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สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นองค์กรของรัฐทีม่ งุ่ เน้น
การวิจัยและพัฒนา บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีภาคอุตสาหกรรมและชุมชนเป็นเป้าหมาย
วว. ได้จัดตั้งขึ้นมานานกว่า 53 ปี มีผลงานที่เป็นรูปธรรมเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ สามารถตอบสนอง
ต่อนโยบายรัฐบาลและส่งผลต่อการพัฒนาสังคมไทย รวมทั้งสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมให้สามารถแข่งขันในตลาดได้
ผลงานวิจัยของ วว. สรุปได้ 5 ด้าน ดังนี้ 1. พัฒนาเทคโนโลยีผลผลิตด้านการเกษตร 2. ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม
3. ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ 4. พลังงานทดแทนและสิ่งแวดล้อม และ 5. เครื่องจักรและนวัตกรรมวัสดุด้านการแพทย์ ทั้งนี้โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในภาคการผลิต การพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อระบบสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึง
ลดการพึ่งพาและน�ำเข้าบริการและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ หนังสือฉบับนี้ได้รวบรวมผลงานนวัตกรรมเครื่องจักรด้านอาหาร
ของ วว. ที่มีศักยภาพและความพร้อมในการถ่ายทอดสู่เชิงพาณิชย์
วว. หวังเป็นอย่างยิง่ ว่า การจัดท�ำหนังสือฉบับนีจ้ ะช่วยเผยแพร่ผลงานวิจยั ของ วว. สูผ่ ปู้ ระกอบการ SMEs OTOP และประชาชน
สามารถสร้างอาชีพให้กว้างขวางยิ่งขึ้น รวมทั้งจะเป็นฐานข้อมูลส�ำหรับผู้ที่สนใจน�ำผลงานวิจัยของ วว. และเทคโนโลยีจากฝีมือ
นักวิจัยคนไทย เพื่อใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ต่อไป

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ

คณะผู้จัดท�ำหนังสือ
ที่ปรึกษา

ดร.ลักษมี ปลั่งแสงมาศ
นางฉันทรา พูนศิริ

ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

ผู้ว่าการ
รองผู้ว่าการวิจัยและพัฒนา
ด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ
ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์
รองผูว้ า่ การวิจยั และพัฒนา
ด้านพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
นายวิรัช จันทรา
รองผู้ว่าการบริการอุตสาหกรรม
ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต รองผู้ว่าการบริหาร
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คณะท�ำงาน

ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักยุทธศาสตร์วิสาหกิจ
นางสาวประไพศรี ไม้สนธิ์ กองการตลาด
นางสาวสุภาวดี บัวบาน
กองการตลาด
นางสาวมนัสนันท์ ไทยกมล กองการตลาด
นางสาวณัฐฐพัชร์ อั้นทรัพย์ กองการตลาด
นางสาวพชธภร สุขสุเดช กองการตลาด

สร้างองค์กรแห่งปัญญา สร้างคุณค่านวัตกรรม

ประวัติ

พันธกิจ

สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทพิเศษที่จัดตั้งขึ้นเพื่อด�ำเนินการตาม
นโยบายพิเศษของรัฐ เดิมชือ่ สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์
แห่งประเทศไทย หรือ สวป. ซึง่ จัดตัง้ ขึน้ ตามพระราชบัญญัติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทย พ.ศ. 2506
และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 ได้มกี ารจัดตัง้ กระทรวงวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม จึงได้เปลี่ยนมาใช้พระราชบัญญัติ
สถาบันวิจยั วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)
โดยใช้ชอื่ ย่อว่า วท.
จนกระทั่ ง ในปี พ.ศ. 2545 มี ก ารปฏิ รู ป ระบบราชการ
ได้ก�ำหนดชื่อและชื่อย่อของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ใหม่ว่า
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ชื่อย่อ วท. และ
ก� ำ หนดให้ ส ถาบั น วิ จั ย วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี แ ห่ ง
ประเทศไทย ใช้อักษรย่อเป็น “วว.”

1. พัฒนาขีดความสามารถด้านงานวิจัยและพัฒนา
2. พัฒนาขีดความสามารถด้านการบริการงานวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
3. พั ฒ นาขี ด ความสามารถด้ า นการถ่ า ยทอดเทคโนโลยี
และการผลักดันการน�ำเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปใช้ในเชิง
พาณิชย์และเชิงสังคม
4. พัฒนาขีดความสามารถด้านการสร้างสรรค์งานนวัตกรรม
5. พัฒนาขีดความสามารถด้านโครงสร้างพื้นฐานและการ
บริหารจัดการขององค์กร
วัดธรรมกาย

เป็นรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก่อตั้งเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2506
ถ

องค์กรชั้นน�ำระดับอาเซียนในด้านการวิจัยและพัฒนา และ
บริการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.)

ฟิวเจอร์พาร์ครังสิต

ถนนรังสิต-นครนายก

ถนนเลียบคลองห้า

ถนนพหลโยธิน

สถานภาพ
วิสัยทัศน์

วงแหวนตะวันออก

ถนนคลองหลวง

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)
TISTR

เทคโนธานี

ไปนครนายก

สวนสนุกดรีมเวิลด์

ิต

รังส

วดี-

ิภา
นนว

เซียร์รังสิต

ถนนล�ำลูกกา

ไปล�ำลูกกา

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�ำบลคลองห้า
อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 0-2577-9000 โทรสาร : 0-2577-9009
Call Center : 0-2577 9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องขัดผิวมันฝรั่ง
อัตโนมัติ

เครื่องขัดผิวมันฝรั่งอัตโนมัติ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพ
ในการขัดผิวมันฝรั่งและล้างท�ำความสะอาดได้แบบต่อเนื่อง
ภายในเครือ่ งเดียว สะดวก รวดเร็วต่อการใช้งาน พร้อมทัง้ ช่วย
ประหยัดพลังงาน ลดเวลาในการท�ำงาน และไม่มกี ารปนเปือ้ น
จากสารเคมีทใ่ี ช้ในการกัดลอกเปลือกมันฝรัง่ โดยช่วยลดต้นทุน
ในการขัดล้างทีจ่ ะสูญเสียเนือ้ มันฝรัง่ จากกระบวนการปอก ซึง่ การ
ปอกมันฝรัง่ โดยวิธอี นื่ ๆ อาจสูญเสียถึง 20% ในขณะทีใ่ ช้เครือ่ ง
ขัดผิวมันฝรัง่ เครือ่ งนีจ้ ะสูญเสียน�ำ้ หนักเพียง 6% เท่านัน้ สามารถ
น�ำไปประยุกต์ใช้กบั พืชหัวอืน่ ๆ ได้ เช่น มันเทศ มันส�ำปะหลัง
และเผือก เป็นต้น

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

90 x 300 x 120 เซนติเมตร
300 กิโลกรัม
2 แรงม้า 380 โวลต์
500-1,000 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องทอดสุญญากาศ

เครื่องทอดสุญญากาศ : Vacuum Fryer เป็นเครื่องที่มี
ประสิทธิภาพในการทอดผัก ผลไม้ และเครือ่ งเทศต่างๆ ลดการ
เปลีย่ นแปลงสีและการสูญเสียคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร
หลังจากการทอด โดยทอดด้วยแรงดันสุญญากาศที่ปรับได้
ตั้งแต่ 0 ถึง -700 มิลลิเมตรปรอท (mmHg) โดยมีระบบสลัด
น�้ำมันในตัวด้วยการเหวี่ยงหมุน (900 rpm) ให้ความร้อนด้วย
ไฟฟ้า (ขดลวดความร้อน) ควบคุมอุณหภูมดิ ว้ ยอุปกรณ์ควบคุม
แบบดิจิทัล (0-120 องศาเซลเซียส) ท�ำให้ผลิตภัณฑ์มีความ
กรอบ ไม่อมน�้ำมันและเก็บรักษาได้นาน มีชุดกรองเศษอาหาร
จากการทอด สามารถถอดล้างท�ำความสะอาด และประยุกต์
ใช้ได้กับวัตถุดิบได้หลากหลายประเภท เช่น สัปปะรด ขนุน
เผือก มันเทศ มันฝรั่ง เห็ด ปริมาณความจุ 30 กิโลกรัมต่อการ
ทอด 1 ครัง้ เหมาะกับอุตสาหกรรมแปรรูป กล้วย ขนุน สับปะรด
เห็ด และผักต่างๆ

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดความจุถัง 100 ลิตร
ขนาดความจุถัง 200 ลิตร
ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ระบบแรงดัน
ก�ำลังการผลิต

50 x 50 เซนติเมตร
60 x 60 เซนติเมตร
380 โวลต์
220 โวลต์
(3 Phase 4 Wire)
30 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องปอกกระเทียม

เครือ่ งปอกกระเทียม เป็นเครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพในการปอก
กระเทียมได้ดที กุ ขนาด ทัง้ กลีบเล็ก (กระเทียมไทย) กลีบใหญ่
(กระเทียมจีน) มีประสิทธิภาพในการแยกเปลือกกระเทียม
และเนือ้ กระเทียมออกจากกันได้สงู สุดมากกว่า 90% โดยไม่มกี ารช�ำ้
แตก หัก เสียหายของเนือ้ กระเทียม ช่วยลดระยะเวลาการผลิต
ท�ำงานโดยอาศัยแรงลมแบบกระแสลมแปรปรวนท�ำให้เกิดการ
ขัดสีกนั ระหว่างกลีบกระเทียม เครือ่ งปอกกระเทียมควบคุมด้วย
ระบบนิวแมติกกึง่ อัตโนมัติ ทีส่ ามารถปรับตัง้ เวลาและอุณหภูมิ
ในการปอกได้ตามต้องการ เมื่อครบเวลาที่ตั้งอบไว้ กระเทียม
จะถูกปล่อยลงมายังชุดขัดสีซงึ่ อยูด่ า้ นล่างของตัวเครือ่ ง

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
ใช้ไฟฟ้าขนาด
วัสดุ
ก�ำลังการผลิต

80 x 60 x 130 เซนติเมตร
220 โวลต์ 800 วัตต์
สเตนเลส เกรด 304
160 กิโลกรัม/วัน หรือประมาณ
20 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส

เครือ่ งผนึกสุญญากาศและเติมแก๊ส เป็นเครือ่ งทีอ่ อกแบบ
พัฒนาขึน้ เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการบรรจุผลิตภัณฑ์โดยเน้น
การใช้งานทีส่ ะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับงานอุตสาหกรรม
ที่มีการบรรจุภัณฑ์ด้วยแก๊สไนโตรเจนไว้ในเครื่องเดียว ได้แก่
ประเภทของการผนึก ชนิดของวัสดุ บรรจุภัณฑ์ เช่น ถุง
อะลูมิเนียมฟอยล์ ถุงพลาสติกชนิดหนา/บาง ขนาดความกว้าง
ตั้งแต่ 10-40 เซนติเมตร หนา 80-200 ไมครอน เพื่อความ
สะดวก ลดต้นทุนการผลิตและเป็นการสนับสนุนการสร้าง
ศักยภาพการผลิตผลิตภัณฑ์โดยวิศวกรไทย

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
ใช้งานแหล่งจ่ายไฟฟ้า
ก�ำลังไฟฟ้า
แรงดันลม
ขนาดความหนาของ
พลาสติกที่ใช้ได้

60 x 60 x 110 เซนติเมตร
AC 220 โวลต์ 50/60 กิโลเฮิรตซ์
700 วัตต์
5 บาร์
กว้าง 10-40 เซนติเมตร
หนา 80-200 ไมครอน

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องสกัดน�้ำผลไม้

เครื่องสกัดน�้ำผลไม้ เป็นเครื่องที่มีประสิทธิภาพในการคั้น
น�ำ้ ผลไม้ได้หลายชนิดทัง้ ลองกอง มังคุด องุน่ แตงโม ลูกหม่อน
และส�ำรอง เป็นต้น โดยสามารถแยก เมล็ด กาก และน�้ำออก
จากกั น ได้ อ ย่ า งสมบู ร ณ์ โดยไม่ ท� ำ ให้ เ มล็ ด แตก ท� ำ ให้ น�้ ำ
ผลไม้ที่ได้ไม่มีรสขม ผลิตภัณฑ์ที่ได้สะอาด ถูกสุขอนามัย
ใช้มอเตอร์ขนาด 2 แรงม้า หลักการท�ำงาน อาศัยใบกวาดวัตถุดบิ
ส�ำหรับคั้นน�้ำผลไม้ออกจากกากและเมล็ด ผ่านตะแกรงกรอง
โดยน�ำวัตถุดบิ ทีต่ อ้ งการคัน้ น�ำ้ ใส่ลงถังป้อนวัตถุดบิ บริเวณด้าน
บนของเครื่อง จากนั้นวัตถุดิบจะถูกกวาดเบียดกับชุดตะแกรง
โดยใบกวาดจะกวาดส่วนที่ไม่สามารถผ่านตะแกรงกรองได้ ให้
เคลื่อนไปยังจุดปล่อยกากและเมล็ดออก ของเหลวส่วนที่ถูก
บีบผ่านชุดกรองหยาบจะถูกส่งผ่านไปยังชุดกรองละเอียดเพื่อ
กรองอีกครั้งหนึ่ง น�้ำผลไม้ที่ได้จะปราศจากการปนเปื้อนของ
กากและเมล็ด
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รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

75 x 90 x 165 เซนติเมตร
120 กิโลกรัม
2 แรงม้า 220 โวลต์
300 ลิตร/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

เครื่องตัดขนมขบเคี้ยว

เครื่องตัดขนมขบเคี้ยว เป็นเครื่องที่ตัดขนมขบเคี้ยวเป็น
รูปร่างสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีความสม�่ำเสมอทุกชิ้น ลดการแตกหัก
ของขนมอันเกิดจากการใช้แรงงานคน เครื่องสามารถปรับ
ขนาดความกว้างยาวของการตัดชิ้นขนมได้ ตัวเครื่องท�ำด้วย
สเตนเลส เกรดอาหาร 304 ไม่เป็นสนิม มีความเร็วกว่าใช้
แรงงานคน 4 เท่า สามารถใช้กับขนมขบเคี้ยว เช่น กระยา
สารท ถั่วตัด และ Snack Bar เป็นต้น

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

30 x 50 x 30 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
1/4 แรงม้า 220 โวลต์
60 ชิ้น/นาที

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องผลิตน�้ำมะขามเข้มข้น

เครือ่ งผลิตน�ำ้ มะขามเข้มข้น เป็นเครือ่ งทีส่ ามารถแยกกาก ใย
และเมล็ ด ออกจากน�้ำ มะขามได้อย่า งสมบูรณ์ ใช้ห ลักการ
ของใบกวาดวัตถุดิบผ่านตะแกรงกรอง 2 ชั้น คือ ตะแกรง
กรองหยาบและตะแกรงกรองละเอียด โดยการน�ำเนื้อมะขาม
ผสมกับน�้ำเปล่าอัตราส่วน 1:2 คนผสมให้เข้ากัน แล้วใส่ลง
ถังป้อนวัตถุดิบ บริเวณด้านบนของเครื่อง จากนั้นวัตถุดิบจะ
ถูกกวาดเบียดกับชุดตะแกรงกรองหยาบและชุดตะแกรงกรอง
ละเอียดตามล�ำดับ ส่งผลให้ได้น�้ำมะขามเข้มข้นปราศจาก
กากใยและเมล็ด สะอาด ถูกสุขอนามัย โครงสร้างท�ำด้วย
สเตนเลสเกรดงานอาหาร 304

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
มอเตอร์
ก�ำลังการผลิต

100 x 120 x 150 เซนติเมตร
200 กิโลกรัม
3 เฟส 380 โวลต์
5 แรงม้า
500 ลิตร/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
12

Innovative Food machine

เครื่องขึ้นรูปขนมกวน

เครือ่ งขึน้ รูปขนมกวน เป็นเครือ่ งทีช่ ว่ ยขึน้ รูปขนมกวนให้มี
ลักษณะเป็นแท่งทรงกระบอก ผนึกหัวท้าย ท�ำให้การขึ้นรูป
ขนมกวนสะดวก รวดเร็ว มีขนาดสม�่ำเสมอ และเป็นผลิตภัณฑ์
ที่สะอาดและปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ้น อีกทั้งยังช่วยเพิ่ม
ศักยภาพของผลิตภัณฑ์ โดยออกแบบและพัฒนาโครงสร้าง
มี ลู ก กลิ้ ง ท� ำ จากเหล็ ก สเตนเลส เกรดอาหาร 304 3 ตั ว
เป็นส่วนประกอบหลัก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ เพื่อขับเคลื่อน
ลูกกลิ้งทั้ง 3 ตัว โดยสามารถปรับระยะ เพื่อก�ำหนดเส้นผ่าน
ศูนย์กลางได้ตั้งแต่ขนาด 20-60 มิลลิเมตร ความยาว 25-300
มิลลิเมตร สามารถใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน อีกทั้งยังบ�ำรุง
รักษาและท�ำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

55 x 110 x 100 เซนติเมตร
70 กิโลกรัม
0.5 แรงม้า 220 โวลต์
100-500 ชิ้น/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องหั่นผักใบ

เครือ่ งหัน่ ผักใบ เป็นเครือ่ งทีม่ ปี ระสิทธิภาพสามารถหัน่ ผักใบ
ได้หลายชนิด เช่น ผักกาดหอม ผักกาดขาว กะหล�่ำปลี พริก
เป็นต้น ให้มีความยาวขนาดประมาณ 1-1.2 เซนติเมตร ท�ำให้
ผั ก ที่ หั่ น มี ค วามสม�่ ำ เสมอกั น และผั ก ไม่ บ อบช�้ ำ ออกแบบ
และใช้วสั ดุทที่ ำ� จากสเตนเลสเกรดอาหาร 304 ใช้ระบบสายพาน
ในการส่งก�ำลังทั้งหมด ในส่วนของชุดใบมีดที่ใช้ในการตัดมี
ทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. ใบมีดแบบ Twin Fly Cutter ใช้
ส�ำหรับหั่นวัตถุดิบให้มีความหนามากกว่า 10 มิลลิเมตร 2. ใบ
มีดแบบ Slice Wheel Blade (Circular Closed Disc)
ส�ำหรับหั่นวัตถุดิบให้มีความหนาน้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และ
3. ใบมีดแบบ Slice Wheel Multi Blades (Rib Type) 8-Rib
Blades ส�ำหรับหั่นวัตถุดิบแผ่นบางน้อยกว่า 0.5 มิลลิเมตร
ทั้ ง นี้ ผู ้ ใ ช้ ส ามารถเปลี่ ย นเลื อ กใช้ ชุ ด ขนาดใบมี ด ตาม
วัตถุประสงค์ที่ต้องการ
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รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

60 x 150 x 150 เซนติเมตร
100 กิโลกรัม
2 แรงม้า 3 เฟส 380 โวลต์
300-500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

เครื่องหั่นผักและผลไม้

เครือ่ งหัน่ ผักและผลไม้ เป็นเครือ่ งทีส่ ามารถหัน่ ผักและผลไม้
เป็นรูปทรงต่างๆ ตามความต้องการของกระบวนการผลิตของ
อุตสาหกรรมอาหาร ได้แก่ หั่นสไลด์ชิ้นบาง หั่นเป็นเส้น และ
หั่นเป็นลูกเต๋า นอกจากนี้ ยังสามารถปรับขนาดการหั่นได้ ผัก
และผลไม้ที่หั่นมีความสวยงาม สม�่ำเสมอกันและไม่บอบช�้ำ
การท�ำงานของเครื่องไม่ซับซ้อน โครงสร้างตัวเครื่องท�ำด้วย
สเตนเลสเกรดงานอาหาร 304 ไม่เป็นสนิม เคลือ่ นย้ายสะดวก
และบ�ำรุงรักษาท�ำความสะอาดได้ง่าย

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังการผลิต

80 x 100 x 180 เซนติเมตร
200 กิโลกรัม
2 แรงม้า 380 โวลต์ 5 แอมแปร์
300-500 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องหั่นแห้ว

เครือ่ งหัน่ แห้ว เป็นเครือ่ งทีส่ ามารถหัน่ แห้วให้เป็นสีเ่ หลีย่ ม
ด้านเท่าขนาด 5 x 5 x 5 มิลลิเมตร เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
และส่วนประกอบในการใส่ขนมไทยต่างๆ เช่น การท�ำขนม
ทับทิมกรอบ ตะโก้ สาลี่ ขนมเปี๊ยะ ตัวเครื่องเป็นสเตนเลส
เกรดอาหาร 304 ไม่เป็นสนิม มีอัตราก�ำลังการผลิตอยู่ที่
300 กิโลกรัม/ชั่วโมง ดังนั้น เครื่องหั่นแห้ว ช่วยลดแรงงาน
ในขั้ น ตอนการหั่ น ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เหมาะส� ำ หรั บ
อุตสาหกรรมอาหาร

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
ใช้ก�ำลังไฟฟ้า
กำ�ลังการผลิต

70 x 70 x 100 เซนติเมตร
220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์
300 กิโลกรัม/ชั่วโมง

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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เครื่องปั่นและเหวี่ยงแยกน�้ำ
และเมล็ดผลไม้พื้นบ้าน

เครือ่ งปัน่ และเหวีย่ งแยกน�ำ้ และเมล็ดผลไม้พนื้ บ้าน ได้แก่
มะเม่า ตะคร้อ และคอแลน โดยพัฒนาสร้างเครือ่ งจักรต้นแบบ
มีสว่ นประกอบส�ำคัญ คือ ชุดต้นก�ำลัง ชุดปัน่ แยกกากเมล็ด
และน�ำ้ และใบตีมี 3 ชนิด คือ แบน กลม และกลมรวมกับแบน
โดยใช้ต้นก�ำลังจากมอเตอร์ขนาดแรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์
สามารถแยกน�ำ้ และเมล็ดได้ ท�ำให้ประหยัดเวลาในการท�ำงาน
อย่างมาก มีกำ� ลังการผลิต มะเม่า ต้มก่อนปัน่ ได้ 60 กิโลกรัม/
ชัว่ โมง ตะคร้อ ต้มก่อนปัน่ ได้ 200 กิโลกรัม/ชัว่ โมง คอแลนได้
60 กิโลกรัม/ชัว่ โมง ผสมน�ำ้ สัดส่วน 1:1 ตัวเครือ่ งท�ำจากเหล็กกล้า
ไร้สนิม ใช้งานง่ายไม่ซบั ซ้อน เคลือ่ นย้ายสะดวก และมีความ
ปลอดภัย เหมาะกับการแปรรูปไม้ผลพืน้ บ้านในระดับอุตสาหกรรม
ขนาดเล็กทีส่ ามารถใช้งานได้ในชุมชนท้องถิน่

คุณลักษณะเด่น

• ลดต้นทุนการผลิต
• ใช้งานง่าย เคลือ่ นย้ายสะดวก
• สามารถปัน่ และเหวีย่ งได้ในเครือ่ งจักรตัวเดียวกัน

รายละเอียดเครื่อง
เครื่องที่ 1
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
เครื่องที่ 2
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า

94 × 86 × 115 เซนติเมตร
200 กิโลกรัม
1 Ø 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 2 Hp
55 × 85 × 150 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
1Ø 220 โวลต์ 50 เฮิรตซ์ 2Hp

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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เครื่องบรรจุซอสปรุงรส

เครื่องบรรจุซอสปรุงรส เป็นเครือ่ งที่มีประสิทธิภาพในการ
บรรจุเครือ่ งปรุงรสอาหาร ทัดเทียมกับเครือ่ งน�ำเข้าจากต่างประเทศ
เหมาะส� ำ หรั บ น� ำ ไปใช้ ง านระดั บ วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน SMEs
โครงสร้างประกอบจาก สเตนเลสเกรดอาหาร 304 ที่ไม่ก่อให้
เกิดสนิม ตัวเครื่องประกอบด้วยหัวบรรจุ 1 หัว ถังพักวัตถุดิบ
ขนาด 30 ลิตร และใช้ปั๊มลมที่มีก�ำลังลม 6 บาร์ ผลจากการ
ทดสอบประสิทธิภาพการท�ำงานพบว่า เครือ่ งสามารถบรรจุซอส
ทีม่ ลี กั ษณะเป็นของเหลวทุกชนิดรวมทัง้ ชนิดทีม่ กี ากใย มีความ
หนืด เช่น ซีอิ๊ว น�้ำพริก น�้ำจิ้มไก่ ซอสพริก ซอสมะเขือเทศ
น�ำ้ จิม้ ต่างๆ โดยสามารถปรับปริมาตรการบรรจุตงั้ แต่ 50-1,000
มิลลิลิตร ด้วยระบบการท�ำงานแบบกึ่งอัตโนมัติ

รายละเอียดเครื่อง
ขนาดเครื่อง
(กว้าง x ยาว x สูง)
น�้ำหนักเครื่อง
ก�ำลังไฟฟ้า
ก�ำลังลม
ก�ำลังการผลิต

70 x 120 x 170 เซนติเมตร
60 กิโลกรัม
220 โวลต์
6 บาร์
8-12 ขวด/นาที

สนใจโปรดติดต่อ : กองการตลาด
โทร. 0-2577-9436-38 หรือ Call Center 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th
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Innovative Food machine

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
เทคโนธานี ถนนเลียบคลองห้า ต�ำบลคลองห้า อ�ำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0-2577-9000 โทรสาร 0-2577-9009
Call Center : 0-2577-9300
e-mail : marketing_tistr@tistr.or.th

