ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่น ๆ

รหัส : 08070003
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :
ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :
หน่วยงานที่พัฒนา :

รถซ่อมบำรุงถนนลำดยำงชนิดเร่งด่วน
(Single Operator Road Maintenance Machine)
รถซ่อมบำรุงถนนลำดยำงชนิดเร่งด่วน
(Single Operator Road Maintenance Machine)
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด จ้ำงที่ปรึกษำวิจัยกับคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลัยพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ และได้รับกำรถ่ำยทอด
เทคโนโลยีจำก นำยจักร จิรเจิดนภำ
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
บริษัท พลวิศว์ เทค จำกัด
กรกฎำคม 2563 – กรกฎำคม 2568 (5 ปี)

บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
บริษ ัท พลวิศ ว์ เทค จ ำกัด ได้ร ับ กำรถ่ำ ยทอดเทคโนโลยีเ ครื ่อ งจั ก รกล ในกำรซ่อ มบ ำรุง ผิว ทำงจรำจร
ที่ ช ำรุ ด เสี ย หำยเป็ นหลุ มเป็ นบ่ อหรื อเป็ นรอยแตกร้ ำ ว เพื่ อให้ กลั บ มำใช้ ง ำนได้ ต ำมปกติ และได้ จ้ำงคณะวิ ศ วกรรมศำสตร์
มหำวิ ท ยำลั ย เทคโนโลยี พระจอมเกล้ ำพระนครเหนื อ วิ จัย พั ฒ นำรถซ่ อมบ ำรุง ถนนลำดยำงชนิ ดเร่ง ด่วน รุ่ น OVC SR I โดยมี
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะเป็นไปตำมข้อกำหนดคุณลักษณะรำยกำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย คือ
รถซ่ อมบ ำรุ ง ถนนลำดยำงชนิ ด เร่ ง ด่ ว น รุ่ น OVC SR I มี ร ำยละเอี ย ดคุ ณลั กษณะเฉพำะเป็ น ไปตำมข้ อ ก ำหนด
คุณลักษณะรำยกำรทดสอบด้ำนควำมปลอดภัย คือ
1. หัวฉีดพ่นอเนกประสงค์ สำมำรถเลือกพ่ นหิ นย่ อยหรื อฉีด นำยำงได้บริเ วณด้ ำนหน้ ำของตั วรถได้ และแขนบู ม
(Boom Arm) แบบต่ อ 3 ส่ ว น ติ ด ตั งเหนื อ ห้ อ งควบคุ ม ส่ ง ผลให้ เ กิ ด ควำมปลอดภั ย ในกำรใช้ ง ำนมำกขึ น และไม่ บ ดบั ง
ทั ศ นวิ สั ย ของกำรขั บ ขี่ โดยสำมำรถคำดคะเนและเว้ นระยะห่ ำงต่ อสิ่ ง กี ด ขวำงได้ ง่ ำย ทั งนี เมื่ อเลิ กใช้ ง ำน ต ำแหน่ ง พั บ เก็ บ
หลังห้องโดยสำร เพื่อควำมปลอดภัยของยำนพำหนะที่สัญจรร่วมกัน ลดโอกำสเกิดควำมเสียหำย และคันบั งคับ (Joystick) ติดตัง
อยู่ภำยในห้องคนขับ สำหรับใช้ควบคุมทิศทำงกำรเคลื่อนที่ทำงำนของแขนบูม
2. บล็ อ คโรยหิ น (Spreader) จ ำนวน 8 ช่ อ ง ระยะท ำงำนหน้ ำ กว้ ำ งสู ง สุ ด ไม่ น้ อ ยกว่ ำ 2,400 มิ ล ลิ เ มตร
สำมำรถปรับขนำดช่องโรยหิน และสำมำรถสไลด์ไปทำงด้ำนซ้ำยได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร และสเปรย์บำร์ (Spray Bar) จำนวน
8 หัว ระยะทำงำนหน้ำกว้ำงสุดไม่น้อยกว่ำ 2,400 มิลลิเมตร สำมำรถสไลด์ไปทำงด้ำนซ้ำย ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร และทำงำน
สัมพันธ์กันโดยกำรเคลือบผสมเป็นวัสดุผสมเย็นระหว่ำงหินย่อยกับนำยำง เข้ำด้วยกันกลำงอำกำศ (Air Mixing)
3. บำร์ ล ำก (Bar) ต่ อพ่ วงกั บ บล็ อคโรยหิ นและสเปรย์ บ ำร์ เพื่ อปรั บ เกลี่ ย หิ นย่ อยให้ ผ สมเข้ ำ กั บ น ำยำง และ
ปรับระดับควำมเรียบพืนผิวถนน
4. แปรงกวำดถนน (Sweeper) เพื่ อกำจั ด ฝุ่ น และเศษวั ส ดุ ที่ ไ ม่ จำเป็ น ออกจำกบริ เ วณพื นที่ ซ่ อ มฯ ช่ วยเพิ่ ม
ประสิทธิภำพกำรทำงำนของนำยำงหรือแอสฟัลต์ให้สำมำรถยึดเกำะกับโครงสร้ำงของชันทำงได้ดียิ่งขึน

คุณลักษณะเฉพำะ
1. ตัวรถ
1.1 เป็นรถยนต์บรรทุก ชนิด 10 ล้อ ขับเคลื่อน 2 เพลำ ยี่ห้อ HINO หรือเทียบเท่ำ
1.2 นำหนักรถรวมนำหนักบรรทุก (G.V.W) ไม่น้อยกว่ำ 25,000 กิโลกรัม
1.3 หัวเก๋งสำมำรถยกขึนเพื่อตรวจเช็คบำรุงรักษำเครื่องยนต์ได้ มีประตูสำหรับขึนลงทัง 2 ด้ำน
1.4 กระจกมองข้ำงที่สำมำรถปรับมุมได้ พร้อมกระจกส่องกันชนหน้ำ
1.5 ที่ปัดนำฝนกระจกหน้ำพร้อมระบบฉีดทำควำมสะอำด
1.6 ติดตังระบบปรับอำกำศ
1.7 ติดฟิลม์กรองแสงที่กระจกบังลมด้ำนหน้ำ พร้อมแถบคำดด้ำนบนตำมกฎหมำยกำหนด
2. เครื่องยนต์
2.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนำด 6 สูบ 4 จังหวะ ระบำยควำมร้อนด้วยนำ
2.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 240 แรงม้ำ
2.3 ระบบจ่ำยนำมันเชือเพลิงแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์
2.4 ได้รับมำตรฐำนด้ำนควำมปลอดภัยจำกมลพิษยูโร 3
3. ระบบส่งกำลัง
3.1 คลัทซ์เป็นแบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิคมีลมดันช่วย
3.2 เกียร์แบบกระปุก 9 เกียร์เดินหน้ำ และ 1 เกียร์ถอยหลัง
4. ระบบบังคับเลียว
4.1 พวงมำลัยขับทำงขวำแบบลูกปืนหมุนวน มีระบบไฮดรอลิคช่วยผ่อนแรง
5. ระบบนำมันเชือเพลิง
5.1 ถังนำมันเชือเพลิงมีควำมจุไม่น้อยกว่ำ 390 ลิตร พร้อมฝำปิดมีกุญแจล็อค
6. ระบบกันสะเทือน
6.1 ด้ำนหน้ำแบบแหนบและโช้คอัพ 2 จังหวะ
6.2 ด้ำนหลังแบบแหนบและแขนรับแรงบิด
7. ระบบเบรก
7.1 เบรกมือแบบสปริงเบรกกระทำที่เพลำหน้ำและเพลำหลังคู่หน้ำ
7.2 เบรกเสริมแบบเบรกไอเสียทำงำนด้วยลมดัน ควบคุมด้วยไฟฟ้ำ
8. ระบบไฟฟ้ำ
8.1 ระบบไฟฟ้ำ 24 โวลต์
8.2 มีแบตเตอรี่ชนิด 12 โวลต์ ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 70 แอมแปร์ - ชั่วโมง จำนวน 2 ลูก
9. ชุดซ่อมบำรุงถนนลำดยำงสำเร็จรูป
9.1 ถังบรรจุหิน
9.1.1 ถังสำหรับบรรจุหินย่อย ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 7 ลูกบำศก์เมตร
9.1.2 วัสดุทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร
9.1.3 มีฝำครอบปิดถัง ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค

9.1.4 มีระบบยกเทท้ำยไฮดรอลิค เพื่อลำเลียงหินไปยังประตูหิน
9.2 ถังบรรจุนำยำง
9.2.1 ถังสำหรับบรรจุนำยำง ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 2,000 ลิตร
9.2.2 วัสดุทำด้วยเหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 3 มิลลิเมตร สำมำรถทนแรงดันได้
9.2.3 ติดตังวำล์วลดแรงดัน เกจ์วัดควำมดัน และช่องสำหรับตรวจเช็คปริมำณนำยำง
9.2.4 ติดตังระบบทำควำมร้อนด้วยไฟฟ้ำ ช่วยป้องกันกำรแข็งตัวของนำยำง
9.3 ถังบรรจุนำสะอำด
9.3.1 ถังสำหรับบรรจุนำสะอำด ขนำดควำมจุไม่น้อยกว่ำ 100 ลิตร
9.3.2 สำมำรถสร้ำงแรงดันนำได้ สำหรับทำควำมสะอำดพืนที่และอุปกรณ์ประจำตัวรถ
9.4 เครื่องยนต์ช่วย
9.4.1 เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ขนำด 4 สูบ 4 จังหวะ
9.4.2 มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 55 แรงม้ำ ระบำยควำมร้อนด้วยนำ
9.5 เครื่องเป่ำลม
9.5.1 เป็นเครื่องเป่ำลม สำมำรถทำควำมเร็วลมได้ไม่น้อยกว่ำ 500 ลูกบำศก์ฟุตต่อนำที
9.5.2 สำหรับทำควำมสะอำดพืนที่ในกำรซ่อมด้วยแรงลมเป่ำ
9.6 เครื่องอัดอำกำศ
9.6.1 เป็นเครื่องอัดอำกำศ แบบลูกสูบคู่
9.6.2 มีถังเก็บลม จำนวน 2 ถัง พร้อมอุปกรณ์ระบำยแรงดัน
10. ชุดปฏิบัติกำรทำงำนอเนกประสงค์
10.1 งำนทำควำมสะอำด
10.1.1 เป็นแปรงกวำด พร้อมหัวสเปรย์นำ สำหรับใช้ฉีดนำพรมฝุ่นไม่ให้ฟุ้งกระจำย
10.1.2 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร ทำงำนด้วยระบบไฮดรอลิค
10.1.3 พืนที่หน้ำกว้ำงในกำรทำงำนไม่น้อยกว่ำ 800 มิลลิเมตร
10.1.4 สำมำรถควบคุมระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้ภำยในห้องโดยสำร
10.2 งำนปะซ่อม
10.2.1 เป็นแขนบูมเคลื่อนที่ แบบต่อ 3 ส่วน ติดตังเหนือห้องโดยสำร
10.2.2 ยืดออกไปด้ำนหน้ำตัวรถได้ระยะทำงำนไม่น้อยกว่ำ 3,600 มิลลิเมตร
10.2.3 ยืดออกไปด้ำนซ้ำยของตัวรถได้ระยะทำงำนไม่น้อยกว่ำ 1,700 มิลลิเมตร
10.2.4 ตำแหน่งพับเก็บหลังห้องโดยสำร โดยไม่บดบังทัศนวิสัยในกำรขับรถ
10.2.5 หัวฉีดพ่นอเนกประสงค์ หมุนทำงำนได้รอบทิศทำง ติดตังบริเวณปลำยท่อส่งหิน
10.2.6 ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำงไม่น้อยกว่ำ 50 มิลลิเมตร
10.2.7 เลือกใช้งำนกำรพ่นหินย่อยและกำรฉีดนำยำงหรือกำรทำงำนพร้อมกันได้
10.2.8 สำมำรถควบคุมระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้ภำยในห้องโดยสำร
10.3 งำนปูผิว
10.3.1 เป็นบำร์ลำกเกลี่ยต่อพ่วงกับชุดโรยหินและชุดสเปรย์บำร์ บริเวณตอนท้ำยของตัวรถ
10.3.2 สำมำรถปรับ ขึน - ลง ได้ตำมควำมเหมำะสมกับกำรใช้งำน
10.3.3 สำมำรถทำงำนสัมพันธ์กับชุดโรยหินและชุดสเปรย์นำยำงเพื่อเกลี่ยวัสดุที่ผสมเข้ำกันแล้ว

10.3.4 ระยะทำงำนหน้ำกว้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 2,400 มิลลิเมตร
10.3.5 สำมำรถควบคุมระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้ภำยในห้องโดยสำร
10.4 งำนโรยหิน
10.4.1 เป็นบล็อคโรยหิน บริเวณตอนท้ำยของตัวรถ
10.4.2 มีช่องโรยหิน จำนวน 8 ช่อง พร้อมระบบ เปิด - ปิด ช่องปล่อยหิน
10.4.3 ระยะทำงำนหน้ำกว้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 2,400 มิลลิเมตร
10.4.4 สำมำรถกำหนดเลือกเปิดปิดช่องปล่อยหินแบบแยกอิสระได้
10.4.5 สำมำรถสไลด์ไปทำงด้ำนซ้ำยของตัวรถได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร
10.4.6 สำมำรถควบคุมระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้ภำยในห้องโดยสำร
10.5 งำนลำดยำง
10.5.1 เป็นสเปรย์บำร์ลำดยำง บริเวณตอนท้ำยของตัวรถ
10.5.2 มีชุดหัวฉีดนำยำง จำนวน 8 หัว สำหรับใช้งำนลำดยำงผิวทำง
10.5.3 ระยะทำงำนหน้ำกว้ำงได้ไม่น้อยกว่ำ 2,400 มิลลิเมตร
10.5.4 สำมำรถกำหนดเลือกเปิดปิดหัวฉีดนำยำงแบบแยกอิสระได้
10.5.5 สำมำรถสไลด์ไปทำงด้ำนซ้ำยของตัวรถได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิเมตร
10.5.6 สำมำรถควบคุมระบบปฏิบัติกำรทำงำนได้ภำยในห้องโดยสำร
10.5.7 มีหัวฉีดสเปรย์แบบมือถือ พร้อมสำยยำวไม่น้อยกว่ำ 10 เมตร
11. ชุดควบคุมสั่งกำรทำงำน
11.1 ชุดบังคับทิศทำง
11.1.1 เป็นคันบังคับ เพื่อกำหนดทิศทำงกำรเคลื่อนที่ของชุดแขนบูมได้
11.1.2 สำมำรถควบคุมกำรปล่อยหิน และกำรไหลของนำยำงได้อย่ำงต่อเนื่อง
11.2 ชุดควบคุมสั่งกำรทำงำน
11.2.1 เป็นจอแสดงเมนูกำรทำงำน ขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 นิว
11.2.2 สำมำรถตรวจเช็คข้อมูลกำรทำงำน และชั่วโมงกำรทำงำนได้บนหน้ำจอ
11.2.3 สำมำรถตรวจวัดควำมเร็วรอบของเครื่องยนต์ช่วยผ่ำนหน้ำจอระบบสัมผัส
11.2.4 มีแผงสวิทช์เปิดปิดแยกอิสระ สำหรับใช้ควบคุมช่องโรยหินแต่ละช่อง และหัวสเปรย์แต่ละหัวได้
11.3 ชุดกล้องหลัง
11.3.1 เป็นกล้องหลัง ติดตังตอนท้ำย เพื่อถ่ำยภำพพืนที่ในขณะทำงำนบริเวณด้ำนหลัง
11.3.2 จอภำพขนำดไม่น้อยกว่ำ 5 นิว เพื่อแสดงภำพที่ถ่ำยจำกกล้องหลังภำยในห้องโดยสำร
12. อุปกรณ์ไฟส่องสว่ำงสำหรับแจ้งเตือน
12.1 ไฟเตือน แบบลูกศร จำนวน 1 ชุด
12.1.1 เป็นสัญญำณไฟลูกศร แบบไฟวิ่งหรือไฟกระพริบ ติดตังอยู่บริเวณด้ำนท้ำยตัวรถ
12.2 ไฟฉุกเฉิน แบบหมุนหรือกระพริบ จำนวน 3 ดวง
12.2.1 เป็นสัญญำณไฟวำบวับ สีเหลือง ติดตังตอนท้ำยด้ำนซ้ำย 1 ดวง และ ด้ำนขวำ 1 ดวง
12.2.2 เป็นสัญญำณไฟวำบวับ สีเหลือง ติดตังตอนหน้ำด้ำนบนแขนบูม 1 ดวง
13. เครื่องมือมำตรฐำนประจำรถ
13.1 ยำงอะไหล่พร้อมกระทะล้อ
จำนวน 1 ชุด

13.2 แม่แรงไฮดรอลิคขนำดเหมำะสมกับเครื่องจักร
จำนวน 1 ชุด
13.3 กระบอกอัดจำรบี
จำนวน 1 ชุด
13.4 ถังดับเพลิง ชนิดสำรเคมีแห้งควำมจุไม่น้อยกว่ำ 15 ปอนด์
จำนวน 1 ถัง
13.5 กรวยจรำจร ขนำดควำมสูงไม่น้อยกว่ำ 70 เซนติเมตร
จำนวน 10 ใบ
13.6 เครื่องมือประจำรถยนต์ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต
จำนวน 1 ชุด
13.7 คู่มือกำรใช้งำน คู่มือกำรซ่อมบำรุง และคู่มือกำรสั่งอะไหล่ ฉบับภำษำไทย
จำนวน 1 ชุด
14. อุปกรณ์เพิ่มเติม
14.1 ชุดป้องกันส่วนบุคคล จำนวน 2 ชุด
14.1.1 เป็นชุดป้องกันในขณะปฏิบัติงำน แบบชุดเสือกำงเกงหรือชุดเสือคลุม
14.1.2 ทำจำกเส้นใยสังเครำะห์ที่มีคุณสมบัติช่วยป้องกันควำมร้อนและสำรเคมี
14.2 ถุงมือป้องกัน จำนวน 2 คู่
14.2.1 เป็นถุงมือป้องกันในขณะปฏิบัติงำน แบบแยกนิว
14.2.2 ทำจำกเส้นใยสังเครำะห์ที่มีคุณสมบัติช่วยลดแรงกระแทกทนต่อแรงขูดขีด
14.3 รองเท้ำป้องกัน จำนวน 2 คู่
14.3.1 เป็นรองเท้ำป้องกันกำรเจำะ กำรกระแทก และป้องกันนำมันหรือสำรเคมีต่ำง ๆ
14.3.2 ทำจำกหนังแท้หรือยำงสังเครำะห์ PVC
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