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ผลิตภณัฑข์องทวีวัฒน ์ (Taweewat Propeller Product) 
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ผลิตภัณฑใ์บพัดเรือของทวีวัฒน ์
ใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง ของทวีวัฒน ์แบ่งเป็น 2 กลุ่มตำมขนำด คือ 

1. กลุ่มใบพัดเรือเล็ก ขนำด 6-16 นิว้ Boat Propeller size 6-16”  

  

เหมำะส ำหรับเรือประมง เรือหำงยำว ขนำดเคร่ืองไม่เกิน 13 แรง ขนำดแกน 6 หุน ดุมตรง เซำะ
ร่องล่ิม เป็นนวัตกรรมใหม่ล่ำสุด ที่ใช้กำรฉีดอลูมิเนียมด้วยเคร่ืองฉีดแรงดันสูง ท ำให้เนื้อใบพัด
เรือแน่น เหนียว แข็งแรง ทนทำน ผิวของใบพัดเรือเรียบเนียน เป็นเนื้อเดียว ไม่มีรูตำมด  เรำ
ออกแบบมำเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้ใช้งำนใบพัดเรืออย่ำงแท้จริง ด้วยสิทธิบัตรกำร
ออกแบบเฉพำะของทวีวัฒน์ ที่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอรค์อมพิวเตอร ์ ในกำรออกแบบแม่พิมพ์
ใบจักรเรือ ตลอดไปจนถึงโปรแกรมเฉพำะ วิเครำะหใ์บพัดเรือ ที่ผลิตออกมำ ท ำให้มั่นใจได้
ว่ำ ใบพัดเรือมีน ้ำหนักเบำกว่ำ แต่แข็งแรงทนทำน รับประกันคุณภำพ สวยงำม ทนทำน คุ้มรำคำ 

 

 2. กลุ่มใบพดัเรือใหญ่ ขนำด 17-22 นิว้ Boat Propeller size 17-22” 

 

เหมำะส ำหรับเรือประมง เรือหำงยำว ขนำดแกนมำตรฐำน 1 นิ้ว หรือส่ังเจำะรูแกนเพลำเป็น
พิเศษ  ใช้กำรออกแบบแม่พิมพ ์ที่ออกแบบให้รูปทรงของใบพัดเรือที่จะออกมำมีรูปแบบที่

สวยงำม โคนใบพัดเรือมีควำมแข็งแรง ทนต่อกำรใช้ควำมเร็วของเคร่ืองยนต ์ปลำยใบพัดเรือมี
ควำมบำง ท ำให้ลู่ไปกับกระแสน ้ำได้ดี นอกจำกนี้ยังใช้โปรแกรมเฉพำะที่วิเครำะหก์ำรไหลของ
อลูมิเนียม ในขั้นตอนกำรฉีดขึ้นรูปใบพัดเรือ ท ำให้มั่นใจได้ว่ำใบพัดเรือที่ผลิตออกมำมีควำม
สมดุลทัง้ใบ ไม่ต้องปรับแต่ง หรือถ่วงใบพัดเรืออีก ซึ่งท ำให้เสียเวลำ และอำจท ำให้ใบพัดเรือเสีย
รูปทรง ทีอ่ำจกระทบกับกำรใช้งำนได้ 
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1.กลุ่มใบพัดเรือเล็กขนำด 6-16 นิว้ Boat Propeller size 6-16 inches  
ใบพัดเรือเล็กขนำด 6-16 นิ้ว เป็นใบพัดเรือที่ฉีดขึน้รูปด้วยอลูมิเนียม ADC 12 รูแกนกลำง 6 หุน 
ดุมตรง เซำะร่องล่ิม น ้ำหนักเบำ เนือ้ใบพัดเรือมีควำมแน่น เหนียว แข็งแรง ทนทำน 

 

 

1.1 Boat Propeller size 16″ ใบพัดเรือหำงยำว ขนำด 16 นิว้ 

 

Boat Propeller size 16″ ใบพัดเรือหางยาว ขนาด 16 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 16 นิ้ว ขนำด
แกนมำตรฐำน 6 หุน ดุมตรง  เซำะร่องล่ิม น ้าหนักเบาประมาณ 700 กรัม เนือ้ใบพัดเรือมีความ
แน่น เหนียว แข็งแรง ทนทาน รับแรงได้มากกว่า 100 กก. อยู่ใต้น ้ำได้นำนไม่เป็นสนิม ผลิตจำก
อลูมิเนียมเกรดดี (ADC 12) ใบพัดเรือฉีดขึ้นรูปจำกแม่พิมพ์ขนำดใหญ่ (Mold) ชิ้นเดียว ที่

ออกแบบโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร ์ร่วมกันในกำรผลิต กำรผลิตใบพัดเรือน้ันจะเร่ิมจำกกำร
ใช้โปรแกรมในกำรออกแบบใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมง และส่งต่อให้กับโปรแกรมคอมพิวเตอร ์
เพ่ือจ ำลองเส้นทำงเดินของเคร่ืองมือกัดงำนขึ้นรูป ก ำหนดควบคุมเคร่ือง CNC ในกำรผลิต
แม่พิมพใ์บพัดเรือ ท ำให้ใบพัดเรือที่ผลิตจำกแม่พิมพนี์้ มีรูปทรงสวยงำม เหมำะสมกับลักษณะ
งำน 
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1.2 Boat Propeller size 15″ ใบจักรเรือประมง ขนำด 15 นิว้ 

 

 

 

 

 

Boat Propeller size 15″ ใบจักรเรือประมง ขนาด 15 น้ิว  มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 15 นิว้ ขนำด
แกน 6 หุน ดุมตรง เซำะร่องล่ิม น ้ำหนักเบำประมำณ 600 กรัม แต่แข็งแรง ทนทำน ผลิตจำก
แม่พิมพใ์บพัดเรือที่ใช้โปรแกรมเฉพำะวิเครำะหจ์ ำลองระหว่ำงกำรฉีดขึน้รูปใบพัดเรือ ใบจักร
เรือประมงทีผ่ลิตออกมำ มีควำมสมดุลกันทัง้ใบ ผู้ใช้สำมำรถน ำไปใช้ได้ทันท ีโดยไม่ต้องเสียเวลำ
ในกำรถ่วงใบพัดเรือ หรือปรับแต่งใบพัดเรืออีก ซึ่งกำรปรับแต่งใบพัดเรืออีกอำจท ำให้ใบพัด
เรือใบน้ันเสียรูปทรงได ้

1.3 Boat Propeller size 14″ ใบพัดเรือเล็ก ขนำด 14 นิว้ 

 

 

 

 

 

Boat Propeller size 14″ ใบพัดเรือเล็ก ขนาด 14 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 14 นิว้ ขนำดแกน 
6 หุน ดุมตรง เซำะร่องล่ิม น ้ำหนักเบำประมำณ 500 กรัม คุณภำพมำตรฐำนสำกล ออกแบบจำก
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยสิทธิบัตรกำรออกแบบเฉพำะของทวีวัฒน์ Patent Propeller ท ำให้
ใบพัดเรือมีน ้ำหนักเบำ แข็งแรง ทนทำน ไม่กินแรงเคร่ืองยนต ์ไม่กินน ้ำมัน ง่ำยต่อกำรควบคุม
เรือ ไม่หนักท้ำยเรือ มีสมรรถนะกำรขับเคล่ือนที่ดีช่วยลดแรงกระตุ้นที่เกิดขึน้ ท ำให้แน่ใจได้ถึง
แรงขับเคล่ือนทีด่ีทีสุ่ด และสำมำรถท ำควำมเร็วได้มำกขึน้ 
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1.4 Boat Propeller size 12″ ใบพัดเรือแบบ 2 ใบ ขนำด 12 นิว้

  

Boat Propeller size 12″ ใบพัดเรือแบบ 2 ใบ ขนำด 12 นิ้ว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 12 นิ้ว 
ขนำดแกน 6 หุน ดุมตรง เซำะร่องล่ิม ท ำให้สำมำรถน ำไปใส่แกนเพลำได้แน่นมำกขึ้น และ
น ำไปใช้กับแกนเพลำได้ทุกแบบ เพรำะกำรเร่งเคร่ืองยนตเ์พ่ือท ำควำมเร็ว จะท ำให้กำรหมุนของ
ใบพัดเรือแรงและเร็วมำก จึงต้องท ำให้ใบพัดเรือยึดติดกับแกนเพลำให้แน่นมำกทีสุ่ด 

1.5 Boat Propeller size 10″ ใบพัดเรือประมง ขนำด 10 นิว้ 

  

Boat Propeller size 10″ ใบพัดเรือประมง ขนาด 10 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 10 นิ้ว ขนำด
แกน 6 หุน ดุมตรง เซำะร่องล่ิม ใบพัดเรือหำงยำวถูกออกแบบให้มีควำมเพรียวสวยงำม ลู่ไปกับ
น ้ำ เมื่อใช้งำนจริง อยู่ใต้น ้ำได้นำนไม่เป็นสนิม เพรำะผลิตจำกอลูมิเนียมเกรดพิเศษ (ADC12) 
เหมำะส ำหรับเรือประมง เรือหำปลำ เรือขนส่ง เรือรับจ้ำง เรือหำงยำว เรือเล็กทุกประเภท 
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2. กลุ่มใบพัดเรือใหญ่ ขนำด 17-22 นิว้ Boat Propeller size 17-22 inches 
รูเทเปอร์ 2 องศำ แกนเพลำ 1 นิ้วหรือส่ังเจำะรูเป็นพิเศษ เซำะร่องล่ิม เทหล่อขึ้นรูปจำก
อลูมิเนียมอย่ำงดี (ADC 12) 

เน่ืองจำกเป็นใบพัดเรือทีส่ั่งพิเศษ ต้องใช้เวลำในกำรขึน้รูปแม่พิมพแ์ละผลิต เป็นเวลำ 3 สัปดำห์
หลังจำกรับกำรส่ังซือ้และจะต้องช ำระมัดจ ำค่ำใบพัดเรือ 50% ของมูลค่ำทัง้หมด 

 2.1 Boat Propeller size 17″ ใบพัดเรือ ขนำด 17 นิว้ 

  

Boat Propeller size 17″ ใบพัดเรือ ขนาด 17 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 17 นิว้ ขนำดแกน
มำตรฐำน 1 นิว้  รูเทเปอร ์2 องศำ เป็นใบจักรเรือประมงทีเ่ทหล่อจำกแม่พิมพท์ีอ่อกแบบเฉพำะ
ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร ์เพ่ือขึน้รูปแม่พิมพใ์ห้ได้ใบพัดเรือตำมขนำดหรือ size ทีผู่้ใช้ต้องกำร 
และใช้เคร่ือง CNC ขนำดใหญ่ในกำรกัดงำนขึน้รูปแม่พิมพ ์ ท ำให้ใบพัดเรือที่ผลิตจำกแม่พิมพนี์ ้
มีรูปทรงสวยงำม ขนำดได้มำตรฐำนเหมำะสมกับลักษณะงำน อยู่ใต้น ้ำได้นำนไม่เป็นสนิม ผลิต
จำกอลูมิเนียมเกรดดี (ADC 12) แข็งแรง ทนทาน 

2.2 Boat Propeller size 18″ ใบจักรเรือประมงขนำด 18 นิว้

 

Boat Propeller size 18″ ใบจักรเรือประมง ขนาด 18 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 18 นิ้ว ขนำด
แกนมำตรฐำน 1 นิ้ว รูเทเปอร์ 2 องศำ วัสดุที่น ำมำใช้ในกำรท ำแม่พิมพ์ เป็นกำรคิดค้นขึ้น
โดยเฉพำะส ำหรับเทหล่อใบพัดเรือขนำดใหญ่ ซึ่งเป็นสิทธิบัตรเฉพำะของทวีวัฒน ์ท ำให้กำรหล่อ
ใบจักรเรือประมง 1 ใบได้เต็มใบในคร้ังเดียว ผิวของใบพัดเรือค่อนข้ำงเรียบ ไร้ตำมด ไม่ต้อง
เสียเวลำในกำรขัดตกแต่งใบจักรเรือ ซึ่งอำจท ำให้ใบพัดเรือเสียสมดุลได้อีกด้วย 
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2.3 Boat Propeller size 19" ใบจักรเรือใหญ่ ขนำด 19 นิว้ 

 

Boat Propeller size 19″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนาด 19 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 19 นิ้ว ขนำด
แกนมำตรฐำน 1 นิ้ว รูเทเปอร์ 2 องศำ เป็นใบพัดเรือที่ใช้โปรแกรมเฉพำะวิเครำะห์ จ ำลอง
ระหว่ำงกำรหล่อเทขึน้รูปใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมงที่ผลิตออกมำ มีควำมสมดุลกันทั้งใบ ผู้ใช้
สำมำรถน ำไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องเสียเวลำในกำรถ่วงใบพัดเรือ หรือปรับแต่งใบพัดเรืออีก ซึ่ง
กำรปรับแต่งใบพัดเรืออีกอำจท ำให้ใบพัดเรือใบน้ันเสียรูปทรงได้ 

2.4 Boat Propeller size 20″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนำด 20 นิว้ 

  

 

 

 

 

Boat Propeller size 20″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนาด 20 น้ิว  มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 20 นิ้ว ขนำด
แกนมำตรฐำน 1 นิ้ว รูเทเปอร์ 2 องศำ เป็นใบพัดเรือที่หล่อเทขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันด้วย
เทคโนโลยีใช้แม่พิมพข์นำดใหญ่เพียงชิน้เดียว ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการออกแบบเฉพาะของทวีวัฒน์
ใบพัดเรือ Patent Propeller ท ำให้ใบพัดเรือทั้งใบไม่มีรอยต่อ แข็งแรงทนทำน เมื่อใช้งำนแล้ว 
ต้องพบปัญหำกระแทกหินหรือสวะใต้น ้ำ นอกจำกนียั้งใช้โปรแกรมเฉพำะวิเครำะหค์วำมแข็งแรง
ของใบพัดเรือ ในกำรท ำแม่พิมพด์้วย 
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2.5 Boat Propeller size 21″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนำด 21 นิว้ 

  

Boat Propeller size 21″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนาด 21 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 21 นิ้ว ขนำด
แกนมำตรฐำน 1 นิ้ว เป็นใบพัดเรือที่เจำะรูแกนเพลำเป็นแบบเทเปอร์ 2 องศำ ท ำให้สำมำรถ
น ำไปใส่ในแกนเพลำได้แน่นมำกขึ้น และน ำไปใช้ได้แกนเพลำทุกแบบ ถึงแม้จะมีขนำดใหญ่ 
เพรำะกำรเร่งเคร่ืองยนตเ์พ่ือท ำควำมเร็ว จะท ำให้กำรหมุนของใบพัดเรือแรงและเร็วมำก จึงต้อง
ท ำให้ใบพัดเรือน้ันยึดติดกับแกนเพลำให้แน่นมำกที่สุด 

 

2.6 Boat Propeller size 22″ ใบจักรเรือใหญ่ขนำด 22 นิว้ 

 

Boat Propeller size 22″ ใบจักรเรือใหญ่ ขนาด 22 น้ิว มีควำมกว้ำงของใบพัดเรือ 22 นิว้ ขนำด
แกนมำตรฐำน 1 นิว้ รูเทเปอร ์2 องศำ เป็นใบพัดเรือทีใ่ช้โปรแกรมเฉพำะวิเครำะห ์จ ำลอง
ระหว่ำงกำรหล่อเทขึน้รูปใบพัดเรือ ใบจักรเรือประมงทีผ่ลิตออกมำ มีควำมสมดุลกันทัง้ใบ ผู้ใช้
สำมำรถน ำไปใช้ได้ทันท ีโดยไม่ต้องเสียเวลำในกำรถ่วงใบพัดเรือ หรือปรับแต่งใบพัดเรืออีก ซึ่ง
กำรปรับแต่งใบพัดเรืออีกอำจท ำให้ใบพัดเรือใบน้ันเสียรูปทรงได้ นอกจำกนียั้งหล่อเทขึน้รูปเป็น
ชิน้เดียวกันด้วยเทคโนโลยีใช้แม่พิมพข์นำดใหญ่เพียงชิน้เดียว ซึ่งเป็นสิทธิบัตรการออกแบบ
เฉพาะของทวีวัฒน์ Patent Propeller ท ำให้ใบพัดเรือทัง้ใบไม่มีรอยต่อ แข็งแรงทนทำน เมื่อใช้
งำนแล้ว ต้องพบปัญหำกระแทกหนิหรือสวะใต้น ้ำ นอกจำกนียั้งใช้โปรแกรมวิเครำะหค์วำม
แข็งแรงของใบพัดเรือในกำรท ำแม่พิมพ ์

https://www.taweewat.com/บทความ/ใบพัดเรือหางยาว-ใบจักร-4/
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ค ำแนะน ำในกำรส่ังซือ้ใบพัดเรือ ช่องทำงกำรติดต่อ เงือ่นไขกำรส่งใบพัดเรือ วิธีกำรส่ังซือ้ นัด
หมำยส่งใบพัดเรือ กำรช ำระเงิน เลขทีบ่ัญชีธนำคำร 

1. รำคำทีน่ ำเสนอทุกรำยกำร ตำมใบรำคำข้ำงต้น เป็นรำคำรับใบพัดเรือเองทีค่ลังสินค้ำของ
บริษัท และรำคำดังกล่ำวยังไม่รวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม และยังไม่รวมค่ำจัดส่งสินค้ำ 

2. กรณี ส่ังซือ้มูลค่ำน้อยกว่ำ 5,000 บำท ลูกค้ำจะตอ้งมำรับสินค้ำเองทีบ่ริษัท หรือ 

    2.1 ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล คิดค่ำจัดส่งสินค้ำไปยังลูกค้ำตำมอัตรำที่บริษัทขนส่ง
ก ำหนด 

   2.2 ในพืน้ทีต่่ำงจังหวัด ลูกค้ำเป็นผู้ช ำระค่ำขนส่ง ไปในจังหวัดของลูกค้ำ โดยลูกค้ำเป็นผู้ช ำระ
ค่ำขนส่งเองทีป่ลำยทำง ลูกค้ำสำมำรถเลือกบริษัทขนส่งได้เอง หรือเลือกจำกรำยชื่อบริษัทขนส่ง
ตำมทีแ่นบนี ้รำยชื่อบริษัทขนส่งประจ ำภำคต่ำงๆ 

3. เงือ่นไขกำรช ำระเงิน เป็นเงนิสดโดนโอนเงนิเข้ำบัญชี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.taweewat.com/wp-content/uploads/2020/01/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%86.pdf


กรณีช ำระเป็นเงนิสด ลูกค้ำต้องช ำระเงินให้ครบถ้วนก่อน โดยจ่ำยเป็นเงนิสดทีบ่ริษัท หรือโอน
ผ่ำนบัญชีธนำคำร แต่หำกจ่ำยเป็นเช็ค จะต้องรอให้เช็คเคลียรผ์่ำนเงินโอนจำกธนำคำรโดย
สมบูรณก์่อน จึงสำมำรถรับสินค้ำได้ 
4. กรณีส่ังซือ้ใบพัดเรือทีม่ีสต๊อคอยู่แล้ว บริษัทสำมำรถจัดส่งได้ภำยใน 1-3 วันท ำกำร ยกเว้น
ใบพัดเรือทีส่ั่งเจำะรูพิเศษ จะต้องรอสินค้ำ 7 วัน และจะต้องช ำระมัดจ ำค่ำใบพัดเรือ 50% ของ
มูลค้ำทัง้หมด 
5. สินค้ำทีบ่ริษัทจัดส่งให้ลูกค้ำ กรุณำตรวจสอบควำมถูกต้องของจ ำนวน สภำพของสินค้ำ 
ภำยใน 3 วัน หำกเลยก ำหนดนี ้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับเปล่ียนหรือคืน 
หรือสนใจสอบถำมเพ่ิมเติมเกี่ยวกับ สินค้ำในสต๊อค รำคำพิเศษ กำรนัดหมำยส่งสินค้ำ วิธีกำร
ส่ังซือ้ ให้ติดต่อได้ที ่ฝ่ำยขำย โดยตรง  
( Sales Tel : 092-7825493, 061-8742956 หรือ LINE : @taweewat ) 
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