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บทคัดย่อ 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบและสร๎างเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวควบคุมด๎วยพีแอลซี
ส าหรับโครงการหลวงห๎วยน้ าขํุน โดยสร๎างเคร่ืองบดเศษวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวท่ีผํานการใช๎งานมาเป็นเวลา 3 ปี 
น ามาผํานกระบวนการบดแล๎วน ามาใช๎ใหมํ โดยอาศัยหลักการท างานของใบมีดบด จ านวน 2 ชุด 30 ใบ และ 42 ใบ 
หมุนแบบอิสระ ใช๎มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ ขนาด 2 แรงม๎า  ควบคุมการท างานด๎วยโปรแกรมเมเบิล
ลอจิกคอนโทรลเลอร์ และลดกระแสสตาร์ตแบบ Soft Starter ด๎วยโซลิดสเตตรีเลย์ โดยให๎วัสดุปลูกผํานใบมีดบด 
และผํานตะแกรงรํอนแบบรางเขยําถํายเทวัสดุ เพ่ือท าหน๎าท่ีแยกใย และขุยมะพร๎าวออกจากกันให๎มีขนาดเล็กกวํา 
0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร  

จากการทดลองโดยใช๎ปริมาณกาบมะพร๎าว 500 กรัม พบวํา ในการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวแบบ
ใบมีดบด 30 ใบ มีน้ าหนักหลังการบดวัสดุเฉล่ีย 447.5  กรัม แยกเป็นขุยมะพร๎าวดีเฉล่ีย 410 กรัม และคิดเป็น   
เส๎นใยของเสียเฉล่ีย 45 กรัม เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ีย 9.5 เปอร์เซ็นต์ ใช๎เวลาในการบดเฉล่ีย 4.375 นาที 
และแบบใบมีดบด 42 ใบ มีน้ าหนักหลังการบดวัสดุเฉล่ีย 445  กรัม แยกเป็นขุยมะพร๎าวดีเฉล่ีย 405 กรัม และคิด
เป็นเส๎นใยของเสียเฉล่ีย 45 กรัม เปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดเฉล่ีย 11 เปอร์เซ็นต์ ใช๎เวลาในการบดเฉล่ีย 4.34 นาที 
จากผลการทดลองชุดใบมีดบด 30 ใบจะให๎ปริมาณน้ าหนักของขุยมะพร๎าวหลังการบดมากกวําชุดใบมีด 42 ใบ ใน
สํวนความละเอียดของวัสดุท่ีผํานการบดชุดใบมีดบด 42 ใบ จะมีความละเอียดขนาด ≤0.1 ซม. มากวําชุดใบมีดบด  
30 ใบ ตามตารางการทดลองท่ี 2 และ 4 

 
คาส าคัญ:   วัสดุปลูกกาบมะพร๎าว, เคร่ืองบดแบบแฮมเมอร์มิล, การควบคุมด๎วยพีแอลซี, โซลิดสเตตรีเลย์ 
 

Abstract 
 

This study presented design development and construction of a coconut husk planting 
material grinder. The purpose of this study was to build a planting material grinder using coconut 
husks. The husks had been used for three years then were grinded and reused. The grinder relied 
on the principle of blender blades. Two sets of grinders were employed in this experiment; the 
set of 30 and 42 free-rotational blades respectively. The grinder was powered by a 2-horsepower 
220V AC motor and controlled by a programmable logic controller as well as a solid-state soft 
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starter to start. The planting material was fed into the grinder blades and the yield came through 
to the material-handling vibrating conveyor to separate coconut fiber from coconut dust with 
dust particles set to be smaller than 0.5 cubic centimeters. According to the experimentation 
using 500 grams of coconut husk, the result revealed that grinding planting material from coconut 
husk using 30 grinding blades resulted the average weight grinded yield of 447.5 grams which was 
broken down into 410 grams of good coconut dust and 45 grams of bad coconut fiber or 
averagely 9.5 percent mistake proportion. The process took 4.375 minutes on average to 
complete. In the contrary, when feeding the same amount of material into the 42 grinder-blade 
set, the average weight grinded yield of 445 grams which was broken down into 405 grams of 
good coconut dust and 45 grams of bad coconut fiber or averagely 11 percent mistake 
proportion. The process took 4.34 minutes on average to complete. It could be concluded that 
the 30 grinder-blade set yielded more coconut dust than the 42 grinder-blade set. In terms of 
thoroughness of the particle, the material that went through the 42 grinder-blade set, the particle 
size yielded 0.1-centimeter smaller than that of the 30 grinder-blade set as displayed in 
experimental table 2 and 4.  

 
Keywords:   Coconut Husk Planting Material, Hammer Mill Grinder, Control PLC, Solid State Relay 
  

บทน า 
 

 มะพร๎าวเป็นพืชยืนต๎นชนิดหนึ่งอยํูในตระกูลปาล์ม สามารถใช๎ประโยชน์ได๎หลากหลาย เชํน น้ าและเนื้อใ ช๎
รับประทาน สํวนกะลาน าไปประดิษฐ์ส่ิงของตําง ๆ และกาบมะพร๎าวใช๎ในการท าพรมเช็ดเท๎าหรือน าไปเป็นวัสดุใน
การเพาะปลูกทางการเกษตร ซ่ึงในปัจจุบันเกษตรกรโครงการหลวงห๎วยน้ าขํุนท่ีอาศัยอยํูบนพ้ืนท่ีสูงมีอาชีพในการ
ปลูกพริก มีแนวคิดการปลูกพืชแบบไมํใช๎ดิน นิยมน ากาบมะพร๎าวมาเป็นวัสดุปลูกแทนดิน โดยวัสดุปลูกท่ีผํานการใ ช๎
งานมาแล๎ว 3 ปี จะถูกน ากลับมาใช๎ประโยชน์ในการท าปุ๋ยหมัก โดยใช๎แรงงานคนในการบดให๎เป็นผงละเอียดเพ่ือใช๎
เป็นสํวนผสมท าปุ๋ยหมักซ่ึงใช๎เวลาในการท าให๎ละเอียดนาน เชํนเดียวกันกับเห็ดนางฟ้าเป็นเห็ดท่ีนิยมรับประทานกัน
ท่ัวไป จึงเกิดการพัฒนาไปสํูการเพาะเห็ดในเชิงการค๎ามากข้ึน และการสร๎างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นจ าเป็นต๎องมีความ
เข๎าใจเก่ียวกับสภาพแวดล๎อมท่ีเหมาะสมส าหรับการเพาะเห็ดท่ีดี และใช๎ก๎อนเห็ดจ านวนมากในการเพาะเห็ด โดยท้ิง
ให๎ยํอยสลายเองไมํสามารถน ากลับมาใช๎ได๎อีก [1] จึงมีการสร๎างเคร่ืองตีใยมะพร๎าว เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วใน
การแยกเส๎นใย และขุยออกจากกัน จากการทดสอประสิทธิภาพของเคร่ือง ซ่ึง ชํวยลดเวลาในการท างานได๎ และ
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพได๎ถึง 75 เปอร์เซ็นต์ [2] และได๎มีการพัฒนาเคร่ืองยํอยเปลือกมะพร๎าวเพ่ือลดพ้ืนท่ีในการ
จัดเก็บเปลือกมะพร๎าวท่ีผํานกระบวนการยํอยเรียบร๎อยแล๎ว ต๎องเป็นเปลือกมะพร๎าวท่ีแห๎ง และแกะออกจาก
กะลามะพร๎าวแล๎ว จากผลการทดสอบสามารถยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎งได๎ไมํน๎อยกวํา 60 กิโลกรัม ตํอ 1 ช่ัวโมง [ 3] 
จนสามารถท าการพัฒนาเคร่ืองยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎งเพ่ือใช๎ในการเพาะช าต๎นกล๎า สามารถยํอยเปลือกมะพร๎าว
แห๎งได๎ปริมาณขุยมะพร๎าว 1.62 กิโลกรัม และใย 1.13 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง [4] และได๎ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการแยกขุย และใยจากเปลือกมะพร๎าว สามารถท าการผลิตได๎ 100 กิโลกรัมตํอวัน ท าการพัฒนาเคร่ืองให๎มี
ความสามารถผลิตได๎ 163 กิโลกรัมตํอวัน ประสิทธิภาพ 81.5 เปอร์เซ็นต์ [5] โดยเคร่ืองยํอยวัสดุเกษตรแรงเฉือน
แบบ Hammer Mill จากวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตร โดยใช๎ใบมีดบดหมุนแบบอิสระจ านวน 2 ชุด ๆ ชุดละ 10 ใบ 
ขับด๎วยมอเตอร์ ขนาด 5 แรงม๎า สามารถยํอยได๎ปริมาณ 523 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง แตํพบปัญหาเ ร่ืองการเ ร่ิมเดิน
มอเตอร์ท่ีมีกระแสสูง 5-10 เทํา ซ่ึงมีผลเสียตํออายุการใช๎งานของมอเตอร์ [6] จึงได๎น าการเ ร่ิมเดินมอเตอร์แบบ 
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Soft-starters ไปใช๎ในอุตสาหกรรมเพ่ือลดคําใช๎จํายในการซํอมบ ารุงรักษาเคร่ืองจักร [7] จนพัฒนาน าแพลตฟอร์ม 
Arduino มาใช๎เพ่ือลดทักษะในการเขียนโปรแกรมท่ีต๎องการการควบคุมอัลกอริทึมมาใช๎ในการควบคุม [8] 
 ดังนั้นผ๎ูวิจัยจึงน าเสนอวิธีการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวด๎วยระบบใบมีดบด ( Hammer Mill)  
โดยออกแบบให๎มีจ านวนใบมีดบด จ านวน 2 ชุด ชุดละ 15 ใบ ใ ช๎หลักการหมุนแบบอิสระ ใ ช๎มอเตอร์ไฟฟ้า
กระแสสลับขนาด 2 แรงม๎า แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ ควบคุมระบบท้ังหมดด๎วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ 
และมีอุปกรณ์โซลิดสเตตรีเลย์ส าหรับควบคุมกระแสสตาร์ทของมอเตอร์ต๎นก าลัง  และก าหนดวัสดุปลูกจากกาบ
มะพร๎าวท่ีผํานกระบวนการบด มีขนาดเล็กกวํา 0.5 ลูกบาศก์เซนติเมตร ส าหรับน าไปใช๎เป็นวัสดุในการเพาะปลูกต๎น
เสาวรสในโครงการหลวงห๎วยน้ าขํุน หรือยํอยสลายงํายในการท าไปท าปุ๋ยหมัก  
 

1. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพ่ือออกแบบและสร๎างเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวควบคุมด๎วยพีแอลซีส าหรับโครงการหลวง    
ห๎วยน้ าขํุน 
 

2. เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมวิถีชีวิตคนสํวนใหญํจะเก่ียวข๎องกับเกษตรกรท้ัง ท าสวน ท าไรํ ซ่ึง ใน

แตํละภูมิภาคของประเทศไทยมีการท าการเกษตรท่ีแตกตํางกันไป เชํน ในเขตพ้ืนท่ีภาคเหนือเกษตรกรท่ีอาศัยอยํูบน
ภูเขา มีอาชีพในการปลูกพริกของโครงการหลวงห๎วยน้ าขํุน เป็นการน าเอาแนวคิดปลูกพืชโดยไมํใช๎ดิน แล๎วน ากาบ
มะพร๎าวมาเป็นวัสดุปลูกแทน  

กฤติศักด์ิ สุขจิต, คมกฤษณ์ ด๎วงสา และอธิวัฒน์ คําคูณ [2] ได๎ท าการสร๎างเคร่ืองยํอยเปลือกมะพร๎าวเพ่ือ
ลดพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเปลือกมะพร๎าวท่ีผํานกระบวนการยํอยเรียบร๎อยแล๎วต๎องเป็นเปลือกมะพร๎าวท่ีแห๎ งและออก
จากกะลามะพร๎าวแล๎ว จากผลการทดสอบสามารถยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎งได๎ไม๎น๎อยกวํา 60 กิโลกรัม ตํอ 1 ช่ัวโมง  

โกศล มูสโกภาศ [3] ได๎ท าการพัฒนาออกแบบสร๎างเคร่ืองยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎งเพ่ือใช๎ในการเพาะช า
ต๎นกล๎า เพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของเคร่ืองยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎ง  พบวํา เคร่ือง ยํอยเปลือกมะพร๎าว
สามารถยํอยเปลือกมะพร๎าวแห๎งได๎ปริมาณขุยมะพร๎าว จ านวน 1.62 กิโลกรัม และใยจ านวน 1.13 กิโลกรัมตํอ
ช่ัวโมง  

ทักษ์ดนัย ยองขอด, ยุทธพงษ์ ผาสิงห์ และศิรายุทธ พรหมรส [4] ไ ด๎ท าการเพ่ิมประสิทธิภาพของ
กระบวนการความต๎องการขุยและใยมะพร๎าวใช๎เป็นสํวนผสมในการผลิตดินปลูกทางสถานประกอบการสามารถท า
การผลิตได๎เพียง 100 กิโลกรัมตํอวัน โดยการออกแบบสามารถผลิตได๎จ านวน 163 กิโลกรัมตํอวัน ประสิทธิภาพ 
81.5 เปอร์เซ็นต์ แตํพบปัญหาเร่ืองการเร่ิมเดินมอเตอร์ท่ีมีกระแสสูง 5-10 เทํา ซ่ึงมีผลเสียตํออายุการใ ช๎งานของ
มอเตอร์ 

 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

1. หลักการบดวัสดุ 
 ใบมีดบด ประกอบด๎วยตัวหมุนความเร็วสูงหมุนอยํูในห๎องทรงกระบอกแกนหมุนอยํูในแนวนอน วัตถุป้อน
จะถูกทุบด๎วยค๎อนท่ีติดอยํูกับจานหมุน ตีแตกเป็นช้ินๆ ผํานไปยังแป้นรับ (Anvil) วัตถุท่ีถูกบดเป็นผงลอดตะแกรง
รํอนด๎านทางออก จานหมุนจะมีหลายตัวซ่ึงมีขนาด 150-450 มม. และมีค๎อนติดอยํู 4-8 อัน ติดต้ังอยํูบนเพลา
เดียวกัน ค๎อนอาจเป็นแทํงโลหะตรง ๆ  หรือมีปลายบานออก หรือมีปลายคมแบบใบมีดบด ระยะติดต้ังความหํางของ
ค๎อนข้ึนอยํูกับความต๎องการวัสดุหลังการบดมีความละเอียดมากหรือละเอียดน๎อย ความสามารถของใบมีดบด
สามารถบดของได๎เกือบทุกชนิดต้ังแตํเส๎นใยเหนียวอยํางเปลือกไม๎, หนัง , โคลนเหนียว หรือหินแข็ง เป็นต๎น ข้ึนอยํู
กับต๎นก าลังท่ีให๎กับใบมีดบด 
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2. หลักการควบคุมการสตาร์มอเตอร์โดยใช้โซลิดสเตตรีเลย์  
 โซลิดสเตตรีเลย์ (SSR) โครงสร๎างจะประกอบด๎วยข้ัวทางด๎านอินพุต 2 ข้ัว ส าหรับป้อนสัญญาณควบคุม  
ได๎ท้ังสัญญาณท่ีอยํูในรูปแบบของกระแสไฟฟ้า และแรงดันไฟฟ้า และอีก 2 ข้ัวทางด๎านเอาต์พุต ท่ีจะถูกควบคุมโดย
อินพุตให๎เปิดหรือปิดวงจร 
 

 
 

ภาพท่ี 1  วงจรภายในและการตํอใช๎งานเอาต์พุตแบบโซลิดสเตตรีเลย์ 
 

 จากภาพท่ี 1 แสดงวงจรภายใน และการตํอใช๎งานของเอาต์พุตแบบแรงดันขับโซลิดสเตตรีเลย์ ท่ีปริมาณ
เอาต์พุตสามารถแปรเปล่ียนไปตามเปอร์เซ็นต์ โดยท่ีอินพุตแบบอนาลอกแบํงเป็น 2 แบบ คืออินพุตแรงดันจะมี
แรงดันในชํวงมาตรฐานคือ 0-5 โวลต์, 1-5 โวลต์ และ 0-10 โวลต์ น าไปใช๎กับโหลดแบบ ปิด/เปิด เป็นสัดสํวนกับ
เอาต์พุตท่ีได๎รับไป เชํน วาล์วแบบสัดสํวน (Proportional Value) และอินพุตกระแสจะเป็นกระแสมาตรฐาน 0 -20 
มิลลิแอมป์ และ 4-20 มิลลิแอมป์ นิยมใช๎กับวาล์วสัดสํวนแบบควบคุมเฟส (Proportional Value Phase Control) 
หรืออินเวอร์เตอร์ (Inverter) เพ่ือควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์ 

 

3. หลักการการหาขนาดขอมอเตอร์ 
 มอเตอร์ไฟฟ้า เป็นเคร่ืองกลไฟฟ้าท าหน๎าท่ีเปล่ียนพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล โดยการใช๎งานจะตํอแกน
มอเตอร์เข๎ากับมูํเลํย์ หรือล๎อสายพานเพ่ือสํงแรงบิดไปยังยังเคร่ืองจักรกล ความเร็วของมอเตอร์ มีหนํวยเป็นรอบ/
นาที (rpm) การก าหนดขนาดของมอเตอร์ต๎องค านึงถึงแรงท่ีจะชนะแรงเค๎นเฉือนในการบดกาบมะพร๎าว สามารถหา
ก าลังของมอเตอร์ได๎จากสมการท่ี (1) และ (2) 

 

การค านวณหาก าลังของมอเตอร์ 
      P  = FrV     (1) 

 

 เมื่อ P   คือ ก าลัง (วัตต์)   
   V   คือ ความเร็วตัดของไม๎ (เมตร/นาที)  
    Fr คือ แรง (นิวตัน) 

 

การค านวณหาแรงเสียดทาน 
 

       Fr = สัมประสิทธ์ิการเสียดทาน 0( )   แรงแนวด่ิง ( )Fn    (2) 
 

4. หลักการค านวณหาขนาดเพลา 
เพลา เป็นช้ินสํวนเคร่ืองจักรกลในการสํงก าลังโดยการหมุนของเพลาจะรับแรงบิดท่ีถํายแรงมาจากเฟือง 

ล๎อสายพานหรือคลัตช์ โดยสามารถหาแรงบิดของเพลาได๎จากสมการท่ี (3) และ (4) 
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การค านวณหาโมเมนต์แรงบิดเพลา 
       P  =  (2 ) / (60 1000)Tn      (3) 

 

เมื่อ       P  คือ  ก าลังของมอเตอร์  
       n  คือ  ความเร็วรอบ  
       T   คือ  แรงบิดบนเพลา  

 

การค านวณหาแรงตึงสายพานท่ีกระท าตํอเพลา 
         T  =  aF r      (4) 

 

เมื่อ       r  คือ  รัศมีของล๎อตาม  
      aF  คือ  แรงตึงสายพานท่ีกระท าตํอเพลา 

 
5. การออกแบบโครงสร้าง 
 โครงสร๎างของเคร่ืองบดวัสดุจากกาบมะพร๎าวเป็นแบบใบมีดบด ประกอบไปด๎วยชุดใบมีดบด ตะแกรงรํอน
วัสดุ มอเตอร์ต๎นก าลัง และฝาครอบมูํเลย์สายพาน แสดงตามภาพท่ี 2 
 

 
 

ภาพท่ี 2  โครงสร๎างของเคร่ืองบดวัสดุจากกาบมะพร๎าว 
 

จากภาพท่ี 2 แสดงโครงสร๎างของเคร่ืองบดวัสดุจากกาบมะพร๎าว ในสํวนใบมีดบดท าการสร๎างไว๎ 2 ขนาด
คือ 30 ใบมีด และ 42 ใบมีด เพ่ือเปรียบเทียบผลของวัตถุหลังการบด ในสํวนตะแกรงรํอนท าไว๎ 4 ขนาดส าหรับแยก
วัตถุหลังการบด และในสํวนของต๎นก าลังหาได๎จาก สมการท่ี (1)-(4)  

 

 
 

ภาพท่ี 3  ใบมีดบดเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวแบบอิสระ 
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 จากภาพท่ี 3 แสดงชุดใบมีดบดหมุนแบบใบมีดบด มีเพลายาวขนาด 755 มม. เพลาชุดใบมีดบด ขนาด 
450 มม. ฐานยึดใบมีดบดกับเพลาขนาด 60x200 มม. ใบมีดบดมีขนาด 30x115 มม. มีจ านวน 30 ใบ  

 

 

 
 

ภาพท่ี 4  รํางเขยําและขนาดตะแกรงรํอนวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าว 
 

จากภาพท่ี 4 แสดงชุดตะแกรงรํอนวัสดุ ประกอบด๎วยแผํนเหล็กขนาด 420x800x160 มม. หนา 1 มม. 
ออกแบบให๎มีสองช้ัน ช้ันแรกเป็นตะแกรงรํอนวัสดุให๎ได๎ขนาดตามท่ีต๎องการ โดยมีขนาด 390x448.1 มม. และขนาด
เส๎นผําศูนย์กลางของรูตะแกรงต้ังแตํ 1-4 มม. สํวนช้ันท่ีสองจะรับเศษวัสดุท่ีผํานกระบวนการรํอนแล๎ว 

 
6. การออกแบบระบบควบคุม 

ระบบควบคุมเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าว ประกอบด๎วยพีแอลซี, บอร์ด Arduino, โซลิดสเตตรีเลย์
ส าหรับควบคุมกระแสชํวงเร่ิมเดินมอเตอร์ แสดงในภาพท่ี 5 

 

 
 

ภาพท่ี 5  ระบบการควบคุมมอเตอร์ 

 

จากภาพท่ี 5 ระบบการควบคุมมอเตอร์ พีแอลซี ท างานแทนส่ังการควบคุมมอเตอร์ โดยจะส่ังให๎บอร์ดอา
ดูโนํเร่ิมท างาน เพ่ิมคําแรงดันไฟฟ้ากระแสตรงเป็นแบบข้ันบันไดจาก 0-5 โวลต์ เพ่ิมข้ึนข้ันละ 0.25 โวลต์ ผํานไปยัง
วงจรแปลงแรงดันเป็นกระแสขนาด 4-20 มิลลิแอมป์ ส าหรับควบคุมโซลิดสเตตรีเลย์แบบควบคุมเฟส 
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ผลการวิจัย 
 

ท าการทดสอบเปรียบเทียบผลของเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าว แบบใบมีด 30 ใบ และ 42 ใบ  
โดยทดลองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวจ านวน 500 กรัม ซ่ึงกาบมะพร๎าวจะมีขนาดโดยเฉล่ีย 1x1, 2x2, 3x3, 4x4 
และ 5x5 ซม. ท าการบดผํานตะแกรงรํอนมีขนาดเส๎นผําศูนย์กลาง 1, 2, 3 และ  4 ม ม .  เ พื่อแยกขนาดวัส ดุ
ปลูกจากกาบมะพร๎าวท่ีไ ด๎หลังการบด โดยท าการทดสอบซ้ า ท้ัง 2 แบบ ผลจากการทดสอบแบบใบมีดบด 
30 ใบ จ านวน 500 กรัม ท าการทดสอบ 2 คร้ังโดยขนาดของวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวท่ีน ามาบด มีขนาดใกล๎เคียง
กัน ตามตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  แยกขนาดของวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวกํอนทดลองใช๎ใบมีดบดจ านวน 30 ใบ 
 

ล าดับที่  
ขนาดของวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าวก่อนทดลอง (กรัม) 

1x1 cm 2x2 cm 3x3 cm 4x4 cm 5x5 cm 

 

     

1 105 240 100 25 30 
2 105 230 100 35 30 

 
จากตารางท่ี 1 ผลจากการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวแบบใบมีดบด 30 ใบ ท้ัง 2 คร้ัง พบวํา ขนาดหลัง

การบดคร้ังท่ี 1 ได๎ขนาดเล็กกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 455 กรัม และขนาดใหญํกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 40 กรัม ความ
ผิดพลาด คิดเป็นร๎อยละ 9 ของน้ าหนักท่ีใช๎ทดสอบ และผลการบดคร้ังท่ี 2 ท่ีขนาดเล็กกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 450 
กรัม และขนาดใหญํกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 45 กรัม ความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 10 ของน้ าหนักท่ีใช๎ทดสอบ และ
ใช๎เวลาในการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวจ านวน 500 กรัม 4.45 นาทีโดยประมาณ วัดคํากระแสเร่ิมท างานได๎ท่ี 
48 แอมป์ และกระแสขณะท างานท่ี 6.1 แอมป์ โดยวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดอยํูท่ี
ขนาด  0.1 ซม. และวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีปริมาณน๎อยท่ีสุดอยํูท่ีขนาด  0.5 ซม. มีความ
ผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 10  ตามตารางท่ี 2 

 
ตารางท่ี 2 ขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวใบมีดบดจ านวน 30 ใบ 
 

ล าดับที่ 
ขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าว (กรัม) 

เวลา  
(นาที) 

น  าหนัก 
(กรัม) 

ร้อยละ
ความผิด 
พลาด 

≥0.5cm 0.4cm 0.3cm 0.2cm ≤0.1cm 

 
     

1 40 30 100 90 195 4.45 455 9 
2 45 60 70 90 185 4.3 450 10 

 

 จากตารางท่ี 2 ผลจากการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวแบบใบมีดบด 42 ใบ ท้ัง 2 คร้ัง พบวํา ขนาดหลัง
การบดคร้ังท่ี 1 ขนาดท่ีเล็กกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 455 กรัม และขนาดท่ีใหญํกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 45 กรัม 
ความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 11 ของน้ าหนักท่ีใช๎ทดสอบ และผลการบดคร้ังท่ี 2 ขนาดท่ีเล็กกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 
445 กรัม และขนาดท่ีใหญํกวํา 0.5 ซม. มีน้ าหนัก 45 กรัม ความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 11 ของน้ าหนักท่ีใ ช๎
ทดสอบ และใช๎เวลาในการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวจ านวน 500 กรัม 4.45 นาทีโดยประมาณ วัดคํากระแสเร่ิม
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ท างานได๎ท่ี 48 แอมป์ และกระแสขณะท างานท่ี 6.3 แอมป์ โดยวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีปริมาณ
มากท่ีสุดอยํูท่ีขนาด 0.1 ซม. และวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีปริมาณน๎อยท่ีสุด อยํูท่ีขนาด  0.4 ซม. มี
ความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 11 ตามตารางท่ี 3 

 
ตารางท่ี 3 ขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวใบมีดบดขนาดจ านวน 42 ใบ 
 

ล าดับที่ 
ขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าว (กรัม) 

เวลา  
(นาที) 

น  าหนัก 
(กรัม) 

ร้อยละ
ความผิด 
พลาด 

≥0.5cm 0.4cm 0.3cm 0.2cm ≤0.1cm 

 
     

1 45 35 65 100 200 4.38 445 11 
2 40 40 65 100 200 4.3 445 11 

  

จากตารางท่ี 3 น าผลการทดสอบท่ีได๎จากตารางท่ี 2 และ ตารางท่ี 3 ท าการหาคําเฉล่ียในการทดสอบ 
พบวํา ใบมีดบด 30 ใบ จะได๎น้ าหนักวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีขนาดเล็กกวํา 0.5 ซม . 452.5 กรัม 
และมีขนาดใหญํกวํา 0.5 ซม. 40 กรัม มีความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 9.5 และผลท่ีได๎จากใบมีดบด 42 ใบ จะได๎
น้ าหนักวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีขนาดเล็กกวํา 0.5 ซม . 445 กรัม และมีขนาดใหญํกวํา 0.5 ซม . 
40.2 กรัม มีความผิดพลาดคิดเป็นร๎อยละ 11 แตํสามารถท าความละเอียดของวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบด
ท่ี 0.2 ซม. และ ≤0.1 ซม. ได๎ดีกวําใบมีดบดแบบ 30 ใบ ตามตารางท่ี 4 

 
ตารางท่ี 4 คําเฉล่ียขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวโดยใบมีดบดจ านวน 30 และ 42 ใบ 

 

ล าดับที่ 
ค่าเฉล่ียขนาดหลังบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร้าว 

ใบมีดบดจ านวน 30 ใบ(1) และจ านวน 42 ใบ(2) (กรัม) 
เวลา  

(นาท)ี 
น  าหนัก 
(กรัม) 

ร้อยละ
ความ

ผิดพลาด ≥0.5cm 0.4cm 0.3cm 0.2cm ≤0.1cm 

(1) 40 35 70 65 117.5 4.375 452.5 9.5 
(2) 40.2 37.5 52.5 70 120 4.34 445 11 

 

 
 

ภาพท่ี 6 เปรียบเทียบเวลาและกระแสไฟฟ้า ในการเร่ิมเดินมอเตอร์แบบ Soft Starter และแบบ Direct Starter 
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 จากภาพท่ี 6 พบวําการเร่ิมเดินมอเตอร์แบบโดยตรง (Direct Starter) มีคํากระแสสูง สุดเทํากับ 48.1 
แอมป์ ซ่ึงมีผลตํอคําพลังงานท่ีใช๎ อายุการใช๎งานของมอเตอร์ และระบบข๎อเหว่ียงทางกล จึงท าการติดต้ัง โซลิดสเต
ตรีเลย์ท างานแบบ (Soft Starter) ท าการลดกระแสเร่ิมเดินมอเตอร์สูงสุดเหลือ 25 แอมป์ โดยท่ีมอเตอร์จะคํอย ๆ 
เร่ิมหมุนจากความเร็วรอบต่ าไปจนถึงพิกัด จึงลดปัญหาทางกลของข๎อเหว่ียงตําง ๆ ได๎  
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 

จากการออกแบบเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวให๎ได๎วัสดุหลังการบดมีขนาดเล็กกวํา 0.5 ชม . โดยมี
การออกแบบใบมีดบด 2 ชุด คือใบมีดบด 30 ใบ และ 42 ใบ ทดลองโดยใช๎น้ าหนักกาบมะพร๎าวท่ี 500 กรัม ท า   
การทดลองซ้ า 2 คร้ัง พบวําชุดใบมีดบด 30 ใบจะให๎ปริมาณน้ าหนักของวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดแล๎ว
มากกวําชุดใบมีดชุดท่ีสอง 42 ใบ แตํความละเอียดของวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดแล๎ว ชุดใบมีดบด 42 
ใบ จะมีความละเอียดมากวําชุดใบมีดบด 30 ใบ และสามารถยํอยวัสดุปลูกได๎ 7 กิโลกรัมตํอช่ัวโมง ซ่ึงเป็นปริมาณท่ี
สูงเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ และขนาดของการยํอยวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวในงานท่ีผําน ๆ มา และยังสามารถ
ลดกระแสเร่ิมเดินมอเตอร์โดยตรงท่ีมีคํากระแสสูงสุดเทํากับ 48.1 แอมป์ โดยการเพ่ิมวงจรโซลิดสเตตรีเลย์ท างาน
แบบ (Soft Starter) สามารถลดคํากระแสเร่ิมเดินมอเตอร์ได๎ 49.89 เปอร์เซ็นต์ และลดปัญหาท่ีเกิดข้ึนกับทางกล
ในขณะเร่ิมเดินมอเตอร์แบบโดยตรงได๎  

จากผลการทดลองท่ีได๎จากเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวท่ีมีเคร่ืองสร๎างในการท างานของชุดใบมีด
บดและชุดตะแกรงรํอน ซ่ึงในการออกแบบขนาดของมอเตอร์ใช๎ขนาด 2 แรงม๎า ผลลัพธ์ท่ีไ ด๎ตรงตามหลักท่ีไ ด๎
ออกแบบไว๎ ส่ิงท่ีคาดหวังจากการท าวิจัยในคร้ังนี้ได๎วัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวหลังการบดท่ีมีขนาดเล็กกวํา 0. 5 ซม. 
และสามารถลดคํากระแสเร่ิมเดินมอเตอร์ได๎ 49.89 เปอร์เซ็นต์ เพ่ือน าไปเป็นวัสดุในการเพาะปลูกต๎นเสาวรสใน
โครงการหลวงห๎วยน้ าขํุน 
 

ข้อเสนอแนะ 
 

จากการออกแบบเคร่ืองบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าวให๎ได๎วัสดุหลังการบดมีขนาดเล็กกวํา 0.5 ชม . ผลท่ี
ได๎พบวํา มีน้ าหนักบางสํวนหายไปจากการบดวัสดุปลูกจากกาบมะพร๎าว เกิดการฟุ้งของ ฝุ่นท่ีกระจายของมาจาก
เคร่ืองบด จึงต๎องมีการแก๎ปัญหาโดยเพ่ิมระบบฉีดน้ าเข๎ามาชํวยในการดักฝุ่นละอองท่ีเกิดในกระบวนการบดวัสดุปลูก
กาบมะพร๎าว และพัฒนาให๎เคร่ืองบดวัสดุให๎มีความสามารถในการบดวัสดุให๎ได๎ปริมาณตํอวันให๎สูงข้ึน สอดคล๎องกับ
ความต๎องการของเกษตรกร เพ่ือลดความสูญเสียทางด๎านเวลาในการปฏิบัติงาน รวมถึงพัฒนาให๎สามารถน าไปใช๎กับ
วัสดุอ่ืนท่ีมีในพ้ืนท่ี เชํน แกนข๎าวโพด หรือวัสดุเหลือใช๎ทางการเกษตรท่ีมีความแข็งไมํมากนัก เพ่ือการใ ช๎งานอยําง
ครอบคลุม 
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