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บทคดัย่อ 
งานวจิยันี้มวีตัถุประสงค์ในการออกแบบและพฒันาเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นส าหรบัวสิาหกจิ
ชุมชน เครื่องออกแบบใหป้รบัความเรว็รอบไดส้งูสุดระดบั 800 รอบต่อนาท ีสามารถหัน่หน่อไมส้ด
แบบแผ่นไดค้วามหนาประมาณ 3 มลิลเิมตร ทดสอบหาความแตกต่างของเวลาในการหัน่หน่อไม ้3 
ชนิดที่มีในชุมชน คือหน่อไม้ไผ่กิมจู หน่อไม้ไผ่ตง และหน่อไม้ไผ่ตงหวาน จากผลการทดสอบ
ประสทิธภิาพดา้นเวลาของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น พบว่าหน่อไมไ้ผ่กมิจ ูไดเ้วลาเฉลีย่ 36.73 
วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไมไ้ผ่ตง ไดเ้วลาเฉลีย่ 32.74 วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน ได้เวลา
เฉลี่ย 27.48 วนิาทตี่อกโิลกรมั คดิเป็นเวลาเฉลี่ยของเครื่องหัน่หน่อไม้ 32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั 
หลงัจากนัน้น าขอ้มลูมาวเิคราะห์ความแปรปรวน (One-Way ANOVA) สรุปไดว้่า ชนิดของหน่อไม้
ไม่มผีลต่อเวลาในการหัน่ ที่ระดบันัยส าคญั 0.05 ดงันัน้จงึน าเวลาเฉลี่ยของการหัน่หน่อไม้ทัง้ 3 
ชนิด เป็นเวลาตวัแทนของเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น และน ามาเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพกบั
เครื่องหัน่หน่อไมด้องแบบเสน้และแบบแผ่นทีม่กีารศกึษาอยู่เดมิ ทีค่วามเรว็รอบใบมดี 800 รอบต่อ
นาท ีเวลาเฉลี่ย 25.31 นาทตี่อ 10 กโิลกรมั คดิเป็นเวลาเฉลี่ย 151.8 วนิาทตี่อกโิลกรมั แต่จาก
เวลาตวัแทนของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นทีอ่อกแบบคอื 32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั ซึ่งพบว่าใช้
เวลาน้อยลง 119.48 วนิาท ีคดิเป็นประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้รอ้ยละ 78.71 
ค าส าคญั: เครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น,  หน่อไม,้  ความเรว็รอบใบมดี, ประสทิธภิาพ 
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ABSTRACT 
The objective of this research is to design and develop a plate cutting machine for community 
enterprises. The machine was designed to adjust the speed at a maximum of 800 rpm and 
its was able to cut fresh bamboo shoots with a plate thickness of about 3 mm. Moreover, 
the test in differences of the cutting time of 3 types of bamboo shoots in the community 
involving in Kimju bamboo shoots, rough giant bamboo and sweet rough giant bamboo 
shoots. The results of the timing performance test of the plate-type fresh bamboo shoot slicer 
showed that Kimju bamboo shoots average time was 36.73 seconds per kilogram,  rough 
giant bamboo had an average time of 32.74 seconds per kilogram, and sweet rough giant 
bamboo shoots had an average time of 27.48 seconds per kilogram. The average time of 
the bamboo shoot slicer is 32.32 seconds per kilogram. Data were analyzed by One-way 
ANOVA with significance level of 0.05. It was concluded that bamboo shoot type had no 
effect on cutting time and the mean time of slicing of all 3 types of bamboo shoots is 
representative of the plate slicer. The efficiency was compared with the traditional strand 
and plate pickled bamboo shoot slicer. It was shown that the average time was 25.31 minutes 
per 10 kilogram at the blade speed of 800 rpm, which was an average time of 151.8 seconds 
per kilogram. Nevertheless, the time the representative of the designed disc shredder was 
32.32 seconds per kilogram. It was found that it took 119.48 seconds less time, representing 
a 78.71 percent improvement in performance. 
KEYWORDS: Sliced Bamboo-Shoots Cutter, Bamboo Shoots, Cutting Speed, Efficiency 

 
1.  ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 

วิสาหกิจชุมชนเป็นกลไกหนึ่งที่ช่วยขบัเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชน โดยน าความรู้ ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน่ และทรพัยากร มาผลติสนิคา้หรอืบรกิารก่อใหเ้กดิการสรา้งงาน สรา้งรายได ้ใหก้บัชุมชนยงั
สง่ผลใหชุ้มชนสามารถพึง่พาตนเองได ้วสิาหกจิชุมชนจงึมบีทบาทต่อการสนับสนุนเศรษฐกจิชุมชน
และส่งผลกระทบเชื่อมโยงต่อการสนับสนุนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งภาครัฐได้ตระหนักถึง
ความส าคญัและได้ให้การส่งเสรมิและพฒันาวสิาหกจิชุมชนอย่างต่อเนื่องภายใต้พระราชบญัญตัิ
ส่งเสรมิวสิาหกจิชุมชน พ.ศ. 2548 ด้วยเหตุผลเพื่อให้มกีารส่งเสรมิความรู้และภูมปัิญญาท้องถิน่ 
การสรา้งรายได ้การช่วยเหลอืซึ่งกนัและกนั การพฒันาความสามารถในการจดัการและการพฒันา
รูปแบบของวสิาหกจิชุมชน อนัยงัผลใหชุ้มชนพึง่พาตนเองไดแ้ละพฒันาระบบเศรษฐกจิชุมชนใหม้ี
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ความเข้มแขง็พร้อมส าหรบัการแข่งขนัทางการค้าในอนาคต รวมถึงก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบ
กจิการขนาดย่อมและขนาดกลางต่อไป 

โดยกลุ่มวสิาหกจิชุมชนในพื้นที่ ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุรี 
มหีน่อไมเ้ป็นพชืเศรษฐกจิจงึไดร้วบรวมกลุ่มคนในพืน้ทีชุ่มชน แปรรปูอาหารจากทีม่ใีนพืน้ทีม่าเพิม่
มูลค่าใหก้บัผลติภณัฑ ์โดยมกีารแปรรูป 2 ลกัษณะคอืขายเป็นหน่อไมส้ด และ แปรรูปเป็นหน่อไม้
ดองทีน่ิยมบรโิภคกนัอย่างแพร่หลาย ซึง่ตอ้งใชเ้วลานานในหัน่ดว้ยมอืในกลุ่มครวัเรอืนและวสิาหกจิ
ชุมชนฯลฯ โดยการพฒันาศกัยภาพชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิม่ขดีความสามารถใน  
การแข่งขนัการแปรรูปอาหาร ทัง้นี้เหน็ไดจ้ากผลติภณัฑป์ระเภทหน่อไมด้องทีม่ขีายในท้องตลาด
เพิ่มขึ้นหน่อไม้ดองจัดเป็นวตัถุดิบในการประกอบอาหารประเภทหนึ่งที่นิยมบริโภคกันอย่าง
แพร่หลายปรมิาณทีบ่รโิภคนับวนัจะเพิม่ขึน้ทุกปี 

เนื่องจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัด
ปราจีนบุรียงัไม่มีเครื่องทุ่นแรงทุ่นเวลาหัน่หน่อไม้ คณะผู้จดัท าจึงคิดที่จะน าผลที่ได้จากศึกษา 
ทีผ่่านมา [1] น ามาออกแบบพฒันาและสรา้งเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบ
น าไปใช้ในด้านเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม และช่วยในการเพิม่ผลผลติการแปรรูปหน่อไม้เพื่อ
เป็นการเพิ่มรายได้กับเกษตรกร สามารถก าหนดความสมัพนัธ์ของกระบวนการหัน่จากการ
ก าหนดเวลา ปรมิาณ และทดสอบเพื่อดูประสทิธภิาพในการท างานของเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบ
แผ่น เพื่อน าไปประยุกตแ์ละพฒันาต่อไป 
 
2.  วตัถปุระสงค ์

งานวจิยัมวีตัถุประสงค์เพื่อออกแบบและพฒันาเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นส าหรบัวสิาหกจิ
ชุมชนขนาดเล็ก เพื่อทดสอบประสิทธิภาพด้านเวลาของเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น และ  
เพื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นกบัเครื่องหัน่หน่อไมด้องแบบเสน้
และแบบแผ่น ซึง่มสีมมตฐิานคอื เครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น สามารถหัน่แบบแผ่นหนาประมาณ 
3 มลิลเิมตร โดยทดสอบกบัหน่อไม ้3 ชนิดไดแ้ก่ หน่อไมไ้ผ่ตง หน่อไมไ้ผ่กมิจู หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน 
ใชเ้วลาไม่ต่างกนั  

ขอบเขตของการวิจัย คือ เครื่องสามารถหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นให้มีความหนาประมาณ 
3 มลิลเิมตร ออกแบบเพื่อใช้ในพื้นที่ ต าบลโคกไม้ลาย อ าเภอเมอืงปราจนีบุร ีจงัหวดัปราจนีบุรี 
ชนิดของหน่อไมส้ดทีใ่ชใ้นการทดสอบ ไดแ้ก่ หน่อไมไ้ผ่ตง หน่อไมไ้ผ่กมิจู หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน ใช้
มอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงมา้ 220 โวลต์ แบบ 4 โปล ทีค่วามเรว็รอบของใบตดั 800 รอบต่อนาท ี
และตวัเครื่องใชว้สัดุ เหลก็กลา้ไรส้นิม เกรด 304  ดงันัน้ ประโยชน์ทีค่าดว่าจะไดร้บั ไดเ้ครื่องหัน่
หน่อไม้ส าหรับครัวเรือนหรือวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็ก และเครื่องหัน่หน่อไม้มีประสิทธิภาพ  
ดา้นเวลาในกระบวนการผลติทีด่ขี ึน้ 
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3. ขัน้ตอนการศึกษา 
3.1 การออกแบบและการสร้างเคร่ือง 
3.1.1 การออกแบบเคร่ือง 

3.1.1.1 การทบทวนวรรณกรรมการออกแบบเครื่อง 
จากการทบทวนวรรณกรรมการออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หน่อไมด้องแบบเสน้และ

แบบแผ่น ด้วยการออกแบบจ าลองเครื่องหัน่หน่อไม้ดองด้วยโปรแกรม SolidWork โดยเครื่องหัน่
หน่อไมต้น้แบบขนาดกวา้ง 600 มลิลเิมตร ยาว 1,060 มลิลเิมตรสงู 1,440 มลิลเิมตร [1] ดงัรปูที ่1 

 

 
รปูท่ี 1 เครื่องหัน่หน่อไม้ดองแบบเส้นและแบบแผ่น  

 
การพฒันาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องฝานหน่อไม้ส าหรบัแปรรูปอาหาร ที่มี

แนวคดิของการออกแบบเครื่องฝานหน่อไม้ส าหรบัแปรรูปอาหารที่เหมาะสมกบัความต้องการของ
กลุ่มชุมชน ดงัรูปที ่2 โดยหมายเลข 1 คอืชุดฐานเครื่องเพื่อรองรบัส่วนอื่น ๆ วสัดุท าจากสแตนเลส 
ซึ่งไม่เกดิสนิมตามมาตรฐานการสรา้งชิ้นส่วนเกี่ยวกบัผลติอาหารมาตรฐาน GMP หมายเลข 2 คอื
ชุดใบมีด ออกแบบให้สามารถหัน่หรือฝานมีความหนา 1.0 มิลลิเมตรตามขอบเขตของการวิจยั 
หมายเลข 3 ฝาครอบออกแบบใหม้ชี่องป้อนตามแนวคดิของการออกแบบ สามารถป้อนหน่อไมต้าม
แนวยาวและแนวขวาง ไม่ต้องเสียเวลาปรบัเปลี่ยนอุปกรณ์ หมายเลข 4 มือหมุน ติดตัง้เข้ากบั 
ชุดใบมดีและมสีกรขูนัเพื่อลอ็คต าแหน่งงา่ยต่อการตดิตัง้และใชง้าน [2] 
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รปูท่ี 2 เครื่องฝานหน่อไม้ส าหรบัแปรรปูอาหาร 

 
น าสูก่ารพฒันาเครื่องหัน่หน่อไมใ้หม้ขีนาดทีเ่หมาะกบัชุมชนขนาดเลก็ เคลื่อนยา้ย

สะดวก ช่องใสห่น่อไมอ้ยู่ดา้นบน เพื่อใหง้า่ยและสะดวกในการท างานของเครื่อง โดยหน่อไมจ้ะเลื่อน
ลงดว้ยแรงดดูของใบมดีและตามหลกัแรงโน้มถ่วง  

3.1.1.2 การออกแบบโครงสรา้งระบบทางกล 
1) การออกแบบขนาดมอเตอร ์

ใช้ระบบส่งก าลงัด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 1 แรงม้า 220 โวลต์ แบบ 4 โปล ที่
ความเร็วรอบของใบตัด 800 รอบต่อนาที ท าหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกลใน 
การขบัเคลื่อน โดยน ้าหนักของจานใบมดีเท่ากบั 25 กโิลกรมั ขนาดรศัมแีกนเพลามอเตอร์เท่ากบั 
15 มลิลเิมตร จากสตูรค านวณหาทอรก์ (Torque) [3] ดงัสมการที ่(1) 

 
 T  =  F × r  (1) 
 

แทนค่า T = (25×9.81)×(
15

1000
) = 3.67 นิวตนัต่อเมตร 

สตูรค านวณหาก าลงั ดงัสมการที ่(2) 
 

 P  =   
2πNT

60
 (2) 

 

แทนค่า P = 
2×3.1416×800×3.67

60
 = 307.45 วตัต ์= 0.412 แรงมา้ 
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จากการค านวณหาขนาดแรงของมอเตอรท์ีไ่ด ้307.45 วตัต์ เพื่อความเหมาะสม
ของการใชง้าน จงึเลอืกใชข้นาดแรงของมอเตอร ์1 แรงมา้ 400 วตัต ์

2) อตัราทดสายพานหลายชัน้ 
มลีอ้สายพานทัง้หมด 4 ตวั คอื มู่เล่ขนาด 2 นิ้ว ขบัมู่เล่ขนาด 8 นิ้ว มู่เล่ขนาด 

3 นิ้ว ขบัมู่เล่ขนาด 9 นิ้ว หาอตัราสว่นทดสายพาน [4] ดงัสมการที ่(3) 
 

 ii  =   
ni

ni+1
  หรอื  

di+1

di
 (3) 

 

ดงันัน้ อตัราทดคู่ที ่1  i1 = 
n1

n2
  หรอื  

d2

d1
 

 อตัราทดคู่ที ่2  i2 = 
n3

n4
  หรอื  

d4

d3
 

ก าหนดให้ ลอ้ขบัสายพาน (d1) = 50.8 มลิลเิมตร (2 นิ้ว) ลอ้ตาม (d2) = 203.2 
มลิลเิมตร (8 นิ้ว) ล้อขบัสายพาน (d3) = 76.2 มลิลเิมตร (3 นิ้ว) ล้อตาม (d4) = 228.6 มลิลเิมตร 
(9 นิ้ว) 

ค านวณหาความเรว็รอบของล้อตาม เมื่อความเร็วของล้อขบัสายพานเท่ากบั 
1450 รอบต่อนาท ี 

จากสตูร i1 = 
n1

n2
 หรอื 

d2

d1
  ดงันัน้ n2 = 

n1×d1

d2
 = 

1450×50.8
203.2

 = 362.5 รอบต่อนาท ี

อัตราส่วนทดสายพาน คู่ที่ 1 จากสูตร i1 = 
n1

n2
 = 

1450
362.5

 =  4 : 1 รอบต่อนาที 

ดงันัน้ลอ้ขบัสายพานหมุน 4 รอบ ลอ้ตามหมุน 1 รอบ 

จากสตูร i1 = 
n3

n4
 หรอื 

d4

d3
  ดงันัน้ n4 = 

n3×d3

d4
 = 

362.5×76.2
228.6

 = 120.8 รอบต่อนาท ี

อัตราส่วนทดสายพาน คู่ที่ 2 จากสูตร i2 = 
n3

n4
 = 

362.5
120.8

 = 3 : 1 รอบต่อนาที 

ดงันัน้ลอ้ขบัสายพานหมุน 3 รอบ ลอ้ตามหมุน 1 รอบ 
อตัราทดรวม = i1× i2 = 4 x 3 = 12 : 1 รอบต่อนาท ีดงันัน้ลอ้ขบัสายพานหมุน 

12 รอบ ลอ้ตามหมุน 1 รอบ 
จากการค านวณหาอตัราทดสายพานหลายชัน้ พบว่าอตัราทดสายพานคู่ที ่1 คอื 

4 : 1 รอบต่อนาท ีไดค้วามเรว็รอบ 362.5 รอบต่อนาท ีและอตัราทดสายพานคู่ที ่2 คอื 3 : 1 รอบ
ต่อนาท ีไดค้วามเรว็รอบ 120.8 รอบต่อนาท ีโดยจะใชค้วามเรว็ที ่800 รอบต่อนาท ีจงึตดิตัง้ตวัปรบั
ความเรว็รอบ เนื่องจากตวัปรบัความเรว็รอบสามารถปรบัความเรว็ตามทีต่อ้งการได้  
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จากการออกแบบโครงสร้างทางกล จงึน ามาออกแบบเป็นโครงสรา้งส่วนประกอบ
ของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นไดด้งัรปูที ่3 
 

 
รปูท่ี 3 เคร่ืองหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น 

 
3.1.2 การสร้างเคร่ืองหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น 

ในส่วนของการสรา้งเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นมขีัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอยีด
ดงัต่อไปนี้ 

3.1.2.1 โครงสร้างเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นมขีัน้ตอนการด าเนินการและรายละเอยีด
ดงันี้ 

1) ฐานเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น ตดัเหล็กกล่องขนาด 25x25 มลิลเิมตรยาว 
450 มลิลเิมตร จ านวน 4 ชิ้น ตดัเหล็กกล่องขนาด 25x25 มลิลเิมตร ยาว 400 มลิลเิมตร จ านวน 
4 ชิน้ ตดัเหลก็กล่องขนาด 25x25 มลิลเิมตร ยาว 300 มลิลเิมตร จ านวน 4 ชิน้ ตดัเหลก็กล่องแบน 
ขนาด 50x25 มลิลเิมตร ยาว 350 มลิลเิมตร จ านวน 4 ชิ้น จากนัน้ท าการเชื่อมไฟฟ้าให้ฉากและ 
ใหไ้ดต้ามแบบ [5] 

ฐานเครื่อง 

ถงัครอบใบมดี 

ถาดล าเลยีง 

ฝาปิดดา้นบนเครื่อง 

จานใบมดี 

ใบมดี 
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รปูท่ี 4 การเช่ือมฐานเคร่ือง 

 
2) ตดิตัง้มอเตอรไ์ฟฟ้าขนาด 1 แรงมา้ 220 โวลต ์แบบ 4 โปล เขา้กบัโครงสรา้ง 
 

 
รปูท่ี 5 การติดตัง้มอเตอร ์
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3.1.2.2 การสรา้งจานใบมดี มรีายละเอยีดดงันี้ 
1) ชุดจานมดีท าจากแผ่นเหลก็กลา้ไรส้นิม ขนาดเสน้ผ่านศูนยก์ลาง 300 มลิลเิมตร 

หนา 15 มลิลเิมตร 
 

 
รปูท่ี 6 การสร้างชุดใบมีด 

 
2) ตดิดัง้ใบมดีเขา้กบัจานใบมดี 
 

 
รปูท่ี 7 ติดตัง้ใบมีดเข้ากบัจานใบมีด 
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3.1.2.3 การประกอบเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นมรีายละเอยีดดงันี้ 
1) ตดิตัง้มู่เล่ สายพานและชุดใบมดีเขา้กบัฐานเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น  
 

 
รปูท่ี 8 ติดตัง้มู่เล่ สายพานและจานใบมีดเข้ากบัฐานเคร่ือง 

 
2) ประกอบชุดสายไฟเขา้กบักล่องควบคุมความเรว็รอบมอเตอร์ 

 

 
รปูท่ี 9 ประกอบชุดสายไฟเข้ากบักล่องควบคมุความเรว็รอบมอเตอร ์
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3.2 การออกแบบการทดลอง 
การออกแบบการทดลองเพื่อทดสอบประสทิธภิาพดา้นเวลาของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น 

การทดลองเพื่อน าขอ้มูลไปวเิคราะห์ ใหต้รงกบัวตัถุประสงค์และสมมุติฐานเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบ
กบัโครงงานออกแบบและพฒันาเครื่องหัน่หน่อไม้ดองแบบเส้นและแบบแผ่น [1] วธิกีารทดสอบ
เครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น โดยน าหน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้ไผ่กิมจู และหน่อไม้ไผ่ตงหวาน 
มาทดลองโดยหาได้จากการก าหนดความเร็วรอบ ระยะเวลาในการหัน่ ส าหรบัการหัน่หน่อไม้  
3 ชนิดนัน้ใหค่้าทีเ่ท่ากนัหรอืแตกต่างกนัมากน้อยเพยีงใด 

3.2.1 จุดประสงคก์ารทดลอง 
3.2.1.1 เพื่อหาเวลาเฉลีย่ในการหัน่หน่อไม ้3 ชนิด 
3.2.1.2 เพื่อทดสอบสมมตฐิานว่าชนิดของหน่อไมท้ีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อเวลาในการ

หัน่หน่อไม ้
3.2.1.3 เพื่อน ามาเปรยีบเทียบกบัโครงงานออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หน่อไม้ดอง

แบบเสน้และแบบแผ่น [3] 
3.2.2 วิธีการทดสอบเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นประกอบไปด้วย 2 วิธีคือ ทดสอบการ 

ใชง้านของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นเบื้องตน้ และทดสอบหัน่หน่อไม ้3 ชนิดเพื่อหาเวลาในการ
หัน่โดยน าหน่อไม ้3 ชนิด ๆ ละ 10 กโิลกรมั มาทดสอบการหัน่ครัง้ละ 1 กโิลกรมั ในหน่วยเป็นนาที
ต่อกโิลกรมั  

3.2.2.1 วธิกีารทดสอบการใชง้านของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นเบือ้งต้น ดงัตาราง
ที ่1 
 
ตารางท่ี 1 วิธีการทดสอบการใช้งานของเคร่ืองหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นเบือ้งต้น 

รายการ วิธีการทดสอบเบื้องต้น 
1. การทดสอบการใชง้านของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น 

1.1 เครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น เปิดเครื่อง ใหแ้สดงสญัญาณไฟ 
 1.2 การท างานของจานใบมดี จานใบมดีหมุน และปรบัความเรว็ได ้

2. การทดสอบการท างานของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น 
2.1 สามารถหัน่ชิน้งานได ้ สงัเกตผลจากการหัน่จนจบ 
2.2 ชิน้งานไดค้วามหนาประมาน 3 มลิลเิมตร วดัความหนาชิน้งานทีห่ ัน่แลว้ 

 
3.2.2.2 วธิกีารทดสอบหัน่หน่อไม ้3 ชนิดเพื่อหาเวลาในการหัน่โดยน าหน่อไม ้3 ชนิด ๆ 

ละ 10 กโิลกรมั มาทดสอบการหัน่ครัง้ละ 1 กโิลกรมั บนัทกึผลการทดสอบและจดบนัทกึขอ้มลู 
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3.2.3 ออกแบบตารางการเกบ็ขอ้มูลการทดสอบหัน่หน่อไมไ้ผ่ตง หน่อไมไ้ผ่กมิจู และหน่อไม้
ไผ่ตงหวานเพื่อหาเวลาในการหัน่ท าการทดสอบจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 กโิลกรมั และหาเวลา
เฉลีย่ 

3.2.3.1 ขัน้ตอนการทดลอง 
1) เปิดเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น 
2) น าหน่อไมท้ัง้ 3 ชนิดทีเ่ตรยีมไวม้าท าการหัน่ 
3) จบัเวลาในการทดลองหัน่หน่อไมแ้ต่ละครัง้ 
4) บนัทกึการทดลองโดยน าผลการทดลองมาแสดงบนัทกึดงัตารางที ่2  
5) วเิคราะหข์อ้มลู 

3.2.3.2 วสัดุและอุปกรณ์ทีใ่ชใ้นการทดลอง 
1) หน่อไมไ้ผ่กมิจ ูหน่อไมไ้ผ่ตง และหน่อไมไ้ผ่ตงหวาน 
2) นาฬกิาจบัเวลา 
3) เครื่องชัง่น ้าหนัก 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การทดลองเพื่อทดสอบประสทิธภิาพของเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น การวเิคราะห์ขอ้มูล
ตามวตัถุประสงค์และสมมุติฐานเพื่อน ามาเปรยีบเทยีบความแตกต่างด้านเวลาในการหัน่หน่อไม้ 
3 ชนิดโดยใชก้ารหัน่ทัง้หมดชนิดละ 10 ครัง้ ๆ ละ 1 กโิลกรมั และน ามาเปรยีบเทยีบผลการทดลอง 

3.3.1 ทดสอบหัน่หน่อไม ้3 ชนิด ๆ ละ 10 ครัง้ ๆ ละ 1 กโิลกรมั 
3.3.2 การน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มลู เสนอเป็นการสรุปผลการทดสอบการหัน่หน่อไมส้ด 

3 ชนิด 
3.3.3 น ามาเปรยีบเทยีบกบัโครงงานออกแบบและสร้างเครื่องหัน่หน่อไม้ดองแบบเส้นและ

แบบแผ่น [1] 
 
4. ผลการด าเนินงานวิจยั 
4.1 การทดสอบเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น 

ส าหรบัการทดสอบเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นทีอ่อกแบบนัน้ จะใชค้วามเรว็รอบที ่800 รอบ
ต่อนาที ซึ่งเป็นความเรว็รอบเดยีวกนักบัเครื่องหัน่หน่อไม้ดองแบบเส้นและแบบแผ่นที่ต้องการ
เปรียบเทียบ เพื่อควบคุมปัจจยัตวัแปรของความเร็วรอบให้ไม่แตกต่างกนั โดยความหนาของ
หน่อไม้สดแบบแผ่นที่ต้องการคือ 3 มิลลิเมตร จากผลการทดลองหัน่หน่อไม้ 10 ครัง้ ได้ผลดงั
ตารางที ่2   
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ตารางท่ี 2 ผลการทดสอบหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นเบือ้งต้น 

ครัง้ทีท่ดลอง 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เฉลีย่ 
ความหนาของ 
ชิน้หน่อไม ้
(มม.) 

2.85 2.90 3.10 3.05 2.95 3.15 2.85 3.05 2.95 2.85 2.97 

 
จากตารางที่ 2 ผลการทดสอบการใช้งานของเครื่องหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่นเบื้องต้น พบว่า

สามารถหัน่ชิน้หน่อไมไ้ดค้วามหนาโดยเฉลีย่ 2.97 มลิลเิมตร โดยผลแสดงดงัรปูที ่10 
 

 
รปูท่ี 10 ขนาดช้ินหน่อไม้สด 

 
4.2 การทดสอบหาเวลาในการหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น 

ท าการทดสอบหัน่หน่อไมไ้ผ่ตง หน่อไมไ้ผ่กมิจู และหน่อไมไ้ผ่ตงหวานเพื่อหาเวลาในการหัน่
ท าการทดสอบจ านวน 10 ครัง้ ครัง้ละ 1 กโิลกรมั (หน่วยเป็นวนิาทตี่อกโิลกรมั) โดยท าการจบัเวลา
เพื่อหาเวลาเฉลีย่ โดยผลการทดสอบแสดงดงัตารางที ่3 
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ตารางท่ี 3 ผลการทดสอบเวลาในการหัน่หน่อไม้ไผ่ตง หน่อไม้ไผ่กิมจู และหน่อไม้ 
ไผ่ตงหวาน (หน่วยเป็นวินาทีต่อกิโลกรมั) 

ครัง้ที ่
 
ชนิด 
หน่อไม ้

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 เวลา
เฉลีย่
(วนิาท/ี
กโิลกรมั) 

หน่อไม ้
ไผ่กมิจ ู

43.33 26.83 41.37 50.27 35.44 36.13 40.12 25.16 31.53 37.14 36.73 

หน่อไม ้
ไผ่ตง 

50.16 31.65 25.22 45.40 19.53 22.53 35.31 33.76 40.17 23.68 32.74 

หน่อไม ้
ไผ่ตงหวาน 

21.30 21.19 41.52 37.02 17.53 25.71 32.56 23.51 34.04 20.38 27.48 

เวลาเฉล่ียรวม 3 ชนิด 32.32 
  

จากตารางที ่3 ผลการทดสอบหัน่หน่อไมไ้ผ่ตง หน่อไมไ้ผ่กมิจ ูและหน่อไมไ้ผ่ตงหวานจ านวน 
10 ครัง้เรยีงล าดบัเวลาเฉลีย่จากน้อยไปมาก หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน 27.48 วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไม้
ไผ่ตง 32.74 วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไม้ไผ่กมิจู 36.73 วนิาทตี่อกโิลกรมั เวลาเฉลี่ยของเครื่องหัน่
หน่อไม ้32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั 
 

 
รปูท่ี 11 กราฟ Box Plot เวลาในการหัน่หน่อไม้ 3 ชนิด 

ไผ่กมิจ ู ไผต่ง ไผต่งหวาน 
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จากรูปที่ 11 จะพบว่าเวลาเฉลี่ยในการหัน่หน่อไม้ไผ่กมิจูมากที่สุด และหน่อไม้ไผ่ตงหวาน
น้อยทีสุ่ด ความแตกต่างของเวลาในการหัน่หน่อไม้ไผ่กมิจูแต่ละครัง้ไม่ต่างกนัมากนัก แต่การหัน่
หน่อไมไ้ผ่ตงมเีวลาแต่ละครัง้ต่างกนัมากทีสุ่ด ไม่มขีอ้มลูใดทีเ่ป็น outlier  
 
4.3  การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว [6] 

สมมตฐิาน ชนิดของหน่อไมม้ผีลต่อเวลาในการหัน่หรอืไม่ 
H0 : μ1=μ2=μ3=μ0   
H1 : μ0 ≠ 0 อย่างน้อยทีสุ่ด 1 กลุ่มทีต่่างจากกลุ่มอื่น ๆ 
ทดสอบที ่5% (α=0.05)  

 
ตารางท่ี 4 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบจ าแนกทางเดียว (One-way ANOVA) 

SUMMARY       
Groups Count Sum Average Variance   

หน่อไมไ้ผ่กมิจู 10 367.32 36.732 57.89115   
หน่อไมไ้ผ่ตง 10 327.41 32.741 105.0169   
หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน 10 274.76 27.476 67.00398   
ANOVA       
Source of Variation SS df MS F P-value F crit 
Between Groups 431.0728 2 215.5364 2.81242 0.077716 3.354131 
Within Groups 2069.209 27 76.63736    
Total 2500.281 29     

 
จากตารางที่ 4 F = 2.812 < Fcritical = F0.05,2,12 = 3.354 ดังนัน้ผลสรุปการวิเคราะห์ความ

แปรปรวนแบบจ าแนกทางเดยีวจงึไม่สามารถปฏเิสธสมมตฐิานหลกั H0 ได ้จงึสรุปไดว้่า ชนิดของ
หน่อไมท้ีแ่ตกต่างกนัไม่มผีลต่อเวลาทีใ่ชใ้นการหัน่หน่อไมจ้ากเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น 

ดงันัน้จงึใชเ้วลาเฉลีย่ของการทดลองของหน่อไมท้ัง้ 3 ชนิดเป็นตวัแทนของเครื่องหัน่หน่อไม้
สดแบบแผ่นได ้คอื 32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั 
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4.4 ประสิทธิภาพเคร่ืองหัน่หน่อไม้สดแบบแผ่น 
เมื่อน ามาเปรยีบเทยีบกบัเครื่องหัน่หน่อไมด้องแบบเสน้และแบบแผ่น จากผลการทดลองหัน่

หน่อไม้แบบแผ่นที่ความเร็วรอบใบมีด 800 รอบต่อนาที ได้เวลาเฉลี่ย 25.31 นาทีต่อหน่อไม้ 
10 กโิลกรมั [1] ซึ่งหน่อไม ้1 กโิลกรมั ใชเ้วลาเฉลีย่ 151.8 วนิาทตี่อกโิลกรมั แต่เวลาตวัแทนของ
เครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นทีไ่ดพ้ฒันาสรา้งขึน้คอื 32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั  

ซึ่งสรุปไดว้่าเครื่องหัน่หน่อไมท้ีพ่ฒันาขึน้ใชเ้วลาในการหัน่หน่อไมน้้อยกว่า 119.48 วนิาทตี่อ
กโิลกรมั คดิเป็นประสทิธภิาพทีด่ขี ึน้รอ้ยละ 78.71  
 
5. สรปุผลการวิจยั 

จากการทีไ่ดอ้อกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น สามารถน าขอ้มลูการสรา้งเครื่อง
หัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น และผลการทดสอบ ดงัต่อไปนี้ 

1) การออกแบบและสรา้งเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น การควบคุมความเรว็รอบในการหัน่
หน่อไมท้ีค่วามเรว็รอบ 800 รอบต่อนาท ีสามารถหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นได้ความหนาประมาณ 3 
มลิลเิมตร 

2) การทดสอบประสทิธภิาพดา้นเวลาของเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่น  
2.1) ทดลองการหัน่หน่อไม้ไผ่กมิจู ได้เวลาเฉลี่ย 36.73 วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไม้ไผ่ตง 

ไดเ้วลาเฉลีย่ 32.74 วนิาทตี่อกโิลกรมั หน่อไมไ้ผ่ตงหวาน ไดเ้วลาเฉลีย่ 27.48 วนิาทตี่อกโิลกรมั 
และเวลาเฉลีย่ของเครื่องหัน่หน่อไม ้ไดเ้วลา 32.32 วนิาทตี่อกโิลกรมั 

2.2) การวเิคราะหค์วามแปรปรวน (One-Way ANOVA) ผลว่า ชนิดของหน่อไมไ้ม่มผีลต่อ
เวลาในการหัน่ 

2.3) เมื่อเปรยีบเทยีบประสทิธภิาพระหว่างผลการทดลองเครื่องหัน่หน่อไม้ดองแบบเสน้
และแบบแผ่นทีค่วามเรว็รอบใบมดี 800 รอบต่อนาท ีไดเ้วลาเฉลีย่ 25.31 นาทตี่อ 10 กโิลกรมั ซึ่ง
ใชเ้วลาเฉลีย่ 151.8 วนิาทตี่อกโิลกรมั กบัเครื่องหัน่หน่อไมส้ดแบบแผ่นไดเ้วลาเฉลีย่ 32.32 วนิาที
ต่อกโิลกรมั ซึง่พบว่าใชเ้วลาน้อยลง 119.48 วนิาท ีคดิเป็นประสทิธภิาพดขีึน้รอ้ยละ 78.71 
 
6. อภิปรายผล 

จากงานวจิยัดงักล่าวสามารถอภปิรายผลเพื่อน าไปสูก่ารพฒันางานวจิยัไดต้่อไปดงันี้ 
1) ค่าความแตกต่างของเวลาในการหัน่หน่อไม้แต่ละครัง้แต่ละชนิดสูงมาก จนอาจท าให้ไม่

สามารถบอกความแตกต่างจากผลที่วดัได้จากการทดสอบกบัชนิดของหน่อไม้ที่แตกต่างกนัเลย 
อาจเป็นเพราะอตัราการป้อนเขา้ของหน่อไมใ้นการหัน่ทีต่่างกนั ซึง่เกดิจากการป้อนเขา้ดว้ยแรงคน
ในแรงกดเขา้ทีอ่าจแตกต่างกนั 
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2) จากการวเิคราะหแ์ละสรุปผลการวจิยัพบว่าชนิดของหน่อไมไ้ม่ใช่สิง่ทีส่ง่ผลต่อความเรว็ใน
การตดั ซึ่งประเด็นที่น่าสนใจที่อาจจะมแีนวโน้มว่ามผีลต่อเวลาในการตดัคอื ขนาดของหน่อไม้ที่
ป้อนเขา้ และอตัราการป้อนเขา้ เพราะเป็นปัจจยัทีแ่ตกต่างกนัในการทดลองแต่ละครัง้ ไม่ใช่ปัจจยั
คงที ่

3) ความเรว็รอบทีเ่หมาะสมในการหัน่กรณีทีต่อ้งการความหนาของหน่อไมข้นาดแตกต่างกนั 
 
กิตติกรรมประกาศ 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณ สถาบนัวจิยัและพฒันา มหาวทิยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ และ
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมหน่วยงานต้นสงักดัของผูว้จิยั ทีใ่หก้ารสนับสนุนในการท างานวจิยัเป็น
อย่างด ี

 
References 
[1] Inseemeesak B. and Lertkowit P. Design and fabrication of a strip and slice pickled 

bamboo shoot slicing machine. 5(2): 24-35. SAU Journal of Science & Technology; 
2019. (In Thai) 

[2] Bunthot C. et al. Development and technology transfer of bamboo shoots slicing 
machine for food processing, pp. 664-670. Engineering, Science, Technology and 
Architecture Conference, ESTA CON; 2016. (In Thai) 

[3] Pratumsuwan P. Electronic control mechatronics and electric. Bangkok: Reankaew 
Printing; 1997. (In Thai) 

[4] Ungbhakorn V. and Thanadngarn C. Mechanical design. Bangkok: Se-education; 2013. 
(In Thai) 

[5] Spring Green Evolution. Stainless steel. [Internet]. 2019 [cited 2020 September 25]. 
Available from: http://www.sgethai.com/article (In Thai) 

[6] Choomrit N. Engineering statistics. Bangkok: Se-education; 2013. (In Thai) 
  



วิศวกรรมสารเกษมบัณฑิต ปีที่ 11 ฉบับที่ 3 กันยายน-ธนัวาคม 2564  55 

 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต บทความวิจัย 

ประวติัผู้เขียนบทความ 
อาจารย์ สุวิมล เจียรธราวานิช ปัจจุบันเป็น รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 
ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรม อุตสาหการ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั ระดบัปรญิญาตร ีสาขาวชิาวศิวกรรมอุตสาหการ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิศวกรรม
ทรพัยากรน ้า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับปริญญาตรี สาขาวิชา 
การวัดและประเมินผลการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  
ทีอ่ยู่ เลขที ่2 ถนนนางลิ้นจี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
หม า ย เ ล ข โ ท ร ศัพ ท์ / โ ท ร ส า ร  02 287 960 0  ต่ อ  7567 E-Mail: 
Suwimol.J@mail.rmutk.ac.th งานวิจัยที่สนใจ คือ การควบคุมคุณภาพ
การผลิต การปรบัปรุงกระบวนการผลิต เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม  และ
งานวจิยัเชงิส ารวจ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Article History:  
Received: May 20, 2021  
Revised: December 14, 2021  
Accepted: December 17, 2021  


