
ภาคผนวก ฉ.  ข้อมูลผลงานโครงการเพื่อการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรแปรรูปเนื้อสัตว์ เกิดจากการรวมกลุ่มของแม่บ้านในพ้ืนที่ต าบล
นาจารย์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือแปรรูปผลิตภัณฑ์ หมูทุบ หมูเค็ม หนังหมูกรอบ ปลาร้า
บอง เนื้อทุบ และเนื้อแดดเดียว ปัจจุบันสมาชิกในกลุ่มมีจ านวน 22 คน โดยมี นางอัจฉรา เดชพรรณา เป็น
ประธานกลุ่ม ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับกลุ่ม คือ หมูทุบ ส าหรับกระบวนการผลิตหมูทุบเริ่มต้นด้วยการ
น าเนื้อหมูมาซอยให้เป็นชิ้นบาง ๆ ขนาดหนาประมาณ 3 มิลลิเมตร จากนั้นน าไปตากแดดประมาณ 12 ชั่วโมง 
จะได้เนื้อแห้งที่เรียกว่า “เนื้อแดดเดียว” จึงน าไปอบในหม้ออบไฟฟ้า จากนั้นขั้นตอนต่อไปน าเนื้อหมูที่ผ่านการ
อบมาทุบด้วยฆ้อนสแตนเลสเพ่ือให้เนื้อหมูแตก ซึ่งปัจจุบันทางกลุ่มได้ใช้แรงงานคนค่อนข่างมากในการท างาน 
เนื่องจากไม่มีเครื่องจักร ในขั้นตอนนี้ในการท างานจึงท าให้ขั้นตอนนี้เกิดความล่าช้า และไม่สามารถผลิตได้ตาม
ออร์เดอร์ที่ลูกค้าสั่งได้ ทางกลุ่มจึงมีแนวคิดและความต้องที่จะพัฒนาเครื่องต้นแบบเครื่องทุบหมู ส าหรับ
ผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ เข้ามาช่วยในการท างาน ซึ่งจะสามารถท าให้กลุ่ม เพ่ิมก าลังการผลิตได้เป็น
อย่างมาก ซึ่งเป็นที่มาในการสร้างเครื่องทุบหมู ส าหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ  ซึ่งจุดเด่นของเครื่อง
ทุบหมูที่ได้ท าการพัฒนาขึ้นมา คือการน าหลักกการของกลไกลของเพลาลูกเบี้ยวมาประยุคต์ใชในการออกแบบ
เครื่องทุบหมู โดยมี 2 ส่วนประกอบหลักๆ คือชุดทุบหมู และชุดเลื่อนซ้ายขวา  

- ชุดทุบ โดยมีหลักการกลไกใช้ค้อนสแตนเลส ต่อกับระบบเพลาที่มีมอเตอร์ขนาด 2  แรง เป็นต้น
ก าลังในการขับให้ชุดทุบท างาน และเพลาที่ใช้ต่อให้ชุดทุบท างานใช้หลักการในการท างานของเครื่องยนต์ โดย
ใช้เพลาลูกเบี้ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุดค้อนทุบหมู 

- ระบบเลื่อนซ้ายขวาโดยมีกลไกหลักการท างานใช้สายพานต่อกับมอเตอร์ขนาด ¼ แรง  เป็นต้น
ก าลังในการขับให้ชุดเลื่อนซ้ายขวาท างานเพ่ือให้เนื้อหมูสัมผัสกับค้อนทุบอย่างสม่ าเสมอ และเพลาที่ใช้ต่อให้
ชุดเลื่อนซ้ายขวา ใช้หลักการในการท างานของรางตะแกรงโยกท าความสะอาดใช้เพลาลูกเบี้ยวเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน 

โดยผลการทดสอบพบว่าจากการทดสอบที่ความเร็วรอบ 900  1,000  และ 1,200 รอบต่อนาที่ โดย
ใช้ระยะเวลาในการทุบหมู 45 วินาทีต่อ 1 ชิ้น พบว่า ที่ความเร็วรอบ 1 ,000 รอบต่อนาที่ เป็นความเร็วรอบที่
เหมาะสมที่สุดเนื่องจากการตรวจวัดคุณภาพหลังการทุบของเนื้อหมู มีคุณภาพอยูในเกณฑ์ที่ดีมาก เครื่องที่จะ
พัฒนาเครื่องทุบหมู ส าหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบกึ่งอัตโนมัติ จะสามารถท าให้ทางกลุ่ม ลดต้นทุนในการผลิต 
และสามารถเพ่ิมก าลังการผลิตหมูทุบให้กับทางกลุ่ม โดยเครื่องหรือเทคโนโลยีที่จะพัฒนาทางผู้เชี่ยวชาญได้
ค านึงถึงหลักการในการท างานของเครื่องที่มีการใช้งานที่ง่าย และมีความปลอดภัยส าหลับผู้ ใช้งาน และสิ่งที่
ส าคัญคือสามารถท าให้ทางกลุ่มวิสาหกิจเลือกใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตหรือช่วยในการท างานได้อย่างคุ้ม
ค้ามากท่ีสุด โดยคุณสมบัติทั่วไปและสมรรถนะเครื่องจักร 

1 เครื่องจักรที่ได้หรือเครื่องทุบหมูมีชุดทุบหมูทั้งหมด 3 ชุด 
2 เครื่องทุบหมูทั้ง 3 ชุดสามารถแยกการท างานแต่ละชุดทุบได้ 
3 เครื่องจักรที่ได้สามารถทดแทนแรงงานในการท างานและลดความเมื่อยล้าให้กับพนักงานได้
เป็นอย่างมาก 

4 เครื่องทุบหมูที่ได้สามารถผลิตหมูทุบได้วันละ 105 กล่อง ซึ่งมากกว่าจากเดิมผลิตได้อยูที่ 35 
กล่องต่อวัน 

 
 
โดยมีวิธีการบ ารุงรักษาระบบกลไกทางกลที่ง่ายและเหมาะสมส าหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ซึ่งโดยส่วยใหญ่เป็น
กลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุ 



1. ตรวจสอบเช็คความพร้อมในการใช้งานเครื่องจักรเบื้องต้น พร้อมท าความสะอาดเครื่อง เนื่องจาก
อาจมีฝุ่นเกาะตามเครื่อง ซึ่งอาจท าให้วัตถุดิบหมุทุบมีการปนเปื้อนและท าให้ไม่ได้คุณภาพของผลิตภัณฑ์ 

2. ตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าหรือสายไฟของเครื่องว่ามีความพร้อมในการใช้งานหรือ มีสายไฟช ารุด
หรือไม่  



 

 

 

ได้รับการสนับสนุนงบประมาณโครงการ  จากส านักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี 
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดิม 
ร่วมกับ สถาบันไทย – เยอรมัน 

 
พัฒนาโดย : นายเกยูร ดวงอุปมา (เบอร์โทรติดต่อ 0933272292) 
หน่วยงาน : สังกัด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ 

เครื่องทุบหมู ส าหรับผลิตภัณฑ์หมูทุบ แบบก่ึงอัตโนมตัิ  

  
คุณสมบัติและสมรรถนะของเครื่อง 

1 เครื่องจักรที่ได้หรือเครื่องทุบหมูมีชุดทุบหมูทั้งหมด 3 ชุด 
2 เครื่องทุบหมูทั้ง 3 ชุดสามารถแยกการท างานแต่ละชุดทุบได้ 
3 เครื่องจักรที่ได้สามารถทดแทนแรงงานในการท างานและลดความเม่ือยล้าให้กับพนักงานได้เป็น

อย่างมาก 
4 เครื่องทุบหมูที่ได้สามารถผลิตหมูทุบได้วันละ 105 กล่อง ซึ่งมากกว่าจากเดิมผลิตได้อยูที่ 35 

กล่องต่อวัน  
โดยผลการทดสอบพบว่าจากการทดสอบที่ความเร็วรอบ 900  1,000  และ 1,200 รอบต่อนาที่ 

โดยใช้ระยะเวลาในการทุบหมู 45 วินาทีต่อ 1 ชิ้น พบว่า ที่ความเร็วรอบ 1,000 รอบต่อนาที่ เป็นความเร็ว
รอบท่ีเหมาะสมที่สุดเนื่องจากการตรวจวัดคุณภาพหลังการทุบของเนื้อหมู มีคุณภาพอยูในเกณฑ์ที่ดีมาก 

 



 

 

 
หลักการท างานของเครื่อง 

- ชุดทุบ โดยมีหลักการกลไกใช้ค้อนสแตนเลส ต่อกับระบบเพลาที่มีมอเตอร์ขนาด 2  แรง เป็นต้น
ก าลังในการขับให้ชุดทุบท างาน และเพลาที่ใช้ต่อให้ชุดทุบท างานใช้หลักการในการท างานของเครื่องยนต์ 
โดยใช้เพลาลูกเบี้ยวเป็นกลไกในการขับเคลื่อนชุดค้อนทุบหมู 
         - ระบบเลื่อนซ้ายขวาโดยมีกลไกหลักการท างานใช้สายพานต่อกับมอเตอร์ขนาด ¼ แรง  เป็นต้น
ก าลังในการขับให้ชุดเลื่อนซ้ายขวาท างานเพ่ือให้เนื้อหมูสัมผัสกับค้อนทุบอย่างสม่ าเสมอ และเพลาที่ใช้ต่อให้
ชุดเลื่อนซ้ายขวา ใช้หลักการในการท างานของรางตะแกรงโยกท าความสะอาดใช้เพลาลูกเบี้ยวเป็นกลไกใน
การขับเคลื่อน 
 
ขนาดมิติและน  าหนักของเครื่อง 

1*1*3 m  (กว้าง*สูง*ยาว)  และมีน้ าหนักเครื่อง 150 กิโลกรัม 
 
ราคาเชิงพาณิชย์ 

ราคาขาย.....250,000....บาท/เครื่อง 


