ก

บทคัดย่ อ
งานวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อ สร้างและทดสอบเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์สุญญากาศ และนาเสนอการ
เปรียบเทียบการหาประสิทธิภาพของเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์สุญญากาศกับการหาประสิทธิภาพของเครือ่ ง
บรรจุภณ
ั ฑ์ทซ่ี ลี ถุงด้วยมือ โดยนาเสนอหลักการทางาน วิธกี ารใช้งานของเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์สุญญากาศ
กับเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์ทซ่ี ลี ถุงด้วยมือทีช่ ่วยในการเก็บรักษาอาหารและสินค้าต่างๆ ไม่ให้สญ
ู เสียตาม
กาลเวลาและเป็นการถนอมอาหารและสินค้าให้สามารถเก็บรักษาให้ได้นานขึน้ สะอาดและปลดภัย จาก
เชือ้ โรคและสิง่ ปนเปื้อนต่างๆ โดยมีการดูดเอาอากาศภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ออกไปจนหมดก่อนแล้วทาการ
ปิดผนึกปากถุง หรือบรรจุภณ
ั ฑ์ให้ปิดสนิท เพื่อให้ภายในของบรรจุภณ
ั ฑ์มสี ภาพเป็นสุ ญญากาศ
ช่วยในการเก็บรักษาสิง่ ของหรืออาหาร ไม่ให้สญ
ู เสียความชืน้ และคุณสมบัตจิ ากการเกิดออกซิเดชัน่
กับอากาศ หรือโดนความชืน้ และเปื้อนฝุน่ ละอองทีม่ อี ยูท่ วไปในอากาศ
ั่
ซึง่ จะทาให้คุณสมบัตขิ องสิง่ ที่
ถูกเก็บไว้ในบรรจุภณ
ั ฑ์เสื่อม หรือแปรสภาพไป ทาให้เก็บรักษาไว้ได้ยาวนานขึน้ การทางานของ
เครือ่ งนี้เป็นการรวมเอาลักษณะการทางานของ เครือ่ งทาสุ ญญากาศ กับเครือ่ งซีลปิดปากถุงเข้าไว้
ด้วยกันในเครือ่ งเดียว และสามารถทางานอย่างต่อเนื่องกันในครัง้ เดียว คือทัง้ ดูดทาสุญญากาศให้กบั
ภายในบรรจุภณ
ั ฑ์ และซีลปิดปากให้แน่นสนิทกันอากาศและสิง่ แปลกปลอมเข้าไปปนเปื้อนในถุงหรือ
บรรจุภณ
ั ฑ์ได้เป็นอย่างดี การทดสอบมีขนั ้ ตอนการออกแบบและสร้างเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์สุญญากาศ ทีม่ ี
ขนาด ความกว้าง 33 เซนติเมตร ความยาว 48 เซนติเมตร ความสูง 36 เซนติเมตร โครงสร้างทาจาก
สเตนเลส 304 หนา 1 มิลลิเมตร เพื่อเพิม่ ประสิทธิประสิทธิภาพในการถนอมอาหารหรือสินค้าให้มอี ายุ
ให้นานขึน้ และคงสภาพการใช้งานได้ยาวนาน
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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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กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาและวิจยั ฉบับนี้ สาเร็จลุล่วงไปด้วยดี ด้วยความกรุณาและความอนุเคราะห์จาก ดร ,
ราชวิกรม อาทิตย เจริญรัชต์ภาคย์ อธิการบดีสถาบันรัชต์ภาคย์ ทีส่ นับสนุนทุนทาวิจยั ในครัง้ นี้จนสาเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดิ คณะผูว้ จิ ยั ซาบซึง้ ในความกรุณาและขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ อาจารย์วราภรณ์ เจริญรัชต์ภาคย์ ทีป่ รึกษาอธิการบดี ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเป็น
อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณบุคคลากรฝา่ ยอาคารสถาบันรัชต์ภาคย์ ทีไ่ ด้ให้ความอนุ เคราะห์ อุปกรณ์ สร้างและ
ทดสอบเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์สุญญากาศ อีกทัง้ เอือ้ อานวย สถานทีท่ าการติดตัง้ ทดสอบเครือ่ งบรรจุภณ
ั ฑ์
สุญญากาศ สาหรับการทดสอบสาหรับงานวิจยั ในครัง้ นี้จนสามารถเก็บข้อมูลสาเร็จลุล่วงไปด้วยดี
สุดท้ายนี้ผวู้ จิ ยั หวังเป็นอย่างยิง่ ว่างานวิจยั ฉบับบนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผูส้ นใจได้ศกึ ษา
และ
ค้นคว้าต่อยอดได้ต่อไปเป็นอย่างดี
ขอขอบคุณคณะกรรมการ งานวิจยั สถาบันรัชต์ภาคย์ และอาจารย์ภาควิชาเครือ่ งกลทีไ่ ด้ให้การ
สนับสนุนและเอือ้ เฟื้อการดาเนินงานแก่โครงการวิจยั นี้ พร้อมทัง้ แนะนาข้อบกพร่องเกีย่ วกับการปฏิบตั ิ
งานวิจยั ในครัง้ นี้ คณะผูจ้ ดั ทาขอกราบขอบพระคุณ อาจารย์สถาบันรัชต์ภาคย์ ทุกท่านไว้ ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
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