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บทคัดยอ 
ในปจจุบันมะพราวเปนพืชท่ีมีท่ัวไปตามพ้ืนท่ีในประเทศไทยและมีการนําสวนตางๆ ของมะพราวมาแปร

รูปใชงานเปนจํานวนมาก เชน ใยมะพราว นํ้ามันมะพราว กากมะพราวและเปลือกมะพราว ซ่ึงทางการเกษตรจะ
นําไปใชแปรรูปใหเกิดประโยชนในดานบริโภคและอุปโภค ดังน้ันผูประกอบการดานมะพราวไดนําเปลือกมะพราวมา
ใชแตในการแปรรูปเปลือกมะพราวท่ีจะนํามาใชการเกษตรมีหลายรูปแบบโดยเฉพาะการนําไปใชเพาะปลูกกลวยไม 
แตสวนใหญจะหั่นเปนลูกเตาสี่เหลี่ยม ซึ่งตอนตัดเปลือกมะพราวจะมีความเหนียวมากและยังตองตัดใหไดตามขนาด
ท่ีตองการ เลยเปนท่ีมาในการประดิษฐ เคร่ืองสับเปลือกมะพราวเพ่ือใชในการเปนประโยชนในการทุนแรง ความ
สะดวกสบายตอการใชงาน ทางการเกษตรและแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาทางเกษตรกรรม ซ่ึงการวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค
เพ่ือประดิษฐเคร่ืองสับเปลือกมะพราว และหาประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเปลือกมะพราว ซ่ึงการวิจัยน้ีไดทําการหา
เวลาในการสับเปลือกมะพราวใหมีขนาดเฉลี่ย 2-4 เซนติเมตร  โดยผลการทดลองพบวาจํานวน 10 กิโลกรัม ใชเวลา
เฉลี่ย 4.08 นาที และจากขอมูลผลการวิจัยในการสับเปลือกมะพราวจะไดเฉลี่ยประมาณ  150 กิโลกรัมตอชั่วโมง
โดยใชแรงงาน 1 คนและไดประสิทธิภาพดีกวาการตัดดวยมีด 
คําสําคัญ: เคร่ืองสับเปลือกมะพราว, คาเฉลี่ย, ประสิทธิภาพ 

Abstract  
Nowadays, coconuts could be grown practically anywhere in Thailand. Moreover, many 

parts of coconuts could be used for proper consumption purposes such as coconut fiber, 
coconut oil, coconut meal, and coconut shell. Therefore, entrepreneurs liked to use coconut 
shells for their business. However, there were many transformations for coconut shellsin the 
agriculture such as coconut husk chips for orchid growing. Coconut shells would be cut in dice 
shapes. It was difficult to cut coconut shells in exactly shapes.Therefore, it was the inspiration for 
creating the coconut shell removing machine. This machine could be used conveniently for 
value added in agriculture.  Research objectives were to create the coconut shell removing 
machine, and examine an efficiency of the coconut shell removing machine. This research figured 
out an average time for making 2-4 centimeters of coconut shells. Research findings revealed that 
an average time for ten kilogram of coconut shells was 4.08 minute. This machine could remove 
150 kilograms of coconut shells per hour with one labor. An efficiency of the machine was higher 
than a knife cutting. 
Keyword: coconut shell removing machine, mean, efficiency 
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บทนํา 
มะพราวเปนพืชท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปตามพ้ืนท่ีทุกสวนในประเทศไทยและเปนพืชท่ีอยูกับคนไทยมาชานาน 

ซ่ึงสวนตางๆมะพราวเปนพืชท่ีพบเห็นโดยท่ัวไปตามพ้ืนท่ีทุกสวนในประเทศไทยและเปนพืชท่ีอยูกับคนไทยมาชา
นาน ซ่ึงสวนตางๆของมะพราวสามารถนํามาใชประโยชนไดอยางคุมคาและสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑได
หลากหลายตั้งแตใบกานลําตนรากกะลาและเปลือกของมะพราวโดยปจจุบันมีการนําเปลือกมะพราวมาใชในการ
เพาะปลูกตนไมดอกไมประดับซ่ึงกําลังเปนท่ีนิยมกันอยางแพรหลายและเปนการเพ่ิมมูลคาของเปลือกมะพราว
รวมถึงสรางอาชีพใหกับเหลาเกษตรกร โดยเมื่อกอนน้ีเกษตรกรจะขายเปลือกมะพราวท้ังลูกน้ันทําใหไดราคาท่ีต่ํา
และเมื่อนํามาสับเปนชิ้นตามท่ีทองตลาดตองการก็ใชเวลามาก เมื่อยลาและยังเสี่ยงตออันตรายตอมาไดซื้อเคร่ืองสับ
มะพราวแตก็ยังมีความเสี่ยงอันตรายเน่ืองจากแบบท่ีมีอยูในทองตลาดจะใชมือในการปอนเปลือกและไมมีความ
ปลอดภัยจึงทําใหเกิดอันตรายในการทํางานและยังมีราคาแพงมากอีกดวยดังน้ันจากขอมูลดังกลาวผูวิจัยจึงได
ทําการศึกษา 

ทําการวิจัยและพัฒนาเคร่ืองหั่นกาบมะพราวมีวัตถุประสงค เพ่ือเพ่ิมมูลคาของกาบมะพราวใหสูงขึ้น โดย
พัฒนาเคร่ืองใหสามารถหั่นกาบมะพราวใหไดขนาด 2 4 6 8 และ 10 เซนติเมตร ตัวเคร่ืองมีโครงสรางขนาด 
96x66x102 ลูกบาศกเซนติเมตร  โดยประกอบดวย 1. ชุดลําเลียง 2. ชุดรีดกาบ และ 3. ชุดหั่นกาบ ใชมอเตอรขนาด 
2 แรงมาขับ ชุดลําเลียงและชุดรีดกาบและใชมอเตอร 3 แรงมา ขับชุดหั่นกาบ การปรับเปลี่ยนขนาดการหั่นกาบมะพร
าวทําไดโดยการเปลี่ยนปลอกปรับระยะหางของใบหั่นใหมีขนาดตามตองการการทํางานจะปอนกาบมะพราวตาม
ขวางผานชุดลําเลียงและชุดรีดใหมีขนาดประมาณ 2 เซนติเมตรกาบมะพราวจะถูกหั่นดวยชุดหั่นกาบแลวตกลงผานช
องออกดานหนาเคร่ือง (สุทัศน ยอดเพ็ชรและมาโนช ริทินโย, 2553) 

ทําการศึกษาการหั่นกาบมะพราวมีขนาด 2, 4, 6 และ 8 เซนติเมตรโดยมีคาเฉลี่ยในการหั่นกาบมะพราว
อยูท่ี 120 กิโลกรัมตอชั่วโมง และใชใบตัดเฉือนในการตัดเฉือนกาบมะพราว ซ่ึงจะใชระบบสายพานในการลําเลียงเขาสู
กระบวนการรีด บีบใหแบนกอนการหั่นใหขาดภายในเคร่ืองเดียว (สุรเชษฐ ซอนกลิ่นและคณะ, 2554) 

ทําการศึกษาเคร่ืองยอยเปลือกมะพราวท่ีมีขนาดความกวาง 64.5เซนติเมตร, ความยาว 54 เซนติเมตร
และความสูง 100 เซนติเมตร โดยใชมอเตอรขนาด 3 แรงและมีใบเลื่อยวงเดือนเปนตัวตัดเปลือกมะพราว ซ่ึงผลการ
ทดลองพบวาคาเฉลี่ยในการยอยเปลือกมะพราวใน 1 ชั่วโมงจะสามารถยอยเปลือกมะพราวได 60 กิโลกรัม (กฤติศักดิ์ 
สุขจิตและคณะ, 2555) 

งานวิจัยน้ีผูวิจัยจึงมุงเนนออกแบบและพัฒนาเคร่ืองสับเปลือกมะพราวท่ีสามารถสับเปลือกมะพราวได
หลายขนาดและมีราคาถูกและมีขนาดกระทัดรัดและเนนหลักความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ 

 
วัตถุประสงคของการวิจัย 

1. ออกแบบและสรางเคร่ืองสับเปลือกมะพราวเพ่ือใชเปนวัสดุปลูกพืช 
2. เปรียบเทียบประสิทธิภาพการใชงาน 

แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  
  เปลือกมะพราวเปนพืชท่ีอุมนํ้าไดดีแตในปจจุบันมีการนําเปลือกมะพราวมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาโดยพบวา
ราคาเปลือกมะพราวท่ียังไมไดแปรรูปหรือเปนวัตถุดิบขายกิโลกรัมละ 3-5 บาท  แตเมื่อนํามาแปรรูปเปนเปลือก
มะพราวสับคุณภาพดี ขนาด (2-4 ซม.) จะมีราคาเพ่ิมขึ้นเปน 20 บาทตอกิโลกรัม ซ่ึงน้ันทําใหผูวิจัยมีความคิดท่ีจะ
สรางเคร่ืองสับเปลือกมะพราวเพ่ือชวยเกษตรกรในการเพ่ิมมูลคาของเปลือกใหสูงขึ้น ดังน้ันทางผูวิจัยจึงศึกษา
งานวิจัยท่ีไดทํามาพบวาในปจจุบันน้ีเคร่ืองสับเปลือกมะพราวหรือเคร่ืองหั่นกาบมะพราวยังมีราคาคอนขางสูงและมี
ขนาดใหญ ทางผูวิจัยจึงสรางเคร่ืองสับเปลือกมะพราวเพ่ือใชเปนวัสดุปลูกพืชท่ีมีขนาด 63x62x116 ซม.  ซ่ึงมีขนาด
เล็กและปลอดภัยในการใชงานและเกษตรกรสามารถจัดซ้ือได 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
งานวิจัย เคร่ืองสับเปลือกมะพราวเพ่ือใชเปนวัสดุปลูกพืชมีขั้นตอนและวิธีการดําเนินงานท่ีสําคัญ 5 ขั้น 

ดังน้ี  
1. ขัน้ตอนการวิเคราะห  
ศึกษาเอกสารและสอบถามขอมูลจากเกษตรกรในเขตพ้ืนท่ีเพาะปลูกมะพราว ซ่ึงพบวาในการนําเปลือก

มะพราวมาแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลคาในทางการเกษตรยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนักเพราะเน่ืองจากวาเคร่ืองสับเปลือก
มะพราวในทองตลาดยังมีราคาสูงและยังมีอันตรายอยูดังน้ันทางผูวิจัยจึงมีการสํารวจและจัดเก็บขอมูล 

จึงสรุปความตองการของเกษตรกรได คือ เคร่ืองสับเปลือกมะพราวตองมีความปลอดภัย กะทัดรัดและ
ราคาถูก 

 
2. ขัน้ตอนการออกแบบ  
ขั้นตอนการออกแบบเคร่ืองสับเปลือกมะพราวมีจุดประสงคในการใชงานเพ่ือความปลอดภัยและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ดังน้ันผูวิจัยจึงออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัดและราคาถูกเพ่ือใหเกษตรกรเพ่ิมมูลคาของ
เปลือกมะพราวใหสูงขึ้น 

 

ภาพท่ี 1  เคร่ืองสับเปลือกมะพราว 

 3. ขั้นตอนการทดลอง  
 ตรวจสอบสภาพและความพรอมของเคร่ืองสับเปลือกมะพราว  นําเปลือกมะพราวท่ีเตรียมไวมาทําการชั่ง
นํ้าหนักเพ่ือทดลองคร้ังละ 1 กิโลกรัม ปรับขนาดระยะของเปลือกมะพราวท่ีตองการ 2 และ 4 เซนติเมตรตามลําดับ 
เปดสวิทยการทํางานของเคร่ืองสับเปลือกมะพราว เมื่อปอนเปลือกมะพราวท่ีเตรียมไวทดลองหมดแลวหยุดจับเวลา
และทําการปดสวิทยเคร่ือง 
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  4. ขัน้ตอนการเก็บผลการทดลอง  
  ขั้นตอนนี้เปนการเก็บผลการทดลองโดยบันทึกขอมูลในการทดสอบการสับเปลือกมะพราวและจับเวลา  
ตัวแปรในการหาคาเก็บผลการทดลองมีดังน้ี 1. คาเฉลี่ยเลขคณิต  2. คํานวณหาประสิทธิภาพในการสับเปลือก
มะพราว  

5. ขัน้ตอนการประเมินผล  
  ผลการทดสอบหาคาประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเปลือกมะพราว ซึ่งมผีลการประเมินและสรุปไดดังน้ี 
 ผลการประเมินพบวา ประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเปลือกมะพราวอยูในระดับท่ีดี  โดยผลการทดลองการ
สับเปลือกมะพราวท่ีขนาด 2, 3 และ 4 เซนติเมตร จะใชเวลาในการสับเปลือกมะพราวเทากับ 5.48, 4.57 และ 
4.08 นาที ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนขนาดเทียบกับเวลาการสับเปลือกพบวา ขนาดของเปลือกมะพราวท่ี 4 เซนติเมตรจะ
ใหประสิทธิภาพในการสับเปลือกไดเร็วกวากรณีขนาด 3 และ 2 เซนติเมตร  

ตาราง 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเปลอืกมะพราว 

ขนาด (ซม.) 

ผลประเมินประสทิธภิาพ 

เวลา(นาที)/10 กก. เฉลี่ย(ชม./กก.) 

2 5.48  109.49 
3 4.57 131.30 
4 4.08 147.06 

 สรุปผลการวิจัย 
1. ประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเปลือกมะพราวท่ีความหนา 2 เซนติเมตรจะไดคาอยูท่ี 109.49 กิโลกรัมตอ

ชั่วโมง และท่ีความหนา 3 และ 4 เซนติเมตรจะไดคาอยูท่ี 131.30 และ 147.06 กิโลกรัมตอชั่วโมง 
  2. การปรับระยะขนาดของใบมีดสับเปลือกมะพราวใชเวลาในการปรับ 5 – 10 นาที 
  3. ขนาดเคร่ืองสับเปลือกมะพราว 63 x 62 x 116 ซม3. 

ขอเสนอแนะและการนําผลการวิจัยไปใชประโยชน 
 เคร่ืองสับเปลือกมะพราวท่ีพัฒนาขึ้นน้ี สามารถนําไปใชงานดานเกษตรกรรมไดทุกชนิดของมะพราวและ
หากมีการศึกษาและพัฒนาใหมีความหลากหลายตรงกับความตองการของเกษตรกรก็จะเปนประโยชนในการใชงาน
ไดมากย่ิงขึ้น 
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