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ค�ำน�ำ
ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ในยุคระบบเศรษฐกิจที่อิงฐานความรู้ ทั้งระบบการผลิตในระดับอุตสาหกรรมและ
ระดับชุมชน การใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ จึงเป็นปัจจัยการผลิตที่ส�ำคัญไม่ยิ่งหย่อน
กว่าปัจจัยด้านแรงงานหรือด้านเงินทุน กล่าวได้ว่าการพัฒนาเทคโนโลยีได้กลายเป็นกุญแจส�ำคัญในระบบเศรษฐกิจ
ปัจจุบัน โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ซึ่งเป็นหน่วยงานภายใต้การก�ำกับของ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีพนั ธกิจหลักในการส่งเสริมและสนับสนุนปัจจัยเอือ้ ต่อการพัฒนา
โดยการน�ำองค์ความรู้ เทคนิค เทคโนโลยี เครือ่ งมือ เครือ่ งจักร และสิง่ ประดิษฐ์ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ได้จริงในเชิงเศรษฐกิจ
สูผ่ ปู้ ระกอบการและชุมชน ผ่านการด�ำเนินงานทีห่ ลากหลายรูปแบบ เช่น การสร้างสรรค์คณ
ุ ค่าด้วยกระบวนการวิศวกรรม
การสนับสนุนการพัฒนาสร้างเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิตภายในประเทศ และตอบสนอง
ความต้องการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้ อีกทั้งยังให้ความส�ำคัญกับผู้ที่มีความสามารถในการประดิษฐ์คิดค้นสิ่ง
ทีม่ คี ณ
ุ ค่าและเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติโดยส่วนรวม และมีความเหมาะสมกับรางวัลตอบแทนเพือ่ เป็นขวัญก�ำลังใจ
และเชิดชูเกียรติ ท�ำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรูข้ องบุคลากรไทย สามารถลดการน�ำเข้า และพึง่ พาตนเองในการพัฒนา
เทคโนโลยีของประเทศได้ในระยะยาว
ผลงาน “CATALOG TECHNOLOGY” เล่มนี้ เป็นการรวบรวมผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีเครือ่ งจักรกล เครือ่ งมือ
อุปกรณ์ และสิง่ ประดิษฐ์ ทีส่ นับสนุนโดยส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพือ่ เผยแพร่ขอ้ มูลเทคโนโลยี โดยจัดเรียง
ตามกลุม่ เทคโนโลยี ได้แก่ เทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีปศุสตั ว์และการประมง เทคโนโลยีอาหาร เทคโนโลยีพลังงาน
เทคโนโลยีสงิ่ แวดล้อม เทคโนโลยีสำ� หรับ OTOP และหัตถกรรม เทคโนโลยีการแพทย์ เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
และเทคโนโลยีอื่น ๆ
ส�ำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ส�ำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า
หนังสือเล่มนี้จะให้ความรู้ เป็นประโยชน์กับผู้ที่มีความสนใจในองค์ความรู้ด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องจักรกล
และสิ่งประดิษฐ์ และน�ำไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตต่อไป
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สารบัญ (ต่อ)
เทคโนโลยีการแพทย์
เครื่อง Freeze dryer เพื่อใช้ในการผลิตวัคซีนและเซรุ่ม
เครื่องเคลือบยาด้วยน�้ำตาลแบบอัตโนมัติ
เครื่องผสมน�้ำยาส�ำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม)
เครื่องล้างตัวกรองส�ำหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม)
เครื่องสแกนฟันและผลิตฟันเทียม
เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อโรคอัตโนมัติส�ำหรับเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ (Automatic Autoclave Machine)
เครื่องวัดการกระจายน�้ำหนักที่เท้า
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เทคโนโลยีสนับสนุนอุตสาหกรรม
เครื่องขึ้นรูปชนิดแม่พิมพ์หมุน (Rotational Molding Machine) เพื่อการผลิตไซโลขนาด 20 ลูกบาศก์เมตร
เครื่องฉีดพลาสติก (Plastic Injection Machine) ขนาด 200 ตัน
เครื่อง CNC 5 Axis for Jewelry
เครื่อง CNC 5 แกน
เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw
เครื่องป้อนแผ่นเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี
เครื่องสร้างต้นแบบขนาดใหญ่ส�ำหรับงานเซรามิก พร้อมซอฟต์แวร์ช่วยการผลิต (Rapid Prototype)
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เครื่องต้นแบบระบบการพิมพ์สกรีนแบบกึ่งอัตโนมัติ
ชุดเฟืองทดรอบจากเทอร์ไบน์ก�ำลังสูงส�ำหรับหีบอ้อยในอุตสาหกรรมน�้ำตาล
ชุดเฟืองทดรอบอัตราทดสูงส�ำหรับชุดสายพานล�ำเลียงกากอ้อย
ระบบล�ำเลียงชิ้นงานส�ำหรับเครื่อง Forging
ระบบน�ำร่องอัตโนมัติส�ำหรับเครื่องเชื่อม
ระบบหุ่นยนต์วิชั่นเพื่อใช้ในงานหยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบ
เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ
เครื่องหัวเผาส�ำหรับแก๊สสังเคราะห์ค่าความร้อนต�่ำ
เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง
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เทคโนโลย์อื่น ๆ
ปั้นจั่นแบบ Derrick Crane ขนาด 3.5 ตัน
ระบบหัวจ่ายคอนกรีตชนิดแขนพับส�ำหรับงานก่อสร้าง (Placing Boom)
เครื่องทดสอบห้ามล้อและเครื่องทดสอบศูนย์ล้อรถ
กิจกรรมเผยแพร่เทคโนโลยีส�ำหรับผู้ประกอบการภาคอุตสหกรรม
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แนวทางส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี
การส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร
เครือ่ งมือและอุปกรณ์ มุง่ เน้นการพัฒนาผลงานจากความ
ร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการ หน่วยงานที่ไม่แสวงหา
ผลก�ำไร และนักวิชาการ เพื่อพัฒนาสร้างเครื่องจักร
เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับกระบวนการผลิต
ภายในประเทศตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
โดยการผลิตด้วยกระบวนการเรียนรู้จากองค์ความรู้เชิง
วิศวกรรมที่มีอยู่แล้ว และพัฒนาให้ดีกว่าเดิม โดยใช้
วัตถุดิบหรือทรัพยากรภายในประเทศ
การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้าง
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือ และอุปกรณ์ของผูป้ ระกอบการภาค
เอกชนในปัจจุบัน พบว่า ยังมีพื้นที่ของการพัฒนาธุรกิจ
จากความต้องการทางเทคโนโลยีอีกมาก โดยที่จุดแข็ง
ในการพัฒนาของประเทศไทย คือ ความหลากหลายของ
ทรัพยากรและวัตถุดิบ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม
บุคลากรมีความรูค้ วามสามารถเชีย่ วชาญในสาขาทีห่ ลาก
หลาย หน่วยงานภาครัฐที่พร้อมให้การสนับสนุนมีหลาก
หลาย และผูป้ ระกอบการมีองค์ความรูจ้ ากประสบการณ์
และโอกาสของการพัฒนา คือ ประเทศมีความจ�ำเป็น
ที่ต้องใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และงานวิจัยและ
พั ฒ นามากขึ้ น เพื่ อ สนองความต้ อ งการองค์ ค วามรู ้
ด้านการวิจัยและพัฒนาของการผลิตภาคอุตสาหกรรม
รองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และการเปิดรับการ
ลงทุนร่วมกับต่างชาติ เป็นการเปิดโอกาสให้ประเทศได้
เรียนรูแ้ ละดูดซับเทคโนโลยีทแี่ ฝงมา การเข้าสูป่ ระชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน เป็นโอกาสในการสร้างหรือขยายตลาด
ทางเทคโนโลยีที่ไทยมีศักยภาพ และการสร้างความ
ร่วมมือกับต่างประเทศในการวิจัยและพัฒนาต่อไป
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โดยได้ ด� ำ เนิ น งานภายใต้ 4 โครงการหลั ก
ได้ แ ก่ โครงการสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทางวิ ท ยาศาสตร์
และเทคโนโลยี โครงการพั ฒ นาประดิ ษ ฐกรรม
เพื่ อ ชนบท โครงการพั ฒ นาและถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
ด้ ว ยกระบวนการวิ ศ วกรรมเพื่ อ การสร้ า งสรรค์
คุณค่า และโครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยีเพื่อทดแทน
การน� ำ เข้ า และเพิ่ ม ศั ก ยภาพในการแข่ ง ขั น โดยได้
รวบรวมเป็นผลงาน “CATALOG TECHNOLOGY”
เล่มที่ท่านถืออยู่ในมือนี้ ซึ่งผลงานเทคโนโลยีดังกล่าว
เป็ น เพี ย งส่ ว นหนึ่ ง ของผลงานทั้ ง หมดที่ ส� ำ นั ก
ส่ ง เสริ ม และถ่ า ยทอดเทคโนโลยี ส� ำ นั ก งานปลั ด
กระทรวงวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ร่ ว มกั บ ภาคี
เครื อ ข่ า ย ทุ ่ ม เทพั ฒ นาตลอดระยะเวลาที่ ผ ่ า นมา
นั่นเอง
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“การประยุกต์ดัดแปลงเทคโนโลยีให้มีคุณสมบัติหรือ
สมรรถนะให้พัฒนาไปอย่างเหมาะสม เน้นการออกแบบใหม่
ให้สามารถทดแทนการน�ำเข้าเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่มี
มูลค่าสูงจากต่างประเทศ รวมถึงการปรับปรุงรายละเอียด
การใช้งานให้สมบูรณ์แบบ กับความต้องการตามโอกาสและ
สถานการณ์ตลาดของประเทศ คือ หัวใจส�ำคัญในการยกระดับ
การผลิตตามแบบวิศวกรรมสร้างสรรค์คณ
ุ ค่า (Value Creation
Engineering) ซึ่งนอกจากจะเป็นการช่วยพัฒนาและสร้าง
เครื่องจักรตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่ส่วนใหญ่
ต้องน�ำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศแล้วยังเป็นการลดต้นทุน
การผลิต ทั้งในแง่ของระยะเวลาวิจัยพัฒนาที่ช่วยเปิดโอกาส
ที่จะเกิดการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว
ไม่ตอ้ งลองผิดลองถูก ซึง่ จะท�ำให้มงุ่ เป้าการวิจยั พัฒนาได้อย่าง
ตรงประเด็น และมี ประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังเป็นการ
ลดค่าใช้จ่าย ให้กับผู้ประกอบการไทยให้ลงทุนสร้างเครื่องจักร
หรือเครื่องมือได้เอง โดยที่ไม่ต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ
อันจะช่วยลดปัญหาการซ่อมบ�ำรุงไปโดยปริยาย”

นางนิตยา พัฒนรัชต์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยี

“การพัฒนาเทคโนโลยี เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ นับว่าเป็นเรื่องยากส�ำหรับประเทศเล็ก ๆ และ
ไม่ร�่ำรวยที่จะอาจหาญเข้าไปแข่งขันกับประเทศชั้นน�ำที่มีฐานการวิจัยและฐานเศรษฐกิจเข้มแข็ง แต่นั่นมิได้หมายความว่า
จะไม่มีเวทีส�ำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีให้กับประเทศไทย เพราะทุกประเทศมีโอกาสก้าวไปข้างหน้า หากเลือกพัฒนา
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับท้องเรื่องของตนเอง นั่นคือ ก้าวย่างแห่งการพัฒนาที่ยั่งยืนนั่นเอง”
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เทคโนโลยี
การเกษตร
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เครื่องเตรียมดินส�ำหรับนาด�ำ


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

เครื่องเตรียมดินส�ำหรับนาด�ำ  เพื่อติดตั้ง
กับรถไถแบบนัง่ ขับขนาด 34 แรงม้า มีขนาดหน้ากว้าง
200 เซนติเมตร การใช้งานเกษตรกรต้องมีการ
เตรียมแปลงนาก่อนโดยผ่านการไถดะ ไถแปร
เพื่อก�ำจัดวัชพืชและย่อยดินให้มีขนาดเล็กก่อนแล้ว
จึงใช้เครือ่ งเตรียมดิน ส�ำหรับนาด�ำ โดยการไถเพียง
1 รอบ ก็สามารถเตรียมดินส�ำหรับปักด�ำต้นกล้าได้
• ประสิ ท ธิ ภ าพความสามารถในการ
เตรียมดิน 18 นาที/ไร่
• เครื่องมีขนาด 2.2 X 1.60 X 1.25
เมตร
• น�้ำหนักของเครื่อง 280 กิโลกรัม
การปลูกข้าวนาด�ำ เป็นวิธกี ารปลูกทีใ่ ห้ผลผลิตสูง ซึง่ เกษตรกร
ต้องอาศัยเครื่องเตรียมดินส�ำหรับการปรับสภาพพื้นดินให้เหมาะกับ
การปลูกข้าวนาด�ำ โดยเครือ่ งเตรียมดินส�ำหรับนาด�ำทีเ่ กษตรกรใช้อยู่ ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท/เครื่อง
ทั่วไปนั้น ยังปั่นดินได้ไม่ละเอียดจึงต้องวิ่งซ�้ำกันหลายรอบท�ำให้ พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนา
ษฐกรรมเพื่อชนบท
สิน้ เปลืองน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงมาก จึงเป็นสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความล่าช้า ประดิ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
และมีต้นทุนในการผลิตสูง ดังนั้นการพัฒนาเครื่องเตรียมดินส�ำหรับ
นาด�ำที่มีประสิทธิภาพ จึงเป็นแนวทางหนึ่งในการประหยัดต้นทุน  พัฒนาโดย :
ของการท�ำนาได้
นายณรงค์ หูชัยภูมิ
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
 หลักการท�ำงานและจุดเด่น
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
• ตัวเครื่องมีจุดยึดกับท้ายรถไถแบบนั่งขับจ�ำนวน 3 จุด วิทยาเขตสกลนคร
• มีลูกกลิ้งตัวใหญ่ ท�ำหน้าที่ย่อยดิน และลูกกลิ้งตัวเล็ก เลขที่ 199 หมู่ที่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ
ท�ำหน้าที่ช่วยย่อยดินให้ละเอียดมากขึ้น
อ�ำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร 47160
• ส่วนคราดท�ำหน้าที่ช่วยปรับหน้าดิน การท�ำงานรถไถ โทรศัพท์ : 042-772391
จะเป็นต้นก�ำลังในการลากจูงเครื่องเตรียมดินส�ำหรับนาด�ำ  ขณะที่ โทรสาร : 042-772392
ท�ำการลากจูงด้วยความเร็ว 3.2 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ลูกกลิ้งตัวใหญ่ E-Mail : mechainical_rmuti@hotmail.com
จะท�ำหน้าที่เป็นต้นก� ำลัง เพื่อให้ลูกกลิ้งตัวเล็กกลิ้งตามด้วยชุด
ถ่ายทอดก�ำลัง
• จากนัน้ คราดก็จะท�ำการกระจายดินและเกลีย่ ดินจากทีส่ งู
ไปสู่ที่ต�่ำกว่าด้วยไม้ที่ติดบนสันของคราด หากพื้นที่มีความแข็งอ่อน
ต่างกันมาก คราดจะสามารถปรับระดับการเกลี่ยดินตามสภาพพื้นที่
อีกด้วย
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เครื่องหว่านข้าวแห้ง
พ่วงรถแทรกเตอร์

เทคโนโลยี
การเกษตร
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การปลูกข้าวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
โดยเฉพาะในเขตพืน้ ทีท่ งุ่ กุลาร้องไห้เป็นพืน้ ทีอ่ าศัย
น�้ำฝนเพียงอย่างเดียว บ่อยครั้งที่ประสบปัญหา
ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล มักทิง้ ช่วงระหว่างฤดูปลูก
อีกทั้งการกระจายของน�้ำฝนไม่ดี การแก้ปัญหา
ของเกษตรกร คือ ใช้วิธีหว่านข้าวแห้งด้วยมือแทน
วิธีการปักด�ำ  แต่วิธีการดังกล่าวต้องใช้แรงงาน
จ�ำนวนมาก คิดเป็นพื้นที่เพาะปลูกข้าวมากกว่า 9
ไร่ต่อคน ดังนั้น การประดิษฐ์เครื่องหว่านข้าวแห้ง
ที่เหมาะสมต่อการใช้งานจึงเป็นประโยชน์ และ
ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในพื้นที่ได้อย่าง
แท้จริง


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• ใช้หลักการเมล็ดตกจากท่อตกกระทบ
แผ่นกระจายเมล็ด ท�ำให้การกระจายเมล็ดสม�ำ่ เสมอ
ซึ่งเป็นหลักการใหม่
• แผ่นกระจายเมล็ดข้าวเป็นแบบใหม่
ไม่เคยมีใช้ในเครือ่ งหว่านทีใ่ ช้กนั อยู่ ท�ำให้การหว่าน
และการกระจายเมล็ดสม�่ำเสมอ เสมือนการหว่าน
ของคนที่มีความช�ำนาญ
• เครื่องหว่านข้าวสามารถติดบนผาน
ไถได้ ตั้งแต่ผานไถ 5 จาน ถึง 7 จาน และโครง
ผานตั้งแต่ 125 เซนติเมตร เป็นต้นไป
• ได้ออกแบบการติดตัง้ ของเครือ่ งหว่าน
บนโครงผานไถที่ ใ ช้ ใ นประเทศไทย ซึ่ ง มี ห ลาย
รูปแบบ เช่น โครงผานไถแบบกลม โครงผานไถ
แบบเหลี่ยม
• ได้ออกแบบชุดปรับอัตราการหว่านข้าว
สามารถปรับได้ตั้งแต่ 12 กิโลกรัมต่อไร่ จนถึง
40 กิโลกรัมต่อไร่ (ตามอัตราการหว่านทีต่ อ้ งการของ
เกษตรกร)

ราคาเริ่มต้นที่ 14,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสุรเวทย์ กฤษณะเศรณี

เลขที่ 1178/268 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน 32
แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. 10900
โทรศัพท์ : 02-5610711
มือถือ : 084-6568019
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เครื่องสีข้าวระดับครัวเรือน


เป็นเครือ่ งสีขา้ วขาว ส�ำหรับสีขา้ วบริโภคเองภายในครัวเรือน
ซึง่ ออกแบบให้มขี นาดเล็ก ใช้งานสะดวก ดูแลรักษาง่าย สามารถแยก
ข้าวหักและข้าวเต็มเมล็ด มีถุงผ้าเก็บและป้องกันการฟุ้งกระจายของ
แกลบและร�ำข้าว เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและคุ้มค่าในการใช้งาน
มีระบบป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
โดยเครื่องสีข้าวดังกล่าวมีขนาดเล็กกะทัดรัด ไม่กินเนื้อที่
มีน�้ำหนักเพียง 33 กิโลกรัม สามารถสีข้าวได้ 35 - 45 กิโลกรัม
ข้าวเปลือกต่อชั่วโมง มีอุปกรณ์คัดแยกสิ่งเจือปน รวมถึงข้าวเมล็ด
เต็มและข้าวหักออกจากกันได้ อีกทัง้ สามารถสีขา้ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพได้ตาม
ความต้องการของผูบ้ ริโภค ตลอดจนน�ำร�ำข้าวและแกลบใช้เลีย้ งสัตว์
หรือท�ำปุ๋ยได้ ซึ่งสามารถลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ้างสีข้าว


พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

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


ร่วมกับ :
บริษัทนาทวีเทคโนโลยี จ�ำกัด

เลขที่ 5/2 ม.14 ถนนสุวินทวงศ์ ต.ศาลาแดง อ.บางน�้ำเปรี้ยว
จ.ฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ : 038-846200-2 โทรสาร : 038-846203
E-Mail : natarawee_technology@yahoo.com
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คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• ประเภทการสีข้าว สีเป็นข้าวขาว
• ก�ำลังการผลิตประมาณ 35 - 45
กิโลกรัม ข้าวเปลือก/ชั่วโมง
• ความจุกรวยใส่ข้าว 4.5 กิโลกรัม
ข้าวเปลือก
• ต้ น ก� ำ ลั ง มอเตอร์ ไ ฟฟ้ า ขนาด
1 แรงม้า
• ความต้องการด้านไฟฟ้าหม้อไฟฟ้า
ขนาด 5 แอมป์ 220 โวลต์ คุณลักษณะ
เฉพาะ ขนาดสายไฟฟ้า 2 x 1.5 มม.
• ขนาดตัวเครื่อง 0.30 x 0.52 x 0.82
เมตร (กว้าง x ยาว x สูง)
• น�้ำหนักเครื่อง 33 กิโลกรัม
• ค่าไฟในการใช้เครื่อง 3 บาท/ชั่วโมง
• ได้ แกลบ 40% เป็ น น�้ ำ หนั ก 16
กิโลกรัม/ชั่วโมง
• ขายแกลบได้ 16 บาท (คิดราคาแกลบ
1,000 บาท/ตัน)
• ได้เศษข้าวหัก 33% เป็นน�้ำหนัก 8
กิโลกรัม/ชั่วโมง
• ขายเศษข้าวหักได้ 160 บาท (คิดราคา
ข้าวหัก 20 บาท/กก.)
• ได้ขา้ วสารส�ำหรับบริโภค 16 กิโลกรัม/
ชั่วโมง
ราคาเริ่มต้นที่ 18,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555

เครื่องขัดข้าวขาว รุ่นวิสต้า
เครือ่ งขัดสีขา้ วขาว Satake แบบแนวตัง้ ได้
รวบรวมเทคนิคทีท่ นั สมัยและได้รบั การพิสจู น์แล้วว่า
มีคณ
ุ ภาพดีกว่าเครือ่ งทีม่ ลี กั ษณะเหมือนกันในโรงสี
ข้าวทั่วโลก จุดเด่นของเครื่องขัดสีข้าวขาว Satake
แบบแนวตั้ง ส�ำหรับโรงสี คือ
ผลตอบแทนสูง : ได้ผลผลิตข้าวสารที่
ขาวสม�่ำเสมอในปริมาณเพิ่มขึ้น มีปริมาณข้าวหัก
น้อยลง และสูญเสียความชื้นน้อย
การใช้งานง่ายขึ้น : มีตัวควบคุมการขัดสี
ข้าวโดยอัตโนมัติ ท�ำให้ได้ข้าวขาวที่ต้องการอย่าง
ง่ายดาย
การเปลี่ยนอะไหล่สะดวก : หินขัดข้าวขาว
สามารถถอดออกได้ง่ายจากด้านบนของเครื่อง
อายุการใช้งานยาวนาน : เมือ่ เปรียบเทียบกับ
เครือ่ งแบบเดิม เครือ่ งขัดสีขา้ วตามแนวตัง้ สามารถ
รักษาความร้อนและความดันที่ต�่ำในห้องขัดสีข้าว
ได้ จึงท�ำให้ส่วนประกอบต่าง ๆ มีความทนทาน
มีอายุการใช้งานนานขึ้น
ร�ำข้าวตกค้างภายในตัวเครื่องน้อยลง :
ในส่วนล่างของห้องขัดสีขา้ วจะมีวาล์วใบพัด ซึง่ ช่วย
พัดร�ำข้าวออกจากตัวเครื่อง
การออกแบบขนาดที่ ก ะทั ด รั ด : การ
ออกแบบช่องการขัดสีข้าวเป็นแบบพิเศษ มีขนาด
เกือบ 2 เท่าของแบบเดิม จึงช่วยให้มีความจุของ
การขัดสีข้าวมากขึ้น



เทคโนโลยี
การเกษตร

TECHNOLOG

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• โครงสร้างแข็งแรง ออกแบบให้อปุ กรณ์สำ� คัญ ๆ ถูกติดตัง้
อยู่ภายในโครง เช่น โครงหิน ลูกหิน เสาซองยาง เพลาหิน มู่เล่ใต้หิน
• ก�ำลังผลิตข้าวขาว 6 - 8 ตันต่อชม. ก�ำลังผลิตข้าวนึ่ง
5 - 6 ตันต่อชม.
• ปริมาณลมดูด 60 ลบ.ม.ต่อนาที
• ความขาวของข้าวที่ขัดได้ 4 หน่วยต่อเที่ยว (ขึ้นอยู่กับ
ความต้องการผู้ใช้)
• ออกแบบให้พนื้ ทีภ่ ายในห้องขัดมาก ท�ำให้มกี ำ� ลังผลิตสูง
• ออกแบบใหม่ ไม่ใช้ยางเส้น ไม่ต้องปรับตั้งยาง
• สามารถปรับความขาวของข้าวสารได้ง่าย ด้วยลูกตุ้ม
ถ่วงน�้ำหนักที่ทางออกข้าว
• ความขาวของข้าวสารแสดงผ่านทางหน้าจอแอมมิเตอร์
• ระบบทางลมสมบูรณ์แบบ ระบายความร้อนได้ดี ท�ำให้
 พัฒนาโดย :
ข้าวหักน้อย
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
• ลูกหินกากเพชร มีให้เลือกทั้งแบบส�ำเร็จรูปและแบบ
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร สามารถพอกได้เอง ท�ำให้สามารถปรับสูตรกากเพชรให้เหมาะกับ
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง สายพันธุ์ของข้าวที่มีอยู่
จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ราคาเริ่มต้นที่ 600,000 บาท/เครื่อง
ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-7846666
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาสินค้าเทคโนโลยี
E-Mail : marketing@tgi.or.th
เพื่อทดแทนการน�ำเข้าและเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน


ร่วมกับ : บริษท
ั ยนต์ผลดี จ�ำกัด

ประจ�ำปีงบประมาณ 2555

เลขที่ 25/6 ถ.พหลโยธิน กม.351 อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60240
โทรศัพท์ : 056-334000-2 โทรสาร : 056-334004
E-Mail : karn.ck@gmail.com
Website : http://www.yontpholdee.com
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การพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องอบข้าวฮางแบบรางเขย่า
(The Prototype Development of
A Vibrated Bed Dryer For Parboiled paddy)
การท�ำข้าวฮางเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของคนไทยภาคอีสาน
เพื่อให้เก็บข้าวเปลือกไว้ได้เป็นระยะเวลานาน สามารถท�ำได้ทั้ง
ข้าวเจ้า และข้าวเหนียว ข้าวฮางถือเป็นข้าวกล้องชนิดหนึง่ แต่มคี ณ
ุ ค่า
ทางอาหารสูงกว่า หอมและนุ่มกว่า เนื่องจากเป็นข้าวเปลือกที่นึ่ง
สุกแล้ว ส่วนประกอบของข้าวยังอยู่ 100% มีเพียงเปลือกข้าวที่สี
ออกไป ในการนึ่งข้าวเปลือก สีเหลืองของเปลือกข้าว จะซึมเข้าไป
ในเมล็ดข้าวท�ำให้ข้าวฮางมีสีเหลืองทองบางพื้นที่จึงนิยมเรียกอีก
ชื่อหนึ่งว่า “ข้าวหอมทอง” ส่วนกรรมวิธีในการผลิตข้าวฮางนั้น
เริ่มต้นจาก การแช่ข้าว การนึ่งข้าว การตากข้าว การกะเทาะเปลือก
การลดความชื้นข้าวก่อนบรรจุ และการบรรจุเตรียมจ�ำหน่าย เพื่อให้
ข้าวฮางแห้งสนิท ปลอดภัย ไม่เกิดเชื้อราในถุง และเพื่อสร้างความ
มัน่ ใจในตัวสินค้าของผูบ้ ริโภค ผูพ้ ฒ
ั นาจึงได้ออกแบบและสร้างเครือ่ ง
ต้นแบบเครือ่ งอบข้าวฮางอินทรียแ์ บบรางเขย่า พร้อมกับการตรวจสอบ
ความชื้ น ก่ อ นการบรรจุ ถุ ง โดยสามารถอบได้ ค รั้ ง ละประมาณ
250 - 300 กิโลกรัมต่อชั่วโมง (ข้าวเปลือก) และมีอัตราการ
สิ้นเปลืองแก๊สประมาณ 1.26 - 1.60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง

ราคาเริ่มต้นที่ 150,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นา
 คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
• โครงเครื่ อ งท� ำ จากเหล็ ก กล่ อ งขนาด 50x50 mm. ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
เชื่อมประกอบชิ้นงาน มีขนาด ก x ส x ย เท่ากับ 0.70 x 1.05 x ประจ�ำปีงบประมาณ 2552

3.90 เมตร และมีล้อเหล็กขนาด 6 นิ้วแบบหมุนรอบทิศทาง
• ชุดรางเขย่าและฝาครอบราง เป็นแบบลูกเบีย้ วมีระยะชัก
50 mm. ต้นก�ำลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์
• ชุดความร้อนเป็นแบบ หัวอินฟราเรดทีใ่ ช้แก๊สหุงต้ม (LPG)
เป็นเชื้อเพลิง จ�ำนวน 2 หัว
• ชุดกระพ้อล�ำเลียงข้าว ต้นก�ำลังเป็นมอเตอร์ ขนาด 1/2
แรงม้า 220 โวลต์ ใช้ลูกกระพ้อขนาด 50 mm. กระพ้อมีความสูง
3.60 m. ความเร็วของสายพานกระพ้อมีค่า 6.75 m/min
• ถังบรรจุข้าวส่วนกระพ้อสามารถบรรจุข้าวเปลือกได้
ประมาณ 50 - 60 Kg
• รางส่งข้าวท�ำจากเหล็กกล่อง ขนาด 3 นิ้ว ภายในปูด้วย
แผ่นสเตนเลส
• ชุดพัดลมท�ำความสะอาด ต้นก�ำลังเป็นมอเตอร์ ขนาด
1/2 แรงม้า 220 โวลต์
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พัฒนาโดย :
นายพัฒนา พึ่งพันธุ์

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-811128
โทรสาร : 043-813070

กลไกชุดเก็บเกี่ยวในรถตัดอ้อย

จากปัญหาแรงงานทีล่ ดลงในอุตสาหกรรม
อ้อยและน�ำ้ ตาลในขัน้ ตอนการเก็บเกีย่ ว สวนทางกับ
ปริมาณความต้องการอ้อยที่เพิ่มมากขึ้น ผนวกกับ
การรณรงค์เพื่อลดปริมาณการเผาอ้อย เพื่อเป็น
การช่วยลดปัญหาโลกร้อนในปัจจุบัน อีกทั้ง กลไก
ชุดเก็บเกี่ยวในปัจจุบันส่วนประกอบต่าง ๆ ในชุด
กลไกเก็ บ เกี่ ย วใช้ ก� ำ ลั ง โดยตรงจากมอเตอร์
ไฮดรอลิก ท�ำให้กนิ ก�ำลังของเครือ่ งยนต์มาก ต้นทุนสูง
และซ่อมบ�ำรุงได้ยาก ผู้ประดิษฐ์จึงต้องการที่จะ
บรรเทาปั ญ หาดั ง กล่ า วและต้ อ งให้ เ กษตรกร
มีรายได้เพิ่มขึ้น จึงได้ประดิษฐ์กลไกชุดเก็บเกี่ยว
ในรถตัดอ้อย ที่มีประสิทธิภาพและใช้มอเตอร์
ไฮดรอลิกให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้



เทคโนโลยี
การเกษตร
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หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• โดยปกติกลไกชุดเก็บเกีย่ วในรถตัดอ้อยประกอบไปด้วย
มอเตอร์ไฮดรอลิกเป็นจ�ำนวนมากตัง้ แต่ 4 - 10 ตัว แต่กลไกชุดเก็บเกีย่ ว
ในรถตัดอ้อยของผู้ประดิษฐ์นั้น ใช้มอเตอร์ไฮดรอลิกเพียงตัวเดียว
• การเก็บเกี่ยวออกแบบมาให้มีการกลืนอ้อยโดยไม่ท�ำให้
รากอ้อยถูกดึง โดยที่สกรูเกลียวจะผลักอ้อยให้กับชุดเพลาสับท่อน
เพื่อจับต้นอ้อย ในจังหวะเดียวกันมีดตัดโคนด้านซ้าย และมีตัดโคน
ด้านขวาจะท�ำการตัดตออ้อยทันที จากการท�ำงานดังกล่าวท�ำให้
ไม่มีการดึงตออ้อยเกิดขึ้น
• กลไกไม่ซับซ้อน ใช้ชิ้นส่วนในการประกอบน้อย และ
การหมุนของกลไกต่าง ๆ ในชุดมีความสมดุลในจ�ำนวนรอบทีพ่ อเหมาะ
ส่งผลให้การท�ำงานในส่วนต่าง ๆ เล็กลงไปด้วย โดยที่ประสิทธิภาพ
การท�ำงานเพิม่ ขึน้ ท�ำให้นำ�้ หนักของตัวรถตัดอ้อยน้อยลง ไม่ทำ� ให้ดนิ
ในแปลงปลูกอ้อยแน่นจนยากต่อการเจริญเติบโตของต้นอ้อย
ราคาเริ่มต้นที่ 5,000,000 บาท
• มีลักษณะการตัดอ้อยให้เป็นล�ำสั้นกว่าในรถปัจจุบัน
(รวมทั้งรถ และกลไก โดยไม่ได้แยกขาย
ในการบรรทุกอ้อยจึงมีพื้นที่ว่างระหว่างท่อนอ้อยน้อยกว่า ส่งผล
เฉพาะกลไก)
รางวัลที่ 1 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ ให้ มี ป ริ ม าณและน�้ ำ หนั ก การบรรทุ ก อ้ อ ยได้ ม ากกว่ า การตั ด จาก
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รถตัดอ้อยในปัจจุบัน
• มีส่วนประกอบที่ท�ำหน้าที่ประคองอ้อยเพื่อลดการสูญ
ประจ�ำปีงบประมาณ 2552
เสียและการช�้ำของตาอ้อย อ้อยที่ผ่านการตัดด้วยกลไกชุดเก็บเกี่ยว
ในรถตัดอ้อยที่ผู้ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นสามารถน�ำไปท�ำเป็นพันธุ์อ้อยได้


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายสามารถ ลี้ธีระนานนท์

เลขที่ 184 หมู่ 11 ต�ำบลหันคา อ�ำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
โทรศัพท์ : 056-452222 มือถือ : 081-9720162
สถานทีท่ ำ� งาน : ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด สามารถเกษตรยนต์ www.smkythailand.com
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เทคโนโลยี
การเกษตร
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รถตัดหญ้านั่งขับแบบสองเครื่องยนต์

รถตัดหญ้านัง่ ขับแบบสองเครือ่ งยนต์เป็นรถตัดหญ้าทีม่ คี วาม
คล่องตัวสูง น�้ำหนักเบา และประหยัดน�้ำมัน เนื่องจากการออกแบบ
ระบบเครือ่ งยนต์ตดั หญ้าแยกอิสระต่อกัน คือ ชุดเครือ่ งยนต์ตดั หญ้า
จะปรับคันเร่งให้เหมาะสมกับความสูงและปริมาณความหนาแน่นของ
หญ้า ซึง่ สามารถตัดหญ้าได้สงู มากกว่า 1 เมตร ส่วนระบบเครือ่ งยนต์
ขับเคลื่อนมีระบบเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง 3 เกียร์ ท�ำให้สามารถ
เคลือ่ นทีไ่ ด้รวดเร็ว สามารถท�ำความเร็วสูงถึง 20 กิโลเมตรต่อชัว่ โมง
และสามารถตัดหญ้าได้ทุกสภาพพื้นที่ โดยเฉพาะส�ำหรับพื้นที่สวน
ผลไม้แบบสวนผสมซึง่ มีพนื้ ทีแ่ คบ หรือการตัดหญ้าใต้พมุ่ ไม้ บนพืน้ ที่
ไม่เรียบสูง ๆ ต�่ำ ๆ เป็นหลุมเป็นเนินดิน และยังใช้ตัดหญ้าบนสนาม
ทั่วไปได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งมีชุดต่อพ่วงส�ำหรับลากจูงอุปกรณ์ทาง
การเกษตร และลากจูงรถเข็นส�ำหรับเก็บผลผลิต
ราคาเริ่มต้นที่ 55,000 บาท/เครื่อง
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายนเรศ เปาะทองค�ำ 



• เป็นรถตัดหญ้านัง่ ขับแบบสองเครือ่ งยนต์
แบบ 3 ล้อ มีระบบเกียร์เดินหน้าและถอยหลัง 3 เกียร์
ประหยั ด น�้ ำ มั น ใช้ ง านตั ด หญ้ า 1 ไร่ ต ่ อ น�้ ำ มั น
1.5 - 2.00 ลิตร
• เป็นรถตัดหญ้านัง่ ขับแบบสองเครือ่ งยนต์
มีล้อหน้า 2 ล้อ ขับเคลื่อนด้วยล้อหลัง 1 ล้อ
การท� ำ งานของเครื่ อ งยนต์ ขั บ เคลื่ อ นและชุ ด
เครื่องยนต์ตัดหญ้าแยกอิสระต่อกัน
• สามารถตัดหญ้าได้สงู มากกว่า 1 เมตร
ชุดเครือ่ งยนต์ตดั หญ้าจะปรับคันเร่งให้เหมาะสมกับ
ความสูงและปริมาณความหนาแน่นของหญ้า
• มี ชุ ด ใบมี ด ออกแบบพิ เ ศษส� ำ หรั บ
ตัดถากหญ้าใต้ผิวดิน แบบถอนรากถอนโคน
• ปรับระดับตัดหญ้า สูง-ต�่ำได้ ด้วย
เกลียวหมุน

เลขที่ 14 หมู่ 1 ต�ำบลตลิ่งชัน อ�ำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทรศัพท์ : 075-375232
มือถือ : 086-6889369, 089-1006259
E-Mail : naress.p@gmail.com
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หลักการท�ำงานและจุดเด่น

ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์

เทคโนโลยี
การเกษตร

TECHNOLOG

ชุดใบมีดตัดหญ้ามหัศจรรย์ เป็นสิง่ ประดิษฐ์
ที่สร้างสรรค์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหา
ขาดแคลนแรงงาน ลดปัญหาค่าใช้จา่ ยและเชือ้ เพลิง
เป็นเครือ่ งมือทีม่ อี ายุการใช้งานทีย่ าวนานขึน้ ทัง้ ยัง
สามารถป้องกันอุบัติเหตุในการท�ำงานตัดหญ้า
ได้อีกด้วย


หลักการท�ำงานและลักษณะเด่น

• รู ป ร่ า งจากเดิ ม เป็ น ใบมี ด สี่ เ หลี่ ย ม
มุ ม มี ด เป็ น มุ ม ฉาก ออกแบบใบมี ด ใหม่ เ ป็ น รู ป
สามเหลี่ยม มีคมมีดเป็นมุมแหลม ขณะท�ำงาน
จะจิกเกี่ยวกระชากคล้ายกับการท�ำงานของเคียว
เกี่ยวข้าว
ดตัดหญ้ามหัศจรรย์ ประกอบด้วย
• การประกอบใบมีดจากเดิมประกอบ  ชุ• ดใบมี
ใบมีด 2 ใบ
ใบมีดด้วยนอตยึด 2 ตัว และขันยึดแน่นตายตัว
• จานยึดมีด 1 ชิ้น
เปลี่ยนเป็นการขันยึดด้วยนอตเพียงตัวเดียว โดย
• อุปกณ์ป้องกันหญ้าพันเครื่อง 1 ชิ้น
มีบชู สวมห่อหุม้ นอตตัวผูไ้ ว้ และใบมีดมีความอิสระ
• สามารถหมุนได้รอบตัวเอง
• ได้ประดิษฐ์อุปกรณ์ป้องกันหญ้าพัน ราคาเริ่มต้นที่ 390 บาท/ชุด
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย)
เครื่องมาร่วมใช้กับใบมีดตัดหญ้าด้วย
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายจรัญ เกิดแก้ว

เลขที่ 273 หมู่ 10 ต�ำบลบ้านพริก อ�ำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
มือถือ : 081-6951732
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เทคโนโลยี
การเกษตร

เครื่องจักรเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มและ
รถขนถ่ายทะลายปาล์ม
ปาล์ ม น�้ ำ มั น ยั ง ช่ ว ยแก้ ป ั ญ หาราคาน�้ ำ มั น เชื้ อ เพลิ ง ใน
ตลาดโลก ที่มีการปรับราคาสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อันเป็นปัจจัยหนึ่ง
ที่ผลักดันให้ทุกประเทศค้นคว้าหาพลังงานทดแทนจากพืช (BIO
DIESEL) เพือ่ มาทดแทนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง (ปิโตรเลียม) ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติ
และคุณภาพเทียบเท่าน�ำ้ มันเชือ้ เพลิงทุกประการ นอกจากนีใ้ นอนาคต
BIO DIESEL จะมีราคาถูกกว่าน�้ำมันเชื้อเพลิง ปาล์มน�้ำมันเป็น
พืชเศรษฐกิจ ทีใ่ ห้ผลประโยชน์ตอบแทนและเกิดวัตถุพลอยได้มากมาย
และยังสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้อีกมาก โดยสามารถแปรรูปได้
หลากหลายชนิด จึงมีการน�ำน�้ำมันปาล์มไปใช้ทดแทนน�้ำมันพืชชนิด
อืน่ ๆ ทีใ่ ช้ทดแทนกันได้ ความต้องการใช้นำ�้ มันปาล์มจึงมีมากขึน้ ราคา
น�้ำมันปาล์มในตลาดโลกจึงมีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งคาดว่าในปีต่อ ๆ ไป
จะมีความต้องการใช้น�้ำมันปาล์มดิบในอัตราที่สูงขึ้นเป็นล�ำดับ
เครื่ อ งจั ก รเก็ บ เกี่ ย วทะลายปาล์ ม และรถขน
ถ่ายทะลายปาล์ม ประกอบด้วย


1. เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการตั ด ทะลายปาล์ ม จากต้ น ปาล์ ม
เพิ่มความสะดวกในการจัดเก็บ
		
เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือ
• น�้ำหนักเบาใช้งานสะดวก
• ไม่อ่อนตัว
• ใช้งานได้นาน
• ความสูง 12 - 15 เมตร
• น�้ำหนักเครื่องมือ 5 - 7 กิโลกรัม
• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง
		 แขนกลส�ำหรับเก็บเกี่ยวทะลายปาล์มแบบใช้กับคน
• น�้ำหนักเบาใช้งานสะดวก
• ไม่อ่อนตัว
• ใช้งานได้นาน
• ความสูง 3.6 เมตร
• น�้ำหนัก เครื่อง 10 กิโลกรัม
• ตัดปาล์มได้ 60 ทะลาย/ชั่วโมง
• ขนาดเครื่องยนต์ 2 แรงม้า
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จากแนวโน้มการขยายตัวของปาล์มน�้ำมัน
ทางคณะผู้วิจัย จึงร่วมมือวิจัยพัฒนาสร้างเครื่อง
เก็บเกีย่ วและขนถ่ายทะลายปาล์มขึน้ โดยมุง่ เน้นให้
สามารถช่วยรักษาคุณภาพและเพิม่ ปริมาณผลผลิต
ให้มากขึ้น โดยให้ความส�ำคัญในการน�ำเครื่องจักร
มาพั ฒ นาเพื่ อ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพในกระบวนการ
ผลิต ปัจจุบันเครื่องเก็บเกี่ยวและขนถ่ายทะลาย
ปาล์ ม ที่ ใ ช้ กั น อย่ า งแพร่ ห ลายในอุ ต สาหกรรม
น�้ ำ มั น ปาล์ ม ทั่ ว ไป ส่ ว นใหญ่ สั่ ง น� ำ เข้ า มาจาก
ต่างประเทศ มีการสึกหรอเร็วและยังต้องสั่งเพิ่ม
เข้ามาจากต่างประเทศอยู่เสมอ

เทคโนโลยี
การเกษตร
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2. เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยเครื่องติดรถ
• ความสูง 5 - 11 เมตร
• ตัดปาล์มได้ 4 - 6 ตัน/วัน
• ติดตั้งกับตัวรถ
3. รถยนต์ล�ำเลียงทะลายปาล์มจากสวน
• ขนาดตัวรถ กว้างxยาวxสูง - 3.30 m x 1.30 m x
1.25 m
• ขับเคลื่อน 4 ล้อ
• ขนาดกระบะบรรทุก 1.58 m x 1.23 m x 1.24 m
• รับน�้ำหนักบรรทุก ได้ 600 กิโลกรัม
• เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนาด 11 แรงม้า
4. รถพ่วงส�ำหรับขนถ่ายทะลายปาล์ม
• ขนาดกระบะส�ำหรับบรรทุก กว้างxยาวxสูง - 2.4 m x
6mx2m
• น�้ำหนักบรรทุก 20 ตัน
• มี ร ะบบไฮดรอลิ ก ส� ำ หรั บ แยกกระบะออกจาก
ตัวรถพ่วง
• มีมาตรฐาน ที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายก�ำหนด
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553




ราคาขาย

• เครื่องตัดทะลายปาล์มด้วยมือ
ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง
• เครือ่ งตัดทะลายปาล์มด้วยเครือ่ งติดรถ
ราคาเริม่ ต้นที่ 2,500,000 บาท/เครือ่ ง
• รถขนทะลายปาล์ม
ราคาเริ่มต้นที่ 800,000 บาท/เครื่อง
• รถพ่วงส�ำหรับขนถ่ายทะลายปาล์ม
ราคาเริม่ ต้นที่ 1,700,000 บาท/เครือ่ ง

พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารส�ำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery2@gmail.com1


ร่วมกับ :
บริษัท ไบโอเอ็นเนอร์ยีเทค จ�ำกัด

เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 6 ซอย ยาสูบ 2 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 0 2691 5900
โทรสาร : 0 2691 5820
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ชุดเครื่องจักรส�ำหรับกระบวนการ
ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวล
ในกระบวนการผลิตปุย๋ ชีวภาพจากทะลายปาล์มเปล่า จ�ำเป็นต้องมีการย่อยทะลายปาล์มก่อน เนือ่ งจากทะลายปาล์ม
มีความเหนียว ย่อยสลายได้ชา้ จึงจ�ำเป็นต้องมีการย่อยปาล์มโดยใช้เครือ่ งย่อย เพือ่ ท�ำให้วตั ถุดบิ มีขนาดเล็กลง ช่วยลดระยะ
เวลาในการย่อยสลาย โดยในการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลดังกล่าว จะมีการเพิ่มกากตะกอนที่ได้จากการผลิตน�้ำมันปาล์ม
เพือ่ ช่วยเพิม่ ปริมาณธาตุอาหารลงในปุย๋ และใช้จลุ นิ ทรียเ์ พือ่ ช่วยเพิม่ ประสิทธิภาพในการย่อยสลายและเพิม่ ประโยชน์ของปุย๋
ชุดเครื่องจักรส�ำหรับกระบวนการผลิตปุ๋ยชีวภาพจากชีวมวลที่พัฒนาขึ้น ประกอบด้วยเครื่องจักร จ�ำนวน 4 เครื่องได้แก่
เครื่องสับย่อยวัตถุดิบ เครื่องผสมวัตถุดิบ เครื่องอบแห้งปุ๋ย และเครื่องคัดแยกขนาดปุ๋ย ทั้งนี้ ผู้ผลิตปุ๋ยชีวภาพจากทะลาย
ปาล์มสามารถน�ำปุ๋ยชีวภาพที่ได้ไปใช้ในสวนปาล์ม หรือใช้กับพืชชนิดอื่น รวมไปถึงการผลิตเพื่อจ�ำหน่ายได้อีกด้วย
1. เครื่องสับย่อยวัตถุดิบ : มีหน้าที่ในการสับย่อยวัตถุดิบ
ในการท�ำปุ๋ยซึ่งส่วนใหญ่เป็นวัสดุเหลือใช้จากโรงงานปาล์ม เช่น
กากทะลายปาล์ม เพื่อลดขนาดของวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการ
ท�ำงานของจุลินทรีย์ ชุดเครื่องจักรของสถานีสับย่อย ประกอบด้วย
เครื่องสับย่อยชีวมวล ระบบสายพานล�ำเลียง และ ระบบตะแกรงคัด
แยกขนาดวัตถุดิบ
• สามารถสับย่อยวัตถุดิบที่เป็นชีวมวลได้ในอัตรา
สูงสุด 28 ตัน/วัน
• มีระบบสายพานล�ำเลียงส�ำหรับขนถ่ายวัตถุดิบ
• ระบบต้นก�ำลังเป็นมอเตอร์
• ใบมีดสร้างจากเหล็กที่ผ่านกระบวนการชุบแข็ง
• การคัดแยกขนาดวัตถุดิบที่ผ่านการสับย่อยแล้วใช้
ระบบตะแกรงที่สามารถถอดเปลี่ยนขนาดของรูตะแกรงได้
2. เครื่องผสมวัตถุดิบ : มีหน้าที่ผสมวัตถุดิบที่ผ่านการสับ
ย่อยแล้ว โดยสามารถผสมวัตถุดิบ 2 ชนิดเข้าด้วยกัน และผสมกับ
หัวเชื้อจุลินทรีย์จากถังน�้ำหมัก ก่อนเข้าสู่กระบวนการหมัก ต่อไป
ชุดเครื่องจักรของสถานีผสมวัตถุดิบ ประกอบด้วย ถังพักวัตถุดิบ
ระบบผสมวัตถุดิบแบบสกรู ถังพักน�้ำหมักหัวเชื้อ ระบบผสมหัวเชื้อ
แบบสกรู
• สามารถผสมวัตถุดิบที่เป็นชีวมวล (ซึ่งผ่านการสับ
ย่อยมาแล้ว)
• ได้อัตราสูงสุด 24 ตัน/วัน
• มี Feed Screw ส�ำหรับขนถ่ายวัตถุดิบที่ผ่านการ
ผสมแล้วไปยังต�ำแหน่งที่ต้องการ
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3. เครื่องอบแห้งปุ๋ย : มีหน้าที่อบแห้งปุ๋ยหมักที่หมักเสร็จ
แล้ว เพือ่ ลดความชืน้ ของปุย๋ ให้เหมาะสมก่อนล�ำเลียงเข้าสู่ สถานีถดั ไป
ชุดเครื่องจักรของสถานีอบแห้งปุ๋ย ประกอบด้วย ระบบอบแห้งแบบ
โรตารีดรัม และเตาให้ความร้อนโดยใช้เชื้อเพลิงชีวมวลซึ่งสามารถ
ปรับตั้งอุณหภูมิได้
• สามารถอบแห้งปุ๋ยชีวภาพที่ผ่านกระบวนการหมัก
ด้วยกระบวนการทางความร้อนได้ในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน
• สามารถปรับตั้งอุณหภูมิควบคุมส�ำหรับการอบแห้ง
ได้หลายค่า

4. เครือ่ งคัดแยกขนาดและบรรจุปยุ๋ : สามารถคัดแยกขนาด
ปุ๋ยที่ผ่านการอบแห้งแล้ว และล�ำเลียงเข้าเครื่องบรรจุกระสอบปุ๋ย
• สามารถคัดแยกปุย๋ ชีวภาพทีผ่ า่ นการอบแห้งมาแล้ว
ในอัตราสูงสุด 20 ตัน/วัน
• การคัดแยกปุ๋ยใช้ระบบตะแกรง
• การคัดแยกจะคัดแยกเป็น 2 ส่วน คือ การคัดแยก
หยาบและการคัดแยกละเอียด


พัฒนาโดย :
ศูนย์วท
ิ ยบริการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
วิทยาเขตกระบี่

ต�ำบลห้วยยูง อ�ำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130
โทรศัพท์ : 075-666085-7
โทรสาร : 075-666086


ร่วมกับ :
บริษัท เกษตรสิทธี จ�ำกัด

หมู่ที่ 4 76/2 อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81110
โทรสาร : 075-685 735
ราคาเริ่มต้นที่ 25,000,000 บาท/ชุด
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
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เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็ก
Mini Chipper-Shredder
เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กเป็นเครื่องที่มีราคาถูก ท�ำการซ่อม
บ�ำรุงรักษาง่าย และมีพื้นที่ในการเก็บรักษาน้อย ก็จะท�ำให้ประชาชน
ทัว่ ไปมีความสนใจทีจ่ ะหันมาท�ำการหัน่ ย่อยเศษกิง่ ไม้และใบไม้เพือ่ ใช้
ในการท�ำปุย๋ หมัก หรือเป็นวัสดุคลุมดิน แทนการเผาท�ำลาย ซึง่ จะช่วย
ลดปัญหามลพิษทางอากาศ และลดการขาดดุลเงินตราจากการน�ำเข้า
เครื่องหั่นย่อยขนาดเล็กจากต่างประเทศ


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• ตัวเครือ่ งมีขนาดเล็กกะทัดรัด เคลือ่ นย้ายได้สะดวก เหมาะ
ส�ำหรับใช้ในบ้าน ร้านอาหาร โรงแรม รีสอร์ต และสวนขนาดเล็ก
• ใช้ย่อยกิ่งไม้ ใบไม้ หอยเชอรี่ ฟางข้าว ซังข้าวโพด และ
วัสดุเหลือใช้จากทางการเกษตร เพื่อน�ำมาท�ำปุ๋ยหมักชีวภาพ จึงช่วย
ลดปัญหามลพิษทางอากาศจากการเผา เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
• วัสดุที่ผ่านการย่อยแล้วจะท�ำให้ระยะเวลาในการหมัก
สั้นลง และได้ปริมาณที่มากขึ้น
• เป็นเครือ่ งมือพืน้ ฐานทีส่ ง่ เสริมให้มกี ารท�ำปุย๋ หมักเพิม่ ขึน้

ราคาเริ่มต้นที่ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ ได้ โดยตรง
นายบัณฑิต หิรัญสถิตพร
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) การประกวดสิง่ ประดิษฐ์ ภาควิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ประจ�ำปีงบประมาณ 2552
มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เลขที่ 63 หมู่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย
จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-213466, 053-878123
โทรสาร : 053-498902
E-Mail : bandit_h@hotmail.com
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เครื่องย่อยวิเศษ
(High Pressure Digester)
เครือ่ งย่อยวิเศษ หรือ เครือ่ ง High Pressure
Digester เป็นเครื่องย่อยสลายวัสดุอินทรีย์ที่ใช้
ความร้อนหรือปราศจากความร้อนก็ได้กลั่นหรือ
สกัดจากพืชในเครื่องเดียวกันภายในถังสเตนเลส
ภายในถังมีใบพัดกวนที่สามารถปรับความเร็วรอบ
เพื่อให้วัสดุอินทรีย์ได้รับความร้อนและความดัน
อย่างทั่วถึง เกิดเป็นระบบไฮโดรไลซิสท�ำให้เพิ่ม
การย่อยสลายอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ท�ำการ
พัฒนาระบบการกลั่นน�้ำมันหอมระเหยและสกัด
น�้ำหมักที่มีประสิทธิภาพเข้าไปอีกด้วย
ราคาเริม
่ ต้นที่ 5,000,000 บาท/เครือ
่ ง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
อ.พิมพ์วลัญช์ สุตะโคตร

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 25/25 ถนนพุทธมณฑลสาย 4 ต�ำบลศาลายา
อ�ำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
โทรศัพท์ : 0-2889-2138 ต่อ 6215
โทรสาร : 0-2889-2138 ต่อ 6229
Email : pimwalun.sut@mahidol.ac.th
ร่วมกับ :
ห้างหุน
้ ส่วนจ�ำกัด สแตรทิจก
ิ เอ็น
จิเนียร์ริ่ง


เลขที่ 6/26 หมู่ 9 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค
เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 0-2803-2947
โทรสาร : 0-2803-2947
Email : watt8@hotmail.com



เทคโนโลยี
การเกษตร

TECHNOLOG

คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

• มีฟังก์ชันการท�ำงานที่สามารถตอบสนองการท�ำงานได้
หลายรูปแบบ
• สามารถเคลือ่ นย้ายเครือ่ งไปใช้งานยังพืน้ ทีเ่ ป้าหมายได้
สะดวก
• สามารถท�ำการแยกเมล็ดออกจากเยื่อหุ้มเมล็ดโดยใช้
ความดัน และไม่ท�ำให้เมล็ดเกิดความเสียหาย
• การย่ อ ยสลายด้ ว ยแรงดั น ที่ อุ ณ หภู มิ ห ้ อ งเพื่ อ ใช้ ใ น
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารที่ต้องการย่อยอาหารให้มีขนาดเล็ก
• สามารถรักษาคุณภาพของอาหารได้โดยไม่ผา่ นความร้อน
ซึง่ เป็นกระบวนการทีจ่ ำ� เป็นในอุตสาหกรรมการย่อยสลายวัสดุอนิ ทรีย์
ให้มีขนาดที่เล็กลง เพื่อใช้เป็นวัสดุดิบตั้งต้น
• สามารถกลั่นน�้ำมันหอมระเหย โดยใช้ความร้อนกับ
ระบบ Hot Oil และท�ำการควบแน่นด้วยถังควบแน่น เพื่อให้ง่ายต่อ
การผลิตและกลั่นน�้ำมันหอมระเหย อีกทั้งการเพิ่มความดันเข้าไปใน
ระบบ ท�ำให้น�้ำมันหอมระเหยมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น
• ตัวถังเป็นแบบทรงกระบอกแนวนอน มีฝาแบบ Quick
release ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 150 มิลลิเมตร 1 ช่อง
• ขนาดภายในของถังมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 350 มม. ยาว
500 มม. และหนา 9 มม. ท�ำด้วยสเตนเลสสตีล ความจุ 30 ลิตร
• มอเตอร์กวนขนาด 1 แรงม้า พร้อมชุดเกียร์ทด ความเร็ว
รอบสูงสุด 100 รอบ/นาที
• สภาวะการท�ำงาน : ความดันสูงสุด 18 บาร์ อุณหภูมสิ งู สุด
200 องศาเซลเซียส
• ระบบให้ความร้อนโดยตรง ใช้เชื้อเพลิงในการผลิตที่หา
ซื้อได้ง่าย คือ แก๊ส LPG และควบคุมอุณหภูมิแบบ digital
• เซนเซอร์วัดอุณหภูมิชนิด Thermo couple type K
จ�ำนวน 1 ชุด
• เกจวัดความดันแบบบรูดอง จ�ำนวน 1 ตัว
• วาล์ ว ระบายความดั น อั ต โนมั ติ (Release valve)
เพื่อป้องกันความดันเกินพิกัด
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เครื่องสกัดน�้ำมันหอมระเหยจากพืชสมุนไพร
โดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต
(Aroma oil extraction machine using
supercritical liquid carbon dioxide)

การสกัดด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เหลวที่สภาวะเหนือวิกฤต  คุณลักษณะและสมรรถนะเครือ
่ ง
โดยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มจี ดุ วิกฤตคือมีความดันที่ 72.8 บรรยากาศ
- ขนาดห้องสกัดสามารถบรรจุสมุนไพร
และอุณหภูมิ 31.1 องศาเซลเซียส ซึ่งที่สภาวะนี้คาร์บอนไดออกไซด์ บดละเอียดปริมาตร 1,000 มิลลิลิตร
มีคุณสมบัติเป็นตัวท�ำละลายที่ดี เมื่อท�ำการสกัดแล้วสามารถแยก
- แรงดันทีใ่ ช้ในการอัด 150 - 250 บาร์
คาร์บอนไดออกไซด์ (ตัวท�ำละลาย) ออกจากผลิตภัณฑ์ได้ง่าย (ขึ้นอยู่กับสมุนไพรแต่ละชนิด)
โดยการลดแรงดันลง คาร์บอนไดออกไซด์จะเปลี่ยนสถานะจากของ
- ใช้คาร์บอนไดออกไซด์เหลวเป็นสาร
เหลวเป็นก๊าซไม่เหลือตกค้างในผลิตภัณฑ์ จึงท�ำให้ได้นำ�้ มันหอมระเหย ตัวกลางที่ใช้ในการสกัด
ที่มีความบริสุทธิ์สูงและคุณภาพดี
- ก�ำลังไฟฟ้าที่ใช้ 5 A 220 V


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

การสกัด (extraction) โดยการใช้สารในสภาวะทีม่ อี ณ
ุ หภูมิ
และความดันเหนือจุดวิกฤต (Super Critical Fluid Extraction)
ซึ่งจะมีคุณสมบัติในการซึมผ่านของแข็งได้เหมือนแก๊ส และสามารถ
ละลายสารได้เหมือนของเหลวจึงใช้เป็นสารสกัดได้อย่างดี ตัวอย่าง
ของสารที่ใช้ เช่น ซูเปอร์คริทิคอลคาร์บอนไดออกไซด์ มีสถานะผสม
ระหว่างแก๊สและของเหลว ซึง่ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการละลายสารพวกไม่มขี วั้
(Non-polar compound) การสกัดเริ่มจากการน�ำวัตถุดิบที่มีขนาด
อนุภาคที่เหมาะสม บรรจุลงในถังสกัด ท�ำการปรับความดันและ
อุณหภูมใิ ห้เหมาะสมกับวัตถุดบิ นัน้ ๆ อุณหภูมแิ ละความดันในการสกัด
จะต้องปรับให้สูงเกินจุดวิกฤตของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (ในกรณี
ที่ใช้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเดียว) หรือตัวท�ำละลายอื่นที่ใช้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือตัวท�ำละลายอืน่ ทีใ่ ช้จะกลายเป็นของไหล
ยิง่ ยวด วิธนี สี้ ามารถเพิม่ ความมีประสิทธิภาพในการสกัดได้ โดยเพิม่
ตัวท�ำละลายร่วม (Co-solvent) ลงไป จากนัน้ จึงปล่อยสารสกัดออก
ตามเวลาที่ก�ำหนดจะได้สารที่ต้องการจากการสกัด เช่น น�้ำมันหอม
หรือสาระส�ำคัญทางยาติดอยู่ในภาชนะในอุตสาหกรรมอาหารและ
ยาใช้เพื่อสกัดสาร เช่น สารให้กลิ่นรส (flavoring agent) สารให้สี
(coloring agent) น�ำ้ มันหอมระเหย (essential oil) เป็นต้น สารสกัด
ทีไ่ ด้จากวิธกี ารนีม้ คี วามปลอดภัยต่อสิง่ แวดล้อมและผูบ้ ริโภคมากกว่า
วิธีการสกัดโดยใช้ตัวท�ำละลายอินทรีย์ ที่อาจไม่สามารถแยกตัว
ท�ำละลายออกมาให้หมดโดยสมบูรณ์ จึงอาจท�ำให้สารสกัดที่ได้
ไม่บริสุทธิ์ต้องน�ำไปผ่านกระบวนการท�ำให้บริสุทธิ์ต่อไป
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ราคาเริม
่ ต้นที่ 3,000,000 บาท/เครือ
่ ง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองต�ำหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-7846666
E-Mail : marketing@tgi.or.th


ร่วมกับ :
บริ ษั ท โกลเบกซ์ เ อ็ น จิ เ นี ย ริ่ ง
จ�ำกัด

เลขที่ 15/95 หมู่ 2 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดีรงั สิต
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท์ : 02-9407828
โทรสาร : 02-9407829

ชุดเครื่องจักรส�ำหรับกระบวนการ
ผลิตมันเส้นคุณภาพสูง


เทคโนโลยี
การเกษตร
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หลักการท�ำงานและจุดเด่น

หัวมันส�ำปะหลังที่มีลักษณะเป็นกรวยปลายแหลมจะถูก
ล�ำเลียงเข้าในเครือ่ งขัดหัวมันส�ำปะหลังภายในเครือ่ งมี Roller ติดขน
แปลงแข็ง เมื่อป้อนหัวมันเข้าไปในเครื่อง ขนแปลงจะหมุนขัดเศษ
ดินทรายและเปลือกมันบางส่วนออก เมื่อได้หัวมันที่ผ่านการขัด
เรียบร้อยแล้ว จะท�ำการล�ำเลียงหัวมันด้วยตะแกรงผ่านหัวฉีดน�ำ 
้ และ
ท�ำความสะอาด
• ก�ำลังการผลิต 7 ตันต่อชั่วโมง
• ขัดด้วยแปรงขัดเปลือกเพื่อขจัดเปลือกนอกและเศษฝุ่น
ดินตะกอนท�ำงานอย่างต่อเนื่อง
• ล� ำ เลี ย งหั ว มั น ที่ ขั ด แล้ ว มาล้ า งท� ำ ความสะอาดด้ ว ย
หัวสเปรย์น�้ำแรงดันสูง
• มีถังตกตะกอนก่อนปล่อยน�้ำทิ้ง
• ท�ำงานอย่างต่อเนื่อง


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• มีอัตราการป้อน (สูงสุด) 9,000 kg/h
• มีลักษณะการส่งถ่ายก�ำลังโดยมอเตอร์เกียร์ทดรอบ
แรงบิดสูง
มันเส้นเป็นผลิตภัณฑ์มันจากมันส�ำปะหลัง
• ขัดหัวมันโดยใช้ลูกกลิ้งคู่หมุนในทิศทางตรงกันข้าม
ที่น�ำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เพราะ
• มีก�ำลังมอเตอร์ 1.5 kW 1410 rpm
นอกจากจะน� ำ ไปผลิ ต เป็ น มั น อั ด เม็ ด เพื่ อ ใช้ ใ น
• มีอัตราทด 1:16.8 ด้วยเกียร์ชนิด Helical
วัตถุดิบอาหารสัตว์แล้ว ยังสามารถน�ำไปใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมอื่น ๆ เช่น การผลิตแป้งมัน ราคาเครื่อง หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามทาง
เอทานอล เป็นต้น ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ต้องการ บริษัทได้ โดยตรง
ใช้มันเส้นคุณภาพดีหรือมันเส้นสะอาดเป็นวัตถุดิบ พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
แต่กระบวนการผลิตมันเส้นในปัจจุบันนั้นส่วนใหญ่ เทคโนโลยี ด ้ ว ยกระบวนการวิ ศ วกรรมเพื่ อ การ
การผลิตมันเส้นที่ไม่ได้คุณภาพ ไม่มีมาตรฐาน สร้างสรรค์คุณค่า ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
ซึง่ ท�ำให้เกิดปัญหาในเรือ่ งสิง่ เจือปน และเกิดเชือ้ รา
สาเหตุส�ำคัญที่ท�ำให้การผลิตมันเส้นไม่ได้  พัฒนาโดย :
มาตรฐาน คือขั้นตอนการผลิตเริ่มตั้งแต่การส่ง
รองศาสตราจารย์ ดร. ระดม พงษ์วุฒิธรรม
หัวมันสดเข้าโรงงานมีเศษดินทรายติดมากับหัวมัน
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
โดยที่ไม่มีการล้างและปอกเปลือกหัวมันท�ำให้มัน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เส้นมีปริมาณสิ่งเจือปนไม่เป็นที่ต้องการของผู้ผลิต
โทรศัพท์ : 0-5394-4146
อาหารสัตว์ เพราะท�ำให้คุณค่าของมันเส้นลดลง
E-Mail : radom@chiangmai.ac.th
กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ จึงได้มี
ประกาศ เรื่องการก�ำหนดคุณภาพและมาตรฐาน  ร่วมกับ :
มั น เส้ น สะอาด เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม การผลิ ต
บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร์ จ�ำกัด
และพัฒนาคุณภาพของมันเส้นให้สะอาดและได้ 1070 หมู่ที่ 3 ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
มาตรฐาน
โทรศัพท์ : 02-758 1495, 02-755 6687
โทรสาร : 02-755 6686
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กระถางปลูกและ
เพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส”
กระถางปลูกและเพาะพันธุ์พืช “โอเอซิส” เป็นสิ่งประดิษฐ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างภายในกระถางที่ท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดและแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากกระถางทัว่ ไปได้อย่างสมบูรณ์ เพือ่ เพิม่
ความสะดวกและลดอัตราการตายจากการย้ายต้นไม้ออกจากกระถาง
โดยไม่จ�ำกัดชนิด ขนาด ลักษณะ ช่วงอายุของต้นไม้ และโครงสร้าง
ดังกล่าวเป็นระบบปิดขนาดใหญ่สำ� หรับเก็บน�ำ้ ส�ำรองส่วนเกิน เพือ่ ให้
เกิดความคุม้ ค่าในการใช้น�้ำและปุย๋ รวมทัง้ ยืดระยะเวลาในการรดน�้ำ
ให้ยาวขึ้นและป้องกันการวางไข่ของยุง โดยเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
พร้อมจุดเชื่อมต่อส�ำหรับการให้น�้ำในระบบฟาร์มเพาะเลี้ยงพันธุ์ไม้
เพือ่ สนองตอบความต้องการของเกษตรกรส�ำหรับการปลูกขยายพันธุ์
พืชทั่วไป เพื่อจ�ำหน่ายเชิงพาณิชย์ รวมทั้งสนองตอบความต้องการ
บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย เหมาะส�ำหรับการปลูกประดับตกแต่ง
อาคารเพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมส�ำหรับการอยู่อาศัย และการปลูกผัก
ปลอดสารพิษส�ำหรับครัวเรือน ซึ่งคาดว่าในที่สุดจะสามารถเข้ามา
แทนที่กระถางทั่วไปในตลาดได้อย่างไม่ยากเย็นนัก



ราคาเริ่มต้นที่



หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• เหมาะส�ำหรับปลูกต้นไม้ทั่วไป ผัก
ไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ภายในอาคาร จัดอีเวนท์
เนื่องจากไม่ท�ำให้พื้นหรือพรมสกปรก ไม่เกิดคราบ
ใต้กระถาง และไม่ต้องใช้จานวางให้เกะกะ
• สะดวกและลดการตายจากการน� ำ
ต้นไม้ชนิดต่าง ๆ ออกจากกระถาง เช่น ไม้หนาม
ไม้กอ ไม้หัว และไม้ที่มีล�ำต้นเปราะ
• ใช้ ง านได้ ห ลากหลาย เป็ น ได้ ทั้ ง
กระถางปลูก ตั้งโต๊ะ กระถางแขวนที่ไม่ท�ำให้น�้ำ
หยดลงพื้น และการปลูกแบบระบบให้น�้ำ
• ระบบส� ำ รองน�้ ำ แบบปิ ด ที่ เ พิ่ ม
ประสิทธิภาพในการใช้น�้ำและปุ๋ย รวมทั้งยืดระยะ
เวลาในการรดน�้ำให้ยาวขึ้น อีกทั้งยังช่วยป้องกัน
การวางไข่ของยุงได้อีกด้วย


ขั้นตอนการปลูก

โดยกระถางใบใหญ่มเี ส้น
• 195 บาท/ใบ (กระถางใบใหญ่ เส้นผ่านศูนย์กลาง 13 นิว้ ) ผ่านศูนย์ประกอบกระถาง
กลาง 13 นิ้ว
• 75 บาท/ใบ (กระถางใบเล็ก เส้นผ่านศูนย์กลาง 8 นิ้ว)
• รองกระดาษทิชชู่ ก่อนบรรจุวัสดุปลูก
ที่เหมาะสมกับชนิดของต้นไม้
 เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
• น�ำต้นไม้ลงปลูก (ช่วงแรกของการปลูก
นายภูริวัฒน์ บุญสนิท
ควรลดน�้ ำ ในปริ ม าณน้ อ ย เพื่ อ ความแข็ ง แรง
เลขที่ 70 ซอยรามค�ำแหง 138 ถนนรามค�ำแหง แขวงสะพานสูง
ของราก)
เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
• กรณี ต ้ อ งการปลู ก แบบระบบให้ น�้ ำ
โทรศัพท์ : 02-6173775 มือถือ : 089-0511824
โดยต่อเชื่อมด้วยสายยางให้เจาะรูเพิ่มขึ้นอีก 1 รู
โทรสาร : 02-6173463
Website : http://www.overclockzone.com/forums/ ส�ำหรับระบายอากาศ
showthread.php/1515767
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ชุดเพิ่มประสิทธิภาพปั๊มออกซิเจน
ส�ำหรับระบบไฮโดรโพนิกส์



ผักได้ดี

เทคโนโลยี
การเกษตร

TECHNOLOG

หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• เป็นเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยลดอุณหภูมขิ องสารละลายทีใ่ ช้ปลูก

• เป็นเครื่องมือช่วยเพิ่มออกซิเจนให้กับสารละลายธาตุ
อาหาร ซึ่งจ�ำเป็นส�ำหรับผักที่ปลูกด้วยระบบไฮโดรโพนิกส์
• ประหยัดค่าไฟฟ้าได้ดกี ว่าเครือ่ งมือทีม่ จี ดุ ประสงค์เหมือน
กัน เช่น ชิลเลอร์ โรงเรือนอีแว๊ป เป็นต้น
• น�ำไปใช้ธุรกิจประมงได้
• น�ำไปใช้กวนผสมปุ๋ย
เนื่องจากผู้ประดิษฐ์เป็นผู้ปลูกผักไฮโดร
• อุปกรณ์ส่วนมากผลิตจากของเก่าหรือของรีไซเคิลได้
โพนิกส์ โดยผักทีป่ ลูกส่วนมากเป็นผักสลัดพันธุต์ า่ ง
ประเทศ ซึ่งปลูกแล้วขายได้ราคาดี แต่ผักพวกนี้
ต้องการอุณหภูมเิ ฉลีย่ ประมาณ 10 - 20 องศาเซลเซียส ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท/เครื่อง
ในขณะที่อากาศบ้านเรามีอุณหภูมิอยู่ที่ 30 - 40 รางวัลเชิดชูเกียรติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
องศาเซลเซียส ท�ำให้ผกั ทีป่ ลูกโตช้าเป็นโรคง่ายและ ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ไม่ค่อยได้คุณภาพ ผู้ปลูกที่มีทุนมากแก้ปัญหาด้วย ประจ�ำปีงบประมาณ 2552
การสร้างโรงเรือนอีแว๊ปมาใช้ทำ� การปลูก ซึง่ มีตน้ ทุน
สูงมากทั้งค่าโรงเรือนและค่าไฟฟ้าต่อเดือน เวลา  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายอรรถพร สุบุญสันต์
หน้าหนาวก็ตอ้ งเปิดให้ระบบท�ำงาน เพราะโรงเรือน
เป็นโรงเรือนปิดด้วยพลาสติกใส อีกวิธีหนึ่งของ เลขที่ 77/7 หมู่ 3 ถนนสุพรรณบุรี-กรุงเทพฯ ต.สามเมือง
ผูป้ ลูกทีม่ ที นุ คือสร้างชิลเลอร์มาใช้ระบายความร้อน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13230
ของสารละลายและธาตุอาหาร ในช่วงอากาศร้อน โทรศัพท์ : 035-379088
ก็สามารถปลูกผักได้ดี แต่ราคาชิลเลอร์และค่าไฟฟ้า มือถือ : 081-8709606
ต่อเดือนก็ยังสูงอยู่มาก (ค่าชิลเลอร์ 50,000 150,000 ค่าไฟ 10,000  - 20,000 บาท) เป้าหมายของ
โครงการ คือ สร้างเครือ่ งมือทีช่ ว่ ยระบายความร้อน
ให้สารละลายธาตุอาหารได้ดี และมีราคาถูกกว่า
เครื่องมือที่กล่าวมาแล้ว ทั้งค่าเครื่องมือ ค่าไฟฟ้า
และยังใช้งานได้หลายหน้าที่
CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
การเกษตร

สว่านเจาะปาล์ม
เมื่อปาล์มมีอายุมากจะให้ผลน้อยลง ไม่คุ้มกับการลงทุน
จ�ำเป็นต้องโค่นท�ำลายเพื่อปลูกใหม่ การท�ำลาย (โค่น) ที่ท�ำกันใน
ปัจจุบันใช้วิธีโค่นด้วยเลื่อยยนต์ ดันด้วยรถแทรกเตอร์ ข่มด้วยรถ
แบกโฮ วิธีเหล่านี้ท�ำได้ยาก ลงทุนมากและใช้เวลานาน การใช้ยาฆ่า
ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน โดยทั่วไปคือขึ้นไปหยอดยา
ทีย่ อด วิธนี ที้ ำ� ได้แต่ยากและเสีย่ งมาก ผูป้ ระดิษฐ์จงึ คิดหาวิธที ที่ ำ� ได้งา่ ย
กว่าและไม่เสีย่ ง โดยคิดเครือ่ งมือเจาะบริเวณโคนล�ำต้นของปาล์มและ
ใช้ยาหยอดในรูที่เจาะเข้าไป ดังนั้น การประดิษฐ์ “สว่านเจาะปาล์ม”
เพื่อหยอดยาฆ่าปาล์มจะท�ำให้ปาล์มตายยืน ตายเร็ว และตายเรียบ
โดยไม่ต้องขุดข่มถมปรนขนย้ายให้ล�ำบากอีกต่อไป


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• สามารถเจาะได้รวดเร็ว ใช้เวลาประมาณ 1 นาทีต่อ
ปาล์ม 3 ต้น
• มีเกียร์บังคับให้ดอกสว่านหมุนเร็ว ช้า หรือให้หยุดได้
• มีคันเร่งพิเศษเพื่อเร่งหรือเบาเครื่องยนต์ให้มีก�ำลัง
ตามทีต่ อ้ งการได้สามารถบังคับให้เจาะลึกหรือเอียงตาม
ที่ต้องการได้ เพื่อประโยชน์ในการหยอดยาป้องกัน
ยาไหลออกจากล�ำต้น
• เครื่องมือนี้สามารถเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่อไปได้ง่าย
ไม่ต้องใช้แรงมาก เพราะออกแบบให้วางบนรถเข็น
• มีเพลา 2 เพลา คือ เพลากลวง และเพลาตัน เพลากลวง
สามารถบั ง คั บ เพลาตั น ให้ ห มุ น ตามได้ แ ละขณะที่
ดอกสว่านก�ำลังหมุนสามารถดึงเข้าและออกจากรูเจาะ
เพื่อคายขี้สว่านออกได้ง่าย จึงสามารถท�ำงานได้สะดวก
ขึ้น

ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท/เครื่อง
รางวั ล ที่ 1 การประกวดสิ่ ง ประดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายฉกาจ ชัยภัทรกุล

เลขที่ 35/4 หมู่ 4 ต�ำบลท่างิ้ว อ�ำเภอเมือง
จังหวัดนครศรีธรรมราช 80280
มือถือ : 081-8709606
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เครื่องคว้านเมล็ดล�ำไย
แบบ 2 หัวคว้าน

การประดิษฐ์เครื่องคว้านเมล็ดล�ำไยแบบ
2 หัวคว้าน เพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการ
ของกลุ ่ ม ผู ้ แ ปรรู ป อาหารจากล� ำ ไย จึ ง จ� ำ เป็ น
อย่างยิง่ ทีต่ อ้ งใช้เทคโนโลยีทเี่ หมาะสมเข้าช่วย หรือ
การใช้เครื่องจักรทดแทนแรงงานคนเพื่อช่วยลด
ปัญหาในการผลิต เช่น ลดเวลาการผลิต เพิม่ คุณภาพ
ให้ได้ตามมาตรฐาน สะอาด และปลอดภัย ซึ่ง
การออกแบบและการสร้างเครื่องคว้านเมล็ดล�ำไย
แบบ 2 หัวคว้าน สามารถน�ำไปใช้งานได้จริงและ
สามารถที่จะพัฒนาต่อยอดได้ต่อไปอีก รวมถึง
ยังช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์อันจะน�ำไปสู่เชิง
พาณิชย์ได้



เทคโนโลยี
การเกษตร

TECHNOLOG

หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• มี 2 หัวคว้าน โดยการเจาะคว้านจะเคลือ่ นทีเ่ ข้าเจาะคว้าน
พร้อมกันทัง้ 2 หัว และถอยออกมาพร้อมกับดึงเมล็ดของล�ำไยออกมา
ด้วย และเมล็ดของล�ำไยจะถูกดันเอาเมล็ดทิ้งออกไปในรางเพื่อ
แยกออกจากเนื้ อ และเปลื อ กล� ำ ไยโดยอั ต โนมั ติ ส่ ว นเนื้ อ และ
เปลือกล�ำไยจะติดไปกับเบ้าจับแล้วจะถูกเขี่ยออกด้วยระบบกลไก
ของเครื่อง ท�ำให้ส่วนเนื้อและเปลือกล�ำไยตกแยกออกไปที่รางรับ
อีกทาง
• สามารถคว้านเมล็ดล�ำไยได้พร้อมกันครั้งละ 2 ผล
คว้านเมล็ดล�ำไยได้เร็วถึง 30 กิโลกรัมต่อชั่วโมง หรือ 240 กิโลกรัม
ต่อ 8 ชั่วโมง เร็วกว่าแรงงานคนถึง 8 เท่า
• เนื้ อ ล� ำ ไยที่ ไ ด้ จ ากการคว้ า นจะมี ลั ก ษณะกลมเนื้ อ
ไม่ฉีกขาด
ราคาเริ่มต้นที่ 85,000 บาท/เครื่อง
• มีชุดจานหมุนล�ำเลียงผลล�ำไยเจาะรูโดยรอบจ�ำนวน
รางวัลที่ 2 การประกวดสิ่งประดิษฐ์ 16 รู เพือ่ ให้ผลล�ำไยเข้าไปได้รลู ะ 1 ผล การหมุนของจานจะสัมพันธ์
คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับจังหวะการหมุนของชุดป้อนหรือชุดเบ้าจับล�ำไย
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
• มี ชุ ด ท่ อ ส่ ง ล� ำ ไยกลั บ ไปยั ง ถาด เพื่ อ ป้ อ งกั น กรณี
ล�ำไยล้นรางหรือคนป้อนไม่ทันผลล�ำไยก็จะกลิ้งกลับลงมาที่เดิม
 เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
ประกอบกับชุดเบ้าจับผลล�ำไยสามารถปรับขนาดและขยาย (ผลเล็กนายเกรียงไกร ธารพรศรี
ผลโต) ได้ตามรูปทรงของผลล�ำไย
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา
• ใช้แรงงานควบคุมเครื่องจ�ำนวน 1 คน
ภาคพายัพเชียงใหม่ เลขที่ 128 หมู่ 1 ถนนห้วยแก้ว
ต�ำบลช้างเผือก อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์ : 053-921444 ต่อ 2310
โทรสาร : 053-213183
E-Mail : k.kriang@hotmail.com
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โรงเรือนปศุสัตว์ส�ำเร็จรูปส�ำหรับหมู

การเลี้ยงสุกรเป็นเกษตรกรรมที่มีการเลี้ยงอย่างแพร่หลาย
ซึ่งได้มีการพัฒนาจากการเลี้ยงในภาคครัวเรือนเป็นการเลี้ยงในภาค
อุตสาหกรรม และการเลีย้ งสุกรในภาคอุตสาหกรรมนัน้ มีการพัฒนา
ระบบการเลี้ยงที่ทันสมัยและเน้นคุณภาพ ซึ่งผู้ประกอบการจะต้อง
วางแผนการจัดการด้านการเลี้ยงสุกรอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
มีการควบคุมด้านต้นทุน ให้ความส�ำคัญกับการเลี้ยงสุกรอย่างยั่งยืน
อีกทัง้ การเติบโตของอุตสาหกรรมการเลีย้ งสุกรต้องการการขับเคลือ่ น
ด้ ว ยการพั ฒ นาด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี ที่ เ กี่ ย วกั บ สั ต ว์
รวมไปถึงโรงเรือนในการเลี้ยงสุกร ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ
ในการเลี้ยงสุกร ท�ำให้ปริมาณผลผลิตมีโอกาสเติบโตได้อย่าง
สอดคล้องกับความต้องการบริโภคเนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น

ราคาเริ่มต้นที่
3,000,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2555


พัฒนาโดย :
รศ. ดร.ณัฏฐ์ กาศยปนันทน์

คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด
เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ 10140
 คุณลักษณะและสมรรถนะของโรงเรือน
• เป็นโรงเรือนระบบปิดที่ป้องกันแมลง มีระบบควบคุม โทรศัพท์ : 0-2470-8695-9 ต่อ 11
ตามสภาพอากาศภายในโรงเรือนให้มีอุณหภูมิ แสงและความชื้น โทรสาร : 0-2427-9062
ให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุกรมากที่สุด
• โรงเรือนอัจฉริยะ เน้นโครงสร้างภายนอกทีเ่ หมาะสมกับ  ร่วมกับ
บริษัท แอร์ โรคลาส จ�ำกัด
สภาพอากาศประเทศไทย และทนต่อแสง UV
• วัสดุเป็นลักษณะผนังส�ำเร็จรูป AEROKLAS PANEL เลขที่ 62 ซอยบางนา-ตราด 25
สามารถป้องกันความร้อน และรักษาความเย็น ท�ำให้ประหยัด ถ.บางนาตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2744-3020-9
พลังงาน ในการรักษาความเย็นภายในห้อง ได้มากกว่า 50%
• ประหยัดเวลาในการก่อสร้างได้มากกว่า 50%
• สามารถถอดประกอบได้ ท�ำให้สามารถน�ำชิ้นส่วนกลับ
มาใช้ได้ใหม่
• ทนต่อสภาพการกัดกร่อนของกรด ไม่เป็นสนิม ท�ำความ
สะอาดง่าย ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค เชื้อรา และมีน�้ำหนักเบา
• โครงสร้ า งภายในเป็ น ระบบระบายอากาศภายใน
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ระบบปิดโดยใช้เทคนิค Computational Fluid
Dynamics ควบคุมการไหล การกระจายอุณหภูมิและความชื้น
ของอากาศภายในโรงเรือน
• สามารถเก็บข้อมูลอุณหภูมิ จากหัววัดเซ็นเซอร์เพื่อใช้
ในการค�ำนวณหาความเร็ว อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศภายใน
โรงเรือนเลี้ยงสัตว์
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ประโยชน์ของเครื่องคัดขนาดไข่

• ชิ้นส่วนต่าง ๆ ผลิตในประเทศไทยทั้งหมด เกษตรกร
สามารถหาได้ในตลาดทั่วไป ท�ำให้ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา
• ช่วยลดแรงงานคนในการคัดขนาดไข่ มีความปลอดภัย
สูงเนื่องจากได้ติดตั้งระบบ Stop Clutch เสริมเข้าไป ในกรณีมี
สิ่งกีดขวางเข้าไปในเครื่อง เครื่องจะหยุดการท�ำงานทันที

เทคโนโลยี
ปศุสัตว์และ
ประมง

เครื่องคัดขนาดไข่

ราคาเริ่มต้นที่ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ ได้ โดยตรง
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย) การประกวดสิง่ ประดิษฐ์
ผู้ประกอบอาชีพเลี้ยงไก่ แต่ราคาเครื่อง คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คัดไข่มรี าคาแพงเกินไปต้องน�ำเข้าจากต่างประเทศ ประจ�ำปีงบประมาณ 2551

การซ่อมบ�ำรุงยุ่งยาก เป้าหมายผลิตเครื่องคัดไข่
ที่มีราคาไม่แพงทุกชิ้นส่วนผลิตในประเทศ มีความ  เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
ปลอดภัยต่อผู้ใช้สูง โดยเครื่องจะต้องหยุดการ
นายนุ้ย แจ้งประจักษ์
ท�ำงานทันทีเมื่อระบบติดขัดหรือมีสิ่งแปลกปลอม เลขที่ 37/19 หมู่ 1 ต�ำบล จ.ป.ร. อ�ำเภอกระบุรี
เข้าไปในระบบ
จังหวัดระนอง 85110
โทรศัพท์ : 077-820-388
 หลักการท�ำงานและจุดเด่น
มือถือ : 081-956-3651
ลักษณะภายนอกคล้ายกับเครื่องคัดขนาด
ไข่ไก่ทั่วไป แต่มีข้อเด่นคือมีตัวสต๊อป คลัทช์ (stop
clutch) ให้เครื่องหยุดท�ำงานอัตโนมัติเมื่อเกิดเหตุ
ขัดข้องหรือมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไป ท�ำให้มีความ
ปลอดภัยสูงขณะท�ำงาน และยังคัดโดยใช้น�้ำหนัก
ของไข่ไก่เป็นตัวก�ำหนดขนาดไข่แต่ละฟอง มีหลัก
การง่าย ๆ คล้ายกับตาชั่งน�้ำหนักแบบโบราณ ที่ใช้
ลู ก ตุ ้ ม เป็ น ตั ว ถ่ ว งน�้ ำ หนั ก โดยปรั บ มาใช้ แ หวน
ทองเหลืองน�้ำหนักแตกต่างกันสวมเข้าไปในแกน
เหล็ก ส่วนอีกด้านเป็นแป้นวางไข่ เมื่อแรงงานคน
ล�ำเลียงไข่เข้าเครือ่ งคัดและเลือ่ นไปวางบนแป้นวาง
เครื่องจะคัดขนาดไข่ไก่ตามน�้ำหนักที่ได้ปรับไว้ 7
ขนาดตามเกณฑ์ในท้องตลาด คือตั้งแต่เบอร์ศูนย์
ขนาดใหญ่สดุ น�ำ้ หนักมากกว่า 70 กรัมจนถึงเบอร์ 6
น�ำ้ หนักน้อยกว่า 45 กรัม ในเวลา 1 ชัว่ โมง สามารถ
คัดไข่ได้ 3,000 ฟอง
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เครื่องกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุ้ง


คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง

น�ำกุ้งแห้งที่ผ่านการอบแห้งแล้ว ความชื้นไม่เกิน 20% (w.b.) ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนใส่ลงในถังพัก
(Hopper) และปรับปริมาณการปล่อยกุ้งด้วยลิ้นปิด-เปิด กุ้งแห้งที่เข้าไปยังห้องกะเทาะผ่านชุดซี่ตีเปลือกกุ้ง ด้านล่าง
เป็นตะแกรงรองรับ (สามารถถอดเปลีย่ นได้ตามขนาดตัวกุง้ ) ขณะทีเ่ นือ้ กุง้ พร้อมเปลือกอยูใ่ นห้องตีจะสัมผัสชุดซีต่ ี ซึง่ มีใบตี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 18 มิลลิเมตร และมีรศั มียาว 115 มิลลิเมตร ทีว่ างเรียงเป็นแนวยาวสลับตรงกันข้ามกันใช้มอเตอร์
ขับขนาด 2 แรงม้า สามารถปรับความเร็วรอบในการตีได้ดว้ ยชุดปรับรอบ (Inverter) เปลือกกุง้ ทีถ่ กู ตีละเอียดแล้วจะลอดผ่าน
รูตะแกรงตกลงด้านล่างของเครื่องและถูกล�ำเลียงโดยลมไปยังเครื่องแยกฝุ่น (Cyclone) ส่วนของเนื้อกุ้งจะเคลื่อนที่ไปยัง
ส่วนท้ายของเครือ่ ง ในขณะเดียวกันกุง้ แห้งทีถ่ กู ตีจะถูกล�ำเลียงไปพร้อม ๆ กับการเคลือ่ นทีไ่ ปข้างหน้า เปลือกกุง้ ทีม่ ขี นาดเล็ก
จะลอดผ่านช่องตะแกรงและจะถูกดูดโดยพัดลมแยกฝุน่ ขับด้วยมอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า เมือ่ กุง้ เคลือ่ นทีถ่ งึ ทางออกจะเหลือ
แต่เนื้อกุ้งที่สะอาดเท่านั้น โดยมีก�ำลังการผลิต 13.33 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
ชิ้ น ส่ ว นที่ สั ม ผั ส กั บ เนื้ อ กุ ้ ง ท� ำ จากสเตนเลสจึ ง ได้ กุ ้ ง แห้ ง
ทีส่ ะอาด ปลอดภัยต่อผูบ้ ริโภค สามารถกะเทาะและคัดแยกเปลือกกุง้
ได้ภายในเครื่องตัวเดียวกัน ใช้งานง่าย สะดวก รวดเร็ว ค่าใช้จ่าย
ในการด�ำเนินงานต�่ำกว่าใช้แรงงานคน



ดร.วทัญญู  รอดประพัฒน์
สาขาวิชาเทคโนโลยีพลังงาน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

ต�ำบลบางพระ อ�ำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110
โทรศัพท์ : 0 3835 8137 ต่อ 128
โทรสาร : 0 3834 1808
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ราคาเริม
่ ต้นที  ่ 180,000  บาท/เครือ
่ ง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550
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เทคโนโลยี
ปศุสัตว์และ
ประมง

เครื่องปรับปรุงคุณภาพน�้ำส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์น�้ำ
โดยใช้พลังงานน�้ำในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ

เกษตรกรจ�ำนวนมากต้องพึ่งพาทรัพยากร
น�้ ำ เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ในการท� ำ การเกษตรและ
เลีย้ งชีพ โดยเฉพาะการเลีย้ งสัตว์นำ�้ เพือ่ การจ�ำหน่าย
และบริโภค ได้ท�ำการเกษตรแบบพึ่งพาธรรมชาติ
เป็นหลัก ท�ำให้เกิดปัญหาแหล่งน�ำ้ ตามธรรมชาติ
เสื่ อ มโทรมหรื อ มี คุ ณ ภาพแย่ ล งจนถึ ง ระดั บ ที่
ไม่ ส ามารถเลี้ ย งสั ต ว์ น�้ ำ เศรษฐกิ จ บางชนิ ด ได้
จากปัญหาดังกล่าวจึงเกิดแนวความคิดในการท�ำ
สิ่งประดิษฐ์ที่สามารถน�ำไปใช้ปรับปรุงคุณภาพน�้ำ
ส�ำหรับการเลี้ยงสัตว์น�้ำ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์
น�้ำที่ต้องการเลี้ยงในสภาพน�้ำที่มีคุณภาพดี เช่น
การเลี้ยงกุ้งกุลาด�ำ  การเลี้ยงกุ้งก้ามกราม และ
การเลี้ยงปลาสวยงาม เป็นต้น


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายธนวัฒน์ ปกาสิต

เลขที่ 2 หมู่ 5 ต�ำบลนาแก อ�ำเภอนาวัง
จังหวัดหนองบัวล�ำภู 39170
โทรศัพท์ : 042-336026
E-Mail : modelxyz@hotmail.com



หลักการท�ำงานและจุดเด่น

• เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่ประหยัดพลังงาน เนื่องจากใช้การตก
ของน�้ำเป็นพลังงานในการหมุนชุดแผ่นหมุนชีวภาพ ซึ่งระบบบ�ำบัด
น�้ำเสียหรือปรับปรุงคุณภาพน�้ำแบบอื่นที่มีในปัจจุบัน เช่น ระบบ
แผ่นหมุนชีวภาพ (RBC) จะใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ประกอบกับเฟืองทด
รอบช้า ใช้ในการขับใช้ชุดแผ่นหมุนชีวภาพหมุนรอบแกนเพลาท�ำให้
สิ้นเปลืองพลังงาน
• การตกของน�้ำท�ำให้สามารถเพิ่มค่าออกซิเจนละลายน�้ำ
เข้าไปในบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการตกแบบกระจาย
ของน�้ำ สามารถเพิ่มพื้นที่สัมผัสระหว่างออกซิเจนในอากาศกับน�้ำได้
มากขึ้น
• มีความคงทน สามารถใช้งานได้นาน เนื่องจากใช้วัสดุ
อุปกรณ์ที่เสื่อมสภาพได้ยาก
• สามารถใช้ในการเลี้ยงสัตว์น�้ำระบบปิดได้ โดยท�ำบ่อ
ปรับปรุงคุณภาพน�้ำแยกไว้จากบ่อเลี้ยงสัตว์น�้ำ ซึ่งท�ำให้สามารถแยก
ของเสียออกจากน�้ำที่ใช้เลี้ยงสัตว์น�้ำได้ง่ายขึ้น
ราคาเริ่มต้นที่ หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม
เจ้าของสิ่งประดิษฐ์ ได้ โดยตรง
รางวัลที่ 3 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553
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เทคโนโลยี
ปศุสัตว์และ
ประมง

เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง
(Animal Feed Machine with Drying System)



หลักการท�ำงานและจุดเด่น



ส่วนประกอบ

ส่วนประกอบหลักของเครือ่ งอัดเม็ดอาหาร
สัตว์มี 7 ชิ้นส่วน คือ
1. ชุ ด โครงฐานรองรั บ เครื่ อ งอั ด เม็ ด
อาหารสัตว์
2. ชุดกระบอกเกลียวล�ำเลียงพร้อมใบ
เกลี ย วล� ำ เลี ย งวั ต ถุ ดิ บ ส่ ว นผสมอาหารสั ต ว์ เ ข้ า
กระบอกรีดเม็ดอาหารสัตว์
3. ชุ ด เพลาส่ ง ก� ำ ลั ง ขั บ เคลื่ อ นพร้ อ ม
มอเตอร์ 2.2 กิโลวัตต์ และเกียร์ทดรอบอัตราทด 1:20
4. ชุดกระบอกรีดเม็ดอาหารสัตว์พร้อม
ลูกรีดซึ่งปรับระยะรีดได้
5. ชุดตัดท่อนอาหารสัตว์ที่ผ่านการรีด
มาแล้ว
6. ชุดกระบะป้อนวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหาร
 คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง
- เครื่องต้นแบบสามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ประมาณ สัตว์พร้อมคันเขย่า
7. ชุดกระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ทผี่ า่ น
50 กก./ชม.
- สามารถอัดอาหารเม็ดสัตว์ได้ทงั้ เม็ดอาหารปลาและเม็ด การรีดและตัดท่อนมาแล้ว
อาหารหมู
ส่วนประกอบหลักของระบบอบแห้งมี 5 ชิน้
- วัสดุเครื่อง ส่วนผสมอาหารสัตว์ เป็นสเตนเลสทั้งหมด
ส่
ว
น
คื
อ
- ห้องอบแห้งสามารถปรับอุณหภูมิได้ในช่วง 70 - 40 C
1. ชุดโครงสร้างหลักของห้องอบแห้ง
- ห้องอบแห้งสามารถปรับระยะเวลาในการอบแห้งได้โดย
2. ผนั ง ห้ อ งอบแห้ ง พร้ อ มฉนวนบุ กั น
ปรับการเคลื่อนตัวของสายพานล�ำเลียงให้ช้าลง
ความร้อน
- ค่าไฟชั่วโมงละไม่เกิน 10 บาท
3. ชุดเพลาส่งก�ำลังขับเคลื่อนตะแกรง
 พัฒนาโดย :
ล� ำ เลี ย งพร้ อ มมอเตอร์ 0.187 กิ โ ลวั ต ต์ และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพันธ์  ศิริพลับพลา เกียร์ทดรอบอัตราทด 1 : 60
ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
4. ชุ ด ลู ก กลิ้ ง หั ว ท้ า ยพร้ อ มตะแกรง
สเตนเลสล�
ำเลียงเม็ดอาหารสัตว์ที่ต้องการอบแห้ง
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. ชุดพัดลมเป่าลมร้อนพร้อม burner
ถนนห้วยแก้ว ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50290
และท่
อ
ลมร้
อนกลับ
โทรศัพท์ : 0 5394 4146 ต่อ 914
โทรสาร : 0 5321 7287

เริม่ จากการผสมวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารปลาสูตรโปรตีน 35%
ในภาชนะ จากนั้นน�ำส่วนผสมเทลงในกระบะป้อนวัตถุดิบของเครื่อง
วัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารปลาจะตกสูก่ ระบอกเกลียวล�ำเลียงและจะถูก
ใบเกลียวล�ำเลียง ซึ่งอยู่ภายในกระบอกเกลียวล�ำเลียงน�ำพาวัตถุดิบ
ส่วนผสมอาหารปลาเข้าสูก่ ระบอกรีดภายในกระบอกรีดจะมีชดุ ลูกรีด
ท�ำการรีดวัตถุดบิ ส่วนผสมอาหารปลาผ่านออกตามรูตา่ ง ๆ ทีเ่ จาะไว้
โดยรอบกระบอกรีด จากนัน้ เม็ดอาหารปลาทีร่ ดี ผ่านรูเจาะแล้วจะถูก
ตัดท่อน โดยชุดตัดท่อนตกสู่กระบะรองรับเม็ดอาหารสัตว์ จากนั้น
จึงตกสู่ตะแกรงล�ำเลียงของระบบอบแห้งเม็ดอาหารปลาจะค่อย ๆ
ถูกล�ำเลียงอยู่ภายในห้องอบแห้งนานประมาณ 3 นาที ที่อุณหภูมิ
อบแห้งระหว่าง 120 - 130 C ท้ายที่สุดเม็ดอาหารปลาที่แห้งแล้ว
จะออกจากตะแกรงล�ำเลียงฝั่งตรงข้ามตกสู่ภาชนะรองรับ

ราคาเริ่มต้นที่ 80,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550
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เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์ส�ำหรับท�ำหญ้าแห้งและ  คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
พืชหมักได้ท�ำการออกแบบโดยค�ำนึงถึงขนาดและ
• เครื่องอัด ตัวเครื่องมีขนาด 1.35 × 2.85 × 2.40 เมตร
น�้ำหนักของตัวเครื่อง ความสะดวกในการท�ำงาน ชิน้ ส่วนสามารถถอดประกอบได้อย่างสะดวกในกรณีขนส่งไปจ�ำหน่าย
การซ่อมบ�ำรุง และการเคลื่อนย้ายไปท�ำงานใน หรือท�ำงานในพื้นที่ไกลๆ โดยสามารถขนส่งโดยรถบรรทุก 4 ล้อ
แปลงเกษตร
(รถกระบะ ขนาด 1 ตัน) ได้ มีอุปกรณ์ส�ำหรับใช้ลากโดยแรงงานคน
และอุปกรณ์ตอ่ พ่วงส�ำหรับพ่วงกับรถไถเดินตามส�ำหรับการเคลือ่ นที่
ไปในแปลง
• หัวอัด สามารถเปลี่ยนได้ตามความต้องการ โดยหัวอัด
ส�ำหรับท�ำหญ้าแห้งมี 2 ขนาด คือ 33 ×43 เซนติเมตร และ 43 ×
58 เซนติเมตร ส่วนหัวอัดส�ำหรับท�ำพืชหมัก มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
42 เซนติเมตร
• ถัง ส�ำหรับท�ำหญ้าแห้ง มี 2 ขนาด คือ 35 × 45 × 61
เซนติเมตร และ 45 × 60 × 61 เซนติเมตร ส่วนถังส�ำหรับท�ำพืชหมัก
มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 45 เซนติเมตร สูง 60 เซนติเมตร
- ท�ำหญ้าแห้งอัดฟ่อน ได้ 8.18 กิโลกรัมต่อฟ่อน หรือ
424 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- ท�ำฟางข้าวอัดฟ่อน ได้ 5.67 กิโลกรัมต่อฟ่อน หรือ
290 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
- ท�ำน�้ำพืชหมัก มีน�้ำหนักเฉลี่ย 20 กิโลกรัมต่อถุง
หรือ 636 กิโลกรัมต่อชั่วโมง
• เหล็กยึด ท�ำจากเหล็กสีเ่ หลีย่ มตัน โดยเหล็กยึดจะยึดกับ
ตัวยึดของถัง ท�ำให้การมัดท�ำได้แน่นและสะดวก
• ระบบส่งก�ำลังของหัวอัด ใช้ระบบรอก ซึ่งมีข้อดีคือ
การซ่อมบ�ำรุงรักษาง่าย โดยหัวอัดมีอตั ราการเคลือ่ นที่ 2.5 เมตรต่อนาที
ซึง่ สามารถมีแรงอัดได้สงู สุดเฉลีย่ 1,744 กิโลกรัม และหัวอัดเลือ่ นขึน้
โดยใช้น�้ำหนักถ่วง 65 กิโลกรัม
• ต้นก�ำลัง ใช้รอกไฟฟ้าขนาด 1,050 วัตต์ ส�ำหรับท�ำการ
 พัฒนาโดย :
อัดพืชอาหารสัตว์ และเครือ่ งก�ำเนิดไฟฟ้าขนาด 4 kVA ใช้ตน้ ก�ำลังเป็น
บัณฑิต หิรัญสถิตย์พร
เครือ่ งยนต์เบนซิน 1 สูบ ขนาด 6.5 แรงม้า ส�ำหรับสร้างกระแสไฟฟ้า
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเกษตรและ ในกรณีไปท�ำการอัดพืชในแปลง
อาหาร
• ชุดสร้างสุญญากาศ ส�ำหรับดูดอากาศภายในถุงพืชหมัก
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ให้มีปริมาณอากาศน้อยที่สุดเพื่อให้พืชหมักมีคุณภาพที่ดี โดยอาศัย
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เครือ่ งสูบน�ำ้ ฉีดน�ำ้ ทีม่ คี วามเร็วสูงด้วยหัวฉีด ท�ำให้สามารถดูดอากาศ
อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50290
ออกไปตามทิศทางของน�้ำ  โดยชุดสร้างสุญญากาศประกอบไปด้วย
โทรศัพท์ : 0-5387-8123
หัวฉีด ห้องผสม เครือ่ งสูบน�้ำ วาล์วควบคุมการไหลของน�้ำ และถังน�้ำ 
โทรสาร : 0-5349-8902

เทคโนโลยี
ปศุสัตว์และ
ประมง

เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์
ส�ำหรับท�ำหญ้าแห้งและพืชหมัก

เครื่องอัดพืชอาหารสัตว์
ราคาเริ่มต้นที่ 95,000 บาท/เครื่อง เครื่องสร้างสุญญากาศ
ราคาเริ่มต้นที่ 10,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550
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ธุรกิจร้านกาแฟสด

48

ปัจจุบันการดื่มกาแฟโดยเฉพาะกาแฟสด นับเป็นกิจกรรมที่
ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยพบว่า ธุรกิจร้านกาแฟมีแนวโน้มที่จะ
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้ กาแฟที่มีคุณภาพและรสชาติที่ดีนั้น นอกจาก
ปัจจัยด้านสายพันธุ์ของเมล็ดกาแฟแล้ว กรรมวิธีในการผลิตก็นับว่า
มีความส�ำคัญ โดยเฉพาะการคั่วกาแฟ และการชงกาแฟ ที่ต้องใช้
เครือ่ งจักรคุณภาพสูง เพือ่ ให้กาแฟแต่ละแก้วมีรสชาติทดี่ ี มีกลิน่ หอม
รวมทั้งคงคุณค่าของสารในเมล็ดกาแฟนั้นไว้    
อย่างไรก็ตาม แม้ว่าธุรกิจร้านกาแฟจะได้รับความนิยมเป็น
อย่างมาก แต่ประเทศไทยยังต้องน�ำเข้าเครือ่ งจักร ทัง้ เครือ่ งคัว่ กาแฟ
และเครื่องชงกาแฟสดจากต่างประเทศ เพราะยังไม่มีการผลิต
ขึ้นเองภายในประเทศ โดยเครื่องคั่วกาแฟจะมีราคา 1,000,000-
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12,000,000 บาท ส่วนเครื่องชงกาแฟจะมีราคา
ตั้งแต่ 25,000 - 400,000 บาท ซึ่งนับว่าเป็นราคา
ต้นทุนในการท�ำธุรกิจที่สูงพอสมควร
ดังนัน้ ภาคเอกชนภายใต้สมาคมเครือ่ งจักร
กลไทย จึงมีแนวคิดพัฒนาเครื่องจักรในธุรกิจร้าน
กาแฟสด จ�ำนวน 3 เครื่อง ประกอบด้วย เครื่อง
คั่วกาแฟ เครื่องชงกาแฟ และกาแฟสดจรยุทธ์
เพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจกาแฟสามารถเติบโตได้ใน
อนาคต โดยไม่จำ� เป็นต้องลงทุนสูง แต่สามารถผลิต
กาแฟที่มีคุณภาพดีได้ด้วยฝีมือคนไทย

TECHNOLOG

เครื่องคั่วกาแฟ
TECNICAL SPECIFICATION ของเครื่องคั่ว
กาแฟสด

-

ปริมาณการคั่วต่อครั้ง 12 กิโลกรัม
การให้ความร้อน 30,000 btu
ความดันแก๊ส LPG 30 minibar
แหล่งพลังงานที่ใช้ LPG
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของท่อน�้ำแก๊ส ½ นิ้ว
ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์, 50 - 60 เฮิรตซ์
น�้ำหนักเครื่อง 320 กิโลกรัม
มิติ กว้าง x ยาว x สูง 1100x1580x2045 มิลลิเมตร

เทคโนโลยี
อาหาร



ในปัจจุบันเครื่องคั่วกาแฟที่มีอยู่ในตลาด
มากกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ล้วนเป็นเครื่องจักรที่น�ำ  LIST OF MOTER
เข้าจากต่างประเทศทั้งสิ้น ทางผู้ประกอบจึงคิดค้น
1 MOTER ROSTING DRUM 0.37 กิโลวัตต์ 220 โวลต์
เครื่องคั่วกาแฟที่มีมาตรฐานเดียวกับสินค้าในต่าง
3.7 แอมแปร์
ประเทศ และสามารถผลิตได้ในประเทศมีต้นทุนที่
2 MOTER COOLER 0.37 กิ โ ลวั ต ต์ 220 โวลต์
ถูกกว่าเพือ่ ลดการน�ำเข้าเครือ่ งจักรจากต่างประเทศ
3.7 แอมแปร์
ซึง่ ช่วยให้ผใู้ ช้มเี ครือ่ งคัว่ กาแฟทีม่ คี ณ
ุ ภาพและราคา
3 MOTER MIXER 0.18 กิโลวัตต์ 220 โวลต์ 3.7 แอมแปร์
ถูกเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง
4 MOTER EXHOUSTER 0.37 กิโลวัตต์ 220 โวลต์
เครื่องคั่วกาแฟสด ที่พัฒนาขึ้น เป็นแบบ
3.7 แอมแปร์
Manual หลั ก ส� ำ คั ญ คื อ มี ร ะบบให้ ค วามร้ อ น
5 MOTER COENVEYOR 0.37 กิโลวัตต์ 220 โวลต์
สม�่ำเสมอด้วยระบบให้ความร้อนก๊าซหุงต้ม และ
3.7 แอมแปร์
สามารถควบคุมอุณหภูมิได้ตามต้องการ ประหยัด
พลังงาน เนือ่ งจากใช้ระบบเผาไหม้กา๊ ซหุงต้มระบบ ราคาเริ่มต้นที่ 369,000 บาท/เครื่อง
อินฟราเรดแทนระบบหัวเผาแบบธรรมดา ซึง่ จะช่วย
ประหยัดก๊าซหุงต้มในการให้ความร้อน นอกจาก
นี้ยังสามารถตรวจสอบคุณภาพในระหว่างการคั่ว
โดยสามารถตรวจสอบสีของเมล็ดกาแฟ จากช่อง
ที่กระจกด้านหน้า และมีอุปกรณ์ตักเมล็ดกาแฟ
ตัวอย่างออกจากถังคั่วเพื่อพิจารณาสีและคุณภาพ
ของเมล็ดกาแฟที่ได้


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

ส่วนประกอบหลักภายในเครื่องคั่วกาแฟ
- ระบบควบคุม : AUTO
- ถังคั่ว : ถังสเตนเลส
- หัวแก๊ส : Infrared
- วาลว์แก๊ส : ซิลินอยวาลว์
- Load สารกาแฟ : ชุดคอนเวอเยอร์
ล�ำเลียง
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องชงกาแฟ
เครื่องชงกาแฟที่พัฒนาขึ้น จัดเป็นประเภท combi คือ
สามารถบดและชงกาแฟได้ในเครือ่ งเดียวกัน มีระบบควบคุมอุณหภูมิ
และเวลาในการชงด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ มีระบบสเตนบายเพื่อ
ประหยัดพลังงานในกรณีลูกค้าเบาบาง มีระบบก�ำเนิดไอน�้ำในตัว
เหมาะส�ำหรับการท�ำฟองนม ซึ่งโดยทั่วไปเครื่องท�ำฟองนมจะแยก
จากเครื่องชงกาแฟ
ส�ำหรับการออกแบบเครื่องชงกาแฟกึ่งอัตโนมัตินี้ ใช้แผง
ควบคุมอัตโนมัติซึ่งประกอบด้วย Microprocessor รับสัญญาณการ
สั่งการจากสวิตช์กดต่าง ๆ เพื่อตั้งค่าอุณหภูมิและปริมาณน�้ำส�ำหรับ
การชงกาแฟในแต่ละแบบได้โดยมีการควบคุมขั้นตอนต่าง ๆ จากหัว
วัดอุณหภูมิ 0 - 200 ๐C ที่ยึดติดกับหม้อต้มน�้ำ แล้วแสดงค่าที่วัดได้
เป็นตัวเลขให้เห็นด้วย ดังนั้นผู้ชงกาแฟสามารถตั้งค่าอุณหภูมิและ
ปริมาณน�้ำที่ใช้ในการชงได้ตามความต้องการของตนเอง

ในส่ ว นระบบป้ อ งกั น ความปลอดภั ย
โปรแกรมการชงกาแฟสามารถตัง้ ค่าอุณหภูมสิ งู สุด
เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้และ
ใช้เทอร์โมสตัท 165 ๐C ส�ำหรับป้องกันหม้อต้มน�้ำ
ไม่ให้ความร้อนเกินขนาดเป็นขั้นตอนขั้นสุดท้าย
นอกจากนี้ยังได้เพิ่มระบบเสียง เมื่อชงกาแฟเสร็จ
หรือใช้ในระบบเตือนต่าง ๆ เมื่อต้องการชงกาแฟ
เพียงแค่กดปุ่มเลือกการชงกาแฟที่ต้องการ เพียง
ปุ่มเดียว แล้วรอให้มีเสียงเตือน ก็จะได้กาแฟสด
ตามต้องการ ดังนัน้ ระบบควบคุมและโปรแกรมของ
เครือ่ งชงกาแฟสดกึง่ อัตโนมัตนิ ี้ จะเพิม่ ความสะดวก
ในการใช้งาน และสามารถควบคุมกระบวนการ
ต่าง ๆ ได้อย่างคงที่และแม่นย�ำกว่าระบบเดิม



คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

-

-

ตัวเครื่องท�ำจากสเตนเลสสตีล
หม้อต้มน�้ำทองแดง จากญี่ปุ่น
ปั๊มน�้ำ 15 บาร์ "ULKA" จากอิตาลี
ระบบถังน�ำ้ ส�ำรอง 4 ลิตร หรือต่อตรง
จากเครื่องกรองน�้ำ
ก้านตีฟองนม 2 ชั้น ไม่ร้อนสัมผัสได้
มีระบบสายดิน ฟิวส์ ป้องกันระบบไฟฟ้า
ใช้กบั ระบบไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์
50 เฮิรตซ์
ก�ำลังไฟฟ้าสูงสุด 1,000 วัตต์
เครื่องซักกาแฟ ระบบ Manual หัวชง
ความสามารถในการชงกาแฟได้
30 แก้วต่อชั่วโมง
ขนาดเครื่ อ ง (กว้ า งxยาวxสู ง ) :
300 x 250 x 340 มิลลิเมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 40,000 บาท/เครื่อง
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กาแฟสดจรยุทธ์
(Mobile coffee bean)



พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 0 2712 2096 โทรศัพท์ : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery@yahoo.com



ไฟฟ้า

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• ใช้แก๊ส LPG เป็นแหล่งพลังงานความร้อนแทนการใช้

• ติดตัง้ แผงพลังงานแสงอาทิตย์เพือ่ การประหยัดพลังงาน
และใช้เป็นแหล่งพลังงานส�ำรอง
• ติดตั้งเครื่องชงกาแฟสดกึ่งอัติโนมัติ พร้อมเครื่องบด
เมล็ดกาแฟขนาดเล็ก
• สามารถเคลือ่ นทีไ่ ด้ในรูปแบบจักรยานยนต์ หรือ สามล้อปัน่
• ตัวถังไฟเบอร์กลาสแข็งแรงและมีน�้ำหนักเบา

เทคโนโลยี
อาหาร

การชงกาแฟสด ในปั จ จุ บั น จะต้ อ งใช้
เครื่องชงที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการท� ำความร้อน
ซึ่งไม่สามารถน� ำไปใช้งานได้ในสถานที่ ที่ไม่มี
ระบบไฟฟ้า และยังมีต้นทุนในการชงที่ค่อนข้างสูง
อี ก ด้ ว ย วิ ธี ที่ จ ะท� ำ ให้ เ ครื่ อ งชงกาแฟสามารถ
น�ำไปใช้งานได้ในสถานที่ ที่ไม่มีระบบไฟฟ้า คือ
การเปลี่ ย นระบบให้ พ ลั ง งานความร้ อ นมาเป็ น
ก๊ า ซหุ ง ต้ ม ซึ่ ง หาได้ ง ่ า ยและมี ร าคาต้ น ทุ น ต�่ ำ 
น�ำมาเป็นพลังงานของเครื่องชงกาแฟแบบใช้ก๊าซ
หุงต้ม ซึง่ จะต้องมีการควบคุม ความดันของระบบน�ำ้
ทีใ่ ช้ชงกาแฟให้มคี วามดัน ในการชงเท่ากับเครือ่ งชง
ที่ ใ ช้ ไ ฟฟ้ า เป็ น พลั ง งาน เพื่ อ ที่ จ ะได้ ก าแฟที่ มี
รสชาติ ดี เป็ น ที่ ชื่ น ชอบของคนดื่ ม กาแฟ และ
น� ำ มาท� ำ เป็ น ร้ า นกาแฟแบบเคลื่ อ นที่ ไ ด้ ท� ำ ให้
สามารถเข้าถึงผู้บริโภคกาแฟสด ได้อย่างทั่วถึง

ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
เทคโนโลยี ด ้ ว ยกระบวนการวิ ศ วกรรมเพื่ อ การ
สร้างสรรค์คุณค่า


ร่วมกับ :
บริษัท เจ.อา.แอล.สยาม จ�ำกัด

เลขที่ 14/164 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ต.ส�ำโรงกลาง
อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ
โทรศัพท์ : 0 2754 4161-3
โทรสาร : 0 2755 9019
E-Mail : info@jrlsiam.com
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องอบระบบดูดความชื้น
(Dehumidifier)
เครือ่ งอบระบบดูดความชืน้ มีหลักการท�ำงาน คือ การใช้ลม
เย็นแห้งและมีความชื้นต�่ำเป่าผ่านผลิตภัณฑ์ เพื่อดึงน�้ำหรือความชื้น
ในผลิตภัณฑ์ออก ท�ำให้ความชื้นในผลิตภัณฑ์ค่อยๆลดต�่ำลง จนอยู่
ในระดับทีจ่ ลุ นิ ทรียไ์ ม่สามารถเติบโตได้หรือเติบโตได้ชา้ และคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์เปลี่ยนแปลงไม่มาก
• สามารถรักษาคุณค่าของอาหาร และยังรักษากลิ่น รส
และสีของผลิตภัณฑ์ไว้คงเดิมด้วย โดยเฉพาะ ผักผลไม้ และสมุนไพร
• ช่วยถนอมผลิตภัณฑ์หรือผลผลิต ให้สามารถเก็บได้ทงั้ ปี
โดยยังมีรสชาติ สี กลิ่น และคุณค่าอาหารใกล้เคียงกับธรรมชาติ
ได้มาก
• ช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตร เมื่อน�ำไปเป็น
วัตถุดิบตั้งต้นในการที่จะแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ต่อไป
• เครื่องอบระบบดูดความชื้นสามารถลดความชื้น จาก
เริ่มต้น ที่ ความชื้น 31.7 % ลง มาที่ 14.4 % และอุณหภูมิ 25.7
องศาเซลเซียส มาอยู่ที่ 20.3 องศาเซลเซียส ในระยะเวลา 5 ชั่งโมง
ซึ่งสามารถลดความชื้นและอุณหภูมิลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• ขนาดเครื่อง 2 x 3.6 x 1.75 เมตร
• วัสดุท�ำด้วย Iso wall
• มีความจุ 200 - 1000 กิโลกรัม (ขึ้นกับชนิดวัตถุดิบ
ก่อนท�ำแห้ง)
• มีลักษณะเป็นตู้เดี่ยวสามารถถอดและประกอบในที่
ต่าง ๆ ได้
• ภายในมีถาดส�ำหรับบรรจุผลิตภัณฑ์ที่จะท�ำแห้ง
• โดยระยะเวลาท� ำ แห้ ง ขึ้ น กั บ ปริ ม าณความชื้ น ใน
ผลิตภัณฑ์
• มี ร ะบบตรวจเช็ ค อุ ณ หภู มิ แ ละความชื้ น อั ต โนมั ติ
แสดงผลด้วยจอดิจิตอล

ราคาเริ่มต้นที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรม
เพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550



พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารส�ำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979


ร่วมกับ :
บริษัท ชัพพอร์ท แพค จ�ำกัด

เลขที่ 1070, 768 ม.3 ซ.ท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9
โทรสาร : 0 2384 1945
E-Mail : sale@support-pack.com
บริษัท ทูลส์ พาร์ท โมล์ด จ�ำกัด

เลขที่ 768 ม.3 ซ.ท่านผู้หญิง ถ.เทพารักษ์
ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0 2758 1492-9
โทรสาร : 0 2384 1945
E-Mail : sale@support-pack.com
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เครื่องอบแห้งและห้องเย็นส�ำหรับสมุนไพรไทยเป็นชนิดปั๊ม
ความร้ อ น สามารถอบแห้ ง สมุ น ไพรครั้ ง ละ 100 กิ โ ลกรั ม สด
(ประมาณ 20 กิโลกรัมแห้ง) โดยความชืน้ เริม่ ต้น 650-750 % db. และ
อบแห้งจนเหลือ ความชื้นสุดท้าย 15% db. ส่วนห้องเย็นสามารถ
ท�ำการเก็บวัสดุเกษตร ได้ 200 กิโลกรัมสด สามารถรักษาอุณหภูมิ
ห้ อ งเย็ น ได้ ในช่ ว ง 5-15 องศาเซลเซี ย ส ซึ่ ง เครื่ อ งอบแห้ ง นี้
เหมาะส�ำหรับกระบวนการผลิตในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ในชุมชน และ
สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ได้ตามผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครือ
่ ง โดยระบบ
ปั๊มความร้อน ประกอบด้วย 2 ระบบหลัก

เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องอบแห้งและ
ห้องเย็นส�ำหรับสมุนไพรไทย

1. ระบบอบแห้ง
• มีขนาด 115 x 88 x 100 เซนติเมตร
• ฉนวนหนา 1.5 เซนติเมตร
• ถาดบรรจุขนาด 54 x 79 เซนติเมตร
• พั ด ลมหมุ น เวี ย นอากาศขั บ ด้ ว ยมอเตอร์ 1 HP
1450 รอบต่อวินาที
• อัตราการไหลของอากาศ 0.49 กิโลกรัมต่อวินาที
• มีเครือ่ งอัดไอ 1.49 กิโลวัตต์ ขับด้วย มอเตอร์ 3 HP
1420 รอบต่อวินาที

2. ระบบท�ำความเย็น
• มีขนาด 62 x 168 x 150 เซนติเมตร
• ส่วนท�ำระเหยห้องเย็น 1.54 วิโลวัตต์
• การควบคุมอุณหภูมิห้องอบแห้งและห้องเย็นจะใช้
อิ น เวอร์ เ ตอร์ ป รั บ ความเร็ ว รอบของมอเตอร์
ขับเครื่องอัดไอ
ราคาเริ่มต้นที่ 300,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาประดิ ษ ฐกรรม
เพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
ผศ. ดร.วีระ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 239 ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944146 ต่อ 912
โทรสาร : 053-944145
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสมความร้อน
ส�ำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
เครื่องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบอุโมงค์ที่มีวัสดุสะสม
ความร้อนส�ำหรับการอบแห้งผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร เป็นเครือ่ งอบ
ที่ มี ค วามโดดเด่ น เนื่ อ งจากใช้ พ ลั ง งานทดแทน โดยสามารถรั บ
ความร้อนจากแสงอาทิตย์ได้ 2 ทาง คือความร้อนจากแสงอาทิตย์
โดยตรง และความร้อนทีไ่ หลผ่านแผงรับรังสี อีกทัง้ ยังสามารถลดเวลา
ในการอบแห้งและได้ผลผลิตที่ถูกสุขอนามัย เครื่องอบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์แบบอุโมงค์นี้ประกอบด้วย 2 ส่วนหลัก ได้แก่
1. ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ (Solar collector) ท�ำหน้าที่ในการ
ผลิตอากาศร้อน แล้วส่งไปยังห้องอบแห้ง
2. ห้องอบแห้ง (Drier) ท�ำหน้าที่ในการอบแห้งผลิตภัณฑ์
โดยได้รบั ลมร้อนจากตัวเก็บรังสีอาทิตย์ และได้รบั ความร้อนจากรังสี
อาทิตย์ที่ผ่านแผ่นปิด (กระจก) ลงมายังผลิตภัณฑ์ โดยห้องอบแห้ง
ประกอบด้วยตะแกรงสเตนเลสส�ำหรับวางผลิตภัณฑ์ เช่นเดียวกับ
ตัวเก็บรังสีอาทิตย์ ซึง่ การเคลือ่ นทีข่ องอากาศผ่านตัวเก็บรังสีอาทิตย์
และห้ อ งอบแห้ ง จะใช้ พั ด ลมดู ด อากาศที่ ติ ด ตั้ ง อยู ่ ท างด้ า นท้ า ย
เครื่องอบแห้ง พัดลมได้รับพลังงานไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์
ขนาด 200 W ติดตั้งอยู่ด้านข้างเครื่องอบแห้ง โดยหันแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ไปทางด้านทิศใต้


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครือ่ งอบแห้งมีขนาด 1.8 x 6.2 เซนติเมตร ประกอบด้วย
- ชุดตะแกรงสเตนเลส สามารถเลื่อนเข้าออกได้
เพื่อใช้บรรจุผลิตภัณฑ์ ด้านบน มีแผ่นปิดซึ่งท�ำจากกระจกหนา
3 มิลลิเมตร
- ตัวเก็บรังสีอาทิตย์มีพื้นที่รับแสง 6.6 ตารางเมตร
ประกอบด้วย แผ่นปิด ท�ำจากกระจกหนา 3 มิลลิเมตร และแผ่นดูดกลืน
รังสีอาทิตย์ ท�ำจากแผ่นเหล็กหนา 3 มิลลิเมตร ทาสีด�ำ  และ
มีทรายหนา 2.5 เซนติเมตร อยู่ด้านล่างแผ่นดูดกลืนรังสีอาทิตย์
ท�ำหน้าที่สะสมความร้อน
• ระยะเวลาในการอบ : ใช้เวลาอบเนื้อหมู 190 นาที และ
ใช้เวลาอบเนื้อปลา 164 นาที
ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรม
เพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
นายเจริญพร เลิศสถิตธนกร

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ต�ำบลขามเรียง อ�ำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม 44150
โทรศัพท์ : 043-754363 ต่อ 3085
โทรสาร : 043-754316
54

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

TECHNOLOG

ภาพโดยรวมของตู้อบไมโครเวฟ
สุญญากาศแนวตั้ง
กระบวนการอบแห้งผลผลิตเกษตร 3 ชนิด
ได้แก่ ล�ำไยกรอบ ล�ำไยผงแบบโฟม-แมท และ
ใบกะเพราแห้ง พบว่าผลิตภัณฑ์ทั้งสามประเภท
มีลักษณะที่เฉพาะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ที่อบแห้ง
ด้ ว ยลมร้ อ นปกติ ล� ำ ไยกรอบที่ อ บแห้ ง ด้ ว ย
ไมโครเวฟ-สุญญากาศ มีลักษณะเป็นผลกลมฟูก
รอบเหมาะส�ำหรับท�ำเป็นขนมขบเคีย้ ว ส่วนล�ำไยผง
ทีท่ ำ� ด้วยวิธโี ฟม-แมท มีลกั ษณะฟู ลอกออกเป็นแผ่น
และน�ำมาบดเป็นผงได้ง่าย ส่วนใบกะเพราอบแห้ง
ด้วยไมโครเวฟ-สุญญากาศมีสีใกล้เคียงกับของสด
ลักษณะใบสีอ่อน ไม่คล�้ำ  ต่างจากการอบด้วย
ลมร้อนปกติที่ได้ใบกะเพราที่มีสีคล�้ำ  ใช้ระยะเวลา
อบแห้งสั้นเพียง 15 นาที ในแง่ของพลังงานที่ใช้
การอบแห้ ง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ทั้ ง สามด้ ว ยไมโครเวฟสุญญากาศใช้พลังงาน 0.1 กิโลวัตต์ต่อ 15 นาที
หรือ 1 รอบของการอบแห้งต่อชั้น ท�ำให้มีการใช้
พลังงานน้อยเนื่องจากความร้อนก�ำเนิดในตัววัสดุ
อบแห้งได้ดีกว่าการอบแห้งด้วยลมร้อนแบบปกติ
ราคาเริ่มต้นที่ 90,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550



เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องอบแห้งไมโครเวฟ-สุญญากาศแนวตั้ง
เพื่อการอบแห้งผลผลิตเกษตร

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

1. ห้องอบแห้งไมโครเวฟ
ลักษณะท่อทรงกระบอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 78 เซนติเมตร
มีความสูง 120 เซนติเมตร รวมความจุปริมาตร 573 ลิตร มีโพรงดักคลืน่
และวัสดุป้องกันคลื่นรั่วไหลที่ประตูและตัวถังภายในตู้อบแห้งแบ่ง
ออกเป็น 4 ชั้น ชั้นที่ 1 และ 4 เป็นชั้นที่สามารถวางถาดอบแห้งได้
ส่วนชั้นที่ 2 และ 3 ได้ปรับปรุงให้มีอุปกรณ์เกลี่ยวัสดุให้กลิ้งหมุนได้
2. ปั๊มสุญญากาศแบบ Liquid ring
ประกอบไปด้วยปั๊มแบบ Liquid-ring ขนาด 2.24 กิโลวัตต์
(3 แรงม้า) ท�ำความดันสุญญากาศได้ต�่ำสุด 1 มิลลิบาร์
3. ตู้ควบคุมทางไฟฟ้า
ท� ำ งานเพื่ อ ควบคุ ม ระบบต่ า ง ๆ ได้ แ ก่ สวิ ต ช์ ค วบคุ ม
การท�ำงานของคลื่นไมโครเวฟในแต่ละชั้นอบแห้ง หน้าจอควบคุม
ก�ำลังไมโครเวฟ หน้าจอควบคุมอุณหภูมิและความดันสุญญากาศ
ในห้องอบแห้ง สวิตช์เปิด/ปิดมอเตอร์หมุนถาด สวิตช์เปิด/ปิด
โซลินอยด์วาล์วเพื่อดึงอากาศชื้นออกจากห้องอบแห้ง


พัฒนาโดย :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จาตุพงศ์ วาฤทธ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
มหาวิทยาลัยแม่ โจ้

ถ.เชียงใหม่-พร้าว ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50290
โทรศัพท์ : 053-498175
โทรสาร : 053-498902
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องอบแห้งเอนกประสงค์
แบบอินฟราเรดโดยใช้แก๊สหุงต้มเป็นเชื้อเพลิง
เครือ่ งอบแห้งอเนกประสงค์แบบอินฟราเรดโดยใช้แก๊สหุงต้ม
เป็นเชื้อเพลิง เป็นเครื่องอบที่พัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน
พื้นที่ตากแห้ง ลดต้นทุนของพลังงานที่ใช้อบ ตลอดจนท�ำให้คุณภาพ
ของการอบใกล้ เ คี ย งกั บ การอบด้ ว ยวิ ธี ก ารตากแดด เพราะชุ ด
ให้ ค วามร้ อ นแบบอิ น ฟราเรดจะให้ ค ่ า ช่ ว งของแสงใกล้ เ คี ย งกั บ
แสงอาทิตย์ โดยน�ำผลผลิตที่จะอบไปวางในถาดตะแกรงก่อนแล้ว
จึงน�ำไปวางบนชั้นในตู้อบซึ่งสามารถวางได้จ�ำนวน 6 ถาด ความร้อน
จากชุดอินฟราเรดจะถูกพัดลมพาขึน้ ทางด้านบน และกระจายตัวออก
ทางด้านข้างซึ่งเจาะรูเอาไว้ตรงต�ำแหน่งของถาดอบในแต่ละชั้น
อันจะท�ำให้ความร้อนกระจายมีคา่ ใกล้เคียงกันทัง้ ห้องอบ ใกล้เคียงกับ
ห้องอบโดยทั่ว ๆ ไป แตกต่างกันตรงแหล่งก�ำเนิดความร้อนที่ใช้
ซึ่งชุดให้ความร้อนแบบอินฟราเรดจะให้ค่าช่วงของแสงใกล้เคียงกับ
แสงอาทิตย์ ซึง่ จะท�ำให้ผลิตภัณฑ์มคี ณ
ุ ภาพใกล้เคียงกับการตากแดด


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

เป็นเครือ่ งทีม่ หี อ้ งอบสองห้องในเครือ่ งเดียวกันคือ ห้องอบสุก
และห้องอบแห้ง ท�ำให้คา่ ใช้จา่ ยด้านพลังงานลดลงประมาณ 1.48 บาท/
กิโลกรัม หรือประมาณ 900 - 1,000 บาทต่อเดือน เมื่อเปรียบเทียบ
กับเครื่องอบแห้งไฟฟ้า


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

เครื่องมือขนาดกว้าง 90 ยาว 200 สูง 170 เซนติเมตร
มีห้องอบสองห้อง
1. ห้ อ งอบสุ ก มี ค วามกว้ า ง 75 เซนติ เ มตร ลึ ก 72
เซนติเมตร และสูง 70 เซนติเมตร ด้านบนติดตั้งหัวอินฟราเรด
ขนาดกว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร สามารถอบสุกได้
ครั้งละ 1.2 - 1.5 กิโลกรัม ใช้เวลา 5 - 6 นาที
2. ห้องอบแห้ง มีความกว้าง 72 เซนติเมตร ลึก 72
เซนติเมตร และสูง 132 เซนติเมตร สามารถอบแห้งได้ ครั้งละ
1.2 - 1.5 กิโลกรัม ใช้เวลา 2 - 3 ชั่วโมง


พัฒนาโดย :
นายพัฒนา พึ่งพันธุ์

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตกาฬสินธุ์
ถ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 46000
โทรศัพท์ : 043-811128
โทรสาร : 043-813070
ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต้ โครงการประดิษฐกรรม
เพื่อการพัฒนาชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550
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เครื่องผลิตฟองเต้าหู้
โดยใช้เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

เครือ่ งผลิตฟองเต้าหู้ โดยใช้เทคนิคบับเบิล้ ปัม๊ ประกอบด้วย
ชุดเตาต้มผลิตไอน�ำ้ บับเบิล้ ปัม๊ และชุดผลิตฟองเต้าหู้ การท�ำงานเริม่
จากเติมน�้ำในถังพักที่ระดับ 20 เซนติเมตร จุดเตาแก๊ส ตั้งอุณหภูมิที่
ชุดควบคุมที่ 140 ๐C เพื่อควบคุมการตัดแก๊ส ตัวเครื่องจะเริ่มท�ำงาน
โดยน�้ำในถังเคลื่อนเข้าสู่ท่อน�้ำซึ่งจะรับความร้อน จากก๊าซร้อนเดือด
กลายเป็นไอพวยพุง่ ออกจากท่อน�ำ้ เข้าสูถ่ งั โดยไอน�ำ้ จะได้รบั ความร้อน
จากก๊าซร้อนที่ผ่านทางท่อไฟอีกครั้งจนอุณหภูมิ มากกว่า 100 ๐C
ไอน�้ำร้อนจะเคลื่อนออกจากชุดเตาต้มไปถ่ายเทความร้อนให้กับ
ชุดผลิตฟองเต้าหู้ที่มีน�้ำถั่วเหลืองในถาด น�้ำถั่วเหลืองเมื่อได้รับ
ความร้อนจะจับตัวเป็นแผ่นจึงช้อนขึ้นผึ่งบนราว (เพื่อรออบแห้งเป็น
ฟองเต้าหู้แผ่น) หลังจบการท�ำงาน ปิดแก๊ส ท�ำความสะอาดเครื่อง


เทคโนโลยี
อาหาร

การผลิ ต ฟองเต้ า หู ้ ด ้ ว ยเตาแบบดั้ ง เดิ ม
มีปัญหาการขาดแคลนฟืนส�ำหรับใช้เป็นเชื้อเพลิง
และประสิทธิภาพความร้อนต�่ำ  ต้องใช้เวลานาน
ในกระบวนการผลิต การพัฒนาเครื่องผลิตฟอง
เต้าหู้ให้มีประสิทธิภาพทางความร้อนสูงขึ้น โดยใช้
เทคนิคบับเบิ้ลปั๊ม และใช้ก๊าซหุงต้มแทนการใช้
ไม้ฟนื เป็นเชือ้ เพลิง จะช่วยแก้ปญ
ั หาการขาดแคลน
ไม้ฟืน ลดมลพิษจากการเผาไหม้ รักษาสภาพ
แวดล้อมในการผลิตให้สะอาด รวมถึงสามารถผลิต
ไอน�้ำได้รวดเร็วและประหยัดพลังงานมากขึ้น

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

•
•
•
•

กิจกรรม แบบดั้งเดิม/แบบบับเบิ้ลปั๊ม
ประสิทธิภาพความร้อนของเตา 45 % / 75%
เวลาการผลิตไอน�้ำ 40 นาที/10 นาที
ปริมาณเชื้อเพลิง ฟืน 500 กิโลกรัม (500 บาท)/
แก๊ส 12 กิโลกรัม (240 บาท)
• ระยะเวลาการผลิตแผ่นฟองเต้าหู้ (ถัว่ เหลือง 18 กิโลกรัม
ผลิตฟองเต้าหู้ได้10 กิโลกรัม) 8 ชั่วโมง/6 ชั่วโมง
30 นาที
• ขนาดเครื่อง : 120 X 250 X 100 เซนติเมตร

ราคาเริ่มต้นที่ 45,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาประดิ ษ ฐกรรม
เพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2553


พัฒนาโดย :
นายพรประสิทธิ์ คงบุญ

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
เลขที่ 1 ถนนราชด�ำเนินนอก ต�ำบลบ่อยาง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดสงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-316260-3 ต่อ 1915
โทรสาร : 074-315185
E-Mail : p_kongboon@hotmail.com
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องคัดขนาดกุ้งแบบลูกกลิ้ง

เครื่องคัดขนาดกุ้ง เป็นเครื่องจักรส่วนหนึ่งของสายการ  คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
ผลิตกุ้ง การคัดขนาดกุ้ง ถือเป็นกระบวนการตั้งต้นที่ส�ำคัญของ เครื่อง
กระบวนการแปรรูปกุ้ง หลักการท�ำงานของเครื่องคัดขนาดกุ้งจะ
1. โครงสร้ า งเครื่ อ งคั ด ขนาดกุ ้ ง แบบ
อาศัยช่องว่างของลูกกลิ้งที่มีความห่างไม่เท่ากันเป็นตัวแยกกุ้งโดย ลูกกลิ้ง
ปล่อยให้ตกลงด้านล่าง ตัวเครื่องจะประกอบไปด้วย ลูกกลิ้งท�ำจาก
• ท�ำจาก Stainless Steel ทั้งหมด
สเตนเลสสตีล หลายลูก จัดเป็นคู่ ๆ วางห่างกันและกางออกจากกัน
• ออกแบบให้ถกู ต้องตามหลัก GMP
เล็กน้อย ลูกกลิง้ แต่ละลูกจะหมุนขณะใช้งาน กุง้ ทีผ่ า่ นการล้างมาแล้ว
• สามารถท�ำความสะอาดได้ทั่วถึง
จะถูกพาขึน้ สูด่ า้ นบนด้วยระบบสายพานล�ำเลียง Bulk Feed Conveyor
• ท�ำการเชื่อมตามแนวเชื่อมต่าง ๆ
สายพานจะเทกุ ้ ง ลงบนเครื่ อ งคั ด ขนาดกุ ้ ง ที่ แ ผ่ น ตะแกรงสั่ น ได้
เป็นอย่างดี เพื่อไม่ให้น�้ำรั่วเข้าไป
(Vibrator) กุ้งจะถูกเขย่าและเคลื่อนตัวไปข้างหน้า กุ้งที่กองอยู่บน
ในโครงสร้างของเครื่อง
แผ่นตะแกรงเมื่อถูกเขย่าจึงแยกตัวออกจากกันและกระจายตัวออก
2. ลูกกลิ้งคัดขนาดกุ้ง
อย่างสม�่ำเสมอ ก่อนที่จะถูกโรยลงชุดลูกกลิ้ง ลูกกลิ้งจะถูกวางท�ำ
• ผิวลูกกลิง้ มีความยาว 3 เมตร และมี
มุมเอียงลาดลง 30๐ กุ้งหลาย ๆ ขนาดจะไหลลงตามช่องว่างระหว่าง
ความเที่ยงตรงสูง ไม่แกว่งหรือ
ลูกกลิ้งที่วางไว้เป็นคู่ ๆ ระยะห่างของช่องว่างระหว่างลูกกลิ้งจะไม่
คดงอ
เท่ากัน ด้านบนจะแคบกว่าด้านล่าง ดังนั้นกุ้งตัวเล็กที่ไหลลงมาจาก
• ผิวของลูกกลิง้ ต้องมีความลืน่ มันวาว
ด้านบนก็จะตกก่อน กุ้งตัวใหญ่จะตกไกลออกไป กุ้งที่ตกลงจะถูก
เพือ่ ทีจ่ ะท�ำกุง้ สามารถไหลได้อย่าง
รองรับด้วยกระบะแยกขนาดกุ้งหรือสายพานล�ำเลียงเพื่อส่งไปสู่
รวดเร็ ว และจะไม่ ท� ำ ให้ กุ ้ ง ถู ก
กระบวนการแปรรูปต่อไป
ลูกกลิ้งสลัดออกจากเครื่องได้
• ส่ ว นตั ว ลู ก กลิ้ ง จะติ ด ตั้ ง กั บ ขา
 พัฒนาโดย :
ที่สามารถปรับระยะได้
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
3. ส่วนชุดเขย่ากุ้ง จะท�ำหน้าที่ส่งกุ้งให้
เลขที่ 700/1 หมู่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ลงไปยังลูกกลิ้งอย่างสม�่ำเสมอ ไม่ให้ลงไปกอง
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองต�ำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 ทับกัน โดยใช้ Vibration Motor 2 ตัว ท�ำหน้าที่
โทรศัพท์ : 038-215033-44  โทรสาร : 038-743464
เขย่าให้เกิดการสัน่ ซึง่ มีถาดแบ่งขนาดกุง้ ท�ำหน้าที่
ลูกค้าสัมพันธ์ : 02-7846666
แยกขนาดกุ้งที่ตกลงมาในแต่ละช่วงของลูกกลิ้ง
E-Mail : marketing@tgi.or.th


ร่วมกับ :
บริษัท พัฒน์กล จ�ำกัด

เลขที่ 348 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
แขวงหนองบอน เขตประเวศ กทม. 10260
โทรศัพท์ : 02-3281032-49
โทรสาร : 02-3281058, 328
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ราคาเริม
่ ต้นที่ 2,500,000 บาท/เครือ
่ ง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาและ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้วยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสร้างสรรค์คุณค่า
ประจ�ำปีงบประมาณ 2549

TECHNOLOG

เครื่องกรองน�้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้ง
ในงานอุตสาหกรรมน�้ำตาล เป็นเครื่องกรองของ
เหลวโดยใช้ความดันแบบแนวตั้ง มีพื้นที่การกรอง
(Filtration Area) มีขนาด 167 ตรม. มีระบบ
สลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับที่มีประสิทธิภาพสูง
ท�ำให้อายุการใช้งานผ้ากรองนานขึ้น ไม่เปลืองน�้ำ 
สามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติให้เครื่องสลับกัน
ท� ำ งานได้ เ อง ซึ่ ง เครื่ อ งกรองจะไม่ มี ชิ้ น ส่ ว น
เคลื่อนไหว ท�ำให้ผ้ากรองไม่ขาดง่าย ช่วยลดการ
ซ่อมบ�ำรุง และใช้วัสดุอุปกรณ์ส่วนใหญ่ที่ผลิตขึ้น
ระบบการกรองแบบ Diastar Filtration ท�ำให้เครื่องกรอง
เองในประเทศ เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรที่จ�ำเป็น
และส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมหลายสาขาที่ต้องมีการ น�้ำเชื่อมความดันแบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน�้ำตาล มีจุดเด่น ดังนี้
• สามารถเดินระบบแบบอัตโนมัติให้เครื่องสลับได้
กรองของเหลว ซึง่ สามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต
• ไม่สิ้นเปลืองวัสดุที่ต้องเติมลงไปเพื่อช่วยในการกรอง
และลดการน�ำเข้าเครื่องจักรจากต่างประเทศ
• ไม่สิ้นเปลืองน�้ำ 
• ระบบการกรองมีประสิทธิภาพสูง
 หลักการท�ำงานและจุดเด่น
• มีระบบสลัดกากด้วยแรงดันย้อนกลับทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง
ขัน้ ตอนการท�ำงานของระบบการกรองแบบ
• เครื่องกรองไม่มีชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหว
Diastar Filtration ใช้ระบบควบคุมการท�ำงาน
• ผ้ากรองมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น ช่วยลดค่าใช้จ่าย
แบบอัตโนมัติ ด้วยระบบ PLC ควบคุมการท�ำงาน
ในการซ่อมบ�ำรุง
โดยการท�ำงานมี 7 ขั้นตอน
• สามารถลดต้นทุนในภาคการผลิต และลดการน�ำเข้า
• การป้อนเติมน�้ำเชื่อมเข้าสู่ถังกรอง
(Filling with Syrup) จากถัง Carbonated Syrup เครื่องจักรจากต่างประเทศ
Tank (CST) ความเข้ม 62-65 brix ใช้เวลา
ประมาณ 10 นาที หรือ ถึงระดับบนจากอุปกรณ์ ราคาเริ่มต้นที่ 4,200,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาและถ่ า ยทอด
วัดระดับของเหลวระดับบนด้วยปั๊ม
• การสร้าง Cake ส�ำหรับท�ำการกรอง เทคโนโลยีด้วยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อ
(Cloudy Filtration) ผ่านผ้ากรองของชุดแผ่นกรอง การสร้างสรรค์คุณค่า ประจ�ำปีงบประมาณ 2550
ทีอ่ ยูภ่ ายในถังขนาด 1 ตารางเมตรต่อชุด จ�ำนวน 3 ชุด
โดยการสร้างความดันภายในถังประมาณ 2.5-3  พัฒนาโดย :
ศูนย์บรู ณาการเทคโนโลยี เพือ
่ อุตสาหกรรมไทย
bars ภายใน 15 นาที จนกระทั่งของเหลวจาก
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี
CST ผ่านผ้ากรองภายในถัง สังเกตจากความใสของ
เลขที
่
126
ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
ของเหลวผ่านบริเวณหลอดแก้วที่ด้านนอกของถัง
• การกรอง (Filtration) ประมาณ 120 กรุงเทพมหานคร 10140
โทรศัพท์ : 0 2470 9190
นาที
• จากนัน้ ปล่อย Syrup ออกจากถังกรอง โทรสาร : 0 2470 9197
(Discharging Syrup)
• การป้อนเติมน�้ำร้อนส�ำหรับละลายสิ่ง  ร่วมกับ :
บริษัท ซูเทค เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
ปนเปื้อน (Filling with Muddy Water) ที่อยู่ด้าน
เลขที่ 14/1 ม.5 ต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
ล่างของถังและที่ติดอยู่ที่ผ้ากรอง
• ท� ำ การเป่ า พ่ น ด้ ว ยไอน�้ ำ  (Steam โทรศัพท์ : 0 3220 0734-6
โทรสาร : 0 2220 0737
Blowing)
• ท้ายสุดปล่อย cake และน�ำ้ ร้อนทีล่ ะลาย
สิ่งปนเปื้อนออก (Discharged Cake and Muddy
Water)
CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องกรองน�้ำเชื่อมความดัน
แบบแนวตั้งในอุตสาหกรรมน�้ำตาล

59

ATALOG

เครื่องผลิตแป้งสาคู

เทคโนโลยี
อาหาร



เครื่องผลิตแป้งสาคู

สาคู (sagu palm) เป็นพืชตระกูลปาล์ม พบได้ตั้งแต่จังหวัด
ชุมพรลงมาจนถึงจังหวัดนราธิวาส เนื้อในล�ำต้นสาคูสามารถน�ำมา
ท�ำแป้งได้ สาคูตน้ ทีส่ มบูรณ์มแี ป้งสะสมระหว่าง 150 - 175 กิโลกรัม
แป้งสาคูสามารถใช้เป็นส่วนประกอบของอาหารหรือใช้ท�ำขนมได้
หลายชนิด เช่น ขนมกวนหน้าขีม้ นั และหน้ากะทิ ขนมลอดช่อง ขนมจีน
ขนมจาก ขนมพิมพ์ (ขนมรังผึง้ ) ขนมดอกจอก ขนมปากหม้อ เส้นหมี่
และขนมอบหลายชนิด เป็นต้น ขนมทีท่ ำ� จากแป้งสาคูจะให้รสชาติอร่อย
และยังมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายสูง เนื่องจากเป็นแป้งที่มีเส้นใยสูง
และเป็นอาหารที่ปลอดจากปุ๋ยและสารเคมีอย่างแท้จริง ปลอดภัย
ต่อผู้บริโภค


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

เครือ่ งผลิตแป้งสาคูประกอบด้วยชิน้ ส่วนท�ำงานหลัก 3 ส่วน คือ
ชุดขูด ชุดกวน และชุดกรอง วิธีการท�ำงานมีดังนี้ น�ำเนื้อในสาคูผ่า
เป็นแท่งขนาดกว้าง 15 ซม. ยาว 50 ซม. ดันใส่ในชุดขูดที่มีความเร็ว
รอบ 850 รอบ/นาที ผงเนือ้ สาคูทขี่ ดู ได้จะไหลลงสูถ่ งั กวนทีใ่ ส่นำ�้ รอไว้
ชุดกวนจะท�ำการกวนประมาณ 2 นาที จนแป้งสาคูออกจากเนื้อ
จากนั้นเปิดวาล์วถังกวนเพื่อให้แป้งและเนื้อสาคูไหลลงสู่ชุดกรองที่มี
ตะแกรงสองชั้น เนื้อสาคูจะติดอยู่ที่ตะแกรงบน ส่วนแป้งจะไหลลง
สู่ถังเก็บรอให้ตกตะกอน แล้วน�ำแป้งไปท�ำให้แห้งต่อไป


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

สามารถขูดและแยกแป้งสาคูได้ในเครื่องเดียวกัน มีก�ำลัง
การผลิต 108 กิโลกรัม/ชั่วโมง สะดวก รวดเร็ว เมื่อเปรียบเทียบกับ
แรงงานคนที่ท�ำได้ 48.78 กิโลกรัม/ชั่วโมง
- ความกว้างของเครื่อง
1 เมตร
- ความสูงของเครื่อง
162 เมตร
- ความยาวของเครื่อง
1 เมตร
- น�้ำหนักรวม
185 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรม
เพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
นายพนม  อินทฤทธิ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
วิทยาเขตนครศรีธรรมราช

ต.ถ�้ำใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
โทรศัพท์ : 075-411144 ต่อ 101-2
โทรสาร : 075-411745
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การท�ำน�้ำปู เป็นการน�ำปูที่มีอยู่มากในทุ่งนาซึ่งเป็นศัตรู
ของต้นข้าว น�ำมาท�ำการบดกับสมุนไพร แล้วแยกน�ำ้ กับกาก น�ำเอาน�ำ้ ปู
ทีไ่ ด้มาท�ำการเคีย่ วจนข้น ไว้สำ� หรับบริโภคและขาย สามารถเก็บได้นาน
การใช้ประโยชน์จากเครื่องสร้างน�้ำปู เพื่อพัฒนาให้เป็นสินค้าหนึ่ง
ต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และยกระดับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้
มาตรฐานคุณภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจ และสร้างความ
เข้มแข็งให้กับชุมชนต่อไป


หลักการท�ำงานและจุดเด่น

เครื่องสร้างน�้ำปูผลิตจากสเตนเลส ที่ไม่ท�ำให้เกิดสนิม
สะอาด ปราศจากสารอันตราย และไม่เป็นมลพิษ มีความรวดเร็ว
ในการท�ำงาน ท�ำให้ประหยัดด้านเวลาและแรงงาน ประหยัดต้นทุน
ในการผลิต ใช้งานง่าย มีความปลอดภัยในการปฏิบตั งิ าน ใช้พนื้ ทีใ่ นการ
ท�ำงานน้อยและสามารถเคลือ่ นย้ายได้ ใช้เวลาในการท�ำงานทีน่ อ้ ย และ
ซ่อมบ�ำรุงรักษาง่าย


เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องสร้างน�้ำปู

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

•
•
•
•
•
•
•
•

มีความเร็วของชุดป้อนปู 24 รอบ/นาที
ความเร็วชุดบดปู 1,470 รอบ/นาที
ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นชุดก�ำลังในการบด
ใช้มอเตอร์ 3 แรงม้า ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์ และความเร็ว
รอบ 1,470 รอบ/นาที
สามารถบดปูแต่ละครั้งได้ 20 กิโลกรัม ในเวลา 8 นาที
ตัวเครื่องผลิตจากสเตนเลส ที่ไม่ท�ำให้เกิดสนิม
มีเสียงเงียบ ไม่เกิดมลพิษจากควัน
ขนาดเครื่อง 600 ×700 ×1100 มม.

ราคาเริ่มต้นที่ 50,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต้ โครงการพั ฒ นาประดิ ษ ฐกรรม
เพื่อชนบท
ประจ�ำปีงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
นายนพรัตน์ ไพรวรรณ

สาขางานช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยเทคนิคพะเยา
อ.เมือง จ.พะเยา
โทรศัพท์ : 0-5443-1900 ต่อ 301
โทรสาร : 0-5448-2303
E-Mail : mac_suwat@yahoo.co.th
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เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวของผล

เทคโนโลยี
อาหาร

(Longitudinal-Aligned Banana Slicing Machine)
เป็นเครือ่ งจักรกลกึง่ อัตโนมัตใิ ช้เพือ่ การสไลด์กล้วยดิบปอกเปลือกแล้วครัง้ ละประมาณ 4 - 5 ผล โดยกล้วยแต่ละผล
ต้องมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางและความยาวไม่เกิน 3 เซนติเมตร และ 10 เซนติเมตร ตามล�ำดับ โดยการบรรจุผลกล้วย
ตามแนวนอนลงในซองบรรจุวัตถุดิบทางด้านบนของเครื่องจักร จากนั้นคลายแรงเหยียบกลไกเพื่อบังคับให้แผ่นน�้ำหนักกด
ท�ำหน้าทีด่ นั ผลกล้วยเข้าสูก่ ระบวนการสไลด์โดยใบมีดทีต่ ดิ ตัง้ อยูก่ บั จานหมุนในเวลาเพียง 10 วินาที การสไลด์ผลกล้วยทัง้ 5 ผล
จะเสร็จสิ้นและผลผลิตที่สไลด์แล้วจะตกลงสู่ถาดล� ำเลียงออก จากนั้นเหยียบกลไกเพื่อบังคับให้แผ่นน�้ ำหนักกดของ
เครื่องจักรเคลื่อนที่ขึ้นเพื่อท�ำการบรรจุผลกล้วยอีกครั้ง การท�ำงานร่วมกับเครื่องจักรจะเป็นวัฏจักรหมุนเวียนเช่นนี้ต่อเนื่อง
ไปจนกระทั่งต้องการเลิกหรือหยุดท�ำการสไลด์



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

 อัตราการสไลด์ไม่น้อยกว่า 26,000 ชิ้น/ชั่วโมง ที่ความหนาแผ่นกล้วย สไลด์ 1.3 มิลลิเมตร และเครื่องจักร

ใช้ก�ำลังไฟฟ้า 20 วัตต์ ที่สภาวะเครื่องจักรท�ำงานต่อเนื่อง
 ตัวเครื่องจักรมีขนาด กว้าง 0.6 เมตร ยาว 0.5 เมตร และสูง 1.16 เมตร มีน�้ำหนักเครื่องเปล่าประมาณ
80 กิโลกรัม
ราคาเริ่มต้นที่ 89,000 บาท/เครื่อง
พัฒนาภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
นายสิทธิบูรณ  ศิริพรอัครชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

เลขที่ 59 หมู่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง จ.น่าน 55000
โทรศัพท์ : 0 5471 1601
โทรสาร : 0 5471 1601
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เครื่องนวดกล้วยแผ่นอัตโนมัติ

(Automatic Banana Making Machine)

เทคโนโลยี
อาหาร

กระบวนการนวดกล้วยสุกเป็นหนึ่งในขั้นตอนการผลิตกล้วยแผ่นอบม้วนที่ต้องใช้แรงงานคนผู้ปฏิบัติงานจะต้อง
ออกแรงเพือ่ กระแทกกล้วยให้แบนด้วยแผ่นไม้หนา การกระแทกจะท�ำซ�ำ้ กันหลายครัง้ ต่อกล้วยหนึง่ แผ่นเป็นเหตุให้เกิดความ
เหนื่อยล้า และไม่สามารถนวดกล้วยให้ได้ปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการ ผู้พัฒนาจึงได้ออกแบบสร้างเครื่องนี้ขึ้น



หลักการท�ำงานและจุดเด่น

การท�ำงานประกอบด้วยสามขัน้ ตอนคือ ขัน้ ตอนการล�ำเลียงกล้วยเข้า ผูป้ ฏิบตั งิ านท�ำหน้าทีว่ างกล้วยผ่าซีกทีบ่ รรจุอยูใ่ น
ซองพลาสติกลงบนถาดขั้นตอนการนวดกล้วยแผ่นทุบกล้วยที่ติดกับกระบอกลมจะท�ำการบีบกล้วยโดยใช้ระบบนิวเมติกส์
ขั้นตอนการท�ำงานทั้งสามจะถูกควบคุมให้เกิดขึ้นในจังหวะเดียวกัน เมื่อเสร็จสิ้นการท�ำงานในแต่ละขั้นตอนถาดจะถูกหมุน
ด้วยชุดหมุนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อท�ำงานในรอบต่อไป การท�ำงานของเครื่องถูกควบคุมให้เกิดขึ้นอย่างสอดคล้องและต่อ
เนื่องด้วยระบบ PLC


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง





เป็นการนวดกล้วยโดยการทุบด้วยระบบนิวเมติกส์สามารถปรับความดันไว้ 0.5 - 0.7 MPA
ควบคุมการท�ำงานให้สอดคล้องและต่อเนือ่ งด้วยระบบ PLC
สามารถผลิตกล้วยแผ่นได้ 200 แผ่น ต่อชั่วโมง
ใช้พลังงานไฟฟ้าประมาณ 0.35 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง

ราคาเริ่มต้นที่ 60,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต้ โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท ประจ�ำปีงบประมาณ 2551


พัฒนาโดย :
นายเวชยันต์ รางศรี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ถ.ห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-944146 ต่อ 416 หรือ 938
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เทคโนโลยี
อาหาร

เครื่องตัดขนมขบเคี้ยวและ
ขนมกวนรูปทรงสี่เหลี่ยม

ปัจจุบนั ยังไม่มเี ครือ่ งตัดขนมขบเคีย้ วทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และยัง
ใช้แรงงานคนในการตัดขนมให้เป็นรูปทรงสี่เหลี่ยม ท�ำให้การท�ำงาน
ล่าช้า ได้ผลผลิตปริมาณน้อยไม่เพียงพอส�ำหรับระดับอุตสาหกรรม
และวิสาหกิจชุมชน จากปัญหาดังกล่าวส่งผลให้มกี ารประดิษฐ์เครือ่ ง
ตัดขนมขบเคี้ยวเป็นรูปทรง โดยอาศัยชุดใบมีดตัด 2 ชุด ซึ่งจะช่วย
ท�ำให้ชนิ้ ขนมทีไ่ ด้เป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มตามต้องการ เป็นเครือ่ งทีท่ ำ� งาน
แบบกึ่งอัตโนมัติสามารถตัดเป็นชิ้นขนมได้ขนาด 3 x 10 x 1 ซม.
จ�ำนวน 30 ชิ้นต่อถาด ซึ่งสามารถทดแทนการใช้แรงงานคน สะดวก
รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

ราคาเริม
่ ต้นที่ หากสนใจสามารถติดต่อ
สอบถามเจ้าของสิง่ ประดิษฐ์ ได้ โดยตรง
รางวัลเชิดชูเกียรติ (ชมเชย)
การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้น
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ�ำปีงบประมาณ 2553


เจ้าของสิ่งประดิษฐ์
นายวีรยุทธ พรหมจันทร์

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย
 หลักการท�ำงานและลักษณะเด่น
• สามารถตัดชิน้ ขนมเป็นรูปทรงสีเ่ หลีย่ มขนาดต่าง ๆ และ เลขที่ 35 หมู่ 3 ถนนเลียบคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
ปรับขนาดการตัดชิ้นขนมได้
• สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ตัดขนมพื้นบ้านที่มีความหนืด โทรศัพท์ : 02-5779129
และเหนียวได้ เช่น ขนมชั้น ขนมถั่วกวน ขนมถั่วตัด กาละแม เป็นต้น โทรสาร 02-5779128
• ชิ้นขนมมีขนาดสม�่ำเสมอไม่แตกเสียหาย
• การท�ำงานต่อเนือ่ ง ทดแทนการใช้แรงงานคน ลดต้นทุน
การผลิต
• อัตราการผลิต 2,000 - 3,000 ชิ้น/ชม. (ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและจ�ำนวนชิ้น)
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อาหาร
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เทคโนโลยี
พลังงาน

เครื่องตนแบบโรงไฟฟาชีวมวล
แบบถอดประกอบได ขนาด 25 กิโลวัตต
เครื่องตนแบบโรงไฟฟาชีวมวล แบบถอดประกอบได ขนาด 25  คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง
กิโลวัตต เปนเครื่องจักรเพื่อผลิตไฟฟาจากพลังงานความรอนที่ไดจาก
• ชุดผลิตไฟฟานี้ สามารถผลิตไฟฟาได 25
ชี ว มวลทางการเกษตรที่ มี อ ยู  ใ นท อ งถิ่ น ซึ่ ง ความร อ นที่ เ หลื อ ใน
กิ
โ
ลวั
ต
ต

กระบวนการผลิตสามารถนํากลับมาใชใหมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช ชุมชน ซึง่ เปนขนาดทีเ่ หมาะสมกับสายสงไฟฟาของ
พลังงาน เหมาะสําหรับการนําไปใชในพื้นที่ชนบทหางไกลที่ไฟฟาเขาไม
• สามารถเคลื่อนยายไปตามที่ตาง ๆ ที่
ถึง หรือเขตอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพของความรอนเหลือทิ้ง สามารถ ไมมีไฟฟาใชไดอยางสะดวก
• กระแสไฟฟาทีไ่ ดสามารถจายเขาสูร ะบบ
แปรรูปวัสดุชีวมวลใหมีมูลคาเพิ่ม ลดปญหามลภาวะสิ่งแวดลอม
สายสงของการไฟฟาฝายผลิต การไฟฟานครหลวง
และ/หรือการไฟฟาสวนภูมิภาคได
 หลักการทํางานและจุดเดน
างภายนอกเครื่องตนแบบเปน
• หนวยวัสดุชีวมวลและการจัดเตรียม (Preparation) มี Standard• ISOโครงสร
shipping container สามารถเคลื่อน
หนาที่จัดเตรียมวัสดุชีวมวลและลําเลียงชีวมวลเขาสูเตาแกสซิไฟเออร ยายได โดยการขนสงทางรถบรรทุก และ/หรือทางเรือ
• หนวยแกสซิไฟเออร (Gasification) มีหนาที่ผลิตแกส
• เชือ้ เพลิงทีใ่ ชเปนชีวมวลทีม่ ลี กั ษณะเปน
wood
chip
ซึ่งสามารถใชไดหลากหลาย เชน เศษไม
เชื้อเพลิงและปรับปรุงคุณภาพแกส (Purification)
ย
อ
ย
ถ
า
นไม
เศษวัสดุจากภาคเกษตร ขี้เลื่อยอัดแทง
• หนวยเครื่องยนตและเยนเนอเรเตอร (Stirling Engine
ซังขาวโพด และแกลบ เปนตน
& Generator Set) มีหนาที่เผาแกสเชื้อเพลิงที่ผลิตไดจากเตาแกสซิไฟ เปลือกกะลา
• ประสิทธิภาพเชิงพลังงานในสภาวะที่ดี
เออร ความรอนทีเ่ กิดขึน้ จะไหลเขาสูอ ปุ กรณแลกเปลีย่ นความรอนไปยัง ที่สุดไมตํ่ากวา 40%
เครื่องยนต ทําใหเครื่องยนตสามารถทํางานและขับเยนเนอเรเตอรผลิต
• สามารถผลิ ต กระแสไฟฟ า ได อ ย า ง
ตอเนือ่ ง โดยไมตอ งหยุดบํารุงรักษาไมนอ ยกวา 30 วัน
ไฟฟาได
• มลพิษทางอากาศ และมลพิษทางเสียง
• หนวยนําความรอนกลับมาใชใหม (Heat Recovery Unit)
ที
เ
่
กิ
ด
ขึ
น
้
ไม
เกินกวาที่กฎหมายควบคุมกําหนด
จะเปนทีพ่ กั สะสมความรอนทีเ่ หลือจากกระบวนการแกสซิฟเ คชัน่ หรือจาก
การทํางานของเครื่องยนต แลวนํากลับมาใชใหม ทําใหการใชพลังงานมี ราคาเริม่ ตนที่ 20,000,000 บาท/เครือ่ ง
ประสิทธิภาพสูงสุด
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
• หนวยควบคุม (Control Unit) จะถูกควบคุมและสั่งการ ถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
ดวยไมโครคอนโทรลเลอรและ PLC สามารถอานคาตาง ๆ ไดที่หนาจอ วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2552
มอนิเตอรขณะที่ระบบกําลังทํางาน


พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-mail : thaimachinery2@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท ราชาอีควิปเมนท จํากัด

เลขที่ 88 ถนนพิชัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทรศัพท์ : 02-243-6215-7
โทรสาร : 02-241-1839, 02-243-0105
Website : www.royalequipment.co.th
E-mail : taksuta@royalequipment.co.th
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เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กอเนกประสงค
ที่สามารถใชเชื้อเพลิงเหลวไดทุกชนิด



เทคโนโลยี
พลังงาน

เครื่องกําเนิดไฟฟาขนาดเล็กมีโครงสรางที่
ถูกออกแบบใหมีความแข็งแรงทนทานและมีนํ้าหนัก
เบา สามารถเคลื่อนยายไดสะดวก สวนเครื่องยนต
กังหันกาซมีขนาดเล็ก (Micro Gas Turbine) เปน
เครือ่ งยนตทผี่ ลิตขึน้ โดยใชเทคโนโลยีทมี่ คี วามซับซอน
เชนเดียวกับทีใ่ ชผลิตเครือ่ งยนตอากาศยาน โดยหนาที่
ของเครื่องยนตกังหันกาซ คือ เปนตนกําลังที่เปลี่ยน
พลังงานเคมีในเชื้อเพลิงใหเปนพลังงานจลนที่จําเปน
ในการขับเคลื่อนเครื่องกําเนิดไฟฟา เพื่อนําไปใชงาน
ตอไป
คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• เปนเครื่องยนตกังหันกาซที่มีระบบการ
ผลิตกระแสไฟฟา (Generator) ประกอบอยูดวย ให
แรงดันไฟฟาที่ 220 โวลต 50 เฮิรตซ ใหกําลังที่ 3
กิโลวัตต (Peak), 2 - 2.5 กิโลวัตต (continuous)
• เครือ่ งยนตกงั หันแกสสามารถใชกบั เชือ้
เพลิงเหลวไดหลากหลายชนิด เชน เบนซิน, ดีเซล,
เอทานอล และนํ้ามันกาด
• เครื่องจักรสามารถเคลื่อนยายไดงาย
และสะดวก
• มีสวิตชหยุดเครือ่ งฉุกเฉินในบริเวณทีเ่ ขา
ถึงไดอยางรวดเร็ว
• มีระบบปองกันการกระชากของกระแส
ไฟฟา
• มีการหอหุมอุปกรณไฟฟาจากความชื้น
และภาวะรบกวนจากพื้นที่ทํางาน
• มีการหอหุม สวนทีอ่ าจทําใหเกิดประกาย
ไฟในระหวางการทํางาน
• มีโครงสรางปองกันผูปฏิบัติงานไมให
สัมผัสถูกชิ้นสวนเคลื่อนที่ ชิ้นสวนมีคม และชิ้นสวนที่
มีกระแสไฟฟา



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
บริษัท โกลเบทช เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่ 15/95 หมู 2 ซอยวิภาวดี 56 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน
เขตหลักสี่ กทม. 10210
โทรศัพท : 02-9407828
โทรสาร : 02-9407829
E-mail : sungkom.k@globexthailand.com

ราคาเริ่มตนที่ 1,800,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2554
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กังหันลมแบบแนวแกนตั้ง
เพื่อการผลิตกระแสไฟฟา


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

เทคโนโลยี
พลังงาน

• เปนกังหันลมแบบ 3 ใบพัดโดย แกน
หมุนตั้งฉากกับทิศทางลมทําใหรับลมไดทุกทิศทาง
• สามารถผลิตกระแสไฟฟาไดสูงสุด 2
กิโลวัตต
• เริ่มหมุนที่แรงลมเบา ๆ นอยกวา 1
เมตรตอนาทีและพลังการผลิตเริม่ ทีแ่ รงลมมากกวา
2 เมตรตอนาที
• มีเสียงรบกวนตํ่า
• สามารถนําไปใชเปนไฟฟากระแสสลับ
หรือชารจเขาแบตเตอรี่เพื่อใชเปนแบบกระแสตรง
ได
• ออกแบบใหทนทานตอแดดและพายุ
รวมทั้งปลอดภัยตอสัตวปก
• ไมจําเปนตองใชพื้นที่สูงและกวางใน
การติดตั้ง

สําหรับหลักการในการผลิตกระแสไฟฟาจากกังหันลมนัน้ จะ
อาศัยการพัดของลมผานใบกังหัน โดยพลังงานจลนที่เกิดจากลมจะ
ทําใหใบพัดของกังหันลมเกิดการหมุนและไดเปนพลังงานกลออกมา
พลังงานกลจากแกนหมุนของกังหันลมจะถูกเปลีย่ นรูปไปเปนพลังงาน
ไฟฟาโดยเครื่องกําเนิดไฟฟาที่เชื่อมตออยูกับแกนหมุนของกังหันลม
การหมุนของแกนกังหันตัดผานขดลวดสนามแมเหล็กในเครือ่ งกําเนิด
ไฟฟาจะทําใหเกิดการเหนี่ยวนํากระแส เนื่องจากความเร็วรอบของ
แกนหมุนตัดผานสนามแมเหล็กมีคา เปลีย่ นแปลงตามความเร็วลม จึง
จําเปนตองติดตั้งเครื่องควบคุมกระแสไฟฟา (Stabilizer) เพื่อทําให
กระแสไฟฟาที่ไดมีคาคงที่ นอกจากนี้กระแสไฟฟาที่ไดสามารถนํา
ไปใชไดโดยตรงหรือผานเครื่องแปลงกระแสไฟฟาเพื่อชารจเขาสู
แบตเตอรี่ก็ได

ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคา
เทคโนโลยีเพือ
่ ทดแทนการนําเขาและเพิม
่
ศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-Mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษทั ไทย ไดนามิค มาสเตอร จํากัด

เลขที่ 1070 หมู 3 ซ.ทานผูหญิง ต.เทพารักษ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02- 758-1492
โทรสาร : 02- 755-6686
E-mail : jakkaseta@tdmthai.com
Website : http://tdmthai.com
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เครื่องปรับความถี่กระแสไฟฟา (Inverter แบบ
Pure-Sine Wave) ใชกับพลังงานแสงอาทิตย
ประเทศไทยมีสภาพภูมปิ ระเทศทีห่ ลากหลาย และประชากรในประเทศบางสวนทีอ่ าศัยอยูใ นภูมปิ ระเทศทีห่ า งไกล ทุรกันดาร
ไมสามารถเขาถึงไฟฟาจากระบบไฟฟาของประเทศไดปจ จุบนั ในหลายพืน้ ทีท่ ไี่ ฟฟาเขาไมถงึ มีการติดตัง้ แผงโซลาเซลล ซึง่ อุปกรณที่
สําคัญมากอยางหนึ่งของระบบโซลาเซลล คือ อินเวอรเตอรที่ทําหนาที่ เปลี่ยนไฟฟากระแสตรงจากโซลาเซลล ใหเปนไฟฟากระแส
สลับเพื่อจายใหกับเครื่องใชไฟฟาตาง ๆ โดย INVERTER ที่พัฒนาขึ้นเปนแบบ PURE SINE WAVE ใชกับพลังงานแสงอาทิตย ขนาด
300, 600, 1000, 3000 และ 5000 วัตต
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
1000 วัตต
การออกแบบไมยุงยากใช
อุปกรณนอย

หมอแปลง

อินเวอรเตอรตนแบบ
300 วัตต
600 วัตต
ใช
ไ
มโครคอนโทรลเลอร
แบบ
ใชไมโครคอนโทรลเลอรแบบดิจิตอล ดิจิตอล
ความถี่ตํ่า
ความถี่ตํ่า

Gate drive

IGBT

ใช IPM ที่รวมวงจรภาคกําลัง
ทั้งหมด

สวนประกอบหลัก
ชุดควบคุม

IGBT
สวนประกอบหลัก
1. วงจร ภาคกําลัง
(inverter power)
2. วงจร ออปโตไอโซเลท (Opto-isolate)
3. วงจร ควบคุมการทํางาน
4. หมอแปลง
5. วงจร L C
6. วงจร Islanding และวงจร Zero crossing
7. วงจร MPPT

3000 วัตต

อินเวอรเตอรตนแบบ

เทคโนโลยี
พลังงาน



5000 วัตต

ใช gate drive เปน igbt

ใช gate drive เปน igbt

มีวงจรออปโตไอโซเลท
ใช DSP

มีวงจรออปโตไอโซเลท
ใช DSP

ใชหมอแปลงแบบ low frequency

ใชหมอแปลงแบบ low frequency

มีขนาดใหญเนื่องจากเปนแบบ Low
frequency
ใชวงจร islanding และ zero crossing
แยกบอรด MPPT โดยเฉพาะ

มีขนาดใหญเนื่องจากเปนแบบ Low
frequency
ใชวงจร islanding และ zero crossing
แยกบอรด MPPT โดยเฉพาะ

ราคาเริ่มตนที่ 3,500 - 60,000 บาท/เครื่อง ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่องพัฒนา
ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรค
คุณคา ประจําปงบประมาณ 2553


พัฒนาโดย :
บริษัทโซลาเพาเวอรเทคโนโลยี จํากัด

เลขที่ 9 อาคารวรสิน ชั้น 4 B ซอย ยาสูบ 2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
โทรศัพท : 02-6915900


รวมกับ :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 9/2 อาคาร วรสิน ชั้น 1 ซอยยาสูบ 2
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900
ศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ (NECTEC)
และสมาคมสมองกลฝงตัวไทย (TESA)
CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี
พลังงาน

เครื่องหีบนํ้ามันจากเมล็ดสบูดํา

72

เครือ
่ งหีบนํา้ มันสบูด
 าํ ขนาดกําลังการผลิต 5-10
กก.เมล็ด/ชม. (แบบใชมือโยก)

สบู  ดํ า เป น พื ช นํ้ า มั น ชนิ ด หนึ่ ง ที่ น  า ให
ความสนใจเป น อย า งยิ่ ง ในสภาวะที่ ร าคานํ้ า มั น
ดีเซลมีราคาสูงอยางในปจจุบัน เนื่องจากนํ้ามันที่
ไดจากเมล็ดสบูด าํ สามารถใชกบั เครือ่ งยนตดเี ซลที่
เกษตรกรใชอยูไ ด โดยไมตอ งใชนาํ้ มันชนิดอืน่ ผสม
อีก นอกจากนี้ นํ้ามันสบูดําใชประโยชนในการผสม
กับนํ้ามันเบนซิน สําหรับเดินเครื่องยนตเบนซินไดดี
อีกดวย อีกทั้ง องคกร the United States Environment Protection Agency หรือ USEPA พบ
วานํ้ามันสบูดํามีผลกระทบดานมลภาวะทางอากาศ
นอยกวาการใชนํ้ามันอื่น ๆ อีกดวย



• เปนเครือ่ งหีบนํา้ มันประเภท Ram press หรือ Screw press
with hydraulic jack
• ทํางานไดดีในลักษณะ Semi-continuous
• มีกําลังการผลิต 5 - 10 กก.เมล็ด/ชม.
• สามารถหีบนํา้ มันได 2.5 ลิตร/10 กก./ชม.
• ใชกับแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต
• แรงกดสูงสุดที่ 20 ตัน
• ขนาดเครื่อง 600 x 400 x 1800 มม.

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



หลักการทํางานและจุดเดน

เครื่องหีบนํ้ามันจากเมล็ดสบูดําที่ไดพัฒนาขึ้นมี 3
ขนาด มีขนาดเหมาะสมกับการจําหนายในตลาด
สามารถนํามาประยุกตใชกบั ผลผลิตทางการเกษตร
ชนิดอื่นได เชน การหีบนํ้ามันงา และปาลม เปนตน

TECHNOLOG
เครือ
่ งหีบนํา้ มันสบูด
 าํ ขนาดกําลัง
การผลิต 10-15 กก.เมล็ด/ชม. (แบบใช
ระบบสกรูอัด)


•
•
•
•
•

เปนเครือ่ งหีบนํา้ มันประเภท Screw press
สามารถทํางานไดในลักษณะ Continuous
มีกาํ ลังการผลิต 10 - 15 กก.เมล็ด/ชม.
สามารถหีบนํา้ มันได 3.7 ลิตร/15 กก./ชม.
ใชกบั ไฟขนาด single phase, 220 โวลต,
2 แรงมา
• อัตราทดรอบ (ratio) 1 : 27 รอบ
• ขนาดเครือ่ ง 760 x 960 x 1450 มม.

เครือ
่ งหีบนํา้ มันสบูด
 าํ ขนาดกําลัง
การผลิต 100-120 กก.เมล็ด/ชม. (แบบ
ใชระบบสกรูอัด)


เปนเครือ่ งหีบนํา้ มันประเภท Screw press
สามารถทํางานไดในลักษณะ Continuous
มีกาํ ลังการผลิต 100-120 กก.เมล็ด/ชม.
สามารถผลิตนํา้ มันได 200-250 ลิตร/วัน
ใชกบั ไฟขนาด 3 phase, 380 โวลต, 7.5
แรงมา
• อัตราทดรอบ (ratio) 1 : 30 รอบ
• ขนาดเครือ่ ง 900 x 1600 x 1500 มม.
• นํา้ หนักของเครือ่ ง 605 กก.



พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-7122096
โทรสาร : 02-7122979


เทคโนโลยี
พลังงาน

•
•
•
•
•

รวมกับ :
ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุ
แหงชาติ (MTEC)

เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย
ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 02-564 6500
โทรสาร : 02-564 6373



และ ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลขที่ 50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท : 08-1905 6128
โทรสาร : 02-755 6686
ราคาเริ่มตนที่ 70,000 - 100,000 บาท/เครื่อง
ขึ้นอยูกับกําลังการผลิต
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและถ า ยทอด
เทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการวิ ศ วกรรมเพื่ อ การ
สรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2549
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ชุดเครื่องจักรสําหรับกระบวนการ
สกัดนํ้ามันปาลมดิบชนิดประสิทธิภาพสูง

เทคโนโลยี
พลังงาน



ชุ ด เครื่ อ งจั ก รสํ า หรั บ กระบวนการสกั ด นํ้ า มั น ปาล ม ดิ บ ชนิ ด
ประสิทธิภาพสูง ประกอบดวย เครื่องยอยทะลายปาลม เครื่องแยกผล
ปาลมออกจากทะลาย เครื่องแยกใยออกจากผลปาลม และเครื่องใหความ
รอนปาลมแบบโรตารี่ โดยมีระบบขับเคลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติซึ่งใชสายพาน
ที่เชื่อมตอเครื่องจักรแตละตัว ทําใหทํางานไดอยางตอเนื่อง และทําความ
สะอาดผลปาลมดวยเครื่องแยกใยออกจากผลปาลม เริ่มตั้งแตเครื่องสับ
ใหทะลายปาลมมีขนาดเล็ก ผานเขาสูเ ครือ่ งสลัดหรือแยกผลปาลมออกจาก
ทะลาย สงตอไปยังเครือ่ งอบใหตอ มนํา้ มันแตกและเครือ่ งหีบปาลม กอนจะ
ไดเปนนํ้ามันดิบออกมา สําหรับจุดเดนของชุดเครื่องจักรดังกลาว คือ เพิ่ม
กรรมวิธใี นกระบวนการผลิตทีส่ ามารถลดปริมาณนํา้ เสียได เพราะไมตอ งใช
ไอนํา้ รมทะลายในขัน้ ตอนการอบทะลายปาลมสดทีย่ งั มีผลปาลมอยู และยัง
ชวยเพิม่ ผลผลิตอีกดวย เนือ่ งจากไมมนี าํ้ มันปนไปกับทะลาย นอกจากนี้ ยัง
มีจุดเดนอยูที่หัวเตาเผาอัจฉริยะที่ใหความรอนสูงถึง 1,000 องศาเซลเซียส
ราคาเริ่มตนที่ หากสนใจสามารถติดตอสอบถามทาง
บริษัทได โดยตรง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2552


พัฒนาโดย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่

ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่


รวมกับ :
บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร จํากัด

เลขที่ 1070 หมู 3 ซอยทานผูห ญิง ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02-758-1492-9
โทรสาร : 02-384-1945
E-mail : info@tdmthai.com
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คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

1. เครื่องยอยทะลายปาลม
• ใช เ หล็ ก กล า ตั ด และเชื่ อ มขึ้ น รู ป เป น
โครงสราง
• ใชมอเตอรเกียรขนาดแรงขับ 15 กิโล
วัตต เปนตนกําลังไปขับลูกกลิ้งที่ติดตั้งใบมีดเพื่อหมุน
ตัดทะลายปาลม
• สามารถยอยตัดทะลายปาลมที่มีนํ้าหนัก
โดยเฉลี่ยประมาณ 45 กิโลกรัม จาก 1 ทะลายออกเปน
2 - 4 ชิ้น และสามารถยอยทะลายปาลมได 15 ตัน/
ชั่วโมง
2. เครื่องแยกผลปาลมออกจากทะลาย
• ใช เ หล็ ก กล า ตั ด และเชื่ อ มขึ้ น รู ป เป น
โครงสราง
• ใชมอเตอรเกียรขนาดแรงขับ 15 กิโลวัตต
• สามารถแยกผลปาลมออกจากทะลายที่
ผานการยอยมาแลวไดประมาณ 80% เหลือเฉพาะผล
ปาลมที่มีขนาดเล็กที่ไมหลุดออกจากทลาย
• สามารถแยกผลปาลมออกจากทะลาย
ปาลมได 13 ตัน/ชั่วโมง
3. เครื่องแยกใยออกจากผลปาลม
• ใช เ หล็ ก กล า ตั ด และเชื่ อ มขึ้ น รู ป เป น
โครงสราง
• ใชมอเตอรเกียรขนาดแรงขับ 4 กิโลวัตต
• สามารถแยกใยปาลมที่มีขนาดใหญออก
จากผลปาลมไดทั้งหมด แตจะมีใยปาลมที่มีขนาดเล็ก
รวมอยูกับผลปาลมดวย
• เครื่องแยกใยทะลายปาลมที่ถูกคัดแยก
ออกจากผลปาลมจะถูกขับออกทางชองดานลางของ
เครื่อง สวนผลปาลมจะถูกลําเลียงไปยังสายพานตอไป
• สามารถแยกใยปาลมไดอยางนอย 13 ตัน
ทะลายปาลม/ชั่วโมง
4. เครื่องใหความรอนปาลมแบบโรตารี่
• ใช เ หล็ ก กล า ตั ด และเชื่ อ มขึ้ น รู ป เป น
โครงสราง
• ใชมอเตอรเกียรขนาดแรงขับ 15 กิโลวัตต
ใชแหลงกําเนิดความรอนจากหัวเผาเชือ้ เพลิงแทงตะเกียบ
ขนาด 1,000 กิโลวัตต
• การทํางานอาศัยหลักการใชถังหมุนแบบ
โรตารี่จะทําการพลิกกลับดานผลปาลมอยูตลอดเวลา
เพือ่ ใหความรอนสัมผัสทัง้ ผลอยางทัว่ ถึง ทําใหผลปาลม
งายตอการหีบนํ้ามันและไดปริมาณมากขึ้น
• สามารถอบผลปาลมไดไมตาํ่ กวา 10 ตัน/
ชั่วโมง

TECHNOLOG

เครือ่ งผลิตนํา้ มันเชือ้ เพลิงจากขยะพลาสติก
1,000 กิโลกรัมตอวัน ดวยกระบวนการไพโรไลซิส
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครื่องไพโรไลซิส แบบทํางานตอเนื่อง ชวงอุณหภูมิ 300 - 900 °C
• ใชมอเตอรในการขับเคลื่อนพลาสติก และนําเถาออก
• ใชหัวเผาในการใหความรอนระบบไพโรไลซิส มีระบบเติมสาร
เรงปฏิกิริยา
• มีระบบชุดใหนํ้ามันกลั่นตัว
• มีระบบลิ้นนิรภัย
• มีแผงควบคุมการทํางาน
• ถังพักนํ้ามันมีขนาด 800 x 1,200 mm
• ถังปอนพลาสติกขนาด 1,000 x 1,000 mm

ราคาเริ่มตนที่ 1,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2551

เครื่องผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
1,000 กิโลกรัมตอวัน ที่พัฒนาขึ้น เปนกระบวน
การนําขยะพลาสติกมายอย แยกสิง่ สกปรกออกไปให
มากที่สุด และอบแหง จากนั้น จึงนําไปผานระบบให
ความรอนกอนปอนเขาสู Pyrolysis Reactor และนํา
กาซจากการไพโรไลซิสไปเขาระบบควบแนนเพื่อแยก
นํ้ามัน สวนกาซที่ไมกลั่นตัวนําเขาสูเตาเพื่อใหความ
รอนแกระบบตอไป


หลักการทํางานและจุดเดน

เครื่องผลิตนํ้ามันเชื้อเพลิงจากขยะพลาสติก
ที่ออกแบบนี้ เปนขนาด 45 kg/hr (ประมาณ 1000
kg/d) การทํางานใชหลักการไพโรไลซิสพลาสติก
ประเภท PP , HDPP, PE และ HDPE ทีอ่ ณ
ุ หภูมใิ นชวง
300-900 °C เปนระบบทีท่ าํ งานตอเนือ่ ง มีระบบปอน
พลาสติกและระบบนําเถาออกแบบตอเนือ่ ง ในเครือ่ ง
มีกลไกในการเคลือ่ นพลาสติกทีป่ อ นเขาจนแปรสภาพ
เปนนํ้ามันและเปนเถา มีระบบความปลอดภัยปองกัน
การระเบิด ตัว reactor มีลกั ษณะเปนถังนอน มีระบบ
ควบคุมการทํางานของอุปกรณผานแผงควบคุมการ
ทํางานเปนระบบอัตโนมัติมากที่สุด



เทคโนโลยี
พลังงาน



พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน
ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery2@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท ครีเอท อินโนเวชั่น จํากัด

เลขที่ 387/795 ตรอกขาวสาร ถนนเตชะวนิช เขตบางซื่อ
กรุงเทพฯ 10800
โทรศัพท : 0-2910-2994
มือถือ : 08-1807-6890
E-mail : createdinnovation@hotmail.com
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ชุดเครื่องอัดขึ้นรูปแทงเชื้อเพลิงแข็ง
(Briquetting Machine) เพื่อใชในกระบวนการ
แกสซิฟเคชั่น (Gasification)

เทคโนโลยี
พลังงาน

เครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนเครื่องจักรที่จําเปนสําหรับการผลิตชีวมวลตั้งตนสําหรับเตาระบบแกส
ซิฟเ คชัน่ โดยวัตถุดบิ นัน้ ตองผานการยอยใหมขี นาดเล็กลงกอนทีจ่ ะนําไปอัด
เครื่องจักรดังกลาวสามารถผลิตแทงชีวมวลแข็งไดประมาณ 150 ถึง 180
กิโลกรัมตอชัว่ โมง เครือ่ งอัดแทงเชือ้ เพลิงแข็งจากเศษวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตรประสิทธิภาพสูงสําหรับนําไปใชงานเพื่อการผลิตชีวมวลแข็งสําหรับ
เตาระบบแกสซิฟเคชั่น โดยใชวัตถุดิบที่มาจากทั้งเศษวัสดุเหลือใชทางการ
เกษตรและกากนํ้าเสียอุตสาหกรรม (Sludge) นอกจากนี้ ยังสามารถใชอัด
เถาถานที่ไดจากเตาระบบแกสซิฟเคชั่นใหเปนถานอัดแทงไดอีกดวยกัน


หลักการทํางานและจุดเดน



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

การทํางานของชุดเครือ่ งอัดขึน้ รูปแทงเชือ้ เพลิงแข็ง เริม่ จากการนํา
เศษกิง่ ไมมายอยดวยเครือ่ งยอย จากนัน้ เศษยอยจะถูกขนสงดวยชุดสายพาน
ลําเลียงอยางตอเนือ่ งเขาสูฮ อปเปอรของเครือ่ งอัดแทงเชือ้ เพลิงแข็งอัดเปน
แทง จนกระทัง่ ไดแทงเชือ้ เพลิงแข็ง (Briquette) ทีม่ ขี นาดเหมาะสําหรับนํา
ไปเผาในเตาระบบแกสซิฟเคชั่น โดยขนาดของแทงเชื้อเพลิงแข็งสามารถ
ปรับเปลี่ยนไดดวยการเปลี่ยนชุดแมพิมพดานหนาของเครื่องอัด
• โดยมีชนิ้ สวนประกอบหลัก คือ ชุดเกียรทด (อัตราทด 15 : 1)
ชุดเรือนอัด สกรูอัดดอกจอก (Impeller) และกระบอกอัด (Housing)
ซึ่งในการขับเคลื่อนใชมอเตอรไฟฟาขนาด 20 แรงมา
• ชุดเครื่องอัดแทงเชื้อเพลิงแข็งตนแบบกําลังการผลิต 150 180 กิโลกรัมตอชั่วโมง
• สามารถนําไปใชกับเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตร เชน
แกลบ กากทะลายปาลมฯ
• มีระบบการทํางานรวมระหวางเครื่องยอยเศษและเครื่องอัด
แทง โดยใชสายพานลําเลียง
• ลดการใชแรงงานคนในการเตรียมวัตถุดิบ
• กลไกการทํางานหลักของเครื่องอัดแทง คือ Pulverizing
• ควบคุมความยาวของแทงเชื้อเพลิงแข็ง โดย Semi-automatic Control
• มีเครื่องยอยเศษวัตถุดิบ
• มีระบบปองกันเศษโลหะเขาเครื่องอัดแทงแบบแมเหล็ก
• ขนาดเครื่อง (ก x ย x ส) : 800 มม. x 800 มม.x1700 มม.
• มอเตอร 20 แรงมา (3 เฟส)
• ความเร็วรอบของการอัด 50 - 80 รอบ/นาที
• กําลังการผลิต 150 - 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง
• สามารถแยกใยปาลมไดอยางนอย 13 ตันทะลายปาลม/
ชั่วโมง
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ราคาเริ่มตนที่ 450,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC) สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.)

เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตรประเทศไทย ถ.พหลโยธิน
ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 02-564 6500
โทรสาร : 02-5646373


รวมกับ :
บริษัท เอเซียไฮโดรลิค จํากัด
บริษทั NR Industry Group จํากัด

เลขที่ 369 หมูท ี่ 15 ถ.เทพารักษ ตําบลบางเสาธง อําเภอ
บางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540
โทรศัพท : 02-3154755-59
โทรสาร : 02-3154758

TECHNOLOG



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง



พัฒนาโดย :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขตกระบี่

ตัวเครื่อง มีขนาด (ก x ย x ส) : 2,150 x 2,600 x 2,150 mm.
และมีนํ้าหนัก 3.5 ตัน ประกอบดวย 3 ระบบ คือ ชุดลําเลียง ชุดผสม และ
ชุมอัดแทง ซึ่งในแตละระบบมีการใชมอเตอรเปนอุปกรณหลักในการขับ
เคลื่อนระบบทางกลที่เกี่ยวของ ไดแก
• ชุดลําเลียง ใชมอเตอรขนาด 3 กิโลวัตต ในการขับเคลือ่ นสกรู
เพื่อพาชีวมวลที่ถูกบดยอยมาแลว เขาสูชุดผสม
• ชุดผสม ใชมอเตอรขนาด 7.5 กิโลวัตต สําหรับขับใบผสม
เพื่อใหชีวมวลและตัวประสานคลุกเคลาจนเขากัน จากนั้นจะพาชีวมวลไป
ยังชุดอัดแทง
• ชุดอัดแทง ใชมอเตอรขนาด 7.5 กิโลวัตต ในการขับเคลือ่ นชุด
เกียรสาํ หรับขับดายนและลูกกลิง้ (Roller) เพือ่ บดอัดชีวมวลเขาไปยังรูของ
ดายน จากนั้นชีวมวลที่ถูกอัดเปนแทงจะถูกตัดดวยใบมีด ใหไดตามขนาดที่
ตองการใชขี้เลื่อยละเอียดในปริมาณ 1,200 กิโลเมตร อัดเปนแทงได 800
กิโลกรัม (ขนาดความยาว 2.40 - 5.40 ซม. และขนาดเสนผานศูนยกลาง
0.60 - 1.20 ซม.) โดยมีกําลังการผลิต ประมาณ 1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
ตามมาตรฐานยุโรป

เครื่องอัดแทงชีวมวล เปนเครื่องจักรที่ใช
เพื่อการแปรรูปวัสดุเหลือใชจากการผลิตทางการ
เกษตรและอุตสาหกรรม เชน ฟางขาว แกลบ กาก
ออย เศษขี้เลื่อย กิ่งไม เศษไมยางพารา มูลสัตว
หรือของเหลือจากโรงงานแปรรูปทางการเกษตรอื่น
ๆ โดยนําวัตถุดิบดังกลาวมาผานกระบวนการอัดแทง
เปนเชื้อเพลิง (Pellet) เปนการเพิ่มมูลคาของสิ่งที่
ไมใชแลว และเปนการสรางงาน สรางรายไดใหแก
ชุมชน ซึง่ สามารถประยุกตใชไดในโรงงานปาลม กลุม
สหกรณผปู ลูกปาลม โรงสีขา ว โรงเลือ่ ย โรงงานผลิต
เฟอรนเิ จอร การอัดแทงจะทําใหการขนสงและจัดการ
ชีวมวลสะดวกและคุมคาในการขนสง ซึ่งจะเปนการ
ประหยัดเวลาและแรงงานไดเปนอยางมาก

เทคโนโลยี
พลังงาน

เครื่องอัดแทงชีวมวล
(Biomass Pelletizer)

เลขที่ 214 ม.6 ตําบลหวยยูง อําเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่ 81130


รวมกับ :
บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร จํากัด

เลขที่ 1070 หมู 3 ซอยทานผูหญิง ถนนเทพารักษ ตําบลเทพารักษ
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02-758-1492-9
โทรสาร : 02-384-1945
E-Mail : info@tdmthai.com

ราคาเริ่มตนที่ 3,000,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2551
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เทคโนโลยี
พลังงาน

ชุดเครือ่ งจักรสําหรับกระบวน
การผลิตชีวมวลอัดแทง
จากราคาเชื้อเพลิงฟอสซิลไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และการ
ตื่นตัวในการลดกาซเรือนกระจกของโลก ไดทําใหชีวมวลมีความเปนไป
ไดสูงขึ้นที่จะแขงขันกับเชื้อเพลิงฟอสซิล และประกอบกับประเทศไทย
มีแหลงชีวมวลอยางเหลือเฟอโดยเฉพาะจากสิ่งเหลือทิ้ง ทั้งจากภาค
อุตสาหกรรม เกษตร และอาคารบานอยูอาศัย ชีวมวลเหลานี้เปนทั้งตัว
กอปญหาสิง่ แวดลอมและเปนแหลงพลังงาน ชีวมวล คือวัสดุเหลือใชจาก
การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร อันไดแก แกลบ ฟางขาว ชานออย
เศษไม มูลสัตว รวมถึงขี้เลื่อย กะลา ปาลม ประโยชนอยางหนึ่งของ
ชีวมวล คือ การนํามาแปรเปลี่ยนเปนพลังงานที่เรียกวา พลังงานชีวมวล
หรือ Biomass-energy ปจจุบันมีการนํามาใชประโยชนในดานการใช
เชื้อเพลิงสําหรับเผาไหมแทนนํ้ามันเตา เชน นําเอาแกลบมาเปนแหลง
พลังงานในการผลิตไฟฟาของโรงไฟฟาเพื่อขายเขาระบบหรือใชภายใน
โรงงาน จึงทําใหพลังงานชีวมวลมีความตองการเพิม่ มากขึน้ ทัง้ ในประเทศ
และตางประเทศ
กระบวนการผลิตชีวมวลอัดแทงโดยทั่วไปแลวนอกจากเครื่อง
อัดแทงชีวมวล ก็ตองมีเครื่องจักรอื่นประกอบอยูในขบวนการผลิตดวย
ไดแก เครื่องบดหยาบ เครื่องอบ และเครื่องบดละเอียด โดยทําหนาที่
เชื่อมโยงกัน กลาวคือ เปนกระบวนการเปลี่ยนชีวมวลใหเปนเชื้อเพลิง
อัดแทง ตัวอยางทีเ่ ห็นไดชดั คือการปลูกตนปาลมนํา้ มัน เมือ่ ครบอายุตอ งมี
การทําลายตนปาลมทิง้ เราสามารถนํามาผลิตเปนเชือ้ เพลิงอัดแทง โดย
เริม่ จากการตัดตนปาลมแลวนํามาผานเครือ่ งบดหยาบเพือ่ ใหมขี นาดเล็ก
ลงใกลเคียงกัน แตยงั คงมีความชืน้ ทีส่ งู อยูจ งึ จําเปนตองทําการอบเพือ่ ให
มีความชืน้ ลดลงอยูใ นเกณฑทเี่ หมาะสม กอนนําไปเขาเครือ่ งบดละเอียด
เพื่อใหมีขนาดเหมาะที่จะทําการอัดเปนแทงดวยเครื่องอัดแทงชีวมวล



คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

ชุ ด เครื่ อ งจั ก รในกระบวนการผลิ ต ชี ว มวลอั ด แท ง
ประกอบดวย
เครื่องบดหยาบ
• ทําหนาที่บดทอน หรือชิ้นไมเพื่อใหมี
ขนาดเล็กลงกอนที่จะเขาสูเครื่องอบ
• กําลังการผลิต 1 ตัน/ชั่วโมง
• ระบบการทํางานแบบ Hammer mill
• มอเตอร : 11 กิโลวัตต 1,500 รอบ/
นาที
• ชนิดวัตถุดิบ : ทะลายปาลม พืชฉํ่านํ้า
เชน ตนกลวย ผักตบชวา แคลเซียมฟอสเฟต เศษไม
กิ่งไม และแกว
เครื่องบดละเอียด
• ทําหนาทีย่ อ ยชิน้ ไมขนาดเล็กใหไดขนาด
ที่เหมาะสมกอนเขาสูเครื่องอัดแทงชีวมวล
• Speed of Main Shaft 2,970 UPM/
RPM
 พัฒนาโดย :
• Rotor dia. 708 mm.
ศูนยวิจัยพลังงานชีวมวล
• Width of Grinding chamber 355 mm.
คณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
• กําลังการผลิตมากกวา 500 กิโลกรัมตอชัว่ โมง
เลขที่ 239 ถนนหวยแกว ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50200 เครื่องอบแบบโรตารี่
โทรศัพท : 053-944047
• ทํ า หน า ที่ ป รั บ ความชื้ น ของชิ้ น ไม
ขนาดเล็ ก ให เ หมาะสม โดยสามารถลดความชื้ น
โทรสาร : 053-944666
ของไมจนเหลือเพียง 30%
• มีความยาว 12 เมตร
 รวมกับ :
• กําลังการผลิต 6 ตัน/ชั่วโมง
บริษัท ฟารมา แอนด เอ็นเนอรยี จํากัด
• มอเตอร : 37 กิโลวัตต 1,500 รอบ/
เลขที่ 33/33 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี
นาที
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
• มีพัดลมขับพรอมไซโคลนดักฝุน
โทรศัพท : 0 2758 1492 - 9
ราคาเริ่มตนที่ 2,000,000 - 4,000,000
โทรสาร : 0 2758 1501
บาท/เครื่อง ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่อง
E-mail : siamfuel@gmail.com
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2552
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เครือ่ งอัดเชือ้ เพลิงแทงตะเกียบขนาด 2 ตันตอชัว่ โมง
ดวยระบบขับเคลือ่ นแบบเกียรทดรอบการอัด
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เปนเครือ่ งทีน่ าํ ชีวมวล ไดแก เศษไม มาอัดเปนเชือ้ เพลิงแทง
• ปรับปรุงชุดขับเคลือ่ นสําหรับการอัดเชือ้ เพลิงแทงตะเกียบ
ใหเหมาะสมกับเทคโนโลยีการผลิตภายในประเทศ
• สามารถอัดเชื้อเพลิงแทงไดสูงสุด 2 ตันตอชั่วโมง
• อัดแทงเชื้อเพลิงดวยตนกําลังจากมอเตอรขับขนาด 132
กิโลวัตต ดวยระบบขับเคลื่อนแบบเกียรทดรอบการอัด
• ไดแบบผลิตและประกอบชิ้นสวนเครื่องอัดเชื้อเพลิงแทง
ตะเกียบ ที่สามารถผลิตขึ้นไดจริงภายในประเทศ
• ไดเครื่องอัดเชื้อเพลิงแทงตะเกียบขนาด 2 ตันตอชั่วโมง
ดวยระบบ ขับเคลื่อนแบบเกียรทดรอบการอัด
ราคาเริ่มตนที่ 3,000,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาสิ น ค า เทคโนโลยี เ พื่ อ
ทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554

จากความตระหนั ก ในวิ ก ฤติ พ ลั ง งานที่ มี
โอกาสเกิดขึ้นอยางรุนแรง พลังงานทดแทนจึงเปน
เรื่องที่ไดรับการศึกษาและคนควา พลังงานที่ไมมีวัน
สิน้ สุด อยางแสงแดด ลม คลืน่ นํา้ คือตัวอยางประเทศ
พัฒนามีการสนับสนุนงบประมาณจํานวนมากเพือ่ การ
พัฒนา ในขณะที่ประเทศไทย แนวทางที่มีความใกล
เคียงกับวิธีของประเทศเกษตรกรรมและมีโอกาส
ประสบความสํ า เร็ จ ในการพั ฒ นาคื อ พลั ง งานจาก
ชีวมวล แมวาประเทศไทยจะมีศักยภาพในการผลิต
พลังงานจากชีวมวลอยูม าก แตทผี่ า นมา มีการสงเสริม
ใหนําชีวมวลมาผลิตเปนเชื้อเพลิงและมีประสิทธิภาพ
ยังคงมีไมมากนัก สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจาก เครื่องจักร
เพื่อใชในการผลิตยังคงตองนําเขาจากตางประเทศ
ในขณะที่ศักยภาพในการผลิตเครื่องจักรในประเทศ
ยังมีเพียงพอ หากไดรับการปรับปรุงโครงสรางการ
ทํางานของเครื่องจักรเพื่อใหเหมาะสมกับเครื่องมือ
เครือ่ งจักร และทรัพยากรทีม่ อี ยูใ นประเทศ โครงการ
เครื่องอัดเชื้อเพลิงแทงตะเกียบขนาด 2 ตันตอชั่วโมง
ดวยระบบขับเคลื่อนแบบเกียรทดรอบการอัดนี้ จึง
พัฒนาขึ้นเพื่อใหผูประกอบการไทยสามารถผลิตชิ้น
สวนและสรางเครื่องจักรโดยการพึ่งพาตนเองได โดย
ทรัพยากรสวนใหญที่ผลิตและหาซื้อไดในประเทศ



เทคโนโลยี
พลังงาน



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท ไทย ไดนามิค มาสเตอร จํากัด

เลขที่ 1070 หมู 3 ซ.ทานผูหญิง ต.เทพารักษ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02-758-1492
โทรสาร : 02-755-6686
E-mail : jakkaseta@tdmthai.com
Website : http://tdmthai.com
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ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใชเชือ้ เพลิงแทงตะเกียบ
สําหรับกระบวนการอบแหงผลผลิตทางการเกษตร

เทคโนโลยี
พลังงาน



ชุดหัวเผาอัจฉริยะโดยใชเชื้อเพลิงแทงตะเกียบ เปนการพัฒนา
เครื่ อ งจั ก รต น แบบจากองค ค วามรู  ด  า นเทคโนโลยี ข องประเทศไทย
เนื่องจากหัวเผาที่ใชเชื้อเพลิงแทงตะเกียบเปนเทคโนโลยีที่ยังไมมีการใช
ในประเทศและสามารถนําไปใชทดแทนหัวเผาระบบเดิมซึง่ เปนเทคโนโลยี
จากตางประเทศซึ่งมีตนทุนการผลิตที่สูงกวาทั้งดานเทคโนโลยีและดาน
เชื้อเพลิง ระบบการทํางานของหัวเผาอัจฉริยะประกอบดวยระบบปอน
เชือ้ เพลิง ระบบเผาไหมเชือ้ เพลิงแทงตะเกียบ และระบบควบคุมการเผาไหม
อัตโนมัติ สามารถสรางหัวเผาโดยใชเชื้อเพลิงแทงตะเกียบสําหรับ
กระบวนการอบแหงผลผลิตการเกษตรสูเชิงพาณิชยที่ชวยลดตนทุน
การผลิตแกเกษตรกรได
ชุ ด หั ว เผาอั จ ฉริ ย ะโดยใช เ ชื้ อ เพลิ ง แท ง ตะเกี ย บที่ พั ฒ นาขึ้ น
มีโปรแกรมการควบคุมบน PLC Simens ที่สามารถปรับตัวแปรงาย
ขึ้น และใชอุปกรณที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ โดยมีโครงสรางที่งายตอ
การติดตั้งและขนยาย มี shelter ปดกันแปลงไฟและความรอนไหลยอน
กลับเขาไปยังทอสงเชื้อเพลิง

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• ปากปลองพนไฟ และตะแกรงรับเชือ้ เพลิง
ทําจากสเตนเลส ทนอุณหภูมิสูง
• ชองควบคุมทิศทางลมเผาไหมทําจาก
สเตนเลส
• ติดตั้งทอโหลดเชื้อเพลิง
• พั ด ลมสํ า หรั บ ควบคุ ม ปริ ม าณอากาศ
เผาไหม
• ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ ล มสํ า หรั บ ควบคุ ม การ
ทําความสะอาดทางกล
• ตู  ค วบคุ ม ทางไฟฟ า ควบคุ ม ด ว ย
อิเล็กทรอนิกส
• พลังงานความรอน (ตํ่าสุด-สูงสุด) :
200 - 1000 กิโลวัตต
• อั ต ราการบริ โ ภคเชื้ อ เพลิ ง (ตํ่ า สุ ด สูงสุด) : 40 - 200 กิโลวัตต/ชั่วโมง (ที่เชื้อเพลิง 5
กิโลวัตต/ชั่วโมง/กิโลกรัม)
• ลักษณะการปรับพลังงาน : ดวยมือ
• กําลังพัดลม : 2.2 กิโลวัตต
• กําลังชุดจุดไฟ : 800 วัตต


พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมติ ร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery2@gmail.com


จํากัด

รวมกับ :
บริษัท ฟารมา แอนด เอ็นเนอรยี

เลขที่ 33/33 หมู 7 ตําบลบางพลีใหญ อําเภอบางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ
ราคาเริ่มตนที่ 250,000 - 1,000,000 บาท/เครื่อง
โทรศัพท : 0 2758 1492-9
ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี โทรสาร : 0 2758 1501
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา E-mail : siamfuel@gmail.com
ประจําปงบประมาณ 2553
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เตาปฏิกรณแบบฟูอด
ิ ไดซเบดแกสซิไฟเออร
(Fluidized bed Gasifier)
ดวยเหตุนี้ สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
จึงใหการสนับสนุน สถาบันไทย-เยอรมัน รวมกับ บริษัท สยาม เอส
แอนด เอ็นอี เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ดําเนินโครงการสรางเตาปฏิกรณแบบ
ฟูอิดไดซเบดแกสซิไฟเออร (Fluidized bed Gasifier) เพื่อลดการนํา
เขาของเครื่องจักรประเภทนี้กับภาคอุตสาหกรรม หรือชุมชนการเกษตร
ของไทย เพือ่ ใชเปนอุปกรณแปลงเชือ้ เพลิงแข็งใหเปนเชือ้ เพลิงแกสเพื่อ
ความสะดวกในการใชงาน มีความปลอดภัย และเปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

เตา Gasifier แบบ Bubbling Fluidized bed สามารถแบง
การทํางานไดหลายสวน ในแตละสวนก็จะมีความสําคัญของแตละหนาที่
ซึ่งหลัก ๆ สามารถแบงการทํางานของระบบไดดังนี้
• สวนฐานและโครงรองรับรอก
• สวนของระบบการปอนอากาศ
• สวนของระบบการปอนเชื้อเพลิง
• สวนของระบบหองการทําปฏิกิริยา
• สวนของระบบความปลอดภัยภายในระบบเตา Gasifier
• สวนของระบบ Clean Gas
• สวนของระบบ Flare Gas
จากวิกฤติพลังงานสงผลใหราคาเชื้อเพลิง
ฟอสซิล ประเภทเชือ้ เพลิงเหลว (Liquid Fuel) และเชือ้
เพลิงแกส (Gaseous Fuel) มีแนวโนมปรับตัวสูงขึน้ จาก
ปริมาณสํารองของเชื้อเพลิงดังกลาวมีปริมาณนอย
และมีอัตราการนํามาใชสูงขึ้นอยางตอเนื่อง การแปร
สภาพเชื้ อ เพลิ ง แข็ง ดวยเตาปฏิก รณฟูอิดไดซเบด
แกสซิไฟเออร เพื่อผลิตแกสเชื้อเพลิงสังเคราะห
จึงเปนทางเลือกหนึ่งในการนําเชื้อเพลิงแข็ง ชึ่งเปน
เชื้อเพลิงราคาถูกมาใชในอุตสาหกรรมทดแทนแกส
เชื้อเพลิงที่มีราคาแพง โดยเทคโนโลยีดังกลาวมีการ
ใชงานอยางแพรหลายในตางประเทศ จนทําใหมีการ
นําเขาเตาปฏิกรณแบบฟูอิดไดซเบดแกสซิไฟเออร
มาใชในประเทศไทยแตกม็ ขี อ จํากัดดานราคาทีส่ งู และ
การทํางานที่มีความซับซอน จึงเปนเหตุใหเทคโนโลยี
ดังกลาวไมมีการแพรหลายมากนัก

เทคโนโลยี
พลังงาน



ราคาเริ่มตนที่ 3,700,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2555


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
บริษท
ั สยาม เอส แอนด เอ็น อี เอ็นจิเนียริง่ จํากัด

21/357 ถนนเปรมใจราษฎร ตําบลแสนสุข
อําเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-393 298
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เครื่องดูดและดักกรองฝุนอุตสาหกรรม
แบบไซโคลนสําหรับโรงสีขาว

เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม



เครื่องดูดและดักกรองฝุนอุตสาหกรรมแบบไซโคลนสําหรับ
โรงสีขาว เปนเครื่องดูดและดักกรองฝุนอุตสาหกรรมแบบไซโคลนแพ็ค
เปนแบบฟวเตอรที่ใชพื้นที่ในการติดตั้งนอย แตมีความจุสามารถจัดการ
กับงานกรองฝุนในปริมาณมาก มีหลักการทํางานแบบเดียวกับไซโคลน
ดักฝุน ฝุนที่มีมวลหนักจะถูกลมหมุนวนไปตกที่กรวยไซโคลน ฝุนที่มี
มวลเบากวาจะถูกถุงกรอง เปนตัวกรองฝุนทําใหถุงกรองฝุนลดภาระการ
กรองฝุนประสิทธิภาพดีกวาถังแบบสี่เหลี่ยมไซโคลนเดิม


หลักการทํางานและจุดเดน

• แรงดันลมตํ่าที่ใชทําความสะอาดถุง ทําใหประหยัดพลังงาน
เครื่องปมลมมากกวาแบบถังสี่เหลี่ยม 50%
• ปริมาณลมที่มากทําใหสามารถทําความสะอาดถุงกรองได
พื้นที่มากกวา ซึ่งสามารถใชถุงกรองขนาดยาวสูงที่ 4.5 เมตร
• แรงดันลมเปายิงทําความสะอาดถุงตํ่า ทําใหลดอัตราการ
ยืดตัวของถุงกรอง และสามารถยืดอายุการใชงานของถุงกรองไดดี
• ระบบการทําความสะอาดถุงกรองฝุนอัตโนมัติ (Pulse Jet
System) ใชแรงดันลมตํ่าแตใช Solenoid Value ลมยิงถุงกรองขนาดใหญ
ใหปริมาณลมที่มากในการทําความสะอาดถุงกรอง ในแตละครั้ง
• โรงงานทีเ่ หมาะสมจะติดตัง้ ไดแก โรงสีขา ว โรงเลือ่ ยไม โรงไม
โรงเฟอรนิเจอร โรงงานอาหารสัตว อุตสาหกรรมแปง โรงงานปุย และ
เหมืองแร และงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ที่มีฝุน

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• มีขนาดกําลังการผลิตเปนแบบ PJ-90/45
สามารถรองรับการจัดการระบบฝุน แบบแหงแทบทุกชนิด
• โดยมีปริมาณแรงลมประมาณ 4,500 160,000 m3/h
• สามารถใชไดกับไฟฟา 380 โวลต 3 เฟส
ซึ่งมีกําลังไมนอยกวา 75 Hp
• ใชไซโคลนแบบดูดและผานตัวถุงกรองแบบ
Bag Filter
• มีขนาดตัวเครื่อง 2400 x 7200 x 190
(Tank diameters x Tank height x Filter areas)
พื้นที่ในการติดตั้งนอย ความจุสูง
• มีสมรรถนะในการกรองฝุนได 5 - 10
Micro-gram/m3
• สามารถดูดฝุน แหงไดทกุ ชนิดกรองฝุน โดย
ถุงกรอง มีประสิทธิภาพการกรองไดไมนอยกวา 99%
ดูแลรักษางาย ไดมาตรฐานคุณภาพสิ่งแวดลอม
• ถังกรองฝุนแบบไซโคลน ประหยัดพื้นที่
ติดตั้ง ฝุนไมเกาะผนังถัง


พัฒนาโดย :
ผศ. ดร. พิชัย จันทรมณี
สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ

เลขที่ 82/12 ถนนนราธิวาสราชนครินทร
แขวงทุงวัดดอน เขตสาทร กทม. 10120
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : pichjane@yahoo.com


รวมกับ :
ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC)

ราคาเริ่มตนที่ 300,000 - 2,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพือ
่ การสรางสรรคคณ
ุ คา
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
ประจําปงบประมาณ 2554

จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 0 2564 6500
โทรสาร : 0 2564 6373
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เครื่องอัดกอนเศษโลหะ


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครื่ อ งอั ด ก อ นเศษโลหะ มี ข นาดโดยรวมประมาณ
(กวางxยาวxสูง) = 1800 มม. X 1800 มม. X 1400 มม.
• มีขนาดของปากถังรองรับเศษโลหะ ขนาดเสนผานศูนยกลาง
900 มม.
• ชุดตนกําลังขับระบบ hydraulic ทั้งหมดของเครื่องจักร
ประกอบไปดวย กระบอกสูบทั้ง 3 ตัว คือ กระบอกสูบอัดเศษโลหะ,
กระบอกสูบดันเศษโลหะ และกระบอกสูบเปด - ปด ประตู
• ตูควบคุมระบบ PLC (Programmable logic Controller)
ของเครื่องจักร
• ใชไฟฟาแบบ 3 เฟส 380 โวลตจายกระแสไฟฟาให
มอเตอรทั้ง 2 ตัว สวนชุด PLC ใชไฟฟาแบบเฟสเดียว 220 โวลต

ไม พลาสติก เปนตน ดวยเทคโนโลยีการผสม Binding
Material เขาไปในระบบ นอกเหนือจากเครื่องจักร
เดิมที่อัดไดเฉพาะเศษโลหะเทานั้น โดยการอัดเศษ
โลหะใชกําลังอัดจากระบบไฮดรอลิก ซึ่งออกแบบเปน
พิเศษใหสามารถควบคุมแรงอัดใหสมํ่าเสมอ โดยการ
ควบคุมของชุด Regulator เปนตน ปจจุบันมีการนํา
เขาเครื่องจักรประเภทเครื่องอัดดวยระบบไฮดรอลิก
เพื่อใชในการผลิตสวนใหญโดยนําเขาจากประเทศจีน
และไตหวัน เปนสวนใหญ ซึ่งเครื่องจักรอัดกอนเศษ
โลหะมีหลายรูปแบบ ขึ้นอยูกับประเภทของเศษวัสดุที่
จะนํามาเขาสูกระบวนการ
ในการออกแบบเครื่องอัดกอนเศษโลหะ ได
ออกแบบใหมีการทํางานเปนแบบกึ่งอัตโนมัติ คือการ
เทเศษโลหะลงในหองรองรับเศษโลหะจะตองทําโดย
ผูใชงาน หลังจากนั้นจะเปนการทํางานแบบอัตโนมัติ
ตั้งแตการลําเลียงเศษโลหะไปยังหองบีบอัด สราง
กระบวนการอัดกอนเศษโลหะ และดันกอนเศษโลหะ
ออกจากตัวเครื่อง



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-mail : marketing@tgi.or.th


เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

ราคาเริ่มตนที่ 1,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
เครือ่ งอัดกอนเศษโลหะเปนเครือ่ งจักรทีใ่ ชใน ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
การอัดกอนเศษวัสดุไดหลากหลายประเภท เชน โลหะ ประจําปงบประมาณ 2552

รวมกับ :
บริษัท แอพพลายด เพาเวอร จํากัด

เลขที่ 17/120 หมู 1 ซอยสะแกงาม 39 ถนนพระราม 2
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : 028949452-3
โทรสาร : 028971527
E-mail : applied_p@yahoo.com
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เครื่องยอยวัสดุอินทรียเปนผง
โดยกรรมวิธีไอนํ้าแรงดันสูงเพื่อผลิตเชื้อเพลิง
ราคาเริ่มตนที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2554

เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม



เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
เครื่องจักรชนิดนี้ เปนการทํางานในลักษณะของ Thermal โทรสาร : 0 3874 3464
Hydrolysis ซึ่งเปนการเรงสลายตัวของอินทรียสารโดยใชความรอนชื้น ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
ทําใหวสั ดุหรือสารตัง้ ตนจาก เครือ่ งจักรดังกลาว เปนวัสดุตน นํา้ ทีป่ ลอดจาก E-Mail : marketing@tgi.or.th
เชือ้ โรค และเนือ่ งจากโครงสรางของอินทรียม กี ารแตกสลายจากความรอน
ดวยไอนํา้ ในตัวของวัสดุเอง ทําใหงา ยตอการเปนสารตัง้ ตน ทัง้ ในการผลิต  รวมกับ :
Bioplastic ชนิด Thermosetting และ หรือ การยอยกรดแลกติก หรือ วา
บริษัท ธรรมสรณ จํากัด
การยอยสลายเพือ่ การหมักในระบบผลิตกาซชีวภาพตาง ๆ หรือ การผลิตปุย เลขที่ 156-20 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี
หรือ การผลิตนํา้ มันจากสารอินทรีย (BTL) สามารถเกิดปฏิกริ ยิ าไดรวดเร็ว เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
ซึ่งจะเห็นไดวา เครื่องจักรนี้ เปนเครื่องจักรสําหรับผลิตวัสดุตนนํ้า เพื่อใช โทรศัพท : 0 2611 0290
ในขบวนการตาง ๆ ไดอยางหลากหลาย โดยมีประสิทธิภาพดีกวา เครือ่ งบด โทรสาร : 0 2611 0655
แบบเดิมที่เปนเครื่องบดตีปน ทั่วไป ซึ่งตองใชเวลาบดหลาย ๆ ครั้งซํ้า ๆ Website : www.dos.co.th
กัน จึงจะได ในขนาดที่ตองการ


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครื่องยอยวัสดุอินทรียเปนผง โดยกรรมวิธี ไอนํ้าแรงดันสูง
เพื่อผลิตเชื้อเพลิง Blasting Hydrolysis Conversion System (BHCS)
ประกอบดวยสวนประกอบที่สําคัญไดแก Blasting Equipment. Blow
Tank, Silencer และ Valve
• มิติของเครื่องยอยวัสดุอินทรียเปนผงเปยก จะตองบรรจุลง
ในคอนเทนเนอรเพื่อสะดวกในการขนยาย
• วัสดุที่สามารถยอยสลายดวยเครื่องยอยวัสดุอินทรียเปนผง
ไดแก เศษพืชตาง ๆ ทะลายปาลม และเปลือกผลไม เปนตน
• เครือ่ งยอยวัสดุอนิ ทรียเ ปนผง จะตองสามารถยอยสลายวัสดุ
ขางตนไดไมนอยกวา 35 กิโลกรัม/ชั่วโมง
(ขึ้นกับลักษณะของวัสดุ เชน นํ้าหนักและความหนาแนน)
• เครื่องยอยวัสดุอินทรียเปนผงมีลักษณะการทํางานเปนรอบ
(Batch) โดยสามารถทํางานไดอยางตอเนื่องไมนอยกวา 8 ชั่วโมง/วัน
• กระบวนการยอยสลายใชวธิ กี ารยอยสลายดวยแรงดันไอนํา้
ขนาดไมตํ่ากวา 2.0 MPaG
• วัสดุที่ผานการยอยสลายแลวจะตองมีลักษณะเปนผงเปยก
คลายตะกอนจากระบบบําบัดนํ้าเสีย
• กระแสไฟฟาทีใ่ ชกบั เครือ่ งยอยวัสดุอนิ ทรียเ ปนผงเปนไฟฟา
380V/200V x 50/60 Hz x 3-phase A.C.
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เตาเผาขยะพลาสมา



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

ราคาเริ่มตนที่ หากสนใจสามารถติดตอสอบถามทาง
บริษัทได โดยตรง
• อัตราการเผา 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
• โครงสรางภายนอกทําจากเหล็กที่มีความ ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
แข็งแรงสูง
ประจําปงบประมาณ 2551

• ผนังเตาทําจากเหล็กที่มีความหนา 6.0
มิลลิเมตร
• วัสดุทนความรอนภายในเตาตองสามารถ
ทนความรอนไดไมตํ่ากวา 1800 องศาเซลเซียส
• มีหัวเผาพลาสมา(Plasma torch) ขนาด
100 กิโลวัตต
• มีระบบปอนขยะไดอยางตอเนื่อง
• มีประตูเปดปลอยนํา้ โลหะ และอโลหะออก
• ด า นบนสามารถนํ า แก ส ที่ เ กิ ด จากการ
เผาไหมที่อุณหภูมิสูงไปเปนเชื้อเพลิงไดอีกทางหนึ่ง
• มีอุปกรณควบคุมการทํางานของเตาเผา
ควบคุมดวย PLC
• มีอปุ กรณควบคุมความรอนหัวเผาพลาสมา
ดวยนํ้า
• มีอุปกรณแหลงจายไฟฟาใหเพียงพอตอ
ความตองการหัวเผา



เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม

การใชเตาพลาสมาในการจัดการขยะติดเชื้อ
เพื่อหลอมเถาขยะที่ไมสามารถจัดการไดดวยวิธีเผาที่
ไมถึงจุดหลอมเหลว การจัดการเถาขยะดวยการหลอม
ดวยพลาสมาสามารถลดปริมาณของเถาลงเพื่อการ
ฝงกลบ หรือนําโลหะหลอมกลับมาใชใหม เตาเผา
พลาสมาอุ ณ หภู มิ สู ง ถู ก สร า งขึ้ น จากสนามไฟฟ า
ความเร็วสูงแลวใชอากาศพนผานระหวางขั้วสนาม
ไฟฟานั้น โครงการพัฒนาสรางเตาเผาพลาสมาจึงได
สรางเตาเผาขยะอุตสาหกรรมและขยะติดเชื้อขนาด
50 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดวยความรอนจากพลาสมา
ทํ า อุ ณ หภู มิ ไ ด 1600 ํ C จากการทดสอบเตาเผา
ขยะพลาสมากับเถาขยะติดเชื้อจากโรงพยาบาลรวม
กับขยะอุตสาหกรรม เตาเผาขยะพลาสมาสามารถ
หลอมเถาขยะได

พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery2@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท เทอรมเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด
(THERM ENGINEERING CO.,LTD.)

เลขที่ 11/72 หมู 4 ถ.ชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท : 0-2928-2215-6, 0-2900-2918-9
โทรสาร : 0-2928-2217
E-mail : company@therm-eng.com
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เครื่องรีไซเคิลนํ้ายาลางคราบไขมัน
แบบไอระเหย
เครื่องรีไซเคิลนํ้ายาลางคราบไขมัน แบบไอระเหย (Solvent
Distillation and Recycle Machine) ใชสําหรับรีไซเคิลนํ้ายาเคมีลาง
คราบไขมัน ประเภท solvent อันไดแก acetone, Trichloroethylene,
Methylene chloride, Perchloroethylene, NMP และอื่น ๆ ซึ่งใชใน
การลางคราบไขมัน ในกระบวนการผลิตชิ้นสวนตาง ๆ ในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส เชน หัวอาน ฮารดดิสกไดรฟ, แบริง่ , เซมิคอนดัคเตอร, แผง
วงจรอิเล็กทรอนิกส (พีซบี )ี อุตสาหกรรมอากาศยาน, อุตสาหกรรมผูผ ลิต
ชิน้ สวนรถยนต เปนตน การทํางานของเครือ่ งรีไซเคิลนํา้ ยาลางคราบไขมัน
แบบไอระเหย จะใชเทคนิคการกลั่น Distillation เพื่อใหได solvent 
บริสุทธิ์กลับมาใชใหม ซึ่งเทคนิคการกลั่น Distillation เปนการแยกสาร
ที่มีสถานะเปนของเหลวออกจากสารละลาย โดยอาศัยจุดเดือดที่ตางกัน ลิตร
โดยที่สารบริสุทธิ์แตละชนิด เปลี่ยนสถานะไดที่อุณหภูมิจําเพาะ สารที่มี
จุดเดือดตํ่าจะเดือดเปนไอออกมากอน เมื่อทําใหไอของสารมีอุณหภูมิตํ่า
ลงจะควบแนนกลับมาเปนของเหลวอีกครั้ง
เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม



หลักการทํางานและจุดเดน

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• ปริมาตรความจุของถังรีไซเคิล 2,500

• ขนาดเสนผานศูนยกลางของถัง 1.5 เมตร
• ความสูง 3 เมตร
• วัสดุ stainless steel หนา 3 mm
• กระแสไฟฟา 380 V 3 phase
• มอเตอรพรอมใบพัดกวน สําหรับแยก
สารขนาด 1 HP 220 V
• ระบบคอนเดนเซอรเพื่อใหสารละลาย
บริสุทธิ์รวมตัวกัน
• ถังนํ้ามันระบายความรอนขนาด 600
ลิตร ทนอุณหภูมิได 400 องศาเซลเซียส
• ระบบทําความเย็นดวยนํ้า (cooling)
ขนาด 30 ตัน
• ระบบ safety Blower ปองกันการระเบิด
• Heater สํ า หรั บ ทํ า ความร อ นขนาด
16,000 kwx3
• ชุดควบคุมการทํางาน PLC
• อัตราการไหล 180 ลิตรตอชั่วโมง

การทํางานของเครือ่ งรีไซเคิลนํา้ ยาลางคราบไขมัน แบบไอระเหย
จะนํานํ้ายาลางคราบไขมันที่ไดจากการลางในกระบวนผลิตชิ้นสวนตาง ๆ
ในอุตสาหกรรมการผลิต โดยจะมีความสกปรกและประกอบไปดวย สิ่ง
ปนเปอนหลากหลาย เชน นํ้ามันตัด (Cutting oil) เศษโลหะ (Chips)
คราบสนิม (Rust) ตลอดจนนํา้ ทีเ่ กิดจากการกลัน่ ตัวของระบบทําความเย็น
จะใสในถังสเตนเลสของเครือ่ งรีไซเคิลนํา้ ยาลางคราบไขมัน แบบไอระเหย
เพื่อทําการกลั่น Distillation หรือ Purify ใหเกิดความบริสุทธิ์ โดยเมื่อ
เปดสวิตช ระบบ Heater จะทํางานและทําการตมนํา้ ยาลางคราบไขมันให
เดือด โดยระยะเวลาจะขึ้นอยูกับ จุดเดือดและปริมาณของนํ้ายา Solvent
เมื่อนํ้ายา Solvent เดือดแลว จะเริ่มระเหยกลายเปนไอรอน ลอยขึ้นสู
ดานบน หลังจากนั้นจะทําการเปดสวิตช Cooling coil หรือระบบทํา
ความเย็น เมื่อทํางานจะเห็นวาเริ่มมีหยดนํ้าเกิดขึ้นที่ Cooling coil นี้
เมื่อความรอนของไอระเหย ปะทะกับความเย็นของ Cooling coil  พัฒนาโดย :
ก็จะเกิดการกลั่นตัว (Condense) กลายเปนนํ้ายาเคมี Solvent บริสุทธิ์
สถาบันไทย-เยอรมัน
ที่สามารถนํากลับไปใชไดเหมือนเดิม
700/1 หมูที่ 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนน บางนาตราด กม. 57 ตําบลคลองตําหรุ
อําเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ราคาเริ่มตนที่ 2,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี โทรศัพท : 038-456-888
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพือ
่ การสรางสรรคคณ
ุ คา โทรศัพท : 038-743-705
E-mail : ekasit.2821@gmail.com
ประจําปงบประมาณ 2554


รวมกับ :
บริษัท มาสเตอรทูลลิ่ง แอนด
อีควิปเมนท จํากัด

161/56 ชวนชืน่ เรสซิเดนทพารค 2 ซอยคูบ อน 27 แยก 11
แขวงทาแรง เขตบางเขน กทม. 10220
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เครื่องกําจัดสารระเหยประกอบอินทรีย
(VOCS) ที่ระเหยในขั้นตอน
การลางนํ้ามันแบบเคลื่อนที่ได
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครือ่ งกําจัดสารระเหยประกอบอินทรียท รี่ ะเหยในขัน้ ตอนการลาง
นํา้ มันแบบเคลือ่ นทีไ่ ด ทีไ่ ดพฒั นาขึน้ ในโครงการสามารถลดความเขมขนของ
สารระเหยอินทรีย (VOCs) จาก 2,000 ppm ลดเหลือไมเกิน 500 ppm
• เปน Scrubber ที่ใชเคมีชีวภาพสําหรับในการบําบัด VOCs
• อัตราการไหลของไอระเหย 25-100 cfm.
• อัตราการไหลรวม 500-2500 cfm.
• กําลังเครื่องจักร 380 volt-3 phase
• จํานวนหอดัก VOCs จํานวน 2 หอ
• ปริมาตรของถังเก็บนํ้ายา 1,500-2,000 ลิตร
• Material SUS 304 Pump Pressure 2 bar
ราคาเริ่มตนที่ 2,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2555

Scrubber แบบเคลื่ อ นที่ ไ ด ช นิ ด เป ย ก
หรือเรียกวา Wet Scrubber เพื่อใหสอดคลองกับ
งานให บ ริ ก ารซ อ มบํ า รุ ง ในโรงงานอุ ต สาหกรรม
กลุมปโตรเลียมเปนหลัก ซึ่งในกลุมอุตสาหกรรม
ปโตรเลียม จะมีสารระเหยอินทรียที่มีผลกระทบตอ
สิ่งแวดลอมโดยตรง เชน กลิ่น และมาในรูปของการ
สะสมอยูในรางกายซึ่งสารเหลานี้สวนใหญ เปนสาร
กอมะเร็ง และทางบริษัท อาโอบะ เทคนอส เห็นวา
โครงการดังกลาวมีประโยชนในหลาย ๆ ดาน เชน
ลดผลกระทบของชาวบานที่อยูรอบโรงงาน ลดการ
นําเขาจากตางประเทศ และสามารถเปนอีกชองทาง
หนึ่งที่ชวยในเรื่องสิ่งแวดลอม และเปนการพัฒนา
ผลิ ต ภั ณ ฑ ข องคนไทยออกสู  ต ลาดในเชิ ง พาณิ ช ย
มากขึ้น และเปนที่มาของโครงการผลิตเครื่องบําบัด
อากาศ ที่เรียกวา Mobile VOCs Scrubber (เครื่อง
กําจัดสารระเหยประกอบอินทรียแบบเคลื่อนที่ได)



เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท อาโอบะ เทคนอส จํากัด

เลขที่ 525 ถนนสุขุมวิท ตําบลหวยโปง อําเภอเมือง จังหวัดระยอง
โทรศัพท : 038-685225
โทรสาร : 056-334004
E-mail : marketinginfo@aobatechnos.com
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เครื่องลางถังติดรถเก็บขยะ
หรือติดรถบรรทุก

เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม



การทําความสะอาดถังขยะที่ใชอยูในปจจุบันคือการลางดวย
แรงงานคน โดยเมือ่ มีการเก็บขยะไปเรียบรอยแลวจะมีผปู ฏิบตั งิ านเดินตาม
หลังเพือ่ ลางทําความสะอาดถังขยะ ซึง่ การลางดวยวิธกี ารนีท้ าํ ใหสนิ้ เปลือง
เวลาการทําความสะอาดมาก อีกทั้งยังไมถูกสุขอนามัยกับผูปฏิบัติงาน
เครือ่ งลางถังขยะจะทํางานอัตโนมัตทิ กุ ขัน้ ตอนเริม่ ตัง้ แตการยกถัง
ขยะขึน้ วางบนหัวฉีดจนถึงขัน้ ตอนการวางถังขยะลงหลังจากทําความสะอาด
และเปาแหงแลว แตอยางไรก็ตามการใชเครือ่ งลางถังในการทําความสะอาด
นั้นก็ยังไมไดอํานวยความสะดวกในการทํางานเทาที่ควร เนื่องจากตองเก็บ
รวบรวมถังขยะตามที่ตาง ๆ เพื่อมารวมไว ณ สถานที่ที่มีเครื่องลางถังขยะ
เมื่อลางเสร็จแลวจึงตองมีการขนยายถังขยะไปใชงาน ซึ่งเปนการยุงยาก
ในการบริหารจัดการ ดังนั้นหากมีการติดตั้งเครื่องลางถังขยะบนตัวรถ
เก็บขยะหรือรถบรรทุกไดก็จะทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท เทอรม เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่ 11/72 หมู 4 ถนนชางอากาศอุทิศ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง
กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท : 02-9282215-6, 02-9002918-9
โทรสาร : 02-9282217
E-mail : company@therm-eng.com
Website : therm-eng.com
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คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• เปนเครื่องลางถังขยะที่สามารถเคลื่อนที่
ไดพรอมทั้งมีระบบบําบัดนํ้าในตัว
• มีชุดกรองหยาบและกรองละเอียดนํ้า
ที่ผานการลางแลว
• สามารถติดตั้งไดทั้งบนรถเก็บขยะและ
บนรถบรรทุก
• ทําจากเหล็กกลาไรสนิม
• พลั ง งานที่ ใ ช กั บ เครื่ อ งมาจากเครื่ อ ง
กําเนิดไฟฟาขนาด 10 กิโลวัตต เพื่อจายใหกับปมฉีด
นํ้าแรงดันสูง จํานวน 3 ชุด
• มีหัวฉีดพิเศษในการทําความสะอาดดวย
แรงดันนํ้าและการหมุนของหัวฉีด โดยสามารถลาง
ถังขยะไดทั้งภายนอกและภายใน หัวฉีดสําหรับลาง
ภายนอกถังสามารถเลื่อนขึ้นลงไดรอบถังเพื่อใหการ
ลางไดอยางทั่วถึง
• สามารถลางถังขยะไดทงั้ ขนาด 120 ลิตร
และ 240 ลิตร
• ใช ก ารล็ อ กที่ ล  อ ของถั ง เพื่ อ ยกหรื อ
เคลื่อนยาย
• มีระบบเปาแหงภายในถังขยะกอนทีจ่ ะนํา
ไปใชงานตอหลังจากการลางแลว
• ขณะทําการลางถังขยะประตูของเครื่อง
ลางถังขยะจะถูกปดทําใหนํ้าที่เกิดจากการลางถังไม
กระเด็นสูภายนอกและสัมผัสผูปฏิบัติงาน
• ระบบควบคุมการทํางานเปนระบบ PLC
สัง่ งานผานหนาจอควบคุมแบบสัมผัส (Touch Screen)
• เวลาที่ ใ ช ใ นการล า งถั ง ขยะ 1 ใบ
ประมาณ 2 - 3 นาที
• เครื่องลางถังขยะนี้จึงเหมาะสําหรับใช
ลางถังขยะที่อยูตามริมถนนของกรุงเทพมหานคร ใน
เขตเทศบาลหรือใชลา งทําความสะอาดถังขยะทีม่ คี วาม
สกปรกมากและยังไมเคยผานการลางทําความสะอาด
มากอน เชน ในเขตชุมชนตาง ๆ เปนตน
ราคาเริ่มตนที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคา
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554

เทคโนโลยี
สิ่งแวดลอม
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เครื่องรีดและกรีดเสนผักตบชวาอัตโนมัติ
สําหรับงานหัตถกรรม


ผักตบชวาตากแหงไดถูกนํามาเปนวัตถุดิบในงานหัตถกรรมหลาย
ประเภท ขั้นตอนการจักสานที่สําคัญคือการรีดและฉีกเสนผักตบชวาแหง
ออกเปนแถบทีม่ ขี นาดและความหนาเทา ๆ กัน ซึง่ สงผลตอคุณภาพและความ
สวยงามของการจักสานมากทีส่ ดุ เครือ่ งรีดและกรีดเสนผักตบชวาอัตโนมัติ
สําหรับงานหัตถกรรมจะชวยในกระบวนการเตรียมวัสดุจักสานใหแกกลุม
หัตถกรรมชุมชน อันเปนการชวยเพิม่ ขีดความสามารถในการแขงขัน ทัง้ เรือ่ ง
คุณภาพ ความคงทนของผลิตภัณฑและปริมาณการผลิตไดอีกทางหนึ่ง

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม



หลักการทํางานและจุดเดน

เครื่องที่สรางขึ้นมีชองปอนกวางประมาณ 12 นิ้ว ที่ออกแบบใหมี
แผนปองกันนิว้ ถูกดูดเขาเครือ่ งโดยลูกกลิง้ ได ทัง้ ทางปอนและทางออกของ
เครื่อง ตัวเครื่องไดรับกําลังจากมอเตอร ถายทอดกําลังดวยโซไปยัง ชุด
ลูกกลิง้ หนา ชุดมีดกรีด และชุดลูกกลิง้ หลัง อุปกรณดงั กลาวทัง้ หมดเคลือ่ นที่
ดวยความเร็วรอบเทากัน มีตัวปรับความตึงสายโซ ชวยปองกันการหยอน
และสูญเสียประสิทธิภาพในการสงกําลัง การทํางานสามารถปอนตนผัก
ตบชวาพรอมกันได 2 ตน ผานชุดลูกกลิ้งรีดชุดแรก เสนผักตบชวาที่ผาน
การกรีดจะถูกรีดซํา้ และดึงออกดวยลูกกลิง้ ชุดหลัง กอนปลอยออกทางชอง
ทางออกดานหลังเครื่องลงสูถาดรองรับตอไป

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• อัตราการรีดของเครื่องคือ 2.85 kg/hr
(นํ้าหนักผักตบชวาแหง)
• อัตราการรีดและกรีดเสนกานผักตบชวา
ขนาด 10 mm และ 5 mm เปน 3.04 kg/hr และ
2.72 kg/hr ตามลําดับ
• อัตราการรีดและกรีดเสนแผนคลี่ของ
ผักตบขนาด 10 mm และ 5 mm เปน 2.33 kg/hr
และ 2.04 kg/hr ตามลําดับ
• ค า การใช พ ลั ง งานจํ า เพาะสู ง สุ ด ของ
เครื่องคือ 259.16 kg/kW (นํ้าหนักผักตบชวาแหง)
• ขนาดเครื่อง (กxยxส) 459 x 1,048 x
750 mm
• ใชมอเตอรไฟฟากระแสสลับ 220 V
ขนาด ½ แรงมาเปนตนกําลัง
• การผลิตที่คุมทุนของเครื่องอยูที่อัตรา
การผลิต 944.94 kg/ป (นํ้าหนักผักตบชวาแหง)
ที่การทํางานเปนเวลา 2 เดือน
ราคาเริ่มตนที่ 45,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนา
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจําปงบประมาณ 2555


พัฒนาโดย :
นายกระวี ตรีอํานรรค
สาขาวิชาวิศวกรรม
เครื่องจักรกลเกษตร
ภาควิชาวิศวกรรมเกษตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ 39 ม.1 ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท : 02 549 3579
โทรสาร : 02 549 3581
E-mail : krawee@mail.rmutt.ac.th
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เครื่องผสมผลิตภัณฑความงามและชําระลาง
(Mixing Machine for Beauty Product
and Liquid Detergents)
เครื่องผสมผลิตภัณฑความงามและชําระลาง
เปนเครือ่ งจักรกลทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะการทํางานผสมผสาน
กันระหวางกลไกทางกลและระบบไฟฟาควบคุม จึง
ประกอบไปดวยชิ้นสวนตาง ๆ ที่ตองทํางานไดอยาง
สอดคลองกัน ซึ่งเปนเครื่องมือในการผสมวัตถุดิบ
ซึง่ เปนของเหลวตางชนิดกันใหรวมตัวกันอยางสมบูรณ
เปนวัตถุดิบตั้งตนของผลิตภัณฑนํ้ายาชําระลางชนิด
ตาง ๆ และผลิตภัณฑนํ้ายาชําระลาง
คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของเครื่ อ ง

• ตัวเครื่องจักรมีขนาดกวาง 1.06 เมตร
ยาว 0.56 เมตร และสูง 1.22 เมตร ทําจากโลหะเหล็ก
และสเตนเลสที่ผานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม
มีนํ้าหนักเครื่องเปลาประมาณ 60 กก.
• ใชกับระบบไฟฟากระแสสลับ เฟสเดียว
220 โวลต 50-60 เฮิรต ควบคุมการทํางานดวยระบบ
กลไกและไฟฟาแบบกึ่งอัตโนมัติ
• ใชสําหรับผสมวัตถุดิบที่เปนของเหลว
เพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑนํ้ายาชําระลางชนิดตาง ๆ ได
ครั้งละ 74 ลิตร
• สามารถปรับความเร็วใบพัดกวนผสมได
ในชวง 0 - 180 rpm ปรับตั้งเวลาการผสมไดในชวง
0 - 60 นาที และโปรแกรมการหยุดเครื่องอัตโนมัติ
เมือ่ สิน้ สุดการผลิตได พรอมดวยระบบดูด-จายวัตถุดบิ
เขาผสมในถังผสมแบบอัตโนมัติ
• อัตราการผลิต 57.85 ลิตร/ชม. ที่การ
ผลิตภัณฑนํ้ายาชําระลางอเนกประสงค
• ใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย 0.18 กิโลวัตต

ราคาเริ่มตนที่ 113,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพือ
่ ชนบท
ประจําปงบประมาณ 2555


พัฒนาโดย :
นายสิทธิบูรณ ศิริพรอัครชัย
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม



เลขที่ 59 หมู 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000
โทรศัพท : 054-711601
โทรสาร : 054-711601
E-mail : boontisit@hotmail.com
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เครื่องผลิตหนวดดอกไมจันทน
(WOOD THIN CUT MACHINE)

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม



คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• เปลี่ ย นวิ ธี ก ารไสจากแนวราบให เ ป น
แนวดิ่ง เนื่องจากเครื่องมีแนวทางมาจากเครื่องซอยไม
ที่มีแนวการซอยไมในแนวดิ่ง และการทํางานตองเปน
ไปตามแนวทางการเคลื่อนที่ของมอเตอร
• มุมของใบมีด เนือ่ งจากเสนหนวดดอกไม
จันทนทไี่ ดนนั้ ตองมีลกั ษณะมวนเปนเกลียวตลอดความ
ยาวของเสน การทําใหเสนมวนจึงตองเอียงใบมีดใหมี
มุมประมาณ 5-10 องศา
• การเลื่ อ นเนื้ อ ไม ในการซอยเนื้ อ ไม
ลงมานั้นตองมีการเลื่อนเนื้อไมเพื่อใหมีเนื้อไมมาให
ใบมีดซอย ในการประดิษฐใชแกนสไลดแบบแนวเดียว
ที่ ส ามารถตั้ ง โปรแกรมได แ ละสามารถสั่ ง งาน
การทํางานจากไมโครคอนโทรลเลอรได
• ระบบควบคุม เนื่องจากการทํางานนั้น
ตองมีการเลื่อนชิ้นไมซึ่งระยะในการเลื่อนนั้นมีระยะที่
นอยมากอีกทั้งความเร็วในการเลื่อนก็สูงไมสามารถใช
การทํางานจากแรงงานคนได ในการออกแบบใชไมโคร
คอนโทรลเลอร ตระกูล PIC เบอร 16F887
• กําลังการผลิตของเครือ่ ง 100 เสนตอ 1 นาที
• กําลังไฟฟา 115.78 วัตต
• ขนาดเครื่อง กวาง 60 เซนติเมตร ยาว
ดอกไมจนั ทน เปนดอกไมประดิษฐทใี่ ชประกอบพิธใี นงานเผาศพ 60 เซนติเมตร สูง 130 เซนติเมตร นํา้ หนัก 187 กิโลกรัม
อาชีพทําดอกไมจันทนสามารถทํา รายไดดี จึงมีผูสนใจทําเปนอาชีพเสริม
เปนจํานวนมาก ดอกไมจันทนที่มีการทํากันนั้นมีอยูหลากหลายแบบ ใน ราคาเริ่มตนที่ 65,000 บาท/เครื่อง
ทุกแบบจะตองมีวัสดุที่ตองมีติดอยูกับดอกไมจันทน คือ หนวด ไมที่นิยม พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนา
นํามาผลิต เชน ไมโมกมัน ทั้งนี้ การผลิตเสนหนวดในระดับพื้นบานจะใช ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
กบมือไส ผูพ ฒ
ั นาจึงมีแนวความคิดในการสรางเครือ่ งทีส่ ามารถผลิตหนวด ประจําปงบประมาณ 2555
ดอกไมจันทน เพื่อใหเพียงพอตอการใชในการทําดอกไมจันทน


พัฒนาโดย :
นายฉัตรชัย โกสุม
วิทยาลัยการอาชีพดานซาย

ต.โคกงาม อ.ดานซาย จ.เลย 42120
โทรศัพท : 042078123
โทรสาร : 042078124
E-mail : koon_muu@hotmail.com
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เครื่องกรอดายสายสิญจน
ชาวไทยสวนใหญทุกภูมิภาคนับถือศาสนา
พุทธ ซึ่งเปนศาสนาประจําชาติไทยและจะมีประเพณี
สืบทอดพิธกี รรมทางศาสนามาอยางตอเนือ่ งมาชานาน
จนถึงปจจุบัน และในพิธีกรรมเหลานั้นตองอาศัยองค
ประกอบซึ่งจะขาดเสียมิไดคือดายสายสิญจน และเปน
ที่นิยมของชาวไทยทั่วไปเชื่อวาเปนสิริมงคลแกตนเอง
อีกดวย
การผลิ ต ด า ยสายสิ ญ จน เป น การนํ า เส น
ฝายมารวมกันจํานวน 9 เสน แลวมวนดวยมือโดย
ใชกระดาษแข็งหรือกระดาษลูกฟูกเปนไสแกนกลาง
ทําใหเกิดความเมื่อยลาในการทํางาน ปญหาตามมา
คือเกิดความลาชาผลิตไดไมทนั ความตองการของตลาด
ลวดลายไมสมํ่าเสมอ ทําใหไมเปนมาตรฐานของมวน
ดายสายสิญจน การพัฒนาเครือ่ งกรอดายสายสิญจนจงึ
เปนหนทางหนึ่งที่จะทําใหปญหาเหลานี้ไดรับการแกไข
หลักการทํางานและจุดเดน

เครือ่ งประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวน คือ ชุด
สงดาย ชุดแขนเหวี่ยงดาย ชุดจับยึดแกนกรอดาย ชุด
ควบคุม และชุดสงกําลัง เครื่องสามารถตั้งเวลาในการ
กรอดายสายสิญจน เพือ่ กําหนดความยาวดายทีต่ อ งการ
ได ซึง่ ความยาว 100 เมตร ใชเวลาในการกรอ 27 วินาที
โดยมีขั้นตอนการทํางานดังนี้
• นํามวนดายฝายจํานวน 9 มวนวางเรียง
กันตรงสวนที่เตรียมไวสําหรับวางดาย และรอยดาย
ผานรูทงั้ 9 รู แลวรวมใหเปนเสนเดียว จากนัน้ รอยดาย
สายสิญจนไปตามแขนเหวี่ยงสําหรับกรอดาย
• นําดายสายสิญจนที่รอยอยูที่แขนเหวี่ยง
มัดใหตดิ กันกับไสแกนทีย่ ดึ ติดทีแ่ กนกรอดาย เพือ่ เวลา
ที่แขนหมุนเหวี่ยงดายจะไดไมหลุด
• ตั้งเวลาในการกรอ 27 วินาที กดปุม
เปดใหเครื่องเริ่มทําการกรอดายสายสิญจน เมื่อครบ
กําหนดเวลาเครื่องจะหยุดอัตโนมัติ



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• กําลังการผลิตของเครื่อง : สามารถกรอดายสายสิญจน
(ความยาว 100 เมตร) ได 133 มวน/ชั่วโมง
• ขนาดเครื่องและนํ้าหนักเครื่อง : 120 X 120 X 100
เซนติเมตร, นํ้าหนัก 70 กิโลกรัม

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม



ราคาเริ่มตนที่ 30,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพือ
่ ชนบท
ประจําปงบประมาณ 2553
พัฒนาโดย :
นายเกรียงไกร ธารพรศรี คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ภาคพายัพ
เชียงใหม เลขที่ 12 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัด


เชียงใหม 50300
โทรศัพท : 0-5389-2780 ตอ 2310
โทรสาร : 0-5321-3183
E-mail : k.kriang@hotmail.com
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ระบบพีแอลซีสําหรับควบคุม
เครื่องตีเหล็กมีดพราขนาดชุมชน
(Programmable Logic Controller System For
Control Machete Thump Machine Community Size)


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• สามารถควบคุมการทํางานของมอเตอร
ไดตั้งแต 2 - 10 ตัว
• มีระบบปองกันการผิดพรองจากสภาวะ
กระแสไฟฟาเกิน
• สามารถประหยัดไฟฟาได 20 % เมือ่ เปรียบ
เทียบกับระบบเดิม

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม

ราคาเริ่มตนที่ 89,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาประดิษฐกรรม
เพื่อชนบท
ประจําปงบประมาณ 2554
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พัฒนาโดย :

ระบบพีแอลซีสําหรับควบคุมเครื่องตีเหล็กมีดพราขนาดชุมชน
นายศุภชัย ปลายเนตร
ประกอบดวย การพัฒนาระบบควบคุมมอเตอรสําหรับเครื่องตีเหล็ก
วิทยาลัยเทคนิคนครพนม
มีดพรา สามารถควบคุมการเริม่ เดินมอเตอรแบบนิม่ นวลและจัดลําดับขัน้ เลขที่ 214 ถ.นิตโย ต.หนองญาติ อ.เมือง
การทํางานที่เหมาะสม และไดปรับปรุงและพัฒนาระบบปองกันการเกิด จ.นครพนม 48000
อันตราย (Alarm and Protection) ลักษณะสัญญาณแสดงดวยหลอด โทรศัพท/โทรสาร : 042-511484
Pilot lamp และตัดวงจรอันเกิดจากกระแสเกินของมอเตอร และกระแส
ลัดวงจรของระบบควบคุมมอเตอรหรือแรงดันเกินหรือตํ่ากวาพิกัดของ
มอเตอร ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานมีความปลอดภัยมากขึ้น และชวยลดการ
เสื่อมสภาพของมอเตอรไดดวย
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เครื่องปมระบบไฮดรอลิก
สําหรับขึ้นรูปฆองเล็กดวยแมพิมพแบบผสม


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

•
•
•
•
•
•
•
•

กําลังการผลิต 20 ชิ้น/นาที
กําลังสูงสุด 5 ตัน
ควบคุมดวยมอเตอรไฟฟา
อายุการใชงาน 50,000 ชิ้น
งายตอการติดตั้งและควบคุม
มีอุปกรณจับยึดไดงาย ใชงานงาย มีความปลอดภัย
ขนาดเล็ก เคลื่อนยายไดสะดวก
อัตราใชแรงงาน จํานวน 1 คน

ราคาเริ่มตนที่ 350,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพือ
่ ชนบท
ประจําปงบประมาณ 2555

การออกแบบและพั ฒ นาเครื่ อ งป  ม ระบบ
ไฮดรอลิ ก สํ า หรั บ ป  ม ขึ้ น รู ป ฆ อ งเล็ ก ด ว ยแม พิ ม พ
แบบผสมได มี ก ารนํ า เอากระบวนการผลิ ต แบบ
ตอเนื่อง หรือกระบวนการผลิตดวยแมพิมพแบบผสม
(Compound Die) คือกระบวนการตัดและปมขึ้นรูป
ฆองเล็กในขั้นตอนเดียว อีกทั้งไดพัฒนาเครื่องปม
ระบบไฮดรอลิกที่ควบคุมดวยมอเตอรไฟฟา
เครื่องปมระบบไฮดรอลิกยังสามารถปรับ
เปลี่ยนขนาดของฆอง และสามารถขึ้นรูปผลิตภัณฑ
อื่น ๆ ไดดวย เชน ผลิตภัณฑระฆังเล็ก กระดิ่ง พระ
เหรียญ เหรียญทีร่ ะลึก งานปม นูน หรือตีตราผลิตภัณฑ
โดยการสรางแมพิมพเดี่ยวในการขึ้นรูปงานแตละ
ประเภทตามที่กลาว มาใชงานกับเครื่องนี้ได นอกจาก
นี้ยังสามารถประยุกตการใชงานเครื่องปมชนิดนี้ให
เปนเครื่องทุนแรงในการใชงานประเภทอื่นไดอีกดวย
เชน เครื่องบีบกดอัดกลองกระดาษ เครื่องอัดแทงถาน
จากขี้เลื่อยหรือเศษไม เครื่องอัดแผนกระดาษจาก
เศษวัสดุเหลือใช เครื่องกดอัดกระปองนํ้าอัดลมเพื่อ
ลดขนาดขยะ หรือใชสําหรับการกด ดัด ตัด เจาะ วัสดุ
ประเภทโลหะได โดยการสรางแมพิมพหรือแทนรอง
หรือแมแบบงานแตละประเภท มาใชงานกับเครื่องนี้
ที่ไดออกแบบการจับยึดรองรับไวดวย

พัฒนาโดย :
นายกุลชาติ จุลเพ็ญ
ภาควิชาวิศวกรรมศาสตร
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

เลขที่ 39 หมู 1 ตําบลคลองหก อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110
โทรศัพท : 0-2549-3444
โทรสาร : 0-2549-3442
E-mail : kunlachart@mail.rmutt.ac.th

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม
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เครื่องประกอบลวดหนามอัตโนมัติ
การผลิตลวดหนามดวยมือเปนงานหัตถกรรม
อยางหนึ่งในชุมชน ซึ่งตองใชเวลาและบุคลากรที่มีความ
ชํานาญ รวมถึงตองมีความระมัดระวังสูงเนื่องจากอาจ
เกิดอันตรายระหวางการผลิตไดงาย ทําใหการผลิตลวด
หนามดวยมือยังผลิตไดนอ ยไมเพียงพอกับความตองการ
ของชุมชน การพัฒนาเครือ่ งผลิตลวดหนามแบบอัตโนมัติ
ใหเหมาะสมกับชุมชนจึงเปนทางเลือกหนึ่ง ที่จะชวย
ใหการผลิตลวดหนามทําไดรวดเร็วขึ้น และลดการใช
แรงงานคน

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครือ่ ง

• เครื่ อ งจั ก รจะทํ า การประกอบหนาม
และมวนลวดหนามที่ผลิตไดอยางอัตโนมัติ โดยมีสวน
ประกอบที่สําคัญคือ ชุดปอนแกนลวด, ชุดประกอบ
หนาม, ชุดใบมีดตัดหนาม, ชุดลดความตึงของแกนลวด,
ชุดกวานพันแกนลวด, ชุดเรียงลวดหนามและชุดมวน
ลวดหนาม
• โดยใชมอเตอรไฟฟาชนิด 3 เฟส ขนาด
3 แรงมา เปนตนกําลังในการขับเคลื่อนชุดกวานลวด
และขนาด 1 แรงมา เปนตนกําลังในการขับเคลื่อนชุด
ประกอบหนาม
• อัตราการผลิตลวดหนาม เฉลี่ยเทากับ
4.23 เมตรตอนาที
• ตัวเครื่องมีขนาด 120 X 120 X 100
เซนติเมตร และมีนํ้าหนัก 350 กิโลกรัม
ราคาเริ่มตนที่ 250,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ น า ภ า ย ใ ต  โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า
ประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจําปงบประมาณ 2553


พัฒนาโดย :
นายไพรทูล ไชยวงศา
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

199 หมูท ี่ 3 ถนนพังโคน-วาริชภูมิ อําเภอพังโคน จังหวัด
สกลนคร 47160
โทรศัพท : 042-772391
โทรสาร : 042-772392
E-mail : praitoon_ch@yahoo.com
100

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สําหรับ OTOP
และหัตถกรรม

TECHNOLOG

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

101

ATALOG

เครื่อง Freeze dryer
เพื่อใชในการผลิตวัคซีนและเซรุม


เทคโนโลยี
การแพทย

-60°C

เครือ่ ง Freeze Dryer เปนเครือ่ งมือทีใ่ ชในการทําแหงดวยความ
เย็นสูง ซึง่ ตองทําใหอณ
ุ หภูมขิ องเซรุม ตํา่ มาก ๆ ถึง - 60 Cํ แลวจึงคอย ๆ
ปรับอุณหภูมเิ พิม่ ขึน้ อยางชา ๆ เพือ่ ใหการระเหิดของนํา้ เกิดขึน้ อยางชา ๆ
เปนการรักษาคุณภาพของเซรุม ใหคงที่ ทําใหตอ งใชเวลานานมากถึง 5 - 6 วัน
เพือ่ รักษาคุณภาพของวัคซีนและเซรุม โดยตองมีระบบปดฝาขวดอยูภ ายใน
เครื่อง เพื่อปดผนึกขวดภายใตภาวะสุญญกาศ เพื่อปองกันมิใหอากาศ
และความชื้นเขาไปทําลายวัคซีนและเซรุม การพัฒนานี้จะทําใหเกิดความ
มั่นคงดานวัคซีนปองกันโรคระบาดที่สําคัญอยางยิ่ง และกอประโยชนตอ
ประเทศชาติ โดยสามารถลดการนําเขาเครื่องจักร และวัคซีนจากตาง
ประเทศ ทําใหกาํ ลังการผลิตวัคซีนในประเทศมีเพียงพอตอความตองการ
เกิดการพัฒนาองคความรูแ ละบุคลากรดาน Vacuum Freeze Dryer ทําให
มีผูชํานาญการเพียงพอที่จะซอมบํารุงรักษาเครื่องจักรเหลานี้ เปนการรับ
ประกันขีดความสามารถในการผลิต และแนนอนวาในภาวะเกิดโรคระบาด
ประเทศไทยจะสามารถพึ่งตัวเองไดในการผลิตวัคซีนและเซรุม เพื่อใชใน
ภาวะวิกฤติตาง ๆ ไดอยางทันทวงที

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• เปนเครื่องทําแหงเยือกแข็งสุญญากาศ
• สามารถทําความเย็นของระบบใหตํ่าถึง

• ระบบควบคุมใหเหมาะสมกับระบบการ
ผลิตวัคซีน
• ระบบเครื่ อ งกลสํ า หรั บ ป ด ผนึ ก ฝาขวด
แบบอัตโนมัติภายในเครื่อง สามารถจะนํามาใชงานดาน
การผลิตวัคซีน
• ระบบควบคุมจากจอ Touch Screen
• ระบบควบคุมจากแผงควบคุมทีห่ นาเครือ่ ง
• ระบบทําความเย็นของชั้นวางผลิตภัณฑ
(Shelf) ระบบทําความเย็นจะทําความเย็นของ Shelf
ใหไดถึง -45 ํC ภายในเวลา 1 ชม.
• ระบบทําความเย็นของชุดจับนํา้ แข็ง (Ice
Trap) อุณหภูมขิ อง Ice Trap จะลงถึง -65.0 Cํ ภายใน
เวลา 15 นาที
• ความดันของเครือ่ งจะลดลงจนถึง 2.0 x
10-1 Torr ภายในเวลา 45 นาที


พัฒนาโดย :
สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย (วว.)

เลขที่ 35 หมู 3 เทคโนธานี ถ.เลียบคลองหา
ต.คลองหา อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 0 2577 9000
โทรสาร : 0 2577 9009
Call center : 0 2579 3000
E-mail : tistr@tistr.or.th


รวมกับ :
บริษัท เอ็น อาร อินดัสตรีส จํากัด

ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี เลขที่ 768 หมู 3 ซ.ทานผูห ญิง ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 0 2758 1492-9
ประจําปงบประมาณ 2550

โทรสาร : 0 2384 1945


และ ศู น ย บ ริ ก ารโลหิ ต แห ง ชาติ
สภากาชาดไทย

เลขที่ 1871 ถ.อังรีดูนังต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท : 0 2252 4106-9
โทรสาร : 0 2255 5558
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เครื่องเคลือบยาดวยนํ้าตาลแบบอัตโนมัติ


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• ตัวหมอเคลือบยาเปนระบบ Perforated side vented Pan
ซึ่งมี Baffles (ใบกวนยา) ที่ออกแบบเปนพิเศษใหสามารถกวนยาใหเขา
กันไดดี หมอเคลือบนี้บรรจุอยูใน Cabinet Stainless ที่ Seal ระบบ
เพื่อปองกันฝุนและเสียงมีชองทางสําหรับจายลมสําหรับทําแหงเขา และ
มีชองทางสําหรับดึงลม Exhaust ออกไปทําความสะอาดกอนปลอยทิ้ง
• มีระบบจายลมทําแหง ซึ่งสามารถควบคุมอุณหภูมิตั้งแต
20 - 80 Cํ และสามารถควบคุมความชืน้ ใหตาํ่ สุดไดโดยใชระบบ Desiccant
Dehumidifier และ Air chiller ประกอบ มีการควบคุมการไหลของลม
ดวย Servo valve ควบคุมดวย Servo motor
• Dust Extractor เปนระบบดึงอากาศที่ทํายาใหแหง รวมทั้ง
ฝุนยาออกจากหมอเคลือบเพื่อนําไปทําความสะอาด มีระบบการปองกัน
การอุดตันอัตโนมัตเิ พราะตองทํางานตอเนือ่ งนาน 6 - 12 ชม. โดยการใช
Jet Pulse Cleaning System ควบคุมแรงตานของชุดกรองดวย Micro
controller แบบ stand alone เพื่อใหการทํางานแยกเปนอิสระจากระบบ
ควบคุมกลาง มีหนาที่ดูแล Filter หลักไมใหอุดตัน มีระบบกรองอากาศ
สุดทายดวย HEPA Filter เพื่อปองกันการปลอยสารพิษออกสูอากาศ
เครือ่ งเคลือบยาดวยนํา้ ตาลแบบอัตโนมัติ เปน ซึ่งตองใชในยากลุม Hormones, ยาตานมะเร็ง, ยากลุมเพนนิซิลิน,
เครือ่ งทีผ่ ลิตขึน้ เองภายในประเทศ โดยการทํางานของ ยากลุม Cephalosporin
• ระบบจายนํ้ายาและพนนํ้ายาพรอมปมแรงดันสูงและระบบ
เครื่องมีประสิทธิภาพ ไดมาตรฐาน และมีราคาถูกกวา
ควบคุมอุณหภูมินํ้ายา
การนําเขาเครื่องจากตางประเทศ


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนา-ตราด กม.
57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : ekasit.2821@gmail.com


เทคโนโลยี
การแพทย

ราคาเริ่มตนที่ 6,000,000 บาท/เครื่อง
ขึ้นอยูกับกําลังการผลิต
พัฒนาภายใต โครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
วิ ศ วกรรมเพื่ อ การสร า งสรรค คุ ณ ค า
ประจําปงบประมาณ 2553

รวมกับ :
บริษัท เอ็น อาร อินดัสตรีส จํากัด

เลขที่ 768 หมู 3 ซอยทานผูหญิง ถ.เทพารักษ ต.เทพารักษ
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทร./โทรสาร : 0 2758 1492-9
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เครื่องผสมนํ้ายา
สําหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม)
เครื่องผสมนํ้ายาสําหรับเครื่องฟอกเลือด (ไตเทียม) เปนเครื่องที่ถูกออกแบบใหเปนระบบอัตโนมัติ ใหตัวเครื่องสามารถ
ทํางานไดดว ยตัวเอง ทดแทนการทํางานของคนซึง่ อาจจะทําใหสว นผสมไมแนนอน และอาจจะมีการปนเปอ นได สามารถลดคาใชจา ย
ดานโลจิสติกส โดยเปลี่ยนจากการขนสงนํ้ายาสําเร็จรูปที่เปนนํ้าซึ่งมีนํ้าหนักมาก มาเปนการขนสงแบบแหง ในรูปแบบของผงเกลือ
ชวยลดพื้นที่การจัดเก็บ อีกทั้งยังสามารถควบคุมการผสมไดตามมาตรฐานที่ถูกกําหนดเอาไวของเกลือแตละประเภทไดอีกดวย
- เปนการทํางานโดยระบบอัตโนมัติ ใหตัวเครื่องสามารถทํางานไดดวยตัวเอง
- มีชุดรับคําสั่งการทํางาน และทํางานตามโปรแกรมการผสมที่ไดตั้งเอาไว โดยสามารถตั้งคาได 10 โปรแกรม
- สามารถตั้งปริมาณนํ้าเกลือไดตามจํานวนคนไข
- มีระบบตรวจสอบคุณสมบัติทางไฟฟาของสารละลาย ในระหวางที่สารละลายยังไมถูกนําไปใช

เทคโนโลยี
การแพทย



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
รายละเอียดเครื่อง

ถังเอ (กรด )

ขนาดถังผสม
ชนิดถังผสม
ระบบการผสม
ระบบการทําความสะอาดถัง
ระบบปม
ระบบการตรวจสอบสารละลาย
ระบบการฆาเชื้อ
ระบบควบคุมปริมาตรการผสม
ระบบควบคุมปริมาตรการจาย
ระบบการกรอง
ระบบไฟฟา

100 ลิตร
พลาสติก
หัวฉีด / หัวกระจาย แรงดันสูง
มี
ปมหลัก / ปมสํารอง, เลือกสลับการทํางานได
วัดคาการนําไฟฟา
ยูวี / โอโซน
Flow Sensor
Flow Sensor
ไสกรอง
220Volt 50Hz

100 ลิตร
สเตนเลส
หัวฉีด / หัวกระจาย แรงดันสูง
มี
ปมหลัก / ปมสํารอง, เลือกสลับการทํางานได
วัดคาการนําไฟฟา
ยูวี / โอโซน
Flow Sensor
Flow Sensor
ไสกรอง
220Volt 50Hz

ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดว ยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่ การสรางสรรคคณ
ุ คา
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-Mail : thaimachinery2@gmail.com
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เครื่องลางตัวกรอง
สําหรับการฟอกเลือด (ไตเทียม)
ปจจุบันมีผูปวยดวยโรคไตวายเปนจํานวน
มาก ซึ่งจําเปนตองทําการฟอกเลือดอยูเปนประจําและ
ตอเนื่อง คาใชจายดานการฟอกเลือดในปจจุบันแม
ภาครัฐจะใหการสนับสนุนอยูแตก็เปนปญหาอยูมาก
ดวยตนทุนของการฟอกเลือดในแตละครัง้ นัน้ นอกจาก
จะประกอบดวยคาวิชาชีพและคาจางบุคคลากรทาง
การแพทยแลว วัสดุสนิ้ เปลืองและสารละลายทีใ่ ชกเ็ ปน
คาใชจา ยหลักในการฟอกเลือดในแตละครัง้ ซึง่ เปนตน
ทุนที่สูงสําหรับประชาชนทั่วไป
เครื่ อ งล า งตั ว กรองสํ า หรั บ การฟอกเลื อ ด
(ไตเทียม) ทีถ่ กู พัฒนาขึน้ นี้ จะมีประโยชนมากกับผูป ว ย
ที่ตองเขารับการฟอกเลือด เนื่องจากสามารถนําตัว
ไสกรองที่ใชในการฟอกเลือดมาใชซํ้าไดอีก ทําใหชวย
ประหยัดคาใชจายไดเปนจํานวนมาก ซึ่งการนํามาลาง
แลวนําไปใชงานนี้ ถือไดวามีความปลอดภัย เนื่องจาก
ระบบการลางของเครื่องลางตนแบบนี้ มีระบบตรวจ
สอบประสิทธิภาพของไสกรองและมีระบบฆาเชือ้ ทําให
ผูใชบริการมั่นใจในความปลอดภัย และยังเปนการ
อํานวยความสะดวกแกเจาหนาที่ในการทํางานอีกดวย
คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง
ราคาเริ่มตนที่ 150,000 บาท/เครื่อง
• เปนเครือ่ งลางตัวกรองไตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
สูง ชวยประหยัดเวลาในการลางเครื่องกรองไต
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
• มีระบบตรวจสอบการรั่ว หรือตันของ ประจําปงบประมาณ 2554

ไสกรอง ทําใหผูสามารถฟอกไต ไดอยางปลอดภัย
• สามารถลางไสกรองไดทั้ง HF, LF
• มี ร ะบบการผสมนํ้ า ยาที่ ส ามารถปรั บ
อัตราการผสมได จึงชวยประหยัดเวลาในการใชงาน
• มีระบบการฆาเชื้อ หลังการใชงาน เพิ่ม
ความสะดวกและปลอดภัยใหผูใชงาน
• มีระบบควบคุมการลางอัตโนมัติ
• มีระบบการแสดงผลผานจอ LCD และ
การสั่งงานแบบ Touch screen ทําใหใชงานงาย



พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน ซอยตรีมิตร
ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
โทรสาร : 0 2712 2979
E-mail : thaimachinery2@gmail.com
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การแพทย
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เครื่องสแกนฟนและผลิตฟนเทียม
ราคาเริ่มตนที่ 1,200,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2552


พัฒนาโดย :
สมาคมเครื่องจักรกลไทย

เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
สนับสนุน ซอยตรีมิตร ถนนพระรามที่ 4 เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 0 2712 2096
หลักการการทํางานของเครื่องสแกนฟนและผลิตฟนเทียมเริ่ม โทรสาร : 0 2712 2979
จากการนําโมเดลฟนจับยึดกับโตะยึดชิ้นงานในสวนของเครื่องสแกน E-mail : thaimachinery2@gmail.com
จากนัน้ จะเริม่ ทําการสแกนโดยผานโปรแกรมทีใ่ ชสแกน จะไดไฟล จากนัน้
นําไฟลมาเขาโปรแกรมที่ใชทํา CAD/CAM เพื่อใชในการแตงไฟลที่ได  รวมกับ :
เมื่อทําการแกไขไฟลสมบูรณแลว ก็ทําการ CAM ชิ้นงาน จะได G-Code
บริ ษั ท สแกนเนอร ส สามมิ ติ
ทีจ่ ะใชในการกัดงาน เสร็จแลวนําไฟลออกจากโปรแกรมทีใ่ ชในการ CAM
(ประเทศไทย) จํากัด
เขามาที่โปรแกรมที่ใชในการกัดชิ้นงาน ทําการยึดวัสดุที่ใชในการกัด เลขที่ 11 ซอยพระราม 2 ซ.54 แยก 4-3 ถ.พระราม 2
งานกับโตะจับชิ้นงาน ทําการตั้งตําแหนงจุดเริ่มตนที่ใชเริ่มตนกัดงาน แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กทม. 10150
เมื่อตั้งเสร็จเรียบรอยแลว ก็สั่งโปรแกรมใหเริ่มตนกัดชิ้นงาน เมื่อกัดชิ้น โทรศัพท : 029103556-4
งานเสร็จแลวนําชิ้นงานออกมาตัดชิ้นงานตนแบบออกจากตัววัสดุ จากนั้น โทรสาร : 029105470
เขาสูกระบวนการทําฟนเทียมตอไป

เทคโนโลยี
การแพทย
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คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• โครงสร า งเครื่ อ งจั ก รประกอบด ว ยอลู มิ เ นี ย มโปรไฟล
ขนาด 40 x 80 มม. เปนหลัก
• สรางเปนตนแบบขนาดเล็กเพื่อให เหมาะสมกับชิ้นงาน
ขนาดเล็ก
• Linear Guide Ways ขนาด 12 x 7.5 mm สามารถเคลือ่ นที่
ไดอยางแมนยํา
• Spindle unit เปนของ Nakanishi ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง เทีย่ งตรง
สามารถใชงานหนักได มีความเร็วสูงสุด 25,000 รอบตอนาที
• Motor Control Unit ใชไฟสลับ 115/220 โวลต 50 - 60 Hz
1 เฟส, 75 วัตต
• Step Motor เปนมอเตอรที่ขับเครื่องดวยพัลส สามารถ
หมุนรอบแกนได 360 องศา
• ตัวขับเคลื่อนมอเตอรที่ใชเปนแบบ Micro Step Driver

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคอัตโนมัติสําหรับ
เครื่องมืออุปกรณทางการแพทย
(Automatic Autoclave Machine)
เครื่องนึ่งฆาเชื้อโรคอัตโนมัติ มีประสิทธิภาพ
การฆาเชื้อโรคไดไมนอยกวา 99% โดยการทํางานของ
เครือ่ งสามารถปรับแตงเวลาทํางานได ดูแลบํารุงรักษา
งาย และไดมาตรฐานคุณภาพอุปกรณทางการแพทย
ตามมาตรฐาน ISO-1345
เครื่อง

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ

• ถังฆาเชื้อทําจากวัสดุเหล็กกลาไรสนิม
SUS 316 ทั้งใบ มีลักษณะเปนถัง 2 ชั้น ถังชั้นใน
มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 500 มม. ลึก 650 มม.
มีความจุประมาณ 102 ลิตร
• ถังตมนํ้าทําจากวัสดุเหล็กกลาไรสนิม
SUS 316 ทั้งใบ มีขนาดเสนผานศูนยกลาง 280 มม.
ลึก 350 มม. มีความจุประมาณ 30 ลิตร
• ใชไฟฟาตนกําลัง 220 โวลต เพื่อจายไฟ
ใหกับ Heater ในการตมนํ้าใหเดือด
• โดยการทํางานของเครื่องจะแบงเปน
3 ขั้นตอน ไดแก
ขั้นที่ 1 Heat up คือ ชวงเวลาที่ตมนํ้าจาก
อุณหภูมิหองไปจนถึง 121 ํC (ในรอบแรกจะใชเวลา
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากใชงานตอเนื่องในรอบที่ 2
จะใชเวลาแคครึ่งชั่วโมง)
ขัน้ ที่ 2 Sterilize โดยทัว่ ไปจะใชเวลาประมาณ
45 นาทีถึง 1 ชั่วโมง
ขั้นที่ 3 Dry โดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ
45 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ในขั้นตอนที่ 2 และ 3 นั้น
สามารถปรับแตงเวลาได

ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ถนนนราธิวาสราชนครินทร ทุงมหาเมฆ สาทร กรุงเทพมหานคร 10120


รวมกับ :
บริษัท จั๊กโมลแอนดดายสเอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 02 902 9925
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เครือ่ งวัดการกระจายนํา้ หนักทีเ่ ทา
เครื่องวัดการกระจายนํ้าหนักที่เทานี้เปนการประเมินแรงกด
ที่ฝาเทาของผูรับการประเมิน ตัวเครื่องประกอบดวยกลอง เว็บแคม และ
สวนซอฟตแวรประมวลผลภาพ และจัดเก็บขอมูลเพื่อการคัดกรองผูที่มี
ความผิดปกติ เสี่ยงตอการสูญเสียเทาจากโรคเบาหวาน การบันทึกขอมูล
ถูกจัดเก็บเปนฐานขอมูลทําใหสามารถติดตามผลประเมินได ซอฟตแวร
สามารถเชื่อมตอกับอินเทอรเน็ตและสามารถเพิ่มหรือเชิญแพทยหรือ
ผูเ ชีย่ วชาญสมัครเขาในเว็บเพจเพือ่ ทําการวิเคราะหผล ใหคาํ ปรึกษาไดทนั ที
การเก็บขอมูลนี้ยังเปนการเก็บขนาดและลักษณะของเทาประชากรไทย
เพื่อประโยชนการออกแบบผลิตภัณฑเทาที่เหมาะกับประชากรไทยใน
แตละพื้นภูมิภาค


หลักการทํางานและจุดเดน

• สามารถจัดเก็บขอมูลการรักษาของผูป ว ย เพือ่ ติดตามผลได
• สามารถแสดงการกระจายนํ้าหนักบนฝาเทาบนจอแสดงผล
ทําใหแพทยหรือบุคลากรทางการแพทยสามารถอธิบายใหความรูกับ
ผูทําการรักษาไดอยางชัดเจน
• สามารถเปรียบเทียบมาตรฐานการกระจายนํ้าหนักเทาของ
คนปกติทุกขนาดเทาได
• ไดคาแรงกดเปนเชิงตัวเลข เพื่อการวิจัยในระดับสูงขึ้นไป ราคาเริ่มตนที่ 100,000 บาท/เครื่อง

เทคโนโลยี
การแพทย



พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
• ตัวเครื่องประกอบดวย กลอง เว็บแคม และ เซ็นเซอร
• มีซอฟตแวรประมวลผลภาพ และสวนจัดเก็บขอมูลเพื่อการ ประจําปงบประมาณ 2554

คัดกรองผูที่มีความผิดปกติ เสี่ยงตอการสูญเสียเทาจากโรคเบาหวาน
• ขนาดของเครื่อง กวาง X ยาว X สูง : 0.60 x 1.30 x 1.50
เมตร
• นํ้าหนักของเครื่อง 90 กิโลกรัม



พัฒนาโดย :
ผศ. ทวีเดช ศิริธนาพิพัฒน
ภาควิ ช าวิ ศ วกรรมเครื่ อ งกล
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

มือถือ : 081-701-9449
โทรสาร : 02-579-4576
E-mail : fengtds@ku.ac.th


รวมกับ :
บริษัท โอสถ อินเตอร
แลบบอราทอรีส จํากัด

เลขที่ 600/9 หมู 11 ถนนสุขาภิบาล 8
ตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20230
โทรศัพท : 038-480-766-7
โทรสาร : 038-480-828
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เครื่องขึ้นรูปชนิดแมพิมพหมุน
(Rotational Molding Machine)
เพื่อการผลิตไซโลขนาด 20 ลูกบาศกเมตร
จากการเติบโตของจํานวนประชากรโลก สงผลใหความตองการ
บริโภคอาหารเพิ่มสูงขึ้น ดวยเหตุนี้ประเทศไทยสามารถเพิ่มศักยภาพ
ใหเปนผูผลิตอาหารหลักของโลกโดยใชวัตถุดิบจากภาคการเกษตรได
ทั้งป เนื่องจากมีสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเอื้ออํานวยแกการทํา
กิจกรรมดานเกษตรกรรมและเลี้ยงสัตวเชิงอุตสาหกรรม ปจจัยเหลานี้
ทําใหมคี วามพยายามผลักดันใหประเทศไทยกลายเปนศูนยกลางการผลิต
อาหารทีส่ าํ คัญของภูมภิ าคและโลก และเพือ่ ใหผบู ริโภคมัน่ ใจในคุณภาพ
และความปลอดภัย จําเปนตองมีไซโลที่เหมาะสม ใชงานไดทนทาน ไม
ทําลายคุณภาพของอาหาร ไมมีรอยรั่วซึมที่เกิดจากแนวเชื่อมตอ จึงเปน
ที่มาของโครงการการผลิตไซโลพลาสติกแบบชิ้นเดียวขนาดใหญ ดวย
เครือ่ งขึน้ รูปทีไ่ ดรบั การออกแบบและสรางขึน้ มาเปนพิเศษ ขึน้ รูปภายใน
แมพิมพชนิดหมุน (Rotational Molding Machine) ซึ่งจะเปนอุปกรณ
สําคัญในการสนับสนุนการผลิตในภาคเกษตรกรรม อันเปนผลมาจาก
ความสะดวกในการใชงาน และมีประสิทธิภาพการทํางานสูง เมื่อเทียบ
กับจํานวนเงินลงทุนที่คอนขางตํ่า
คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่องขึ้นรูปชนิด ราคาไซโล เริ่มตนที่ 80,000 บาท/เครื่อง
แมพิมพหมุน
่องขึ้นรูปชนิดแมพิมพหมุน
• เครือ่ งมีขนาด (กวางxยาวxสูง) = 4,000 มม. X 6,000 มม. X ราคาเครื
หากสนใจสามารถติดตอสอบถาม
5,500 มม.
ที่บริษัท
• ขนาดถังทีส่ ามารถขึน้ รูปได มีเสนผาศูนยกลาง 2,770 มม. X ราคาได
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและ
5,300 มม. (ปริมาตร 20 ลบ.ม.)
ถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
• ระยะสูงสุดขณะแกวง 6,000 มม.
ศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
• ใชมอเตอร 5 แรงมา จํานวน 2 ตัว สําหรับชุดหมุนถังและ วิประจํ
าปงบประมาณ 2550
ชุดแกวงถัง


• ความเร็วรอบของการหมุนถัง 8 - 20 รอบตอนาที
• ชุดหัวเผาเพือ่ ควบคุมอุณหภูมิชุดแมพิมพ จํานวน 126 หัว

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
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คุณลักษณะและสมรรถนะของไซโล

• เสนผาศูนยกลาง 2.7 เมตร
• ความสูง 6.10 เมตร
• ความสูงจากพื้นถึงปากถัง 1.00 เมตร
• เสนผาศูนยกลางทางเขาของอาหาร 0.8 เมตร
• เสนผานศูนยกลางทางปลอยอาหาร 0.45 เมตร
• ชุดรองรับไซโล โครงสรางเหล็กเคลือบสังกะสีดว ยกรรมวิธี
Hot Dip Galvanizing
• ปริมาตรภายใน 20 ลูกบาศกเมตร
• ปริมาณความจุ 13.0 เมตริกตัน (ถวงจําเพาะของอาหารสัตว
0.65 ตันตอลบ.ม.)
• มุมเอียงดานบน 30 องศา
• มุมเอียงดานลาง 60 องศา

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี



พัฒนาโดย :
ศูนยเทคโนโลยี โลหะและวัสดุแหงชาติ
(MTEC)

เลขที่ 114 อุทยานวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย
ถนนพหลโยธิน ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 0 2564 6500
โทรสาร : 0 2564 6373


พัฒนาโดย :
บริษัท ไทยไดนามิคมาสเตอร จํากัด

เลขที่ 1070 หมู 3 ซอยทานผูหญิง ถนนเทพารักษ
ตําบลเทพารักษ อําเภอเมือง
จังหวัดสมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02-758-1492-9
โทรสาร : 02-384-1945
E-Mail : info@tdmthai.com

TECHNOLOG

เครื่ิองฉีดพลาสติกเปนเครื่องจักรที่ใชใน
อุตสาหกรรมการผลิตเกือบทุกประเภท โดยเฉพาะ
อยางยิ่งในอุตสาหกรรมพลาสติก เพราะเนื่องจากวา
ในปจจุบันนั้นพลาสติกไดรับความนิยมและแพรหลาย
อยางมากเพราะเปนวัสดุทสี่ ามารถใชทดแทนโลหะได
และยังมีคุณสมบัติที่ดีกวาคือ นํ้าหนักเบากวาโลหะ
จึงสามารถนําไปประยุกตใชไดกับทุกอุตสาหกรรม
เครื่ อ งฉี ด พลาสติ ก ที่ พั ฒ นาใหม โ ดย
กระบวนการวิศวกรรมยอนรอยนี้ ใชเทคโนโลยีการ
ฉีดพลาสติกโดยใชปมระบบ Variable Piston Pump
ทําใหสามารถประหยัดพลังงานไฟฟาไดมากยิ่งขึ้น
กวาเดิม 20% และเพิ่มประสิทธิภาพดวยการปรับปรุง  คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
ระบบการทํางานทีม่ คี วามทันสมัย สะดวกตอการใชงาน
• โครงสรางและการทํางานของเครื่องฉีดพลาสติกประกอบ
มีสมั พันธกบั อุปกรณตา ง ๆ เพือ่ รองรับระบบ Computer ดวยสวนสําคัญ 5 สวน ไดแก ชุดฉีด (Injection Unit) สวนการจับยึด
และวาลวควบคุมไฮดรอลิก อีกทั้งยังมีราคาที่ถูกกวา แมพิมพ (Hydraulic Clamping Unit) ชุดควบคุมการทํางาน (Control
Unit) ระบบหลอเย็น (Cooling Unit) และโครงสรางเครื่อง (Machine
การนําเขาจากตางประเทศ
Structure Unit)
• สามารถใชวตั ถุดบิ ทีเ่ ปน Thermoplastic ไดอยางนอย 3 ชนิด
 พัฒนาโดย :
• แรงปดแมพิมพไมนอยกวา 60 kN
สมาคมเครื่องจักรกลไทย
• Opening Stroke 30 - 100 mm
เลขที่ 86/6 อาคารสํานักงานพัฒนาอุตสาหกรรม
• Ejector Force ไมนอยกวา 7 kN
สนับสนุน ซ.ตรีมิตร ถ.พระรามที่ 4 เขตคลองเตย
• Ejector Stroke 40 mm
กรุงเทพฯ 10110
• เครือ่ งจักรมีการควบคุมการทํางานดวยระบบคอมพิวเตอร
โทรศัพท : 02-7122096
(Controller)
• อัตราการฉีดพลาสติกในแตละ shot สามารถปรับไดตงั้ แต
โทรสาร : 02-7122979
4-12 CC โดยการเปลี่ยนขนาดกระบอกฉีดหรือวิธีการอื่น ๆ
• มีสวิทชหยุดเครือ่ งฉุกเฉินในบริเวณทีเ่ ขาถึงไดอยางรวดเร็ว
 พัฒนาโดย :
• มีระบบปองกันแรงดันในระบบไฮดรอลิกสูงเกินขีดจํากัด
บริษัท ไทยเอเจนซี เอ็นจิเนียริ่ง
• มีระบบปองกันการกระชากของกระแสไฟฟา
จํากัด
• มีการหอหุมอุปกรณไฟฟาจากความชื้น และภาวะรบกวน
ชั้ น 2-3 อาคารวรสิ น ถ.วิ ภ าวดี รั ง สิ ต จตุ จั ก ร จากพื้นที่ทํางาน
กรุงเทพฯ 10900
• มีการหอหุมสวนที่อาจทําใหเกิดประกายไฟในระหวางการ
โทรศัพท : 02-6915900
ทํางาน
โทรสาร : 02-691-5820-1
• มีโครงสรางปองกันผูปฏิบัติงานไมใหสัมผัสถูกชิ้นสวน
เคลื
อ
่
นที
่
ชิ้นสวนมีคม ชิ้นสวนที่มีกระแสไฟฟา
E-mail : taec@thai-a.co.th
ราคาเริ่มตนที่ 1,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2550
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เครื่องฉีดพลาสติก
(Plastic Injection Machine)
ขนาด 200 ตัน
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เครื่อง CNC5 Axis for Jewelry

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม



คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• ขนาดเครื่อง กวางxยาวxสูง = 600 800 มม. X 600 - 800 มม. X 1300 - 1500 มม.
• Double Column Type สําหรับ X-Axis
• ชุดแกน Z ยึดติดกับชุดเคลื่อนที่ แกน X
• ใช DC Brussless High Speed Motor
• ใช Microstep Drive หรือ AC Servo
Drive
• PC Based CNC control unit
• Ball screw + Linear guideway
movement system
• Direct coupling กับแกน drive Motors
ทั้งสาม และไมตองทดเฟองกับแกนที่ 4, 5
• Central Lubricant automatic system
• LCD 14 - 15 นิว้ monitor, windows type
เครื่ อ ง CNC 5 Axis ที่ พั ฒ นาขึ้ น เป น เครื่ อ งจั ก รที่ ใ ช ใ น interface• Function Switches, panel บริเวณ
อุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณี โดยใชเทคโนโลยี CAD/CAM/ LCD monitor
CAE ในการออกแบบตนแบบเครื่องประดับเพื่อทําแมพิมพสําหรับการ
ผลิตตอไป
 พัฒนาโดย :
จุดเดน ที่มากกวาการพัฒนา คือ ดวยสมรรถนะของเครื่อง
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
CNC 5 แกนที่เขามาขจัดปญหา ชางฝมือหายากและตองใชเวลานาน เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ในการฝกฝน ตลอดจนทําใหงานออกแบบมีความรวดเร็วตามที่ตลาด ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
ตองการ และอํานวยความสะดวกในการทําเครื่องประดับเปนชุดคลาย อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
กัน ดวยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถเคลื่อนที่ได 5 แกนพรอมกัน และกัด โทรศัพท : 038-215033-44
ชิ้นงานเสร็จไดในครั้งเดียว เมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องปกติทั่วไปที่ตอง โทรสาร : 038-743464
กคาสัมพันธ : 02-7846666
พลิกชิ้นงานใหครบทุกดาน ซึ่งเปนวิธีการที่ใชเวลาคอนขางมาก เพราะ ลูE-mail
: marketing@tgi.or.th
ตองตั้งงานใหมหลาย ๆ ครั้ง
นอกจากนีก้ ารนําเครือ่ ง CNC 5 แกนเขามาใชในธุรกิจจะทําให  รวมกับ :
ไดชนิ้ งานทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีและรวดเร็วกวาเดิม ไดปริมาณชิน้ งานมากขึน้ และ
บริษัท แสกนเนอรสามมิติ
สามารถควบคุมคุณภาพทุกชิน้ งานไดอยางมีมาตรฐาน ครบถวนสมบูรณ
ประเทศไทย จํากัด
เพราะควบคุมสั่งการดวยระบบคอมพิวเตอรซอฟตแวร CAD สรางคําสั่ง เลขที่ 311 ถนนริมคลองประปาฝงซาย
กัดงานดวยคอมพิวเตอรซอฟตแวร CAM เขามาชวยใหการกัดชิ้นงาน บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800
Wax ในขั้นตอนการหลอบล็อกเพื่อการออกแบบ สามารถสรางรูปแบบ โทรศัพท : 02-9103556
ไดตามตองการ ถึงแมวาตองผลิตงานเปนจํานวนมาก แตเครื่อง CNC โทรสาร : 02-9105470
5 แกนนี้ จะมีความสมบูรณเที่ยงตรงเชนเดียวกันทุกชิ้นงาน
E-mail : 3d@hotmail.co.th
ราคาเริ่มตนที่ 450,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2549
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เครื่อง CNC 5 แกน


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เปนเครื่อง CNC แบบโตะทํางานอยูกับที่มีหัว Spindle
หมุนไดใน 2 แนวแกน ทําใหเคลือ่ นทีไ่ ดสงู สุด 5 แนวแกนคือ X Y Z B และ C
• โดยมีพื้นที่การทํางานสูงสุด 2,000 x 4,000 x 700 มม.
• สวนแกนหมุน B และ C เคลื่อนที่ไดไมเกิน 90 องศา
• ความเร็วรอบของ Spindle สูงสุด 24,000 รอบตอนาที
• อัตราปอนสูงสุด 15,000 มม./นาที
• ใชกบั ขนาดเสนผาศูนยกลางของ Cutting Tool ใหญทสี่ ดุ 20 มม.

ราคาเริ่มตนที่ 8,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนน บางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-Mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษัท สปาร แมคคาทรอนิคส จํากัด

เลขที่ 27/11 หมู 3 ถนนเลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ ตําบลนาดี
อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
โทรศัพท : 034-466429 โทรสาร : 034-466428
E-mail : sompob@spar.co.th
ebsite : http://spar.co.th
CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

เครื่ อ งจั ก ร CNC ส ว นใหญ ที่ ใ ช อ ยู  ใ น
อุตสาหกรรมของเราจะเปนแบบ CNC 3 แกน คือ
แกน X, Y, Z ซึง่ สามารถทํางานไดในระดับหนึง่ แตถา
เปนงานที่มีความซับซอนมากขึ้น งานที่มี Undercut
งานที่มีการกัดดานขาง เชน การทําโมลดปม โมลด
เหล็กหลอ จึงมีความจําเปนตองใชเครื่องแบบ 5 แกน
โดยประโยชนของเครื่อง CNC 5 แกนที่มีมากกวา
3 แกน คือ
• สามารถทํางานกับงานทีม่ รี ปู รางซับซอน
โดยใชเวลาที่นอยกวา
• ลดเวลาการ Setup เครื่องจักรลง
• ทําใหเพิ่มผลผลิตไดมากขึ้น
• การทํางานแมนยําขึ้นเนื่องจากการ Set
จุด datum ตาง ๆ ไดโดยไมตองมีการขยับชิ้นงาน
• การที่ Spindle สามารถหมุนไดรอบ
ชิ้นงานทําใหลดความยาวของมีดกัดไดอีกดวย
การออกแบบ CNC 5 แกน ไดพฒ
ั นาตอยอด
จากเครื่อง CNC 3 แกน ซึ่งจะมีแกน X, Y, Z ซึ่งแกน
Z จะขนานกับ Spindle แต CNC 5 แกนจะเพิ่มแกน
A, B เพื่อทําใหหัว Spindle มีการเคลื่อนมากขึ้นเปน
ลักษณะของแขนหุน ยนตโดย Spindle จะหมุนไปตาม
แกน X หรือ Y (Rx, Ry) ซึ่งจะทําใหสามารถทํางาน
ที่มีลักษณะที่เปน Undercut หรืองานที่กัดดานขางได
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เครื่องเจียระไน (Regrind) Ball Screw


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

เครือ่ งเจียระไนทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีความแข็งแรง
กะทัดรัด และสวยงาม ตลอดจนสามารถใชงานได
อยางปลอดภัย โดยมีองคประกอบของเครื่องจักร
ดังนี้
• คานแกนหลักพรอมรางลูกปนและบอล
สกรูรองรับคานแกนรอง
• ฐานรองรับและโครงสรางเครื่อง
• คานแกนรองพรอมรางลูกปนและบอล
สกรูรองรับสวนงานเจียระไน และชุดหัวเจียระไน
หลัก
• คานแกนรองรับบอลสกรูที่นํามาซอม
ในปจจุบนั เครือ่ งจักรกลซีเอ็นซีเปนเครือ่ งจักรกลหลักในการ
• ตูไฟฟาและแผงควบคุมการทํางาน
ทํางานทั้งในสวนงานการผลิตเครื่องมือ แมพิมพ ชิ้นสวน เครื่องจักร
ประเภทอืน่ ๆ คือทํางานในแบบของเครือ่ งมือกลพืน้ ฐานหรือทีเ่ รียกวา
Machine Tools ซึ่งเปนเครื่องจักรตนนํ้าและเปนเครื่องจักรที่ทํางาน
ในสวนงานการผลิตหลักตาง ๆ ทัง้ ในการเจาะรู การกลึง การกัด เพือ่
สรางชิ้นงานที่จะนําไปใชในผลิตภัณฑโดยตรง เทคโนโลยีการสราง
เครื่องจักรเหลานี้มีสวนงานกลที่อาศัยระบบการขับผาน Ball Screw
เปนหลักแทบทั้งสิ้น โดยเมื่อ Ball Screw สึกหรอหลังจากใชงาน
มานาน หรือประสพภัยนํ้าทวมเชนที่ผานมา จําเปนตองฟนฟูสภาพ
Ball Screw หรือตองซือ้ เปลีย่ นใหม การสรางเครือ่ งเจียระไนเพือ่ ซอม
Ball Screw นับวาเปนประโยชนสนับสนุนการฟนฟูสภาพเครื่องจักร
ซีเอ็นซี แบบพึง่ พาตนเองโดยใชเทคโนโลยีในประเทศและสรางระบบ
งานการซอมบํารุง Ball Screw ขึน้ ภายในประเทศ มีประโยชนเชิงลึก
ในดานวิทยาศาสตรประยุกตและการพึ่งพาตนเองและใชทรัพยากร  รวมกับ :
บริ ษั ท สแกนเนอร ส สามมิ ติ
ที่มีอยูใหเกิดประโยชน
(ประเทศไทย) จํากัด

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
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พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-Mail : marketing@tgi.or.th

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เลขที่ 11 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 54 แยก 4-3
แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : 02-8995770-3
โทรสาร : 02-8995771
ราคาเริ่มตนที่ 80,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2555
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เครื่องปอนแผนเหล็กอัตโนมัติแบบเอ็นซี



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-Mail : marketing@tgi.or.th



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครื่องปอนแผนเหล็กอัตโนมัติที่พัฒนาขึ้นในโครงการ ใช PLC
เปนตัวควบคุม ใหการทํางานของเครื่องทํางานสัมพันธกับจังหวะการทํางาน
ของเครื่อง Press และเครื่อง Uncoil
• สามารถตัง้ ความเร็วในการปอนแผนเหล็ก โดยการตัง้ คาผานทาง
หนาจอ Touch Screen เพื่อปรับเปลี่ยนรอบความเร็วของ AC Servo Motor
ที่ขับชุด Feed Roller ใหเหมาะสมกับชิ้นงานแตละประเภท
• เครื่องปอนเหล็กอัตโนมัติสามารถทํางานตอเนื่องไดติดตอกัน
มีการบํารุงรักษานอย สะดวกและงายตอการใชงาน
• ความกวางสูงสุดของแผนเหล็กทีต่ อ งการปอน เทากับ 300 มม .
• ความยาวสูงสุดในการปอนเทากับ 9999.99 มม.
• ความหนาของแผนเหล็กไมเกิน 0.2-3.2 มม.
• ความเร็วสูงสุดในการปอนเทากับ 20 ม./นาที
• ความละเอียดในการปอนเทากับ ± 0.03 มม.


รวมกับ :
บริษัท มัลติ โซลูชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด

เลขที่ 123/2 หมู 2 ตําบลมาบโปง อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160
โทรศัพท : 02-9282215-6, 02-9002918-9
โทรสาร : 038-263019
E-Mail : peeraphongfu@yahoo.com

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

เครื่องปอนแผนเหล็กอัตโนมัติทําหนาที่ปอน
แผนเหล็กใหไดความยาวตามที่ตองการเขาเครื่องปม
โลหะแผนแบบ Progressive Die หรือเครื่องตัดโลหะ
แบบ Auto Shear โดยใช AC Servo Motor ทีม่ คี วาม
ละเอียดสูงขับกลไกการหมุนแบบ Closed Loop การสง
ผานกําลังจาก AC Servo Motor ไปยังระบบกลไก
ใชชดุ Timing Belt และ Timing Pulley เปนตัวสงผาน
กําลังการหมุนใหกับชุดเกียรสงกําลัง เพื่อหมุนชุด
Feed Roll ตัวลางและตัวบนใหหมุนปอนแผนเหล็กไป
ขางหนาใหไดความยาวตามที่กําหนด ดานหนาเครื่อง
มีชุดรองรับแผนเหล็กแบบเพลาหมุน (Catenary
Material Support Roller Sections) และชุด
บังคับแผนเหล็กใหเลื่อนเขาสูศูนยกลางการปอน
(Self-Centering Material Guides) สวนดาน
บนของเครื่องมีชุดปรับสโตรกในการกดแผนเหล็ก
(Adjustable Stroke Pilot Release Mechanism) และชุดปลดล็อกการหมุนกดโดยใชกระบอก
ลม (Pneumatic Releasing System) เครื่องปอน
แผนเหล็กอัตโนมัติใชระบบควบคุมการทํางานโดยใช
PLC เปนตัวควบคุม ใหการทํางานของเครื่องทํางาน
สัมพันธกับจังหวะการทํางานของเครื่อง Press และ
เครื่อง Uncoil สามารถตั้งความเร็วในการปอนแผน
เหล็ก โดยการตั้งคาผานทางหนาจอ Touch Screen
เพื่อปรับเปลี่ยนรอบความเร็วของ AC Servo Motor
ที่ขับชุด Feed Roller ใหเหมาะสมกับชิ้นงานแตละ
ประเภท เครื่องปอนแผนเหล็กอัตโนมัติสามารถ
ทํางานตอเนื่องไดติดตอกัน มีการบํารุงรักษานอย
สะดวกและงายตอการใชงาน

ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2555
CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
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เครื่องสรางตนแบบขนาดใหญสําหรับ
งานเซรามิก พรอมซอฟตแวรชวยการผลิต
(Rapid Prototype)
เปนเครือ่ งจักรทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เพือ่ สนับสนุนการผลิตชิน้ งานตนแบบ
ขนาดใหญ โดยใชเทคโนโลยี IT ทีม่ คี อมพิวเตอรและซอฟตแวรชว ยการ
ออกแบบทําใหเราออกแบบงานไดเร็ว ปรับแกไขไดงา ย อางถึงแบบเกาได
ตลอดเวลา ทํางานซํ้า ๆ ไดอยางรวดเร็ว การมีเครื่องสรางตนแบบที่ให
ตนแบบ Working Mold อยางเร็วเพือ่ จะทํา slip casting ไดโดยตรงเลย
และหากแกไขก็ทําไดที่ CAD Model ของแมพิมพไดเลย จากนั้นก็สราง
ตนแบบแมพิมพใหมและทดลองเอาดินดิบที่ไดจาก โมลดไปเขาเตาเผา
และสงงานใหลูกคาตรวจ หากตองการทําเชิงจํานวนในลําดับถัดมา
ก็ทําไดเลย โดยสรางแมพิมพออกมาหลายชุดหรือสรางโมเดลงานสวน
ตาง ๆ มาสนับสนุนการทํา Master Mold เขาสูกระบวนการปกติตอไป
การเชื่อมโยงงานสรางตนแบบ และการผลิตในปริมาณมากไดทันที
ชวยใหการรับคําสั่งซื้อหลังจากแสดงตัวอยางทําได การมี CAD Model
ของแมพมิ พทที่ ดสอบแลวชวยใหงานทัง้ สองสวนนีส้ านตอกันอยางลงตัว ราคาเริ่มตนที่ 4,000,000 บาท/เครื่อง
และประหยัดเวลาและลดความเสี่ยงลง นอกจากนี้ทําใหไดชิ้นงานที่มี พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
สัดสวนและมาตรฐานตามที่ตองการ และใชวัตถุดิบอยางคุมคา
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
• โครงสรางเครื่องจักรประกอบดวยอลูมิเนียมโปรไฟล ประจําปงบประมาณ 2552
ขนาด 40 x 80 มม.
 พัฒนาโดย :
• รางเลื่อน ใชขนาดกวาง 10 มม. ลึก 12.5 มม.
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
• Timing Belt เปนสวนประกอบที่ทําหนาที่ขับเคลื่อน

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
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คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

ชุดเคลื่อนที่ ไปตามรางเลื่อน
• ใชรองฟน M3 ชนิดรองครึ่งวงกลม หนากวาง 25 มม.
• Spindle System เปนชุดกัดงานมีกําลังการขับสูงถึง
2.2 KWatts
• มีรอบการกัดสูงสุดถึง 22,000 รอบ เปนแบบ Build in
System
• Motor Spindle ทําหนาที่เปลี่ยนรูปพลังงานไฟฟาใหเปน
พลังงานกลในลักษณะของการหมุน
• สามารถผลิ ต ชิ้ น งานต น แบบรวดเร็ ว ได ใ นขนาดมิ ติ ที่
ไมตํ่ากวา 1000 x 800 x 650 มิลลิเมตร
• ความคาดเคลื่อนระหวางชิ้นงานที่ผลิตไดกับ CAD Model
ตองไมเกิน 0.3 มิลลิเมตร
• ชิ้นงานตนแบบรวดเร็วจะตองสรางจากวัสดุประเภท solt
material เชน กระดาษ พลาสติก เปนตน โดยมีการขึ้นรูปเปนขั้น ๆ
และยึดติดกันดวยกาว
• ความแข็งแรงของตนแบบรวดเร็วจะตองเพียงพอตอการนํา
ไปใชเปน working mould สําหรับงานเซรามิกได
• โปรแกรมคอมพิวเตอรชว ยผลิตทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ จะตองสามารถ
รับ CAD file จากโปรแกรม CAD/CAM ที่ใชกันอยางแพรหลาย
ในปจจุบันไดอยางนอย 3 โปรแกรม
• แสดงผลการทํางานได 2 ภาษา คือ ภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ
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เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
บริษท
ั เดลแคม (ประเทศไทย จํากัด)

เลขที่ 22/429 ถนนพระราม2 ซอย54
เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทรศัพท : 02-899-5410
มือถือ : 0812569627
โทรสาร : 02-415-3999
E-mail : buranang@gmail.com

TECHNOLOG

เครื่องตนแบบระบบการพิมพสกรีน
แบบกึ่งอัตโนมัติ
การพิ ม พ ส กรี น เป น ระบบการพิ ม พ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะตัวคือ เปนการพิมพโดยการปาดหมึก
พิมพที่มีความหนืดที่พอเหมาะดวยยางปาดผานรูของ
ผาสกรีนบนแมพิมพสกรีนเพื่อใหหมึกไหลลงบนวัสดุ
รองรับ แลวเกิดเปนลวดลายตาง ๆ ตามแบบที่อยูบน
แมพิมพสกรีน
หลักการทํางานและจุดเดน

เครื่องตนแบบ จะตองใชแรงงานคนในการ
ปรับตั้ง และใสวัสดุพิมพ รวมถึงการนําวัสดุพิมพ
ทีผ่ า นการพิมพออกเพือ่ นําไปตากใหหมึกพิมพแหงตัว
สําหรับการกดปาดพิมพ และปาดกลบหมึกพิมพ และ
การยกแมพิมพขึ้นนั้นระบบกึ่งอัตโนมัติจะทํางาน
- หมึ ก พิ ม พ ที่ ผ  า นการกดปาดพิ ม พ ด  ว ย
เครื่องตนแบบ มีความเรียบสมํ่าเสมอเทากันทั่วทั้ง
แผนพิมพ และใน 1 นาที สามารถพิมพงานได 10 - 15
แผนตอนาที
- เครื่ อ งต น แบบระบบการพิ ม พ ส กรี น มี
ขั้นตอนการทํางานที่ไมยุงยากซับซอน เพื่อใหกลุม
ชุมชนหรือผูผลิตสินคาสามารถเขาใจและปฏิบัติงาน
ไดเอง โดยเครือ่ งตนแบบสามารถพิมพงานทีเ่ ล็กทีส่ ดุ
ขนาดความกว า ง 55 มิ ล ลิ เ มตร ความยาว 90
มิลลิเมตร และขนาดใหญที่สุด ขนาดความกวาง 300
มิลลิเมตร ความยาว 420 มิลลิเมตร โดยกอนใชงาน
เครื่องตนแบบจะตองเตรียมแมพิมพสกรีน หมึกพิมพ
ยางปาด และวัสดุพิมพใหเรียบรอย


ราคาเริ่มตนที่ 80,000 บาท/แทนพิมพ
พัฒนาภายใตโครงการพัฒนาประดิษฐกรรมเพื่อชนบท
ประจําปงบประมาณ 2550


พัฒนาโดย :
นางสาวจันทรประภา พวงสุวรรณ
คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โทรศัพท/โทรสาร : 0 2549 4521

คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

•
•
•
•
•
•
•

พิมพสกรีนภาพลายเสนและภาพฮาลฟโทน
ขนาดของเครือ่ ง 464 x 558 x 1,524 มิลลิเมตร
มอเตอร 25 วัตต
กําลังลมดูดสุญญากาศ 10 บาร
อัตราความเร็วในการพิมพ 1 แผน/24 วินาที
ขนาดของภาพลายเสน 1 pt ขึ้นไป
ความละเอียดภาพฮาลฟโทน 50 lpi

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม
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ATALOG

ชุดเฟองทดรอบจากเทอรไบนกําลังสูง
สําหรับหีบออยในอุตสาหกรรมนํ้าตาล



เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

เครื่องจักรกลในอุตสาหกรรมสวนใหญจะตองมีการทดรอบ
ใหความเร็วเพิ่มขึ้นหรือลดลง ตามวัตถุประสงคและความจําเปน
ในการใชงาน โดยสวนใหญจะเปนการทดรอบใหชา ลง การทดรอบทีม่ ี
ประสิทธิภาพสูงจะเปนการทดดวยชุดเฟอง ซึง่ สามารถสงกําลังไดสงู
ใชพื้นที่นอยและมีอายุการใชงานที่ยาว ในกระบวนการผลิตนํ้าตาล
ทรายจะตองอาศัยการบีบอัดออย (หีบออย) เพื่อใหไดปริมาณของ
นํา้ ออยออกมาใหมากทีส่ ดุ และกากออยทีไ่ ดจากกระบวนการหีบออย
นํ า มาเป น เชื้ อ เพลิ ง ในการต ม ไอนํ้ า เพื่ อ มาขั บ เทอร ไ บน ใ ห ห มุ น
ในการขับเจนเนอรเรเตอรเพื่อปนกระแสไฟฟา ไอนํ้าสวนหนึ่งมา
ขับเทอรไบนใชขับเคลื่อนชุดเกียรทด เทอรไบนมีความเร็วสูงในการ
สงกําลังตํ่า จึงจําเปนตองมีการทดรอบลงมาเพื่อใหไดกําลังหรือ
แรงบิดทีส่ งู ขึน้ สําหรับทีจ่ ะขับเคลือ่ นลูกหีบใหสามารถทํางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพ
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คุณลักษณะและสมรรถนะ
ของเครื่อง

•
•
•
•
•
•
•

สามารถสงกําลังขับไดไมนอยกวา 1200 HP
โดยมีอัตราทด 1 : 5.17
ความเร็วรอบตนทางไมเกิน 4475 รอบตอนาที
ความเร็วรอบปลายทางไมเกิน 870 รอบตอนาที
ฟนเฟองเปนแบบฟนเฉียง
ความดังของเสียงที่เกิดขึ้นไมเกิน 80 dB
ขนาดภายนอก 650 x 1150 x 950 มม.

ราคาเริ่มตนที่ 2,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคา
เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่ม
ศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
 หลักการทํางานและจุดเดน
: 0 3874 3464
ผูพัฒนาไดออกแบบตําแหนงของชุด Primary gear ที่มีตน โทรสาร
กคาสัมพันธ : 0 2784 6666
กําลังเปนเทอรไบนทางดาน Output ไปตอกับ Secondary gear ลูE-mail
: ekasit.2821@gmail.com
ตําแหนงของตนกําลังที่เปนเทอรไบนกับ Secondary gear จะ fix
ตําแหนงอยู ฉะนั้นตําแหนงของชุด Primary gear ที่จะพัฒนาทําขึ้น  รวมกับ :
ใหมจะตองนํามาวางไวที่ตําแหนงเดิมไดพอดี หมายถึงความสูง จาก
ห า งหุ  น ส ว นจํ า กั ด พี . อี . เอส.
พืน้ ถึงกึง่ กลางของเพลาและระยะหางระหวางเพลา Input กับ Output
แมชชีนเนอรี่ จํากัด
จะตองเทากับของเดิมที่มีอยู เพื่อใหงายตอการซอมบํารุงและติดตั้ง เลขที่ 104/2 หมู 2 ถนน รพช. ราษฎรนิยม
เนื่องจากเพลา input มีความเร็วรอบสูง คือ 4,485 rpm รองลื่นที่ ต.ราษฎรนิยม อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150
รับภาระของเพลาจึงไมเหมาะสมกับการใชแบริ่งที่เปนลูก หรือเปน โทรศัพท : 02-9855880-2
ตลับ แบริ่งที่เหมาะสมควรจะเปนแบบบูช หรือ Sliding Bearing โทรสาร : 02-9855924
และตองมีระบบหลอลื่นที่ดี เพื่อใหเพลาหมุนอยูบนรองลื่นไดดวย E-mail : pesmachinery@yahoo.com
Website : www.pes-machinery.com
ความเร็วรอบสูง
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ชุดเฟองทดรอบอัตราทดสูง
สําหรับชุดสายพานลําเลียงกากออย



หลักการทํางานและจุดเดน

ชุดเฟองทดเปนแบบฟนเอียง (Helical gear)
สามารถรั บ ภาระได ต  อ เนื่ อ งและมี ค วามแข็ ง แรง
เนื่องจากมีความยาวของพื้นที่รับแรงของฟนเฟอง
มาก ขณะที่มีความกวางนอย และเปนการลดเสียงดัง
ที่จะเกิดขึ้นในกรณีที่ความเร็วรอบสูง ๆ เมื่อเทียบกับ
เฟองฟนตรง ตลอดจนการสั่นสะเทือนที่จะเกิดขึ้น



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

•
•
•
•
•
•
•

สามารถสงกําลังขับไดไมนอยกวา 400 HP
โดยมีอัตราทด 1 : 86.317
ความเร็วรอบตนทางไมเกิน 1485 รอบตอนาที
ความเร็วรอบปลายทางไมเกิน 17.2 รอบตอนาที
ฟนเฟองเปนแบบฟนเฉียง
ความดังของเสียงที่เกิดขึ้นไมเกิน 80 dB
ขนาดภายนอก 1025 x 2712 x 1255 มม.

ราคาเริ่มตนที่ 4,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
หางหุน
 สวนจํากัด พี.อี.เอส.แมชชีนเนอรี่ จํากัด

เลขที่ 104/2 หมู 2 ถนน รพช. ราษฎรนิยม ต.ราษฎรนิยม
อ.ไทรนอย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท : 02-9855880-2
โทรสาร : 02-9855924
E-mail : pesmachinery@yahoo.com
Website : www.pes-machinery.com
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เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

ในกระบวนการผลิ ต นํ้ า ตาลทรายจะนํ า
ออยมาบีบอัด (หีบออย) เพื่อนํานํ้าออยไปผลิตเปน
นํา้ ตาลทราย สวนกากออยทีเ่ หลือนําไปเปนเชือ้ เพลิง
ในการตมไอนํ้า เพื่อมาขับเทอรไบนใหหมุนสําหรับ
ใชในการขับเจนเนอรเรเตอร เพื่อปนกระแสไฟฟา
ไอนํา้ บางสวนนําไปขับชุดเฟองทดรอบตาง ๆ ในสาย
การผลิตตอไป การลําเลียงกากออยที่เหลือจาก
การหีบออยมีจํานวนมากและมีนํ้าหนักหลายตัน
ตอเวลา จะตองใชชดุ สะพานลําเลียง (Conveyer) ทีม่ ี
ความแข็งแรงและมีกําลังมากพอที่จะพากากออย
ลําเลียงไปเขาเตาเผา การขับเคลือ่ นสะพานลําเลียง
จะใชมอเตอรเปนตนกําลัง สงกําลังผานชุดเกียร
ทดรอบที่ มี อั ต ราทดสู ง เพื่ อ ให ไ ด กํ า ลั ง และ
แรงบิดที่ตองการ และสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ ปจจุบัน โรงงานนํ้าตาลตองสั่งซื้อ
ชุดเฟองทดรอบหรือสั่งทําจากตางประเทศ ซึ่งมี
ราคาแพงและมีขอจํากัดในดานซอมบํารุง
การขยายกําลังการผลิตของโรงงานนํา้ ตาล
ในประเทศ และการสรางโรงงานนํา้ ตาลในประเทศ
เพื่ อ นบ า นที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ส ง ผลให ค วามต อ งการ
ชุดเฟองทดรอบมีมากขึน้ จึงเปนโอกาสของผูป ระกอบ
การผลิตชุดเฟองในประเทศในการผลิตจําหนาย
ไดมากขึ้น และชวยลดตนทุนการผลิตใหผูลงทุนได
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ระบบลําเลียงชิ้นงาน
สําหรับเครื่อง Forging
ในปจจุบันผูผลิตชิ้นสวน Forging ในประเทศไทย นําเขา
เครือ่ ง Forging จากตางประเทศ แตยงั ไมสามารถใชเครือ่ ง Forging
ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ ในลักษณะที่เกิดการสูญเสียทั้งเวลาและ
พลังงานจากการทีเ่ ครือ่ ง Forging 1 เครือ่ งสามารถติดตัง้ Die ไดถงึ
4 แบบแตใชแรงงานขนยายไดทลี ะชิน้ สวนจาก Die ที่ 1 ไปจนถึง Die
ที่ 4 ทําใหการปมของเครื่อง Forging 1 ครั้งปมชิ้นงานไดชิ้นเดียว
ปม 4 ครั้งถึงจะนําเขาชิ้นงานชิ้นใหมเขามา ทําใหเกิดการสูญเสีย
พลังงานและสูญเสียกําลังการผลิตจึงเกิดความตองการปรับปรุงระบบ
การลําเลียงชิ้นงาน Forging ซึ่งแมวาตางประเทศจะมีระบบลําเลียง
อัตโนมัติแลวแตมีราคาสูงไมคุมตอการลงทุน ผูผลิตสวนใหญยังคง
ใชพนักงานสามคนมาขนยายชิ้นงาน แตก็มีปญหาเนื่องจากสภาพ ราคาเริ่มตนที่ 450,000 บาท/เครื่อง
แวดลอมการทํางานทีร่ อ นและอันตราย เกิดปญหาขาดแคลนแรงงาน พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคา


เทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเขาและ
เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
หลักการทํางานและจุดเดน
ระบบลําเลียงชิน้ งานบนเครือ่ ง Forging ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ มีตน ทุน ประจําปงบประมาณ 2554

ตํ่า ทีส่ ามารถลําเลียงชิ้นงานไดครั้งละ 4 ชิ้น รวมทั้งนําชิ้นงานเขามา
ใหมพรอม ๆ กันในทีเดียว ทําใหสามารถปมครั้งเดียวไดประโยชน
จาก Die ทุกตัวเปนเครือ่ งจักรทีช่ ว ยเพิม่ ผลผลิตอยางมีประสิทธิภาพ
คุมคาแกการลงทุน
ระบบลําเลียงจะเนนการใชระบบอัตโนมัตทิ ไี่ มยงุ ยากซับซอน
และมีตน ทุนการผลิตตํา่ โดยใชระบบนิวเมติกสทคี่ วบคุมดวยกระบอก
ลม ใชตัวควบคุมลําดับขั้นการทํางานดวย PLC ซึ่งสามารถเชื่อมตอ
สัญญาณการทํางานรวมกับเครื่องจักร Forging ไดงาย
• ตนแบบระบบลําเลียงชิ้นงานแบบอัตโนมัติที่ใชงานได
อยางมีประสิทธิภาพและคุมคาตอการลงทุน
• ลดการใชแรงงานได 3 เทา
• เพิ่มกําลังการผลิตได 3 เทา

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-Mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษทั ไทยเซ็นทรัลแมคคานิคส จํากัด

เลขที่ 1 หมู 10 ซ.วัดมหาวงษ ถ.ปูเจาสมิงพราย
• ออกแบบใหขับเคลื่อนดวยระบบ นิวเมติกส ใชความดัน ต.สําโรง อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130
ของลมในระบบไมเกิน 5 บาร
โทรศัพท : 02-398-8698, 02-2398-8131,
• ควบคุมการทํางานดวย PLC
02-27485977, 02-2748-5313-5
• ใชกับไฟฟากระแสสลับ 3 เฟส 380 โวลต
โทรสาร : 02-399-0365
• ใชกําลังไฟฟา 400 วัตต
Website : www.tcm1989.com
• สามารถลําเลียงชิ้นงานได 700 ชิ้นตอชั่วโมง
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TECHNOLOG

ระบบนํารองอัตโนมัติ
สําหรับเครื่องเชื่อม



คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

พื้นที่การปฏิบัติงานและโครงสรางของการ
เชื่อมแบบอัตโนมัติ จะใชเนื้อที่ทั้งสิ้นโดยประมาณ
กวาง 7 เมตร และยาว 20 เมตรซึ่งประกอบไปดวย
• สถานีเชื่อม จะใชพื้นที่ประมาณ 7 x 7
เมตร
• สถานี ที่ ใ ช ใ นการเตรี ย มชิ้ น งานและ
นําชิ้นงานที่เชื่อมเสร็จแลว ซึ่งมีสองดาน (ดานซาย
และขวา) ประมาณ 7 x 6.5 เมตรและมีพื้นที่ตั้ง
ชุดควบคุมเครื่องจักร
• ระบบการเชื่อมแบบสองแกนซึ่งจะติด
ตั้งไวดานบนของฐานเชื่อมชิ้นงาน เคลื่อนไดทั้งแกน
X และ Y

ราคาเริ่มตนที่ 5,000,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ถนนบางนาตราด กม. 57
ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-Mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
บริษัท โกลบอลสตารเทคโนโลยี จํากัด

เลขที่ 131 อาคารกลุมนวัตกรรม 1 หอง 209 ถนนพหลโยธิน
ตําบลคลองหนึ่ง อําเภอคลองหลวง ปทุมธานี 12120
โทรศัพท : 081-906-6393
E-mail : Chatree.h@gmail.com
Website : http://www.gobal-star-tech.com

CATALOG TECHNOLOGY กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

ในการออกแบบและสร า งระบบนํ า ร อ ง
อั ต โนมั ติ โ ดยใช ก ล อ งในงานเชื่ อ มโลหะชนิ ด แผ น
ขนาดใหญ โลหะแผนเหลานี้จะถูกนํามาขึ้นรูปเพื่อทํา
เปนแผนปดหัวหรือทายของถังขนาดใหญ (Disked
Head) ของบริ ษั ท Sutee Disked Heads &
Metalwork จํากัด โดยที่ระบบเครื่องเชื่อมที่ทําขึ้นนี้
ตองมีราคาเหมาะสมกับอุตสาหกรรมดังกลาวในการที่
จะนําไปใชงานจริง และผลิตจําหนายไดในอนาคต
ระบบจะประกอบดวยแทนเตรียมชิ้นงานใหมในขณะ
ที่เครื่องทําการเชื่อมชิ้นงานอื่นอยู พิกัดของการเชื่อม
ถู ก กํ า หนดและยื น ยั น โดยใช ก ล อ งอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
การเชือ่ มจะทําไดโดยอัตโนมัติ (ไมตอ งใชคนควบคุม)
หรือกึ่งอัตโนมัติ (โดยใชคนชวยควบคุมบาง) บริเวณ
แทนเชื่อมจะมีรั้วกั้นและระบบเพื่อความปลอดภัย
ตาง ๆ ของคนทํางาน
เพื่อใหสามารถเตรียมชิ้นงานใหทันตอการ
เชื่อมของเครื่องเชื่อม พนักงานสามารถที่จะเตรียม
และปรับแตงชิ้นงานที่สถานีที่ 1 (หรือสถานีที่ 2)
เพื่อรอการปอนไปยังสถานีเชื่อม (welding station)
เมื่ อ ชิ้ น งานถู ก เชื่ อ มเสร็ จ สมบู ร ณ แ ล ว ระบบราง
จะลําเลียงชิน้ งานกลับออกไปทีส่ ถานีเดิม และพนักงาน
ก็สามารถปอนชิ้นงานจากสถานีอื่นที่เตรียมชิ้นงาน
เสร็จแลวและรอการปอนอยู ไปยังสถานีเชือ่ มไดอยาง
ตอเนื่อง เพื่อใหใชสถานีเชื่อมอยางมีประสิทธิภาพ
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ระบบหุนยนตวิชั่นเพื่อใชในงาน
หยิบจับวางชิ้นงานและงานตรวจสอบ
ในปจจุบนั หุน ยนตเขามามีบทบาทในขบวนการผลิตอยางมาก โดยเฉพาะอยางยิง่ ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส อุตสาหกรรม
อาหาร อุตสาหกรรมเครือ่ งดืม่ และอุตสาหกรรมยานยนต จึงเปนสาเหตุใหมคี วามตองการระบบอัตโนมัตมิ ากขึน้ อยางไรก็ตาม หุน ยนต
แบบธรรมดาทั่วไป ก็ยังมีขอจํากัดในการทํางานอยูบาง อันเนื่องมาจากการมองเห็นชิ้นงานของหุนยนต หรือหุนยนตไมสามารถมอง
เห็นชิ้นงานได ทําใหไมมีความยืดหยุน เพราะหุนยนตจะทํางานไดเฉพาะตามที่มีโปรแกรมไวกอนหนาเทานั้น ยกตัวอยางเชน ถาหาก
ชิ้นงานมีการขยับออกจากตําแหนงที่โปรแกรมไว ก็จะไมสามารถหาตําแหนงของชิ้นงานเพื่อหยิบ-จับชิ้นงานได
การออกแบบการจําลองการทํางานของหุน ยนต โดยการใหหนุ ยนตหยิบชิน้ งานทีต่ อ งการและวางชิน้ งานตรงพืน้ ทีว่ างชิน้ งาน
ในตําแหนงที่ถูกตอง โดยใชกลองถายรูปแลวประมวลผล ตรวจสอบชิ้นงานและสั่งการใหหุนยนตทํางาน
Block Diagram การทํางานของระบบ โดยระบบจะแบงเปน 3 สวน คือ สวนหุนยนต สวนกลอง และสวนโปรแกรมประมวล
ผลภาพ ซึ่งกลองจะทําหนาที่ถายภาพแลวสงขอมูลภาพมาใหระบบวิชั่นประมวลผลเพื่อหาตําแหนงของชิ้นงาน หลังจากนั้นก็จะสงให
หุนยนตเคลื่อนที่ไปยังตําแหนงชิ้นงาน
ระบบหุนยนตวิชั่นหยิบวางชิ้นงาน
พื้นที่การมองเห็น (FOV)
การวัดขนาด
บารโคด
ผลลัพธของระบบ

คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
ความถูกตองมากกวา 90% ในลักษณะ 2D
และมีความคลาดเคลื่อนไมเกิน 10%
สําหรับงานตรวจสอบคุณภาพเทากับ 20x20 mm3 - 100x100 mm3
สําหรับงานหุนยนตหยิบวางชิ้นงานเทากับ 20x20 mm3 - 100x100 mm3
ความคาดเคลื่อนไมนอยกวา 0.5 มิลลิเมตร
สามารถตรวจสอบบารโคด 1D และ 2D ไดตามมาตรฐานอุตสาหกรรมทั่วไป
Over-reject : <10%
Escape : <5%

ราคาเริ่มตนที่ 1,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยีดว ยกระบวนการวิศวกรรมเพือ่ การสรางสรรคคณ
ุ คา
ประจําปงบประมาณ 2554


พัฒนาโดย :

ศูนยบูรณาการเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมไทย
สํานักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี

เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุงครุ กทม. 10140
โทรศัพท : 0 2470 9190
โทรสาร : 0 2470 9197


รวมกับ :
บริษัท โซลิแมคออโตเมชั่น จํากัด

เลขที่ 3755/6 ถนนพระราม 4 คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท : 02-712-0898
โทรสาร : 02-7123678
มือถือ : 085-1513753
E-mail : pravee.k@solimacgroup.com
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เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ
การผลิ ต อุ ต สาหกรรมเครื่ อ งจั ก รกลใน
ประเทศไทย สวนใหญจะเปนการพัฒนาชิ้นสวน
อุ ป กรณ ข องเครื่ อ งจั ก รกลและการบริ ก ารซ อ ม
บํารุงเครื่องจักรกลพื้นฐานที่แยกสวน มากกวาการ
พัฒนาสรางเครื่องจักรกลเต็มรูปแบบ ทั้งนี้ความ
พรอมในการพัฒนาเทคโนโลยีของภาคเอกชนไทย
ยังไมเกิดผลเนือ่ งจากขาดความรวมมืออยางจริงจัง
โครงการการพัฒนาเทคโนโลยีดานวิเคราะหรูป
ดวยกลองดิจิตอลในภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนา
ขีดความสามารถในการผลิตสินคาใหถูกตองตาม
คุณภาพ เพิ่มมาตรฐานในการผลิตสินคา และ
ทําใหเทคโนโลยีการสรางเครื่องจักรกลและระบบ
ตรวจสอบวิเคราะหภาพ จากกลองดิจิตอลภายใน  คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง
ประเทศไทย สามารถแขงขันในระดับตางประเทศได
• สามารถคัดแยกประเภทของสินคาตามรุน ทีร่ ะบุไดอยาง
อีกทั้งเพื่อลดการนําเขาของเครื่องจักรจากตาง นอย 10 ชิ้น ตอ นาที
ประเทศในภาคอุตสาหกรรมของไทยได
• สามารถคัดแยกของดี/เสียตามรุนที่ระบุไดอยางนอย
10 ชิ้น ตอ นาที
 หลักการทํางานและจุดเดน
• ระบบสามารถนับจํานวนของดี - ของเสียได
เครื่องตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานอัตโนมัติ
• ระบบสามารถบันทึกจํานวนของเสียและรูปแบบของ
เปนเครือ่ งจักรทีท่ าํ งานดวยระบบ Machine Vision เสียได
โดยใชระบบสายพานปอนชิ้นงานที่สามารถปรับ
• มีระบบปอนชิ้นงานไปยังสถานีตรวจสอบ
ความเร็วดวย INVERTER เขามายังสถานีตรวจ
• มีระบบคัดชิ้นงานเสียออกจากชิ้นงานดี
ตรวจสอบคุณภาพอันประกอบดวย กลองดิจิตอล
• ความคลาดเคลื่อนของวัตถุ (ตัวอักษรและเครื่องหมาย
สําหรับงานตรวจสอบในอุตสาหกรรม ที่มีความ ตาง ๆ) ที่ตองการตรวจสอบ จะตองไมเกิน 0.2 มิลลิเมตร และเยื้อง
ละเอียด 1.3 MPixel, เลนส, ชุดกําเนิดแสง (Light ศูนยกลางไมเกิน 0.2 มิลลิเมตร
source) เพือ่ จับสัญญาณภาพและสงมาประมวลผล
• คุณลักษณะเฉพาะดานความปลอดภัย
ทีค่ อมพิวเตอร โดยจะตองสามารถแยกประเภทของ
• มีสวิตชหยุดเครื่องฉุกเฉินในบริเวณที่เขาถึงไดยาก
ผลิตภัณฑ และคัดแยกของดี/ ของเสีย ตามรุนที่
ระบุไดอยางนอย 10 ชิ้น/ นาที
 รวมกับ :
เลขที่ 31/81 ม.6 ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
โทรศัพท : 02-9500078
เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร โทรสาร : 02-9500078
ถนน บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง E-mail : piyorot@allmentonline.com
จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
ราคาเริ่มตนที่ 1,000,000 บาท/เครื่อง
โทรสาร : 0 3874 3464
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
E-mail : ekasit.2821@gmail.com
ประจําปงบประมาณ 2554
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เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

บริษัท ออลลเมนท อินโนเวชั่นจํากัด
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เครื่องหัวเผาสําหรับแกสสังเคราะห
คาความรอนตํ่า

เครื่องหัวเผาสําหรับแกสสังเคราะหคาความรอนตํ่า ไดรับ
การออกแบบหัวเผาใหมีลักษณะเปนกรวย แบงเปนชั้นจํานวน 2 ชั้น
โดยมีการหมุนของเจนเนอรเรเตอร (Generator) เพื่อใชในการ
เพิ่มความเร็วของแกสสังเคราะหและอากาศเขาผสมกัน ทําใหแกส
สังเคราะหที่ผสมกับอากาศสามารถไหลไปตามกรวยของหัวเผาดวย
อัตราการไหลที่คงที่ เมื่อมีการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงการเผาไหมจึง
เกิดขึ้นอยางตอเนื่องไมดับงาย และมีความปลอดภัยไมเกิดการไหล
ยอนกลับของแกส

เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม



คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

เครือ่ งหัวเผาสําหรับแกสสังเคราะหคา ความรอนตํา่ ทีพ่ ฒ
ั นา
ขึน้ ในโครงการสามารถใหอตั ราปริมาณความรอนทีผ่ ลิต (คํานวณจาก
อัตราการปอนเชื้อเพลิง) 0.5-1 Mw(heat)/hr โดยออกแบบหัว
เผาใหมีลักษณะเปนกรวย แบงเปนชั้นจํานวน 2 ชั้น โดยมีการหมุน
ของเจนเนอเรเตอร (Generator) เพื่อใชในการเพิ่มความเร็วของ
แกสสังเคราะหและอากาศเขาผสมกัน ทําใหแกสสังเคราะหทผี่ สมกับ
อากาศสามารถไหลไปตามกรวยของหัวเผาดวยอัตราการไหลที่คงที่
เมื่อมีการเผาไหมแกสเชื้อเพลิงการเผาไหมจึงเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง
ไมดับงาย และมีความปลอดภัยไมเกิดการไหลยอนกลับของแกส
นอกจากนั้นยังนําหัวเผาไปใชประโยชนในกระบวนการผลิต โดยใช
พลังงานทางเลือก (แกสเชื้อเพลิงสังเคราะห) ซึ่งจะชวยลดตนทุน
การใชพลังงานในการผลิตไดประมาณรอยละ 50 สงผลใหตนทุน
ของสินคาลดลงตามไปดวย



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 0 3821 5033-44
โทรสาร : 0 3874 3464
ลูกคาสัมพันธ : 0 2784 6666
E-mail : ekasit.2821@gmail.com


รวมกับ :
บริษทั คอนสโก เอ็นเตอรไพรเซส จํากัด

เลขที่ 23/52 หมู 10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 41
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กทม. 10250
โทรศัพท : 02-7266839
โทรสาร : 02-7263147
อีเมล : chukiat143@gmail.com
Website : www.consco-crane.com

ราคาเริ่มตนที่ 300,000 - 800,000 บาท/เครื่อง ขึ้นอยูกับขนาดของเครื่อง
พัฒนาภายใตโครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยีเพื่อทดแทนการนําเขาและ
เพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ประจําปงบประมาณ 2555
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เครื่องฉาบปูนในแนวดิ่ง


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• เครื่องฉาบมีลักษณะเปนกลองสี่เหลี่ยม ขนาด ยาว (ลึก)
ไมเกิน 1500 mm x กวางไมเกิน 900 mm x สูงไมเกิน 600 mm
• มีลอเลื่อนดานลางทําใหสะดวกตอการเคลื่อนยาย และ
มีชองสําหรับใสเติมปูนฉาบอยูดานบน
• เสาคํ้ายันเปนไกดรางทอเหลี่ยมหรือกลม สูงไมนอยกวา
3.50 เมตร เพือ่ เปนรางใหเครือ่ งฉาบยกตัวขึน้ โดยเครือ่ งกวานในแนวดิง่
• มีเสา 2 เสา สามารถตอเปนชวงและปรับยึดสูงหรือตํ่าได
โดยระบบไฮโดรลิก เพื่อเปนไกดนํากระบะขึ้น - ลงในแนวดิ่ง โดยใช
กวาน-สลิงเปนเครือ่ งกล เมือ่ ตักปูนผสมเสร็จลงในกระบะเครือ่ ง เครือ่ ง
จะลําเลียงปูนฉาบจากกระบะเขาสูแ ผนฉาบโดยสายพานลําเลียง และแผน
ฉาบปูนจะทําการฉาบปูนเขาผนังและตบเรียบอีกขัน้ หนึง่ และเมือ่ การฉาบ
ถึงระดับทีต่ งั้ ไว เครือ่ งฉาบจะหยุดโดยอัตโนมัติ และรูดปาดกลับสูร ะดับ
พื้นเพื่อปรับเรียบของผนังอีกขั้นหนึ่ง
ราคาเริ่มตนที่ 600,000 บาท/เครื่อง
ปจจุบันธุรกิจกอสรางขนาดใหญเกิดภาวะ พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาสินคาเทคโนโลยี
ขาดแคลนแรงงาน และในขณะเดียวกันธุรกิจกอสราง เพื่อทดแทนการนําเขาและเพิ่มศักยภาพการแขงขัน
ขนาดเล็กก็ขาดการเขาถึงแหลงอุปกรณ เครื่องมือ ประจําปงบประมาณ 2555



หลักการทํางานและจุดเดน

• ปูนฉาบที่ใชเปนปูนฉาบสําเร็จรูปมีการ
เกาะตัวไดดี ใชปูนฉาบใหเหมาะสมกับผิวผนัง
• ลักษณะการฉาบปูนโดยใชแรงคนทั่วไป
จะใชเกียงซึ่งทําดวยเหล็กแผนเรียบ ปาดปูนขึ้นเปน
แนวตั้ง โดยเอียงแผนเกียง 5 - 10º เพื่อใหสันเกียง
ดานลางเปนตอปาดปูนที่ฉาบใหเรียบ
• หากมีปูนฉาบปาดสมํ่าเสมอเขาที่เกียง
ฉาบ โดยใชสายพานลําเลียงปาดอยางสมํ่าเสมอ และ
เกียงฉาบสามารถปาดขึ้นในแนวตั้งโดยตลอดและมี
แรงตอสั่นสะเทือนติดที่เกียงฉาบจะทําใหปูนฉาบตัวดี
ขึ้นสมํ่าเสมอและแนนหนาไมหลุดไดงาย
• เกียงฉาบทีจ่ ะดึงขึน้ ในแนวตัง้ ตองมีไกด
นําพาเพือ่ ใหไดระดับฉากกับพืน้ เสมอ โดยจะใชเครือ่ ง
กวานสลิงเปนตัวยกเกียงฉาบขึ้นตามไกด



พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)

เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
ถนนบางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
โทรสาร : 038-743464
ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
E-mail : marketing@tgi.or.th


รวมกับ :
บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร ไพรเซส จํากัด

เลขที่ 23/52 หมู 10 ซอยเฉลิมพระเกียรติ 41
ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ ฯ 10250
โทรศัพท : 02-7266839
โทรสาร : 02-7263147
อีเมล : chukiat143@gmail.com
Website : www.consco-crane.com
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เทคโนโลยี
สนับสนุน
อุตสาหกรรม

ที่ เ หมาะสมกั บ งาน เพื่ อ นํ า มาใช ง านได สะดวก
รวดเร็วปลอดภัยเนื่องจากความไมพรอมขององคกร
ในการดูแล-ซอมบํารุง, สถานที่จัดเก็บ ตลอดจนการ
ขาดแคลนองคความรู คาแรงงานก็มแี นวโนมทีจ่ ะสูงขึน้
เปนลําดับเรื่อยมา เครื่องทุนแรงตาง ๆ ได พัฒนา
มาใชในวงการอุตสาหกรรมกอสรางอยางมากมาย
ทําใหการกอสรางโครงสรางเสร็จสิ้นอยางรวดเร็ว
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ปนจั่นแบบ Derrick Crane
ขนาด 3.5 ตัน


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• ปนจั่นแบบ Derrick Crane สามารถใช
งานในการยกนํ้าหนักได 3.5 ตัน
• มี ค วามยาวของแขนยก (Jib) ยาว
ประมาณ 30 เมตร
• มีระยะในการยกตามแนวราบประมาณ 29
เมตร
• หากทําการปรับการติดตั้งปนจั่นที่ระยะ
ในการยกตามแนวราบประมาณ 5 เมตร จะสามารถ
ยกนํ้าหนักไดสูงสุดเทากับ 8 ตัน
• มีมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลัง
• โครงสรางของปน จัน่ แบบ Derrick สามารถ
รับภาระจากการยกนํา้ หนัก รวมถึงการทํางานไดเปนอยางดี
โดยไมเกิดความเสียหายทางกลใด ๆ
ปนจั่นแบบ Derrick Crane เปนเครื่องกลยก-ลําเลียงวัสดุที่
เหมาะสมในการติดตั้งในพื้นที่ที่จํากัด และอยูสูง โดยรถปนจั่นทั่ว ๆ ไปไม
สามารถนําเขาไปใชงานได นอกจากนี้ปนจัน่ แบบ Derrick Crane ยังมีขอดี
เมื่อเปรียบเทียบกับปนจั่นแบบโครงเสาสูง (Tower Crane) คือสามารถใช
ปนจั่นแบบ Derrick Crane ติดตั้งบนพื้นที่ราบโดยใชขาทราย 2 ขาและ
ฐานปนจั่นเปนตัวยันใหปนจั่นสมดุลในการทํางาน ตัวปนจั่นและขาตายดัง
กลาวสามารถแยกออกจากกันเปนชิน้ เล็ก ๆ ทีม่ ขี นาดแตละชิน้ ไมเกิน 1,000
กิโลกรัม เพื่อสะดวกในการขนยาย รื้อถอน ตลอดจนติดตั้งและประกอบ
เพื่อใชงานไดโดยงาย


พัฒนาโดย :
รศ. ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน
คณะวิศวกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ ฯ 10900
โทรศัพท : 0-2942-8563
โทรสาร : 0-2579-2775

เทคโนโลยีอื่น ๆ
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รวมกับ :
บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร ไพรเซส จํากัด

23/52 หมู 10 ซอย 41 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท : 02-726-6839, 02-726-2174
โทรสาร : 02-726-3147, 02-726-6406
โทรศัพทมือถือ : 081-359-6789
E-mail : chukiat@consco.co.th
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ราคาเริ่มตนที่ 3,500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนา
และถายทอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2553
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ระบบหัวจายคอนกรีตแบบแขนพับ
(Placing Boom)


คุณลักษณะและสมรรถนะของเครื่อง

• สามารถจายคอนกรีตเขาไปภายในตัวอาคารเพื่อกอสราง
ปริมาณ 5 ลบ.เมตร ใชเวลาเพียง 10 นาที
• ระบบหัวจายคอนกรีตแบบแขนพับ (Placing Boom)
ขนาด 28 เมตร
• แขนกลหั ว จ า ยคอนกรี ต เพื่ อ ส ง จ า ยคอนกรี ต จากป  ม
คอนกรีตไปยังบริเวณที่ตองการ
• มีรัศมีการทํางาน 28 เมตร
• สามารถปรับยกและหมุนไดรอบตัว 360 องศา
• บังคับการทํางานดวยระบบไฮโดรลิก ที่แรงดัน 28 Mpa
ที่ควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล
จากการขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง
• ใชกําลังจากมอเตอร ขนาด 7.5 กิโลวัตต
ในประเทศไทย ทําใหมีการลงทุนโครงการขนาด
• สามารถรั บ นํ้ า หนั ก ขณะจ า ยคอนกรี ต เต็ ม ท อ ลํ า เลี ย ง
ใหญของภาครัฐและเอกชนในการสรางโครงสราง ขณะที่แขนจายคอนกรีตยืดยาวที่สุดในมุมยกตาง ๆ
พื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
สงผลใหมีความตองการนําเขาเครื่องจักรมาใชใน  พัฒนาโดย :
การกอสรางเพิ่มมากขึ้นเปนเงาตามตัว ตามปริมาณ
รศ.ดร.ธัญญะ เกียรติวัฒน
การขยายตัวของอุตสาหกรรมกอสราง โดยเฉพาะ
คณะวิศวกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เครื่องจายคอนกรีตชนิดแขนพับสําหรับงานกอสราง เลขที่ 50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
ที่มีความตองการมากถึง 20 เครื่องตอป (ขอมูลป โทรศัพท : 0-2942-8563
2554) ซึง่ การพัฒนาเครือ่ งดังกลาวไดภายในประเทศ โทรสาร : 0-2579-2775
จะสามารถลดการสูญเสียเงินตราตางประเทศไป
ไดกวารอยละ 40 และยังเปนการเพิ่มผลิตภาพของ  รวมกับ :
อุตสาหกรรมกอสรางไทย สามารถลดตนทุนการ
บริษัท คอนสโก เอ็นเตอร ไพรเซส จํากัด
ผลิต ลดผลกระทบสิ่งแวดลอมจากฝุนละอองในการ ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10110
กอสราง และเปนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรไทย โทรศัพท : 02 726 6839
ในการพัฒนาสรางเครื่องจักร รองรับการพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานของชาติ ซึ่งจะสงผลกระทบที่ดีตอ
ระบบเศรษฐกิจในภาพรวม และ GDP ของประเทศ

เทคโนโลยีอื่น ๆ

ราคาเริ่มตนที่ 3,500,000 บาท/เครื่อง
พั ฒ นา ภายใต โครงการพั ฒ นาและ
ถ า ยทอดเทคโนโลยี ด  ว ยกระบวนการ
วิศวกรรมเพื่อการสรางสรรคคุณคา
ประจําปงบประมาณ 2554
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เครื่องทดสอบหามลอและ
เครื่องทดสอบศูนยลอรถ


คุ ณ ลั ก ษณะและสมรรถนะของ
เครื่อง

• วั ด ค า ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส ค วาม
แมนยําสูง (High-Precision Electronic Measuring
System)
• วัดแรงหามลอ เทียบกับนํ้าหนักลงเพลา
เพื่อประเมินประสิทธิภาพของหามลอรถยนต
• วัดความเบี่ยงเบนของลอเพื่อประเมิน
ความเที่ยงตรงของศูนยลอรถยนต
• ใชเวลาทดสอบเพียง 3 - 5 นาทีตอคัน
• ใชเจาหนาทีเ่ พียง 1 ทาน ในการควบคุม
การทํางาน
• เลือกควบคุมดวยรีโมทคอนโทรลหรือ
เครื่องทดสอบหามลอและเครื่องทดสอบศูนยลอรถ เปนเครื่อง ผานตูควบคุม
ทีไ่ ดรบั การพัฒนาจากการสรางตนแบบขึน้ เองภายในประเทศ รวมถึงใช
• งายในการใชงานดวยหนาจอภาษาไทย
วัสดุหลักสําหรับการทําตนแบบที่เปนวัสดุภายในประเทศเปนสวนใหญ
เพือ่ ลดตนทุนของระบบใหสามารถผลิตและใชงานในระดับอุตสาหกรรม  พัฒนาโดย :
สถาบันไทย-เยอรมัน (TGI)
ไดอยางเปนรูปธรรม โดยลักษณะการทํางานของเครื่องทดสอบหามลอ
จะมีการสงกําลังจากมอเตอรผา นชุดเกียรเพือ่ เพิม่ อัตราทดใหกบั มอเตอร เลขที่ 700/1 หมู 1 นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร
และชุดเกียรจะสงกําลังไปยังเฟอง โดยทีเ่ ฟองจะทําการตอเขากับ Roller ถ.บางนาตราด กม. 57 ต.คลองตําหรุ
เมือ่ เฟองหมุน Roller จะหมุนเชนกัน เมือ่ กําลังผานเฟอง เฟองจะสงกําลัง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท : 038-215033-44
ไปยังโซซงึ่ โซจะตอเขากับเฟองอีกหนึง่ ตัวซึง่ เฟองอีกหนึง่ ตัวจะตอเขากับ โทรสาร
: 038-743464
Roller ทําให Roller ทั้งสอง หมุนไปพรอมกัน เพื่อให Roller ทั้งสองตัว ลูกคาสัมพันธ : 02-7846666
ขับลอรถที่ใชในการทดสอบได
E-mail : marketing@tgi.or.th


หลักการทํางานและจุดเดน

เทคโนโลยีอื่น ๆ

รู ป แบบการดํ า เนิ น งานจะประกอบด ว ยชุ ด ควบคุ ม และ
โครงสราง (แมคคานิคส) ซึ่งรูปแบบการดําเนินงานสรางตนแบบระบบ
จะดําเนินการทั้ง 2 สวนขนานกันไป และนําทั้ง 2 สวนมาเชื่อมตอกัน
มอเตอรทใี่ ช Induction Motor มีขนาดกําลังไฟฟา 4KW , 220/380V ,
3Phase , 2Pole 2900 RPM ขนาดเกียรที่เลือกใช Ratio 1/20 และ
ความเร็วรอบที่ไดจาก Roller คือ 144 RPM
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ราคาเริ่มตนที่ 500,000 บาท/เครื่อง
พัฒนา ภายใต โครงการพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี
ดวยกระบวนการวิศวกรรมเพือ
่ การสรางสรรคคณ
ุ คา
ประจําปงบประมาณ 2549
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รวมกับ : บริ ษั ท ไทยไดนามิ ค
มาสเตอร จํากัด



เลขที่ 1070 หมู 3 ซอยทานผูหญิง ถ.เทพารักษ
ต.เทพารักษ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท : 02- 758-1492-9
โทรสาร : 02- 384-1945
E-mail : info@tdmthai.com

เทคโนโลยีอื่น ๆ
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สํานักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดย
สํา นัก ส ง เสริม และถ า ยทอดเทคโนโลยี ได ดํา เนิน การเผยแพร
เทคโนโลยี สําหรับผูประกอบการภาคอุตสาหกรรม ผานทาง
เว็บไซต http://createc.most.go.th เพื่อเผยแพรขอมูลขาวสาร
เกี่ยวกับ เครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ อีกทั้งยังเปนการ
เพิ่มชองทางการติดตอสื่อสารไดอีกทางหนึ่งดวย
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โครงการที่มีการเผยแพรองคความรูผานทางเว็บไซต

ทานที่สนใจสามารถติดตามขาวสาร คนหาขอมูลเพิ่มเติม
สื่อวีดิทัศน ดาวนโหลดรายงานฉบับสมบูรณ แบบพิมพเขียว ฯลฯ
ไดที่เว็บไซตของเรานะครับ
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INDEX (ตอ)
พ
พรา
พลังงานนํ้า
พลังงานแสงอาทิตย
พลาสติก
พิมพสกรีน
พีแอลซี
พืช

ว
หนา 98
หนา 43
หนา 54, 71
หนา 75, 115
หนา 121
หนา 98
หนา 32, 34, 45

ฟ
ฟอกเลือด
ฟองเตาหู
ฟนเทียม
ฟูอิดไดซเบด
เฟองทดรอบ

หนา 106
หนา 57
หนา 108
หนา 81
หนา 122-123
ม

มันเสน
มีด
แมพิมพแบบผสม
แมพิมพหมุน
ไมโครเวฟ

หนา 33
หนา 98
หนา 99
หนา 114
หนา 55
ร

รถเก็บขยะ
รถตัดหญา
รถตัดออย
รถบรรทุก
รีไซเคิล
โรงไฟฟาชีวมวล
โรงเรือน
โรงสีขาว

หนา 90
หนา 24
หนา 23
หนา 90
หนา 88
หนา 68
หนา 40
หนา 84
ล

ลวดหนาม
ลางตัวกรอง
ลางถัง
ลําไย
เลี้ยงหมู
140

หนา 100
หนา 107
หนา 90
หนา 37
หนา 40
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วัคซีน
วัด

หนา 104
หนา 110
ศ

ศูนยลอรถ
เศษโลหะ

หนา 134
หนา 85
ส

สกัดนํ้ามันปาลมดิบ
สกัดนํ้ามันหอมระเหย
สบูดํา
สมุนไพร
สไลดกลวย
สวาน
สัตวนํ้า
สายพาน
สีขาว
สุญญากาศ
แสกนฟน

หนา 74
หนา 32
หนา 72-73
หนา 32, 53
หนา 62
หนา 36
หนา 43
หนา 123
หนา 20
หนา 55
หนา 108
ห

หญา
หมัก
หวานขาวแหง
หั่นยอย
หัวจาย
หัวเผา
หามลอ
หีบนํ้ามัน
เหล็ก

หนา 24-25, 45
หนา 45
หนา 19
หนา 30
หนา 133
หนา 80, 128
หนา 134
หนา 72-73
หนา 98

TECHNOLOG

INDEX (ตอ)
อ
อบขาว
อบระบบดูดความชื้น
อบแหง
ออย
อาหารสัตว
อินฟราเรด
อุโมงค
โอเอซิส
ไอนํ้าแรงดันสูง

หนา 22
หนา 52
หนา 44, 53-56, 80
หนา 23, 122-123
หนา 44-45
หนา 56
หนา 54
หนา 34
หนา 86
ฮ

ไฮโดรโพนิกส

หนา 35
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»¯Ô·Ô¹»ÃÐ¨íÒ»‚ 2557
Á¡ÃÒ¤Á • JANUARY
อา

จ

อ

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

พ
1
8
15
22
29

พฤ
2
9
16
23
30

¡ØÁÀÒ¾Ñ¹¸ • FEBRUARY

ศ ส
3 4
10 11
17 18
24 25
31

อา

2
9
16
23
30

จ

อ

พ พฤ

ศ

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

จ

อ

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

ส
1
8
15
22
29

พ พฤ ศ ส
1 2 3
7 8 9 10
14 15 16 17
21 22 23 24
28 29 30 31
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พ พฤ

ศ

ส
1
7 8
14 15
21 22
28

àÁÉÒÂ¹ • APRIL

¾ÄÉÀÒ¤Á • MAY
อา

อ

2 3 4 5 6
9 10 11 12 13
16 17 18 19 20
23 24 25 26 27

ÁÕ¹Ò¤Á • MARCH
อา

จ

อา

จ

6 7
13 14
20 21
27 28

อ พ พฤ ศ ส
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30

ÁÔ¶Ø¹ÒÂ¹ • JUNE
อา จ อ พ พฤ ศ ส
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

TECHNOLOG

Calendar 2014
¡Ã¡®Ò¤Á • JULY
อา

จ

6 7
13 14
20 21
27 28

ÊÔ§ËÒ¤Á • AUGUST

อ พ พฤ ศ ส
1 2 3 4 5
8 9 10 11 12
15 16 17 18 19
22 23 24 25 26
29 30 31

อา

7
14
21
28

จ อ พ
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30

พฤ ศ ส
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

จ

อ

พ พฤ

ศ

2 3 4 5 6 7
9 10 11 12 13 14
16 17 18 19 20 21
23 24 25 26 27 28
30

ส
1
8
15
22
29

พ พฤ

ศ ส
1 2
8 9
15 16
22 23
29 30

µØÅÒ¤Á • OCTOBER
อา

จ

อ

5 6 7
12 13 14
19 20 21
26 27 28

¾ÄÈ¨Ô¡ÒÂ¹ • NOVEMBER
อา

อ

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

¡Ñ¹ÂÒÂ¹ • SEPTEMBER
อา

จ

พ
1
8
15
22
29

พฤ
2
9
16
23
30

ศ ส
3 4
10 11
17 18
24 25
31

¸Ñ¹ÇÒ¤Á • DECEMBER
อา
7
14
21
28

จ อ พ
1 2 3
8 9 10
15 16 17
22 23 24
29 30 31

พฤ ศ ส
4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27
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