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บทคัดย่อ
โครงการวิจัย เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ ได้ถูกออกแบบและสร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ทํางาน ช่วยประหยัดเวลาและแรงงานคนในการย่อยและอัด เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ ประกอบด้วย 4 ส่วน ได้แก่ โครงเครื่อง ชุด
ย่อยหญ้า ชุดอัดหญ้า และระบบถ่ายทอดกําลัง โดยใช้มอเตอร์ขนาด 4 hp เป็นต้นกําลังในทํางานของเครื่องจักร ตัวแปรที่ศึกษาได้แก่มุม
องศาของใบมีดสําหรับย่อยหญ้า ความเร็วรอบของมอเตอร์ที่ใช้ในการทดสอบครั้งนี้เท่ากับ 870 rpm โดยศึกษามุมองศาใบมีด 3 ระดับที่ 0, 5
และ 10° เพื่อหามุมองศาที่ดีที่สุดในการทดสอบ โดยมีค่าชี้ผลในการศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มุมองศาใบมีดที่เหมาะสมเท่ากับ 5° และเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์มีความสามารถในการทํางานเฉลี่ยเท่ากับ
127.6 kg h1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kW-h ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรมพบว่ามีจุดคุ้มทุนใน
การทํางานที่ 374 h yr-1 และเมื่อพิจารณาการทํางานที่ 600 hr yr-1 จะมีระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.63 yr
คําสําคัญ: เครื่องย่อยและอัดหญ้า, อาหารสัตว์, มุมองศาของใบมีด
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Abstract
The research project entitled “development of animal feed shredding and compressing machine” was aimed
to increase the working capacity as well as time and labor saving. The development of the machine can replace human
labor in the future. The machine consisted of four main parts namely, steel frame, shredding unit, compressing unit and
power transmission unit. A 4 hp electric motor was used as the power source of the machine. The revolutional speed of
motor was selected at 870 rpm. Three knives angle (0, 5 and 10°) were considered in this study. The performance of the
machine was measured in two parameters namely, working capacity and electrical consumption. It was found that the 5°
knive angle performed the best in terms of capacity and efficiency of the machine. The performance tests of the
machine showed that the capacity was 127.6 kg hr-1. The electrical consumption was 3.8 kilowatt-hour. The economic
analysis showed that the break even point of the machine was 374 hr yr-1. Considering the working hour of 600 hr yr-1, the
pay back period of the machine was found to be 0.63 year.
Keywords: shredding and compressing, animal feed, knive angle.

1. บทนํา
จากสถิติการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรในประเทศไทย พบว่าใน ปี
พ.ศ. 2557 มีเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไทยทั้งหมดจํานวน
16,634 ครั วเรื อน ซึ่ งส่ วนใหญ่ อยู่ ในพื้ นที่ เขต 7 (จั งหวั ดราชบุ รี
กาญจนบุรี) จํานวน 5,075 ครัวเรือน รองลงมาคือเขต 1 (สระบุรี
ลพบุรี) จํานวน 4,160 ครัวเรือน และ เขต 3 (นครราชสีมา บุรีรัมย์)
จํานวน 2,967 ครัว เรือน ตามลําดับโดยมีการ เลี้ยงโคนมทั้งหมด

จํานวน 508,548 ตัว ซึ่งในพื้นที่เขต 7 เลี้ยงโคนมมากที่สุดจํานวน
142,462 ตัว รองลงมาคือเขต 1 จํานวน 136,662 ตัว และ เขต 3
จํานวน 84,883 ตัว จังหวัดสระบุรีมีเกษตรกรผู้ เลี้ยงโคนมมากที่สุด
จํานวน 2,601 ครัว เรือนรองลงมาคือจังหวัดนครราชสีมา ราชบุรี
ลพบุรี และ เชียงใหม่ (กรมปศุสัตว์, 2557)
จากเอกสารของกองอาหารสัตว์กรมปศุสัตว์(สันธารและคณะ,
2552) พบว่าโคและกระบือมีความสามารถในการกินอาหารแห้งได้วัน
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ละ 7 kg หรืออาหารข้นวันละ 9.5 kg ตัว-1 ซึ่งจะเห็นว่าประเทศไทยมี
ความต้องการอาหารโค กระบือ ประเภทหญ้าแห้ง ในปริมาณมากถึง
วันละ 60,000 ton หรือ 21.9 millionton y-1 อาหารที่จําเป็น
สําหรับการเจริญเติบโตของโคนม ได้แก่ อาหารข้น และอาหารหยาบ
หลังจากการรีดน้ํานมต้องมีการให้อาหารสัตว์เพื่อให้โคนมได้มีการ
ผลิตน้ํานมขึ้นมาใหม่ เพื่อจะได้นําน้ํานมมาบริโภคและจําหน่าย สิ่ง
สําคัญได้แก่ อาหารข้น แร่ธาตุ วิตามินและอาหารหยาบ เช่น หญ้าสด
, หญ้าหมัก หรือหญ้าแห้ง เพื่อเตรียมไว้เป็นอาหารสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง
ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ ข าดแคลนหญ้ า สด กรรมวิ ธี ก ารหมั กหญ้ าในระดั บ
เกษตรกรจะเริ่มจากการย่อยหรือสับหญ้าด้วยมีดและนําไปหมักใน
กระสอบหรือถุงพลาสติกโดยการอัดและมัดกระสอบให้แน่นสนิท ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้จะใช้แรงงานคนและค่าใช้จ่ายสูง (วิโรจน์, 2546) เพื่อ
ช่ วยทุ่ นแรง เพิ่ มความสะดวกรวดเร็ วในการทํ างาน ตลอดจนลด
ค่าใช้จ่ายในการทําหญ้าหมักของเกษตรกร จึงมีแนวคิดในการพัฒนา
เครื่องย่ อยและอั ดหญ้ าอาหารสัตว์สํ าหรับเกษตรกรรายย่ อย โดย
ตั วเครื่ องประกอบด้ วยโครงสร้ างหลั กได้ แก่ ชุ ดสํ าหรั บป้ อนหญ้ า
อาหารสัตว์ ชุดใบมีด ชุดถังสําหรับอัดและชุดอัดหญ้า ใช้มอเตอร์เป็น
ต้นกําลังโดยปัจจัยที่ทําการศึกษาได้แก่ความเร็วรอบ มุมองศาของ
ใบมีดที่เหมาะสม และความสามารถในการทํางานของเครื่องย่อยและ
อัดอาหารสัตว์ตลอดจนการประเมินความเหมาะสมในการใช้งานทาง
เศรษฐศาสตร์วิศวกรรม

Figure 2 Frame of compressing unit.
ชุดสับย่อยหญ้าเนเปียร์ดําเนินการสร้างโดยนําชุดใบมีดมาเชื่อม
ติดเข้ากับโครงและนําชุดครอบใบมีดมาเชื่อมติดกับชุดสับย่อยหญ้าเน
เปียร์ ประกอบด้วยใบมีดจํานวน 4 ใบมีด เพื่อทําการสับย่อยหญ้าเน
เปียร์ให้มีขนาดเล็กเหมาะสําหรับการกินของโค และทําการติดตั้งช่อง
ป้อนหญ้าเนเปียร์ บริเวณด้านข้างโดยให้มีความสูงที่เหมาะสมกับคน
ป้อน ช่องป้อนออกแบบให้มีความกว้างของช่องป้อนเท่ากับ 171
mm แสดงดัง Figure 3

2. อุปกรณ์และวิธีการ
2.1 ออกแบบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
โครงสร้างส่วนฐานทําจากเหล็กฉากขนาด 1.5 inch หนา 5 mm
นํามาเชื่อมติดกัน มีขนาดความกว้าง ความยาวและความสูงเท่ากับ
570, 685 และ 900 mm ตามลําดับ เป็นส่วนที่ใช้ติดตั้งชุดย่อยหญ้า
แสดงดัง Figure 1

Figure 3 Shredding unit.
ชุดอัดหญ้าเนเปียร์ทํามาจากโครงชุดอัดนํามาเชื่อมติดด้วยเหล็ก
แผ่นหนา 1.2 mm โดยแผ่นที่ใช้อัดหญ้ามีขนาดความกว้าง ความยาว
และความสู ง เท่ า กั บ 334, 410 และ 467 mm ตามลํ า ดั บ โดย
สามารถอัดหญ้าให้มีความแน่นที่เหมาะสมสําหรับการเก็บรักษาไว้
เป็นอาหารสัตว์ในยามขาดแคลน แสดงดัง Figure 4

Figure 1 Structure frame.
โครงสร้ างส่ วนเครื่ องอั ดหญ้ าเนเปี ยร์ ทํ าจากเหล็ กฉากขนาด
1.5 inch หนา 3 mm นํามาเชื่อมติดกัน มีขนาดความกว้าง ความ
ยาวและความสูง เท่ากับ 410, 334 และ 1650 mm ตามลําดับ เป็น
ส่วนที่ใช้สําหรับรองรับหญ้าเนเปียร์ที่ย่อยแล้วเป็นชิ้นเล็กๆ เพื่อทํา
การอัดหญ้าในขั้นตอนต่อไป แสดงดัง Figure 2

Figure 4 Compressing unit.
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กระบอกไฮดรอลิกจะถูกเชื่อมติดกับเหล็กแผ่นหนา 5 mm โดย
กระบอกไฮดรอลิก จะรับกําลังมาจากปั้มไฮดรอลิก เพื่อทําการอัด
หญ้ าให้ มี ความแน่ นที่ เหมาะสม กระบอกไฮดรอลิ กที่ ออกแบบมี
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางนอก เท่ากับ 50 mm และความยาวเท่ากับ
600 mm แสดงดัง Figure 5

2.2 วิธีการทดสอบ
การทดสอบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร
รายย่อย มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสมรรถนะการทํางานของเครื่อง
ย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย ซึ่งปัจจัยที่
นํามาพิจารณาได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า
2.3 ค่าชี้ผลการศึกษา
ความสามารถในการทํางานจริงของเครื่องย่อยและอัดอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรกรรายย่อย (kg hr-1) หาได้จากอัตราส่วนระหว่างหญ้า
ที่อัดได้และเวลาที่ใช้ในการทํางาน แสดงดังสมการที่ 1
(1)

C

Figure 5 Hydraulic cylinder for compressing unit.
ชุดใบมีดทําจากเหล็กฉากนํามาลับคมและนํามาเชื่อมติดกับเหล็ก
แผ่นกลมหนา 8 มิลลิเมตร โดยมีจํานวนใบมีด 4 ใบมีด วางทํามุมกัน
90° เพื่อให้สามารถย่อยหญ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการศึกษา
ครั้งนี้ทําการศึกษามุมคมของใบมีด 3 ระดับ ได้แก่ 0, 5 และ 10°
ตามลําดับ แสดงดัง Figure 6 และ Figure 7 แสดงผลการออกแบบ
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์

เมื่อ C = ความสามารถในการทํางานจริง (kg h-1) ,W = น้ําหนัก
หญ้าที่อัดได้ (kg) และt = เวลาในการทํางาน (h)
2.4 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าหาได้จากผลคูณของกระแส
ความต่างศักย์ และเวลาในการทํางานหารด้วย 1000 ซึ่งคํานวณได้
จากสมการที่ 2 (ฟิสิกส์ราชมงคล, 2552)
P

IVT
1000

(2)

เมื่อ P = พลังงานไฟฟ้า (kw-h), V = แรงเคลื่อนไฟฟ้า (V), I =
กระแสไฟฟ้า (A) และ T = เวลาในการทํางาน (h)

Figure 6 Cutter bar for shredding unit.

2.5 การประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
การวิเคราะห์และประเมินค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยอาศัยแนวคิดการ
ประเมินค่าใช้จ่ายโดยรวม เกี่ยวกับต้นทุนในการใช้งาน เครื่องโดย
พิจารณาจาก เกษตรกรซื้ อเครื่ องอั ดหญ้าหญ้าอาหารสัตว์ สําหรั บ
เกษตรกรรายย่อยไปแทนวิธีการใช้แรงงานคน ซึ่งค่าใช้จ่ายโดยรวมจะ
ประกอบด้วยต้นทุนคงที่ (Fixed cost) และต้นทุนผันแปร (Variable
cost) โดยต้นทุนคงที่ได้แก่ ค่าเสื่อมราคาของเครื่อง (คิดค่าเสื่อม
ราคาโดยวิธีเส้นตรงเมื่อประมาณอายุการใช้งานของเครื่องอัดหญ้า
อาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร รายย่อย 5 year) และค่าเสียโอกาสของ
เงินทุน (คิดอัตราดอกเบี้ย 10 %) ซึ่งค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนคงที่จะไม่
เปลี่ยนแปรไปตามชั่วโมงการทํางาน อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ในที่นี้
จะไม่คิดต้นทุนคงที่เกี่ยวกับค่าประกันภัย, ค่าภาษี, ค่าโรงเรือน และ
ค่ าจ้ างขนย้ ายเครื่ องไปทํ างานตามสถานที่ ต่างๆ เป็ นต้ น สํ าหรั บ
ต้นทุนผันแปรซึ่งเป็นต้นทุนที่เปลี่ยนแปรไปตามชั่วโมงการทํางาน
ได้แก่ ค่าจ้างแรงงานคนเพื่อทํางานร่วมกับเครื่อง, ค่าพลังงานไฟฟ้า,
ค่าบํารุงรักษา และค่าซ่อมแซม เป็นต้น

Figure 7 Prototype of animal feed shredding and compressing 2.6 การคํานวณหาจุดคุ้มทุน (Break - even point)
เป็ น การคํ า นวณเปรี ย บเที ย บการย่ อ ยและอั ด หญ้ า โดยใช้
machine.
แรงงานคนกับเครื่องต้นแบบแสดงดังสมการที่ 3
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BEP 

FC
B  VC

(3)

เมื่อ BEP = จุดคุ้มทุน (hr yr-1), B = ค่าจ้างในการย่อยและอัดหญ้า
ด้วยแรงงานคน (baht hr-1) และ V = ค่าใช้จ่ายผันแปร (baht hr-1)
2.7 การวิเคราะห์ระยะเวลาในการคืนทุน (Pay back period)
เป็นการคาดคะเนว่า เมื่อลงทุนเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรกรรายย่อยไปแล้ว จะได้รับผลตอบแทนกลับคืนมาเป็น
จํานวนเงินเท่ากับที่ลงทุนไปแล้วภายในระยะกี่ปี คํานวณจากสมการ
ที่ 4 (TeacherSSRU, 2547)
PBP 

p
R

(4)

เมื่อ p = ราคาเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกร
รายย่อย (baht) และ R = กําไรสุทธิเฉลี่ยต่อปี (baht yr-1)
3. ผลการดําเนินงานและการวิเคราะห์ผล
3.1 ผลการออกแบบและสร้างเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์
สําหรับเกษตรรายย่อย
ส่วนประกอบของเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ที่ดําเนินการ
ออกแบบและสร้ าง แบ่ งออกเป็ น 2 ส่ วนหลัก คือ ชุดย่อยหญ้ าเน
เปียร์และชุดอัดหญ้า โครงสร้างฐานทําจากเหล็กฉาก นํามาเชื่อมเป็น
โครงโดยมีขนาดความกว้าง 57 cm ความยาว 68.5 cm ความสูงของ
โครงเครื่อง 90 cm ชุดย่อยหญ้าประกอบด้วยใบมีดสําหรับย่อยหญ้า
จํานวน 4 ใบ ต้นกําลังคือมอเตอร์ขนาด 4 hp ส่งกําลังไปขับชุดใบมีด
โดยพูลเลย์และสายพาน ชุดอัดหญ้ามีปริมาตรในการบรรจุหญ้าได้
0.064 m3ช้ ม อเตอร์ เป็ น ต้ น กํ า ลั ง ในการขั บ ปั๊ มและขั บ ชุ ด ใบมี ด
หลั กการทํ างานของเครื่ อง โดยเริ่ มจากการป้ อนหญ้ าเนเปี ยร์ เข้ า
บริเวณช่องป้อน ใบมีดสับย่อยจะทําการสับย่อยหญ้าให้เล็กลง และ
หญ้าที่ถูกสับย่อยแล้วจะถูกส่งไปยังถังอัด จากนั้นกระบอกไฮดรอลิก
จะเคลื่ อนที่ ลงมาเพื่ อทํ า การอั ดหญ้ า ให้ แน่ น ตามความต้ องการ
รายละเอียดแสดงดัง Figure 8 และ Figure 9

Figure 9 Engineering drawing of animal feed shredding and
compressing machine.
3.2 ผลการทดสอบและประเมินสมรรถนะเครื่อง
การทดสอบเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ มีวัตถุประสงค์
เพื่ อศึ กษามุ มองศาของใบมี ดที่ ดี ที่ สุ ดโดยทํ าการทดสอบอั ดหญ้ า
ครั้งละ 10 min ที่ความเร็วรอบใบมีด 870 rpm ผลการทดสอบแสดง
ดังTable 1
Table 1 Performance test of animal feed shredding and
compressing machine.
องศา
ใบมีด
00
50
100

ครั้งที่ 1
68.1
126.6
125.8

สมรรถนะการอัดหญ้า(kg h-1)
ครั้งที่2
ครั้งที่3
71.4
64.2
123.9
132.2
129.2
123.7

เฉลี่ย
67.9
127.6
126.2

จาก Table 1 ที่มุมองศาใบมีด 0° มีสมรรถนะการย่อยและอัด
หญ้าเฉลี่ย 67.9 kg h-1 ทําการทดสอบที่มุมองศาใบมีดที่ 5° พบว่ามี
สมรรถนะการย่อยและอัดหญ้าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น 127.6 kg h-1 และ
เมื่อเพิ่มองศาใบมีดเป็น 10° พบว่ามีสมรรถนะในการอัดหญ้าเท่ากับ
126.2 kg h-1 ดังนั้นสรุปได้ว่ามุมองศาของใบมีดที่เหมาะสมที่สุดคือ
5° ทั้งนี้เมื่อมุมองศาของใบมีดน้อยเกินไปทําให้ใบมีดไม่สามารถตัด
หญ้าได้ ทําให้เสียเวลาในการป้อนหญ้า ในขณะที่มุมองศาใบมีดมาก
เกินไปทําให้ส่วนที่คมของใบมีดไม่สัมผัสหญ้าทําให้การย่อยตัดหญ้า
ไม่ละเอียด ซึ่งหญ้าที่ย่อยแล้วมีขนาดใหญ่เกินไปจะทําให้สัตว์กินหญ้า
ได้ยาก Figure 10 และ Figure 11 แสดงการทดสอบสมรรถนะการ
ทํางานเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์

Figure 8 Engineering drawing of compressing unit.
Figure 10 Testing of animal feed shredding and compressing
machine.
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 ค่าพลังงาน จากการทดสอบการสิ้นเปลืองค่าพลังงานไฟฟ้า
เฉลี่ย 3.8 kw-h หรือคิดเป็นราคา 26.6 baht h-1 เท่ากับ 15960
baht yr-1 (พิจารณาชั่วโมงการทํางานที่ 600 h yr-1)
 ค่าจ้างแรงงาน อัตราค่าจ้างแรงงานวันละ 300 baht จํานวน
1 คน ทํ างาน 100 d คิ ดเป็ นค่ าจ้ างแรงงาน = (300) (100) (1) =
30000 bahtyr-1 รวมต้นทุนผันแปร 5000 +15960+30000 =
50960 bahtyr-1 หรือเท่ากับ 84.9 baht h-1 รวมต้นทุนทั้งหมด =
9.4+84.9 = 94.3 baht h-1 อัตราการทํางานเครื่องเฉลี่ย 127.6 kg
h-1 ดังนั้น ต้นทุนการทํางานเครื่องเท่ากับ 94.3/127.6= 0.74 baht
kg-1

Figure 11 Closed up view of shedding unit.
3.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินผลเชิงเศรษฐศาสตร์วิศวกรรม
จากผลการทดสอบเครื่ องย่ อยและอัดหญ้ าอาหารสั ตว์ สําหรั บ
เกษตรกรรายย่ อ ยที่ ไ ด้ อ อกแบบและสร้ า งขึ้ น โดยใช้ แ รงงานคน
ปฏิบัติงาน 1 คน อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า 3.8 kw-h
สามารถคิดค่าใช้จ่ายในการทํางาน ระยะเวลาคืนทุนและจุดคุ้มทุน
ของเครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย ได้
ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในการทํางาน
ค่าใช้จ่ายในการทํางานคํานวณได้จาก ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
และต้นทุนผันแปร (Variable cost) ซึ่งมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
 ต้นทุนคงที่ (Fixed cost)
ค่าเสื่อมราคา (Depreciation, DP) คิดค่าเสื่อมราคา (DP) แบบ
Straight–line method DP = (P - S)/L โดยที่ P คือราคาซื้อของ
เครื่องจักร (Baht) S คือราคาขายหรือมูลค่าคงเหลือเมื่อเครื่องจักร
หมดอายุ (Baht) และ L คือ อายุการใช้งานของเครื่องจักร (yr)
ราคาของเครื่องอัดหญ้าอาหารสัตว์สําหรับเกษตรกรรายย่อย จาก
Table 2 เท่ากับ 24000 baht ให้มูลค่าซากของเครื่องย่อยและอัด
หญ้ าอาหารสั ตว์ สํ าหรั บเกษตรกรรายย่ อย เมื่ อสิ้ นปี ที่ 5 มี มู ลค่ า
คงเหลือ 10% ของราคาต้นทุนเครื่อง ดังนั้น ราคาซาก (S) = (10/100)
(2400) = 2400 baht, ค่าเสื่อมราคา (DP) = (P - S)/L = (24000 2400)/5 = 4320 baht, ดอกเบี้ยหรือค่าเสียโอกาส (Interest on
investment ) คิดค่าเสียโอกาส (I) = ((P+S)/2)(I /100) โดยที่ I คือ
อัตราดอกเบี้ยต่อปี (เปอร์เซ็นต์) กําหนดให้อัตราดอกเบี้ยต่อปีเท่ากับ
10% ดั งนั้ น ค่ าเสี ยโอกาสต่ อปี = ((24000+2400)/2)(10/100) =
1320 baht yr-1 รวมต้นทุนคงที่ต่อปี (Fixed cost) = 4320+1320 =
5640 baht yr-1 หรือคิดเป็น 9.4 baht h-1 (พิจารณาชั่วโมงการทํางาน
ที่ 600 baht yr-1)
ต้นทุนผันแปร (Variable cost)
ค่าบํารุงรักษา (Repair and maintenance) คิดเฉลี่ยประมาณ
วันละ 50 baht ทํางาน 100 d ค่าบํารุงรักษา = 50 x 100 = 5000
baht yr-1

Table 2 Fabrication cost of animal feed shredding and
compressing machine.
รายการ
1.ค่ามอเตอร์
2.ค่าระบบไฮโดลิก
3.ค่าวัสดุ
-เหล็กฉาก
-เหล็กแผ่น
-เหล็กเพลา
-เหล็กกล่อง
-พู่เลย์
-สายพาน
-อื่นๆ เช่น สี น๊อต
4.ค่าแรงในการสร้างและประกอบเครื่อง
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการสร้างเครื่อง

จํานวนเงิน
(Baht)
6000
8000
1200
800
800
500
570
200
930
5000
24000

การใช้งานที่จุดคุ้มทุน
การใช้งานคุ้มทุน = ค่าใช้จ่ายคงที่ / (อัตราค่าจ้าง – ค่าใช้จ่ายผัน
แปรในการทํางาน) ค่าใช้จ่ายคงที่ = 5640 baht yr-1 อัตราค่าจ้างใน
การย่อยและอัดหญ้า 100 baht h-1 ดังนั้น การใช้งานที่จุดคุ้มทุน =
5640 / (100 – 84.9) = 373.5 kg h-1 ระยะเวลาการคืนทุนของ
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ รายละเอียดของตัวแปรที่ใช้ในการ
คํานวณ ระยะเวลาคืนทุนมีดังนี้ต้นทุนผันแปร คือ ค่าผลรวมของค่า
ซ่อมแซมและบํารุงรักษา ค่าพลังงานไฟฟ้า ค่าจ้างแรงงาน ต้นทุนรวม
คือ ต้นทุนผันแปรรวมกับดอกเบี้ยผลประโยชน์ที่ได้รับคํานวณจาก
อัตราจ้างในการย่อยและอัดหญ้า เท่ากับ 150 baht h-1ผลประโยชน์
สุทธิ คือ ผลต่างระหว่างผลประโยชน์ที่ได้รับกับต้นทุนรวม ระยะเวลา
คื นทุ น สามารถคํ านวณได้ จากผลหารระหว่ างราคาซื้ อเครื่ องกั บ
ผลประโยชน์สุทธิ โดยมีรายละเอียดการคํานวณดังนี้
ชั่วโมงการทํางาน 600 h yr-1
ดอกเบี้ย
1320 baht yr-1
ต้นทุนแปรผัน 84.9 baht h-1 (50940 baht yr-1)
ต้นทุนรวม
50940+1320 = 52260 baht yr-1
ผลประโยชน์ได้รับ 150 x 600 = 90000 baht yr-1
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ผลประโยชน์สุทธิ 90000 – 52260 = 37740 baht yr-1
ระยะเวลาคืนทุน (24000/37740) × 12 = 7.6 m
ดังนั้นถ้า 1 yr เกษตรกร ทํางาน 600 hr ระยะเวลาคืนทุนจะ
เท่ากับ 7.6 month หรือ 0.63 year แต่ถ้าเกษตรกรใช้งานมากกว่า
600 hr yr-1 จะทําให้ระยะเวลาในการคืนทุน น้อยกว่า 7.6 m ซึ่ง
เกษตรกร สามารถนําไปรับจ้างเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอีกทาง
หนึ่ง

ฟิสิกส์ราชมงคล. กําลังไฟฟ้า พลังงานไฟฟ้า มาตรไฟฟ้าและการคิดเงิน
ค่าพลังงานไฟฟ้า.แหล่งข้อมูล: http://rmutphysics.com/charud/scibook/electric3/pan14.htm
TeacherSSRU. 2547. การวิเคราะห์จุดคุ้มทุน. แหล่งข้อมูล: http://www.teacher.ssru.ac.th/nawaporn_th/file.php/1/ACC2107
_c/ACC2107/chapter3.pdf

4. สรุป
เครื่องย่อยและอัดหญ้าอาหารสัตว์ต้นแบบมีส่วนประกอบหลัก
คือ โครงสร้างของเครื่อง เครื่องอัด ชุดสับย่อย ชุดไฮดรอลิก และ
ระบบส่งกําลัง ต้นกําลังที่ใช้ในการทํางาน เป็น มอเตอร์ขนาด 4 hp
เครื่องย่ อยและอั ดหญ้าอาหารสั ตว์ ต้นแบบสามารถทํ างานได้ตาม
วั ตถุ ประสงค์ ที่ ตั้ งไว้ สามารถทํ างานได้ รวดเร็ วและต่ อเนื่ อง ช่ วย
ประหยัดเวลาและแรงงาน ในการย่อยและอัดหญ้ารวมทั้งสามารถ
พัฒนาให้ ใช้ ทดแทนแรงงานคนได้ต่อไปในอนาคตโดยมีค่ าชี้ ผลใน
การศึกษา ได้แก่ ความสามารถในการทํางาน อัตราการสิ้นเปลือง
พลังงานไฟฟ้า ซึ่งผลการทดสอบพบว่า มุมองศาใบมีดของชุดสับหญ้า
ที่เหมาะสมเท่ากับ 5° และมีความสามารถในการทํางานเฉลี่ยเท่ากับ
127.6 kg h-1 อัตราการสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ย 3.8 kW-h ผล
การวิ เคราะห์ เชิ งเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรมพบว่ ามี จุ ดคุ้ มทุ นในการ
ทํางานที่ 374 h yr-1 และเมื่อพิจารณาการทํางานที่ 600 h yr-1 จะมี
ระยะเวลาในการคืนทุนเท่ากับ 0.63 yr ซึ่งเครื่องย่อยและอัดหญ้า
อาหารสัตว์จะช่วยลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ทําให้เกษตรกรมีรายได้
สูงขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ได้
5. กิตติกรรมประกาศ
ผู้วิจัยขอขอบคุณ ภาควิชาวิศกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี ราชมงคลธั ญบุ รี ที่ ได้ อนุ เคราะห์ สถานที่
เครื่องมืออุปกรณ์ และ อนุ เคราะห์ งบประมาณ ในการศึ กษาวิ จั ย
ครั้งนี้
6. เอกสารอ้างอิง
กลุ่ มสารสนเทศและข้ อมู ลสถิ ติศู นย์ เทคโนโลยี สารสนเทศและการ
สื่อสาร กรมปศุสัตว์. สรุปข้อมูลและสถิติจํานวนเกษตรกร-โคนม.
แหล่ งข้ อมู ล:http://ict.dld.go.th/th2/images/stories/stat_web/yearly/2557/book2557/03.pdf. เข้าถึงเมื่อ 4 เมษายน
2560
สันธาร นาควัฒนานุกูล, ชัชชัย ชัยสัตตปกรณ, วิชัย โอภานุกุล,
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