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บทท่ี*1

#16
บทนํา

#16
1.1***หลักการและเหตุผล

จากอดีตกาลจนถึงปจจุบันประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม  มีการเพาะปลูกตางๆ
มากมายท้ังพืชสวน พืชไร และขาว ดังสุภาษิตท่ีวา “ในน้ํามีปลาในนามีขาว”   แมแตตางประเทศยัง
ยกยองใหประเทศไทยเปน  “ครัวโลก”  

ภาคตะวันออก ซ่ึงมีจังหวัดตาง ๆ ดังนี้คือ จันทบุรี ระยอง ตราด ปราจีนบุรี ชลบุรี 
ฉะเชิงเทรา สระแกว ซ่ึงในหลายจังหวัด หลายพ้ืนท่ีเปนเกษตรกรรม ปลูกพืชสวน พืชไร อาทิเชน 
เงาะ , ทุเรียน , มังคุด , สละ , ลําใย , ลองกอง เปนตน  การดูแลรักษาจําเปนตองใหน้ําและอาหารแก
พืชเพ่ือการเจริญเติบโตในการออกดอกออกผลตอไป   อาหารของพืชคือ ปุยๆ มีหลายชนิดท้ัง ปุย
เคมี , ปุยคอก , ปุยชีวภาพ  ซ่ึงในปจจุบันไดมีการนําแนวทางตามพระดําริเกี่ยวกับ เกษตรทฤษฎี
ใหมและเกษตรพอเพียง มาใชทําใหหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน ออกมารณรงคการไมใชปุยเคมี

ทางคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและอัญมณีศาสตร  จึงไดมีการสงเสริมใหทําการวิจัย
ศึกษา  ประดิษฐ  เครื่องมือเครื่องจักร  ท่ีจะกอใหเกิดประโยชนตอการบริการชุมชนจึงเปนท่ีมาใน
การพัฒนาสรางเครื่องมือผสมปุยกึ่งอัตโนมัติ

เวน#16
1.2***วัตถุประสงคของการวิจัย

1.2.1  เพ่ือพัฒนาเครื่องผสมปุยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติตนแบบใหมีประสิทธิภาพผลิตสูงขึ้น
1.2.2  เพ่ือสรางความยั่งยืนใหกับชุมชนในการประกอบธุรกิจชุมชน

เวน#16
1.3***เปาหมายของการวิจัย

การพัฒนาเครื่องผสมปุยชีวภาพ ใหสามารถทํางานไดสะดวกสามารถผสมไดปริมาณมาก
ทันตอการผลิต โดยการสรางเครื่องผสมปุยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ (ตนแบบ) จํานวน 1  เครื่อง โดย
ศึกษาปญหาและแกปญหารวมกับกลุมวิสาหกิจชุมชนผูผลิตปุยวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง    
จ.ตราด

ประสิทธิภาพเชิงปริมาณ  สามารถผลิตปุยไดวันละ 2 ตัน
ประสิทธิภาพเชิงคุณภาพ  ไดรับความพึงพอใจจากผูใชรอยละ 80

  ขอบเขตของโครงการวิจัย



สรางและหาประสิทธิภาพของเครื่องผสมปุยจํานวน 1 เครื่อง มีถังผสม 2 ถัง โดยใช
มอเตอรไฟฟาเปนตนกําลัง ระยะเวลา 1 ป  ทดลองและเก็บผลท่ีวังกระแจะ ต.วังกระแจะ อ.เมือง   
จ.ตราด

เวน#16
1.4***วิธีดําเนินการวิจัย

ลําดับ รายการ ระยะเวลาในการดําเนินงาน
พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค.



1 ศึกษาปญหา ความตองการคนควาและ
รวบรวมขอมูล

2 ศึกษารูปแบบและหลักการทํางานของ
เครื่องยอยเปลือกทุเรียน

3 ออกแบบเครื่องยอยเปลือกทุเรียน
4 สรางเครื่องยอยเปลือกทุเรียน
5 ทดลองเครื่องยอยเปลือกทุเรียน
6 หาสาเหตุและปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการ

ทดลอง
7 ปรับปรุงและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้น
8 ทดลองเครื่องยอยเปลือกทุเรียนจาก

สถานท่ีจริง
9 สรุปผล

1.5***นิยามศัพทเฉพาะ
“งานวิจัย” หมายความวา การศึกษาประสิทธิภาพ และการพัฒนาเครื่องยอยเปลือกทุเรียน

จากเครื่องตนแบบ โดยการมีสวนรวมกับชุมชน
“ประสิทธิภาพ” หมายความวา น้ําหนักของเปลือกทุเรียนหลังยอยท่ีมีขนาดตามความตอง

การของเกษตรกรซ่ึงคิดเปนรอยละของเปลือกทุเรียนหลังยอยท้ังหมด
“เครื่องยอยเปลือกทุเรียน” หมายความวา เครื่องจักรสําหรับยอยเปลือกทุเรียน 
“เปลือกทุเรียนกอนยอย”  หมายความวา เปลือกทุเรียนท่ีปอกแลวไมเกิน 7 วัน และยังไม

ไดผานการยอยโดยเครื่องยอยเปลือกทุเรียน
“เครื่องตนแบบ” หมายความวา เครื่องยอยเปลือกทุเรียนท่ีคณะผูจัดทํานํามาเปนตนแบบ

ในการศึกษา และพัฒนา
“เครื่องพัฒนา” หมายความวา เครื่องยอยเปลือกทุเรียนท่ีสรางขึ้นมาจากการศึกษา และ

พัฒนาเครื่องตนแบบ

1.6***ผลที่คาดวาจะไดรับ
1.6.1***ไดเครื่องผสมปุยชีวภาพท่ีเหมาะสมกับการใชงานของชุมชน จํานวน 1 เครื่อง
1.6.2***ลดคาตนทุนในการผลิตปุยลง
1.6.3***ความเขมแข็งของชุมชน
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อัตโนมัติ**ผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควา ในการดําเนินงานดังนี้
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ตารางที่ 4.1  กําลังการผลิต
ครั้งท่ี เครื่องตนแบบ (kg) เครื่องท่ีพัฒนา (kg)

1 402 704
2 398 702
3 400 709

รวม 1,200 2,115
เฉล่ีย 400 705

#16
จากตารางท่ี*4.1**พบวากําลังการผลิตครั้งท่ี 1 เครื่องตนแบบสามารถผลิตได 402 กก.

สวนเครื่องท่ีพัฒนาสามารถผลิตได 704 กก.
กําลังการผลิตครั้งท่ี 2 เครื่องตนแบบสามารถผลิตได 398 กก.สวนเครื่องท่ีพัฒนาสามารถ

ผลิตได 702 กก.
กําลังการผลิตครั้งท่ี 3  เครื่องตนแบบสามารถผลิตได 400 กก.สวนเครื่องท่ีพัฒนา

สามารถผลิตได 709 กก.
รวมกําลังการผลิตของเครื่องตนแบบสามารถผลิตได 1200 กก.สวนเครื่องท่ีพัฒนา

สามารถผลิตได 2115 กก.
เพราะฉะนั้นโดยเฉล่ียเครื่องตนแบบสามารถผลิตได 400 กก.สวนเครื่องท่ีพัฒนาสามารถ

ผลิตได 705  กก.

หมายเหตุ  ตารางในบทท่ี 4  ทุกตารางจะตองอธิบายความหมายในตารางดวยทุกครั้ง
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อัตโนมัติ” นั้น ผูวิจัยสามารถสรุปผล อภิปราย และมีขอเสนอแนะดังตอไปนี้
5.1***สรุปผลการทดลอง
5.2***อภิปรายผลการทดลอง
5.3***ขอเสนอแนะ

#16
5.1  สรุปผลการทดลอง

การเขียนสรุปนั้น เริ่มจะการสรุปหลักการและเหตุผล วัตถุประสงค เปาหมาย ขอบเขต
ของการวิจัย โดยการเขียนในเชิงบรรยาย

สรุปผลการทดลอง
ใสเนื้อหาของผลสรุปจากบทท่ี 4 

#16
5.2***อภิปรายผล

5.2.1***พยายามเขียนในสวนท่ีดีมากกวาสวนเสีย
#16

5.3***ขอเสนอแนะ
เขียนเสนอแนะท่ีจะเปนงานวิจัยตอ ในการพัฒนาตอยอดของงานวิจัย
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2. **วัน/เดือน/ป เกิด****************:**28 มีนาคม 2518
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     (รองศาสตราจารยพอพันธ**สุทธิวัฒนะ)
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ชื่อผูวิจัย                 :**1.**วาท่ีรอยตรี วยากร   อุดมโภชน  
                         2.**นายหลอ   มีชัย
อาจารยที่ปรึกษา**:**วาท่ีรอยตรี วยากร   อุดมโภชน  
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# 16

บทคัดยอ # 18 
# 16

       1.5        บทสรุปผลการทดลองจากบทท่ี 5



เวน # 16
กิตติกรรมประกาศ # 20 หนา

เวน # 16
                    จากการศึกษาคนควาวิจัย  เรื่องการพัฒนาเครื่องผสมปุยชีวภาพกึ่งอัตโนมัติ  จนสําเร็จ
ลุลวงไปไดดวยดี คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยพอพันธ   สุทธิวัฒนะ ประธานท่ี
ปรึกษาและอาจารยเดชา   วงศแกว ท่ีปรึกษา ท่ีไดเสียสละเวลาอันมีคาในการใหคําปรึกษา ช้ีแนะ 
แนะนํา ตรวจทานและแกไข จนสําเร็จลุลวงไปดวยดี และยังมีผูมีพระคุณดังนี้
                  ขอขอบพระคุณ  อาจารยนาวี   เปล่ียวจิตร ท่ีไดสละเวลาอันมีคา ในการสงเสริมและ
สนับสนุนในการทําวิจัย
                  ขอขอบพระคุณ บิดา , มารดา ท่ีเปนผูท่ีมีสวนสําคัญตอการสนับสนุนการทําวิจัยในครั้ง
นี้ 

ขอขอบคุณ........................................................
และขอขอบคุณทุกทานท่ีไมไดเอยนามในท่ีนี้ ท่ีมีสวนในการสนับสนุน ใหคําปรึกษา ช้ี

แนะ จนสําเร็จลุลวง  คณะผูวิจัยขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้  และหากผิดพลาดประการใดทาง
คณะ ผูวิจัยขออภัยมา ณ โอกาสนี้ดวย
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