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4. คณะผู้ด าเนินงาน 
หัวหน้าการทดลอง นายเกรียงศักดิ์  นักผูก สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 
ผู้ร่วมงาน 

  นายสถิตย์พงศ์  รัตนค า  สังกัด  ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 
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5. บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบและทดสอบพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพด

แบบก้อนยาว มีโครงสร้างที่ส าคัญ 8 ส่วน คือ โครงสร้างฐาน ท่อเกลียวป้อนอัด ถาดป้อน โครงช่องป้อน ปลาย
เรียวท่อ ท่อปลายอัดแน่น เพลาเกลียวอัด และระบบส่งก าลัง ได้ท าการทดสอบการอัดก้อนโดยใช้แรงคนและการ
อัดก้อนโดยเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ในกรณีเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยและ
ไม่หั่นย่อยหมักลงถุง พบว่า การอัดโดยใช้แรงคน ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว มีความสามารถ
ในการอัด 65 ± 13 ก้อน/ชั่วโมง และเปลือกข้าวโพดที่ไม่หั่นย่อหมักลงถุง มีความสามารในการอัด 49 ± 6  ก้อน/
ชั่วโมง การอัดโดยใช้เครื่องอัดก้อนจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลง
ถุงยาว มีความสามารในการอัด 95.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง และเปลือกข้าวโพดที่ไม่หั่นย่อยหมักลงถุง มี
ความสามารถในการอัด 97.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง ก้อนเปลือกข้าวโพดที่อัดน้ าหนัก 2.5 กิโลกรัม ให้ผลผลิต
เห็ดนางรมฮังการีเฉลี่ย 736.25± 171.50 กรัม/ก้อน วัสดุเพาะมีประสิทธิภาพทางชีววิทยา 84.14±19.60 
เปอร์เซ็นต ์
ค าส าคัญ(Keywords): ข้าวโพด  การเพาะเห็ดในถุงพลาสติก  เครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว  
 
Abstract 

Prototype and test development of Bagging Machine from Corn shell in Long Shape for 
Mushroom Cultivation was studied and tested major structural 8 parts viz. Base structure, 
Tubular compression screw feeder, feeder, Frame entry, Tapered pipe, The tube was packed, 



Shaft screw compressors, and Power transmission system. Tested the briquettes using human 
force and the Bagging Machine in the case of corn husks, the small chopper and not chopped 
small. Results that the compressed using human force a capacity of 65 ± 13 bales / hour and a 
capacity 49 ± 6 bales / hour. Machine a capacity 95.00 ± 14.00 bales / hour and a capacity 
97.00 ± 14.00 bales / hour respectively. The compressed bales shell weighs 2.5 kilograms. 
Yielded Hungary mushroom average 736.25 ± 171.50 grams / bales and biological efficiency of 
plant material 84.14 ± 19.60 percent. 
Keywords : Corn Husks, Mushroom cultivation on plastic bags, Bagging Machine 
 
6. ค าน า  
 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของประเทศไทย พ้ืนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รวมทั้งประเทศ 

7.03 ล้านไร่ และมีผลผลิตรวมทั้งประเทศ 4.612 ล้านตัน (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร , 2555) ในพ้ืนที่

ภาคเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ ล าพูน แม่ฮ่องสอน ล าปาง แพร่ น่าน และพะเยา มีพ้ืนที่ปลูกกว่า 

1,200,000 ไร่ จังหวัดที่มีพ้ืนที่ปลูกมากกว่า 300,000 ไร่ มี 2 จังหวัด ได้แก่ พะเยาและน่าน (ส านักงานเกษตร

จังหวัดพะเยา, 2553) การเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่ภาคเหนือเก็บแบบหักข้าวโพดทั้งเปลือก จากนั้นท าการกะเทาะด้วย

เครื่องกะเทาะข้าวโพดทั้งเปลือก ท าให้มีเปลือกเหลือกองทิ้งไว้เป็นจ านวนมาก ในบางพ้ืนที่มีการแปรรูปเป็นอาหาร

สัตว์ และซังข้าวโพดน าไปเป็นเชื้อเพลิง แต่ในหลายพื้นที่ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์และท าการเผาท าลายทิ้ง ท าให้

เกิดมลภาวะทางอากาศ (หมอกควันคุมเมืองในภาคเหนือทุกปีในหน้าแล้ง)  

เห็ดเป็นรา ทีม่ีวงจรชีวิตที่สลับซับซ้อน โดยใช้สปอร์เป็นส่วนที่สร้างเซลขยายพันธุ์ เมื่อยู่ในสภาพแวดล้อม
เหมาะสมจะงอกเป็นเส้นใย เมื่อกลุ่มใยราเจริญพัฒนาเป็นก้อนเกิดเป็นดอกเห็ด อยู่เหนือพ้ืนดิน บนต้นไม้ ขอนไม้ 
ซากพืช มูลสัตว์ ฯลฯ ดอกเห็ดเจริญขึ้นและสร้างสปอร์ขึ้นใหม่ หมุนเวียนเช่นนี้เลื่อยไป เห็ดจัดเป็นพืชชั้นต่ า 
เนื่องจากไม่มีคลอโรฟิล ไม่สามารถสังเคราะห์แสงและปรุงอาหารเองได้เหมือนพืชชั้นสูงทั่วไป มีการจัดแบ่งกลุ่ม
เห็ด คือ แบ่งตามถิ่นที่อยู่และแหล่งอาหาร เช่น เห็ดที่เจริญเติบโตในการสลายซากพืช เห็ดที่เจริญเติบโตบน
สิ่งมีชีวิตอ่ืน หรือแบ่งตามลักษณะสมบัติ เช่น เห็ดรับประทานได้ เห็ดพิษ เห็ดใช้ประโยชน์ทางยา เห็ดที่มีคุณสมบัติ
อ่ืนๆ (ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ,.2552 ) ในแต่ละปีมี
ปริมาณการผลิตเห็ดทั่วโลก 4.27 ล้านตัน แยกออกเป็น เห็ดแซมปิญอง (Argricus bisporus) ประมาณ 38% เห็ด
นางฟ้านางรม (pleurotus sp.) ประมาณ 25% และเห็ดฟาง 16% ประเทศไทยมีการส่งออกเห็ดในรูป เห็ดสด 
เห็ดแห้ง และเห็ดปรุงแต่ง ตั้งแต่ปี 2546-2549 มีมูลค่ากว่า 900 ล้านบาท เฉลี่ยปีละประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่ง
ประชากรไทยที่มีอายุตั้งแต่ 3 ขวบขึ้นไปมีมากกว่า 40 ล้านคน มี 24 ล้านคนที่บริโภค เห็ดฟาง เห็นโคน รองลงมา 
คือ เห็ดนางฟ้า เห็ดนางรมและเห็ดหวี มีมากกว่า 19 ล้านคน เห็ดหูหนูและเห็ดหูหนูขาว มีคนที่บริโภค มากกว่า 
12 ล้านคน และเห็ดอ่ืนๆอีก มากกว่า 4 ล้านคน (นิสาชล 2557) นันทินีและศิรากานต์ (2553) รายงานว่า การใช้
เฉพาะเปลือกฝักข้าวโพด และเฉพาะซังข้าวโพด สามารถเพาะเห็ดนางรมฮังการีให้ผลผลิตไม่แตกต่างทางสถิติกับ



การใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา แต่การอัดเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลงในถุงเป็นก้อนวัสดุเพาะเห็ดด้วยแรงคนนั้นท าได้
ยาก เนื่องจากวัสดุเพาะเป็นเปลือกฝักข้าวโพดมีความยึดหยุ่นสูง เครื่องอัดก้อนที่ใช้กับขี้เลื่อยยางพาราไม่สามารถ
อัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดที่เป็นเปลือกข้าวโพดได้ ดังนั้น การศึกษาพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝัก
ข้าวโพดแบบก้อนยาวเป็นการต่อยอดผลงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ เป็นผลดีต่อผู้ประกอบการเพาะเห็ด  ใน
ส่วนการลดต้นทุ่นและไม่ต้องพ่ึงพาขี้เลื่อยยางพาราเพียงอย่างเดี่ยว โดยเฉพาะในแหล่งปลูกข้าวโพดที่มีเปลือกฝัก
ข้าวโพดปริมาณมหาศาลที่กองทิ้งไว้โดยไม่มีการใช้ประโยชน์ในพ้ืนที่ภาคเหนือ และส่งผลทางอ้อมช่วยลดมลพิษ
ทางอากาศ โดยเปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่ไม่มีค่าให้เป็นแหล่งอาหารให้กับชุมชนและเสริมรายได้ ให้กับผู้
เพาะเห็ด นอกจากนั้นก้อนเชื้อเห็ด เมื่อเก็บผลผลิตเห็ดหมดแล้วยังสามารถน ามาท าปุ๋ยหมักส าหรับปรับปรุงบ ารุง
ดินได้อีกด้วย 
 
7. วิธีด าเนินการ 

อุปกรณ์ 
1 ถุงพลาสติกร้อน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร 
2 นาฬิกาจับเวลา 
3 กล้องบันทึกภาพ 
5 เครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว 
6.เปลือกข้าวโพดแห้งที่เกิดจากการกะเทาะข้าวโพดแบบทั้งเปลือก ใช้ทั้งแบบหั่นย่อยและไม่หั่นย่อย 

 
วิธีการด าเนินการ 
ในปัจจุบันได้มีการศึกษาน าเอาเปลือกฝักข้าวโพดมาใช้ในการเพาะเห็ด ก้อนวัสดุเพาะจะใช้แรงงานคนอัด

ด้วยมือ เป็นเรื่องที่ยุ่งยากและไม่มีแรงงานมากพอในการอัดก้อน จึงต้องท าการศึกษาและพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุ

เพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพด ซ่ึงมีรายละเอียดขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี้ 

1) ตรวจเอกสาร ข้อมูลด้านการเพาะเห็ด และศึกษาเก็บข้อมูลการอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเศษ
เปลือกฝักข้าวโพดโดยใช้แรงงานคนอัดด้วยมือ 
2) วิเคราะห์ข้อมูลหลักการทางทฤษฎี วิเคราะห์ข้อมูลการอัดก้อนแบบเกลียวอัดเพ่ือเป็นข้อมูลใน
การออกแบบเครื่องเบื้องต้น ออกแบบและโครงสร้างหลัก สร้างเครื่องต้นแบบ โดยมีต้นก าลังเป็น
มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ (ผนวก ก) 
3) ด าเนินการทดสอบทดสอบและพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบ
ก้อนยาว ในการทดสอบเบื้องต้น มี ตัวแปรส าคัญ คือ ความชันของท่อที่เรียวลงมีมุมออกแบบเริ่มต้นที่ 
20 องศา ช่วงท่อที่เรียวลงยาว 35 มิลลิเมตร ก าหนดให้ระยะเรียวยาวไม่เกิน 70 มิลลิเมตร โดยปรับท่อ
ให้เรียวลงเป็นมุม 10 และ 15 องศา ท าให้ช่วงท่อที่เรียวลงยาว 70 และ 52 มิลลิเมตร ทดสอบหา
ความเร็วที่เหมาะสม โดยเทียบความเร็วที่ 3 ระดับ โดยปรับเปลี่ยนขนาดล้อสายพานที่ติดบนเพลา
เกลียวอัดให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 405,457 และ 508 มิลลิเมตร ส่วนล้อสายพานที่ติดบนเพลา



มอเตอร์มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152 มิลลิเมตร และปลายท่ออัดมีความยาว 3 ขนาด คือ 100 ,150
และ 200 มิลลิเมตร 
4) ทดสอบต้นแบบการใช้งานในสภาพการใช้งานจริง โดยน าเปลือกฝักข้าวโพดไม่หั่นย่อยและ 
เปลือกฝักข้าวโพดหั่นย่อย มาหมักตามสูตร (ผนวก ข) ด าเนินการอัดลงถุงยาว ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
110 มิลลิเมตร ยาว 400 มิลลิเมตร โดยให้ทุกก้อนมีน้ าหนัก 2.5 กิโลกรัม มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 
110 มิลลิเมตร ยาว 350 มิลลิเมตร 
4.1)   เก็บข้อมูลการอัดด้วยแรงคนโดยใช้มืออัด ทั้งที่เป็นเปลือกฝักข้าวโพดไม่หั่นย่อยและเปลือกฝัก
ข้าวโพดหั่นย่อย  
4.1)   เก็บข้อมูลการอัดด้วยเครื่องอัดก้อนแบบก้อนยาว ทั้งที่เป็น เปลือกฝักข้าวโพดไม่หั่นย่อยและ
เปลือกฝักข้าวโพดหั่นย่อย เก็บข้อมูล เวลาที่ใช้สวมถุงเข้ากับท่ออัดของเครื่อง เวลาที่เครื่องอัดเปลือก
ข้าวโพดเข้าไปในถุง เวลาในการมัดปากถุงที่อัดแล้ว และสุ่มวัสดุเพาะ 30 ตัวอย่าง/ซ้ า จ านวน 3 ซ้ า 
เพ่ือหาค่าความชื้น 
5) วิเคราะห์ข้อมูลการทดสอบ หาอัตราการอัดก้อนที่อัดโดยใช้แรงคนเทียบกับการอัดก้อนโดยใช้
เครื่องอัดก้อน ประเมินความสามารถในการท างานของเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝัก
ข้าวโพดแบบก้อนยาว 
6) น าก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ไปเพาะเห็ดนางรมฮังการี เพ่ือเก็บ
ตัวเลขผลิตเห็ด และค านวณเปอร์เซ็นต์ประสิทธิภาพทางชีววิทยา (Biological Efficiency, BE.) คือ 
ค่าเฉลี่ยของผลผลิตเห็ดสดหารด้วยค่าเฉลี่ยน้ าหนักแห้งวัสดุเพาะและคูณด้วยหนึ่งร้อย  
7) วิเคราะห์ข้อมูล เขียนรายงานผล สรุปแนวทางการใช้ประโยชน์ส าหรับการเผยแพร่ 
 

สถานที่ท าการทดลอง/วิจัย 
- ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ 
ระยะเวลาท าการวิจัย - ตุลาคม 2557 – กันยายน 2559 รวม 2 ปี 

 
8. ผลการทดลองและวิจารณ์ 

จากการตรวจเอกสารและเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ พบว่า เมื่อย้อนไปประมาณ 2-3 ปี การเก็บเกี่ยวในพ้ืนที่

ภาคเหนือตอนบนเก็บแบบหักข้าวโพดทั้งเปลือก ป้องกันไม่ให้เมล็ดเกิดแผลหรือเมล็ดร้าวในระหว่างท าการเก็บเกี่ยว

หรือขนย้าย และชะลอการเกิดแอฟลาทอกซิน ได้นาน 3-6 สัปดาห์ จากนั้นท าการกะเทาะด้วยเครื่องกะเทาะ

ข้าวโพดทั้งเปลือก (รูปที่ 2.1 ก ) ส าหรับในพ้ืนที่จังหวัดเชียงรายและเชียงใหม่ (อ.แม่แจ่ม) ท าให้มีเปลือกเหลือกอง

ทิ้งไว้เป็นจ านวนมาก ไม่มีการน าไปใช้ประโยชน์และท าการเผาท าลายทิ้งในช่วงแล้ง  (รูปที่ 2.1 ข ) ส่งผลให้เกิด

มลภาวะทางอากาศขึ้นในฤดูแล้งเป็นสาเหตุหนึ่งของหมอกควันคุมเมือง แต่ในสภาพกาลปัจจุบัน มีการอัดเปลือก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นก้อนขนาด 500 x 800 x 360  มิลลิเมตร น้ าหนักประมาณ 15 กิโลกรัม/ก้อน จ าหน่าย 30 



บาท/ก้อน (รูปที่ 2.1 ค ) เพ่ือน ามาใช้หมักเป็นอาหารหยาบส าหรับโค ท าให้มีความตื่นตัวในการน าเปลือกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์มาใช้ประโยชน์มากขึ้น เช่น ท าเป็นสิ่งประดิษฐ์ น ามาเพาะเห็ดฟาง ท าปุ๋ยหมัก อัดเม็ดเชื้อเพลิง  

 ปัจจุบันการเพาะเห็ดในถุงพลาสติกเป็นที่นิยมมาก เกิดขึ้นมากทั่วทุกภูมิภาคของไทย คือ การเพาะเห็ด 

โดยใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุหลัก หลายปีที่ผ่านมาราคาขี้เลื่อยไม้ยางพาราสูงขึ้นจากเดิมมากกว่า 50% ใน

ปัจจุบันหนึ่งรถบรรทุกมีราคา 28,000-30,000 บาท ผู้เพาะเห็ด จึงประสบปัญหาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น ส าหรับใน

เขตภาคเหนือตอนบน ก้อนเชื้อเห็ดที่ไม่ใช่ก้อนจากขี้เลื่อยยางพารา ราคา 5-6 บาท/ก้อน ก้อนมีขนาดเส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 200 มิลลิเมตร น้ าหนักประมาณ 0.7-0.8 กิโลกรัม และก้อนจากขี้เลื่อยยางพารา 

ก้อนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 110 มิลลิเมตร ยาว 150 มิลลิเมตร น้ าหนักประมาณ 0.9-1 กิโลกรัม มีความชื้น

ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ ราคา 8 บาท/ก้อน ให้ผลผลิตเห็ดนางรมประมาณ 0.2-0.3 กิโลกรัม เห็ดเกือบทุกชนิด

ยกเว้นเห็ดฟางและเห็ดกระดุมใช้เทคนิคการเพาะในถุงพลาสติก ซึ่งการท าฟาร์มเห็ดขนาดเล็กต้นทุนต่อหน่วย

ค่อนข้างสูง จะมีก าไรต้องมีราคาขายมากกว่า 40 บาท/กิโลกรัม แต่หากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ มีก าไร เมือ่ขายราคา 

10 บาท/กิโลกรัม เมื่อเทียบราคาเห็ดทุกชนิดในตลาด พบว่า ราคาขายปลีก 45 -170 บาท/กิโลกรัม แล้วแต่ชนิด

ของเห็ด (นิสาชล, 2557) นันทินี.และศิรากานต์.(2553) ได้วิจัยการเพาะเห็ดนางรมจากเปลือกฝักข้าวโพดใน

ถุงพลาสติก พบว่า ผลผลิตเห็ดไม่แตกต่างทางสถิติกับการใช้ขี้เลื่อยไม้ยางพารา ในปัจจุบันยังไม่มีผู้ประกอบการ

เพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพด  

 

  

 

 

 

 

รูปที ่2.1 ก) เปลือกข้าวโพดที่เกิดจากกะเทาะเอาเมล็ด  ข) การเผาท าลายทิ้งในช่วงแล้ง ค) ก้อนเปลือกข้าวโพด 

 

ผลการออกแบบในทางทฤษฎีเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ในการ
ออกแบบสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว มีเงื่อนไขในการออกแบบ คือ 
เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ การส่งก าลังใช้สายพานลิ่มหน้าตัด B ทีเ่พลาของมอเตอร์ติดล้อสายพานล้อเล็ก
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง (dp) 114.3 มิลลิเมตร (4.5 นิ้ว) ส่งก าลังไปเพลาของเกลียวอัดติดล้อสายพานใหญ่ขนาด
เส้นผ่านศูนย์กลาง(Dp) 406.4 มิลลิเมตร (16 นิ้ว) ผลการค านวณสายพานลิ่มที่ต้องใช้ส่งก าลังจ านวน 2 เส้น
ค านวณระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลาอยู่ในช่วงระหว่าง 364-1041 มิลลิเมตร ค่ามุมสัมผัสของสายพาน 133 องศา 
ความเร็วของสายพาน 8.67 เมตร/วินาที และแรงดึงในสายพานขณะส่งก าลัง 173 นิวตัน เนื่องจากแรงอัดส่งที่



เกลียวอัดมีแรงปฏิกิริยากระท าต่อเพลาในแนวแกน กระจายอยู่บนใบเกลียวตลอดความยาวของเกลียวอัด จึง
สมมุติให้เป็นแรงรวมกระท าเป็นจุดที่ปลายเพลาด้านที่ยึดใบเกลียวติด ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลางเพลา 0.025 เมตร มี
ความยาว 0.370 เมตร การค านวณในทางทฤษฏี ได้พิจารณาการยึดปลายเป็นแบบ กรณียึดติดแน่น-อิสระ 
(Fixed-free , Le = 2L) ตรวจสอบค่าความเพรียวของของเพลาเกลียว พบว่า เป็นเกลียวยาวใช้สมการของออย
เลอร์ ค านวณค่าความปลอดภัย สมบัติของวัสดุเหล็กเพลาขาวมีค่ายังโมดูลลัส (E) 207 จิกะปาสกาล และค่าความ
แข็งแรงของวัสดุเพลา (σyt) 240 เมกะปาสกาล (วริทธิ์ และชาญ, 2556) พบว่า ค่าความปลอดภัยของเกลียวอัดที่
ค านวณได้ คือ 9.3 แสดงว่า เพลาเกลียวอัดไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากการโก่งงอภายใต้ภาระแรงในแนวแกน 
เมื่อพิจารณาค่าภาระบนเพลาโดยรวม จุดที่รับภาระสูงสุด คือ จุดเปลี่ยนหน้าตัดของเพลามีเส้นผ่านศูนย์กลางโต 
38 มิลลิเมตร ลดขนาดลงเป็น 25.4 มิลลิเมตร ค่าโมเมนต์บิด (T) 35.19 นิวตัน•เมตร ค านวณได้ค่าความเค้นเฉือน 
11.48 เมกะปาสกาล มีภาระแรงกดในแนวแกน 7.68 กิโลนิวตัน ค านวณได้ค่าความเค้นกด 15.17 เมกะปาสกาล 
พบว่า ค่าความปลอดภัยของเพลาเกลียวอัดที่ค านวณได้ คือ 12.62 แสดงว่า เพลาที่เลือกใช้ไม่เกิดความเสียหาย
ภายใต้ภาระการใช้งานนี้ (ผนวก ก) 

ผลการสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ได้ด าเนินการสร้าง
ต้นแบบเครื่องอัดก้อนเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว โดยมีโครงสร้างที่ส าคัญ 8 ส่วน ดังรายละเอียด คือ 
1.  โครงสร้างฐาน ท าจากเหล็กกล่องขนาด 50×25 มิลลิเมตร ขึ้นโครงลักษณะสี่ เหลี่ยมขนาดกว้าง 480 
มิลลิเมตร ยาว 265 มิลลิเมตร สูง 160 มิลลิเมตร ด้านหน้าต่อโครงยื่นออกมา 795 มิลลิเมตร สูงจากพ้ืน 50 
มิลลิเมตร เพื่อท าเป็นฐานยึดมอเตอร์ต้นก าลัง (รูปที่ 2.2 ก ) 
2. ท่อเกลียวป้อนอัด ท่อท าจากเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางด้านนอก 120 มิลลิเมตร มีความหนา 3 มิลลิเมตร 
ท่อยาว 290 มิลลิเมตร ท่อถูกผ่าออกเป็นหน้าตัดครึ่งวงกลมยาว 240 มิลลิเมตร และปิดด้วยเหล็กแผ่นครึ่งวงกลม
ที่ตรงปลายด้านใน มีส่วนโค้งครึ่งวงกลมรัศมี 20 มิลลิเมตร มีความหนา 3 มิลลิเมตร ที่ปลายปากท่อมีลักษณะ
เหล็กแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 187 มิลลิเมตร และเส้นผ่านศูนย์กลางใน 120 มิลลิเมตร สวมรัดปลาย
ท่อเชื่อมติดอยู่เป็นหน้าแปลน ด้านข้างช่วงที่เป็นครึ่งวงกลมมีเหล็กฉากขนาด 50x50 มิลลิเมตร หนา 3 มิลลิเมตร 
ยาว 240 มิลลิเมตร เชื่อมยึดติดอยู่ที่ด้านข้างทั้งสองด้าน และที่ปลายเหล็กทั้งสองท่อนด้านใต้ปีกมีเหล็กฉากขนาด
เดี่ยวกันยาว 50 มิลลิเมตร เชื่อมติดอยู่ทั้งสี่ด้านโดยปลายปีกหันออกด้านนอก เพ่ือเจาะรูยึดติดกับโครงสร้างฐาน 
(รูปที่ 2.2 ข ) 
3. ถาดป้อน ท าจากแผ่นเหล็กหนา 1 มิลลิเมตร ขนาดกว้าง 41.5 มิลลิเมตร ยาว 340 มิลลิเมตร ปลายเรียว ลง
ยาวออกไป 190 มิลลิเมตร. ตรงสุดปลายเรียวกว้าง 230 มิลลิเมตร. และมีปลายต่อตรงยาว 130 มิลลิเมตร มีขอบ
ถาดสูง 130 มิลลิเมตร ตลอดความยาวของถาด (รูปที่ 2.2 ค ) 
4. โครงช่องป้อน ท าจากเหล็กแผ่นหนา 1 มิลลิเมตร พับเป็นรูปตัวยู กว้าง 245 มิลลิเมตร ปีกสองข้างยาว 190 
มิลลิเมตร ปีกด้านซ้ายตรงกึ่งกลางกับผนังด้านใน ตัดเป็นรูปครึ่งวงกลมเส้นรัศมี 20 มิลลิเมตร และอีกด้านตัดเป็น
รูปครึ่งวงกลมเส้นรัศมี 62 มิลลิเมตร ตรงปลายส่วนโค้งนี้กับผนังนอกของด้านใน ยึดเหล็กฉากขนาด 40x40 
มิลลิเมตร หนา 1 มิลลิเมตร ยาว 240 มิลลิเมตร ตรงปลายเหล็กฉากที่เป็นผนังช่องป้อนด้านนอกตัดเอียงขึ้น 20 
องศา ไปจนสุดปลายปีกตัวยูและปิดด้วยเหล็กแผ่นหนา 1 มิลลิเมตร ตามแนวเอียง ตรงปีกเหล็กเหล็กฉากเจาะรูไว้
ยึดกับช่องเปิดของท่อเกลียวป้อนอัด ด้านบนมีฝาปิดสี่ขนาด 160x245 มิลลิเมตร (รูปที่ 2.2 ง ) 



5. ปลายเรียวท่อ ที่ปากท่อทางเข้ามีลักษณะเหล็กแผ่นวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางนอก  187 มิลลิเมตร และเส้น
ผ่านศูนย์กลางใน 120 มิลลิเมตร สวมรัดปลายท่อเชื่อมติดอยู่เป็นหน้าแปลน ถัดลงไปเป็นท่อเหล็กเรียวลงไปจนมี
เส้นผ่านศูนย์กลาง 97 มิลลิเมตร มีความยาวช่วงเรียว 70 มิลลิเมตร เชื่อมต่อกับท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 97 
มิลลิเมตร มีความหนา 1.6 มิลลิเมตร (รูปที่ 2.3 ก ) 
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รูปที่ 2.2  ก.) โครงสร้างฐาน  ข.) ท่อเกลียวป้อนอัด  ค.) ถาดป้อน  ง.) โครงช่องป้อน  
 

6. ท่อปลายอัดแน่น มีลักษณะเป็นท่อสวมเหลื่อมกัน 25 มิลลิเมตร ท่อเหล็กเส้นผ่านศูนย์กลาง 97 มิลลิเมตร มี

ความหนา 1.6 มิลลิเมตร ท่อนอกสวมรัดท่อในอยู่มีความหนาท่อ 1.6 มิลลิเมตร ท่อนอกถูกผ่าออกในมีช่องรูปตัวยู

กว้าง 20 มิลลิเมตร ลึก 50 มิลลิเมตร จ านวน 2 ช่อง ต าแหนงห่างกัน 180 องศา (รูปที่ 2.3 ข ) 

7. เพลาเกลียวอัด ท าจากเหล็กเพลาเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร ยาว 800 มิลลิเมตร เพลาด้านที่เชื่อมใบ
เกลียวติดกลึงลดขนาดลงจนมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 25 มิลลิเมตร วัดจากปลายเพลาเข้ามา 420 มิลลิเมตร มี
ปลอกสวมอัดและเชื่อมติดกับเพลาเส้นผ่านศูนย์กลาง 38 มิลลิเมตร เป็นเหล็กเพลาขาวหน้าตัดแปดเหลี่ยม ขนาด 
50 มิลลิเมตร ยาว 20 มิลลิเมตร บนเพลาขนาด25 มิลลิเมตร มีใบเกลียวเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 112 มิลลิเมตร 
เชื่อมติดตลอดแนวยาว 300 มิลลิเมตร ที่ปลายใบเกลียวตัวสุดท้ายท าใบเกลียวเรียวลงจนปลายมีเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 90 มิลลิเมตร มีความยาวช่วงเรียว 70 มิลลิเมตร (รูปที่ 2.3 ค )  
8. ระบบส่งก าลัง ประกอบด้วยมอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์เป็นต้นก าลัง ใช้สายพาน B-100 จ านวน 2 เส้น เป็น
ตัวส่งก าลังจากล้อสายพานขับที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 152 มิลลิเมตร ซึ่งอยู่ติดกับมอเตอร์และส่งไปยังล้อ
สายพานตามที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 20 นิ้ว เพ่ือหมุนเพลาเกลียวป้อนเปลือกข้าวโพดเข้าไปในท่อและอัด
เปลือกข้าวโพดผ่านท่อเรียวไปจนไหลออกท่ีปลายท่ออัด (รูปที่ 2.3 ง ) 
 
 



 
 

 
 
 
 
          ก                       ข                            ค                                   ง                 

รูปที่ 2.3 ก.) ปลายเรียวท่อ  ข.) ท่อปลายอัดแน่นรูปที่ 4  ค.) เพลาเกลียวอัด  ง.) ระบบส่งก าลัง 
 

 จากที่ได้กล่าวมาเป็นรายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆ เมื่อน าแบบชิ้นส่วนเรียงประกอบ (รูปที่ 2.4 ก). พร้อมทั้ง
ประกอบกันเข้าเป็นเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว (รูปที่ 2.4 ข). และได้ท าการสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุ
เพาะเห็ดแบบก้อนยาว (รูปที่ 2.4 ค). 
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รูปที่ 2.4 ก.) แบบแยกชิ้นส่วนเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว  ข.) แบบประกอบชิ้นส่วนเครื่องอัดก้อน
วัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว  ค.) ภาพถ่ายเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดแบบก้อนยาว  

 
ผลการทดสอบและพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว 

ได้ออกแบบพร้อมทั้งสร้างต้นแบบชุดแรกและท าการทดสอบเบื้องต้น โดยใช้เปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยและ

เปลือกข้าวโพดที่ไม่หั่นย่อย พบว่า ความชันของมุมเรียวที่ 20 องศา การอัดก้อนในกรณีหั่นย่อยสามารถล าเลียง

ออกมาตามท่อได้ แต่มาอัดติดแน่นตรงปลายท่อที่บีบเรียวลง อัดแน่นจนเครื่องไม่สามารถอัดเปลือกฝักข้าวโพด

ออกมาตามท่อได้ ส าหรบความชันของมุมเรียวที่ 10 และ 15 องศา พบว่า เปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยมีการไหล

ออกมาตามท่อต่อเนื่องได้ดี ในกรณีเปลือกฝักข้าวโพดไม่ได้หันย่อย พบว่า หากต่อท่อที่สุดปลายเรียวเปลือก



ข้าวโพดไปติดที่ปลายเรียวเหมือนกันแบบแรก ส่งผลต่อเนื่องให้เปลือกที่ไม่ได้หันย่อพันติดแน่นกับเพลาเกลียว

ล าเลียง การแก้ปัญหานี้ คือ การหมักให้เปลือกข้าวโพดอ่อนนิ้มลง คือ หมักประมาณ 10 วัน ซึ่งก็สอดรับกับความ

ต้องการในการเตรียมก้อนเห็ด คือ ต้องมีความชื้น 50-60 เปอร์เซ็นต์ จึงสามารถอัดเปลือกข้าวโพดในกรณีเปลือก

ฝักข้าวโพดไม่ได้หันย่อยให้ไหลไปตามท่ออัดได้ แต่ก็มีความแน่นยังไม่สม่ าเสมอ การแก้ไขปัญหาในล าดับต่อมา คือ 

หาความเร็วที่เหมาะสม ส าหรับเพลาอัดโดยเทียบความเร็วที่ 3 ระดับ ที่ได้จาดการทดสอบเบื้องต้น คือ เพลา

เกลียวอัดมีความเร็ว 544, 482 และ 433 รอบ/นาที เมื่อพิจารณาโดยรวม พบว่า ความชันของมุมเรียวที่ 10 องศา 

ความเร็วที่ 482 รอบ/นาที และปลายท่ออัดมีความยาว 150 มิลลิเมตร มีความเหมาะสมที่สุดเนื่องจากการไหล

ออกท่ีปลายท่อมีลักษณะเป็นก้อนสม่ าเสมอต่อเนื่อง เครื่องเดินเรียบขณะอัดก้อน ไมมี่ลักษณะการสะดุดติดขัด 

 
ผลการทดสอบอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว  
 ผลการทดสอบและพัฒนาเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว  โดย ท าการ
ทดสอบอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพด มีขั้นตอนการด าเนินการทดสอบ เริ่มจากเตรียมวัสดุก่อนอัด
ก้อน อัดก้อนวัสดุลงถุง มัดปากถุง เจาะรูส าหรับใส่เชื้อเห็ด นึ่งก้อนวัสดุ เขี่ยเชื้อลงก้อน เดินเชื้อในห้องเดินเชื้อ 
เปิดดอกในโรงเปิดดอกเห็ด และเก็บตัวเลขผลผลิตเห็ด (ภาพที่ 2.5 ก-ฌ )  
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ภาพที่ 2.5 ก) เตรียมวัสดุก่อนอัดก้อน  ข) อัดก้อนวัสดุลงถุง  ค) มัดปากถุง  ง) เจาะรูส าหรับใส่เชื้อเห็ด 
จ) นึ่งก้อนวัสดุ  ฉ) เขี่ยเชื้อลงก้อน  ช) เดินเช้ือในห้องเดินเชื้อ  ซ) เปิดดอกในโรงเปิดดอกเห็ด  ฌ) ผลผลิตดอกเห็ด 

 ผลการทดสอบการอัดก้อนโดยใช้แรงคน พบว่า ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว ใช้เวลา 

55.85 ± 13.25 วินาทีต่อถุง ความสามารในการอัด 65 ± 13 ก้อน/ชั่วโมง และไม่หั่นย่อยหมักลงถุง ใช้เวลา 

78.30 ± 86.7 วินาทีต่อถุง ความสามารในการอัด 49 ± 6  ก้อน/ชั่วโมง  

 การอัดก้อนเปลือกข้าวโพดโดยใช้ต้นแบบเครื่องอัดก้อนที่สร้างขึ้น ใช้เวลาในการสวมถุง 10.75 ± 4.56 

วินาทีต่อถุง ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว ใช้เวลา 27.11 ± 8.33 วินาทีต่อถุง ความสามารใน

การอัด 95.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง และไม่หั่นย่อยหมักลงถุง ใช้เวลา 26.07 ± 8.92 วินาทีต่อถุง ความสามารใน

การอัด 97.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง (ตารางท่ี 2.1) 

 ผลผลิตเห็ดจากก้อนที่อัดน้ าหนัก 2.5 กิโลกรัม มีความชื้นเฉลี่ย 65 เปอร์เซ็นต์ ให้ผลผลิตเห็ดนางรม
ฮังการีเฉลี่ย 736.25± 171.50 กรัม/ก้อน และวัสดุเพาะมีประสิทธิภาพทางชีววิทยา 84.14±19.60 เปอร์เซ็นต์  
 
ตารางท่ี 2.1 ความสามารถในการอัดก้อนเชื้อเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

วิธีการอัดก้อน 
 เวลาอัดก้อน 

(วินาที/ก้อน) 
เวลาสวมถุง 
(วินาที/ก้อน) 

ความสามารถ 
ในการอัดก้อน(ก้อน/ชั่วโมง) 

เปลือกข้าวโพดหั่นย่อย 
แรงคนอัดมือ 55.85 ± 13.25 - 65.00 ± 13.00 

95.00 ± 14.00 อัดด้วยเครื่อง 27.11 ± 8.33 10.75 ± 4.56 

เปลือกข้าวโพดไม่หั่นย่อย 
แรงคนอัดมือ 74.30 ± 8.67 - 49.00 ± 6.00 

97.00 ± 14.00 อัดด้วยเครื่อง 26.07 ± 8.92 10.75 ± 4.56 

ช ซ ฌ 



วิจารณ์ผลการทดลอง  
จากผลการทดสอบ การอัดโดยใช้แรงคนหากมีการหั่นย่อยเปลือกฝักข้าวโพดก่อนท าให้อัดได้เร็ว เพราะ

เปลือกฝักข้าวโพดที่ไม่ได้หันย่อยเวลาจับขึ้นมาอัดลงถุงมักพันกันเป็นขนาดใหญ่ท าให้การอัดได้ไม่แน่นเท่าในกรณีที่
หันย่อยมาก่อน เมื่อพิจารณาการอัดโดยใช้เครื่องอัด ความสามารถในการอัดไม่ต่างกัน ไม่ว่าในกรณีที่ท าการหัน
ย่อยหรือไม่หันย่อยเปลือกข้าวโพด จากผลการทดสอบนี้ แสดงให้เห็นว่าวิธีการอัดเปลือกข้าวโพดโดยใช้เครื่องอัด
ควรท าการอัดในกรณีไม่ต้องหั่นย่อย ท าให้ประหยัดทั้งแรงงานและต้นทุนในเรื่องเครื่องมือที่ต้องน ามาใช้หันย่อย 
อีกทั้งยังเป็นการลดขั้นตอนในการท างานได้ด้วย เมื่อพิจารณาผลผลิตจากก้อนเห็ดยาวที่อัดเปลือกข้าวโพดน้ าหนัก 
2.5 กิโลกรัม สามารถให้ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีเฉลี่ย 736.25 กรัม/ก้อน หากเทียบกับกรณีก้อนสั้นที่อัดเปลือก
ข้าวโพดมีน้ าหนักก้อน 0.8 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเห็ดนางรมฮังการีเฉลี่ย 273 กรัม/ก้อน (สุทธินี 2556) และก้อนเห็ด
จากขี้เลื่อยยางพารามีน้ าหนักก้อน 0.9-1 กิโลกรัม ให้ผลผลิตเห็ดนางรมเฉลี่ยประมาณ 250 กรัม/ก้อน ดั้งนั้น 
ก้อนเห็ดที่อัดจากเปลือกข้าวโพดแบบก้อนยาวให้ผลผลิตสูงกว่าประมาณ 2.7 เท่า เมื่อเทียบกับก้อนเห็ดที่อัดจาก
เปลือกข้าวโพดแบบก้อนสั้น และเทียบกับก้อนเห็ดจากขี้เลื่อยยางพาราก้อนสั้นให้ผลผลิตสูงกว่า 2.95 เท่า เมื่อ
ต้นแบบที่สร้างขึ้นนี้มีราคาประมาณ 45,000 บาท/เครื่อง ท างานเต็มความสามารถ 6 ชั่วโมง/วัน ก้อนเห็ดที่อัดได้ 
582 ก้อน/วัน คิดราคาขาย 8 บาท/ก้อน เป็นรายได้จากการท างานของเครื่องเต็มก าลังเป็นเงิน 4 ,656 บาท/วัน 
คิดค่าแรงงาน 300 คน/วัน ใช้แรงงาน 2 คน/วัน เป็นเงิน 600 บาท/วัน ในการอัดก้อน ไฟฟ้าที่ใช้ 0.25 หน่วย/วัน 
คิดค่าไฟหน่วยละ 3 บาท ค่าไฟฟ้าที่ใช้ท างาน 0.75 บาท/วัน เปลือกข้าวโพดและวัสดุอ่ืนๆคิดประมาณ 30 
เปอร์เซ็นต์ จากราคาขายก้อนเห็ด เป็นเงิน 1396.80 บาท/วัน รวมเป็นราคาต้นทุนทั้งหมด 1997.55 บาท/วัน 
ก าไรสุทธิ 2658.55 บาท/วัน เครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ใช้งานเต็ม
ความสามารถ 17 วัน ก็ให้ผลตอบแทนที่คุ้มทุน ในการออกแบบมีค่าความปลอดภัยของชิ้นส่วนที่จะเกิดการ
เสียหายได้ง่ายสุด เท่ากับ 9.3 จากภาระสูงสุดของต้นก าลัง จึงประเมินอายุการใช้งานประมาณ 5 ปี เมื่อเทียบกับ
เครื่องที่น าเข้าจากต่างประเทศราคาประมาณ 350,000 บาท อัดได้เฉพาะขี้เลื่อยยางพาราหรือไม้หันย่อยเท่านั้น 
หากลงทุนชื้อเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาวราคาถูกกว่า 7.78 เท่า  

 
9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ  

 การเพาะเห็ด ใช้ขี้เลื่อยยางพาราเป็นวัสดุหลัก หลายปีที่ผ่านมาราคาขี้เลื่อยไม้ยางพาราสูงขึ้นจากเดิม
มากกว่า 50% ในปัจจุบันหนึ่งรถบรรทุกมีราคา 28,000-30,000 บาท ผู้เพาะเห็ด จึงประสบปัญหาต้นทุนการผลิต
ที่สูงขึ้น งานวิจัยนี้ได้ด าเนินการออกแบบสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว มี
เงื่อนไขในการออกแบบ คือ เลือกใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 กิโลวัตต์ การส่งก าลังใช้สายพานลิ่มหน้าตัด B เพลาเกลียว
อัดไม่เกิดความเสียหาย เนื่องจากการโก่งงอภายใต้ภาระแรงในแนวแกน มีค่าความปลอดภัยของเกลียวอัด 9.3 
เมื่อพิจารณาค่าภาระบนเพลาโดยรวม พบว่า ค่าความปลอดภัยของเพลาเกลียวอัดที่ค านวณได้ คือ 12.62 แสดง
ว่า เพลาที่เลือกใช้ไม่เกิดความเสียหายภายใต้ภาระการใช้งานนี้ ได้ด าเนินการสร้างต้นแบบ ทดสอบและพัฒนาจน
ได้เครื่องอัดก้อนเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว โดยมีโครงสร้างที่ส าคัญ 8 ส่วน คือ โครงสร้างฐาน ท่อ
เกลียวป้อนอัด ถาดป้อน โครงช่องป้อน ปลายเรียวท่อ ท่อปลายอัดแน่น เพลาเกลียวอัด และระบบส่งก าลัง ในการ
ทดสอบการอัดก้อนโดยใช้แรงคนและการทดสอบเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว 



พบว่า ในการอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว มีความสามารในการอัด 65 ± 13 ก้อน/ชั่วโมง และไม่หั่น
ย่อยหมักลงถุง มีความสามารในการอัด 49 ± 6  ก้อน/ชั่วโมง การอัดโดยใช้ต้นแบบเครื่องอัดก้อนที่สร้างขึ้น ใน
การอัดเปลือกข้าวโพดที่หั่นย่อยหมักลงถุงยาว มีความสามารในการอัด 95.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง และไม่หั่น
ย่อยหมักลงถุง มีความสามารในการอัด 97.00 ± 14.00 ก้อน/ชั่วโมง ก้อนที่อัดน้ าหนัก 2.5 กิโลกรัม ให้ผลผลิต
เห็ดนางรมฮังการีเฉลี่ย 736.25± 171.50 กรัม/ก้อน และประสิทธิภาพทางชีววิทยา 84.14±19.60 เปอร์เซ็นต์ 
เครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว ใช้งานเต็มความสามารถ 17 วัน ก็ให้ผลตอบแทน
ที่คุ้มทุน 
 
ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับผู้ที่สนใจจะด าเนินการวิจัยพัฒนาต่อควรพิจารณาในส่วนของความสัมพันธ์ของก้อนที่หันย่อยและไม่
หันย่อย ความหนาแน่นในระดับต่างๆมีผลกับต้นก าลังและให้ผลผลิตเห็ดเป็นอย่างไร 

 
10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

ส าหรับเกษตรกรหรือผู้ประการเพาะเห็ด สามารถน าเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพด
แบบก้อนยาวนี้ ไปอัดเปลือกข้าวโพดเป็นก้อนเชื้อในการเพาะเห็ดได้ ทั้งในกรณีที่หั่นย่อยเปลือกข้าวโพดหรือใน
กรณีท่ีไม่ต้องหั่นย่อยก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเกษตรกรหรือผู้ประการเพาะเห็ด  
 
11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)  

คณะผู้วิจัยขอขอบคุณผู้อ านวยการศูนย์วิจัยพืชสวนเชียงราย และทีมงานเจ้าหน้าที่  ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการทดสอบเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว รวมทั้งเก็บข้อมูลผลิต
เห็ดจากก้อนวัสดุเพาะเห็ด ที่ใช้ทดสอบเพาะเห็ดตระกูลนางรม ขอขอบเจ้าหน้าที่ โครงการพระราด าริห้วยฮ่องไคร้ 
ที่ให้ความอนุเคราะห์ผลในการทดสอบเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว รวมทั้งเก็บ
ข้อมูลผลิตเห็ดจากก้อนวัสดุเพาะเห็ด ที่ใช้ทดสอบเพาะเห็ดตระกูลนางรม และขอขอบเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัย
เกษตรวิศวกรรมเชียงใหม่ ที่ช่วยในการสร้างต้นแบบเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อน
ยาว ร่วมทั้งท าการเก็บข้อมูลการทดสอบจนแล้วเสร็จ นอกจากนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณคณะที่ปรึกษาโครงการ
อันประกอบด้วย นายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม นายวิบูลย์ เทเพนทร์ วิศวกร
การเกษตรช านาญการพิเศษ สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม ที่ช่วยให้ค าแนะน าปรึกษาการออกแบบพัฒนาเครื่องมือ
และปรับปรุงเครื่องต้นแบบ จนได้ เครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาว นับเป็น
นวัตกรรมใหม่ของประเทศ และสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง 
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ผนวก  ก 
การออแบบสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาวในทางทฤษฎี 

 
 ในการออแบบสร้างเครื่องอัดก้อนวัสดุเพาะเห็ดจากเปลือกฝักข้าวโพดแบบก้อนยาวใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 
กิโลวัตต์ การส่งก าลังใช้สายพานลิ่มและเพลาส่งก าลัง ในการออกแบบได้ค านวณค่าทางทฤษฎีต่างๆ ตัวประกอบ
แก้ไข และสมการที่ใช้ในการค านวณ ได้อ้างอิงจากต ารา การออกแบบเครื่องจักรกล 1 และ 2 ของ วริทธิ์ และชาญ 
2556 
 เลือกใช้สายพานลิ่มหน้าตัด B เนื่องจากมีล้อสายพานร่อง B ใช้งานอยู่แล้ว หาซื้อในตลาดได้ทั่วไป
 ได้สมมุติเงื่อนไขในการออกแบบ คือ เพลาของมอเตอร์ติดล้อสายพานล้อเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(dp) 
114.3 มม (4.5 นิ้ว) และเพลาของเกลียวอัดติดล้อสายพานใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง(Dp) 406.4 มม (16 นิ้ว)  
  อัตราทด mw  = Dp/ dp= n1/n2= 406.4/114.3 = 3.56 
 ค านวณหาระยะห่างระหว่างศูนย์กลางล้อสายพาน ค่าสูงสุดและต่ าสุด คือ 
  Cmax =2(dp+Dp) = 2(114.3+406.4) = 1041.4 มม 
  Cmin =0.7(dp+Dp) = 0.7(114.3+406.4) = 364.49  มม 
 ทดลองเลือกใช้ C = 365 มม 
 หาความยาวพิตช์โดยประมาณ 
  Lp = 2C +1.57(Dp+dp) +(Dp-dp)2/4C 
  Lp = 2(365) +1.57(406.4 + 114.3) + (406-114.3)2/4(365) = 1605.78 มม  
  เลือกใช้สายพาน 1606 มม 
 ค านวณระยะห่างระหว่างศูนย์กลางเพลา เพ่ือหาค่าแก้ไขส่วนโค้ง 
  C ≈ p+ (p2 – q)1/2 

  P ≈ 0.25 Lp-0.393(Dp+dp) 
  P ≈ 0.25(1606) – 0.393(406+114.3) =197.02 
  q = 0.125(Dp-dp)2 = 0.125(406-114.3)2 = 10636.11 
  C ≈ 197.02+(197.022- 10636.11)1/2 = 364.89 
 แทนค่ากลับหาค่า C = 366 มม 
 หาค่า (Dp-dp)/C  = (406-114.3) /366. =0.79 
 จากตาราง 10.20 ได้ตัวประกอบแก้ไขการใช้งาน Ns = 1.4 
 จากตาราง 10.21 ได้ตัวประกอบแก้ไขส่วนโค้ง Na = 0.87  
 จากตาราง 10.25 เลือกค่า Lp = 1606  มม ได้ตัวประกอบแก้ไขความยาวสายพาน NI = 0.93 
 ส าหรับล้อสายพาน 114.3. มม อัตราทด 3.56 และ n1 = 1450 rpm (ล้อสายพาน B ) ได้ PR = 2.56 
Kw การค านวณหาจ านวนเส้นสายพานลิ่มที่ใช้  
 



  𝑧 =
𝑤𝑝×𝑁𝑠

𝑃𝑅×𝑁𝑎×𝑁𝑙
  

 
  Z = 1.5 x 1.4 / 2.56 x 0.87 x 0.93 = 1.01 เส้น 
 เลือกใช้สายพานลิ่ม หน้าตัด B จ านวน 2 เส้น  
 ค านวณหาค่ามุมสัมผัสของสายพาน 

  α1 = π - 2 Sin-1(Dp-dp /2C) 

  α1 = π – 2 Sin-1(406-114.3 /2 x 365.64) = 133 องศา 

 ค านวณความเร็วของสายพาน  v= πdpn 

  v = π x 114.3x1450 /1000x60 = 8.67 เมตร/วินาที 
แรงดึงในสายพานขณะส่งก าลัง  F = Wp /v 

  F = 1.5 x 1000/8.67 = 173 นิวตัน 
 k1 = 2 (ตัวประกอบการใช้งาน ในกรณี งานหนัก แรงกระตุก จากตาราง 10.18) 
 k2 =  0.385  (ตัวประกอบหน้าตัดสายพาน B จากตาราง 10.19) 
 แรงดึงชั้นต้นในสายพาน 
  Fi = (k1F +Zk2v2)Sin∞/2 
  Fi = (2 x 173 + 2 x 0.385 x 75.17) x 0.917 = 370.36 นิวตัน 

ในการค านวณหาค่าโมเมนต์บิดที่มอเตอร์ส่งก าลังโดยใช้สายพานลิ่มส่งก าลังจากมอเตอร์ไปเพลาเกลียวอัด 

ใช้สมการแสดงไว้ข้างล่างนี้ 

 ก าลังที่เกิดจากโมเมนต์บิดก็คือ (วริทธิ์และชาญ, 2556) 

  𝑃 =
2𝜋𝑛𝑇

60
      

 โมเมนต์บิดของมอเตอร์ T =(1500×60) /(2 ×π ×1450)  = 9.88 นิวตัน • เมตร 
 แรงฉุดท่ีเกิดจากโมเมนต์บิดของมอเตอร์ 

  𝐹 =
𝑇

𝑟
 =9.88/(0.114/2) = 173.33  นิวตัน 

 
โมเมนต์บิดสูงสุดที่มอเตอร์กระท าต่อเพลาเกลียวอัด (Tmax) ส่งผลให้เกิดแรงอัดส่งที่เกลี่ยวสามารถอัดส่ง

วัสดุ (W) เมื่อ fs = 0.15-0.25 .ในกรณี วัสดุเป็นเหล็ก จากตาราง 11.4 

  𝑇𝑚𝑎𝑥 = 𝐹𝑅 =173.33 x (0.406/2) =35.19  นิวตัน • เมตร 
 
 เมื่อขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางในของเกลียว 0.025 เมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลางนอก 0.112 เมตร ค านวณได้
เส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยของเกลียว 0.0685 เมตร เกลียวมีระยะพิต 0.07 เมตร หาค่ามุมเอียงของเกลียวได้ 18 
องศา 



  Tmax =
wdm

2
[

fs−tanα

1−fstanα
]   

  W           =  2 x 35.19 x (1-0.2 tan18) / 0.0685 ( 0.2-tan 18)  = 7685.29  นิวตัน 
 
 เนื่องจากแรงอัดส่งที่เกลี่ยวสามารถอัดส่งวัสดุเป็นแรงกระท าต่อเพลาในแนวแกน (แรงกระจายอยู่บนใบ
เกลียวตลอดความยาวของเกลียวอัด) จึงสมมุติให้เป็นแรงรวมกระท าเป็นจุดที่ปลายเพลาเกลียว มีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางเสา 0.025 เมตร มีความยาว 0.370 เมตร ในกรณีการยึดปลายเป็นแบบ ยึดติดแน่น-อิสระ (Fixed-free 
, Le = 2L) วัสดุเหล็กเพลาขาวมีค่ายังโมดูลลัส (E) 207 จิกะปาสกาล และค่าความแข็งแรงของวัสดุเพลา(σyt) 240 
เมกะปาสกาล  

 ตรวจสอบค่าความเพรียวของเสาคือ 
𝐿𝑒

𝑘
= [

2𝐸𝜋2

𝜎𝑦
]

1

2
  

  
𝐿𝑒

𝑘
= [

2𝑥207𝑥109𝑥𝜋2

240𝑥106 ]

1

2
=130.41  มีค่ามากกว่า 110 เป็นกรณีเสายาว 

 

 ใช้ความปลอดภัยใช้สูตรค านวณส าหรับสกรูยาวของออยเลอร์ คือ 𝑁 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑊𝐿𝑒
2  

ในกรณีหน้าตัดเป็นเสากลมมีค่าความเฉื่อยรอบแกน คือ 𝐼 =
𝜋𝑑4

64
  

  𝑁 =
𝜋3𝑥207𝑥109𝑥0.0254

64𝑥 7685.29𝑥(2𝑥0.370)2  = 9.3 

 เพลาอัดไม่เกิดความเสียหายเนื่องจากการโก่ง  
 ค านวณค่าภาระบนเพลาส่งก าลัง จุดที่เป็นจุดที่รับภาระสูงสุดคือ จุดเปลี่ยนหน้าตัดของเพลามีเส้นผ่าน
ศูนย์กลางโต 38 มิลลิเมตร ลดขนาดลงเป็น 25.4 มิลลิเมตร ค่าโมเมนต์บิด (T) 35.19 นิวตัน•เมตร ค านวณได้ค่า
ความเค้นเฉือน 11.48 เมกะปาสกาล มีภาระแรงกดในแนวแกน 7685.29 นิวตัน ค านวณได้ค่าความเค้นกด 15.17 
เมกะปาสกาล และค่าความแงแรงของวัสดุเพลา(σyt) 240 เมกะปาสกาล หาค่าความปลอดภัยของเพลา (N) ได้
จากสมการข้างล่าง 
 σyt/N  =  (σ2+τ2 )1/2 

  N = 240 / (15.172+11.482)1/2    =   12.62 
 เพลาที่เลือกใช้ไม่เกิดความเสียหายภายใต้ภาระการใช้งานนี้ 
 

 

 

 



ผนวก ข 
 

การหมักเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
 

การหมักเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อใช้เป็นวัสดุเพาะเห็ดสกุลนางรม ส่วนผสมวัสดุเพาะประกอบด้วย  
 
 เปลือกข้าวโพดแห้ง    100  กิโลกรัม 
 ปุ๋ยยูเรีย     1  กิโลกรัม 

ปูนขาว     1  กิโลกรัม 
ยิปซัม    1  กิโลกรัม 
ดีเกลือ    0.2  กิโลกรัม 
ร าละเอียด   8   กิโลกรัม 
 

ขั้นตอนการหมัก 
 วันที่ 1 ลดน้ าบนกองเปลือกฝักข้าวโพดให้ชุ่ม ทิ้งไว้ค้างคืน 
 วันที่ 2 ท ากองเปลือกฝักข้าวโพดเป็นรูปกรวยคว่ าบนพ้ืนปูนโดยการโรยและเกลี่ยเป็นชันหนา 3-4 นิ้ว 
หว่านยูเรียผสมปูนขาวบนกองฟางแต่ละชั้นให้ทั่ว จนถึงชั้นสุดท้ายคลุมด้วยเปลือกข้าวโพด จากนั้นคลุมกองด้วย
แผ่นพลาสติกโดยเปิดหลังกองไวเล็กน้อยเพ่ือระบายความร้อนภายในกอง 
 วันที่ 4 ท าการกลับกองเปลือกฝักข้าวโพด โดยเอาส่วนข้างในสลับออกมาข้างนอกและเอาส่วนข้างนอก
สลับเข้าไปไว้ข้างใน 
 วันที่ 6 ท าการกลับกองเหมือน วันที่ 4 และให้ผสมยิปซัมลงไปในกองเปลือกฝักข้าวโพดด้วย 
 วันที่ 8 ท าการกลับกองเหมือน วันที่ 4 และให้ผสมดีเกลือลงไปในกองเปลือกฝักข้าวโพดด้วย 
 วันที่ 10 ถ้าในกองเปลือกฝักข้าวโพดไม่มีกลิ่นแอมโมเนียและความชื้นเหมาะสม ซึ่งสามารถตรวจได้โดย
การบิดเปลือกฝักข้าวโพดด้วยมือ ถ้ามีความเหมาะสมจะต้องมีน้ าซึมออกตามง่ามนิ้วมือเพียงเล็กน้อย จึงผสมร า
ละเอียดลงในกองและท าการบรรจุลงในถุงพลาสติก 

สูตรการหมักเปลือกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพ่ือเพาะเห็ดนี้ ได้จาก คุณนันทินี  ศรีจุมปา ศูนย์วิจัยพืชสวน
เชียงราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร 053-170100-3 
 


