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รายละเอียดการประดษิฐ์ 

ช่ือที่แสดงถึงการประดษิฐ์  
            เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว 
สาขาวิทยาการที่เก่ียวข้องกับการประดษิฐ์ 
 วิศวกรรมเคร่ืองกลในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว 5 

ภูมิหลังของศิลปะหรือวิทยาการท่ีเก่ียวข้อง 
 เส้นใยมะพร้าว หรือ ใยมะพร้าว นบัเป็นวสัดเุหลือใช้จากกการเกษตรท่ีมีอยู่มากโดยเฉพาะใน
จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ มีการน าเส้นใยมะพร้าวมาประยุกต์ใช้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ ท่ีนอน เบาะ
รถยนต์ เบาะนัง่โซฟา พรมเช็ดเท้า แผ่นฉนวนป้องกนัความร้อน  เชือก ฯลฯ ในอตุสาหกรรมท่ีนอนท่ีใช้
แผ่นใยมะพร้าวเป็นส่วนประกอบ ขนาดของเส้นใยมะพร้าวเป็นส่วนประกอบท่ีส าคญั แสดงถึงคณุภาพ10 

ของแผ่นใยมะพร้าว การน าเส้นใยมะพร้าวท่ีมีขนาดไม่เท่ากันหรือไม่มีการจัดเรียงมาผลิตแผ่นใย
มะพร้าว ท าให้แผ่นใยมะพร้าวท่ีผลิตได้ไม่มีคณุภาพและไม่เป็นท่ีต้องการของตลาด การจดัเรียงเส้นใย
มะพร้าวในปัจจบุนัมีลกัษณะการคดัแยกขนาดของเส้นใย มกัใช้แรงงานคนในการฉีกเส้นใยมะพร้าวให้มี 
ขนาดเล็กใกล้เคียงกัน ซึ่งลกัษณะดงักล่าวท าให้เสียเวลาในการคดัแยกเส้นใยมะพร้าวก่อนท่ีจะมาท า
เป็นแผน่ใยมะพร้าว อีกทัง้ยงัไม่สามารถผลิตได้ทนัความต้องการของตลาด ซึ่งจากปัญหาท่ีกล่าวมา จึง15 

ท าให้มีการประดิษฐ์เคร่ืองจัดเรียงใยมะพร้าวขึน้เพ่ือแก้ปัญหาและยังสามารถน ามาขยายเพ่ือใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  
 เคร่ืองท าแผ่นใยมะพร้าวรุ่นเก่ามีข้อเสียคือ เม่ือตวัเคร่ืองท าแผ่นใยมะพร้าวท างาน จะไม่มีการ
ฉีกเส้นใยมะพร้าวให้มีขนาดเทา่กนัก่อนจดัเรียงเป็นแผน่ใยมะพร้าว  ท าให้แผ่นใยมะพร้าวท่ีจดัเรียงได้ มี
ลกัษณะขรุขระ ไมส่ม ่าเสมอ  20 

 สิทธิบตัรสหรัฐอเมริกา เลขท่ี 20000100 ได้กล่าวถึง เคร่ืองท าแผ่นใยมะพร้าว ซึ่งมีข้อเสียคือ 
เส้นใยท่ีได้จากการฉีกของเคร่ืองมีขนาดใหญ่เกินไป เน่ืองมาจากการจดัเรียงของหนามบนลกูกลิง้มีความ
หา่งเกินไป 
 เคร่ืองจดัเรียงเส้นใยมะพร้าว (สิทธิบตัรแคนนาดา เลขท่ี 023-00000020) มีข้อเสียคือเส้นใยท่ี
แยกได้มีขนาดเล็ก ท าให้แผน่ใยท่ีได้บาง เน่ืองจากการจดัเรียงของหนามลกูกลิง้มีความถ่ีมากเกินไป 25 

 เคร่ืองแยกเส้นใยย่ีห้อ Toki ของบริษัท Nomura (สิทธิบตัรญ่ีปุ่ น เลขท่ี 01-00045) ซึ่งใช้แยกเส้น
ใยมะพร้าว เส้นใยปาล์ม โดยเคร่ืองรุ่นนีเ้ป็นท่ีนิยมใช้กนัมากในบริษัทท าแผ่นใย  แต่มีข้อเสียคือหนาม
ลูกกลิง้มีขนาดเล็ก เม่ือใช้เคร่ืองเป็นเวลานาน หนามลูกกลิง้จะสึกเร็ว ท าให้ต้องเปล่ียนลูกกลิง้หนาม
บอ่ย 

ตัวอย่างการเขียนค าขอ (วศิวกรรม) 
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 เคร่ืองแยกเส้นใยมะพร้าวย่ีห้อไทยประดิษฐ์ ของบริษัทไทยท าไทยใช้ (สิทธิบตัรประเทศไทย 
เลขท่ี 0870000201) เคร่ืองย่ีห้อนีจ้ดัเรียงแผน่ใยมะพร้าวได้แผน่ขนาดสัน้ เพราะรางท่ีใช้ล าเลียงเส้นใยท่ี
คดัแยกได้มีระยะทางสัน้ ท าให้แผน่เส้นใยท่ีเคล่ือนท่ีเลยรางล าเลียงมีการฉีกขาด 
            ส าหรับเคร่ืองจดัเรียงเส้นใยมะพร้าวท่ีได้ประดิษฐ์ขึน้ในครัง้นี ้ได้แก้ไขปัญหาดงักล่าวโดยการ
เพิ่มลูกกลิง้หนามซึ่งมีลกัษณะเป็นลกูกลิง้ทรงกระบอก ผิวรอบด้านนอกลูกกลิง้หนามเป็นหนามแหลม5 

จ านวนมาก จดัเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบ เม่ือใยมะพร้าวผ่านลกูกลิง้ เส้นใยมะพร้าวจะถูกฉีกโดย
หนามแหลมของลกูกลิง้ให้ได้ขนาดเส้นใยท่ีเท่ากัน ดงัแสดงไว้ในรูปประกอบท่ี 2  ท าให้การจดัเรียงเส้น
ใยมีระเบียบยิ่งขึน้ นอกจากนีมี้การเพิ่มรางล าเลียงแผ่นใยมะพร้าวท่ีจดัเรียงแล้วให้มีระยะทางท่ียาวขึน้ 
ท าให้ได้แผน่ใยมะพร้าวท่ีมีขนาดยาวขึน้ 
ลักษณะและความมุ่งหมายของการประดษิฐ์ 10 

 การประดิษฐ์นีเ้ป็นการประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกบัเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวเพ่ือใช้ในการจดัเรียงใย
มะพร้าวส าหรับใช้ท าท่ีนอน โดยเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวมีโครงสร้างเป็นชดุถ่ายทอดก าลงั ส่งก าลงัผ่าน
สายพานท่ีติดตัง้เข้ากบัชดุมลูเลย์เพ่ือขบัเคล่ือนให้ลกูกลิง้หนามท่ีอยู่ภายในตวัเรือนหมนุ โดยตวัเรือนมี
ทางให้ใยมะพร้าวเคล่ือนท่ีผ่านเข้า และมีทางออกท าเป็นรางมีลกัษณะเป็นชดุสายพานล าเลียง เพ่ือส่ง
ใยมะพร้าวท่ีผ่านการจดัเรียง ภายในของตวัเรือนมีลูกกลิง้หนามทรงกระบอกติดตัง้อยู่  บริเวณผิวรอบ15 

นอกของลูกกลิง้หนามมีลกัษณะเป็นหนามแหลมจ านวนมากท่ีจดัเรียงอย่างเป็นระเบียบตามแนวขวาง
และรอบล าตวัของลกูกลิง้หนาม เม่ือใยมะพร้าวเคล่ือนท่ีผ่านเข้ามาภายในตวัเรือน หนามของลกูกลิง้จะ
หมนุเคล่ือนท่ีผา่นใยมะพร้าวท่ีเคล่ือนผา่นเข้ามา ท าให้ใยมะพร้าวท่ีมีผิวไม่เรียบและกระจายตวัอย่างไม่
เป็นระเบียบมีผิวเรียบและแนน่มากขึน้ 
 ความมุ่งหมายของการประดิษฐ์นีคื้อ การจดัให้มีเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวเพ่ือใช้ในการจดัเรียง20 

ใยมะพร้าวท่ีมีผิวไม่เรียบและกระจายตวัอย่างไม่เป็นระเบียบให้มีผิวเรียบและมีความแน่นมากขึน้ เพ่ือ
น าไปใช้งานในขัน้ตอนตอ่ไป 
การเปิดเผยการประดษิฐ์สมบูรณ์ 
 เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว ประกอบด้วย ชดุถ่ายทอดก าลงั (2), มอเตอร์ (3), ชดุเฟือง (4), ชดุมลู
เลย์ (5), ลกูกลิง้หนาม (6), ตวัเรือน (7), และชดุสายพานล าเลียงเคล่ือนท่ี(10)    25 

ตามรูปท่ี 1 แสดงให้เห็นเคร่ืองจัดเรียงใยมะพร้าว(1) ตามการประดิษฐ์นี ้ซึ่งประกอบด้วยชุด
ถ่ายทอดก าลงั(2) มีมอเตอร์(3) เป็นต้นก าลงั และถ่ายทอดก าลงัตอ่ไปยงัชุดเฟือง(4) เพ่ือปรับความเร็ว
รอบก่อนสง่ก าลงัผา่นสายพานไปยงัชดุมลูเลย์(5) เพ่ือขบัเคล่ือนให้ลกูกลิง้หนาม(6) ท่ีอยู่ภายในตวัเรือน
(7) ของเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวหมุน โดยตวัเรือนจะมีทางเข้า(8) ซึ่งเป็นทางท่ีให้ใยมะพร้าวเคล่ือนท่ี
ผ่านเข้ามาภายในและมีทางออก(9) ท าเป็นผนงักัน้สูงขึน้มาทัง้สองข้าง ทางออก(8) ท าเป็นรางท่ีมีชุด30 
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สายพานล าเลียงเคล่ือนท่ี(10) เพ่ือสง่ใยมะพร้าวท่ีผา่นการจดัเรียงแล้วออกจากเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว
(1) การท างานของชดุสายพานล าเลียง(10) อาศยัก าลงัขบัเคล่ือนจากภายนอก (ซึ่งไม่ได้แสดงให้เห็นใน
รูปเขียน) บริเวณภายในตวัเรือน(7) มีลูกกลิง้หนาม ลกัษณะทรงกระบอกท่ีมีด้านข้างทัง้สองเป็นแกน
กระบอก(11) ต่อเข้ากับชุดมูลเลย์(5) เพ่ือขบัเคล่ือนให้ลูกกลิง้หนาม(6) หมุนรอบตวั ท าให้ใยมะพร้าว
เคล่ือนท่ีผ่านเข้ามาภายในตัวเรือน(7) (ดังท่ีได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนในรูปท่ี 2) เม่ือใยมะพร้าว5 

เคล่ือนท่ีผา่นเข้ามาภายในตวัเรือน(7) จะท าให้หนามปลายแหลม(12) ของลกูกลิง้หนาม(6) หมนุผ่านใย
มะพร้าวท่ีเคล่ือนท่ีผ่านเข้ามา ท าให้ใยมะพร้าวท่ีมีผิวไม่เรียบและกระจายตวัอย่างไม่เป็นระเบียบ มีผิว
เรียบและมีความแน่นมากขึน้ โดยใยมะพร้าวท่ีผ่านการจัดเรียงจากลูกกลิง้หนาม(6) จะเคล่ือนท่ีผ่าน
ออกไปตามทางออก(9) ท่ีมีชดุสายพานล าเลียง(10) เพ่ือน าไปใช้งานในขัน้ตอนตอ่ไป 
ค าอธิบายรูปเขียนโดยย่อ 10 

 รูปท่ี 1 แสดงถึงเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวตามการประดษิฐ์นี ้
 รูปท่ี 2 แสดงถึงลกูกลิง้หนามของเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวตามการประดษิฐ์นี ้
วิธีการในการประดษิฐ์ที่ดีที่สุด 
 เหมือนกบัท่ีได้กลา่วไว้แล้วในหวัข้อการเปิดเผยการประดษิฐ์โดยสมบรูณ์ 
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ข้อถือสิทธิ 
1. เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว ประกอบด้วย ชดุถ่ายทอดก าลงั (2), มอเตอร์ (3), ชดุเฟือง (4), ชดุ

มลูเลย์ (5), ลกูกลิง้หนาม (6), ตวัเรือน (7), และชดุสายพานล าเลียงเคล่ือนท่ี(10)    
โดยท่ีชุดถ่ายทอดก าลงั(2) มีมอเตอร์(3) เป็นต้นก าลงั และถ่ายทอดก าลงัต่อไปยังชุดเฟือง(4) 

เพ่ือปรับความเร็วก่อนส่งก าลงัผ่านสายพานไปยงัชดุมลูเลย์(5) เพ่ือขบัเคล่ือนให้ลกูกลิง้หนาม(6) ท่ีอยู่5 

ภายในตวัเรือน(7) ของเคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวหมุน โดยตวัเรือนจะมีทางเข้า(8) ซึ่งเป็นทางท่ีให้ใย
มะพร้าวเคล่ือนท่ีผา่นเข้ามาภายในและมีทางออก(9) ท าเป็นผนงักัน้สงูขึน้มาทัง้สองข้าง ทางออก(8) ท า
เป็นรางท่ีมีชดุสายพานล าเลียงเคล่ือนท่ี(10)   

โดยเคร่ืองจัดเรียงใยมะพร้าวมีลักษณะเฉพาะ คือ มีลูกกลิง้หนาม(6) ท่ีต่อเข้ากับวิถีทาง
ถ่ายทอดก าลงัเพ่ือขบัเคล่ือนให้ลกูกลิง้หนาม(6) หมนุรอบตวัท าให้เกิดการจดัเรียงใยมะพร้าวท่ีเคล่ือนท่ี10 

ผา่นเข้ามาภายในตวัเรือน(7) 

2. เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว ตามข้อถือสิทธิท่ี 1 ท่ีซึ่ง ลกูกลิง้หนาม (6) เป็นลกูกลิง้ทรงกระบอก
ท่ีมีด้านข้างทัง้สองด้านเป็นแกนทรงกระบอก(11)  

3. เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าว ตามข้อถือสิทธิท่ี 1 หรือ 2 ข้อใดข้อหนึง่ ท่ีซึ่ง ลกูกลิง้หนาม (6) มีผิว
รอบนอกเป็นหนามปลายแหลม(12) มีจ านวนมาก จดัเรียงเป็นแถวอย่างมีระเบียบตามแนวขวางและ15 

แนวโดยรอบล าตวัของลกูกลิง้หนาม(6) 
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บทสรุปการประดษิฐ์ 
 เคร่ืองจดัเรียงใยมะพร้าวมีโครงสร้างเป็นชุดถ่ายทอดก าลงั ส่งก าลงัผ่านสายพานไปยงัชุดมูล
เลย์ เพ่ือขบัเคล่ือนลกูกลิง้หนามท่ีอยูภ่ายในตวัเรือนให้หมนุ ตวัเรือนมีทางให้ใยมะพร้าวเคล่ือนท่ีผ่านเข้า
และมีทางเพ่ือส่งใยมะพร้าวท่ีผ่านการจัดเรียงแล้วเคล่ือนท่ีออก ซึ่งท่ีบริเวณภายในของตวัเรือนจะมี
ลกูกลิง้หนามติดตัง้อยู่ มีลกัษณะเป็นลูกกลิง้ทรงกระบอก โดยผิวรอบนอกของลกูกลิง้หนามเป็นหนาม5 

ปลายแหลมจ านวนมากท่ีจดัเรียงเป็นแถวอย่างเป็นระเบียบตามแนวขวางและตามแนวโดยรอบล าตวั
ของลกูกลิง้หนาม 


