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5. บทคัดย่อ 

ท าการวิจัยและพัฒนาเครื่องมือส าหรับผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับจากวัสดุเหลือทิ้ง

ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ส าหรับน ามาใช้ทดแทนกาบมะพร้าว ซึ่งประสบปัญหาจากการที่มีพ้ืนที่การเพาะปลูก

ลดลงและปัญหาเนื่องจากการระบาดของหนอนหัวด า แมลงด าหนาม ด้วงงวงและด้วงแรด ท าให้ปริมาณ

ผลผลิตและผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวลดลง ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กาบ

มะพร้าวเป็นวัสดุปลูก โดยกาบมะพร้าวมีไม่เพียงพอและราคาสูงขึ้น ได้ท าการศึกษาและทดสอบการใช้วัสดุ



ปลูกจากสิ่งเหลือทิ้งจากช้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าและลดปัญหาดังกล่าว โดยผลการศึกษาทดสอบอัตรา

ส่วนผสมที่เหมาะสมของวัสดุปลูกเปลือก ต้นและซังข้าวโพดสับย่อย:ปูนซีเมนต์ คือ 0.5 กิโลกรัม:1.25 กิโลกรัม 

และ ถ่านซังข้าวโพด:ปูนซีเมนต์ คือ0.5กิโลกรัม:1.25 กิโลกรัม เช่นเดียวกันเครื่องอัดวัสดุปลูกต้นแบบมีขนาด 

(กว้างxยาวxสูง) 0.4x1.2x1.8 เมตร ท างานด้วยระบบไฮดรอลิคที่ควบคุมการท างานด้วยวาล์วคันโยก อัดวัสดุ

ปลูกเปลือก ต้นและซังข้าวโพดสับย่อยที่แรงดัน 10 เมกะปาสคาลอัดวัสดุปลูกถ่านซังข้าวโพดที่แรงดัน 8 เมกะ

ปาสคาลมีความสามารถในการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ขนาด (กว้างxยาวxสูง) 20x20x8 เซนติเมตร ได้ 25-

30 ก้อน/ชั่วโมง ก้อนวัสดุปลูก 1 ก้อน สามารถปลูกกล้วยไม้ได้ 1 ต้น ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์

วิศวกรรมพบว่า เครื่องต้นแบบมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 9.11 บาท/ก้อน จุดคุ้มทุน

เมื่อท าการผลิต 65,592 ก้อน/ปี และระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี  2 เดือน ที่ราคาขายก้อนวัสดุปลูก

กล้วยไม้ 10 บาท/ก้อน เมื่อเปรียบวัสดุปลูกทั้งสองชนิดกับกระบะกาบมะพร้าวในแปลงปลูกของเกษตรกร 

พบว่ากล้วยไม้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิตไม่แตกต่างกันทางสถิติ 

 

Abstract 

 Studied and development on maize waste compressed  machine for growing medias 

of orchids and Flowers to substitute coconut husk which had the price increased due to 

cause from insect pests of coconut As a result of the coconut used as planting materials has 

decreased area and quantity and effect to cost of production of orchid farmers and 

entrepreneurs. Studied and tested on growing media from maize waste to add value and 

reduce the problem. The results of the study and test suitable mixing ratio of growing 

media. The ratio of chopped maize waste: cement was 0.5: 1.25 kg. The ratio of charcoal 

cob maize waste: cement was 0.5: 1.25 kg. The compressed machine has dimension 

0.4x1.2x1.8 m with a hydraulic system control by hydraulic hand valve. Pressure to 

compressed husks, trunk, cob maize at 10 MPa. Pressure to compressed charcoal cob maize 

at 8MPa.The capacity of prototype was 25-30 pieces/hour and could be used to grow 1 

plants per piece. The results of engineering economic study were showed the breakeven 

point when produced 79,278 pieces/year and 1 year of the payback period at the price of 

substituted plant material 10 baht/piece. The orchid’s growth and yield were not 

significantly different when compared the two type growing medias with the coconut husk in 

the farmer's orchid farm. 

 



6. ค าน า 

อุตสาหกรรมกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับ เป็นสินค้าเกษตรกลุ่มหนึ่งที่มีความส าคัญสามารถส่งออก

และสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย โดยกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายมีการผลิตและส่งออกมากเป็นอันดับหนึ่งของ

ประเทศประมาณร้อยละ 90 ของผลผลิตกล้วยไม้ทั้งหมด ประเทศคู่ค้าที่ส าคัญได้แก่ จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา 

อินเดียและเวียดนาม โดยในปีพ.ศ. 2559มีปริมาณการผลิต 46,375ตัน ปริมาณการส่งออก 23,651ตัน คิดเป็น

มูลค่า 2,234 ล้านบาทส่วนที่เหลือจะจ าหน่ายภายในประเทศ (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2560)โดยมี

แรงสนับสนุนหลายๆปัจจัยที่ท าให้ประเทศไทยมีจุดแข็ง ทั้งจากการส่งเสริมของภาครัฐและเอกชนตลอดจน

สมาคมต่างๆที่เกี่ยวข้อง แต่ในปัจจุบันเกษตรกรและผู้ประกอบการยังพบกับปัจจัยเสี่ยงที่มีผลกระทบต่อการ

ส่งออก ทั้งปัญหาด้านการตลาด ปัจจัยการผลิตที่สูงขึ้น การขยายพ้ืนที่เพาะปลูกยังท าได้จ ากัด และปัญหา

ความเสี่ยงจากมาตรการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะในสหภาพยุโรป  

วัสดุปลูกหรือเครื่องปลูกมีหน้าที่ให้รากเกาะยึดเพ่ือให้ล าต้นของกล้วยไม้ตั้งตรง ไม่โอนเอนหรือล้ม

วัสดุปลูกยังท าหน้าที่เก็บความชื้นและธาตุอาหารเพื่อให้รากดูดไปใช้ขณะเดียวกันวัสดุปลูกก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับ

การระบายน้ าและการถ่ายเทอากาศรอบๆระบบราก การพิจารณาเลือกวัสดุปลูกต้องค านึงถึงคุณสมบัติคือ 

ช่วยให้ระบบรากและต้นกล้วยไม้เจริญงอกงามดีหาได้ง่ายต้นทุนต่ าทนทานไม่ย่อยสลายเร็วเกินไปปราศจาก

สารพิษเจือปนและสะดวกต่อการใช้ปลูก (ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ, 2554) วัสดุปลูกที่นิยมใช้ในการปลูก

กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายได้แก่ กาบมะพร้าว ปัจจุบันสืบเนื่องจากปัญหาผลผลิตมะพร้าวของไทยลดลงอย่าง

มาก จากพ้ืนที่การเพาะปลูกที่ลดลงและปัญหาเนื่องจากการระบาดของแมลงด าหนามและแมลงอ่ืนๆท าให้

ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวาย ซึ่งจ าเป็นต้องใช้กาบมะพร้าวเป็นวัสดุปลูกท าให้

กาบมะพร้าวมีไม่เพียงพอและราคาสูงขึ้น จากเดิมกระบะปลูกกล้วยไม้ ราคา 5-7 บาทขยับเป็น 15-20 บาท 

หรือ กาบมะพร้าวเหมารถ 6 ล้อต่อคัน 2,500 บาท เพ่ิมขึ้นเป็นมากกว่า5,000 บาทโดยทั่วไปเกษตรกรที่ปลูก

กล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายหลังจากปลูกไปแล้วทุก ๆ 3-5 ปีจะต้องมีการรื้อต้นกล้วยไม้เก่าและกาบมะพร้าวที่

เป็นวัสดุปลูกออกเพ่ือปลูกต้นใหม่เนื่องจากกล้วยไม้มีจ านวนล าลูกกล้วยมากและหนาแน่น การระบายอากาศ

ไม่ดีและมีการสะสมของโรคในล าเก่า ๆ ประกอบกับกาบมะพร้าวจะเริ่มผุและเปื่อยยุ่ยส่งผลให้ผลผลิตดอก

กล้วยไม้ลดลงโดยเกษตรกรเจ้าของแปลงกล้วยไม้ต้องมีการวางแผนในการหากาบมะพร้าวให้ได้แน่นอนก่อนที่

จะท าการรื้อแปลงเพราะหากหากาบมะพร้าวไม่ได้จะต้องทิ้งแปลงให้ว่างเปล่าส่งผลให้ขาดรายได้ (หนังสือพิมพ์

เดลินิวส์, 2554)การศึกษาและพัฒนาวัสดุปลูกที่เหลือทิ้งทางการเกษตรส าหรับน ามาใช้ในการปลูกกล้วยไม้ตัด

ดอกสกุลหวายทดแทนกาบมะพร้าว จะเป็นการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นโดยลดปริมาณการใช้กาบมะพร้าว ช่วยลด

ต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ตัดดอกสกุลหวายได้ และช่วยเพ่ิมมูลค่าเพ่ิมของวัสดุเหลือทิ้งทาง

การเกษตรได้อีกแนวทางหนึ่ง 



ข้าวโพดเป็นพืชไร่ที่ค่อนข้างทนทาน ปลูกง่ายในสภาพดินฟ้าอากาศของเมืองไทยในปีเพาะปลูก 2559

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รายงานว่า ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ประมาณ 7.15ล้านไร่ มีผลผลิตข้าวโพด 4,611,540 ตันวิไลและคณะ2546 ได้ศึกษาสถานภาพของ

วัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรจากอุตสาหกรรมเกษตรและการใช้ประโยชน์ พบว่า สัดส่วนเศษวัสดุเหลือใช้จาก

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีปริมาณซังต่อผลผลิตมีค่า 0.19-0.33 (เฉลี่ย 26 เปอร์เซ็นต์ ) เทียบกับผลผลิต 

นอกจากนั้นส่วนของต้นและเปลือกข้าวโพดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตก็เป็นสิ่งเหลือทิ้งเช่นกัน เศษวัสดุ

เหลือใช้จากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เหล่านี้มีปริมาณถึง1.19 ล้านตัน แต่มีการน าไปใช้ประโยชน์เพียง 44 เปอร์เซ็นต์ 

ซึ่งจะเป็นส่วนของซังข้าวโพดทั้งหมดส่วนที่เหลือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นต้น เปลือกและซังรวมกันมีปริมาณ 56 

เปอร์เซ็นต์ หรือเทียบเท่ากับ 0.67 ล้านตัน สามารถน าไปผลิตพลังงานความร้อนหรือผลิตไฟฟ้าได้ แต่

เนื่องจากเศษวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับวิธีการเก็บเกี่ยวของเกษตรกรโดยในพ้ืนที่ภาคเหนือและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะเก็บข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งเปลือกและฝักพร้อมกันท าให้เศษวัสดุที่เกิดข้ึนจะเป็น

เปลือกร่วมกับซังซึ่งไม่สามารถน าไปใช้ในอุตสาหกรรมเอทานอล หรือ การผลิต Furfural ได้ และมีจ านวนมาก

ตามโรงสีหรือลานสีข้าวโพดซึ่งยากต่อการจัดการ และลักษณะทางกายภาพของเปลือกและซังข้าวโพดมี

ลักษณะฟูไม่เหมาะต่อการน าไปเป็นเชื้อเพลิงชีวมวลเนื่องจากต้องมีการป้อนเชื้อเพลิงอยู่ตลอดเวลาไม่

เหมาะสมต่อการน าไปใช้งาน ท าให้โรงสีข้าวโพดหรือลานนวดข้าวโพด นิยมเผาท าลายเพ่ือลดการจัดการ

ภายในพ้ืนที่ ก่อให้เกิดมลภาวะทางอากาศอย่างมากดังนั้นหากสามารถน าวัสดุเหลือทิ้งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์

ในการผลิตเป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ได้ จะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนและราคาเพ่ิมสูงขึ้นมากของกาบ

มะพร้าว และเพ่ิมมูลค่าให้กับสิ่งเหลือทิ้งจากข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้ โดยในการทดลองนี้ได้ท าการศึกษาความ

เป็นไปได้และ ทดสอบหาอัตราส่วนผสมของวัสดุในการผลิตวัสดุปลูก และท าการวิจัยพัฒนาเครื่องจักรกล

ส าหรับผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้จากถ่านและสิ่งเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์  

 

7. วิธีด าเนินการ:  

- อุปกรณ์    

1. เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลพิกัด 100 กิโลกรัม ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
2. เครื่องชั่งน้ าหนักดิจิตอลพิกัด 2 กิโลกรัม ทศนิยม 2 ต าแหน่ง 
3. ตู้อบไฟฟ้า  
4. สายวัดและไม้บรรทัด 
5. เวอร์เนียร์คาลิปเปอร ์
6. นาฬิกาจับเวลา 
 

 



- วิธีการ  

1) ออกแบบและสร้างเครื่องต้นแบบส าหรับผลิตวัสดุปลูกทดลองจากสิ่งเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ทดสอบเบื้องต้นและปรับปรุงแก้ไขเครื่องให้สมบูรณ์ 

2) ศึกษาหาวิธีการจัดการสิ่งเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพ่ือผลิตเป็นก้อนวัสดุปลูกได้แก่ การหั่น

ย่อยลดขนาด การหาอัตราส่วนผสมของวัสดุ การอัดขึ้นรูป และการชะล้างความเป็นด่างของส่วนผสม

ปูนซีเมนต์ในวัสดุปลูก เป็นต้น 

3) ทดสอบคุณสมบัติของก้อนวัสดุปลูกที่ผลิตได้ทางกายภาพได้แก่ ค่าการอุ้มน้ า (%/m), ค่า Bulk 

density (g/cm3)และทางเคมี ได้แก่ ค่า pH, ค่า EC (dS/m), ค่า OC (%/m), ค่า C/N, ค่า Total N (%/m), 

ค่า Total P (%/m), ค่า Total K (%/m) ตามวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ดินและพืช (กองปฐพีวิทยา 

กรมวิชาการเกษตร, 2536) 

4) ทดสอบเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของกล้วยไม้ได้แก่ จ านวนและขนาดของหน่อ, จ านวนราก, 

จ านวนและขนาดของใบ เป็นต้น โดยการจัดท าแปลงทดลองกล้วยไม้ในระดับโรงเรือนเกษตรกร พ้ืนที่ 150 

ตารางเมตร วางแผนการทดลองแบบ RCRD (Randomized Complete Block Design) จ านวน 3 ซ้ าซ้ าละ 

10 ก้อนวัสดุปลูกต่อกรรมวิธี 

5) สรุปรายงานผลการศึกษา จัดท ารายงานผลการด าเนินงาน 

6) เผยแพร่งานวิจัยสู่กลุ่มเป้าหมาย 

 

- เวลาและสถานที่ 

ระยะเวลาเริ่มต้น ตุลาคม 2559 – ระยะเวลาสิ้นสุด กันยายน 2560 

สถานที่ด าเนินการ 

-ศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี ต.พลับพลา อ.เมือง จ.จันทบุรี 

-สวนกล้วยไม้ศุภาฟาร์ม ต.คลองม่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   

 

8. ผลการทดลองและวิจารณ์  

ได้ท าการออกแบบเครื่องอัดวัสดุปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดับจากวัสดุเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ (รูปที่ 1) โดยเครื่องต้นแบบมีขนาด 0.4x1.2x1.8 เมตร (กว้างxยาว xสูง) อัดด้วยระบบไฮดรอลิค โดย

กระบอกติดตั้งที่ด้านบนของเครื่อง จะอัดจากบนลงล่าง ใช้วาล์วคันโยกควบคุมกระบอกไฮดรอลิคขึ้นลง

สามารถตั้งแรงดันในการอัดได้ มีเกจวัดแรงดันในการอัด แม่พิมพ์อัดขึ้นรูปมีขนาด 20x20x8เซนติเมตร 



 
                            รูปที่ 1 แบบเครื่องอัดวัสดุปลูกจากสิ่งเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว ์

 

จากนั้นท าการสร้างเครื่องต้นแบบอัดวัสดุปลูกโดยใช้กระบอกไฮดรอลิคในการอัด ต้นก าลังเป็นมอเตอร์

ไฟฟ้าขนาด 3 แรงม้า (รูปที่ 2) ควบคุมการท างานด้วยวาล์วคันโยกปรับตั้งแรงดันในการอัดได้ (รูปที่ 3) 

 

                

                                รูปที่ 2เครื่องอัดวัสดุปลูก             รูปที่ 3วาล์วคันโยกและเกจวัดแรงดัน 

 

 การเตรียมวัตถุดิบจากสิ่งเหลือทิ้งของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มี 2 ชนิดดังนี้ 

 1) เปลือก ต้น และซังข้าวโพด เป็นสิ่งเหลือทิ้งจากการเก็บเกี่ยวและกะเทาะเมล็ดข้าวโพด ส่วนของต้น

ข้าวโพดเป็นสิ่งเหลือทิ้งในแปลงหลังจากเก็บเกี่ยวแล้ว (รูปที่ 4) ส่วนเปลือกและซังข้าวโพดเป็นสิ่งเหลือทิ้งจาก

การกะเทาะเมล็ดข้าวโพด (รูปที่ 5) น าเปลือก ต้นและซังข้าวโพดมาหั่นย่อย ผลการศึกษาพบว่า การหั่นย่อย



วัสดุจะใช้เครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้ที่พัฒนาโดยสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรม กรมวิชาการเกษตร โดยความเร็วรอบ

เครื่องยนต์ต้นก าลังที่เหมาะสมประมาณ 1,000 รอบต่อนาที (รูปที่ 6 และรูปที่ 7) 

 

รูปที่ 4 ต้นข้าวโพดเหลือทิ้งในแปลง 

 

รูปที่ 5 เปลือกและซังข้าวโพดเหลือทิ้งจากการกะเทาะเมล็ด 

 
รูปที่ 6 การหั่นย่อยเปลือก ต้นและซังข้าวโพด 



 

รูปที่ 7เปลือก ต้นและซังข้าวโพดหั่นย่อย 

 2) ถ่านซังข้าวโพด การเผาซังข้าวโพดเป็นถ่าน biocharcoalใช้หลักการ Gasification ซึ่งจะเผาไหม้ที่

อุณหภูมิสูงกว่ากระบวนการ carbonization ซึ่งได้biocharcoal ที่มีคุณภาพสูงกว่า ซึ่งเตาเผา Gasification 

เป็นชนิด downdraft โดยผลการทดสอบพบว่าสามารถผลิต biocharcoal จากซังข้าวโพดได้ 20% โดย

ปริมาตร (รูปที่ 8 และรูปที่ 9) 

 
รูปที่ 8เตาเผา Biocharcoal จากเปลือกและซังข้าวโพดและการไล่ความชื้น 

 
รูปที่ 9ลักษณะ Biocharcoal จากซังข้าวโพดที่เผาได้เพ่ือน าไปเป็นวัสดุปลูกกล้วยไม้ 

 จากนั้นท าการทดสอบผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบโดยใช้วัสดุที่ท าการศึกษาข้างต้น

น ามาผสมกับปูนซีเมนต์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นตัวประสานให้ก้อนวัสดุปลูกท่ีอัดได้เป็นก้อนไม่แตกยุ่ย และเพ่ิมความ



แข็งแรงให้วัสดุปลูกมีอายุการใช้งานที่นาน (รูปที่ 10-รูปที่ 12) ผลการศึกษาทดสอบพบว่า อัตราส่วนผสมที่

เหมาะสมคือวัสดุเปลือก ต้นและซังข้าวโพดหั่นย่อย 0.5 กก/ปูนซีเมนต์ 1.25 กก ใช้แรงอัดที่ 10 เมกะ

ปาสคาล และถ่านซังข้าวโพด 0.5 กก/ปูนซีเมนต์ 1.25 กก แรงอัดที่ 8 เมกะปาสคาลความสามารถของเครื่อง

ในการผลิตก้อนวัสดุปลูกได้ประมาณ 25-30 ก้อน/ชั่วโมง หลังการอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูกด้วยเครื่องต้นแบบ

แล้วจะน าก้อนวัสดุปลูกไปตากแดดให้แห้งและแข็งตัวประมาณ 3 วันและท าการแช่น้ าก้อนวัสดุปลูกเพ่ือสลาย

ความเป็นด่างของปูนซีเมนต์เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ก้อนวัสดุปลูกที่ได้จะถูกน าไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ

และเคมี และน าไปปลูกกล้วยไม้เพ่ือเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นต่อไป (รูปที่ 13 และ รูปที่ 14) 

 
รูปที่ 10 การทดสอบผลิตก้อนวัสดุปลูกด้วยเครื่องต้นแบบ 

 

รูปที่ 11 การอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูกจาก เปลือก ต้น และซังข้าวโพด 



 

                                   รูปที่ 12 การอัดขึ้นรูปก้อนวัสดุปลูกจากถ่านซังข้าวโพด 

 

 

                                   รูปที่ 13 ก้อนวัสดุปลูกจาก เปลือก ต้น และซังข้าวโพด 
 

 

 
รูปที่ 14 ก้อนวัสดุปลูกจากถ่านซังข้าวโพด 

 

ได้ท าการน าก้อนวัสดุปลูกที่ผลิตได้ไปทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพได้แก่ ค่าการอุ้มน้ า (%/m), ค่า 

Bulk density (g/cm3) และทางเคมี ได้แก่ ค่า pH, ค่า EC (dS/m), ค่า OC (%/m), ค่า C/N, ค่า Total N 

(%/m), ค่า Total P (%/m), ค่า Total K (%/m) ตามวิธีมาตรฐานส าหรับการวิเคราะห์ดินและพืช ทีก่องวิจัย

พัฒนาปัจจัยการผลิตทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร โดยเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกเดิมคือกาบมะพร้าว  

 

 

 



ตารางที่ 1. คุณสมบัติทางกายภาพของก้อนวัสดุปลูกชนิดต่างๆที่ท าการศึกษา 

 ความหนาแน่น การอุ้มน้ า 

วัสดุปลูก (g/cm3) (%/m) 

1. เปลือก ต้นและซังข้าวโพด+ปูนซีเมนต์ 0.78b 36.83b 

2. ถ่านซังข้าวโพด+ปูนซีเมนต์ 0.80b 29.08c 

3. กาบมะพร้าว 1.16a 72.91a 

หมายเหต;ุ ตัวอักษรเหมือนกันแสดงถึงค่าที่ไม่แตกตา่งกันเมื่อท าการวิเคราะห์สถติิด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

ตารางที่ 2. คุณสมบัติทางเคมีของก้อนวัสดุปลูกชนิดต่างๆที่ท าการศึกษา 

 pH EC OC C/N Total N Total P Total K 

วัสดุปลูก  (dS/m) (%/m)  (%/m) (%/m) (%/m) 

1. เปลือก ต้นและซังข้าวโพด+

ปูนซีเมนต์ 11.35b 1.12a 5.23b 18.72b 0.28b 0.04c 0.21b 

2. ถ่านซังข้าวโพด+ปูนซีเมนต์ 12.02b 1.26a 2.35b 8.82c 0.27b 0.18a 0.44a 

3. กาบมะพร้าว 6.52a 0.24b 48.79a 114.73a 0.43a 0.07b 0.02c 

หมายเหตุ; ตัวอักษรเหมือนกันแสดงถึงค่าที่ไม่แตกต่างกันเมื่อท าการวิเคราะห์สถิติด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

จากข้อมูลการวิเคราะห์ในตารางที่ 1 และ ตารางที่ 2 เมื่อน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมพบว่าก้อนวัสดุ

ปลูกท่ีให้ผลการวิเคราะห์เรียงตามล าดับจากคะแนนการวิเคราะห์ดีที่สุดได้แก่ กาบมะพร้าว เปลือกต้นและซัง

ข้าวโพดถ่านซังข้าวโพดตามล าดับ อย่างไรก็ตามในการศึกษานี้ต้องน าก้อนวัสดุทดลองทั้งหมดไปท าการปลูก

กล้วยไม้เพ่ือดูผลการตอบสนองของกล้วยไม้อีกครั้ง และน าผลการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ ที่ปลูกบนวัสดุ

ปลูกทั้งหมดมาท าการวิเคราะห์ร่วมกับผลการวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพและเคมีอีกครั้ง จึงจะสามารถ

สรุปเลือกวัสดุปลูกส าหรับน ามาทดแทนกาบมะพร้าวส าหรับปลูกกล้วยไม้ได ้

จากนั้นน าก้อนวัสดุปลูกที่ศึกษาไปทดสอบปลูกท่ีสวนกล้วยไม้ของเกษตรกร เพ่ือเก็บข้อมูลอายุการใช้

งานของวัสดุปลูกที่ผลิตขึ้น และบันทึกการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ โดยปลูกเปรียบเทียบกับวัสดุปลูกเดิม

คือกาบมะพร้าว ดังแสดงในรูปที่ 15 และรูปที่ 16 



 
                                                 รูปที่ 15 กล้วยไม้อายุ 5 เดือน 
 

 
รูปที่ 16 กล้วยไม้อายุ 1 ปี 

 

ตารางที่ 3. การเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้กล้วยไม้ในวัสดุปลูกแต่ละชนิด 

 หน่อกล้วยไม ้

จ านวนราก

กล้วยไม ้

ใบกล้วยไม ้

วัสดุปลูก จ านวน 

(หน่อ) 

กว้าง 

(ซม.) 

ยาว 

(ซม.) 

จ านวน 

(ใบ) 

กว้าง 

(ซม.) 

ยาว 

(ซม.) 

1. เปลือก ต้นและซังข้าวโพด+ปูนซีเมนต์ 3 1.10a 8.17a 11 4 2.17a 9.87a 

2. ถ่านซังข้าวโพด+ปูนซีเมนต์ 3 1.07a 9.33a 12 4 2.30a 9.77a 

3. กาบมะพร้าว 3 1.12a 8.00a 12 4 2.47a 10.17a 

หมายเหต;ุ ตัวอักษรเหมือนกันแสดงถึงค่าที่ไม่แตกตา่งกันเมื่อท าการวิเคราะห์สถติิด้วยวิธี DMRT ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

จากข้อมูลการเจริญเติบโตของต้นกล้วยไม้ในวัสดุปลูกทั้ง 3 ชนิดในตารางที่ 3 พบว่าวัสดุปลูกเปลือก 

ต้นและซังข้าวโพด ถ่านซังข้าวโพดและกาบมะพร้าวให้ผลการเจริญเติบโตที่ไม่แตกต่างกันเมื่อท าการวิเคราะห์



ทางสถิติโดยวิเคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of variance)และเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยด้วยวิธี Duncan’s 

Multiple Range Test (DMRT) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% 

 

9. สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ 

เครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้มีขนาด(กว้างxยาวxสูง) 0.4x1.2x1.8 เมตร ใช้ระบบไฮดรอลิคควบคุม

การท างานด้วยวาล์วคันโยกอัตราส่วนผสมของวัสดุปลูกเปลือก ต้นและซังข้าวโพกสับย่อย : ปูนซีเมนต์ (0.5 : 

1.25 กิโลกรัม) ใช้แรงดันในการอัด 10 เมกะปาสคาลและ ถ่านซังข้าวโพด : ปูนซีเมนต์(0.5 : 1.25 กิโลกรัม)ใช้

แรงดันในการอัด 8 เมกะปาสคาล ความสามารถของเครื่องในการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ได้ 25-30 ก้อน/

ชั่วโมง วัสดุปลูกกล้วยไม้ที่ อัดแล้วมีขนาด (กว้างxยาวxสูง) 20x20x8 เซนติเมตร ก้อนวัสดุปลูก 1 ก้อน 

สามารถปลูกกล้วยไม้ได้ 1ต้น ผลการวิเคราะห์ด้านเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่า เครื่องต้นแบบมีต้นทุน

ค่าใช้จ่ายในการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 9.11 บาท/ก้อน จุดคุ้มทุนเมื่อท าการผลิต 65,592 ก้อน/ปี และ

ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 1 ปี 2 เดือน ที่ราคาขายก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 10 บาท/ก้อน เมื่อเปรียบวัสดุปลูก

ทั้งสองชนิดกับกระบะกาบมะพร้าวในแปลงปลูกของเกษตรกร พบว่ากล้วยไม้มีการเจริญเติบโตและให้ผลผลิต

ไม่แตกต่างกันทางสถิต ิ

 

10. การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

เผยแพร่วารสารวิชาการเกษตร, การประชุมวิชาการระดับชาติ, คู่มือส าหรับเกษตรกร 

 

11. ค าขอบคุณ (ถ้ามี)   

ขอขอบคุณคณะผู้ร่วมงานศูนย์วิจัยเกษตรวิศวกรรมจันทบุรี เกษตรกรสวนกล้วยไม้ศุภา ฟาร์ม         

ต าบลคลองม่วง อ าเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาที่ช่วยให้งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 

 

12. เอกสารอ้างอิง  

ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร. 2560.สถานการณ์สินค้าเกษตรที่ส าคัญปี 2560. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา 

http://www.oae.go.th/download/document_tendency/agri_situation2560.pdf ,เข้าดูเม่ือ 

8/12/2560. 

ชมรมส่งเสริมเกษตรชีวภาพ. 2554. วัสดุปลูกและภาชนะปลูกกล้วยไม้. [ระบบออนไลน์], แหล่งที่มา 

http://orchids21.tripod.com/Html/media.html, เข้าดูเม่ือวันที่ 24/1/2553. 

 

 



ดส่งข้อมูลไปยังกลุ่มติดตามและประเมินผล กองแผนงานและวิชาการในรูปเอกสารหรือส่งข้อมูลทาง  

Email Address : nonglux.k@doa.in.th 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 

 

 

  



ภาคผนวก ก.การวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม 

การผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้และไม้ดอกไม้ประดบัจากวัสดุเหลือทิง้ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

1.การค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายของการผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ 

ก าหนดให้ 

- ราคาเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้       55,000  บาท 

- อายุการใช้งานเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้   10  ปี 

- มูลค่าซาก 1% ของราคาเครื่องเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ 550 บาท 

- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้        1,100 บาท/ปี 

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้                  8  เปอร์เซ็นต์/ปี 

- ค่าจ้างแรงงาน                300  บาท/วัน 

- ค่าไฟฟ้า       3.00  บาท/หน่วย 

- ราคาเครื่องมือหั่นย่อยกิ่งไม้     20,000  บาท 

- อายุการใช้งานเครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้    10  ปี 

- มูลค่าซาก 1% ของราคาเครื่องหั่นย่อยกิ่งไม้   200 บาท 

- ค่าซ่อมบ ารุงเครื่องเครื่องหั่นย่อยก่ิงไม้          400 บาท/ปี 

ต้นทุนคงท่ี  

- ค่าเสื่อมราคาเครื่อง 

  สมการค่าเสื่อมราคาเครื่องแบบเส้นตรง (P-L)/N 

 โดย   P = ราคาซื้อเครื่องจักร, บาท 

      L = ราคาซากเครื่องจักร, บาท 

      N = อายุการใช้งาน, ปี 

ค่าเสื่อมราคาของเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้   = (75,000-750)/10 บาท/ปี 

      = 7,425บาท/ปี 



- ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน 

สมการค่าดอกเบี้ย  [(P+L)/2] x (i/100) 

    โดย     i = อัตราดอกเบี้ย/ปี, เปอร์เซ็นต์ 

ค่าดอกเบี้ยลงทุนเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้=[(75,000+750)/2] x (8/100)บาท/ปี 

                                            = 3,030บาท/ปี 

ดังนั้นต้นทุนคงที่รวม  = ค่าเสื่อมราคาเครื่อง + ค่าดอกเบี้ยในการลงทุน 

   = 7,425 + 3,030 บาท/ปี 

   = 10,455บาท/ปี 

ต้นทุนผันแปร  

- ค่าวัสดุทางการเกษตรหั่นย่อย (เปลือก ต้นและซังข้าวโพด) 

= ค่าแรงงานในการตัด รวบรวม และหั่นย่อยวัสดุทางการเกษตร 

 ค่าแรงงานในการตัดและรวบรวมวัสดุทางการเกษตร  300 บาท/วัน/คน 

ใช้แรงงานทั้งหมด 2 คน ดังนั้นต้นทุนค่าแรงงานในการตัดและรวบรวมวัสดุทางการเกษตร  

= 600 บาท/วัน 

 = ค่าแรงงานในการหั่นย่อยวัสดุทางการเกษตร  300 บาท/วัน/คน 

เครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ต้นแบบสามารถผลิตวัสดุปลูกได้มากสุด 30 ก้อน/ชม ใช้วสัดุทางการเกษตรหั่น

ย่อย 0.5กิโลกรัม/ก้อน ท างานวันละ 8 ชม  

ดังนั้นต้องใช้วัสดุปลูกหั่นย่อย 30x0.5x8 = 120กิโลกรัม/วัน 

เครื่องหั่นย่อยมีความสามารถในการท างาน 300 กิโลกรัม/ชม. ใช้แรงงาน 1 คน ในการปฏิบัติงาน 

ดังนั้นท างาน 0.5 วัน ต้นทุนค่าแรงงานในการหั่นย่อย = 0.5 วัน x 300 บาท/วัน/คน x 1 คน 

= 150 บาท/วัน 

 



ค่าเชื้อเพลิงเครื่องหั่นย่อย 2.5 ลิตร/ชั่วโมง ใช้เวลาในการท างาน 0.4 ชม.เพื่อหั่นย่อยวัสดุ 

ให้ได้ 120 กก/วันโดยค่าน้ ามันเชื้อเพลิงดีเซล 25บาท/ลิตร 

ดังนั้น ต้นทุนค่าเชื้อเพลิง   = 2.5 ลิตร/ชั่วโมง x 0.4ชั่วโมง/วัน x 25บาท/ลิตร 

  = 25บาท/วัน 

รวมค่าใช้จ่ายวัสดุทางการเกษตรหั่นย่อย  = 600+150+25 = 775บาท/วัน 

- ค่าใช้จ่ายในการผสมตัวประสานปูนซีเมนต์กับวัสดุทางการเกษตร 

= ค่าแรงงานในการผสมตัวประสานปูนซีเมนต์กับวัสดุทางการเกษตรใช้แรงงาน 1 คน 

ดังนั้นต้นทุนค่าแรงงาน   =300 บาท/วัน/คน x 1 คน 

     = 300 บาท/วัน 

 ค่าพลังงานไฟฟ้าเครื่องผสมตัวประสานกับวัสดุทางการเกษตร 

เครื่องผสมมีความสามารถในการผสมวัสดุทางการเกษตร 36 กิโลกรัม/ชม. ดังนั้นต้องใช้เวลา 3.33ชม. เพ่ือ

ผสมวัสดุกับตัวประสานทั้งหมด 120ก.ก. 

ใช้พลังงานไฟฟ้าขณะท างาน 8.7 A แรงดัน 220 โวลต์ คิดเป็น 1.914 กิโลวัตต์ ท างานวันละ 3.33ชม. ดังนั้น

ใช้พลังงานไฟฟ้า 6.37กิโลวัตต์/วันหรือ 6.37หน่วย/วันอัตราค่าไฟฟ้า 3.00 บาท/หน่วย  

ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าเครื่องผสม  = 6.37หน่วย/วัน x 3.00 บาท/หน่วย 

     = 19.11บาท/วัน 

 ค่าตัวประสานปูนซีเมนต์ 

วัสดุปลูก 1 ก้อน ใช้ตัวประสานปูนซีเมนต์ 1.25กิโลกรัม ,เครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกมีความสามารถในการผลิตได้ 

240 ก้อน/วัน ดังนั้นต้องใช้ปูนซีเมนต์ 300ก.ก./วัน และราคาปูนซีเมนต์ 2.4 บาท/ก.ก. 

 ดังนั้นค่าใช้จ่ายตัวประสานปูนซีเมนต์ = 300ก.ก./วัน x 2.4 บาท/ก.ก. 

      = 720บาท/ก.ก. 

     ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการผสมตัวประสานปูนซีเมนต์กับวัสดุทางการเกษตร = 300+19.11+720 

= 1,039.11บาท/วัน 



- ค่าใช้จ่ายในการอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ 

= ค่าแรงงานในการอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ใช้แรงงาน 1 คน 

ดังนั้นต้นทุนค่าแรงงาน   =300 บาท/วัน/คน x 1 คน 

     = 300 บาท/วัน 

 

 = ค่าพลังงานไฟฟ้าเครื่องมือผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้ 

เครื่องมือผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ใช้พลังงานไฟฟ้าขณะท างาน 4.3 A แรงดัน 380 โวลต์ท างานวันละ 8 ชม. 

ดังนั้นใช้พลังงานไฟฟ้า 13.07 กิโลวัตต์/วันหรือ 13.07 หน่วย/วันอัตราค่าไฟฟ้า 3.00 บาท/หน่วย  

ดังนั้นค่าพลังงานไฟฟ้าเครื่องผสม  = 13.07 หน่วย/วัน x 3.00 บาท/หน่วย 

     = 39.21 บาท/วัน 

   ดังนั้นค่าใช้จ่ายในการอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ= 300+39.21 = 339.21 บาท/วัน 

ต้นทุนผันแปรรวม  = 775 +1,039.11+339.21บาท/ปี 

    = 2,153.32บาท/วัน 

ท างาน 300 วัน/ปี ดังนั้นต้นทุนผันแปรรวม= 2,153.32บาท/วันx 300 วัน/ปี 

     = 645,996 บาท/ปี 

ดังนั้นต้นทุนรวมทั้งหมด     = 10,455 +645,996บาท/ปี 

    = 656,451บาท/ปี 

ระยะเวลา 1 ปี เครื่องอัดก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้สามารถท างานได้ = 72,000 ก้อน/ปี  

ดังนั้น ต้นทุนค่าใช้จ่ายของการผลิตวัสดุปลูกกล้วยไม้  = (656,451บาท/ปี)/( 72,000 ก้อน/ปี) 

    = 9.11บาท/ก้อน 

 

 



2 การค านวณจุดคุ้มทุนจากการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ 

- ราคาขายก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 10บาท/ก้อน   

- เครื่องมือผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้มีความสามารถในการผลิตได้ 72,000 ก้อน/ปี  

ดังนั้นมีรายได้   = 10บาท/ก้อน x 72,000 ก้อน/ปี 

     = 720,000บาท/ปี 

ดังนั้นมีก าไรจากการจ าหน่ายก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ 

     =720,000 - 656,451     บาท/ปี 

     = 63,549บาท/ปี 

- หาจุดคุ้มทุนจากการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ 

รายรับ = ต้นทุนค่าใช้จ่าย  

ดังนั้นได้ว่า  10บาท/ก้อนxN ก้อน/ปี =9.11บาท/ก้อนx72,000  ก้อน/ปี 

          N = ปริมาณการผลิตที่จุดคุ้มทุน ,ก้อน/ปี  

                 = (9.11x72,000 )/10ก้อน/ปี 

      = 65,592   ก้อน/ปี 

ดังนั้นจุดคุ้มทุนจากการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ     = 65,592ก้อน/ปี 

 

3 การค านวณระยะเวลาคืนทุนของการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ 

ระยะเวลาคืนทุนหาได้จากความสัมพันธ์, ระยะเวลาคืนทุน =ราคาเครื่อง/มูลค่าเพ่ิม 

      = (75,000บาท)/(63,549 บาท/ปี) 

ดังนั้นระยะเวลาคืนทุนของการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ = 1.18 ปี  

  ประมาณ = 1 ปี 2 เดือน 

 



4 การค านวณอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ 

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุนหาได้จากความสัมพันธ์,  

อัตราผลตอบแทนเงินลงทุน= (มูลค่าเพ่ิม/ราคาเครื่อง) x100 เปอร์เซ็นต์= (63,549 บาท/ปี)/75,000 

บาท)x100 เปอร์เซ็นต์ 

ดังนั้นอัตราผลตอบแทนเงินลงทุนของการผลิตก้อนวัสดุปลูกกล้วยไม้ด้วยเครื่องต้นแบบ   

    =84.73เปอร์เซ็นต์/ปี 

 

  


