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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพ่ือพัฒนาเครื่องห่ันย่อยหอมแดง เนื่องจากในขั้นตอนการห่ันหอมแดงจะเกิดการระคายเคืองตาและกําลัง

การผลิตด้วยแรงงานคนก็ไม่สูงมากนัก จึงทําให้เป็นท่ีมาของการพัฒนาเครื่องห่ันหอมแดงในครั้งนี้  โดยเคร่ืองห่ันหอมแดงจะทําจากเหล็กกล้าไร้
สนิม มีใบมีดสําหรับห่ันหอมแดง ติดต้ังบนแผ่นจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตรท่ีหมุนได้ โดยใบมีดมีจํานวน 2 ใบ ติดต้ังตรงข้ามกัน 
มอเตอร์ท่ีเป็นต้นกําลังขับมีขนาด 1/8 แรงม้า หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที ทําการทดรอบมอเตอร์ในอัตรา 1:3 จนได้ความเร็วใน
การหมุนของแผ่นจานใบมีดเท่ากับ 470 รอบต่อนาที  การทดลองจะทําการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องห่ันหอมแดง และ แรงงานคน โดยทําการ
ทดลองซํ้า 3 ครั้ง พบว่าเคร่ืองห่ันหอมแดงสามารถห่ันหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 95.7 วินาที (37.6 
กิโลกรัม/ชั่วโมง) ส่วนแรงงานคนจะห่ันหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)  
คิดเป็นเวลาท่ีเร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่า 
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Abstract 
This research project purposed to develop the shallot chopping machine. Due to the fact that the cutting step 

of shallot causes eyes irritation while the production using labors have not high potential, these reasons became the 
origin of this research on the development of shallot chopping machine. The chopping machine made of stainless steel, 
having cutters for chopping shallots installed on the spinning plate with 18 cm radius. There are 2 cutters installed 
opposite to each other. The motor has its capacity at 1/8 hp, spinning speed at 1,410 rounds/minute. The motor had 
been tested in 1:3 ratios until its spinning speed is 470 rounds/minute. The test is to compare between the chopping 
machine’s capacity and human labor by testing 3 times. It was found that the machine is capable of chopping 1 kg of 34 
shallots within 95.7 seconds (37.5 kg/hr) while using human labor to chop 1 kg of 34 shallotstakes 486 seconds (7.4 kg/hr), 
which means using the chopping machine is 5 times faster.  

Keywords: chopping machine, shallot. 

1. บทนํา 
หอมแดง (shallot) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Allium ascalon-

icum L. อยู่ในวงศ์ Alliaceae (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2551) เป็นพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรท่ีสําคัญโดย
พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตรวมเท่ากับ 128,832 ตัน บริโภค
ภายในประเทศคิดเป็นปริมาณ 111,002 ตัน มีการส่งไปยังประเทศ
อินโดนิเซีย และมาเลเซีย คิดเป็นปริมาณ 26,579 ตัน และมีการ
นําเข้าจากประเทศ อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ คิดเป็นปริมาณ 
8,749 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) 

จากที่ได้กล่าวไปแล้ว จะพบว่าในแต่ละปีจะมีการบริโภคหอมแดง
เป็นปริมาณมากถึงกว่า 100,000 ตัน/ปี โดยการบริโภคหอมแดงใน
รูปแบบหนึ่งท่ีเป็นท่ีนิยมกันก็คือการรับประทานร่วมกับไก่ทอด 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงไก่ทอดหาดใหญ่ ซ่ึงเป็นอาหารข้ึนชื่อของอําเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยในการบริโภคนั้นจะอยู่ในรูปของ
หอมแดงเจียว ซ่ึงมีข้ันตอนการทําท่ีสําคัญก็คือการห่ันหรือซอย
หอมแดงให้ได้ขนาดตามท่ีต้องการ โดยในปัจจุบันจากการสอบถาม 
และ สํารวจข้อมูลในอําเภอหาดใหญ่  จังหวัดสงขลา พบว่า
ผู้ประกอบการท่ีจําหน่ายหอมแดงซอยก็จะใช้แรงงานคนในการผลิต
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ซ่ึงทําให้ได้ปริมาณของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกท้ังใน
ขณะท่ีห่ันหรือซอยหอมแดงด้วยแรงงานคนก็จะเกิดการระคายเคือง
ตา ทําให้แรงงานไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มท่ี 

โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ท่ีจะออกแบบและสร้างเครื่องห่ัน
หอมแดง ท่ีสามารถผลิตหอมแดงห่ันท่ีได้คุณภาพ ความสะอาดถูก
หลักโภชนาการ ท้ังยังช่วยประหยัดเวลาในการห่ันด้วยแรงงานคน 
และแก้ปัญหาการระคายเคืองท้ังผิวหนัง จมูก และดวงตาในขณะห่ัน
เพ่ือเป็นการเพิ่มมูลค่าในการจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องห่ันหรือซอยผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เช่น ทิวานัถ (2555) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องห่ันผล
หมาก โดยมีกําลังการผลิตอยู่ท่ี 4,800 ผล/ชั่วโมง วิรัตน์ (2555) ได้
ออกแบบและสร้างเครื่องห่ันชิ้นมันเส้น โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ 
1,457.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพการห่ันชิ้นมันเท่ากับ 
85.6 % มงคล (2554) ได้ออกแบบและพัฒนาเคร่ืองห่ันย่อยต้นถ่ัวลิสง 
โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ 515 กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดชิ้นท่ีย่อยได้ 
6.2 – 7.6 เซนติเมตร  จักรนรินทร์ และคณะ (2554) ได้ออกแบบและ
สร้างเครื่องซอยขิงแบบกึ่งอัตโนมัติ โดยสามารถสไลด์ขิงแผ่นได้ 81.8 
กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเป็น 6.2 เท่าของแรงงานคน และตัดซอยเป็นเส้น
ได้ 17.9 กิโลกรัม/ชั่วโมง คิดเป็น 2.5 เท่าของแรงงานคน สุทัศน์ และ 
มาโนช (2553) ได้พัฒนาเคร่ืองห่ันกาบมะพร้าว โดยมีกําลังการผลิต 
117.3 กิโลกรัม/ชั่วโมง ท่ีขนาด 2 เซนติเมตร, 122 กิโลกรัม/ชั่วโมง ท่ี
ขนาด 4 เซนติเมตร, 123.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ท่ีขนาด 6 เซนติเมตร, 
127.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง ท่ีขนาด 8 เซนติเมตร และ 129.5 กิโลกรัม/
ชั่วโมง ท่ีขนาด 10 เซนติเมตร โกศล (2556) ได้พัฒนา ออกแบบและ
สร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพ่ือใช้ในการเพาะชําต้นกล้า โดยมี
กําลังการผลิตขุยมะพร้าวเฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม และ ใยมะพร้าวเฉลี่ย 
1.13 กิโลกรัม ในเวลาเฉลี่ย 30.33 นาที 

ในส่วนของงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดง เช่น 
สณชัย และคณะ (2560) ได้พัฒนาเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดง สําหรับใช้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ต้นกําลังขับจากมอเตอร์
ไฟฟ้าขนาด 0.5 แรงม้า โดยพบว่าคมมีดตัดท่ีมุม 15 องศา และ
ความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที สามารถห่ันซอยหัวหอมแดงได้ 150 
กิโลกรัมต่อวัน 

2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง 

2.1 อุปกรณ์การทดลอง 
เครื่องห่ันย่อยหอมแดงที่ได้ออกแบบและสร้างมีขนาดกว้าง 45.5 

เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร และมีความสูง 85 เซนติเมตร 
ชุดใบมีดห่ันหอมแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตร ตัว
ใบมีดดัดแปลงจากมีดห่ันเนื้อ โดยการนําใบมีดมาตัดเป็นรูปทรงคร่ึง
วงรีแล้วเจาะยึดติดกับแผ่นใบมีด ตัวดันหอมแดง มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ยาว 13.5 เซนติเมตร และมีขอบป้องกัน
กันการสัมผัสกับใบมีดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร 
เคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงใช้มอเตอร์เกียร์ ไฟฟ้ากระแสสลับท่ีมีกําลังขับ 

1/8 แรงม้า ด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที เป็นต้นกําลัง ซ่ึงได้
กําหนดอัตราส่วนการทดรอบของมอเตอร์ 1:3 ทําให้ได้ความเร็วรอบ
ของใบมีดท่ีใช้ในการห่ันย่อยหอมแดงเท่ากับ 470 รอบต่อนาที 
สามารถแสดงโครงสร้างของเครื่องห่ันย่อยหอมแดง และชุดใบมีดห่ัน
หอมแดง ได้ดัง Figure 1 – 2 ต่อไปนี้ 

 
Figure 1 Detail of Shallot Chopping Machine. 

 
Figure 2 Cutting Blade. 

2.2 วิธีการทดลอง 
การทดลองเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงจะเริ่มด้วยการปอกเปลือก

หอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัม หลังจากนั้นเดินเครื่องห่ันย่อย
หอมแดงด้วยความเร็วรอบ 470 รอบต่อนาที จากนั้นจับเวลาตอนท่ี
เริ่มใส่หอมแดงลงไปในช่องใส่หอมแดง จนหมดแล้วจึงหยุดจับเวลา 
โดยจะทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง 

การทดลองห่ันย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคน จะเร่ิมด้วยการปอก
เปลือกหอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัมโดยเริ่มจับเวลาขณะท่ี
กําลังเร่ิมจับหอมแดงวางบนมีดห่ัน แล้วทําการห่ันหอมแดงจนครบ
ตามมวลท่ีกําหนดไว้จนหมดจึงหยุดเวลาหลังจากท่ีห่ันหอมแดงจน
หมด โดยจะทําการทดลองซํ้า 3 ครั้ง แสดงภาพขณะทดลองได้ดัง 
Figure 3 ต่อไปนี้ 
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(a) machine (b) labour 
Figure 3 Image while experimenting. 

โดยปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาเครื่องห่ันย่อยหอมแดงในคร้ังนี้ก็
คือ การลดเวลาในการห่ันย่อยหอมแดงหรือการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของหอมแดงท่ีห่ันย่อยด้วยเครื่องห่ันย่อยเมื่อเทียบกับ
แรงงานคน อีกท้ังราคาเคร่ืองท่ีต้องไม่สูงมากนัก 

3. ผลและวิจารณ์ 
จากผลการทดลองห่ันย่อยหอมแดงด้วยเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดง

และแรงงานคน โดยทําการห่ันย่อยหอมแดงปริมาณ 1 กิโลกรัม และ 
2 กิโลกรัม สามารถแสดงผลการทดลองได้ดัง Table 1-4 ต่อไปนี้ 

Table 1 Chopped Shallots by Machine (1 kg). 

No. 
shallots time 

(sec) (kg) (units) 
1 1 32 87.0 
2 1 36 103.0 
3 1 34 97.0 

Avg. 1 34 95.7 

Table 2 Chopped Shallots by Machine (2 kg). 

No. 
shallots time 

(sec) (kg) (units) 
1 2 63 192 
2 2 58 173 
3 2 61 186 

Avg. 2 61 183.7 

Table 3 Chopped Shallots by Labour (1 kg). 

No. 
shallots time 

(sec) (kg) (units) 
1 1 34 517.0 
2 1 33 477.0 
3 1 34 464.0 

Avg. 1 34 486.0 

Table 4 Chopped Shallots by Labour (2 kg). 

No. 
shallots time 

(sec) (kg) (units) 
1 2 61 1,132 
2 2 64 1,152 
3 2 59 1,103 

Avg. 2 61 1,129.0 
จากผลการทดลองห่ันย่อยหอมแดงด้วยเครื่องห่ันย่อยหอมแดงท่ี

ได้พัฒนาขึ้นสามารถห่ันย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 95.7 วินาที (37.6 
กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง)  โดย
แรงงานคนสามารถห่ันย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

 
จากผลการทดลองสามารถนํามาเขียนกราฟเปรียบเทียบ

สมรรถนะการทํางานของเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงกับแรงงานคนได้ดัง 
Figure 4 และ 5 ดังต่อไปนี้ 

 
Figure 4 Time for Chopped Shallots (1 kg). 

 
Figure 5 Time for Chopped Shallots (2 kg). 

จากผลการทดลองห่ันย่อยหอมแดงท่ี 1 กิโลกรัม โดยเครื่องห่ัน
ย่อยหอมแดงจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 95.7 วินาที และสําหรับ
แรงงานคนจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที ดังนั้นในระยะเวลาท่ี
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เท่ากัน เคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงจะมีผลผลิตสูงกว่าแรงงานคน
ประมาณ 5 เท่า และหากพิจารณาท่ี 2 กิโลกรัม โดยเครื่องห่ันย่อย
หอมแดงจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที และสําหรับแรงงานคน
จะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที ดังนั้นในระยะเวลาท่ีเท่ากับ
เครื่องห่ันย่อยหอมแดงจะมีผลผลิตสูงกว่าแรงงานคนประมาณ 6 เท่า 

หอมแดงท่ีได้จากเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงและแรงงานคนสามารถ
แสดงได้ดัง Figure 6 ต่อไปนี้ 

  

(a) machine (b) labour 
Figure 6 Chopped Shallots. 

จากการเปรียบเทียบหอมแดงท่ีผ่านการห่ันย่อยด้วยเครื่องห่ัน
ย่อยหอมแดงและด้วยแรงงานคนพบว่าหอมแดงท่ีได้มีความหนาท่ี
ใกล้เคียงกันคือประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และจากการสังเกตขณะที่ห่ัน
ย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคนในบางครั้งจะมีการติดของหอมแดงกับ
ใบมีด ทําให้ต้องเสียเวลาในการแกะเศษหอมแดงท่ีติดกับใบมีดออก 
ซ่ึงปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในขณะห่ันย่อยหอมแดงด้วยเครื่องห่ันย่อย
หอมแดงท่ีได้พัฒนาข้ึน 

เคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงท่ีได้พัฒนาขึ้นคร้ังนี้มีค่าใช้จ่ายในการ
สร้างเคร่ืองท้ังหมดเท่ากับ 4,240 บาท ในขณะที่มอเตอร์ไฟฟ้ามี
ขนาด 1/8 แรงม้าหรือเท่ากับ 93.25 วัตต์ ดังนั้นหากคิดต่อการ
ทํางาน 8 ชั่วโมงจะมีค่าไฟฟ้าประมาณ 2.24 บาท (คิดค่าไฟฟ้าท่ี 3 
บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง) 

จากปัจจัยท่ีสําคัญในการพัฒนาเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงในครั้งนี้ก็
คือ การลดเวลาในการห่ันย่อยหอมแดงหรือการเพิ่มผลผลิตและ
คุณภาพของหอมแดงท่ีห่ันย่อยด้วยเครื่องห่ันย่อยเมื่อเทียบกับ
แรงงานคน อีกท้ังราคาเครื่องท่ีต้องไม่สูงมากนัก โดยจากการทดลอง
พบว่าเคร่ืองห่ันย่อยหอมแดงใช้เวลาในการหั่นย่อยท่ีน้อยกว่า
แรงงานคน ทําให้กําลังการผลิตต่อชั่วโมงของเคร่ืองห่ันย่อยสูงกว่า
เม่ือห่ันย่อยด้วยแรงงานคนอย่างเห็นได้ชัด คือมีกําลังการผลิตคิดเป็น
ประมาณ 5-6 เท่าของแรงงานคน และเม่ือเปรียบเทียบคุณภาพของ
หอมแดงท่ีผ่านการห่ันย่อยด้วยเครื่อง ดังแสดงใน Figure 6 ก็พบว่า
หอมแดงท่ีห่ันย่อยได้มีคุณภาพตรงตามท่ีตลาดต้องการ อีกท้ังยังมี
คุณภาพใกล้เคียงกับหอมแดงท่ีห่ันย่อยด้วยแรงงานคน และเม่ือ
พิจารณาราคาค่าจัดสร้างเครื่องห่ันย่อยหอมแดง พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่
ท่ี 4,240 บาท เท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าประมาณ 
2.24 บาท ต่อการทํางาน 8 ชั่วโมง 

4. สรุปผลการทดลอง 
จากผลการทดลองห่ันย่อยหอมแดงด้วยเครื่องห่ันย่อยหอมแดงท่ี

ได้พัฒนาขึ้นสามารถห่ันย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 95.7 วินาที (37.6 
กิโลกรัม/ชั่วโมง)  และ มวล 2 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที  (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) โดย
แรงงานคนสามารถห่ันย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมท่ีมีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 

หากพิจารณาการทํางานในแต่ละวันเท่ากับ 8 ชั่วโมง จะพบว่า
เครื่องห่ันย่อยหอมแดงท่ีได้พัฒนาข้ึนสามารถห่ันย่อยหอมแดงได้
ปริมาณเท่ากับ 307.2 กิโลกรัม (คิดท่ีกําลังการผลิตเฉลี่ยระหว่าง37.6 
และ 39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง)  แรงงานคนจะสามารถหั่นย่อยหอมแดง
ได้ปริมาณเท่ากับ 55.2 กิโลกรัม (คิดท่ีกําลังการผลิตเฉลี่ยระหว่าง 
7.4 และ 6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง) 
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