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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สรา้งเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 2) ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัดเม็ด

อาหารสัตว์ และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู ้ใช้งานที ่มีต่อเครื ่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ประชากร ได้แก่ 

เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ตำบลเสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี กลุ่มตัวอย่างคัดเลือกโดยวิธีเจาะจง 

จำนวน 13 คน วิธีดำเนินการวิจัยมี 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 สร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ขั้นตอนที่ 

2 ทดสอบประสิทธิภาพโดยใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์จำนวน 65 ครั้ง ขั้นตอนที่ 3 สอบถามความพึงพอใจ

โดยเก็บข้อมูลของเกษตรกรผู้ใช้งานที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ต. สมอพลือ อ. บ้านลาด จ.เพชรบุรี จํานวน 13 

คน เครื ่องมือที ่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ เครื ่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ แบบประเมินประสิทธิภาพ และ

แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ สถิติที่ใช้ในการวิ เคราะห์ข้อมูลได้แก่ 

ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า 1) ได้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ขนาด 81.5 × 100 × 

120.2 เซนติเมตรและใช้เครื่องยนต์เบนซินเอนกประสงค์ขนาด 5.5 แรงม้า (Hp) เป็นเครื่องต้นกำลัง ระบบ

อัดเม็ดเป็นแบบสกรู 2) ประสิทธิภาพ ของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ใช้วัตถุดิบจำนวน 6 กิโลกรัม และการ

อัดเม็ดอาหารสัตว์ โดยใช้เวลาเฉลี่ยน้อยกว่า 15 นาท ี3) ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องอัดเม็ดอาหาร

สัตว์ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
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Abstract 

 The purposes of this research were 1) to construct a feed pellet machine, 2) to study the 

efficiency of the feed pellet machine, and 3) to study the satisfaction of users towards the 

feed pellet machine. The population was cattle farmers. Samer Phlue Subdistrict, Ban Lat 

District, Phetchaburi Province The sample group was selected by purposive method, totaling 

13 people. The research method consisted of 3 steps: Step 1: Construct and develop the feed 

pellet mill. Step 2. Test the efficiency by using the feed pellet mill 65 times. Step 3: Inquiry. 

Satisfaction by collecting data of 13 farmers who work as animal husbandry, Smor Phlue 

Subdistrict, Ban Lad District, Phetchaburi Province. The tools used in this research were feed 

pellet presses. Efficiency Evaluation Form and user satisfaction questionnaire on feed pellet 

machine The statistics used to analyze the data were mean and standard deviation. The 

results were as follows: 1) The animal feed pellet press machine, size 81.5 × 100 × 120.2 cm. 

The pelletizing system is a screw type. The average time is less than 15 minutes. 3) User 

satisfaction with the feed pellet machine. Overall, it was at the highest level. 
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1. บทนำ 

 1.1 ความเป็นมาของปัญหา 

   ปัจจุบันการเลี้ยงสัตว์ได้ปรับรูปแบบจากการเลี้ยงแบบครัวเรือนมาเป็นการเลี้ยงเชิงพาณิชย์ นิยมใช้

อาหารสัตว์สําเร็จรูปมากขึ้น เนื่องจากสะดวกและให้ผลคุ้มค่า ดังนั้นความต้องการอาหาร สัตว์สําเร็จรูปจึงมี

แนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปใน ประเทศขยายตัวเพิ่มมากขึ้นเป็น

ลําดับ การผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปส่วนใหญ่ใช้วัตถุดิบที่ผลิตได้ เองในประเทศเป็นส่วนผสม เช่น รําข้าว 

ปลายข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ปลาป่น กากถั่ว เหลืองและอื่นๆ เป็นต้น ทั้งนี้อาจผสมวิตามิ น 

เกลือแร่ต่างๆ เข้าไปด้วยก็ได้ ปัจจุบันประเทศไทย ผลิตอาหารสัตว์สําเร็จรูปได้ประมาณปีละ 3,000,000 ตัน 

เกือบทั้งหมดท่ีผลิตได้นํามาใช้เลี้ยงสัตว์ ในประเทศ [1] 

 สภาพโดยทั่วไปของชุมชนเกษตรกรรม ต.สมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัว

อำเภอเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี เป็นชุมชนดั้งเดิมที่ตั้งรกราก

บ้านเรือนอยู่อาศัย ประกอบอาชีพทางการเกษตร และอาศัยทางน้ำเป็นทางสัญจรไปมา เป็นสังคมชนบทและ

วิวัฒนาการทางสังคมชนบท ต่อมาวิวัฒนาการทางสังคมทางการเมือง และทางเศรษฐกิจดีขึ้น มีพื้นที่บางส่วน

ได้เปลี่ยนแปลงไปแบบกึ่งเมืองกึ่งชนบท สภาพทางเศรษฐกิจ ตำบลสมอพลือโดยทั่วไปสภาพพื้นที่ เป็นที่ราบ

ลุ่มเหมาะสมกับการทำเกษตรกรรมและมีพื้นที่บางส่วนติด กับถนนเพชรเกษมเหมาะสมกับการตั้งธุรกิจ

ประเภทอุตสาหกรรมการค้าและบริการ โดยส่วนใหญ่ประชาชนมีอาชีพในการทำนา ทำไร่ ทำสวน เลี้ยงสัตว์ 

และประกอบอาชีพค้าขาย [2] 

 ผู้วิจัยได้ทําการเก็บข้อมูลชาวบ้านและปรึกษาเกี่ยวกับการเกษตรของ ชาวบ้าน ซึ่งชาวบ้านมีอาชีพทําพืช

สวน พืชไร่เและมีการเลี้ยงสัตว์ควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะ การเลี้ยงวัว ซึ่งชาวบ้านส่วนใหญ่จะซื้อวัวมาเลี้ยงแบบ

ปล่อย ทําให้ชาวบ้านเลี้ยงวัวกันมากขึ้น เป็น เหตุทําให้อาหารของสัตว์ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทําให้

ชาวบ้านต้องไปซื้ออาหารสัตว์ สําเร็จรูปที่มีราคาแพง หรืออาหารแบบที่มาผสมเองก็ต้องใช้เวลาในการผสม 

จนกว่าส่วนผสมจะคลุกเคล้าเข้ากันต้องใช้เวลานาน 

 ดังนั้นจึงมีแนวความคิดที่จะพัฒนาเครื่องผลิตอาหารเม็ดสําหรับสัตว์ เพ่ือเป็นการตอบสนอง ความต้องการ

ของเกษตรกร โดยที่เกษตรกรสามารถนําเครื่องผลิตอาหารเม็ดสําหรับสัตว์นี้มาใช้ได้ ซึ่งในการผลิตอาหารเม็ด

จะทําแบบสําเร็จโดยการที่ใส่ส่วนผสมอาหารสัตว์ลงในถังผสม ให้มีการ คลุกเคล้าเข้ากันแล้วเข้าสู่วิธีการอัด

เป็นเม็ด เพ่ือสะดวกต่อการขนส่งและง่ายต่อการใช้ตามความ ต้องการของเกษตรกร ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน ทั้งยัง

สามารถนําไปขายเพื่อเป็นการเสริมรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกทางหนึ่ง 
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2. วัตถุประสงค์การวิจัย 

 2.1  เพ่ือสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

 2.2  เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

 2.3   เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 

3. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 3.1 หลักการทำงานของเครื่องผสมและอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

   3.1.1 หลักการผสมอาหารสัตว์ด้วยชุดใบกวน การผสมอาหารสัตว์ หมายถึง การนำวัตถุดิบอาหาร

สัตว์ที่แปรรูปแล้ว หรืออยู่ในสภาพที่พร้อมจะให้สัตว์กินได้ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมคลุกเคล้าให้เป็นเนื้อ

เดียวกัน การนาเอาวัตถุดิบอาหารสัตว์ ที่ผ่านขบวนการเตรียมวัตถุดิบมาแล้วอย่างดี (เช่น การบดด้วยกรรมวิธี

ต่างๆ การผ่านเครื่อง Extruder Expander เป็นต้น) ทั้งในสภาพดิบสุก จากธรรมชาติ จากการสังเคราะห์ 

ของแข็ง ของเหลว หรือกึ่งแข็งกึ่งเหลว รวมแล้วไม่ต่ำกว่า 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมเข้าด้วยกัน โดยมีเป้าหมายว่า 

อาหารจะต้องรวมเป็นเนื้อเดียว อาหารจะต้องไม่ทำปฏิกิริยากัน จะต้องไม่มีสารที่เป็นอันตรายต่อสัตว์  

หลักการผสมด้วยชุดใบกวน เป็นการผสมที่นากระบวนการผสมด้วยชุดใบกวนซึ้งเป็นวิธีที่ทาให้วัตถุดิบที่ใช้ใน

การผสม ได้เข้ากันในปริมาณที่มากโดยใช้เวลาอันสั้นซึ่งส่วนผสมจะถูก ส่งผ่านไปยังเครื่องบดเพื่อทำการอัดเม็ด 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 1 ชุดใบกวน 

  3.1.2 หลักการบดแบบมินเซอร์ (Mincer) เป็นเครื่องบดแบบเกลียวเดี่ยว โดยมากจะใช้เป็นเครื่องมือบด

เนื้อ ทำหน้าที่ได้ทั้งบดและอัดเม็ดวัสดุอาศัยหลักการของเกลียวลำเลียง ส่งผ่านออกทางหน้าแว่น ซึ่งจะติดมีด

สำหรับตัดวัสดุเป็นท่อนๆ สามารถเปลี่ยนจานกำหนดขนาดเพื่อเลือกขนาดที่ต้องการได้ โดยทั่วไปการบด

อัดเม็ดด้วยมินเซอร์จะได้ผลดีเมื่อผสมน้ำหรือ มีความชื้นประมาณร้อยละ 30 ขึ้นไป เพราะปริมาณน้ำจะช่วย

ลดแรงเสียดทานภายในเครื่องบดอัด อีกทั้งในขณะบดอัดยังเกิดความร้อนทำให้วัสดุสุกและเครื่องยังสามารถ

อัดได้แน่น ตัวอย่าง การใช้งานเครื่องในการอัดเม็ดที่มีอยู่ในปัจจุบันได้แก่ เครื่อง เครื่องอัดปุ๋ยอินทรีย์เม็ดของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฟลาวเวอร์ฟูด 
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ภาพที่ 2 เครื่องบดแบบมินเซอร์ 

 

 3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ภรต กุญชร ณ อยุธยา [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเครื่องบดอาหารและอัดอาหารกุ้งเม็ด ซึ่งใช้เครื่องบดชนิด

แฮมเมอร์มิว เป็นเครื่องผสมในแนวราบมีอุปกรณ์คลุกเคล้าชนิดใบกวน (Paddle) และเครื่องอัดอาหารเม็ด

ชนิดเกลียวอัด ได้ถูกสร้างและทดสอบการทำงาน เพื่ออัดอาหารกุ้งเม็ด ผลการทดสอบพบว่า เครื่องบด มี

สมรรถนะบดวัตถุดิบได้ 100 – 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง ผ่านตระแกรงขนาด 0.15 มม. ด้วยความเร็วรอบเพลาบด 

2,700 – 3,300 รอบต่อนาที เครื่องอัดเม็ดมีสมรรถนะการอัดอาหารกุ้งเม็ด  10.2 – 27.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง  

 ประพันธ์  ศิริพลับพลา และศตพร  กันแก้ว [1] ได้ศึกษาวิจัยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง 

จากการทดสอบการอัดเม็ดอาหารสัตว์โดยเครื ่องอัดเม็ดอาหารสัตว์  โดยเครื ่องอัดเม็ดอาหารสัตว์มีขีด

ความสามารถในการอัดเม็ดอาหารสัตว์ได้ประมาณ 53 กิโลกรัมต่อชั่วโมงส่วน ระบบอบแห้งมีขีดความสามารถ

ในการอบแห้งเม็ดอาหารสัตว์จากความชื้น 40% มาตรฐานเปียกจน เหลือความชื้น 13 % มาตรฐานเปียก    

ได้ประมาณ 34 กิโลกรัมเมตรอาหารสัตว์ แห้งแล้วต่อชั่วโมง พบว่าเครื่องที่สร้างขึ้นมาสามารถอัดเม็ดอาหาร

สัตว์และอบแห้งเมล็ดอาหารสัตว์ได้ดีตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ที่ตั้งไว้โดยเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

 สมพร รัตนะ และคณะ [4] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็กด้วยระบบเกยีร์

เฟืองท้ายรถยนต์ควบคุมความเร็วรอบแบบป้อนกลับ ขนาดของเครื่องมีความสูง 1.2 เมตร น้ำหนักของเครื่อง 

50 กิโลกรัม มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับขนาด 3 แรงม้า 2.24 กิโลวัตต์ แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์ และความถี่  

50 เฮิร์ต โดยใช้ระบบเกียร์เฟืองท้ายรถยนต์อัตราส่วนการทดรอบ 5 ต่อ 1 เท่า  ชนิดของรูปแบบอาหารเม็ด

เป็นทรงกระบอกใช้ลูกกลิ้งเป็นแบบ 2 หัวอัดทำมุม 180 องศา จากผลการทดสอบเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่

สร้างข้ึนพบว่าที่ความถี่ 35 เฮิร์ต ความเร็วรอบ 84.6 รอบต่อนาที จะมีเปอร์เซ็นต์การอัดเม็ดอาหารได้มากสุด

ที่ 92% การวิเคราะห์ค่าไฟฟ้าในการเดินเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พบว่าที่ความถ่ี 50 เฮิร์ต ใช้ค่าไฟฟ้าสูงที่สุดมี
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ค่าเท่ากับ 2.79 บาทต่อชั่วโมง และผลการทดสอบขนาดของเม็ดอาหารสัตว์ที่ผ่านการอัดเม็ดด้วยเครื่องอัดเม็ด

อาหารสัตว์ผ่านรูตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 มิลลิเมตร ความหนา 16 มิลลิเมตร 

 อุษณีย์ภรณ์  สร้อยเพ็ชร์ และคณะ [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนต่อการ

เลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งใช้อาหารจากเครื่องอัดเม็ดอาหารกวาง ผลการศึกษาพบว่า 

การพัฒนาการเลี้ยงกวางในจังหวัดพิษณุโลกโดยใช้อาหารผสมเสร็จ (TMR) เปรียบเทียบกับการใช้อาหารข้นลูก

โคโดยใช้กวางทดลองเพศผู้สายพันธุ์รูซ่าจำนวน 8 ตัวอายุเฉลี่ย 4 ปีน้ำหนักเริ่มต้นเฉลี่ย 70.5 กิโลกรัมใช้

ระยะเวลาในการทดลอง 30 วันผลการทดลองพบว่าวางกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมเสร็จมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 

80.2 กิโลกรัม (p<0.05) และกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นลูกโคมีน้ำหนักสุดท้ายเฉลี่ย 71.4 กิโลกรัมลักษณะทาง

กายภาพของกวางโดยการให้คะแนนร่างกายกวางพบว่าก่อนการทดลองกวางมีคะแนนร่างกายเฉลี่ยเท่ากับ 2.5 

ทั้ง 2 กลุ่มหลังจากการทดลองวางกลุ่มที่ได้รับอาหารข้นลูกโคและกลุ่มที่ได้รับอาหารผสมเสร็จ มีคะแนน

ร่างกายเฉลี่ย 3.5 

 สาส์น  สาสนกุล และธัญญะ  เกีตรติวัฒน์ [6] ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดก้อน

เกลือแร่สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ ผลการทดลองพบว่าการผสมตัวประสานในปริมาณที่มากขึ้นจะใช้แรงที่ใช้ใน

การอัดเกลือแร่ให้เป็นก้อนน้อยลงแต่อย่างไรก็ดีส่วนผสมของตัวประสานในก้อนเกลือแร่ที่ใช้กันอยู่โดยทั่วไป

ควรจะมีค่าไม่เกิน 15% โดยน้ำหนักจากผลของการวิเคราะห์พบว่าแรงที่ใช้ในการอัดเกลือแร่ให้เป็นก้อนควร

จะมีค่าประมาณ 30.86  N/mm2 หรือประมาณ 100 ตันและส่วนผสมของตัวผสานในก้อนเกลือแร่ที่ใช้กันอยู่

โดยทั่วไปควรจะมีค่าไม่เกิน 15% โดยน้ำหนักจากเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงได้ทำการออกแบบเครื่องอัดก้อน

เกลือแร่สำหรับการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีกำลังอัด 100 ตันมีกำลังการผลิตประมาณ 2 ,000 ก้อนต่อวัน ใช้ระบบ    

ไฮดรอลิค ในกระบวนการอัดโดยใช้ปั๊มแบบปั๊มคู่  (Double Pump) มีกระบอกสูบเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด              

270 มิลลิเมตรมีก้านกระบอกสูบเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 150 มิลลิเมตรยาว 600 มิลลิเมตร 
   

4. วิธีการดำเนินการวิจัย 

  การสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์นี้ โดยได้ศึกษาปัญหาจากเกษตรกร ตำบลเมอพลือ อำเภอบ้านลาด 

จังหวัดเพชรบุรี  โดยมีขั้นตอน และรายละเอียดวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 4.1 ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

   ประชากร หมายถึง เกษตรกรผู้เลี้ยงโค ในจังหวัดเพชรบุรี 

   กลุ่มตัวอย่าง หมายถึง เกษตรกรตำบลเสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 คน 

โดยใช้วิธีคัดเลือกแบบเจาะจง ( Purposive sampling ) 

         การศึกษาวิจัยเรื่องการสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ มี 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
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  ขั้นตอนที่ 1 สร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ 

   1. ศึกษาปัญหาของชุมชนท้องถิ่นของ ต.สมอพลือ อ.บ้านลาด  จ.เพชรบุรี พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพเป็นกสิกรโดยการเลี้ยงสัตว์เช่น วัว เป็นต้น  ทำให้มีความต้องการอาหารสัตว์จำนวนมาก หาก

ต้องลงทุนซื้ออาหารสัตว์ ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ การนำเสนอทางออกร่วมกับชุมชนโดยถา้มี

เครื่องผสมอาหารสัตว์และอัดเม็ดไว้ได้เองด้วยราคาที่ไม่แพง จะทำให้มีความสะดวกในการเลี้ยงสัตว์ ลดต้นทุน

และเพ่ิมรายได้  

   2. ออกแบบและเขียนแบบ ในการดําเนินงานโครงการการสร้างเครื่องผสมและอัดเม็ด อาหารสัตว์นี้ 

คณะผู้ดําเนินงานได้ทําการออกแบบและเขียนแบบชิ้นส่วนต่างๆ ของเครื่องมือเพื่อความถูกต้องความสะดวก

รวดเร็วในการผลิตและประกอบชิ้นส่วนต่าง ๆ  

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 3 แบบร่างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 
 

   3. อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

        3.1 หินเจียระไนตั้งพ้ืน   

     3.2 เครื่องตัดเหล็ก 

      3.3 ตู้เชื่อม  

      3.4 หัวบดอัดเม็ดเหล็กหล่อ เบอร์ 32  

      3.5 เครื่องยนต์ 5.5 แรงม้า  

      3.6 เหล็กฉาก  

      3.7 แกนเพลาเหล็ก  

      3.8 ข้อต่อท้ายแกนหัวบดอัดเม็ด  

      3.9 แผ่นสแตนเลส  

     3.10 พูลเล่ย์ 12 นิ้ว 10 นิ้ว ร่องเดี่ยวรู 6 หุน  
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     3.11 เฟือง 4 นิ้ว 3 นิ้ว  

     3.12 ลูกปืน  

      3.13 โซ่ 

     3.14 สายพาน 

     3.15 ล้อ  

     3.16 สี 

 

   4. การสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์  

       การสร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์นี ้ เริ ่มต้นด้วยการออกแบบโครงร่าง (Design Sketch) เพ่ือ

ศึกษารูปแบบโครงสร้างที่กระทัดรัด และเหมาะสม ซึ่งประยุกต์ปรับเปลี่ยนจากเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์อื่นๆ 

อีกทั้งประกอบด้วยส่วนที่ต้องคำนวณภาระงาน หรือแรงกระทำโดยใช้โปรแกรมออกแบบ และเขียนแบบด้วย

คอมพิวเตอร์ในลำดับต่อมา เพ่ือเขียนแบบใหเ้ป็นใบสั่งงานในการผลิต โดยมีขั้นตอนตามลำดับ ดังนี้ 

      4.1 การจัดทำโครงสร้าง 

 
 

ภาพที่ 4  โครงเครื่อง 
 

        4.2 ประกอบชุดตัวกวนผสมเข้ากับโครงเครื่องด้านบน 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ชุดกวนผสมวัตถุดิบ 
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    4.3 ประกอบชุดเพลาส่งกำลังสายพานกับคานรองชุดเพลาส่งกำลังด้วยโซ่ 
 

 
 

ภาพที่ 6 ชุดเพลาส่งกำลังด้วยสายพาน 

 

 

           4.4 ประกอบชุดเครื่องยนต์ 

           4.5 ประกอบชุดเกลียวอัด 

           4.6 ประกอบสายพานส่งกำลังจากเครื่องยนต์ 

          4.7 ประกอบฝาปิดโซ่ 

          4.8 เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ที่มีส่วนประกอบครบถ้วน 

           4.9 หลังจากการประกอบเสร็จสิ้น จึงนำไปทดลองใช้ และพบว่าเกิดเสียงขัดกันของชุดเกลียว

เนื่องจากการประกอบและติดตั้งไม่ตรงตำแหน่งจึงปรับแก้และทดลองซ้ำๆ อีก 30 ครั้ง การทำงานจึงราบรื่น

สามารถนำไปดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

          4.10 ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ประเมินเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์เรื่องโครงสร้าง 

  ขั้นตอนที่ 2 ศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

   1. เตรียมวัสดุเครื่องมือและอุปกรณ์ 

- เครื่องชั่งน้ำหนัก 

- รำสำเร็จรูปที่ใช้เป็นส่วนผสม 

- ข้าวโพดบดละเอียด 

- วิตามินรวมที่ใช้เป็นส่วนผสม 

- น้ำใช้เป็นตัวประสาน 

- กากน้ำตาลผสมน้ำ 

- กากปาล์ม 

- นาฬิกาจับเวลา 

- ภาชนะบรรจุอาหาร 
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วัตถุดิบ อัตราส่วนผสม 

รำสำเร็จรูป 4 กิโลกรัม 

วิตามิน 50 กรัม 

ข้าวโพดบดละเอียด 1 กิโลกรัม 

กากปาล์ม 900 กรัม 

กากน้ำตาล 50 กรัม 

น้ำ 400 กรัม 

รวม 6 กิโลกรัม 

  

   2. เตรียมวัตถุดิบใส่ภาชนะการทดลองของเครื่อง 

   3. ชั่งน้ำหนักวัตถุดิบจำนวน 6 กิโลกรัม 

   4. สตาร์ทเครื่องยนต์ต้นกำลังเครื่องอัดเม็ดอาหาร และใส่วัตถุดิบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 7 สตาร์ทเครื่องยนต์และใส่วัตถุดิบ 
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  5. เครื่องทำการผสมวัตถุดิบ  

  6. นำวัตถุดิบที่ผสมแล้วลงในหัวบดอัดเม็ด 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที่ 8 นำวัตถุดิบลงในหัวบด 

   

  7. จับเวลาการทำงานของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

  8. ชั่งน้ำหนักอาหาร และจดบันทึก 

  9. ทดลองโดยกลุ่มตัวอย่างจำนวน 13 คน คนละ 5 ครั้ง รวม 65 ครั้ง 

  10. บันทึกและวิเคราะห์ผล 
 

 ขั้นตอนที่ 3 ศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ มีรายละเอียดดังนี้ 

  1. กลุ่มผู้ให้ข้อมูลเกษตรกรที่ประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี                    

จํานวน 13 คน 

  2. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)               

5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ  

  3. การเก็บข้อมูลรวบรวมโดยผู้วิจัยให้เกษตรกรจำนวน 13 คน ใช้เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ และตอบ

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

  4. การวิเคราะห์ข้อมูลโดยคำนวณหาค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

    เกณฑ์การแปลความหมาย [7] 

     4.50 – 5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจมากที่สุด 

     3.50 – 4.49 หมายถึง มีความพึงพอใจมาก 

     2.50 – 3.49 หมายถึง มีความพึงพอใจปานกลาง 

     1.50 – 2.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อย 

     1.00 – 1.49 หมายถึง มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
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5. ผลการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื ่อง การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ของกลุ่มตัวอย่างได้แก่ เกษตรกรใน 

ตำบลสมอพลือ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 13 คน มีผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้ 

 5.1 ผลการสร้างและพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ มีลักษณะดังนี้ 

  5.1.1 ลักษณะของเครื ่องอัดเม็ดมีขนาด 81.5 × 100 × 120.2 เซนติเมตร ใช้เครื ่องยนต์เบนซิน

อเนกประสงค์ขนาด 5.5 แรงม้าเป็นเครื่องต้นกำลัง และระบบอัดเม็ดเป็นแบบสกร ูดังภาพที่ 9 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 9 ด้านหน้า และด้านหลัง 
 

   5.1.2 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชียวชาญต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ดังตารางที่ 1  

   ตารางที่ 1 ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อเครื่องอัดเม็ดอาการสัตว์ด้านโครงสร้าง 

รายการที่ประเมิน �̅� SD ระดับความคิดเห็น 

1 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม 4.40 0.54 มาก 
2 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.80 0.44 มากที่สุด 
3 ชิ้นงานถอดประกอบได้ง่าย 4.80 0.44 มากที่สุด 
4 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.40 0.54 มาก 
5 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม 4.80 0.44 มากที่สุด 
6 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมะสม 4.80 0.44 มากที่สุด 
7 ส่วนประกอบของเครื่องมีความเหมาะสม 4.20 0.83 มาก 

ค่าเฉลี่ย 4.60 0.42 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ด้านโครงสร้าง ในภาพรวมอยู่

ในระดับมากท่ีสุด (�̅� = 4.60, S.D. = 0.42) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า รายการที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มี 4 

รายการ คือ รายการที่ 1 การออกแบบมีความเหมาะสม รายการที่ 3 ชิ้นงานถอดประกอบได้ง่าย  

รายการที่ 5 น้ำหนักชิ้นงานมีความเหมาะสม และรายการที่ 6 ขนาดของชิ้นงานมีความเหมะสม (�̅� = 4.80, 

S.D. = 0.44)  

 5.2 ผลการศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ดังตารางที่ 2  

  ตารางที่ 2 แสดงผลการทดลองเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

 
 
คร้ังที่ 

 
น้ำหนัก
ของ
วัตถุดิบ 

 
เวลาในการ
ผสมอาหาร
สัตว์(วินาที) 

 
เวลาในการ
อัดอาหาร
สัตว์(วินาที) 

 
รวมเวลา
ผสมและอัด
อาหารสัตว์ 
(วินาที) 

 
อัตราการ
เป็นเม็ดของ
อาหารสัตว์
(กิโลกรัม) 

 
อัตราการ
เป็นผงของ
อาหารสัตว์
(กิโลกรัม) 

ปริมาณ
การตกค้าง
ภายในถัง
ผสมและ
เกลียวอัด
(กิโลกรัม) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

6 

6 

6 

6 

368 

332 

419 

371 

350 

432 

450 

424 

419 

450 

800 

782 

843 

790 

800 

5.2 

5.5 

5.3 

5.6 

5.4 

0.6 

0.3 

0.4 

0.3 

0.3 

0.2 

0.2 

0.3 

0.1 

0.3 

  368 435 803  

5.4 

 

0.38 

 

0.22 ค่าเฉลี่ย

(นาที:

วินาที) 

 

6 
 

6 : 08   
 

7 : 15 
 

13 : 23 

  

หมายเหตุ ทดลอง 5 ครั้ง ครั้งละ 13 คน รวม 65 ครั้ง (ข้อมูลการทดลองแต่ละครั้ง คือผลจากค่าเฉลี่ยของการทดลอง 13 คน) 

   จากตารางที่ 2 พบว่า เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ สามารถผสมอาหารและอัดเม็ดอาหารสัตว์ ขนาด 6 

กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 13 นาที 23 วินาที โดยมีอัตราเป็นเม็ดของอาหารสัตว์ 5.4 กิโลกรัม มีลักษณะกลายเป็น

ผง 0.38 กิโลกรัม และมีปริมาณการตกค้างภายในถังผสมและเครื่องอัด 0.22 กิโลกรัม 
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 5.3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้งานเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ดังตารางที่ 3  

   ตารางที่ 3 ผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรต่อการใช้งานเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ 

รายการที่ประเมิน �̅� SD ระดับความพึงพอใจ 

1 วัสดุที่ใช้มีความเหมาะสม 4.61 0.50 มากที่สุด 

2 การออกแบบมีความเหมาะสม 4.84 0.37 มากที่สุด 
3 ชิ้นงานถอดประกอบได้ง่าย 4.84 0.37 มากที่สุด 
4 สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก 4.61 0.50 มากที่สุด 
5 มีความสะดวกในการใส่วัตถุดิบ 4.84 0.37 มากที่สุด 
6 อัดเม็ดได้ตามขนาดทีต่้องการของเกษตรกร 4.84 0.37 มากที่สุด 
7 ลดระยะเวลาในการผสมวัตถุดิบ 4.53 0.66 มากที่สุด 
8 ง่ายต่อการบำรุงรักษา 4.84 0.37 มากที่สุด 
9 ความเหมาะสมของต้นทุน 4.84 0.37 มากที่สุด 
10 ช่วยลดเวลาในการผสมและอัดเม็ดได้มากขึ้น 4.53 0.66 มากที่สุด 

ค่าเฉลี่ย 4.73 0.33 มากที่สุด 
  

  จากตารางที่ 3 พบว่า เกษตรกรมีความพึงพอใจต่อการใช้งานเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ ในภาพรวมมี

ความพึงพอใจมากที่สุด  (�̅� = 4.73, S.D. = 0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายการ พบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด

ทุกรายการ โดยมีค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.53 – 4.84  
 

6.การอภิปรายผลการวิจัย 

 6.1 จากผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้เชี ่ยวชาญต่อเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้

เนื่องมาจาก กระบวนการสร้างและออกแบบ ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในการร่างแบบ และออกแบบ

เป็นแนวทางในการปฏิบัติ แล้วได้ปรับใช้ให้เข้ากับวัตถุประสงค์ในการใช้งานของเกษตรกรในท้องถิ่น เพื่อไป

สร้างเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ด้วยขนาดการใช้งานที่กะทัดรัด และวัสดุที่มั่นคงแข็งแร งตลอดจนการสร้างให้

สามารถรองรับภาระการใช้งาน สอดคล้องกับ ภรต กุญชร ณ อยุธยา [3] ได้ศึกษาวิจัยเรื่องเครื่องบดอาหาร

และอัดอาหารกุ้งเม็ด ซึ่งใช้เครื่องบดชนิดแฮมเมอร์มิว เป็นเครื่องผสมในแนวราบมีอุปกรณ์คลุกเคล้าชนิดใบ

กวน (Paddle) และเครื่องอัดอาหารเม็ดชนิดเกลียวอัด ได้ถูกสร้างและทดสอบการทำงาน เพื่ออัดอาหารกุ้ง

เม็ด ผลการทดสอบพบว่า เครื่องบดมีสมรรถนะบดวัตถุดิบได้ 100 – 180 กิโลกรัม/ชั่วโมง ผ่านตระแกรงขนาด 

0.15 มม. ด้วยความเร็วรอบเพลาบด 2,700 – 3,300 รอบต่อนาที เครื่องอัดเม็ดมีสมรรถนะการอัดอาหารกุ้ง

เม็ด  10.2 – 27.9 กิโลกรัมต่อชั่วโมง 



15 
 

 6.2 จากผลการศึกษาประสิทธิภาพโดยการใช้งานกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็นเกษตรกร จำนวน 13 คน พบว่า

สามารถอัดเม็ดอาหารสัตว์ จำนวน 6 กิโลกรัม ในเวลาเฉลี่ย 13.23 นาที ทั้งนี้เนื่องมาจากการออกแบบขนาด

ของเครื่องต้นกำลังของเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ เป็นไปอย่างสอดคล้องกับการออกแบบ และความต้องการ

ของเกษตรกร ซึ่งหากเปรียบเทียบระยะเวลาในการใช้เครื่องนี้กับการใช้แรงงานคน พบว่า การอัดเม็ดอาหาร

สัตว์ จำนวน 6 กิโลกรัม โดยใช้เครื่อง ใช้เวลาน้อยกว่า 4 เท่าของการอัดเม็ดอาหารสัตว์โดยใช้แรงงานคน 

(แรงงานคน : อัดเม็ดอาหารสัตว์ จำนวน 6 กิโลกรัม ใช้เวลาเฉลี่ย 62 นาที) 

 6.3 จากผลการศึกษาความพึงพอใจของเกษตรกรในการใช้งานเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ อยู่ในระดับมาก

ที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากการทำงานที่ลดระยะเวลาในการผสมวัตถุดิบ และสามารถเคลื่อนย้ายเครื่องอัดเม็ด

อาหารสัตว์ได้สะดวก 
 

7.ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 

 7.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้  

  7.1.1 ควรนำเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ไปขยายผลโดยใช้กับเกษตรกรชุมชนอ่ืนๆ  

  7.1.2 ควรประสานกับเกษตรกรอำเภอและส่วนที่เกี่ยวข้อง แนะนำเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์และใช้สื่อ

ต่างๆ เช่น แผ่นพับ สรุปสาระสำคัญเพ่ือนำเสนอให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างต่อไป 

 7.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  7.2.1 ควรศึกษาวิจัยการอัดเม็ดอาหารสัตว์จากวัตถุดิบอื่นๆ เพื่อตอบสนองการใช้งานของเกษตรกรที่

ต่างกันออกไป 

  7.2.2 ควรศึกษาวิจัยการอัดเม็ดอาหารสัตว์โดยใช้ต้นกำลังจากพลังงานทางเลือกอ่ืนๆ 

  7.2.3 ควรศึกษาวิจัยระบบอัดเม็ดแบบสกรูให้ได้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



16 
 

8.บรรณานุกรม 

 [1]ประพันธ์ ศิริพลับพลา และศตพร กันแก้ว. เครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์พร้อมระบบอบแห้ง. 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2550. 

 [2] องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ. สภาพทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ. [Online]. 

Accessed 6 December 2020. Available from http://www.samorphlue.go.th/ 

 [3] ภรต กุญชร ณ อยุธยา. เครื่องบดและอัดอาหารกุ้งเม็ด. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2533. 

 [4]  สมพร และคณะ. การพัฒนาเครื่องอัดเม็ดอาหารสัตว์ขนาดเล็กด้วยระบบเกียร์เฟืองท้ายรถยนต์

ควบคุมความเร็วรอบแบบป้อนกลับ. มหาวิทยาลัยปทุมธานี. 2563.  

 [5] อุษณีย์ภรณ์ สร้อยเพ็ชร์ และคณะ. ศักยภาพการผลิตอาหารสัตว์อย่างยั่งยืนต่อการเลี้ยงกวางเชิง

พาณิชย์ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา. 2562. 

 [6] สาส์น สาสนกุล และธัญญะ เกียรติวัฒน์. การศึกษาและออกแบบเครื่องอัดก้อนเกลือแร่สำหรับการ

เลี้ยงปศุสัตว์. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2553. 

 [7] ธานินทร์ ศิลป์จารุ. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS พิมพ์ครั้งที่ 10. บ. ซีเอ็ดยูเคชั่น 

จำกัด(มหาชน). กรุงเทพฯ. 2552 :หน้า 75. 

  

 

 

 


