
รายงานผลงานเร่ืองเต็ม 

 

1. ชุดโครงการวิจัย   : วิจัยและพัฒนาถ่ัวลิสง 

2. โครงการวิจัย   :  โครงการวิจัยและพัฒนาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตถั่วลิสง 

3. ชื่อการทดลอง (ภาษาไทย)  :  วิจัยและพัฒนาเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร 

ชื่อการทดลอง (ภาษาอังกฤษ) :  Research and Development of Groundnut Pod       
Stripper Used for Farmer Level 

4. คณะผู้ด าเนินงาน 

หัวหน้าการทดลอง :   กลวัชร  ทิมินกุล   สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ผู้ร่วมงาน           :   มงคล  ตุ่นเฮ้า   สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

รังสิต   ศิริมาลา  สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ทองพูล  โยธาทูล  สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

ประยูร  จันทองอ่อน  สังกัด ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 

5.บทคัดย่อ 

 เพ่ือแก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานคน และลดเวลาในการปลิดฝักถั่วลิสงได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนา
เคร่ืองต้นแบบเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกรให้มีโครงสร้าง และกลไกการท างานที่ไม่ซับซ้อน ใช้งาน
ง่าย มีขนาดเล็ก สะดวกต่อการเคล่ือนย้าย ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด1/4 แรงม้าเป็นต้นก าลัง ส่งก าลังด้วย
สายพานผ่านชุดเกียร์ทดขนาด1:30 หัวปลิดท าด้วยเหล็กเส้นขนาด 3/8 น้ิวม้วนขึ้นรูปเป็นเกลียวมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางขนาด 140 ม.ม ยาว 500 ม.ม ยึดติดบนเพลาเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 น้ิว พร้อมชุดลูกปืน
รองรับหัวเพลา ติดต้ังบนโครงเหล็กฉาก ด้านล่างของหัวปลิด มีตะแกรงรูสล็อตม้วนขึ้นรูปเป็นคร่ึงวงกลมเพ่ือ
รองรับฝักถั่วที่ปลิดแล้วและจะถูกพาออกไปช่องทางออกด้วยเส้นเกลียวของหัวปลิด ดินจะร่วงผ่านรูตะแกรงลง
ข้างล่าง ด าเนินการทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสง3 พันธุ์คือ พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ขอนแก่น5 และพันธุ์ไทนาน9 ท า
การทดสอบการปลิดที่ความเร็วรอบหัวปลิด 120 รอบ/นาที พบว่ามีความสามารถในการปลิดฝักพันธุ์พ้ืนเมือง
และพันธุ์ขอนแก่น5 ได้ 30 กก/ชม และไทนาน9   25 กก/ชม มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดประมาณ  5%  และ 16% 
ตามล าดับ และพบว่าการทดสอบปลิดถั่วลิสงทั้ง 3  พันธุ์มีเปอร์เซ็นต์ฝักแตกไม่เกิน 1.5% ทั้งน้ีเน่ืองจากถั่วลิสง
พันธุ์พ้ืนเมืองและถั่วพันธุ์ขอนแก่น 5 เป็นถั่วที่มีฝักขนาดใหญ่และขั้วเปราะกว่าจึงท าให้ความสามารถในการ
ปลิดสูง และเปอร์เซ็นต์ขั้วติดต่ า ส่วนถั่วลิสงพันธุ์ไทนาน9 มีลักษณะฝักเล็ก และขั้วเหนียว จึงท าให้มี
ความสามารถในการปลิดต่ ากว่า และมีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดสูงกว่า มีต้นทุนการปลิดกิโลกรัมละ 1.80 บาท 
จุดคุ้มทุน 120 ช่ัวโมง/ป ี
 



ค าส าคัญ: เคร่ืองปลิดฝัก; เคร่ืองปลิดฝักถ่ัวลิสง; ถั่วลิสง 
 
 
 
 
 

6.บทน า 
 

  การปลิดฝักออกจากต้นถั่วลิสง ท าได้ทั้งการปลิดสดทันทีหลังถอนหรือการถอนแล้วตากทั้งต้นไว้ใน
แปลง 1-4 วันแล้วจึงปลิด การปลิดถั่วลิสงควรเลือกปลิดเอาเฉพาะฝักแก่ที่สมบูรณ์ ไม่มีโรคและแมลงท าลาย  
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลิดถั่วลิสงโดยใช้มือ ซ่ึงใช้เวลาและแรงงานมาก จึงนิยมจ้างปลิดโดยการตวงฝักท่ีปลิดได้ 
โดยการช่ังน้ าหนักสด ประมาณ 10-12 กิโลกรัมหรือโดยการช่ังน้ าหนักแห้ง 5-6 กิโลกรัมต่อปี๊บ และจ่ายค่าจ้าง
ต่อปี๊บ 10-20 บาท แล้วแต่ท้องที่  เกษตรกรในบางท้องที่ทุ่นแรงงานโดยการฟาดถั่วลิสงบนไม้สามเหล่ียม
เพ่ือให้ฝักร่วงลงในภาชนะรองรับ หรือวัสดุอ่ืนที่หาได้ในท้องถ่ิน เน่ืองจากการปลิดถั่วลิสงส้ินเปลืองแรงงานและ
เวลามากถ้าหากมีเคร่ืองปลิดฝักที่มีประสิทธิภาพและมีขนาดที่เหมาะกับการใช้ในระดับครัวเรือน รวมทั้งมีราคา
ที่ถูกสามารถซ้ือหามาใช้ได้ จะสามารถลดค่าใช้จ่ายในการปลิดตลอดจนสามารถขยายพ้ืนที่เพาะปลูกได้มากข้ึน
เน่ืองจากการปลิดฝักท าได้ง่ายและรวดเร็วขึ้น จึงเป็นอีกทางเลือกให้แก่เกษตรกรได้ 

 
7.วัตถุประสงค์ 

  
เพ่ือวิจัยและพัฒนาเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสงในระดับเกษตรกร  

8.วิธีการ 
1) ศึกษารูปแบบและวิธีการปลิดฝักถั่วลิสงที่ผ่านมาในอดีตจากเอกสารและอินเตอร์เน็ตเพ่ือใช้เป็น

แนวทางในการวิจัยและพัฒนาต่อยอดแนวคิด แล้วน ามาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสีย สรุปเป็นแนวทางรูปแบบที่จะ
ออกแบบ สร้างเป็นเคร่ืองต้นแบบ 

2) ออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบ 
3)ทดสอบเบื้องต้นและปรับปรุงเคร่ืองต้นแบบ 
4) ทดสอบและเก็บข้อมูล 
5) สรุปผลการทดสอบ 

 
9.ผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
9.1)ผลการศึกษาวิธีการปลิดฝัก 

Commented [p1]: โปรดอธิบายโดยสรุปดว้ยวา่ท าอยา่งไร 

Commented [p2]: ควรกลา่วโดยสรุวา่ไดท้ าอยา่งไร เช่นตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการทดสอบ เง่ือนไขในการทดสอบ วิธีและเคร่ืองวดั พารามิเตอร์ท่ี
วดั และท่ีค านวณ 

Commented [p3]: ควรกลา่วโดยสรุวา่ไดท้ าอยา่งไร เช่นตวัอยา่งท่ี
ใชใ้นการทดสอบ เง่ือนไขในการทดสอบ วิธีและเคร่ืองวดั พารามิเตอร์ท่ี
วดั และท่ีค านวณ 



ในอดีตมีการใช้วิธีการปลิดฝักถั่วลิสงหลายรูปแบบโดยสามารถประมวลภาพตามพัฒนาการของการ
ใช้ได้ดังน้ี  

            
ก.ใช้คนปลิด 

 

 
 

ข.ใช้คนฟาดกับราวไม้หรือเหล็ก 
 

 
 

ค.ใช้เท้าเหยียบหมุนกรงกระรอก 



 

    
 

ง.ใช้ต้นก าลังขับหมุนกรงกระรอกราวเหล็ก 
  



 
 

จ.ใช้ต้นก าลังขับลูกนวด 
 

รูปที่1 รูปแบบการปลิดฝักถั่วลิสง 
 

จากรูปที่1ก แบบที่1ใช้แรงงานคนปลิดโดยใช้มือจะเห็นว่าต้องใช้จ านวนคนเป็นจ านวนมากโดย
ค่าเฉล่ียโดยทั่วไปจะปลิดได้คนละประมาณ 30 กกที่เวลาการท างาน 6 ช่ัวโมงแล้วต่อมาแบบที่2 (รูปที่1ข) ได้มี
การน าเคร่ืองทุ่นแรงโดยการท าราวเหล็กมาส าหรับฟาดตีโดยใช้มือจับต้นถั่วแล้วฟาดส่วนเหง้าให้ฝักหลุดออก
จะมีความสามารถในการปลิดมากขึ้นกว่าการใช้มือปลิดต่อมาด้วยหลักการเดียวกันน้ีแบบที่3 (รูปที่1ค) [1] ได้
ประกอบราวเหล็กเป็นกรงกระรอกใช้เท้าเหยียบหมุนปลิดฝักถ่ัวแต่การป้อนก็ยังใช้คนจับป้อนต้นถั่ว ต่อมาแบบ
ที4่ (รูปที่1ง) เป็นการน าเอาแบบที่3มาติดต้นก าลังหมุนขับ แบบที่5ได้พัฒนาติดแท่งเหล็กตามราวเหมือนหนาม
รอบกรงกระรอกถูกหมุนขับด้วยต้นก าลังแล้วโดยรอบติดต้ังตะแกรงเพ่ือให้เกิดการเสียดสีในขณะหมุนให้ฝัก
หลุดออกเมื่อพิจารณาจากรูปแบบของการปลิดฝักถั่วลิสงทั้งหมดทุกแบบแล้ว แบบที่1และ2 ยังคงต้องใช้แรง
คนเกือบทั้งหมดท าให้ปลิดช้า แบบที่5 เป็นแบบที่ใช้ในอุตสาหกรรมมีก าลังการปลิดสูง แบบที่3และ4น่าที่จะ
น ามาพัฒนาโดยยึดหลักการผสมผสานกันระหว่างการป้อนด้วยคนและขับด้วยเคร่ืองต้นก าลัง แต่รูปแบบของ
การปลิดต้องเปล่ียนไปโดยค านึงถึงการใช้งานในระดับครัวเรือนซ่ึงจะต้องมีขนาด อัตราการปลิด และมี
ประสิทธิภาพและที่ส าคัญต้องมีราคาไม่สูงจนเกินไป 
 
9.2) ผลการออกแบบและสร้างเคร่ืองต้นแบบ 

 
โดยผู้วิจัยได้แนวคิดใหม่โดยการใช้หัวปลิดที่เป็นสกรูล าเลียง (รูปที่2) ท าจากเหล็กเส้นขนาด 3/8น้ิว

ม้วนขึ้นรูปเป็นเกลียวขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 140 มม.ยาว 500 มม. ยึดติดกับโครงเหล็กด้วยตุ๊กตาแบร่ิง ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด ¼ แรงม้าขับผ่านชุดเกียร์ทด 1/30 หมุนด้วยความเร็วรอบ 120 รอบ/นาทีหรือความเร็ว
เชิงเส้น 0.87เมตร/วินาที พาฝักถั่วในขณะที่ต้นถั่วถูกป้อนด้วยมือ เส้นเกลียวจะช่วยในการพาฝักถ่ัวไปใน



ทิศทางแนวแกนในขณะเดียวกันขอบเกลียวสร้างแรงเฉือนตัดขั้วท าให้ฝักถั่วโดนปลิดออก คนป้อนจะป้อนจาก
ต้นทางเกลียวที่มีทิศทางการพาของเกลียวจากด้านขวาไปซ้ายและต้องหมุนต้นถั่วเพ่ือให้ฝักถั่วถูกปลิดจนหมด 
ซ่ึงจากหลักการน้ีสามารถลดขนาดของต้นก าลังให้มีขนาดเล็กลงได้มากท าให้สามารถประหยัดต้นทุนพลังงาน  

 

    
รูปที่2 แบบเคร่ืองปลิดฝักถ่ัวลิสง 

 
9.3) ผลการทดสอบเบื้องต้นและปรับปรุงเคร่ืองต้นแบบ 
 ในเบื้องต้นได้คิดรูปแบบใบสกรูไว้ 3 แบบคือ แบบที่1 ใบเหล็กแผ่นขอบเรียบ (รูปที่3ก)  แบบที2่ ใบ
เหล็กขอบหยัก (รูปที่3ข)   และแบบที่3 ใบเหล็กเส้น (รูปที่3ค)   โดยต้ังสมมุติฐานว่ารูปแบบใบจะมีผลต่อการ
ปลิดจากผลการทดสอบเบื้องต้นพบว่า แบบที่1 มีเสียงดังจากการเสียดสีของทรายกับขอบใบ และมีขั้วติด
เน่ืองจากการขอบใบมีความคมตัดเฉือนขั้วขาด แบบที่2  มีการดึงขั้วและต้นถั่วในขณะทดสอบ แบบที่3 ปลิดฝัก
ได้ดี ไม่มีเสียงดังเน่ืองจากการเสียดสี มีข้ัวติดน้อย จึงเลือกใบแบบที่3ใบเหล็กเส้นมาเป็นใบปลิดฝักถั่วลิสง
ต้นแบบ (รูปที่4) 

Commented [p4]: รูปไม่ชดั 



  
ก. ใบเหล็กแผ่นขอบเรียบ 

 
 

 ข.ใบเหล็กแผ่นขอบหยัก 
 

 
 

ค.ใบเหล็กเส้น 
 

รูปที่3 ชนิดของใบปลิด 
 



 
 

รูปที่4 เคร่ืองต้นแบบที่ปรับปรุงแล้ว 
 



9.4) ผลการทดสอบและเก็บข้อมูล 
 
ผลการทดสอบการปลิดฝักถั่วลิสงโดยเลือกพันธุ์ถั่วมาจ านวน 3 พันธุ์คือ พันธุ์พ้ืนเมือง พันธุ์ขอนแก่น5 

และพันธุ์ไทนาน9 ท าการทดสอบการปลิดที่ความเร็วรอบ 120 รอบ/นาที พบว่ามีความสามารถในการปลิด
ประมาณ 30  กก/ชม มีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดประมาณ 5% และมีเปอร์เซ็นต์ฝักแตกไม่เกิน 1.5% โดยถั่วลิสงพันธุ์
พ้ืนเมืองและถั่วพันธุ์ขอนแก่น 5 เป็นถั่วที่มีฝักขนาดใหญ่และขั้วไม่เหนียวจึงท าให้ความสามารถในการปลิดสูง
และเปอร์เซ็นต์ขั้วติดต่ า ส่วนถั่วพันธุ์ไทนาน9  มีฝักเล็ก และขั้วเหนียว จึงท าให้มีความสามารถในการปลิดต่ า
กว่าและมีเปอร์เซ็นต์ขั้วติดสูงกว่าส่วนเปอร์เซ็นต์ฝักแตกไม่มีความแตกต่าง 

 
 

     
 

รูปที่5 การปลิดฝักถั่วลิสงด้วยเคร่ืองต้นแบบ 
 

 
 

รูปที่6 ถั่วลิสงที่ได้จากการปลิดด้วยเคร่ืองต้นแบบ 



  



 
10.สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 

 
เคร่ืองต้นแบบเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสงที่ได้ด าเนินการวิจัยน้ีมีความสามารถในการปลิดในปริมาณที่เหมาะ

กับการน าไปใช้ในระดับเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกเพ่ือเป็นถั่วต้มหรือถั่วตากที่ต้องการใช้ฝักถั่วไม่มากวันละไม่เกิน  
200 กก/วัน จากการเปรียบเทียบความสามารถในการปลิดเทียบกับการปลิดด้วยแรงงานคนพบว่าเร็วกว่าคน
ประมาณ 7 เท่าคิดเวลาการท างานที่  4 ชม และมีราคาปลิดที่ 1.80 บาทต่อกิโลกรัมซ่ึงเมื่อเทียบกับการปลิด
ด้วยแรงงานคนที่คิดราคาค่าปลิดกิโลกรัมละ 2.5-3 บาทแล้วแต่พ้ืนที่เพาะปลูก แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้ 0.80-1.30 บาทต่อกิโลกรัมประกอบกับ ตัวเคร่ืองมีขนาดเล็กสะดวกต่อการขนย้าย เกษตรกรสามารถซ้ือหา
มาใช้ได้เพราะมีราคาถูก การใช้งานและการบ ารุงรักษาง่ายเน่ืองจากมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน 
จึงน่าจะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ดีส าหรับเกษตรกรในสภาวการณ์ที่ค่าพลังงานและต้นทุนแรงงานมีราคาสูง 

 
11.ค าขอบคุณ 

 
งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่

ปรึกษาด้านข้อมูลวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น การสร้างเคร่ืองต้นแบบจากกลุ่มวิจัย
วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว คลองหลวงปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าทีมช่างผู้ล่วงลับ คุณบัณชา แสงวงษา 
ที่ก ากับดูแลการสร้างเคร่ืองต้นแบบจนส าเร็จลุล่วง และทีมคณะทดสอบของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น 
ตลอดจนขอขอบคุณหลายฝ่ายหลายคนที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่น้ี ที่มีส่วนร่วมในงานวิจัยชิ้นน้ี 

 
12.เอกสารอ้างอิง 

 
[1] มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร, เอกสารเผยแพร่เคร่ืองจักรกลเกษตร

ส าหรับถั่วลิสง. 



13.ภาคผนวก 

ผลการวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ 

  
ค่าใช้จ่ายในการท างาน ระยะเวลาการคืนทุน และจุดคุ้มทุน ของการใช้เคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสง ซ่ึงมี

ความสามารถในการท างาน  30 กก/ชม ก าหนดชั่วโมงการท างาน 4 ชม. ท างาน 90 วนั/ปี สามารถค านวณได้ 
ดังน้ี 

ค่าใช้จ่ายในการท างาน 

 ค่าใช้จ่ายในการท างานค านวณได้จากต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร  ได้ดังน้ี 

1) ต้นทุนคงที่ 
1.1 ค่าเส่ือมราคา (Depreciation, DP) คิดค่าเส่ือมแบบ Straight – time method 

สูตรค านวณ ดังน้ี DP = (P – S)/C 
 โดยที่   P   = ราคาซ้ือเคร่ืองจักร (บาท) 
    S   = ราคาขายเมื่อเคร่ืองจักรหมดอายุ (บาท) 
    L   = อายุการใช้งานของเคร่ืองจักร (ป)ี 
 ก าหนดให้ราคาซ้ือเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสง = 5,000 บาท  

มูลค่าซากเมื่อส้ินปีที่ 10 เหลือ 10% ของราคาซ้ือ  
 ราคาซากเคร่ือง      = 500 บาท 

 ดังน้ัน ค่าเส่ือมราคา (DP)     = (5,000 – 500)/10 =  450  บาท/ป ี 
1.2 ดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาส (Interest on Investment) มีสูตรดังน้ี  

I   = (P + S)/2 x (i/100) 
โดย  I   = อัตราดอกเบี้ยต่อปี (%) 
ก าหนดให้ I   = 10% 

 ดังน้ัน  ค่าเสียโอกาสต่อปี    = (5000 + 500)/2x(10/100) = 275  บาท/ปี 
รวมต้นทุนคงที่  = 450+275 = 725  บาท/ป ี
2) ต้นทุนผันแปร 

2.1 ค่าบ ารุงรักษา คิดเฉลี่ยประมาณวันละ 5 บาท ท างาน 90 วัน/ปี  
ค่าบ ารุงรักษา = 5x90  = 450  บาท/ป ี

2.2 ค่าไฟฟ้า เฉล่ีย 0.3 กิโลวัตต์/ชั่วโมง ราคาไฟฟ้าต่อหน่วย  3 บาท ใน 1 ปี ท างาน 90 วัน ๆ 
ละ 4 ชั่วโมง ค่าไฟฟ้า= 0.3x3x4x90 = 324  บาท/ป ี

2.3 ค่าจ้างแรงงาน 1 คน  ค่าแรง 200 บาท/วัน ท างาน 90 วัน = 18000 บาท/ปี 



รวมต้นทุนผันแปร = 450 +324 + 18000 = 18774  บาท/ป ี
รวมต้นทุนคงที่กับต้นทุนผันแปร = 725+18774 = 19499  บาท/ปี  
ใน 1 ปี ปลิดฝัก = 90 วัน x 4 ชม./วัน = 360 ชม.อัตราการท างาน 30 กก./ชม.  
ดังน้ัน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายในการปลิดฝัก = 19499/(30x360) = 1.8  บาท/กก. 

 



ระยะเวลาการคืนทุน 
   

ระยะเวลาคืนทุน = ราคาซ้ือเคร่ือง/ผลประโยชน์สุทธิ 
ต้นทุนผันแปร คือ ผลรวมของค่าซ่อมแซมบ ารุงรักษา ค่าไฟฟ้า และค่าจ้างแรงงาน 
ต้นทุนรวม คือ ผลรวมของดอกเบี้ยกับต้นทุนผันแปร 
ผลประโยชน์ที่ได้รับ คือรายได้จากค่าจ้างปลิดฝัก 
ผลประโยชน์สุทธิ คือ ผลต่างของผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนรวม 

 
จุดคุ้มทุน 

  
จุดคุ้มทุน = ค่าใช้จ่ายคงที่/(รายได้จากการใช้เคร่ือง – ค่าใช้จ่ายในการท างาน)  

ค่าใช้จ่ายคงที่  =  725 บาท/ป ี
รายได้จากการปลิดฝัก 30 กก. ในเวลา 1 ชม. 

- ค่าจ้างปลิด  30 บาทต่อถัง 15 กก. = 30/15x30 = 60 บ./ชม 
รายได้จากการปลิดฝัก = 60 บ./ชม. 
ค่าใช้จ่ายปลิดฝัก = 30 กก x 1.8  บ/กก = 54  บ./ชม. 

 ดังน้ัน  จุดคุ้มทุน = 725/(60-54) ชม./ปี  =   120.83  ชม./ปี 
 

5.สรุปผลการทดลองและวิจารณ์ 
 

เคร่ืองต้นแบบเคร่ืองปลิดฝักถั่วลิสงที่ได้ด าเนินการวิจัยน้ีมีความสามารถในการปลิดในปริมาณที่เหมาะกับการ
น าไปใช้ในระดับเกษตรกรรายย่อยที่ปลูกเพ่ือเป็นถั่วต้มหรือถั่วตากที่ต้องการใช้ฝักถั่วไม่มากวันละไม่เกิน  200 
กก/วัน จากการเปรียบเทียบความสามารถในการปลิดเทียบกับการปลิดด้วยแรงงานคนพบว่าเร็วกว่าคน
ประมาณ 7 เท่าคิดเวลาการท างานที่  4 ชม และมีราคาปลิดที่ 1.80 บาทต่อกิโลกรัมซ่ึงเมื่อเทียบกับการปลิด
ด้วยแรงงานคนที่คิดราคาค่าปลิดกิโลกรัมละ 2.5-3 บาทแล้วแต่พ้ืนที่เพาะปลูก แล้วสามารถประหยัดค่าใช้จ่าย
ได้0.80-1.30บาทต่อกิโลกรัมประกอบกับ ตัวเคร่ืองมีขนาดเล็กสะดวกต่อการขนย้าย เกษตรกรสามารถซ้ือหามา
ใช้ได้เพราะมีราคาถูก การใช้งานและการบ ารุงรักษาง่ายเน่ืองจากมีโครงสร้างและส่วนประกอบที่ไม่ซับซ้อน จึง
น่าจะเป็นอีกหน่ึงทางเลือกที่ดีส าหรับเกษตรกรในสภาวการณ์ที่ค่าพลังงานและต้นทุนแรงงานมีราคาสูง 

 
6.ค าขอบคุณ 

งานวิจัยน้ีส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดีเน่ืองจากได้รับการสนับสนุนด้านเงินทุนวิจัยจากกรมวิชาการเกษตร ที่ปรึกษาด้าน
ข้อมูลวิจัยจากผู้ทรงคุณวุฒิจากศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น การสร้างเคร่ืองต้นแบบจากกลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการ
เก็บเกี่ยว คลองหลวงปทุมธานีโดยเฉพาะอย่างยิ่งหัวหน้าทีมช่างผู้ล่วงลับ คุณบัณชา แสงวงษา ที่ก ากับดูแลการ



สร้างเคร่ืองต้นแบบจนส าเร็จลุล่วง และทีมคณะทดสอบของศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมขอนแก่น ตลอดจน
ขอขอบคุณหลายฝ่ายหลายคนที่ไม่ได้กล่าวนาม ณ ที่น้ี ที่มีส่วนร่วมในงานวจิัยชิ้นน้ี 

7.เอกสารอ้างอิง 
[1] ทรงเชาว์   อินสมพันธ์, 2545. เอกสารค าสอนวิชา พืชไร่ส าคัญของประเทศไทย คณะเกษตรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
[2] มหาวิทยาลัยขอนแก่นและกองเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร, เอกสารเผยแพร่เคร่ืองจักรกลเกษตร
ส าหรับถั่วลิสง. 
[3] กรมวิชาการเกษตร. ถั่วลิสงที่นิยมปลูก. ระบบข้อมูลทางวิชาการ. 
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