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บทคดัย่อ 
งานวิจัย น้ี มีว ัตถุประสงค์เ พ่ือออกแบบ พัฒนาและหา

ประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ีสร้างข้ึน จากการทดลองเปรียบเทียบการขูด
เส้นมะละกอดว้ยมือ  กบัการขูดเส้นมะละกอดว้ยเคร่ืองขูดเส้นมะละกอ 
พบวา่ การขดูเส้นมะละกอดว้ยมือมีความเร็วในการขูดเส้นมะละกอเฉล่ีย 
90 กิโลกรัม/ชั่วโมง  เส้นมะละกอด้วยเคร่ืองขูดเส้นมะละกอช่วยลด
ระยะเวลาในการจ าหน่าย 

 
ค าส าคญั: เคร่ืองขดูเส้นมะละกอ 
 

Abstract 
The objective of this study is to design develop and find 

efficiency of the created machine. From the comparison between hand 
grater and machine grater, the results indicated that the working 
velocity is 296.66 gram per minute by hand grater and average 90 
kg/hour by grater machine. Papaya line with papaya grater helps reduce 
the time to scrape the papaya line for sell. 
 
Keywords:  Papaya Grater Machine 
 

1.  บทน า 
ส้มต าเป็นอาหารท่ีนิยมกนัแพร่หลายทั้งในประเทศไทยและ

ต่างประเทศ การสับมะละกอปกติใช้แรงงานคน ในการคา้ขายถา้มีลูกคา้
ไม่มาก  สามารถสับมะละกอเพ่ิมขณะท่ีไม่มีลูกคา้  แต่ถ้าท าเป็นธุรกิจ
จ าหน่ายมีหลายสาขาหรือจ าหน่ายเส้นมะละกอท่ีสับแล้วพร้อมน าไปต า
ส้มต า จะตอ้งใช้แรงงานคนท่ีมีความช านาญเพ่ือความสวยงานของเส้น
มะละกอ จากการสืบค้นข้อมูลพบว่ามีการสร้างเคร่ืองสับมะละกอ
อัตโนมัติ มีประสิทธิภาพของเคร่ืองท่ี 60 กิโลกรัมต่อชั่วโมง และ

นอกจากน้ียงัมีการจดัท าเคร่ืองขูดเส้นมะละกอ แต่มีปัญหาคือ ขูดผล
มะละกอไดไ้ม่หมดทั้งลูก เหลือส่วนหวัและส่วนทา้ยของมะละกอ ดงันั้น
ผูวิ้จยัจึงมีแนวคิดท่ีจะมีการพฒันาเคร่ืองท าเส้นมะละกอท่ีใช้ท  าส้มต า
ก่ึงอตัโนมติั เพื่อให้ผูป้ระกอบการท่ีขายส้มต าน าไปใชง้านเพ่ือลดเวลาใน

การสับมะละกอ ควบคุมคุณภาพของเส้นมะละกอและเป็นแนวทางต่อ
ยอดเชิงพาณิชยต่์อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ของการวจิยั 
2.1  เพื่อออกแบบเคร่ืองขดูเส้นมะละกอ 
2.2  เพื่อสร้าง และพฒันาเคร่ืองขดูเส้นมะละกอ 
2.3  เพื่อหาประสิทธิภาพของเคร่ืองขดูเส้นมะละกอ 

 

3.  วธีิการด าเนินงานวจิยั 
 วิธีการด าเนินการวิจยัเร่ืองการสร้างเคร่ืองขูดเส้นมะละกอท่ี

ผูวิ้จยัไดท้าการศึกษาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง และแบ่งลาดบัขั้นตอนดาเนินการ
วิจยัดงัต่อไปน้ี 

3.1  ศึกษาข้อมูลเบ้ืองต้นของเคร่ืองมือ และวิธีการขูดเส้น
มะละกอในปัจจุบนั 

3.2  ล าดับขั้นตอนการด าเนินงานการสร้างเคร่ืองขูดเส้น
มะละกอ ดงัแสดงในรูปท่ี 1 

 

ศึกษาเคร่ืองเดิม

ออกแบบและสร้าง

ทดสอบการท  างาน

สรุปผลการทดลอง

ผ่าน

ไม่ผ่าน

 
รูปท่ี1  แผนภูมิวิธีการด าเนินการวิจยั 
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4.  ขอบเขตของวจิยั  
4.1  ท  าการศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัการสับมะละกอเพ่ือน าไปท า

ส้มต าท่ีท  าขายในประเทศไทยแล้วน าความรู้มาพฒันาเคร่ืองท าเส้น
มะละกอท่ีใชท้  าส้มต าแบบก่ึงอตัโนมติั โดยสามารถผลิตไดเ้ส้นมะละกอ
ไม่ต  ่ากวา่ 60 กิโลกรัมต่อชัว่โมง  

4.2  มะละกอท่ีน ามาทดลองขนาดกลางมีน ้าหนกัประมาณ 0.5 
กิโลกรัม ลกัษณะเน้ือแขง็ อายหุลงัการเก็บ 1-2 วนั 
 

         
หมายเลขท่ี 1 ชุดคนัโยกกดช้ินมะละกอ  หมายเลขท่ี 6 มอเตอร์ส่งก าลงั  
หมายเลขท่ี 2 แผน่กดช้ินมะละกอ  หมายเลขท่ี 7 ถาดรองรับเส้นมะละกอ  
หมายเลขท่ี 3 ปล่องใส่ช้ินมะละกอ  หมายเลขท่ี 8 สายพาน  
หมายเลขท่ี 4 ชุดจานใบมีด  หมายเลขท่ี 9 ชุดมู่เล่และเพลา  
หมายเลขท่ี 5 ตลบัลูกปืนตุก๊ตา  หมายเลขท่ี 10 โครงเคร่ือง 

 
รูปท่ี 2  การออกแบบและสร้างเคร่ืองท าเส้นมะละกอ 

 
จากรูปท่ี 2 การออกแบบและสร้างเคร่ืองท าเส้นมะละกอใน

การออกแบบหรือท าการสร้างเคร่ืองมืออุปกรณ์ หรือเคร่ืองจกัรกลต่างๆ
นั้น จะต้องศึกษาทฤษฎีต่างๆ เอามาประยุกต์เข้าด้วยกันในการสร้าง
เคร่ืองมือ สร้างอุปกรณ์เคร่ืองกลซ่ึงจะตอ้งค านึงถึงความเป็นไปได้น า
ทฤษฎีในการท างานเชิงวิศวกรรม เช่น ความยากง่ายในการบ ารุงรักษา
ความแข็งแรง ความทนทานของวสัดุท่ีจะตอ้งน ามาสร้างเคร่ืองกลและ
ง่ายต่อการประกอบ การซ่อมแซม โดยแนวทางในการออกแบบในแต่ละ
ขั้นตอนจะเน้น การใช้หลกัการท างานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซ้อน ในการท างาน
ของช้ินส่วนต่างๆโดยในท่ีน้ีเพ่ือให้สามารถสร้างช้ินส่วนข้ึนเองได้ ไม่
จ  าเป็น ท่ีจะต้องใช้เคร่ืองมือท่ีพิเศษมากในการผลิตช้ินส่วน รวมทั้ ง
พยายามหาวัสดุ ท่ีสามารถหาได้ ง่าย ก าหนดความต้องการหรือ
คุณลกัษณะการสร้างเคร่ืองท าเส้นมะละกอ การออกแบบในระบบการ
ท างานน้ี ได้อาศยัคุณสมบติัดงักล่าวขา้งตน้เป็นพ้ืนฐานในการก าหนด
รายละเอียดความต้องการหรือคุณสมบติัของการท างาน  โดยก าหนด
หลกัการท างาน การออกแบบระบบการท างานไดศึ้กษาจากลกัษณะการ
ท างานของเคร่ืองท าเส้นมะละกอ พิจารณาจากหลกัการท างานของเคร่ือง

กดน ้ าแข็งไสและเคร่ืองขูดมะพร้าวโดยค านึงถึงการใช้ช้ินส่วนท่ีเป็น
มาตรฐานและไม่จ  าเป็นท่ี จะตอ้งใช้เคร่ืองมือกลเฉพาะในการผลิต โดย
สามารถท่ีจะก าหนดลกัษณะการท างานของการสบัเส้นมะละกอได ้
 

5.  ผลการด าเนินงาน 
จากการด าเนินงานสร้างเคร่ืองสับเส้นมะละกอท่ีไดอ้อกแบบ

ผลการด าเนินงาน ได้น ามาทดสอบเพ่ือหาประสิทธิภาพการท างานของ
เคร่ืองโดยการทดสอบเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้มะละกอ ขนาด
กลางน ้ าหนักประมาณ 0.5 กิโลกรัม ลกัษณะเน้ือแข็ง อายุหลงัการเก็บ
ประมาณ 1-2 วนั โดยผลท่ีได้ในเชิงปริมาณเปรียบเทียบการท างาน
ระหวา่งคนกบัเคร่ืองไดด้งัตารางท่ี 1 

 
ตารางท่ี 1  ผลการทดลองจบัเวลาของคนกบัเคร่ืองในการ 

สบัมะละกอท่ีน ้าหนกั  0.5  กิโลกรัม 
ล าดบั แรงคน / วนิาที เคร่ืองจักร / วนิาที 

1 230 17.76 
2 227 16.39 
3 243 18.02 
4 225 17.57 
5 246 16.83 
6 233 17.84 
7 228 18.06 
8 241 17.54 
9 227 16.59 
10 231 17.48 

เฉลีย่ 233.1 17.41 

 
อภิปรายผลการทดลอง จะเห็นได้ว่าการทดสอบการท างาน

ของแรงงานคนใช้เวลารวม 233.10 วินาที ส่วนการท างานของเคร่ืองสับ
เส้นมะละกอใช้เวลารวม 17.41 วินาที จะเห็นไดว้่าการทดลอง ใช้เคร่ือง
ท าเส้นมะละกอนั้นใช้เวลาน้อยกว่าการท างานของแรงงานคนถึง 215.69 
วินาที คิดเป็น 3.59 นาที 

จากนั้นท าการเปรียบเทียบเชิงคุณภาพ โดยเปรียบเทียบความ
หนาของเส้นมะละกอ ระหว่างแรงงานคนกบัเคร่ืองท าการทดลอง 10 
คร้ัง ซ่ึงในแต่ละคร้ัง สุ่มการทดลองมาคร้ังละ 25 เส้น เพ่ือหาผลการ
ทดลองพบว่า ความหนารวมทั้งหมดจากแรงงานคน เฉล่ียเท่ากับ 1.85 
มิลลิเมตร ความหนามากสุดเท่ากับ 2.50 มิลลิเมตร ความหนาน้อยสุด
เท่ากบั 1 มิลลิเมตร พบวา่ แรงงานคนมีความหนามากสุด 2.50 มิลลิเมตร 
และมีความหนาน้อยสุด 1 มิลลิเมตรและเคร่ืองท าเส้นมะละกอมีความ
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หนามากสุด 2.5 มิลลิเมตร และมีความหนาน้อยสุด 1.10 มิลลิเมตรโดย
เปรียบเทียบผลการทดลองแล้ว จะเห็นว่า ไม่ต่างกนัมากซ่ึงถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงคข์องผูจ้ดัท  า 

 

6. สรุปผลการด าเนินงานและข้อเสนอแนะ 
 โดยการทดสอบเคร่ืองท าเส้นมะละกอ ในระยะเวลา 1 

ชั่วโมง. สามารถผลิตเส้นมะละกอได้ 90 กิโลกรัม โดยคิดจาก 1 นาที
สามารถผลิตได ้1.5 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถผลิตไดม้ากกว่าแรงงานคน โดย
แรงงานคน  1  ชัว่โมง สามารถผลิตไดเ้พียง  7.5  กิโลกรัม โดยคิดจาก 1 
กิโลกรัมใชเ้วลาในการท า  4  นาที จากการทดลองเคร่ืองสับเส้นมะละกอ 
จึงน าขอ้มูลมาสรุปผลประสิทธิภาพของเคร่ืองท าเส้นมะละกอ,จุดคุม้ทุน
และค่าใช้จ่ายสามารถสรุปได้คือ การประสิทธิภาพของเคร่ืองสับเส้น
มะละกอใช้ ระยะเวลา 1 ชั่วโมง สามารถผลิตเส้นมะละกอได้ 90 
กิโลกรัม โดยคิดจาก 1 นาทีสามารถผลิตได้ 1.50 กิโลกรัม ซ่ึงสามารถ
ผลิตได้มากกว่าแรงงานคนท่ีหน่ึงชั่วโมงสามารถผลิตได้เพียง 7.5 
กิโลกรัม โดยคิดจาก 1 กิโลกรัมใชเ้วลาในการท า 4 นาที 
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