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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง เนื่องจากในขั้นตอนการหั่นหอมแดงจะเกิดการระคายเคืองตาและกําลัง
การผลิตด้วยแรงงานคนก็ไม่สูงมากนัก จึงทําให้เป็นที่มาของการพัฒนาเครื่องหั่นหอมแดงในครั้งนี้ โดยเครื่องหั่นหอมแดงจะทําจากเหล็กกล้าไร้
สนิม มีใบมีดสําหรับหั่นหอมแดง ติดตั้งบนแผ่นจานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตรที่หมุนได้ โดยใบมีดมีจํานวน 2 ใบ ติดตั้งตรงข้ามกัน
มอเตอร์ที่เป็นต้นกําลังขับมีขนาด 1/8 แรงม้า หมุนด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที ทําการทดรอบมอเตอร์ในอัตรา 1:3 จนได้ความเร็วใน
การหมุนของแผ่นจานใบมีดเท่ากับ 470 รอบต่อนาที การทดลองจะทําการเปรียบเทียบระหว่างเครื่องหั่นหอมแดง และ แรงงานคน โดยทําการ
ทดลองซ้ํา 3 ครั้ง พบว่าเครื่องหั่นหอมแดงสามารถหั่นหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 95.7 วินาที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) ส่วนแรงงานคนจะหั่นหอมแดงจํานวน 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ในเวลา 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
คิดเป็นเวลาที่เร็วกว่ากันอยู่ 5 เท่า
คําสําคัญ: เครื่องหั่นย่อย, หอมแดง
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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 ascalonicum L. อยู่ในวงศ์ Alliaceae (สํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารแห่งชาติ, 2551) เป็นพืชเศรษฐกิจทางการเกษตรที่สําคัญโดย
พบว่าในปี พ.ศ. 2557 มีผลผลิตรวมเท่ากับ 128,832 ตัน บริโภค
ภายในประเทศคิดเป็นปริมาณ 111,002 ตัน มีการส่งไปยังประเทศ
อินโดนิเซี ย และมาเลเซี ย คิ ดเป็ นปริ มาณ 26,579 ตัน และมีการ
นําเข้าจากประเทศ อินโดนีเซีย จีน และฟิลิปปินส์ คิดเป็นปริมาณ
8,749 ตัน (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558)

จากที่ได้กล่าวไปแล้ว จะพบว่าในแต่ละปีจะมีการบริโภคหอมแดง
เป็นปริมาณมากถึงกว่า 100,000 ตัน/ปี โดยการบริโภคหอมแดงใน
รู ปแบบหนึ่ งที่ เป็ นที่ นิ ยมกั นก็ คื อการรั บประทานร่ วมกั บไก่ ทอด
โดยเฉพาะอย่างยิ่งไก่ทอดหาดใหญ่ ซึ่งเป็นอาหารขึ้นชื่อของอําเภอ
หาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา โดยในการบริ โ ภคนั้ น จะอยู่ ใ นรู ป ของ
หอมแดงเจี ยว ซึ่ งมี ขั้ นตอนการทํ า ที่ สํ าคั ญก็ คื อการหั่ นหรื อซอย
หอมแดงให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ โดยในปัจจุบันจากการสอบถาม
และ สํ า รวจข้ อ มู ล ในอํ า เภอหาดใหญ่ จั ง หวั ด สงขลา พบว่ า
ผู้ประกอบการที่จําหน่ายหอมแดงซอยก็จะใช้แรงงานคนในการผลิต
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ซึ่งทําให้ได้ปริมาณของผลผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการ อีกทั้งใน
ขณะที่หั่นหรือซอยหอมแดงด้วยแรงงานคนก็จะเกิดการระคายเคือง
ตา ทําให้แรงงานไม่สามารถทํางานได้อย่างเต็มที่
โครงการวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์ที่จะออกแบบและสร้างเครื่องหั่น
หอมแดง ที่สามารถผลิตหอมแดงหั่นที่ได้คุณภาพ ความสะอาดถูก
หลักโภชนาการ ทั้งยังช่วยประหยัดเวลาในการหั่นด้วยแรงงานคน
และแก้ปัญหาการระคายเคืองทั้งผิวหนัง จมูก และดวงตาในขณะหั่น
เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าในการจําหน่ายพืชผลทางการเกษตร
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเครื่องหั่นหรือซอยผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตร เช่น ทิวานัถ (2555) ได้ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นผล
หมาก โดยมีกําลังการผลิตอยู่ที่ 4,800 ผล/ชั่วโมง วิรัตน์ (2555) ได้
ออกแบบและสร้างเครื่องหั่นชิ้นมันเส้น โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ
1,457.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง และมีประสิทธิภาพการหั่นชิ้นมั นเท่ากั บ
85.6 % มงคล (2554) ได้ออกแบบและพัฒนาเครื่องหั่นย่อยต้นถั่วลิสง
โดยมีกําลังการผลิตเท่ากับ 515 กิโลกรัม/ชั่วโมง ขนาดชิ้นที่ย่อยได้
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) ได้พัฒนาเครื่องหั่นกาบมะพร้าว โดยมีกําลังการผลิต
117.3 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 2 เซนติเมตร, 122 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่
ขนาด 4 เซนติเมตร, 123.1 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 6 เซนติเมตร,
127.5 กิโลกรัม/ชั่วโมง ที่ขนาด 8 เซนติเมตร และ 129.5 กิโลกรัม/
ชั่วโมง ที่ขนาด 10 เซนติเมตร โกศล (2556) ได้พัฒนา ออกแบบและ
สร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อใช้ในการเพาะชําต้นกล้า โดยมี
กําลังการผลิตขุยมะพร้าวเฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม และ ใยมะพร้าวเฉลี่ย
1.13 กิโลกรัม ในเวลาเฉลี่ย 30.33 นาที
ในส่วนของงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเครื่องหั่นย่อยหอมแดง เช่น
สณชัย และคณะ (2560) ได้พัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดง สําหรับใช้
ในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยใช้ต้นกําลังขับจากมอเตอร์
ไฟฟ้ าขนาด 0.5 แรงม้ า โดยพบว่ าคมมี ดตั ดที่ มุ ม 15 องศา และ
ความเร็วรอบ 350 รอบต่อนาที สามารถหั่นซอยหัวหอมแดงได้ 150
กิโลกรัมต่อวัน
2. อุปกรณ์และวิธีการทดลอง
2.1 อุปกรณ์การทดลอง
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่ได้ออกแบบและสร้างมีขนาดกว้าง 45.5
เซนติเมตร ความยาว 70 เซนติเมตร และมีความสูง 85 เซนติเมตร
ชุดใบมีดหั่นหอมแดง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 36 เซนติเมตร ตัว
ใบมีดดัดแปลงจากมีดหั่นเนื้อ โดยการนําใบมีดมาตัดเป็นรูปทรงครึ่ง
วงรีแล้วเจาะยึดติดกับแผ่นใบมีด ตัวดันหอมแดง มีขนาดเส้นผ่าน
ศูนย์กลาง 8.5 เซนติเมตร ยาว 13.5 เซนติเมตร และมีขอบป้องกัน
กันการสัมผัสกับใบมีดมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 11 เซนติเมตร
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงใช้มอเตอร์เกียร์ ไฟฟ้ากระแสสลับที่มีกําลังขับ

1/8 แรงม้า ด้วยความเร็วรอบ 1,410 รอบต่อนาที เป็นต้นกําลัง ซึ่งได้
กําหนดอัตราส่วนการทดรอบของมอเตอร์ 1:3 ทําให้ได้ความเร็วรอบ
ของใบมีดที่ใช้ในการหั่นย่อยหอมแดงเท่ากับ 470 รอบต่อนาที
สามารถแสดงโครงสร้างของเครื่องหั่นย่อยหอมแดง และชุดใบมีดหั่น
หอมแดง ได้ดัง Figure 1 – 2 ต่อไปนี้

Figure 1 Detail of Shallot Chopping Machine.

Figure 2 Cutting Blade.
2.2 วิธีการทดลอง
การทดลองเครื่ องหั่นย่อยหอมแดงจะเริ่ มด้ วยการปอกเปลือก
หอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัม หลังจากนั้นเดินเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงด้วยความเร็วรอบ 470 รอบต่อนาที จากนั้นจับเวลาตอนที่
เริ่มใส่หอมแดงลงไปในช่องใส่หอมแดง จนหมดแล้วจึงหยุดจับเวลา
โดยจะทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง
การทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคน จะเริ่มด้วยการปอก
เปลือกหอมแดงให้ได้มวล 1 และ 2 กิโลกรัมโดยเริ่มจับเวลาขณะที่
กําลังเริ่มจับหอมแดงวางบนมีดหั่น แล้วทําการหั่นหอมแดงจนครบ
ตามมวลที่กําหนดไว้จนหมดจึงหยุดเวลาหลังจากที่หั่นหอมแดงจน
หมด โดยจะทําการทดลองซ้ํา 3 ครั้ง แสดงภาพขณะทดลองได้ดัง
Figure 3 ต่อไปนี้
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Table 4 Chopped Shallots by Labour (2 kg).
No.

(a) machine
Figure 3 Image while experimenting.

1
2
3
Avg.

(b) labour

โดยปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดงในครั้งนี้ก็
คื อ การลดเวลาในการหั่ นย่ อยหอมแดงหรื อการเพิ่ มผลผลิ ตและ
คุ ณ ภาพของหอมแดงที่ หั่ น ย่ อ ยด้ ว ยเครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
แรงงานคน อีกทั้งราคาเครื่องที่ต้องไม่สูงมากนัก
3. ผลและวิจารณ์
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดง
และแรงงานคน โดยทําการหั่นย่อยหอมแดงปริมาณ 1 กิโลกรัม และ
2 กิโลกรัม สามารถแสดงผลการทดลองได้ดัง Table 1-4 ต่อไปนี้
Table 1 Chopped Shallots by Machine (1 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
1
1
1
1

(units)
32
36
34
34

time
(sec)
87.0
103.0
97.0
95.7

shallots
(kg)
2
2
2
2

(units)
61
64
59
61

time
(sec)
1,132
1,152
1,103
1,129.0

จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่
ได้พัฒนาขึ้นสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ ย เท่ า กั บ 34 หั ว ได้ ใ นเวลาเฉลี่ ย เท่ า กั บ 95.7 วิ น าที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) โดย
แรงงานคนสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
จากผลการทดลองสามารถนํ า มาเขี ย นกราฟเปรี ย บเที ย บ
สมรรถนะการทํางานของเครื่องหั่นย่อยหอมแดงกับแรงงานคนได้ดัง
Figure 4 และ 5 ดังต่อไปนี้

Table 2 Chopped Shallots by Machine (2 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
2
2
2
2

(units)
63
58
61
61

time
(sec)
192
173
186
183.7

Figure 4 Time for Chopped Shallots (1 kg).

Table 3 Chopped Shallots by Labour (1 kg).
No.
1
2
3
Avg.

shallots
(kg)
1
1
1
1

(units)
34
33
34
34

time
(sec)
517.0
477.0
464.0
486.0

Figure 5 Time for Chopped Shallots (2 kg).
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงที่ 1 กิโลกรัม โดยเครื่องหั่น
ย่ อ ยหอมแดงจะใช้ เ วลาเฉลี่ ย เท่ า กั บ 95.7 วิ น าที และสํ า หรั บ
แรงงานคนจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที ดังนั้นในระยะเวลาที่

114

เท่ า กั น เครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยหอมแดงจะมี ผ ลผลิ ต สู ง กว่ า แรงงานคน
ประมาณ 5 เท่า และหากพิจารณาที่ 2 กิโลกรัม โดยเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงจะใช้เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที และสําหรับแรงงานคน
จะใช้ เวลาเฉลี่ยเท่ากั บ 1,129 วิ นาที ดังนั้นในระยะเวลาที่เท่ากั บ
เครื่องหั่นย่อยหอมแดงจะมีผลผลิตสูงกว่าแรงงานคนประมาณ 6 เท่า
หอมแดงที่ได้จากเครื่องหั่นย่อยหอมแดงและแรงงานคนสามารถ
แสดงได้ดัง Figure 6 ต่อไปนี้

(a) machine
Figure 6 Chopped Shallots.

(b) labour

จากการเปรียบเทียบหอมแดงที่ผ่านการหั่นย่อยด้วยเครื่องหั่น
ย่อยหอมแดงและด้วยแรงงานคนพบว่าหอมแดงที่ได้มีความหนาที่
ใกล้เคียงกันคือประมาณ 1-2 มิลลิเมตร และจากการสังเกตขณะที่หั่น
ย่อยหอมแดงด้วยแรงงานคนในบางครั้งจะมีการติดของหอมแดงกับ
ใบมีด ทําให้ต้องเสียเวลาในการแกะเศษหอมแดงที่ติดกับใบมีดออก
ซึ่งปัญหาดังกล่าวจะไม่พบในขณะหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อย
หอมแดงที่ได้พัฒนาขึ้น
เครื่ องหั่ นย่ อยหอมแดงที่ ได้ พัฒนาขึ้ นครั้ งนี้ มีค่ าใช้ จ่ ายในการ
สร้ างเครื่ องทั้ งหมดเท่ ากั บ 4,240 บาท ในขณะที่ มอเตอร์ ไฟฟ้ ามี
ขนาด 1/8 แรงม้ าหรื อเท่ ากั บ 93.25 วั ตต์ ดั งนั้ นหากคิ ดต่ อการ
ทํางาน 8 ชั่วโมงจะมีค่าไฟฟ้าประมาณ 2.24 บาท (คิดค่าไฟฟ้าที่ 3
บาท/กิโลวัตต์ชั่วโมง)
จากปัจจัยที่สําคัญในการพัฒนาเครื่องหั่นย่อยหอมแดงในครั้งนี้ก็
คื อ การลดเวลาในการหั่ นย่ อยหอมแดงหรื อการเพิ่ มผลผลิ ตและ
คุ ณ ภาพของหอมแดงที่ หั่ น ย่ อ ยด้ ว ยเครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยเมื่ อ เที ย บกั บ
แรงงานคน อีกทั้งราคาเครื่องที่ต้องไม่สูงมากนัก โดยจากการทดลอง
พบว่ า เครื่ อ งหั่ น ย่ อ ยหอมแดงใช้ เ วลาในการหั่ น ย่ อ ยที่ น้ อ ยกว่ า
แรงงานคน ทําให้กําลังการผลิตต่อชั่วโมงของเครื่องหั่นย่อยสูงกว่า
เมื่อหั่นย่อยด้วยแรงงานคนอย่างเห็นได้ชัด คือมีกําลังการผลิตคิดเป็น
ประมาณ 5-6 เท่าของแรงงานคน และเมื่อเปรียบเทียบคุณภาพของ
หอมแดงที่ผ่านการหั่นย่อยด้วยเครื่อง ดังแสดงใน Figure 6 ก็พบว่า
หอมแดงที่หั่นย่อยได้มีคุณภาพตรงตามที่ตลาดต้องการ อีกทั้งยังมี
คุ ณภาพใกล้ เคี ยงกั บหอมแดงที่ หั่ นย่ อยด้ วยแรงงานคน และเมื่ อ
พิจารณาราคาค่าจัดสร้างเครื่องหั่นย่อยหอมแดง พบว่ามีค่าใช้จ่ายอยู่
ที่ 4,240 บาท เท่านั้น และมีค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าไฟฟ้าประมาณ
2.24 บาท ต่อการทํางาน 8 ชั่วโมง

4. สรุปผลการทดลอง
จากผลการทดลองหั่นย่อยหอมแดงด้วยเครื่องหั่นย่อยหอมแดงที่
ได้พัฒนาขึ้นสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 95.7 วินาที (37.6
กิโลกรัม/ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61
หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 183.7 วินาที (39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) โดย
แรงงานคนสามารถหั่นย่อยหอมแดงมวล 1 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัว
เฉลี่ยเท่ากับ 34 หัว ได้ในเวลาเฉลี่ยเท่ากับ 486 วินาที (7.4 กิโลกรัม/
ชั่วโมง) และ มวล 2 กิโลกรัมที่มีจํานวนหัวเฉลี่ยเท่ากับ 61 หัว ได้ใน
เวลาเฉลี่ยเท่ากับ 1,129 วินาที (6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
หากพิจารณาการทํางานในแต่ละวันเท่ากับ 8 ชั่วโมง จะพบว่า
เครื่ องหั่ นย่ อยหอมแดงที่ ได้พัฒนาขึ้ นสามารถหั่นย่อยหอมแดงได้
ปริมาณเท่ากับ 307.2 กิโลกรัม (คิดที่กําลังการผลิตเฉลี่ยระหว่าง37.6
และ 39.2 กิโลกรัม/ชั่วโมง) แรงงานคนจะสามารถหั่นย่อยหอมแดง
ได้ปริมาณเท่ากับ 55.2 กิโลกรัม (คิดที่กําลังการผลิตเฉลี่ยระหว่าง
7.4 และ 6.4 กิโลกรัม/ชั่วโมง)
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