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ด้านยานพาหนะและขนส่ง
: อื่น ๆ

รหัส : 08070004
ชื่อสามัญของผลงานนวัตกรรมไทย :

ชื่อทางการค้าของผลงานนวัตกรรมไทย :

เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) ผลิตจากการ
ปั๊ มขึ้ นรู ป และฉี ด ขึ้ นรู ป โดยแม่ พิ มพ์ (Catamaran Aluminum
passenger boat, Produced from stamping and extrusion
molding)
สกุลฎ์ซี : เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Sakun C :
Catamaran Aluminum Ferry passenger Boat)
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด วิจัยเอง
บริษัท โชคนาชัย ไฮ - เทคเพรสซิ่ง จากัด
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
สิงหาคม 2563 - สิงหาคม 2571 (8 ปี)

หน่วยงานที่พัฒนา :
บริษัทผู้รับการถ่ายทอด :
ผู้จาหน่าย :
ผู้แทนจาหน่าย :
หน่วยงาน บริษัท หรือผู้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย :
ช่วงเวลาที่ขึ้นทะเบียน :
คุณสมบัตินวัตกรรม :
เรือโดยสารอลูมิเนียมแบบสองท้อง (Catamaran) เป็นเรือที่ออกแบบเพื่อเป็นเรือโดยสาร (Passenger boats)
ที่ออกแบบและผลิตขึ้นในประเทศไทย สามารถเดินเรือในลาน้าหรือน่านน้าไทยได้ ตัวเรือเป็นแบบสองท้อง (Catamaran)
การทรงตัวของเรือดีมีความมั่นคงและความปลอดภัยสูง รองรั บเครื่องยนต์แบบใช้งานในเรือโดยเฉพาะ จานวน 2 เครื่อง
โครงสร้ างหลั กเป็ นอลู มิเ นี ย มตลอดล าที่ ไ ด้ รั บ การออกแบบเรื อโดยใช้ โ ปรแกรม 3 D (NX) เพื่ อให้ ผู้ ซื้อได้ เ ห็ นภาพรวม
ของตัวเรือ (Boat Overview) และให้ได้แบบงานที่ถูกต้องก่อนการผลิต และดาเนินการสร้างเรือด้วยกรรมวิธี การปั๊ม ฉีดหรือ
พับขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์ ภายใต้ระบบคุ ณภาพมาตรฐานที่ เชื่ อถื อได้ โดยใช้นวัตกรรมการผลิตแบบเดีย วกับ อุตสาหกรรม
ยานยนต์ ซึ่ ง จะช่ วยลดขั้ นตอน เวลาการผลิ ต และการประกอบตั วเรื อได้ เ ป็ นอย่ างมาก มี ค วามมั่ นคงและแข็ ง แรงต่ อ
การใช้งานเป็นอย่างดี
คุณลักษณะเฉพาะ
1. เรือโดยสาร (Passenger boats) แบบสองท้อง (Catamaran)
2. เรืออลูมิเนียมตลอดทั้งลาเรือ ที่โครงสร้างผลิตโดยกรรมวิธีการปั๊ม ฉีด หรือพับขึ้นรูปโดยใช้แม่พิมพ์
3. คุณสมบัติวัสดุของเปลื อกเรื อและโครงสร้างรับแรงกระแทกสร้ างด้วยวั สดุ อลู มิเ นียม (Aluminium)
เกรด 5083 และเสริมความแข็งแรงด้วยอลูมิเนียม (Aluminium) เกรด 6063 หรือ 6061 แบบฉีดขึ้นรูปแบบ
ไร้รอยต่อยาวตลอดลาเรือ
4. มีห้องอับเฉา เพื่อพยุงตัวเรือได้กรณีเกิดอุบัติเหตุ
5. รองรับเครื่องยนต์ จานวน 2 เครื่อง แบบ Inboard Direct หรือ Inboard Waterjet หรือ Outboard
6. ออกแบบให้ มีค วามเร็ วเดิ นเรื อ แนะน า (recommended cruise speed) ประมาณ 9 น็ อต (kts)
ความเร็ วสู ง สุ ด (Maximum speed) ประมาณ 20 น็ อต (kts) (แปรผั นกั บ กาลั ง เครื่ องยนต์ และ
น้าหนักบรรทุก)
7. ความยาวตลอดลา ประมาณ 18 เมตร ความกว้างกลางลา ประมาณ 6 เมตร
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8. สามารถรองรับคนประจาเรือได้ 3 คน และผู้โดยสาร 100 คน รวมทั้งสิ้น 103 คน
9. ห้ องโดยสารและช่ องหน้ าต่างแบบเปิด พร้ อมติ ด ตั้ ง ผ้ าใบกั นฝน มี ช่ องประตู ส ามารถขึ้ น – ลงเรื อ
ได้ทั้งกราบเรือซ้าย - ขวา
หมายเหตุ
1. เรือพร้อมดาเนินการขอรับใบทะเบียนเรือ กับกรมเจ้าท่า หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ทั้งนี้
หน่วยงานผู้ครอบครองเรือจะต้องมอบอานาจที่จาเป็นในการดาเนินการ
2. บริษัทฯ จะส่งมอบเรือและอุปกรณ์ประจาเรือ ที่มีความพร้อมเพียงพอในการเดินเรือในน่านน้าไทย ตามประเภทเรือและ
ประเภทการใช้งาน ทั้งนีห้ น่วยงานผู้ครอบครองเรือมีภาระจัดหานายเรือ/ต้นกล เพื่อการเดินเรือ
3. ความเร็วการเดินเรือขึ้นอยู่กาลังแรงม้าของเครื่องยนต์และน้าหนักโหลด (Load Displacement) ของเรือ
++++++++++++++++++++

บริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จากัด
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