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5. บทคัดย่อ 
การคัดหน่อสับปะรดเป็นปัจจัยหนึ่งในการควบคุมการผลิตสับปะรด เพ่ือให้ออกดอกและผลพร้อมกัน

เพราะฉะนั้นเครื่องคัดหน่อสับปะรดจึงมีความส าคัญ  เนื่องจากปัจจุบันการใช้คนคัดหน่อยังประสบปัญหาอย่าง
มากอีกทั้งการรับจ้างปลูกจะคัดหน่อไม่ได้คุณภาพ   เครื่องคัดหน่อสับปะรดถูกออกแบบและสร้างโดยใช้หลักการ
เครื่องชั่งสายพานที่พัฒนาขึ้น สามารถตั้งค่าการคัดได้โดยง่าย โดยเลือกตั้งค่าจากเครื่องชั่ง  โดยสมรรถนะการคัด
ด้วยเครื่องมีค่า 853 หน่อต่อชั่วโมง ความเร็วเชิงเส้นของสายพานล าเลียงที่เหมาะสมและไม่ส่งผลต่อการล าเลียงมี
ค่า 3.79 เมตรต่อนาที หรือความเร็วรอบ 24.16 รอบต่อนาที และความเร็วเชิงเส้นสายพานเครื่องชั่งมีค่า 5.67 
เมตรต่อนาที หรือความเร็วรอบ 36.25 รอบต่อนาที ค่าความแม่นย า 85 เปอร์เซ็นต์ 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องคัดหน่อสับปะรด เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจากการเพาะปลูก
สับปะรดจะได้มาจากการขายหน่อพันธุ์ ซึ่งจะคิดราคาหน่อเท่ากับราคาซื้อหน่อเฉลี่ยของเกษตรกร คือ 1-2 บาท
ต่อหน่อ ซึ่งสับปะรดจะแตกหน่อออกมา 2 หน่อ คือ หน่อข้างหรือหน่ออากาศ และหน่อดิน โดยการขายหน่อจะ
เก็บหน่อข้างขาย ถ้าราคาค่าคัดหน่อ 200 บาทต่อพันหน่อ ที่ราคาเครื่อง 250,000 บาท จะมีต้นทุนคงที่รวมกับ
ต้นทุนแปรผัน 135.7 บาทต่อพันหน่อ ซึ่งจะท าให้การคัดหน่อ 85.7 ไร่ ก็จะได้จุดคุ้มทุน 

6. ค าน า 

สับปะรดนับเป็นพืชที่ส าคัญทางเศรษฐกิจ ในปี 2555 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ผลิตสับปะรด 619,020 ไร่ คิด
เป็นผลผลิตประมาณ 2.328 ล้านตันต่อปี ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่ผลิตสับปะรดมากเป็นอันดับต้นๆของ
โลก หรือราว 12% ของผลผลิตทั้งโลก (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2555) ประเทศไทยส่งออกสับปะรดสด 
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และสับปะรดแปรรูปต่างๆ รวมประมาณ 0.82 ล้านตัน ซึ่งคิดเป็นมูลค่าราว 28,995 ล้านบาท (กรมศุลกากร, 
2554)  

จากปริมาณความต้องการสับปะรดของโลกที่เพ่ิมมากขึ้น ส่งผลกระทบให้เกิดการขาดแคลนวัตถุดิบใน
ประเทศเป็นประจ า และจากที่ภาคเอกชนหรือโรงงานได้แนะน าให้เกษตรกรหันมาปลูกสับปะรดใหม่ทุกครั้งเมื่อมี
การเก็บเกี่ยวผลผลิต เนื่องจากจะท าให้ผลผลิตของสับปะรดที่ได้มีขนาดสม่ าเสมอและขายได้ราคาสูง  โดยการ
ปลูกสับปะรดในประเทศไทย หรือ ในประเทศเพ่ือนบ้านส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานจากคนด าเนินงานทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นการยกร่อง การเตรียมดิน การใส่ปุ๋ย การขนย้ายหน่อสับปะรด การปลูก เป็นต้น ซึ่งใช้เวลาในการ
ด าเนินงานและสิ้นเปลืองแรงงานค่อนข้างมาก เป็นงานที่เหนื่อยล้าท าให้เกษตรกรมักจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย
จากการที่ต้องท างานในลักษณะดังกล่าวเป็นเวลานาน  

การปลูกสับปะรดในประเทศไทย ส่วนใหญ่จะเป็นการใช้แรงงานในการด าเนินงานเกือบทั้งหมด ยกเว้น
ขั้นตอนการเตรียมดินซึ่งใช้รถแทรกเตอร์ติดผาลจาน ส่วนการใส่ปุ๋ย การขนย้ายหน่อสับปะรด การปลูก การเก็บ
เกี่ยว ล้วนแต่ใช้แรงงานในการด าเนินงานซึ่งเสียเวลาและสิ้นเปลืองแรงงานค่อนข้างมาก ปัจจุบันแรงงานในภาค
การเกษตรมีจ านวนลดลง และค่าแรงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากขึ้น ค่าแรงงานต่างๆในขั้นตอนการผลิตสับปะรดคิดเป็น 
46.23% ของต้นทุนคา่ใช้จ่ายทั้งหมดในการผลิตสับปะรด โดยคิดเป็นต้นทุนค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยวสับปะรด 
10.70%, ต้นทุนค่าแรงงานปลูก 7.78% และต้นทุนค่าแรงงานในการเตรียมดิน 9.73% ของต้นทุนค่าแรงทั้งหมด 
ตามล าดับ (ศันสนีย์, 2554)  

ในประเทศไทยสามารถปลูกสับปะรดได้เกือบตลอดปี  ยกเว้นช่วงฝนตกหนักติดต่อหลายวัน  เพราะจะ
เกิดโรคเน่า  ควรเตรียมดินให้เสร็จในเดือนธันวาคม และปลูกในเดือนมกราคม-เมษายน  ซึ่งมีแสงแดดจ้าและไม่มี
ฝนชุก  แต่ดินยังมีความชุ่มชื้นเพียงพอแก่การเจริญเติบโตในระยะแรกอยู่    การปลูกสับปะรดควรคัดขนาดหน่อ
หรือจุกก่อนเพ่ือให้การเติบโตของต้นสม่ าเสมอกันทั้งแปลง  ใส่ปุ๋ยแต่ละต้นได้พร้อมกันและใส่ปริมาณต่อต้นเท่าๆ 
กัน  บังคับผลได้พร้อมกันทั้งแปลง ง่ายต่อการบ ารุงรักษา สับปะรดจะแก่พร้อมกันง่ายต่อการประเมินผลผลิตและ
เก็บเกี่ยว การปลูกในฤดูฝนควรฝังหน่อให้เอียง 45 องศา เพ่ือป้องกันน้ าขังในยอด ถ้าปลูกในฤดูแล้งฝังหน่อให้ตั้ง
ตรง หากมีเครื่องมือช่วยปลูกซึ่งเป็นเหล็กคล้ายมีดปลายแหลมช่วยเปิดหลุมจะท าให้สะดวกและรวดเร็วกว่าใช้
จอบ  เฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ  การปลูกส่วนใหญ่มักปลูกเป็นแถวคู่ฝัง
หน่อให้ลึก 15-20 เซนติเมตรใช้ระยะปลูกแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ (กรมส่งเสริมการเกษตร.มมป) 

 ในแปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ของผู้ประกอบการแปรรูปสับปะรดกระป๋อง จะมีการน าเข้าเครื่องปลูกขนาด
ใหญ่ติดรถแทรกเตอร์มาใช้งานซึ่งมีราคาสูงและมีกลไกซับซ้อน เกษตรกรส่วนใหญ่จึงยังคงใช้แรงงานในการปลูก
อยู่ โดยมีรถบรรทุกหน่อมาโรยเป็นตามแถวปลูก และผู้ปลูกจะเดินปลูกตามแถว โดยใช้เสียมเล็กๆ ขุดดิน ฝังและ
กลบหน่อ เฉลี่ยแล้วผู้ปลูก 1 คน สามารถปลูกได้วันละ 5,000-7,000 หน่อ แต่ถ้าปลูกเป็นจ านวนพื้นที่มากข้ึน ซึ่ง
ต้องใช้แรงงานจ านวนมากอาจท าให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานขึ้นได้  
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ซึ่งในการผลิตสับปะรดส าหรับอุตสาหกรรมเกษตรจ าเป็นต้องมีการคัดหน่อเพ่ือควบคุมการผลิต  โดยจะ
ท าเมื่อเก็บผลสับปะรดก็จะปลิดจุกออกจากผล และหลังจากเก็บเกี่ยวผลไปแล้วประมาณ 6 สัปดาห์  ก็จะปลิด
หน่อออกจากต้น  หน่อที่มีขนาดเหมาะแก่การขยายพันธุ์คือ มีความยาวประมาณ 50-75 เซนติเมตรหลังจากเก็บ
หน่อ, ตะเกียงหรือจุกมาแล้ว  ให้น ามาผึ่งแดดโดยคว่ ายอดลงสู่พ้ืนดิน  ให้โคนแผลได้รับแสงแดดจนรอยแผลแห้ง
รัดตัวเป็นการฆ่าเชื้อโรคด้วย  แล้วน ามามัดรวมกันเป็นกองเพ่ือรอการปลูกหรือน าไปขายต่อไป  ก่อนปลูกต้องลอก
กาบใบล่างออก 3-4 ชั้น  เพ่ือให้รากแทงออกมาได้สะดวกและเร็วขึ้น  และอีกปัจจัยที่ส าคัญคือลักษณะหน่อแต่ละ
ชนิดจะให้ผลผลิตที่เวลาแตกต่างกัน  เช่น ตะเกียงจะเป็นหน่อที่มีขนาดเล็ก และจะให้ผลเมื่อมีอายุ 18-20 เดือน 
ส่วนหน่อที่นิยมน ามาขยายพันธุ์คือหน่อข้าง จะให้ผลเมื่อมีอายุ 14-18 เดือน โดยหน่อที่มีขนาดใหญ่มากๆ จะไม่
นิยมน ามาปลูก ข้อดีของการใช้หน่อที่ผ่านการคัดการเจริญเติบโตใกล้เคียงกันและสามารถบังคับการออกดอกได้
เนื่องจากขนาดต้นใกล้เคียงกันและยังส่งผลต่อเวลาการออกผลและเวลาการเก็บเก่ียว ซึ่งจะเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ผลิตและสามารถลดต้นทุนได้ 

ปัจจุบันแรงงานในภาคการเกษตรมีจ านวนลดลงและค่าแรงก็มีแนวโน้มเพ่ิมสูงมากข้ึน เพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในภาคการเกษตร การประหยัดเวลาในการเพาะปลูก และการประหยัดค่าใช้จ่าย
ในระยะยาว คณะผู้วิจัยเห็นว่า ถ้าสามารถออกแบบและพัฒนาเครื่องปลูกสับปะรดแบบพ่วงท้ายรถแทรกเตอร์
ส าหรับใช้ในระดับเกษตรกร โดยใช้หน่อสับปะรดที่ผ่านการคัดขนาดแล้ว และเครื่องปลูกแบบที่ใช้หน่อปลูกโดยใช้
แรงงานเพียง 2-3 คน ก็จะสามารถช่วยให้เกษตรกรท างานได้เร็วขึ้น และสามารถลดความเหนื่อยยากของ
เกษตรกรได้อีกด้วย   

7. วิธีด าเนินการ 
1. ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหน่อสับปะรดที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูกในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทย 
2. ศึกษารูปแบบและหลักการของเครื่องคัดขนาดโดยน้ าหนักที่เหมาะสมส าหรับการออกแบบเครื่องคัด

ขนาดหน่อสับปะรด 
3. ออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดหน่อสับปะรดโดยน้ าหนัก ด าเนินการที่ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรม

ขอนแก่น   
4. ทดสอบเบื้องต้น และปรับปรุงแก้ไขต้นแบบ ในห้องปฏิบัติการ  
5. ทดสอบและประเมินผลหาความสามารถ และประสิทธิภาพในการท างาน   
6. ทดสอบเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลการทดลองโดยใช้หลักการทางสถิติ 
7. วิเคราะห์ความคุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์ 
8. สรุปผลการวิจัย ด้านสมรรถนะการท างาน และข้อจ ากัดในการท างานของเครื่องต้นแบบ ตลอดจน

ความเหมาะสมของการใช้งาน  
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เวลาและสถานที่ด าเนินการ 
เริ่มต้น ตุลาคม 2554 สิ้นสดุ กันยายน 2556 โดยด าเนินการที่ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ศูนย์วิจัย

เกษตรวิศวกรรมขอนแก่น และพ้ืนที่ปลูกสับปะรดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง 
 

ผลการทดลองและวิจารณ์ 
1) การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของหน่อสับปะรดที่ ใช้ ส าหรับการเพาะปลูกในพ้ืนที่ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ข้อมูลพื้นที่เพาะปลูกสับปะรดพันธุ์ปัตตาเวีย (smooth cayenne) ใน
พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จากสถิติการเกษตรของประเทศไทย (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2552) 
เนื้อที่ ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2550–2552 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 แสดง
ข้อมูลการส ารวจ 3 ปี ย้อนหลัง ปี 2550-2552 ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  พ้ืนที่ที่มีการปลูกสับปะรด ได้แก่ 
จังหวัดหนองคาย จังหวัดเลย จังหวัดนครพนม และจังหวัดชัยภูมิ โดยคณะผู้วิจัยได้ส ารวจพ้ืนเกษตรกรพบว่า 
พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของการผลิตสับปะรดส าหรับอุตสาหกรรมจะเป็นจังหวัดหนองคาย โดยจังหวัดอ่ืนๆ จะเน้นการผลิต
เพ่ือจ าหน่ายผลสด โดยในจังหวัดเลย ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพผลผลิตในนามสับปะรดไร่ม่วง 
เป็นสับปะรดที่มีคุณภาพและเหมาะต่อการบริโภคสด ดังรูปที่  1 เพราะฉะนั้นในการศึกษานี้มุ่งเน้นสับปะรด
โรงงาน  จากการส ารวจจากเกษตรกรที่เพราะปลูกสับปะรดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือพบว่า สับปะรดที่ปลูก
ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ปัตตาเวียที่น าหน่อพันธุ์มาจากต่างจังหวัดชลบุรี และจากพ้ืนที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มา
การเพราะปลูกมาก่อนหน้านี้แล้ว   ซึ่งสับปะรดพันธุ์นี้จะสามารถทนแล้งและขาดน้ าได้ดี  

 

 

รูปที ่1 ผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการควบคุมคุณภาพผลผลิตในนามสับปะรดไร่ม่วง จังหวัดเลย 
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ตารางท่ี 1 สับปะรดโรงงาน : เนื้อท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ เป็นรายภาค และรายจังหวัด ปี 2550 - 2552 

 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554  

ตารางท่ี 2 สับปะรดโรงงาน : เนื้อท่ี ผลผลิต และผลผลิตต่อไร่ จังหวัด เลย หนองคาย และนครพนม  ปี 2550 - 
2552 

 

ที่มา: ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2554 

การศึกษาคุณสมบัติเบื้องต้นของต้นสับปะรด จากการส ารวจภาคสนามคณะผู ้วิจัยจึงได้เลือกกลุ ่ม
ตัวอย่างในอ าเภอศรีเชียงใหม่ในจังหวัดหนองคาย  เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีการปลูกสับปะรดมากที่สุดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือและคาดว่าจะประสบปัญหาการปลูกและคัดหน่อคุณภาพ  การสุ่มตัวอย่างของหน่อ
สับปะรด สุ่ม 3 กลุ่ม คือ 1) เจ้าของไร่สับปะรดปลูกเอง  2) ไร่ที่จ้างคนงานคัดหน่อไว้ใช้ปลูกและขาย 3) 
ร้านค้าที่จ าหน่ายหน่อสับปะรด  โดยการคัดขนาดหน่อสับปะรดด้วยแรงคน จากการวิเคราะห์  โดยท าการสุ่ม
เก็บจ านวน  200 หน่อ แยกเป็น 3  กลุ่มๆ ละ 30 หน่อ ท าการศึกษาขนาด  ความยาว, น้ าหนัก และเส้นผ่าน
ศูนย์กลางสูงจากด้านล่าง 10 cm.  เพื่อหาขนาดความยาวหน่อ น้ าหนักหน่อ และขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง
หน่อเหนือพ้ืน 10 ซม พบว่า การคัดหน่อด้วยเจ้าของไร่สับปะรดปลูกเองจะอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเปรียบเทียบ
ดังตารางที่ 3 และตารางที่ 4  โดยน้ าหนักเฉลี่ย 564-660 กรัม, ความยาว 596-634 มิลลิเมตร ซึ่งจะเป็นหน่อ
ขนาดกลางเมื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบกับค่ามาตรฐานดังตารางที่ 3 ส่วนการคัดแยกเพ่ือจ าหน่ายและจาก
การจ้างคนงานยังประสบปัญหาเรื่องการขนาดขนาดหน่อซึ่งจะมีขนาดเล็กกว่าที่แนะน าหรืออยู่ในกลุ่มเล็ก  
จากข้อมูลมูลสมบัติทางกายภาพของหน่อสับปะรดได้น ามาออกแบบระบบการคัดหน่อ 

 



6 
 

 

รูปที ่2 เปรียบเทียบความแตกต่าง ขนาดของหน่อสับปะรดแบบหน่อ และสับปะรดแบบจุก 

 

รูปที ่3 หน่อสับปะรดที่ท าการคัดขนาดแล้วและตัดแต่งส าหรับการเตรียมปลูก 

ตารางที่ 3 แสดงน้ าหนักที่มีความเหมาะสมต่อการเพาะปลูก 
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รูปที ่4 การวัดขนาดหน่อและความยาวหน่อ 

  

รูปที ่5 ลักษณะหน่อที่ไม่เหมาะสมในการน าไปใช้กับเครื่องคัด 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบการคัดแยกหน่อสับปะรดจากเกษตรกร 

กลุ่ม น้ าหนักหน่อ(กรัม) ความยาวหน่อ(ม.ม.) *ขนาดหน่อ(ม.ม.) 

เกษตรกรที่มีสวนคัด 564-660 596.6-634.7 67.3-69.6 

จ้างเกษตรกรที่รับจ้างคัด 365.0-458.1 563.6-604.2 45.3-46.0 

หน่อที่จ าหน่ายในพ้ืนที่ 252.7-272.0 530.0-573.0 58.0-59.9 

หมายเหตุ: *ขนาดหน่อวัดสูงจากพ้ืน 10 เซนติเมตร 

การออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบคัดขนาดหน่อสับปะรด ใช้หลักการคัดขนาดด้วยการชั่งน้ าหนัก
บนสายพานล าเลียง ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 8 โดยป้อนหน่อสับปะรดเข้าระบบล าเลียงสายพานและตรวจนับหน่อ
และผ่านไปสู่ตาชั่งสายพาน  เครื่องชั่งสายพานได้ออกแบบโดยใช้ Load cell เป็นตัวส่งสัญญาให้กับระบบเครื่อง
อ่านและประมวลผลซึ่งใช้ เครื่องอ่าน Load Cell รุ่น Commandor HP-04 โดยสัญญาณจาก Load cell จะรวม
สัญญาณที่กล่องรวมสัญญา ดังรูปที่ 9 และส่งสัญญาณให้กับชุดเครื่องอ่าน ประมวลผลว่าน้ าหนักได้ตามที่ก าหนด
หรือไม่  สัญญาณท่ีรับจากการชั่งเมื่อท าการประมวลผลจะสั่งจ่ายไฟฟ้าให้กับ delay ซึ่งเป็นวงจรส าเร็จรูป ดังรูปที่ 
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10 ซึ่งจะจ่ายไฟฟ้าให้กับวาล์วนิวแมติก ชนิด 5/2 ควบคุมด้วยไฟฟ้า เป็นตัวควบคุมลมจากแหล่งจ่ายลมให้กับ
กระบอกนิวแมติก   

 

รูปที ่6 ลักษณะและเงื่อนไขหน่อในการน ามาคัดแยก  

 

 

รูปที ่7 ลักษณะของเครื่องชั่งสายพานล าเลียง 
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รูปที่ 8 ลักษณะระบบการคัดขนาดด้วยน้ าหนักและขนาดของสับปะรด 

   

รูปที่ 9 กล่องรวมสัญญาณจาก Load cell ทั้งท่ี 4 ตัวจากการชั่ง 

 

รูปที ่10 ชุดวงจร delay ในการจ่ายไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ ในการควบคุมกลไก 
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รูปที ่11 อุปกรณ์นิวแมติกในการควบคุมระบบการคัดแยก 

หลักการท างานเครื่องคัดหน่อสับปะรดจากข้อมูลสมบัติทางกายภาพของสับปะรดที่ส ารวจ 

เนื่องจากรูปร่างลักษณะทางกายภาพของหน่อสับปะรดไม่เป็นรูปทรงเลขาคณิต  ในการล าเลียงหน่อ
สับปะรดจะใช้สายพานคู่ วางในลักษณะตัววี เพ่ือล าเลียงให้หน่อสับปะรดอยู่ในต าแหน่งการชั่งในรูปแบบเดียวกัน
ดังรูปที่ 13 การคัดหน่อสามารถแบบขั้นตอนการท างานได้ดังนี้ (1) คนป้อนหน่อสับปะรดให้กับระบบล าเลียงหน่อ 
ซึ่งในกระบวนการนี้จะเป็นการคัดหน่อเบื้องต้น คือ หน่อที่มีลักษณะผิดปกติจะท าการแยกออก (2) กระบวนการ
ชั่ง ส่งสัญญาณ และประมวลผลในการชั่งน้ าหนัก ซึ่งในชุดประมวลผลสามารถตั้งค่าของน้ าหนักได้ (3) ระบบกลไก
การคัดแยก ซึ่งในการคัดแยกตามข้อเสนอแนะทางวิชาการดังตารางที่ 3 นิยมให้ใช้หน่อที่มีขนาดกลาง ท าให้ระบบ
คัดแยกจะคัดแยกส่วนที่หน่อใหญ่ออกและหน่อเล็กออกไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที ่12 กระบวนการในการคัดหน่อ 

เกษตรกรคดัหนอ่ก็เขา้ระบบล าเลยี หนอ่ที่มีลกัษณะผิดปกติหรอืเป็นโรค 

การชั่งน า้หนกัและสง่สญัญาณ 

ประมวลผล 

การคดัแยก 

ขนาดที่ตอ้งการ 

หนอ่ที่ไมไ่ดข้นาด 
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รูปที ่13 การล าเลียงหน่อสับปะรด 

กระบวนการสร้างต้นแบบ 

  

  

รูปที ่14 เครื่องต้นแบบการคัดหน่อสับปะรด 
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รูปที ่15 การปรับแก้ระบบการล าเลียง 

   

   

รูปที ่16 อุปกรณ์และเครื่องวัดในการสร้างเครื่อง (ก) หัวอ่านสัญญาณ (ข) กล่องรวมสัญญาณ (ค) แผงวงจร 
Delay ในการจ่ายไฟฟ้า (ง) Load cell ในการชั่งน้ าหนัก 

 

ก 

ง ค 

ข 
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รูปที ่17 การสอบเทียบเครื่องชั่งกับเครื่องชั่งขนาดเล็กท่ีพิกัดสูงสุด 2 กิโลกรัม ความละเอียด 0.1 กรัม ในสภาวะ
หยุดนิ่ง 

 

รูปที่  18 ผลการสอบเทียบเครื่องชั่งกับเครื่องชั่งขนาดเล็กที่ พิกัดสูงสุด 2 กิโลกรัม ความละเอียด 0.1 กรัม 
  กับเครื่องชั่งหน่อสับปะรดในสภาวะหยุดนิ่ง 

  ซึ่งจากการศึกษาพบว่าเกษตรกรจะนิยมใช้หน่อใหญ่ปลูกร่วมกับหน่อขนาดกลางเพราะฉะนั้นการทดสอบ
จะท าการคัดขนาดหน่อที่มีขนาดเล็กออกอย่างเดียว  

การท างานและสมรรถนะของเครื่องคัดหน่อในการออกแบบจะขึ้นอยู่กับระบบล าเลียงและระบบการชั่ง  
ซึ่งจากการออกแบบความเร็วเชิงเส้นของสายพานล าเลียงที่เหมาะสมและไม่ส่งผลต่อการล าเลียงมีค่า 3.79 เมตรต่อ
นาที หรือความเร็วรอบ 24.16 รอบต่อนาที และความเร็วเชิงเส้นสายพานเครื่องชั่งมีค่า 5.67 เมตรต่อนาที หรือ
ความเร็วรอบ 36.25 รอบต่อนาที ซึ่งจะสามารถคัดหน่อได้  853  หน่อต่อชั่วโมง จากการทดสอบจ านวน 100 
หน่อ จ านวน 4 ซ้ า ที่ขนาดแตกต่างกัน ภายใต้เงื่อนไขถ้าต่ ากว่า 500 กรัม ให้ท าการคัดออก พบว่าเมื่อท าการเดิน

ก ข 
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เครื่องจักรจะส่งผลต่อ Load cell ท าให้น้ าหนักที่ชั่ง +25 กรัม และ – 30 กรัม เมื่อเทียบกับสภาวะหยุดนิ่ง ซึ่งท า
ให้ปรับความละเอียดของหัวอ่านเป็นทศนิยม 2 ต าแหน่ง  

  

รูปที ่19 ลักษณะการท างานของเครื่องคัดหน่อสับปะรด 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบการคัดแยกหน่อสับปะรด 

จ านวน 
ซ้ า 

จ านวนหน่อ จ านวนหน่อที่คัดได้(หน่อ) ร้อยละหน่อที่คัดได้ จ านวนหน่อที่คัดถูก
(หน่อ) หน่อเล็ก1 หน่อปกติ หน่อเล็ก1 หน่อปกติ 

1 100 45 55 45 55 80 
2 100 25 75 25 75 87 
3 100 15 85 15 85 84 
4 100 5 95 5 95 89 

หมายเหตุ: หน่อเล็กมีขนาดน้อยกว่า 500 กรัม 

 จากตารางที่ 5 พบว่า ในการทดสอบจ านวนหน่อทั้งหมด 400 หน่อ มีจ านวนหน่อที่คัดถูกต้องจ านวน 
364 หน่อ ความแม่นย าเฉลี่ย 85% ซึ่งจากการผิดพลาดจากกระบวนวัดเนื่องจากการออกแบบจ าเป็นต้องค านึงถึง
พิกัดในการวัด  เนื่องจากอุปกรณ์เครื่องจักรมีน้ าหนักมากจ าเป็นต้องใช้ load cell ที่มีการรับน้ าหนักมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับสัดส่วนของเครื่องจักรและค่าที่ต้องการวัดค่าอยู่ในช่วง 0-900 กรัม ท าให้ความละเอียดลดน้อยลง 
และเนื่องจากหัวอ่านมีขีดจ ากัดในการอ่านเนื่องจากหัวอ่านรุ่นที่ ใช้จะสามารถอ่านได้ละเอียดน้อยกว่าหัวอ่านที่มี
สมรรถนะสูงเช่นของยุโรป  ซึ่งมีราคาสูงมาก 
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การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องคัดหน่อสับปะรด 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องคัดหน่อสับปะรด เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจากการเพาะปลูก
สับปะรดจะได้มาจากการขายหน่อพันธุ์ ซึ่งจะคิดราคาหน่อเท่ากับราคาซื้อหน่อเฉลี่ยของเกษตรกร คือ 1-2 บาท
ต่อหน่อ ซึ่งมีการก าหนดสมมุติฐานในการแตกหน่อ คือ ในแต่ละปี  สับปะรดจะแตกหน่อออกมา 2 หน่อ คือ หน่อ
ข้างหรือหน่ออากาศ และหน่อดิน โดยการขายหน่อจะเก็บหน่อข้างขาย และหน่อดินจะเก็บไว้เพาะปลูกในปีต่อไป  
ทั้งนี้การคัดหน่อจะส่งผลต่อความเชื่อมั่นของลูกค้าในการซื้อพันธุ์น าไปปลูกต่อไป ท าให้การวิเคราะห์ข้อมูลในการ
ตัดสิ้นใจในการลงทุน  เพ่ือจ้างหรือซื้อเครื่องจักรในการลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลผลิตและความเชื่อมั่น  โดยการวิเคราะห์
สามารถวิเคราะห์ได้ดังนี ้

ตารางที่ 6 รายรับจากการปลูกสับปะรดแบบต่างๆ 

 

หมายเหตุ: ราคาหน่อสับปะรด 0.85 บาทต่อหน่อ 
ที่มา: ปรารถณา และ สุรเชษฎ์. มมป 
การค านวณชั่วโมงการท างานต่อปีของเครื่องจักรของเครื่องคัดหน่อสับปะรด 

การผลิตหน่อจะเริ่มต้นจากการปลูกซึ่งเกษตรกรนิยมปลูกแถวคู่  ระยะปลูก 30 x 30 x (80-90) 
เซนติเมตร ปลูกได้ประมาณ  7,500 - 8,500 ตันต่อไร่ เฉลี่ย 8,000 ต้นต่อไร่  ซึ่งราคาหน่อสับปะรดในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือประมาณ 1.5-2 บาท ซึ่งจะท าให้เกษตรกรมีรายได้จาการเก็บหน่อ 12,000 – 16,000 บาท
ต่อไร่ ถ้าพิจารณาผลต่างของราคาหน่อที่สมบูรณ์  0.5 บาทต่อหน่อ  ถ้าสมรรถนะเครื่องคัดหน่อ 853 หน่อต่อ
ชั่วโมง หรือ 6,824 หน่อต่อวัน ซึ่งการปลูกสับปะรดสามารถปลูกได้ทั้งปี ซึ่งรายได้จากส่วนต่างของการคัดหน่อมี
ค่า 3,412 บาทต่อวัน ยังไม่หักค่าใช้จ่าย เพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ชั่วโมงการท างานต่อปี  ส าหรับการคัดหน่อ
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จะขึ้นอยู่พ้ืนที่เพาะปลูก ซึ่งอัตราของวันที่สามารถท างานได้ในแต่ละวันร้อยละ 70 และชั่วโมงการท างานต่อวัน 8 
ชั่วโมงต่อวัน  

ชั่วโมงการท างานต่อปี = 300 วัน/ปี x0.7x8 = 1680 ชั่วโมงต่อปี 

ต้นทุนในการท างานของเครื่องคัดหน่อสับปะรด 

ต้นทุนคงท่ี  

ได้แก่ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในการใช้เครื่องจักรกลเกษตรไม่ว่าเครื่องจะท างานหรือไม่ท างาน  ก็มีค่าใช้จ่ายนี้
เกิดข้ึนตลอดทั้งปี ซึ่งประกอบด้วย 

1.) ค่าเสื่อมราคา 

2) ค่าดอกเบี้ย 

3) ค่าประกัน 

4) ค่าโรงเก็บรักษา 

5) ค่าซ่อมแซม ดูแล รักษา 

ต้นทุนผันแปร 

ต้นทุนผันแปรคือค่าใช้จ่ายเมื่อเครื่องจักรท างาน  ได้แก่ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง  น้ ามันหล่อลื่น  ค่าจ้าง
แรงงาน  ค่าซ่อมแซมสึกหรอของเครื่องมือและค่าใช้จ่ายต้นก าลัง โดยสามารถค านวณดังสมการที่ (1) 

])&[(
E

A
 Cost  Variable TFOLMR  ………………….(1) 

A=จ านวนหน่อที่คัดได้ใน 1 ชั่วโมง (ต่อพันหน่อ)  

E=ประสิทธิภาพการท างาน (ร้อยละ) 

(R&M)= ค่าซ่อมแซม  บ ารุงรักษา (บาท/ชั่วโมง)  

L=ค่าจ้างแรงงาน (บาทต่อชั่วโมง) 

O= น้ ามันหล่อลื่น (บาทต่อชั่วโมง)    

F= ค่าไฟฟ้า (บาทต่อชั่วโมง) 
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การวิเคราะห์ข้อมูลทางเศรษฐศาสตร์เครื่องคัดหน่อสับปะรด 

อัตราดอกเบี้ย (ร้อยละ)    7.00 

ค่าประกัน (ร้อยละ)    0.5 

ภาษ ี(ร้อยละ)     0.5 

Housing rate (ร้อยละ)            1.0 

ค่าซ่อมแซม ดูแล รักษา (ร้อยละ 3)  3.0 

อัตราค่าจ้างแรงงาน (บาท/วัน/คน)  400 

ราคาไฟฟ้า (บาท/กิโลวัตต์-ชัว่โมง)    30 

ชั่วโมงการท างานต่อปี              1,680 

ราคาซื้อ (บาท)     250,000 

ราคาค่าซาก (บาท)    25,000 

จ านวนปีที่ใช้ (ปี)     10 

สมรรถนะการท างาน (หน่อต่อชั่วโมง)  853 

ประสิทธิภาพการใช้งาน     0.7 

R&M (บาทต่อชั่วโมง) ร้อยละ 3 ของราคาซื้อ  4.46 

ค่าจ้างแรงงาน (บาทต่อชั่วโมง)   37.5 

อัตราค่าไฟฟ้า (บาทต่อชั่วโมง)   12.5 

ค่าน้ ามันหล่อลื่น (บาทต่อชั่วโมง) ที่ร้อยละ 5 ของพลังงาน 0.625 
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ตารางท่ี 7  รายละเอียด ต้นทุนคงที่  ต้นทุนผันแปร ค่าจ้างเครื่องจักร และ จุดคุ้มทุน 

1) ต้นทุนคงท่ี บาทต่อปี บาทต่อช่ัวโมง 
ค่าเสื่อมราคา 22,500 13.39 
ค่าดอกเบี้ย 9,625 5.73 
ค่าประกัน 687.5 0.41 
ค่าภาษี 
ค่าโรงเก็บ 

1250 
2,500 

0.74 
1.49 

ค่าบ ารุงรักษา 7,500 4.46 
รวมต้นทุนคงท่ี 44,062.5 26.22 

 บาทต่อช่ัวโมง บาทต่อพันหน่อ 
2) ต้นทุนผันแปร 78.69 91.82 
3) ค่ารับจ้างคัดหน่อ (บาทต่อพันหน่อ)  200 
4) จุดคุ้มทุน (พันหน่อต่อปี) 85.7 ไร่ต่อปี      685,600 หน่อต่อปี 

 

 
รูปที ่20 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างราคาค่าคัดหน่อกับจ านวนพ้ืนที่ที่เก็บเก่ียวหน่อเพ่ือขายกับการลงทุน 
           เครื่องคัดหน่อราคา 250,000 บาท 

 

ค่ารับจ้างคัดหน่อ 200 บาทต่อพันหน่อ 

85.7 ไร่ต่อ

ปี 
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9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาพบว่าการคัดหน่อเพ่ือรับจ้างของกลุ่มเกษตรกรยังประสบปัญญาเนื่องจากเกษตรยังขาด

ความเข้าใจในการคดัเหลือหน่อที่เหมาะสม โดยหน่อที่เกษตรกรคัดและเก็บไว้ปลูกเองจะมีขนาดได้ตามพิกัดที่
แนะน า โดยหน่อที่มีขายเพ่ือน าไปเพราะปลูกหรือการรับจ้างปลูกพบว่าจะเป็นหน่อที่มีขนาดเล็ก ซึ่งจะส่งผลต่อ
อายุการเก็บเก่ียว เครื่องคัดหน่อสับปะรดโดยใช้หลักการเครื่องชั่งสายพานที่พัฒนาขึ้น สามารถตั้งค่าการคัดได้
โดยง่ายโดยเลือกตั้งค่าจากเครื่องชั่ง โดยสมรรถนะการคัดด้วยเครื่องมีค่า 853 หน่อต่อชั่วโมง ความเร็วเชิงเส้นของ
สายพานล าเลียงที่เหมาะสมและไม่ส่งผลต่อการล าเลียงมีค่า 3.79 เมตรต่อนาที หรือความเร็วรอบ 24.16 รอบต่อ
นาที และความเร็วเชิงเส้นสายพานเครื่องชั่งมีค่า 5.67 เมตรต่อนาที หรือความเร็วรอบ 36.25 รอบต่อนาที ค่า
ความแม่นย า 85 เปอร์เซ็นต์ 

การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ของเครื่องคัดหน่อสับปะรด เนื่องจากรายได้ส่วนหนึ่งจากการเพาะปลูก
สับปะรดจะได้มาจากการขายหน่อพันธุ์ ซึ่งจะคิดราคาหน่อเท่ากับราคาซื้อหน่อเฉลี่ยของเกษตรกร คือ 1-2 บาท
ต่อหน่อ ซึ่งสับปะรดจะแตกหน่อออกมา 2 หน่อ คือ หน่อข้างหรือหน่ออากาศ และหน่อดิน โดยการขายหน่อจะ
เก็บหน่อข้างขาย ถ้าราคาค่าคัดหน่อ 200 บาทต่อพันหน่อ ที่ราคาเครื่อง 250,000 บาท จะมีต้นทุนคงที่รวมกับ
ต้นทุนแปรผัน 135.7 บาทต่อพันหน่อ ซึ่งจะท าให้การคัดหน่อ 85.7 ไร่ ก็จะได้จุดคุ้มทุน 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ได้ต้นแบบเครื่องคัดหน่อสับปะรดซึ่งเป็นสามารถเป็นต้นแบบให้กับหน่วยงานราชการ เอกชน รวมถึง
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