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การพัฒนาออกแบบสร้างเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพือ่ ใช้ในการเพาะชำาต้นกล้า
The Design and Construction of the Dry Coconut Husk Mill for Nursery Seedling
โกศล มูสโกภาศ ปท.ส. ( Koson Moosakopas , Dip in H.T.T. HIGHER DIP TECH )1

บทคัดย่อ

การวิจยั เรือ่ งการพัฒนาออกแบบสร้างเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพือ่ ใช้ในการเพาะชำาต้นกล้า มีวตั ถุประสงค์เพือ่
ออกแบบสร้างเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งและหาประสิทธิภาพการทำางานของเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้ผู้
เชีย่ วชาญและการทดลอง ซึง่ เครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งอาศัยหลักการทำางานของมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 220 โวลต์ 3 แรงม้า ส่ง
กำาลังโดยสายพานและมูเลย์ในการขับเคลื่อนเพลา มีชุดใบตีเปลือกมะพร้าวเป็นลักษณะยึดติดกับแกนเพลาและใช้ตะแกรง
ร่อนเพื่อทำาหน้าที่แยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกัน การดำาเนินการทดลอง ผู้ศึกษาทำาการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อย
เปลือกมะพร้าวโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 9 ท่าน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณภาพ พบว่าโดยภาพรวมเครื่องย่อย
เปลือกมะพร้าวแห้งมีคุณภาพอยู่ในระดับดี ( = 4.33, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณาเป็นด้านพบว่า ส่วนใหญ่มีคุณภาพอยู่ใน
ระดับดีเช่นกัน โดยมีด้านผลิตอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.61, S.D. = 0.52) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มี
คุณภาพอยู่ในระดับดี โดยมีความเหมาะสมของขนาดและรูปร่าง ความสะดวกในการป้อนเปลือกมะพร้าว ปริมาณของขุย
มะพร้าวที่ได้อยู่ระหว่าง 1.2 – 1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมงพร้อมการแยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกันได้ มีคุณภาพอยู่ในระดับดี
มาก ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพ พบว่าเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวสามารถย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งได้ปริมาณขุยมะพร้าว
เฉลี่ย 1.62 กิโลกรัม และใยมะพร้าวเฉลี่ย 1.13 กิโลกรัมต่อชั่วโมง ซึ่งจากผลการประเมินแสดงให้เห็นว่าเครื่องย่อยเปลือก
มะพร้าวแห้งมีคุณภาพและประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในสมมติฐาน และขอบเขตของการศึกษา
คำาสำาคัญ : เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง การเพาะชำาต้นกล้า

Abstract
This research aimed to design and develop the dry coconut husk mill for nursery seedling. The objectives were to construct the dry coconut husk mill and validate the efficiency of the constructed machine. The
experts tested the machine by using the 220-volt, 3-horsepower motor. The power was transmitted via belt and
pulley to drive axle. There was a set of paddle attached to the shaft axis. The sieve was used to separate fiber
and coconut husk. After the evaluation conducted by 9 experts, the overall quality of the dry coconut husk mill
was in good level ( = 4.33, S.D. = 0.49). After considering each aspect, most aspects were in good level. The
production aspect was in very good level ( = 4.61, S.D. = 0.52). By considering each topic, most topics were
also in good level. The size and shape were in good level, including the quantity of coconut flake. The
obtained quantity of coconut flake was around 1.2-1.5 kilograms per hour. The separation of fiber and coconut flake was rated in good level. The efficiency validation showed that the dry coconut husk mill
1

อาจารย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาส มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
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could mill coconut husk to get coconut flake for averagely 1.62 kilograms and get coconut fiber for averagely
1.13 kilograms. According to the evaluation results the quality and efficiency of constructed dry coconut husk
mill were complied to the hypothesis standard base . It was over 3.50 and in good level.
Keywords : Dry coconut husk mill, Nursery seedling
บทนำา

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม วิถีชีวิตคนส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับการเกษตร ทั้ง ทำาสวน ทำาไร่ ซึ่งใน
แต่ละภูมภิ าคของประเทศไทยมีการทำาการเกษตรทีแ่ ตกต่างกันไป เช่นในเขตพืน้ ทีภ่ าคใต้เกษตรกรส่วนใหญ่มอี าชีพในการปลูก
ยางพารา ปาล์มน้าำ มันและมะพร้าว เป็นต้น
จังหวัดนราธิวาสมีหน่วยงานทีจ่ ดั ทำาโครงการอันเนือ่ งมาจากพระราชดำาริ เช่น สถานีทดลองปลูกต้นพรรณไม้พกิ ลุ ทอง
เป็นสถานทีท่ าำ การเพาะชำาต้นกล้าพรรณไม้ตา่ ง ๆ ในการเพาะชำาต้นกล้าในสถานีมกี ารใช้ขยุ มะพร้าวเป็นส่วนผสมในการเตรียมดิน
แต่ละวันเกษตรกรทำาการเตรียมดินใส่ถงุ เพาะต้นกล้าได้ประมาณ 1,500 – 1,800 ถุง ต่อคน เห็นได้วา่ ในสถานีทดลองปลูกพรรณ
ไม้พกิ ลุ ทอง ใช้ขยุ มะพร้าวเป็นจำานวนมาก ในอดีตทางสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พกิ ลุ ทอง ใช้วธิ นี าำ เปลือกมะพร้าวใส่กระสอบ
แล้วทุบให้ขุยมะพร้าวย่อยออกมาทำาให้เสียเวลาและใช้แรงงานคน แต่ในปัจจุบันทางสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง
แก้ปัญหาโดยการ ซื้อขุยมะพร้าวที่สำาเร็จรูปมาใช้งาน เพื่อให้เพียงพอกับผลผลิตที่ต้องการ โดยต้องซื้อปริมาณมาก
จากการค้นคว้าพบว่ามีการสร้างเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าว โดยนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
ผลทดลองกับเปลือกมะพร้าวชนิดแห้ง ที่ 3 กิโลกรัม ได้ปริมาณขุย 0.92 กิโลกรัม เส้นใย 1.6 กิโลกรัม ใช้เวลาในการย่อย 57
นาที เปลือกมะพร้าวชนิดเปียก ที่ 3 กิโลกรัม ได้ขยุ จำานวน 1.73 กิโลกรัม ปริมาณเส้นใย 0.97 กิโลกรัม ใช้เวลา 26 นาที จะเห็น
ว่าปริมาณขุยมะพร้าวทีไ่ ด้ทง้ั สองชนิดยังน้อย เมือ่ เทียบกับเวลาทีใ่ ช้ในการย่อยเปลือกมะพร้าว (ประสิทธิ์ ศรีกลุ , นพคุณ ภูค่ าำ มี
และพลกฤษณะ เพิม่ พูน , 2555 )
สถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส มีความต้องการใช้ขุยมะพร้าวประมาณ 1,500 – 1,800 ถุง
ต่อคน เฉลี่ยแล้วประมาณ 8-10 กิโลกรัมต่อวันในการเพาะชำาต้นกล้าพรรณไม้ ปัจจุบันทางสถานีต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อ
ขุยมะพร้าวจำานวนมาก และจากเครือ่ งทีม่ หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรสี ร้างขึน้ ได้ปริมาณขุยมะพร้าวจำานวนน้อยไม่
เพียงพอกับความต้องการ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงสนใจพัฒนาออกแบบสร้างเครือ่ งย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง เพือ่ ใช้ในการเพาะชำาต้นกล้า
ในสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง โดยจะนำาเปลือกมะพร้าวที่เหลือจากการปอกมะพร้าวของเกษตรกรมาใช้ เพื่อให้ได้
ขุยมะพร้าวเป็นส่วนผสมในการเตรียมดินเพาะชำาต้นกล้า ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตผลให้มากขึ้น
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อพัฒนาออกแบบและสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
2. เพื่อหาประสิทธิภาพการทำางานของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
สมมุติฐาน

เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพจากผู้เชื่ยวชาญในระดับดี (

= 3.50 ) ขึ้นไป
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ขอบเขตของการวิจัย
1. เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวใช้สำาหรับการย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งเพื่อให้ได้ขุยและเส้นใยมะพร้าว
2. การศึกษาครั้งนี้ใช้การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกลจำานวน 5 ท่าน และผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะชำา
จำานวน 4 ท่าน
3. ระยะเวลาในการศึกษา ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555
การออกแบบเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
การออกแบบขนาดรูปร่าง พื้นฐานทางด้านคำานวณ และหลักการเลือกใช้วัสดุสำาหรับทำาชิ้นส่วน ตามความเหมาะสม
กับการใช้เครื่องจักรกลกับงานลักษณะต่างๆ กัน (วริทธิ์ อึงภากรณ์ และชาญ ถนัดงาน, 2541) ซึ่งได้ออกแบบตามหลักเกณฑ์
สำาหรับการออกแบบ คือ 1) หน้าที่ของการนำาไปใช้ (Function) 2) การประหยัด (Economy) 3) ความทนทาน (Durability) 4)
วัสดุ (Material) 5) โครงสร้าง (Construction) 6) ความสวยงาม (Beauty) 7) ลักษณะเด่นพิเศษเฉพาะอย่าง (Personality)
(ทำานอง จันทิมา, 2537)
โดยหลักเกณฑ์ ทัว่ ไปในการออกแบบเครือ่ งจักรกลและชิน้ ส่วน ต้องประกอบไปด้วยหลักการ และขัน้ ตอนดังต่อไปนี้
(มานพ ตันติบัณฑิต, 2540)
1. การวางแผน (Planning) การเลือกงานที่จะออกแบบ
2. แนวคิด (Concept) การแจงรูปแบบของงานออกแบบ การแบ่งแยกของระบบการทำางาน รวบรวมการประเมิน
คุณค่าแนวการออกแบบในเชิงวิศวกรรม และเชิงเศรษฐศาสตร์
3. การออกแบบร่าง (Lay out) อย่างเป็น มาตราส่วน
4. การออกแบบรายละเอียด เป็นการออกแบบรูปร่างชิ้นส่วนย่อยให้มีความเหมาะสม
นอกจากนี้ผู้ศึกษายังได้ศึกษาข้อมูลการผลิตเครื่องย่อยชนิดต่างๆ ที่มีใช้ในปัจจุบัน เพื่อนำามาประยุกต์ใช้กับการ
ออกแบบเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสะดวกกับการนำาไปใช้งานจริง

ภาพที่ 1 เครื่องย่อยรุ่น WT-744
จากภาพที่ 1 เครื่องย่อยนี้สามารถย่อยกิ่งไม้ ทางปาล์ม และเปลือกมะพร้าว อาศัยต้นกำาลังจากเครื่องยนต์กำาลังขับ
1600 ซีซี สามารถใช้น้ำามันเบนซินหรือแก๊ซหุงต้มได้ ลักษณะใบมีดเป็นเหล็กกล้าชุบแข็ง มีล้อลากเพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
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ภาพที่ 2 เครื่องย่อยกิ่งไม้ GMP 50
จากภาพที่ 2 เครื่องย่อยกิ่งไม้ GMP 50 อาศัยต้นกำาลังจากเครื่องยนต์ 10 แรงขึ้น ไปหรือมอเตอร์ 5 แรง สามารถ
ย่อยกิ่งไม้สดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 2.50 นิ้ว ทางปาล์มโคนใบไม่เกิน 20 ซม. กาบมะพร้าว โคนใบไม่เกิน 20 ซม.และเศษ
ใบไม้แห้ง อัตราในการย่อยประมาณ 500 กก./ชม.

ภาพที่ 3 เครื่องบดย่อยวัสดุ (GRAPPLE MILL)
จากภาพที่ 3 สามารถบดย่อยวัสดุได้ทุกชนิด เช่น โลหะแผ่นบาง ไม้สด ไม้แห้ง มีวงจรควบคุมการทำางาน กำาหนด
ค่าความแข็งของใบมีดที่ 60 HRC. โดยผ่านการชุบแข็งทั้งชิ้น สลับกับแหวนรองใบมีดที่มีความแข็ง 48-54 HRC. ด้วยค่า
พิกัดความเผื่อ 0.15 มม. ให้สามารถตัด ฉีก เฉือนขาดและบดย่อยวัสดุทุกชนิดบนเพลาตัด 2 เพลา ที่หมุนสวนทางกันด้วย
อัตราความเร็วรอบที่ต่างกัน
วิธีการดำาเนินงานวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีขั้นตอนการดำาเนินการ ดังนี้
1. การกำาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรที่ใช้ในการศึกษามี 2 กลุ่ม คือ
1) ผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องจักรกล เป็นผู้มีประสบการณ์สอนในสาขาวิชาเครื่องกล ไฟฟ้ากำาลัง ช่างกล
โรงงาน ช่างเชื่อม จากสถานศึกษาในจังหวัดนราธิวาส
2) ผู้เชี่ยวชาญด้านการเพาะชำา จากสถานีทดลองปลูกต้นพรรณไม้พิกุลทอง จังหวัดนราธิวาส
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2. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ จำาแนกออกเป็น 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
2.1 การสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง ดังแสดงในภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
2.2 การสร้างแบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
2.3 บันทึกข้อมูลผลการทดสอบเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าว
3. กรอบแนวคิดการออกแบบการทำางานเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง ดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แผนภูมิแสดงกรอบแนวคิดการออกแบบเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
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4. การทดลองและรวบรวมข้อมูล ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แผนภูมิแสดงขั้นตอนการทดลองใช้แบบประเมิน
ผลการวิจัย
1. ผลการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง โดยผู้เชี่ยวชาญสรุปทั้ง 3 ด้านได้ดังนี้
คุณภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งค่าเฉลี่ยรวมทั้ง 3 ด้าน ด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมากคือ 4.61 ส่วน
ด้านโครงสร้างและด้านการใช้งานอยู่ในระดับดี 4.20 และ 4.19 ตามลำาดับ ดังแผนภูมิที่ 1

แผนภูมิที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยของคุณภาพเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งทั้ง 3 ด้าน
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2. ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากทดลองเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งจำานวน 9 ครั้ง โดยการป้อนเปลือกมะพร้าว
ครั้งละ 3 กิโลกรัม จำานวนรอบที่ใช้ป้อน 3 รอบต่อครั้ง ได้น้ำาหนักเฉลี่ยของ ขุยมะพร้าว 1.62 กิโลกรัม ได้น้ำาหนักเฉลี่ยของ
ใยมะพร้าว 1.13 กิโลกรัม โดยใช้เวลาเฉลี่ย 30.33 นาที ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยการทดลองของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง

ผลการวิจัย
จากการที่ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล จากแบบสอบถามประเมินความคิดเห็น โดยผู้เชี่ยวชาญ และแบบบันทึกข้อมูล
ผลการทดลองเพื่อหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง สามารถสรุปผลการประเมินได้ดังต่อไปนี้

ภาพที่ 7 เครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง
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1. ประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งด้านโครงสร้าง ผลจากการประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.20
อยูใ่ นระดับคุณภาพดี เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อความเหมาะสมของขนาดและรูปร่างมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 4.56 อยูร่ ะดับคุณภาพดีมาก
ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ย 4.22 ,4.11 ,3.89 และ 4.22 ตามลำาดับ สรุปได้ว่าโครงสร้างของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งที่
ออกแบบสร้างมีขนาดและรูปร่างเหมาะสม ใช้กับสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พิกุลทอง โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทอง
จังหวัดนราธิวาส เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำาหนดไว้ และ ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งด้าน
การใช้งาน ผลสรุปคะแนนจากแบบประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.19 อยู่ในระดับคุณภาพดี เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ความสะดวกใน
การเก็บผลผลิตและความสะดวกในการป้อนเปลือกมะพร้าวมีค่าเฉลี่ย 4.67 และ 4.56 ตามลำาดับ อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก
ส่วนข้อที่เหลือมีค่าเฉลี่ย 4.33 , 3.78 , 4.44, 3.67, 4.22 และ 3.89 ตามลำาดับ สรุปได้ว่าด้านการใช้งานของเครื่องย่อย มี
ความสะดวกในการป้อนเปลือกมะพร้าวและเก็บผลผลิตที่ได้จากการใช้เครื่องย่อย เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำาหนดไว้ ความ
คิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งด้านผลผลิต ผลสรุปคะแนนจากแบบประเมินมีค่าเฉลี่ย 4.61 อยู่ใน
ระดับคุณภาพดีมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ปริมาณของขุยมะพร้าวที่ได้ระหว่าง 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย 4.67
อยู่ในระดับคุณภาพดีมากและการแยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกันมีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับคุณภาพดีมาก สรุปได้ว่าด้าน
ผลผลิตของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง เป็นไปตามสมมติฐานที่ได้กำาหนดไว้
2. การหาประสิทธิภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้
จากผลการทดลองย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งจำานวน 9 ครั้ง ได้น้ำาหนักเฉลี่ยขุยมะพร้าว 1.62 กิโลกรัม ได้น้ำาหนัก
เฉลี่ยของใยมะพร้าว 1.13 กิโลกรัม และเวลาที่ใช้เฉลี่ย 30.33 นาที สรุปได้ว่าเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้งสามารถทำางานได้
สูงกว่าสมมติฐานที่กำาหนดไว้ในการศึกษาครั้งนี้
อภิปรายผล
คุณภาพของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวแห้ง ด้านโครงสร้าง ด้านการใช้งาน และด้านผลผลิต
ด้านโครงสร้างผูเ้ ชีย่ วชาญมีความเห็นอยูใ่ นระดับคุณภาพดี คือมีคา่ เฉลีย่ 4.20 ในเรือ่ งความเหมาะสมของขนาด
และรูปร่างมีคา่ เฉลีย่ สูงสุด 4.56 คืออยูใ่ นระดับคุณภาพดีมาก เหมาะสมใช้งานกับสถานีทดลองปลูกพรรณไม้พกิ ลุ ทอง เพราะ
ลักษณะของเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวมีขนาดรูปร่างที่กะทัดรัด เนื่องจากผู้ศึกษาได้ทำาการเก็บข้อมูลจากผู้ที่ใช้งานจริงและ
ได้ออกแบบเครื่องย่อยโดยใช้ทฤษฏีที่ได้ศึกษา
ด้านการใช้งานผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับคุณภาพดี คือมีค่าเฉลี่ย 4.20 ในเรื่องความสะดวกในการเก็บ
ผลผลิตและความสะดวกในการป้อนเปลือกมะพร้าวมีค่าเฉลี่ย 4.67 และ 4.56 คืออยู่ในระดับคุณภาพดีมาก เพราะผู้ศึกษา
ได้ออกแบบทางป้อนของเปลือกมะพร้าวที่สามารถใส่ได้จาำ นวนมากและได้ออกแบบตำาแหน่งของผลผลิตที่ออกมาให้ง่ายต่อการ
เก็บผลผลิต ซึ่งมาจากการออกแบบปากทางออกของขุยและใยมะพร้าว
ด้านผลผลิต ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก คือมีค่าเฉลี่ย 4.61 ในเรื่องปริมาณของขุยมะพร้าวที่
ได้ระหว่าง 1.2-1.5 กิโลกรัมต่อชั่วโมง มีค่าเฉลี่ย 4.67 และการแยกใยและขุยมะพร้าวออกจากกันมีค่าเฉลี่ย 4.56 อยู่ในระดับ
คุณภาพดีมาก เพราะผู้ศึกษาได้ออกแบบหลักการทำางานของชุดใบตีเครื่องย่อยเปลือกมะพร้าวให้สามารถย่อยเปลือกมะพร้าว
ได้นาน ซึ่งทำาให้ได้ปริมาณขุยมะพร้าวมากขึ้นและออกแบบปากทางออกของขุยและใยมะพร้าวให้สามารถแยกออกจากกัน

56

ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. ข้อเสนอแนะทั่วไป
1.1 ควรมีการพัฒนาปรับปรุง เลือกขนาดมอเตอร์ที่มีขนาดกำาลังม้าสูงขึ้น
1.2 ควรปรับปรุงการออกแบบ ถอดเปลี่ยนอุปกรณ์และทำาความสะอาดเครื่องย่อยได้ง่าย
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาวิจัยในครั้งต่อไป
2.1 การออกแบบระบบลำาเลียงวัตถุดบิ ป้อนเข้าเครือ่ งย่อยและออกแบบการย่อยในแต่ละครัง้ ให้ปอ้ นเพียงรอบเดียว
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