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 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องคัดขนาดผลเพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่สามารถคัด
แยกผลน้อยหน่าโดยใช้น้้าหนักในการแบ่งเกรดเป็นไปตามมาตรฐานสินค้าเกษตร มีความเที่ยงตรง มีอัตราการ
คัดแยกที่ยอมรับได้และมีเครื่องมือท้าให้เกิดความเสียหายกับผลน้อยหน่าต่้า และเครื่องมือมีประสิทธิภาพและ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเกษตรกร 
 เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบที่1 ที่พัฒนาขึ้นจากแบบเดิมโดยใช้น้้าหนักในการแบ่งเกรดโดยอาศัยหลัก
คานสมดุลในการแบ่งแยกขนาดผล เครื่องมือมีลักษณะเป็นสายพานติดตั้งถาดรับผลบนสายพานและมีการ
หมุนเวียนโดยรอบ มีถาดรับผลน้อยหน่าที่วางป้อนโดยใช้แรงงานคน เครื่องมือมีสถานีชั่งน้้าหนัก  7 จุด 
สามารถแยกผลน้อยหน่าออกเป็น 8 ขนาด ผลน้อยหน่าที่คัดแยกแล้วจะกลิ้งออกจากถาดไปยังถาดรับผล
ด้านข้าง และใช้แรงงานคนในการหยิบผลน้อยหน่าที่คัดแยกเสร็จลงอุปกรณ์บรรจุเพ่ือจัดจ้าหน่ายต่อไป โดยที่
ความถูกต้องแม่นย้าของการคัดแยกที่ระดับ ความแม่นย้า 98 เปอร์เซนต์(%)ความสามารถของเครื่องมือ
สามารถคัดแยกได้ 1,846 ผล/ชั่วโมง ความเร็วในการคัดผล 0.51 ผล/วินาทีและมีความเสียหายเกิดจากจากการ
ใช้เครื่องมือ 3 เปอร์เซนต์(%)การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ระบุว่า เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบที่1 เมื่อใช้
เครื่องปีละ 240 ชั่วโมง อัตราค่าจ้าง 0.75 บาท/กิโลกรัม จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 9,534.36 กก./ปี ระยะเวลาคืนทุน 
0.75 ปี(10 เดือน) 
  เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบที่2 ที่พัฒนาขึ้นจากแบบเดิมโดยใช้น้้าหนักในการแบ่งเกรดโดยอาศัยการ
ชั่งและประมวลผลน้้าหนักด้วยระบบอิเลคทรอนิคส์และไมโครคอนโทรเลอร์ เครื่องมือมีลักษณะเป็นสายพาน 
ผลน้อยหน่าที่วางป้อนโดยใช้แรงงานคน เครื่องมือมีสถานีชั่งน้้าหนัก 1 จุด สามารถแยกผลน้อยหน่าออกเป็น 8 
ขนาดตามชั้นน้้าหนักของมาตฐานสินค้าเกษตร น้อยหน่า(มกษ.21-2556) ผลน้อยหน่าจะถูกคัดแยกโดยการพลัก
ออกจากสายพานและจะกลิ้งออกจากสายพานไปยังถาดรับผลด้านข้าง และใช้ แรงงานคนในการหยิบผล



น้อยหน่าที่คัดแยกเสร็จลงอุปกรณ์บรรจุเพ่ือจัดจ้าหน่ายต่อไป โดยที่ความถูกต้องแม่นย้าของการคัดแยกท่ีระดับ 
ความแม่นย้า 92 เปอร์เซนต์(%)ความสามารถของเครื่องมือสามารถคัดแยกได้ 1 ,190 ผล/ชั่วโมง ความเร็วใน
การคัดผล 0.33 ผล/วินาทีและมีความเสียหายเกิดจากจากการใช้เครื่องมือ 1 เปอร์เซนต์(%)การวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ระบุว่าเครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบที่1 เมื่อใช้เครื่องปีละ 240 ชั่วโมง จุดคุ้มทุนอยู่ที่ 
44,175.95  กก./ปี ระยะเวลาคืนทุน 13.6 ปี 
ค ำหลัก: น้อยหน่า, สมบัติทางกายภาพ,การคัดขนาด ,เครื่องทุ่นแรง 

ค าน า 

น้อยหน่า (Annona Squamosa L.) เป็นไม้ผลเศรษฐกิจมีรสชาติที่หอมหวานเป็นที่ต้องการของผู้บริโภค 
น้อยหน่ามีคุณค่าทางโภชนาการคือ มีน้้าร้อยละ 73.5 โปรตีน 23.9  ไขมัน 0.3  แคลเซียม 0.02  ฟอสฟอรัส 
0.04  มีเหล็ก  วิตามิน แคโรทีน เล็กน้อย และมีพลังงาน 105 แคลอรี/10 กรัมเนื้อผล ถือว่าเป็นพืชเศรษฐกิจที่
เกษตรกรให้ความสนใจอย่างต่อเนื่อง พื้นที่ปลูกมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆทั่วทุกภาคของประเทศไทย แหล่งปลูก
น้อยหน่าที่ส้าคัญคือ จังหวัดนครราชสีมา ลพบุรี สระบุรี ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม และร้อยเอ็ด 
โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมามีพ้ืนที่ปลูกมากท่ีสุดรวมทั้งสิ้น 123,242 ไร่ ส่วนมากปลูกน้อยหน่ากลุ่มพันธุ์ฝ้าย
และพันธุ์หนัง(กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, 2554)    ผลผลิตส่วนใหญ่ใช้บริโภคในประเทศ 
มีปริมาณการส่งออกเพียง 37.2 ตัน มูลค่า 2.12 ล้านบาทไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา,บาร์เรน,อินโดนีเซีย,แคน
นาดา,จีน.ฝรั่งเศส,ญี่ปุ่น และสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ส้านักงานเศรษฐกิจเกษตร , 2556) 

จะเห็นว่าปริมาณการส่งออกไม่มากนักเมื่อเทียบกับผลไม้ชนิดอ่ืนๆ เนื่องจากยังมีข้อจ้ากัดหลาย
ประการ เช่น ปัญหาการแตกของผลเมื่อผลใกล้แก่จัด การสูญเสียในระหว่างการเก็บเกี่ยวและหลังการเก็บเกี่ยว 
อายุหลังการเก็บเกี่ยวสั้น คือมีอายุประมาณ 2-7 วัน หลังการเก็บเกี่ยว (เรณู ข้าเลิศ และ ยุวดี อ่วมส้าเนียง , 
2551).  น้อยหน่าจะเริ่มให้ผลผลผลิตเมื่ออายุ 2 ปี ให้ผลผลิตต่อเนื่อง 2-3 ปี ต้นจะเริ่มโทรมต้องตัดแต่งและ
บ้ารุงต้น จนอายุ 8-10 ปี ผลมีขนาดเล็กและรูปร่างไม่สวยงาม จึงต้องตัดทิ้งปลูกต้นใหม่แทน ระยะเวลาตั้งแต่
ดอกบานถึงเก็บเกี่ยวผลประมาณ 4 เดือน (ปลายเดือนมิถุนายน-กันยายน)  ผลผลิตเฉลี่ยต่อต้นน้อยหน่าที่ให้ผล
ผลิตเต็มที่ประมาณ 30-50 กิโลกรัม น้้าหนักผลน้อยหน่าอยู่ระหว่าง 3 - 10 ผล/กิโลกรัม 

การคัดขนาดเป็นขั้นตอนที่ส้าคัญอย่างหนึ่ง ในการยกระดับมาตรฐานผลผลิตสด ผลผลิตในแต่ละเกรด
จะต้องมีความสม่้าเสมอกันในด้านของน้้าหนักและขนาด จึงจะท้าให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณภาพ และมีความม่ันใจ
ต่อตัวสินค้า การคัดขนาดผลน้อยหน่าที่มีอยู่ในปัจจุบันจะใช้แรงงานคนซึ่งมีปัญหาในการคัดขนาดเช่นมักมีความ
ไม่สม่้าเสมอเนื่องจากใช้เกณฑ์น้้าหนักและรูปร่างผลประกอบร่วมในการแบ่งเกรด ในการศึกษาครั้งนี้มี
จุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาเครื่องมือที่สามารถคัดแยกผลน้อยหน่าโดยใช้น้้าหนักในการแบ่งเกรด มีความเที่ยงตรง มี
อัตราการคัดแยกที่ยอมรับได้ และสามารถประยุกต์ใช้เครื่องคัดขนาดกับผลไม้ชนิดอ่ืนๆที่มีลักษณะรูปทรงผล
ใกล้เคียงกันได้  

อุปกรณ์การคัดขนาด ที่มีใช้ในปัจจุบันมีหลายชนิด 
1.1 อุปกรณ์แบบใช้มือ เป็นอุปกรณ์ช่วยในการคัดขนาดด้วยสายตาคนงานมักใช้ความช้านาญในการคัด

แยกผลิตผลออก 
1.2 โต๊ะคัดขนาด (sizing table)  



1.3 เครื่องคัดขนาด (sizing machine) เครื่องคัดขนาดส่วนใหญ่คัดแยกผลิตผลตามขนาดของ
เส้นผ่าศูนย์กลาง บางอย่างอาจคัดตามความยาวหรือท้ัง 2 อย่างร่วมกัน 

ก. เครื่องคัดขนาดแบบสายพานทึบ (belt sizer)  
ข. แบบสายพานเจาะรู (Perforated conveger sizer)  
ค. แบบลูกกลิ้งเคลื่อนที่ (diverging roller sizer)  
ง.เครื่องคัดขนาดโดยน้้าหนัก (weight sizer) ผลิตผลหลายอย่างมีรูปร่างต่างไปมากจากรูปทรงกลม 

หรือกึ่งทรงกลม เช่น หัวแครอท ผลมะม่วง ฯลฯ การคัดขนาดโดยอาศัยเส้นผ่าศูนย์กลางและความยาวผิดพลาด
ได้ยาว เครื่องคัดขนาดโดยน้้าหนักแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ  

 แบบเครื่องชั่งสปริง (spring loaded cup)  

 แบบเครื่องชั่งด้วยไฟฟ้า เครื่องคัดขนาดแบบนี้ผลิตผลทุกชิ้นจะถูกชั่งน้้าหนักด้วยเครี่องชั่ง เมื่อ
รับข้อมูลมาแล้วคอมพิวเตอร์ท้าการค้านวณและส่งการให้อุปกรณ์ผลักดัน หรือเป่าผลิตผลด้วย
ลมให้ไหลไปอยู่รวมกันในขนาดต่างๆ  

จ. เครื่องคัดขนาดโดยใช้ภาพเงา เครื่องคัดขนาดแบบนี้เป็นวิวัฒนาการล่าสุดของการคัดขนาด โดย
อาศัยความก้าวหน้าของคอมพิวเตอร์ เมื่อรับข้อมูลมาแล้วคอมพิวเตอร์ท้าการค้านวณและส่งการให้อุปกรณ์
ผลักดัน หรือเป่าผลิตผลด้วยให้ไหลไปอยู่รวมกันในขนาดต่างๆ  

 
 
 
 

 
 เครื่องคัดขนาดผลส้มแบบสายพานทึบ (belt sizer)     เครื่องคัดขนาดผลส้มแบบสายพานเจาะรู (Perforated conveger sizer)  

 

 
 
 

 

เครื่องคัดขนาดผลส้มแบบลูกกลิ้งเคลื่อนที่ (diverging roller sizer)  เครื่องคัดขนาดผลส้มโดยน้้าหนัก (weight sizer)แบบเครื่องชั่ง
สปริง (spring loaded cup)  



 
 
 
 

 

      

เครื่องคัดขนาดผลไม้โดยน้้าหนัก (weight sizer)   เครื่องคัดขนาดมะขามโดยใช้ภาพเงา(Journal of Food Engineering 89 ,2008 ) 
        แบบเครื่องชั่งด้วยไฟฟ้า (Electric loadcell  cup)  

 

 

 

 

เครื่องต้นแบบเครื่องคัดแยกขนาดผลผลติน้อยหนา่โดยใช้น้้าหนกั ที่น้ามาปรบัปรุง/แกไ้ข 

จากการส้ารวจเบื้องต้นเพ่ือรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือใช้ในการออกแบบเครื่องมือ พบว่า ยังไม่มีเครื่องคัดแยกขนาด
น้อยหน่าโดยเฉพาะ อาศัยแรงงานคนในการคัดแยก (ภาพที่ 1)โดยในการคัดแยกด้วยผลน้อยหน่าด้วยแรงงานคนมี
หลักการทั่วไปดังนี้ 

1. ขนาดรูปร่างของผลน้อยหน่า อาศัยความช้านาญในการจ้าแนกรูปร่างของผล และอาศัยเครื่องชั่งในการ
แบ่งแยกเกรด โดยเกรดของน้อยหน่าแสดงดังตารางที่ 1 

2. รอยต้าหนิ ที่ผลน้อยหน่า เช่น ร่องรอยความเสียหายจากการเก็บเกี่ยวผลผลิต การท้าลายของแมลงเป็นต้น 
3. การคัดขนาดต้องกระท้าด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้ผลน้อยหน่าได้รับการกระทบกระเทือน เพราะจะ

ท้าให้เปลือกผิวช้้า ผลผลิตตกเกรด 
 
 

 

 

ภาพที่ 1 การคดัแยกขนาดน้อยหน่าโดยการใช้แรงงานคน และการบรรจ,ุจ้าหนา่ยผลน้อยหนา่ในท้องตลา 

ตารางที่ 1 แสดงการแบ่งเกรดผลน้อยหนา่เพชรปากช่อง ในตลาดผลไม ้ณ จ.นครราชสมีา ปีการผลิต 2556 



ระดับเกรด น  ำหนักผล(กรัม/ผล) รำคำจ ำหนำ่ย(บำท/กโิลกรัม) หมำยเหต ุ
ใหญ ่ 700-950 36  
กลาง 500-700 29  
เล็ก 400-500 23  
ก้อย 300-400 19  
จิ๋ว 
ต าหน ิ

300< 
ทุกขนาด 

15 
15  

 
ผิวเปลือกแตก มี
เพลี้ยเกาะ 

และการศึกษาของ ชุติมา กาบแก้ว และคณะ (การศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลน้อยหน่าเพ่ือจัดท้ามาตรฐานสินค้า

เกษตร, 2555)  ความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่ผิว(ภาพถ่ายเงาด้า)และน้้าหนักของน้อยหน่าเพชรปากช่อง ดังภาพที่ 2  

 

 

 

 

ภาพที่ 2 กราฟแสดงความสมัพันธ์ของพื้นที่ภาพฉายเงาด้าและน้้าหนักผลของน้อยหน่าเพชรปากช่อง 

และการวิเคราะห์สัณฐานและความผิดพร่องของ รูปร่าง  โดยการประเมินรูปทรงโดยผู้ประเมินพบว่า กลุ่มพันธุ์เพชร
ปากช่องลักษณะรูปทรงน้อยหน่าที่มี ลักษณะเบี้ยวเล็กน้อยจะพบมากที่สุด รองลงมาคือ ลักษณะทรงเบี้ยวปานกลาง 
ในขณะที่ลักษณะทรง ปกติและเบี้ยวมากจะพบในส่วนน้อย กลุ่มพันธุ์ฝ้ายและหนัง พบว่าลักษณะรูปทรงน้อยหน่าที่มี
ลักษณะ เบี้ยวเล็กน้อยจะพบมากที่สุด รองลงมาคือลักษณะทรงเบี้ยวมากในขณะที่ทรงปกติจะพบรองลงมา ซึ่ง
น้อยหน่ากลุ่มพันธุ์ฝายและหนังจะพบทรงปกติ มากกว่ากลุ่มพันธุ์เพชรปากช่องเนื่องจากลักษณะผล ของกลุ่มพันธุ์ฝาย
และหนังมีลักษณะผลค่อนข้างกลม และมน  

1. วิธีด าเนินการ   

1.ตรวจทานเอกสาร ระบบการคัดแยกขนาดผลไม้ ด้วยวีธีการต่างๆ 

2.ด้าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องคัดขนาดของน้อยหน่า  

3.ท้าการทดสอบเครื่องคัดขนาดของน้อยหน่าต้นแบบโดยศึกษาค่าชี้ผลของเครื่องดังนี้ 

- ความสามารถในการท้างานของเครือ่งมือ คือ ความถูกต้องแม่นย้าในการคัดแยก อัตราเร็วในการท้างาน 
- คุณภาพของน้อยหน่าก่อนและหลังการคัดแยกด้วยเครื่องมือ  

 - เวลาและสถานที่        เริ่มต้น   ตุลาคม 2558  สิ้นสุด  กันยายน  2560  
ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม,แปลงเกษตรกรในพื้นที่จังหวัด
นครราชสีมา 



2. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ด้าเนินการออกแบบและสร้างเครื่องมือขึ้นโดย เครื่องคัดขนาดที่สร้างขึ้นจะอาศัยการคัดแยกตามน้้าหนัก
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานน้อยหน่า เครื่องมือที่สร้างขึ้นอาศัยแรงกลในการควบคุมโดยใช้ตุ้มน้้าหนักในการ
ก้าหนดช่วงของน้้าหนักในการคัดแยกขนาด ดังแสดงในภาพที่3 
คุณสมบัติของเครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตน้อยหน่าที่สร้างขึ้นมีดังนี้ 
1.สามารถควบคุมความเร็วในการคัดแยกได้ (โดยการควบคุมความเร็วของโซ่ล้าเลียงถาดรองรับผลน้อยหน่า) 
2.การป้อนผลน้อยหน่าด้วยแรงงานคน มีถาดรับผลน้อยหน่า 12 ถาด 
3.เครื่องสามารถแยกผลน้อยหน่าได้ 8 ขนาด โดยการปรับตั้งตุ้มน้้าหนักมาตรฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3      เครือ่งต้นแบบที่1 เครือ่งคัดแยกขนาดผลผลติน้อยหนา่โดยใช้น้้าหนัก 

หลักกำรท ำงำนของเครื่องมือ เครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตน้อยหน่าโดยใช้น้้าหนัก จะมีสถานีชั่งน้้าหนักอยู่
ติดตั้งกับที่ น้อยหน่าที่ต้องการคัดขนาดจะถูกป้อนในถาดด้วยแรงงานคน เมื่อถาดเคลื่อนที่มาถึงสถานีชั่งน้้าหนัก 
จะเกิดการชั่งน้้าหนักเปรียบเทียบด้วยระบบคานสมดุล ถาดผลไม้จะเปรียบเทียบน้้าหนักกับน้้าหนักมาตรฐานใน
สถานี ถ้าน้อยหน่าหนักน้อยกว่า ถาดน้อยหน่ายังไม่กระดกและเคลื่อนที่ไปตามรางยังสถานีชั่งอันต่อไป แต่ถ้า
ถาดและผลน้อยหน่ามีน้้าหนักมากกว่า ถาดและผลน้อยหน่าจะกระดกท้าให้ผลน้อยหน่ากลิ้งลงสู่รางรับ (ภาพที่ 
4) เมื่อสิ้นสุดขบวนการถาดจะกระดกกลับคืนสู่แนวราบและหมุนเวียนเพ่ือรอรับการป้อนผลน้อยหน่าต่อไป 
เครื่องมือต้นแบบใช้มอเตอร์เป็นต้นก้าลังในการขับเคลื่อนชุดสายพานล้าเลียงและมีอุปกรณ์ปรับรอบการหมุน
มอเตอร์(Inverter) ควบคุมความเร็วสายพานล้าเลียง(ภาพที่ 5)เพ่ือศึกษาความเร็วที่เหมาะสมส้าหรับการคัดแยก
ขนาด 



 

 

 

 

ภาพที่ 4 แสดงตุ้มน้า้หนักสถานีช่ังน้้าหนักเครื่องคดัแยกขนาดผลผลติน้อยหนา่ และแสดงสถานีช่ังน้้าหนกั 

. 

 

 

 

ภาพที่ 5 แสดงชุดควบคุมความเร็วในการคัดแยก และมอเตอร์ตน้ก้าลงั 

ด้าเนินการทดสอบเครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตน้อยหน่าโดยใช้น้้าหนักต้นแบบที่สร้างขึ้น กับผลน้อยหน่า 
เพ่ือหาค่าความผิดพลาดการคัด  สมรรถนะการคัด  และประสิทธิภาพการคัดขนาด และผลกระทบ(ความ
เสียหาย หรือ บอบช้้า)จากเครื่องมือ 

ภาพที่ 6 การปรับตั้งสถานีช่ังน้้าหนักเครื่องคดัแยกขนาดผลผลิตนอ้ยหน่าตามน้้าหนักมาตรฐาน 

 

 

 

 

ภาพที่ 8 การทดสอบเครื่องคดัแยกขนาดผลผลติน้อยหน่าโดยน้า้หนกั(ซา้ย)และผลน้อยหนา่จากการคัดแยกโดยเครื่องคดัแยกขนาด

ผลผลติน้อยหนา่โดยน้้าหนัก(ขวา) 



การทดสอบ 

การปรับตั้งเครื่องคัดแยกขนาดผลผลิตน้อยหนา่ก่อนทดสอบ ขั้นตอนนี้เป็นการปรับตั้งเครื่องคัดแยกขนาดผลผลิต
น้อยหน่าก่อนท้าการทดสอบกับผลผลิตจริง โดยการปรับระยะชองน้้าหนักตุ้มถ่วงที่คานสมดุล โดยใช้ตุ้มน้้าหนัก
เทียบเท่าผลน้อยหน่า ตามเกณฑ์มาตรฐานสินค้าเกษตร คือ 450,350,250,200 กรัมเพ่ือเป็นเกณฑ์ในการคัด
แยกของเครื่องโดยท้าการติดตั้งดังนี้ 
ช่องที่1 ติดตั้งน้้าหนัก 650 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก> 650 กรัม 
ช่องที่2 ติดตั้งน้้าหนัก 550 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  550-650 กรัม 
ช่องที่3 ติดตั้งน้้าหนัก 450 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  450-550 กรัม 
ช่องที่4 ติดตั้งน้้าหนัก 350 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  350-450 กรัม 
ช่องที่5 ติดตั้งน้้าหนัก 250 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  250-350 กรัม 
ช่องที่6 ติดตั้งน้้าหนัก 200 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  200-250 กรัม 
ช่องที่7 ติดตั้งน้้าหนัก 150 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  150-200 กรัม 
ช่องที่8 ติดตั้งน้้าหนัก 100 กรัม ส้าหรับการคัดแยกผลน้อยหน่าขนาด น้้าหนัก  100-150 กรัม 
ปรับตั้งระยะตุ้ม โดยการวางน้้าหนักมาตรฐานดังกล่าวข้างต้นบนถาดและหมุนตุ้มน้้าหนักให้พอดีถาดเริ่มกระดก 
เมื่อปรับตั้งระยะตุ้มน้้าหนักครบทั้ง 4 สถานีแล้วท้าการทดสอบโดยใช้น้อยหน่าจ้าลอง(มีน้้าหนักผลแตกต่างกัน)
ให้ผลการคัดแยกสามารถคัดแยกน้อยหน่าจ้าลองไปยังช่องรับที่ถูกต้อง  และทดสอบที่ความเร็วรอบเครื่องมือ 3
ระดับดูผลการคัดแยกให้คัดแยกน้อยหน่าจ้าลองไปยังช่องรับที่ถูกต้อง   
วิธีการทดสอบ 
1. เลือกผลน้อยหน่าที่ซื้อมาจากเกษตรกรที่เก็บใหม่ ๆ จากสวนและไม่มีต้าหนิ  
2. ชั่งน้้าหนักผลน้อยหน่าและท้าหมายเลขก้ากับแต่ละผล โดยเรียงล้าดับตั้งแต่ 1 ขึ้นไปจนถึงผลสุดท้ายด้วย
ตาชั่งแบบดิจิตอล(น้้าหนักสุงสุด 1kg. ความละเอียด 0.5 g.) บันทึกค่าน้้าหนักไว้ 
3. เดินเครื่องคัดขนาดด้วยความเร็วมอเตอร์ 72.5 รอบ/นาที  
4. เดินเครื่องคัดขนาดด้วยถาดเปล่าเป็นเวลา 5 นาที 
5. จับเวลาเริ่มท้าการทดสอบ 
6. สุ่มหยิบมาจ้านวน 5 ผล(ผลน้อยหน่าเปรียบเทียบ-ก่อนการทดสอบ)บันทึกข้อมูลหมายเลขผลน้อยหน่า 
7. สุ่มหยิบมาจ้านวน 100 ผลป้อนผลน้อยหน่าไปยังถาดป้อนเข้าสู่เครื่องคัดอย่างสม่้าเสมอและต่อเนื่อง 
8. จับเวลาสิ้นสุดการทดสอบ 
9. เก็บผลน้อยหน่าที่ได้จากการคัดแยกด้วยเครื่องมือออกเป็นเบอร์ต่างๆ ท้าการบันทึกข้อมูลเบอร์และหมายเลข
ผลน้อยหน่า 
10. สุ่มหยิบมาจ้านวน 5 ผล(ผลน้อยหน่าเปรียบเทียบ-หลังจากผ่านการคัดแยกด้วยเครื่อง)บันทึกข้อมูล
หมายเลขผลน้อยหน่า 
11. น้าผลน้อยหน่าที่สุ่มหยิบมา น้าใส่ภาชนะรองรับเช่นถาด และแยกเก็บไว้เพ่ือศึกษาดูความเสียหายหรือบอบ
ช้้าจากเครื่องมือคัด เปรียบเทียบกับผลน้อยหน่าที่ไม่ผ่านเครื่องมือ 
12. ท้าการทดสอบซ้้าโดยการปรับเปลี่ยนความเร็วในการทดสอบเป็น 108.75 รอบ/นาทีและ 145 รอบ/นาที 
การทดสอบ 



โดยในการท้าการทดสอบมีผลน้อยหน่าเบอร์ เล็ก จ้านวน 104 ผล,ก้อยจ้านวน 160 ผล,กลาง จ้านวน 
148   ผลน้อยหน่าที่ใช้ทดสอบรวมทั้งสิ้น 412 ผลการชั่งน้้าหนักผลน้อยหน่าและการแสดงเกรดน้้าหนักตาม
มาตรฐานสินค้าการเกษตร แสดงดังตารางที่ 2 ผลการคัดแยกน้อยหน่าด้วยเครื่องมือต้นแบบ แสดงดังตารางที่ 3 
จากการทดสอบพบว่าเครื่องมือสามารถท้างานได้ดี โดยเครื่องมือต้นแบบมีข้อจ้ากัดในการใช้งานคือผลน้อยหน่า
ต้องมีรูปร่างค่อนข้างเป็นทรงกลมเพ่ือให้ผลน้อยหน่ากลิ้งจากถาดได้ในขั้นตอนการคัดแยก เครื่องมีค่าชี้ผลการ
ทดสอบดังตารางท่ี 3 
ตารางท่ี 3 แสดงผลการทดสอบเครื่องมือต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าโดยน้้าหนัก 

 
การเปรียบเทียบระหว่าง ผลน้อยหน่าที่ผ่านการคัดแยกด้วยเครื่องมือ กับผลน้อยหน่าตัวอย่างที่สุ่มหยิบ

โดยไม่ผ่านการคัดด้วยเครื่อง (Baseline Sample) ความบอบช้้าของผลน้อยหน่า(จ้านวนการเกิดรอยด้า
เนื่องจากการช้้าที่ผิว)ไม่มีความแตกต่างกัน จากการส้ารวจและความพึงพอใจของเครื่องบางกลุ่มในปีการผลิต  
2558 เกษตรกรมีความพอใจในการท้างานของเครื่องต้นแบบในระดับหนึ่ง และเกษตรมีข้อเสนอเพ่ิมเพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลในการปรับปรุงเครื่องเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบดังนี้ 
1.ความแม่นย้าของเครื่องมือควรสูงขึ้น 
2.เนื่องจากการคัดขนาดผลน้อยหน่านอกจากการใช้เกณฑ์น้้าหนักแล้วยังมีการพิจารณาเรื่องลักษณะทรงผลและ
ต้าหนิของผลเนื่องจากโรคแมลงด้วย ควรถูกน้ามาใช้ในการพิจารณาร่วมด้วย 
3.ขาดความมั่นใจในเครื่องมือที่ท้าให้เกิดความบอบช้้าที่ผิว 
4.ความสามารถในการการท้างานที่ต่้าไม่เพียงพอต่อการคัดแยกขนาดในช่วงที่ผลผลิตออกมาก เนื่องจาก
ปัจจุบันการคัดแยกขนาดโดยใช้แรงงานคนในช่วงที่ผลผลิตออกมากจะใช้แรงงานที่เพ่ิมข้ึนให้ทันและเพียงพอได้ 

เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า แบบท่ี 2   

หลักการท างาน 
เครื่องมือประกอบด้วยสายพานส้าหรับล้าเลียงผลน้อยหน่าโดยการจัดวางโดยใช้แรงงานคนเพ่ือ

ป้องกันความบอบช้้าที่ผิวและผลน้อยหน่าจะถูกจัดเรียงเป็นแถวเคลื่อนที่ต่อไปยังอุปกรณ์ชั่งน้้าหนักแบบโหลด
เซลล์ เพ่ือวัดค่าน้้าหนักผลและส่งข้อมูลไปยังส่วนประมวลผลกลางโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ประมวลผล
น้้าหนัก  เมื่อมีผลน้อยหน่าบนถาดรับน้้าหนัก (น้้าหนักผลที่อ่านได้มากกว่า 50 กรัม) เมื่อเวลาครบ 3 วินาที 
(เพ่ือรอให้ชุดชั่งน้้าหนักอ่านค่าได้นิ่งและถูกต้อง) ชุดกลไกผลักน้อยหน่าจะผลักผลน้อยหน่าไปบนสายพาน
ล้าเลียงที่ขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า และเกียร์ทดรอบ  เมื่อผลน้อยหน่าเคลื่อนที่บนสายพาน
ผ่านอุปกรณ์การตรวจจับวัตถุโดยใช้แสง จะส่งสัญญาณไปยังส่วนประมลผลกลาง  หากผลน้อยหน่ามีขนาด
ในช่วงชั้นขนาดที่น้อยหน่าเคลื่อนที่มาถึง  ส่วนประมวลผลกลางจะส่งสัญญาณไฟฟ้ามาควบคุมชุดกลไกผลักโดย

ความเร็วของเครื่องมือในการคัดแยก(ความเร็วรอบ
มอเตอร์(รอบ/นาที)) 

ความถูกต้องแม่นย้าการคัด
ขนาด(เปอร์เซนต์%) 

ความสามารถในการคดัขนาด(ผล/
ช่ัวโมง) 

72 84 900 
108 80 1,846 
145 77 2,384 



ใช้ลม(Pneumatic cylinder)ให้ผลน้อยหน่ากลิ้งลงในช่องรับช่องต่างๆ ตามขนาดช่วงชั้นน้้าหนักจ้านวน 8 ช่อง 
ตามมาตรฐานสินค้าเกษตร : น้อยหน่า (มกษ.21-2556)   หากผลน้อยหน่าไม่ใช่ขนาดในช่วงชั้นนั้นผลน้อยหน่า
ก็จะเคลื่อนที่ต่อไปบนสายพานไปยังช่องถัดไปและท้าการคัดแยกตามหลักการที่กล่าวมาแล้วต่อไปจนแล้วเสร็จ 
   
 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9  แสดงส่วนประกอบของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า แบบที่ 2 มีรายละเอียดดังนี้  

1. อุปกรณ์ชั่งน้้าหนัก (Load Cell) 
2. ส่วนประมวลผลกลางโดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ (MCU, Arduino mega 2560) 
3. จอแสดงผล (LCD Display) 
4. สายพานล้าเลียง (Belt conveyer, PVC type Foodgrade) 
5. อุปกรณ์แบบตรวจจับวัตถุแบบใช้แสงอินฟราเรด (Infrared Proximity sensor) 
6. ชุดกลไกควบคุมการผลักผลน้อยหน่าโดยใช้กระบอกลม (Pneumatic cylinder) 
7. ช่องถาดรับผลน้อยหน่าจ้านวน 8 ช่อง  บุด้วยฟองน้้าหนา 1 นิ้ว 
8. ชุดขับเคลื่อนสายพาน ต้นก้าลังมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า และเกียร์ทดรอบ (อัตราทด 1: 10)  
     และเฟืองเกียร์ 1-1/2”x 4” 

  
 ได้น้าเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบ ไปใช้งานในแปลงเกษตรกรในการคัดขนาดผลผลิต
น้อยหน่าปีการผลิต 2560 เพ่ือศึกษา การยอมรับ/ความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้งานเครื่องคัดขนาดผล
น้อยหน่าต้นแบบ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 10 การทดสอบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบท่ี ในจุดรวบรวมผลผลิตเพื่อคัดบรรจุ ของเกษตรกร 
 

เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบที่ 2 มีความสามารถในการท้างานประมาณ   1,846  ผล/ชั่วโมง หรือ 3.7 
ตัน/วัน(ค่าเฉลี่ยน้้าหนัก/ผล =250 กรัม และระยะในการท้างาน 8 ชั่วโมง/วัน) ความผิดพลาดของการคัดแยก 
น้อยกว่า 1 เปอร์เซ็นต์ 
 

3. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าด้วยน้้าหนักต้นแบบสามารถคัดแยกขนาดผลน้อยหน่าได้และสามารถน้าไปใช้ใน
ขบวนการคัดขนาดน้อยหน่าได้ ซึ่งจะเป็นการยกระดับมาตรฐานผลผลิตสด ท้าให้ผลผลิตในแต่ละเกรดมีความ
สม่้าเสมอกันในด้านของน้้าหนักและขนาดท้าให้ผู้บริโภคมองเห็นคุณภาพ และมีความมั่นใจต่อตัวสินค้า และลด
ปัญหาที่เกิดจากใช้แรงงานคนในการคัดขนาด 



 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์   
1.เพ่ือใช้ทดแทนกรรมวิธีเดิมของเกษตรกร  
2.การเผยแพร่ต้นแบบให้กับโรงงานในท้องถิ่นท้าการผลิตและจ้าหน่าย  
3.การส่งเสริมให้มีการใช้เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าในการคัดเกรดเพ่ือเพ่ิมคุณภาพผลผลิตน้อยหน่า ลดความ
เสียหายของน้อยหน่า และลดภาระของแรงงานในการคัดขนาดน้อยหน่าซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายลง  

 

ค าขอบคุณ 

 ผู้วิจัยขอขอบคุณเกษตรกรผู้ปลูกน้อยหน่าในพ้ืนที่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ทุกท่าน ที่เอ้ือเพ้ือ

สถานที่และผลผลิตน้อยหน่าส้าหรับการทดสอบงานวิจัย และให้ค้าแนะน้าและชี้แนะในการท้าวิจัย 
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ภาคผนวก 
การวิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบท่ี 1 
การประเมินต้นทุนเทียบกับผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนในการประเมินค่าใช้จ่ายของการสร้างเครื่องและ
การคัดขนาดผลน้อยหน่าเป็นดังนี้ (คิดเฉพาะราคาที่จัดซื้อหรือสร้าง ไม่คิดค่าที่ดินโรงเรือน ค่าประกันโรงเรือน
และอ่ืนๆ) 
1 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (First cost)  
ต้นทุนเริ่มแรกคือค่าใช้จ่ายส้าหรับลงทุนเริ่มต้น เช่น เครื่องจักร ที่ดิน เป็นต้น 
2 ค่าใช้จ่ายในการด้าเนินการ (Operating cost) 
ต้นทุนในการด้าเนินการคือค่าใช้จ่ายที่ต้องเตรียมไว้เพ่ือด้าเนินการกับทรัพย์สินที่ต้องลงทุนไปเพ่ือให้เกิดผลผลิต 
แบ่งเป็น 
2.1 ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (Fixed Cost) คือค่าใช้จ่ายที่คงที่ไม่แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าเสื่อมราคา ค่าเสีย
โอกาสของทุนในเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า 
2.2 ค่าใช้จ่ายผันแปร (Variable Cost) คือค่าใช้จ่ายที่แปรไปตามปริมาณการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า ค่าใช้จ่าย
เหล่านี้จะแปรเปลี่ยนตามปริมาณผลน้อยหน่าที่น้ามาคัดขนาด 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคัดขนาดผลน้อยหน่า หาได้จาก 
AC = FC + VC      ………………………………………………………………………………………….. (1) 

เมื่อ 
AC = ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการคัดขนาดผลน้อยหน่าต่อปี (บาทต่อปี) 
FC = ค่าเสื่อมราคาของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า(D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(R) 
VC = ค่าจ้างแรงงาน (W) + ค่าไฟฟ้า (E) + ค่าบ้ารุงรักษา (M) 
ค่าเสื่อมราคา (คิดวิธีเส้นตรง) 
 

      D       =           (P -S )/L         ………………………………………………………………………………………..….. (2) 

ค่าเสียโอกาสในการลงทุน 
    R     =  ((P+S)xi )/2     …………………………………………………………..……………………………….. (3) 
เมื่อ 
P = ราคาซื้อหรือสร้างเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า( (บาท) 
L = อายุการใช้งานเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า( (สึกหรอน้อย) = 10ปี 
S = ราคาเครื่องเมื่อครบ 10 ปี = 0.1 P (บาท) 
D = ค่าเสื่อมราคาต่อปี (บาท/ปี) 
R = ค่าเสียโอกาสในการลงทุนต่อปี (บาท/ปี) 
I = อัตราดอกเบี้ย 6.75% ต่อปี (เมื่อเดือน ธันวาคม 2556) 
จุดคุ้มทุน (Break even point, BEP) 
Blank และ Tarquin (1998) เสนอสมการการหาจุดคุ้มทุนไว้ดังนี้ 



  BEPS = FC / (SUU . VCU)   …………………………………………………………..……………………………….. (4) 
เมื่อ 
BEPS = จุดคุ้มทุน (หน่วย) 
FC = ค่าใช้จ่ายคงที่ (บาท) 
SUU = ราคาขายต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
VCU = ค่าใช้จ่ายแปรผันต่อหน่วย (บาท/หน่วย) 
ระยะเวลาในการคืนทุน 
  PBP =  MC/P                 …………………………………………………………..……………………………….. (5) 
เมื่อ 
PBP = ระยะเวลาในการคืนทุน (ปี) 
MC = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (บาท) 
P = ก้าไร (บาท/ปี) 
ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าแบบท่ี1 
1. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 3/4 แรงม้า 2,500 บาท 
2. เหล็กโครงสร้าง 5,000 
อุปกรณ์ถาดป้อน, โซ่ปีก 10,000 บาท 
3. สายพาน, พู่เล่ย์, เพลา และแบริ่ง 3,500 บาท 
4. ค่าแรงงานสร้าง และประกอบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า 7,500 บาท 
รวม 28,500 บำท 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 
ก้าหนดให้ราคาเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า(P) มีค่า 28,500 บาท มูลค่าซากของเครื่องเมื่อสิ้น 
ปีที ่10 เหลือ 10% ของราคาเครื่อง และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75%ต่อปี 
มูลค่าซาก (S)= 0.1P= 0.1 x 28,500= 2,850 บาท 
ค่าเสื่อมราคา (D)= ( P-S )/L = (28,500-2,850)/10= 2,565 บาท/ปี 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(R) = ((P+S)/2) x I 
= ((28,500+2,850)/2) x 0.0675 = 1058.06บาท/ปี 
ต้นทุนคงท่ี (FC)= ค่าเสื่อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
= 2,565 + 1,058.06 
= 3,623.06 บาท/ปี 
ก้าหนดให้อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท (ก้าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานตามค่าแรงขั้นต่้า) 
จ้านวนคนท้างาน 1 คน ท้า งานปีละ 60 วัน และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 
0.57 หน่วย/ชม. ท้า งานวันละ 4 ชั่วโมง ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องเฉลี่ยวันละ 50 บาท 
ค่าจ้างแรงงาน (W) = 1x 300 x 60 = 18,000 บาท/ปี 
ค่าไฟฟ้า (E) = 0.57 x 4.50 x 4 x 60 = 615.6 บาท/ปี 



ค่าบ้ารุงรักษา (M) = 50 x 60 = 3,000 บาท/ปี 
ต้นทุนแปรผัน (VC) = ค่าจ้างแรงงาน (W)+ ค่าไฟฟ้า (E)+ ค่าบ้า รุงรักษา (M) 
= 18,000 + 615.6 + 3,000 
= 39,615.6 บาท/ปี 
ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = ต้นทุนคงท่ี (FC) + ต้นทุนแปรผัน (VC) 
= 3,623.06 + 39,615.6 
= 43,238.66 บาท/ปี 
จุดคุ้มทุนของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบท่ี 1 
ก้าหนดให้ค่าจ้างใช้เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า0.75 บ./กก. และภายในระยะเวลา 1 ปี เครื่อง 
ท้า งาน 60 x 4 = 240 ชม. สามารถท้า การคัดขนาดได้ 1,800 ผล./ชม. ฉะนั้นเครื่องสามารถท้างาน 
ได้ 108,000 กก./ปี (น้้าหนักผลน้อยหน่า 250 กรัม/ผล) 
จุดคุ้มทุน (BEPS) = ต้นทุนคงที่ (FC) / ((ราคาค่าใช้เครื่องคัด / กก.,SPU) - ( ต้นทุนแปรผัน / 
กก.,VCU)) 
= 3,623.06 / (0.75 - (39,615.6/ 108,000 )) 
= 3,623.06 /(0.75 -0.37) 
= 3,623.06 /0.38 
= 9,534.36 กก./ปี หรือ 9.5 ตัน/ปี 
ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบท่ี 1 
จากรายได้ในการรับจ้างใช้เครื่องคัดขนาด = 0.75 บ./กก. และ 1 ปี เครื่องคัดขนาดท้าการคัดขนาดได้ 
108,000 กก.จึงมีรายได้ 0.75 x 108,000 = 81,000 บาท/ป ี
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก้า ไร (P) และ 
ก้าไร (P) = รายได้ (R) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) 
= 81,000 - 43,238.66 
= 37,761.34 บาท 
ดังนั้น 
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก้า ไร (P) 
= 28,500 / 37,761.34 
= 0.75 ปี หรือ ประมาณ 10 เดือน 

จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ถ้าในการสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า
ราคา 28,500 บาท รับจ้างคัดขนาดโดยคิดเป็นเงิน 0.75 บ./กก. จุดคุ้มทุนอยู่ที่การผลิต 9,534.36 กก./ปี และ
สามารถคืนทุนได้ในเวลา 0.75 ปี(10 เดือน) 



 
เครื่องคัดขนาดน้อยหน่าต้นแบบท่ี 2 

ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบที่ 2 
1. มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1แรงม้า 4,500 บาท 
2. เหล็กโครงสร้าง 15,000 บาท 
3.อุปกรณอิเลคทรอนิคส์และไมโครคอนโทรลเลอร์ 15,000  บาท 
4.อุปกรณ์นิวเมติกส์ 10,000  บาท 
5. สายพาน, พู่เล่ย์, เพลา และแบริ่ง  10,000 บาท 
6. ค่าแรงงานสร้างและประกอบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า 15,000 บาท 
รวม 69,500 บำท 
 
ค่าใช้จ่ายในการด าเนนิการ 
ก้าหนดให้ราคาเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า(P) มีค่า 69,500 บาท มูลค่าซากของเครื่องเมื่อสิ้น 
ปีที ่10 เหลือ 10% ของราคาเครื่อง และอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ 6.75%ต่อปี 
มูลค่าซาก (S)= 0.1P= 0.1 x 69,500 = 6,950 บาท 
ค่าเสื่อมราคา (D)= ( P-S )/L = (69,500 -6,950)/10= 6,255 บาท/ปี 
ค่าเสียโอกาสในการลงทุน(R) = ((P+S)/2) x I 
= ((69,500 +6,950)/2) x 0.0675 = 2580.19 บาท/ปี 
ต้นทุนคงท่ี (FC)= ค่าเสื่อมราคา (D) + ค่าเสียโอกาสในการลงทุน (R) 
= 6,255 + 2,580.19 
= 8,835.19  บาท/ปี 
ก้าหนดให้อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 300 บาท (ก้าหนดอัตราค่าจ้างแรงงานตามค่าแรงขั้นต่้า) 
จ้านวนคนท้างาน 1 คน ท้า งานปีละ 60 วัน และค่าไฟฟ้าหน่วยละ 4.50 บาท สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้า 
0.57 หน่วย/ชม. ท้า งานวันละ 4 ชั่วโมง ค่าบ้ารุงรักษาเครื่องเฉลี่ยวันละ 50 บาท 
ค่าจ้างแรงงาน (W) = 1x 300 x 60  = 18,000 บาท/ปี 
ค่าไฟฟ้า (E) = 0.57 x 4.50 x 4 x 60 = 615.6 บาท/ปี 
ค่าบ้ารุงรักษา (M) = 50 x 60           = 3,000 บาท/ปี 
ต้นทุนแปรผัน (VC) = ค่าจ้างแรงงาน (W)+ ค่าไฟฟ้า (E)+ ค่าบ้า รุงรักษา (M) 
= 18,000 + 615.6 + 3,000 
ต้นทุนแปรผัน (VC) = 39,615.6 บาท/ปี 
ดังนั้น 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = ต้นทุนคงท่ี (FC) + ต้นทุนแปรผัน (VC) 
= 8,835.19  + 39,615.6 
ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) = 48,450.79 บาท/ปี 
จุดคุ้มทุนของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า 



ก้าหนดให้ค่าจ้างใช้เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า0.75 บ./กก. และภายในระยะเวลา 1 ปี เครื่อง 
ท้า งาน 60 x 4 = 240 ชม. สามารถท้า การคัดขนาดได้ 1,190 ผล./ชม. ฉะนั้นเครื่องสามารถท้างาน 
ได้ 71,400 กก./ปี (น้้าหนักผลน้อยหน่า 250 กรัม/ผล) 
จุดคุ้มทุน (BEPS) = ต้นทุนคงที่ (FC) / ((ราคาค่าใช้เครื่องคัด / กก.,SPU) - ( ต้นทุนแปรผัน / 
กก.,VCU)) 
= 8,835.19  / (0.75 - (39,615.6/ 71,400)) 
= 8,835.19  /(0.75 -0.55) 
= 8,835.19  /0.20 
จุดคุ้มทุน (BEPS) = 44,175.95 กก./ปี หรือ 44.2 ตัน/ปี 
ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบท่ี 2 
จากรายได้ในการรับจ้างใช้เครื่องคัดขนาด = 0.75 บ./กก. และ 1 ปี เครื่องคัดขนาดท้าการคัดขนาดได้ 
71,400 กก.จึงมีรายได้ 0.75 x 71,400 = 53,550 บาท/ปี 
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก้าไร (P) และ 
ก้าไร (P) = รายได้ (R) - ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (AC) 
= 5,099.21 บาท 
ดังนั้น 
ระยะเวลาในการคืนทุน (PBP) = ค่าใช้จ่ายในการสร้างเครื่อง (MC) / ก้าไร (P) 
= 69,500 / 5,099.21 
= 13.63 ปี  

จากการวิเคราะห์เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม ถ้าในการสร้างเครื่องต้นแบบเครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่า
ราคา 69,500 บาท รับจ้างคัดขนาดโดยคิดเป็นเงิน 0.75 บ./กก. จุดคุ้มทุนอยู่ที่การผลิต 44,175.95 กก./ปี 
และสามารถคืนทุนได้ในเวลา 13.63 ปี 

 



เครื่องคัดขนาดผลน้อยหน่าต้นแบบท่ี 2  

 

 



 



 


