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คำนำคำนำ
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดกิจกรรม งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย : TechnoMart  
เปนประจำทุกป ประกอบดวยจัดแสดงนิทรรศการ ผลงานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) 
โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเผยแพรผลงาน องคความรูสูสาธารณะ และแนวทางการนำองคความรูดานวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีไปประยุกตใชประโยชนในกระบวนการผลิต การปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐาน รวมทั้งเปนการ 
เพิ่มชองทางและขยายโอกาสการเขาถึงการบริการดาน วทน. ใหแกประชาชน
   
โดยในป 2559 งาน TechnoMart 2016 จัดขึ ้นระหวางวันที ่ 18-28 สิงหาคม 2559              
ณ ศูนยแสดงสินคาและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี ภายใตหัวขอหลัก “OTOP ไทย กาวไกลดวย 
เทคโนโลยี” ประกอบดวย การจัดแสดงนิทรรศการผลงาน วทน. ท่ีไดรับการสนับสนุนจากกระทรวงวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลยีในดานตางๆ เชน การสนับสนุนงบประมาณ การใหบริการคำปรึกษาดานวิชาการ การปรับปรุง 
กระบวนการผลิต การปรับปรุงผลิตภัณฑ การออกแบบบรรจุภัณฑ รวมถึงการจัดแสดงผลงาน ผลิตภัณฑ        
จากหนวยงานเครือขาย 

เอกสาร "ผลงานเทคโนโลยี TechnoMart 2016" ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวม รายการผลงานและ 
ผลิตภัณฑ ที่นำมาจัดแสดงภายในงาน จำนวน 118 รายการ โดยนำเสนอองคความรู เทคนิค เทคโนโลยี 
เครื่องมือ เครื่องจักร สิ่งประดิษฐ ผลิตภัณฑชุมชน และผลิตภัณฑโอทอป เพื่อเผยแพร ใหความรูที่เปน 
ประโยชนสำหรับผูที่สนใจในการพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ โดยใชองคความรูดาน วทน. และ 
หวังเปนอยางย่ิงวาสาระและขอมูลดังกลาว จะเปนประโยชน รวมท้ังจะสามารถนำไปใชประโยชนในการขยายผล 
หรือนำไปพัฒนาตอยอดในเชิงพาณิชยตอไป             

คณะผูจัดทำ
ตุลาคม 2559
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ความเปนมา
  งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย

วัตถุประสงค

นิทรรศการ
  และกิจกรรมภายในงาน

    เทคโนโลยีเครื่องจักร
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ระดับชุมชนเพื่อทุนแรง OTOP

เทคโนโลยี
  เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำป 2559

OTOP @ สป.วท. : 
  ผลิตภัณฑชุมชน (O Shop)
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ความเปนมาของงานเทคโนมารท
สืบเนื่องจากมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 12 ธันวาคม 2543 เห็นชอบให 
เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ในฐานะทรงเปนพระบิดาแหงเทคโนโลยี 
ของไทย และกำหนดใหวันที่ 19 ตุลาคมของทุกปเปน “วันเทคโนโลยีของ 
ไทย” ตอมาคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2544 มอบหมายให 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนหนวยงานหลักในการจัดงานเทิดพระเกียรติ 
พระบิดาแหงเทคโนโลยีของไทย และจัดงานวันเทคโนโลยีของไทยข้ึนเปนประจำทุกป 
ตั้งแตป 2544 เปนตนมา โดยกิจกรรมดังกลาวเปนการจัดแสดงนิทรรศการ 
พระอัจฉริยะภาพดานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
ที ่ทรงคิดคนและพัฒนามาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอประชาชนคนไทย 
โดยเฉพาะเทคโนโลยีฝนหลวงซ่ึงเปนตนกำเนิดการทำฝนเทียม นอกจากน้ียังเปน 
เวทีแสดงผลงานการวิจัยและเทคโนโลยีท่ีประสบผลสำเร็จภายใตการดำเนินงานของ 
กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังผลงานดานเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ที่คิดคนโดยคนไทยในภาคสวนตางๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบัน การศึกษา 
องคกรและสมาคมตางๆ



วัตถุประสงค
เพื่อเปนการเผยแพรผลงานและสรางทัศนคติที่ดีตอ “งานเทคโนโลยีและ 
นวัตกรรมของไทย” ภายใตการดำเนินงานของกระทรวงวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลยี ใหเปนที่ประจักษแกผูที่สนใจทั้งชาวไทยและชาวตางชาติ  

อีกท้ังยังเปนการเปดโอกาสในการแลกเปล่ียนความรู ซ้ือขายสินคาผลิตภัณฑ 

ของชุมชนและบริการเกี ่ยวกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมของคนไทย         

อันจะนำไปสูการพัฒนาตอยอดเทคโนโลยีใหสอดคลองกับการใชงานตาม   

วัตถุประสงค และยกระดับสินคาโอทอปใหตรงกับความตองการของผูบริโภค 

และตรงตามความตองการในทุกๆดาน



นิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน
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งานเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย ประจำป 2559 (TechnoMart 2016) 
ภายในงานมหกรรมวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ประกอบดวยการจัดนิทรรศการ 
และการจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพรผลงานตางๆ รวมไปถึงการใหบริการดาน วทน. ของ 
หนวยงาน วท. ซึ่งนิทรรศการดังกลาวประกอบไปดวยหลายสวน ดังนี้ 
 
นิทรรศการเทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทย “ประชารัฐเพื่อรวมยกระดับโอทอป” 
ภายใตโครงการยกระดับโอทอปดวยวิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม (STI for 
OTOP Upgrade) ของหนวยงาน วท. ไดแก สินคาโอทอปประเภทตางๆ จำนวน 79 
ผลิตภัณฑ และการแสดงนวัตกรรมสิ่งทอ จำนวน 12 ผลงาน เปนตน 
 
นิทรรศการเทคโนโลยีส่ิงประดิษฐและนวัตกรรมท่ีผลิตโดยคนไทย ประกอบดวย เทคโนโลยี 
เครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณและสิ่งประดิษฐระดับชุมชนเพื่อทุนแรง สินคาโอทอป 
เทคโนโลยีเครื่องจักรกลยอดเยี่ยม ประจำป 2559 จำนวน 27 ผลงาน ที่สามารถนำ 
ไปพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ได 
 
ลานกิจกรรม STI พาเพลิน (Play’n Learn) เปนพ้ืนท่ีจัดกิจกรรม การบรรยาย/ การ 
แลกเปล่ียนเรียนรู/ การถายทอดเทคโนโลยีจากเจาของผลงาน ผูประกอบการ ผูเช่ียวชาญ/ 
การจัดแสดง/การสาธิตผลิตภัณฑ รวมทั้งการเลนเกมส และการตอบปญหา เปนตน
 
กิจกรรม ณ จุด Landmark (MOST Service) รวมสนุกกับกิจกรรม “ชิม ช็อป 
แชะ แชร” บริเวณงาน TechnoMart 2016 เชน การถายรูปตัวเอง เพื่อน หรือ 
เปนหมูคณะ แลวนำไปโพสใน Facebook Fan Page “Technomart Thailand 
2016” เพื่อนำไปรับของที่ระลึกไดกับเจาหนาที่



ผลงานเทคโนโลยีเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์

ในโซนนิทรรศการ 
(TechnoMart 2016)
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เทคโนโลยีเครื่องจักร 
เครื่องมือ อุปกรณ์ และสิ่งประดิษฐ์

ระดับชุมชน เพื่อทุ่นแรง OTOP
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• โครงสร้างของเครื่องค้นหูกเส้นไหม มีความกว้าง  
 74 เซนติเมตร ความยาว 214 เซนติเมตร และ 
 ความสูง 180 เซนติเมตร ออกแบบให้มีล้อเลื่อน 
 เคลื่อนย้ายได้ง่าย
• มีชุดเสียบหลอดไหม ท�าจากเหล็กขนาดเส้นผ่า 
 ศูนย์กลาง 9 มิลลิเมตร ท�าหน้าที่ประคองหลอด 
 เส้นไหม
• มีชุดรางเลื่อน ประกอบด้วย 
 - โครงรางเลือ่น ความยาว 214 เซนตเิมตร วางเอียง 
  ท�ามุม 55 องศา ท�าจากเหล็กกล่อง 1 x 1 นิ้ว  
  ด้านล่างของโครงรางเลื่อนมีล้อเลื่อนเพื่อลด 
  แรงเสียดทาน และรางเลื่อนใช้รางอลูมีเนียม  
  ท�าหน้าท่ีรองรับการเคลือ่นทีข่องโครงรางเลือ่น 
  ไปซ้าย-ขวา
• มีชุดล้อส่งเส้นไหม จ�านวน 10 ล้อ ท�าหน้าที ่
 รองรับและประคองเส้นไหม 
• มีชุดหลักค้น จับยึดติดกับชุดรางเลื่อน จ�านวน 
 ด้านละ 10 หลัก

เครื่องมือส�าหรับการจัดเรียงเส้นด้าย 
(เครื่องค้นหูกเส้นไหม) Tools For Sorting Yarn

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.มาโนช	ริทินโย				
	 ดร.จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร				
	 นายกัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน
	 นายอมรศักดิ์	มาใหญ่				
	 นายพงษ์ศักดิ์	รุนกระโทก				
	 นายวินัท	พรมแดน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 6651 4669, 08 5610 7807 สวพ.
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
E-mail : manote@rmuti.ac.th



• โครงสร้างของเครื่องขึ้นล�ามัดหมี่ ประกอบขึ้น 
 ด้วยเหล็กกล่องขนาด 50 x 25 มิลลิเมตร และ 
 ออกแบบให้มีล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
• มีระบบส่งก�าลังโดยใช้หลักการเหยียบแบบจักร 
 เย็บผ้า โดยใช้เท้าข้างใดข้างหนึ่งเหยียบแป้น 
 เหยยีบเพือ่ส่งก�าลงัไปยังข้อเหวีย่งและขบัเคลือ่น 
 ให้โครงม้วนเส้นไหมหมุน 
• มีโครงม้วนเส้นไหม สามารถปรับระยะความยาว  
 เท่ากับ 102, 105 และ 109 เซนติเมตร สามารถ 
 ม้วนเส้นไหมได้สูงสุดเท่ากับ 119 ล�า 
• มีแผงกั้นโครงม้วนเส้นไหม เพื่อป้องกันการเกิด 
 อบุตัเิหตใุนขณะทีโ่ครงม้วนเส้นไหมหมนุ แผงกัน้ 
 โครงม้วนเส้นไหม ท�าจากเหล็กกล่องขนาด  
 25 x 25 มิลลิเมตร โครงเครื่องมีความสูง 1,100  
 มิลลิเมตร
• มีเพลาโครงม้วนเส้นไหม ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  
 20 มลิลเิมตร เพลาโครงม้วนด้านซ้ายมคีวามยาว  
 250 มิลลิเมตร และเพลาโครงม้วนด้านขวา  
 มีความยาว 210 มิลลิเมตร

เครื่องมือส�าหรับการมัดหมี่เส้นไหม 
(เครื่องขึ้นล�ามัดหมี่) Tools for Silk Weaving

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.มาโนช	ริทินโย			
	 ดร.จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร		
	 นายกัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน
	 นายอมรศักดิ์	มาใหญ่			
	 นายพงษ์ศักดิ์	รุนกระโทก			
	 นายวินัท	พรมแดน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 6651 4669, 08 5610 7807 สวพ.
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
E-mail : manote@rmuti.ac.th
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• โครงสร้างของเครื่องตีเกลียวเส้นไหม ประกอบ 
 ขึ้นด้วยเหล็กกล่องและเหล็กฉาก และออกแบบ 
 ให้มีล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
• มีระบบส่งก�าลังโดยใช้มอเตอร์ขนาด ½ แรงม้า  
 ส่งก�าลังด้วยสายพาน
• มีชุดหัวหมุนตีเกลียว จ�านวน 6 ชุด (ชุดหัวหมุน 
 ตีเกลียว 1 หัว สามารถตีเกลียวได้ 1.15 เมตร/ 
 นาที)
• สามารถใช้ตีเกลียวเส้นไหมหรือเส้นด้าย ได้  
 290 ± 15 เกลียว/ความยาว 50 เซนติเมตร และ 
 สามารถควบเกลียวเส้นไหมครั้งละ 2 เส้น 
• มกี�าลงัการผลติ 6 เมตร/นาท/ีชดุหัวหมนุตเีกลยีว  
 6 ชุด

เครื่องมือส�าหรับการควบเกลียวเส้นไหม 
(เครื่องควบเกลียวเส้นไหม) 

Threaded Fittings Silk Machine

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.มาโนช	ริทินโย			
	 ดร.จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร		
	 นายกัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน
	 นายอมรศักดิ์	มาใหญ่			
	 นายพงษ์ศักดิ์	รุนกระโทก			
	 นายวินัท	พรมแดน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 6651 4669, 08 5610 7807 สวพ.
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
E-mail : manote@rmuti.ac.th
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• โครงสร้างของเครื่องสาวไหม ประกอบข้ึนด้วย 
 เหล็กฉาก มีความกว้าง 80 เซนติเมตร ความยาว  
 95 เซนติเมตร และความสูง 125 เซนติเมตร และ 
 ออกแบบให้มีล้อเลื่อนเพื่อเคลื่อนย้ายได้ง่าย 
• มีระบบส่งก�าลังโดยใช้มอเตอร์ DC 24V 10A  
 ขนาด 250W ส่งก�าลังด้วยสายพาน 
• มีชุดแปลงไฟฟ้า Input 220V Output 24V 10A 
• มีอักสาว จ�านวน 2 ชุด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50  
 เซนติเมตร (ขนาดเส้นรอบวงกลางอักสาวเท่ากับ  
 150 เซนติเมตร)
• มีชุดกระจายเส้นไหม ท�าหน้าที่กระจายเส้นไหม 
 ให้พันเข้ากับอักสาวอย่างสม�่าเสมอ 
• มีหม้อต้มรังไหมพร้อมชุดท�าความร้อน ขนาด  
 1500 W สามารถปรบัอณุหภูมไิด้ 25 ถึง 95 องศา 
 เซลเซียส 
• สามารถปรับความเร็วรอบของอักสาวได้สูงสุด  
 450 รอบ/นาที
• ก�าลังการผลิต 314 เมตร/นาที

เครื่องมือส�าหรับการสาวไหม (เครื่องสาวไหม)
Silk Machine

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.มาโนช	ริทินโย			
	 ดร.จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร		
	 นายกัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน
	 นายอมรศักดิ์	มาใหญ่			
	 นายพงษ์ศักดิ์	รุนกระโทก			
	 นายวินัท	พรมแดน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 6651 4669, 08 5610 7807 สวพ.
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
E-mail : manote@rmuti.ac.th
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• โครงสร้างของเคร่ืองขึ้นฟืมเส้นด้ายส�าหรับ 
 กระบวนการทอผ้า ประกอบด้วย 
 1)  ชดุหวัม้วน ท�าหน้าทีม้่วนเส้นด้าย ด้วยมอืหมนุ  
 และมีชุดกันม้วนกลับสามารถปรับความกว้างได้
 2) ชุดหนีบเส้นด้าย ท�าหน้าที่หนีบเส้นด้ายให้ตึง  
• สามารถลดเวลาการปรบัตัง้การขึน้ฟืมเส้นด้ายลง 
 อย่างน้อย 40 %

อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายส�าหรับกระบวนการทอผ้า 
(อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายยืน)
Roll Up Yarn for Weaving Process Machine

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.มาโนช	ริทินโย			
	 ดร.จิตติวัฒน์	นิธิกาญจนธาร		
	 นายกัมปนาท	ถ่ายสูงเนิน
	 นายอมรศักดิ์	มาใหญ่			
	 นายพงษ์ศักดิ์	รุนกระโทก			
	 นายวินัท	พรมแดน	
คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 6651 4669, 08 5610 7807 สวพ.
(สถาบันวิจัยและพัฒนา)
E-mail : manote@rmuti.ac.th
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• ขนาดเครื่อง กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120  
 เซนติเมตร มีน�้าหนักเบาและสามารถเคลื่อนที่ได ้
 สะดวก
• ก�าลังไฟ 220V มอเตอร์ 250W
• ความเร็วในการสาวเส้นไหม 20 เมตร/นาที
• ความเร็วรอบในการตีเกลียวเส้นไหม 50 รอบ/ 
 เมตร

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 อาจารย์วุฒินันท์	โนนล�าดวน	และคณะ
 คณะวิศวกรรมศาสตร์  
 สาขาวิศวกรรมเครื่องกล
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 วิทยาเขตสุรินทร์
 มือถือ 08 4887 9942
 E-mail : tiger-muyong@hotmail.com

ลักษณะของเส้นไหมที่สาวด้วยวิธีพื้นบ้าน
เส้นไหมไม่สม�่าเสมอและมีขนาดใหญ่

ลักษณะของเส้นไหมที่สาวด้วยเครื่องต้นแบบ
เส้นไหมเรียบสม�่าเสมอและมีขนาดเล็ก

เครื่องสาวใยไหมต้นแบบ
Silk Drawing Prototype Machine
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• น�้าหนักเครื่องประมาณ 50 กิโลกรัม ประกอบ 
 ด้วย
• ขนาดเครื่อง กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 80  
 เซนติเมตร สูง 120 เซนติเมตร
• ก�าลังการผลิต 45 ผืนต่อวัน
• ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมและ 
 สั่งการ
• สามารถออกแบบได้หลากหลายลาย และรวดเรว็  
 เนื่องจากใช้คอมพิวเตอร์
• ปลอดภัยต่อผูป้ฏิบตังิาน เนือ่งจากไม่ได้สมัผสักบั 
 น�้าเทียนที่มีความร้อน

เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก
Automatic Batik Drawer Machine

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 นายสุทธิพร	คงเพ็ชร์	
 วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี 
 205 หมู่ 3 ถ.บ้านบึง-แกลง ต.หนองชาก  
 อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี 20170
 มือถือ 06 3595 9224   

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
กลุ่มบาติก หัตถศิลป์ดินไทย (ปู - ปลาบาติก) 
333 หมู่ที่ 3 ต.เสม็ด อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี   
โทรศัพท์ 0 3827 6038
มือถือ 08 1939 0450
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• โครงสร้างของห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย ์
 แบบน็อคดาวน์ ความกว้าง 4 เมตร ความยาว  
 8 เมตร ความสูง 2.50 เมตร
• โครงสร้างท�าจากเหล็กหลายขนาด ใช้สังกะสี 
 ใสขุ่นกรุผนังและหลังคา
• อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์จะใช้หลักการไหล 
 เวยีนอากาศร้อน เพือ่ระบายความชืน้โดยมพีดัลม 
 ระบายอากาศ 4 ตัว (ด้านหน้าและด้านหลัง)

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 นายวีรกุล	มีกลางแสน	
 คณะวิศวกรรมศาสตร์
 และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 สาขาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
จังหวัดนครราชสีมา
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง 
จ.นครราชสีมา 30000
มือถือ 08 4636 6434 
E-mail : kon_bran@hotmail.com

ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์ : แบบน๊อคดาวน์
Solar Drying Room : Knock Down Type
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คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 1.	ดร.ศุภลักษณ์	อ�าลอย	
 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง
 222 หมู่ที่ 2 ต.บ้านพร้าว อ.ป่าพะยอม 
 จ.พัทลุง 93210
 มือถือ 08 6413 8774
 E-mail : supaluckam@gmail.com  
   
2.	ผศ.ดร.ธเนศ	ไชยชนะ	
วิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้
53 หมู่ที่ 4 ต.หนองหาร อ.สันทราย 
จ.เชียงใหม่ 50290
มือถือ 08 1540 6768
E-mail : Tanatecha@hotmail.com

• ห้องอบแห้งผลผลติทางการเกษตรโดยใช้พลงังาน 
 ความร้อนจากแสงอาทติย์ ซ่ึงมขีนาดห้องอบแห้ง  
 2.20 x 2.20 x 2.00 เมตร
• ลักษณะภายนอกของห้องอบแห้งพลังงานแสง 
 อาทิตย์
 - ผนังและหลังคาสร้างจาก polycarbonate สี 
  ใส หนา 6 มิลลิเมตร
 - ผนงัด้านหน้า (ด้านอากาศเข้า) กว้าง 2.10 เมตร  
  สูง 2.00 เมตร
 - ผนังด้านหลัง (ด้านอากาศออก) กว้าง 2.10  
  เมตร สูง 2.25 เมตร
 - หลังคาหรือพื้นที่รับแสงอาทิตย์หลักมีขนาด  
  กว้าง 2.10 เมตร ยาว 2.50 เมตร วางเอียงท�า 
  มุม 7 องศากับระดับพื้นดิน
 - ประตูทางเข้าติดกับผนังด้านหลัง ขนาด กว้าง  
  0.60 เมตร สูง 2.00 เมตร
 - ช่องอากาศออกขนาดยาว 2.10 เมตร สูง 0.25  
  เมตรและติดบานปิดที่มีช่องลม 5 ช่อง พร้อม 
  ตดิตัง้พดัลมดดูอากาศขนาดเส้นผ่านศนูย์กลาง  
  4 นิ้ว จ�านวน 5 ตัว ส�าหรับใช้บังคับอัตราการ 
  ไหลเชิงมวลของอากาศ 
 - พื้นโรยด้วยหินเกร็ดสีด�าหรือพื้นปูนซิเมนต์
 - ชั้นวางผลิตจากเหล็กทาสีกันสนิม 
 - ถาดว่างผลติจากวสัดธุรรมชาต ิ(ไม้ไผ่ หรอืหวาย) 

ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร
Solar Drying Room for Processed 
Agricultural Products
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• หัวคว้านมี 2 หัว การเจาะคว้านจะเคลื่อนที่เข้า 
 เจาะคว้านพร้อมกันทั้ง 2 หัวคว้าน และหัวคว้าน 
 ทัง้ 2 หวั กถ็อยออกมาพร้อมกับดึงเมลด็ของล�าไย 
 ออกมาด้วยและเมลด็ของล�าไยจะถกูดนัเอาเมลด็ 
 ทิง้ออกไปในรางเพือ่แยกออกจากเนือ้และเปลอืก 
 ล�าไยโดยอตัโนมัติ ส่วนเน้ือและเปลือกล�าไยจะตดิ 
 ไปกับเบ้าจับแล้วจะถูกเข่ียออกด้วยระบบกลไก 
 ของเครือ่ง ท�าให้ส่วนเนือ้และเปลือกล�าไยตกแยก 
 ออกไปที่รางรับอีกทาง
• สามารถคว้านเมลด็ล�าไยได้พร้อมกนัครัง้ละ 2 ผล  
 คว้านเม็ดล�าไยได้เร็วถึง 30 กิโลกรัม/ชั่วโมง หรือ  
 240 กโิลกรมั/ 8 ชัว่โมงเรว็กว่าแรงงานคนถึง 8 เท่า
• เนือ้ล�าไยทีไ่ด้จากการคว้านจะมลีกัษณะกลมเนือ้ 
 ไม่ฉีกขาด
• มีชุดจานหมุนล�าเลียงผลล�าไยเจาะรูโดยรอบ 
 จ�านวน 16 รู เพื่อให้ผลล�าไยเข้าไปได้รูละ 1 ผล  
 การหมุนของจานจะสัมพันธ์กับจังหวะการหมุน 
 ของชุดป้อนหรือชุดเบ้าจับล�าไย
• มีชุดท่อส่งล�าไยกลับไปยังถาด เพ่ือป้องกันกรณี 
 ล�าไยล้นรางหรอืคนป้อนคว้านไม่ทนัผลล�าไยกจ็ะ 
 กล้ิงกลับลงมาท่ีเดิม ประกอบกับชุดเบ้าจับผล 
 ล�าไยสามารถปรบัขนาดและขยาย (ผลเลก็-ผลโต)  
 ได้ตามรูปทรงของผลล�าไย

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เครื่องคว้านล�าไยแบบ 2 หัว
Boring Longan Machine

เจ้าของผลงาน

	 นายเกรียงไกร	ธารพรศรี	
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
 มือถือ 08 1530 4469

• สามารถคว้านล�าใย 30 กิโลกรัม/ช่ัวโมง 240  
 กิโลกรัมต่อวัน
• เทยีบเท่าแรงคนคว้านได้ 35 - 40 กโิลกรมั/ชัว่โมง
• มชีดุล�าเลยีงผลล�าใยอยูใ่นเครือ่งเดยีวกัน มอเตอร์ 
 1/3Hp220 v.
• ขนาดเคร่ือง กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 120  
 เซนติเมตร และสูง 100 เซนติเมตร น�้าหนัก 300 
 กิโลกรัม
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คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

• เคร่ืองตัดกล้วยกวน ใช้หลักการตัดด้วยชุดใบมีด
ท�าจากสเเตนเลสมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางของ
แต่ละใบเท่ากับ 100 มิลลิเมตร จ�านวน 2 ชุด โดย
ใบมีดชุดแรกมีจ�านวน 13 ใบ ใบมีดชุดที่สองมี
จ�านวนใบมีด 32 ใบ
• ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเป็นต้นก�าลงัในการขบัเคล่ือนชดุ
ใบมีดด้วยความเร็วรอบ 100 รอบ/นาที 
• กล้วยกวนบรรจใุนถาดทีต่�าแหน่งเร่ิมต้นและป้อน
ตัดผ่านด้วยใบมีดชุดที่ 1 เปลี่ยนทิศทางการป้อน
โดยการหมุนถาด 90 องศา เพื่อตัดแนวขวางผ่าน
ใบมีดชุดที่ 2 ด้วยความเร็ว 1.42 เมตรต่อนาท ี
ขนาดของชิ้นกล้วยกวนที่ถูกตัดนั้นก�าหนดโดย
ระยะห่างของใบมีด ชุดที่ 1 เท่ากับ 25 มิลลิเมตร
และชุดที่ 2 เท่ากับ 10 มิลลิเมตร
• ความสูงจากพื้น 120 เซนติเมตร กว้าง 90  
 เซนติเมตร
• มอเตอร์ 1/2 แรง (ประมาณ 2A) ก�าลังไฟ 220V 

เครื่องตัดกล้วยกวน
Cutting Stir Banana Machine

	 นายอนุสรณ์	สินสะอาด
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 อาคาร 11 ชั้น 4 
 398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก
 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 มือถือ 08 1475 9912, 08 1596 6607
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• เครื่องเหลาหวายมีส่วนประกอบหลัก 4 ส่วน คือ  
 ชุดหนีบชิ้นงานเข้าเครื่อง, ใบมีดส�าหรับเหลา,  
 ชุดหนีบชิ้นงานออก และชุดควบคุมเครื่อง   
• ตัวเครื่องท�าจากโลหะเคลือบสี มีชุดจับชิ้นงาน 
 ป้อนเข้าสูใ่บมดี ผ่านไปยงัใบมดีซึง่ท�าหน้าท่ีเหลา 
 ผวิหวาย และยงัมส่ีวนทีห่วายออกจากเคร่ือง โดย 
 มีตัวชุดจับชิ้นงานออกเหมือนด้านหน้า ภายใน 
 ตัวเครื่องใช้แรงของมอเตอร์ขนาดใหญ่ เป็นตัว 
 เหลาหวาย
• สามารถปรบัการท�างานรองรบัขนาดของหวายได้ 
 หลายขนาด ตัง้แต่ขนาดเลก็ทีส่ดุเส้นผ่าศูนย์กลาง  
 8 มิลลิเมตร ไปจนถึงขนาดใหญ่ที่สุดเส้นผ่า 
 ศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร สามารถเหลาหวายได ้
 ตลอดเส้นตั้งแต่ด้านหัวถึงด้านปลาย
• สามารถท�างานได้ต่อเนื่องเส้นต่อเส้น มีอัตรา 
 ความเร็วในการเหลาหวาย 2 - 3 เส้น/นาที (ที ่
 ความยาวเส้นหวาย 5 เมตร)
• ตัวเคร่ืองสามารถปรับความเร็วของมอเตอร์ได้  
 เนื่องจากมีระบบเกียร์ท�าให้การท�างานสะดวก 
 มากขึ้น
• สามารถประยุกต์ใช้กับไม้เหล่ียม เช่น ไม้ระแนง  
 เป็นต้น

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

เครื่องเหลาหวาย
Hone Rattan Machine

	 นายทวีวัฒน์	อารีย์พงศา	
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 39 หมู่ที่ 1 ถ.รังสิต-นครนายก (คลองหก)  
 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
 มือถือ 08 1632 1198  
 E-mail : a_whaweewat@hotmail.com

ผู้ประกอบการ		
กลุ่มหัตถกรรมผลิตภัณฑ์หวาย	จังหวัดปทุมธาน ี
มือถือ 08 1430 1068
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คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

เครือ่งสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล
Lengthwise & Crosswise Banana Slicing Machine

• ขนาดเครื่องโดยรวม 50 x 70 x 100 เซนติเมตร
• ก�าลังการผลิต 160 กิโลกรมั/ชัว่โมง หรอืมากกว่า  
 (ขึ้นอยู่กับรูปแบบการสไลด์)
• มีระบบป้องกันความปลอดภัย
• สไลด์ได้ทั้งแผ่นเรียบและแผ่นหยัก
• เครือ่งสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของ 
 ผล มีขั้นตอนการท�างาน 3 ขั้นตอน คือ
 1. การบรรจุกล้วยลงในเคร่ืองจักรโดยจะน�าผล 
  กล้วยมาวางเรียงต่อกันเป็นรูปคร่ึงวงกลมใน 
  ซองบรรจกุล้วยจนเตม็ ซึง่จะจัดวางเพยีงชัน้เดยีว
 2. การป้อนวตัถดุบิเข้าสูก่ระบวนการสไลด์ให้เป็น 
  แผ่นหลังจากที่ผลกล้วยถูกสไลด์เป็นแผ่นแล้ว 
  จะปลิวตกลงสู่สายพานล�าเลียง
 3. การล�าเลยีงผลผลติออกแผ่นกล้วยสไลด์ทีต่กลง 
  สู่สายพานล�าเลียงจะเคลื่อนที่ไปด้านหลังของ 
  เครื่องซึ่งยื่นเข้าไปที่ปากกระทะพอดี ดังนั้น 
  กล้วยท่ีเคล่ือนท่ีมาบนสายพานจะตกลงใน 
  กระทะทอดทันที
• ปรับความหนาได้ 1-3 มิลลิเมตร

	 ผศ.ดร.สิทธิบูรณ์	ศิริพรอัครชัย	
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 จ.น่าน
 59 หมู่ที่ 13 ต.ฝายแก้ว อ.ภูเพียง 
 จ.น่าน 55000
 มือถือ 08 1716 9072  
 E-mai : boontisit@hotmail.com 

ผู้ประกอบการ		
กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรบ้านป่าเหียง 
46 หมู่ 7ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 55120
มือถือ 08 1531 3112
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หลักการท�างาน
 ลกัษณะเครือ่งแล่เน้ือปลาส�าหรบัผลติปลาส้ม ท�างาน 
 โดยป้อนปลาทีข่อดเกรด็ และผ่าหวัแล้วน�าเข้าสูช่่อง 
 รับปลาตั้งตัวปลาในลักษณะปกติเมื่อปลาอยู่ในน�้า  
 มีสายพาน หรือลูกกลิ้ง ยางประกบตัวปลาทั้งสอง 
 ด้านเพื่อหมุนป้อนปลาเข้าสู่เครื่อง ซึ่งสามารถปรับ 
 ช่องสายพานให้รัดตัวปลาด้วยสปริงยืดหยุ่น และ 
 ปรับขนาดช่องรับปลาตามขนาดตัวปลาด้วยสกรู 
 เกลียว เมื่อตัวปลา ถูกสายพานดูดเข้าไปในเครื่อง 
 ผ่านใบมดี ปลาจะถกูแล่ออกเป็นซีก ซึง่ใบมดีแล่ปลา 
 สามารถปรบัให้มหีลายใบมดี เพือ่แล่ปลาให้ได้ 2 ชิน้  
 หรอื 3 ชิน้ หรอืเลาะเน้ือปลาออกจากก้างได้ จากนัน้  
 ปลาจะไหลออกมาจากเครือ่งผ่านช่องรบัเข้าสู่ภาชนะ 
 รับในระหว่างการแล่ปลาจะปั๊มน�้าหล่อลื่นให้ปลา 
 ไหลเข้าสู่เครื่องแล่ปลาได้สะดวก ง่าย ต่อการท�า 
 ความสะอาด และเป็นการล้างเลือดปลา เครื่องจะ 
 ออกแบบให้สามารถเปลีย่นใบมดี หรอืน�าใบมดี ออก 
 มาลับคมได้เมื่อใบมีดสึกหรอ
• สามารถแล่เนื้อปลาได้ 4-5 ตัว/นาที
• ใช้มอเตอร์ขนาด 1 แรงม้า 
• วัสดุป้องกันสนิม 
• ป้องกัน อันตรายจากใบมีด 
• ระบบป้องกันไฟฟ้ารั่ว 
• มีขนาดเหมาะสม กับปลาที่ใช้ในการผลิต เช่น  
 ปลาส้ม ปลานิล ปลาทับทิม ปลาตะเพียน

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.ส�ารวจ	อินแบน		
 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 มหาวิทยาลัยนครพนม
 103 หมู่ที่ 3 ถ.ชยางกูร ต.ขามเฒ่า อ.เมือง 
 จ.นครพนม 48000
 มือถือ 06 1941 2127  
 E-mail : samruad_inban@yahoo.com

ผู้ประกอบการ 
กลุ่มแปรรูปเชิงธุรกิจส้มปลาโด	(ร้านเจดา)		
55/2 หมู่ท่ี 1 บ้านไชยบุรี ต.ไชยบุรี อ.ท่าอุเทน 
จ.นครพนม
โทรศัพท์ 0 4257 3018  
มือถือ 08 1974 0791

เครื่องแล่เนื้อปลาส�าหรับชุมชนผลิตปลาส้ม
Fish Butchering Machine
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• ตัวเครื่องจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1. ขา 
 ตั้ง 2. ตัวตู้อบ และ 3. ฝาครอบ โครงเครื่องและ 
 ตู้อบ ท�าจากสเตนเลส ตัวตู้อบท�าจากกระจก 
 เทมเปอร์เพื่อความสวยงามและท�าให้เกิดสภาวะ 
 เรือนกระจกขึ้นภายในตู้อบ
• ให้ความร้อนด้วยหลอดอินฟาเรดขนาด 1,300  
 วตัต์ สามารถท�าความร้อนและลดความร้อนได้ใน 
 เวลาอันสั้น ประหยัดไฟกว่าตัวให้ความร้อนชนิด 
 อืน่ๆ เมือ่เทยีบกบัประสทิธภิาพการให้ความร้อน
• กระจายความร้อนด้วยพัดลม
• มีชุดวงจรควบคุมอุณหภูมิ โดยอุณหภูมิที่ตั้งไว้ 
 ส�าหรบัตูอ้บมค่ีาประมาณ 50 - 60 องศาเซลเซยีส  
 สามารถน�าไปประยกุต์อบเนือ้หมหูรอืเนือ้วัวแดด 
 เดียวได้

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ดร.คุณยุต	เอี่ยมสอาด	
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 50 ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร 
 กรุงเทพฯ 10900
 มือถือ 08 6374 7111

ผู้ประกอบการ		 	
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน
บ้านสาขลา	
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
คุณไพลิน	เทียนสุวรรณ
มือถือ 08 4922 4655

เครื่องอบปลาแดดเดียว
Sun-Dried Fish Machine
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• ก�าลังการผลิตสูงสุด 50 กิโลกรัม/ชั่วโมง
• ใช้ก�าลังจากมอเตอร์ไฟฟ้า มีชุดวงจรควบคุมการ 
 ท�างาน                                                                   
• โครงเครื่องและตู้อบท�าจากสเตนเลส
• ผลผลิตที่ได้มีขนาดและน�้าหนักใกล้เคียงกัน
• ง่ายต่อการใช้งานและซ่อมบ�ารุง

เครื่องอัดสุกข้าวเกรียบ
Extruder Cooking for Crisp Cracker

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 รศ.ดร.สุนทรี	รินทร์ค�า	
 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
 วิทยาเขตภาคพายัพ 
 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง 
 จ.เชียงใหม่ 503000
 มือถือ 08 6431 9700 

ผู้ประกอบการ	
นางสาวภัสร์นลิน	ดวงค�า	
วิสาหกิจชุมชน	รักษ์ดอนจั่น		
12/17 หมู่ที่ 4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
มือถือ 09 9297 9654
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• เครื่องมีขนาด 55 x 140 x 74 เซนติเมตร วัสดุ 
 โครงสร้างทุกชิ้นส่วนซึ่งท�าด้วยเหล็กสแตนเลส
• ก�าลังการผลิต 1 กิโลกรัมต่อ 2 นาที
• หน้าแปลนเหวี่ยงควบคุมระยะชักมอเตอร์ขนาด  
 ½ แรงม้า ใช้ไฟ 220V
• มียอย (Coupling) ขนาดเกียร์ทดอัตรา 1 : 15  
 ส่งก�าลังไปยังเครื่องชุดถังร่อนแป้ง 92 รอบ/นาที
• ระยะชักในการโยกของถังรวม 30 เซนติเมตร
• ตะแกรงขนาดของรูต่างกัน 3 ขนาดคือ ตะแกรง 
 ตัวบนขนาด 5 มิลลิเมตร ตัวกลาง 4 มิลลิเมตร  
 และตัวล่าง 3 มิลลิเมตร
• ถาดรองรบัเมด็แป้งเป็นมอเตอร์ส่ันเขย่ารุ่น VBM- 
 2M แรงเขย่าสูงสุด 21 กิโลกรัม ความเร็ว 3,000  
 รอบ/นาที
• ติดต้ังชุดควบคุมระบบไฟฟ้าใช้ระบบไฟฟ้า AC  
 220V ใช้ระบบเบรกเกอร์เป็นตัวควบคุมการ 
 เปิด ปิด 

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 ผศ.พนม	อินทฤทธิ์		
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 ต.ถ�้าใหญ่ อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 มือถือ 08 1893 8430  
 E-mail : panom_in@hotmail.com

ผู้ประกอบการ	
กลุ่มอนุรักษ์และแปรรูปสาคูบ้านกะโสม	
หมู่ที่ 4 ต.กะปาง อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู
Sago Starch Production Machine
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• ระเหยน�า้ได้ 5 ลติรต่อชัว่โมงที ่350 องศาเซสเซยีส
• สามารถผลิตผงแห้งได้ปริมาณสูงถึง 90 %
• สามารถปรบัอตัราการไหลของลมร้อนได้ละเอียด 
 ทุกระดับ
• สามารถปรับอัตราการพ่นของเหลวได้ละเอียด 
 ทุกระดับ
• ควบคมุอุณหภูมิได้อย่างแม่นย�าด้วยอปุกรณ์ปรบั 
 ก�าลังไฟฟ้า
• สามารถปรับช่วงเวลาอบแห้งของผงภายในถัง 
 อบแห้งด้วยอุปกรณ์ออกแบบพิเศษเฉพาะของ 
 บริษัทฯ
• น�้าหนัก 500 กิโลกรัม
• ขนาด 2.0 x 1.1 x 2.1 เมตร 

เครื่องอบท�าผงแห้งแบบพ่นฝอย รุ่น SDE-5 Euro
Hi-Yield Spray Dryer  Model SDE-5 Euro

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ยูโร	เบสท์	เทคโนโลยี	จ�ากัด
 733/746 ซ.พหลโยธิน 80 ถ.วิภาวดีรังสิต  
 ต.คูคต อ.ล�าลูกกา จ.ปทุมธานี 12130                
 โทรศัพท์ 0 2574 2275 
 มือถือ 08 1807 2275, 08 1881 8495



รางวัลเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลยอดเยี่ยม

ประจ�าปี 2559
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เครื่องบั้งและยืดกุ้งเทมปุระอัตโนมัติ
Slash and Stretch Tempura Machine

• ระบบไฟฟ้า 380 โวลต์ 5 แอมป์
• ก�าลังการผลิต 5,000 ตัวต่อชั่วโมง
• ขนาดตัวเครื่อง 1,000 X 4,500 x 2,200  
 เซนติเมตร
• ระบบบันทึกข้อมูลแบบ Real Time

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ซี.บี.ฟู้ดเทค	จ�ากัด
 246/133 ซ.รามค�าแหง 196 ถ.รามค�าแหง 
 แขวงแสนแสบ เขตมนีบรีุ จ.กรุงเทพฯ 10510
 โทรศัพท์ : 0 2919 4362 
 โทรสาร : 0 2919 4890
 E-mail : cbfood2003@gmail.com 
 Website : www.cbfood-tech.com

รางวัลที่ สาขาการเกษตร
และเกษตรแปรรูป1
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รางวัลที่ สาขาการเกษตรและ
เกษตรแปรรูป2

• ใช้สีข้าวกล้อง และข้าวขาว
• มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า
• ความเร็วรอบขณะท�างาน 1,440 รอบต่อนาที
• ใช้ไฟฟ้า 220 โวลต์
• ส่งก�าลังด้วยสายพาน
• กะเทาะโดยการใช้ใบพัดหมุนเหวี่ยง
• ขนาดตัวเครื่อง 800 x 815x 1030 เซนติเมตร
• น�้าหนักเครื่อง 120 กิโลกรัม
• ความสามารถในการผลิต 80 – 130 กิโลกรัมต่อ 
 ชั่วโมง
• สามารถสีข้าวได้หลายพันธ์ และกระเทาะเมล็ด 
 พืชบางชนิดได้

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ซีแอลพี	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด
 101/62/12 ซอย 5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร 
 ถนนพหลโยธิน คลอง 1 คลองหลวง 
 ปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ 0 2529 0691-5
 E-mail  : Market@clpe.co.th

เครื่องสีข้าว cr 80
Rice Miller cr 80
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• สามารถท�างานในพื้นที่ที่มีใบอ้อยหนาได้เป็น 
 อย่างดี
• สามารถปรับระยะการท�างานให้เหมาะสมกับ 
 ขนาดของของร่องอ้อย แต่ละแปลงได้
• ระบบส่งก�าลังเป็นแบบเฟืองขับ การท�างานเป็น 
 แบบใบมีดแนวตั้ง ท�างานได้ลึกถึง 30 เซนติเมตร
• ออกแบบให้สามารถท�างานได้พร้อมกันได้ 2 ร่อง
• สามารถปรับระยะการท�างาน (เลื่อนเข้า – ออก)
• มีชุดลูกกล้ิงหลังบดปิดหน้าดินและท�าให้หน้าดิน 
 เรียบ

เครื่องสับคลุกใบอ้อยพาวเวอร์แฮร์โร
แบบแยกอิสระ (ใบมีดแนวตั้ง)
Two-rows Power Harrows 
(Trash Incorporation)

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

รางวัลที่ สาขาการเกษตรและ
เกษตรแปรรูป3

	 บริษัท	สยามอิมพลีเม้น	จ�ากัด
 49 หมู่ที่ 3 ต.บางกระทุ่ม อ.บางกระทุ่ม 
 จ.พิษณุโลก 65110
 โทรศัพท์ 0 5539 1298-9 
 โทรสาร 0 5539 1297
E-mail :  Sales@siamimplement.co.th
 sip.sale@gmail.com
Website : http://www.siamimplement.co.th
Facebook : http://www.facebook.com/ 
siamimplement2014
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• ขนาดลูกตุ้ม 0.68 0.96 3.10 เมตร
• น�้าหนัก 5 ตัน (ลูกตุ้ม ขนาด 3 ตัน + ซองตุ้ม 
 พร้อมระบบเฟือง 2 ตัน)
• จ�านวนการตอกเสาเข็ม 60 ครั้ง ต่อ 1 นาที
• ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก
• ใช้น�้ามันไฮดรอลิก 1 ลิตร/การยก 1 ครั้ง

ตุ้มทิ้งน�้าหนักระบบฟรีแถบติดแถบ
Bob Weight Stick side and Free side Type

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	โตว่องไว	จ�ากัด
 151 หมู่ที่ 4 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง 
 จ.สุพรรณบุรี 72220
 โทรศัพท์ : 0 3555 9567
  โทรสาร : 0 3555 9559
 E-mail : toewongwai@hotmail.com

รางวัลที่ สาขาการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม1
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เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ รุ่น GT10
Gantry Welding Carriage GT10

• ระบบ Teach function ก�าหนดจุดและระยะ 
 ท�างานด้วยผู้ใช้ หรือ จากรูปวาดในคอมพิวเตอร์
• มีระบบเซนเซอร์วัดระยะผิวงานโก่งงอและเก็บ 
 โปรแกรมงานเชื่อมได้จ�านวนมาก
• ระบบไฟฟ้า 220 โวลต์ 3000 วัตต์
• ขนาดพ้ืนทีท่�างาน กว้าง x ยาว x สงู 4 ม. x 12 ม.  
 x 2 ม.
• ความเร็วสูงสุด 30 เมตร/นาที การเคลื่อนที่  
 5 แกน
• เปลี่ยนอุปกรณ์เป็น ตัดเลเซอร์ เชื่อมมิก เชื่อม 
 อาร์กอน ตัดพลาสม่า ตัดแก๊ส พ่นทราย พ่นสี
• ใช้งานง่าย พนักงานท่ัวไป สามารถควบคุม 
 เครื่องจักร ระยะเวลาผลิต 5 วันท�าการ

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ที.ซี.เวลดิ้ง	ออโตเมชั่น	จ�ากัด
 81 หมู่ที่ 9 ต.ดอนข่อย อ.ก�าแพงแสน 
 จ.นครปฐม 73140
 โทรศัพท์ 0 3425 3105
 โทรสาร 0 3425 3105
 มือถือ 09 0994 7099

รางวัลที่ สาขาการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม2
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• เครื่องบรรจุน�้าแข็งหลอดอัตโนมัติ ส�าหรับถุง 
 บรรจุน�้าแข็ง 1.3-2.8 กิโลกรัม
• ความเร็วในการบรรจุ 1800 ถุงต่อชั่วโมง
• ขนาดตัวเครื่อง 1.2 x 2 x 2.5 เมตร
• วัสดุที่ใช้เป็น Stainless Steel

เครื่องบรรจุน�้าแข็งหลอด
Ice Tube Packing Machine

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	พัฒน์กล	จ�ากัด	(มหาชน)
  348 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน 
 เขตประเวศ จ.กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ : 0 2328 1032-49
 โทรสาร  : 0 2328 1245

รางวัลที่ สาขาการผลิต
ในเชิงอุตสาหกรรม3
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อาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดได้หลายคัน
Intelligent Car Parking

• อาคารจอดรถอัจฉริยะแบบจอดรถได้หลายคัน  
 2-5 ชั้น, แบบ 1-4 แถวขึ้นอยู่กับพื้นที่หน้ากว้าง  
 หรอืลึกตามตัวอย่างต้นแบบทีเ่สนอเป็นแบบจอด 
 รถได้ 13 คัน มีความสูง 2 ชั้น และมีจ�านวนแถว 
 ในแนวยาว 7 แถว
• การควบคุมการท�างานของกลไกทั้งหมดจะใช ้
 ระบบควบคุมแบบอัจฉริยะ
• ใช้โครงสร้างเหล็กที่สามารถถอดประกอบได้ง่าย

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 สมาคมเครื่องจักรกลไทย
 9/2 อาคารวรสิน ชั้น 1 ซ.ยาสูบ2 
 ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร 
 กรุงเทพฯ 10900
 โทรศัพท์ 0 2712 2096 
 โทรสาร 0 2712 2979
 E-mail : Thaimachinery2@gmail.com

ร่วมกับ	
บริษัท	คอนสโก	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด
12 ซ. 41 ถ.เฉลิมพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน 
เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทรศัพท์ 0 2726 6839 
โทรสาร 0 2726 3147
E-mail : chukiat143@gmail.com

รางวัลที่

รางวัลสุดยอดเทคโนโลยีและ
เครื่องจักรกลยอดเยี่ม

สาขาพลังงาน	สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต1
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ชุดหางเรือเดินหน้าถอยหลังแบบทดนอก FW-RV
Boat Gearbox FW-RV Set

• ขนาดตัวเครื่อง 1 x 5 x 0.85 เมตร
• น�้าหนักตัวเครื่อง 60 กิโลกรัม
• ความยาวหาง 110, 120, 130 นิ้ว
• ขนาดใบจักร 14, 15, 17 นิ้ว
• อัตราทดเกียร์ 1:2.5, 1:3.2, 1:3.6
• เครื่องยนต์ ฮอนด้า GX270, GX390, GX690  
 เครื่องยนต์ท่ีมีหน้าแปลนเท่ากับฮอนด้ารุ ่น 
 ดังกล่าวและรับรองเครื่องดีเซลบางรุ่น
• รับประกัน 6 เดือน

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ซีแอลพี	อินเตอร์เทรด	จ�ากัด
 101/62/12 ซ. 5/4 หมู่ที่ 20 นวนคร 
 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง 
 จ.ปทุมธานี 12120
 โทรศัพท์ : 0 2529 0691-5 
 E-mail  : Market@clpe.co.th

รางวัลที่ สาขาพลังงาน	สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต2
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• โครงสร้างท�าจากอลูมิเนียมที่แข็งแกร่ง และม ี
 น�้าหนักเบา
• เก้าอี้ สามารถปรับได้ 6 ระดับ
• ไฟในการท�างานเป็น LED 3 วัตต์ และสามารถ 
 ชาร์จได้
• มาพร้อมกับอุปกรณ์ทันตแพทย์
• ง่ายต่อการเก็บ และเคลื่อนย้าย
• เบาะ สามารถถอดออกและ ท�าความสะอาด
• เก้าอี้มีขนาด 46 x 178 x 55 เซนติเมตร
• น�้าหนัก 26.4 กิโลกรัม

ชุดเก้าอี้ท�าฟันเคลื่อนที่ MD-5
MOBILE DENTAL UNIT MD-5

คุณ
ลักษณ

ะเฉพ
าะและสมรรถนะ

เจ้าของผลงาน

	 บริษัท	ซี.ซี.ออโตพาร์ท	จ�ากัด
 29 หมู่ที่ 8 ศาลาแดง 11 ต.ศาลาแดง 
 อ.บางน�้าเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา 24000
 โทรศัพท์ : 0 2988 2334-6

รางวัลที่ สาขาพลังงาน	สิ่งแวดล้อม
และพัฒนาคุณภาพชีวิต3
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ดัชนีรายชื่อผลงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ (Index)

 หน้า
   E
 131 Energy Bar
   H
 94 Honey Body Wash
   P
 97 Pure Bee Wax Lip Balm
   R
 93 Rice Milk & Honey Lotion
 96 Rice Milk Cream
 95 Royal Jelly Serum
   S
	 89	 Snack	Bar	จากข้าวไรซ์เบอรี่และธัญพืช
   ก
	 118	 กล้วยอบ
	 120	 กะหรี่ปั๊บ
	 42	 การถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีแบบประหยัดเนื้อสีและรักษาสิ่งแวดล้อม
	 46	 การผลิตและพัฒนาผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ	(ไหมอี่รี)
	 47	 การผลิตและย้อมสีไหมจากวัสดุธรรมชาติ
	 48	 การผลิตผงสีจากพืชธรรมชาติผสมนาโนซิงค์
	 53	 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาไทยก้าวสู่สากล	
	 	 (ภาคกลาง	ภาคใต้)
	 50	 การพัฒนาและออกแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอจากภูมิปัญญาไทยก้าวสู่สากล	
	 	 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
	 49	 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา
	 52	 การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าทอใยผสมขนแกะ
	 88	 แกงผักหวานป่าส�าเร็จรูป
   ข
	 133	 ขนมปั้นสิบ
	 115	 ของประดับตกแต่งสวน
	 111	 ข้าวแต๋น	บาร์
	 65	 ข้าวโรสฟาร์ม
	 78	 ข้าวกล้องงอก
	 85	 ข้าวกล้องลืมผัวอบกรอบพร้อมทาน	iRice
	 129	 ข้าวผงชงผสมธัญพืช
	 109	 ข้าวผงชงพร้อมดื่ม
 127	 ข้าวอินทรีย์
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ดัชนีรายชื่อผลงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ (Index)

 หน้า
	 80	 ข้าวอินทรีย์และน�้ามันร�าข้าว	หนองโสน
	 119	 ไข่เค็มหอม
   ค
	 38	 เครื่อง	MOBILE	DENTAL	UNIT	MD-5
	 21	 เครื่องเขียนเทียนอัตโนมัติในงานบาติก
	 22	 เครื่องเหลาหวาย
	 117	 เครื่องแกง
	 62	 เครื่องแกงสมใจนึก
	 61	 เครื่องแกงส�าเร็จรูปตราครก
	 18	 เครื่องคว้านล�าใยแบบ	2	หัว	คว้าน
	 105	 เครื่องดื่มน�้ามังคุด	น�้าลองกอง
	 19	 เครื่องตัดกล้วยกวน
	 35	 เครื่องบรรจุน�้าแข็งหลอด
	 30	 เครื่องบั้งและยืดกุ้งเทมปุระอัตโนมัติ
	 27	 เครื่องผลิตเม็ดแป้งสาคู
	 34	 เครื่องพาเชื่อมอัตโนมัติ	GT10	“welding	carriage”
	 11	 เครื่องมือส�าหรับการจัดเรียงเส้นด้าย	(เครื่องค้นหูกเส้นไหม)
	 13	 เครื่องมือส�าหรับการตีเกลียวเส้นไหม
	 12	 เครื่องมือส�าหรับการมัดหมี่เส้นไหม	(เครื่องขึ้นล�าดับหมี่)
	 14	 เครื่องมือส�าหรับการสาวไหม
	 135	 เครื่องล้างผัก
	 23	 เครื่องสไลด์กล้วยตามแนวยาวและแนวขวางของผล
	 32	 เครื่องสับคลุกใบอ้อยพาวเวอร์แฮร์โรแบบ	2	แบบ	แยกอิสระ	(ใบมีดแนวตั้ง)
	 20	 เครื่องสาวใยไหมต้นแบบ
	 122	 เครื่องส�าอางสมุนไพร
	 31	 เครื่องสีข้าว	cr80
	 24	 เครื่องหั่นและแล่เนื้อปลา
	 28	 เครื่องอบท�าผงแห้งแบบพ่นฝอย
	 25	 เครื่องอบปลาแดดเดียว
	 26	 เครื่องอัดสุกข้างเกรียบ
  	 ง
	 103	 เงาะนาสารแช่อิ่มอบแห้ง
  	 จ
	 110	 จมูกข้าวไรซ์เบอร์รี่บด
	 100	 แจ้กะโน้ต	ลูกเดือยอบกรอบ
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ดัชนีรายชื่อผลงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ (Index)

 หน้า
   ช
	 37	 ชุดหางเรือเดินหน้าถอยหลังแบบทดนอก	FW-RV
	 123	 แชมพูสมุนไพร
   ซ
	 99	 ซี-โอ	น�้าส้มโอ
   ต
	 116	 ตุ๊กตาร่าเริง
	 33	 ตุ้มทิ้งน�้าหนักระบบฟรีแถบติดแถบ
	 63	 เต้าเจี้ยวแม่ปราณี
   ถ
	 104	 ถุงมือผ้าเคลือบยาง
   ท
	 36	 ที่จอดรถอัจฉริยะ
	 102	 ทุเรียนกวนชนิดแท่ง	(Durian	Bar)
	 101	 ทุเรียนทอด
	 43	 เทคโนโลยีการย้อมสี
	 45	 เทคนิคการย้อมสีเส้นใยขนแกะด้วยสีธรรมชาติและการเลือกคู่สี
   น
	 44	 นวัตกรรมผ้าทอป้องกันคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
	 79	 น�้าปลาร้าเหรียญทอง
	 112	 น�้าพริกร้านเจ๊ม่วย
	 132	 น�้ามะนาวแปรรูป
	 134	 น�้าอ้อยพาสเจอร์ไรซ์
   ป
	 107	 ปลาร้าก้อน
   ผ
	 108	 ผงขัดหน้าจมูกข้าวหอมมะลิ
	 55	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางคุณบังอร
	 57	 ผลิตภัณฑ์เครื่องส�าอางสมุนไพร
	 67	 ผลิตภัณฑ์แปรรูปผลไม้
	 68	 ผลิตภัณฑ์ไก่กระดูกด�าตุ๋นยาจีน
	 74	 ผลิตภัณฑ์กล้วยกวน
	 69	 ผลิตภัณฑ์กะปิอนามัย
	 56	 ผลิตภัณฑ์กาบกล้วยและเส้นใยกล้วย
	 70	 ผลิตภัณฑ์ข้าวเหลืองอินทรีย์
	 58	 ผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด
 121	 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา



139

 หน้า 
	 76	 ผลิตภัณฑ์ชาต้นอ่อนสาลี
	 77	 ผลิตภัณฑ์ถั่วลิสงป่านทอง
	 75	 ผลิตภัณฑ์น�้าเห็ดเพื่อสุขภาพ
	 71	 ผลิตภัณฑ์น�้านมควาย
	 59	 ผลิตภัณฑ์ผ้ายอมมูลควาย
	 60	 ผลิตภัณฑ์ผึ้งชันโรง
	 114	 ผลิตภัณฑ์สครับผิวจากกากกาแฟ
	 128	 ผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ตรา	เนเชอร์รอล	เอสเซ้นส์
	 72	 ผลิตภัณฑ์หมากเม่า/มะเม่า
	 91	 ผ้าฝ้ายยอมสีธรรมชาติ
	 90	 ผ้าย้อมสีธรรมชาติจากดินโมคคัลลาน
   ม
	 125	 มะคาเดเมียเคลือบสตรอเบอรี่	/	มะคาเดเมียอบกะลา
	 66	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์
	 92	 เม็ดมะม่วงหิมพานต์แปรรูป
   ร
	 113	 รังนกตุ๋นพร้อมบริโภคสูตรไม่มีน�้าตาล	(บรรจุขวดแก้ว)
	 51	 โรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน	วิทยาลัยเทคนิคแพร่
   ล
	 81	 ลูกเดือยทอดกรอบ
   ส
	 82	 สบู่	Fruit	Fancy
	 124	 สบู่ก้อนสมุนไพรจากน�้ามันพืชหลายชนิด
	 126	 สบู่มะขามน�้าผึ้ง	แชมพูมะกรูดอินทรีย์	แป้งถั่วเขียว	และลิปน�้ามันงา
	 73	 ส้มปลาชะโด
	 86	 สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา	(บ้านผักตบชวาไม้ตรา)
	 87	 สิ่งทอจากเส้นใยผักตบชวา	(หัตถศิลป์อีสาน)
   ห
	 98	 หนองหวายแคนดี้	ส้มโอกวน
	 16	 ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์	:	อบแห้งขนมข้าวแต๋น
	 17	 ห้องอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร	
	 	 โครงการแผนวิจัยต่อยอด	(อสวท.)
	 130	 เห็ดแปรรูป
	 106	 เห็ดแผ่นอบกรอบ	(crispy	mushroom	sheet)
	 64	 เห็ดสวรรค์ครูกานต์
   อ 
	 15	 อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายส�าหรับกระบวนการทอผ้า	(อุปกรณ์ขึ้นม้วนเส้นด้ายยืน)

ดัชนีรายชื่อผลงานที่ร่วมจัดนิทรรศการ (Index)
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