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บทคดัย่อ 

งานวจิยัครัง้นี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อสรา้งและทดสอบเครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศ และน าเสนอการ
เปรยีบเทยีบการหาประสทิธภิาพของเครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศกบัการหาประสทิธภิาพของเครือ่ง
บรรจภุณัฑท์ีซ่ลีถุงดว้ยมอื  โดยน าเสนอหลกัการท างาน วธิกีารใชง้านของเครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศ
กบัเครือ่งบรรจภุณัฑ์ทีซ่ลีถุงดว้ยมอืทีช่่วยในการเกบ็รกัษาอาหารและสนิคา้ต่างๆ ไมใ่หส้ญูเสยีตาม
กาลเวลาและเป็นการถนอมอาหารและสนิคา้ใหส้ามารถเกบ็รกัษาใหไ้ดน้านขึน้ สะอาดและปลดภยั จาก
เชือ้โรคและสิง่ปนเป้ือนต่างๆ  โดยมกีารดดูเอาอากาศภายในบรรจภุณัฑอ์อกไปจนหมดก่อนแลว้ท าการ
ปิดผนึกปากถุง    หรอืบรรจภุณัฑใ์หปิ้ดสนิท เพื่อใหภ้ายในของบรรจภุณัฑม์สีภาพเป็นสุญญากาศ  
ช่วยในการเกบ็รกัษาสิง่ของหรอือาหาร  ไมใ่หส้ญูเสยีความชืน้   และคุณสมบตัจิากการเกดิออกซเิดชัน่ 
กบัอากาศ หรอืโดนความชืน้และเป้ือนฝุน่ละอองทีม่อียูท่ ัว่ไปในอากาศ  ซึง่จะท าใหคุ้ณสมบตัขิองสิง่ที่
ถูกเกบ็ไวใ้นบรรจภุณัฑเ์สื่อม หรอืแปรสภาพไป  ท าใหเ้กบ็รกัษาไวไ้ดย้าวนานขึน้  การท างานของ
เครือ่งนี้เป็นการรวมเอาลกัษณะการท างานของ เครือ่งท าสุญญากาศ  กบัเครือ่งซลีปิดปากถุงเขา้ไว้
ดว้ยกนัในเครือ่งเดยีว  และสามารถท างานอยา่งต่อเนื่องกนัในครัง้เดยีว คอืทัง้ดดูท าสุญญากาศใหก้บั
ภายในบรรจภุณัฑ์ และซลีปิดปากใหแ้น่นสนิทกนัอากาศและสิง่แปลกปลอมเขา้ไปปนเป้ือนในถุงหรอื
บรรจภุณัฑไ์ดเ้ป็นอยา่งด ี การทดสอบมขีัน้ตอนการออกแบบและสรา้งเครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศ  ทีม่ี
ขนาด ความกวา้ง 33 เซนตเิมตร ความยาว 48 เซนตเิมตร  ความสงู 36 เซนตเิมตร โครงสรา้งท าจาก 
สเตนเลส  304 หนา 1 มลิลเิมตร  เพื่อเพิม่ประสทิธปิระสทิธภิาพในการถนอมอาหารหรอืสนิคา้ใหม้อีายุ
ใหน้านขึน้และคงสภาพการใชง้านไดย้าวนาน 
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Abstract 

This research aims to construct and test a vacuum packaging machine. And to compare the 
efficiency of the vacuum packaging machine with the performance of the packaging machine 
that sealed the bag by hand. The present work How to use the vacuum packaging machine and 
packaging machine with a sealing machine.That helps to preserve food and various goods. Not 
to lose time, and the preservation and storage of the product to make it longer Clean and 
release disaster Of germs and contamination. By sucking the air within the packaging out 
completely before sealing the bag. Packaging or sealed The inside of the packaging has a 
vacuum In keeping items or food. Not to lose moisture And features from the oxidation with air 
or by moisture, dust and pollution is everywhere in the air. This will make the features of what 
is stored in the packaging deterioration. Or converted to Thus preserved longer The function of 
this machine incorporates behavior. Vacuum Machine With sealed bags together in a single 
device. And can work continuously at one time. The vacuum is a vacuum inside the packaging. 
And tightly sealed air contaminants and foreign materials into bags or containers as well. 
The test involves the design and construction of a vacuum packaging machine with a width of 
33 centimeters, 48 centimeters in length, 36 centimeters in height. The structure is made of 304 
stainless steel, 1 mm thick. To enhance the efficiency of preserving food or goods for a longer 
period of time and maintaining long lasting use. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 การศกึษาและวจิยัฉบบัน้ี ส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ีดว้ยความกรณุาและความอนุเคราะหจ์าก ดร ,
ราชวกิรม อาทติย เจรญิรชัตภ์าคย ์อธกิารบดสีถาบนัรชัตภ์าคย ์ ทีส่นบัสนุนทุนท าวจิยัในครัง้นี้จนส าเรจ็
ลุล่วงไปดว้ยด ิคณะผูว้จิยัซาบซึง้ในความกรณุาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบคุณ อาจารยว์ราภรณ์  เจรญิรชัตภ์าคย์ ทีป่รกึษาอธกิารบดี  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็น
อยา่งสงูไว ้ณ โอกาสน้ี  
 ขอขอบคุณบุคคลากรฝา่ยอาคารสถาบนัรชัตภ์าคย ์ทีไ่ดใ้หค้วามอนุเคราะห์ อุปกรณ์สรา้งและ
ทดสอบเครือ่งบรรจภุณัฑส์ุญญากาศ  อกีทัง้เอือ้อ านวย สถานทีท่ าการตดิตัง้ ทดสอบเครือ่งบรรจภุณัฑ์
สุญญากาศ  ส าหรบัการทดสอบส าหรบังานวจิยัในครัง้นี้จนสามารถเกบ็ขอ้มลูส าเรจ็ลุล่วงไปดว้ยด ี
 สุดทา้ยน้ีผูว้จิยัหวงัเป็นอยา่งยิง่ว่างานวจิยัฉบบับน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อผูส้นใจไดศ้กึษา และ
คน้ควา้ต่อยอดไดต่้อไปเป็นอยา่งด ี 
 ขอขอบคุณคณะกรรมการ งานวจิยัสถาบนัรชัตภ์าคย ์ และอาจารยภ์าควชิาเครือ่งกลทีไ่ดใ้หก้าร
สนบัสนุนและเอือ้เฟ้ือการด าเนินงานแก่โครงการวจิยัน้ี  พรอ้มทัง้แนะน าขอ้บกพรอ่งเกีย่วกบัการปฏบิตัิ
งานวจิยัในครัง้นี้ คณะผูจ้ดัท าขอกราบขอบพระคุณ อาจารยส์ถาบนัรชัตภ์าคย ์ทุกท่านไว ้ณ ทีน่ี้ดว้ย 
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