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ค�ำน�ำ

	 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(วว.)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีเป็นองค์กรของรัฐทีมุ่ง่เน้น

การวิจัยและพัฒนา	 บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 และ 

ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน	โดยมีภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นเป้าหมาย

	 วว.	 ได้จัดตั้งข้ึนมานานกว่า	 53	 ปี	 มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 สามารถตอบสนอง 

ต่อนโยบายรัฐบาลและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทย	รวมทั้งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดได้

	 ผลงานวิจัยของ	 วว.	 สรุปได้	 5	 ด้าน	 ดังนี้	 1.	 พัฒนาเทคโนโลยีผลผลิตด้านการเกษตร	 2.	 ผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม	 

3.	ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ	4.	พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม	และ	5.	เครื่องจักรและนวัตกรรมวัสดุการแพทย์	โดยมีวัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต	การพาณิชย์	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ	 รวมถึงลดการพึ่งพา

และน�าเข้าบริการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ	 หนังสือฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมเคร่ืองจักรด้านการเกษตรของ	 วว.	 

ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์	

	 วว.	หวังเป็นอย่างยิง่ว่า	การจดัท�าหนงัสือฉบบันีจ้ะช่วยเผยแพร่ผลงานวิจยัของ	วว.	สู่ผูป้ระกอบการ	SMEs	OTOP	และประชาชน	

สามารถสร้างอาชีพให้กว้างขวางยิ่งข้ึน	 รวมทั้งจะเป็นฐานข้อมูลส�าหรับผู้ที่สนใจน�าผลงานวิจัยของ	 วว.	 และเทคโนโลยีจากฝีมือ 

นักวิจัยคนไทย	เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	(วว.)

คณะผู้จัดท�ำหนังสือ

ที่ปรึกษำ

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ		 ผู้ว่าการ

นางฉันทรา พูนศิร	ิ รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา 

	 	 ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ

ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์  รองผูว่้าการวิจยัและพัฒนา

	 	 ด้านพัฒนาอย่างยัง่ยนื

นายวิรัช จันทรา		 รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต  รองผู้ว่าการบริหาร

คณะท�ำงำน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร ์ 

ผู้อ�านวยการส�านักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ

นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์ กองการตลาด

นางสาวสุภาวดี บัวบาน กองการตลาด

นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล กองการตลาด

นางสาวณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์ กองการตลาด

นางสาวพชธภร สุขสุเดช กองการตลาด
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ประวัติ

	 สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	(วว.)	

เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทพิเศษที่จัดตั้งข้ึนเพ่ือด�าเนินการตาม

นโยบายพิเศษของรัฐ	เดมิช่ือ	สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ประยกุต์

แห่งประเทศไทย	 หรือ	 สวป.	 ซ่ึงจดัตัง้ข้ึนตามพระราชบญัญตัิ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ประยกุต์แห่งประเทศไทย	พ.ศ.	 2506	

และต่อมาในปี	พ.ศ.	2522	ได้มกีารจดัตัง้กระทรวงวิทยาศาสตร์	

เทคโนโลยีและส่ิงแวดล้อม	 จึงได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	 (วท.)	

โดยใช้ช่ือย่อว่า	วท.

	 จนกระทัง่ในปี	พ.ศ.	2545	มกีารปฏรูิประบบราชการได้ก�าหนด

ช่ือและช่ือย่อของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	 ใหม่ว่า	 กระทรวง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ใช้ช่ือย่อ	 วท.	 และก�าหนดให้

สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยแีห่งประเทศไทย	ใช้อกัษร

ย่อเป็น	“วว.”

สถานภาพ

	 เป็นรัฐวิสาหกิจ	 สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

ก่อตัง้เมือ่วันที	่25	พฤษภาคม	พ.ศ.	2506

วิสัยทัศน์ 

	 องค์กรช้ันน�าระดบัอาเซียนในด้านการวิจยัและพฒันา	 และ

บริการด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละนวัตกรรม	(วทน.)

พันธกิจ

1.	 พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา	

2.	 พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี	

3.	 พัฒนาขีดความสามารถด้านการถ่ายทอดเทคโนโลยี	 

และการผลกัดนัการน�าเทคโนโลยแีละนวัตกรรมไปใช้ในเชิง

พาณิชย์และเชิงสังคม	

4.	 พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม	

5.	 พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและการ

บริหารจัดการขององค์กร	

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย  

เทคโนธานี	ถนนเลียบคลองห้า	ต�าบลคลองห้า	 

อ�าเภอคลองหลวง	จังหวัดปทุมธานี	12120

โทรศัพท	์:	0-2577-9000	โทรสาร :	0-2577-9009

Call Center : 0-2577-9300

e-mail :	marketing_tistr@tistr.or.th

ไปล�าลูกกา 

ไปนครนายก 

เทคโนธานี 

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

TISTR

วัดธรรมกาย

สวนสนุกดรีมเวิลด์

เซียร์รังสิต

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ถนนคลองหลวง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เครือ่งลดความชืน้ข้าวเปลอืกระดับเกษตรกร ออกแบบมา

เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรลดความชื้นข้าวเปลือกช่วงฤดูฝน หรือ

เกษตรกรทีม่พ้ืีนทีใ่นการตากข้าวจ�ากัด โดยใช้หลกัการออกแบบ

ที่ช ่วยประหยัดพลังงาน มีประสิทธิภาพในการท�างานสูง  

ได้ข้าวเปลือกที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานการรับซื้อ

คุณลักษณะของเครื่อง

ประกอบด้วยส่วนประกอบหลัก 3 ส่วน คือ 

1. ชุดกระจายลมร้อน ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนล่างของตัวเครื่อง 

ออกแบบให้เกิดกระแสลมหมุนวนส่งผลให้ลมร้อนที่ไหล

ออกจากห้องกระจายลมได้อย่างสม�่าเสมอ

2. ถังบรรจุข้าวเปลือก ติดตั้งอยู่บริเวณส่วนกลางของเคร่ือง

มีลักษณะเป็นรูปทรงกระบอก บริเวณส่วนล่างติดตั้ง

ตะแกรงท�าหน้าที่รองรับข้าวเปลือกและปล่อยให้ลมร้อน

ไหลผ่านชั้นข้าวเปลือก 

3. ชุดใบกวน ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1 แรงม้า  

ท�าหน้าที่กลับกองข้าวเปลือกและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ 

ในการลดความชื้นข้าวเปลือก 

หลักการท�างาน	

 เคร่ืองลดความช้ืนข้าวเปลือกระดับเกษตรกร ออกแบบให้

สามารถใช้งานง่ายและสะดวก โดยการบรรจขุ้าวเปลอืกลงในถัง

บรรจ ุ ซ่ึงสามารถได้สูงสดุ 500 กิโลกรัม/คร้ัง จากนัน้เปิดชุด

กระจายลมร้อนและชุดใบกวน ตามล�าดบั โดยเคร่ืองลดความช้ืน

ข้าวเปลือกระดับเกษตรกร มีความสามารถในการลดความช้ืน 

ข้าวเปลอืกจ�านวน 500 กิโลกรัม/คร้ัง จากค่าความช้ืนเร่ิมต้น 20% 

ลดลงเหลอื 14% ใช้ระยะเวลาเพียง 3 ช่ัวโมง โดยเคร่ืองมกี�าลงั

การผลิตสูงสุด 2 ตัน/วัน ใช้แก๊สแอลพีจีเป็นเช้ือเพลิง และ

สามารถน�าไปใช้อบลดความช้ืนธญัพืชหรือสมนุไพรอืน่ๆ ได้หลาก

หลาย เช่น ถ่ัวเหลอืง ถ่ัวเขียว ถ่ัวแดง ข้าวโพด กาแฟ ขิง ข่า 

พริก ตะไคร้ และขมิน้ เป็นต้น

เครื่องลดความชื้นข้าวเปลือก

ระดับเกษตรกร 

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

200 x 300 x 150 เซนติเมตร

ก�าลังไฟฟ้า 1 แรงม้า

ก�าลังการผลิต 500 กิโลกรัม/ครั้ง  

สูงสุด 2,000 กิโลกรัม/วัน
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 9

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เคร่ืองคัดขนาดล�าไยสดตัดข้ัว	เคร่ืองใช้หลกัการล�าเลยีงโดย

สายพานเจาะรูตามขนาดมาตรฐาน แบ่งออกเป็น 4 เกรด  

ได้แก่ เกรด AA, A, B และ C แต่ละเกรดมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลางเท่ากับ 25 มิลลิเมตร 22 มิลลิเมตร 20 มิลลิเมตร 

และ 18 มลิลเิมตร ตามล�าดบั การท�างานของเคร่ืองใช้หลกัการ

คัดแยกตามขนาด อาศัยความแตกต่างของผลล�าไยที่ผ่านการ

ตดัข้ัวเรียบร้อยแล้ว ใช้มอเตอร์ขนาด 0.5 แรงม้า ก�าลงัการผลติ

ข้ึนกับความเร็วรอบ ซ่ึงสามารถปรับความเร็วรอบได้และมีค่า

ความแม่นย�าในการคัดขนาดมากกว่า 90% โดยไม่ท�าให้ผล 

ล�าไยช�้าและเสียหาย

เครื่องคัดขนาดล�าไยสด 

ตัดขั้ว

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

83 x 220 x 96 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 200 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 1 แรงม้า 220 โวลต์

ก�าลังการผลิต 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เคร่ืองล้างและปลดิข้ัวลองกอง มปีระสิทธิภาพในการแยกก้าน

และผลลองกองออกจากกันได้อย่างสมบูรณ์ ได้ประสิทธิภาพ

มากกว่า 90% โดยผลลองกองไม่แตกช�้าเสียหาย ซ่ึงใช้หลัก

การขัดสขีองกรงกระรอก 2 ช้ัน หมนุเคลือ่นทีแ่บบสลบัซ้ายขวา 

โดยกรงกระรอกด้านในเคลื่อนที่ ส่วนกรงกระรอกด้านนอกอยู่

กับที่ ส่งผลให้ลองกองหลุดออกจากช่อ ท�าให้ผลลองกองที ่

ปลิดจากช่อแล้วถูกส่งไปยงัชุดล้างท�าความสะอาด ซ่ึงเป็นระบบ

น�้าหมุนเวียน ท�าให้สะอาดและประหยัดน�้า โดยใช้มอเตอร์ 

ขนาด 1 แรงม้า เป็นต้นก�าลงัและป๊ัมน�า้ 1 แรงม้า ส�าหรับฉดีล้าง

ท�าความสะอาด ตัวเคร่ืองท�าจากสเตนเลสเกรดอาหาร 304  

มีความแข็งแรง ทนทาน และเคลื่อนย้ายได้ เหมาะส�าหรับ

ลองกองและสละ

เครื่องล้างและปลิดขั้ว 

ลองกอง

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

55 x 170 x 130 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 200 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 2 แรงม้า 220 โวลต์

ก�าลังการผลิต 300 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 11

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เครือ่งล้างเครือ่งเทศ เป็นเคร่ืองทีม่ปีระสิทธภิาพในการล้าง

ท�าความสะอาดเคร่ืองเทศ เช่น ขิง ข่า ตะไคร้ หวัหอม กระเทยีม

และพริก เป็นต้น ภายในเคร่ืองมีท่อล้างและมีแปรงไนล่อน

ส�าหรับขัดล้างสิ่งสกปรกที่ติดมากับวัตถุดิบ และสามารถ

ท�าความสะอาดสิง่สกปรกทีต่ดิอยูต่ามซอกมมุของเคร่ืองเทศได้

เป็นอย่างด ีท�าให้ได้วัตถุดบิทีส่ะอาดและได้มาตรฐาน ตวัเคร่ือง

มีระบบการท�างานที่รวดเร็ว สามารถก�าหนดระยะเวลาในการ

ล้างได้ 

เครื่องล้างเครื่องเทศ

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

85 x 350 x 120 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 500 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 3 แรงม้า 380 โวลต์

ก�าลังการผลิต 500 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

เครื่องล้างมะนาว

	 เคร่ืองล้างมะนาว เป็นเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพในการล้าง

ท�าความสะอาดผลมะนาว ประมาณ 20,000 ผล/ช่ัวโมง หลกัการ

ท�างานของเคร่ืองเป็นระบบลูกกลิ้งพร้อมแปรงไนล่อนเพื่อล้าง

ท�าความสะอาด มรีะบบน�า้ฉดีพ่นและหมนุเวียน โดยไม่ก่อให้เกิด

การช�า้ของผลมะนาว สามารถท�างานได้อย่างต่อเนือ่ง ผลมะนาว

ที่ผ่านการล้างด้วยเคร่ืองล้างมะนาวจะสะอาด ปราศจากการ 

ปนเป้ือน พร้อมส�าหรับการน�าไปแปรรูปในอตุสาหกรรมอาหารต่อ

ไป นอกจากนีแ้ล้วยงัสามารถน�าไปประยกุต์ใช้กับการล้างผลไม้

ประเภทตระกูลส้มและผลไม้ทรงกลมอืน่ได้ด้วย

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

60 x 300 x 100 เซนติเมตร

น�้าหนักเครื่อง 200 กิโลกรัม

ก�าลังไฟฟ้า 2 แรงม้า 220 โวลต์

ก�าลังการผลิต 20,000–30,000 ผล/ชั่วโมง
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 13

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เคร่ืองล้างผลไม้ครบวงจร เป็นเคร่ืองที่สามารถท�างานได้

อย่างครบวงจร ประกอบด้วย 7 ข้ันตอน ตัง้แต่ 1. การป้อนวัตถุดบิ 

2. การล้าง 3. การท�าแห้ง 4. การเคลอืบแว็กซ์ 5. การอบลมร้อน 

6. การติดสติกเกอร์ และ 7. การคัดขนาดตามที่ต้องการ  

ซ่ึงโครงสร้างเคร่ืองส่วนที่สัมผัสกับผลไม้ท�าด้วยสเตนเลส  

เกรด 304 จงึนบัเป็นอกีนวัตกรรมทีส่ามารถช่วยทดแทนการน�า

เข้าเคร่ืองจักรจากต่างประเทศได้เป็นอย่างดี โดยเคร่ืองนี ้

เหมาะกับผลไม้ตระกูลส้ม ที่มีลักษณะทรงกลม เช่น มะนาว  

ส้มเขียวหวาน ส้มโชกุน ส้มสายน�้าผึ้ง และมังคุด เป็นต้น

เครื่องล้างผลไม้ครบวงจร

รายละเอียดเครื่อง

ความยาวตลอดสาย

การผลิต

20 เมตร

ก�าลังไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮริตซ์ 40 แอมแปร์

ก�าลังการผลิต 2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

 หุ ่นยนต์สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพ่ือผลิตอาหารสัตว์แบบ 

Gantry Robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ	 ใช้สุ่มตรวจคุณภาพ

วัตถุดบิในกระบวนการผลติเพ่ือเพ่ิมประสิทธภิาพ	ประหยดัเวลา

และลดแรงงานในการผลิตอาหารสัตว์	ทั้งชุดสามารถสุ่มตรวจ

ได้	7	จดุ	ท�างานแบบอตัโนมตั	ิตลอดจนสามารถจ�าแนกประเภท

ของรถบรรทุกได้	 โดยตัวเครื่องมีขนาดกว้าง	 450	 เซนติเมตร	

ยาว	240	เซนติเมตรและสูง	900	เซนติเมตร	

หุ่นยนต์สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบเพื่อผลิตอาหารสัตว์ 

แบบ Gantry robot ชนิดควบคุมอัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

450 x 240 x 900 เซนติเมตร
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 15

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 แขนกลหยิบตะกร ้าล ้างมะม ่วง	 เป ็นเค ร่ืองที่ วิจัย 

และพัฒนาภายใต้โครงการโรงงานต้นแบบเทคโนโลยีการอบ

มะม่วงด้วยไอน�้า ที่มีประสิทธิภาพในการล้างมะม่วงได้  

5 ตะกร้า/นาที สามารถบรรจุมะม่วงได้ 15-20 ผล/ตะกร้า  

มีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นการควบคุมการท�างานด้วยระบบ

อัตโนมัติ มีขนาดกว้าง 500 เซนติเมตร ยาว 1,000 เซนติเมตร 

และสูง 200 เซนติเมตร ใช้กับมะม่วงที่ยังไม่สุกจัด เพ่ือลด

แรงงานและระยะเวลาในการผลิต

แขนกลหยิบตะกร้าล้างมะม่วง

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

500 x 1,000 x 200 เซนติเมตร

ก�าลังการผลิต 2,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เคร่ืองฉดีพ่นยาและตัดใบมะพร้าว เป็นเคร่ืองทีม่ปีระสิทธภิาพ

ในการฉีดพ่นยาได้ในระยะความสูง 18 เมตร ลักษณะเป็นรถ

พ่วงมีถังบรรจุสารก�าจัดแมลงขนาด 1,000 ลิตร การฉีดพ่นยา

และตัดใบมะพร้าวจะมีข้อต่อที่สามารถยืดออกโดยใช้มอเตอร์

ไฟฟ้าและชุดขับเคลื่อนระบบไฮดรอลิก คุณสมบัติพิเศษ คือ 

สามารถฉดีพ่นได้รอบทศิทางและสามารถตดัทางมะพร้าวได้โดย

การควบคมุด้วยระบบไร้สาย สามารถตดัทางใบมะพร้าวทีแ่มลง

ระบาดอยู่ก่อนจากนั้นจึงท�าการฉีดพ่นยาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

และลดค่าใช้จ่ายในการฉีดพ่นยา สามารถใช้ได้กับการฉีดพ่น

สารกับพืชชนิดอื่นๆ ที่มีต้นสูง เช่น ทุเรียนและหมาก มีขนาด

เครื่องกว้าง 200 เซนติเมตร ยาว 450 เซนติเมตร และสูง 

1,800 เซนติเมตร 

เครื่องฉีดพ่นยาและตัดใบมะพร้าว

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

200 x 450 x 1,800 เซนติเมตร

ก�าลังการผลิต 20 ไร่/วัน

ขนาดบรรจุ 1,000 ลิตร

16JE003NG.indd   16 6/23/2559 BE   3:42 PM



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 17

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 เคร่ืองบรรจุวัสดุเพาะเห็ดแบบอัตโนมัติ เป็นเคร่ืองที่มี

ประสิทธิภาพในการบรรจุวัสดุเพาะเห็ดมีก�าลังผลิตสูงสุดได้ถึง 

300 ถุง/ชั่วโมง คุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นเครื่องที่ควบคุมด้วย

ระบบอัตโนมัติ มีการกรอกและอัดอยู่ในเครื่องเดียว ขนาดของ

เคร่ืองกว้าง 100 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร และ 

สูง 80 เซนติเมตร เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ลดแรงงาน 

และประหยดัเวลา เหมาะกับวิสาหกิจชุมชนและสหกรณ์การเกษตร

เครื่องบรรจุวัสดุเพาะเห็ด 

แบบอัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

100 x 150 x 80 เซนติเมตร

ก�าลังการผลิต 300 ถุง/ชั่วโมง
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สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด

โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300  

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

	 รถกระเช้าส�าหรับเก็บล�าไย เป็นเคร่ืองที่มีประสิทธิภาพ 

ในการยดืแขนเพ่ือเก็บล�าไยได้สูงถึง 6 เมตร รถกระเช้าสามารถ

รับน�้าหนักได้ 120 กิโลกรัม คุณสมบัติพิเศษ คือ ควบคุมด้วย

ระบบอตัโนมตัไิร้สาย ขนาดเคร่ืองมคีวามกว้าง 200 เซนตเิมตร 

ยาว 450 เซนตเิมตร และสามารถยดืแขนเพือ่เก็บล�าไยได้สูงสุด 

500 เซนติเมตร สะดวกและประหยัดเวลาในการเก็บเก่ียว

ผลผลติ และปลอดภยัต่อผูใ้ช้ สามารถประยกุต์ใช้ในสวนผลไม้ 

เช่น ล�าไย ลิ้นจี่ ทุเรียน เป็นต้น

รถกระเช้าส�าหรับเก็บล�าไย

รายละเอียดเครื่อง

ขนาดเครื่อง

(กว้าง x ยาว x สูง)

200 x 450 x 600 เซนติเมตร

ขนาดรับน�้าหนัก 120 กิโลกรัม

ยืดแขน 500 เซนติเมตร
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สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 

เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�าบลคลองห้า อ�าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009

Call Center : 0-2577-9300

e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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