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บทคัดย่อ 

 งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือทําการออกแบบและพฒันาเคร่ืองปอกหน่อไม้ ซึ่งเป็นเคร่ืองต้นแบบ

ขนาดเล็ก โดยทําการศึกษารายละเอียดตา่งๆเก่ียวกับโครงสร้างของหน่อไม้ จากนัน้ทําการออกแบบและ

สร้างให้เป็นไปตามหลักการออกแบบเคร่ืองจกัรกล ทําการทดสอบเคร่ืองโดยนําหน่อไม้ขนาด เส้นผ่าน

ศูนย์กลาง 2 นิว้ ยาว 10-20 นิว้ ทําการปอกด้วยเคร่ืองปอกหน่อไม้แล้วจับเวลา เพ่ือทดสอบหา

ประสิทธิภาพ, เวลา, ข้อบกพร่องของการปอก และทําการแก้ไขปรับปรุงให้ได้เคร่ืองหน่อไม้ท่ีสามารถ

ทํางานได้ ผลการทดสอบสรุปได้วา่เคร่ืองปอกหนอ่ไม้ สามารถปอกโดยใช้เวลาเฉล่ีย 57.8 วินาที ซึ่งเร็วกว่า

แรงงานคนปอก และมีประสิทธิภาพในการปอกคดิเป็นร้อยละ 80 หรือ 80 เปอร์เซ็นต์  

คําสําคญั  เวลา, ประสิทธิภาพหรือปริมาณ 

Abstract 

       This research aims to design and develop of  Bamboo Shoots Peeling Machine. This is a 

small prototype. This study details the structure of bamboo. Then be designed and constructed 

in accordance with the principle of mechanical design. Testing machine. By bamboo shoots 

size. 10 to 20 inches long and 2 inches in diameter. Peel The Bamboo Shoots Peeling Machine 

and a timer. To test the performance, the time, the shortcomings of the peel And make 

adjustments to the bamboo shoots peeling machine to work. Test results showed that bamboo 

shoots peeling machine. Peel with the average time to 57.8 seconds. Faster than human 

workers peel. Peeling and effective accounted for 80 percent. 

Keywords: time, performance or content. 
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1. บทนํา 

       ประเทศไทยเป็นศนูย์กลางการกระจายพนัธุ์ไม้ไผ่แห่งหนึ่งของโลก มีการพบไม้ไผ่มากถึง 15 สกลุ 82 

ชนิด[1]  ซึ่งเป็นท่ียอมรับว่าทรัพยากรไม้ไผ่มีความจําเป็นตอ่การดํารงชีพของคนไทยในชนบทมาเป็นเวลา

ช้านาน ไมไ่ผจ่งึเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึง่ท่ีมีความสําคญัตอ่เศรษฐกิจชมุชนและเศรษฐกิจของประเทศ [2] 

และประเทศไทยมีมลูคา่การค้าของผลิตภณัฑ์ไม้ไผ่ในรูปหน่อไม้สดและไม้แปรรูปภายในประเทศประมาณ

ปีนละ 1,400 ล้านบาท และส่งออกไปยังต่างประเทศประมาณปีละไม่ต่ํากว่า 1,000 ล้านบาท [3] 

ขณะเดียวกนัได้เพิ่มมลูคา่ของไม้ไผ่โดยใช้เป็นวตัถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ไม้อดัแผ่น ปาร์เก้ เฟอนิ

เจอร์ และเย่ือกระดาษ เป็นต้น เพ่ือทดแทนการใช้ไม้ลดการนําเข้าไม้ และสง่เป็นสินค้าออก [4]  

       ปัจจุบันการนําหน่อไผ่เลีย้งหวานไปบริโภคเป็นอาหาร เป็นท่ีนิยมกันอย่างแพร่หลายเพราะมี

คณุสมบตัพิิเศษจากหนอ่ไม้ทัว่ไป คือมีรสชาติหวาน มนั กรอบ อร่อยและสามารถนําไปปรุงอาหารได้อย่าง

หลากหลายประเภท [5] ทําให้ความต้องการทางด้านการตลาดได้เพิ่มสงูขึน้ตามไปด้วยเหตนีุก้ลุ่มผู้ผลิต 

จงึมีความจําเป็นต้องเพิ่มพืน้ท่ีในการเพาะปลกู และหากรรมวิธีลดขัน้ตอนในการผลิต โดยคิดค้นเคร่ืองมือ

เพ่ือใช้ในการปอกเปลือก เพ่ือให้ได้ขนาดท่ีใกล้เคียงกัน และเป็นการลดเวลา ลดขัน้ตอนในการปอกให้มี

ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึน้  

       เน่ืองจากในประเทศไทยยงัไมมี่เคร่ืองปอกหน่อไม้ คณะผู้ วิจยัจึงคิดท่ีจะนําผลท่ีได้จากศกึษาท่ีผ่านมา 

นํามาออกแบบและสร้างเคร่ืองปอกหน่อไม้ เพ่ือเป็นเคร่ืองต้นแบบนําไปใช้ในด้านเกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรม  สามารถกําหนดความสัมพันธ์ของกระบวนการปอกจากการกําหนดเวลา, ปริมาณ และ

ทดสอบเพ่ือดปูระสิทธิภาพในการทํางานของเคร่ืองปอกหนอ่ไม้ เพ่ือนําไปประยกุต์และพฒันาตอ่ไป 

2. วิธีการดาํเนินงาน 

   2.1 หลักการออกแบบ 

        2.1.1 การออกแบบอปุกรณ์จบัยดึ 

                      

                                              รูปท่ี 1 สว่นประกอบเคร่ือง 
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       อปุกรณ์จบัยดึหนอ่ไม้ เป็นอปุกรณ์ท่ีคอ่นข้างสําคญัตอ่การดําเนินการเน่ืองจากในการปอกนัน่จะมีการ

สัน่สะเทือนและแรงดงึระหว่างทําการปอก ดงันัน้จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องออกแบบอปุกรณ์ท่ีใช้ในการจบั

ยึด ให้มีความสามารถในการจบัยึดท่ีคงทนแน่นหนา เพ่ือป้องกนัการเคล่ือนท่ีของหน่อไม้ ในระหว่างการ

ปอก โดยการออกแบบอปุกรณ์จบัยดึหนอ่ไม้มีหลกัการ ดงันี ้

       1.อปุกรณ์จบัยดึต้องมีความแข็งแรง และสามารถรองรับตอ่แรงกด, แรงดงึ สามารถจบัยึดหน่อไม้ไม่ให้

เคล่ือนไหวได้ เพราะขณะทําการปอกจะมีแรงกด แรงดงึ ซึง่อาจจะทําให้หนอ่ไม้เคล่ือนท่ีเข้าไปใกล้ส่วนของ

ท่ีปอกมากเกินไป อาจจะทําให้หนอ่ไม้เสียได้ 

       2.อปุกรณ์จบัยดึต้องมีระยะหา่งพอดีกบัอปุกรณ์ปอก เพราะขณะทําการปอก ถ้าระยะระหว่างอปุกรณ์

จบัยึดกบัอปุกรณ์ปอกใกล้กนัเกินไป อปุกรณ์ปอกจะไปกินเนือ้ของหน่อไม้ ทําให้หน่อไม้เสียหายได้ (ดงัรูป

ท่ี 1) 

       2.1.2 การออกแบบอปุกรณ์ปอก 

                1.อปุกรณ์ปอกควรมีความเร็วรอบไมส่งูเกินไป (ในท่ีนีใ้ช้ความเร็วรอบ 1000 รอบตอ่นาที 

                2.อปุกรณ์ปอกควรมีระยะฟันปอกท่ีมีระยะพอดีกบัรูปร่างของหนอ่ไม้ (ดงัรูปท่ี 1) 

       2.2.2 สว่นประกอบของเคร่ืองปอกหนอ่ไม้ 

                - ฐานโต๊ะ                     - มอเตอร์ไฟฟ้า 

                - พืน้โต๊ะ                      - ชดุอปุกรณ์ปอก 

                - ชดุอปุกรณ์จบัยดึ         - ชดุควบคมุอปุกรณ์จบัยดึ 

2.2 ขัน้ตอนการสร้างปละประกอบเคร่ืองปอกหน่อไม้ 

       

             รูป 2 ชดุอปุกรณ์ปอก               รูปท่ี 3 ชดุกรีดเปลือก           รูปท่ี 4 ชดุอปุกรณ์จบัยืดและควบคมุ 

       จากการออกแบบเคร่ืองปอกหน่อไม้มีขนาด 400x550x700 mm ใช้มอเตอร์ 0.5 แรงม้า 1400 รอบ

ต่อนาที ชุดอุปกรณ์ปอก แกนปอกขนาด 12 นิว้ พร้อมฟันปอกขนาดความยาวหรือระยะห่างเรียงตาม

รูปร่างของหนอ่ไม้ และชดุอปุกรณ์จบัยดึ ตวัจบัยดึ ขนาด 2.5 นิว้ และชดุควบคมุอปุกรณ์จบัยึดขนาด 4 นิว้ 

และฐานรองหน่อไม้ ขนาด 2x13 นิว้ และชดุกรีดเปลือก ขนาด 4 นิว้ โดยทําการคํานวณจากการออกแบบ
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สว่นประกอบตา่งๆของเคร่ืองทกุชิน้สว่น เพ่ือให้ได้รายละเอียดและรูปแบบของเคร่ืองตามหลกัการออกแบบ

เคร่ืองซึง่มีขัน้ตอนและกระบวนการดงัรูปท่ี 2 ถึง รูปท่ี 5 

2.3  การทดสอบประสิทธิภาพการทาํงาน 

       การทดสอบการทํางานของเคร่ืองแบง่ออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ 

       2.3.1 โดยนําหนอ่ไม้ ขนาด 2x12-20 นิว้ ทําการปอกโดยใช้เคร่ือง แล้วทําการจบัเวลาและบนัทกึผล

การทดสอบ ผลการทดสอบจะนํามาเปรียบเทียบกบัคา่เวลาท่ีใช้แรงงานคนปอก และหาปริมาณหนอ่ไม้ท่ี

สมบรูณ์ 

 

                                                       รูปท่ี 5 ฐานเคร่ืองปอกหน่อไม้ 

         2.3.2 ตรวจสอบดลูกัษณะของหนอ่ไม้ และคณุภาพหลงัการทดสอบด้วยเคร่ืองปอก ซึง่จะ

เปรียบเทียบกบัหน่อไม้ท่ีได้จากแรงงานคนปอก 

3.ผลการทดสอบและวิเคราะห์ผล 

       จากการทดสอบหาประสิทธิภาพการทํางานของเคร่ืองปอกหน่อไม้ท่ีได้จากการออกแบบและสร้าง

สามารถทําการปอกหน่อไม้ได้ค่าเวลาการปอกออกมาดงัตารางท่ี 1 ซึ่งทําการเปรียบเทียบระหว่างเคร่ือง

ปอกหน่อไม้กบัแรงงานคนปอก พบว่า คนปอกจะใช้เวลาในการปอกเฉล่ียท่ี 97.1 วินาที และแรงงานคน

ปอกจะใช้เวลาในการปอกเฉล่ียท่ี 57.8 วินาที ซึ่งเม่ือนํามาเปรียบเทียบกนั ดงักราฟรูปท่ี 6 จะเห็นว่าเคร่ือง

ปอกจะใช้เวลาในการปอกเร็วกว่าแรงงานคนปอก และมาพิจารณาประสิทธิภาพหรือปริมาณในการปอก 

ดงัตารางท่ี 2 พบวา่ ในการปอก 10 ครัง้ แรงงานคนปอกจะได้หน่อไม้ 10 หน่อ ท่ีสมบรูณ์ คิดเป็นร้อยละได้

ร้อยละ 100 ดงัรูปท่ี 8 สว่นเคร่ืองปอกจะปอกหนอ่ไม้ได้ 7 หนอ่ เสียหายไป 3 หน่อ คิดเป็นร้อยละได้ร้อยละ 

70 ท่ีเกิดการเสียหายของหน่อไม้ เพราะว่าชดุอปุกรณ์การปอก ฟันปอกจะจดัเรียงระยะ ตามลกัษณะของ

หน่อไม้ ดงัรูปท่ี 7ฉะนัน้หน่อไม้ท่ีมีลกัษณะรูปร่างโค้งงอจึงถกูฟันปอกเฉียดเนือ้หรือกินเนือ้ของหน่อไม้ ทํา

ให้เกิดการเสียหายได้ ดงัรูปท่ี 8 ค. 
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ตารางท่ี 1 เปรียบเทียบเวลาการปอก 

ครัง้ท่ี 
คนปอก 

Time (s) 

เคร่ืองปอก 

Time (s) 

1 103 62 

2 100 60 

3 102 60 

4 98 58 

5 97 59 

6 98 56 

7 95 57 

8 93 56 

9 93 55 

10 92 55 

คา่เฉล่ีย 97.1 57.8 

 

ตารางท่ี 2 เปรียบเทียบประสิทธิภาพในการปอก 

ครัง้ท่ี 
คนปอก 

Time (s) 

เคร่ืองปอก 

Time (s) 

1   X 

2   X 

3     

4   X 

5     

6     

7     

8     

9     

10     

ร้อยละ 100 70 



การประชมุวิชาการแหง่ชาติ มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกําแพงแสน ครัง้ที่ 9 

14 

 

รูปท่ี 6 กราฟเปรียบเทียบเวลาระหวา่ง    แรงงานคนปอกกบัเคร่ืองปอก 

 

 

 

 

 

 

                                              รูปท่ี 7 ชดุอปุกรณ์ปอก การจดัเรียงของฟันปอก 

                                                                           
ก.                         ข.                             ค. 

รูปท่ี 8  ก.หนอ่ไม้ท่ีใช้แรงงานคนปอก 

    ข.หนอ่ไม้ท่ีใช้เคร่ืองปอก 

                                                              ค.หนอ่ไม้ท่ีเสียหายขณะทําการปอก 
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4. สรุป 

     4.1 ได้เคร่ืองปอกหน่อไม้ขนาด 2 นิว้ x 10-20 นิว้ ท่ีมีประสิทธิภาพในการปอก 80 เปอร์เซ็น   

     4.2 ได้เคร่ืองปอกหน่อไม้ขนาด 2 นิว้ x 10-20 นิว้ ท่ีสามารถปอกได้เร็วกว่าแรงงานคนปอก 
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