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เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค 
(Unripe Durian Cutting-open Machine for Processing Using Hydraulic System) 

สาขาเกษตรศาสตรและชีววิทยา 
นายเสกสรร  สีหวงษ 

ท่ีมาของการประดิษฐ 
          ทุเรียนเปนผลไมเศรษฐกิจที่สําคัญชนิดหนึ่งของประเทศที่
ไดรับการสงเสริมเพื่อการสงออก จากขอมูลการสงออกในป พ.ศ.
๒๕๔๗ สามารถสงทุเรียนสดออกจําหนายยังตลาดตางประเทศมี
ปริมาณสูงถึง ๑๒๐,๘๘๖ ตัน และมีมูลคา ๑,๖๓๕ ลานบาท ใน
การจําหนายทุเรียนจะมีมาตรฐานเปนตัวกําหนด เชน รูปทรงผล 
น้ําหนักตอผล และรอยตําหนิผล ทําใหแตละปมีผลผลิตทุเรียนที่
ไมไดมาตรฐานเปนจํานวนมากจะถูกคัดออกและจําหนายภายในประเทศ ในราคาที่ต่ําซึ่งจะมีผลกระทบ
โดยตรงตอผูผลิตคือเกษตรกรชาวสวนทุเรียน  ทําใหหนวยงานราชการที่เกี่ยวของไดหาแนวทางในการเพิ่ม
มูลคาของผลผลิตเหลานี้ โดยเฉพาะทุเรียนพันธุหมอนทอง ไดมีการนํามาแปรรูปเปนทุเรียนทอดกรอบ ซ่ึง
เปนแนวทางที่ดีและไดรับความนิยมเปนอยางมาก  ปจจุบันมีผูนิยมบริโภคทุเรียนทอดกรอบอยางแพรหลาย 
ซ่ึงแสดงใหเห็นวาวิธีการแปรรูปดังกลาวสามารถชวยบรรเทาแกไขปญหาผลผลิตของทุเรียนไดเปนอยางดี
ทางหนึ่ง  การแปรรูปทุเรียนทอดกรอบ กลุมแมบานเกษตรกรหรือเกษตรกรจะใชทุเรียนพันธุหมอนทองดิบ
ที่อยูในระยะแกจัดและเปนทุเรียนนอกเกรด ทําการผาแยกออกเปนพูดวยมีดขาวบางหรือมีดที่ทําขึ้นเปน
พิเศษและปอกแยกเอาเนื้อทุเรียนออกแปรรูปตอไป ในขั้นตอนการผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพู ๆ นั้น จะตอง
ใชแรงงานที่แข็งแรง มีความชํานาญและมีดผาที่ดีจึงจะสามารถผาทุเรียนดิบแยกออกเปนพู ๆ ไดตาม
ตองการ เนื่องจากทุเรียนดิบที่ผามีความเหนียวและหนามแหลม ถาผูปฏิบัติไมมีความชํานาญ และแข็งแรง
พอ อาจจะไดรับบาดเจ็บจากหนามแหลมของทุเรียนได จากเหตุผลดังกลาวขางตน จึงไดมีแนวคิดที่จะ
ทําการศึกษาออกแบบและสรางเครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคเพื่อเปนแนวทาง
หนึ่งที่จะชวยอํานวยความสะดวกและผอนแรงในการทํางานของกลุมเกษตรกร 
ระยะเวลาที่ใชในการประดิษฐคิดคน 
          ๑ ป(๒ ตุลาคม ๒๕๔๓ ถึง ๒๘ กันยายน ๒๕๔๔) 
คุณสมบัติและลักษณะเดน 
          เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีคุณสมบัติดังนี้คือ ตนกําลังใชมอเตอร
ไฟฟา ๒๒๐โวลท ขนาด ๑ แรงมา  ความสามารถในการทํางาน ๔๓๕ กิโลกรัมตอช่ัวโมงความสญูเสียของ
เนื้อทุเรียนทีต่ดิไปกับพูอ่ืน ๓.๘๐ เปอรเซนต  ใชกําลังไฟฟาในการทํางาน ๕๒๙ วัตต-ช่ัวโมง  เครื่องมี
น้ําหนกั ๙๕ กโิลกรัมและใชผูปฏิบัติงาน ๑ คน 



          เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิคมีลักษณะเดนดังนี้คือ สามารถผาทุเรียนดิบ
และสุกไดทุกขนาด (ซ่ึงผลงานของผู อ่ืนสามารถผาทุเรียนสุกไดเพียงอยางเดียว)มีความคลองตัวและ
สะดวกสบายในการทํางาน  สามารถลดตนทุนคาจางแรงงานผาทุเรียนดิบลงไดถึง ๕๐ เปอรเซนต 
หลักการ วิธีการและกรรมวิธี 

          งานวิจัยและพัฒนานี้เปนการศึกษาเพื่อออกแบบและทดสอบ โดยมีขั้นตอนการทํางาน ดังนี้ 
                    ๑. ศึกษาและออกแบบเครื่องผาทุเรียนดิบโดยใชระบบไฮดรอลิค   
                    ๒. ทดสอบความสามารถและประสิทธิภาพของเครื่องผาทุเรียนดิบ เพื่อเก็บขอมูล 
                    ๓. ปรับปรุงแกไขจุดบกพรองและวิเคราะหขอมูล 
                    ๔. เผยแพรและถายทอดเทคโนโลยี 
           ศึกษาและออกแบบเครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีดังนี้ 
                    การออกแบบชุดใบมีดผาทุเรียนดิบ มีรายละเอียดคือ 
                              ๑. ลักษณะการผาทุเรียนดิบ การผาทุเรียนดิบที่งายตอการออกแบบกลไกชุดใบมีดผา คือ
การผาบริเวณรอยตอระหวางพูของทุเรียนในลักษณะที่ทุเรียนถูกจับตั้งผลในแนวดิ่งและมีการผาจากกึ่งกลาง
ขั้วผลลงไปตามแนวดิ่งตลอดความสูงของผล  
                              ๒. การหาคาแรงกดที่ผาทุเรียนดิบ  คาแรงกดที่ใชในการผาทุเรียนดิบสูงสุดคือ ๖๕  
กิโลกรัมแรง  ขอมูลนี้สามารถนําไปออกแบบลักษณะของระบบไฮดรอลิคที่จะนํามาใชงานได 
                             ๓. การคํานวณหาคาอุปกรณตางๆที่ใชในระบบไฮดรอลิคโดยมีสวนประกอบ ดังนี้ 
                                        ๓.๑ กระบอก                         ๓.๒ ปมน้ํามนั 
       ๓.๓ ตนกําลัง                         ๓.๔ ทอทางน้าํมัน 
       ๓.๕ ล้ินควบคุมน้ํามัน                     ๓.๖ ถังน้ํามัน 
โครงสรางเครื่องผาทุเรียนดิบ   มีรายละเอียดดังนี้ 
          ๑.โครงสรางทําจากเหล็กฉากขนาด ๑ ๑/๒ x ๑ ๑/๒ x ๑/๘ นิ้ว ประกอบเปนรูปทรง เพื่อใชติดตั้ง
สวนประกอบทั้งหมดของเครื่อง 
          ๒.ชุดผาผลทุเรียนดิบ มีสวนประกอบ คือ 
                    ๒.๑ ใบมดี ทําหนาที่ผาผลทุเรียนดิบเพื่อแยกออกเปนพู  โดยใชใบมีดสแตนเลสที่มีจําหนายใน
ทองตลาดที่มีขนาด (กวาง x ยาว x หนา) ๙ x ๑๘ x ๐.๓ เซนติเมตร การติดตั้งใบมีดตดิตั้งเขากับปลายของ
กานสูบกระบอกไฮดรอลิคโดยใชสลักเกลียว 
                      ๒.๒ อุปกรณบังคับทิศทางการเคลื่อนที่ของใบมีด ทําหนาที่บังคับใหใบมีดมีทิศทางการ
เคลื่อนที่ในแนวดิ่ง (ขึ้น – ลง) ตามทิศทางที่ไดบังคับไว  
                     ๒.๓ กระบอกไฮดรอลิค  กระบอกไฮดรอลิคที่ใชเปนแบบลูกสูบ ทํางานชนิด ๒ ทาง ทําหนาที่
ถายทอดกําลังงาน (แรงกด) ลงสูใบมีด เพื่อใหใบมีดผาผลทุเรียนดิบไดตามความตองการและมีคาชวงชัก
ของกานกระบอกไฮดรอลิคไดไมต่ํากวา ๓๕.๐๐ เซนติเมตร ซ่ึงคาชวงชักนี้กําหนดไดจากคุณสมบัติทาง
กายภาพ (คาความสูงของผลทุเรียนที่ไดจากการวัดและหาคาเฉลี่ยความสูงของผลทุเรียนจะมีขนาดอยูใน
ชวงความสูง  ๒๗.๖๐  - ๓๐.๔๐ เซนติเมตร) 



                    ๒.๔ ปมน้ํามันไฮดรอลิค เปนแบบเกียรปม ทําหนาที่จายน้ํามันที่มีแรงดันไปยังอุปกรณตาง ๆ 
เพื่อใชในการทํางาน  
                    ๒.๕ ตนกําลังทําหนาที่สรางพลังงานใหแกระบบ (ปมน้ํามันไฮดรอลิค) โดยตนกําลังที่ใชเปน
มอเตอรไฟฟา ๒๒๐ โวลท ขนาด ๑ แรงมา  (๗๔๖ วัตต) 
                    ๒.๖ ทอน้ํามัน ทําหนาที่สงกําลังงานที่ไดจากการทํางานของปมน้ํามันไฮดรอลิคไปยังอุปกรณ
ตาง ๆ เพื่อใหระบบทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  
                    ๒.๗ ล้ินควบคุมการทํางาน  ทําหนาที่บังคับควบคุมแรงดันน้ํามันไฮดรอลิค ภายในกลุม
อุปกรณใหไปยังทิศทางการทํางานที่ตองการและไดทําการดัดแปลงคันโยกใหสามารถบังคับการทํางาน โดย
ใชเทาเหยียบไดโดยงาย 
 ในการทํางานผูปฏิบัติงานจะตัดขั้วผลทุเรียนกอน แลวจึงนําทุเรียนวางบนแทนผาโดยตั้งผลขึ้นตาม
แนวดิ่งและใหรอยตอระหวางพูของผลอยูกึ่งกลางแทนผา จับผลใหแนนและใชเทาเหยียบแปนบังคับล้ิน
ควบคุมการทํางานซึ่งจะทําใหกานกระบอกไฮดรอลิคและใบมีดเลื่อนลงมาผาตรงรอยตอระหวางพูตลอด
ความสูงของผลทุเรียนและเมื่อปลอยเทาเหยียบแปนคันบังคับออกจะทําใหกานกระบอกไฮดรอลิคและ
ใบมีดเล่ือนขึ้นมาจนสุด หลังจากนั้นจะใชมือหมุนผลทุเรียนใหรอยตอระหวางพูของผลทุเรียนตอไปอยู
กึ่งกลางแทนผาจับผลใหแนนและปฏิบัติดังที่กลาวมาจนกระทั่งผาทุเรียนไดหมดทุกพู 
            เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค มีความสามารถในการทํางาน ๔๓๕ 
กิโลกรัมตอช่ัวโมง  ความสูญเสียของเนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอ่ืน ๓.๘๐ เปอรเซ็นต ใชผูปฏิบัติ  ๑ คน  คา
กําลังงานไฟฟาที่ใช  ๕๒๙ วัตต – ช่ัวโมง เครื่องผาทุเรียนดิบสามารถทํางานไดตอเนื่อง โดยจะมี
ความสามารถในการทํางาน ๓,๔๘๐ กิโลกรัมตอวัน สามารถผาทุเรียนดิบที่ผลมีความสูงมากกวา ๓๕ 
เซนติเมตรและมีน้ําหนักมากกวา ๑๓ กิโลกรัมได                                           
          ปจจัยทีม่ีผลตอการทํางานของเครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูปโดยใชระบบไฮดรอลิค คือ 
                    ๑. ความชํานาญของผูปฏิบัติงาน โดยเฉพาะความสามารถในการมองหารอยตอระหวางพูของ
ผลทุเรียนกอนการผาพบวาผูที่มีความชํานาญ จะทําใหความสามารถในการทํางานมีสูงและคาความสูญเสีย
ของเนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอ่ืนขณะทําการผานั้นมีนอยลง 
                    ๒. รูปทรงความบิดเบี้ยวของผลทุเรียนมีมากนอยตางกัน ถาผลทุเรียนมีความบิดเบี้ยวของทรง
ผลนอย   จะทําใหการผาทุเรียนทําไดงาย สะดวก และใชเวลาในการผานอย ตลอดรวมถึงจะทําใหคาความ
สูญเสียของเนื้อทุเรียนที่ติดไปกับพูอ่ืนขณะทําการผานั้นมีนอยลงไปดวย 
                    ๓. ความแตกตางของความสูงผลทุเรียน ถาผลทุเรียนมีความสูงของผลมากจะทําใหตองใชเวลา
ในการผามากกวาผลทุเรียนที่มีความสูงของผลนอยกวา 
          เครื่องผาทุเรียนดิบเพื่อการแปรรูป โดยใชระบบไฮดรอลิค สามารถชวยอํานวยความสะดวกและผอน
แรงในการทํางาน มีโครงสรางสวนประกอบไมซับซอน การใชงานและบํารุงรักษางายมีความเหมาะสมใน
การใชงานซึ่งสามารถที่จะพัฒนาเครื่องใหสามารถทํางานแบบกึ่งอัตโนมัติไดในโอกาสตอไป 
วัสดุท่ีใชในการประดิษฐคิดคน 
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          ๑. เหล็กรูปพรรณ ตนกําลัง กระบอกไฮดรอลิค ใบมีด เปนสวนประกอบที่ผลิตไดภายในประเทศ 
          ๒. ปมไฮดรอลิค ล้ินควบคุมการทํางานและทอน้ํามันไฮดรอลิค เปนสวนประกอบที่ผลิตจาก
ตางประเทศ แลวนํามาจําหนายในประเทศ 
งบประมาณที่ใชในการประดิษฐคิดคน 
       จํ านวน  ๑๒๐ ,๐๐๐บาทจากการสนับสนุนงบประมาณของสถาบันวิ จั ยและพัฒนาแห ง
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร ในปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๔ 
ประโยชนท่ีไดรับ 
          ๑. ดานเศรษฐกิจ ทําใหมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่เหมาะสมชวยอํานวยความสะดวกและผอนแรงใน
การผาทุเรียนดิบเพื่อทําทุเรียนทอด และสามารถเพิ่มมูลคาทุเรียนนอกเกรดที่ราคาต่ําใหมีราคาสูงขึ้นไดโดย
นํามาทําการแปรรูป ทําใหเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้น 
          ๒. ดานสังคม ชวยแกปญหาผลผลิตทุเรียนลนตลาดไดระดับหนึ่ง โดยนํามาแปรรูปและทําใหเกิดการ
จางแรงงานภายในทองถ่ินเขามาชวยในขบวนการแปรรูปทุเรียนทอด 
การนําผลงานไปใชประโยชน 
          ๑. เกษตรกรแปรรูปทุเรียนทอด 
          ๒. บริษัท/หางราน จําหนายทุเรียนสดเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
          ๓. บริษัท สงออกผลิตภัณฑทุเรียนสดแชแข็ง 
สถานที่ติดตอ 
          ศูนยเครื่องจักรกลการเกษตรแหงชาติ สถาบันวิจัยและพัฒนาแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร วิทยาเขต
กําแพงแสน จังหวัดนครปฐม  ๗๓๑๔๐   หมายเลขโทรศัพท (๐๓๔) ๓๕๑๓๙๗   โทรสาร (๐๓๔) 
๓๕๑๙๔๖   
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