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การออกแบบและทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 

Design and Testing of Sala Fruit Cleaning Machine 
 

คํานํา 
 

 สะละ(sala, Salacca sp.) เปนพืชเมืองรอนในสกุลระกํา  ซ่ึงพืชในสกุลนี้มีทั้งหมด  18  
ชนิด(species) พบทั่วไปในตอนใตของมณฑลยูนาน  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจนี มาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ตอนใตของพมาและฟลิปปนส(ศูนยวิจยัพืชสวนจนัทบุรี,  2539) แตที่มีความสําคัญทาง
เศรษฐกิจและมีลักษณะที่นาสนใจมีอยูเพียง  5  ชนิด  คือ ระกํา สะละ สะกํา สะลัก และกําละ       
สะละเปนไมผลที่กําลังไดรับความสนใจอยางมากจากเกษตรกรในภาคตะวนัออก  จังหวัดระยอง 
จันทบุรี ตราด  และจังหวัดในภาคใต เนื่องจากมีมูลคาสูงกวาทุเรียน เงาะ และมังคดุ  นอกจากนี้    
สะละเปนพืชที่มีการเจริญเติบโตและใหผลผลิตในเชิงการคาไดคอนขางเร็วเมื่อเปรยีบเทียบกับ    
ไมผลอีกหลายชนิด  สะละพนัธุเนินวงเปนสะละที่ไดรับความนิยมบริโภคมากที่สุด  เนื่องจากมีเนื้อ
หนาแนน  เมลด็เล็ก  รสชาติหวานหรือหวานอมเปรี้ยวมกีล่ินหอม(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, 
ม.ป.ป.) 

 ศูนยวิจัยพืชสวนจนัทบุรี(2539) รายงานวาจังหวดัจันทบรีุเปนจังหวัดทีม่ีการปลูกสะละ
มากที่สุดในประเทศไทย(ขอมูลเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2539) มีพื้นที่เพาะปลูกประมาณ  4,000  ไร  
หรือคิดเปนจํานวน  140,000  ตน  เปนสะละที่ใหผลผลิตแลวประมาณ  70,000  ตน  และในป  
2544   มีการปลูกสะละมากถงึ  3,000,000  ตนทั่วประเทศ(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, ม.ป.ป.) 

 สะละเปนไมผลที่มีลักษณะผลอยูรวมกันเปนกลุม ๆ หรือเรียกวากระปกุ  และที่สําคัญผล
ของสะละมีหนามแหลมขนาดเล็กทั่วทั้งผล  ผูบริโภคตองมีเทคนิคความชํานาญพอจึงจะสามารถ
บริโภคเนื้อสะละไดอยางมีรสชาติ(ไพโรจน, 2544) ปญหาเรื่องของหนามผลสะละเปนขอจํากัด
ประการหนึ่งในการตัดสินใจที่จะเลือกซื้อสะละของกลุมผูบริโภคที่อยูในเขตเมืองทีม่ีอํานาจในการ
ซ้ือสูง  และเพื่อเปนการสงเสริมหรือสรางความสนใจใหผูบริโภคนิยมบริโภคสะละมากขึ้นจะสงผล
ทําใหเกษตรกรสามารถจําหนายสะละไดในปริมาณที่มากและราคาที่ดจีึงไดทําการออกแบบและ
ทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละโดยการกําจัดหนามออกจากผลเพื่อใหไดกระปุกผลสะละที่
ไรหนามหรือมีหนามเหลืออยูนอยที่สุดขึน้มา  
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วัตถุประสงค 
 

 1.  ศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลและกระปุกสะละ  3  พันธุเพื่อใชเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการออกแบบพัฒนาเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
 2.  ออกแบบ  สราง  และทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
 3.  ประเมินสมรรถนะของเครื่องทําความสะอาดผลสะละทั้งกระปุก  โดยพิจารณาจาก
ความสามารถและความสูญเสียในการทํางาน  ประสิทธิภาพการทําความสะอาดโดยการกําจัดหนาม 
ความเสียหายเชิงกล  และความคุมคาทางเศรษฐศาสตร 
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การตรวจเอกสาร 
 

สะละ 
 

 สะละ(Sala, Salacca sp.) อานวา สะ-ละ  หมายถึงระกําพนัธุดีเพราะสะละเปนพันธุไมของ
ไทยที่กําเนิดมาจากระกํา(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, ม.ป.ป.) สะละเปนพืชในวงศ  Palmae  สกุล
ระกํา(Salacca sp.) พืชในสกลุระกําที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและมลัีกษณะที่นาสนใจ  ไดแก 
ระกํา สะกํา สะลัก กําละ และสะละ 

 ระกํา(Rakam, Salacca wallichaina Mart.) มีลําตนหรือเหงาทอดอยูใตดนิหรือบนผิวดนิ 
ขึ้นเปนกอไมแนน  ใบกวาง  ทางใบยาวมหีนามแข็งและแหลมยาว  ปลายใบและฐานใบเรียว  ใบ
คอนขางลูลง  ออกผลเปนทะลาย  ทะลายหนึ่งมี  2-5  กระปุก  ผลออนเปลือกผลมีสีน้ําตาลเขมเกอืบ
ดําแลวเปลีย่นเปนสีน้ําตาลออนและเปนสีสมหรือสีสมแดงเมื่อสุก เปลอืกผลมีหนามแข็งงุมไปทาง
ทายผล  ผลหนึ่งมี  2-3  กลีบเปนสวนมาก  ผลดิบมีรสฝาดและเปรี้ยว  เมื่อสุกจะมรีสหวานอม
เปรี้ยว  เนื้อนิม่  บาง  ฉ่ําน้ํา  มีกล่ินหอม  เนื้อติดเมล็ด  เมล็ดคอนขางใหญ  ปรับตัวเขากับ
สภาพแวดลอมไดดี  สามารถเจริญเติบโตและใหผลผลิตไดในพื้นที่ทัว่ไปทั้งในที่ดอนและในที่ชุม
ช้ืน(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, ม.ป.ป.)  

 สะกํา(Sakum, Salacca sp.) มีลักษณะหลายอยางคลายระกําและสะละคอืมีลําตนคลายระกํา
แตไมมีหนามจึงเปนที่นยิมเรียกอีกชื่อหนึง่วาสละไรหนาม  ไมแตกกอมาก  ทางใบใหญ  แข็งแรง 
ใบใหญ  ตนใหมแตกจากตนเดิมหางกันเปนอิสระ  พบมากที่จังหวัดจนัทบุรี  ระยอง  ตราด  และ
ภาคใต  ผลออกเปนทะลาย  ทะลายหนึ่งมี  5-15  กระปกุ  ผลออนมีสีน้ําตาลดํา  เมื่อสุกสีสมแดง 
เปลือกผลมีหนามเหมือนระกําแตเนื้อหนากวา ฉ่ําน้ํา  รสหวานอมเปรี้ยว  เนื้อตดิเมล็ด  เมล็ดใหญ 
เจริญเติบโตทั้งในที่ดอนและที่ลุม(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, ม.ป.ป.) 

 สะลัก(Salak, Salacca edulis Reinw. หรือ Salacca zalacca (Gaertn.) Voss) มีถ่ินกําเนดิใน
ประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย  ภาษาอนิโดนีเซียเรียกวาสะลัก  ภาษาองักฤษเรียกวาลูกงู(snake 
fruit) เพราะผวิเปลือกลายมองดูคลายเกลด็งู  มีลําตนขึ้นเปนกอแนน  กาบใบซอนกนัแนนแทบมอง
ไมเห็นลําตน  ใบเรียวแคบ  ตั้งตรง  ใตใบสีนวลขาว  ทางใบยาวลักษณะคลายใบของตนจาก  ทาง
ใบมีหนามแขง็  สีดําเปนจํานวนมาก  ออกผลเปนทะลาย  ทะลายหนึ่งมีประมาณ  1-4  กระปุก  แต
สวนมากมกัมีเพียงกระปุกเดยีวตั้งชูขึ้นบริเวณกาบใบ  ไมออนลูหรือทอดนอนไปตามพื้นดินเหมือน
พืชสกุลระกําชนิดอื่น  ผลออนมีสีน้ําตาลเกือบดํา เมื่อแกเปนสีน้ําตาลดําจนถึงน้ําตาลทอง  
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ผิวเปลือกลายคลายเกล็ดงู  มองเห็นเดนชดั  ผลกลมปอม  มีหนามออนสั้นงอไปทางทายผล หนาม
รวงไดงายผลหนึ่งมีประมาณ  2-3  กลีบ  เนื้อสีขาว  บางพันธุอาจมีสีชมพูปน  เนื้อหนา  กรอบ  แหง 
และลอนจากเมล็ด  มีกล่ินเฉพาะตวั  แตไมหอมมากเทาระกําหรือสะละ  ผลแกเต็มที่มรีสหวานและ
หวานอมเปรี้ยว  เจริญเติบโตไดดีในที่สูงทีม่ีความสูงไมเกิน  700  เมตร  เหนือระดับน้าํทะเล 
ปจจุบันกาํลังมีการขยายพืน้ที่ปลูกในจังหวัดภาคใตเปนจํานวนมาก(ชมรมผูปลูกสะละจันทบุรี, 
ม.ป.ป.) 

 กําละ(Kamla) ไมมีการยืนยันวาเปน “ระกําหลา” (S.siamensis) หรือ S.graciliflora Mogea. 
หรือ S.glabrescens Griff. กันแน  พบในปาบานหวยเงาะ  อ.โคกโพธิ์  จ.ปตตานี  มีตนเล็กกอเล็ก 
ทางใบยาวประมาณ  3-5  เมตร  โคนกาบใบสีน้ําตาลดําคลายโคนกาบใบของสะละ  จากกาบใบจะ
มีรองทางใบเรื่อยมาประมาณ  1  เมตร  จากนั้นทางใบจะมีลักษณะกลมเกลี้ยงเขียวเปนมัน ใบแรก
จะเริ่มที่ระยะประมาณ 2 เมตร จากโคนกาบใบ การเรียงตัวของใบเปนลักษณะสม่ําเสมอ  ในบริเวณ
ปลายทางใบมลัีกษณะคลายของระกํา  มีหนามบนทางใบนอย(ประมาณครึ่งหนึ่งของทางใบ) ออก
ดอกเปนทะลายเล็ก ๆ ติดผลคราวละ 1 กระปุกหรือทะลาย  ผลเล็กมีประมาณ  7-10  ผลตอกระปุก 
หนามผลดกสนี้ําตาลงอไปทางปลายผล  สีเปลือกคลายสะลัก  ปลายผลเปนจะงอยมี  2-3  กลีบตอ
ผล  บางตนเนื้อหนา  บางตนเนื้อบาง  เนือ้กรอบ  ลอนหวาน  เมล็ดสีน้ําตาลดํา(ชมรมผูปลูกสะละ
จันทบุรี, ม.ป.ป.)  
 
สะละ (ชมรมผูปลูกสะละจนัทบุรี, ม.ป.ป.) แบงไดเปน 
 
 1.  สะละหมอ  ในอดีตมีปลูกกันอยูแถววัดไทร  วัดดอกไมและวดัดาน  ริมแมน้ําเจาพระยา 
กรุงเทพมหานคร(แถบถนนพระราม 3 ) มทีางใบเล็กกวาระกํา  ปลายใบสั้น  ผลยาวกวาระกํา  กน
ผลเปนจะงอย  สีเปลือกเขมและรสชาติหวานกวาระกํา  เนือ้หนา ฉ่ําน้ํา เมล็ดสีออนกวาเมล็ดระกํา 
ทะลายหนึ่งมปีระมาณ  7-8  กระปุก  ผลหนึ่งมีประมาณ  2-3  กลีบเชนเดียวกับระกํา  ขณะนี้มีปลูก
เปนการคาที่สามแยกวังชมพ ู จ.เพชรบูรณ 
 

2.  สะละเสน  คาดวาสูญพันธุไปแลวในปจจุบัน  ขึ้นเปนกอเชนเดียวกับระกําแตแตกกอ
มาก  เจริญเติบโตเร็ว  ผลสีแดงสด  เนื้อบาง 
 
 3.  สะละเนินวง  มีถ่ินกําเนิดที่  ต.บางกะจะ  อ.เมือง  จ.จนัทบุรี  มานานกวา  100  ป 
เจาของบานชือ่นางมิ  ไดเมล็ดมาจากกรุงเทพมหานคร  คาดวานาจะเปนเมล็ดของสะละหมอ  แถบ
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ถนนตกหรือสาธุประดิษฐ  สะละเนนิวงมีลําตนทอดอยูใตดินหรือบนผิวดิน  ขึ้นเปนกอคลายระกํา 
ใบยาวและออนลูมากกวาระกํา  รูปรางใบคลายระกํา  ออกผลเปนทะลาย  ทะลายหนึ่งมีตั้งแต  5-15 
กระปุก  ผลออนมีสีน้ําตาลดํา  เมื่อสุกสีน้าํตาลแดง  ผลยาวหัวทายเรียวคลายกระสวย  ผลหนึ่งมี     
1-3  กลีบ  หนามผลยาวออนนิ่มปลายหนามงุมไปทางทายผล  เมื่อดิบมีรสฝาดและเปรี้ยว
เชนเดยีวกับระกําแตเมื่อสุกเนื้อมีสีเหลืองนวลคลายน้ําผ้ึง  หนานุม  รสชาติหวานอมเปรี้ยว  กล่ิน
หอม  เมล็ดเลก็  เจริญเติบโตไดดีทั้งในทีด่อนและลุม  แตปลูกในที่ลุมใหผลดีกวา 
 
 4.  สะละสุมาลี  มีถ่ินกําเนิดที่  ต.บอพุ  อ.ทาใหม  จ.จันทบุรี  เปนพันธุใหม  พบในป  2535 
เขาใจวากลายพันธุมาจากการเพาะเมล็ดของสะละหมอหรือเนินวง  ลักษณะลําตนคลายระกํา  ทาง
ใบยาว  มีสีเขียวอมเหลือง  ใบใหญกวางและปลายใบสัน้กวาพันธุเนนิวง หนามของยอดออนทีย่ัง
ไมคล่ีมีสีสมออน  คานดอกยาว  ชอดอกใหญ  ติดผลงาย  ผลมีรูปรางปอมสั้น  สีเนื้อคลายระกํา  
เนื้อหนากวาระกําแตบางกวาพันธุเนินวง  รสชาติหวานมีกล่ินเฉพาะ  เจริญเติบโตเร็วและทนตอ
สภาพแสงแดดจัดไดดีกวาพนัธุเนินวง 
 
 ปจจุบันสะละพันธุเนินวงเปนไมผลที่ไดรับความสนใจจากเกษตรกรในภาคตะวันออก
เนื่องจากเปนพืชที่มีลักษณะเดนหลายอยาง  เชน  ปลูกดูแลรักษางาย  ใหผลผลิตตลอดทั้งป  ผลมี
รสชาติเปนที่นิยมของผูบริโภค  ผลผลิตจะมีมากในชวงเดือนมิถุนายนถึงเดือนสิงหาคม  ในชวงนี้
เจาของสวนสามารถเก็บผลผลิตขายไดเกอืบทุกวันและผลผลิตจะหมดในชวงเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนมกราคม  แตกย็ังมีผลไมแกรอเก็บอกีมาก(นวิัตร, 2536) 
 
การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว (ชมรมผูปลูกสะละจนัทบรีุ, ม.ป.ป.) 
  
 1.  ดัชนีการเกบ็เกี่ยว   
                    
 พืชสกุลระกํารวมทั้งสะละจดัเปนผลไมประเภท  non-climacteric  ดังนัน้จึงตองเก็บเกีย่ว 
เมื่อผลผลิตมีคุณภาพเหมาะสมตอการบริโภคนั่นคือผลแกมีรสชาติหวาน  และมีกล่ินหอมหวาน
แลวเทานัน้  เพราะภายหลังจากการเก็บเกีย่วผลออกจากตนแลวจะมกีารเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนอย
มากทําใหสามารถเก็บผลผลิตไวไดคอนขางนาน(ประมาณ  2  สัปดาหภายหลังการเกบ็เกี่ยว) และ
จะเก็บไวไดนานขึ้นหากเก็บไวในหองเย็นที่มีอุณหภูมิและความชื้นพอเหมาะซึ่งแตกตางจากผลไม
ประเภท  climacteric  ไดแกทุเรียน มะมวง กลวย  จะมกีารเปลี่ยนแปลงเมื่อมีการสุกเกดิขึ้นอยาง
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เห็นไดชัดเจนทําใหเมื่อเก็บเกี่ยวผลออกจากตนจะเกดิกระบวนการสุกอยางรวดเรว็จงึมีชวงเวลาจะ
รับประทานไดคอนขางสั้น  ดังนั้นภายหลังจากการทําใหตนสะละตดิดอกออกผลมีความอุดม
สมบูรณดีแลว  เมื่อจะเก็บเกีย่วการนําความรูทางวิทยาการหลังการเกบ็เกี่ยวมาใชในการจัดการ
ผลผลิตจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งเพราะจะชวยใหไดผลผลิตที่มีคุณภาพจากแหลงผลิตสูผูบริโภค 
 
 การพิจารณาวาผลสะละเจริญมาถึงระยะหรือวัยที่จะเก็บเกี่ยวไดหรือยังนั้นมีความสําคัญ
มาก  เพราะในระหวางการเจริญเติบโตถึงแมจะมีการดูแลบํารุงรักษาที่ดเีพียงใดถาเก็บเกี่ยวในระยะ
ที่ไมเหมาะสมก็จะทําใหคณุภาพของผลผลิตที่เก็บเกีย่วไดนั้นไมเหมาะสมตอการบริโภค  เชน  มี
รสชาติเปรี้ยวหรือฝาดมาก  จึงจําเปนตองมีหลักเกณฑหรือเครื่องบงชี้เพื่อใชในการเก็บเกีย่ว  
เรียกวา  ดัชนกีารเก็บเกีย่ว(harvesting index) ที่สามารถบอกเวลาในการเก็บเกีย่วที่ถูกตองและได
ผลผลิตที่มีคุณภาพดี  สรางความมั่นใจใหแกผูบริโภคและทําใหผูผลิตสามารถวางแผนการตลาดได
ลวงหนา 
 
 เครื่องบงชี้การตัดสินใจในการเก็บเกีย่วพืชสกุลระกําในปจจุบันมีอยูหลายวิธีแตยังไมมีวิธี
ใดที่มีคุณสมบตัิครบถวนหรือดีที่สุด  เกษตรกรจึงควรใชดัชนีหลายๆ อยางประกอบกนัเพื่อชวยใน
การตัดสินใจ  นอกจากนี้เกษตรกรควรหมัน่คอยตรวจสอบขอมูลตางๆ ในแปลงอยูอยางสม่ําเสมอ
เพื่อนํามาปรับใชใหสอดคลองกับความเปนจริงทําใหการเก็บเกีย่วผลผลิตไดถูกตองและมีคุณภาพ
มากยิ่งขึ้น  ดัชนีการเก็บเกี่ยวสําหรับสะละมีวิธีการตางๆ ดังนี ้
 
     1.1  การนับอายุการพัฒนาการของผล 
  การเก็บเกี่ยวสะละเพื่อใหมีคุณภาพและรสชาติเปนที่ช่ืนชอบของผูบริโภคนั้นควร
เก็บเกี่ยวเมื่อผลสะละมีอายุ  37-39  สัปดาหหลังดอกบาน(ประมาณ  270+10วัน) จะทําใหผลสะละ
มีรสชาติหวานอมเปรี้ยวกําลังพอดี  ไมมีรสฝาด  การเก็บเกี่ยวเมื่อผลสะละมีอายุมากเกินไปจะทําให
มีกล่ินและรสชาติผิดปกติ(จืดและอาจเจือรสขมเล็กนอย) ไมเปนที่ช่ืนชอบของผูบริโภคทําให
กลายเปนผลผลิตที่ดอยคุณคาทางการตลาด 
 
     1.2   สีเปลือก 
   ผลสะละเมื่อยังออนอยูจะมเีปลือกสีน้ําตาลดําและจะเปลี่ยนเปนสีน้ําตาลแดงเมื่อผล
แกพรอมที่จะเก็บเกีย่วได  สวนใหญการเปลี่ยนสีของผลไมมักเกดิขึ้นเมื่อผลไมเขาสูกระบวนการ
สุกแลวแตสําหรับผลไมประเภท  non-climacteric  เชน  สมและสะละการเปลี่ยนสีเปลือกยังขึ้นอยู
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กับสภาพแวดลอมดวย  เชน  ผลสะละที่อยูในที่รมจะมีสีผิวเปลือกออกน้ําตาลเขมปนแดง  สวนผล
สะละที่ถูกแดดจะมีสีผิวออกสีน้ําตาลแหง  เปนตน  การดูสีผิวเปลือกจงึเปนการดจูากภายนอกซึ่ง
อาจบอกไดไมแนชัดและอาจผิดพลาดไดงายหากผูเก็บเกีย่วไมมีความชํานาญเพียงพอ  ดังนั้นจึงตอง
ใชวิธีการอื่นๆ ควบคูไปดวย  ไดแก  การดหูนามและการชิม 
  
     1.3  ลักษณะหนาม 
    ผลสะละที่แกพรอมจะเก็บเกี่ยวไดจะสังเกตพบวาหนามที่ผิวเปลือกจะแยกหางจาก
กันมากขึ้นกวาเดิมและปลายหนามจะงองุมไปทางกนผล  ซ่ึงเกษตรกรที่มีประสบการณจะสังเกตได
จากลักษณะของเปลือกที่แตกเปนลายง ู
  
     1.4  ความแนนเนื้อ 
      เมื่อผลแกพรอมที่จะเก็บเกี่ยวไดผลสะละจะนิ่มเนื่องจากมีความแนนเนื้อนอยลง 
ดังนั้นเมื่อทดลองบีบผลจะรูสึกวาผลนิ่ม  แตควรบีบเพยีงเบาๆ  เพราะผลสะละมีเนื้อมาก  การบีบ
ผลแรงเกินไปจะทําใหเนื้อดานในบริเวณทีบ่ีบช้ําเปนจ้ํา  ซ่ึงสังเกตจากภายนอกไมเหน็  แตเมื่อเก็บ
เกี่ยวไปแลวผลผลิตอาจเสียหายไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 
  
     1.5  การหลุดรวงของผล 
    พืชทุกชนิดเมื่อถึงวัยบริบูรณใกลเก็บเกีย่วจะมีการสรางเนื้อเยื่อพเิศษขึ้นบริเวณ
รอยตอของขั้วผล  เนื้อเยื่อบริเวณนี้มักบอบบางและยดึเกาะกันหลวมๆ  ทําใหผลหลุดออกจากขัว้ได
งายเมื่อมีแรงภายนอกมากระทบ  ดังนั้นเมือ่ทดลองปลิดผลสะละออกจากกระปุกและรูสึกวาผล
หลุดรวงไดงายก็แสดงวาผลเจริญเติบโตถึงวัยบริบูรณใกลเก็บเกี่ยวแลว  แตหากรูสึกวาตองใชแรง
มากในการปลิดผลก็แสดงวาผลยังไมแกพรอมที่จะเกบ็เกีย่วได  และดวยคุณสมบัติการหลุดรวงของ
ผลดังกลาวเมือ่ถึงวัยบริบูรณใกลเก็บเกีย่วสะละจึงควรระมัดระวังไมใหกระปุกผลถูกกระแทกหรือ
ทํากระปุกผลหลนลงพื้นระหวางการตัดเพราะจะทําใหผลหลุดรวงเสียหาย 
 
     1.6  การชิมรสชาติ 
    การทดสอบรสชาติโดยการชิมคือความฝาด  ความเปรี้ยว  และความหวาน  ผลสะละ
ออนจะมีรสฝาดและเปรีย้วไมมีรสหวานเมือ่สะละมีอายุ 37  สัปดาหหลังดอกบานเปนตนไป  จะมี
รสชาติหวานซึ่งเปนรสชาติที่ผูบริโภคยอมรับได  แตไมควรเก็บเกี่ยวสะละเมื่ออายเุกนิ 39  สัปดาห
ไปแลว  เพราะจะมกีล่ินและรสชาติผิดปกติไมเปนทีย่อมรับของผูบริโภคโดยทัว่ไป 
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 2.  วิธีการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว 
 

     วิธีการเก็บเกี่ยวเปนอีกขัน้ตอนหนึ่งที่มีความสําคัญเพราะมีผลตอคุณภาพและปริมาณ
ของผลผลิตที่จะสงผลใหการขายผลผลิตไดราคาดีขึ้น 
 

 ขอควรปฏิบัติในการเก็บเกี่ยวสะละเพื่อใหมีคุณภาพดีมีขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 
     2.1  การเก็บเกี่ยวสะละ 
    ผลของสะละมีลักษณะเปนกระปกุ  เมื่อผลแกมักจะหลุดรวงไดงายถาไดรับการ
กระแทกหรือไดรับการกระทบกระเทือน  ดังนั้นการเก็บเกี่ยวผลสะละเมื่อแกควรกระทําดวยความ
ระมัดระวังโดยการใชมดีหรือกรรไกรที่คมคอย ๆ ตัดสะละออกมาทีละกระปกุวางลงในเขงหรือ
ตะกราพลาสตกิ เมื่อรวบรวมผลสะละไดปริมาณมากพอแลวจึงนํามาไวในโรงเรือนหรือในที่รม                     
 
     2.2  การตัดแตงและการทําความสะอาด 
    นําผลสะละที่เก็บเกีย่วแลวมาตัดแตงผลที่ลีบและเนาเสียออกพรอมทั้งทําความ
สะอาดเอาเศษดินและเศษใบไมออกโดยการใชแปรงปดหรือจุมน้ําที่ละกระปกุแลวใชแปรงขัดทํา
ความสะอาด  โดยแปรงที่ใชตองไมแข็งจนทําใหผิวของสะละเปนบาดแผล เมื่อลางเสร็จแลวจึงผ่ึง
ในที่รมทิ้งไวใหแหง 
 
     2.3  การบรรจุหีบหอ 
    นําผลสะละบรรจุลงในเขงหรือตะกราพลาสติกที่บุดวยใบตองหรือกระดาษ
หนังสือพิมพเพื่อปองกันการชอกช้ําระหวางการขนสง 
 
     2.4  การขนสง 
    ไมควรวางเขงหรือตะกราพลาสติกที่บรรจุสะละแลวซอนทับกันเนื่องจากจะทําให 
ผลสะละช้ําเสียหายได  ถาตองวางซอนกันควรมีไมวางกัน้เปนชั้นๆ เพือ่กันไมใหเขงกระแทกกัน
ระหวางการขนสง 
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     2.5  การเก็บรักษา 
     การเก็บรักษาสะละที่อุณหภูมิหองทําใหเสื่อมคุณภาพอยางรวดเร็ว การเก็บรักษา
ที่อุณหภูมิ  15  องศาเซลเซียส  จะทําใหผลสะละมีคุณภาพดีที่สุด  และการเก็บรักษาผลสะละที่ 
 อุณหภูมิ  10-12.5  องศาเซลเซียส  ทําใหผลสะละเกิดการอาการสะทานหนาวเมื่อเกบ็
ไวนานกวา  14  วัน  การเกบ็รักษาในหองเย็นพบวาสะละอายุ  37  สัปดาห  สามารถเก็บรักษาที่
อุณหภูมิ  15 องศาเซลเซียสมีอายุการเก็บรักษานานที่สุด  28  วัน  และเมื่อนําสะละออกจากหองเยน็
มาเก็บรักษาตอที่อุณหภูมิหองมีอายุการวางขายได  3  วนั 
   
     2.6  การแปรรูป 
    ในปจจุบนัไดมีการนําผลผลิตที่ดอยคุณภาพมาแปรรูปไดหลายรูปแบบ  เชน ไวน    
สะละ  แยมสะละ  และสะละกวน  เปนตน 
  

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 บัณฑิต และคณะ(2533) ไดทําการพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสําหรับการปฏิบัติหลัง
การเก็บเกีย่วทเุรียนเพื่อการสงออก  ไดแก  รถขนถายทุเรียน  เครื่องลางทําความสะอาดทุเรียน 
เครื่องเคลือบขี้ผ้ึงทุเรียน  และเครื่องปอกทุเรียน สําหรับเครื่องลางทําความสะอาดทุเรียน 
ประกอบดวย  กระเชาแขวนซึ่งติดอยูกับโซลําเลียงเปนชวง ๆ หางกนัชวงละ  31  เซนติเมตร โซ
ลําเลียงจะพากระเชาแขวนใหเคลื่อนที่ในแนวระดับดวยความเร็ว  3.85  เซนติเมตรตอวินาที  หอง
ลางทําความสะอาดมีขนาด(กวาง ×ยาว × สูง) 70 × 190 × 93 เซนติเมตร  เฉพาะอางรับน้ํามีขนาด 
(กวาง × ยาว × สูง) 70 × 190 × 26 เซนติเมตร  ระบบการลางจะใชระบบปด คือปมจะดดูน้ําจากอาง
รับน้ําขางใตส่ังจายไปยังหวัฉีดน้ําและน้ําที่ผานหัวฉีดออกมาแลวจะไหลกลับคืนลงสูอางรับน้ําอีก 
ในขณะลางจะมีน้ําสวนหนึ่งถูกดูดทิ้งไปและมีการเติมน้าํดีเขามาแทนที่อยูตลอดเวลา ภายในหอง
ลางทําความสะอาดจะติดตั้งทอพีวีซีขนาดเสนผานศูนยกลาง  2 ½  นิ้ว  เปนทอประธานอยูทั้งสอง
ขางของเครื่องลางมีดานละ  3  ทอ  ทอประธานนี้ยาวตลอดความยาวของเครื่องลาง  คือ  190 
เซนติเมตร  ที่ทอประธานนีจ้ะเจาะรูขนาดเสนผานศูนยกลาง  4  มิลลิเมตร  เพื่อใชเปนหัวฉดี
ตําแหนงของหัวฉีดจะตดิตัง้ตําแหนงตาง ๆ กัน  ดานละ  24  หัว  รวมทั้งหมด  48  หัว  แรงดันน้ําที่
ใชขณะทํางาน  คือ  1  กิโลกรัมตอตารางเซนติเมตร  อัตราการไหลของน้ําประมาณ  272  ลิตรตอ
นาที  เครื่องมีความสามารถในการทํางาน  1,350  กิโลกรัมตอช่ัวโมง  และผลทุเรียนที่ผานการทํา
ความสะอาดแลวจะมีคาความสะอาดปานกลาง  คือ  เครื่องสามารถทําความสะอาดเศษดินใบไม
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และเพลี้ยแปงที่ติดมากับผลทุเรียนออกไดหมด  แตเพล้ียหอยซ่ึงเกาะตดิแนนกับผิวของทุเรียนไม
สามารถลางออกไดหมด 

 วิบูลย และคณะ(2538)  ไดทาํการออกแบบเครื่องทําความสะอาดขิง  ประกอบดวยเครื่อง
ลางขิง  เครื่องสลัดขิง  และเครื่องเปาแหง  เครื่องลางขิงมีสวนประกอบดังนี้  สายพานลําเลียงขิง 
เปนลวดสแตนเลสถักขนาด  1.90  เซนติเมตร  หนากวาง  80  เซนติเมตร  ชุดหัวฉดีน้ําลางขิง  เปน
หัวฉีดทีใ่ชสําหรับพนยาฆาแมลง  มีลักษณะการฉีดเปนรูปกรวยตดิตั้งหัวฉีดทั้งดานลางและดานบน
ของสายพานมทีั้งหมด  8  ชุด(48หัว) ดานบน  4  ชุด  ดานลาง  4  ชุด  แตละชุดจะวางทํามุ  65  และ 
105  องศา กับแนวการเคลื่อนที่ของสายพาน  โดยติดตั้งสลับกันมุมละ  2  ชุด  ซ่ึงแนวดานบนกับ
ดานลางจะตรงกัน  หวัฉีด  1  ชุดมี  6  หัว  ระยะหาง  15  เซนติเมตร  ชุดหัวฉดีใชน้ําอัตรา  21,600 
ลิตรตอช่ัวโมงที่แรงดัน  284  ปอนดตอตารางนิ้ว  หรือ  14,400  ลิตรตอช่ัวโมง  ที่แรงดัน  142 
ปอนดตอตารางนิ้ว  การทดสอบการลางขิงตลาด  ซ่ึงเปนขิงที่ใชบริโภคภายในประเทศ  พบวา  ที่
แรงดัน  100  ปอนดตอตารางนิ้ว  สามารถลางใหสะอาดโดยมีความสามารถในการทาํงาน  1  ตัน
ตอช่ัวโมง  สําหรับขิงที่สงออกไปจําหนายยังตลาดตางประเทศจะตองใชแรงดันที่สูง  284  ปอนด
ตอตารางนิ้ว  ขิงที่ไดจะมีความสะอาด 

 ประพันธ(2543) ไดทําการออกแบบเครื่องลางและปอกเปลือกมันฝรั่ง  ประกอบดวยอางรับ
มันฝรั่ง  ซ่ึงจะมีระบบลําเลียงมันฝรั่งเขาสูเครื่องลางและปอกเปลือกที่ไดออกแบบเปนอางครึ่ง
ทรงกระบอก  ภายในบรรจุน้าํลาง  ตะแกรงลางและปอกเปลือกรูปทรงกระบอกภายในติดใบมดี
ปอกและสกรลํูาเลียง  มันฝรั่งที่ลางและปอกเปลือกแลวจะออกจากตะแกรงลางและปอกเปลือกอีก
ดานหนึ่งและตกสูอางรับมันฝรั่งพรอมที่จะทําการแปรรูปตอไป 

 ประสงค(2543) ไดทําการออกแบบเครื่องลางสตรอเบอรี่  ประกอบดวยชุดถังกด  มี
ลักษณะใบกดเปนซี่จํานวน  4  ใบ  ทําการหมุนกดผลสตรอเบอรี่ใหจมน้ําเพื่อแยกใบและเศษดิน
ออกจากผลอยางหยาบครั้งที่  1  ใบกดจะพาผลสตรอเบอรี่ผานไปยังชุดถังลาง  1   ชุดถังลาง  1   มี
สายตอเขาถัง  ทําใหเกิดฟองอากาศและน้าํในถังกระเพื่อมอยางแรง เปนผลใหสตรอเบอรี่สลัดตัว 
แยกใบและเศษดินอยางหยาบครั้งที่  2  และมีระบบน้ําฉดีดันใหผลสตรอเบอรี่เคลื่อนจากตนถังไป
ยังปลายถังสูชุดถังลาง  2  ชุดถังลาง  2  ทําหนาที่ลางหยาบครั้งที่  2  ชุดลําเลียงขึ้นมีลักษณะเปน
ขั้นบันไดจะพาผลสตรอเบอรี่ขึ้นไปยังชุดแปรงขน  และทําการลางละเอียดครั้งที่  1  โดยมีสายน้ํา
ดัน  3  แถว  เพื่อใหใบและเศษดินทีย่ังคางอยูที่ผิวสตรอเบอรี่หลุดตกลงไปยังดานหลงัของชุดถัง
ลาง  2   ชุดแปรงขน  มีลักษณะเปนลูกระนาด  จํานวน  8  ลูก  แปรงขนจะหมุนไปทางเดียวกนัทํา
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หนาที่แยกขนและตาออกจากผลสตรอเบอรี่  มีชุดฉีดน้ําลักษณะเปนหอยโขง  ซ่ึงจะฉีดน้ําเปนวง
กวางจํานวน  9  ชุด   ฉีดลางผลสตรอเบอรี่จากดานบนเปนการลางละเอยีดครั้งที่  2  ชุดน้ําวน เพื่อ
ลดปริมาณการใชน้ําใหนอยลง การทดสอบการลางสตรอเบอรี่พบวามคีวามสามารถในการทํางาน 
1.50  ตันตอช่ัวโมง 
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อุปกรณและวิธีการ 
 

อุปกรณ 
 

 1.  เครื่องหาคาความถวงจําเพาะโดยการแทนที่น้ําดวยเครื่องชั่งน้ําหนกัอิเล็คทรอนิคส 
 2.  เครื่อง  Universal Testing Machine(UTM) ยี่หอ  Instron 
 3.  เครื่องชั่งน้ําหนักดิจิตอล  ยี่หอ  Precica  รุน  6200  cses 
 4.  เวอรเนยีคาลิปเปอรแบบตัวเลข(Digital caliper) ยี่หอ  KEIBA 
 5.  เครื่องวัดความเร็วรอบ  ยีห่อ  Testo  รุน  Testo  470 
 6.  เครื่องวัดกาํลังไฟฟา  ยี่หอ  Digicon  รุน  DW-609 

7.  คอมพิวเตอรและโปรแกรม  Matlab  R-12 
8.  แวนขยาย 
9.  ตลับเมตร 
10. นาฬิกาจับเวลา 
11. กรรไกรตดักิ่งไม 
12. เข็มหมุด 
13. สะละ  3  พันธุคือ  พันธุเนินวงจํานวน  315  กระปุก สุมาลีและหมอจํานวนอยางละ  15   

กระปุก  โดยทีส่ะละทั้ง  3  พนัธุอยูในระยะเก็บเกีย่วซ่ึงใชระยะเวลาหลังดอกบานและการชิมเปน
ตัวกําหนด  พนัธุเนินวงอายุ  270+10  วัน พันธุสุมาลีอายุ  245  วัน และพันธุหมออายุ  271 วัน) 

 
14. เครื่องทําความสะอาดผลสะละ 

วิธีการ 
 
1.  บันทึกและวิเคราะหผลขอมูลสมบัติทางกายภาพของผลและกระปุกสะละโดยที่
 
 1.1  ขอมูลของผลและกระปกุสะละในแตละพันธุจะทําการเก็บขอมูลจากผลสะละจาํนวน  
30  ผลและจากกระปกุสะละจํานวน  10  กระปุก  
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     1.2  ขอมูลของความเคนขัว้ผลสะละในแตละพันธุ  จะทําการเก็บขอมูลจากสะละจาํนวน 
20  ผล   การวัดคาแรงดึงขั้วผลทําไดโดยทาํการแยกผลสะละออกจากกระปุกโดยการตัดกานกระปกุ
ออกเปนทอน ๆ มีความยาวทอนละ 1  เซนติเมตร  บริเวณตรงกลางทอนจะมีผลสะละยึดติดอยู
จํานวน  1  ผล  ทําการจับยดึกานกระปุก  และจับลอคผลดวยอุปกรณพเิศษ  แลวทําการวัดหาคาแรง
ดึงขั้วผล  โดยใชเครื่อง  UTM  และใช  Load cell  ขนาด  50  กิโลนิวตนั 
 

    1.3  ขอมูลหนามผลสะละในแตละพนัธุ  จะทําการเกบ็ขอมูลจากสะละจํานวน  30  ผล  
การเก็บขอมูลจํานวนหนามทําไดโดยจะแบงพื้นที่เปลือกออกเปน  2   ดานเทา ๆ กันในแนวตั้งของ
ผล  แตละดานจะแบงออกเปน  3  สวน  คือสวนปลายผล กลางผล และขั้วผล  แลวทําการสุมเก็บ
ตัวอยางจํานวนหนามในพืน้ที่  1  ตารางเซนติเมตรของแตละสวน ๆ ละ  2  จุด  ดวยการใชแวน
ขยายและการนับและหาคาเฉลี่ย  การเก็บขอมูลความยาวหนามทาํไดโดยจะแบงพื้นที่เปลือก
ออกเปน  3  สวนเทา ๆ กนัในแนวตั้งของผล  คือ  สวนปลายผล กลางผล และขั้วผล  แตละสวนจะ
แบงออกเปน  4  ดาน  คือ  ดานหนา- หลัง- ซายและขวา  แลวสุมเก็บตวัอยางดวยการใชเวอรเนยีคา
ลิปเปอรวัด  และหาคาเฉลี่ย 

 
 1.4  ขอมูลพื้นที่เปลือกผลสะละ  จะทําการเก็บขอมูลจากสะละจํานวน  30  ผล และถาย 
ภาพเปลือกของผลสะละดวยกลองดิจิตอลที่ไดออกแบบลักษณะการถายภาพไวแลวมาหาพื้นที่
เปลือกโดยใชโปรแกรม  Matlab  R-12  ซ่ึงเขียนโปรแกรม(code) ใหนับจํานวน  Pixel  ของพื้นที่
เปลือกสะละแลวคูณดวยคาคงที่(คาที่ไดจากการเปรียบเทียบขนาด  Pixel  กับพื้นที่มาตรฐาน  ซ่ึง
พื้นที่มาตรฐาน  คือ  ความกวาง  10  เซนติเมตร×ความยาว  10  เซนติเมตร  ในการทดลองนี้มีคา
เทากับ  715 × 715 Pixel) 
 
 1.5  ขอมูลมาตรฐานแผนภาพของผลสะละในแตละพนัธุ  จะทําการเกบ็ขอมูลจากสะละ
จํานวน  30  ผล  แลวนํามาเปรียบเทียบกบัมาตรฐานแผนภาพอธิบายรูปรางผลไมโดยใชคาสัดสวน
ของขนาดเสนผานศูนยกลางโตสุดตอขนาดความยาวของผลเปนตัวกําหนด 
 

  1.6  คาความถวงจําเพาะของผลและกระปกุสะละหาไดจากสมการ 
  

  ความถวงจําเพาะของวัตถุ  =  น้ําหนักของวัตถุที่ช่ังในอากาศ × คาความถวงจําเพาะของน้ํา

                                                     น้ําหนักของน้ําที่ถูกแทนที่ 
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2.  การออกแบบและสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละ
 
 สะละเปนผลไมที่ประกอบไปดวยผลเดี่ยวหลาย ๆ ผลอยูรวมกันเปนกลุมเรียกวากระปุก 
(ภาพที่ 1) โดยที่กระปุกมีรูปทรงเปนวงรี  มีกานกระปุกยาวขึ้นไปและผลสะละจะมหีนามแหลม
ขนาดเล็กทัว่ทัง้ผลดังนั้นในการออกแบบการทํางานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละจึงไดทําการ
ประยุกตนําหลักการทํางานของเครื่องจักรกลที่มีลักษณะการทํางานที่คลายกันมาเปนตนแบบใน
การออกแบบ  โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 
 2.1  โครงสรางหลักของเครื่อง 
         จากการศกึษาผลงานวจิยัที่เกีย่วของ  สามารถนําหลักการออกแบบโครงสรางหลัก
ของเครื่องลางทําความสะอาดทุเรียนมาประยุกตใชโดยไดทําการปรับเปลี่ยนขนาดของโครงสราง
หลักใหมีขนาดความยาวลดลงเหลือเพียง  1  ใน  3  ซ่ึงเปนขนาดที่เหมาะสมในการใชงานของ
เครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
 2.2  ระบบลําเลียงโดยใชสายการลําเลียง 
        การทํางานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละไดออกแบบใหเครือ่งสามารถทําความ
สะอาดกําจดัหนามทั้งกระปกุ  และมกีารทํางานตอเนื่องเปนวงรอบ  ดังนั้นจึงไดทําการประยุกต
ระบบลําเลียงของโรงเชือดไกที่มีลักษณะการทํางานโดยการแขวนขาไกเขากับขอเกีย่วแลวปลอยให
ตัวไกหอยหัวลงมาเพื่อความสะดวกในการจัดการตามขัน้ตอนตาง ๆ ของโรงเชือด  และไดทําการ
ออกแบบอุปกรณสําหรับจับยึดกานกระปกุสะละเพิ่มเติมเพื่อทําใหการทํางานของเครื่องทําความ
สะอาดผลสะละมีความเหมาะสมและสะดวกในการทํางานยิ่งขึ้น 
 
 2.3  ระบบทําความสะอาดโดยการกําจัดหนาม 
          หลังการเก็บเกีย่วสะละเกษตรกรจะนําสะละทั้งกระปุกทําความสะอาดโดยใชแปรงปด
(แปรงทาสี) หรือใชน้ําฉีดลางสิ่งสกปรกออก  ซ่ึงสามารถทําความสะอาดไดเทาที่ขนแปรงปดถึงแต
ไมสามารถที่จะปดหนามออกไดดเีทาที่ควรจึงไดทําการประยุกตระบบการลางทําความสะอาด
รถยนตโดยใชแปรงปดทรงกระบอกหมนุสิ่งสกปรกออก  และไดทําการออกแบบลักษณะแปรงปด
เพิ่มเติมโดยใหมีลักษณะเปนชุดจานแปรงปดซึ่งในแตละชุดจานแปรงปดจะถูกวางระยะหางกนั  มี
จํานวน  2  ชุด  ติดตั้งในแนวราบ  มีทิศทางการหมุนตามเข็มนาฬิกา  ในการทํางานกระปุกสะละจะ
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ถูกลําเลียงเขาไประหวางชุดแปรงปด  โดยจะทําการปดทลีะดานตอเนื่องกันไป   ในการทํางานจะ
ไมใชน้ําในการทําความสะอาดเนื่องจากแปรงปดสามารถทําความสะอาดไดดเีปนที่นาพอใจ 
 

 
 

ภาพที่ 1  กระปุกสะละ 
 

 ขอกําหนดของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ  มีดังนี้เครื่องตองมีขนาดกะทดัรัด 
เคลื่อนยายสะดวก ประกอบดวยกลไกที่ทํางานงาย ๆ ไมซับซอน  มีความปลอดภัยในการใชงาน
กลไกในการทาํความสะอาดที่ทํางานไดทั้งกระปุกแบบตอเนื่อง  ผลตองสะอาด  มีหนามเหลืออยู
นอยกวา  40  เปอรเซ็นตของพื้นที่เปลือก(คาของตัวเลขนีจ้ะทําใหผูบริโภคสามารถที่จะจับผลสะละ
ปอกเปลือกไดโดยงายและสะดวก) อัตราการสูญเสียของผลหลุดรวงจากกระปกุไมเกนิ  5 
เปอรเซ็นต  และมีความสามารถในการทํางานไมต่ํากวา  150  กิโลกรัมตอช่ัวโมง 
 
3.  สวนประกอบของเครื่องทําความสะอาดผลสะละมีดังนี้
 
 3.1  ระบบลําเลียง  ประกอบดวย 
 
         3.1.1  โซลําเลียงชนิด  Double pitch chain No. 60 มีความยาว  600  เซนติเมตร ทุก ๆ
ระยะ  30  เซนติเมตร  ทําการติดตั้งขอตอโซแบบปก(Attachment) แบบ A-2  (ภาพที่2) เพื่อใชติดตั้ง 
อุปกรณจับยึดกานตอกระปุกสะละ 
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        3.1.2  อุปกรณจับยึดกานตอกระปุกสะละ  มีสวนประกอบ  คือ 
               ก.  อุปกรณจับยึดกานตอกระปุกสะละ(ภาพที่ 3) ประกอบดวย  เหล็กเสนแบน
ขนาด 1 ×  1/8  × 4 นิ้ว  ยดึติดกับขอตอโซแบบปกดวยนัทและโบลท  ขนาด 5 × 20 มิลลิเมตร  มี
เหล็กเพลาขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง  1  นิ้ว  และยาว  1  นิ้ว  ที่จดุกึ่งกลางดานหนาตัดขวางเจาะรู
โดยตลอดขนาดเสนผานศูนยกลาง  6.50  มิลลิเมตร  และกึ่งกลางอีกดานหนึ่งทําเปนสลักเกลียว
ขนาดเสนผานศูนยกลาง   1/4  นิ้ว  ใชสําหรับจับยึดกานเหล็กตอกานกระปุกสะละ  โดยที่เหล็กเพลา
ขาวยึดติดกับเหล็กเสนแบนดวยการเชื่อมยึด 

            ข.  กานตอกระปุกสะละ(ภาพที่ 3) ประกอบดวยเหล็กเสนขนาดเสนผาน
ศูนยกลาง  1/4 ×91/2  นิ้วเชื่อมยึดกับทอเหล็กขนาดเสนผานศูนยกลาง  3/4  นิ้ว  ยาว  1  นิ้ว  กึ่งกลาง
ดานยาวเชื่อมยึดโบลทขนาดเสนผานศูนยกลาง   1/4  นิ้วและใชนัทขนาดเสนผานศูนยกลาง   1/4  × 1 
นิ้ว  โดยท่ีดานหัวนัทเชื่อมยดึติดเหล็กเสนแบนขนาด  3/8 ×1  นิ้วเพื่อใชจับเมื่อทําการจับยึดกาน
กระปุกสะละเขากับกานตอ        
  
 3.2  ระบบการทําความสะอาดผลสะละโดยการกําจัดหนาม   ประกอบดวย  
 
            3.2.1  จานแปรงปด(ภาพที่ 4) จานแปรงปดทําจากเหล็กแผนขนาดเสนผานศูนยกลาง 
4 × 3/16  นิ้ว  ประกบกนัเปนคูระหวางแผนจานจะนําขนแปรงปด  ซ่ึงเปนเสนพลาสติกขนาดเสน
ผานศูนยกลาง  1.5  มิลลิเมตรและยาว  180  มิลลิเมตร  จํานวน  80  เสน  และมีการวางเปนแถวเรียง
เดี่ยวตอเนื่องกนัไปตลอดจานแปรงปด  โดยมีระยะหางระหวางเสนแปรง  5 มิลลิเมตร  และมีการ
ยึดติดขนแปรงเขากับจานทัง้สองโดยใชนทัและโบลทขนาดเสนผานศนูยกลาง  1/4  × 1/2  นิ้ว  จาน
แปรงปดจะถูกรอยเปนชุดจํานวน  4  จานตอ  1  ชุด  มีระยะหางระหวางจาน  15  เซนติเมตร เขากับ
เพลาขับแปรงปด  ซ่ึงมีการยดึติดกับเพลาขับดวยนัทขนาดเสนผานศูนยกลาง  3/8  นิ้ว 
 



 17

 
      
                       ภาพที่ 2  ขอตอโซแบบปก  A-2 
 

 

อุปกรณจับยึดกานตอกระปกุสะละ

กานตอกระปกุสะละ 

 
           ภาพที่ 3  อุปกรณจับยึดกานตอกระปุกสะละ 
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   ขนแปรงปด 
จานแปรงปด 

เพลาขับแปรงปด

 
           ภาพที่ 4  ชุดทําความสะอาดผลสะละโดยการกําจัดหนาม 

 
     3.2.2  เพลาขับแปรงปด(ภาพที่ 4) เปนเหล็กเพลาขาวขนาดเสนผานศูนยกลาง  1  นิ้ว 
โดยที่ปลายเพลาดานหนึ่งยึดติดกับพูเลยเพือ่รับกําลังงานจากมอเตอรตนกําลัง 
 

3.3  ระบบสงกําลัง 
 

        ระบบสงกําลังจะใชพูเลยสายพานและเฟองโซเปนตัวสงกําลัง เนือ่งจากหาซื้อไดงาย
ในทองตลาดและนิยมใชกันทั่วไป  การทํางานจะใชมอเตอรไฟฟาเปนตนกําลังจํานวน  2  ชุด  คือ 
 
         3.3.1  ชุดขับเคลื่อนระบบลําเลียง(ภาพที่ 5) ใชมอเตอรไฟฟา  3  เฟส  380  โวลท  
ขนาด  1  แรงมาผานชุดเกยีรทดและสงกําลังดวยเฟองโซไปยังเพลาขบัชุดลําเลียง 
          3.3.2  ชุดขับเคลื่อนระบบทําความสะอาด(ภาพที่ 6) ใชมอเตอรไฟฟา  1  เฟส  220 
โวลท  ขนาด  1/2   แรงมา  จํานวน  2  ตัว  สงกําลังดวยสายพานลิ่มรอง B ไปยังเพลาขับชุดทําความ
สะอาด 
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                          ภาพที่ 5  ระบบสงกําลังชุดขับเคลื่อนระบบลําเลียง 
 

 
 

                                       ภาพที่ 6  ระบบสงกําลังชุดขับเคลื่อนระบบทําความสะอาด 
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3.4  โครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละ(ภาพที่ 7) 
 
       โครงสรางหลักจะใชเหล็กรางขนาด  3  นิ้ว  และโครงสรางรองจะใชเหล็กฉาก

เหล็กเสนแบน  เหล็กแผนและเหล็กเพลาขนาดตาง ๆ เนือ่งจากสามารถขึ้นรูปไดงายและมีขายใน
ทองตลาดทั่วไป  โครงสรางมีขนาด(กวาง×ยาว×สูง)  150×280×130  เซนติเมตร 
 

               
 
                               ภาพที่ 7  โครงสรางสวนประกอบของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 

 
4.  การทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละเบื้องตน
 
 ทําการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละเบื้องตนโดยใชสะละพนัธุเนินวง(ที่มอีายุการ
เก็บเกีย่วหลังดอกบาน  270+10 วัน)  เนื่องจากเปนพันธุที่นิยมบริโภคและมีการผลิตเปนการคา
ปริมาณที่มาก  เพื่อหาจํานวนครั้งที่เหมาะสมของการปดหนามออกจากผลสะละทั้งกระปุก  โดยใช
ความเร็วโซลําเลียงและความเร็วรอบแปรงปดสูงสุดคือ  8.49  เมตรตอนาที  และ  715  รอบตอนาที 
ตามลําดับ  เนือ่งจากในการทํางานเครื่องสามารถปดหนามออกจากผลสะละไดทีละดาน  ดังนั้นจงึ
ไดกําหนดใหกระปุกสะละตองผานการปดหนามที่  1  รอบ โดยตองหมุนกระปกุ  2  คร้ัง(หนา-
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หลัง) และ  2  รอบ โดยตองหมุนกระปุก  4  คร้ัง(หนา-หลัง-ซายและขวา) และทําการทดสอบ  3  
ซํ้า  ซํ้าละ  5  กระปุก  ผลการทดสอบพบวาประสิทธิภาพของการกําจดัหนามเมื่อทํางาน  1  รอบ 
คือ  89.05±7.39  เปอรเซ็นต  และเมื่อทํางาน  2  รอบ  คือ  97.40±1.69  เปอรเซ็นต(ตารางที่6) และ
เมื่อนําผลสะละที่ผานการปดหนามออกมาตรวจความเสียหายเชิงกลพบวาการกําจัดหนามที่การ
ทํางาน  2  รอบเนื้อของผลสะละจะมีความเสียหายเปนรอยช้ําลึกเขาไปในเนื้อ(ภาพที่ 8) ทําใหไมนา
รับประทานแตการทํางาน  1  รอบ  มีความเสียหายของเนื้อสะละนอยกวา(ภาพที่ 9) จึงไดแนวทาง
ในการกําหนดจํานวนรอบในการปดหนามของผลสะละเปนการปดเพียง  1  รอบ(หนา-หลัง) 
เทานั้น 
 
ตารางที่  1  ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม  โดยใชความเรว็โซลําเลียง  8.49  เมตรตอนาที  และ 
                   ความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 
    

ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม (เปอรเซ็นต) ซํ้าที่ 
              การทํางาน 1 รอบ     การทํางาน 2 รอบ                

                         1                                                            93.18                         96.10 
                         2                                                            80.51                         98.99 
                         3                                                            93.45                         96.03 
                    คาเฉลี่ย                                                       89.05                         97.04 
           คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน                                            7.39                           1.69 

 

 

     2 1 

     4  3 
                   
                    ภาพที่ 8  ความเสียหายเชิงกลเมื่อใชความเรว็โซลําเลียง  8.49  เมตรตอนาที  
                                   และความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที  ที่การทํางาน  2  รอบ 
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   2 1 

   4 3 

 
                    ภาพที่ 9  ความเสียหายเชิงกลเมื่อใชความเรว็โซลําเลียง 8.49 เมตรตอนาที 
                                   และความเร็วรอบแปรงปด 715 รอบตอนาที ที่การทํางาน 1 รอบ 
 
หมายเหต ุ 1.  หมายถึง  จาํนวนวันที่ทําการการตรวจพินิจ  
  2.  หมายถึง  จาํนวนการปดหนาม (คร้ัง) 
  3.  อักษรตัวพมิพใหญ หมายถึง  ความเร็วโซลําเลียงที่  8.49  เมตรตอนาทีและ 
       อักษรตัวพมิพเล็ก หมายถึง  ความเร็วรอบแปรงปดที่  715  รอบตอนาที 
 
  4.  หมายถึง  ผลสะละที่ไมผานการกําจดัหนามใชเปนตัวเปรียบเทียบ 
 
5.  การทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละตนแบบ    มีขั้นตอนดังนี้ 
 

5.1  วางแผนการทดสอบแบบ  3×5  factorial in randomized complete block design  
มีปจจัยที่ศกึษา  2  ปจจัย  คอื  ความเร็วโซลําเลียงที่  3  ระดับ ไดแก  3.56, 6.06, 8.49  เมตรตอนาที
และความเรว็รอบแปรงปดที่  5  ระดับ  ไดแก  360, 417, 481, 565, 715  รอบตอนาที  โดยทําการ
ทดสอบ  3  ซํ้า ซํ้าละ  5  กระปุก  และวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม  IRRISTAT   
 
 5.2  สะละที่ใชในการทดสอบเปนพันธุเนินวงที่มีอายกุารเก็บเกีย่วหลังดอกบาน  270+10 
วันและมีจํานวน  15–20  ผลตอกระปุก 
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 5.3  การทําความสะอาดผลสะละ โดยการกาํจัดหนามกําหนดที่การทํางาน  1  รอบ          
(หนา-หลัง) 
 
 5.4  การเก็บตวัอยางผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพการกําจดัหนาม  ใชวิธีสุมเก็บ
ตัวอยางผลสะละที่  3  ระดับ  คือ  ระดับบน กลาง และลางของกระปุก  ระดับละ  1  ผล  รวมเปน  3 
ผลตอกระปุก(ภาพที่10) ดังนัน้ใน  1  การทดสอบจะตองเก็บตัวอยางรวม  27  ผลจากสะละ  9  
กระปุก(60 เปอรเซ็นตของสะละจํานวน  15  กระปุก) 
 

5.5  นําตัวอยางที่ไดทําเครื่องหมายวงรอบบนพื้นที่เปลือกสวนทีห่นามถูกกําจัดออกไป 
(ภาพที่ 11) และถายภาพไวดวยระบบดิจิตอล(ภาพที่ 12) 
 
      5.6  นําภาพมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรม  Matlab R-12  เพื่อหาประสิทธิภาพการกําจัด
หนามซึ่งหาไดจาก 
 
                        ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม(%)  = พื้นที่เปลือกที่ถูกปดหนามออกหมด(ซม.)2×100 
                                                                                                      พื้นที่เปลือกทั้งหมด(ซม.)2  
                                 
         5.7  ผลสะละที่หลุดรวงเนื่องจากแปรงปดในแตละซ้ําการทดสอบไดทําการบันทึกเก็บไว
โดยแยกแตละกระปุกแลวนํามาหาคาความสูญเสียในการทํางาน  ซ่ึงหาไดจาก 
                      
                        ความสูญเสียในการทํางาน(%)      =    จํานวนผลที่หลุดรวงแตละกระปุก  × 100 
                                                                                              จํานวนผลทั้งหมดแตละกระปุก 
                                    

5.8  ความสามารถในการทํางานของเครื่อง   หาไดจาก 
 
             ความสามารถในการทํางาน(กก./ชม.)  = เวลา 1 ชม.  ×  น้ําหนักสะละทั้งกระปุก(5 กระปุก) 
                                                                                             เวลาที่ใชทําความสะอาด(1 รอบ) 
 

5.9  การเก็บตวัอยางผลการทดสอบเพื่อทําการตรวจพนิจิความเสียหายเชิงกลทําไดโดยสุม
เก็บสะละจํานวน  2  กระปุกจาก  6  กระปกุที่เหลือแตละการทดสอบ(  1  การทดลองใชสะละ  15 
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กระปุกโดยที่  9  กระปุกเก็บตัวอยางเพื่อหาประสิทธิภาพการกําจดัหนามและ  6  กระปุกเก็บ
ตัวอยางตรวจพินิจความเสียหายเชิงกล) นาํกระปุกสะละเก็บในถุงพลาสติกใสที่เจาะรู พับปากถุง
วางไวที่อุณหภูมิหองและทาํการตรวจพนิจิความเสียหายเชิงกลทุกวัน 
 
   5.10  การตรวจพินิจความเสยีหายเชิงกลแตละการทดสอบทําไดโดยสุมเก็บตัวอยางผลสะ
ละจากกระปุกที่  3  ระดับคือระดับบน กลาง และลางของกระปุก  ระดับละ  1  ผล  รวมเปน  3  ผล
ตอกระปุกตอการทดลอง  ปอกเปลือกและตรวจพินจิเนื้อสะละดูความเสียหาย  ซ่ึงทําไดโดยแบง
พื้นที่เนื้อผลสะละออกเปน  4  ดาน  คือหนา-หลัง-ซายและขวาตามความสูงของผล  เปรียบเทียบ
เปนดานละ  25  เปอรเซ็นต  แลวทําการประมาณรอยช้าํทีพ่บเปนจํานวนเปอรเซ็นตออกมา 
 

 

  ระดับบน

ระดับกลาง 

ระดับลาง

 
                                                   ภาพที่ 10   ตําแหนงสุมเก็บตัวอยางผลสะละ 
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           ภาพที่ 11  การทําเครื่องหมายวงรอบพื้นที่เปลือกผลสะละในสวนที่หนามถูกกําจัดออกไป 
                              (ลูกศรชี้) 
 

 
 
                                            ภาพที่12   ลักษณะการถายภาพพื้นที่เปลือกผลสะละ 
 
 
 



 26

6.  การวิเคราะหทางเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  (ทรงธรรม, 2546) 
 

วันชัย และชอุม(2538) กลาววาเศรษฐศาสตรวิศวกรรมเปนการวิเคราะหเพื่อคัดเลือก
โครงการหรือบริการ  ซ่ึงมีความมุงหมายเพื่อประหยัดทรัพยากรโดยเนนความคุมคาและกอใหเกดิ
ประโยชนมากที่สุดแตเสียคาใชจายนอยที่สุด  เปนการประเมินตนทุนเทยีบกับผลตอบแทนที่ไดรับ
จากการลงทุน การประเมินคาใชจายในการสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละในที่นีค้ิดเฉพาะ
ราคาที่จัดซื้อหรือสรางไมคิดคาที่ดิน โรงงาน คาประกันโรงเรือนและอืน่ ๆ  
 

6.1  คาใชจายเริ่มตน(First cost) ตนทุนเริ่มแรก  คือคาใชจายสําหรับลงทุนเริ่มตน  
เชน  เครื่องจักร ที่ดิน  เปนตน 

 
6.2  คาใชจายในการดําเนินงาน(Operating cost) ตนทนุในการดําเนินการ  คือคาใชจายที ่

ตองเตรียมไวเพื่อการดําเนนิการเกี่ยวกับทรัพยสินที่ตองลงทุนไปเพื่อใหเกิดผลผลิต 
 
6.3  คาใชจายคงที่(Fixed cost) คือคาที่คงที่ไมแปรไปตามปริมาณการผลิต  เชน  คาเสื่อม

ราคา คาเสียโอกาสของทุนในเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
6.4  คาใชจายผันแปร(Variable cost) คือคาใชจายทีแ่ปรไปตามปริมาณกาผลิต  เชน     คา

ไฟฟา  คาใชจายเหลานีจ้ะแปรเปลี่ยนตามปริมาณสะละที่นํามาทําความสะอาดกําจดัหนาม 
 
คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึน้ในการทําความสะอาดผลสะละ  หาไดจาก 
 
   AC = FC+VC 
 
  โดยที่  AC(Annual fixed cost)   =      คาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึน้ในการทําความสะอาดผล 

                            สะละ(บาทตอป) 
 

FC(Fixed cost)  =   คาเสื่อมราคาของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ + 
                      คาเสียโอกาสในการลงทุน  
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VC(Variable cost) = จางแรงงาน + คาไฟฟา + คาบํารุงรักษา  
    
คาเสื่อมราคา(คิดวิธีเสนตรง) 

 
         D =  (P-S) / L 
 
         คาเสียโอกาสในการลงทุน 

 
                O = ((P+S)/2) × I 

 
       โดยที ่ P(Purchase) =      ราคาซื้อหรือสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละ(บาท) 
 L(Life)   =      อายุการใชงานเครื่องทําความสะอาดผลสะละ  =  10 ป 
 S(Service life)  =      ราคาเครื่องใชงานครบ  10  ป =  0.1P  บาท 
 D(Depreciation) =      คาเสื่อมราคาตอป(บาทตอป) 
 O(Opportunity  cost)= คาเสียโอกาสในการลงทุนตอป(บาทตอป) 
 I( Interest)      =      อัตราดอกเบี้ยที่  5 %  ตอป(อัตราดอกเบี้ยเงินกูเมื่อเดือน

   กันยายน  2548) 
 

จุดคุมทุน 
 

Blank and Turquin (1998) เสนอสมการการหาจุดคุมทนุไวดังนี ้
 
       BEPs    =    FC / (SUu-VCu) 
                                         
โดยที ่   BEPs(Break even point)    =     จุดคุมทุน(กิโลกรัมตอป) 

FC(Fixed cost)       =     คาใชจายคงที(่บาท) 
           SUu(Service Unit)     =     ราคาคาจางตอหนวย(บาทตอกิโลกรัม) 
           VCu(Variable cost)      =    คาใชจายผันแปร(บาทตอกิโลกรัม) 
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ระยะเวลาในการคืนทุน 
 
                           PBP   =       MC / P 
 
โดยที่    PBP(Pay back period)  =      ระยะเวลาในการคืนทุน(ป) 
 MC(Material cost)      =      คาใชจายในการสรางเครื่อง(บาท) 
 P(Profit)        =      กําไร(บาท) 
 
ในการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรมมีสมมุติฐานของการลงทุนคือ 
 

1.  ราคาผลิตภัณฑคงที่ เพราะฉะนัน้รายไดจากการวิเคราะหจะเปนเสนตรง 
2.  ผลิตภัณฑสามารถขายไดหมดไมวาจะผลิตเทาไร 
3.  อัตราดอกเบี้ยคงที่ 
4.  ตนทุนคงทีแ่ละตนทนุผันแปรแยกออกจากกันไดชัดเจน 
5.  การเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางเศรษฐกจิไมมีผลตอราคาผลิตภัณฑ 
6.  นโยบายระดับบรหิาร วิทยากร และประสิทธิภาพของการดําเนนิงานไม 

เปลี่ยนแปลง 
 

สถานที่ทําการวิจัย 
 

 ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ  สถาบันวิจยัและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร และภาควิชาวศิวกรรมเกษตร  คณะวิศวกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  
วิทยาเขตกําแพงแสน  จังหวัดนครปฐม 
 

ระยะเวลาในการวิจัย 
 

                      ตุลาคม 2547 ถึง กันยายน 2548 
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ผลและวิจารณ 
 

ผลและวิจารณการศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพของผลสะละ 
 

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของสะละ  3  พันธุ  คือ  เนินวง สุมาลี  และหมอ  พบวา
ทั้งเสนผานศูนยกลางผลและน้ําหนกัผลของสะละทั้ง  3  พันธุ   ไมมีความแตกตางกันทางสถิติโดย
เสนผานศูนยกลางผลมีคาระหวาง  33-34.30  มิลลิเมตร  และมีน้ําหนักผลประมาณ  30-33  กรัม  แต
พบวาความยาวผล  ความถวงจําเพาะและปริมาตรของ  3  พันธุมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ  โดยพันธุหมอมีผลยาวสุด  แตพนัธุสุมาลีส้ันสุด  ซ่ึงสอดคลองกับปริมาตรผล  ในการหา
คาความถวงจาํเพาะพบวาพนัธุสุมาลีมีคาสูงสุด(0.96) และพันธุหมอมคีาต่ําสุด(0.83) (ตารางที่ 2) 
 
ตารางที่ 2  เสนผานศูนยกลาง ความยาว น้าํหนัก ความถวงจําเพาะ  และปริมาตรของผลสะละ          
     3 พันธุ 
 

พันธุ 
เสนผาน
ศูนยกลาง  

(มิลลิเมตร) 

ความยาว 
(มิลลิเมตร) 

น้ําหนกั 
(กรัม) 

ความ
ถวงจําเพาะ 

ปริมาตร 
(ลูกบาศก-
เซ็นติเมตร) 

เนินวง       33.05 a1/ 80.72 a 33.13 a 0.87 b    37.94  ab 
สุมาลี     34.30  a 76.29 b 30.14 a 0.96 a    31.24  b 
หมอ     34.10  a 82.21 a 32.93 a 0.83 b   41.01  a 
F-test ns ** ns ** * 

CV (%) 13.00 9.62 30.40 12.80 40.10 
 
1/     ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับเหมือนกัน  แสดงความไมแตกตางกันทางสถิติเมื่อ

วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT  
ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
*    แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  95% 
**  แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99% 
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 เมื่อพิจารณาจาํนวนหนามตอพื้นที่เปลือกพบวาพันธุสุมาลีมีจํานวนหนามมากที่สุด  คือ    
20  เสนตอตารางเซนติเมตร  แตพันธุเนนิวงและหมอมจีํานวนหนามใกลเคียงกัน  คือ  ประมาณ 18 
เสนตอตารางเซนติเมตร  ความยาวหนามและพื้นที่เปลือกของสะละทั้ง  3  พันธุ  มีความแตกตาง
อยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  โดยพบวาหนามของสะละพนัธุสุมาลียาวสุด  แตหนามของสะละพันธุ
หมอส้ันที่สุด  เมื่อวัดพืน้ที่เปลือกพบวาพันธุหมอมีพื้นที่เปลือกสูงสุด  และพันธุสุมาลีมีพื้นที่เปลือก
ต่ําที่สุด(ตารางที่ 3) 
 
ตารางที่ 3  จํานวนหนามตอพื้นที่เปลือก ความยาวหนาม  และพื้นทีเ่ปลือกของผลสะละ  3  พันธุ  
 

พันธุ จํานวนหนามตอพื้นที่เปลือก 
(เสนตอตารางเซ็นติเมตร) 

ความยาวหนาม 
(มิลลิเมตร) 

พื้นที่เปลือก 
(ตารางเซ็นติเมตร) 

เนินวง    17.90 b1/   3.50 ab   53.80 ab 
สุมาลี 20.10 a 3.70 a 50.50 b 
หมอ 18.30 b 3.30 b 58.10 a 
F-test * ** ** 

CV (%) 17.10 10.30 16.60 
 

1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับไมเหมอืนกัน แสดงความแตกตางกนัทางสถิติเมื่อ
วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT           

*    แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  95%          
**  แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99% 

 
 จากการคํานวณความเคนขั้วผลของสะละทั้ง  3  พันธุ  พบวาพันธุหมอมีความเคนสงูสุด 
คือ  252  นิวตนัตอตารางเซนติเมตร  โดยมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อ
เปรียบเทียบกบัอีก  2  พันธุ   มาตรฐานแผนภาพของสะละทั้ง  3  พันธุเปนรูปวงรี  ทีม่ีอัตราสวน
ของเสนผานศูนยกลางโตสุดตอขนาดความยาวของผลที่ตางกัน(ตารางที่  4) 
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ตารางที่ 4  ความเคนขั้วผลและมาตรฐานแผนภาพของผลสะละ 3 พันธุ 
 

พันธุ ความเคนขั้วผล 
 (นิวตนัตอตารางเซ็นติเมตร) 

มาตรฐานแผนภาพ 

เนินวง   117.90 b1/   วงรี (1:2.35)2/

สุมาลี 143.70 b วงรี (1:2.06) 

หมอ 252.00 a วงรี (1:2.31) 

F-test ** - 
CV (%) 50.00 - 

 

1/      ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับไมเหมือนกัน  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อ
วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT 

2/    อัตราสวนของขนาดเสนผานศูนยกลางโตสุดตอขนาดความยาวของผล                               
             **  แตกตางอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  99%              
             
             เมื่อพิจารณาเสนผานศูนยกลางของกระปุกสะละทั้ง  3  พันธุพบวาไมมีความแตกตางกัน
ทางสถิติ  แตพันธุสุมาลีมีขนาดเสนผานศนูยกลางสั้นทีสุ่ด  คือ  157.80  มิลลิเมตร  โดยที่พันธุเนนิ
วงและหมอมขีนาดใกลเคยีงกัน  คือ  ประมาณ  166-167  มิลลิเมตร  แตพบวาความยาวกระปกุของ
สะละพันธุสุมาลีนั้นยาวที่สุด  คือ  222 มิลลิเมตร  โดยแตกตางอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติกับอีก  2 
พันธุ  ที่มีความยาวเทากัน  คือ  180  มิลลิเมตรเสนผานศูนยกลางของกานกระปกุของพันธุหมอนั้น
เล็กกวาพันธุเนินวงและสุมาลีที่มีเสนผานศูนยกลางเทากันคือประมาณ  9  มิลลิเมตร  ความยาวของ
กานกระปุกมคีาเปนไปเชนเดียวกับความยาวของกระปกุกลาวคือ  พันธุสุมาลีมีกานกระปุกยาวที่สุด   
(258 มิลลิเมตร) แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิง่กับพันธุหมอและพันธุเนินวงที่มีความยาวกานกระปกุ
เทากับ  201  และ 189  มิลลิเมตรตามลําดับ(ตารางที่  5) 
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ตารางที่  5  เสนผานศูนยกลาง และความยาว ของกระปกุและกานกระปุกของสะละ  3  พันธุ 
 

กระปุก กานกระปุก  
พันธุ เสนผานศูนยกลาง 

(มิลลิเมตร) 
ความยาว 

(มิลลิเมตร) 
เสนผานศูนยกลาง 

(มิลลิเมตร) 
ความยาว 

(มิลลิเมตร) 
เนินวง   166.50 a1/ 180.50 b 8.96 a 189.50 b 
สุมาลี 157.80 a 222.50 a 8.95 a 258.00 a 

       หมอ 167.30 a 180.00 b 7.76 b 201.00 b 
F-test ns ** * ** 

CV (%) 7.40 12.20 13.80 17.80 
 

1/      ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับเหมือนกัน  แสดงความไมแตกตางกนัทางสถิติเมื่อ
วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT  

ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
 *    แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  95%             
 **  แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99% 
 
             จํานวนผลตอกระปุกของสะละพันธุสุมาลีมีคาประมาณ  2  เทาของพันธุเนินวงและพันธุ
หมอ  น้ําหนักรวมของกระปกุและกานกระปุก  และปริมาตรของกระปุกสะละพันธุสุมาลีก็มี
คาสูงสุด  โดยแตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติเมื่อเปรียบเทียบกบัอีก  2  พันธุ   เมื่อพิจารณาคา
ความถวงจําเพาะของกระปกุสะละพันธุเนนิวงและหมอนั้นมีคาเกือบเทากัน  แตพันธุสุมาลีมีคา
ความถวงจําเพาะสูงสุดถึง  0.93  (ตารางที่  6) 
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ตารางที่  6  จํานวนผลตอกระปุก  น้ําหนกัของกระปุกและกานกระปกุ ปริมาตร  และความถวง 
                   จําเพาะของกระปุกของสะละ  3  พันธุ  
 

พันธุ จํานวนผลตอกระปุก
(ผล) 

น้ําหนกัของกระปุก
และกาน(กรัม) 

ปริมาตร 
(ลูกบาศกเซ็นติเมตร) 

ความ
ถวงจําเพาะ 

เนินวง   19.10 b1/   655.30  b   724 b 0.89 b 
สุมาลี 42.00 a 1,112.10 a 1,186 a 0.93 a 
หมอ 21.90 b     732.50 b     826 b 0.88 b 
F-test ** ** ** ** 

CV (%) 27.70 27.40 28.10 3.10 
 

1/      ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับไมเหมอืนกัน แสดงความแตกตางกนัทางสถิติเมื่อ
วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT              
             **  แตกตางอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 

 
ผลการทดสอบและวิจารณเคร่ืองทําความสะอาดผลสะละ 

 
จากการทดสอบความเร็วโซลําเลียงทั้ง  3  ระดับที่ทุกความเร็วรอบแปรงปดของเครื่องทํา

ความสะอาดผลสะละ  พบวามีผลตอความสามารถในการทํางานของเครื่องโดยทําใหเครื่องมี
ความสามารถในการทํางานที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคญัยิ่งทางสถิติ  โดยที่ความเรว็โซลําเลียง  
3.56, 6.06  และ  8.49  เมตรตอนาที  จะทําใหเครื่องมีความสามารถในการทําความสะอาดผลสะละ
ได  161.10 ,302.70  และ 368.30  กิโลกรัมตอช่ัวโมง  ตามลําดับ(ตารางที่ 7) แตพบวาความเรว็โซ
ลําเลียงทั้ง  3  ระดับ  ไมมีความแตกตางทางสถิติในการกาํจัดหนามและความสูญเสียในการทํางาน  
โดยพบวาที่ความเร็วโซลําเลียงที่  3.56  เมตรตอนาที   มีประสิทธิภาพในการกําจัดหนามสูงสุด  คือ  
80.50  เปอรเซ็นต และความเร็วโซลําเลียงที่  8.49  เมตรตอนาที   มีความสูญเสียในการทํางานนอย
ที่สุดเพียง  5.93 เปอรเซ็นต  แตเมื่อพิจารณาโดยรวมพบวาที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49  เมตรตอนาที
จะทําใหเครื่องมีความสามารถในการทํางานสูงสุด  โดยมีประสิทธิภาพการกําจดัหนามใกลเคยีงกับ
ความเร็วโซลําเลียงอื่น  และมีความสูญเสียในการทํางานนอยที่สุด 
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ในการทดสอบความเร็วรอบแปรงปด  5  ระดับที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตรตอนาที
พบวาที่ความเร็วรอบของแปรงปดทุกระดบัมีประสิทธิภาพในการกําจดัหนามทีไ่มแตกตางกันแตจะ
มีความสูญเสียในการทํางานที่แตกตางกันโดยพบวาที่ความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที      
ทําใหผลสะละหลุดรวงจากกระปุกมากทีสุ่ดถึง  21.50  เปอรเซ็นตในขณะที่ความเรว็รอบแปรงปด
อ่ืนๆใหผลไมแตกตางกัน(ตารางที่  8, ภาพที่  13  และ  14) 
 
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ยผลของความเร็วโซลําเลียงตอความสามารถในการทํางาน  ประสิทธิภาพการ
      กําจัดหนามและความสญูเสียในการทาํงานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
ความเร็วโซลําเลียง        ความสามารถในการทํางาน   ประสิทธิภาพการกําจัด  ความสูญเสียในการ  
  (เมตรตอนาที)                 (กิโลกรัมตอช่ัวโมง)             หนาม(เปอรเซ็นต)      ทํางาน(เปอรเซ็นต) 
        3.56                                     161.10 c1/                               80.50 a                       7.46 a 
        6.06                                     302.70 b                                74.70 a                        6.80 a 
        8.49                                     368.30 a                                77.80 a                        5.93 a 
       F-test                                       **                                           ns                                ns 
      CV(%)                                     8.90                                        -ก/                                 -ก/                          

  1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT
 **   แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99 % 

 ns  ไมมีความแตกตางทางสถิต ิ

 ก/      ไมมีคา  CV  เนื่องจากมกีารแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหทางสถิต ิ

              
         
              

 
 
 
 
 

ตารางที่ 8  ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอประสิทธิภาพการกําจดัหนามและความสูญเสียในการ 
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                     ทํางาน(ผลรวง) ของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตรตอ 
                   นาที 
 
ความเร็วรอบแปรงปด 

(รอบตอนาท)ี 
ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม 

(เปอรเซ็นต) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
360 
417 
481 
565 
715 

77.70 a1/ 
73.00 a 
87.00 a 
76.10 a 
89.00 a 

1.97 a 
1.37 a 
5.52 a 
6.88 a 

21.56 b 
F-test ns ** 

CV(%) -ก/                            -ก/                            
  
 1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับเหมือนกัน  แสดงความไมแตกตางกนัทางสถิติเมื่อ
วิเคราะหความแตกตางตามวธีิ  DMRT 
 ns  ไมมีความแตกตางทางสถิติ 
             **   แตกตางอยางมนีัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  99% 
 ก/    ไมมีคา  CV  เนื่องจากมกีารแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหทางสถิติ   
                       

เมื่อทดสอบเครื่องโดยใชความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตรตอนาทีและใชความเร็วรอบของ
แปรงปดตางกนัพบวาเครื่องจะมีประสิทธภิาพในการกําจัดหนามที่แตกตางกันกลาวคือที่ความเร็ว
รอบแปรงปด  481  รอบตอนาทีจะมีประสิทธิภาพในการกําจัดหนามสูงสุด  85.50  เปอรเซ็นตและ
ที่ความเร็วรอบแปรงปด  360  และ  417  รอบตอนาที  จะใหผลในการกําจัดหนาม  67  และ  66.90 
เปอรเซ็นตตามลําดับ  และจะมีความสูญเสยีในการทํางาน(ผลรวง) ที่ต่าํดวยเชนกนัคอื  0.44  และ 
1.30  เปอรเซ็นตตามลําดับ  ในขณะที่ความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาทีจะทาํใหคาความ
สูญเสียในการทํางานสูงที่สุดถึง  19.65  เปอรเซ็นต(ตารางที่ 9, ภาพที ่ 13  และ  14) 
 

 

ตารางที่ 9  ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอประสิทธิภาพการกําจดัหนามและความสูญเสียในการ 
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                  ทํางาน(ผลรวง) ของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตรตอ 

                  นาที 

 
ความเร็วรอบแปรงปด 

(รอบตอนาท)ี 
ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม 

(เปอรเซ็นต) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
360  67.00 b1/ 0.44 a 
417 66.90 b 1.30 a 
481 85.50 a 9.21 b 
565   81.50 ab   3.40 ab 
715  72.70 ab                     19.65 c 

F-test * ** 
CV(%) -ก/                            -ก/                            

  
 1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT 
 *    แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  95% 
 **  แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมัน่  99% 
 ก/   ไมมีคา  CV  เนื่องจากมกีารแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหทางสถิติ                 
 
 ในการใชความเร็วโซลําเลียง  8.49  เมตรตอนาทีเครื่องจะมีประสิทธภิาพในการกําจัด
หนามที่ดีที่สุด  89  เปอรเซ็นตเมื่อใชความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาทีแตเครื่องกําจัดหนาม
ไดเพยีง  65.50  เปอรเซ็นตที่ความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที  สวนความเรว็รอบอื่นๆมี
ประสิทธิภาพในการกําจัดหนามที่ไมแตกตางกันแตเมื่อใชความเรว็รอบแปรงปดสูงสุด(715  รอบ
ตอนาที) จะทําใหผลสะละหลุดรวงจากกระปุกมากที่สุดถึง  16.19  เปอรเซ็นตในขณะที่ความเร็ว
รอบแปรงปดอื่นๆมีความสูญเสียในการทาํงานไมแตกตางกัน(ตารางที ่ 10, ภาพที่  13  และ  14) 
 

 

 

ตารางที่ 10  ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอประสิทธิภาพการกําจดัหนามและความสูญเสียในการ 
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                   ทํางาน (ผลรวง) ของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง 8.49 เมตรตอ    

                   นาที 

 
ความเร็วรอบแปรงปด 

(รอบตอนาท)ี 
ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม 

(เปอรเซ็นต) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
360 65.50 b1/ 1.70 a 
417 78.80 ab 3.21 a 
481 77.20 ab 4.18 a 
565 78.70 ab 4.36 a 
715                      89.00 a                     16.19 b 

F-test ** ** 
CV(%) -ก/                            -ก/                            

                       

 1/   ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี DMRT  

 ** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่ 99 %                                  
 ก/   ไมมีคา CVเนื่องจากมกีารแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหทางสถิติ 
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ความเร็วโซลําเลียง 3.56 เมตรตอนาที
ความเร็วโซลําเลียง 6.06 เมตรตอนาที
ความเร็วโซลําเลียง 8.49 เมตรตอนาที

 
 

              ภาพที่  13   ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอประสิทธิภาพการกําจัดหนามของเครื่อง 
                                 ทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียงทั้ง  3  ระดับ 
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ความเร็วโซลําเลยีง 3.56 เมตรตอนาที
ความเร็วโซลําเลยีง 6.06 เมตรตอนาที
ความเร็วโซลําเลยีง 8.49 เมตรตอนาที

 
 

                       ภาพที่  14  ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอความสูญเสียในการทํางานของเครื่อง   
               ทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียงทั้ง  3  ระดับ 
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ในการทดสอบความเร็วรอบของแปรงปดทั้ง  5  ระดับที่ความเร็วโซลําเลียงทั้ง  3  ระดับ 
พบวาที่ความเร็วรอบแปรงปด  2  ระดับ  คอื  481  และ  715  รอบตอนาทีจะใหประสิทธิภาพการ
กําจัดหนามดทีี่สุดโดยสามารถกําจัดหนามได  83.20  และ  83.60  เปอรเซ็นตตามลําดับและพบวา
เมื่อใชความเรว็รอบแปรงปดต่ําที่สุด(360 รอบตอนาที) จะทําใหเกดิความสูญเสียในการทํางานนอย
ที่สุดเพียง  1.37  เปอรเซ็นตในขณะที่เมื่อใชความเร็วรอบแปรงปดสูงสุดจะมีความสูญเสียในการ
ทํางานสูงที่สุดถึง  19.13  เปอรเซ็นต(ตารางที่ 11) 

 
 เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมถงึความเร็วรอบแปรงปดที่เหมาะสมที่ทําใหเครื่องมีความ 

สามารถในการทํางานสูง  มีประสิทธิภาพการกําจัดหนามที่ดี  และมีความสูญเสียในการทํางานนอย
ที่สุด  พบวาทีค่วามเร็วแปรงปด  360  รอบตอนาที นาจะเปนความเร็วรอบของแปรงปดที่
เหมาะสมที่สุด 
 
ตาราง ที่ 11  คาเฉลี่ยผลของความเร็วรอบแปรงปดที่ความเร็วโซลําเลียงทั้ง  3  ระดับตอประสิทธิ- 
                    ภาพการกําจดัหนามและ ความสูญเสียในการทํางานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 

ความเร็วรอบแปรงปด 
(รอบตอนาท)ี 

ประสิทธิภาพการกําจัดหนาม 
(เปอรเซ็นต) 

ความสูญเสียในการ 
ทํางาน(เปอรเซ็นต) 

360 70.10  c1/ 1.37 a 
417  72.90  bc 1.96 bc 
481                    83.20 a 6.30 b 
565   78.70 ab 4.88 cd 
715 83.60 a 19.13 d 

F-test * * 
CV(%) -ก/                           -ก/                           

 
 1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั   แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT 

 *    แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมัน่  95 %                     
 ก/   ไมมีคา  CV  เนื่องจากมกีารแปลงขอมูลกอนการวิเคราะหทางสถิต ิ
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ผลความเสียหายเชิงกลของผลสะละหลังการกําจัดหนาม 
 
 หลังจากใชเครื่องทําความสะอาดผลสะละโดยการกําจัดหนามออกจากผล  ซ่ึงใชความเร็ว
โซลําเลียงและความเร็วรอบแปรงปดที่ระดับตางๆกัน  แลวนํากระปุกสะละใสถุงพลาสติกใสที่เจาะ
รูและวางตั้งไวที่อุณหภูมหิอง   หลังจากนั้นในแตละวนันําผลสะละจากแตละการทดลองมา
ตรวจสอบความเสียหายเชิงกลจนครบ  6  วนั  ไดผลดังตอไปนี้  
 

ในการใชความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตรตอนาที  ที่ความเร็วรอบแปรงปดระดับตาง ๆ กัน
พบวามีความเสียหายแตกตางกันในแตละความเร็วรอบแปรงปด  ที่ความเร็วรอบแปรงปดที่  360 
และ  417  รอบตอนาที  ทําใหผลสะละมีความเสียหายคอนขางนอย  และมีแนวโนมวาเมื่อใช
ความเร็วรอบแปรงปดสูงขึ้นจะมีความเสยีหายมากขึ้นตามไปดวย  และที่ความเรว็รอบของแปรงปด 
715  รอบตอนาที(ความเรว็รอบสูงสุด) มีความเสียหายเชงิกลมากที่สุด  แตอยางไรก็ตามพบวาจาก
ตัวอยางผลสะละที่นํามาตรวจสอบในแตละวนันั้นมีรูปแบบความเสียหายที่ไมแนนอนกลาวคือ    
ในบางกรรมวธีิผลสะละที่นํามาตรวจสอบในวนัที่  1  (ความเร็วรอบ  481  รอบตอนาที) พบความ
เสียหายบนผลมากกวาตัวอยางที่นํามาตรวจสอบในวนัหลัง ๆ เปนตน ซ่ึงมีสาเหตุมาจากผลของสะ
ละอยูรวมกันเปนกลุมที่มีการจัดเรียงตวัซอนกันอยางไมเปนระเบยีบทาํใหผลสะละแตละผลถูก
แปรงปดมากนอยตางกนัและจะมีผลตอความเสียหายเชิงกลเชนกัน(ตารางที่  12)  
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ตารางที่ 12   ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอความเสียหายเชิงกลของเครื่องทําความสะอาดผล 
                     สะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตรตอนาที 
 

ความเสียหายเชิงกล(เปอรเซ็นต) ความเร็วรอบ
แปรงปด  

(รอบตอนาที) วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6    เฉล่ีย 

360    0 a1/    15 a 20 ab 15 a 25 a 25 ab 16.67 
417 10 a 20 ab    15 a 30 a 30 a    15 a 20.00 
481 60 c 40 cb 25 ab 20 a 25 a 40 b 35.00 
565 40 b 40 cb 50 c 70 b 40 a   25 ab 44.17 
715 60 c 50 c 30 b 60 b   100 b   100 c 66.67 

F-test ** ** ** ** ** **  
CV(%) 45.80 44.60 29.10 45.50 31.00 33.90  

   

  1/   ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT 
 **   แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99 % 
 
    ความเสียหายเชิงกลของผลสะละที่ผานการทดสอบโดยใชความเร็วโซลําเลียง  6.06  
เมตรตอนาที  ที่ความเร็วรอบแปรงปดระดับตางๆกันพบวามีความเสยีหายแตกตางกันในแตละ
ความเร็วรอบแปรงปด  ที่ความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที  ทําใหผลสะละมีความเสยีหาย
นอยที่สุดและที่ความเร็วรอบของแปรงปด  715  รอบตอนาที(ความเรว็รอบสูงสุด) มีความเสียหาย
เชิงกลมากที่สุดและมีรูปแบบความเสียหายไมแนนอนจากตัวอยางที่นาํมาตรวจสอบของแตละวนั          
(ตารางที่  13)  
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ตารางที่ 13   ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอความเสียหายเชิงกลของเครื่องทําความสะอาดผล   
        สะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตรตอนาที 
  

ความเสียหายเชิงกล(เปอรเซ็นต) ความเร็วรอบ
แปรงปด  

(รอบตอนาที) วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6 เฉล่ีย 

360 15 a1/ 10 a 15 a 15 a 10 a 10 a 12.50 
417 20 a 10 a 10 a 20 a 10 a 20 a 15.00 
481 25 a 40 b 15 a 20 a 20 a 10 a 21.67 
565 50 b 60 b 20 a 30 a 15 a 15 a 31.67 
715 45 b 55 b 40 b 35 a 50 b 60 b 47.50 

F-test ** ** ** ** ** **  
CV(%) 45.80 44.60 29.10 45.50 31.00 33.90  

 

 1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT 
 **  แตกตางอยางมีนัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชือ่มั่น  99 % 
 
 ผลของความเสียหายเชิงกลของผลสะละเมื่อทดสอบเครื่องโดยใชความเร็วโซลําเลียง  8.49 
เมตรตอนาที  และใชความเรว็รอบแปรงปดตาง ๆ กัน  กไ็ดผลทํานองเดียวกันกับเมื่อใชความเรว็โซ
ลําเลียงที่  3.56  และ  6.06  เมตรตอนาที  กลาวคือที่ความเร็วรอบแปรงปดต่ําจะมีความเสียหาย
เชิงกลต่ําสุดและที่ความเร็วรอบสูงสุดจะทําใหเนื้อสะละเสียหายมากที่สุดและเชนเดียวกันกับการ
ทดสอบที่ความเร็วโซลําเลียงอีกทั้ง  2  ระดับที่พบวารูปแบบความเสียหายของตวัอยางที่นํามา
ตรวจสอบของแตละวนัมีรูปแบบความเสยีหายที่ไมแนนอน(ตารางที่  14) 
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ตารางที่ 14   ผลของความเร็วรอบแปรงปดตอความเสียหายเชิงกลของเครื่องทําความสะอาดผล 
                     สะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49  เมตรตอนาที 
  

ความเสียหายเชิงกล(เปอรเซ็นต) ความเร็วรอบ
แปรงปด  

(รอบตอนาที) วันที่ 1 วันที่ 2 วันที่ 3 วันที่ 4 วันที่ 5 วันที่ 6   เฉล่ีย 

360    0 a1/ 10 a 15 ab 0 a 20 a 10 a 9.17 
417   0 a   20 ab 5 a 10 ab 25 a 10 a 11.67 
481 10 a 10 a 15 ab  20 ab 15 a 25 a 15.83 
565  0 a 10 a 25 bc 30 b 20 a 25 a 18.33 
715 30 b 40 b 30 c  20 ab 10 a 10 a 23.33 

F-test ** ** ** ** ** **  
CV(%) 45.80 44.60 29.10 45.50 31.00 33.90  

   

 1/    ตัวเลขในแนวตั้งที่มีอักษรกํากับตางกนั  แสดงความแตกตางกันทางสถิติเมื่อวิเคราะห
ความแตกตางตามวิธี  DMRT 
            **   แตกตางอยางมนีัยสําคัญยิ่งทางสถิติ  ที่ระดับความเชื่อมั่น  99 % 
 

       เมื่อพิจารณาคาเฉลี่ยความเสียหายเชิงกลของผลสะละเมื่อวางตั้งไวที่อุณหภูมหิองที่   
1-6  วันพบวาในทุกความเรว็โซลําเลียงเมื่อใชความเร็วรอบแปรงปดต่าํจะทําใหผลสะละมีความ
เสียหายเชิงกลต่ําและความเสียหายเชิงกลจะสูงขึ้นเมื่อใชความเร็วรอบแปรงปดสูงขึ้น  ที่ความเรว็
โซลําเลียงที่  8.48  เมตรตอนาทีจะมีความเสียหายเชิงกลต่ํากวาเมื่อใชความเร็วโซลําเลียง  6.06  และ 
3.56  เมตรตอนาทีตามลําดับ เมื่อเปรียบเทยีบกันในแตละความเรว็รอบแปรงปด(ตารางที่  15)  
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ตารางที่ 15  คาเฉลี่ยความเสยีหายเชิงกล(เปอรเซ็นต) ของผลสะละ(วันที่ 1-6)  ที่ความเร็วโซ   
       ลําเลียง  3  ระดับและความเร็วรอบแปรงปด  5  ระดบั  
 

ความเร็วโซลําเลียง (เมตรตอนาที) ความเร็วรอบแปรงปด   
(รอบตอนาท)ี 3.56 6.06 8.49 

360 16.67 12.50 9.17 
417 20.00 15.00 11.67 
481 35.00 21.67 15.83 
565 44.17 31.67 18.33 
715 66.67 47.50 23.33 

  
ผลการวิเคราะหและประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม 

 
 เครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ออกแบบนี้มีตนทุนในการสราง  100,000 บาท  ในการ
ทํางานใชผูปฏิบัติงาน  2  คน  สามารถทําความสะอาดผลสะละได  368.30  กิโลกรัมตอช่ัวโมง  
โดยใชพลังงานไฟฟา  0.86  กิโลวัตตตอช่ัวโมง  เมื่อกําหนดใหเครื่องทํางานวันละ  8  ช่ัวโมง  ปละ 
90  วัน  สามารถคิดคาใชจายในการทํางาน(บาทตอกิโลกรัม) และระยะเวลาคืนทนุของเครื่องทํา
ความสะอาดผลสะละ(ป) ไดดังนี ้
 
คาใชจายในการทํางาน 
  
 ราคาของเครื่องทําความสะอาดผลละละเทากับ  100,000  บาท  ใหมูลคาราคาของเครื่อง
เมื่อส้ินปที่  10  มีมูลคาเหลือ  10  เปอรเซ็นตของราคาตนทุนเครื่องและอัตราดอกเบี้ยเทากับ  5 
เปอรเซ็นตตอป 
 
 มูลคาซาก           =    (10/100) (100,000)  
     =   10,000  บาท 
 
 คาเสื่อมราคา          =    (P-S) / L           
     =    (100,000-10,000) / 10    
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           =    9,000  บาทตอป 
 
 คาเสียโอกาสในการลงทุน =    ((P+S)/2)×I 
     =  ((100,000+10,000)/2) (0.05) 
                                                              =    2,750  บาทตอป 
                    
      คาใชจายคงที่        =     คาเสื่อมราคา + คาเสียโอกาสในการลงทุน 
                                                            =     9,000+2,750                             
                                                =     11,750  บาทตอป 
 
 กําหนดใหอัตราคาจางแรงงานวันละ  200  บาท  จํานวน  2  คน  ทํางานปละ  90  วันราคา
คาไฟฟาหนวยละ  3  บาท  เครื่องทําความสะอาดผลสะละใชพลังงานไฟฟาเฉลี่ย  0.86  กิโลวัตตตอ
ช่ัวโมง  ทํางานวันละ  8  ช่ัวโมง  คาบํารุงรักษาคิดเฉลี่ยวนัละ  5  บาท 
  
 คาจางแรงงาน           =      200×2×90                 
                               =     36,000  บาทตอป 
 
      คาไฟฟา            =      0.86×3×8×90           
                                              =     1,857.60  บาทตอป 
 
     คาบํารุงรักษา          =     5×90                        
                                                          =     450  บาทตอป 
  
    คาใชจายผันแปร          =     คาจางแรงงาน + คาไฟฟา+ คาบํารุงรักษา 
                                                             =     36,000+1,857.60+450   
     =     38,307.60  บาทตอป 
 
        ดังนั้น   คาใชจายทั้งหมด          =     คาใชจายคงที่ + คาใชจายผันแปร       
                                                                =    11,750+38,307.60           
              =     50,057.60 บาทตอป 
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จุดคุมทุนของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
 กําหนดใหคาจางใชเครื่องทําความสะอาดผลสะละ  1.00  บาทตอกิโลกรัม  และภายใน
ระยะเวลา  1 ป  เครื่องทํางาน  90×8 = 720  ช่ัวโมง  เครื่องสามารถทําความสะอาดผลสะละได 
368.30  กิโลกรัมตอช่ัวโมง  ดังนั้นเครื่องทาํความสะอาดผลสะละสามารถทํางานได  265,176 
กิโลกรัมตอป 
 
    จุดคุมทุน         =  คาใชจายคงที่ / (ราคาคาจางเครื่องทําความ 
      สะอาดผลสะละ : บาทตอกก.) – คาใชจายผัน
      แปร : บาทตอกก.) 
                                                  =    11,750/(1-(38,307.60/265,176)) 
                                                              =    11,750/(1-0.14) 
                                                              =    13,662.79  กิโลกรัมตอป 
 
ระยะเวลาในการคืนทุนของเครื่องทําความสะอาดสะละ 
 
 จากรายไดในการรับจางใชเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 1.00 บาทตอกิโลกรัมและเวลา  
1 ป (90วัน) สามารถทํางานได 265,176 กิโลกรัม  
 
 ดังนั้น                รายได          =    1×265,176 
                    =    265,176 บาทตอป 
                            
                             กําไร           =   รายได -  คาใชจายทั้งหมด 
                                               =   265,176 - 50,057.60 
                                                            =   215,118.40  บาท 
 
 ระยะเวลาคืนทุน           =    คาใชจายในการสรางเครื่อง / กําไร 
                                                        =    100,000/215,118.40  
                                              =    0.46  ป 
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 จากการวิเคราะหเชิงเศรษฐศาสตรวิศวกรรม  พบวาในการสรางเครื่องทําความสะอาดผล
สะละมีตนทุนอยูที่  100,000  บาท  รับจางทําความสะอาดสะละโดยการกําจัดหนามที่  1  บาทตอ
กิโลกรัม  จุดคุมทุนอยูที่  13,662.79  กิโลกรัมตอป  และสามารถคืนทุนไดในเวลา  5  เดือน 15  วัน 
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สรุป 
 

สรุปผลการศึกษาคุณสมบตัิทางกายภาพของผลสะละ 
 

 จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลและกระปกุสะละทั้ง  3  พันธุพบวา  ผลของทุก
พันธุมีรูปรางรีเหมือนกนั  โดยมีเสนผานศูนยกลางผลและน้ําหนกัผลที่ไมมีความแตกตางกันทาง
สถิติแตลักษณะอื่นๆมีความแตกตางกันทางสถิติ   ลักษณะของกระปกุพบวามีเพยีงเสนผาน
ศูนยกลางกระปุกของทุกพันธุเทานั้นที่ไมมคีวามแตกตางกันทางสถิติแตลักษณะอื่นๆที่ศึกษามี
ความแตกตางกันทางสถิติ   มีคุณสมบัติทางกายภาพของกระปุกและผลสะละซึ่งนาจะเปนปจจัยที่
สําคัญตอการออกแบบเครื่องทําความสะอาดผลสะละ  คือ  ความยาวของกระปุกและจํานวนผลตอ
กระปุก  น้ําหนักและปริมาตรกระปุกซึ่งพันธุสุมาลีจะมีคาตาง ๆ เหลานี้มากกวาอีก 2 พันธุมาก 
สําหรับลักษณะผลที่นาจะมผีลตอการออกแบบเครื่องก็คอื  ความยาวหนาม  พื้นที่เปลือกและความ
เคนขั้วผล  โดยเฉพาะอยางยิง่ความเคนขั้วผล  พบวาพันธุหมอมีคาสูงกวาอีก 2 พันธุมาก   
 

สรุปผลการทดสอบและขอเสนอแนะเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 

ในการสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละความเร็วโซลําเลียงที่ใชควรจะเปน  8.49  เมตร
ตอนาที  และใชความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที  ซ่ึงจะทําใหเครื่องมีความสามารถในการ
ทํางานสูงสุด(368.30 กิโลกรัมตอช่ัวโมง) มีประสิทธิภาพการกําจดัหนามที่ดี(65.50 เปอรเซ็นต) มี
ความสูญเสียในการทํางานและมีความเสียหายเชิงกลเฉลี่ยนอยที่สุดคือ  1.70  และ  9.17  เปอรเซ็นต
ตามลําดับ 

  
 เครื่องสามารถกําจัดหนามออกจากผลสะละไดดีที่สุดบริเวณปลายผลโดยสามารถกําจัด
หนามไดมากกวา  40  เปอรเซ็นตของพื้นที่เปลือกทั้งหมดซึ่งเปนพื้นที่เพียงพอที่ผูบริโภคสามารถที่
จะปอกเปลือกสะละบริโภคไดโดยงายและสะดวก 

 
ปจจัยที่มีอิทธพิลตอประสิทธิภาพการกําจดัหนาม  ความสูญเสียในการทํางานและความ

เสียหายเชิงกลของเครื่องทําความสะอาดผลสะละ  มีดังนี้ 
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1.  จํานวนผลตอกระปุก  ในการทดสอบไดกําหนดใหสะละที่นํามาทดสอบมีจํานวน  15-
20 ผลตอกระปุก  พบวากระปุกที่มีจํานวนผลมากจะมีความเหนยีวแนนในการยึดเกาะกันภายใน
กระปุกดีกวากระปุกที่มีจํานวนผลนอย  ซ่ึงจะมีการยึดเกาะกันอยางหลวม ๆ และจะมผีลตอการ
ทํางานของเครื่อง  โดยที่กระปุกที่มีจํานวนผลมากจะทําใหประสิทธิภาพการกําจดัหนามไมดีเทากบั
กระปุกที่มจีํานวนผลนอยเนื่องจากขนแปรงไมสามารถเขาไปปดหนามไดทั่วถึง  แตจะมีความ
สูญเสียในการทาํงาน(ผลหลุดรวง) ต่ํากวากระปุกที่มจีํานวนผลนอย 

 
2.  ขนาดของผล  กระปุกทีม่ีขนาดของผลโตจะทําใหเครื่องมีประสิทธิภาพการกําจัดหนาม

ที่ดีกวากระปกุที่มีขนาดของผลเล็ก  เนื่องจากขนแปรงสามารถเขาไปปดหนามไดทั่วถึงแตจะมี
ความสูญเสียในการทํางาน(ผลหลุดรวง) มากกวากระปกุที่มีขนาดของผลเล็ก  เพราะผลโตจะถูก
แปรงปดจํานวนมากครั้งกวาผลเล็ก 

 
3.  รูปทรงของกระปุก  กระปกุที่มีรูปทรงสวยงาม(รูปหยดน้ํา) เมื่อทําการแขวนเขากบั

เครื่องแลวจะถูกแปรงปดเทา ๆ กันทั้งสองดานของกระปกุ  แตกระปุกที่มีรูปรางบิดเบี้ยวเมื่อทําการ
แขวนเขากับเครื่องแลวดานที่บิดเบี้ยวเขาหาแปรงปดมากจะถูกแปรงปดรุนแรงกวาซ่ึงจะทําใหมี
ความสูญเสียในการทํางาน(ผลหลุดรวง) มากกวา 

 
4.  รูปทรงของผล  ผลที่มีรูปทรงยาวรีและปอมยาวจะมีผลทําใหมีความเสียหายเชิงกลที่

แตกตางกันกลาวคือ  จากการสังเกตพบวา  ผลที่มีรูปทรงยาวรีจะมีชองวางภายในผลจากปลายเนื้อ
ผลไปยังปลายเปลือกกนผลมากทําใหเนื้อผลไดรับความเสียหายจากแปรงปดนอยมากหรือไมไดรับ
ความเสียหาย ซ่ึงจะมีความแตกตางจากผลที่มีรูปทรงปอมยาวทีจ่ะมีชองวางภายในผลจากปลายเนือ้
ผลไปยังปลายเปลือกกนผลนอยหรือเนื้อผลชิดกับปลายเปลือกกนผล  ซ่ึงจะไดรับความเสียหายจาก
แปรงปดที่มากกวา 
   

ขอเสนอแนะ 
 
 จากการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละพบวา  มีขอเสนอแนะดังนี้ 
 

1.  การออกแบบสรางระบบลําเลียง  ในสวนของอุปกรณจับยดึกานตอกระปุกสะละควรทํา
การออกแบบใหสามารถหมุนกระปกุสะละใหเคล่ือนที่เปนวงกลมขณะที่ผานแปรงปดเพื่อทําให
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สามารถกําจัดหนามไดในการทํางานเพียงรอบเดียว  ซ่ึงจะทําใหสามารถลดชุดแปรงปดในแนวราบ
ใหเหลือเพียง  1  ชุด 
 
 2.  การออกแบบสรางระบบทําความสะอาด 
 
      2.1  แปรงทําความสะอาด  ควรจะมี  2  ชุด  โดยทําการติดตั้งในแนวราบ  1  ชุดและใน
แนวตั้ง  1  ชุดเพื่อที่จะทําใหสามารถกําจัดหนามสะละไดดียิ่งขึน้ 
 
      2.2  ขนของแปรงปด  ควรทําการศึกษาที่ขนาดเสนผานศูนยกลางขนแปรงนอยกวา  1.5 
มิลลิเมตรเพิ่มเติมเนื่องจากทีข่นาดเสนผานศูนยกลางขนแปรง  1.5 มิลลิเมตรจะมีผลทําใหเนื้อสะละ
ชํ้าเสียหายมากที่ความเร็วรอบแปรงปดสูง ๆ ซ่ึงจะมีผลตอความนารับประทานและอายุการเก็บ
รักษาผลสะละ 
                           
   3.  วิธีการกําจดัหนามออกจากผลสะละที่ไดผลดีที่สุดคือตองใหแปรงปดหมุนยอนทิศ
ทางการชี้ของหนาม(ปดจากปลายผลไปหาขั้วผล) 
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ตารางผนวกที ่1  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตร 
                            ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต)
1 168.06 5.92 82.50 
2 151.84 0 72.86 
3 167.17 0 77.73 

เฉล่ีย 162.36 1.97 77.70 
 

ตารางผนวกที ่2  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตร 
                             ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน  

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในกาทํางาน

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต)
1 150.55 0.95 74.53 
2 133.24 3.17 67.92 
3 141.80 0 76.59 

เฉล่ีย 141.86 1.37 73.01 
 

ตารางผนวกที ่3  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตร 
                             ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  481  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน  

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
 ประสิทธิภาพในการ 
กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 

1 139.70 8.40 85.49 
2 167.63 1.18 87.29 
3 178.03 6.99 88.05 

เฉล่ีย 161.79 5.52 86.94 
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ตารางผนวกที ่4  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตร 
                             ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  565  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 158.48 14.54 74.19 
2 179.49 1.05 78.66 
3 187.96 5.06 75.42 

เฉล่ีย 175.31 6.88 76.09 
 

ตารางผนวกที ่5  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  3.56  เมตร 
                            ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 149.52 32.59 94.18 
2 180.41 9.73 82.83 
3 163.14 22.35 89.97 

เฉล่ีย 164.36 21.56 88.99 
 
ตารางผนวกที ่6  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตร
               ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 299.17 1.33 73.20 
2 340.78 0 65.70 
3 299.23 0 62.05 

เฉล่ีย 313.06 0.44 66.98 
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ตารางผนวกที ่7  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตร 
                            ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในการทํางาน

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 284.23 1.90 70.79 
2 329.99 0.95 73.36 
3 278.53 1.05 56.64 

เฉล่ีย 297.58 1.30 66.93 
  
ตารางผนวกที ่8  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตร  
                             ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  481  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 240.83 18.86 90.61 
2 274.28 6.80 88.06 
3 307.98 1.98 77.76 

เฉล่ีย 274.36 9.21 85.48 
  
ตารางผนวกที ่9  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06  เมตร  
                            ตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  565  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 339.89 2.86 68.59 
2 298.16 2.45 87.68 
3 313.51 4.89 88.08 

เฉล่ีย 317.19 3.40 81.45 
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ตารางผนวกที ่10  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  6.06       
     เมตรตอนาทแีละความเรว็รอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 333.08 30.51 83.70 
2 321.87 12.39 76.09 
3 278.27 16.06 58.43 

เฉล่ีย 311.07 19.65 72.74 
 
ตารางผนวกที ่11  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49    
                              เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 362.88 2.44 79.80 
2 311.68 1.33 49.65 
3 333.73 1.33 67.20 

เฉล่ีย 336.10 1.70 65.55 
 
ตารางผนวกที ่12  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49  
                              เมตรตอนาทีและความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 428.39 1.00 67.37 
2 353.17 5.03 86.79 
3 377.29 3.61 82.09 

เฉล่ีย 386.28 3.21 78.75 
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ตารางผนวกที ่13  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49     
  เมตรตอนาที  และความเรว็รอบแปรงปด  481  รอบตอนาที 

 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต)
1 316.60 4.41 76.30 
2 380.21 2.50 75.57 
3 361.77 5.62 79.60 

เฉล่ีย 352.86 4.18 77.16 
  
ตารางผนวกที ่14  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49 

เมตรตอนาที  และความเรว็รอบแปรงปด  565  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 423.15 1.43 85.83 
2 389.95 2.51 81.73 
3 412.49 9.15 68.53 

เฉล่ีย 408.53 4.36 78.70 
  
ตารางผนวกที ่15  ขอมูลการทดสอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียง  8.49  

เมตรตอนาทีและความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 
 

ซํ้าที่ 
ความสามารถในกาทํางาน 

(กิโลกรัมตอช่ัวโมง) 
ความสูญเสียในการทํางาน 

(เปอรเซ็นต) 
ประสิทธิภาพในการ 

กําจัดหนาม(เปอรเซ็นต) 
1 337.86 21.09 93.18 
2 366.67 18.31 80.51 
3 368.88 9.18 93.45 

เฉล่ีย 357.80 16.19 89.05 
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ตารางผนวกที ่16  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  3.56   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 
 

พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่
ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 

คาเฉลี่ย 

1 0 0 0 0 
2 15 20 10 15 
3 15 20 25 20 
4 15 10 20 15 
5 15 25 35 25 
6 20 30 25 25 

 
ตารางผนวกที ่17  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  3.56 
                               เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 5 15 10 10 
2 10 20 30 20 
3 5 25 15 15 
4 15 45 30 30 
5 20 40 30 30 
6 5 25 15 15 
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ตารางผนวกที ่18  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  3.56  
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  481 รอบตอนาที 

 
วันที ่ พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) คาเฉลี่ย 

 ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3  
1 60 80 40 60 
2 45 35 40 40 
3 35 15 25 25 
4 20 20 20 20 
5 25 45 5 25 
6 50 30 40 40 

 
ตารางผนวกที ่19  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  3.56   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด 565  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 40 30 50 40 
2 20 60 40 40 
3 45 55 50 50 
4 70 80 60 70 
5 30 50 40 40 
6 15 35 25 25 
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ตารางผนวกที ่20  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  3.56   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 40 80 60 60 
2 30 70 50 50 
3 30 40 20 30 
4 40 80 60 60 
5 100 100 100 100 
6 100 100 100 100 

 
ตารางผนวกที ่21  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  6.06   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 5 25 15 15 
2 5 10 15 10 
3 10 10 25 15 
4 15 15 15 15 
5 10 5 15 10 
6 10 10 10 10 
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ตารางผนวกที ่22  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  6.06   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 15 25 20 20 
2 10 10 10 10 
3 10 5 15 10 
4 10 35 15 20 
5 10 10 10 10 
6 10 20 30 20 

 
ตารางผนวกที ่23  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  6.06   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  481  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 20 30 25 25 
2 40 20 60 40 
3 15 15 15 15 
4 20 15 25 20 
5 20 20 20 20 
6 5 15 10 10 
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ตารางผนวกที ่24  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  6.06   
    เมตรตอนาที  และความเรว็รอบแปรงปด  565  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 30 60 60 50 
2 70 60 50 60 
3 10 30 20 20 
4 50 10 30 30 
5 15 20 10 15 
6 15 15 15 15 

 
ตารางผนวกที ่25  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  6.06   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 60 30 45 45 
2 70 40 55 55 
3 40 40 40 40 
4 30 40 35 35 
5 50 40 60 50 
6 60 50 70 60 
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ตารางผนวกที ่26  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  8.49   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  360  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 0 0 0 0 
2 5 15 10 10 
3 15 15 15 15 
4 0 0 0 0 
5 20 20 20 20 
6 10 10 10 10 

 
ตารางผนวกที ่27  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  8.49   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  417  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 0 0 0 0 
2 15 25 20 20 
3 10 5 0 5 
4 5 15 10 10 
5 10 40 25 25 
6 10 10 10 10 
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ตารางผนวกที ่28  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  8.49   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  481  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 0 0 30 10 
2 5 5 20 10 
3 10 20 15 15 
4 0 20 40 20 
5 15 15 15 15 
6 0 50 25 25 

 
ตารางผนวกที ่29  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  8.49   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  565  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 0 0 0 0 
2 10 10 10 10 
3 20 30 25 25 
4 10 50 30 30 
5 10 35 15 20 
6 25 15 35 25 
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ตารางผนวกที ่30  ขอมูลความเสียหายเชิงกลของเนื้อผลสะละที่ความเร็วรอบโซลําเลียง  8.49   
      เมตรตอนาที  และความเร็วรอบแปรงปด  715  รอบตอนาที 

 
พื้นที่รอยชํ้า(เปอรเซ็นต) วันที ่

ผลที่1 ผลที่2 ผลที่3 
คาเฉลี่ย 

1 20 40 30 30 
2 40 15 65 40 
3 30 30 30 30 
4 20 10 30 20 
5 10 10 10 10 
6 10 5 15 10 
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ภาคผนวก ข 
 

การวิเคราะหผลทางสถิต ิ
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ตารางผนวกที ่31  การวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมIRRISTATของคาความสามารถในการ   
                         ทํางานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียงและแปรงปด 

                               ตางๆกัน 
 

C×S TABLE OF MEANS FOR CAPABILITY (KG. / HR.) 
(AVE. OVER 3 REPS) 

 

  

CONVEYOR  (C) BRUSH SPEED 
(S) A B C 

S-MEAN 

a 162.4 a 313.1 a 336.1 c 270.5 b 
b 141.9 a 297.6 a  386.3 ab 275.2 b 
c 161.8 a 274.4 a 352.9 bc 263.0 b 
d 175.3 a 317.2 a 408.5 a 300.4 a 
e 164.3 a 311.1 a 357.8 bc 277.8 ab  

C-MEAN 161.1c  302.7 b 368.3a   277.4 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level       
by DMRT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 70

ตารางผนวกที ่32  การวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมIRRISTATของคาประสิทธิภาพในการ  
                                กําจัดหนามของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียงและแปรง  
                                ปดตางๆกัน 
 

C×S TABLE OF MEAN FOR SPIKE ELIMINATIVE EFFICIENCY (%)  
BASED ON ORIGINAL SCALE 

(AVE. OVER 3 REPS) 
 

 

CONVEYOR  (C) BRUSH SPEED 
(S) A B C 

S-MEAN 

a 77.7 a 67.0 b 65.5 b 70.1 c 
b 73.0 a 66.9 b 78.8 ab 72.9 bc 
c 87.0 a 85.5 a 77.2 ab          83.2 a 
d 76.1 a 81.5 ab 78.7 ab  78.7 ab 
e 89.0 a 72.7 ab 89.0 a 83.6 a 

C-MEAN 80.5 a  74.7 a 77.8 a 77.7 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level       
by DMRT. 
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ตารางผนวกที ่33  การวิเคราะหผลทางสถิติดวยโปรแกรมIRRISTATของคาความสูญเสียในการ       
                           ทํางานของเครื่องทําความสะอาดผลสะละที่ความเร็วโซลําเลียงและแปรงปด 

                                ตางๆกัน 
 

C×S TABLE OF MEAN FOR LOSS PERCENTAGE (%)  
BASED ON ORIGINAL SCALE 

(AVE. OVER 3 REPS) 
 

 

CONVEYOR  (C) BRUSH SPEED 
(S) A B C 

S-MEAN 

a 1.97 a 0.44 a 1.70a 1.37a 
b 1.37 a 1.30 a 3.21a  1.96 bc 
c 5.52 a 9.21 b 4.18a 6.30 b 
d 6.88 a 3.40 ab 4.36 a  4.88 cd 
e 21.56 b       19.65 c         16.19b        19.13 d 

C-MEAN 7.4 a 6.80 a 5.93a 6.73 

In a column, means followed by a common letter are not significantly different at the 5% level       
by DMRT. 
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ภาคผนวก ค 
 

แบบเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                               

        
 

ภาพผนวกที่ 1  แบบโครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
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ภาพผนวกที่ 2  แบบโครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละดานบน 
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ภาพผนวกที่ 3  แบบโครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละดานหนา 
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ภาพผนวกที่ 4  แบบโครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละดานซาย 
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ภาพผนวกที่ 5  แบบโครงสรางเครื่องทําความสะอาดผลสะละดานขวา 
 77



                               

        
 

ภาพผนวกที่ 6  รายละเอียดสวนประกอบเครื่องทําความสะอาดผลสะละ 
 78
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ภาคผนวก ง 
 

ผลงานวิทยานพินธและผลงานวิชาการทีต่พีิมพ 
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       ภาพผนวกที่ 7  ผลงานวิทยานิพนธทีต่ีพิมพ  เร่ืองการศึกษาสมบัติทางกายภาพของผลสะละ 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 7 (ตอ) 
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ภาพผนวกที่ 8  ผลงานวิชาการที่ตีพิมพ  เร่ืองการทดสอบเครื่องคัดขนาดผลหมาก 
                                       ที่ใชในเชิงพาณิชย 
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ภาพผนวกที่ 8 (ตอ)   
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ภาพผนวกที่ 8 (ตอ)   
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ภาพผนวกที่ 8 (ตอ)   
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ภาพผนวกที่ 8 (ตอ)   
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ภาพผนวกที่ 8 (ตอ)   




