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การสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู
The Construction of Sago Milling Machine
ปรุฬห์ มะยะเฉี่ยว ปร.ด. ( Paroon Mayachearw, Ph.D)1

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครื่องต้นแบบในการย่อยต้นสาคูโดยการพัฒนาจากเครื่องย่อยต้นสาคูแบบดัง
เดิม โดยได้นำาหลักการทางเทคโนโลยีและภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามาประยุกต์ใช้ จากการประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยต้น
สาคูที่สร้างขึ้นใหม่ ผู้เชี่ยวชาญแสดงความคิดเห็นในด้านการออกแบบเครื่อง ว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่
ใช้ประเมินด้วยค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของรายการประเมินทั้ง 10 จุดเท่ากับ
0.88 ซึ่ง อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 0.5 ในด้านการทำางานของเครื่องย่อยต้นสาคู ประเมินโดยค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำาถามและวัตถุประสงค์ (IOC) ของรายการประเมินทั้ง 10 จุด เท่ากับ 0.88 อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่าเครื่อง
ย่อยต้นสาคูที่สร้างขึ้นใหม่มีคุณภาพดี โดยสามารถย่อยต้นสาคูได้ในปริมาณที่มากขึ้นและคุณภาพของสาคูที่ได้หลังจากการ
ย่อยมีสภาพละเอียดเหมาะสมกับการนำาไปเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร และสามารถนำาไปใช้งานได้ประสิทธิภาพดีกว่าเครื่องย่อย
ต้นสาคูแบบด้ังเดิมที่จะส่งผลให้เกิดอันตรายจากกระบวนการย่อยสาคูและปริมาณการย่อยได้น้อยกว่า
คำาสำาคัญ : การสร้าง เครื่องย่อย ต้นสาคู

Abstract

This research aims to create a new Sago milling machine by developing from the original conventional sago milling machine with applying the technology and local wisdom. When this new sago milling
machine is assessed in quality. In the design of the machine is accepted by the opinion of specialists when
compared with Item-objective Congruence (IOC) index of 10 points is equal to 0.88 ; therefore the criteria
is more than 0.5. In working of this new machine , the result from the average (IOC) Index of 10 points is
0.88 ; therefore the criteria is more than 0.5 as well. It concludes that this new machine of Sago milling
have a good quality. It enable to grind more amount of sago and the sago plant after milled is more fine
and suitable to feed animals of agriculturists ; furthermore this new machine can work more efficiently than
the conventional one, which is more dangerous and products less amount of sago.
Keywords : The Construction, Milling Machine, Sago

1

อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์

95

บทนำา

ในปัจจุบัน จะเห็นได้ว่าการนำาเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามามีบทบาทในวงการต่างๆ ซึ่งโดยเฉพาะเครื่องจักรจะมีการนำา
เข้ามาพัฒนาใช้มากในด้านอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อให้ได้สินค้าตามจำานวนที่ต้องการและรวดเร็วในการผลิตแต่ก็ยังคงมีคนอยู่
อีกจำานวนไม่น้อยที่ให้ความสนใจงานที่มาจากภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งผลผลิตที่ได้เหล่านี้เป็นผลผลิตที่ช่วยเสริมรายได้ในชุมชน
และยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมและความเป็นอยู่ของชนบทได้เป็นอย่างดี (ประเวศ วะสี, 2536) ถ้าหากเราได้นำาเอาภูมิปัญญาชาว
บ้านมาผสมผสานกับเทคโนโลยีที่จะนำามาใช้พัฒนาลักษณะของการทำางานให้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นจะทำาให้การผลิต
สินค้ารวดเร็วมากขึ้นมีความสะดวกและยังคงความมีคุณค่าของผลผลิตที่ได้ในชุมชนตลอดไป
สาคู เป็นพืชท้องถิน่ ในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีมากในประเทศไทย มาเลเซีย นิวกินี อินโดนีเซีย และหมูเ่ กาะ
ต่างๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ (FAO., 1983) สำาหรับประเทศไทยในเขตพืน้ ทีท่ างภาคใต้หลายจังหวัด เช่น จังหวัดยะลา
ปัตตานี นราธิวาส สงขลา สตูล ฯลฯ บริเวณสภาพทีล่ มุ่ ริมฝัง่ แม่นาำ้ ลำาคลอง หรือในพืน้ ทีท่ ม่ี กี ารระบายน้าำ ไม่ดี พืชเศรษฐกิจ
ไม่สามารถขึน้ ได้ จะมีพชื ชนิดหนึง่ เรียกว่า “ต้นสาคู” ขึน้ เรียงรายอยูท่ ว่ั ไปตามธรรมชาติ และสามารถเจริญเติบโตได้ดใี น
พืน้ ทีป่ ระมาณ 3 ล้านไร่ ต้นสาคูเป็นพืชใบเลีย้ งเดีย่ ว อยูใ่ นตระกูลปาล์ม ทีพ่ บขึน้ ในบ้านเรา มีอยู่ 2 ชนิด คือ ชนิดไม่มหี นาม
(Metroxylon sugu Roltb.) และชนิดมีหนาม (Metroxylon rumphii Mart.) (ไพรัตน์ โสภโณดร, 2524)
การใช้ต้นสาคูเป็นอาหารสัตว์ในท้องถิ่นภาคใต้ มีการศึกษาการนำาต้นสาคูมาใช้เป็นอาหารสัตว์น้อยมาก การใช้ยัง
เป็นแบบพื้นบ้าน มีเกษตรกรบางรายนำาต้นสาคูมาตัดเป็นท่อนๆ ปอกเปลือก และผ่ากลางลำาต้น แล้วนำามาวางให้สุกร เป็ด ไก่
ได้แทะ และจิกกินเป็นอาหารบ้าง บางรายนำามาขูด หรือบดเป็นชิ้นเล็กๆ และต้มให้สุก แล้วนำามาผสมกับวัตถุดิบอาหารสัตว์
ชนิดอื่น ใช้เลี้ยงสัตว์บ้าง แต่ยังไม่นิยมมากนัก อาจเป็นเพราะปัญหาในด้านกรรมวิธีการทำา ซึ่งยังใช้แรงงานคนในการย่อยสาคู
เป็นชิ้นๆ ที่จัดเตรียมเป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ดังภาพที่ 1 และ 2

ภาพที่ 1 เครื่องย่อยสาคูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน

ภาพที่ 2 การทำางานเครื่องย่อยสาคูแบบเดิม

ดังนั้น เพื่อเป็นการแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้คิดค้นสร้างเครื่องต้นแบบในการย่อยต้นสาคูเพื่อลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นและทำาให้ผลผลิตมีจำานวนเพิ่มมากขึ้นและประหยัดเวลาพร้อมทั้งได้นำาเอาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ใช้ลักษณะการย่อยต้น
สาคูแบบดั้งเดิมโดยใช้มือขูด หรือลักษณะการใช้เครื่องแบบเก่าที่เป็นแนวคิดตามภูมิปัญญาชาวบ้านที่ไม่เหมาะสมกับการใช้
งานในการย่อยต้นสาคูเป็นอาหารสัตว์ ที่ใช้แกนไม้ตอกด้วยตะปูติดแน่นขับเคลื่อนโดยมอเตอร์ เป็นตัวย่อยต้นสาคูที่อาจจะ
เป็นอันตรายได้สูงมาดัดแปลงใหม่โดยใช้แกนเพลาสเตนเลส ยึดติดฟันเลื่อย เพื่อเพิ่มอัตราการผลิตให้ได้มากยิ่งขึ้น และทุกชิ้น
ส่วนใช้วัสดุที่เป็นสเตนเลสทั้งหมด เพราะต้นสาคูที่ย่อยแล้ว จะต้องนำาไปเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงและจะต้องเน้นถึงความสะอาด
เป็นหลัก
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพเครื่องต้นแบบในการย่อยต้นสาคูให้กับกลุ่มเกษตรกร
ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยได้มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการย่อยต้นสาคูแบบดั้งเดิมที่ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านและได้นำาหลักการ
ออกแบบทางวิศวกรรมมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครื่องต้นแบบที่มีประสิทธิภาพในการย่อยต้นสาคู โดยทำาการทดลองกับกลุ่ม
เกษตรกรและโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ที่ใช้สาคูในการเลี้ยงสัตว์
วิธีการดำาเนินการวิจัย
วิธีการดำาเนินการวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคูที่ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องแบ่งลำาดับขั้นตอน
ดำาเนินการวิจัยดังต่อไปนี้
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นที่ชาวบ้านในชุมชนได้ทำาการย่อยต้นสาคูแบบภูมิปัญญาชาวบ้าน
2. กำาหนดกลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยมี 2 กลุ่ม
2.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการสร้างเครือ่ งจักรกล ซึง่ จะต้องเป็นผูท้ ม่ี ปี ระสบการณ์ในการประเมินผลงานสิง่ ประดิษฐ์
ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจง โดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำานวน 2 ท่าน
2.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกล ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการสอนในสาขาเครื่องกล
หรืออุตสาหการ ผู้วิจัยได้เลือกแบบเจาะจงโดยผู้เชี่ยวชาญต้องมีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำานวน 3 ท่าน
3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ผู้วิจัยได้ดำาเนินการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 3 ส่วน คือ
3.1 เครื่องย่อยต้นสาคู
ขั้นตอนการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู ดังภาพที่ 3
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ภาพที่ 3 แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู
ขั้นตอนการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
ส่วนที่ 1 การออกแบบและสร้างเครื่อง ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องจักร การออกแบบเพลา
ที่ใช้ในการย่อยต้นสาคู ความแข็งแรงของวัสดุและได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์
ส่วนที่ 2 การเชื่อมต่อชิ้นส่วน ผู้วิจัยศึกษาเกี่ยวกับงานเชื่อมโลหะแผ่น และได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญจาก
สาขาวิชาเครื่องกลและอุตสาหการ
ส่วนที่ 3 การออกแบบระบบไฟฟ้า ที่ใช้ในการต่อไฟ ผู้วิจัยได้ศึกษาเกี่ยวกับงานไฟฟ้าเบื้องต้นและได้
ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการประเมินผลงานสิ่งประดิษฐ์
3.2 แบบประเมินสอดคล้อง ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างแบบประเมินผลความสอดคล้องดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินความสอดคล้อง
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แบบประเมินผลความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญมี 3 ตอนคือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน
ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ประเมิน
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน
3.3 แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพ
แบบบันทึกข้อมูลเพื่อประเมินคุณภาพเครื่องย่อยต้นสาคู ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการสร้างดังภาพที่ 5

ภาพที่ 5 แสดงขั้นตอนการสร้างแบบประเมินคุณภาพของเครื่องย่อยต้นสาคู
แบบประเมินคุณภาพเครื่องย่อยต้นสาคู มี 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ตารางบันทึกข้อมูลการทดสอบ
การทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล
การดำาเนินการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยมีขั้นตอนในการดำาเนินการ ดังภาพที่ 6

ภาพที่ 6 แสดงขั้นตอนการทดสอบใช้และเก็บรวบรวมข้อมูล
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เพือ่ ให้การศึกษาวิจยั เป็นไปด้วยความถูกต้องเมือ่ ดำาเนินการสร้างเครือ่ งย่อยต้นสาคูแล้วเสร็จ ผูว้ จิ ยั ได้ตดิ ต่อผูเ้ ชีย่ วชาญ
จำานวน 5 ท่าน แล้วทำาการนัดหมาย วัน เวลา ในการทดลองการใช้เครื่องย่อยต้นสาคู พร้อมทั้งประเมินผลโดยใช้แบบประเมิน
ความสอดคล้องของเครือ่ งย่อยต้นสาคูและแบบประเมินคุณภาพของเครือ่ งย่อยต้นสาคู แล้วเก็บรวบรวมข้อมูลเพือ่ นำาไปวิเคราะห์
ทางสถิติ
การวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
ผูว้ จิ ยั ได้รวบรวมผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์ตามวิธกี ารทางสถิติ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ส่วน
ดังนี้
1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป โดยใช้ค่าสถิติ ร้อยละ
2. วิเคราะห์ขอ้ มูลความสอดคล้องของเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้ โดยใช้ดชั นีความสอดคล้อง (IOC) ระหว่างเครือ่ งทีส่ ร้างขึน้ กับ
แบบประเมิน โดยใช้ดลุ ยพินจิ ของผูเ้ ชีย่ วชาญเป็นดัชนีชว้ี ดั ความสอดคล้องมีสมการในการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
การวิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC ของงานวิจัยนี้ได้ดำาเนินการดังนี้
+1
= มีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น
0
= ไม่แน่ใจ
-1
= มีความเห็นไม่สอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น
การสรุปผล
IOC > 0.5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น
IOC< 0.5 หมายถึง ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นไม่สอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น
3. แบบสอบถามปลายเปิดสำาหรับผู้เชี่ยวชาญ ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นเพิ่มเติม
4. การวิเคราะห์และสรุปผล
ในการวิเคราะห์ผลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้นำาข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญมาทำาการวิเคราะห์ผลและสรุปผลตามเกณฑ์
การประเมินที่ได้กำาหนดไว้และสรุปผลพร้อมทั้งจัดทำารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อฝ่ายงานวิจัยและตำารา มหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ต่อไปเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย จำานวน 3 ส่วน
ผลการวิจัยและอภิปรายผล
การออกแบบและการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู ผู้วิจัยได้ทำาการวิจัยและวิเคราะห์ผลทางสถิติของเครื่องย่อยต้นสาคู
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับการย่อยต้นสาคูที่ยังใช้กรรมวิธีแบบดั้งเดิมและทำ าให้เป็นอันตรายที่เกิดขึ้นกับ
เกษตรกร และลักษณะของต้นสาคูที่ได้จากการย่อยมีที่คุณภาพจากเครื่องย่อยต้นสาคู โดยจากการทดลองและเก็บข้อมูลได้
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นลำาดับดังนี้
1. ผลการวิเคราะห์ผลระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกล
ผลของคะแนนจากแบบประเมินทุกข้อโดยคิดค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง(IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน
เท่ากับ 0.86 แสดงว่าการออกแบบโครงสร้างของเครื่องย่อยต้นสาคู เครื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้าง
ขึ้นการออกแบบโครงสร้างที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินเครื่องย่อยต้นสาคูปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้าน
การออกแบบ การจัดวางชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วน ความเหมาะสมของวัตถุ ขนาดและรูปทรง และวัสดุที่นำามาใช้สามารถหา
ได้ง่ายในท้องตลาด มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) มากที่สุดเท่ากับ 1.00 ด้านการส่งกำาลัง การบำารุงรักษา มีค่าเฉลี่ย
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ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 0.80 ด้านความปลอดภัย และด้านการถอดเพื่อซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง
(IOC) น้อยที่สุดเท่ากับ 0.60 ของระดับความคิดเห็น ดังภาพที่ 7

ภาพที่ 7 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ประเมินทางด้านการออกแบบโครงสร้างของผู้เชี่ยวชาญ
2. การวิเคราะห์แบบประเมินผลความคิดเห็นด้านคุณภาพการทำางานของเครือย่อยสาคู
ผลของระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลปรากฏว่าผลของคะแนนจากแบบประเมินทุก
ข้อโดยคิดค่าเฉลี่ยของดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 5 คน เท่ากับ 0.88 แสดงว่าคุณภาพการทำางาน
ของเครื่องย่อยต้นสาคูเครื่องนี้ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้นคุณภาพการทำางานที่ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมิน
เครื่องย่อยต้นสาคู ปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นสอดคล้องกันในด้านขั้นตอนการใช้งาน ด้านการเคลื่อนย้าย ลักษณะ
การย่อยของต้นสาคู ด้านคุณภาพของต้นสาคู และปริมาณต้นสาคูมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00
ด้านขนาดและรูปทรง ความมั่นคงแข็งแรง ด้านความรวดเร็ว และด้านการบำารุงรักษา มีค่าดัชนีความคิดเห็นสอดคล้อง (IOC)
เท่ากับ 0.80 ส่วนด้านความปลอดภัย มีค่าดัชนีความคิดเห็นสอดคล้อง (IOC)) น้อยที่สุด เท่ากับ 0.60 ดังภาพที่ 8
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ภาพที่ 8 ค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของผู้ประเมินทางด้านคุณภาพการทำางาน
การอภิปรายผล
การดำาเนินการวิจัยเรื่องการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู ได้กำาหนดการประเมินความคิดเห็นได้ 2 อย่าง คือ วิเคราะห์
แบบประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลและวิเคราะห์แบบประเมินความคิดเห็นของผู้ชำานาญการ
ด้านการย่อยต้นสาคู สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกลที่มีผลต่อเครื่องที่สร้างขึ้น ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่มีความเห็น
สอดคล้องกับเครื่องย่อยต้นสาคู ในระดับค่าเฉลี่ย IOC มากกว่า 0.5 และระดับความคิดเห็นทั้ง 2 ด้าน คือ ด้านการออกแบบ
โครงสร้าง ด้านคุณภาพการทำางาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลในรายการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นด้วยน้อยที่สุดและมากที่สุดดังนี้
1. ด้านการออกแบบโครงสร้าง รายการประเมินที่ผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องมากที่สุดคือ ด้านการออกแบบ
การจัดวางชิ้นส่วน การประกอบชิ้นส่วน ความเหมาะสมของวัตถุ ขนาดและรูปทรง และวัสดุที่นำามาใช้สามารถหาได้ง่ายในท้อง
ตลาด มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ส่วนด้านความปลอดภัย และด้านการถอดเพื่อซ่อมแซม มีค่าเฉลี่ย
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น้อยที่สุดเท่ากับ 0.60 แต่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี
2. ด้านคุณภาพการทำางาน ผู้เชี่ยวชาญได้ประเมินเครื่องย่อยต้นสาคู มีค่าเฉลี่ยดัชนีความสอดคล้องมากที่สุด คือ
ด้านการเคลื่อนย้าย ลักษณะการย่อยของต้นสาคู ด้านคุณภาพของต้นสาคู และปริมาณต้นสาคูมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00 ส่วนด้านความปลอดภัย มีค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) น้อยที่สุดเท่ากับ 0.60 แต่ยังอยู่ใน
เกณฑ์ดี
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สรุป

ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างเครื่องจักรกล จำานวน 5 ท่าน
ที่มีความเห็นสอดคล้องกับเครื่องที่สร้างขึ้น และวิเคราะห์แบบประเมินผลความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดยผู้วิจัยสามารถสรุป
ผลการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ได้ดังนี้
1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบเครื่องย่อยต้นสาคู โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้องกับเครื่อง
สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด โดยได้ค่าเฉลี่ย IOC ของรายการประเมินทั้ง 10 จุดเท่ากับ 0.88 อยู่ใน
เกณฑ์มากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่าเครื่องย่อยต้นสาคูสามารถย่อยต้นสาคูได้ในปริมาณที่มากขึ้นและคุณภาพของสาคูที่ได้หลัก
จากการย่อยมีสภาพละเอียด เหมาะสมกับการนำาไปเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร
2. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านคุณภาพการทำางานของเครื่องย่อยต้นสาคู โดยผู้เชี่ยวชาญมีความเห็นสอดคล้อง
กับเครื่องที่สร้างขึ้นอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่กำาหนด โดยได้ค่าเฉลี่ย IOC ของรายการประเมินทั้ง 10 จุดเท่ากับ 0.88
อยู่ในเกณฑ์มากกว่า 0.5 จึงสรุปได้ว่าเครื่องย่อยต้นสาคู สามารถนำาไปใช้ย่อยต้นสาคูได้ดี
ข้อเสนอแนะการนำาผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์
การดำาเนินการวิจัยการสร้างเครื่องย่อยต้นสาคู เป็นการวิจัยที่มุ่งสร้างเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการย่อยต้นสาคู
เป็นอาหารสัตว์เลี้ยง ที่ต้องใช้ระยะเวลานานในการย่อยต้นสาคูแบบเดิมและมีอัตราเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ โดยการวิจัยใน
ครั้งนี้เป็นผลประโยชน์ให้แก่กลุ่มเกษตรกรที่มีอาชีพในการเลี้ยงสัตว์ในชุมชนและเป็นเครื่องต้นแบบให้โรงเรือนเลี้ยงสัตว์ของ
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและชุมชนต่างๆ
กิตติกรรมประกาศ
งานวิจัยนี้สำาเร็จไปได้ด้วยดีจากการชี้แนะและความช่วยเหลือเป็นอย่างดีจากกรรมการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาที่
จะให้งานวิจัยออกมาสมบูรณ์แบบและนำาไปใช้ได้จริงในชุมชน ผู้วิจัยขอขอบคุณ สำานักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติที่
พิจารณาโครงการประจำาปีงบประมาณ 2550 และขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จงรัก พลาศัย อธิการบดีมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ อาจารย์ และเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ช่วยให้การแนะนำาและให้กำาลังใจเสมอมาต่อการทำาวิจัย
ในครั้งนี้ ทั้งยังมีบุคคลที่เกี่ยวข้องอีกหลายท่านซึ่งไม่อาจกล่าวนามของท่านในที่นี้ได้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านทั้งหลายไว้ ณ
โอกาสนี้ด้วย
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