
รายงานการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลยั

ประจ าเดือน มีนาคม 2565



ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม (Innovation process)/ Start up 22 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่  22 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ  ร่ วมงาน 
“Regional Science Park (RSP) Innovation Day 2022” โดยได้รับ
เกียรติจาก ศาสตราจารย์ น.พ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อม
มอบรางวัลการประกวดผลงาน RSP Innovation Award 2021 
ระดับประเทศ 

❑ ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ "ออเทลล่า เจลแต้มสิวจากบัวบกอินทรีย์ " ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ภายใต้การบ่มเพาะธุรกิจเทคโนโลยี อุทยานวิทยาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้คว้ารางวัลชนะเลิศ ประเภท นักธุรกิจ
นวัตกรรมระดับประเทศอีกด้วย



Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 7-9 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 7-9 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยอุทยานวิทยา
ศาตร์ และผู้เข้าร่วมหลักสูตรผู้จัดการนวัตกรรม (Certified Innovation 
Manager, CIM) ร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติงานและ
ศึกษาดูงาน พร้อมสร้างเครือข่ายความร่วมมือ และเครือข่ายนวัตกรรม
น าเสนอผลงานค้นคว้าอิสระระดับประเทศ 

❑ โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคมหาวิทยาลัยเข้า
ร่ ว ม อ บ ร ม หลั ก สู ต ร  รุ่ น  1  แ ล ะ  2  จ า ก  3  ภ าค เ หนื อ  ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ มากกว่า 20 หน่วยงาน จ านวน 300 
คน เข้าร่วมงานในครั้งนี้  เพื่อน าองค์ความรู้ ในด้านเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมไปพัฒนาแผนงานขององค์กร และเพื่อพัฒนาประเทศต่อไป



Innovation Ecosystem – ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 21 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 21 มีนาคม 2565  ผู้อ านวยการส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม และคณะ เยี่ยมชมพื้นที่อาคารอ านวยการอุทยาน
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการ และ The Beegins Co-Working space

❑ เพื่อหารือการประชุมชี้แจงโครงการส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ใน
รูปแบบใหม่ ผ่านระบบ BDS โดยขอให้ผู้รับบริการในแต่ละมหาวิทยาลัย
หรือหน่วยงานเป็นผู้ลงทะเบียนเข้าระบบการให้บริการได้ไม่เกิน 6
adminและต้องเป็นผู้รับผิดชอบการบริการนั้นๆอยู่ก่อนแล้วเพื่อให้
สะดวกต่อการประสานงาน

❑ โดยทางอุทยานวิทยาศาสตร์ จะเป็นผู้ประสานงาน ต่อไป 



Innovation Ecosystem –ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม 24 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 24 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์นักวิจัย                  
ให้การต้อนรับ คุณ Benilda Moises ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการศูนย์นวัตกรรม 
ศูนย์นวัตกรรมกลุ่มมิตรผล พร้อมคณะ โครงการ ขอนแก่น อินโนเวชั่ น
เซ็นเตอร์ ในการเยี่ยมชมอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น             
และโรงงานต้นแบบฯ 

❑ เพื่อประชุมหาความร่วมมือและสร้างโอกาสในการพัฒนาบ่มเพาะธุรกิจด้าน
อาหารให้มีความสอดคล้องกัน

❑ อีกทั้งคณะท างานมีความสนใจในการร่วมพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่ง
ในการพัฒนาและยกระดับอุตสาหกรรมอาหาร

❑ โดยจะขอจัดประชุมหารือในรายละเอียดการท างานร่วมกันในการบูรณาการ
การท างานร่วมกันต่อไป



Innovation Ecosystem - ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือกับภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรม 

8,16 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 8 และ 16 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ร่วมกับ 
ศ.ดร.อลิศรา เรืองแสง รองคณบดีฝ่ายวิจัย และวิเทศสัมพันธ์ คณะ
เทคโนโลยี ศ.ดร.ธนากร วงศ์วัฒนาเสถียร สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล                          
คณะวิศวกรรมศาสตร์  ผศ .ดร.สมพร เกษแก้ว  สาขาวิชาชีวเคมี                   
คณะวิทยาศาสตร์ และนางจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อ านวยการศูนย์
ทรัพย์สินทางปัญญา ประชุมหารือการด า เนินความร่วมมือด้าน 
Biofusion ระหว่างมหาวิทยาลัยกับบริษัท พรีเมี่ยม เอ็นเนอร์ยี่ คอร์
ปอเรชั่น จ ากัด  โดยการน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย          
ที่พร้อมถ่ายทอดสู่อุตสาหกรรม พลังงานเชื้อเพลิงพลังงานสะอาด  



Innovation Ecosystem –ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
การน าแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์

9 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 9 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประชุมหารือร่วมกับทีม
โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ และบริษัทอีฮงมอเตอร์ ในประเด็นเรื่อง 
การเตรียม platform  ส าหรับการด าเนินการประกอบรถจักรยานไฟฟ้า 

❑ ณ ห้องประชุมฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  พร้อมเข้าเยี่ยมชมการผลิตเซลล์แบตเตอรี่

❑ สรุปสาระคือบริษัทจะด าเนินการจัดท าplatformส าหรับการด าเนินการ
ประกอบรถจักรยานไฟฟ้าเสร็จแล้วจะใช้แบตเตอรี่จากมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ต่อไป



Innovation Ecosystem –ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
การน าแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์

14 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 14 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ ประชุมหารือร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น ส านักงาน
พลังงานจังหวัดขอนแก่น  บริษัท โตเกียวมอเตอร์  และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

❑ เรื่อง การน าแบตเตอรี่ที่ผลิตโดย โรงงานแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ไปใช้ประโยชน์ในรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า  เพื่อสร้าง
อาชีพ สร้างรายได้ให้กลุ่มเปราะบางในจังหวัดขอนแก่น ผ่านโปรแกรม
ออนไลน์ Zoom Meeting

❑ สรุปในส่วนที่เกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นคือการเตรียมแบตเตอรี่แพ็ก
ส าหรับมอเตร์ไซต์ไฟฟ้า ซึ่งขณะนี้ได้ประสานเชื่อมโยงกับผู้น าเข้ามอเตอร์ไซต์
ไฟฟ้าเพื่อลงในรายละเอียดท่ีเกี่ยวข้องแล้ว



Innovation Ecosystem –ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
การน าแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์

11 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 11 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และอาจารย์นักวิจัย 
ร่วมประชุมหารือกับ ผู้อ านวยการส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคณะท างานนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ  
NEEC 

❑ พร้อมเข้าเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่  โรงงาน
ต้นแบบไบโอไฮเทน และโรงเรือนต้นแบบผลิตและแปรรูปผลิตภัณฑ์ของ
แมลงโปรตีน (Black Soldier Fly: BSF) 

❑ และจะน าข้อมูลเพื่อน าเสนอในคณะกรรมการ NEEC ถึงความพร้อมในการ
ด าเนินการ ที่เกี่ยวข้องกับ Biotechnology และ Insect protein ต่อไป

❑ รวมทั้งปัจจัยที่เอื้อต่อความส าเร็จในการเกิด NEEC อย่างแท้จริง



Innovation Ecosystem –ส่งเสริมกระบวนการสร้างนวัตกรรม
การน าแบตเตอรี่ไปใช้ประโยชน์

11,31 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ โรงงานต้นแบบแบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงงาน
แบตเตอรี่และพลังงานยุคใหม่ 

❑ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 ในประเด็นเรื่อง การจัดตั้งโรงงานแบตเตอรี่และ
พลังงานยุคใหม่ เป็นหน่วยงานวิสาหกิจ รวมทั้งการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและ
ผู้อ านวยการโรงงานแบตเตอรี่และพลังยุคใหม่ เพื่อก าหนดทิศทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน รวมไปถึงการด าเนินงานที่ผ่านมาของโรงงาน

❑ ครั้งที่ 2 ในวันที่ 31 มีนาคม 2565 ในประเด็นเรื่อง การขออนุมัติร่างประกาศที่
เกี่ยวข้องกับโรงงานฯ เพื่อการด าเนินงานต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงานของ
หน่วยงาน และการขออนุมัติแผนการด าเนินงานเพื่อใช้งบประมาณ ประจ าปี 2565



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม 7 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่  7 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ น าทีมผู้บริหาร
มหาวิ ทยาลั ยขอนแก่ น  ประชุ มหารื อแนวทางการพัฒนาพื้ นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองหญ้าปล้อง อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ประธานสภาต าบล 
ผู้บริหารอบต  ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารโรงเรียน 

❑ เพื่อพัฒนาพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วม ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาการใช้ประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญต่องาน
อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรของประเทศต่อไป

❑ โดยสรุปกิจกรรมและโครงการด าเนินยกระดับเศรษฐกิจ สังคม สุภาพและ
การศึกษา ได้แก่กิจกรรมแคมป์ศึกษาธรรมชาติ การจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ 
จัดขี่จักรยานรอบเขา  โครงการวิจัยสมุนไพรไทย และโครงการอบรมผัก
ปลอดภัย พัฒนาอาชีพ ตลาดออนไลน์  ภาษาต่างประเทศ  เป็นต้น



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม 29 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่  29 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์
ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
จัดประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น

❑ เพื่ อหารือและติดตามความก้ าวหน้ ากิ จกรรมการพัฒนาพื้ นที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น อ าเภอวังสะพุง จังหวัดเลย  ณ ห้องประชุมฝ่าย
นวัตกรรมและวิสาหกิจ ชั้น 5 อาคารสิริคุณากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
และผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting 



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม 5 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 5 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ พร้อมด้วย ผศ.ดร.
อารยา เชาว์เรืองฤทธิ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีและทีม รศ.ดร.รังสรรค์ 
เนียมสนิท ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ฯ และเจ้าหน้าที่โรงงาน
ต้นแบบเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

❑ ประชุมชี้แจงแนวทางการใช้เครื่องมือแปรรูปจิ้งหรีด ให้แก่เกษตรกรผู้
เลี้ยงจิ้งหรีดในพื้นที่บ้านแสนตอ ต าบลบัวใหญ่ อ าเภอน้ าพอง จังหวัด
ขอนแก่น

❑ โดยทางพื้นที่ขอให้ทางมหาวิทยาลัยสนับสนุนองค์ความรู้ เทคโนโลยีและ
บุคลากรเข้ามาช่วยผลักดันการขอมาตรฐานและการอบรมการใช้งาน
เครื่องมือ



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 4 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 4 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ และทีมงานนักวิจัย
ภายใต้ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  ร่วมเป็น
วิทยากรให้ความรู้ในการอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการ 
อพ.สธ." ให้กับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในหัวข้อ 
“เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
(อพ.สธ.)”

❑ รวมถึงแหล่งทุนต่างๆ ที่สามารถยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย และท าอย่างไร
ที่จะได้รับทุน พร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นจากอาจารย์และนักวิจัย
ผู้เข้าร่วมอบรมกว่า 50 ท่าน



นวัตกรรมบูรณาการเพื่อสังคม (โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ) 17 มี.ค. 65 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ

❑ วันที่ 17 มีนาคม 2565 ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจ โดยศูนย์ประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 

❑ จัดประชุมหารือการด าเนินโครงการพัฒนาการจัดการทรัพยากรเพื่อการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ร่วมกับจังหวัดขอนแก่น ประกอบด้วย
หัวหน้าส านักงานปลัดฯ นายอ าเภอฯ  เกษตรอ าเภอ   อปท และ อบต   เพื่อ
คัดเลือกพื้นที่ในการด าเนินโครงการ ผ่านโปรแกรมออนไลน์ Zoom Meeting 

❑ ที่ประชุมสรุปพื้นที่ด าเนินการโครงการสร้างจิตส านึกและพัฒนาแนวทางการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติ ในพื้นที่ ต าบลบ้านค้อ อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น  และด าเนินโครงการพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น 
ในพื้นที่ ต าบลหนองตูม อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น  

❑ โดยทางจังหวัดจะด าเนินการท าหนังสือแต่งตั้งผู้เกี่ยวข้องและให้ผู้เกี่ยวข้องเข้า
ร่วมด าเนินการโครงการต่อไป



ผู้ประดิษฐ์ :รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์  และคณะ
สถานะ :อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002743

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน:เครื่องคัดฝักข้าวโพด

ข้อดี

– คัดข้าวโพดฝักดีและเสียออกจากกันได้อย่างถูกต้องคิดเป็นร้อยละ 
90

– สามารถคัดขนาดของฝักข้าวโพดได้ 2 ขนาด คือ ข้าวโพดท่ีมี
ขนาดความสูงของฝักน้อยกว่า 16 เซนติเมตร และ สูงของฝัก 16-
20 เซนติเมตร

– มีโทรศัพท์เชื่อมต่อกับบอร์ดควบคุมการท างานด้วยเครือข่ายไร้
สาย เพื่อควบคุมการท างานของเครื่องคัดข้าวโพดตามการ
ประดิษฐ์นี้



ผู้ประดิษฐ์ :รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์  และคณะ
สถานะ :อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 1803002743

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน:เครื่องคัดฝักข้าวโพด

– มีมอเตอร์เกียร์เป็นต้นก าลังเพ่ือส่งก าลังไปยังใบพัดให้หมุนเพื่อควบคุมการ
ปล่อยฝักข้าวโพดให้เคลื่อนที่ไปยังสายพานทีละฝัก

– ต้นทุนการผลิตเครื่องคัดข้าวโพดตามการประดิษฐ์นี้คือ 20,000-25,000
บาท

– ประสิทธิภาพในการคัดข้าวโพดคือ180 ฝัก ต่อ 1 ชม.
– วัสดุตัวเครื่องต้นแบบคัดข้าวโพดท าจากแผ่นอะคริลิคและเหล็ก มีอายุการ

ใช้งานอยู่ที่ 1-2 ปี 
– ตัวเครื่องมีขนาดความกว้าง 50 ซม. ยาว 100 ซม. สูง 45 ซม. และ

น้ าหนัก 20-25 กิโลกรัม
– เครื่องคัดข้าวโพดที่เคยมีมาก่อนคือ 120 ฝัก/นาที โดยต้นทุนการผลิต

เครื่องคือ 140,000 บาท



ผู้ประดิษฐ์ :รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
สถานะ :อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15506

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน:เครื่องแยกมอด

ข้อดี

– มีเซนเซอร์ตรวจจับตัวมอด โดยท าหน้าที่ตรวจค่าสีด า
– มีชุดล าเลียงย้อนกลับ กรณียังตรวจพบตัวมอดในข้าวสาร ชุดล าเลียง

ย้อนกลับจะล าเลียงข้าวสารกลับเข้าสู่กระบวนการคัดแยกอีกครั้ง เครื่อง
จะท างานจนกว่าเซ็นเซอร์จะตรวจไม่พบตัวมอด

– มีตะแกรงร่อนข้าว ส าหรับแยกก้อนหินหรือกรวดที่มีขนาดใหญ่ออกจาก
ข้าวสาร และร่อนข้าวไม่ให้เมล็ดข้าวติดกัน รวมถึงชะลอข้าวเพื่อให้
มอเตอร์ดูดท าหน้าที่ดูดมอดออกจากข้าวสารได้ดีขึ้น

– ควบคุมการท างานผ่านระบบควบคุมทางไกลแบบไร้สาย
– เคลื่อนย้ายได้สะดวก



ผู้ประดิษฐ์ :รองศาสตราจารย์จักรชัย โสอินทร์ และคณะ
สถานะ :อยู่ระหว่างการหาผู้ประกอบการ
อนุสิทธิบัตร เลขที่ 15506

ฝ่ายนวัตกรรมและวิสาหกิจIP เด่นประจ าเดือน:เครื่องแยกมอด

ข้อมูลเพิ่มเติม

– เครื่องแยกมอดที่เคยมีมาก่อนนั้น ใช้พัดลมในการดูดตัวมอดออกจากข้าว 
ซึ่งยังคงมีตัวมอดหลงเหลือในข้าวสาร นอกจากนี้ยังมีการใช้รังสีอินฟาเรด
และการให้ความร้อนด้วยคลื่นวิทยุในการก าจัดตัวมอด เมื่อตัวมอดตาย
ยังคงปนเปื้อนอยู่ในข้าวสาร ไม่สามารถแยกตัวมอดออกจากข้าวสาร

– ประสิทธิภาพการงาน : 3 กิโลกรัม/ชั่วโมง
– เครื่องแยกมอดตามการประดิษฐ์มีความสูง 90 เซนติเมตร x ยาว 60

เซนติเมตร
– ต้นทุนในการผลิต : 25,000 บาท/เครื่อง (เครื่องที่มีทั่วไป 30,000-

2,000,000 บาท แล้วแต่ขนาดเครื่อง)
– ราคาจ าหน่ายที่ประมาณการไว้ ไม่เกิน 30,000 ถึง 40,000 บาท
– อายุการใช้งาน 3-5 ปี (ขึ้นอยู่กับอายุการใช้งานของ sensor)




