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บริษทั ทาคูนิ ประเทศไทย จ ากดั เป็นบริษทัชั้นน าทางดา้นวิศวกรรมและเป็นตวัแทนจ าหน่าย
สินคา้ของผลิตภณัฑแ์ก๊สหุงตม้ แก๊สรถยนต ์ตลอดจนสินคา้ชนิดต่างๆ และบริการติดตั้ง อุปกรณ์ระบบ 
NGV และ LPG ในรถยนต ์มานานเป็นเวลาหลายปี และยงัเป็นบริษทัท่ีมีบทบาทส าคญัในอุตสาหกรรม 
ใหญ่-เล็ก ในปัจจุบนัน้ีก๊าซ LPG และ NGV ถือเป็นพลงังานทางเลือกท่ีใช้ในรถยนต์ท่ีเป็นท่ีนิยมมาก
ข้ึน เน่ืองจากสามารถประหยดัเงินค่าเช้ือเพลิงไดท้นัที ในราคาค่าติดตั้งท่ีพอประมาณเม่ือเทียบกบัการ
ใช้พลงังานทางเลือกอ่ืนๆ เน่ืองด้วยการติดตั้งแก๊สให้กับรถยนต์ส่วนบุคคล, รถกระบะบรรทุก, รถ
ประจ าทาง-ไม่ประจ าทาง, รถขนส่งขนาด 10 ลอ้ รวมถึงรถเทรลเลอร์หรือรถต่างๆ ท่ีมีการติดตั้งแก๊ส
เป็นเวลานาน อาจจะท าให้วาล์วหวัถงัก๊าซ NGV ช ารุด ซ่ึงการถอดวาล์วหัวถงัก๊าซ NGV ในแต่ละคร้ัง 
ท าให้ใชเ้วลาในการถอดวาล์วหวัถงัก๊าซ NGV ค่อนขา้งนานพอสมควร เพราะไม่มีอุปกรณ์ช่วยในการ
ถอด และในโครงงานสหกิจน้ีทางผูจ้ดัท าไดศึ้กษาออกแบบอุปกรณ์ถอดวาล์วหัวถงัก๊าซ NGV โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูปเพื่อออกแบบอุปกรณ์ถอดวาล์วหัวถงัก๊าซ NGV ตามมาตรฐานจริง วถัตุประสงค์
เพื่อใหไ้ดม้าตรฐานตามเกณฑ์อุตสาหกรรมและด าเนินการสร้างอุปกรณ์ถอดวาลว์หวัถงัก๊าซ NGV ช่วย
ลดระยะเวลาในการถอดวาล์วหัวถังก๊าซ NGV  นอกจากน้ียงัช่วยเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการ
ปฎิบติังานและความปลอดภยัในการถอดหวัถงัวาลว์อีกดว้ย 

จากการศึกษาพบวา่ อุปกรณ์ถอดวาล์วหวัถงัก๊าซ NGV 70 ลิตรและ 100 ลิตรใชแ้รงงานคน 2 
คน และใช้ระยะเวลาในการถอดวาล์วหัวถงัก๊าซ NGV เฉล่ีย 17.8 นาที/ถงัก๊าซ NGV เม่ือเปรียบเทียบ
กบัการถอดวาล์วหัวถงัก๊าซ NGV ด้วยวิธีปกติ โดยการใช้แรงงานคน 2 คน ใช้ระยะเวลาเฉล่ีย  33.6 
นาที/ถงัก๊าซ NGV คิดเป็นเปอร์เซ็นตล์ดลงได ้ 23  %  และลดจ านวนคนจาก 3 คน เหลือ 2 คน ลดลงได ้
2 คน ต่อการถอดวาลว์หวัถงัก๊าซ NGV 1 ถงั  
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Abstract 
Company takuni Thailand co., Ltd., is a leading engineering and distribution of products, 

liquid gas, gas cars, including as products various and installation of equipment NGV and LPG in 
cars for many years and the company still have an important role in the industry in small-large. 
Currently, LPG and NGV as alternative energy use in cars are also more popular.  Due able save 
money on fuel instantly in prices of install, tolerable compared to other alternative fuels. Install of 
gas to with private car. , pickup truck, bus, 10 wheel truck including car, trailer or vehicle various 
which Install of gas for a long time may make gas tank valve head NGV defective which unstick 
valve header tank NGV each occasion the make unstick valve header tank NGV is quite fairly long 
because no devices help to unstick and in Sahakij project, organizer do study design equipment 
unstick valve header tank NGV by using program for design equipment unstick valve header tank 
NGV according standard real Purposes  to meet industry standards and  equipment design  unstick 
valve header tank NGV reduce the time in unstick valve header tank NGV. This also ease of quick to 
perform the task and security of unstick valve header tank. 

The study found that unstick valve header tank NGV 70 liters and 100 liters. Use labor 2 
people and use duration of unstick valve header tank NGV the averaged 17.8 minutes / gas NGV. 
Compared to unstick valve header tank NGV. Through normal methods by use labor 3 people and 
use duration averaged 33.6 minutes / gas NGV. Accounted for percentage decrease of 23 % and 
reduce number person from 3 person. Remaining only 2 person fallen 1 person per unstick valve 
header tank NGV 1 tank  
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