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5. บทคัดยอ่ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด ลักษณะตัวเครื่องเป็น
แบบพกพาได้ ต้นแบบประกอบด้วยก้านรูดผลกาแฟ 2 ก้าน ยาว 100 มิลลิเมตร หมุนสวนทางกัน ด้านข้างติดเส้น
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ลวด 2 เส้น ส าหรับรูดผลกาแฟออกจากต้น ก้านรูดผลกาแฟท างานที่ความเร็วเชิงเส้น 4.18 เมตรต่อนาที ถ่ายทอด
ก าลังด้วยเฟือง ต้นก าลังเป็นมอเตอร์กระแสตรง 12  โวลต์ 6 วัตต์  ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 โวลต์ ให้ก าลังไฟฟ้า 
โดยรอบตัวเครื่องติดริ้วพลาสติกเพ่ือป้องกันผลกาแฟกระเด็นออกจากที่รองรับ ผลการทดสอบการใช้งาน
เครื่องต้นแบบในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกา ใช้ตาข่ายไนล่อนขนาด 1.2 x 1.5 เมตร 
รองรับผลกาแฟขณะเก็บเก่ียว การเก็บเก่ียวผลกาแฟพันธุ์โรบัสตาใช้วิธีการเก็บเก่ียวทั้งต้นเนื่องจากแปลงที่ทดสอบ
ผลกาแฟสุกแก่พร้อมกัน ผลการทดสอบเครื่องมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 85.19 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสีย
กระเด็นออกนอกที่รองรับ ร้อยละ 1.47 การเก็บด้วยแรงงานคนมีความสามารถท างานเฉลี่ย 46.91 กิโลกรัมต่อ
ชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ ร้อยละ 0.77 เครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บ 1.82 
เท่า และในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์อะราบิกาใช้วิธีการเลือกเก็บเนื่องจากแปลงที่ทดสอบผลกาแฟสุกแก่ไม่
พร้อมกัน พบว่าเครื่องมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 30.54 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่
รองรับ ร้อยละ 1.33 มีผลกาแฟสีเขียวปนร้อยละ 2.66 การใช้แรงงานคนเก็บมีความสามารถท างานเฉลี่ย 15.00 
กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ ร้อยละ 0.66 มีผลกาแฟสีเขียวปนร้อยละ 1.68 เครื่องมี
ความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บ 2.04 เท่า 

 

Abstract 

The objective of this research were to study and develop a cherry stripper for harvesting 
coffee cherry. The Prototype is portable, consists of two 100 mm long rotary stripper shafts 
rotating in opposite direction. Shaft mount with 2 wire for strip coffee cherries off. Prototype 
operates at linear speed 4.18 m/s and transmits by gear trains, Power by 12-volt battery. Plastic 
curtain was installed to reduce losses. Test prototype by harvesting of Robusta and Arabica 
coffee by using nylon net 1.2 x 1.5 meter as the receiver. Robusta was whole harvested 
because coffee cherries ripe simultaneously. Result showed that average working capacity of 
the stripper was 85.19 kg/hr, loss 1.47%. Working capacity of hand stripping by worker was 
averaged 46.91 kg/hr, loss 0.77%. Harvesting by the stripper was faster than the hand stripping 
1.82 times. The Arabica coffee was tested by select ripened coffee cherries. Found that the 
stripper average working capacity of 30.54 kg/hr, loss 1.33% and green cherry mixed 2.66%. 
While manual stripping was 15.00 kg/hr and loss 0.66% and green cherry mixed 1.68%. The 
stripper was faster than the hand stripping 2.04 times. 
 

6. ค าน า 

กาแฟเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญชนิดหนึ่งของไทยที่ท ารายได้ให้เกษตรกรปีละประมาณ 5,500 ล้านบาท 

โดยในช่วงปี 2554-2558 ตลาดกาแฟมีการขยายตัวอย่างมาก ท าให้ความต้องการใช้เมล็ดกาแฟของโรงงานแปร

รูปกาแฟในประเทศเพ่ิมขึ้น จาก 61,480 ตัน ในปี 2554 เป็น 80,000 ตันในปี 2558 ในปี 2558 ประเทศไทยมี

ผลผลิตกาแฟ 26,089 ตัน และในปี 2559 มีผลผลิตเพ่ิมขึ้นเป็น 30 ,579 ตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 

2560ก) มูลค่าการส่งออก 124 ล้านบาท และ 122 ล้านบาท ตามล าดับ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560ข) 
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การเก็บเกี่ยวผลกาแฟเป็นขั้นตอนที่มีค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับขั้นตอนการ

ผลิตอ่ืนๆ ในประเทศที่มีพ้ืนที่แปลงเพาะปลูกขนาดใหญ่ เช่น บราซิล มีการใช้รถเก็บเกี่ยวผลกาแฟ ซึ่งเป็นเครื่อง

ขนาดใหญ่ โดยการตีผลให้ร่วงและล าเลียงเข้าถังพัก หรือล าเลียงขึ้นรถบรรทุกที่วิ่งคู่ขนาน (Efico Seabridge, 

2010)  ส าหรับประเทศไทยการใช้รถเก็บเกี่ยวผลกาแฟไม่มีความคุ้มค่า เนื่องจากสวนกาแฟของไทยมีพ้ืนที่ขนาด

เล็ก นอกจากนี้สวนกาแฟร้อยละ 70 ของกาแฟโรบัสตายังเป็นสวนผสม ส าหรับบางพ้ืนที่ก็มีข้อจ ากัดไม่สามารถใช้

รถเก็บเกี่ยวได้ เช่น กาแฟอะราบิกาที่ปลูกตามดอย หรือพ้ืนที่ลาดเอียง 

   

รูปที่ 1 การเก็บเกี่ยวผลกาแฟของประเทศบราซิล 

ระยะเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม ควรเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มีความสุกแก่เหมาะสม โดยเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่มีสีแดง 

หรือสีเหลือง หรือสีส้มแดง (ข้ึนอยู่กับพันธุ์) ไม่น้อยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของพ้ืนที่ผิวทั้งผล ไม่ควรเก็บผลอ่อนที่มีสี

เขียว ผลร่วง หรือผลกาแฟที่สุกเกินไป ผลกาแฟที่ เก็บเกี่ยวได้ไม่ควรมีผลกาแฟที่สุกแก่ไม่เหมาะสมเกิน 5 

เปอร์เซ็นต์ ของผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้ทั้งหมด (กรมวิชาการเกษตร 2553) การเก็บเกี่ยวผลกาแฟใช้แรงงานคน 

เป็นขั้นตอนที่มีต้นทุนการผลิตสูง นอกจากนี้ในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวมักประสบปัญหาขาดแคลนแรงงาน ในประเทศ

เวียดนามมีการผลิตและใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ (Vinh Ha Thanh, 2013) ท างานได้รวดเร็ว โดยการรูดผล

กาแฟให้หลุดออกจากกิ่งให้ร่วงหล่นบนพ้ืนซึ่งปูด้วยวัสดุรองรับ (รูปที่ 2) ผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวได้มีความสุกแก่คละ

ปะปนกัน หากมีการศึกษาพัฒนาเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ และน ามาใช้เก็บเกี่ยวในช่วงเวลาที่เหมาะสมหรือการ

เก็บเก่ียวครั้งสุดท้าย จะเป็นทางหนึ่งในการช่วยลดต้นทุนการผลิตและแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานได้  
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รูปที่ 2 เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟของเวียดนาม 

กาแฟไทยได้รับการยอมรับในด้านคุณภาพเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ แต่ต้นทุน

การผลิตของไทยอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับคู่แข่ง ท าให้แข่งขันกับประเทศคู่แข่งไม่ได้ในเรื่องราคาเมล็ด

กาแฟ สาเหตุที่ต้นทุนของไทยสูงเนื่องจากมีผลผลิตต่อไร่ต่ ากว่า ประกอบกับค่าแรงของไทยสูงกว่าของเวียดนาม

และประเทศเพ่ือนบ้าน การเก็บเกี่ยวประสบปัญหาค่าแรงงานสูงและขาดแคลนแรงงาน การน าเครื่องมือเก็บเกี่ยว

ผลกาแฟมาใช้ในขั้นตอนการเก็บเก่ียวเป็นทางหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนได้ 

 

7. วิธีด าเนินการ :  

7.1 อุปกรณ์ 

1) เครือ่งมือเก็บเก่ียวกาแฟโดยวิธีรูดแบบพกพาของเวียดนาม 
2) วัสดุส าหรับสร้างเครื่องต้นแบบ 
3) เครื่องวัดความเร็วรอบ 
4) นาฬิกาจับเวลา 
5) เครื่องชั่ง 
6) ที่รองรับผลกาแฟขณะเก็บเกี่ยว 

 

7.2 วิธีการ 

1) ศึกษาและทดสอบการใช้งานเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟโดยวิธีรูดแบบพกพาของเวียดนาม  

2) ออกแบบพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ  

3) ทดสอบเบื้องต้น แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องต้นแบบ 

4) ทดสอบเก็บข้อมูลการใช้งาน ความสามารถในการท างาน และศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่องมือเก็บ

เกี่ยวต่อการให้ผลผลิตกาแฟในฤดูต่อไป 

5) วิเคราะห์ผลการทดสอบและสรุปผล 

 

7.3 เวลาและสถานที่  ตุลาคม 2559 – กันยายน 2561 
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8. ผลการทดลองและวิจารณ์   

8.1 ศึกษาและทดสอบการใช้งานเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟโดยวิธีรูดแบบพกพาของเวียดนาม  

 

 

รูปที่ 3 ส่วนประกอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูดของเวียดนาม 

 ก้านรูดผลกาแฟ 
 ด้ามมือจับ 

แบตเตอรี่แห้ง 12 Volt 
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เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูดของเวียดนาม (รูปที่ 3 ) มีก้านหมุน 2 ก้าน หมุนในทิศทางตรงข้าม 

การใช้งานเครื่องให้ก้านหมุนทั้งสอง คร่อมกิ่งผลกาแฟบีบก้านหมุน 2 ก้านเข้าหากันแล้วรูดเครื่องเข้าหาตัวผู้ใช้งาน 

ตรงขั้วก้านหมุนมีสปริงท าหน้าที่ให้ก้านหมุนคืนตัวในขณะบีบและปล่อย ขนาดก้านรูดผลกาแฟกว้าง 21 มิลลิเมตร 

ยาว 14 เซนติเมตร ปลายเหลม ด้านข้างทั้งสองของชุดรูดผลกาแฟติดเส้นพลาสติกสีด าขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 

มิลลิเมตร สวมอยู่บนเพลากลม ขณะที่เครื่องท างานพลาสติกสีด าจะช่วยลดแรงกระแทกระหว่างก้านหมุนกับผล

กาแฟ เครื่องขับด้วยมอเตอร์กระแสตรงรอบหมุน 13,500 รอบต่อนาที ก าลังขนาด 6 วัตต์ แรงดันไฟฟ้า 12 โวลต์ 

ส่งต่อก าลังด้วยเพลาพลาสติกขับเฟืองก้านรูดผลกาแฟอัตราทด 1:3 ก้านรูดผลกาแฟหมุนด้วยความเร็วรอบ 4,500 

รอบ/นาที แหล่งจ่ายไฟให้กับเครื่องใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 โวลต์ ความจุแบตเตอรี่ 9 แอมแปร์-ชั่วโมง ตัวเครื่องรูด

ผลกาแฟมีน้ าหนัก 0.9 กิโลกรัม ส่วนแบตเตอรี่กับสายสะพายมีน้ าหนัก 3.1 กิโลกรัม 

จากนั้นได้น าเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดของเวียดนามไปทดสอบการใช้งานที่ศูนย์วิจัยพืชสวน

ชุมพร จ.ชุมพร ทดสอบความสามารถการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยคน ความสูงต้น

กาแฟ 1.5-2 เมตร ระยะห่างระหว่างต้นกาแฟ 3 เมตร วิธีการเก็บเกี่ยวใช้ที่รองรับกว้าง 1.2 เมตร ยาว 1.5 เมตร  

สูง 0.60 เมตร รองรับผลกาแฟขณะท าการเก็บเกี่ยว (รูปที่ 4 ) จับเวลาการเก็บเกี่ยวผลกาแฟครั้งละ 10 นาที 

จ านวน 10 ซ้ า  

 

รูปที่ 4 ที่รองรับผลกาแฟขณะท าการเก็บเกี่ยว 

 ตารางที่ 1 ผลการทดสอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวของเวียดนามเปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 

ซ้ า 
เครื่องเวียดนาม คนเก็บ 

ความสามารถ  สูญเสีย  ความสามารถ สูญเสีย 
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(กิโลกรัม/ชั่วโมง)  % (กิโลกรัม/ชั่วโมง) % 

1 85.20 37.68 64.20 1.06 

2 89.40 38.37 55.80 1.70 

3 94.80 39.56 81.60 0.48 

4 90.00 39.67 67.20 0.35 

5 93.00 39.46 55.80 1.09 

6 91.80 39.22 61.80 0.95 

7 82.80 39.01 79.20 0.94 

8 80.40 38.81 57.00 0.75 

9 83.40 38.97 79.80 0.69 

10 78.00 39.23 72.60 0.24 

เฉลี่ย 86.88 39.00 67.50 0.83 

ผลการทดสอบเครื่องมือเก็บเก่ียวกาแฟด้วยวิธีรูดของเวียดนาม เครื่องมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย  

86.88 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ขณะท าการเก็บเกี่ยวมีผลผลิตสูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 39% คนเก็บมี

ความสามารถในการท างานเฉลี่ย 67 .50 กิโลกรัมต่อชั่วโมง อัตราการสูญเสียเท่ากับ 0.83% เมื่อเปรียบเทียบ

ความสามารถการท างานเครื่องมีความสามารถสูงกว่าคนเก็บประมาณ 1.29 เท่า แต่ขณะเก็บเกี่ยวมีผลผลิต

กระเด็นออกนอกที่รองรับค่อนข้างมาก จึงได้ออกแบบสร้างหน้ากากกันผลกาแฟกระเด็น โครงสร้างหน้ากากท า

จากเหล็กบาง ม้วนพับขึ้นรูป ต าแหน่งด้านหน้าและด้านหลังหน้ากากติดม่านพลาสติกใสครอบทั้ง 2 ก้าน ตัวเครื่อง

มีน้ าหนัก 1.4 กิโลกรัม 
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รูปที่ 5 ปรับปรุงเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟของเวียดนาม 

ผลการทดสอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟของเวียดนามปรับปรุงแก้ไข ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 

จับเวลาการเก็บเกี่ยวผลกาแฟครั้งละ 10 นาที จ านวน 10 ซ้ า  เครื่องมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 46.7 

กิโลกรัม/ชั่วโมง มีอัตราการสูญเสีย 1.47% และคนเก็บมีความสามารถท างานเฉลี่ย 36.48 กิโลกรัม/ชั่วโมง อัตรา

การสูญเสีย 0.83 % ความสามารถการท างานสูงกว่าคนเก็บ 1.28 เท่า และเครื่องยังมีข้อบกพร่อง คือผู้ใช้งาน

เครื่องเกิดความเมื่อยล้าเนื่องจากต้องบีบก้านรูดผลกาแฟตลอดเวลาขณะเก็บเก่ียว 

8.2 ออกแบบพัฒนาสร้างต้นแบบเครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ  

ผลการทดสอบเครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟของเวียดนามปรับปรุงแก้ไข พบว่าเครื่องมีความสามารถสูงกว่า

คนเก็บ 1.28 เท่า แต่เครื่องยังมีข้อบกพร่อง คือ ผู้ใช้งานเครื่องเกิดความเมื่อยล้าเนื่องจากต้องบีบก้านรูดผลกาแฟ

ขณะเก็บเกี่ยวตลอดเวลา จึงได้ท าการออกแบบพัฒนาและสร้างต้นแบบเบื้องต้น (รูปที่ 6) เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่อง

ดังกล่าว จากการทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเครื่องยังมีข้อบกพร่องบางประการที่ต้องปรับปรุง แก้ไข เช่น ระบบต้น

ก าลัง ระบบส่งต่อก าลัง และก้านรูดผลกาแฟมีจ านวนมากเกินไปท าให้การเก็บเกี่ยวไม่คล่องตัว 

     

               รูปด้านข้าง                                                 รูปด้านหน้า 

รูปที่ 6 ต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูดต้นแบบเบื้องต้น  

จากข้อบกพร่องของเครื่องต้นแบบเบื้องต้น จึงได้ท าการออกแบบพัฒนาและสร้างเครื่องมือเก็บเกี่ยวผล

กาแฟ ดังรูปที่ 7 
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รูปที่ 7 ออกแบบต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูด  

  

รูปที่ 8 สร้างเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูด 

 

รูปที่ 9 ต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟด้วยวิธีรูด  

1 

2 

3 

4 
5 

6 
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ส่วนประกอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด หมายเลข 1 แบตเตอรี่แห้ง 12 โวลต์  หมายเลข 2 

สายสะพายแบตเตอรี่ หมายเลข 3 สวิตซ์ไฟ หมายเลข 4 ด้ามจับ หมายเลข 5 มอเตอร์กระแสตรง หมายเลข 6 

ก้านรูดผลกาแฟแบบใช้สปริงดึง ตัวเครื่องมีน้ าหนัก 0.95 กิโลกรัม    

8.3 ท าการทดสอบเบื้องต้น แก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องต้นแบบ 

เมื่อสร้างต้นแบบเสร็จได้น าเครื่องไปทดสอบเพ่ือหาความเร็วเชิงเส้นที่เหมาะสมส าหรับใช้เก็บเกี่ยวผล

กาแฟ ท าการทดสอบที่ความเร็วเชิงเส้น 2.62, 3.14, 3.67, 4.18 และ 4.71 เมตรต่อวินาที พันธุ์กาแฟที่ใช้ทดสอบ

เลือกใช้พันธุ์โรบัสตา เนื่องจากข้ัวผลจะเหนียวกว่าพันธุ์อะราบิกา การทดสอบใช้วิธีรูดกึ่งผลกาแฟที่สุกแก่ท้ังก่ิง นับ

ผลกาแฟก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว โดยเลือกความเร็วเชิงเส้นค่าต่ าที่สุดที่เก็บเกี่ยวผลกาแฟได้ทั้งหมดไม่มีค้างก่ึง

ผล เนื่องจากถ้าความเร็วเชิงเส้นก้านรูดยิ่งสูงมากผลกาแฟจะกระเด็นมากตามไปด้วย ผลการทดสอบดังตารางที่ 2 

ตารางที ่2  ผลการทดสอบหาความเร็วเชิงเส้นของก้านรูดผลกาแฟ 

ซ้ าที ่

2.62 m/s 3.14 m/s 3.67 m/s 4.18 m/s 4.71 m/s 

เก็บเกี่ยว

ผลกาแฟ

ได้ (% ) 

ผลกาแฟ

ค้างก่ึง

ผล(% ) 

เก็บเกี่ยว 

ผลกาแฟ

ได ้(% ) 

ผลกาแฟ

ค้างก่ึงผล 
(% ) 

เก็บเกี่ยว

ผลกาแฟ

ได ้(% ) 

ผลกาแฟ

ค้างก่ึงผล 
(% ) 

เก็บเกี่ยว

ผลกาแฟ

ได ้(% ) 

ผลกาแฟ

ค้างก่ึงผล 
(% ) 

เก็บเกี่ยว

ผลกาแฟ

ได ้(% ) 

ผลกาแฟ

ค้างก่ึง

ผล (% ) 

1 96.30 3.70 98.95 1.05 99.05 0.95 100.00 0.00 100.00 0.00 

2 96.36 3.64 97.78 2.22 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

3 98.08 1.92 99.10 0.90 99.11 0.89 100.00 0.00 100.00 0.00 

4 98.67 1.33 97.92 2.08 99.15 0.85 100.00 0.00 100.00 0.00 

5 97.30 2.70 98.95 1.05 100.00 0.00 100.00 0.00 100.00 0.00 

เฉลี่ย 97.34 2.66 98.54 1.46 99.46 0.54 100.00 0.00 100.00 0.00 

 
ผลการทดสอบความเร็วของก้านรูดผลกาแฟความเร็วเชิงเส้น 4.18 เมตรต่อวินาที ให้ผลการทดสอบดี

ที่สุด เนื่องจากเป็นความเร็วเชิงเส้นค่าต่ าที่สุดที่เครื่องสามารถเก็บผลกาแฟได้ทั้งหมดโดยไม่มีค้างก่ึงผล  
เมื่อได้ความเร็วเชิงเส้นที่เหมาะสมในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟแล้ว ได้น าเครื่องไปทดสอบการใช้งานเบื้องต้น

ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร และที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ท าการทดลอง 5 ซ้ า ครั้งละ 10 
นาที ผลการทดสอบดังตารางท่ี 3-4 
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ตารางที่ 3 ผลการทดสอบเบื้องต้นเครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟโดยวิธีรูด เปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยคน 

(พันธุ์กาแฟโรบัสตา) ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร  

ซ้ าที ่

เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องรดู เก็บเกี่ยวด้วยคน 

ความสามารถ 

(กก./ชม) 
% สูญเสยี 

ความสามารถ 

 (กก./ชม) 
% สูญเสยี 

1* 103.80 0.0005 44.40 0.00 

2 68.40 0.0013 33.00 0.00 

3 53.40 0.0010 39.60 0.00 

4 63.00 0.0022 28.20 0.00 

5* 246.00 0.0002 108.00 0.00 

เฉลี่ย 106.92 0.0010 50.64 0.00 

*ผลผลติต่อต้นค่อนข้างมาก 

จากตารางที่ 3 ผลการทดสอบเบื้องต้นเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด ท าการทดลอง 5 ซ้ า ครั้งละ 

10 นาที ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร ความสูงต้นกาแฟ 1.6- 2 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 1.2-1.5 เมตร การ

ทดสอบใช้วิธีเก็บเกี่ยวทั้งต้น เนื่องจากผลกาแฟสุกแก่พร้อมกัน พบว่าเครื่องมีความสามารถในการท างานเฉลี่ย 

106.92 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 0.001% และคนเก็บเกี่ยวมีความสามารถท างาน

เฉลี่ย 50.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ไม่มีสูญเสีย เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานแล้วเครื่องมีความสามารถ

ในการท างานมากกว่าคนเก็บเก่ียว 2.11 เท่า 

         

เก็บเก่ียวด้วยคน     เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง 
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รูปที่ 10 ทดสอบเบื้องต้นเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 

และได้น าเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟโดยวิธีรูดไปทดสอบการใช้งานในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์อะราบิกา 

ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) ท าการทดลอง 5 ซ้ า ครั้งละ 10 นาที การเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องใช้ตาข่าย

ไนล่อนขนาด 1.2 x 1.5 เมตร รองรับผลกาแฟขณะเก็บเกี่ยว เปรียบเทียบกับวิธีเก็บเก่ียวของเกษตรกร การ

ทดสอบใช้วิธีเลือกเก็บเนื่องจากผลกาแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน ผลการทดสอบดังตารางที่ 4 

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบเบื้องต้นเครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟโดยวิธีรูด เปรียบเทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยคน 

(พันธุ์กาแฟอะราบิกา) ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)   

ซ้ าที ่

เก็บเกี่ยวด้วยเคร่ืองรูด เก็บเกี่ยวด้วยคน 

ความสามารถท างาน 

(กก./ชม) 
% สูญเสยี 

% ผลเขียว

ปน 

ความสามารถท างาน 

(กก./ชม) 
% สูญเสยี 

% ผลเขียว

ปน 

1 19.20 0.00 0.00 10.20 0.39 0.00 

2 45.00 0.03 11.27 9.60 0.31 0.00 

3 31.80 0.17 21.17 8.40 0.00 0.00 

4 31.20 0.40 21.38 21.60 0.59 0.00 

5 36.00 0.60 3.63 7.80 0.98 0.00 

เฉลี่ย 32.64 0.24 11.49 11.52 0.45 0.00 

ผลการทดสอบเครื่องมือเก็บเกี่ยวกาแฟโดยวิธีรูด ในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์อะราบิกา ที่ศูนย์วิจัย

เกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง)  ความสูงต้นกาแฟ 1.7- 2 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 1.4-1.6 พบว่าเครื่องความสามารถ

ในการท างานเฉลี่ย 32.64 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกท่ีรองรับ 0.24% มีกาแฟผลสีเขียวปนเฉลี่ย 

11.49% และคนเก็บมีความสามารถท างานเฉลี่ย 11.52 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียร่วงหล่นนอกตะกร้า 0.45% ไม่

มีกาแฟผลสีเขียวปน เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานแล้วเครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่า

คนเก็บเกี่ยว 2.83 เท่า 
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               เก็บเก่ียวด้วยแรงงาน                                      เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง 

รูปที่ 11 ทดสอบการใช้งานเบื้องต้นเครื่องมือเก็บเก่ียวผลกาแฟ ที่ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) 

 

รูปที่ 12 ผลกาแฟอะราบิกาที่ได้จากการเก็บเกี่ยวด้วยเครื่อง 

 จากการทดสอบการใช้งานเครื่องเบื้องต้น พบว่าเครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บเกี่ยว

ประมาณ 2 เท่า แต่พบปัญหาคือสปริงก้านรูดผลกาแฟขาดบ่อย ขณะใช้งานต่อเนื่อง (รูปที่ 13) จึงได้ท าการ

ออกแบบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องโดยเปลี่ยนก้านรูดจากเดิมใช้สปริงดึง มาเป็นแบบใช้เส้นลวดสปริง

และปรับเปลี่ยนต าแหน่งสวิทซ์ปิด-เปิด จากอยู่ต าแหน่งนอกตัวเครื่องมาอยู่ที่ต าแหน่งด้ามจับของเครื่อง (รูปที่ 14)  
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รูปที่ 13 ปัญหาสปริงก้านรูดกาแฟขาดขณะใช้งาน 

 

 

 

 

สปริงกา้นรูดขาด 
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รูปที่ 14 ปรับปรุงก้านรูดแบบสปริงดึงเป็นแบบใช้เส้นลวดสปริง และเปลี่ยนต าแหน่งสวิทซ์ 

 

รูปที่ 15 ต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟที่ท าการปรับปรุงแก้ไขแล้ว 

8.4) ทดสอบเก็บข้อมูลการใช้งาน ความสามารถในการท างาน และศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยว

ต่อการให้ผลผลิตกาแฟในฤดูต่อไป 

เมื่อปรับปรุงแก้ไขเครื่องจนได้ต้นแบบที่สมบูรณ์แล้ว ได้น าต้นแบบเครื่องมือเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดไป

ทดสอบการใช้งานที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร ใช้วิธีเก็บเกี่ยวทั้งต้นเนื่องจากผลกาแฟสุกแก่พร้อมกัน ท าการทดลอง 

10 ซ้ า ครั้งละ 10 นาที ผลการทดสอบดังตารางท่ี 5 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดที่ปรับปรุงแก้ไข เทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วย

แรงงานคน (พันธุ์กาแฟโรบัสตา) ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 

ซ้ าที่ เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง เก็บเก่ียวด้วยคน 
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ความสามารถ 
% สูญเสีย 

ความสามารถ 
% สูญเสีย 

(กก./ชม)  (กก./ชม) 

1 78.00 0.78 47.76 0.75 

2 82.80 0.49 60.75 1.19 

3 77.14 0.93 50.09 1.03 

4 82.80 2.18 51.89 0.84 

5 95.29 3.00 41.74 0.59 

6 88.16 1.68 45.78 0.82 

7 91.91 2.50 43.57 0.73 

8 94.74 1.27 38.73 0.51 

9 80.00 0.81 48.81 0.76 

10 81.00 1.06 40.00 0.46 

เฉลี่ย 85.19 1.47 46.91 0.77 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดที่ปรับปรุงแก้ไข ที่ศูนย์วิจัยพืช

สวนชุมพร จ.ชุมพร ความสูงต้นกาแฟ 1.6- 2.2 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 1.2-1.5 เมตร เครื่องมีความสามารถในการ

ท างานเฉลี่ย 85.19 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.47% และคนเก็บเกี่ยวมีความสามารถ

ท างานเฉลี่ย 46.91 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกท่ีรองรับ 0.77% เมื่อเปรียบเทียบความสามารถใน

การท างานแล้วเครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บเก่ียว 1.82 เท่า 
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เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง                            เก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 

รูปที่ 16 ทดสอบการใช้งานต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร จ.ชุมพร 

 

รูปที่ 17 ผลกาแฟโรบัสตาที่ได้จากการเก็บเก่ียวด้วยเครื่อง 
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และน าเครื่องไปทดสอบการใช้งานในพ้ืนที่ไร่เกษตรกร บ้านปางม่วง  ต. แจ้ซ้อน อ. เมืองปาน จ.ล าปาง การ

ทดสอบใช้วิธีการเลือกเก็บเนื่องจากผลกาแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน ผลการทดสอบดังตารางที่ 6 

ตารางที่ 6 ผลการทดสอบต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูด เทียบกับการเก็บเกี่ยวด้วยแรงงานคน 

(พันธุ์กาแฟอะราบิกา) ที่ไร่เกษตรกร บ้านปางม่วง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง 

ซ้ าที่ 

เก็บเก่ียวด้วยเครื่อง เก็บเก่ียวด้วยคน 

ความสามารถ  ผลเขียว

ปน (%) 
สูญเสีย (%) 

ความสามารถ  ผลเขียว

ปน (%) 
สูญเสีย (%) 

(กก./ชม)  (กก./ชม) 

1 29.10 2.58 1.11 16.20 2.79 0.91 

2 36.60 2.29 1.26 13.20 1.65 0.80 

3 32.40 1.80 1.48 14.70 1.66 0.69 

4 28.80 3.01 1.43 15.90 1.16 0.39 

5 25.80 3.60 1.38 15.00 1.15 0.51 

เฉลี่ย 30.54 2.66 1.33 15.00 1.68 0.66 

จากตารางที่ 6 ผลทดสอบการใช้งานเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ ที่บ้านปางม่วง ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน  

จ. ล าปาง ท าการทดสอบจ านวน 5 ซ้ า ครั้งละ 10 นาที ความสูงต้นกาแฟ 1.6- 2.0 เมตร ขนาดทรงพุ่ม 1.0-1.5 

เมตร พบว่าเครื่องความสามารถในการท างานเฉลี่ย 30.54 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีผลเขียวปน 2.66% สูญเสีย

กระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.33% และคนเก็บเกี่ยวมีความสามารถท างานเฉลี่ย 15.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีผล

เขียวปน 1.68%  สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 0.66% เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการท างานแล้ว

เครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บเกี่ยว 2.04 เท่า 

ท าการเก็บข้อมูลศึกษาผลกระทบของการใช้เครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดที่จะให้ผลผลิตในฤดูกาล

ถัดไป พบว่า ต้นกาแฟที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องออกผลเป็นปกติ กึ่งก้านที่ออกผลไม่ได้รับความเสียหายจากการเก็บ

เกี่ยวด้วยเครื่อง ดังรูปที ่18 
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รูปที ่18 ต้นกาแฟที่เก็บเกี่ยวด้วยเครื่องต้นแบบ 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

ต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยวิธีรูดที่ออกแบบพัฒนาขึ้น ตัวเครื่องประกอบด้วยก้านรูดผลกาแฟ 
2 ก้าน ยาว 100 มิลลิเมตร หมุนสวนทางกัน ด้านข้างติดเส้นลวด 2 เส้น ส าหรับรูดผลกาแฟออกจากต้น ก้านรูด
ผลกาแฟท างานที่ความเร็วเชิงเส้น 4.18 เมตรต่อนาที ถ่ายทอดก าลังด้วยเฟือง ต้นก าลังเป็นมอเตอร์กระแสตรง 
12  โวลต์ 6 วัตต์  ใช้แบตเตอรี่แห้ง 12 โวลต์ ให้ก าลังไฟฟ้า โดยรอบตัวเครื่องติดริ้วพลาสติกเพ่ือป้องกันผลกาแฟ
กระเด็นออกที่รองรับ  

ผลการทดสอบการใช้งานต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟ ใช้ตาข่ายไนล่อนขนาด 1.2 x 1.5 เมตร 
รองรับผลกาแฟขณะเก็บเกี่ยว ในการเก็บเกี่ยวกาแฟพันธุ์โรบัสตา และพันธุ์อะราบิกา การเก็บเกี่ยวผลกาแฟพันธุ์
โรบัสตาใช้วิธีการเก็บเกี่ยวทั้งต้นเนื่องจากแปลงที่ทดสอบผลกาแฟสุกแก่พร้อมกัน ผลการทดสอบเครื่องมี
ความสามารถในการท างานเฉลี่ย 85.19 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.47 เปอร์เซ็นต์ 
การเก็บด้วยแรงงานคนมีความสามารถท างานเฉลี่ย 46.91 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 
0.77 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมีความสามารถในการท างานมากกว่าคนเก็บ 1.82 เท่า และในการเก็บเกี่ยวผลกาแฟ
พันธุ์อะราบิกาใช้วิธีการเลือกเก็บเนื่องจากแปลงที่ทดสอบผลกาแฟสุกแก่ไม่พร้อมกัน ผลการทดสอบพบว่าเครื่องมี
ความสามารถในการท างานเฉลี่ย 30.54 กิโลกรัมต่อชั่วโมง สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 1.33 เปอร์เซ็นต์ มี
ผลกาแฟสีเขียวปน 2.66 เปอร์เซ็นต์ และคนเก็บเกี่ยวมีความสามารถท างานเฉลี่ย 15.00 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 
สูญเสียกระเด็นออกนอกที่รองรับ 0.66 เปอร์เซ็นต์ มีกาแฟผลสีเขียวปน 1.68 เปอร์เซ็นต์ เครื่องมีความสามารถใน
การท างานมากกว่าคนเก็บ 2.04 เท่า ซึ่งถ้าเกษตรกรจะน าเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟไปใช้งาน ควรใช้เก็บเกี่ยวใน
ช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ผลกาแฟสุกแก่ทั้งต้นหรือสุกแก่มากกว่า 70 % ของต้น จะท าให้เก็บเกี่ยวได้รวดเร็ว ซ่ึงจะ
ช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และลดต้นทุนการผลิตกาแฟได้   
 

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
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 ปัจจุบันได้น าต้นแบบเครื่องมือเก็บเกี่ยวผลกาแฟโดยไปวิธีรูดไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ

พันธุ์อะราบิกาในภาคเหนือ ผู้ปลูกกาแฟพันธุ์โรบัสตาในพ้ืนที่ภาคใต้ และปัจจุ บันมีเกษตรกรสนใจน า

เครื่องต้นแบบไปใช้งานระยะยาวในพื้นที่ 

 

11. ค าขอบคุณ 

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่กลุ่มวิจัยวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม จ.ปทุมธานี และ

ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ในการสร้างและทดสอบเก็บข้อมูลเครื่องต้นแบบ ศูนย์วิจัยพืชสวนชุมพร

ศูนย์วิจัยเกษตรหลวงเชียงใหม่ (ขุนวาง) และเกษตรกร ต.แจ้ซ้อน อ.เมืองปาน จ.ล าปาง ที่ให้ความอนุเคราะห์

สถานทีท่ดลอง และอ านวยความสะดวกในการทดสอบเครื่องในพ้ืนที่ให้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี 
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