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Abstract
This research was to fabrication and evaluation of Hak Muk banana slicing machine for banana product
enterprises. The machine consisted of 1) frame 600 mm wide by 620 mm long by 580 mm high 2) feeding unit
as rectangular box 45mm×124mm (width×length), 8 boxes 3) slicing unit had 2 blades 4) tray supporter
5) a 0.5 hp, 220 V, electric motor. Testing was conducted at 3 levels of slicing speed (120, 140 and 160 rpm).
The results showed that slicing banana at 120 rpm, the machine had high average efficiency 64.8±3.1%, lowest
slicing loss 31.3±2.6% and 113.7±12.9 kg/h capacity which was higher than operated by labor 2 times. The labor
skilled 47.7 kg/h.
Keywords: banana, testing , slicing machine
บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เพื่อสรางและประเมินผลเครื่องฝานกลวยหักมุก สําหรับวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกลวย เครื่องประกอบดวย
1) โครงเครื่องความกวาง 600 มม. ความยาว 620 มม. ความสูง 580 มม. 2) ชุดปอน เปนชองขนาดความกวาง×ความยาว
เทากับ 45 มม.×124 มม. จํานวน 8 ชอง 3) ชุดฝาน เปนใบมีด 2 ใบ 4) ชั้นวางถาดรองรับ 5) มอเตอรขนาด 1/2 แรงมา, 220
โวลต ทดสอบที่ ความเร็วรอบฝาน 3 ระดับ ไดแก 120, 140 และ 160 รอบ/นาที พบวา ที่ความเร็วรอบฝาน 120 รอบ/นาที
เครื่องมีประสิทธิภาพสูงสุดเทากับ 64.8±3.1% เปอรเซ็นตการฝานเสียต่ําที่สุดเทากับ 31.3±2.6% และความสามารถใน
การทํางาน 113.7±12.9 กก./ชม. ซึ่งเครื่องทํางานไดมากกวาแรงงานคน 2 เทา ทั้งนี้แรงงานคนทํางานได 47.7 กก./ชม.
คําสําคัญ: กลวย, การทดสอบ, เครื่องฝาน
คํานํา
กลวยหักมุก จัดเปนพืชเศรษฐกิจระดับทองถิ่นที่สําคัญอีกชนิดหนึ่งของประเทศไทย ใหผลผลิตตลอดทั้งปและเปนที่
นิยมบริโภคกันอยางแพรหลาย ผลใหญ กานผลยาว ปลายผลลีบลง มีเหลี่ยมชัดเจน เปลือกหนา ผลสุกเปลือกจะมีสีเหลืองอม
น้ําตาล เนื้อนวลหนาและมีสีเหลืองอมสม (ดวงจันทร, 2548) ปริมาณการผลิตกลวยหักมุกใน 1 ปของกลุมแมบานคลองสีเสียด
จังหวัดนครนายก พบวา เกษตรกรจะมีรายไดจากการเก็บเกี่ยวผลกลวยหักมุกเฉลี่ย 5,948 บาท/ไร ผลกลวยที่สุกแลว
จะมีรสหวานนํามารับประทานเปนของหวาน ผลดิบใชแปรรูปเปนผลิตภัณฑจากผลกลวยหักมุก สามารถสรางรายไดใหแก
วิสาหกิจชุมชนปละ 480,000 บาท จัดเปนสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่สรางรายไดและชื่อเสียง เชน กลวยฉาบ
กลวยมวน ฯลฯ นิยมรับประทานทานกันอยางแพรหลาย (กรมสงเสริมการเกษตร, 2547) กรรมวิธีในการแปรรูปกลวยจะตอง
ผานกระบวนการปอกเปลือกผลกลวยและฝานบางๆ ใหมีขนาดเทากัน ซึ่งเกษตรกรจะตองใชมีดทําการฝานผลกลวยใหเปน
แผนแลวจึงนําไปแปรรูป แตเนื่องจากการใชมีดฝานผลกลวยนั้นการทํางานจะลาชา เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ ตองใชคนเปน
จํานวนมากทําใหตนทุนการผลิตสูง และเครื่องฝานกลวยที่มีใชงานอยูนั้น มีกลไกของอุปกรณปอนผลกลวยคอนขางยุงยาก
ไมสามารถปอนผลกลวยไดอยางตอเนื่อง เพราะตองรอใหเครื่องฝานกลวยไดหมดชุดที่บรรจุไว แลวทําการหยุดเครื่องเพื่อบรรจุ
ผลกลวยชุดใหม อีกทั้งการฝานกลวยลงสูกระทะทอดโดยตรงอาจสงผลใหกลวยสุกไมสม่ําเสมอกัน เนื่องจากผลกลวยมีน้ําตาล
เปนองคประกอบ จึงตองการออกแบบและสรางเครื่องฝานกลวยหักมุกสําหรับใชทดแทนแรงงานแมบานเกษตรกร และชวย
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ว. วิทยาศาสตรเกษตร

วิสาหกิจแปรรูปกลวยไดมีเครื่องจักรมาใชเพิ่มกําลังการผลิต โดยที่เครื่องฝานกลวยดังกลาวสามารถบรรจุผลกลวยไดตลอด
ทําใหปอนผลกลวยไดอยางตอเนื่อง และมีถาดรองรับแผนกลวยที่ดานลางของเครื่อง เพื่อแกปญหาในการเตรียมวัตถุดิบ
อุปกรณและวิธีการ
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกลวยหักมุก
ศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลกลวยที่ระดับความสุกแก 60-70% (เปลือกกลวยมีสเี ขียวเปนความสุกแก
ที่เหมาะตอการนําไปใชแปรรูป) ซึ่งผานขั้นตอนการปอกเปลือกแลว อันไดแก ความกวาง ความยาว ความหนา น้ําหนัก และ
ปริมาณความชื้นจํานวน 50 ผล ทําการวัดคาความกวาง (x) ความยาว (y) และความหนา (z) ของผลกลวยหักมุก ชั่งน้ําหนัก
พรอมทั้งหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เพื่อใชเปนขอมูลในการออกแบบเครื่องฝานกลวย
2. การออกแบบและสรางเครื่องฝานกลวย
ในการออกแบบและสรางเครื่องฝานกลวยไดออกแบบและสรางใหมสี วนประกอบ 5 สวนไดแก โครงเครื่อง ชุดปอน
ชุดฝาน ชั้นวางถาดรองรับ มอเตอรไฟฟา
3. การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่อง
นําผลกลวยที่ระดับความสุกแก 60-70% ขนาดสม่ําเสมอ ที่ผานการปอกเปลือก โดยการทดสอบไดกําหนดปจจัย
ควบคุมคือ ความเร็วรอบฝาน 3 ระดับ คือ 120, 140 และ 160 รอบ/นาที จากนั้นเดินเครื่องฝานกลวย ปอนผลกลวยเขาสู
ชุดฝานใบมีดบริเวณดานหนาของเครื่อง จับเวลาที่ใชในการทํางานตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดการทํางาน บันทึกเวลาที่ใชในการฝาน
กลวย กระแสไฟฟา ประเมินคุณภาพแผนกลวยดีและแผนกลวยเสียและชั่งน้ําหนัก ตัวแปรที่ใชประเมินสมรรถนะของเครื่อง
ไดแก ประสิทธิภาพการฝาน ความสามารถในการทํางาน และเปอรเซ็นตการฝานเสีย ตามสมการที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ
จํานวน 8 ผล/ความเร็วรอบ และความเร็วรอบละ 10 ซ้ํา
ประสิทธิภาพการฝาน(%)

=

น้ําหนักแผนกลวยดี(ก.) × 100
น้ําหนักผลกลวยทั้งหมด(ก.)

(1)

ความสามารถในการทํางาน(กก./ชม.)

=

น้ําหนักแผนกลวยดีที่ฝานได (กก.)
เวลาที่ใชในการฝาน(ชม.)

(2)

เปอรเซ็นตการฝานเสีย(%)

=

น้ําหนักแผนกลวยเสีย (ก.) × 100
น้ําหนักผลกลวยทั้งหมด (ก.)

(3)

ผล
1. การศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกลวยหักมุก
ผลการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของกลวยหักมุกที่ความสุกแก 60-70 % โดยผิวของเปลือกจะมีสีเขียว ซึ่งเหมาะ
สําหรับนํามาแปรรูปที่ผานกระบวนการปอกเปลือกแลว จํานวน 50 ผล มีคาความกวาง ความยาว ความหนา น้ําหนัก และ
เปอรเซ็นตความชื้นของผลเทากับ 40.7±2.8 มม., 116.1±7.3 มม., 34.8±2.4 มม., 69.9±4.0 ก. และ 3.28±1.0% ตามลําดับ
2. การออกแบบและสรางเครื่องฝานกลวย
จากการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลกลวยหักมุก ตาม Table 1 พบวา ผลกลวยมีความกวาง 40.7±2.8 มม.
ความยาว 116.1±7.3 มม. และความหนา เทากับ 34.8±2.4 มม. จึงไดทําการออกแบบและสรางชุดปอนที่มีชองปอนขนาด
ความกวาง 45 มม. ความยาว 124 มม. จํานวน 8 ชอง มีระยะหางระหวางชองเทากับ 15 มม. สําหรับปอนกลวยเขาสู
กระบวนการฝาน สอดคลองกับคุณสมบัติทางกายภาพของกลวยหักมุก ชุดฝานประกอบดวยใบมีด จํานวน 2 ใบ ปรับตั้งใหมี

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

ปที่ 47 ฉบับที่ 3 (พิเศษ) กันยายน-ธันวาคม 2559

การสรางและ 457

ชองวางขนาด 3 มม. เพื่อใหไดแผนกลวยที่มีความหนา 3 มม. ตามความตองการของวิสาหกิจชุมชน เครื่องมีสวนประกอบ 5
สวน ไดแก 1) โครงเครื่อง 2) ชุดปอน 3) ชุดฝาน 4) ชั้นวางถาดรองรับ และ 5) มอเตอรขนาด 0.5 แรงมา, 220 โวลต (Figure1)
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Figure 1 Banana slicing machine (1) frame (2) feeding unit (3) slicing unit (4) tray supporter (5) electric motor
3. การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่อง
ผลการทดสอบและประเมิน ผลการทํ างานของเครื่องฝานกล วยหั กมุก ดังแสดงใน Table 1 สวน Table 2 แสดง
ความสามารถในการทํางานระหวางเครื่องฝานกับแรงงานคนฝานกลวย โดยความสามารถในการทํางานของคนจะใชแรงงาน
1 คน ทําการฝานกลวยเปนเวลา 1 ชม.ชั่งน้ําหนักแผนกลวยดีที่ฝานได
Table 1 Working conditions of banana slicing machine at different slicing speed
Cultivar

Slicing speed (rpm)

Huk Muk

120
140
160

Performances
Capacity (kg/h)
113.7±12.9
94.6±21.9
137.4±26.1

Efficiency (%)
64.8±3.1
56.7±4.4
56.7±6.1

Table 2 Capacity of banana slicing machine comparing with labor
Type
Machine
Labor

Capacity (kg/h)
113.7±12.9
47.7

Loss (%)
31.3±2.6
40.4±3.8
38.6±5.7
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วิจารณผล
จากการทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่อง พบวา แนวโนมของคาประสิทธิภาพการฝานกลวยจะลดลง
คาเปอรเซ็นตการสูญเสียจะเพิ่มขึ้น ซึ่งเปนผลมาจากอิทธิพลของความเร็วรอบที่เพิ่มมากขึ้น ในสวนของความสามารถของ
เครื่องก็ใหผลในทํานองเดียวกัน แตจะแตกตางกัน ตรงที่ ความเร็วรอบที่ 140 รอบ/นาที กับ ความเร็วรอบ 160 รอบ/นาที
ค า ความสามารถในการทํ า งานของเครื่องมี ค า ใกลเคี ย งกั น เพราะที่ ค วามเร็ว รอบ 160 รอบ/นาที ใบมี ด จะหมุ น เร็ว ตาม
ความเร็วรอบ แตเนื่องจากลักษณะการปอนผลกลวยของเครื่องจะปอนดานขางของผลเขาหาใบมีด ซึ่งมีผลกอใหเกิดแรงดูด
ระหวางใบมีดและผลกลวยสูง จึงสงผลใหใบมีดไมสามารถฝานผลกลวยไดทัน แผนกลวยเสียจึงมีปริมาณสูงตาม
สรุป
สภาวะการทํางานที่ดีที่สุดของเครื่องฝานกลวยตนแบบ คือ ที่ระดับความเร็วรอบมีคาเทากับ 120 รอบ/นาที โดยใหคา
เปอรเซ็นตการฝานกลวย ความสามารถของเครื่องและเปอรเซ็นตการฝานเสียเฉลี่ยเทากับ 64.8±3.1 เปอรเซ็นต, 113.7±12.9
กก./ชม. และ 31.3 ± 2.6 เปอรเซ็นต ตามลําดับ ซึ่งเครื่องตนแบบสามารถทํางานไดมากกวาแรงงานคนประมาณ 2 เทา
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ทําวิจัย
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