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การทดสอบและประเมินผลเครื่องกรีดเชือกกลวย
Testing and Evaluation of Banana String Slitting Machine
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Abstract
Banana string is processed as a famous weave product of OTOP Thailand such as bag, basket etc.,
which makes revenue for community enterprises. This research was to test and evaluate banana string slitting
prototype machine for preparing banana string before weaving process to reduce the time, accident and labor.
The machine consisted of 5 parts: 1) a steel structure 550 mm×750 mm×750 mm (width×length×height) 2) feeding
part comprised 2 rollers 3) slitting part made from stainless steel wire with 0.4 mm diameter 4) 1/2 hp,220 V.,
electric motor 5) receiving tray. The test was conducted at 3 feeding speeds; 20, 30 and 40 rpm. Then result
indicated that the suitable working condition at 30 rpm of speed presented the high efficiency and capacity
90.1±5.7% and 224.3±5.7 kg/h, respectively, which higher than labor approximately 5 times (worker capacity 46.5
kg/h. The loss percentage showed the least 7.6±5.0 %.
Keywords: banana string, testing, slitting machine
บทคัดยอ
เชือกกลวยสามารถแปรรูปเปนผลิตภัณฑจักสานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย อาทิ กระเปา
ตะกรา เปนตน สามารถสรางรายไดใหกับวิสาหกิจชุมชน งานวิจัยนี้ทําการทดสอบและประเมินผลเครื่องกรีดเชือกกลวย
ตนแบบ เพื่อชวยในการเตรียมเสนเชือกกลวยกอนเขาสูกระบวนการจักสาน เครื่องกรีดเชือกกลวยมีสวนประกอบ 5 สวน
ไดแก 1) โครงเครื่องมีขนาดความกวาง×ความยาว×ความสูง เทากับ 550 มม.×750 มม.×750 มม. 2) ชุดปอนประกอบดวย
ลูกกลิ้ง 2 ลูก 3) ชุดกรีด ทําจากลวด สแตนเลส ขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.4 มม. 4) มอเตอรไฟฟาขนาด 1/2 แรงมา,
220 โวลต 5) ถาดรองรับเชือกกลวย ดําเนินการทดสอบที่ความเร็วรอบชุดปอน 3 ระดับ คือ 20, 30 และ 40 รอบ/นาที
ผลการทดลองชี้ใหเห็นวา ความเร็วรอบที่เหมาะสมคือ 30 รอบ/นาที มีประสิทธิภาพและความสามารถในการทํางานสูงสุด
เทากับ 90.1 ± 5.7 % และ 224.3 ± 57.0 กก./ชม. ตามลําดับ โดยมีคาความสามารถในการทํางานมากกวาแรงงานคน
ประมาณ 5 เทา (ผลที่ไดจากแรงงานคนเทากับ 46.5 กก./ชม.) สวนคาเปอรเซ็นตความสูญเสียต่ําที่สุดมีคา 7.6 ± 5.0 %
คําสําคัญ: เชือกกลวย, การทดสอบ, เครื่องกรีด
คํานํา
กลวย (Musa sapientum L.) พืชสวนที่นิยมปลูกในเชิงการคา เนื่องจากดูแลรักษางายและใชตนทุนต่ํา ซึ่ง
สวนประกอบตางๆของกลวย (ปลี, ผล, ใบ, ลําตน) สามารถนํามาใชประโยชนไดมากมาย นอกจากนี้เมื่อกลวยออกผลแลว
ลําตนสามารถใชประโยชนไดเพราะมีเสนใยนํามาทําเปนเชือกกลวย เพื่อแปรรูปเปนผลิตภัณฑจักสานไดหลากหลายชนิด เชน
กระเปา ตะกรา หมวก ฯลฯ (องคการบริหารสวนตําบลคันโชง, 2556) สงขายสินคางานทํามือ (hand made) ซึ่งเปน
เอกลักษณเฉพาะตัวไปยังตลาดตางประเทศ ไดแก เดนมารก ญี่ปุน และฝรั่งเศส สรางรายไดใหกับชุมชนเฉลี่ยประมาณ 3,000
บาท/เดือน (องคการบริหารสวนตําบลยานยาว, 2555) มีวิธีการทําเชือกกลวยคือ นําลําตนมาลอกเอากาบซึ่งมีสีเขียวออก
จนถึงกาบชั้นในที่มีสีขาว จากนั้นจึงนํากาบสีขาวมากรีดเปนเสนแลวตากแหง การกรีดเชือกกลวยจะตองอาศัยแรงงานคนซึ่ง
มีความชํานาญเปนหลัก ทําใหไดผลผลิตต่ํา การทํางานคอนขางชา เสี่ยงตอการเกิดอุบัติเหตุ จากเหตุผลดังกลาว จึงได
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ทําการสรางเครื่องกรีดเชือกกลวยตนแบบมาใชทดแทนแรงงานคนในระดับวิสาหกิจชุมชน
ปลอดภัยและลดแรงงานคน

ว. วิทยาศาสตรเกษตร

เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตความ

อุปกรณและวิธีการ
1. การออกแบบและสรางเครื่องกรีดเชือกกลวย
การออกแบบและสรางเครื่องกรีดเชือกกลวย
โดยพิจารณาถึงลักษณะและขนาดของเชือกกลวยที่เหมาะสม
เครื่องมีราคาถูกและบํารุงรักษางาย
ไดนําขอมูลจากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของกาบกลวยสีขาว ซึ่งผานขั้นตอน
การลอกกาบสีเขียวออก และเชือกกลวยที่ผานการกรีดดวยมือ สามารถสรางเครื่องตนแบบซึ่งมีสวนประกอบ 5 สวน ไดแก
โครงเครื่อง ชุดปอน ชุดกรีด มอเตอรไฟฟาขนาด1/2 แรงมา, 220 โวลต (ระบบสงกําลัง) และถาดรองรับเชือกกลวย
2. การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบ
นํากาบกลวยมาทําการหาขนาดความกวาง ความยาว และความหนา จากนั้นจึงกรีดดวยเครื่องตนแบบ ชั่งน้ําหนัก
จับเวลา และบันทึกผล ทําการกรีด โดยมีปจจัยควบคุมคือ ความเร็วรอบชุดปอน 3 ระดับ (20, 30 และ 40 รอบ/นาที) จํานวน
ความเร็วรอบละ 30 กาบ พรอมทั้งบันทึกเวลาที่ใชในการกรีดเชือกกลวย ชั่งน้ําหนักและประเมินคุณภาพเชือกกลวยดีและ
เชือกกลวยเสีย เพื่อนําไปคํานวณคาประสิทธิภาพของเครื่องวัดในรูปเปอรเซ็นตการกรีด (E) ความสามารถของเครื่อง (Q)
และ เปอรเซ็นตการสูญเสีย (L) ดังสมการที่ 1, 2 และ 3 ตามลําดับ จากนั้นเปรียบเทียบการทํางานของเครื่องตนแบบกับ
แรงงานแมบานเกษตรกรจํานวน 1 คน ซึ่งทําการวัดความสามารถในการทํางานของแรงงานคนจากเชือกกลวยดีที่กรีดได
ภายในเวลา 1 ชม.
ประสิทธิภาพของเครื่อง (%)

=

น้ําหนักเสนเชือกกลวยดี (ก.) ×100
น้ําหนักกาบกลวยทั้งหมด (ก.)

(1)

ความสามารถในการทํางาน (กก./ ชม.)

=

น้ําหนักเสนเชือกกลวยดีที่กรีดได (กก.)
เวลาที่ใชในการกรีด (ชม.)

(2)

เปอรเซ็นตการสูญเสีย (%)

=

น้ําหนักเสนเชือกกลวยเสีย (ก.) ×100
น้ําหนักกาบกลวยทั้งหมด (ก.)

(3)

ผล
1. การออกแบบและสรางเครื่องกรีดเชือกกลวย
จากการศึกษาลักษณะทางกายภาพของกาบกลวย ทําใหทราบคาเฉลี่ยความกวางของกาบกลวยทั้ง 3 ตําแหนงคือ
บริเวณ โคน กลาง และยอด 171.7±6.4 มม., 149.8±9.7 มม.และ140.3±7.0 มม. ตามลําดับ สามารถออกแบบ และสราง
เครื่องกรีดเชือกกลวยมีสวนประกอบสําคัญดังมี 1) โครงสรางหลักทําจากเหล็กฉากความกวาง×ความยาว×ความสูง เทากับ
550 มม. ×750 มม. ×750 มม. 2) ชุดปอนประกอบดวยชองปอนและลูกกลิ้งซุปเปอรรีน 2 ลูก จํานวน 2 ชุด 3) ชุดกรีดทําจาก
ลวดสแตนเลสขนาดเสนผานศูนยกลาง 0.4 มม. ทั้งหมด 6 เสน มีชองวางระหวางเสนลวดเทากับ 25.4 มม. เพื่อใหกรีด
เสนเชือกกลวยใหไดขนาดความกวางของเชือกกลวยเทากับ 25.4 มม.หรือ 1 นิ้ว ตามความตองการของวิสาหกิจชุมชน
4) ตนกําลังเปนมอเตอรไฟฟาขนาด 1/2 แรงมา, 220 โวลต และ 5) ถาดรองรับ
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Figure 1 Banana string slitting machine (1) structure (2) feeding part (3) slitting part (4) electric motor
(5) receiving tray
2. การทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่องตนแบบ
จากการทดสอบลักษณะทางกายภาพของเสนเชือกกลวยที่ผานการกรีดดวยเครื่องตนแบบไดผลดัง Table 1 และ
สภาวะการทํ า งานของเครื่ อ งกรีด เชื อ กกล ว ยต น แบบ แสดงค า ชี้ ผ ลการทํ า งาน แสดงใน Table 2 และเมื่ อ เปรี ย บเที ย บ
เครื่องตนแบบกับแรงงานคนจะใหผลตาม Table 3
Table 1 Physical characteristics of string through the slit by machine
Feeding speed (rpm)
String

20
30
40

Stub
21.9±1.3
24.5±0.4
22.7±1.3

Width (mm)
Middle
21.5±1.2
24.2±0.6
22.3±1.1

Top
21.3±1.1
23.9±0.8
22.0±1.0

Performances
Q (kg/h)
137.4±24.3
224.3±57.0
219.1±50.2

L (%)
16.4±8.4
7.6±5.0
14.0±10.7

Table 2 Working conditions test of banana string slitting machine
Feeding speed (rpm)
Prototype
machine

20
30
40

E (%)
81.0±8.7
90.1±5.7
83.9±11.0
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Table 3 Machine performance comparing with labor
Capacity
Q (kg/h)

Machine
224.3±57.0

Labor
46.5

วิจารณผล
จากการทดสอบและประเมินผลการทํางานของเครื่อง พบวา แนวโนมของคาประสิทธิภาพมีแนวโนมเพิ่มขึ้นตาม
ความเร็วรอบชุดปอน และที่ความเร็วรอบ 40 รอบ/นาที คาประสิทธิภาพมีคาลดลง สาเหตุเนื่องจากลูกกลิ้งจะปอนกาบกลวย
เขาสูชุดกรีดอยางรวดเร็ว จนกระทั่งชุดกรีดไมสามารถกรีดไดทัน ทําใหไดเชือกกลวยที่ดีจํานวนนอย สงผลใหคาประสิทธิภาพ
เครื่องหรือเปอรเซ็นตการกรีดลดลง เมื่อเปรียบเทียบความสามารถในการทํางานและเปอรเซ็นตความสูญเสีย จะเห็นไดวาที่
ความเร็วรอบ 30 รอบ/นาที แสดงคาความสามารถในการทํางานสูงสุดและเปอรเซ็นตความสูญเสียต่ําสุด
สรุป
สภาวะการทํางานที่ดีที่สุดของเครื่องกรีดเชือกกลวยตนแบบ คือ ที่ความเร็วรอบชุดปอนเทากับ 30 รอบ/นาที โดยให
คาเปอรเซ็นตการกรีด ความสามารถของเครื่องและเปอรเซ็นตการสูญเสียเทากับ 90.1±5.7 เปอรเซ็นต, 224.3±57.0 กก./ชม.
และ 7.6±5.0 เปอรเซ็นต ตามลําดับ เครื่องตนแบบทํางานไดมากกวาแรงงานคนประมาณ 5 เทาซึ่งแรงงานคนสามารถกรีด
เชือกกลวยดวยมือไดเทากับ 46.5 กก./ชม.
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