืดหยุ่น เพราะหุ่นยนต์จะท�างานได้เฉพาะตามท่ีมี
โปรแกรมไว้ก่อนหน้าเท่าน้ัน ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากชิน้งาน 
มกีารขยบัออกจากต�าแหน่งทีโ่ปรแกรมไว้ กจ็ะไม่สามารถ 
หาต�าแหน่งของชิ้นงานเพื่อหยิบ-จับชิ้นงานได้

การออกแบบการจ�าลองการท�างานของหุ่นยนต์ 
โดยการให้หุน่ยนต์หยบิชิน้งานทีต้่องการและวางชิน้งาน
ตรงพื้นที่วางชิ้นงาน ในต�าแหน่งที่ถูกต้อง โดยใช้กล้อง
ถ่ายรูปประมวลผล ตรวจสอบชิ้นงานและสั่งการให้ 
หุ่นยนต์ท�างาน

Block Diagram การท�างานของระบบ โดยระบบ
จะแบ่งเป็น 3 ส่วนคือ ส่วนหุ่นยนต์ ส่วนกล้อง และส่วน
โปรแกรมประมวลผลภาพ ซึง่กล้องจะท�าหน้าทีถ่่ายภาพ
แล้วส่งข้อมูลภาพมาให้ระบบวิชั่นประมวลเพื่อหา
ต�าแหน่งของชิ้นงาน หลังจากน้ันก็จะส่งให้หุ่นยนต์
เคลื่อนที่ไปยังต�าแหน่งชิ้นงาน

 ราคาเริม่ต้นที ่1,500,000 บาท/เครือ่ง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า
ประจ�าปีงบประมาณ 2554

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

ระบบหุ่นยนต ์ ความถูกต้องมากกว่า 90 % ในลักษณะ 2D และมีความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 10 %

พื้นที่การมองเห็น ส�าหรับงานตรวจสอบคุณภาพเท่ากับ 20 x10 มิลลิเมตร – 100 x 100 มิลลิเมตร

 ส�าหรับงานหุ่นยนต์หยิบวางชิ้นงานเท่ากับ 20 x10 มิลลิเมตร – 100 x 100 มิลลิเมตร

การวัดขนาด ความคาดเคลื่อนไม่น้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร

บาร์โค้ด สามารถตรวจสอบบาร์โค้ด 1D และ 2D ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป

ผลลัพธ์ของระบบ Over-reject : <10%

 Escape : <5%

ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงาน
และงานตรวจสอบ

พัฒนาโดย : ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย 
ส�านักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
โทรศัพท์ : 0 2470 9190  โทรสาร : 0 2470 9197
ร่วมกับ : บริษัท โซลิแมคออโตเมชั่น จ�ากัด
เลขที่ 3755/6 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 0898  โทรสาร : 0 2712 3678  มือถือ : 08 5151 3753  E-Mail : pravee.k@solimacgroup.com
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เครือ่งตรวจสอบคณุภาพชิน้งานอตัโนมตัิ
การผลิตอุตสาหกรรมเครือ่งจกัรกลในประเทศไทย 

ส ่วนใหญ่จะเป ็นการพัฒนาช้ินส่วนอุปกรณ์ของ
เครื่องจักรกลและการบริการซ่อมบ�ารุงเคร่ืองจักรกล 
พื้นฐานที่แยกส่วน มากกว่าการพัฒนาสร้างเครื่องจักร
กลเตม็รปูแบบ ทัง้นีค้วามพร้อมในการพฒันาเทคโนโลยี
ของภาคเอกชนไทยยงัไม่เกดิผลอนัเนือ่งจากขาดความ
ร่วมมืออย่างจริงจังโครงการพัฒนาเทคโนโลยีด้าน
วิเคราะห์รูปด้วยกล้องดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรมเพื่อ
พัฒนาขีดความสามารถในการผลิตสินค้าให้ถูกต้อง
ตามคณุภาพ เพิม่มาตรฐานในการผลติสนิค้า และท�าให้
เทคโนโลยีการสร้างเคร่ืองจักรกลและระบบตรวจสอบ
วิเคราะห์ภาพ จากกล้องดิจิตอลภายในประเทศไทย 
สามารถแข่งขันในระดับต่างประเทศได้อีกทั้งเพื่อลด
การน�าเข้าของเครื่องจักรจากต่างประเทศในภาค
อุตสาหกรรมของไทยได้

หลักการท�างานและจุดเด่น
เครื่องตรวจสอบคุณภาพช้ินงานอัตโนมัติเป็น

เครื่องจักรที่ท�างานด้วยระบบ Machine Vision โดย 
ใช้ระบบสายพานป้อนช้ินงานที่สามารถปรับความเร็ว 
ด้วย INVERTER เข้ามายังสถานีตรวจสอบคุณภาพ 
อันประกอบด้วย กล้องดิจิตอลส�าหรับงานตรวจสอบ 
ในอุตสาหกรรม มีความละเอียด 1.3 MPixel,เลนส์, ชุด
ก�าเนิดแสง (Light source)เพื่อจับสัญญาณภาพและ
ส่งมาประมวลผลที่คอมพิวเตอร์ โดยจะต้องสามารถ 
แยกประเภทของผลติภณัฑ์ และคดัแยกของด/ี ของเสยี 
ตามรุ่นที่ระบุได้อย่างน้อย 10 ชิ้น/นาที

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• สามารถคัดแยกประเภทของสินค้าตามรุ่นที่ระบุ

ได้อย่างน้อย 10 ชิ้น / นาที
• สามารถคัดแยกของดี/เสียตามรุ่นท่ีระบุได้อย่าง

น้อย 10 ชิ้น / นาที

• ระบบสามารถนับจ�านวนของดี-ของเสียได้

• ระบบสามารถบนัทกึจ�านวนของเสยีและรปูแบบ
ของเสียได้

• มีระบบป้อนชิ้นงานไปยังสถานีตรวจสอบ

• มีระบบคัดชิ้นงานเสียออกจากชิ้นงานดี

• ความคลาดเคล่ือนของวตัถ ุ(ตัวอกัษรและเครือ่ง 
หมายต่างๆ) ที่ต้องการตรวจสอบ จะต้องไม่เกิน 0.2 
มิลลิเมตร และเยื้องศูนย์กลางไม่เกิน 0.2 มิลลิเมตร

• คุณลักษณะเฉพาะด้านความปลอดภัย

• มสีวติช์หยดุเครือ่งฉกุเฉนิในบรเิวณทีเ่ข้าถงึได้ยาก

 ราคาเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 
เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2554

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท ออลล์เมนท์อินโนเวชั่นจ�ากัด
เลขที่ 31/81 หมู่ 6 ต�าบลตลาดขวัญ อ�าเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
โทรศัพท์ : 0 2950 0078  โทรสาร : 0 2950 0078  E-Mail : piyorot@allmentonline.com

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 123

เท
คโ
นโ
ลย

ี
สน

ับส
นุน

อุต
สา

หก
รร

ม

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี



แรงงานถือว่าเป็นปัจจัยส�าคัญของอุตสาหกรรม 
การผลิต เป็นต้นทุนหลักในกระบวนการผลิต อีกทั้งเกิด
ปัญหาแรงงานขาดแคลน และปัญหาทีต่ามมาในการบรหิาร
จัดการแรงงานเหล่านั้นจึงเป็นปัญหาที่ส�าคัญมากส�าหรับ 
ผูป้ระกอบการ ยงัไม่รวมถงึแนวโน้มทีต้่นทนุด้านแรงงานสงู
ขึ้นทุกปี ดังนั้น การใช้หุ่นยนต์มาทดแทนแรงงานในบาง
กระบวนการท่ีไม่ต้องการแรงงานทีม่ทีกัษะ และกระบวนการ
ที่อันตราย เช่น การหยิบชิ้นงานจากต�าแหน่งหนึ่งไปยัง
ต�าแหน่งหนึ่งซ�้าๆ การป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร จึงเป็น 
กระบวนการที่มีความคุ้มทุนสูงในการเปลี่ยนมาใช้หุ่นยนต์  

ปัจจบุนัแขนหุน่ยนต์ทีใ่ช้ต้องน�าเข้ามาจากต่างประเทศ 
เมือ่เกดิปัญหาหรือต้องการเปลีย่นแปลงการควบคมุหุน่ยนต์ 
บ่อยครั้งที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูงในการจ้างผู้เช่ียวชาญจาก
ต่างประเทศมาท�าการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงมีการพัฒนา
และผลติแขนหุน่ยนต์ขึน้มาใช้เองในประเทศไทยเพือ่รองรบั
อุตสาหกรรมไทย ซึ่งจะมีค่าบ�ารุงรักษาลดลงและเมื่อเกิด
ปัญหาสามารถซ่อมบ�ารุงได้ในเวลาที่สั้นและลดระดับการ
เสียโอกาสในกระบวนการผลิต โดยแขนหุ่นยนต์สการา
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ส่วนโครงสร้างทางกลซึ่งใช้วัสดุ
ภายในประเทศท้ังหมด ส่วนอุปกรณ์ควบคุมประเภทไฟฟ้า

แขนหุ่นยนต์ประเภทสการา
ส�าหรับสายการผลิตอุตสาหกรรม

และประเภทลม ใช้อุปกรณ์ควบคุมในประเทศถึงร้อยละ 75 
และส่วนโปรแกรมสมองกลควบคมุการท�างานซึง่เป็นส่วนที่
ส�าคญันัน้พฒันาโดยนกัวจิยัในประเทศ กล่าวได้ว่า โครงการนี้ 
นอกจากจะช่วยลดการน�าเข้าเครือ่งจกัรจากต่างประเทศแล้ว 
ยังเปิดโอกาสให้กับนักวิจัยไทยได้พัฒนาและสร้างสรรค์
เทคโนโลยีอีกด้วย 

คุณสมบัติและสมรรถนะ
• หุ่นยนต์ประกอบด้วย แขนกลและตู้ควบคุม โดย 

หุ่นยนต์มีการเคลื่อนที่แบบ 4 แกน การเคลื่อนที่โดย 2 แกน
เป็นแบบหมุน (Revolute Motion) และอีก 2 แกนมีการ
เคลื่อนที่แบบเส้น (Linear Motion)

• วสัดทุีใ่ช้ท�า มทีัง้เหลก็หล่อ อะลมูเินยีม และวสัดผุสม 
ขึ้นอยู่กับการใช้งาน

• ประเภทเทคโนโลยีที่ใช้ Open innovation platform 
software with hybrid drives

• จุดเด่นทางเทคนิคที่ส�าคัญ Balanced precision 
and affordability via Hybrid joints

• มีระยะเอื้อมประมาณ 1 เมตร มี Payload ประมาณ 
1.5 กิโลกรัม

• ก�าลังการผลิต 30 ชิ้น / นาที

• อัตราการใช้พลังงาน 2 กิโลวัตต์

• ระบบความปลอดภัย คือ ASME Standard

• สามารถบูรณาการกับเครื่องจักรอื่นๆ ได้

 ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท 

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2556

พฒันาโดย : ผศ. ดร. เกษมศกัดิ ์อทุยัชนะ ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่  
เลขที่ 239 ถนนห้วยแก้ว ต�าบลสุเทพ อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200     
โทรศัพท์ : 0 5394 4140  โทรสาร : 0 5394 4195  Email: uthaichana@gmail.com, kasemsak@ieee.org,  
kasemsak@chiangmai.ac.th.
ร่วมกับ : บริษัท ยูนิพาร์ท จ�ากัด
เลขที่ 26 ซอยเพชรเกษม28 แยก 5 แขวงบางจาก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0 2452 2247, 0 2452 2245-6, 0 2452 1822-3, 0 2452 2037  โทรสาร : 0 2452 1821                       
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เครื่องแกะสลักลายนูนต�า่ด้วยเลเซอร์ 
บนผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก

ปัจจุบันการจ�าหน่ายผลิตภัณฑ์แกะสลักมีการ

แข่งขันกันเรื่องราคาและ เวลาการส่งมอบ ประกอบกับ 

ต้องมกีารออกแบบให้โดดเด่นกว่าคูแ่ข่ง แต่เครือ่ง ซีเอ็นซี 

ท่ีใช้อยูปั่จจบัุนเกดิปัญหาในการตดัช้ินงาน ซ่ึงไม่สามารถ 

ตัดมมุแหลมได้ และมรีอยขุ่นขาวเมือ่ท�าการตดัอะคลลิกิ 

อกีทัง้ยงัใช้เวลานานในการตดัช้ินงาน ดงันัน้จึงได้ออกแบบ 

เครื่องแกะสลักลายนูนต�่าด้วยเลเซอร์ บนผลิตภัณฑ์  

เพื่อการส่งออก ขึ้นมาเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว อีกทั้ง

ช่วยให้การแกะสลักและตัดงานนั้นสามารถเพิ่มความ

หลากหลายให้กบัสนิค้า ในราคาเท่าเดมิ และผลติได้ทนั

ตามค�าสั่งซื้อของลูกค้า

 

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. สามารถแกะสลกัลวดลาย, ตราสญัลกัษณ์, หรอื 

หมายเลขชิน้ส่วนลงบนช้ินงานทีม่ลีกัษณะแบนราบและ

เป็นทรงกระบอก

2. ออกแบบลวดลายด้วยโปรแกรมสามมิติ

3. ควบคมุโปรแกรมการท�างานด้วยระบบคอมพวิเตอร์

4. สามารถเขียนลวดลาย หรือ ตราสัญลักษณ์ ลง

บนชิ้นงานได้อย่างแม่นย�าและสวยงาม

5. สามารถตดัมมุแหลมได้ และไม่มรีอยขุน่ขาวเมือ่

ท�าการตัดอะคริลิก

6. สามารถท�างานได้รวดเร็วและประหยัดเวลา

หลักการท�างานและจุดเด่น
การท�างานเริ่มจากท�าการออกแบบลวดลายด้วย

โปรแกรมสามมิติ หลังจากนั้นท�าโปรแกรมควบคุมด้วย

คอมพิวเตอร์ น�าชิ้นงานมาวางบนแท่นหมุน ท�าการ 

ตั้งศูนย์กลางให้แก่ชิ้นงาน หลังจากนั้นกดปุ ่มที่ชุด

ควบคุมให้โปรแกรมท�างาน มอเตอร์ท�างานตามค�าส่ัง

ของโปรแกรม ชดุเขยีนลายจะเริม่วาดลายลงบนชิน้งาน 

จนเสรจ็ ประสทิธภิาพของเครือ่งสามารถเขยีนลวดลาย 

หรือ ตราสัญลักษณ์ ลงบนชิ้นงานได้อย่างแม่นย�าและ

สวยงาม ท�าให้สนิค้ามคีวามเป็นเอกลกัษณ์ ไม่สามารถ

ลอกเลียนแบบได้

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 

เพื่อทดแทนการน�าเข้าเพื่อผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน 
เลขที่ 700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท บางกอก บลูโอเชี่ยน จ�ากัด
เลขที่ 705/39 ถนนอนามัยงามเจริญ แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท์ : 0 2405 6508  โทรสาร  0 2405 6508  Email: thaibbocean@gmail.com 
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การปรับปรุงคุณภาพพลอยด้วยความร้อน หรือ
ที่เรียกกันว่า “การเผาพลอย” เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
อยู่คู่กับอุตสาหกรรมอัญมณีไทยมาเป็นเวลานาน นับ
เป็นกระบวนการเพื่อปรับปรุงคุณภาพพลอยให้มีความ
สวยงาม และมมีลูค่าเพิม่ขึน้ นยิมใช้กบัพลอยในตระกลู
คอรันดัม ได้แก่ ทับทิม ไพลิน บุษราคัม รวมถึงพลอย
ชนดิอืน่ๆ โดยการเผาพลอยจะช่วยให้พลอยมสีสีวยงาม
ขึน้ ช่วยกระจายสใีห้ดกูลมกลนืสม�า่เสมอทัว่ทัง้เมด็พลอย 
และยังช่วยให้พลอยมีความใสสะอาดมากขึ้นด้วย

เตาเผาพลอยเป็นอุปกรณ์ที่ถือว่าเป็นหัวใจส�าคัญ
ในการปรับปรุงคุณภาพพลอย โดยเฉพาะพลอยใน
ตระกลูคอรนัดมั เนือ่งจากต้องเผาทีอ่ณุหภมูสิงูและต้อง
ควบคุมบรรยากาศในการเผาได้ตามต้องการ โดยใน
ปัจจบุนัเตาไฟฟ้าได้รบัความนยิมเพิม่ขึน้ เนือ่งจากเป็น
อุปกรณ์ที่สะดวก และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ง่าย 
แต่ต้องน�าเข้าจากต่างประเทศ ท�าให้มีราคาแพง และ
ค่าซ่อมบ�ารุงสูง ดังนั้น จึงท�าการพัฒนานวัตกรรมการ
ผลิตเตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงข้ึน นอกจากจะช่วยเพิ่ม
มูลค่าให้แก่อัญมณีแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนการผลิต
ให้แก่ภาคเอกชนได้อีกด้วย

คุณสมบัติและสมรรถนะ 
• เตาไฟฟ้ามีขนาด 1,000 x 850 x 950 มิลลิเมตร 

ท�าจากสแตนเลสแผ่นหนา 1.5 มิลลิเมตร มีน�้าหนัก
ประมาณ 80 กิโลกรัม

•ใช้ก�าลังไฟฟ้าประมาณ 2,400 วัตต์ ใช้พลังงาน
ไฟฟ้าเฟสเดียว แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์

•สามารถเผาทีอ่ณุหภมูสิงูสดุ 1,800 องศาเซลเซยีส 
และควบคุมการเพิม่หรอืลดอณุหภมูด้ิวยเครือ่งควบคุม
อุณหภูมิอัตโนมัติมีความละเอียด 1– 2 องศาเซลเซียส

•สามารถจ่ายแก๊สเฉ่ือยขณะเผาเพื่อแทนท่ีแก๊ส
ออกซิเจน โดยมีถังบรรจุแก๊สเฉื่อยสองถังเพื่อให้เพียง
พอต่อการจ่ายแก๊สที่ต่อเนื่องขณะที่ท�าการเผา 

•สามารถแสดงผลต่างๆ ในการเผาด้วยระบบจอ
สัมผัส และประยกุต์เทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ควบคุม
การท�างานของเตาเผาระยะไกล

•มีวัสดุป้องกันความร้อน และวัสดุทนไฟ ผนังเตา
ด้านนอกสามารถสัมผัสได้ในขณะที่ด้านในมีอุณหภูมิ
สูง และมีระบบระบายอากาศรอบนอก

•สามารถเปลี่ยนลวดความร้อนที่เสียหายได้

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับ
แห่งชาติ ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 
ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2556

เตาเผาไฟฟ้าอุณหภูมิสูงเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
พลอยคอรันดัมด้วยความร้อน

ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2942 8563  โทรสาร : 0 2579 2775 
ร่วมกับ : ผศ. ดร.พรสวาท วฒันกลู สถาบนัวจิยัและพฒันาอญัมณแีละเครือ่งประดบัแห่งชาต ิ(องค์การมหาชน)    
140, 140/1-3, 140/5 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ชั้น 1 - 4 และชั้น 6 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0 2634 4999, 08 1636 4472  โทรสาร : 0 2634 4970  Email: pwathanalcul2@gmail.com
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เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่น
อัลตร้าโซนิคส์ระบบอัตโนมัติ

เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้า
โซนิคส์ระบบอัตโนมัตินี้ พัฒนาข้ึนเพื่อช่วยให้งานแกะ
สลักหินหรืออัญมณี ให้ใช้งานร่วมกับชุดตัวเรือนซึ่งจะ
เป็นการเพิ่มมูลค่าของช้ินงานในการออกแบบสินค้า
ใหม่ๆ หรือสินค้าตามที่ลูกค้าต้องการได้ ตลอดจนท�า 
การแกะสลกัสูง่านระดบัพรเีมีย่ม นอกจากนีย้งัสามารถ
ท�างานได้เร็วขึ้นกว่าอดีตมากและคุณภาพสูงขึ้น

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1. มีรูปทรงสวยงามและเป็นระบบปิดเพื่อป้องกัน

ฝุ่นผงซิลิกอนคาร์ไบด์
2. เครื่องจักรมีส่วนประกอบส�าคัญ ได้แก่

•เครื่องแกะสลักหินและอัญมณีด้วยคลื่นอัลตร้า
โซนคิส์พร้อมชดุป้อนชิน้งานอตัโนมตัขินาด 4,800 วตัต์

•ชุดควบคุมการหมุนและสั่งแกะสลักหินและ
อัญมณีด้วยระบบคอมพิวเตอร์

3. เครื่องเป็นระบบอัตโนมัติใช้ Servo motor เป็น
ชุดขับเคลื่อนระบบ Rotary

4. มีระบบ Pneumatics ส�าหรับป้อนชิ้นงานขึ้นไป
หาแม่พิมพ์

5. ควบคุมการท�างานด้วย PLC
6. สั่งงานได้ง่ายด้วยระบบจอภาพแบบทัชสกรีน

หลักการท�างานและจุดเด่น
เครื่องอัลตร้าโซนิคส์แกะสลักหินใช้หลักการสั่น

ประมาณ 3 ไมครอน โดยใช้ผงซิลิกอนคาร์ไบด์และน�้า
เป็นตัวพาผ่านระหว่างแม่พิมพ์ที่ติดกับฮอร์นและหิน
หรอืวสัดอุืน่ๆ ท�าให้เกดิการเสยีดสแีละกดักร่อนหนิตาม
แม่พมิพ์ท�าให้ได้ชิน้งานออกมาตามแบบแม่พมิพ์ซึง่เกดิ

จากการลองผิดลองถกูมาตลอดโดยใช้หลักการเดียวกนั
กับเครื่อง EDM แต่เปลี่ยนจากใช้ไฟฟ้าผ่านทองแดง 
มาเป็นใช้การเสียดสีด้วยคลื่นเสียงอัลตร้าโซนิคส์กับ 
ผงซิลิกอนคาร์ไบด์แทน  จนปัจจุบันได้หลักการท�างาน
ท่ีชัดเจนแต่ขาดการพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์จึงเป็นท่ีมา
ในการพัฒนาเครื่องให้มีประสิทธิภาพสูงและแน่นอน 
รวมถงึความสามารถในการผลิตในจ�านวนมาก และเวลา 
ทีน้่อยลง  การพฒันาเครือ่งนีเ้ป็นการต่อยอดจากเครือ่ง
เชือ่มพลาสติกด้วยคล่ืนอลัตร้าโซนิคส์และการท�าแม่พมิพ์ 
ติดฮอร์นด้วยระบบฟอร์จจิ้งมาผสมผสานกันและใช้
ระบบควบคมุอตัโนมตัใินการเลือ่นชิน้งานด้วยชดุเซอร์โว 
และมแีขนกลในการเปลีย่นชิน้งานออกและหยบิชิน้งาน
เข้าโดยระบบควบคุมจะสั่งงานจากภายในห้องควบคุม
ท�าให้คนท�างานไม่จ�าเป็นต้องอยู่หน้างานตลอดโดย
ระบบควบคุมใหญ่สามารถส่ังงานเครื่องได้อย่างน้อย  
5 เครื่อง แล้วแต่ชุดควบคุมและโปรแกรมที่เขียนไว้

 หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทางบริษัท 

ได้โดยตรง 

 พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี

เพือ่ทดแทนการน�าเข้า และผลกัดนัสูต่ลาด AEC ประจ�า

ปีงบประมาณ 2556 

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน 
เลขที่ 700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท สกายแล็บ-เมด จ�ากัด        
เลขที่ 502/495 หมู่ 3 แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210
 โทรศัพท์ : 0 2929 2927, 08 1450 6531  โทรสาร : 0 2929 2927  Email: skylab-med@hotmail.com
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เครื่องทดสอบหาค่าความหนืดมูนนี่

เครื่อง Mooney Viscometer จะใช้การวัดแรงบิด

ที่เกิดจากการหมุน Rotor ที่ความเร็วรอบคงที่ (2 rpm) 

โดยชิน้งานจะถกูประกบไว้ด้วย Upper และ Lower die 

ทั้งนี้ที่ผิวของ Rotor และ Die จะมีการบากร่องไว้ เพื่อ

ป้องกนัการลืน่ไถลระหว่างผวิสมัผสัของเนือ้ยางกบั Die 

และ Rotor ซึ่งจะส่งผลให้การวัดค่าความหนืดคลาด

เคลือ่นได้ โดยก่อนที ่Rotor จะหมนุจะมกีารอุน่ยางก่อน

ที่อุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 1 นาที จากนั้น 

Rotor จึงหมุนที่อัตราเร็วคงที่เป็นเวลาอีก 4 นาที ค่า 

Mooney Viscosity ที่น�ามาบันทึกจะเป็นค่าความหนืด

ทีว่ดัได้ ณ นาททีี ่4 นัน่เอง ในกรณทีีใ่ช้ Rotor ขนาดใหญ่ 

ในการทดสอบจะเรียกค่าที่ได้จากการทดสอบว่า ML 

1+4 (100°C) เช่น 50 ML 1+4 (100°C)

50 หมายถึง ยางท่ีน�ามาทดสอบมีค่าความหนืด  

50 Moony unit

M  หมายถึง ความหนืดในหน่วย Moony unit

L หมายถงึ ทดสอบด้วย Rotor ขนาดใหญ่ (Large)

1 หมายถึง เวลาที่ใช้อุ่นยางก่อน Rotor เริ่มหมุน

4 หมายถึง เวลาที่ Rotor ใช้ในการหมุนตลอดการ

บันทึกค่าแรงบิด

100°C หมายถึง อุณหภูมิที่ใช้ในการทดสอบ

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวศิวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน 
เลขที่ 700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จังหวัดชลบรุ ี20000 
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44   โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท เจริญทัศน์ จ�ากัด 
เลขที่ 189 หมู่ที่ 1 ถนนเทพารักษ์  ต�าบลบางเสาธง อ�าเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : 0 2315 4155-8 โทรสาร : 0 2315 4159  Email: anont_c@hotmail.com

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY128

เท
คโ
นโ
ลย

ี
สน

ับส
นุน

อุต
สา

หก
รร

ม
C A T A L O G

T E C H N O L O G Y



เครื่องทดสอบความแข็ง
เครื่องทดสอบความแข็ง (Hardness Testing  

Machine) เป็นเครื่องมือส�าหรับวัดความแข็งของวัสดุ

หรือชิ้นงานต่างๆ โดยค่าความแข็งนี้ถือเป็นคุณสมบัติ

ทางกลของวสัดทุีส่�าคญัมากอย่างหนึง่ และถกูใช้ในการ

ควบคุมคุณภาพของวัสดุและชิ้นส่วน โดยเฉพาะเหล็ก 

ชิน้ส่วนยานยนต์ ชิน้งานอบชบุ เป็นต้น นอกจากนีเ้ครือ่ง

ทดสอบความแข็งยังเป็นเครื่องมือทดสอบที่จ�าเป็นของ

ห้องปฏิบัติการทดสอบวัสดุอีกด้วย

 เนือ่งจากประเทศไทยเป็นฐานการผลติยานยนต์

และชิ้นส่วนยานยนต์ที่ส�าคัญของภูมิภาค รวมถึง

อุตสาหกรรมเหล็ก อุตสาหกรรมขึ้นรูปช้ินส่วน และ

อุตสาหกรรมอบชุบทางความร้อน ซ่ึงจ�าเป็นที่จะต้องมี

การวดัความแขง็ในการควบคมุคณุภาพผลติภณัฑ์ ด้วย

เหตุนี้เครื่องทดสอบความแข็งจึงเป็นเครื่องที่ขาดไม่ได้

ส�าหรับภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ อย่างไรก็ตามเครื่อง

ทดสอบความแข็งที่ทางภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ใช้กัน

อยู่ในขณะนี้เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ ด้วยเหตุนี้

การพัฒนาเครื่ อ งทดสอบ 

ความแข็งที่มีประสิทธิภาพ

เทียบเท่ากับต่างประเทศแต่มี

ต้นทุนการผลิตท่ีถกูกว่าจงึเป็น

สิง่จ�าเป็นทีจ่ะช่วยลดการน�าเข้า 

สินค้าจากต่างประเทศ รวมถึง

ช่วยเพิ่มขีดความสามารถใน

การแข่งขันทั้งผู ้ประกอบการ 

รวมถึงภาคอุตสาหกรรมให้มี

ความสามารถในการแข่งขัน

ทัดเทียมกับนานาประเทศอีกทางหนึ่ง

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557

พัฒนาโดย : สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย
อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมรายสาขา ชัน้ 1-2 ซอยตรมีติร ถนนพระราม 4 พระโขนง คลองเตย กรงุเทพฯ 10110 
โทรศัพท์ 0 2713 6290-2, 0 2713 6547-50, 0 2712 4402-7  โทรสาร 0 2713 6293, 0 2713 6550
Email:  info@isit.or.th
ร่วมกับ : บริษัท อินทนนท์อินดัสเทรียล ซัพพลาย จ�ากัด   
เลขที่ 399/94 ถนนสีหบุรานุกิจ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510   โทรศัพท์ 0 2918 8748

No.
1

2

3
4
5
6
7
8
9

10
11

Value
98.07 N
588.4 N
980.7 N
1,471 N
150 mm
145 mm
0.5 HR

Automatic
Manual

Analogue
50 kg
1 unit
1 unit

Tolerance
±5%

±3%

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Technical Specification
Preliminary Load

Test Force

Max. Work Piece Height
Max Work Piece Depth
Min Reading
Load Control
Stage Elevation
Display
Weight
Conical Diamonds Indenter for Rockwell Scale C
1.5 mm Diameter Ball Indenter for Rockwell Scale B

คณุลกัษณะเฉพาะและสมรรถนะ
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เครือ่งหวัเผาส�าหรบัแก๊สสงัเคราะห์ค่าความร้อนต�า่ 

ได้รับการออกแบบหัวเผาให้มีลักษณะเป็นกรวย แบ่ง

เป็นชั้นจ�านวน 2 ชั้นโดยมีการหมุนของเจนเนอร์เรเตอร์ 

(Generator) เพื่อใช้ในการเพิ่มความเร็วของแก๊ส

สงัเคราะห์และอากาศเข้าผสมกนั ท�าให้แก๊สสงัเคราะห์

ที่ผสมกับอากาศสามารถไหลไปตามกรวยของหัวเผา

ด้วยอัตราการไหลคงที่ เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิงการ

เผาไหม้จึงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องไม่ดับง่าย และมีความ

ปลอดภัยไม่เกิดการไหลย้อนกลับของแก๊ส

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
เครือ่งหวัเผาส�าหรบัแก๊สสงัเคราะห์ค่าความร้อนต�า่ 

ที่พัฒนาขึ้นในโครงการสามารถให้อัตราปริมาณ 

ความร้อนที่ผลิต (ค�านวณจากอัตราการป้อนเชื้อเพลิง) 

0.5-1 Mw(heat)/hr โดยออกแบบหัวเผาให้มีลักษณะ

เป็นกรวย แบ่งเป็นชิ้นจ�านวน 2 ชั้น โดยมีการหมุนของ  

เจนเนอร์เรเตอร์ (Generator) เพื่อใช้ในการเพิ่มความ 

เรว็ของแก๊สสังเคราะห์และอากาศเข้าผสมกนัท�าให้แก๊ส

สังเคราะห์ท่ีผสมกับอากาศสามารถไหลไปตามกรวย

ของด้วยอัตราการไหลคงที่ เมื่อมีการเผาไหม้เชื้อเพลิง

การเผาไหม้จึงเกิดข้ึนอย่างต่อเน่ืองไม่ดับง่าย และมี

ความปลอดภัยไม่เกิดการไหลย้อนกลับของแก๊ส 

นอกจากนัน้ยงัน�าหวัเผาไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการ

ผลิต โดยใช้พลังงานทางเลือก (แก๊สเชื้อเพลิงเคราะห์) 

ซึง่ช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานในการผลิตได้ประมาณ

ร้อยละ 50 ส่งผลให้ต้นทุนของสินค้าลดลงตามไปด้วย

 ราคาเริ่มต้นที่ 300,000-800,000 บาท/เครื่อง 

ขึ้นอยู่กับขนาดของเครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี 

เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องหัวเผาส�าหรับแก๊สสังเคราะห์
ค่าความร้อนต�่า

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม.57 ต�าบลคลองต�าหรุ อ�าเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศพัท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 6464  ลกูค้าสมัพนัธ์ : 06 1825 1028  E-Mail : ekasit.2821@gmail.com
ร่วมกับ : บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
เลขที่ 23/52 หมู่ 10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศพัท์ : 0 2726 6839  โทรสาร : 0 2726 3147  อเีมล์ : chukiat143@gmail.com  Website : www.consco-srane.com
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พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน 
เลขที่ 700/1 หมู ่1 นคิมอตุสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต�าบลคลองต�าหร ุอ�าเภอเมอืง จงัหวดัชลบรุ ี20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5088-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  Email: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท สตาร์ เอ็นจิเนียริ่ง (ไทยแลนด์) จ�ากัด 
เลขที่ 91/962-4 ซอยรามอินทรา 44 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230
โทรศัพท์ : 0 2519 5333  

เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะ
แบบกึ่งอัตโนมัติที่ใช้ระบบตัดด้วยพลาสม่า

เครื่องขึ้นรูปโครงร่างปากท่อโลหะแบบกึ่ง

อตัโนมตัทิีใ่ช้ระบบตดัด้วยพลาสม่า เป็นเครือ่งบากท่อ

กลึงอัตโนมัติ ใช้เครื่องตัดพลาสม่า เป็นตัวตัดบากท่อ 

โดยให้หัวพลาสมาเดินตามแบบแผ่นเหล็กแบบท่ี

ก�าหนดไว้ โดยเมือ่ใส่ท่อทีจ่ะตดัแล้วกดปุม่ 1 ครัง้ ระบบ

จะท�าการตดับากท่อโดยอตัโนมตัทินัท ีเครือ่งตดับากท่อ

นี้ ใช้มอเตอร์ในหมุนท่อที่จะตัด ซึ่งมีความเร็วสัมพันธ์

กับการเคลื่อนที่ของหัวตัดพลาสมา ซึ่งก็คือ ในขณะท่อ

หมุนหัวตัดของพลาสม่า ก็จะท�าการตัดบากท่อไปด้วย

จนครบรอบการท�างานเครื่องก็จะหยุดการท�างาน  

เครื่องสามารถตัดบากท่อขนาด 1”, 2 ½”, 2”, 2 ½’, 3” 

ภายใน 1 นาท ีและสามารถน�าไปใช้งานเชือ่มต่อได้เลย 

โดยไม่ต้องเจียรแต่ง

 หากสนใจสามารถตดิต่อสอบถามทางบรษิทั

ได้โดยตรง 

 พฒันาภายใต้ โครงการพฒันาสนิค้าเทคโนโลยี  

เพื่อทดแทนการน�าเข้า และผลักดันสู่ตลาด AEC 

ประจ�าปีงบประมาณ 2557
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CATALOG TECHNOLOGY



CATALOG TECHNOLOGY
เทคโนโลยอีื่นๆ



พัฒนาโดย : รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2942 8563  โทรสาร : 0 2579 2775
ร่วมกับ : บริษัท คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซส จ�ากัด
เลขที่ 23/52 หมู่ 10 ซอย 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2726 6839, 0 2726 2174  โทรสาร : 0 2726 3147, 0 2726 6406 
โทรศัพท์มือถือ : 08 1359 6789  E-Mail : chukiat@consco.co.th
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ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน

ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane เป็นเคร่ืองกลยก-

ล�าเลียงวัสดุที่เหมาะสมในการติดตั้งในพื้นที่ที่จ�ากัด 

และอยู่สูง โดยรถปั้นจั่นทั่วๆ ไปไม่สามารถน�าเข้าไปใช้

งานได้ นอกจากนี้ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ยังมีข้อดี

เมื่อเปรียบเทียบกับปั้นจ่ันแบบโครงเสาสูง (Tower 

Crane) คือสามารถใช้ปั ้นจั่นแบบ Derrick Crane  

ติดตั้งบนพื้นที่ราบโดยใช้ขาทราย 2 ขาและฐานปั้นจั่น

เป็นตัวยันให้ปั้นจั่นสมดุลในการท�างาน ตัวปั้นจ่ันและ

ขาทรายดังกล่าวสามารถแยะออกจากกันเป็นชิ้นเล็กๆ 

ทีม่ขีนาดแต่ละชิน้ไม่เกนิ 1,000 กโิลกรมั เพือ่สะดวกใน

การขนย้าย รื้อถอน ตลอดจนติดตั้งและประกอบเพื่อ 

ใช้งานได้โดยง่าย

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane สามารถใช้งานใน

การยกน�้าหนักได้ 3.5 ตัน

• มีความยาวของแขนยก (Jib) ยาวประมาณ 30 

เมตร

• มรีะยะในการยกตามแนวราบประมาณ 29 เมตร

• หากท�าการปรบัการตดิตัง้ป้ันจัน่ทีร่ะยะในการยก

ตามแนวราบประมาณ 5 เมตร จะสามารถยกน�้าหนัก

ได้สูงสุดเท่ากับ 8 ตัน

• มีมอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก�าลัง

• โครงสร้างของป้ันจัน่แบบ Derrick Crane สามารถ 

รับภาระจากการยกน�้าหนัก รวมถึงการท�างานได้เป็น

อย่างดีโดยไม่เกิดความเสียหายทางกลใดๆ

 ราคาเริ่มต้นที่ 3,500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2553



พัฒนาโดย : รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 294 8563  โทรสาร : 0 2579 2775
ร่วมกับ : บริษัท คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซส จ�ากัด
เลขที่ 23/52 หมู่ 10 ซอย 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2726 6839
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ระบบหัวจ่ายคอนกรีตแบบแขนพับ 
ส�าหรับการก่อสร้าง

จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง 

ในประเทศไทย ท�าให้มีการลงทุนโครงการขนาดใหญ่

ของภาครัฐและเอกชนในการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 

ระบบสาธารณูปโภค และอ่ืนๆ เพิ่มขึ้นส่งผลให้มี 

ความต้องการ น�าเข้าเครือ่งจกัรมาใช้ในการก่อสร้างเพิม่ 

มากขึ้นเป็นเงาตามตัว ตามปริมาณการขยายตัวของ

อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะเครื่องจ่ายคอนกรีต 

ชนิดแขนพับส�าหรับงานก่อสร้างที่มีความต้องการมาก

ถึง 20 เครื่องต่อปี (ข้อมูลปี 2554) ซึ่งการพัฒนาเครื่อง

ดังกล่าวได้ภายในประเทศจะสามารถลดการสูญเสีย 

เงินตราต่างประเทศไปได้กว่าร้อยละ 40 และยังเป็น 

การเพิม่ผลติภาพของอตุสาหกรรมก่อสร้างไทย สามารถ

ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากฝุ่น

ละอองในการก่อสร้าง และเป็นการพัฒนาศักยภาพ

บุคลากรไทยในการพัฒนาสร้างเคร่ืองจักร รองรับการ

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานของชาต ิซ่ึงจะส่งผลกระทบทีด่ี

ต่อระบบเศรษฐกจิ ในภาพรวม และ GDP ของประเทศ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• สามารถจ่ายคอนกรตีเข้าไปภายในตวัอาคารเพือ่

ก่อสร้างปริมาณ 5 ลูกบาศก์เมตร ใช้เวลาเพียง 10 นาที

•ระบบหัวจ่ายคอนกรีตแบบแขนพับ (Placing 

Boom) ขนาด 28 เมตร

•แขนกลหวัจ่ายคอนกรตีเพือ่ส่งจ่ายคอนกรตีจาก

ปั๊มคอนกรีตไปยังบริเวณที่ต้องการ

•มีรัศมีการท�างาน 28 เมตร

•สามารถปรับยกและหมุนได้รอบตัว 360 องศา

•บังคับการท�างานด้วยระบบไฮโดรลิก ท่ีแรงดัน 

28 MPa ที่ควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล

•ใช้ก�าลังจากมอเตอร์ ขนาด 7.5 กิโลวัตต์

•สามารถรับน�้าหนักขณะจ่ายคอนกรีตเต็มท่อ

ล�าเลียงขณะที่แขนจ่ายคอนกรีตยืดยาวที่สุดในมุมยก

ต่างๆ

 ราคาเริ่มต้นที่ 3,500,000 บาท/เครื่อง

 พฒันาภายใต้โครงการสร้างเครือ่งจกัรต้นแบบ 

ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่การสร้างสรรค์คณุค่า 

ประจ�าปีงบประมาณ 2554
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ปัจจุบันธุรกิจก่อสร้างขนาดใหญ่เกิดภาวะ
ขาดแคลนแรงงาน และในขณะเดียวกันธุรกิจก่อสร้าง
ขนาดเล็กก็ขาดการเข้าถึงแหล่งอุปกรณ์ เคร่ืองมือที่
เหมาะสมกับงาน เพื่อน�ามาใช้งานได้ สะดวกรวดเร็ว
ปลอดภัยเนื่องจากความไม่พร้อมขององค์กรในการ
ดแูล-ซ่อมบ�ารงุ,สถานทีจ่ดัเกบ็ ตลอดจนการขาดแคลน
องค์ความรู ้ค่าแรงงานกม็แีนวโน้มทีจ่ะสงูขึน้เป็นล�าดบั
เรื่อยมา เครื่องทุ่นแรงต่างๆ ได้พัฒนามาใช้ในวงการ
อุตสาหกรรมก่อสร้างอย่างมากมายท�าให้การก่อสร้าง
เสร็จสิ้นอย่างรวดเร็ว

หลักการท�างานและจุดเด่น
• ปูนฉาบที่ใช้เป็นปูนฉาบส�าเร็จรูปมีการเกาะตัว

ได้ดี ใช้ปูนฉาบให้เหมาะสมกับผิวหนัง

• ลักษณะการฉาบปูนโดยใช้แรงคนทั่วไปจะใช้
เกียงซึ่งท�าด้วยเหล็กแผ่นเรียบ ปาดปูนขึ้นเป็นแนวตั้ง 
โดยเอียงแผ่นเกียง 5-10 องศา เพื่อให้สันเกียงด้านล่าง
เป็นตอปาดปูนฉาบให้เรียบร้อย

• หากมีปูนฉาบปาดสม�่าเสมอเข้าที่เกียงฉาบโดย
ใช้สายพานล�าเลียงปาดอย่างสม�า่เสมอ และเกียงฉาบ
สามารถปาดขึ้นในแนวตั้งโดยตลอดและมีแรงตอสั่น
สะเทอืนตดิทีเ่กยีงฉาบจะท�าให้ปนูฉาบตวัดขีึน้สม�า่เสมอ 
และแน่นหนาไม่หลุดได้ง่าย

• เกียงฉาบที่จะดึงข้ึนในแนวตั้งต้องมีไกด์น�าพา
เพื่อให้ได้ระดับฉากกับพื้นเสมอ โดยจะใช้เครื่องกว้าน
สลิงเป็นตัวยกเกียงฉาบขึ้นตามไกด์

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• เครื่องฉาบมีลักษณะเป็นกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด 

ไม่เกิน (ก x ย x ส) 900 x 1500 x 600 มิลลิเมตร

• มีล้อเลื่อนด้านล่างท�าให้สะดวกต่อการเคลื่อน
ย้าย และช่องส�าหรับใส่เติมปูนฉาบอยู่ด้านบน

• เสาค�้ายันเป็นไกด์รางท่อเหล่ียมหรือกลม สูงไม่
น้อยกว่า 3.50 เมตร เพื่อเป็นรางให้เครื่องฉาบยกตัวขึ้น
โดยเครื่องกว้านในแนวดิ่ง

• มีเสา 2 เสา สามารถต่อเป็นช่วงและปรับยึดสูง
หรือต�่าได้ โดยระบบไฮโดรลิก เพื่อเป็นไกด์น�ากระบะ 
ขึ้น – ลงในแนวดิ่ง โดยใช้กว้าน-สลิงเป็นเครื่องกล  
เมือ่ตกัปนูผสมเสรจ็ลงในกระบะเครือ่ง เครือ่งจะล�าเลยีง
ปูนฉาบจากกระบะเข้าสู่แผ่นฉาบโดยสายพานล�าเลียง  
และผ่านฉาบปนูจะท�าการฉาบปนูเข้าผนงัและตบเรยีบ
อีกขั้นหนึ่ง และเมื่อการฉาบถึงระดับที่ตั้งไว้ เครื่องฉาบ
จะหยุดโดยอัตโนมัติ และรูดปาดกลับสู่ระดับพื้นเพื่อ
ปรับเรียบของผนังอีกขั้นหนึ่ง

 ราคาเริ่มต้นที่ 600,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการน�าเข้าและผลักดันสู ่ตลาด AEC 
ประจ�าปีงบประมาณ 2555

เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง

พัฒนาโดย : สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
เลขที่ 700/1 หมู่ 1นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองต�าหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 0 3821 5033-44  โทรสาร : 0 3874 3464  ลูกค้าสัมพันธ์ : 06 1825 1028  E-Mail: Marketing@tgi.or.th
ร่วมกับ : บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส จ�ากัด
เลขที่ 23/52 หมู่ 10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ : 0 2726 6839  โทรสาร : 0 2726 3147  E-Mail: chukiat143@gmail.com
Website: www.consco-crane.com
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กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ระบบลิฟต์โดยสาร
ส�าหรับงานก่อสร้าง

ลิฟต์ทีใ่ช้ในงานก่อสร้างโดยทัว่ไปจะเป็นงานก่อสร้าง
ในอาคารสูง ซึ่งเป็นลิฟต์ที่ใช้ในการส่งคน (ลิฟต์โดยสาร  
หรือ Passenger Lift) และวัสดุก่อสร้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
Passenger Lift เป็นลิฟต์ที่มีความส�าคัญอย่างยิ่งต่อ 
ความปลอดภัยของบุคลากรที่ท�างานอยู่ในสถานที่ก่อสร้าง 
เนื่องจากเป็นการเคลื่อนที่ในแนวดิ่งที่มีความสูง การสร้าง
ลิฟต์โดยทั่วไปเป็นการสร้างใช้งานชั่วคราว และความ
ต้องการในการประหยัดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการน�าเข้าลิฟต์
ประเภทนี้จากต่างประเทศ มีค่าใช้จ่ายที่สูง ท�าให้เกิดความ
ละเลยมาตรฐานด้านความปลอดภัย จากการที่ได้เห็นข่าว
การเสียชีวิตจากลิฟต์ก่อสร้างหลายๆ ครั้ง

ส�านกังานปลดักระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยจีงึ
ให้การสนับสนุน มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ ร่วมกบั สมาคม
เครื่องจักรกลไทย และ บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร์ไพรเซส 
จ�ากดั เพือ่ด�าเนนิโครงการพฒันาระบบลฟิต์โดยสารส�าหรบั
งานก่อสร้าง ที่สามารถรองรับน�้าหนักบรรทุกได้ 2,000 
กโิลกรมั และเคลือ่นทีไ่ด้ 30-40 เมตร/นาท ีเพือ่เป็นการสร้าง
มาตรฐานความปลอดภัย และประสิทธิภาพในการท�างาน
ของระบบลฟิต์โดยสารส�าหรบังานก่อสร้าง ช่วยลดดลุการค้า
ของประเทศ ทั้งนี้เครื่องจักรดังกล่าวจะจ�าหน่ายในเชิง
พาณชิย์ได้ในราคาต่อชดุเริม่ต้นที ่3 ล้านบาท  เมือ่มกีารผลติ
อยูใ่นสายการผลติอย่างแท้จรงิ ในขณะทีเ่ครือ่งจกัรทีน่�าเข้า
จากต่างประเทศมีราคาจ�าหน่ายประมาณ 5 ล้านบาท  
นอกจากน้ีความส�าเร็จในการพฒันาลฟิต์ก่อสร้างนี ้ยงัมส่ีวน
ช่วยเสรมิสร้างเทคโนโลยขีองไทย เกดิการพฒันาแรงงานใน
ประเทศ สร้างศักยภาพ เพิม่ความสามารถในการแข่งขันให้
กับผู้ผลิตในประเทศ ส่งเสริมการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และสามารถสร้างมาตรฐานความปลอดภัยให้กับแรงงาน
ในอุตสาหกรรมไทยอีกด้วย 

คุณลักษณะเฉพาะและสมรรถนะ
ลิฟต์ส�าหรับงานก่อสร้าง ท�างานด้วยระบบขับเคล่ือน

แบบ Rack and Pinion จ�านวน 1ชุด

• ลิฟต์ขนาด 1.50 x 2.30 x 3.00 เมตร

• มีความเร็วในการเคล่ือนที่ ที่ค่าสูงสุดไม่ต่ากว่า 30 
เมตร/วินาที

• ความสูง 30 เมตร

• ระบบเบรคแบบ Centrifugal Clutch
ลิฟต์ส�าหรับงานก่อสร้าง ท�างานด้วยระบบขับเคล่ือน

แบบ Sling จ�านวน 1 ชุด

• ลิฟต์ขนาด 1.50 x 2.30 x 3.00 เมตร

• มีความเร็วในการเคล่ือนที่ ที่ค่าสูงสุดไม่ต่ากว่า 40 
เมตร/วินาที

• ความสูง 30 เมตร

• ระบบเบรคแบบ Friction (บีบจับที่ราง)

• โดยทีล่ฟิต์ทัง้สองแบบ เคลือ่นทีอ่ยูบ่นแกน (Tower) 
เดียวกัน

 ราคาเริ่มต้นที่ 3,000,000 บาท/เครื่อง

 พัฒนาภายใต้โครงการสร้างเครื่องจักรต้นแบบ
ด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพ่ือการสร้างสรรค์คุณค่า 
ประจ�าปีงบประมาณ 2557

ผู้พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900  
โทรศัพท์ : 0 2942 8563  โทรสาร  : 0 2579 2775 
ร่วมกับ สมาคมเครื่องจักรกลไทย 
เลขที ่86/6 อาคารส�านกังานพฒันาอตุสาหกรรมสนบัสนนุ ซอยตรมีติร ถนนพระรามที ่4 เขตคลองเตย กรงุเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : 0 2712 2096 โทรสาร : 0 2712 2979  E-Mail  : thaimachinery2@gmail.com
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