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บทคัดยอ 

 

 งานวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นยอย ใหมีความเหมาะสมสําหรับหั่นยอยตน

ถั่วลิสงหลังปลิดฝกเพื่อใชเปนอาหารสัตวและทําปุยหมัก  ตัวเครื่องมีใบมีดสําหรับหั่นยอยจํานวน  2  ใบ  

ความยาว 1 ฟุต ทําจากเหล็กไฮสปด  ติดตั้งตรงขามกัน  วางมุมเอียง 18 องศา กับแนวระดับ ที่ความเร็วรอบ

ของใบมีดหั่น   900   รอบตอนาที  มีอัตราการทํางาน   515  กิโลกรัมตอชั่วโมง  ความเร็วการปอน 3  เมตร

ตอนาที  ขนาดชิ้นที่หั่นยอยได  6.2 - 7.6  เซนติเมตร  โดยใชเครื่องยนต  6 แรงมาเปนตนกําลัง  อัตราการใช

น้ํามันเชื้อเพลิง  1 ลิตรตอชั่วโมง  
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Abstract 

 

 The objective  research has designed and developed of a peanut chopper for using 

to be the feed and  compost. It’s  combined  of  2  knifes with the lengths of 1 ft  were set 

up the opposite side .The knifes was located slop  18 degrees and  made of  hi-speed steel 

were set up on the circumference  of parallel  circular. It the working speed 900 rpm can 

515 kg/hr . Feed rate  3 m/min and get the length  of  product  about  6.2 - 7.6 cm . The   

engine  was  gasoline  6  horsepower  and fuel rate  1  L/hr. 

Keywords : Chopper, peanut   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

บทนํา 

 

สํานักสงเสริมและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 จังหวัดเชียงใหม(2544)รายงานวาถั่วลิสงเปนพืชตระกูล

ถั่วที่มีคุณคาทางอาหารสูง   มีโปรตีนในเมล็ดรอยละ  22.3  เปอรเซ็นต   มีน้ํามันรอยละ  50.2     ถาสกัดเอา

ไขมันออกไปโปรตีนจะเพิ่มถึงรอยละ  60.1  มีไขมันที่มีคุณภาพดีสูงมากรอยละ  50 - 60  ไดแก  โอลิอิก , ลิ

โนลิอิก , และอาราคิดิต   ซึ่งรางกายไมสามารถสังเคราะห เองได   นอกจากนี้ยังมีวิตามินและเกลือ

แร   เชน  แคลเซียม   ฟอสฟอรัส   เหล็ก   วิตามินบี 1  บี 2  และไนอาซิน   นอกจากประโยชนทางคุณคา

อาหารสูงแลว   ถั่วลิสงยังกอประโยชนดานอื่น ๆ  เชน  ซากถั่วลิสงสามารถนํามาใชเปนปุยบํารุงดินได

เนื่องจากตนถั่วลิสงเองมีปมรากถั่วที่มีเชื้อไรโซเบียมอาศัยอยู   ซึ่งจะตรึงไนโตรเจนจากอากาศเปนปุยพืช

ได    นอกจากนั้นเศษตนที่เหลือจากการปลิดฝกแลว ยังสามารถนํามาทําเปนปุยหมักได  สําหรับการนําเศษ

พืชมาหมักหากมีขนาดใหญเกินไป  เวลาตั้งกองปุย ภายในกองจะมีชองวางอยูมาก กองปุยจะแหงไดงาย ความ

รอนที่เกิดขึ้นในกองปุยกระจายหายไปไดรวดเร็ว ทําใหกองปุยสูญเสียความรอน  การยอยสลายของเศษพืชจะ

ชา  ดังนั้นจึง ควรสับหรือหั่นใหมีขนาดเล็กลง แตก็ไมควรใหสั้นกวา 5 – 7.6 เซนติเมตร การทําให เศษพืชมี

ขนาดเล็กลงจะทําใหจุลินทรียเจริญเติบโตในชิ้นสวนของพืชไดทั่วถึง เมื่อเศษพืชอยูใกลชิดกันมากขึ้นการแพร

ขยายของเชื้อก็เปนไปไดรวดเร็ว และกองปุยรอนระอุไดดีขึ้น 

 

วิธีดําเนินการ 

 

จากการตรวจเอกสารพบวาเครื่องหั่นยอยวัสดุการเกษตรมีหลายแบบและหลายขนาดที่แตกตางกันไป

ขึ้นอยูกับชนิดและสภาพของพืชหรือวัสดุที่ทดสอบ ดังนั้นในการพัฒนาเครื่องหั่นยอยตนถั่วลิสง จึงไดนําเครื่อง

หั่นยอยซากพืช ที่มีลักษณะเปน กิ่ง  ทอน ลําตน และเครื่องหั่นยอยฟางซึ่งเหมาะสําหรับการหั่นยอยฟาง  

หญารูซี่และตนขาวโพดมาทดสอบเบื้องตน เครื่องทั้งสองแบบเปนที่นิยมและไดรับการสงเสริมจากสถาบันวิจัย

เกษตรวิศวกรรม (จารุวัฒน และคณะ 2544) ซึ่งผลการทดสอบจะเปนประโยชนเพื่อการพิจารณาแนวทางใน

การออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นยอยตนถั่วลิสงตอไป    

สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม (จารุวัฒน และคณะ 2544ก)ไดออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นยอยซาก

พืช  ซึ่งสามารถใชหั่นพืชเสนใย เชน หมอน และ ปอ ไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยใหสามารถยอยซากกิ่งตน

หมอน ซึ่งจําเปนตองมีการตัดแตงกิ่งอยูเปนประจํา  แลวนํามาใชเปนประโยชนในการเพาะเห็ด   หรือ ทําเปน



ปุยหมักไดอยางมีประสิทธิผล โดยชุดใบมีดตัดมีลักษณะเปนหนาแปลนจาน มีใบมีดติดตั้งอยู 2 ใบ หางกัน 

180 องศา     ดานหลังหนาแปลนจานใบมีดมีครีบเหล็กติดอยู  4 ใบ  หางกัน 90 องศา ทําหนาที่เปนใบพัด

ลม ชุดจานใบมีดตัดนี้ติดยึดหอยแขวนดวยลูกปนรองลื่นแบบตุกตา (Pillow block) 2 ชุด ทางดานปลายอีก

ดานหนึ่งของชุดจานใบมีดตัด  ทําใหสามารถแกปญหาการพันแกนเพลาใบมีดตัดจนเครื่องหยุดทํางานใน

เครื่องแบบเดิมไดเปนอยางดี ใบมีดตัดมีมุมคม 30 องศา ใบมีดรับมีมุมคม 45 องศา โดยมีมุมหลบดานลาง 5 

องศา ปลองปอนก่ิงไมจะสามารถปรับมุมปอนได 3 มุม คือ 45, 55 และ 65 องศา ใชเครื่องยนตเบนซินเปนตน

กําลังขนาด 5 - 8 แรงมา มีความสามารถหั่นยอยกิ่งหมอนได  80 - 320 กิโลกรัมตอชั่วโมง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ

ขนาดของตนกําลัง ความสดแกของกิ่งหมอน และขนาดของกิ่งหมอน โดยเศษพืชที่ไดจะมีขนาดของความยาว

จากการหั่นประมาณ 3 - 5 มม.  นอกจากนี้แลว  จารุวัฒน และคณะ(2544ข) ยังไดทดสอบและพัฒนาเครื่อง

หั่นยอยฟาง ที่ใชเครื่องยนตดีเซลขนาด 6 แรงมา และ 11.5 แรงมา พบวา สามารถใชงานไดโดยไมมีผล

แตกตางไมมากนัก และ พบวา รอบหมุนชุดใบมีดหั่นที่เหมาะสม คือ ระหวาง 800 – 1,000 รอบตอนาที จะ

ไดฟางทอนยาวประมาณ 2 – 5 เซนติเมตร  โดยความเร็วของชุดใบมีดไมมีอิทธิพลตอขนาดของฟางทอน แตมี

ผลตออัตราการทํางาน โดยเครื่องที่มีอัตราการทํางานประมาณ 600 – 750 กิโลกรัมฟางทอนตอชั่วโมง ทั้งนี้

ขึ้นอยูกับสภาพของฟาง โดยจะมีอัตราการทํางานมากนอยลดหลั่นตามสภาพของฟางตามลําดับ ดังนี้ ฟางมัด

เปนกํา ฟางจากเครื่องนวดขาว และ ฟางอัดเปนฟอน  ทั้งนี้ เนื่องจากความยากงายของการปอนฟางโดย

ภาพรวม ตนแบบที่ออกแบบพัฒนาขึ้นใหมสามารถใชงานไดดีเหมาะสําหรับการหั่นฟางเพื่อเพาะเห็ด   เครื่อง

สามารถทํางานไดรวดเร็วมากกวา 30 เทา ของการใชแรงงานคนหั่น ซึ่งคุณภาพของฟางที่ไดไมแตกตางกัน  

นอกจากนี้ยังสามารถใชหั่นพืชอาหารสัตวอื่น ๆ เชน หญารูซี่ และ ตนขาวโพด ไดดวย    เครื่องหั่นฟางนี้ใชคน

ปฏิบัติงาน 2 คน  โดยมีลอ 4 ลอ ชวยใหการเคลื่อนยายเปนไปอยางสะดวก  ตนแบบเครื่องหั่นฟางนี้ได

เผยแพรใหโรงงานเอกชนนําแบบไปทําการผลิตแลว จําหนายในราคาประมาณ 40,000 บาท โดยไมรวม

เครื่องยนตตนกําลัง 

หลังจากท่ีไดนําเครื่องหั่นยอยซากพืชและเครื่องหั่นฟางมาทดสอบหั่นตนถั่วลิสง เบื้องตนพบวาเครื่อง

หั่นยอยซากพืชอัตราทํางานต่ํามากเมื่อนํามาหั่นตนถั่วลิสง โดยมีอัตราการทํางานที่ 320  กิโลกรัมตอชั่วโมง 

เนื่องจากชองปอนไมมีความเหมาะสําหรับการปอนพืชที่มีลักษณะตนออน คนปอนตองใชมือดันปอนตลอด

และเปนที่อันตรายเนื่องจากจุดตัดเฉือนใบมัดอยูใกลมือปอน  สําหรับเครื่องหั่นฟางนั้นรูปแบบลักษณะการ

ทํางาน มีความเหมาะสมที่จะใชงานสําหรับหั่นยอยตนถั่วลิสง ขนาดชิ้นหั่นเหมาะสมและมีอัตราการทํางานสูง

ถึง  620 กิโลรัมตอชั่วโมง  แตเครื่องดังกลาวมีขนาดที่ใหญ ราคาคอนขางสูง  จึงจะออกแบบใหมีขนาดเล็ก

เพื่อใหเหมาะสมสําหรับหั่นยอยตนถั่วลิสง 

 

 

 

 

 



Figure 1.Testing  of a Rice straw chopper  Figure 2.Testing of a Shredder for peanut  

 

 

 

 

 โดยการออกแบบเครื่องหั่นยอยตนถั่วลิสงตนแบบจะเนนออกแบบใหใชใบมีดสําเร็จรูปเปนเหล็ก

ไฮสปด ซึ่งผลิตขึ้นสําหรับเครื่องไสไมเพื่องายตอการจัดหาใบมีด  ประกอบเขากับลูกหั่นยอย ซึ่งมีลักษณะเปน

เหล็กแผนตัดกลมเสนผานศูนยกลางขนาด 1 ฟุต หนา 9 มิลลิเมตร จํานวน 2 แผนวางระยะหางกัน 30 

เซนติเมตร ยึดเหล็กแผนทั้งสองแผน ดวยเหล็กฉากขนาด 3.5 เซนติเมตร จํานวน 2 ชิ้น ทํามุมกับแนวระดับ 

18 องศาซึ่งเปนมุมใบมีดจากเครื่องหั่นยอยฟาง โดยติดตั้งตรงขามกัน  เบื้องตนใชเครื่องยนตเบนซิน ขนาด 10 

แรงมาเปนตนกําลังพูเลยขับขนาด 3 นิ้ว พูเลยตัวตามสําหรับติดตั้งที่ลูกหั่นมีขนาด 10 นิ้ว  ชองบนตัวเครื่อง

ออกแบบใหสามารถถอดเปดไดเพื่อใหสามารถถอดเปลี่ยนใบมีดไดงาย เมื่อเสียหายจากการใชงาน  ชองปอน

เปดใหมีความสูงของชองปอน 20 เซนติเมตร มีถาดรองตนซึ่งมีความยาวขนาด 50 เซนติเมตร  ลูกกลิ้งปอนตัว

บนทําเหล็กทอกลวง ขนาด 2 นิ้วมีบูชรอยดวยเพลาขนาด 1 นิ้ว ผิวนอกลูกกลิ้งปอนประกอบดวยเหล็กเสน  

ขนาดเสนผานศูนยกลาง 8 มิลลิเมตรวางตรงขามกันจํานวน 8 เสน เพื่อเปนตัวจับยึดตนถั่วลิสง สวนลูกกลิ้งตัว

ลางทําจากเหล็กเพลากลมขนาด 2 นิ้ว เคลื่อนตัวอิสระดวยบูชสวมทั้งสองขาง  ลูกกลิ้งปอนตัวบนทํางานโดย

รับกําลังขับจากเพลาลูกหั่นขนาดพูเลย 3 นิ้วขับเพลาลูกกลิ้งปอนบนขนาดพูเลย 12 นิ้ว  ฐานเครื่องหั่นยอย

ตนถั่วลิสง เปนลออิสระ ขนาด 3.5 นิ้ว จํานวน 4 ลอ เคลื่อนตัวดวยการลากจูง  การปรับระยะหางใบมีดหั่น

กับแทนรับ  ทําไดโดยออกแบบใหแทนรับใหสามารถเคลื่อนตัวไดอิสระและลอคตัวไดเมื่อไดตําแหนงที่ตองการ  

โดยเครื่องตนแบบสรางที่ศูนยวิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแกน 

 ทดสอบกับตนถั่วลิสง ที่ปลิดฝกแลว  โดยทดลองกับความเร็วรอบลูกหั่นจํานวน 4 ระดับคือ  700  , 

800, 900และ  1,000 รอบตอนาที โดยมีความเร็วรอบการปอน 2 ระดับคือ ขนาดพูเลยตัวตามลูกกลิ้งปอน 

10 นิ้วและ 12 นิ้ว ตามลําดับ  เก็บตัวอยางชิ้นตนที่ถูกหั่นยอย  จํานวน 10 ชิ้นตอหนึ่งระดับ  และไดทดสอบ

การใชงานระยะยาวภาคสนามในพื้นที่  จังหวัดมหาสารคาม  กาฬสินธุ  ขอนแกนและอุดรธานี  ในระหวางชวง

เดือนมีนาคมถึงเดือนมิถุนายน 2554 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สวนประกอบ เคร่ืองห่ันยอยตนถัว่ลิสง 

1. ฝาครอบเครื่องดานบน 

2. พูเลยตัวตามลูกกลิ้งปอน 

3. สายพาน 

4. พูเลยตัวขับลูกกลิ้งปอน 

5. ลูกกลิ้งปอนตัวลาง 

6. ชุดลูกหั่น 

7. ลูกกลิ้งปอนตัวบน 

8. ถาดปอน 



Figure 3.  Model  of  a  peanut 
 
 
 

ผลและวิจารณผลการทดลอง 

 

หลังจากแกไขเครื่องตนแบบจึงไดทําการทดสอบการทํางานไดผล การทดสอบดังแสดงในตารางที่ 1 

และ 2 

 

Table 1 Testing peanut copper   (Pulley of feeder at 10 inch) 

Rate reolution speed 

of feeder (rpm) 

Rate revolution 

speed of knife (rpm) 

Capacity of work 

(kg/hr) 
Size mean (cm) 

210 700 428 10.2 

240 800 640 10.2 

270 900 780 12.6 

300 1000 1010 13.2 
 
 
 

Table 2 Testing peanut copper (Pulley of feeder at 12 inch) 

Rate reolution speed 

of feeder (rpm) 

Rate revolution 

speed of knife 

(rpm) 

Capacity of work 

(kg/hr) 
Size mean (cm) 

175 700 325 6.2 

200 800 412 6.4 

225 900 515 7.6 

250 1000 814 8.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Figure 4. Peanut chopper  is  working  and  product  of  size 

Figure 5 . Peanut chopper after developed  

 
 

 
 

 

 จากผลการทดสอบการทํางานพบวาเมื่อปรับเปลี่ยนความเร็วของการปอนจากการใชพูเลยตัวขับขนาด 

3 นิ้วและตัวตามขนาด 10 นิ้วเปนพูเลยตัวขับขนาด 3 นิ้วเทาเดิมแตปรับตัวตามเปนพูเลยขนาด 12 นิ้ว จะ

สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงขนาดชิ้นที่ยอยไดอยางชัดเจนแตอัตราการทํางาน จะลดลง เนื่องจากอัตราการ

ปอนที่ชาลงนั่นเอง  เมื่อสังเกตจากตารางที่ 1 และ 2 จะพบวาขนาดของชิ้นหั่นยอย ที่ความเร็วรอบของใบมีด  

900 รอบตอนาที จะไดขนาดชิ้นเฉลี่ย  7.6 เซนติเมตรซึ่งถือวามีความเหมาะสม และมีอัตราการทํางาน

ใกลเคียงกับเครื่องหั่นฟางที่มีขนาดใหญกวาอีกดวย 

 ภายหลังจากการทดสอบภาคสนามไดนําเครื่องตนแบบมาปรับปรุงชุดถาดปอนพรอมติดตั้งอุปกรณ

เพื่อใหผูปฏิบัติงานทํางานไดสะดวกและปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

สรุปผลการ ทดลอง

และคําแนะนํา 

 

 เครื่องหั่นยอยตนถั่วลิสง ที่ออกแบบจุดประสงคเพื่อใหมีตนทุนการผลิตที่ต่ํา โดยใชใบมีดสําเร็จที่มี

จําหนายอยูทั่วไป  สามารถหั่นยอยตนถั่วลิสงโดยมีขนาดชิ้นประมาณ 6.2 – 7.6 เซนติเมตร  ใชเปน

สวนประกอบของการทําปุยหมักและใชเปนอาหารของสัตวเคี้ยวเอื้องได โดยตัวเครื่องใชเครื่องยนต เบนซิน 6 

แรงมาเปนตนกําลัง ภายในตัวเครื่องประกอบดวยลูกหั่นที่ติดตั้งใบมีดจํานวน 2 ใบความยาว 1 ฟุต ติดตั้งตรง

ขามกัน วางมุมเอียงประมาณ 18 องศากับแนวระดับ ความเร็วที่เหมาะสมสําหรับการหั่นยอยของลูกหั่นคือ 

900 รอบตอนาที สวนความเร็วรอบของลูกกลิ้งปอน คือ  225 รอบตอนาที ทําใหมีอัตราการทํางาน  515 

กิโลกรัมตอชั่วโมง ซึ่งมีตนทุนการผลิตไมรวมเครื่องยนตตนกําลัง  15,000 บาท 
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