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4. นายอนุกลู
มหาวงค์
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6. ภาพผลงานสิ่ งประดิษฐ์

อุปกรณ์ อุตสาหกรรมครัวเรื อนกาแฟ หม้อดิน

เครื่ องชีลถุงฟลอยด์
7. บทคัดย่อ
บทคัดย่อ
การศึกษาวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ เพื่อพัฒนากระบวนการสร้างอุปกรณ์ควั่ กาแฟหม้อดิน ในปัจจุบนั
อุปกรณ์ควั่ กาแฟ ตามสถานประกอบการส่ วนใหญ่มีขนาดใหญ่ ราคาแพง และเป็ นสิ นค้านาเข้าจากต่างประเทศ
เป็ นส่ วนใหญ่ ซึ่ งไม่เหมาะแก่เกษตรกรผูส้ นใจเป็ นผูป้ ระกอบการธุ รกิจกาแฟสดรายใหม่ ดังนั้นการทา
โครงงานวิจยั นี้ จะใช้อุปกรณ์เฉพาะ เพื่อเน้นจุดขายในการตลาด คือใช้หม้อดินเป็ นอุปกรณ์ในการคัว่ กาแฟ
ประเพณี วัฒนธรรมของไทย หม้อดินเป็ นอุปกรณ์ที่ใช้ในการทาอาหาร มาตั้งแต่อดีต จนถึงปั จจุบนั ผลิตภัณฑ์
กาแฟที่ได้จากการคัว่ ด้วยหม้อดิน ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมากในประเทศญี่ปุ่น และเป็ นที่รู้จกั บ้างแล้วในภาคเหนือ
โดยเฉพาะในเชียงราย อุปกรณ์ควั่ กาแฟจะประกอบด้วย อุปกรณ์ชุดคัว่ กาแฟ อุปกรณ์ที่ใช้ควบคุมอุณหภูมิ และ
อุปกรณ์ในการทาให้เกิดการเย็นตัว งานวิจยั นี้จึงเหมาะสมกับอุตสาหกรรมแบบครัวเรื อน หรื อผูป้ ระกอบการ
ธุ รกิจกาแฟรายใหม่
Abstract
The objective of this research is to invent the roast cruse coffee machine. Currently roast coffee
machine in market is too big, expensive and was imported from oversea. It’s not appropriate for agriculturist
that will be entering to Coffee business. Clay pot was used to be the most importance equipment that is
highlight purpose for new market. Roasted coffee from clay pot that is very popular in japan and well Known
in Northern of Thailand. Roast coffee machine is consist with Stirring process during roasted coffee,
temperature controller and cooling system. This research is appropriate for household industry and new
entering to coffee business.
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เมื่อนาดินที่ข้ ึนรู ปแล้วมาให้ความร้อน ดินซึ่ งประกอบด้วยผลึกในตระกูลของ "alumino silicate" จะมี
การเปลี่ยนแปลงสัณฐานทางเคมี สารประกอบอัลคาไลน์ (alkaline) เป็ นสารชนิดหนึ่งที่สามารถทาปฏิกิริยาเคมี
กับผลึกดินที่อุณหภูมิสูง พลังงานความร้อนนี้สามารถขับให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของผลึกดิน โดยจะทาให้เกิด
สารประกอบลักษณะเป็ น"แก้ว" สารประกอบนี้จะทาหน้าที่เป็ นตัวประสานอนุภาคดินที่เหลือ ซึ่ งทาหน้าที่เป็ น
โครงสร้าง เข้าด้วยกัน ทาให้เนื้อวัสดุหลังการเผา (อย่างน้อยประมาณ 800 องศาเซลเซี ยส แล้วแต่คุณสมบัติทาง
เคมี) มีความคงทนแข็งแรงขึ้น สามารถคงรู ปไว้ใช้เป็ นภาชนะสังเคราะห์ชนิดแรกของมนุษย์
11. วัตถุประสงค์ ในการใช้ ประโยชน์ ผลงานสิ่ งประดิษฐ์
11.1 สร้างอุปกรณ์ควั่ กาแฟด้วยหม้อดิน
11.2 การบรรจุผลิตภัณฑ์กาแฟสดอาราบิกา้
11.3 การแปรรู ปผลิตภัณฑ์กาแฟสดอาราบิกา้
12. คุณสมบัติหรือคุณลักษณะเฉพาะของผลงานสิ่ งประดิษฐ์
12.1 ใช้มอเตอร์ เฟื องเกียร์ 12 V DC
12.2 พลังงานใช้แก๊ส ซึ่ งจะมีความคงที่มากกว่าใช้ถ่าน (ถ้าใช้พลังงานไฟฟ้ าจะสิ้ นเปลืองพลังงานมาก)
12.3 ใช้หม้อดินในการคัว่ กาแฟ ที่มีใบกลีบอยูข่ า้ งใน และให้หม้อดินหมุน เพื่อกลับกาแฟให้กาแฟสุ ก
ทัว่ ถึงกันหมด
12.4 มีพดั ลมทาความเย็น เพื่อให้ให้แกแฟที่ควั่ เกิดการเย็นตัว ให้เร็ วที่สุด
13. ขั้นตอนการทางานของผลงานสิ่ งประดิษฐ์
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การศึกษาข้อมูล และแนวทาง
วิเคราะห์ความเป็ นไปได้ และรวบรวมข้อมูล
ตรวจสอบข้อมูล
ออกแบบโครงสร้าง
การดาเนินการสร้าง
ทดสอบการทางาน
การดาเนินการด้านการบรรจุภณั ฑ์
วิเคราะห์ สรุ ปผล และแก้ไขข้อผิดพลาด
ทดลองงานร่ วมกับสถานประกอบการ หรื อชุมชน
ประเมินผลร่ วมกับสถานประกอบการ หรื อชุมชน
จัดทาคู่มือ
จัดทารายงานการวิจยั
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ส.ค. ก.ย. ต.ค.

พ.ย.

14. ประโยชน์ และคุณค่ าของผลงานสิ่ งประดิษฐ์
1. ส่ งเสริ ม วัฒนธรรมไทย เน้นจุดขายโดยการสร้างอุปกรณ์ควั่ กาแฟด้วยหม้อดิน
2. เพิม่ มูลค่าให้แก่เกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟอาราบิกา้
3. ส่ งเสริ มผูป้ ระกอบการรายใหม่ในการดาเนินการด้านธุ รกิจ กาแฟสด
4. การดาเนิ นการด้านกาแฟอาราบิกา้ สู่ อุตสาหกรรมครัวเรื อน
15. วัสดุ/อุปกรณ์ ทใี่ ช้ ในการประดิษฐ์ คิดค้ น
รายการ
1.มอเตอร์ เฟื องเกียร์ 12 Vdc
2. ชุดหัวแก็ส
3. ถังแก็ส พร้อมแก็ส ขนาดถังใหญ่
4.แสตลเลส ขนาด 0.3 มม.
5. ชุดควบคุมมอเตอร์ 0-30 Vdc 20 Amp
6.หม้อดิน
7.ไม้อดั ขนาด 0.5 mm
8. ตุก๊ ตาลูกปื นขนาด ¾ นิ้ว
9.เหล็กฉาก ขนาด ¼ นิ้ว
10. เหล็กกล่อง ¾ นิ้ว
11. ชุดล้อเหล็ก ขนาด 1.5 นิ้ว
12. แลสเส้น ขนาด Ø 0.8 cm
13. พัดลมทาความเย็น
รวม

จานวน
1 ตัว
1 ชุด
1 ถัง
1 แผ่น
1 ชุด
10 หม้อ
2 แผ่น
2 อัน
3 เส้น
3 เส้น
1 ชุด
1 เส้น
1 ตัว

ราคา
2,200
800
1,300
1,900
1,500
500
900
300
360
450
160
300
850
11,520

16. งบประมาณทีใ่ ช้ ในการประดิษฐ์ คิดค้ น
16.1 จานวน 15,000
บาท
16.2 แหล่งงบประมาณที่ได้รับ สิ่ งประดิษฐ์อาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

17. ลงนามผู้ร่วมประดิษฐ์ คิดค้ น
1. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายวิษณุ สิ งคะราช)
2. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายชัยชนะ ชัยสมบัติ)
3. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายประสพลาภ เพิ่มสิ น)
4. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายอนุกลู มหาวงค์)
5. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายสมชาย ดวงแก้ว)
6. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายธีรวุฒิ กล้าหาญ)
7. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายวรภัทร ปั ญสุ ยะ)
8. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายเอกวัฒน์ ใจบุญ)
9. ………………………………….....ผูป้ ระดิษฐ์
(นายนพฤทธิ์ เฟื่ องเงิน)

18. ลงนามอาจารย์ที่ปรึกษา
1. …………………………………..
(นายไพรวัลย์ ศักดิ์ใหญ่)
ตาแหน่ง พนักงานราชการ
2. …………………………………..
(นายนภัสดล แปงกลาง)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
3. …………………………………..
(นางสาวอมรรัตน์ วาระนุช)
ตาแหน่ง อาจารย์ที่ปรึ กษา
19. คารับรองของหัวหน้ าสถานศึกษา
ขอรับรองว่าสิ่ งประดิษฐ์ของคนรุ่ นใหม่ ชื่อผลงาน อุตสาหกรรมครัวเรื อนกาแฟหม้อดิน เป็ นผลงาน
สิ่ งประดิษฐ์ของนักเรี ยน นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย ที่มีรายนามข้างต้นจริ ง

ลงชื่อ………………………………….
(นายเกตุ บุญล้อม)
ตาแหน่ง ผูอ้ านวยการวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย

