
การพฒันาเคร่ืองจักรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่
ให้กบัผลติผลทางการเกษตร 

1 

โดย 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

สรุปภาพรวมเนือ้หาของงานสัมมนา (9.00 – 12.00 น.) 

• การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กบัผลิตผลทาง
การเกษตร 

• ทฤษฏี/กระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสกดัน ้ามนัสมุนไพรทางการแพทย ์
• เคร่ืองจักรท่ีเก่ียวข้องกับการสกัดน ้ ามันสมุนไพร/หลักการท างานของ

เคร่ืองจกัร 
• กรณีศึกษาการสกดัน ้ ามนัสมุนไพรของกรมการแพทยแ์ผนไทย/การสกดั

น ้ามนักญัชา 
 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

หัวข้อที่ 1: การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบั
ผลติผลทางการเกษตร 

• ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร 

• เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 
• กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพฒันาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร 
 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติผลทาง
การเกษตร 

• ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร 

• เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 
• กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพฒันาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร 
 



5 

งานเกษตรกรรมในต่างประเทศ 



6 

งานเกษตรกรรมในประเทศไทย 



7 

ประสิทธิภาพของการเกษตรกรรมของไทย 



8 

ประสิทธิภาพของการเกษตรกรรมของไทย (2) 



9 

ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูป 



10 

ผลติภัณฑ์เกษตรแปรรูป (2) 

https://www.blogger.com/null
http://www.google.co.th/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIq8a82fuXyAIVkG2OCh3sWQgC&url=http%3A%2F%2Fwww.ffcnulife.com%2Fwebboard-%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A2%25E0%25B8%2599%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B3%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A1%25E0%25B8%2582%25E0%25B9%2589%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%25A7%25E0%25B9%2582%25E0%25B8%259E%25E0%25B8%2594%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%2594%25E0%25B9%2581%25E0%25B8%2597%25E0%25B9%2589100%25E0%25B8%2597%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%2587%25E0%25B9%2580%25E0%25B8%25A5%25E0%25B8%25B7%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2581%25E0%25B9%2583%25E0%25B8%25AB%25E0%25B8%25A1%25E0%25B9%2588%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25AD%25E0%25B8%2587%25E0%25B8%2584%25E0%25B8%2599%25E0%25B8%25A3%25E0%25B8%25B1%25E0%25B8%2581%25E0%25B8%25AA%25E0%25B8%25B8%25E0%25B8%2582%25E0%25B8%25A0%25E0%25B8%25B2%25E0%25B8%259E-1-714981-1.html&psig=AFQjCNE-Ki1sSk3vXflFz9onJbcDizR8bw&ust=1443469134885389


ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติผลทาง
การเกษตร 

• ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร 

• เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 
• กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพฒันาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร 
 

































ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ตวัอย่างเคร่ืองจกัรกลการเกษตร/เคร่ืองจกัรเกษตรแปรรปู ส าหรบักลุ่มสินค้า 
OTOP และ SMEs 

• เคร่ืองทอดสูญญากาศ (Vacuum Fryer) เพื่อการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
• ชุดเตาอบและอุปกรณ์ประกอบ ส าหรับการผลิตขา้วกลอ้งงอก 
• ชุดอุปกรณ์ส าหรับการผลิตเคร่ืองด่ืมขา้วกลอ้งผงส าเร็จรูป 
• ชุดอุปกรณ์ผลิตน ้ามนัจากกระบวนการสกดัเยน็ 
• เคร่ืองสกดัน ้ามนัหอมระเหย เพื่อการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 

27 



เคร่ืองทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) เพือ่การแปรรูป
ผลผลติทางการเกษตร 



เคร่ืองทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) เพือ่การแปรูป
ผลผลติทางการเกษตร 



เคร่ืองทอดสุญญากาศ (Vacuum Fryer) เพือ่การแปรูป
ผลผลติทางการเกษตร 



เคร่ืองจักรกลที่เกีย่วข้องกบัการผลติข้าวกล้องงอก 



เคร่ืองจักรกลที่เกีย่วข้องกบัการผลติเคร่ืองกล้องผงชงส าเร็จ 



เคร่ืองจักรกลที่เกีย่วข้องกบัการผลติน า้มนัร าข้าวสกดัเยน็/ชุดอุปกรณ์ผลติ
น า้มันจากกระบวนการสกดัเยน็ 



เคร่ืองสกดัน า้มันหอมระเหย เพือ่การแปรรูปผลติผลทางการเกษตร 





































การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติผลทาง
การเกษตร 

• ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร 

• เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 
• กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพฒันาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร 
 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

53 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

วิเคราะห ์Value Chain ของผลิตภณัฑจ์ากข้าวเปลือก 

ขา้วเปลอืก 

ขา้วกลอ้ง ขา้วขาว 

แกลบ ปลายขา้ว 

ร าหยาบ 

ร าละเอยีด 

By-product 

Product 

ขา้วกลอ้งงอก 

น ้ามนัร าขา้ว 

ขา้วกลอ้งงอกผงพรอ้มชง 

แป้ง,เสน้ก๋วยเตีย๋ว 

ขา้วกึง่ส าเรจ็รปู
พรอ้มทาน 

เชือ้เพลงิอดัแทง่ Snack 

ผลติภณัฑเ์สรมิ
ความงาม 

เครือ่งดืม่ขา้วกลอ้งงอก 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

54 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

ขา้วเปลอืก 

ขา้วกลอ้ง ขา้วกลอ้งงอก 

น ้ามนัร าขา้ว 

ขา้วขาว 

ขา้วกลอ้งงอกผงพรอ้มชง 

แกลบ ปลายขา้ว 

ร าหยาบ 

ร าละเอยีด 

แป้ง,เสน้ก๋วยเตีย๋ว 

By-product 

Product 

Value Added 2 – 16 เท่า (ไม่คิดมลูค่าแกลบและร าข้าว) 

15 บาท/กก. 

50 บาท/กก. 

400 บาท/ลิตร 

60 บาท/กก. 

100 บาท/กก. 

400 บาท/กก. 
35 บาท/กก. 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

55 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

เคร่ืองจกัรแปรรปูผลผลิตทางเกษตรต้นแบบ 100% 

65% 

30% 

11% 

54% 

35% 

19% 

เครื่องสีข้าว 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

56 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

เคร่ืองจกัรแปรรปูผลผลิตทางเกษตรต้นแบบ 100% 

65% 

30% 

11% 

54% 

35% 

19% 

เครื่องขดัข้าว 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

57 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

เคร่ืองจกัรแปรรปูผลผลิตทางเกษตรต้นแบบ 100% 

65% 

30% 

11% 

54% 

35% 

19% 

เครื่องท าข้าวกล้องงอก 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

58 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

โอกาสผลตอบแทนของผลิตภณัฑข้์าวกล้องงอก 
ก าลงัการผลติเครื่องผลติขา้วกลอ้งงอก 198.5  กก. ขา้วกลอ้งงอก/วนั  
ระยะเวลาการผลติ 20  วนั/เดอืน  
วตัถุดบิ (ขา้วเปลอืก) 5,614  กก./เดอืน  
ผลติภณัฑ ์(ขา้วกลอ้งงอก) 3,970  กก./เดอืน  

รายละเอยีด  จ านวน   หน่วย   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
แรงงาน                 2   คน            9,000           18,000  
ค่าไฟฟ้า         
 - ชุดเครือ่งจกัรสขีา้ว (11 กโิลวตัต)์              165   ยนูิต              4.50               743  
 - ชุดเพาะขา้วกลอ้งงอก (15 กโิลวตัต)์           2,400   ยนูิต              4.50           10,800  
ค่าเชือ้เพลงิ (LPG)         
 - ชุดเพาะขา้วกลอ้งงอก                20   ถงั               400            8,000  
ค่าน ้า                40   ลบ.ม.                 20               800  
ค่าวตัถุดบิ (ขา้วเปลอืก)           5,614   กก.                 13           72,982  
ค่าบรรจภุณัฑ ์           3,970   ถุง                 10           39,700  
รวมค่าใชจ้า่ยทัง้หมด       151,023  

รายละเอียด  จ านวน   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
ผลิตภณัฑ ์(ข้าวกล้องงอก บรรจถุงุละ 1 กก.) 3,970 70  277,900  

ระยะเวลาคืนทนุ (Payback) ต า่กว่า 2 ปี 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

59 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

เคร่ืองจกัรแปรรปูผลผลิตทางเกษตรต้นแบบ 100% 

65% 

30% 

11% 

54% 

35% 

19% 

เครื่องท าข้าวกล้องงอกผงพร้อมชง 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

60 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

โอกาสผลตอบแทนของผลิตภณัฑข้์าวกล้องงอกผงพร้อมชง 

ระยะเวลาคืนทนุ (Payback) 1.5 ปี 
ก าลงัการผลติเครื่องผลติขา้วกลอ้งผง            49.5   กก. ขา้วกลอ้งผง/วนั  
ระยะเวลาการผลติ               20   วนั/เดอืน  
วตัถุดบิ (ขา้วเปลอืก)           1,481  กก./เดอืน  
ผลติภณัฑ ์(ขา้วกลอ้งผง)             990   กก./เดอืน  

รายละเอยีด  จ านวน   หน่วย   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
แรงงาน           3   คน         9,000           27,000  
ค่าไฟฟ้า         
 - ชุดเครือ่งจกัรสขีา้ว (11 กโิลวตัต)์         55   ยนูิต           4.50               248  
 - ชุดผลติขา้วกลอ้งผง (14.5 กโิลวตัต)์       1,540   ยนูิต           4.50            6,930  
ค่าเชือ้เพลงิ (LPG)         
 - ชุดผลติขา้วกลอ้งผง          60   ถงั            400           24,000  
ค่าน ้า           40   ลบ.ม.              20               800  
ค่าวตัถุดบิ (ขา้วเปลอืก)       1,481   กก.              13           19,253  
ค่าบรรจภุณัฑ ์(บรรจขุวดละ 200 กรมั)       4,950   ขวด              15           74,250  
รวมค่าใชจ้า่ยทัง้หมด       152,481  

รายละเอยีด  จ านวน   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
ผลติภณัฑ ์(ขา้วกลอ้งผง บรรจุขวดละ 200 กรมั) 4,950                80         396,000  



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

61 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

เคร่ืองจกัรแปรรปูผลผลิตทางเกษตรต้นแบบ 

100% 

8.7% 

เครื่องสกดัน ้ามนัร าข้าว 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

62 การสร้างมลูค่าเพ่ิมให้กบัผลผลิตการเกษตร 

โอกาสผลตอบแทนของผลิตภณัฑน์ ้ามนัร าข้าว 

ระยะเวลาคืนทนุ (Payback) 2 ปี 
ก าลงัการผลติเครื่องผลติน ้ามนัร าขา้ว                12   ลติร/วนั  
ระยะเวลาการผลติ                20   วนั/เดอืน  
วตัถุดบิ (ขา้วเปลอืก)          29,440   กก./เดอืน  
ผลติภณัฑ ์(น ้ามนัร าขา้ว)          240.00   ลติร/เดอืน  

รายละเอยีด  จ านวน   หน่วย   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
แรงงาน                 2   คน            9,000           18,000  
ค่าไฟฟ้า         
 - ชุดเครือ่งจกัรสขีา้ว (11 กโิลวตัต)์           2,200   ยนูิต              4.50            9,900  
 - ชุดผลติน ้ามนัร าขา้ว (6.25 กโิลวตัต)์              434   ยนูิต              4.50            1,953  
ค่าเชือ้เพลงิ (LPG)         
 - ชุดผลติน ้ามนัร าขา้ว                 4   ถงั               400            1,600  
ค่าน ้า                20   ลบ.ม.                 20               400  
ค่าบรรจภุณัฑ ์         
 - น ้ามนัร าขา้ว (บรรจขุวดละ 0.5 ลติร)              480   ขวด                 15            7,200  
รวมค่าใชจ้า่ยทัง้หมด       39,053 

รายละเอยีด  จ านวน   ราคา (บาท)   รวม (บาท)  
ผลติภณัฑ ์(น ้ามนัร าขา้ว บรรจุขวดละ 0.5 ลติร)              480               200           96,000  



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 63 

เครื่องสีข้าว เครื่องขดัข้าวขาว 

เครื่องคดัข้าว 

เครื่องบ่มข้าวกล้องงอก ตู้อบ 

เครื่องบด Drumdryer 

เครื่องคัว่ เครื่อง Screw Press 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

64 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

Layout เครือ่งจกัร 15 x 10 ตารางเมตร 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

65 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

No. รายละเอียด 
Load CB 

kW A Phase Pole AT 
1 เครื่องผลติขา้วกลอ้งงอก           
  ป ัม๊ส าหรบั ถงัแช+่ตูบ้ม่ 1.5 2.7 1 1 16 
  - Supply pump  0.8 1.3 1     
  - Return pump  0.8 1.3 1     
   ตูอ้บ 9.5 15 3 3 30 
  - heater 9 14 3     
  - พดัลมตูอ้บ 0.5 0.8 3     
2 เครื่องผลติขา้วกลอ้งผง           
   Drum dryer 7.5 17 3 3 30 
   - driving motor 3 6.5 3     
   - pressing motor 1.1 2.7 3     
   - stiring Motor 1.1 2.7 3     
   - exhuast fan 0.1 0.3 1     
   - oil pump 1.5 3.4 3     
   - feedingmotor 0.8 1.3 3     
   Universal mill 4.8 9.9 3 3 20 
   - Grinding 4 8.1 3     
   - dust absorbtion 0.8 1.8 3     

No. รายละเอียด 
Load CB 

kW A Phase Pole AT 
3 เครื่องผลติน ้ามนัร าขา้ว           
   Stir pan 0.8 2 3 3 20 
   Oil press 5.9 12 3 3 20 
   - Main Motor 3 6.8 3     
   - Vacuum pump 0.6 1.2 1     
   - Heater 2.2 3.5 1     
   - feeding motor 0.1 0.3 1     
4 เครื่องสขีา้ว           
   สขีา้วกลอ้ง 3.7 7 3 3 20 
   ขดัขา้วขาว 2.2 4.2 3     
5 Utility           
   แสงสวา่ง   5   1 15 
   ปลัก๊ (Receptacle)   5   1 20 
   ปลัก๊ (Receptacle)   5   1 20 
   ระบบป ัม๊น ้า   1.2   1 20 
              
  Total load   86 Main CB 3  100  

โหลดไฟฟ้า – มิเตอร ์30/(100)A ; 3 phase 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

66 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องสีข้าว 

เครื่องคดัข้าว 

เครื่องสีข้าว 

เครื่องขดัข้าวขาว 

ก าลงัการผลิต 120 กก. ต่อชัว่โมง 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

67 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องสีข้าว 

เครื่องคดัข้าว 

เครื่องสีข้าว 

เครื่องขดัข้าวขาว 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

68 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องสีข้าว 

เครื่องคดัข้าว 

เครื่องสีข้าว 

เครื่องขดัข้าวขาว 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

69 

  
 

ชดุเครื่องสีข้าว 

เครื่องคดัข้าว 

เครื่องสีข้าว 

เครื่องขดัข้าวขาว 

แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

70 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 

ก าลงัการผลิต 200 กก. ต่อวนั 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

71 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

72 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

73 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

74 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

75 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก 

ตู้บ่ม 

ถงัแช่ข้าว 

ตู้อบ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

76 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก
ผงส าเรจ็พร้อมชง 

Drum dryer / 
Hot oil unit 

หม้อต้ม / กวน 

เครื่องบด 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

77 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก
ผงส าเรจ็พร้อมชง 

Drum dryer / 
Hot oil unit 

หม้อต้ม / กวน 

เครื่องบด 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

78 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก
ผงส าเรจ็พร้อมชง 

Drum dryer / 
Hot oil unit 

หม้อต้ม / กวน 

เครื่องบด 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

79 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าน ้ามนัร าข้าว 

เครื่องสกดัเยน็ 

เครื่องคัว่ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

80 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าน ้ามนัร าข้าว 

เครื่องสกดัเยน็ 

เครื่องคัว่ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

81 แนวคิดการออกแบบเคร่ืองจกัรกลต้นแบบ 

ชดุเครื่องท าน ้ามนัร าข้าว 

เครื่องสกดัเยน็ 

เครื่องคัว่ 



การพฒันาเคร่ืองจกัรกลการเกษตร เพือ่สร้างมูลค่าเพิม่ให้กบัผลติผลทาง
การเกษตร 

• ผลิตภัณฑ์เกษตรแปรรูป และการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทาง
การเกษตร 

• เคร่ืองจกัรกลการเกษตร และเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 
• กรณีศึกษาการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร และการพฒันาผลิตภัณฑ์

เกษตรแปรรูป 
• แนวทางการส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และสนับสนุนการสร้าง

มูลค่าเพิ่มใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร 
 



แนวทางการพฒันาประสิทธิภาพการเพาะปลูก และตัวอย่างรูปแบบการ
ปรับปรุงการเพาะปลูก 



แนวทางการส่งเสริมและสนบัสนุนการเกษตรกรรมของประเทศไทย 
 

(การสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตผลทางการเกษตร และส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูป) 

เคร่ืองจักรเกษตรแปร
รูป / เคร่ืองจกัรส าหรับ
เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
กระบวนการแปรรูป 

การพฒันาเทคโนโลยีการแปร
รูป และการพัฒนาผลิตภัณฑ ์
ตลอดจนการขอรับการรับรอง
ระบบการผลิต 

การส่งเสริมการตลาด 
การสร้างแบรนด์ และ
ก า ร ส นั บ ส นุ น ก า ร
ส่งออกไปยงัต่างประเทศ 



หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานแบบบูรณาการ เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมใหก้บัผลิตผลทาง
การเกษตร และส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป  

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการ
พฒันาเคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการพฒันาเทคโนโลย ี
และการพฒันากระบวนการผลติ 

หน่วยงานทีเ่กีย่วข้องกบัการส่งเสริม
การตลาด และการสนับสนุนการส่งออก 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สถาบนัเหล็กฯ 
สถาบนัไทย-เยอรมนั 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ศูนยเ์ทคโนโลยโีลหะและวสัดุแห่งชาติ 
ศูนยส่์งเสริมอุตสาหกรรม 
ฯลฯ 
 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 
สถาบนัเหล็กฯ 
สถาบนัอาหารฯ 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
มูลนิธิชยัพฒันา 
สถาบนั ISO 
ฯลฯ 

กระทรวงพาณิชย ์
สถาบนัเหล็กฯ 
สถาบนัอาหารฯ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถาบนัพฒันาวสิาหกิจฯ 
ฯลฯ 



86 

เคร่ืองจกัรกลเกษตรแปรรูป เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มใหก้บัพืชผลการเกษตร (2 – 16 เท่า) 

ชดุเครื่องท าข้าวกล้องงอก สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กบัผลิตภณัฑ์ข้าวได้วนัละ 20,000 
บาท สามารถสร้างรายได้ให้กบัชุมชนได้ไม่น้อยกว่า 7 
ล้านบาทต่อปี 

มูลค่าเพิม่ประมาณ 8 – 12 เท่า 











จบการน าเสนอ 



ส านักงานเศรษฐกจิอุตสาหกรรม 

ขอบคณุครบั 

92 


