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บทคัดยอ

เครื่องหั่นกลวย ใชในการหั่นกลวยกอนนําไปแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆตอไป เครื่องหั่นกลวยมีสวนประกอบสํา คัญและมี
หนาที่ทํางานดังนี้ 1) โครงสราง ทําหนาที่รองรับน้ํา หนักและจับยึดของชิ้นสวนตางๆทั้งหมดของเครื่องหั่นกลวย 2) ชุดใบมีด ทํา หนาที่
ตัดและกําหนดความหนาของชิ้นกลวยที่ถูกปอนเขามาโดยผานทอของชุดปอนกลวย 3) ชุดรองรับกลวย ทํา หนาที่รองรับชิ้นกลวยที่ถูก
หั่นโดยชุดใบมีด เพื่อใหชิ้นกลวยที่ถูกหั่นตกลงสูดานลางของเครื่องหั่นกลวย 4) ชุดปอนกลวย ทําหนาที่ลําเลียงและสงกลวยเขาไปหั่นที่
ชุดใบมีด 5) ชุดถายทอดกําลัง ทําหนาที่สงกําลังจากมอเตอรและลดความเร็วรอบของชุดใบมีด การประเมินสมรรถนะของเครื่องหั่น
กลวยโดยทดสอบการทํางานของเครื่อง ผลการทดสอบพบวาสภาวะที่เหมาะสมตอการทํางานของเครื่องที่ดีที่สุด เกิดขึ้นที่ความเร็วรอบ
450 รอบตอนาทีของชุดมีด แบบ 2 ใบมีด ซึ่งมีความสามารถในการทํางานของเครื่องหั่นกลวย เทากับ 49.42 กิโลกรัม(กลวย)ตอชั่วโมง
และความเสียหายของชิ้นกลวยที่ถูกหั่นดวยเครื่องหั่นกลวยมี คาเทากับ 8.85 เปอรเซ็นต
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Banana shredder is the machine that was used for slicing bananas before processing into various products.
The banana shredder that evaluating performance consists of parts; 1) The structure that support the weight and
holding up all parts of the banana shredder. 2) The blade set that cut and define the thickness of banana pieces.
3) The banana tray that received the sliced bananas’ pieces from blade set. 4) The banana feeder that feeded the
banana to cut by the blade set. 5) The power transmission that transmit the motor power and reduce the speed
of the blade. From the performance evaluation of the banana shredder testing, the optimum conditions for the
operation of the machine were 450 rpm of blade speed, 2 cutting blades with a banana slicing capacity of 49.42
kg per hour. The efficiency of banana pieces sliced with banana slicer was 8.85 percent.
Keywords: Banana shredder, Banana, Blade set
1 บทนํา
ประเทศไทยมีการปลูกกลวยกันมาช านานกลวยที่ปลูก
มีหลายชนิ ด พันธุ กล วยที่ใช ปลู ก ในประเทศไทยมาตั้ง แต ส มั ย
โบราณนั้น มีทั้งพันธุ พื้นเมืองดั้งเดิม และนําเข ามาจากประเทศ
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ใกลเคียง กลวยเปนพืชเศรษฐกิจที่มีการคัดเลื อกพันธุ ปรับปรุง
พันธุ ดูแลรักษาใหไดผลผลิตที่สอดคลองกับการใชประโยชน ทั้ง
การรับประทาน ผลผลิตยังนํามาแปรรูป เป น อาหารคาวหวาน
และแปรรูปเปนผลิตภัณฑตางๆ ใบตองใชทํากระทงใสอาหาร หอ
ผลไมทําใหผิวสวยและปองกันการทําลายของแมลง ก านใบและ

การประชุมวิชาการสมาคมวิศวกรรมเกษตรแหงประเทศไทย ระดับชาติ ครั้งที่ 20 วันที่ 14-15 มีนาคม 2562
กาบกล ว ยแห ง ทํ า เป น เชื อ กหั ว ปลี ใ ช รั บ ประทานแทนผั ก สด
สําหรับคุณคาทางอาหารนั้น กลวยเปนพืชที่อุดมสมบูรณไปดวย
แคลเซี ย ม ฟอสฟอรั ส วิ ต ามิ น เอ คาร โ บไฮเดรตและได มี ก าร
พัฒนาการผลิตกลวยเชิงอุตสาหกรรมมากขึ้น เชน แปงจากกลวย
ไวนจากกลวย เครื่องใช สอยตางๆ อีกมากมาย (ประกิต ,2545)
ประโยชนของกลวยมีมากดังที่กลาวมาสามารถปลูกได งายเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกร ซึ่งเห็นสมควรมีการส งเสริมการผลิต การ
แปรรูปผลิตภัณฑ จากกล วย พัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร
การทํากลวยฉาบเปนการแปรรูปผลิตภัณฑจากกลวยที่ไดรับการ
ยอมรับมีการวางขายตามตลาดโดยทั่วไป แต การแปรรูปในการ
ฝานทํากล วยฉาบยังใช กําลังคน ซึ่งขนาดของแผ นกลวยมีแผ น
ขนาดที่ไมเทากัน เปนผลทําใหแผนกลวยฉาบในการทอดเกิดการ
ไหมกอน (อดิศักดิ์และ มัต,ิ 2558)
ดังนั้นผูวิจัยจึงเล็งเห็นป ญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการ
ผลิตกลวยฉาบ ที่มีการทํากลวยฉาบขายและสามารถสรางรายได
อยางมั่นคง แตยังมีกรรมวิธีการฝานกลวยทํากลวยฉาบแบบใชมีด
ฝานโดยใชกําลังคน เปนการทําใหเกิดการเสียเวลาในการทํางาน
วัตถุประสงคของงานวิจัย เพื่อประเมินสมรรถนะของเครื่องหั่ น
กลวยโดยทดสอบการทํางานของเครื่องดังกลาว

สามารถถอดลางทําความสะอาดได แสดงดังหมายเลข 4 ของ
Figure 1

2 อุปกรณและวิธีการ
ในการทดสอบเครื่ อ งหั่ น กล ว ยใช วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละ
เครื่องมือวัดดังนี้
2.1 วัสดุที่นํามาทดลองเปนกลวยน้ําวาที่ปลูกกันอยางแพรหลาย
2.2 อุปกรณที่ใชในการทดลองมีดังนี้
เครื่ อ งหั่ น กล ว ย, เวอร เ นี ย ร ค าลิ ป เปอร , เครื่ อ งชั่ ง
น้ําหนัก และนาฬิกาจับเวลา
2.3 เครื่องหั่นกลวยตนแบบประกอบดวย ดังนี้
2.3.1 ชุดโครงสรางมีขนาด 40 x 40 x 75 cm เพื่อใช
สําหรับติดตั้ง มอเตอรขับ ชุดใบมีด ชุดรองรับ ชุดปอนกลวย และ
ชุดถายทอดกําลัง แสดงดังหมายเลข 1 ของ Figure 1
2.3.2 ชุดใบมีด มีลักษณะเปนแผนจานกลม ติดใบมีด
ทําจากสแตนเลส และเจาะรูสําหรับยึดกับหนาแปลน ที่เชื่อมตอ
กับเพลาขนาด 19 mm แสดงดังหมายเลข 2 ของ Figure 1
2.3.3 ชุดปอนกลวย มีลักษณะเปนทอสแตนเลส เสน
ผานศูนยกลาง 1.5 นิ้วยึดติดกับหนาแปลนสแตนเลส และเจาะรู
ไวสําหรับยึดกับชุดรองรับกลวย แสดงดังหมายเลข 3 ของ Figure 1
2.3.4 ชุดรองรับกลวย ทําจากแผนพลาสติก อะคลิลิค ใสดัด
โคง และประกบดวยแผนพลาสติกใส สีเหลี่ยมยึดกันไวดวยน็อต

Figure 2 Blade set
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Figure 1 Banana shredder
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2.4 วิธีการทดสอบ
2.4.1 การทดลองเพื่อหาความหนาเฉลี่ยของกลวยที่หั่น
ได การสุมวัดชิ้นกลวยที่ผานการหั่นดวยเครื่องหั่นกลวยทั้งแบบ 2
ใบมี ด และแบบ 3 ใบมี ด ที่ ค วามเร็ ว รอบ 150 200 250 300
350 400 450 500 และ 550 rpm จากตัวอยางชิ้นกลวยที่ถูกหั่น
30 ตัวอยาง ตัวอยางละ 200 g กําหนดระยะคมใบมีดถึงแผนจาน
ยึดใบมีดไวที่ 2.0 mm แลวหาคาเฉลี่ยความหนาของชิ้นกลวย
2.4.2 การทดลองเพื่อหาความเสียหายของเครื่องหั่น
กลวยคิดเปนเปอรเซนต ทําการทดลองโดยการ นํากลวยที่ปอก
เปลือกแลว น้ําหนักประมาณ 200 g มาหั่นดวยเครื่องหั่นกลวย
จับเวลาในการหั่น 30 ตัวอยาง แลวนํากลวยที่หั่นไดไปแยกชิ้น
กลวยที่สมบูรณ และ ชิ้นกลวยที่เสียหาย นําไปชั่งน้ําหนัก จากนั้น
คํานวณหาคาตางๆ ทั้งแบบ 2 ใบมีด และแบบ 3 ใบมีดที่ความเร็ว
รอบ 150 200 250 300 350 400 450 500 และ 550 rpm
2.4.3 การคํานวณอัตราการทํางาน
ความสามารถการทํางานของเครื่องหั่นกลวยสามารถ
คํานวณไดดังนี้
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× 100
Percentage of damage =
โดยที่ W คือ น้ําหนักกลวยรวม
Wpeel คือ น้ําหนักของกลวยที่ปอกเปลือก
Wdamage คือ น้ําหนักของกลวยที่เสียหาย
t คือ เวลาที่ใชในการหั่น

(2)

3.2 ผลการทดลองการหาความสามารถการทํางานของเครื่อง
หั่นกลวย และเปอรเซ็นตความเสียหาย
จากทดลองการหาความสามารถการทํางานของเครื่อง
หั่นกลวย แสดงดัง Figure 3 พบวา ที่ความเร็วรอบตางๆ โดย
เครื่องหั่นกลวยแบบ 2 ใบมีด มีอัตราการทํางานสูงสุด เทากับ
50.84 kg.hr-1 ที่ความเร็วรอบ 550 rpm และมีอัตราการทํางาน
ต่ําสุด เทากับ 19.25 kg.hr-1 ที่ความเร็วรอบ 150 rpm โดยเครื่อง
หั่นกลวยแบบ 3 ใบมีด มีอัตราการทํางานสูงสุดเทากับ 55.99
kg.hr-1 ที่ความเร็วรอบ 550 rpm และมีอัตราการทํางานต่ําสุด
เทากับ 27.64 kg.hr-1 ที่ความเร็วรอบ 150 rpm
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3 ผลและวิจารณ
3.1 ผลการทดลองการหาความหนาเฉลี่ยของกลวยที่หั่นได
จากการทดลองหาความหนาเฉลี่ยของกล วยที่หั่นได
พบวา ความหนาเฉลี่ ยของกลว ยที่ หั่น ไดที่ค วามเร็วรอบต า งๆ
แบบ 2 ใบมีด ชิ้ นกลวยมีความหนาสูงสุดเทา กับ 2.18 mm ที่
ความเร็วรอบ 200 rpm และชิ้นกลวยมีความหนาต่ําสุดเทากับ
2.00 mm ที่ความเร็วรอบ 550 rpm แสดงดัง Table 1
Table 1 The average thickness of the sliced bananas at
various speeds of 2 blades
Speed
Average
CV
round
thickness
SD
(%)
(rpm)
(mm)
150
2.17
0.134
6.18
200
2.18
0.137
6.28
250
2.15
0.136
6.32
300
2.18
0.141
6.61
350
2.14
0.147
6.86
400
2.12
0.158
7.47
450
2.09
0.171
8.16
500
2.01
0.215
10.70
550
2.00
0.228
11.12

Table 2 Showing the average thickness of the sliced
bananas at various speeds of 3 blades
Speed
Average
CV
round
thickness
SD
(%)
(rpm)
(mm)
150
2.16
0.141
6.52
200
2.11
0.154
7.31
250
2.12
0.154
7.27
300
2.11
0.171
8.08
350
2.06
0.176
8.57
400
2.02
0.187
9.28
450
2.03
0.248
12.25
500
2.06
0.247
12.10
550
2.00
0.249
12.45
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จากการทดลองหาความหนาเฉลี่ยของกล วยที่หั่นได พบวา
ความหนาเฉลี่ยของกลวยที่หั่นไดที่ความเร็วรอบตางๆ แบบ 3
ใบมีด ชิ้นกลวยมีความหนาสูงสุดเทากับ 2.16 mm ที่ความเร็ว
รอบ 150 rpm และชิ้นกลวยมีความหนาต่ําสุดเทากับ 2.00 mm
ที่ความเร็วรอบ 550 rpm แสดงดัง Table 2

Figure 3 The relationship between the capacity of the
banana shredder machine at various speeds
จากทดลองการหาเปอรเซ็นต ความเสี ยหาย แสดงดัง
Figure 4 พบว า ที่ ค วามเร็ ว รอบต า งๆ เครื่ อ งหั่ น กล ว ยแบบ 2
ใบมีด มีเปอรเซ็นตความเสียหายสูงสุดเทากับ 17.53 เปอรเซ็ นต
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4 สรุป
จากการทดลองหาความหนาของชิ้นกลวย พบวา เมื่อ
ความเร็วรอบของเครื่องหั่นกลวยเพิ่มขึ้นจะมีผลทํา ใหคาความ
หนาของชิ้นกลวยที่ถูกหั่นมีการกระจาย หรือมีความไมสม่ําเสมอ
เพิ่ ม มากขึ้ น ตามไปด ว ย และครื่ อ งหั่ น กล ว ยแบบ 3 ใบมี ด มี
คาเฉลี่ย 2.07±0.192 mm หรือมีความไมสม่ําเสมอของชิ้นกลวย
มากกวา เครื่องหั่นกลวยแบบ 2 ใบมีดซึ่งมีคาเฉลี่ย 2.12±0.163
mm และหาความสามารถการทํางานของเครื่องหั่นกลวย และ
เปอรเซ็นตความเสียหายของชิ้นกลวย พบวาเมื่อความเร็วรอบ
ของเครื่องหั่นกล วยเพิ่ มขึ้น จะมีผ ลทํา ให อัตราการทํา งานของ
เครื่องหั่นกลวยเพิ่มขึ้น และสัดสวนความเสียหายก็มีคาเพิ่มขึ้น
เมื่ อ ความเร็ ว รอบของเครื่ อ งหั่ น กล ว ยมี ค า เพิ่ ม ขึ้ น เช น กั น มี
ความเร็วรอบเทากับ 450 rpm จํานวนใบมีดของเครื่องหั่นกลวย
ที่เหมาะสมกับการหั่นกลวยเทากับ 2 ใบมีด ซึ่งจากการทดลองที่
ความเร็วรอบ 450 rpm และที่จํานวนใบมีด 2 ใบ มีความสามารถ
การทํางานเทากับ 49.42 kg.hr-1 และเปอรเซ็นตความเสียหาย
เทากับ 8.85 เปอรเซ็นต
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ที่ความเร็วรอบ 550 rpm และมีเปอรเซ็นตความเสียหายต่ําสุด
เทากับ 4.52 เปอรเซ็นตที่ความเร็วรอบ 150 rpm พบวาเครื่อง
หั่นกลวยแบบ 3 ใบมีด มี เปอรเซ็นตความเสียหายสูงสุดเทากับ
24.54 เปอรเซ็นต ที่ความเร็วรอบ 550 rpm และมีเปอรเซ็นต
ความเสียหายต่ําสุดเทากับ 12.35 เปอรเซ็นตที่ความเร็วรอบ 150
rpm

Figure 4 The relationship between the percent of
damage at various speeds
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จากการทําการทดลองเพื่อหาความสามารถการทํางาน
ของเครื่องหั่นกลวย และเปอรเซ็นตความเสียหายสามารถนํามา
แสดงความสัมพันธระหวางน้ําหนักกลวยที่ใชได ที่ความเร็วรอบ
ตางๆ ดังแสดง Figure 5 พบวาน้ําหนักของชิ้นกลวยที่ใชได หรือ
ชิ้ น กล ว ยที่ ส มบู ร ณ จะมี ค า เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆ และมี ค า สู ง ที่ สุ ด ที่
ความเร็วรอบ 450 rpm ทั้งเครื่องหั่นกลวยแบบ 2 ใบมีด และ
เครื่ อ งหั่ น กล ว ย แบบ 3 ใบมี ด ดั ง นั้ น สามารถเลื อ กสภาวะที่
เหมาะสมกับการทํางานของเครื่องหั่นกลวยไดโดยอยูที่ ความเร็ว
รอบ 450 rpm และเป น เครื่ อ งหั่ น กล ว ยแบบ 2 ใบมี ด ซึ่ ง มี
น้ําหนักกลวยที่ใชไดหรือสมบูรณเทากับ 45.05 kg.hr-1

Figure 5 The relationship of banana weight that can be
used at various speeds
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